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معماریطاهره وظيفه دادگر  قره كوشن9313094
نمونه )طراحی مجموعه فرهنگی رفاهی برای سالمندان 

(پارک الله: موردی
دكتر علی  اندجی96/6/269مهندس حميدرضا ایزدی

دكتر علی  اندجی96/6/2610مهندس سعيد باقریطراحی مهد كودکمعماریمژگان باقری9313067

دكتر علی  اندجی96/6/2611مهندس سعيد باقریطراحی مجموعه كلوپ ورزشیمعماریدانيال شيرمحمدی9313048

دكتر علی  اندجی96/6/2612مهندس سعيد باقریطراحی مجتمع اقامتی تفریحی فرهنگیمعماریمهسا الياسی9313005

مهندس سعيد باقری96/6/2613دكتر علی اندجیطراحی ولو سنترمعمارینگارالسادات ابوالحسنی9413002

دكتر مجتبی اميری96/6/279دكتر خوشنویسطراحی دانشکده معماریمعماریمعصومه علی نقی وكيلی9323071

دكتر مجتبی اميری96/6/2710دكتر خوشنویسطراحی موزه مردم شناسی استان البرزمعماریسعيد كاظمی9323081

دكتر مجتبی اميری96/6/2711دكتر خوشنویسطراحی بازارچه ساحلی مکرانمعماریفاطمه تشکری9313014

دكتر خوشنویس96/6/2712دكتر مجتبی اميریطراحی هنرستانمعماریالهه لك حيدری9223019

دكتر خوشنویس96/6/2713دكتر مجتبی اميریطراحی دانشکده معماریمعمارینداسادات حسينی9413036

دكتر خوشنویس96/6/2714دكتر مجتبی اميریطراحی ساختمان نظام مهندسیمعمارینساسادات حسينی9413037

دكتر خوشنویس96/6/2715دكتر مجتبی اميریطراحی كتابخانه هنر و معماریمعماریشقایق لشنی9413084
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دكتر مجتبی اميری96/6/289دكتر خوشنویسطراحی مركز علوم انسانیمعماریكيميا محبی9313080

دكتر مجتبی اميری96/6/2810دكتر خوشنویسطراحی درمانگاه كودكانمعماریشيرین بابایی9413018

دكتر مجتبی اميری96/6/2811دكتر خوشنویسطراحی یادبود پالسکومعماریمحمد حسن احمدی9323004

دكتر مجتبی اميری96/6/2812دكتر خوشنویسحركتی- توانبخشی حسی - طراحی مركز آموزشی معماریشيرین فارسی حصاری9323074

دكتر مجتبی اميری96/6/2813دكتر خوشنویسطراحی پردیس سينماییمعماریرویا محبوبی9323089

مهندس مژده تابش96/6/2814دكتر خوشنویسطراحی مجتمع خدماتی و رفاهی بين راهیمعماریزهرا رضایی كوپائی9323048

مهندس مژده تابش96/6/2815دكتر خوشنویسطراحی هتل زیر آبمعماریسيده مهسا ساداتی9323055

مهندس مژده تابش96/6/2816دكتر خوشنویسطراحی هتل كویریمعماریفایزه زینلی9323053

مهندس مژده تابش96/6/298دكتر مهرداد عزیزیطراحی كمپ ترک اعتيادمعماریتينا معمارزاده9323096

مهندس مژده تابش96/6/299دكتر مهرداد عزیزیطراحی مركز سالمت روانمعماریسميرا آزاد9323008

مهندس مژده تابش96/6/2910دكتر مهرداد عزیزیطراحی هتل تفریحیمعماریمجيد بيات9313012

مهندس مژده تابش96/6/2911دكتر مهرداد عزیزیطراحی كتابخانه عمومیمعماریمحمدحسام رحمانی تركمن9313031

مهندس مژده تابش96/6/2912دكتر مهرداد عزیزی2020طراحی پاویون اكسپو دوبی معماریفاطمه دشتی9413046

مهندس مژده تابش96/6/2913دكتر مهرداد عزیزیطراحی سفارتخانه كره جنوبی با رویکرد معماریمعماریزهرا لطفی فرنقی9313078

دكتر مهرداد عزیزی96/6/2914مهندس اميرحسين همتیطراحی یادمان عباس كيارستمیمعماریافشين كيارستمی9313074

دكتر مهرداد عزیزی96/6/2915مهندس اميرحسين همتیطراحی پردیس سينماییمعماریميترا كرمی9323084

دكتر مهرداد عزیزی96/6/2916مهندس اميرحسين همتیطراحی سالن كنسرت مشهدمعماریبيتا محمدی9323091

دكتر مهرداد عزیزی96/6/2917مهندس اميرحسين همتیطراحی خانه سالمندانمعماریمليکا رمضان پناهی9413050
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دكتر مهرداد عزیزی96/6/308دكتر اميررضا اردكانیطراحی كتابخانه با رویکرد معماری پایدارمعماریحدیثه عبادی9313056

دكتر مهرداد عزیزی96/6/309دكتر اميررضا اردكانیطراحی مجتمع تجاری با رویکرد خواناییمعماریسيدمحمدحسين عارفی9313054

دكتر مهرداد عزیزی96/6/3010دكتر اميررضا اردكانیطراحی فرهنگسرامعماریآرمان جعفری9313017

دكتر مهرداد عزیزی96/6/3011دكتر اميررضا اردكانیطراحی هتلمعماریكيميا سادات رضوی مقدم9323049

دكتر مهرداد عزیزی96/6/3012دكتر اميررضا اردكانیطراحی كتابخانه با رویکرد معماری پایدارمعماریمهناز زارع9323051

دكتر مهرداد عزیزی96/6/3013دكتر اميررضا اردكانیطراحی مركز هنر و موسيقیمعماریفاطمه بالوئی9323023

دكتر مهرداد عزیزی96/6/3014دكتر اميررضا اردكانیطراحی زندان بانوانمعماریفاطمه سيداصغری9223007

دكتر اميررضا اردكانی96/6/3015مهندس ماستری فراهانیطراحی نگارخانه هنرمعماریصدف جعفری9413027

دكتر اميررضا اردكانی96/6/3016مهندس ماستری فراهانیخانه رقص باله- طراحی پاتيناژ معماریویدا حقيقت9413039

دكتر اميررضا اردكانی96/6/3017مهندس ماستری فراهانیطراحی خانه موسيقیمعماریالهام تركمن9413025
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