
استاد راهنمارشته تحصیلی مقطع تحصیلی(شماره)رده بندی کتابخانهموضوعمولفعنوانردیف
ارتباط تصویریکارشناسی1تایپوگرافی- معادل تصویری- لوگو تایپ- لوگو- بسته بندی پروین رستمی طراحی لوگو تایپ در بسته بندی با رویکرد تصویری1

ارتباط تصویریکارشناسی2محیط زیست- حفاظت- کودکان- گرافیک محیطیفاطمه اسکندریبررسی گرافیک محیطی کودکان با رویکرد حفاظت از محیط زیست2

ارتباط تصویریکارشناسی3لباس ایرانی- مجله مد- طراحی گرید- صفحه آراییهلیا حاجی جمشیدیطراحی گرید وصفحه آرایی مد با رویکرد لباس ایرانی3

ارتباط تصویریکارشناسی4ادبیات داستانی- آموزش- کودک- تصویرگریبهار اشرفی گودرزیتصویر گری کتاب کودک با رویکرد آموزشش ادبیات داستانی4

ارتباط تصویریکارشناسی5تجارت- پوستر- تبلیغاتمهسا سادات هزاویانپوستر تبلیغاتی5

ارتباط تصویریکارشناسی6زن- سینما- پوستر - طراحی بهار سرابیطراحی پوسترهای سینمایی با رویکرد زن6

ارتباط تصویریکارشناسی7زبان بصری خط- خط نسخ- تایپوگرافی- (کالیگرافی)خوشنویسی زیبا صمیعیضرورت ها و اقتضائات روزآمدسازی طراحی حروف فارسی7

ارتباط تصویریکارشناسی8شاهرود- نقوش هندسی و گیاهی- محراب- خط کوفی- خط نسخ- بسطاممعصومه دهقانمطالعه خطوط به کاررفته در محراب با یزید بسطامی8

ارتباط تصویریکارشناسی9خط- بنایی- فونت- خوشنویسی سنتی- کوفیفاطمه ابوالقاسمیطراحی فونت فارسی9

ارتباط تصویریکارشناسی10خوانای- کرسی بند- طراحی حروف- خوشنویسی سنتی- خطمونا احمدی پورطراحی یک قلم فارسی برای متن10

ارتباط تصویریکارشناسی11خوشنویسی سنتی- تایپ فیس- حروف نگاری- طراحی فونتپریسا خمسه طراحی یک قلم فارسی برای متن 11

ارتباط تصویریکارشناسی12دوره فاطمی - دوره عباسی- خوشنویسی- نوشتار- فرش ایرانی زهرا قلیچ خانی بررسی نوشتار در منسوجات دوره عباسی و فاطمی 12

ارتباط تصویریکارشناسی13کاشان- پیکتوگرام- زیبایی شناسی- نماد- گرافیک محیطیفاطمه مهدی فینیتبدیل فرم های معماری به پیکتو گرام در کاشان 13

ارتباط تصویریکارشناسی14سادگی - گویایی- تفاوت در طراحی - علم گرافیک- پیکتو گراممهدی رضا زاده تاریخچه پیکتو گرام و سیر تحول آن از گذشته تا کنون14

ارتباط تصویریکارشناسی15حکایت- شخصیت- کلیله و دمنه - مرزبان نامه- تمثیلیاسمن بخشایشی تیل بررسی و مطالعه نقوش حیوانات در کتاب کلیله و دمنه و مرزبان نامه در قرون مختلف 15

ارتباط تصویریکارشناسی16ایجاد جذابیت برای کودکان- تصویر سازی کودکان- رنگسپیده جوادیبررسی تاثیر در تصویر سازی کتاب کودکان گروه سنی الف16

ارتباط تصویریکارشناسی17خوشنویسی- خط- طراحی حروف مریم روستاییطراحی یک قلم فارسی برای یک فروشگاه زنجیره ای 17

ارتباط تصویریکارشناسی18- لوگو تایپ- طراحی - اسطوره- شاهنامه فردوسیمهسا ثابت دیلمیطراحی لوگو تایپ برای پانزده شخصیت اصلی شاهنامه فردوسی18

ارتباط تصویریکارشناسی19پایان نامه - نوشتار - رنگ- هنرهای اسالمی- پوسترآرزو ابراهیمی کیا پوستر برای معرفی هنرهای سنتی اسالمی 8طراحی 19

ارتباط تصویریکارشناسی20شعر کودک- کاندینسکی- خیال پردازی- بداهه خالقیت- بداهه نگاریپونه سکاکی تصویر سازی شعر کودک به روش بداهه سازی 20

ارتباط تصویریکارشناسی21طراحی انیمیشن- کاراکترالهه مختاریطراحی کاراکتر در انیمیشن21

ارتباط تصویریکارشناسی22کلیله و دمنه-روانشناسی کودک- تصویر سازی- بسته بندی داروئیفاطمه یمانی بررسی تاثیر تصویر سازی در بسته بندی داروهای کودکان شرطانی با الهام گرفتن از کاراکترهای کلیله و دمنه 22

ارتباط تصویریکارشناسی23شاهنامه- ادبیات- خالقیت- تکنیک- تصویر سازیشیما وکیلی قاهان (عاشقانه های شاهنامه)بررسی و تطبیق تصویر سازی 23

ارتباط تصویریکارشناسی24آسیب شناسی- تبلیغات تلویزیونی- تاریخچه انیمیشن- رئالیسم کوکانهپروین پایداربررسی آثار نورالدین زرین کلک در انیمیشن24

ارتباط تصویریکارشناسی25حروف نگاری ایرانی - تزیینات- پارچه- خط نوشتهآزاده بابایی تعلقیکاربرد خط نوشته برروی منسوجات اسالمی و استفاده ازآن در پوشاک معاصر25

ارتباط تصویریکارشناسی26ساختار شناسی- نشانه نوشته - طراحی لوگو- خط کوفیریحانه محمدی عارفبررسی تاثیر خط کوفی بر ساختار طراحی لوگو و نشانه نوشته های ایرانی 26

ارتباط تصویریکارشناسی27مهر کنی- حکاکی- مهرهای انگشتری- انگشتر- مهرمهدیه امیریان قاجاریه شیوه مدرن - طراحی مهرهای انگشتری بر اساس دوره ایلخانیان 27

ارتباط تصویریکارشناسی28ترکیب کرسی- نسبت - اصول - قواعد کلی- خط نسخ- فونت فارسیسیده زهرا حسینی طراحی فونت فارسی برمبنای خط نسخ 28

ارتباط تصویریکارشناسی29تاثیر روانی رنگ - تصویر سازی کودک- تاثیر رنگسیده سولماز موسوی مقدمتاثیر روانی رنگ ها در تصویر سازی کودک 29

ارتباط تصویریکارشناسی30ویترای ، هنر، نقاشی، شیشه، قاجارحانیه آذرپیکاربرد نقاشی ویترای در فضای شهری امروز30

ارتباط تصویریکارشناسی31نماعتیقه- مس- طال- خمیر چوب- نماکهنه- گل چینی- بتونه- افکتبهاره حدیدیچکونگی به وجود آمدن نقش برجسته 31

ارتباط تصویریکارشناسی32نشانه های تصویری- حروف التینمژگان کتاب اللهی بررسی نشانه های تصویری مبتنی بر حروف التین 32

معماریکارشناسی33ایران80و 70دهه - پوستر- تایپوگرافیالمیرا آمدی80و 70بررسی تایپو گرافی در پوسترهای دهه 33

ارتباط تصویریکارشناسی34گروه سنی ج- گروه سنی الف- شعر کودک- تصویر سازیمائده صابریبررسی تصویر سازی کتاب شعر دوگروه سنی الف و ج34

ارتباط تصویریکارشناسی35گروه سنی الف و ب- تصویرسازیآرزو صابریانبا تمرکز بر دو انتشارات متفاوت (الف و ب)بررسی تصویر سازی و عناصر داستانی کتاب های گروه سنی 35

ارتباط تصویریکارشناسی36زیبایی شناختی- گرافیک- حروف نگاری ایرانی- تایپوگرافی فارسیبهاره اقبالیبررسی قابلیت تایپو گرافی و بیان حروف فارسی در پوستر36

ارتباط تصویریکارشناسی37مطبوعات در دوره اصالحات- تاریخچه مطبوعات شهین موسی زاده بالسی76- 80بررسی نشانه نوشته روزنامه های سال های 37

ارتباط تصویریکارشناسی38آقا موشه- خاله سوسکه- تصویر سازی- ادبیات عامیانه- ادبیات شفاهی- ادبیات کودکانفاطمه رمضانی دارابیبررسی نقش تصویر در ادبیات شفاهی کودکان با تمرکز بر مثل خاله سوسکه 38

ارتباط تصویریکارشناسی39- پیکتوگرام- رستورانفائزه محمد هاشمی ظراحی پیکتو گرام برای رستوران39

ارتباط تصویریکارشناسی40معاصر- تبلیغ- تکنیک- ارتباط- تصویر سازیریحانه سادات جوزیتصویر سازی تبلیغاتی40

ارتباط تصویریکارشناسی41روانشناسی خط- روانشناسی رنگ- تصویرگران جهان- کتاب کودک- تصویر گریزهره مهدی زاده تورزنیتصویر گری کتاب کودک از دیدگاه روانشناسانه41

ارتباط تصویریکارشناسی42کمپین بانک- بازار خدمات مالی- تبلیغاتفرناز محمودی شریفبرمبنای سال تاسیس (انصار، سامان، پاسارگاد)بررسی و تحلیل تبلیغات بانک های 42

ارتباط تصویریکارشناسی43هنر محیطی- هنر معاصر- هنر مفهومینیلوفر عاملیبررسی هنر محیطی، پیشینه آن در ایران و بررسی سه هنرمند43

ارتباط تصویریکارشناسی44زنان در تبلیغات- بازنمایی زنان- پوستر- مجله- رادیو- تبلیغاتعرفانه حسینی سیانکینگاهی انتقادی بر استفاده از زنان در تبلیغات44

ارتباط تصویریکارشناسی45سینما کودک- فیلم کودک- پوستر فیلم- کانون پرورش فکری کودک و نوجواننوشین کفایتیبررسی پوسترهای سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 45

ارتباط تصویریکارشناسی46نظام های ضد سرمایه داری- هنر آمریکا جنوبی- تاریخ گرافیک ایران- هنر آلمان نازی- هنرروسیه- هنر مدرنمحمد رضا کیمیاییبررسی هنر اعتراضی بر گرایشهای هنرهای تجسمی و گرافیک انقالب46

ارتباط تصویریکارشناسی47هنر چیدمان - مفهوم گرایی- کانسپچوال- اینستالیشن- هنر مفهومیمریم ابراهیمی حصاریمفهوم گرایی در هنر چیدمان47

معماریکارشناسی48ضوابط کاربرد رنگ در روان درمانی- اختالالت بیماری روانی- مشاورهرامبد اقتداری تهران22طراحی کلینیک تخصصی مشاوره و روان درمانی منطقه 48

معماریکارشناسی49معماری ایرانی- معماری- مرکز- جامعه- کانونبهاره شیرزادکانون معماران ایران49

معماریکارشناسی50مبانی نظری- تاریخ آموزش هنر- رشته های هنری- اقلیم و تحلیل سایتسید محمود جمشیدیهنرهای نمایشی- موسیقی- نقاشی- گرافیک- معماری50

معماری-معماریکارشناسی51-سالمند و سالمندیامیر رضا موسی پور(محله محوری )خانه سالمندان با رویکرد 51

مهندسی معماریکارشناسی ارشد52نورگیر سقفی- سامانه غیر فعال خورشیدی- طراحی پارامتریکصهبا صمدیطراحی دانشکده معماری دیجیتال ، با رویکردی پارامتریک در پایداری52

معماری- معماریکارشناسی53معماری پایدار- تجاری- مجتمع تفریحی اعظم دوستی طراحی مجتمع تجاری و تفریحی با رویکرد از معماری پایدار53

معماریکارشناسی54مطالعات برنامه ریزی-مطالعات پایه- مطالعات اقلیمیمهسا رحمانیان کوشککی طراحی مجموعه فرهنگی هنری آموزش 54

معماریکارشناسی55کرج - مجتمع مسکونی- طراحی فضا- شهرک مسکونی- مسکنپروین جعفروند ظاهر طراحی شهرک مسکونی در کرج 55

معماریکارشناسی56اقلیم- فضاهای عمومی و خصوصی- مسکن- فردگرایی و خانواده هسته ایی بجای جمع گراییآرتینا احسانی اسکوییطراحی مجموعه مسکونی در کرج 56

ارتباط تصویریکارشناسی57طراحی لوگو- باغ پرندگانمهدیس متقی پیکتو گرام و روشهای طراحی 57

ارتباط تصویریکارشناسی58گرافیک- عالمت- نشانه- آرمالهام جاهدفرم آرم نشانه تصویری58

ارتباط تصویریکارشناسی59نگرش کودکانه در نقاشیندا ملک جانی بررسی نگرش کودکان و کودکانه در نقاشی 59

ارتباط تصویریکارشناسی60خوشنویسی- گرافیک محیطی- گرافیک- تایپوگرافیفاطمه امینی زنجانبررسی و کاربرد تایپوگرافی در هنر معاصر60

ارتباط تصویریکارشناسی61تاثیر گذاری فرم حروف- زیبایی شناسی- تایپو گرافی- طراحی حروفسیما محمدی طراحی حروف فارسی61

ارتباط تصویریکارشناسی62هویت برند- برندینگ- برند تجارت- مدیریت- دست سازه- هویتزهرا پورمیرزایی پاسکهبرند سازی و هویت سازمانی دست سازه های سفالی و بررسی چند برند معروف و هویت سازمانی آنها در کشورهای مختلف در حوزه تئوری62

ارتباط تصویریکارشناسی63شناخت آناتومی- واقع گرایی- کتاب بزرگساالن- تصویرسازی- تصویرگراییسهیال کرمی تاثیر شناخت آناتومی در تصویر سازی کتاب بزرگسال63

ارتباط تصویریکارشناسی64گرافیک و پوستر- طراح گرافیکآیسان مقتدر عصرنوتوضیح مختصری از چگونگی پیدایش پوسترهای فرهنگی و نحوه طراحی آن ها 64

ارتباط تصویریکارشناسی65مهدکودک- مراحل طراحی نشانه- طراحی نشانه- طراحی لوگو- طراحی آرم- تبلیغات- نشانه- گرافیکزینب علی نژادمهد کودک (نشانه )طراحی لوگو 65

ارتباط تصویریکارشناسی66معاصر ایران- نمادها در هخامنشی- نقوش هخامنشیتکتم روشنی معاصر ایران (لوگو)استفاده از نمادها و نقوش هخامنشی در طراحی آرم 66

ارتباط تصویریکارشناسی67معاصر ایران- ایران- پوسترهای اجتماعی- تصویر سازیمهسا سادات میر حسینی تحلیل تصویرگری در پوسترهای اجتماعی بی کالم معاصر ایران67

ارتباط تصویریکارشناسی68حیوانات در کلیله و دمنه زینب مغاریبررسی تصویر سازی حیوانات در کلیله و دمنه 68

ارتباط تصویریکارشناسی69پوستر - تاثیرات عکاسیمهدیه کرد پوستر و تاثیرات عکاسی 69

ارتباط تصویریکارشناسی70کالژ- طراحی پوسترنرجس مئدی پورطراحی پوستر با استفاده از تکنیک کالژ70

ارتباط تصویریکارشناسی71عکاسی- سوررئال- داستان کوتاه- گرافیست- تصویرگرمرضیه جعفریتصویر سازی با عکاسی 71

ارتباط تصویریکارشناسی72طراحی یک قلم فارسی - فونت فارسیسید مهدی سیدپورطراحی یک قلم فارسی 72

ارتباط تصویریکارشناسی73- انیمیشن- سینما- علمی تخیلی- ژانر- شخصیت پردازیفاطمه طاهر خانی شخصیت پردازی در کتاب های علمی و تخیلی 73

ارتباط تصویریکارشناسی74طراحی با الگوهای طبیعی - طبیعت در هنر باستان- ساختار طبیعت در طراحیمرضیه رمضان زاده بابائیبررسی طبیعت در طراحی گرافیک74

ارتباط تصویریکارشناسی75- باهاوس- تبلیغات- عکاسی هنری- فتومونتاژ- کالژ- مونتاژآیسان آقازادهتاریخچه تکه چسبانی و مونتاژ در عکاسی 75

ارتباط تصویریکارشناسی76- تصویرسازی- پری- غول- جن- دیوهانیه سهرابی زادهدیوها به روایت تصویر76

ارتباط تصویریکارشناسی77دوران صفوی و قاجارمحدثه محمد قاسم بررسی تصویر سازی های صفویه و قاجاریه77

ارتباط تصویریکارشناسی78تصویرسازی مذهبی- کودک- تصویرسازیمریم قبادیتصویرسازی کتاب کودک با رویکرد مذهبی 78

ارتباط تصویریکارشناسی79کفش های صنعتی - نوین- ملی- نشانه- برند-آرمدرنا رجب پوربررسی آرم های تجاری کفش های صنعتی در ایران در ده سال اخیر79
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ارتباط تصویریکارشناسی160پیام های تجسمی-برند- بانک ملل- لوگوی بانکهانادیا اشتری ماجالن(بررسی و بازطراحی لوگوی بانک ملل)بررسی لوگوی بانکها 160

ارتباط تصویریکارشناسی161سنتی و مدرن - فونت- پوسترهای فرهنگی- گرافیکمرضیه ذوقیبا مضمون (خارجی/داخلی )مطالعه و بررسی تطبیقی فونت های فارسی و التین در پوسترهای فرهنگی 161

ارتباط تصویریکارشناسی162شعر- مفاهیم- پروین اعتصامی- تصویر سازیپریسا رسولیتصویر سازی شعر مست و هوشیار پروین اعتصامی 162

تصویرسازیکارشناسی163تکنیک- گرافیک-کاغذ- تکه چسبانی- کالژسارا زاهدی فرتکنیک کالژ در گرافیک163

معماری کارشناسی ارشد 164موزه و مناظر فرهنگی- - معماری پایدار- تلفیق منظر و فضاهای فرهنگی- باغ موزه- صلح شیما پهلوانی تلفیق منظر و اجتماع در طراحی باغ موزه صلح با رویکرد پایداری 164

معماریکارشناسی165الگو- هم جواری- اقلیم- مسکنبهزاد زینالی تهران 22واحدی منطقه 80طراحی مجتمع مسکونی 165

معماری کارشناسی166همنشینی با کتاب - وقت گذرانی- مطالعه- گذر فرهنگ و ادب- معماریمسعود میر هاشمی شهر کتاب 166

مهندسی معماریکارشناسی ارشد167-پایداری- مسکن پایدار- مصالح بازیافت شده- شهر مشهدعرفان اوجانی طراحی مجتمع مسکونی با استفاده از مصالح قابل بازیافت در شهر مشهد167

معماریکارشناسی168معماری روایت گر- بنای یادبود- مرکز فرهنگی- صادق هدایت- معماریمازیار طالبیطراحی ساختمان مرکزصادق هدایت168

ارتباط تصویریکارشناسی169کودک- تصویر- متن- صفحه آراییپریسا کامرانی(گروه سنی ب)بررسی اصول آرایی در کتاب کودکان 169

معماریکارشناسی170مدرسه پایدار- معماری اقلیمی- توسعه پایدار- معماری پایدارمینا افخمیطراحی پیش دبستان و دبستان با رویکرد معماری پایدار170

معماریکارشناسی171تاریخی- کنگره- رفاهی- تفریحی- سیاحت- توریست- فرهنگی- اقتصادی- هتلگلنوش ارومیطراحی هتل چهار ستاره 171

مهندسی معماریکارشناسی ارشد172- طراحی مرکز کودکان- کودکان- طبیعت- کودکان بزهکارسید بهزاد حسینی طراحی مرکز احیا و بازپروری کودکان بزهکار ، از طریق آشتی با طبیعت 172

معماریکارشناسی173کلینیک تخصصی- روانشناسی فرم- روانشناسی رنگ- فضای کودکانه- آرامش کودکملیکا چگینی طراحی کلینیک تخصصی کودکان با رویکرد روانشناسی آرامش فرم، رنگ 173

ارتباط تصویریکارشناسی174سالهای اخیر-تئاتر فجر- پوسترنسترن طهماسبیسال اخیر10بررسی پوسترهای تئاتر فجر در 174

معماری کارشناسی175مرکز فرهنگی- معماری روایتگر- انتزاع- بنای یادبود- شجریانجعفر سیف زاده(مرکز محمد رضا شجریان)طراحی ساختمان 175

مهندسی معماریکارشناسی ارشد176-انرژی غیر فعال خورشیدی- پارامتریک- نرم افزار دیجیتالصهبا صمدیطراحی دانشکده معماری دیجیتال ، با رویکردی پارامتریک در پایداری176

مهندسی معماریکارشناسی177تهران- سازه خرپای مرکب- الماس کوه نور- استادیوم فوتبالفریبا مهرافزااستادیوم فوتبال 177

معماریکارشناسی178موسیقی- جامعه- فرهنگ- زبان- هنرسیده طاهره آیتی(تهران اپرا هاوس)کنسرت هال 178

معماریکارشناسی179دانشکده معماری و هنر- معماریآیسان آقاباالزادهدانشکده معماری و هنر 179

معماریکارشناسی180استانداردها - تلسکوپ- فالک نما- پالنتاریوم- مکانیابی- طراحی-رصد خانهبیتا هداوندطراحی رصدخانه 180

معماریکارشناسی181فضاهای صنعتی- فضاهای اداری- ساختمان های اداریشروین کاکاوندطراحی برج اداری181

معماریکارشناسی182ارتقای فرهنگی- موزه سینما- فرهنگ و هنرنرگس مهجوریان 1404طراحی مجموعه فرهنگی سینمایی ایران 182

مهندسی معماریکارشناسی ارشد183- رویکرد پایداری- مجموعه فرهنگی- نمای سبزمرضیه علی دادی نائینی طراحی مجموعه فرهنگی با رویکرد پایداری ، نمای سبز پایدار183

ارتباط تصویریکارشناسی184گرافیک معاصر ایران- تمدن ایران- نمادهای آئینی و دینی- اساطیرفاطمه میرزاخانی نقش نمادهای آیینی و دینی در نشانه های بصری گرافیک معاصر ایران 184

معماریکارشناسی ارشد 185همسایگی- نیروهای جانبی- مسکن اجتماعی- محله- پایداری اجتماعی- احساس تعلقبابک باقریطراحی مجتمع مسکونی بلند مرتبه با رویکرد پایداری اجتماعی185

ارتباط تصویریکارشناسی 186تایپوگرافی- خط طغراالیکا کریمی بررسی خط طغرا در تایپو گرافی 186

ارتباط تصویریکارشناسی187- قابلیت ساختاری- کوفی بنایی- خط کوفینگار مطلبیبررسی خط کوفی بنائی در کتیبه ها 187

ارتباط تصویریکارشناسی188- عکس - سورئال- تصویرسازی- چاپ دستی- گرافیکمحیاپور صالح کچومثقالیبررسی تکنیک های چاپ دستی از گذشته تاکنون و تاثیر آن بر تصویر گری معاصر 188

ارتباط تصویریکارشناسی189موسیقی- موسیقی تلفیقی - تایپوگرافینگین مطلبیاستفاده از تایپو گرافی در کاور موسیقی تلفیقی189

ارتباط تصویریکارشناسی190- فرهنگی - پوستر علمی - گرافیست حرفه ایی- پوستر زمان انقالبمتینه برهانی ایراییو جهان  (قبل و بعد از انقالب)بررسی پوسترهای تبلیغاتی در ایران 190

ارتباط تصویریکارشناسی191- فعالیت فرهنگی- عکاسی- پوستر تبلیغاتیفاطمه علیزاده ملکی بررسی پوستر تبلیغاتی و نقش عکاسی در طراحی پوستر 191

ارتباط تصویریکارشناسی192- ارتباطات- رنگ- نگهداری- بسته بندیمبینا قرینه (شکالت)رابطه بسته بندی و محتوا 192

ارتباط تصویریکارشناسی193فونت - تایپ فیس- طراحی حروف - خط نسخجواد حلیمی بررسی تاثیر خط نسخ در طراحی چهار فونت فارسی 193

ارتباط تصویریکارشناسی194خوشنویسی- خط فارسی- ارتباط تصویری- هویتبهاره نوابخش جایگاه طراحی حروف در هویت سازی سازمان ها در هنر معاصرایران 194

ارتباط تصویریکارشناسی195گرافیک محیطی- مترو شهر تهرانیاسمین گالب شکر (1394سال )اثر گرافیک محیطی مترو شهر تهران 10بررسی نشانه شناسی 195

ارتباط تصویریکارشناسی196گرافیک- انیمیشن کاغذیشیما سادات حسینی انیمیشن کاغذی196

ارتباط تصویریکارشناسی197ارتباطات- عالیم تصویری- محیط- طراحی- پیکتوگرامزهرا خواجه کولکی عدد پیکتوگرام برای یک بیمارستان 10پیکتوگرام و تاثیر آن در مکان های عمومی شهر تهران به ویژه بیمارستان ها در دهه اخیر و طراحی 197

معماریکارشناسی198خانه کودک- خانه- کودکان خیابانی- کودکان کاریاسمین دلگشامحل اسکان ، نگهداری و تربیت کودکان کار 198

معماری کارشناسی199آموزش خالق- خالقیت- کانون پرورش فکریسید سعید معصومی (بارویکرد ارتقاءخالقیت و آموزش های نوین)کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 199

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی12200منطقه - بهبود مناطق- مشیریهزهرا ده نصیریبررسی منطقه مشیریه، کالبد و وضع موجود و ارائه طرح برای بهبود منطق200

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی201اراضی شهری- تحلیل مکانی و فضایی- شهرداری15منطقه مرتضی برخورداریشهرداری تهران 15منطقه - تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری 201

معماریکارشناسی202طراحی - درمانی- کودک- طبفاطمه اسمخانیطراحی نخصصی کلینیک کودکان202

خانم عاطفه محمدیارتباط تصویریکارشناسی203کودک- الفبای فارسی- آموزش هنر به کودک- آموزش الفبا- آموزش هنر- تصویرسازینفیسه سعادتمندی آموزش تصویری حروف الفبا به کودکان 203

خانم مهسا خیرخواهگرافیککارشناسی204کاراکترسازی- شخصیت پردازی- تبلیغات- اصول طراحی- علم گرافیکفریده عرببررسی کاراکترسازی در روند تبلیغاتی ایران204

خانم مهسا خیرخواهگرافیککارشناسی205نماد- گرافیک- خالقیت- خوشنویسی ایرانی- پیکتوگرام- آرم- نشانهفائزه زنگنه بررسی اصول طراحی لوگو و نشانه در گرافیک205

آقای بهزاد صحتیگرافیککارشناسی206هنر عکاسی - پرده خوانی- چاپ سنگی- کمیکمتین موحدیبا استفاده از عکاسی(نامه)تصویرگری داستان 206

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی207پوستر تبلیغاتی- عکاسی نغمه قربانینقش عکاسی در پوسترهای تبلیغاتی207

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی208سینما- ادبیات- عکاسی- گرافیک- پوستر- مینیمالیسمفاطمه رضاییپوستر مینیمال 208

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی209تکنیک- فتومونتاژ- پوستر- فتوکالژ- عکاسی- گرافیکفاطمه میرسیاربارکوسراییبررسی تاثیرات فتوکالژ در پوستر 209

خانم زهرا ضیاییارتباط تصویریکارشناسی210هنرایرانی- تصویرسازی- چاپ سنگی- دوره قاجارسارا مقیمی نیا (باتکنیک چاپ دستی)بررسی تصویر سازی در کتب قاجار 210

معماریکارشناسی211خالقیت- رنگ- مهد کودک- روانشناسی- معماری داخلیافسانه حمیدی طراحی مهد کودک با رویکرد معماری داخلی 211

معماریکارشناسی212خلق محیطی پویا- بحران هویت- مرکز علمی و دانشگاهیمحیا آجورلوطراحی دانشکده معماری 212

معماریکارشناسی213سینماگر- خانه- فلسفه- معماری- سینمازهرا رحمتیطراحی خانه سینما در منطقه دو تهران213

خانم فیروزه حیدری- آقای دکتر جهانیطراحی لباس کارشناسی214نمادشناسی- مظاهر طبیعت- اسطوره- آئین بودا- آئین هندوفاطمه عزیزیطبیعت در آئین هندو و بودا214

پروفسور محمود گالبچیمعماری دیجیتالکارشناسی ارشد215نیروها- فرم سیال- فرم انتقال دهنده- فرم پدید آمده- مکانیزم توسعه سعید سپهریطراحی مرکز معماری دیجیتال ایران بر اساس مکانیزم غیر فعال با برداشت از مکانیزم های توسعه در طبیعت 215

معماریکارشناسی216عقب ماندگی ذهنی- درخودماندگی- افسردگی- اوتیسممرضیه شکیبا(سندرم دان)کودکان استثنایی 216

دکتر سعید حقیرمهندسی معماریکارشناسی ارشد217بهینه سازی انرژی- پارک پرنس- معماری پایدار- بازسازی سبزشاهرخ نوروزی(مجتمع مسکونی پارک پرنس تهران)بازسازی ساختمان های مسکونی بارویکرد پایداری 217

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی218تصویرسازی مطبوعاتی- روشهای تصویرسازی- تصویرگری کتاب کودک- تصویرگری تاریخیملیکا حکیم زاده زرنوشبررسی تصویر سازی در مطبوعات ایران در دوران معاصر218

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی219تصویر نگار- خطوط- ارتباط- انتقال مفاهیمهاله فرجی جاللیاستانداردها و روش طراحی حروف در علم گرافیک219

خانم سمیرا حاتمی زاده ارتباط تصویریکارشناسی220نظام های ضد سرمایه داری- هنر آمریکا جنوبی- تاریخ گرافیک ایران- هنر آلمان نازی- هنرروسیه- هنر مدرنمحمد رضا کیمیاییبررسی هنر اعتراضی بر گرایش های هنرهای تجسمی و گرافیک انقالب220

آقای حمزه مرادیارتباط تصویریکارشناسی221- زمان بندی- مترو- انیمیشن- سینما- خطای دید- توهم حرکت- تصاویر ثابت - حرکت- تصویرتینا آزاد فردبررسی تبلیغات متحرک متروی شهر تهران 221

محدثه صدیق نظرارتباط تصویریکارشناسی222پوستر مینیمال- پوستر فیلم- مینیمال- ارتباط- رسانه گرافیکی- پوستر تبلیغاتیمحدثه صدیق نظرپوستر تبلیغاتی222

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی223عکاسی-پرتره ترکیبی- پوستراشکان میرزاییپوستر و پرتره ترکیبی223

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی224- تایپوگرافی- تنالیته- تصویر انسان- رضا عابدینی- فونت- تبلیغات- طراحی- رسانه- گرافیک- پوسترآرمان حاجی محمدیتجزیه و تحلیل و بررسی پوسترهای دهه اخیر استاد رضا عابدینی 224

خانم مهناز ترابیانطراحی لباس کارشناسی225دوره قاجار- نگارگری- مکتب سقاخانه ای- نقاشی سقاخانه ایسارا مرادی خامنه بررسی نقاشی سقاخانه ای در دوره قاجاریه تا به امروز225

خانم مهناز ترابیانطراحی پوشاککارشناسی226- صنایع دستی- لباس- شاه- سنتی- هنر قاجار- قاجارمریم میرزامجتهدیبررسی پوشاک درباریان قاجار226

خانم مهناز ترابیانطراحی پوشاککارشناسی227- صنایع دستی- لباس- شاه- سنتی- هنر قاجار- قاجارلیال نودهیبررسی پوشاک درباریان قاجار227

خانم ناهیتا مقبلی- آقای مرتضی حسنیارتباط تصویریکارشناسی228رشد- آموزش- پژوهش- اینترنت- وب سایت- تصویرسازی- گرافیککیمیا سعادت مسروریطراحی رابط کاربری وب سایت کودکان 228

آناهیتا مقبلی- خانمها عاطفه محمدی ارتباط تصویریکارشناسی229- خوشنویسی- تندیس- سه بعدی- تایپوگرافی- گرافیکزهرا محمدی بررسی نقش تایپو گرافی سه بعدی پارسی در طراحی تندیس229

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی230ارزش- طرح - روند شکل گیری- برندآناهیتا خنجریبررسی روند شکل گیری یک برند و نحوه تبلیغات و طراحی استاندارد برای آن 230

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی231تمدن های باستانی- ساسانیان- هخامنشیان- گرافیک- اسطورهمونا ایمانی بررسی کاراکترهای اسطوره ای از باستان تا به امروز ایران 231

خانم عاطفه محمدی ارتباط تصویریکارشناسی232- فونت سازمانی- هویت بصری - طراحی فونت- فونتسجاد پهلوانیطراحی فونت برای هویت بصری روزنامه سیاست روز 232

آقای مهندس حمزه مرادیارتباط تصویریکارشناسی233- فضا سازی بازی های رایانه ای - بازی های رایانه ای- هنر دیجیتال- فن آوری دیجیتالالهام محمد پوربررسی هنر دیجیتال و نقش آن در فضاسازی بازی های رایانه ای 233

خانم عاطفه محمدی ارتباط تصویریکارشناسی234کودک و نوجوان- اریگامی- بسته بندینرگس یادگاریسال اخیر ایران 5بررسی جنبه کاربردی اریگامی در بسته بندی کاالهای کودک و نوجوان بعد از مصرف محصول در 234

آقای دکتر خوشنویسمعماریکارشناسی235سبک در معماری- تاریخ- میراث فرهنگیالناز صیدیسازمان انتقال خون235

آقای دکتر لیلیان پورمعماریکارشناسی ارشد 236مواد مخدر- هنر درمانی- آسیب اجتماعی- خانه فرهنگمرتضی امینیتهران12طراحی خانه فرهنگ و هنر با رویکرد هنر درمانی جهت مقابله با پدیده اعتیاد در محله شوش منطقه 236

خانم صدقیانیارتباط تصویریکارشناسی237هویت- متروی تهران- گرافیک محیطی- فرهنگهانیه قربانی با رویکرد گرافیکی (نقاشی دیواری )گرافیک محیطی در ایستگاه های مترو شهر تهران 237

آقای مرتضی حسنی ارتباط تصویریکارشناسی238پوستر فیلم - سینما- پوسترالمیرا قنبریپوسترهای سینمایی سه دهه ی اخیر ایران238

آقای مرتضی حسنیارتباط تصویریکارشناسی239فتومونتاژ- سوررئالیسم- فتوگرافیک- عکاسی- گرافیکفرشاد یزدان خواه بررسی عکاسی سوررئالیستی و کاربرد آن در گرافیک و فتومونتاژ239

آقای مرتضی حسنیارتباط تصویریکارشناسی240طراحی گرافیکی- پوسترهای نمایشگاهی- رسانه گرافیکی- پوسترمحسن حمزه لوبررسی پوسترهای نمایشگاهی ایران در دو دهه اخیر 240

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی241تمدن های باستانی- ساسانیان- هخامنشیان- گرافیک- اسطورهمونا ایمانی بررسی کاراکترهای اسطوره ای از باستان تا به امروز ایران 241



خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی 242- استاندارد طراحی - پوستررضوانه غالمی خالصه ای از روند پیدایش پوستر و استاندارد طراحی آن تا به امروز 242

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی243جذب - ساده - اختصار- پیام رسانی- تبلیغ- پوستر- گرافیکمرجان رهنماپوستر کودک243

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی 244نقاشی - عکاسی - مکتب سوررئالیسمصبا کوهینی تفرشی تاثیر سوررئالیسم در عکاسی و نقاشی 244

خانم عاطفه محمدی ارتباط تصویریکارشناسی 245پژوهش - تاریخچه - کتب دبستانی - فونت- طراحی پریا جنت رضوانی بررسی فونت کتاب های دبستان و طراحی فونت مناسب کتب دبستانی 245

خانم عاطفه محمدی ارتباط تصویریکارشناسی246هویت بصری - منسجم- ماندگاری- طراحی - پوشاک- برندیگانه پرندینهویت بصری برند پوشاک پرنژی و بررسی دیگر برندهای مطرح پوشاک ایران در پنج سال اخیر 246

خانم عاطفه محمدی ارتباط تصویریکارشناسی247حروف- شخصیت- طراحی - داستان گیلگمش- استوری بردفاطمه سادات بهزادی طراحی کاراکتر و استوری برد داستان گیلگمش با تایپوگرافی 247

خانم عاطفه محمدی ارتباط تصویریکارشناسی248کودک- گرافیک- امیدواری- سرطان- روحیه - بیماریمحیا تابش طراحی بسته بندی دارو برای کودکان مبتال به سرطان 248

خانم عاطفه محمدی ارتباط تصویریکارشناسی249آرم تجاری- برندینگ- لوگوکیمیا سادات حجتیبررسی تائید به روزرسانی لوگو بر پیشرفت برندینگ 249

خانم زهرا ضیاییارتباط تصویریکارشناسی250تایپوگرافی- پوسترهای ایرانی- طراحی گرافیکسپیده فالح پوربررسی تایپوگرافی در پوسترهای ایران از لحاظ زیبایی و خوانایی250

خانم زهرا ضیاییارتباط تصویریکارشناسی251کارکرد اجتماعی- طراحان شهری- نقاشی دیواری- گرافیک محیطیافروه آذرکیشبررسی تصاویر نقاشی دیواری شهر تهران و تاثیر آن ها بر گرافیک محیطی251

خانم زهرا ضیاییارتباط تصویریکارشناسی252تصویر نشانه- نماد گرافیکی - لوگو- آرمنیلوفر دهقان نیریبررسی طراحی آرم برروی موفقیت شرکت های تجاری در داخل و خارج از ایران 252

خانم زهرا ضیاییارتباط تصویریکارشناسی253هلند و ایران -فرانسه- لهستان- انگلستان- آمریکافاطمه سالمیمیالدی2016-2006بررسی پوسترهای سینمایی برخی کشورهای غربی و ایران بین سال های 253

خانم نسرین صدقیانارتباط تصویریکارشناسی254تبلیغات شهری- گرافیک محیطی- نشانه شناسیزهرارضایینقاشی دیواری و تاثیر آن بر گرافیک محیطی شهر تهران در دوهه ی اخیر 254

خانم زهرا ضیاییارتباط تصویریکارشناسی 255عالئم تصویری- زیبا سازی- گرافیک محیطی- طراحی گرافیکغزاله مهر علی بررسی عملکرد گرافیک محیطی در فضای سه بعدی 255

خانم رحیمی- آقای دکتر امیر جراحیطراحی پوشاککارشناسی 256توسعه پایدار- توسعه ی هزاره - محیط زیستفرزانه جوانمرد(با هدف صرفه جویی در منابع انرژی و ارائه راهکارهای کاربردی برای تولید لباس )طراحان لباس، حافظان محیط زیست256

خانم رحیمی - آقای مهندس همتیطراحی پوشاککارشناسی257موسیقی- هیپی ها- قرن بیستم- دهه هفتاد- جنگ جهانی دوم- پانک هافرهنگ بزاززادگاندهه ی هفتاد انقالبی پررمز و راز در دنیای مد سینما و موسیقی 257

آقای دکتر سعید حقیر معماریکارشناسی258معماری پایدار- مجتمع مسکونی زینب عباسی کنارسریمجتمع مسکونی با رویکرد معماری پایدار 258

خانم مهندس نجمه ماستری فراهانی معماریکارشناسی259معماری برای کودکان - تاریخی و فرهنگی - مهد کودکاعظم حسنوندطراحی مهد کودک با رویکرد تعامالت اجتماعی 259

آقای سعید باقریمعماریکارشناسی260فرهنگسرا- طراحی معماری- فرهنگشادی عرفانی طراحی فرهنگسرا260

آقای دکتر سعید حقیر معماری کارشناسی 261مسافر - هتل - معماری نوید شاکری بوتیک هتل 261

آقای دکتر حافظیمعماری بایونیککارشناسی ارشدpcm262پنل - پنل خورشیدی - خودتمیزشوندگی- پایداری- هوشمند سازی- استادیومپیام قاسم زاده طراحی استادیوم فوتبال در تهران در جهت توسعه پایدار با رویکرد بهره گیری از مصالح هوشمند 262

آقای امیررضا اردکانیمعماریکارشناسی263پسران- خوابگاه تهرانمحسن انصاری پورطراحی خوابگاه دانشجویی پسران در تهران 263

آقای دکتر عالقمندان معماری دیجیتالکارشناسی ارشد264شبیه سازی کامپیوتری- نمای سبز- بهینه سازی مصرف انرژی- معماری سبز- معماری پایداربهنام علیزاده گلدیانی بهبود بهره وری انرژی در طراحی برج اداری به کمک دیوار سبز در پوسته نمای ساختمان 264

آقای امیر فرجیمدیریت پروژه و ساخت کارشناسی ارشد265ارزیابی پیمانکاران- صنایع پایین دست نفت- تشخیص صالحیت- شرکت های پیمانکاری عمومی علی فرجیان در پروژه های صنعت نفت  (GC)مدل ارزیابی صالحیت شرکت های پیمانکاری عمومی 265

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی266- هفت حوض- نارمک- پیاده مداریاحمد وظیفه  (هفت حوض)نارمک : بررسی میزان سرزندگی با رویکرد پیاده مداری نمونه موردی 266

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی267تحلیل کیفی حمید یارمحمدلوشهرک غرب: طراحی شهری پایدار در پیاده راه ها ، نمونه موردی 267

آقای محمود رششهرسازیکارشناسی268پیاده راه ها - توسعه و افزایش - تعامالت اجتماعی - امیرآبادمهران ربیع زاده هفشجانی طراحی پیاده راه ها با رویکرد توسعه و افزایش تعامالت اجتماعی نمونه موردی خیابان امیرآبادشمالی ، حد فاصل پارک الله 268

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی269طرح جامع- طرح هادی- طرح های شهرسازیحمیرا نظامی تحقیق پذیری طرح های شهری 269

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی270تهران19منطقه - توانمند سازی- اسکان غیر رسمی- شهرنشینیمهسا وفازاده(شهر تهران19منطقه )توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی پیرامون کالنشهرها 270

آقای مهندس هیوا رشمعماریکارشناسی271شناسایی مسکن- باقر شهر- سکونتگاه غیر رسمینیلوفر صفاری قمصری شناسایی سکونتگاه های غیر رسمی در باقر شهر 271

پروفسور محمود گالبچیانرژی- معماریکارشناسی ارشد272در صد بازشو- طراحی - ساختمان اداری- چرخه حیات- دی اکسید کربنحسن سارات حسینی 272

دکتر محمد رضا مثنویمهندسی معماریکارشناسی ارشد273بازطراحی- فضاهای جمعی- منظر پساصنعت- طراحی متروکه های صنعتیفرهاد کرمی بازطراحی سایت های متروکه صنعتی برای تبدیل به فضاهای باز و عرصه های زندگی جمعی با رویکرد اکولوژیک و منظر پنسا صنعت 273

دکتر کتایون تقی زاده مهندسی معماریکارشناسی ارشد274ترویج فرهنگ پایداری- باغ گیاه شناسی- حفاظت- معماری پایدار- توسعه پایدارمحمد کاظمی طراحی باغ گیاه شناسی با رویکرد حفاظت و پایداری274

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی275کاربری اراضی- کالبد شهر- کیانشهرامیر حسین فرخنده پوربررسی منطقه کیانشهر ، کالبد و وضع موجود و ارائه طرح برای بهبود منطقه 275

اقای مهندس هیوا رشطراحی شهریکارشناسی276محله های جدید - محله های قدیمی- جداره های شهریدلنیا عزیزیطراحی منظر و جداره های شهری با هدف ارتباط و پیوستگی بصری محله های قدیمی و محله های جدید276

اقای مهندس هیوا رشطراحی شهریکارشناسی277جداره های شهری- خیابان شهری- منظر شهریاحالم محمدی اصل خیابان ولیعصر حد فاصل چهارراه مولوی تا میدان منیریه - طراحی جداره 277

اقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی278مسکونی جدید- فاز سه مهرشهر- محالت قدیم- توسعه های مسکونیمحمد دیلم(فاز سه مهر شهر )بررسی آثار زیست محیطی توسعه های مسکونی جدید در محالت قدیم 278

اقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی279هویت در محله ها - مکان های خاطرات جمعی- خاطره و فضاهای شهریمریم اکبر عراقیبررسی و شناسایی مولفه های شکل گیری خاطرات جمعی و تاثیر آنها بر هویت مندی محالت 279

آقای دکتر خوشنویسمعماریکارشناسی280اجرا و آموزش - موسیقی سنتی- موسیقی ملیمحبوبه یحیایی مویدطراحی مرکز هنر و موسیقی با رویکرد معماری موسیقی 280

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی281استانداردهای طراحی - آرم- نشانه- پوستر- هویت بصری- دیزاین- گرافیکهدیه فخریه کاشانبررسی تائید به روزرسانی لوگو بر پیشرفت برندینگ 281

آقای مهندس محمود رششهرسازیکارشناسی282اراضی عباس آباد تهران -برنامه ریزی- گردشگری شهری- رقابت پذیریمسعود بغدادی تفرجگاهی اراضی عباس آباد، با تاکید بررقابت پذیری شهر تهران - ارزیابی عملکردهای محور فرهنگی 282

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی283راهنمای تجسمی - داستان پردازی تصویری- تکنیک های چاپ - تصویر گری کتاب کودک- تصویر سازیسپیده نوری  (با توجه به تکنیک های چاپ دستی )تصویر سازی کتاب کودک و نوجوان 283

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی284سینما- ادبیات- عکاسی- گرافیک- پوستر- مینیمالیسمفاطمه رضاییپوستر مینیمال 284

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی285پارک دانشجو- مشارکت- پایداری اجتماعی- فضای عمومی شهری- توسعه پایدارمریم خزائی شهرداری تهران با تاکید بر پارک دانشجو11منطقه : نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی 285

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی286گردشگری شهری- گردشگری- خیابان ولیعصر- مبلمان شهری- گردشگریمهدی نصرالهیبررسی و تحلیل زیبایی شناسی فضای شهری خیابان ولیعصر تهران با تاکید بر توسعه گردشگری شهری286

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی287اسالمشهر- آلودگی زیست محیطی- صرفه اقتصادی- توسعه پایدار- بافت فرسوده - بهسازی و نوسازیحسین رحمانی(محله سالور اسالمشهر: مطالعه موردی )بررسی وضعیت بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری 287

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی288شهرداری تهران - تهران20منطقه - فضای سبزعلی ابراهیمی شهرداری تهران 20بررسی پراکندگی و توزیع فضای سبز در منطقه 288

آقای مهندس محمود رششهرسازیکارشناسی289کیفیت ابنیه - مصالح ابنیه - محله هاشمیسیده زهرا صادقی بررسی وضع موجود محله هاشمی و ارایه راهکار برای مشکالت احتمالی 289

آقای مهندس محمود رششهرسازیکارشناسی290زلزله - مدیریت بحران- 6منطقه سما زارعی  و نقش مدیریت بحران در مواقع زلزله 6بررسی و تحلیل وضع موجود منطقه 290

آقای مهندس محمود رششهرسازیکارشناسی291کاربری محله - تاثیر دخانیات- محله های قدیمی - مواد مخدر- دخانیاتبهناز جبار زاده بر تغییر کاربری محله  (مواد مخدر )تاثیر دخانیات 291

آقای مهندس محمود رششهرسازیکارشناسی 292تحوالت کالبدی- شهر ماسولهفاطمه محمدی بررسی نقش سیاست های بهسازی شهری در تغییر و تحوالت کالبدی شهر ماسوله 292

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی293موانع جذب توریست- جهانگردی- توریست- آذربایجان شرقیعلیرضا علیکاشی(آذربایجان شرقی)بررسی جاذبه های توریستی و موانع جذب جهانگردان در منطقه کلیبر293

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی294احیای بافت شهرهای کهن -الگوی نوشهرسازی- ساماندهی- مسکنراحله ایزانلوفضایی منطقه حسین آباد پاسداران با توجه به الگوی نوشهر گرایی- ساماندهی کالبدی294

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی295تراکم اختالط کاربری- نواحی ترانزیت محور- تحلیل ظرفیت توسعه- توسعه میانافزا- رشد هوشمند- توسعه مجددسوسن کوه درئی(محدوده میدان تجریش و قدس: نمونه موردی )باز توسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد توسعه درون فضای مسکونی 295

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی296هویت، احساس تعلق، طراحی محله، محله های آفخرا و گلسارفروزان ردایی (آفخرا و گلسار: نمونه موردی  )محله ، هویت، زمان 296

آقای مهندس محمود رششهرسازیکارشناسی297اقشار کم درآمد- شهر پرند- تامین مسکنفاطمه شاکرشهر جدید پرند: بررسی و ارزیابی سیاست های تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه نمونه موردی 297

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی298ساماندهی مسکن- اسکان غیر رسمی- منطقه فرحزادعلی بهروز بررسی و ساماندهی اسکان غیر رسمی منطقه 298

آقای دکتر سعید حقیر معماریکارشناسی299اتمسفر فضایی- نقاشی اکسپرسیونیسم انتزاعی- هنرهای رئال- گالریسجاد علی زاده گالری هنرهای رئال299

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی300- هویت سازمانی - هویت بصری- تبلیغات- برندسازی- آرم- لوگومعصومه محمودیبررسی ساختار لوگو و استانداردهای آن 300

آقای مهندس امیر حسین همتی مهندسی معماریکارشناسی301گیشه بلیط فروشی- سالن نمایشگاه-سیالیت- سایت- گالری- هنری- فرهنگی- پردیس سینمایی- سینمامیترا کرمی طراحی پردیس سینمایی301

آقای دکتر حمید رضا برادران شرکاءمدیریت پروژه و ساخت کارشناسی ارشد302عوامل حیاتی موفقیت پروژه- فرآیند تحلیل سلسله مرتبی- دولتی- مشارکت خصوصی- نیروگاه حرارتیمهندس محمد صالح بابائینیروگاه حرارتی - دولتی به منظور تامین مالی پروژه های زیر ساخت در ایران - انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی 302

آقای مهندس محمود رششهرسازیکارشناسی303خرداد15پیاده راه - تعامالت اجتماعی- پیاده راه- فضای شهریهانیه شاه میری(خرداد تهران15پیاده راه : مطالعه موردی )بررسی و تحلیل نقش فضاهای شهری پیاده محور در ارتقای تعامالت اجتماعی شهروندان 303

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی304مسکونی جدید- فاز سه مهرشهر- محالت قدیم- توسعه های مسکونیدامون گلرنگ(فاز سه مهر شهر )بررسی آثار زیست محیطی توسعه های مسکونی جدید در محالت قدیم 304

آقای مهندس محمود رششهرسازیکارشناسی305تهران19منطقه - توانمند سازی- اسکان غیر رسمی- شهرنشینیسعید بدرخانی (شهر تهران19منطقه )توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی پیرامون کالنشهرها 305

آقای مهندس هیوا رششهرسازیکارشناسی306برج بین المللی تهران- بلند مرتبه سازی- برجاحسان کوچکیآثار بلند مرتبه سازی بر محیط پیرامون شهری نمونه موردی برج بین المللی تهران 306

آقای مهندس محمود رششهرسازیکارشناسی307- بافت فرسوده - مشارکت مردمی - محله عودالجان- نوسازی بافت شهریمحمد امین فراهانی  (محله عودالجان- تهران : نمونه )بررسی و تحلیل بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری با مشارکت مردمی 307

آقای دکتر محمدرضا مثنویمعماریکارشناسی308اجتماعی- پایداری- سالمند- سراگل آراسلطانی سدهطراحی سرای سالمندان با رویکردپایداری اجتماعی 308

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی309تبعیض- هنجار- نقش- پایگاه اجتماعی- برده داری- کاست- رسته اجتماعی یاسمن صحرائیان (عکاسی از بناها)اختالف طبقاتی 309

فیروزه حیدری- خانمها مهناز ترابیان طراحی پوشاککارشناسی310نقوش منسوجات صفوی - نشانه- نماد- صفویهمهناز حاجی زاده ق . نماد و نشانه شناسی منسوجات دوره صفویه اواخر دهم و اوایل قرن یازدهم ه310

آقای حسنیارتباط تصویریکارشناسی311تاالر موسیقی- میدان نقش جهان- دوره صفوی- کاخ عالی قاپوزهره بهمنی بررسی رنگ و تصویر در بنای عالی قاپو311

آقای دکتر اردکانی معماریکارشناسی312اطفاء حریق- آتش سوزی- ایمنی- آتش- ایستگاه- آتش نشانیمحمد ابراهیم آقاییطراحی ایستگاه آتش نشانی مادر312

اقای دکتر محمد رضا مثنوی معماری بایونیککارشناسی ارشد313گیاه قهر و آشتی - الهام از طبیعت- نماهای هوشمند- ساختمان های هوشمندپریسا پورصالحی طراحی نمای هوشمند ساختمان با الهام از گیاه قهر و آشتی در چهارچوب معماری بیونیک313

الهام وزیری- خانمها مهنار ترابیان طراحی پوشاککارشناسی314مادر- دلشدگان- هزاردستان- علی حاتمیصفورا قاضی مرادنقش آثار علی حاتمی بر پوشاک جامعه 314

آقای مهندس همتی معماریکارشناسی315روحی و فرهنگی - جسمی - بحران سالمندان- سالمندانملیکا رمضان پناهیسرای سالمندان315

خان الهام غریب- خانم مهناز ترابیانطراحی پوشاککارشناسی316دست بافته ها - منسوجات- صنایع دستی- طبیعت- قشقاییصدیقه رحیمی سرشتبررسی فرهنگ و پوشش ایل قشقایی316

خانم شادی شاه بختی ارتباط تصویریکارشناسی317کودک- تصویر سازیمنصوره محمدی سوره فردتصویر سازی کتاب کودک گروه سنی الف و ب317

خانم شادی شاه بختی ارتباط تصویریکارشناسی318مزایا و معایب- تاریخچه- تایپو گرافی- بسته بندی تایپو گرافی در بسته بندی 318

خانم شادی شاه بختی ارتباط تصویریکارشناسی319بیلبورد - تبلیغات - گرافیک محیطیفاضله افشاریگرافیک محیطی و تاثیر آن بر جامعه 319

آقای دکتر امیری معماریکارشناسی320انسان- گرافیتی - فضا- فرهنگسراهادی قربانی فرهنگسرای هنر تهران 320

آقای دکتر علی اندجی معماریکارشناسی321ولو سنتر نگارااسادات ابوالحسنی طراحی ولو سنتر321

آقای دکتر اردکانی معماریکارشناسی322مدد جویان - بهره هوشی - تعالی فکری- تکامل جسمانی - معلولین - توانبخشی ستاره قاسمی ( سال35 تا 14)مرکز توانبخشی و نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی و جسمی دخترانه 322

آقای دکتر مهرداد عزیزیمعماریکارشناسی323فرهنگ و طبیعت - انسان و فرهنگ - عرشه فوالدی - فرهنگسرامحمد مقدم طراحی فرهنگسرا 323

آقای دکتر خوشنویسمعماریکارشناسی324توسعه همه جانبه - توسعه پایدار- سواحل دریای مکران- عوامل فرهنگی و اجتماعی فاطمه تشکریبازارچه ساحلی مکران324

آقای دکتر خوشنویسمهندسی معماریکارشناسی325موسیقی در معماری- تاالر موسیقی- فرهنگسرا- موسیقی- معماریآزاده رشیدیطراحی فرهنگسرای موسیقی325

آقای دکتر مهرداد عزیزیمعماری کارشناسی326روانشناسی - تمدن - تاریخ - فرهنگ - لباس - مد نیلوفر کربالیی محمد طراحی خانه مد و لباس بانوی شرقی 326

آقای دکتر سعید حقیر معماری کارشناسی327طراحی اقلیمی - معماری پایدار- مصالح ساختمانی - مجتمع های مسکونی تورج علیمردانیطراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری در هماهنگی طرح معماری با انتخاب مصالح در منطقه یک تهران الهیه 327

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی328هنر- صنعت- تجارت- پوستر- تبلیغاتنیلوفر چیتگرتاریخچه گرافیک و پوستر 328

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی329عکاسی معاصر- عکاسی پرتره- تاریخ عکاسیسولماز قدسیان نژادبررسی پرتره در عکاسی ایران 329

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی330جهان - ایران - پرتره - عکاسیبیتا طاهریعکاسی پرتره 330

خانم شادی شاه بختی ارتباط تصویریکارشناسی331طراحی - آرم - لوگو- نشان تجاریمرضیه احمدی نشانه تجاری در ایران 10بررسی 331

خانم مینو محمدی نیا ارتباط تصویریکارشناسی332مخاطب- تصویر سازی- پوستر- تئاتر عروسکیکیمیا کوچکی رفسنجانی (معاصر ایران)بررسی نقش مصور سازی ، در پوسترهای تئاتر عروسکی332

خانم شادی شاه بختی ارتباط تصویریکارشناسی333ارتباطات اجتماعی - فرهنگ - جامعه و فرد- تصویر سازی آموزشی- متن- سواد بصریحدیث فرجی بررسی تصویر سازی کتاب اول تا پنجم دبستان 333

خانم نسرین صدقیانارتباط تصویریکارشناسی334کاراکترسازی در انیمیشن- تکنیک های نوین انیمیشن سازی- انیمیشن دیو و دلبر- انیمیشنشادی پشنگ (انیمیشن دیو و دلبر- مطالعه موردی  )مطالعه زیبایی شناسی کاراکترهای انیمیشن 334

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی335بروشور- پوستر- فرم- طراحی آرم- لوگومهسا لک علی آبادیچگونگی اصول و استانداردهای طراحی لوگو و نشانه در گرافیک امروز ایران335

آقای دکتر سعید حقیر معماری کارشناسی336- پاویون ایران - فرم پویا- ایران معاصر - 2020اکسپو دبی ساناز شعبانی دبی با رویکرد پویایی 2020طراحی پاویون ایران در اکسپو 336

آقای مرتضی حسنی ارتباط تصویریکارشناسی 337زندگی عاطفی - تفسیر نقاشی - نقاشی سحر بیرامی بررسی خالقیت در نقاشی کودکان 337

خانم مینو محمدی نیا ارتباط تصویریکارشناسی 338مکتب قهوه خانه ای - نقاشی - پرسپکتیومهشید ناقل صدیق مطالعه پرسپکتیو در نقاشی های قهوه خانه ای 338

خانم شادی شاه بختی ارتباط تصویریکارشناسی 339فضای شهری - هنر گرافیک - گرافیک محیطیبهناز لنگران بررسی گرافیک محیطی در فضای شهری 339

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی340ارتباط- گرافیک- انقالب- تحوالت- پوسترمرضیه دبیری گذری بر تحوالت پوستر در ایران و جهان 340

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی341خوشنویسی- خط فارسی- نقاشی خط- لوگوتایپ- تایپوگرافیمهسا قاضی بررسی استانداردها و اصول طراحی تایپوگرافی در ایران 341

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی 342تصویر- کتب مصور- تصویرگر- کودکان- تصویر سازی- گرافیکفاطمه گلستانی بررسی تصویر سازی معاصر و سبک اجرا در کتاب کودکان در ایران 342

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی 343- نقش سیمرغ - نقش طاووس - نقش شمسه - نمادپردازی - هنر اسالم - نماد شبنم ابراهیمی بررسی نمادها و نشانه ها و معنای آن ها در آثار مسلمانان جهان 343

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی 344نقش معماری - هندسه - مثلث - مربع- دایره - مبانی - مبانی هنرهای تجسمی - نقوش هندسیمریم قربانی بررسی نقوش هندسی و نشانه 344

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی345تکنیک - کاغذ- تاریخچه - چاپخانه - چاپ زهرا پورحسین فرآیند چاپ و گوناگونی آن در علم گرافیک 345

خانم شادی شاه بختی ارتباط تصویریکارشناسی346انقالب گرافیک - مکتب لهستان - هنرپوسترعلیرضا ستاری تعریف جدید از هنر لهستان و بررسی پوسترهای یا پوسترهای آن 346

خانم شادی شاه بختی ارتباط تصویریکارشناسی347ارزش های معنوی - انحطاط- رسانه گرافیکی - پوسترزهرا سادات کشفی ویژگی سبک آرت نوو و بررسی پوسترهای آن 347

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی348مفاهیم - عالئم- اطالع رسانی - پیکتوگرام- گرافیک محیطیشیما مراد لو مجینه چیستی پیکتوگرام در گرافیک محیطی348

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویریکارشناسی349دوران صفوی - مینیاتور- رضا عباسی - هنر اسالمی - نگارگری فاطمه خدایارنگارگری اسالمی ایران بعد از رضا عباسی 349

آقای بهزاد صحتیارتباط تصویریکارشناسی350سادگی- مینیمال- عکاسیپریا کرمعلیان عکاسی مینیمال 350

خانم نسرین صدقیانارتباط تصویریکارشناسی351اشتغال زایی- هویت بصری - اسنپ و دیجی کاال - استارت آپ سمیرا عدیمی ناغانینگاهی اجمالی به هویت بصری کسب و کارهای نوپا در سه سال اخیر351

دکتر امیررضا اردکانیمعماری کارشناسی352معماری - ایران - فرهنگ - فرهنگسراعباس شهریاریطراحی فرهنگسرای زبان و ادب فارسی 352

پروفسور محمود گالبچیمعماریکارشناسی353اکوتوریست - معماری کویر - کویرآذین زمانی طراحی مرکز اکوتوریستی در کویر مرنجاب353

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویری- گرافیک  کارشناسی354- نقاشی- گرافیک - قلم زنی - فیگوراتیو- چاپ- پوستر رنگی مصور- پوستر- پالکات- آفیشآدینه پورعینی بررسی طراحی پوسترهای تبلیغاتی در ایران 354

خانم مهسا خیرخواهارتباط تصویری- گرافیک  کارشناسی355نشانه - طراحی آرم- برند - آرم- لوگومرضیه حجازی میالدی70تا 60بررسی لوگوهای طراحی شده از دهه 355

آقای دکتر خوشنویسمعماری کارشناسی356فرهنگی - سنتی - معماری - استاندارد- مخاطبین - پردیس - سینمامحمد علی آرامش پردیس سینمایی ولنجک 356



96بهمن آقای دکتر مهرداد عزیزیمعماریکارشناسی ناپیوسته357گیاه شناسی- موزه - معماری الدن گل تپهموزه گیاه شناسی357

96بهمن آقای دکتر مجتبی امیریمعماریکارشناسی ناپیوسته358معماری - فوتبال - استادیوم مسعود خبازاحسنیاستادیوم فوتبال 358

96شهریور آقای دکتر متین عالقمندانمهندسی فناوری معماری ،گرایش بایونیککارشناسی ارشد359باد و ساختمان- طراحی ساختمان بلند - ساختمان نازنین نامدارپوربهره گیری از جریان باد در طراحی ساختمان بلند359

96بهمنخانم شادی شاه بختی ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته360تصویرگری کتاب کودکمنصوره محمدی سوره فردتصویرسازی کتاب کودک گروه سنی الف و ب360

96بهمنخانم شادی شاه بختی ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته361- گرافیکفاضله افشاریگرافیک محیطی وتاثیرآن برجامعه361

96اذرمهرنوش غضنفری-فیروزه حیدریطراحی لباس کارشناسی پیوسته362صفویه-نقوش فرشاعظم رزاقیان آرانی                   بررسی نقوش فرش های قابقابی در دوره صفویه362

96آبان اقای دکتراحمدمیرزا کوچک خوشنویسمرمت ابنیه تاریخیکارشناسی ناپیوسته363ابنیه-مرمتمینا قدسی نیارقطرح مرمت خانه تاریخی سرهنگ ایرج363

96شهریورخانم عاطفه محمدیارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته364کرافیک-ارتباط تصویریسمانه مومنی زادهکاربرد حروف درمحیط364

96شهریور خانم مینو محمدی نیا ارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته365تبلیغات.انیمیشینسیاوش رضویبررسی تاثیر تبلیغات انیمیشن شهرداری بر عملکرد مخاطبان365

96شهریورنسرین صدقیانارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته366مسیریابی-گرافیکپرهام ذنوبی  بررسی وضعیت گرافیک محیطی مسیریابی شهر تهران با وضعیت گرافیک محیطی مسریابی شهرمادریداسپانیا366

96بهمن اقای دکتر حقیرمعماریکارشناسی ناپیوسته367فرهنگی هنریآیالر زرگرصفاکانون پرورشی فکری کودکان367

96شهریورآقای حسنیارتباط تصویریکارشناسی پیوسته368گرافیک-طراحی-پوستر سازیاستاتیرا امیر فضلیانتایپوگرافی درپوستر368

96بهمن اقای دکتر اردکانیمعماریکارشناسی پیوسته369هنر معماری نسترن دبیریطراحی فرهنگسرای هنر ومعماری369

96بهمن دکتر مهرداد عزیزیمعماریکارشناسی ناپیوسته370هنر معماری نسرین حسنی نودهمرکز آموزشی ونگه داری کودکان آهسته گام370

96بهمن رضا نجفیان معماری داخلی کارشناسی ارشد371معماری داخلی هنرشیال شهرکیطراحی داخلی کافه ای تعامل گرا از طریق رویدادهای هنری371

96مهردکتر قاسم مطلبیمعماریکارشناسی ارشد372معماری،هنرمندان،اقامتگاهآویشن پروانهطراحی اقامتگاه برای هنرمندان در تهران372

96بهمن دکتر جمشیدامامی کارشناسی ارشد373هنر،هندسه،فراکتال،طراحیالنازسادات بنی الحسینیطراحی مرکز آفرینشهای هنری با یهره جویی از هندسه فراکتال373

96بهمن دکترمتین عالقه مندانمعماریکارشناسی ارشد374فرهنگ،زیبایی شناسی،معماریعلی اصغرکاشانی دوست بارویکرد تکتونیک وزیبایی شناسی مرزها درکالبد معماریSESCطراحی پژوهشگاه فرهنگی برای شعبه جدیدمرکز 374

96بهمن دکتر اردکانیمعماریکارشناسی ارشد375معماری، طراحی،سفارتخانهفاطمه قائیدسفارتخانه ایران در سوئد375

96بهمن شادی شاه بختیارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته376گرافیک تصویر حدیث فرجی بررسی تصویرسازی کتاب اول تا پنجم دبستان376

96بهمن شادی شاه بختیارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته377ارتباطات تصویریمرضیه احمدی  نشانه تجاری درایران10بررسی 377

96بهمن شادی شاه بختیارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته378کرافیک-ارتباط تصویریبهناز لنگران بررسی گرافیک محیطی در فضای شهری 378

96بهمن شادی شاه بختیارتباط تصویریکارشناسی ناپیوسته379کرافیک-ارتباط تصویریزهراسادات کشفیویژگی سبک آرت نوو و بررسی پوسترهای آن 379

96بهمن متین عالقه مندانمعماریکارشناسی ارشد380دیجیتال اداری طراحی نور خورشید-فناوری معماریسمانه اصغریطراحی ساختمان بلنداداری با رویکرد نمای متحرک پاسخگو به محیط به منظور بهره وری از نورخورشید380

96مهرهمایون گلستانهطراحی صنعتیکارشناسی381طراحی صنعتی الگوی  خدماتسجاد سلیمانیطراحی الگوی خدمات بهداشتی اموزشی در فضای مجازی مبتنی بر گستره خدمات فیزیکال381

96بهمن علیرضا قهاریمعماریکارشناسی382معماری موسیقی ایرانی شجریان بیدکانیسپیده سبزیبنویسید سیاوش بیدکانی382

96بهمن امیررضا اردکانیمعماریکارشناسی383موزه خط خطوط پارسی گالری محمد محسنی نکوطراحی موزه خط383

96بهمن احمدمیرزا کوچک خوشنویسمعماریکارشناسی384موزه معماری پویایی کامیابی میدان امام خمینیقاطمه یوسف جدیدموزه معماری384

96بهمن مجتبی امیریمعماریکارشناسی385تاریخی- کنگره- رفاهی- تفریحی- سیاحت- توریست- فرهنگی- اقتصادی- هتلزهرا خان محمدیهتل چهارستاره385

96بهمن احمدمیرزا کوچک خوشنویسمعماریکارشناسی386تفریحی آموزشی کودکان رشد اجتماعی-مراکز تجاریعاطفه حسن زادهطراحی مجتمع تجاری فرهنگی کودکان386

96بهمن مهردادعزیزیمعماریکارشناسی387دانشگاه-زندگی درکویر-مجتمع دانشگاهی0فرحناز جاللیونمجتمع دانشگاهی درکویر387

96بهمن اقای امیریمعماریکارشناسی388مسکونی اقامتییاسمن ابوطالبی زنوزیبرج مسکونی388

95بهمن دکتر محمد رضا مثنویمعماریکارشناسی389ساختمان صفر انرژِی- برج مسکونی-سیستم های سبز عمودی-معماری سبزمحسن اسماغیل پورطراحی برج اداری مسکونی تجاری بارویکرد ساختمان سبز389

96بهمندکتر مهرداد عزیزیمعماریکارشناسی390نمایشگاه فاطمه دشتینمایشگاه بین المللی اکسپو390

96بهمن دکتر اردکانیمعماریکارشناسی391مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی شیدا عبدالملکیتفریحی بین راهی-مجتمع اقامتی391

96بهمن دکتر مهرداد عزیزیمعماریکارشناسی392موسیقی هنر فرهنگ کنسرت هالتینا ناصریکنسرت هال 392

96بهمن خانم مهناز ترابیانطراحی لباس گرایش طراحی پوشاککارشناسی ناپیوسته393طالش فرهنگ صنایع دستی دستباف لباس محلیامنه نادریبررسی فرهنگ وپوشش مردم تالش طراحی دوخت393

96بهمنمهناز ترابیانطراحی لباس گرایش طراحی پوشاککارشناسی ناپیوسته394طالش فرهنگ صنایع دستی دستباف لباس محلیفهیمه وثوقیبررسی فرهنگ وپوشش مردم تالش طراحی دوخت394

96بهمندکتر احمد میرزا کوچک خوشنویسمعماریکارشناسی ناپیوسته395اجتماعی-اقتصادی-مراکز فرهنگیاحسان نورحسینیغرهنگی-طراحی مجتمع تجاری395

95شهریور مهندس باقریمعماریکارشناسی ناپیوسته396سینما ادبیات نمایشی معماری تئاترمهسا صحرایی(کافه سینما تهران)مجموعه سینمایی396

96تیرمهندس باقریمعماریکارشناسی ناپیوسته397تکنولوژی کامپیوتر طراحیعلی خسرویمرکز تکنولوژی اطالعات تهران397

96بهمن محمدرضا مثنویمعماری بایونیککارشناسی ارشد398معماری بایونیک تریلوبیت ها طراحی ویژه نابینایان معماری نابینایان مهندسی کانسیاناهیتا عبد شریف ابادیطراحی مرکز آموزشی اشتغال محور ویژه نابینایان398

96شهریور حمیدرضا ایزدیمعماریکارشناسی ناپیوسته399خانه سالمندان روابط خانوادگی فضاهای رفاهیهلنا دادگریرفاهی برای سالمندان نمونه موردی پارک الله-طراحی مجموعه فرهنگی399

96بهمن امیررضا اردکانیمعماریکارشناسی ناپیوسته400خانه زندگی ایرانی معماریسید یحیی خالقیطراحی مجتمع مسکونی400

96بهمن نادیه ایمانیمعماری داخلی کارشناسی ارشد401نان حواس سنت ومذهب پویایی بام ودیوار یبزالهام علی پور کالریطراحی داخلی فروشگاه وکارگاه نان401

95بهمن دکتر مثنویمعماریکارشناسی ناپیوسته402معماری سبز طراحی پایداری محیط خالقنیلوفر طالب خانی گروسیطراحی مدرسه سبز با رویکرد کودک دوستدار طبیعت402

95بهمن دکتر اردکانیمعماریکارشناسی ناپیوسته403معماری برای کودکان - تاریخی و فرهنگی - مهد کودکآرمیتیس کاویانیطراحی مهد کودک403

96شهریورماستری فراهانیمعماریکارشناسی ناپیوسته404موسیقی معماری هنر ساز کنسرتالهام ترکمنطراحی خانه موسیقی404

96اسقند آزیتا رحیمی-مهرنوش غضنفریطراحی لباس گرایش طراحی پوشاککارشناسی ناپیوسته405طراحی لباسسپیده حسن پور وتاثیر آن برطراحی لباس1960بررسی جنبش آپ آرت در دهه 405

95بهمن دکتر متینیموزه جواهرات وسنگهای تزیینیکارشناسی ناپیوسته406سنگ تزیینی تکنولوژی ارتباطات-سنگهای قدیمیفاطمه مدرسی فرموزه جواهرات وسنگهای زینتی406

96آبان دکتر خوشویسمعماریکاذشناسی ناپیوسته407کافی شاپ رستوران- مسابقات شنا-مجموعه ورزشیشهره سپهری رادطراحی مجموعه ورزشی مسابقات شنا آسیا نیل407

96مهر دکتراحمدمیرزا خوشنویسمعماریکارشناسی ناپیوسته408معماری هنر دانشگاهمعصومه علی نقی وکیلیطراحی دانشکده معماری408

96بهمندکتر احمد میرزا کوچک خوشنویسمعماریکارشناسی ناپیوسته409بنیاد ملی نخبگان نخبه پروری احراز نخبگی واستعدادهای برترسمیه بخشایشبنیادملی نخبگان409

96بهمن دکتر مهراد عزیزیمعماریکارشناسی ناپیوسته410کتابخانه هنر معماریندا امین زاده موسویکتابخانه تخصصی هنر ومعماری410

96بهمن دکتر امیریمعماریکارشناسی ناپیوسته411فدراسیون ورزش فعالیت جسمانیهانیه ایرانفرساالن ورزشی چند منظوره411

95آذرامیرحسین همتی فیروزه حیدریطراحی لباسکارشناسی ناپیوسته412مد طراحان لباس پوشاکگلنار تفکیکواژه نامه مد وطراحان مد412

96بهمن دکتر امیررضا اردکانیمعماریکارشناسی پیوسته413خوانایی فرهنگ مخاطب فضای شهری برندسازی شهری درک فضایی مسیریابیسیدمحمدحسین عارفیطراحی مجتمع تجاری با رویکرد خوانایی413

97تیرماه خانم سارامنادی زادهگرافیک گرایش تصویرسازیکارشناسی ناپیوسته414بازی تصویرسازی سقوط جاسوس فالگوش وباهوش گرافیکهدی هادی ابراهیم زرگر پروژه تصویرسازی بازی فالگوش وباهوشspyfallاستراتژیک -بررسی تصویرسازی بازی فکری414

97تیر مهندس آرش سهرابیشهرسازیکارشاسی ناپیوسته415فضای شهری خاطره انگیزی بافت تاریخی بازار بزرگ تهرانمهدی جهانبانی(بازار بزرگ تهران:نموه موردی)نقش عملکردی فضاهای شهری درشکل گیری تقویت و خاطره انگیزی بافت تاریخی شهر415

97تیرمهندس هیوامحمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته416شهرسازینسترن رخمانی شهرداری تهران15مطالعه موردی منطقه )تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری416

97تابستان مهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته417مکان یابی،پناه گاه های شهری،سوانح،پدافند غیرعاملمهسا کاظمیان صنعتی(کالن شهر تهران10نمونه موردی منطقه )مکان یابی پناه گاه شهری با رویکرد پدافند غیرعامل417

97تابستانمهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته418آسیب شناسی اجتماعی شهرسازیزهرا باباعلی(دروازه دولت)بررسی شاخص های اسیب شناسی موثر در امنیت اجتماعی زنان در فضاهای داخلی مترو418

97تابستانمهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته419زاغه نشینی،حاشیه نشینیفسکونتگاه غیر رسمیبهنازغریب(9منطقه)شناخت سکونتگاه های غیررسمی419

97تابستان مهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته420کالبد فرسوده تجدی احیاسیده حنیفه زاده( شهرداری تهران7خواجه نظام الملک منطقه )راه کارهای تجدید حیات کالبدی بافت فرسده وناکارامد نمونه موردی محله 420

97تابستانمهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته421شهرفضای شهری، خیابان،گلباف،ورودیامیرمحمد خدایی(استان کرمان،شهرگلباف)طراحی ورودی شهر با رویکرد ایجاد حس مکان در شهروندان421

97تابستان مهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته422اوقات فراغت،آسیب شناسی،دخانیاتپریسا داننده( شهرداری تهران11محله دخانیات منطقه )بررسی تاثیر شیوه هاتی گذراندن اوقات فراغت نوجوانان ساکن در بافت فرسوده وناکارآمد شهری بر بروز ناهنجاری های اجتماعی422

97تابستانمهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته423احیا،بافت شهریمسسعودپیرهادی(میدان امام حسین-گلباف-کرمان0تاثیر احیای بافت های شهری در مشارکت شهرواندان با رویکرد باز آفرینی423

97تابستانمهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته424توسعه پایدار،گردشگریرویا کرجینقش توسعه پایدار وگردشگری بر شهر تهران424

97تابستان مهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته425سکونتگاه غیر رسمیمحمدرضا هدایتی تهران محله های اسماعیل آباد ودولتخواه19منطقه )توانمندسازی غیررسمی پیرامون کالنشهرها425

97تابستان مهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته426باقتهای فرسودهپیام مسلم نیابررسی وشناسایی شاخص ها و اوصول ساماندهی بافتهای فرسوده426

97تابستان مهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته427اجتماعی،امنیت زنان،ارتقائ امنیتزهرا پهلوان(18منطقه )شناسایی شاخص های برنامه ریزی کالبدی در ارتقائ امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری427

97تانستانمهندس هیوا محمودرشیشهرسازیکارشناسی ناپیوسته428شهرسازی دفاعسیروان مقصودیانطراحی فضاهای قابل دفاع شخصی428

96بهمنمحمدرضا مثنویدیجیتال-معماریکارشناسی ارشد429انرژی، بهینه سازیمحمدرضا رستم زادگانطراحی ساختمان کربن صفر مرکز تحقیقات انرژِی های تجدیدپذیر درتهران بااستفاده از بهینه سازی فرم آزاد429


