زمانبندی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد
ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

رشته

تاریخ

ساعت

مکان

استاد راهنما

دانشجو
1

هرین داٍری

طرح هعواری هجوَعِ گردضگری ٍ الاهتی گیالى
با رٍیکرد هعواری بَهی

هٌْذسی هعواری

89/11/42

803:

دکتر اهیر هسعَد
دباغ

2

آهٌِ خاتوی دٍست

طراحی سرای هحلِ کیاًطْر جٌَبی با رٍیکرد
ارتماء تعاهالت اجتواعی

هٌْذسی هعواری

89/11/42

1:021

دکتر اهیر هسعَد
دباغ

3

هطْرُ توسکٌی

برًاهِ ریسی ٍ طراحی هجوَعِ فرٌّگی الاهتی
رٍستاییذر اللین گرم ٍ خطک با رٍیکرد هعواری
بَهی ٍ سٌتی

هعواری اسالهی

89/11/41

14

دکتر کالًتری

4

پری ًاز کرین زادُ

طرح هعواری هَزُ خبر با رٍیکرد ٍرًٍَیی در
ضْرستاى کرج

فٌاٍری هعواری-
دیجیتال

89/14/9

9011

دکتر هحوذ
هْذی غیایی

5

ًفیسِ رٍالمذر

طرح هعواری بازار ایراًی در بافت تاریخی لسٍیي با
رٍیکرد هیاى افسایی

هعواری اسالهی

89/14/8

9011

دکتر علیرضا
رازلی

6

زیٌب فالح

طراحی هعواری اسکاى هَلت پس از زلسلِ بر
هبٌای پایذاری زیست هحیطی ٍ اًرشی

هعواری ٍ اًرشی

89/14/8

1:021

دکتر هْذیِ
آبرٍش

7

سیذُ سْیال
عسگریاى

طراحی هرکس آهَزضی بر هبٌای ظرفیت سٌجی
سیستن ّای غیر فعال در جْت بْیٌِ سازی
هصرف اًرشی در اللین سرد ٍ ًیوِ خطک

هعواری ٍ اًرشی

89/14/11

9011

دکتر هحوذ
ّادیاى پَر
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8

ٍحیذُ دلذار

طراحی ساختواى اداری با رٍیکرد بِ کارگیری
پَستِ دٍجذارُ با تاکیذ بر هَاد تغییر فاز دٌّذُ

هعواری ٍ اًرشی

89/14/11

803:

دکتر هحوذ
ّادیاى پَر

9

ًسین جَالئی

طراحی هرکس آهَزضی خاللیت هحَر با استفادُ از
ٍیصگی ّای سیستن ّای غیر فعال خَرضیذی

هعواری ٍ اًرشی

89/14/11

1:021

دکتر هحوذ
ّادیاى پَر

11

اعظن اسواعیلی
دعَیسرا

طراحی خاًِ اللیوی با رٍیکرد بْرُ گیری از هفاّین
زیست هحیطی تَسعِ پایذار در هعواری هسکًَی

هعواری ٍ اًرشی

89/14/11

14

دکتر هحوذ
ّادیاى پَر

11

زّرُ لساًی بحری

طراحی ًوای سبس در جذارُ ی یک ساختواى
هسکًَی چْار طبمِ در ضْر الّیجاى بِ هٌظَر
ایجاد آسایص حرارتی برای ساکٌیي

هعواری ٍ اًرشی

89/14/11

11

دکتر هحوذ
ّادیاى پَر

12

هرین رحواًی
ساغراًی

طراحی هٌظر باغ هرالبِ با رٍیکرد طراحی هطارکتی
در تْراى

هعواری هٌظر

89/14/11

803:

دکتر هِ تیام
ضْبازی

13

بْارُ هرضذی فرد

طرح هعواری برج اداری با رٍیکرد ٍالْام از ساختار
پیچطی گیاّاى ٍ الًِ هَریاًِ

هعواری بایًَیک

89/14/11

14

دکتر الْام
اسفٌذیاری

14

ًیلَفر اهاًت

طراحی برج اداری تجاری بر هبٌای هعواری بایًَیک هعواری بایًَیک

89/14/11

12021

دکتر الْام
اسفٌذیاری
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15

غسال درٍدیاى تفرضی

طرح هعواری برج اداری با رٍیکرد الْام از پَستِ
تٌفس کٌٌذُ برگ با تاکیر بر جلَگیری از ٍرٍد
آلَدگی َّا

هعواری بیًَیک

89/14/11

11

دکتر الْام
اسفٌذیاری فرد

16

سواًِ صادق پَر

طرح هعواری هَزُ فرٌّگ گیالى با رٍیکرد ّن
افسایی بَهی بر هبٌای ارتماء حس تعلك بِ هکاى

هٌْذسی هعواری

89/11/41

61

دکتر علیرضا
رازلی

