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- Desi gn of I nt er nat i onal Musi c Resear ch Cent erعلی اصغر الهیاري فرد,احمدعلی

پایان نامه ها و رساله ها

فرزینکارشناسی ارشد95/04/03 ،
طراحی منظر شهري دوستدار کودکژیال رجبی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد91/11/28 ،معماري به مثابه طراحی صحنه( طراحی دانشکده هنرهاي نمایشی پردیس هنرهاي زیبا با رویکردمعماري انعطاف پذیر)ماهان توکلی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1396/11/30 ،
طرح ساماندهی آرامستان تاریخی ظهیرالدوله با تکیه بر کاربري هاي فرهنگیپرند فرهادي,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1396/11/30 ،
- Ur ban Landscape Desi gn of t he Br i dge of t he Tabr i z (Mehr an Rood) wi t h t he
Heal i ng Ecol ogy Appr oachامین خانمحمدي,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1396/11/30 ،
طراحی منظر حوزه نفوذ امام زاده محسن شهر همدانریحانه خرم رویی,احمدعلی فرزینکارشناسیارشد1396/06/28 ،
-هتل هیلتون تهرانصبا اکبرزاده قربانی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1396/04/13 ،

رویکرد منظرین در نقش آفرینی مرکزیت تاریخی طبیعی شهر اردبیل( با محوریت محله جمعه مسجداردبیل)احسان کرامتی نیارق,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1396/04/11 ،
- Or gani zi ng Landscapeof Bagh-Feyznei gbor hoodwi t h t he appr oach of
Pi l gr i mage Landscape Case st udy: The hol l y shr i ne of “I mamzadeh Jaf ar and
Hami dehKhat ounبهناز نوذري,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1395/11/26 ،
طراحی مجتمع اقامتی – توریستی دو برار با رویکرد تفریحیآسیه یاوري,احمدعلی فرزینکارشناسیارشد1395/11/26 ،
- Ki sh Wor d Tr ade Cent er wi t h i nt r oduct i on of i dent i t y and cul t ur e of
i r anمحمدصالح عاقل,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1395/11/26 ،
طراحی مجتمع فرهنگی منطقه  22تهران(با رویکرد معماري پایدار)سارا معیري,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1395/06/17 ،
طرح توسعه پردیس هنرهاي زیباي دانشگاه تهرانالمیرا نادري,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1395/06/15
طراحی باغ کودکستان با رویکرد علوم رفتاري کودکانمهسا خادم آل علی,احمدعلی فرزینکارشناسیارشد1395/06/15 ،
- Desi gni ng of Landscape i n Lat yan Damwi t h nat ur al l andscape val ui ng
appr oach and emphasi s on eco-t our i smand t our i smor gani zi ngلیال جاهدي قنات
نوي,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1395/04/27 ،
مجتمع مسکونی با رویکرد معماري پایدارطهمورث عبدي زاده,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1395/04/13
- Resi dent i al compl ex i n t he hot and humi d cl i mat e based on usi ng l ocal
mat er i al sنوید الیاسی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1395/04/03 ،
همنشینی شهر و طبیعت باز آفرینی منظر پایدار منطقه دارآبادمحمد مهدي جالل,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1395/03/17 ،
طراحی و ساماندهی منظر شهري« چهارراه ولیعصر »تهران با رویکرد پایداري اجتماعیسرونازافشار,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1394/12/10 ،
-ساماندهی مسیل شهري یزد با رویکرد منظر شهریزهرا السادات حسینی نسب,احمدعلی

فرزینکارشناسی ارشد1394/12/09 ،
باز زندهسازي آرامستان هاي متروکه داخل شهر تهرانحمیده ابرقویی فرد,احمدعلی فرزینکارشناسیارشد1394/12/09 ،
طراحی مجتمع مسکونی از شکل دهی به خرده ایدهها تا رسیدن به فرممحمد جیرودي,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1394/11/28 ،
- Ar chi t ect ur al Desi gn of The Resi dent i al Compl ex as a Apar t ement
Gar denساناز طلیعی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1394/11/27 ،
طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد معماري پایدارمهدي قدیري صدرآبادي,احمدعلی فرزینکارشناسیارشد1394/11/27 ،
طراحی فرهنگسرا در منطقه  22تهران با رویکرد معماري پایداربهمن قربانی,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1394/06/26 ،
هم آوایی عینیت و ذهنیت در شهر:طراحی فضاي باز شهري در مرکز تاریخی مالیررضاکولیوند,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1393/12/10 ،
طراحی منظر بازار گل محالتی تهرانریحانه مطلبی اسفیدواجانی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1393/12/10
باغ گیاه شناسی با رویکرد آموزشی و پژوهشیطناز آقاخانی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1393/06/30
مجموعه فرهنگی -ورزشی معلولین با رویکرد طراحی فراگیرالهه نوري سقرلو,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1393/03/25 ،
تداوم منظر شهري( طراحی منظر شهري خیابان سی تیر تهران با رویکرد پایداري)ماریه مهراننژاد,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1392/12/20 ،
طراحی منظر پیاده با رویکرد مگافرم رودخانه بابلسر (بابلرود)کیا تدین,احمدعلی فرزینکارشناسیارشد1392/11/30 ،
صداي زندگی :طراحی فضاي باز چند عملکردي با توجه ویژه به حضور نابینایانسمیرا میوهچیان,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1392/11/23 ،
تأثیر دلبستگی مکانی و خاطره جمعی در کیفیت عرصههاي عمومی شهري بازآفرینی منظر گذرابولفضل خویینیهاي( برق سابق )شهر قزویننرگس قیم امانی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،

1392/11/21
احیاي منظر پنهان رود دره هاي تهران نمونه موردي :رود دره مقصود بیگپریچهر گودرزي,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1392/11/21 ،
باز طراحی منظر محله شهرآراي تهران با رویکرد منظر شهري دوستدار کودکفرزانه حاجیقاسمی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1392/11/21 ،
معنا ،الگو و مطلوبیت در فضاي معماریمهرداد سلطانی,احمدعلی فرزیندکتري1391/12/23 ،طراحی منظر تاریخی ساحل بوشهرسحر اردانه,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1391/11/28 ،باغ شفابخش تهراندانیال صدیقی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1391/11/25 ،مناسبسازي پارک شهرتهران( مناسب سازي پارک شهر تهران با رویکرد تعاملی میان افرادسالم ومعلولسارا ردائی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1391/11/25 ،
طراحی منظر شهري خیابان انقالب تهرانرامین ضیا شاکري,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1391/11/24
بازآفرینی منظر ساحل مرکزي بندر انزلی با رویکرد پساصنعتیسمانه رحمدل,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1391/11/24 ،
طراحی منظر مجموعه پیرمراد بانه با رویکرد احیاي منظر فرهنگیفرنوش مخلص,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1391/11/15 ،
طراحی منظر فضاي واسط در مجموعه ورودي حرم حضرت رضا(ع )در مشهدعاطفه سریري,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1391/09/26 ،
« -منظر خیابان »طراحی منظر بخشی از ناحیه آران در محور مشترک شهر آران وبیدگل با رویکرد
اجتماعیمریم رضایی قلعه,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1391/04/03 ،
احیاي هویت شهري-طراحی منظر شهري گذر تاریخی(بازار بابل)جواد قلی پورملکشاه,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1391/04/03 ،
« -منظر خیابان »طراحی منظر بخشی از ناحیه بیدگل در محور مشترک شهر آران¬و¬بیدگل با رویکرد
اجتماعیمریم رمضانی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1391/04/03 ،
-طرّاحی منظر میدان بهارستاننرگس آقابزرگ,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1390/11/30 ،

باغ موزه هنرهاي مفهومیشیال قدسی,احمدعلی فرزینکارشناسی1390/11/29 ،طراحی باغ شفا بخش در تبریزالله رشاد,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1390/08/15 ،منظر مجازي حاشیه تاالب انزلیسارا بهره مند,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1390/06/26 ،معماري منظر فرودگاه دوشانتپه تهرانآرش غفاري میاب,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1390/06/26
احیاي منظر پنهان کریدور هاي سبز درون شهري( طراحی منظر پیاده راه و سامان دهی مسیل-کال -درون شهري بلوار خیام مشهد)دینا ظریف آسیابان,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1390/06/26 ،
مرکز فرهنگی جوانان در غرب تهرانفرهاد فیروزمند,احمدعلی فرزینکارشناسی1389/6/31 ،دهکده گردشگري طرق( با رویکرد حفظ عناصر عینی و ذهنی روستا)زینب خالقی طرقی,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1389/11/30 ،
احیاء منظر روستایی روستاي قالت با هدف گردشگري و رویکرد توسعۀ پایدارشهرزادخادمی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1389/11/30 ،
طراحی تفرجگاه شمیرانی با محوریت امامزاده قاسمکیانوش حسنی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1389/09/20
ساماندهی منظر فضاهاي باز شهر تهران با رویکرد پایداري اجتماعی( طراحی گذر فرهنگ و هنر پارکالله)منا مسعودلواسانی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1389/08/29 ،
مرکز توانبخشیحمیدرضا شیرازیون,احمدعلی فرزینکارشناسی1389/06/31 ،بازآفرینی منظر روستایی ده جماران تهرانسمانه یاراحمدي,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1389/06/30
طراحی و ساماندهی پیاده راه بام تهرانعبداهلل خیري مطلق,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1389/06/29
مرکز موسیقی نیاورانسید وحید قدسی,احمدعلی فرزینکارشناسی1389/04/15 ،-مجتمع مسکونی سبزمنصور میر محمد,احمدعلی فرزینکارشناسی1389/04/14 ،

مجموعه ي فرهنگی عباس آبادسید محسن نیک سرشت,احمدعلی فرزینکارشناسی1388/11/25 ،مجموعه فرهنگی در شهر تویسرکان با محوریت طراحی براي نوجوانانحسنا اسماعیل بیگی,احمدعلیفرزینکارشناسی1388/07/07 ،
طراحی دهکده گردشگري انشان( با رویکرد مبانی پایداري)حسام دادخواه,احمدعلی فرزینکارشناسیارشد1388/06/30 ،
بهسازي حاشیه رود کرجصدف طالیی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1388/06/30 ،طراحی محور گردشگري ده ونکفرنوش پورصفوي,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1388/06/28 ،باغ کودکندا روح نیا,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1388/04/30 ،بازشناسی منظر خیابان(مطالعه موردي خیابان قیطریه)امیر طهماسبی,احمدعلی فرزینکارشناسیارشد1387/11/30 ،
طراحی معماري منظر حیاط مدرسه ابتدایی دخترانه شهدا در تهرانزهرا زمانی,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1387/11/30 ،
اتاق ذهن و پیاده راهی در جهانپوریا نیکوپوردیلمی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1387/11/29 ،آبگیر صحراي شمال(ساماندهی منظر حومه تاالب آلماگل)فرنوش چنگیزي,احمدعلی فرزینکارشناسیارشد1387/06/31 ،
سراي دیدار( مرکز آموزشی -فرهنگی _ تفریحی براي جوانان 18-25سال)احسان فیاضی,احمدعلیفرزینکارشناسی1387/06/31 ،
موزه و مرکز تحقیقات حیات وحش پارک پردیسانسحر مطهري,احمدعلی فرزینکارشناسی،1387/06/31
مجموعه تجاري،اداري،تفریحی ونکفرخ انساندوست قزوینی,احمدعلی فرزینکارشناسی1387/06/31 ،معماري منظر باغ زره سازان و محله پشت مسجد جامع عباسی اصفهانرسول قدوسیدهنوي,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1387/06/26 ،
مرکز توانبخشی "باور سبز "الله رشاد,احمدعلی فرزینکارشناسی1387/04/25 ،-آواي طبیعت ( مجموعه تفریحی  ،گردشی  ،فرهنگی نابینایان) ارغوان شیبانی,احمدعلی

فرزینکارشناسی ارشد1386/12/12 ،
ساماندهی و احیاء میدان صاحب االمر تبریز با رویکرد بازشناخت مفهوم و کارکرد میدانمعصومه لطفاله زاده هجراندوست,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1385/06/29 ،
شناخت ،طرح مرمت و احیاي بافت تاریخی روستاي قهی و احیاي امامزاده عبدالواحد و محوطهپیرامون آنحمید محمدنژاد کبریا,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1385 ،
خانه کاریکاتوربهروز غفاري,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1385 ،باغ هنرابراهیم دانش منفرد,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1385 ،طراحی نگارخانه مینیاتور با هدف باز زنده سازي یک کالبد موجودفریبا میرمحمدصادقی,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1385 ،
ساماندهی و معماري منظرگنجنامه همدانلیال سلطانی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1385 ،مجمع فرهنگی هنري آبیدرحسن تقی نژاد,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1385 ،طرح توجیهی براي باغ مدرسه محله چیدزمریم یزدان پناه,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1385 ،ساماندهی گذر میرزا محمود وزیر ( محله عودالجان تهران)منیژه حسن بیگی منفرد,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1385 ،
اقامتگاه دانشجویی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان( آذرشهر)ولی زینال زاده,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1384 ،
مجموعه سینمایی جشنواره فیلم فجرمهدي سعادتی خمسه,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1384 ،طراحی مجتمع مسکونی قلعه فرامرزیه در شهرک فردیس کرجمهریار رستمآبادي,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1384 ،
مرکز فرهنگی فیض آباد کرمانشاهبردیا نیک رهی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1384 ،پارک و تفرجگاه جنگلی آملحسام امیدي,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1383 ،کانون موسیقی تهرانحبیب گنجی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1383 ،-مرکز تفریحی  -فرهنگی منطقه  22شهرداري تهرانمسعود سی سخت,احمدعلی فرزینکارشناسی

ارشد1383 ،
مجموعه فرهنگی -تفریحی خلخال( براي گذران اوقات فراغت)حمیدرضا ملک پور,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1382 ،
مجموعه خدماتی تفریحی مرکز شهر جهرممحمد هادي ستاوند,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1382
هتل تفریحی-خانوادگی جزیره کیشکیوان خطیر,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1382 ،مجموعه تفریحی  -توریستی پل تجن ساریرجب هاشمی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1381 ،پارک فراغت و تفریح جوانان جهانشهر کرجمحمد مومنی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1381 ،ساماندهی اراضی پارک جنگلی گیشا به عنوان منطقه ویژه گردشگریپویان حقانی,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1381 ،
طراحی مجموعه پارک موزه هگمتانه و سالنهاي همایش مواریث فرهنگیامیرحسن فربمی,احمدعلیفرزینکارشناسی ارشد1380 ،
موزه بزرگ تاریخ شیرازمحمدرضا کجوئیان جعفري,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1379 ،مجموعه خدمات اتومبیل اصفهانمحمد حسین حبیب اللهی نجف آبادي,احمدعلی فرزینکارشناسیارشد1379 ،
مجموعه ورزشی شهرک قدس تهرانهادي غازیانی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1379 ،ساماندهی آرامگاه حیقوق نبی(ع )در شهر تویسرکانحمید امامی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1379
کانون فرهنگی ،تربیتی میثممحمد رضا رزاقی مدبر,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1379 ،مجموعه اقامتی ـرفاهی کوهسنگی مشهدفرزاد فرشید,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1378 ،دانشکده فنی مهندسی خویعلی اصغر اسماعیل لو,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1378 ،مجموعه فرهنگی تفریحی تالشمجید پوردشتی آذر,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1378 ،-خانه جوانان غرب تهرانجعفر جهانی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1378 ،

طرح توسعه آستان امامزاده عبداهلل (ع )شوشتررضا موسوي,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1377 ،دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان ،دانشکده علوم پایهحسین کریمی,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد،1376
موزه حمل و نقل دریایی بندر شهید رجائی( بندر عباس)سیاوش مرعشی,احمدعلی فرزینکارشناسیارشد1376 ،
-مجموعۀ ورزشی قزوین محمدرضا کیان,احمدعلی فرزینکارشناسی ارشد1376 ،

