ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ
ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

1

ﻣﻨﻈﺮ رﻗﺼﻨﺪه 1383

ﮐﺎوه ﻣﻘﺪﻣﯽ

2
3
4

اﻣﺘﺪاد ﺳﺒﺰ

)ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﺮ رود درهﻫﺎي ﺷﻬﺮي ـ رود دره درﮐﻪ( 1383
ﺑﺎغ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺻﻔﻬﺎن 1383
ﻧﻮر ﭘﺮدازي ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻣﺪرس

ﭘﻮﻧﻪ وﮐﯿﻠﯿﺎن
اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻮان

1383

ﻫﺪي ﻋﻠﻮي ﻃﺒﺮي

5

ﻫﻨﺮ زﻣﯿﻨﯽ در ﮐﻮﯾﺮ ) 2ﺟﻠﺪ( LAND ART

ﻟﯿﻼﺣﮑﯿﻤﯽ زاده

6

ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯿﺎن

ﺳﻤﯿﺮا ﮐﺎﺷﻒ ﺣﻘﯿﻘﯽ

7

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ وروﯾﮑﺮدﻫﺎي ﻫﻨﺮ در ﺑﺎز آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ

ﻧﻮﻧﺎ ﻣﺴﮕﺮاﻧﯽ

8
9
10

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﺳﭙﻪ ( اﻧﻘﻼب و ﻣﯿﺮداﻣﺎد
ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﻞ و ﻣﻨﻈﺮ

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ از دﯾﺪﮔﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ (

ﺳﺎرا رﺣﻤﺎﻧﯽ
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ
ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﯾﺪ اﺣﻤﺪي

11

ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺶ

ﻣﻬﻨﺎز ﻣﻼزم ﺣﺴﯿﻨﯽ

12

ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺎﻃﯿﺮي ﭘﺎراداﯾﻢ ﭘﺮدﯾﺲ

ﺳﺎرا ﻣﺮﺗﻀﻮي

13

ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎروﯾﮑﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻟﯿﻼ اﻃﺎﻋﺖ

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

14

ﺑﺎغ ﮐﺘﺎب ﺗﻬﺮان

ﺑﻬﺰاد اﺗﺎﺑﮑﯽ

15

ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻈﺮي در ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ

ﺳﺤﺮ ﻃﻮﻓﺎن

16

ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ﺑﺮ اﻧﮕﺎرهﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ آن

ﺳﻌﯿﺪ اﮐﺒﺮي

17

ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎي اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﺷﻌﺮ ﺷﻬﺮ

ﭘﻮﭘﮏ ﭘﺮورش

18

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ در ادﯾﺎن ﺗﻮﺣﯿﺪي اﯾﺮان

ﺳﻌﯿﺪه ﺳﺎدات ﺟﻼﻟﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ

19

ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان ﻗﺪس و ﻣﯿﺪان ﺗﺠﺮﯾﺶ

ﺳﯿﺪ اﺑﻮذر ﭘﻮر ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺷﻬﺮي

20

ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎودان)ﺿﻤﯿﻤﻪ( 1386

ﻋﻠﯽ درﻓﺸﯽ

21

ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﮐﻮﯾﺮ

)ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغ ﮐﻮﯾﺮي در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻮﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان(

ﮔﻼره ﺑﺮزﮔﺮ

22

ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻀﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ )(Compus Landscape

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﺎرف ﻧﻈﺮي

23

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﯿﺎده روي در ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي )ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(1386

ﺳﯿﺎﻣﮏ اﺣﻤﺪزاده ﺑﺰاز

24

ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎدر ﭘﺎرك وﯾﮋه ﺑﺎﻧﻮان )دارآﺑﺎد(1386

ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻔﺎري

25

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺰرﮔﺮاﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮي 1386

اﺣﺴﺎن ﻧﯿﮑﻨﺎم

26

ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ و ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ :ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ 1386

27

ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯽﭘﯿﺮاﯾﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﯿﻨﯿﻤﺎﻟﯿﺴﻢ در ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ 1386

ﻣﻬﺪي ﺧﺎﻟﺼﯽ

ﺳﻤﯿﺮا ﻓﺪاﮐﺎري

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

28

ﭘﺎرك ﻣﻮزه آب ﻧﺎژوان 1386

ﭘﮋﻣﺎن اﻣﺠﺪي

29

ﻣﻨﻈﺮ ﭘﯿﺎده راهﻫﺎي درون ﻣﺤﻠﻪاي 1387

اﻣﯿﺪ رﯾﺴﻤﺎﻧﭽﯿﺎن

30

ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرك ﺳﺎﺣﻠﯽ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون )ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز( ﭘﺎرك ﺻﻠﺢ 1387

اﻣﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن

31

ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

)ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻗﻠﻌﻪ اژدﻫﺎ ﭘﯿﮑﺮ ﻻرﺳﺘﺎن(

1387

زﻫﺮا دري

32

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻮﺷﻬﺮ 1387

رﺿﺎ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ

33

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﺎز زﻧﺪه ﺳﺎزي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮ در ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ 1387

داود زادﻣﻬﺮ

34

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮج ﻣﯿﻼد ﺑﺎ دﯾﺪﮔﺎه اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ 1387

ﻋﺒﺎس ﺗﻘﯽ ﻧﮋاد

35

ﻣﻨﻈﺮ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﻓﯽ 1387

آﯾﺪا اﺑﻮاﻻﺣﺮار

36

ﺑﺎغ ﺷﻌﺮ و ادب ﭘﺎرﺳﯽ 1387

اﺑﻮذر ﺷﻌﺮا

37
38
39
40
41

ﺑﺎغﻫﺎي ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻨﻈﺮ،

ﻣﺮﺗﻀﯽ ادﯾﺐ

ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﻗﺸﻢ 1386

ژﺋﻮ ﭘﺎرك ﻗﺸﻢ :ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ و ﭘﺮدازش ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ 1387
ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺮﮐﺖ

)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ادراك ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﻈﺮ(

1385

ﻣﻨﻈﺮ آراﻣﺴﺘﺎﻧﯽ

)ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن(1387 :
ﻣﻨﻈﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ :اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮاي ﮐﻮدﮐﺎن 1387

ﺑﻬﺰاد ﺗﻨﺪروي
ﺣﺪﯾﺚ ﺧﯿﺮآﺑﺎدي
ﻓﺮﺷﺎد ﮐﺎزروﻧﯽ
ﻋﻄﯿﻪ ﻏﻔﻮري

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

42

ﺑﺎﻏﺎب ﺗﺠﻦ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺳﺎزي 1385

ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﻇﻢ زاده

43

ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎرك اﻟﻤﻬﺪي ﺗﻬﺮان 1385

ﺣﻤﯿﺪ ﻧﺼﯿﺮي

44

ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ در ﻧﻮ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان 1387

اﻣﯿﺮ ﺳﻤﯿﺎري

45

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻮر ﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﺪان)ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺗﺎ ﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ( 1387

اﻣﯿﻦ ﻣﺎﻫﺎن

46

ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ :ﺑﺎز زﻧﺪه ﺳﺎزي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﯿﺮاز و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺮﯾﺪور ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮي 1387

ﺳﺎره ﻣﻮﺳﻮي

47

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ،ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺖ ﺟﻮر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ 1387

ﺳﺎرا ﺻﺎﺣﺒﯽ

48

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭼﺸﻤﻪ دﯾﻤﻪ )ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ژﺋﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺎﯾﺪار 1388

ﺷﯿﻮا ﭼﯿﺖ ﺳﺎز

49

ﻣﺪﯾﺮت ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ 1387

ﺷﯿﻤﺎ ﺧﯿﺮي

50

ﺣﯿﺎط و ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ )(1387

ﻣﮋده ﺑﺮادران ﺳﺎداﺗﯽ

51

آب را ﮔﻞ ﻧﮑﻨﯿﻢ :ﻃﺮاﺣﯽ رود درهي اوﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه اﮐﻮﻟﻮژي 1387

ﻏﺰل ﻧﻔﯿﺴﻪ ﺗﺎﺑﻨﺪه

52

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ )ﻣﻨﻈﺮ ﺳﺎﺣﻠﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ـ راﻣﺴﺮ( 1387

ﺳﺎرا ﻓﻼﺣﯽ

53

ﺑﺎغ ﮐﻮدك ﻫﺰاره ﺳﻮم 1388

ﻫﯿﻮا ﻓﺮج ﭘﻮر ﺑﺨﺘﯿﺎري

54

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻈﺮ در ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ 1388

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ

55

ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻮﻣﯽ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن( 1388

ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻨﺼﻮري

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

56

ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﮐﻮﯾﺮي :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ 1386

ﻧﯿﻤﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ

57

ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻔﺮﺟﯽ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺑﺎز زﻧﺪه ﺳﺎزي رود دره اوﺷﺎن ـ ﻓﺸﻢ 1388

ﻣﺮﯾﻢ رﺿﺎﯾﯽ

58

ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ 1388

رﺿﺎ راﻣﯿﺎر

59

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ 1388

ﮐﺎﻣﯿﺎر ﻋﺒﺎﺳﯽ

60

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ )ﺑﻨﺪ دره ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ( 1388

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﺮي زاده

61

ﻫﻢ آواﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن 1388

ﺳﻮﻟﻤﺎز اﺣﻤﺪي ﺑﺎروق

62
63
64

ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﻨﻮا ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮ

ﻣﺮﯾﻢ دﺑﯿﺮي

) ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ( 1388

ﺻﻔﻮرا اﯾﺮواﻧﯽ

ﺣﯿﺎت و ﻣﻨﻈﺮ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ 1388
ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ژﺋﻮﭘﺎرك

ﺷﯿﻨﺎص ﺑﺮﻧﺠﯽ

)ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغ ﺑﻮم ﻟﯿﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ( 1388

65

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ادراك در ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ 1388

ﺳﺎﻣﺎن اوﯾﺴﯽ

66

ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺒﻮري 1388

اﺣﺴﺎن ﺣﺘﻤﯽ

67

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ 1388

ﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺎﮐﺰاد

68
69

ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه رود در ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي

)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي ﻣﻮردي :رود دره ﮐﻦ در ﺗﻬﺮان(

اﺣﯿﺎي ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﺪﯾﺪار ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ

1388
1389

ﻣﺮﺗﻀﯽ رﻫﺒﺮ
ﻣﻬﺪي آج وﻧﺪ

ردﯾﻒ
70
71
72
73
74
75
76

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﯽ داﻣﻐﺎن

1389

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ در ﺣﯿﺎت ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ(

از ﺧﺎك ﺗﺎ اﻓﻼك

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﻬﺎرﻟﻮ

آﺳﺎﯾﺶ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز

ﺳﺎرا ﻋﻠﯽ ﭘﻮر
آﺳﯿﻪ ﻣﻌﺘﻀﺪﯾﺎن

1389

ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪاره ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس در ﺑﻨﺪر ﺳﯿﺮاف
ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

)ﻣﻨﻈﺮ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺤﻼت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ(

1388

78

1389

79

ﺻﺤﻦ ﻫﻨﺮ

80

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ در اﮐﻮﭘﺎرك »ﺑﺶ ﻗﺎرداش« ﺑﺠﻨﻮرد

ﺷﺎدي ﺑﺮاﺗﯽ
1389

1389

ﻧﻮر و اﺣﯿﺎي ﻣﻨﻈﺮ

ﻋﻠﯽ اﺳﺪي
آزاده اﺳﺘﻮار

1389

1389

ﻣﮋﮔﺎن ﻗﺮﺑﺎن زاده
ﻣﻬﺮﻧﻮش ﻏﻔﺎر زاده وﺟﺪاﻧﯽ

ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
)ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ در ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي؛

ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻣﻨﻈﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان(
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮك ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ورزﺷﯽ

ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﺪﯾﺎن
رؤﯾﺎ اﺻﺤﺎﺑﯽ ﺟﻼوراﻧﯽ

1389

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي در ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن

83

1389

.......................1388

77

82

ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻠﯿﻠﯽ

ﻣﻨﻈﺮ ﺧﺎﻣﻮش )ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻮرهﻫﺎي آﺟﺮ ﭘﺰي( 1388

ﺣﯿﺎت ﻣﻨﻈﺮ در ﺣﯿﺎط ﺷﻬﺮ

81

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﺳﻌﯿﺪي

1389

1389

اﻣﯿﺮ ﺳﻌﺎدت ﻓﺮد

ﻧﺪا روﻏﻨﯽ

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان

ﭘﺪﯾﺪآور

84

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ 1389

ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ

85

ردي از زﻧﺪﮔﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ 1389

ﺷﺎدي ﻣﯿﻼﻧﭽﯽ

86
87
88

ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي
" زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ "

ﻣﺮﯾﻢ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻧﺠﻒ آﺑﺎدي

1389

ﺑﻬﺎره ﺑﻄﻬﺎﯾﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ در ﻓﻀﺎﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ 1389
ﻃﺮاﺣﯽ اﮐﻮ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ

ﻓﺮﻧﻮش دﺑﺎﻏﯿﺎن

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :اﮐﻮ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻧــﻮر( 1389

89

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ

1390

ﺣﻤﺰه ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر

90

رد ﭘﺎي ﮐﻮدك ﺑﺮ ﺷﻬﺮ )ﺷﻬﺮ دوﺳﺘﺪار ﮐﻮدك(

1390

ﺳﻤﯿﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

91
92

ﺻﺤﻦﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺻﺤﻦﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻃﺮاف ﺣﺮم ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ در ﺷﻬﺮ ﻗــﻢ(

93

ﻣﻨﻈﺮ رواﯾﺖ ﭘﺮدازاﻧﻪ

94

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺎغﻫﺎ و ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزي

95

رﻧﮓ در ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ

1390

وﺣﯿﺪ ﭘﻮرﯾﺎﻓﺮاﻧﯽ
1390

1390

96

زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺒﺰ

97

ﺟﺪاره ﺳﺎزي ﺳﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ واﺳﻂ ﺷﻬﺮ و درﯾﺎﭼﻪ ﺳﺪ

1390

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺟﺒﺎران

ﺳﺎﻧﺎز ﭼﻤﻦ آرا
ﻟﯿﻼ ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪري ﺑﯿﻮﮐﯽ
ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺻﺎدﻗﯽ ﭘﻮر رودﺳﺮي

1390
1390

ﺳﺎﺟﺪه آﻫـــﯽ

ردﯾﻒ
98

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺤﻼت ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي

99

ﻣﻨﻈﺮ ورودي ﺷﻬﺮ

100

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼـﻢ ﺑﺸﯿﺮ ،ﻃﺎق ﺑﺴﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

1390

1390

ﻓﺮﺷﺘﻪ رﺣﻤﺎﻧﯽ
1390

ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آبﻫﺎي آﻟﻮده
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺸﻒ رود(
ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ روﺳﺘﺎي ﻣﯿﻤﻨﺪ(
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﻨﻈﺮ ،ﺧﯿﺎل ،ﮐﻮدك

1390

1390

1390

ﮐﻮﺛﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﮋاد

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺗﻬﺮان(

1390

ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﻞ

1390

اﻟﮕﻮي ﻧﺸﺎﻧﻪاي اﻧﺪامﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي )ورودي(
ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل ﻣﻨﻈﺮه ﭘﺮدازي در ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﮐﺎﺷﺎن

ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن در ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي

1390
1390

ﻧﮕﯿﻦ ﺷﮑﯿﺒﯽ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻟﻄﯿﻒ ﻓﺮ

1390

ﻧﺸﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﯾﺎدﻣﺎﻧﯽ )دﻓﺎع ﻣﻘﺪس(

ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻣﻠﮑﯽ

ﻣﻬﺴﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ

ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖﻫﺎي ﺑﺼﺮي و ﻣﻨﻈﺮي در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﻬﺮي

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ

ﺣﺴﺎم ﺣﺴﻨﯽ ﭘﻮر

ﻻدن ﻣﻈﻔﺮﯾﺎن

1390

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ :ﻧﮑﺎ رود(

آزاده ﺻﻔﯽ ﺻﻤﻎ آﺑﺎدي

ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﺒﯽ

1390
1390

ﺑﻬﻨﺎز ﻋﻮض ﭘﻮر
دﻧﯿﺎ ﻓﺮﻗﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺮوز ﺟﺎﻫﺪ
ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻮﺳﻔﯽ

ردﯾﻒ
112
113

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﻣﻨﻈﺮ ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ اﺣﯿﺎء و ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﻨﻈﺮ آب رود دره ﮐﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻮدﻻﺟﺎن

1390

114

ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ

115

1390

116
117

1390

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ در آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﻬﺮاﻧﺮود ﺗﺒﺮﯾﺰ(

ﺑﺎﺑﮏ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ
1390

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﺎ روﯾﮑﺮدي ﺑﻪ اﺻﻮل آﮐﻮﺳﺘﯿﮏ

ﻋﺮﻓﺎن ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ
اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪي ﻧﺴﺐ
ﻓﺮﻧﺎز ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﻌﯿﺪ

1390

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﻨﻈﺮ

ﺻﻔﻮرا ﻋﺒﺪيﻫﺎ

1390

ﺷﯿﺪا روﻏﻨﯽ

118
119
120

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺪاره ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ

121

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺸﺎورزي ﺷﻬﺮي

122
123
124
125

ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪي

1390

زﻫﺮا ﺻﺎدﻗﯽ

1390

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺶ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي

ﺳﺎﻣﺎن ﺻﺒﺎ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ رﺷﺖ( 1390

ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎغ ﮐﻮدك
ﻣﻨﻈﺮ در ﻣﮑﺎن ﭘﺎﯾﺎن

1390

)ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮔﻮرﺳﺘﺎن داراﻟﺴﻼم ﺷﯿﺮاز(

1390

ﻧﺴﺘﺮن ﺗﺒﯿﺎﻧﯿﺎن
ﻣﯿﺘﺮا ﻓﺪاﺋﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰي

1390

ﺻﺪﯾﻘﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﯽ

ردﯾﻒ

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان

126

ﺑﺎغ ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ

127

ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ و اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﻢ )ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ در ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ(

128
129
130
131
132

ﺳﻤﯿﺮا ﻣﺤﻤﺪي

1387
1387

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﭼﺸﻤﻪ ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺮ ري(

ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺨﺸﯽ

1391

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻔﺘﺮك ﺷﯿﺮاز
ﻣﻨﻈﺮﮔﺎهﻫﺎي ﺷﻬﺮي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺗﭙﻪ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﻫﻤﺪان(

ﺳﺤﺎب ﻣﺮادي

1391

ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺮك

1391

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎديﻫﺎي اﺻﻔﻬﺎن

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺎدي ﻧﯿﺎﺻﺮم در اﻣﺘﺪاد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺎﺋﺐ(

1391

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭼﺸﻤﻪ اﻋﻼي دﻣﺎوﻧﺪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪي ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻗﻠﻢ

1391

ﻓﺮﯾﻨﺎز ﻃﺎﻫﺮﯾﻮن اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ
ﻧﯿﻨﺎ ﺳﺎدات ﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪي

133
134

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻬﺮك ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﺰر

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮك ﺧﺎﻧﻪ درﯾﺎ(

ﺳﺤﺮ اﮐﺒﺮي ﺣﺎﻣﺪ

1391

135
136
137
138
139

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮك ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎران ﺳﻨﻨﺪج(
ﭘﺎركﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﺮاﻓﯿﮏ

اﻣﯿﺮ ﻗﺎﺳﻤﯽ

1391

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﭘﺎرك آﻣﻮزش ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﻠﯽ ﺑﺎراﺟﯿﻦ(

1391

آرزو ﺷﯿﺮدﺳﺖ

ردﯾﻒ

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان

140
141
142

ﻣﻨﻈﺮ و ﻣﻌﻠﻮل

ﻟﯿﻼ ﻣﯿﺮﺧﻮرﺳﻨﺪي ﻟﻨﮕﺮودي

1391

143
144
145
146
147
148

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ

)ﺑﺮرﺳﯽ روشﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ در اﯾﺮان(

ﺳﺎرا ﻃـﯽ

1391

اﻟﮕﻮي ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ـ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي

1391

ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻣﺤﺒﯽ

149
150

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎﭼﻪ ﻣﻬﺎرﻟﻮ

1391

ﻟﯿﻼ رﺿﺎ زاده

151

ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ در ﭘﯿﺴﺖ اﺳﮑﯽ دﯾﺰﯾﻦ

1391

اﻟﻬﺎم اﻋﻠﻢ ﻣﻠﮑﯽ

152
153

ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎرك آﻓﺮﯾﻨﺶ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ(

1391

ﻧﺴﯿﻢ ﻣﺤﻤﻮدي

ردﯾﻒ
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺳﺎﯾﻪ و آﺳﺎﯾﺶ در ﺑﺎغ اﯾﺮاﻧﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺑﺎغﻫﺎي ﺷﯿﺮاز(

ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻣﺘﻘﯽ ﭘﯿﺸﻪ

1392

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎي ﻣﯿﺮاث ﺟﻬﺎﻧﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﻣﺤﻮر ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ارگ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺒﺮه ﻣﻼ ﺣﺴﻦ ﮐﺎﺷﯽ(
ﭘﯿﺎده راه و ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﻬﺮي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺑﯿﻬﻘﯽ و ﭘﻞ ﺳﯿﺪ ﺧﻨﺪان(
ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺗﺠﺎري ـ ﺧﺮﯾﺪ(
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﺗﺎﻻب ﻋﻨﯿﮏ

1392

ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ زادﮔﺎن

1392

ﮔﻠﺴﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ

1392

ارﻣﻐﺎن ﺑﺮازﻧﺪه

1392

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺰرﮔﺮاه رﺳﺎﻟﺖ )ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭘﻞ ﺳﯿﺪ ﺧﻨﺪان ﺗﺎ ﭘﻞ ﺻﯿﺎد ﺷﯿﺮازي
ﭘﺎرك ﻣﻮزه آب و ﺑﺎد ﭘﺮدﯾﺴﺎن

ﻣﻬﺮي ﻣﻄﻬﺮي راد

رﯾﺤﺎﻧﻪ ﻧﻮري

1392

ﺷﺎﻫﯿﻦ دﻫﻘﺎﻧﯽ

1392

ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﺰرﮔﺮاهﻫﺎ )ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ(

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺑﺰرﮔﺮاه ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻧﻮري و ﺟﻨﺎح(

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻃﺎﻻري

1392

ﺑﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ در اﻧﺘﺪاد ﻣﺤﻮر راه آﻫﻦ ﺗﻬﺮان ـ ﺗﺒﺮﯾﺰ

)ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﻮاب ﺗﺎ رود دره ﮐﻦ(

1392

ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺪﻣﮕﺎه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

)ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﺑﺼﺮي ﻣﺤﺪوده ﭘﯿﺮاﻣﻮن(
ﻃﺮاﺣﯽ ره ﺑﺎغ ﻃﺒﺮﺳﯽ و ﺑﺎغ رﺿﻮان

زﻫﺮا ﺳﺮوري
ﭘﺮوﯾﻦ اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ

1392

ﺳﭙﯿﺪه ﻣﯿﺮﺷﺎهوﻟﺪ

1392

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎركﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ

)ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻏﺪﯾﺮ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ(

1392

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺻﻔﻬﺎن

ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﻋﺒﺎﺳﯽ و ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ﻻﻟﻪ
ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ

)ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﭼﯿﺘﮕﺮ(

ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﻮدي اﺻﻞ

1392

1392

زﻫﺮا ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ردﯾﻒ
168
169
170
171
172
173
174

ﭘﺪﯾﺪآور

ﻋﻨﻮان
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﺮ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ ﺗﻬﺮان(

ﻏﺰال رﻣﻀﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﻨﯽ

1392

ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻨﻈﺮ و ارﺗﻘﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ(

ﺑﻬﻨﺎز ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ

1392

ﻣﻨﻈﺮ و ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﭘﺎرك ﮐﻮﻫﺴﺎر(

ﻋﻄﯿﻪ رودي

1392
1392

ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﺎرك ﺷﻬﺮي در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﻬﺮان
ﺑﺎز زاﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي رﻫﺎ ﺷﺪه ﺷﻬﺮي

1393

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :اراﺿﯽ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺟﻨﻮب ﻣﯿﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎز ﻣﺸﻬﺪ(
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ ﺗﺠﺎري ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﻣﯿﻦ ﺷﯿﺮاز
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ زرﺟﻮب ﺷﻬﺮ رﺷﺖ

1387
1393

ﺳﺤﺮ ﻧﻮري زاده
ﭘﺪرام رﺟﺐ زاده ﺑﺎﺟﮕﯿﺮان
ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻣﻬﺮي
اﻟﻨﺎز ﺟﻮادي

175
176
177

ﺑﺎغﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﯾﺮان

)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺑﺎغﻫﺎي ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ(

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎغ ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺑﻬﺸﻬﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺑﯿﻨﺎ

1393
1393

ﻣﺎﺋﺪه ذاﮐﺮي دﻣﺎوﻧﺪي

ردیف

80

81

عنوان
طراحی منظر در اکوپارك «بش قارداش» بجنورد
1389
نور و احیاي منظر
1389

پدیدآور

مژگان قربان زاده

مهرنوش غفار زاده وجدانی

عرصه هاي منظر شهري در بافت هاي تاریخی فرهنگی
82

نقش معماري منظر در ساخت عرصه هاي شهري
(طراحی عرصه هاي منظر در بافت مرکزي شهر تهران)

امیر سعادت فرد

1389
83

84

85

طراحی منظر شهرك تفریحی ورزشی
1389
طراحی منظر بلند مرتبه
1389
ردي از زندگی در طبیعت
1389

ندا روغنی

حسین فراهانی

شادي میانجی

معماري منظر و جایگاه عوامل طبیعی در ارتقاء کیفیت منظر شهري
86

"زیر ساخت هاي طبیعی"

مریم یوسفی نجف آبادي

1389
87

طراحی منظر در فضاهاي ورزشی تخصصی
1389

بهاره بطهایی

طراحی اکو پارك جنگلی
88

(نمونه موردي :اکو پارك جنگلی نور)

فرنوش دباغیان

1389
89

90

91

طراحی منظر در بافت هاي خود انگیخته
1390
رد پاي کودك بر شهر (شهر دوستدار کودك)
1390

حمزه عباسپور

سمیه هوشمند

راهنما/مشاور

ردیف

عنوان

پدیدآور

صحن هاي عمومی در طراحی منظر
92

(نمونه موردي :صحن هاي عمومی اطراف حرم حضرت معصومه (س) در
شهر قم)

فطمه جباران

1390
93

94

95

96

منظر روایت پردازانه
1390
توسعه منظر شهري با تکیه بر باغ ها و مزارع کشاورزي
1390
رنگ در معماري منظر
1390
زیر ساخت سبز
1390

وحید پوربافرانی

ساناز چمن آرا

لیال علی حیدري بیوکی

مهدیه صادقی پور رودسري

جداره سازي سد منظر تفریحی
97

واسط شهر و دریاچه سد

ساجده آهی

1390
98

99

100

طراحی منظر پیرامون سرچشمه محالت با رویکرد توسعه گردشگري
1390
منظر ورودي شهر
1390
طراحی منظر حاشیه رودخانه چم بشیر ،طاق بستان کرمانشاه
1390

آزاده صفی صمغ آبادي

فرشته رحمانی

حسام حسنی پور

بکار گیري تمهیدات معماري منظر در بهبود کیفیت آب هاي آلوده
101

(نمونه موردي :ارزیابی و ساماندهی منظر کشف رود)

شقایق ملکی

1390
حفاظت و مدیریت منظر فرهنگی
102

(نمونه موردي :منظر فرهنگی روستاي میمند)

الدن مظفریان

1390
103

معیارهاي ارزیابی پایداري منظر
1390

مهسا نمایی

راهنما/مشاور

ردیف

104

عنوان
منظر ،خیال ،کودك
1390

پدیدآور

کوثر محمودنژاد

بهبود کیفیت هاي بصري و منظري در بافت هاي تاریخی شهري
105

(نمونه موردي :طراحی منظر خیابان پانزده خرداد تهران)

نگین شکیبی

1390
نقش معماري منظر در کاهش آسیب هاي ناشی از سیل
106

(نمونه مطالعاتی :نکا رود)

فاطمه لطیف فر

1390
107

مدیریت پروژه در معماري منظر
1390

حمید محبی

نشانه در منظر شهري
108

الگوي نشانه اي اندام هاي طبیعی در منظر شهري (ورودي)

بهناز عوض پور

1390
109

110

111

بررسی اصول منظره پردازي در حیاط خانه هاي کاشان
1390
طراحی منظر یادمان (دفاع مقدس)
1390
نقش انسان در منظر شهري
1390

دنیا فرقانی

بهروز جاهد

یوسف یوسفی

منظر حیات بخش احیاء و پاکسازي منظر آب رود دره کن در محل تصفیه
112

خانه

صفورا عبدي ها

1390
113

114

115

طراحی منظر در بافت محله عودالجان
1390
معماري منظر در عرصه هاي سوخته شهري با نگاه ویژه به سوانح طبیعی
1390
جایگاه بوم شناسی در آموزش معماري منظر
1390

بابک شریعتی بهبهانی

عرفان فرهمند

امیر احمدي نسب

راهنما/مشاور

ردیف

عنوان

پدیدآور

مؤلفه هاي طبیعی در منظر شهري
116

(نمونه موردي :مهرانرود تبریز)

فرناز خواجه سعید

1390
موسیقی منظر
117

نگاهی به طراحی فضاي باز با رویکردي به اصول آکوستیک

شیدا روغنی

1390
118

119

120

121

طراحی منظر جداره ساحلی بابلسر
1390
طراحی منظر کشاورزي شهري
1390

سعید سعیدي

زهرا صادقی

تقویت نقش رودخانه در منظر شهري
122

(نمونه موردي :شهر رشت)

سامان صبا

1390
123

124

بررسی ساز و کارهاي مشارکت در فرآیند شکل دهی معماري منظر
1390
طراحی باغ کودك
1390

نسترن تبیانیان

میترا فدائی تبریزي

منظر در مکان بی پایان
125

(طرح ساماندهی گورستان دارالسالم شیراز)

صدیقه نعمت اللهی

1390
126

127

باغ مشاهیر
1390
معماري منظر و اکوتوریسم (تجربه طراحی در مدخل تاالب انزلی)
1387

سمیرا محمودي

سحاب مرادي

راهنما/مشاور

ردیف

عنوان

پدیدآور

راهنما/مشاور

طراحی منظر پیرامون چشمههاي طبیعی
128

(نمونه موردي :چشمه علی شهر ري)

پدیده بخشی

1391
129

ساماندهی مسیر کوهستانی منطقه کفترك شیراز
1391

محمد مهدي مشکین قلم

منظرگاه هاي شهري
130

(نمونه موردي :تپه عباس آباد همدان)

حسین ترك

1391
طراحی و ساماندهی منظر ماديهاي اصفهان
131

(نمونه موردي :مادي نیاصرم در امتداد خیابان صائب)

فریناز طاهریون اصفهانی

1391
132

طراحی و ساماندهی منظر پیرامون چشمه اعالي دماوند
1391

نینا سادات میرمحمدي

133
طراحی ساحل شهرك مسکونی خزر
134

(نمونه موردي :شهرك خانه دریا)

سحر اکبري حامد

1391
135

136

137

توسعه کاربردهاي سامانه اطالعات جغرافیایی در معماري منظر
1391

سیدحسن تقوایی
هدي جالیري

بابک منوچهريفر

طراحی منظر در مجموعههاي مسکونی شهرهاي جدید
138

(نمونه موردي :شهرك جدید بهاران سنندج)

امیر قاسمی

1391
پاركهاي آموزش ترافیک
139

(نمونه موردي :پارك آموزش ترافیک بوستان ملی باراجین)
1391

فرزین فردانش

آرزو شیردست

ردیف

عنوان

پدیدآور

راهنما/مشاور

دوام در معماري منظر
140

(نمونه موردي :منظر ساحلی بوشهر)

پریسا چعبی

سیدحسن تقوایی

1391
141

142

تالقی شهر و طبیعت
1391
منظر و معلول
1391

فرزانه حسنی

نیلوفر رضوي
محسن خراسانیزاده

لیال میرخورسندي لنگرودي

143

144

145

146

مدیریت منظر در امتداد قنات
1391
طراحی و ساماندهی محور گردشگري بام سبز ماسال
1391
وتلند و معماري منظر
1391

سیدحسن تقوایی
ملیحه چمنی

فرزین فردانش
علیاصغر سمسارزادهیزدي

سمانه صمصامی بازار جمعه

سیدحسن تقوایی
نیلوفر رضوي
سیدحسن تقوایی

صدیقه سلیمانی شیجانی

اصغر کامرانی
نغمه مبرقعی

مدیریت منابع آبی از دیدگاه معماري منظر
147

(بررسی روش هاي سنتی در ایران)

سارا طی

1391
148

الگوي منظر شهرهاي اسالمی ایرانی با تأکید بر هویت منظر شهري
1391

معصومه محبی

محور انتظار
149

طراحی منظر محور زیارتی ـ فرهنگی حرم جمکران

عطیه فراهانی فرد

1391
150

151

ساماندهی و طراحی حاشیه دریاچه مهارلو
1391
معماري منظر در پیست اسکی دیزین
1391

لیال رضا زاده

الهام اعلم ملکی

مهدي شیبانی

ردیف

عنوان

پدیدآور

راهنما/مشاور

طراحی پارك آفرینش
152

(نمونه موردي :شهر قزوین)

نسیم محمودي

1391
153
سایه و آسایش در باغ ایرانی
154

(نمونه مورد مطالعه :باغ هاي شیراز)

سمانه متقی پیشه

1392
طراحی منظر محوطههاي میراث جهانی
155

(نمونه موردي :محور حد فاصل ارگ سلطانیه تا مقبره مال حسن کاشی)

مهري مطهري راد

1392
پیاده راه و بزرگراه شهري
156

(نمونه موردي :بزرگراه رسالت حد فاصل پایانه بیهقی و پل سید خندان)

سید امیر هاشمی زادگان

1392
فناوري هاي توسعه فضاي سبز در ساختمان
157

(نمونه موردي :ساختمان هاي تجاري خرید)

گلسا همراهی

1392
158

طراحی منظر تفرجگاه تاالب عنیک
1392

ارمغان برازنده

ساماندهی منظر بزرگراه رسالت
159

(حد فاصل پل سید خندان تا پل صیاد شیرازي)

ریحانه نوري

1392
160

پارك موزه آب و باد پردیسان
1392

شاهین دهقانی

منظر شهري بزرگراه ها (تقاطع غیر هم سطح)
161

(نمونه موردي :تقاطع غیر هم سطح بزرگراه شیخ فضل اهلل نوري و جناح)

فاطمه طاالري

1392
باز طراحی منظر در امتداد محور راه آهن تهران تبریز
162

(حد فاصل بزرگراه نواب تا رود دره کن)

زهرا سروري

1392
163

معماري منظر قدمگاه نیشابور
(طرح ساماندهی و مدیریت جلوه هاي بصري محدوده پیرامون)

پروین امیرخانی

سید حسن تقوایی
فرشاد رزمگاه
نیلوفر رضوي
کورس خوشبخت
محسن خراسانی زاده
علی نمازیان
فرزین فردانش
مهدي شیبانی
جهانشاه پاکزاد
سید حسن تقوایی
عباس شعیبی
محسن خراسانی زاده
الدن اعتضادي

ردیف

عنوان

پدیدآور

راهنما/مشاور

1392

164

طراحی ره باغ طبرسی و باغ رضوان
1392

سپیده میرشاه ولد

برنامه ریزي و طراحی پارك هاي جنگلی از دیدگاه معماري منظر
165

(بررسی نمونه موردي :پارك جنگلی غدیر شهر قم)

علی محمودي اصل

1392

محسن خراسانی زاده
نیلوفر رضوي
سید حسن تقوایی
نغمه مبرقعی

بازخوانی منظر شهري تاریخی اصفهان
166

کاربرد توصیه نامه منظر شهري تاریخی یونسکو
در بازخوانی چهار باغ عباسی و چهار باغ الله

زهرا فراهانی

فرزین فردانش
مشاور :مهرداد قیومی

1392
معماري منظر و پدافند غیر عامل
167

(طراحی محوطه ساختمان هاي بلند چیتگر)

علیرضا کریمی

1392
تأثیر تغییر فصول بر منظر شهري
168

(نمونه موردي :خیابان ولیعصر تهران)

احمد اصغریان جدي
فرزین فردانش
فرزین فردانش

غزال رمضانی گرفنی

1392

منصوره طاهباز
نیلوفر رضوي

معماري منظر و ارتقا کیفیت پردیس هاي دانشگاهی
169

(نمونه موردي :پردیس دانشگاه شهید بهشتی)

بهناز بهبهانی

سید حسن تقوایی

1392
منظر و جلوه هاي محیطی کوهستان
170

(نمونه موردي :پارك کوهسار)

عطیه رودي

1392
171

طراحی پارك شهري در حاشیه خیابان عمرانی تهران
1392

سحر نوري زاده

باز زایندگی فضاهاي رها شده شهري
172

(نمونه موردي :اراضی رها شده جنوب میدان جانباز مشهد)

پدرام رجب زاده باجگیران

1393
173

محوطه سازي مجموعه فرهنگی ـ تجاري بین الحرمین شیراز
1387

مرضیه مهري

نیلوفر رضوي
محسن خراسانی زاده
محسن خراسانی زاده
مهدي شیبانی
کامران ذکاوت
مهدي شیبانی
مشاور :فرزین فردانش

ردیف

174

عنوان
طراحی منظر حاشیه رودخانه زرجوب شهر رشت
1393

پدیدآور

راهنما/مشاور

الناز جوادي

سید حسن تقوایی

175
باغ هاي پیرامونی شهرهاي ایران
176

محمد جواد بینا

(نمونه موردي :باغ هاي بیرجند)

الدن اعتضادي

1393
177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

طراحی منظر مجموعه باغ عباس آباد بهشهر

مائده ذاکري دماوندي

1393
بهبود و ایمنی در فضاي بازي کودکان
(نمونه موردي :پارك هاي شیراز)

پریا پایمرد

1393

کوچه باغهاي شهر یزد
شناخت و حفاظت در منظر شهري

1393

طراحی منظر و بهسازي حاشیه رودخانه قشالق سنندج
طراحی منظر و بهسازي رود دره دارآباد
(حریم تپه سیمین قلعه)

1393

تفکر درباره معماري منظر از طریق پیوند واژهها:
هستان شناسی معماري منظر

مسعود دهقانپور هنزایی

1393

1393

مهسا غالم شهبازي

سید حسن تقوایی
مشاور :فرشاد رزمگاه
فرزین فردانش
مشاور :محمد رضا اولیا
سیدحسن تقوایی

مهشید علیخواه
نیلوفر رضوي
آزاده رسولی یزدي

مهرداد قیومی بیدهندي
مشاور :مهرنوش شمس فرد

ردیف

187

پدیدآور

عنوان
بهسازي مناظر پسا صنعتی
(نمونه موردي :سایت کارخانه سیمان شیراز)

1394

188

بهسازي منظر حاشیهاي جاده تاریک دره همدان

189

بهسازي منظر چشمههاي باداب سورت مازندران

190

بهسازي منظر روستاي بوژان

الناز امینی خانیمنی

1394

1394

1394

زینب نظري

مهسا حبیبی

نازنین خانی

191

بهسازي منظر و حاشیه رودخانه سفیدرود آستانه اشرفیه

1394

شایسته علی دوست

192

بهسازي سبزه میدان قزوین با رویکرد منظر شهري تاریخی

1394

مژگان رستم خانی

193

بهسازي منظر و حاشیه ساحلی دریاي مازندران
در محدوده رودسر

1394

194

پژوهشی در شناخت باغهاي تبریز

195

بررسی آسایش در حیاط هاي بازار تبریز

196

197

198
CD
199
CD

1393

1395

منظر و محوطه هاي بیمارستان بررسی عوامل اثرگذار و شیوه هاي طراحی
1394

معماري منظر

راهنماي بهسازي منظر روستایی نمونه موردي :روستاي خرو علیاي
1394

نیشابور

تحلیل و بهسازیپیاده راه هاي روستاي جلکبر
1395
طراحی منظر دانشگاه شهید چمران
1395

شادي میاندهی

وحیده پوراحمدي الله

فهیمه فرهادي

مریم اسماعیلی زاده

راهنما/مشاور
مهدي شیبانی
نیلوفر رضوي
مهدي شیبانی
نیلوفر رضوي
فرزین فردانش
مهدي شیبانی
مشاور :مرتضی ادیب
سید حسن تقوایی
نغمه مبرقعی دینان
الدن اعتضادي
سید حسن تقوایی
سید حسن تقوایی
مشاور :کورس خوشبخت
سید حسن تقوایی
منصوره طاهباز
نیلوفر رضوي
سید حسن تقوایی
مشاور :سعید نوروزیان ملکی
سید حسن تقوایی

نسرین گلشنی

الدن اعتضادي
مشاور :محسن سرتیپی پور

بنفشه زارع

نوشین زعفرانی

نیلوفر رضوي

ردیف

عنوان

200
CD

بهبود منظر شهري محله تاریخی عودالجان با رویکرد منظر شهري تاریخی

201
CD
202
CD
203
CD
204
CD
205
CD
206
CD
207
CD
208
CD
209
CD
210
CD
211
CD
212
CD

پدیدآور

1395
طراحی با بهره گیري از نظام آب در محور لواسان ـ دیزین
1395
طراحی منظر و سایت نمایشگاهی صنعت آب و برق سیاه بیشه
1395
بهسازي محور تاریخی فرهنگی حافظیه دروازه قرآن
از دیدگاه معماري منظر

1395

بهسازي حاشیه دریاچه شورابیل اردبیل
1394
بهسازي منظر حاشیه سد طالقان
1396
نقش مدل سازي سه بعدي در فرآیند طراحی منظر
1396
طراحی منظر و فضاي سبز محیط هاي آموزشی براي کودکان پیش فعال
1396
طراحی مسیر گردشگري ،کوهپیمایی از روستاي جابان تا زرین کوه
1396

نرجس زیودار

سارا خسروي پور

سحر برزنی

الهه مومنی

سولماز حسن زاده

نسیم ترابی

احمد مرتضوي

گل آرا شفاعی

سارا عادلی

طراحی رود دره
حد فاصل سد قمرود و سد گلپایگان

بهاره نیازي

1396
احیا و بهسازي مادي محله جلفا در اصفهان
1396
زاینده رود بدون آب از دیدگاه معماري منظر
1396

راهنما/مشاور

محسن خراسانی زاده
مشاور :آزاده لک
مهدي شیبانی
مرتضی ادیب

الناز چیت ساز زاده

فرزین فردانش

روح اهلل کریمی قهی

سید حسن تقوایی

بهسازي منظر ساحلی با رویکرد گردشگري
(محدوده شیرود شهر تنکابن)
1396

سمیرا غفوریان

نیلوفر رضوي

ردیف

عنوان

پدیدآور

بهسازي خیابان تاریخی بیهق سبزوار از دیدگاه معماري منظر
(رویکرد منظر شهري تاریخی)

ملیکا پورآریان

1396

راهنما/مشاور
الدن اعتضادي
سید حسن تقوایی

طرح منظر و بازآفرینی کارخانه شیشه ایران
خیابان بعثت تهران

احسان کریمی

فرزین فردانش

1396
تجربه حرم تا حرم
طراحی منظر راه آزاد راه حرم تا حرم
قطعه قم ـ چرم شهر

سیما ثابت قدم

فرزین فردانش
مشاور :مرتضی ادیب

1396
تجربه حرم تا حرم
طراحی منظر راه آزاد راه حرم تا حرم
قطعه چرم شهر ـ گرمسار

ساناز معرفت خدایی

فرزین فردانش
مشاور :مرتضی ادیب

1396
بهسازي منظر حاشیه بلوار چمران شیراز
1397
طراحی اکوپارك تاالب سوستان الهیجان
1396
چرچوب طراحی منظر راه روستایی
1397
طراحی بام سبز در اصفهان با رویکرد کاهش تبخیر سطحی
1397
آسیب شناسی طراحیمنظر پاركهاي محلی
1397

مهسا برازجانی

ملینا روحانیان

وحید شاه طهماسبی

فرهاد فرازپی

محسن سمیعی

سروناز شریفی

طراحی باغ گیاه شناسی با رویکرد اثر گذاري مثبت بر روي رفتارهاي
1397

نیلوفر رضوي
کوروس خوشبخت
سید حسن تقوایی
مشاور :سعید نوروزیان ملکی
فرشاد رزمگاه
مشاور :سعید نوروزیان ملکی

1397
محیطی

سعید نوروزیان ملکی

مرتضی ادیب

بهسازي منظر روستایی در مناطق گرم و خشک
(مورد پژوهی :روستاي رباب گناباد)

محسن خراسانی زاده

مریم مهدوي

مرتض ادیب
سید حسن تقوایی
مشاور :محسن سرتیپیپور
محسن خراسانی زاده
مشاور :سعید نوروزیان ملکی

ردیف

عنوان

پدیدآور

راهنما/مشاور

