
  "بسمه تعالی  " 

  :عماري مروژه کارشناسی دانشجویان رشته پ

نیمسال   استاد راهنما  دانشجو   عنوان پروژه   ردیف 
  تحصیلی 

    92  دکتر مهرگانی   محمد محمدي   مجموعه اقامتی و تفریحی ساحل بندر انزلی 0  1

  92  مهندس یل در میان   سونیا حسنی  تجاري  –مجتمع اداري   2

  92  مهندس مژدهی   مجتبی مکرمی   تجاري –مجتمع اداري  طراحی   3

  92  مهندس جوانردي   مهدي نعمت زاده   اداري   -  مجتمع تجاري طراحی   4

  92  دکترجوانمردي   المیرا سیف پور  ستاره منطقه آزاد 3طراحی هتل   5

  92  مهندس یل در میان   شهره یاوري  مجتمع داقامتی گردشگري کالب دره   6

  92  يدکتر جوانمرد  فتانه عبدي راجعونی  ستاره ) 3تفریحی (هتل  –طراحی مجموعه اقامتی   7

  92  دکتر جوانمردي  سید عباس میریوسفی   مسکونی  –طراحی مجتمع تجاري   8

  92  دکتر جوانمردي   حمید نیک پور ستاره ) 3تفریحی ( هتل  –طراحی مجموعه اقامتی   9

  92  مهندس مژدهی   شیرزاد آرمین  تجاري  –مجتمع اداري   10

 - ستاره ) 3مجموعه اقامتی و تفریحی در شهر همدان (هتل   11
 cdبا 

  92  دکترمهرگانی  سیما صفاکیش

  92  مهندس جوانمردي   رسول علیزاده اقدم  cdبی  –طراحی مجتمع تجاري اداري   12

  92  مهندس رشیدي  کیانوش فاراب خلخالی  cdبی  –مجتمع اداري تجاري   13

  92  مهندس یل در میان   معصومه بهاري  CDبا  - مجموعه ورزشی    14

  92  دکترمهرگانی   نعیم کیانفر CDبا  –تفریحی  –مجتمع فرهنگی   15

  92  دکتر جوانمرد   زهرا زارعی   CDبا –ستاره )  3تفریحی (هتل  –طراحی مجموعه اقامتی   16

  92  مهندس رشیدي  مرتضی حرف شنو   CDبی  –پروژه تجاري و اداري   17

  92  دکتر جوانمردي   حسین مظفري  CDبا –باشگاه ورزشی کوچک   18

  92  دکتر مهرگانی   سیدعلی معصومی  خانه فرهنگ   19

  92  مهندس مژدهی   علی علیخان نیا   خانه فرهنگ    20

  92  مهندس رشیدي   حسین امانی  اداري  –طراحی مجتمع تجاري   21

  92  مهندس یل درمیان   سمیرا شوکتی  CDبا   -   HOTELهتل   22

  92  مهندس رشیدي   عیسی همت جو   CDبا  –مجموعه ورزشی و آموزشی تبریز   23



  92  مهندس مژدهی  ساالرآبخفته   CDبا – مجموعه ورزشی  24

  92  مهندس مژدهی   هانیه عبد ایمانی   CDبا  –توریستی  –تفریحی  –مجموعه اقامتی   25

  92  دکتر احمدخانی   یاناق باقرزاده کریمی  CDبی  –طراحی مجتمع تفریحی توریستی فرهنگی سرعین   26

  92  مهندس رشیدي   اسماعیل زینل مینکوشکی   CDی ب –مجموعه اقامتی و توریستی باد   27

  92  دکتر مهرگانی   مژده طالبی   CDبی  –طراحی مجموعه ورزشی   28

  92  مهندس یل در میان   سیما دولت پناه   CDبا  –طراحی هتل سه ستاره   29

  92  دکتر جوانمردي   اشکان ضیایی  CDبی  –خانه فرهنگ   30

  92  مهندس مژدهی   اشکان نیک روش  CDبی  –خانه فرهنگ   31

  92  مهندس مژدهی   علی ناصح   CDبا  –تجاري  –مجتمع اداري   32

  92  مهندس مژدهی   پریسا موتمن   CDبا  –فرهنگسرا   33

  93  دکتر مهرگانی   مسعود ستاري نژاد  CDبا  –فرهنگسرا   34

  92  دکترجوانمردي   ابراهیم باقري    CDبا  –تجاري  –طراحی مجتمع مسکونی   35

  92  مهندس رشیدي   سامان حسین پور  CDبا  –مطالعات مجتمع مسکونی تجاري دشت سبز   36

  93  مهندس رشیدي   مهرداد محمدي   CDبا  –مطالعه فیزیکی ،طراحی ساختمان موسسه احرار   37

  92  مهندس یل در میان   مهرزاد حبیبی شبان   مجموعه ورزشی   38

  93    دکتر مهرگانی  سمیه مکرمی سفید آب   CDبا  –فرهنگسرا   39

  93  دکتر مهرگانی   بهاره کریمی   cdبی  –خانه فرهنگ   40

  93  مهندس رشیدي   مهرداد محمدي   cdبی  –مطالعات فیزیکی ، طراحی ساختمان موسسه احرار   41

  93  مهندس یل در میان   مهرناز موسی پور  CDبی / –مجموعه اقامتی گردشگري   42

  93  مهندس یل درمیان   ناحید شاد ذوالپیرانی   CDبی  –گردشگري  –اقامتی   43

  93  مهندس یل در میان   محدثه حافظی   CDبی  –گردشگري  –مجموعه اقامتی   44

طراحی ساختمان دانشکده موسسه آموزش عالی احرار   45
 CDبی  - رشت

  93  دکتر جوانمردي   مهرداد حسن زاده

  93  دکتر جوانمردي  شیما زارعی CDبی  - طراحی فرهنگسرا  46

  92  مهندس رشیدي  سمانه آزادي CDبی  –مجموعه ورزشی   47

  92  مهندس مژدهی  سید عباس موسوي  CDبی  –خانه ي فرهنگ   48

  92  مهندس یل درمیان   شیما همتی  CDبی  –تفریحی  –مجموعه اقامتی   49

  93  دکتر جوانمردي  مجید فتح اهللا زاده     CDبی  –دانشکده معماري    50



 

  93  دکتر مژدهی  حسین مصطفوي  CDبا  –فرهنگسرا   51

  93  دکتر مژدهی   محمدرضا دشتی   CDبی –مطالعه فیزیکی ،طراحی ساختمان خانه فرهنگ   52

  93  دکترمهرگانی   حامد زارعی  CDبا  –مجموعه ورزشی   53

  93  مهندس رشیدي   حبیب بخشی پور  CDبا  –طراحی ساختمان موسسه آموزش عالی احرار رشت   54

  93  مهندس میرزایی   محمد نقی زاده   CDبا  –مطالعات فیزیکی ، طراحی  ساختمان خانه فرهنگ   55

سید حسام الدین فتاحی   CDبا  –طراحی اورژانس و درمانگاه و خدمات پشتیبانی   56
  مفرح 

  93  دکتر جوانمردي 

  93  دکتر جوانمردي   ابوالفضل قربانی  CDبا  –طراحی اورژانس و درمانگاه و خدمات پشتیبانی   57

  93  مهندس یل در میان   پژمان کناره گیر چوبه   CDبا  –خانه فرهنگ شهر رشت   58

  93  دکتر جوانمردي   الهام آقاجانیان   CDبی  –طراحی خانه فرهنگ باران   59

  93  دکتر جوانمردي  میالد عارف پور  CDبا  - طراحی موسسه آموزش عالی احرار  60


