
 

 

 

  URL Title Lesson  

1 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2299  بازیابی فضای شهری ورودی

 جدید شهر پرند

 1طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

2 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2299 1طراحی معماری  موزه صنایع دستی 

 کارشناسی ارشد

 

3 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2271 7طراحي معماری  هتل کاشان   

4 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2272  طراحی کلینیک سالمت روان

کودکان با بهره گیری از عامل 

 موسیقی درمانی

7طراحي معماری    

5 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2291  های نومرکز آفرینش ایده 7طراحي معماری     

6 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2299  طراحی پارک ساحلی اهواز

 با رویکرد خالقیت

 1طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

7 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2299 9طراحي معماری  هتل ماربینا   

8 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2229  دانشکده هنر و معماری

 اصفهان

7طراحي معماری    

9 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2279 7طراحي معماری  موزه عباس کیارستمی   

11 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2797 1طراحی معماری  مسکن بومی کرمانشاه 

 کارشناسی ارشد

 

11 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2799 1طراحی معماری  ساختمان اداری انرژی کارا 

 کارشناسی ارشد

 

12 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2792  طراحی هتل پنج ستاره

 )هتل کوهسنگی(

7طراحي معماری    

13 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2789 ی)کوچی( شهر ویال مسکون

 ساحلی چم آسمان اصقهان

7طراحي معماری    

14 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2781  ویال مسکونی)کوچی( شهر

 ساحلی چم آسمان اصقهان

7طراحي معماری    

15 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2782 7طراحي معماری  مرکز فرهنگی   

16 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2782 7طراحي معماری  شهر غذا   

17 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2799 7طراحي معماری  ویال   

18 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2797 7طراحي معماری  گالری بینابینی   

19 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2799 7طراحي معماری  گالری بینابینی   

21 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2798 7طراحي معماری  خوابگاه سبز   

21 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2799  ترمینال باغ )جایگزینی برای

 فرودگاه امام خمینی (

9طراحي معماری    

22 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2729 7طراحي معماری  ویال   

23 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2721 7طراحي معماری  ویال   

24 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2727 7طراحي معماری  ویال   



 

 

25 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2729 9طراحي معماری  مجتمع فرهنگی   

26 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2722 7طراحي معماری  طراحی موزه   

27 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2779 1طراحی معماری  پژوهشکده جندی شاپور 

 کارشناسی ارشد

 

28 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2778 اهراتموزه ی جو 7طراحي معماری     

29 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2779 7طراحي معماری  موزه ی الماس و جواهرات   

31 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2727 7طراحي معماری  موزه نور و سایه   

31 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2729 7معماری  طراحي مسجد   

32 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2722 7طراحي معماری  موزه ی مرگ و زندگی   

33 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2218 7طراحي معماری  فضایی میان درختان   

34 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2291 ه هتل چهار ستاره شصت اتاق

 در خیابان فردوسی شیراز

9طراحي معماری    

35 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2299 7طراحي معماری  موزه   

36 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2271  طراحی اقلیمی پارک در

 بوشهر

 1طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

37 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2279  کارشناسی ارشد  7طرح

 ساختمان های بلند مرتبه

7طراحي معماری    

38 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2277  طراحی مدرسه هیبریدی در

کارشناسی 1طرح-رشت

 ارشد

 1طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

39 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2299 ع فرهنگی/ تفریحیمجتم 9طراحي معماری     

41 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2299 7طراحي معماری  پارک مسکونی   

41 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2292 7طراحي معماری  فافاف   

42 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2289 7طراحي معماری  هاستل   

43 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2299 7طراحي معماری  خانه شعر سایه   

44 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2222 7طراحي معماری  مسجد   

45 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2279 7طراحي معماری  موزه اقوام کرد   

46 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2271 7طراحي معماری  موزه اقوام کرد   

47 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2279 7طراحي معماری  هتل تجاری تهران   

48 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2277 7طراحي معماری  موزه مردم شناسی   

49 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2277 7طراحي معماری  موزه مرگ و زندگی   

51 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2228  طراحی مجتمع

مسکونی،رفاهی و تفریحی 

 در دزفول

 1طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

51 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2229  طراحی مجتمع

و تفریحی  مسکونی،رفاهی

 در دزفول

 1طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

52 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2222 9طراحي معماری  بیمارستان آسمان   



 

 

53 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=2222 7طراحي معماری  پاویون   

54 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19991  سیمرغ)طرح نهایی( فرستاده

شده برای مسابقه جهانی 

 اکسپو

7طراحي معماری    

55 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19999  سیمرغ)طرح نهایی( فرستاده

شده برای مسابقه جهانی 

 اکسپو

7طراحي معماری    

56 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19998 ی گیلکمجموعه مسکون 7طراحي معماری     

57 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19992  ارشد طراحی  1طرح

مجموعه اقامتی تفریحی 

 کوزران

 1طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

58 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19911  مجموعه اقامتی تفریحی

 کوزران

 1طراحی معماری 

شدکارشناسی ار  

 

59 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19999 7طراحي معماری  مدرسه ای برای آینده   

61 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19992 7طراحي معماری  مدرسه ای برای آینده   

61 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19979  باز پالزا موزه آب با رویکرد

 زنده سازی شهری

7طراحي معماری    

62 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19979  طراحی مرکز بازاندیشی

ارزش ها و هنجار های محله 

 سعدیه شیراز

7طراحي معماری    

63 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19979  باز طراحی و طراحی داخلی

 آپارتمان مسکونی

 1حی معماری طرا

 کارشناسی ارشد

 

64 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19999  طراحی محله

مسکونی:فرصت زندگی 

 همگانی

 1طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

65 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19998 7طراحي معماری  خانه ی هنرمندان   

66 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19992  فرودگاه بین المللی چابهار بر

گرفته شده از کوه های 

 مریخی چابهار

9طراحي معماری    

67 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19989  موزه ی تاریخ آذربایجان

 مسابقه دانشجویی اتود

7طراحي معماری    

68 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19989 9طراحي معماری  فرودگاه بین المللی چابهار   

69 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19987 7طراحي معماری  بازنمایانگر   

71 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19989 7طراحي معماری  موزه سیاه و سفید   

71 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19989  نقاط و خطوط مختلف، سطوح

و فضاهای متنوع خلق می 

 کند

7طراحي معماری    

72 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19999 7طراحي معماری  ویالی لواسان   



 

 

73 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19997 7طراحي معماری  پالنتاریوم   

74 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19929  فرآیند ایده گرفتن از مجتمع

فرهنگی اطراف رودخانه 

 زرجوب

7طراحي معماری    

75 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19927 آموزشی -مجموعه اقامتی

 دنیای بازی و شادی

 1طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

76 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19928 7طراحي معماری  باغ موزه سنگ   

77 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19927  ترمینال دال: فرودگاه بین

 المللی تهران

7طراحي معماری    

78 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19977 7طراحي معماری  نانوایی سنگکی در تهران   

79 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19979 7طراحي معماری  پالنتاریوم   

81 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19972  طراحی خانه کودک با رویکرد

 یجاد خالقیت

7طراحي معماری    

81 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19977 9طراحي معماری  ژئو مال   

82 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19972 9طراحي معماری  ژئومال   

83 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19929 7طراحي معماری  موزه هنرهای معاصر   

84 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19922 7طراحي معماری  مسجد   

85 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19927 7طراحي معماری  مرکز فرهنگی   

86 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19922 7طراحي معماری  شهر کم جاذبه   

87 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19199  مرکز فرهنگی مهندس

 میرمیران

7طراحي معماری    

88 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19199 7طراحي معماری  موزه کوب   

89 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19119 9طراحي معماری  بیمارستان   

91 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19117 )9طراحي معماری  دیوار پویا )باز و بسته شونده   

91 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19117 7طراحي معماری  موزه گالری هنرهای معاصر   

92 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19112 9طراحي معماری  فرودگاه بین المللی چابهار   

93 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19199 9طراحي معماری  سینمایی برای آزادی   

94 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19199 7طراحي معماری  موزه انفال   

95 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19197 7طراحي معماری  موزه تهران   

96 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19192  ایستگاه بین راهی تله کابین

(1) طراحی معماری   

7ری طراحي معما   

97 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19179 7طراحي معماری  طراحی ویال قالت   

98 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19179  ویالی حکیم ) طراحی

(9معماری   

7طراحي معماری    

99 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19177 7حي معماری طرا موزه هنر هفتم   

111 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19179  ستاره 9هتل 7طراحي معماری     

111 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19191 7طراحي معماری  موزه یادواره اتش نشان   

112 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19199 9طراحي معماری  سینمایی برای آزادی   



 

 

113 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19189  کالبد بهره ور: مدرسه ای با

 راندمان آموزشی باال

 1طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

114 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19188 7طراحي معماری  فرهنگسرای خیّام   

115 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19189 9طراحي معماری  هتل لوتوس   

116 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19182 9طراحي معماری  هتل لوتوس   

117 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19187 9طراحي معماری  هتل لوتوس   

118 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19182 9طراحي معماری  هتل لوتوس   

119 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19199 9طراحي معماری  هتل لوتوس   

111 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19191 9طراحي معماری  هتل لوتوس   

111 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19199 ری ریسبافهنرگاه شه 7طراحي معماری     

112 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19198 9طراحي معماری  هتل لوتوس   

113 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19129 7طراحي معماری  تفاوت زمان ها در موزه سنگ   

114 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19129 مع تجاری و تفریحیمجت 9طراحي معماری     

115 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19129 7طراحي معماری  موزه   

116 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19128 1طراحی معماری  کالبد بهره ور: مدرسه 

 کارشناسی ارشد

 

117 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19122 7طراحي معماری  طراحی موزه پالسکو   

118 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19179 خانۀ پدربزرگمیهمان  1طراحی معماری  

 کارشناسی ارشد

 

119 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19179 7طراحي معماری  طراحی مسجد   

121 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19177 7طراحي معماری  مجموعه تحقیقاتی تفکر سبز   

121 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19172 ر-م-موزه ش 7طراحي معماری     

122 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19991 7طراحي معماری  موزه هنر های معاصر   

123 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19997 7طراحي معماری  موزه جواهرات   

124 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19912 7طراحي معماری  موزه جواهرات   

125 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19998 )7طراحي معماری  دیوار ها )گالری تهران مدرن   

126 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19979 9طراحي معماری  دانشکده هنر و معماری   

127 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19978 7طراحي معماری  نمایشگاه مدوالر   

128 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19979 9طراحي معماری  هتل   

129 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19972 7طراحي معماری  مسجد ولیعصر   

131 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19991 7طراحي معماری  مسجد ولیعصر   

131 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19999 7طراحي معماری  موزه مردم شناسی   

132 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19997 7طراحي معماری  مجتمع مسکونی   

133 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19989 9طراحي معماری  پیرامیدیسک   

134 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19987 eevev  7طراحي معماری   

135 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19988 زه مردم شناسیمو 7طراحي معماری     

136 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19998 9طراحي معماری  طراحی بیمارستان عمومی   

137 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19929 9طراحي معماری  دانشگاه هنر معماری   



 

 

138 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19927 7طراحي معماری  باغ بی انتها   

139 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19922 7طراحي معماری  موزه زمان   

141 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19799 1طراحی معماری  مرکز نابینایان کاشان 

 کارشناسی ارشد

 

141 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19797 7طراحي معماری  موزه زمان   

142 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19799 7طراحي معماری  این موزه زشت است   

143 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19797 7طراحي معماری  فرهنگسرا   

144 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19792  دانشکده هنر و معماری

 گیالن

 1طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

145 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19719 7طراحي معماری  اکستنشن به موزه آبگینه   

146 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19719 7طراحي معماری  مسجد   

147 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19718 7طراحي معماری  فرهنگسرا هنر   

148 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19717 7طراحي معماری  جداره ی پروگرام   

149 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19799  باززنده سازی و طراحی

معماری ساحل لیدو بلو 

 لیپاری ایتالیا

9ری طراحي معما   

151 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19799 7طراحي معماری  فرودگاه سبز   

151 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19792 7طراحي معماری  مقبره شاملو   

152 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19779  مجموعه ی ورزشی دانشگاه

 هنر

9ماری طراحي مع   

153 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=19778 7طراحي معماری  موزه معماری   

 


