
 

 

  

 

  URL Title Lesson  

1 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6179 5طراحي معماری  مجتمع مسکونی  

2 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6176  طراحی گذر فرهنگی در محور خیابان

 انقالب

 2طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

3 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6179 2طراحی معماری  طراحی مرکز توریستی ایلچیخان یزد 

 کارشناسی ارشد

 

4 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6179 2طراحی معماری  مجتمع تجاری و تفریحی تجریش 

 کارشناسی ارشد

 

5 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6175  مدرسه معماری بارویکرد حس تعلق به

 مکان در شهر اهواز

 2طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

6 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6197 5طراحي معماری  تراکم عمودی و زیست داخلی  

7 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6199  طرح پنج.مجموعه ای مسکونی روی مرز

 شیراز

  5طراحي معماری 

8 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6196  مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری

 اجتماعی

  5طراحي معماری 

9 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6112  5طراحي معماری  16شهرک مسکونی  

11 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6162  طراحی مجتمع مسکونی واقع در جوادیه

 شیراز

  5طراحي معماری 

11 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6995  مجموعه های مسکونی برای شهرک

جوادیه:مرزی روی مرز شیراز،تراکم 

 و زیست داخلیعمودی 

  5طراحي معماری 

12 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6991 5طراحي معماری  مجتمع مسکونی یزد  

13 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6999 5طراحي معماری  مجتمع مسکوني  

14 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6996 5طراحي معماری  مجتمع مسکوني  

15 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6957 5طراحي معماری  مجموعه ساختمانی آیینه خانه  

16 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6912 !5طراحي معماری  خانه حبابی  

17 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6916 2طراحی معماری  مرکز دانشجویی 

 کارشناسی ارشد

 

18 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6992 5طراحي معماری  مجموعه فرهنگی شیخ بهائی  

19 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6965 2طراحی معماری  مرکز نوآوری های شهر قزوین 

 کارشناسی ارشد

 

21 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6692 5طراحي معماری  شهرک مسکونی  

21 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6697 5طراحي معماری  حیات محله  

22 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6677 2طراحی معماری  فضایی میان درختان 

 کارشناسی ارشد

 



 

 

23 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6677 2طراحی معماری  پالزا و مجموعه شهری تجریش 

 کارشناسی ارشد

 

24 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6627  طراحی پل پیاده رویی با رویکرد بازآفرینی

 فضای شهری در دو سمت رودخانه

 2طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

25 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6629  2طراحی معماری  کاربردی -مرکزمحله با کاربری تفریحی 

 کارشناسی ارشد

 

26 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6675 2طراحی معماری  گسترش تاالر وحدت 

 کارشناسی ارشد

 

27 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6677 5طراحي معماری  پروژه مسکونی در آینده  

28 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6675 5طراحي معماری  پارک مسکونی  

29 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6657  مرکز توانبخشی معلوالن جسمی

رویکرد معماری شفابخش در حرکتی با 

 اهواز

 2طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

31 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6651 2طراحی معماری  مجموعه مسکونی انرژی کارا 

 کارشناسی ارشد

 

31 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=6617  روشنِی خاموش | مجموعه فرهنگی و

 غواص شهید 715یادمانی 

 2طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

32 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79999 2طراحی معماری  نافضا 

 کارشناسی ارشد

 

33 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79975 5طراحي معماری  محتمع مسکونی آرسن  

34 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79979  5طراحي معماری  (5محله مسکونی )طرح  

35 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79929  طبقه اداری، تجاری، مسکونی  77برج

 شهر یزد

 2طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

36 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79979 2طراحی معماری  آکادمی آشپزی، منطقه آزاد انزلی 

 کارشناسی ارشد

 

37 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79979  باز زنده سازی فضای آموزشی به عنوان

 خانه مد و لباس

 2طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

38 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79956 2طراحی معماری  باززنده سازی رودخانه زرجوب رشت 

 کارشناسی ارشد

 

39 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79997 5طراحي معماری  مجتمع مسکونی آریا  

41 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79992  5طراحي معماری  مسکونی آریامجتمع  

41 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79995 2طراحی معماری  ربایش چارسو 

 کارشناسی ارشد

 

42 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79991 )5طراحي معماری  کوهاوسینگ)مسکن اجتماعی  

43 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79917 )5طراحي معماری  کوهاوسینگ)مسکن اجتماعی  

44 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79791 5طراحي معماری  موزه نور در هزاران وید  

45 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79727 5معماری طراحي  طراحی مجتمع مسکونی  



 

 

46 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79777 2طراحی معماری  پل تفریحی گردشگری اردیبهشت 

 کارشناسی ارشد

 

47 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79779 2طراحی معماری  میدان اجتماعی شیراز: جوالنگاه ابتهاج 

 کارشناسی ارشد

 

48 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79779  خانه ای که توهم نیاز را از آن جدا کرده

 ایم.

  5طراحي معماری 

49 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79757  طراحی واحد همسایگی در محله

 جمالزاده تهران

 2طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

51 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79792 2طراحی معماری  بازآفرینی رودخانه زرجوب رشت 

 کارشناسی ارشد

 

51 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79717  طراحی واحد همسایگی در محله

 جمالزاده تهران

 2طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

52 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79719 2طراحی معماری  احیای جداره ی رودخانه زرجوب 

 کارشناسی ارشد

 

53 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79299  5طراحي معماری  درخت -مجتمع مسکونی  

54 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79279  5طراحي معماری  مسکونی پردیسمجتمع  

55 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79279  5طراحي معماری  تجاری -مجتمع مسکونی  

56 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79227 5طراحي معماری  مجتمع مسکونی امید  

57 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79279  تفریحی  -طراحی مجموعه ی فرهنگی

 همجوار رودخانه ی زردجوب

 2طراحی معماری 

 کارشناسی ارشد

 

58 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79279 5طراحي معماری  تراکم عمودی وزیست داخلی  

59 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79299  حفظ مجتمع مسکونی با تاکید بر

تعامالت اجتماعی به وسیله حیاط های 

 خصوصی

  5طراحي معماری 

61 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79291 5طراحي معماری  خانه ی میان  

61 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79267 5طراحي معماری  شهرک مسکونی  

62 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79795 5طراحي معماری  خانه ی حیات  

63 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79776 5طراحي معماری  مجتمع مسکونی  

64 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79729 5طراحي معماری  مجتمع مسکونی  

65 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79726 5طراحي معماری  5طراحی معماری  

66 https://www.etoood.com/SProject.aspx?SPrj=79779 5طراحي معماری  طزاحی مجتمع مسکونی  

 


