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  1396/11/30 ارشد، فرزینکارشناسی

 
- Urban Landscape Desi gn of  t he Bri dge of  t he Tabr i z (Mehran Rood) wi t h t he 

Heal i ng Ecol ogy Approach1396/11/30 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,خانمحمدي امین  
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  1391/04/03 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,رمضانی اجتماعیمریم
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  1390/11/29 فرزینکارشناسی، احمدعلی,قدسی مفهومیشیال هنرهاي موزه باغ -

 
  1390/08/15 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,رشاد تبریزالله در بخش شفا باغ طراحی -

 
  1390/06/26 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,مند بهره انزلیسارا تاالب حاشیه مجازي منظر -

 
 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,میاب غفاري تهرانآرش تپه دوشان فرودگاه منظر معماري -

1390/06/26  

 
 -کال-مسیل دهی سامان و راه پیاده منظر طراحی) شهري درون سبز هاي کریدور پنهان منظر احیاي -

  1390/06/26 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,آسیابان ظریف دینا(مشهد خیام بلوار شهري درون

 
  1389/6/31 فرزینکارشناسی، احمدعلی,فیروزمند تهرانفرهاد غرب در جوانان فرهنگی مرکز -

 
 احمدعلی,طرقی خالقی زینب(تاروس ذهنی و عینی عناصر حفظ رویکرد با) طرق گردشگري دهکده -

  1389/11/30 ارشد، فرزینکارشناسی

 
 پایدارشهرزاد توسعۀ رویکرد و گردشگري هدف با قالت روستاي روستایی منظر احیاء -

  1389/11/30 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,خادمی

 
 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,حسنی قاسمکیانوش امامزاده محوریت با شمیرانی تفرجگاه طراحی -

1389/09/20  

 
 پارک هنر و فرهنگ گذر طراحی) اجتماعی پایداري رویکرد با تهران شهر باز فضاهاي منظر ساماندهی -

  1389/08/29 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,مسعودلواسانی منا(الله

 
  1389/06/31 فرزینکارشناسی، احمدعلی,شیرازیون توانبخشیحمیدرضا مرکز -

 
 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,یاراحمدي تهرانسمانه جماران ده روستایی منظر بازآفرینی -

1389/06/30  

 
 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,مطلق خیري تهرانعبداهلل بام راه پیاده ساماندهی و طراحی -

1389/06/29  

 
  1389/04/15 فرزینکارشناسی، احمدعلی,قدسی وحید نیاورانسید موسیقی مرکز -

 
  1389/04/14 فرزینکارشناسی، احمدعلی,محمد میر سبزمنصور مسکونی مجتمع -

 



 
 

  1388/11/25 فرزینکارشناسی، احمدعلی,سرشت نیک محسن آبادسید عباس فرهنگی ي مجموعه -

 
 احمدعلی,بیگی اسماعیل نوجوانانحسنا براي طراحی محوریت با تویسرکان شهر در فرهنگی مجموعه -

  1388/07/07 فرزینکارشناسی،

 
 فرزینکارشناسی احمدعلی,دادخواه حسام(پایداري مبانی رویکرد با) انشان گردشگري دهکده طراحی -

  1388/06/30 ارشد،

 
  1388/06/30 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,طالیی کرجصدف رود حاشیه بهسازي -

 
  1388/06/28 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,پورصفوي ونکفرنوش ده گردشگري محور طراحی -

 
  1388/04/30 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,نیا روح کودکندا باغ -

 
 فرزینکارشناسی احمدعلی,طهماسبی امیر(قیطریه خیابان موردي مطالعه)خیابان منظر بازشناسی -

  1387/11/30 ارشد،

 
 احمدعلی,زمانی تهرانزهرا در شهدا دخترانه ابتدایی مدرسه حیاط  منظر معماري طراحی -

  1387/11/30 ارشد، فرزینکارشناسی

 
  1387/11/29 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,نیکوپوردیلمی جهانپوریا در راهی پیاده و ذهن اتاق -

 
 فرزینکارشناسی احمدعلی,چنگیزي فرنوش(آلماگل تاالب حومه منظر ساماندهی)شمال صحراي آبگیر -

  1387/06/31 ارشد،

 
 احمدعلی,فیاضی احسان(سال25-18 جوانان براي تفریحی _ فرهنگی -آموزشی مرکز) دیدار سراي -

  1387/06/31 فرزینکارشناسی،

 
 فرزینکارشناسی، احمدعلی,مطهري پردیسانسحر پارک وحش حیات تحقیقات مرکز و موزه -

1387/06/31  

 
  1387/06/31 فرزینکارشناسی، احمدعلی,قزوینی انساندوست ونکفرخ تجاري،اداري،تفریحی مجموعه -

 
 قدوسی اصفهانرسول عباسی جامع مسجد پشت محله و سازان زره باغ منظر معماري -

  1387/06/26 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,دهنوي

 
  1387/04/25 فرزینکارشناسی، احمدعلی,رشاد الله"سبز باور "توانبخشی مرکز -

 
 احمدعلی,شیبانی ارغوان( نابینایان فرهنگی ، گردشی ، تفریحی مجموعه ) طبیعت آواي -



 
 

  1386/12/12 ارشد، فرزینکارشناسی

 
 لطف میدانمعصومه کارکرد و مفهوم بازشناخت رویکرد با تبریز االمر صاحب میدان احیاء و ساماندهی -

  1385/06/29 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,هجراندوست زاده اله

 
 محوطه و عبدالواحد امامزاده احیاي و قهی روستاي تاریخی بافت حیايا و مرمت طرح شناخت، -

  1385 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,کبریا نژادمحمد آنحمید پیرامون

 
  1385 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,غفاري کاریکاتوربهروز خانه -

 
  1385 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,منفرد دانش هنرابراهیم باغ -

 
 احمدعلی,میرمحمدصادقی موجودفریبا کالبد یک سازي زنده باز هدف با مینیاتور نگارخانه طراحی -

  1385 ارشد، فرزینکارشناسی

 
  1385 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,سلطانی همدانلیال منظرگنجنامه معماري و ساماندهی -

 
  1385 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,نژاد تقی آبیدرحسن هنري فرهنگی مجمع -

 
  1385 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,پناه یزدان چیدزمریم محله مدرسه باغ براي توجیهی طرح -

 
 احمدعلی,منفرد بیگی حسن منیژه(تهران عودالجان محله ) وزیر محمود میرزا گذر ساماندهی -

  1385 ارشد، فرزینکارشناسی

 
 احمدعلی,زاده زینال ولی(آذرشهر) آذربایجان معلم تربیت دانشگاه دانشجویی اقامتگاه -

  1384 ارشد، فرزینکارشناسی

 
  1384 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,خمسه سعادتی فجرمهدي فیلم جشنواره سینمایی مجموعه -

 
 احمدعلی,آباديرستم کرجمهریار فردیس شهرک در فرامرزیه قلعه مسکونی مجتمع طراحی -

  1384 ارشد، فرزینکارشناسی

 
  1384 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,رهی نیک کرمانشاهبردیا آباد فیض فرهنگی مرکز -

 
  1383 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,امیدي آملحسام جنگلی تفرجگاه و پارک -

 
  1383 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,گنجی تهرانحبیب موسیقی کانون -

 
 فرزینکارشناسی احمدعلی,سخت سی تهرانمسعود شهرداري 22 منطقه فرهنگی - تفریحی مرکز -



 
 

  1383 ارشد،

 
 احمدعلی,پور ملک حمیدرضا(فراغت اوقات گذران براي) خلخال تفریحی -فرهنگی مجموعه -

  1382 ارشد، فرزینکارشناسی

 
 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,ستاوند هادي جهرممحمد شهر مرکز تفریحی خدماتی مجموعه -

1382  

 
  1382 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,خطیر کیشکیوان جزیره خانوادگی-تفریحی هتل -

 
  1381 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,هاشمی ساریرجب تجن پل توریستی - تفریحی مجموعه -

 
  1381 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,مومنی کرجمحمد جهانشهر جوانان تفریح و فراغت پارک -

 
 احمدعلی,حقانی گردشگریپویان ویژه منطقه عنوان به گیشا جنگلی پارک اراضی ماندهیسا -

  1381 ارشد، فرزینکارشناسی

 
 احمدعلی,فربمی فرهنگیامیرحسن مواریث همایش سالنهاي و هگمتانه موزه پارک مجموعه طراحی -

  1380 ارشد، فرزینکارشناسی

 
  1379 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,جعفري کجوئیان شیرازمحمدرضا تاریخ بزرگ موزه -

 
 فرزینکارشناسی احمدعلی,آبادي نجف اللهی حبیب حسین اصفهانمحمد اتومبیل خدمات مجموعه -

  1379 ارشد،

 
  1379 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,غازیانی تهرانهادي  قدس شهرک ورزشی مجموعه -

 
 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,امامی تویسرکانحمید شهر در (ع)نبی حیقوق آرامگاه ساماندهی -

1379  

 
  1379 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,مدبر رزاقی رضا میثممحمد تربیتی فرهنگی، کانون -

 
  1378 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,فرشید مشهدفرزاد کوهسنگی  ـرفاهی اقامتی مجموعه -

 
  1378 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,لو اسماعیل اصغر خویعلی مهندسی فنی دانشکده -

 
  1378 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,آذر پوردشتی تالشمجید تفریحی فرهنگی مجموعه -

 
  1378 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,جهانی تهرانجعفر غرب جوانان خانه -



 
 

 
  1377 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,موسوي شوشتررضا (ع )عبداهلل امامزاده آستان توسعه طرح -

 
 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,کریمی پایهحسین علوم دانشکده زاهدان، اسالمی آزاد دانشگاه -

1376  

 
 فرزینکارشناسی احمدعلی,مرعشی سیاوش(عباس بندر) رجائی شهید بندر دریایی نقل و حمل موزه -

  1376 ارشد،

 
  1376 ارشد، فرزینکارشناسی احمدعلی,کیان محمدرضا قزوین ورزشی مجموعۀ -

 

 

 


