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را در  فايل پاورپوينت و آماده  ( 2) آتلیه  تعیین شده در کلاس را شیت پرزانته، نقشه و ماکت خود موظفند قبل از ارائه ، دانشجويان

 خواهد بود. 0در کلاس  10:11از ساعت  پاورپوينت ارائه  .نمايندارائه  ایدقيقه 8اسلايد با توجه به زمان  01قالب 

 موضوع پایان نامه هيئت داوری
 استاد راهنما 

ف دانشجو
دی

 ر

 استاد مشاور 

 آقای وهابی
 طراحی وسیله ی خانگی جهت فرآوری محصولات لبنی

 آقای ايمانی
 0 مهرداد عطاريانی

 - دکتر شاه حسینی

طراحی مبلمان شهری متناسب با شرايط اقلیمی و فرهنگی منطقه آزاد  آقای ايمانی

 ماکو

 آقای وهابی
 2 حسین جعفرزاده

 - خانم ادبی

 آقای ايمانی
 طراحی ويلچر ويژه سالمندان زائر حرم رضوی

 آقای وهابی
 3 محمدرضا محیط آبادی

 - خانم ادبی

 آقای وهابی
 دخترطراحی ست جواهر مادر و 

 آقای خداشناس
 4 نصیبه نیکزاد

 - خانم ادبی

طراحی مبلمان نشیمن خانگی مدولار برای فضاهای کوجک آپارتمانی  آقای وهابی

 استان البرز

 آقای خداشناس
 5 سمانه رسولی

 - آقای ايمانی

طراحی کندوی عسل با قابلیت تولید عسل در منازل جهت عمل آوری  آقای وهابی

 اورگانیکعسل 

 خانم ادبی
 6 مريم جعفری

 - آقای ايمانی

طراحی وسیله ای هوشمند جهت مصرف بهینه ی آب در آشپزخانه های  خانم ادبی

 منازل ايرانی

 دکتر شاه حسینی
 7 کوثرالسادات معصومی زاده

  آقای وهابی

طراحی وسايل بازی مدولار برای فضای باز کودکستان ملهم از بازی های  آقای خداشناس

 محلی )منطقه کردستان 

 خانم ادبی
 8 رحمت رحمانی

 - آقای وهابی

 آقای خداشناس
 ی بازی جهت افزايش تمرکز کودکان دبستانیطراحی وسیله

 خانم ادبی
 0 سینا ابراهیم زاده

 - آقای وهابی

 آقای خداشناس
 طراحی ست لواشک ساز خانگی

 خانم ادبی
 01 سمیه مرتضايی

 - آقای وهابی

ی بازی در راستای کنترل و تخلیه عصبی در علائم رفتاری طراحی وسیله خانم ادبی

 سال 21تا 04ناشی از فشار روانی)استرس( 

 آقای وهابی
 00 محمدرضا عیوضی

 - آقای خداشناس

 آقای ايمانی
 با نگاه به روش سنتی ايرانی و در جهت مشارکت کاربرطراحی قهوه ساز 

 آقای وهابی
 02 امیر محمد غلامی

 - آقای خداشناس

 آقای ايمانی
 طراحی مبلمان شهری برای فضای پل معلق مشگین شهر

 آقای وهابی
 03 مهران بالازاده

 - آقای خداشناس

 در حوادث طبیعیطراحی اسکان موقت )کانکس( آسیب ديدگان  خانم ادبی

 آذربايجان

 آقای وهابی
 04 حامد حیدر

 - آقای خداشناس

طراحی استند هوشمند برای دانشکده طراحی اسلامی به عنوان آرشیو  آقای ايمانی

 تعاملی درسی و پژوهشی

 آقای وهابی
 05 مسعود قزلباش

 - آقای خداشناس

 آقای وهابی
 و فرهنگی طراحی ايستگاه خودکار فروش خدمات شهری

 آقای خداشناس
 06 فاطمه انگوبین

 - خانم ادبی

 آقای وهابی
 طراحی ست ظروف قابل حمل برای دانش آموزان

 آقای خداشناس
 07 نینا بهجتی پور

 - خانم ادبی

 آقای وهابی
 طراحی واکر برای راه رفتن کودکان نوپا

 آقای خداشناس
 08 زينب اسکندرزاده

 - خانم ادبی

 آقای ايمانی
 طراحی دستگاه بذرکار حبوبات با قابلیت نصب بر روی گاو آهن

 آقای وهابی
 00 کوروش رضايی

 - خانم ادبی

 دکتر شاه حسینی
 طراحی محصولی برای کمک به چهار دست و پا راه رفتن نوزاد

 آقای ايمانی
 21 ياسر شامی

 - اقای خداشناس

 دکتر شاه حسینی 
 سبزی پاک کن برای مصارف خانگیطراحی دستگاه 

 آقای ايمانی
 20 محمد حسین پیروی

 - آقای خداشناس 


