فرم ب

فرم اطالعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي

كدشناسايي :

نام واحد دانشگاهي  :آزاد اسالمی واحد شبستر

كد واحد :

نام و نام خانوادگي دانشجو :محمد سوری

سال و نيمسال اخذ پايان نامه  :سال 11

شماره دانشجويي144379119 :

تعداد واحد پايان نامه  6:واحد

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي  :طراحی ساختمان شهرداری شهرک خاوران تبریز با رویکرد استفاده از انرژی های پاک
تاريخ دفاع از پايان نامه 11/6/47:

نمره پايان نامه دانشجو به عدد :
نمره مقاله پایان نامه دانشجو به عدد:

تاریخ ارائه مقاله:

نمره نهایی پایان نامه دانشجو به عدد:

چكيده پايان نامه  (:شامل خالصه ،اهداف ،روش هاي اجرا و نتايج بدست آمده )

در پژوهش حاضر ،ابتدا به بررسی ساختمانهای دولتی  ،عمومی و تعاریفی از مفهوم توسعه پایدار و انووا ماوابع انورژی،
اعم از انرژی های تجدیدپذیر و همچاین معماری سبز پرداخته؛ سپس به ماظوور دسوتیابی بوه یون برناموه ریوزی وامع
سازمانی و فیزیکی و راهبردهای شکلی و عملکردی به تر مه ،تحلیل و بررسی آثاری چاد از نمونه های موفق معمواری
مرتبط با موضو در کشورهای مختلف هان و ایران اقدام گردیده است ،در اداموه ضومن نشورف تفیویلی بوه موواردی
همچون شااخت خاوران (تبریز) و تحلیل اقلیمی آن و طراحی همساز با اقلیم ،شامل اصول طراحی پایودار باوا و سوامانه
های فعال و غیر فعال خورشیدی ،همچاین ،به نقش سایبان ها در کاهش میزان اتالف انرژی سواختمان و تحلیول سوایت
پروژه پرداخته شده و در نهایت به ماظور دستیابی به اطالعوا

و فون آوریهوای روز دنیوا در خیووف اسوتفاده از ماوابع

انرژیهای تجدیدپذیر ،پتانسیل ساجی و ا رای پروژه های خورشیدی ،باد و زمین گرمایی ،هیدورژن و بیوماس در ماطقه ،
به طراحی معماری ساختمان شهرداری شهرک خاوران تبریز با رویکرد استفاده از انرژی های پاک اقودام گردیوده اسوت
باشد که این پژوهش بتواند گامی هرچاد کوچن در آگاه سازی از بحران های زیست محیطی و اهمیت انرژی های پواک
و اهداف توسعه ای معماری پایدار و معماری سبز بردارد

امضاء مدیر گروه

توجه  -4 :اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود.
 -2چكيده فوق ،همان چكيده داخل پايان نامه است.

امضاء معاون پژوهش و فناوری

