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تقدیم هب 
مقدس رتین واژه رد لغت انهم دلم، مارد مهربانم هک زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن می دانم.

پدر، مهربانی مشفق و ربدبار. 
همسرم، هک نشاهن لطف الهی رد زندگی من است.

نم، همرااهن همیشگی و پشتواهن اهی زندگیم. فرزندا
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فهرست مطالب

5 	Selby	کالج

23 	Westminster	شهر	کالج

37 		Royal Welsh	تئاتر	و	موسیقی	کالج

49 	Tangen	تکنیک	پلی

 Csun Chaparral	سالن	علوم،	ساختمان
61 Hall	،	دانشگاه	دولتی	کالیفرنیا		

71 مرکز	آموزش	معلم		

87 	Mohawk	یادگیری	تبادل	کالج

101 	UME A
 مدرسه	معماری	

113 	Roosevelt	دانشگاه

	129 			Cwibs Beijing	حیاط	محوطه

 ،Faculty اساتید	گروه	ساختمان	بنای
145 	M A LAGA¢ دانشگاه	

مدرسه	موسیقی	موسسه	فنی
161 Lisbon،	پرتغال		

محوطه	حیاط	
175 		Kantienberg Ghent	کالج

197 موسسه	فنی	آموزشی	عمومی	جورجیا		


