
  ١٠/٠٧/٩٩ تاريخ بررسي:                          مهندسي/كارشناسي ناپيوسته مقطع:                                                 معماري رشته:       

 رديف نام و نام خانوادگي استاد راهنما موضوع توضيحات

 ١  فرجاديانمحمد مهدي   خانم دكتر رحماني  مجتمع فرهنگي شهر شيراز  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

  مجتمع مسكوني با رويكرد   مورد تاييد است.  ٣ سه موضوع و سايت شماره

  معماري پايدار

  ٢  امين نجفي  خانم دكتر رحماني

  ٣  خشايار شاه اميري  خانم دكتر رحماني  دانشكده هنر و معماري  مورد تاييد است. ٣موضوع و سايت شماره سه 

  ٤  فاطمه اكبري  خانم دكتر رحماني  هتل گردشگري  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

  ٥  سروش جعفري  آقاي دكتر ضيايي  سالن آمفي تآتر چندمنظوره  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

و  دنمجددا ارائه شو هاموضوع موردتاييد است. سايت
ترجيحا در مناطق شرقي يا جنوبي شيراز انتخاب 

   شوند.

  ٦  زهرا پارسايي  آقاي دكتر ضيايي  معماريدانشكده هنر و 

 د است. سايتها به دليل انتخاب درمورد تاييموضوع 
ي، جوار سايتهاي تاريخي يا داراي حرايم ميراث فرهنگ

  بايستي مجددا ارائه شوند.

  ٧  الناز مسرور  آقاي دكتر ضيايي  دانشكده هنر و معماري

   )وليعصرموضوع و سايت شماره سه (
  مورد تاييد است. 

  ٨  حديثه رمضاني  آقاي دكتر ضيايي  دانشكده هنر و معماري

  بزرگ و مبهم به نظر خيلي موضوع كلي است و 
مجموعه ورزشي بازي به مثال عنوان بايد  مي رسد.

  سايتهاي سالني يا بازي هاي آبي تكميل شود. 

  ٩  صديقه شفيعي   آقاي دكتر ضيايي  مجموعه ورزشي



به شرِط انتخاب قطعه اي از زمين در  ٢دو شماره  
  هزارمترمربع قابل قبول است. ١٠ حدود

 عنوان انتخابي بسيار كلي و نامفهوم است، بايد به
هتل گردشگري شيراز يا هتل عنواني دقيقتر مثل (

 )زيارتي حرم شاهچراغ يا هتل تجاري مركز شيراز
و  تكميل شود. و سايتها با توجه به نوع هتل، انتخاب

  مجددا ارائه گردد.

  ١٠  نيلوفر آزادمنش  آقاي دكتر ضيايي  هتل

 استفاده شود. )طراحي(در عنوان نبايد از واژه ي 
  صحيح  وضوع طرح نهاييعنوان زندان براي م

 امروزه از كشورهاي توسعه يافته دنيا،درنمي باشد. 
يا  ندامتگاه مركزي شيراز(عناوين جايگزين مثل 
يكرد استفاده كنيد و با اين روندامتگاه جوانان فارس) 

   مجددا سايتهاي پيشنهادي را ارائه فرماييد.

  ١١  شكيال رسولي  آقاي دكتر ضيايي  طراحي زندان

   )بلوار عدالت( ٣موضوع و سايت شماره سه 
  مورد تاييد است.

  ١٢  فاطمه فضلي  آقاي دكتر ضيايي  فرهنگسراي هنر

  ١٣  فاطمه حسيني  آقاي مهندس كنعاني  خانه سالمندان  تاييد است. موضوع و سايت شماره يك مورد

  ١٤  محدثه حق نگهدار  آقاي مهندس كنعاني  خانه ي موسيقي شيراز  مورد تاييد است. ٣موضوع و سايت شماره سه 

مركز فرهنگي و هنري بانوان   موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

  فارس

  ١٥  زهرا قاسمي  آقاي مهندس كنعاني

ا ضمن از عنوان پروژه حذف شود. )طراحيواژه ي (بايد 
 عنوان فرهنگسرا خيلي كلي ست و بايد جزئي تر شود.

   ارائه مجدد پروپوزال و سايتها الزم است.

  ١٦  سمانه آرندي  آقاي مهندس كنعاني  طراحي فرهنگسرا



هايي شود. هنري شيراز ن-عنوان به مركز فرهنگي
  سايت شماره يك مورد تاييد است.

  ١٧  كاظميصديقه   آقاي مهندس كنعاني  هنري –مركز فرهنگي 

از عنوان حذف شود. سايت شماره  )طراحيواژه ي (
  يك مورد تاييد است.

  طراحي مجتمع كودكان

  بي سرپرست 

  ١٨  غزل بهمن زاده  آقاي مهندس كنعاني

يشنهادي بايستي موضوع موردتاييد است. سايتهاي پ
ر هزا ١٥تا  ٧مساحت سايتها بين مجددا ارائه شوند. 

  متر مربع انتخاب شوند.

  ١٩  فاطمه كشاورز  آقاي مهندس كنعاني  مدرسه نابينايان

مركز توانمندسازي و تقويت اميد   مورد تاييد است. ٢موضوع و سايت شماره دو 

به زندگي در بانوان محروم از 

  سرپناه

  ٢٠  مهرناز پاپري  آقاي مهندس كنعاني

موضوع مورد تاييد است. سايتهاي پيشنهادي بايد 
مجددا ارائه شوند چون مساحت همگي آنها بيش از 

  حد بزرگ است.

  مجتمع مسكوني به شيوه 

  آپارتمانخانه 

  ٢١  سنا عباسي  آقاي مهندس سقاپور

ستي باي )ُمدوان به دليلِ مبهم بودنِ معني واژه ي (عن
خانه بايد با يك عنوان فارسي جايگزين شود مثال (

  . سايت شماره )طراحان لباس شيراز
  مورد تاييد است. ٢دو 

  ٢٢  درنا صالحي عليايي  آقاي مهندس سقاپور  خانه مد

  موضوع مورد تاييد است. 
  سايت با نظر استاد راهنما انتخاب شود. 

  مجتمع مسكوني به شيوه 

  خانه آپارتمان

  ٢٣  مريم سميعي نژاد  آقاي مهندس سقاپور



از موضوع بايد حذف شود. و حتما  )طراحي(عنوان 
مجتمع مسكوني بايستي رويكرد داشته باشد. ارائه 

 با توجه به عنوان اصالح شده مجدد پروپوزال

  ٢٤  غزاله زارع  آقاي مهندس سقاپور  طراحي مجتمع مسكوني

  ٢٥  مليكا محمدي  آقاي دكتر عطاران  باغ موزه فرش  مورد تاييد است. ٢موضوع و سايت شماره دو 

 ند.تغيير ك )شيراز هتل گردشگريعنوان موضوع به (
  سايتهاي پيشنهادي مجددا ارائه شوند.

  ٢٦  محمدرضا شهرياري  آقاي دكتر عطاران  رويكرد توريستيهتل با 

  موضوع در پروپوزال نوشته شده كه قابل قبول  ٢
  ارائه مجدد پروپوزال نمي باشد.

  ٢٧  مهسا ميرزاپور  آقاي دكتر عطاران  طرح نهايي!براي موضوع  ٢ارائه 

  

  :فوق  در ليست ارائه شده مهم و قابل توجهنكات   

بايستي با توجه به توضيحات ارائه شده،  ،ان. بقيه دانشجويمورد تاييد هستند و امكان ثبت دارندشخص شده اند، مرنگ قرمز فقط پروپزال هايي كه با -١  

  به آدرس اي ميل ذكرشده ارائه نمايند. مهرماه ١٦ چهارشنبه حداكثر تا ذكرشده اردمجددا پروپوزال خود را با اصالح مو

  استفاده كنند. )اصالحيه(خود از عنوان  باالي پروپوزالحتما بايد دانشجويان در  ،جهت ارائه ي اصالحيه -٢  

  گردد. لكه گذاريموردنظر در نقشه يا عكس هوايي  موقعيت دقيق سايتكر شود و ذ آدرس دقيق آنهاخواهشمنديم در ارائه ي سايتهاي پيشنهادي  -٣  

  سايتهاي كوچكتر يا بزرگتر قابل قبول نخواهند بود.مترمربع باشد. ١٥٠٠٠تا  ٧٠٠٠مساحت سايتهاي پيشنهادي بايستي بين  -٤  

  اگر سايت بزرگتر از ابعاد مشخص شده باشد، حتما بايستي قطعه ي موردنظر در نقشه مشخص و كدگذاري گردد.

   ميراث فرهنگيطراحي توسطحريم يا حرايم خاص و سايتهاي داراي  اماكن تاريخيسايتها يا در جوار  پروژه از انتخاب سايتهاي پيشنهادي -٥  

  جدا پرهيز كنيد.

   از انتخاب سايتهاي پيشنهادي در باغ ها يا زمينهاي زراعي جدا پرهيز كنيد و به كاربري تعيين شده در طرح تفضيلي شيراز توجه فرماييد. -٦  


