
  ١٧/٠٧/٩٩ تاريخ بررسي:                          مهندسي/كارشناسي ناپيوسته مقطع:                                                 معماري رشته:       

 رديف نام و نام خانوادگي استاد راهنما موضوع توضيحات

  ١٠/٧/١٣٩٩موارد اصالحيه بررسي مورخ 

مورد تاييد  )صدرا( ٣موضوع و سايت شماره سه 

  است.

 ١  نيلوفر آزاد انديش  آقاي دكتر ضيايي  شيرازهتل تفريحي گردشگري 

  ٢  الناز مسرور  آقاي دكتر ضيايي  انشكده هنر و معماريد  مورد تاييد است. )مدرس( ٤ موضوع و سايت شماره

  ٣  صديقه شفيعي  آقاي دكتر ضيايي  مجموعه ورزشي بازيهاي سالني  مورد تاييد است. ٢موضوع و سايت شماره دو 

  ٤  شكيال رسولي  آقاي دكتر ضيايي  هتل گردشگري  مورد تاييد است. ٣موضوع و سايت شماره سه 

  مجتمع مسكوني   موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

  هماهنگ با معماري سبز

  ٥  ميرزاپور مهسا  آقاي دكتر عطاران

  ٦  محمدرضا شهرياري  آقاي دكتر عطاران  هتل گردشگري شيراز  مورد تاييد است. ٣موضوع و سايت شماره سه 

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

  با رويكرد معماري سبز

  ٧  زهرا پارسايي  آقاي مهندس سقاپور

   )پاسداران.فالحيسايت شماره چهار (
  ورد تاييد است.م

  مجتمع مسكوني 

  به شيوه خانه آپارتمان

  ٨  سنا عباسي  آقاي مهندس سقاپور

  ٩  فاطمه كشاورز  آقاي مهندس كنعاني  مدرسه نابينايان  مورد تاييد است. )بلوار گلستانسايت شماره سه (

  ١٠  آرنديمانه س  كنعانيآقاي مهندس   خانه فرهنگ و هنر شيراز  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.



  ١٧/٧/١٣٩٩بررسي پروپوزال هاي جديد مورخ 

  ١  محمد صادق نجف زاده  آقاي دكتر ضيايي  ورزشيفرهنگسراي   مورد تاييد است. ٣موضوع و سايت شماره سه 

  ٢  گلناز آزادي  آقاي مهندس عزيزي  پايانه مسافربري غيرمتمركز اتوبوس  مورد تاييد است. ٢موضوع و سايت شماره دو 

  ٣  ياسمن صاحبي  خانم دكتر قنبري  ساختمان شوراي شهر شيراز  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

  ٤  منا زارعيان  خانم دكتر حقايق  يتجار-ل گردشگريته  تاييد است. مورد )مدرس( موضوع و سايت شماره سه

  ٥  مينا دهقان ابنوي  خانم دكتر حقايق  فريحيت-هتل گردشگري  .مورد تاييد است )صدراموضوع و سايت شماره چهار (

  ٦  سحر عسكرزاده  خانم دكتر حقايق  خانه سالمندان  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

موضوع موردتاييد است. سايت پروژه با نظر استاد 
  راهنماي محترم انتخاب و نهايي شود.

  ٧  غر سادات رستگارسا  آقاي مهندس نيك كار  مجموعه خانه هاي توريستي جنگلي

  ٨  زهرا معين  آقاي دكتر عطاران  مجتمع تفريحي گردشگري رفاهي فارس  .مورد تاييد است )ميانرود( ٤ه موضوع و سايت شمار

وجه تبا مورد تاييد است. )طراحيموضوع با حذف واژه (

 در شمال و شمال غرب شيراز، سايت پرديس هاي سينمايي وجودبه 
  ند.هاي پيشنهادي در جنوب يا شرق شيراز انتخاب و مجدد ارائه شو

  ٩  زهرا جاللي  آقاي دكتر عطاران  راحي پرديس سينماييط

 سايت پروژه با نظر استادموضوع مورد تاييد است. 
  راهنماي محترم انتخاب و نهايي شود.

  ١٠  كيميا زارعي  آقاي مهندس سقاپور  مركز تحقيقاتي گياهي جانوري

  :فوق  در ليست ارائه شده مهم و قابل توجهنكات 

بايستي با توجه به توضيحات ارائه شده،  ،. بقيه دانشجويانثبت دارند مورد تاييد هستند و امكانمشخص شده اند، رنگ قرمز فقط پروپزال هايي كه با -١  

  به آدرس اي ميل ذكرشده ارائه نمايند. مهرماه ٢٣ چهارشنبه حداكثر تامجددا پروپوزال خود را با اصالح موارد ذكرشده 

  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 سايتذكر شود و  آدرس دقيق آنهاخواهشمنديم در ارائه ي سايتهاي پيشنهادي  -٣  


