
 جلسه و نتیجه توضیحات
پیشنهاد شده از سوی  موضوع

 دانشجو
 استاد راهنما

نام و نام خانوادگی 

 دانشجو
 ردیف

 عنوان بسیار طوالنی است

ساختار ارائه فرم پروپزال با ساختار ارائه 

 دانشگاه هماهنگ نیست

در فرم موضوع ، اهداف و ضرورت نوشته 

میشود به صورت خالصه و در یک صفحه به 

پیوست توضیح ایده ها و مواردی که در 

مد نظر است و شناسایی نیازهای طراحی 

طراحی و معرفی رفرنسهایی که شناسایی شده 

 است

 مسکونی واحد یک داخلی طراحی

 گرفتن نظر در با شیراز در آپارتمانی

سازماندهی در ارگونومی رویکرد  

زندگی فضاهای های فعالیت  

 1 بهشاد زیانی آقای مهندس اسالمی

 رویکرد با آپارتمانى داخلى با عنوان) طراحى

 پذیرى( انعطاف

 مورد تأیید است

 مسکونى واحد یک داخلى طراحى

 پذیرى انعطاف رویکرد با آپارتمانى

 به فضایى روابط سازماندهى در

منظوره چند فضاهاى ایجاد منظور  

 2 ریحانه صمدانی آقای مهندس اسالمی

 است طوالنی بسیار عنوان

 ارائه ساختار با پروپزال فرم ارائه ساختار

 نیست هماهنگ دانشگاه

 نوشته ضرورت و اهداف ، موضوع فرم در

 به صفحه یک در و خالصه صورت به میشود

 در که مواردی و ها ایده توضیح پیوست

 نیازهای شناسایی و است نظر مد طراحی

 شده شناسایی که رفرنسهایی معرفی و طراحی

 است

 مسکونی واحد یک داخلی طراحی

 شیراز شهر در خوابه سه آپارتمانی

مینیمال رویکرد گرفتن نظر در با  

 فضا در ها فعالیت سازماندهی در

زندگی های  

اسالمی مهندس آقای  3 طاهره رحمانی 

 مورد تأیید است
 آژانس به فود فست کاربری تغییر

 گردشگری
 4 غفاری فاطمه رحمانی دکتر خانم

نوع سازه ساختمان مشخص نشده است نفشه 

شود تکمیلها   

مورد تأیید است()موضوع   

 

 

 
 

 دندان کلینیک کاربری تغییر

مد خانه به مهرگان پزشکی  
الهی نعمت شادی آقای مهندس کنعانی  5 

 متن پر از غلط تایپی است 

افعال اول شخص در متن پروپزال نوشته نمی 

واحد مد نظر در پالن و برش مشخص  شود..

در  .موقعیت قرار گیری ساختمان  نشده است

مبهم ارائه شده چه خیابانیست و دسترسی ها 

 است

 با موسیقی اموزشکده طراحی 

 سبز معماری رویکرد
کنعانی مهندس آقای  6 کسری شهبازی 



از افعال اول شخص در ساختار پروپزال 

 استفاده نمی شود..

 نفشه است نشده مشخص ساختمان سازه نوع

شود تکمیل ها  

( است تأیید مورد موضوع ) 

 

 به پزشکی دندان کاربری تبدیل

 ومو( )پوست زیبایی سالن
کنعانی مهندس آقای  رعنا شفیعی 

7 

 
 

طراحی واحد مسکونی براساس   ) با عنوان

(سبک انتقالی  

 مورد تأیید است.

طراحی واحد مسکونی با رویکرد 

 ترنزیشنال
 8 شقایق خلیل بند آقای دکتر عطاران

 مدرن به عنوان رویکرد نیست..

باز نگری دارد مبهم از نظر موضوع نیاز به 

 منزل طراحی: مثال پیشنهادی موضوع .است

 نوین مصالح شناخت رویکرد با مسکونی

 نیز  پروژه در چه خیابانی واقع شده استزمین 

 مشخص نشده است خوانا

 
 

طراحی منزل مسکونی با رویکرد 

 مدرن
عطاران دکتر آقای حق شناس عاطفه   9 

 موضوع مورد تأیید است

با نظر استاد راهنما انتخاب محدوده طراحی 

 شود

 

 10 زینب السادات گلدانی آقای دکتر عطاران طراحی مسکونی با رویکرد مینیمال

 سازه پروژه معرفی نشده است

 موضوع مورد تأیید است:

)طراحی خانه ای براساس اصول و مفاهیم  

 فنگشویی(

فرم پروپزال کامل پر نشده است در قسمت 

 اهداف و ضرورت ..

 رویکرد با مسکونی واحد طراحی

 فنگشویی
عطاران دکتر آقای  11 معین متحد 

است تأیید مورد  

با انتخاب استاد  در مجموعه  واحد طراحی

 راهنما انتخاب شود

طراحی منزل مسکونی با رویکرد 

 حس تعلق
عطاران دکتر آقای  12 بهاره قناعت پیشه 
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