
  ٢٤/١١/٩٩ تاريخ بررسي:                          مهندسي/كارشناسي ناپيوسته مقطع:                                                 معماري رشته:       

 رديف نام و نام خانوادگي استاد راهنما موضوع توضيحات

  (بلوار مدرس) مورد ٤موضوع و سايت شماره 

  تاييد است. 
  فاطمه سيستاني  آقاي مهندس نيك كار  هنر مدرنموزه 

٩٨٣٤٦١٠٢٥  

١ 

  ساغر رهنما  آقاي مهندس نيك كار  موزه شعر و ادب پارسي  مورد تاييد است. ٢موضوع و سايت شماره دو 

٩٨٣٤٦١٠٢٠  

٢  

  (بلوار آزادي) مورد  ٤موضوع و سايت شماره 

  تاييد است.
مركز تعامالت و انجمن هاي 

  شيرازدانشجويان معماري 

  عليرضا مقدسي  آقاي مهندس نيك كار

٩٦١٧٨٤٠٠٢٢  

٣  

 ] نهايي شود. سايتدفاتر كار اشتراكي شيرازعنوان به [ 

  شماره يك مورد تاييد است.
  سارا ناظمي  آقاي مهندس نيك كار  فضاي كار اشتراكي شيراز

٩٦١٧٨٤٠٠١٠  

٤  

  طناز تنوري  آقاي مهندس نيك كار  خانه خالقيت كودك  مورد تاييد است. ٢موضوع و سايت شماره دو 

٩٦١٧٨٤٠٠٢٨  

٥  

 نهايي شود، موضوع ]كتابخانه كودك و نوجوان[ عنوان به 
دوده هيچ كدام از سايتهاي ارائه شده در محمورد تاييد است. 

ل براي هزار مترمربع قرار ندارد. ارائه مجدد پروپوزا ١٥تا  ٧
    معرفي سايت هاي جديد

  فاطمه تقي زاده  خانم دكتر قنبري  نوجوانطراحي كتابخانه كودك و 

٩٦١٧٨٤٠٠٠٣  

٦  

  مهسا بلندهمت  خانم دكتر قنبري  مجتمع مسكوني كوتاه مرتبه  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

  

٧  

موضوع به دليل عدم مشخص كردن رويكرد طراحي ناقص 
  دد. ارائه گر با تعيين رويكرد است و بايستي مجددا پروپوزال

  مورد تاييد است.  ٣سايت شماره 

  زهره فربود قصرالدشتي  خانم دكتر قنبري  مجتمع مسكوني

٩٨٣٤٦١٠١١  

٨  



  فاطمه جمشيدفر  خانم دكتر قنبري  مدرسه استعدادهاي درخشان  مورد تاييد است. ٤موضوع و سايت شماره 

٩٨٣٤٦١٠٠٥  

٩  

  مهديه فهندژ سعدي خانم دكتر قنبري  نوجوانانمركز آموزشي تفريحي   مورد تاييد است. ٤موضوع و سايت شماره 

٩٨٣٤٦١٠١٢  

١٠  

  موضوع مورد تاييد است.
سايت پيشنهادي در محدوده باغات  ٤به دليل انتخاب هر 

  شيراز، مجددا سايت هاي پيشنهادي جديد انتخاب و 
  ارسال گردند.

  زينب زاهدي  آقاي دكتر عطاران  مركز روان درماني شيراز

٩٦١٧٨٤٠٠١٧  

١١  

  موضوع و سايت شماره سه مورد تاييد است.
  به شرط مشخص كردن زميني به مساحت سهسايت شماره 

  هزار متر مربع از سايت مورد تاييد است. ١٥تا  ٧ 

جموعه ي فرهنگي هنر و انديشه م

  شيراز       

  عليخاني معصومه  آقاي دكتر عطاران

٩٥١٤٠٧٥٠٥٦  

١٢  

اييد نهايي شود مورد ت ]مركز روان درماني نيكان[ موضوع به 
  .٣است و سايت شماره سه 

  نسرين عباسي  آقاي دكتر عطاران  مركز روان و درمان نيكان

٩٦١٧٨٤٠٠٠٦  

١٣  

  موضوع موردتاييد است.
سايتهاي پيشنهادي در محدوده ي مساحت تعيين شده در 

  مترمربع) قرار ندارند. ١٥٠٠٠تا  ٧٠٠٠نامه ( شيوه
  ارائه مجدد سايتهاي پيشنهادي

  نگار رحيميان  آقاي مهندس عزيزي  پرديس سينمايي شيراز

٩٨٣٤٦١٠٠٦  

١٤  

  حانيه يدملت  آقاي مهندس عزيزي  نمايشگاه و فروشگاه گل و گياه  (فرهنگ شهر) مورد تاييد است. ٣موضوع و سايت شماره سه 

٩٨٣٤٦١٠١٩  

١٥  

 موضوع به شرط رعايت سطح زيربناي احداثي براي حجم موزه
  سرپوشيده مورد تاييد است. با سايت شماره يك

  باغ موزه هنر

  (چرا در فرم شماره يك ارائه نشده!!!!)

  مهدي مومني  خانم دكتر حقايق

  

١٦  

  دنيا ترك   خانم دكتر حقايق  بيمارستان اعصاب و روان  مورد تاييد است. ٤موضوع و سايت شماره 

٩٥١٤٠٧٥٠٠٤  

١٧  



  موضوع مورد تاييد است.
سايت پيشنهادي در محدوده باغات  ٤به دليل انتخاب هر 

  شيراز، مجددا سايت هاي پيشنهادي جديد انتخاب و 
  ارسال گردند.

مجموعه آموزشي فرهنگي كودكان 

  كم توان ذهني (اوتيسم)

  سمن شالي  خانم دكتر حقايق

٩٥١٤٠٧٥٠١٢  

١٨  

 نهايي شود مورد ]مركز پژوهشي اقامتي مانگرو[موضوع به 
تاييد است. سايت با توجه به روند طراحي توسط استاد 

  راهنماي محترم انتخاب شود.

طراحي مركز تحقيقاتي اقامتي 

  مانگرو

  ١٩  درنا سلطاني  خانم دكتر حقايق

  هاله دهقان  دكتر حقايق خانم  مركز اسپا و ماساژ درماني شيراز  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

٩٤١٦٥٤٥٣٨  

٢٠  

  عليرضا گرامي  آقاي دكتر ضيايي  پرديس سينمايي شيراز  ت.ورد تاييد اسم(ميدان كوزه گري)  ٤موضوع و سايت شماره 

٩٨٣٤٦١٠٢٢  

٢١  

  مريم عسكرنيا  آقاي دكتر ضيايي  مجتمع تجاري اداري تفريحي شيراز  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

٩٦٢٨٨٩١٤٤  

٢٢  

  (شهرك بهشتي) مورد  ٢موضوع و سايت شماره دو 
  تاييد است.

  كيارش نيك نام  آقاي دكتر ضيايي  مجتمع تجاري تفريحي شيراز

٩٨٣٤٦١٠٢٨  

٢٣  

ر تغيي ]مركز تعامالت بين نسلي[پيشنهاد مي شود موضوع به 
  و نهايي شود. 

  فايل سايتهاي پيشنهادي باز نشد، مجددا ارسال گردد.

  آرمان عرفان راد  آقاي دكتر ضيايي  مركز ميان نسلي

٩٥١٤٠٧٥٠١٥  

٢٤  

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

  پريا آسمان رفعت  آقاي دكتر ضيايي  مجتمع تجاري تفريحي ايران زمين

٩٧٢٩٠٢٠٤٨  

٢٥  

  فاطمه ميرزايي  آقاي مهندس سقاپور  باغ كتاب كودك  مورد تاييد است. ٢موضوع و سايت شماره دو 

٩٥١٤٠٧٥٠٥٣  

٢٦  



د نهايي شود مورد تايي ]مجتمع سواركاري شيراز[موضوع به 
است. سايت شماره يك به شرط مشخص كردن زميني به 

  هزار متر مربع از سايت مورد تاييد است. ١٥تا  ٧مساحت 

  محسن پارسايي  آقاي مهندس سقاپور  مجموعه سواركاري

٩٧٣١١٣١٠٤٥  

٢٧  

نهايي  ]نمايشگاهي و فروشگاهي اتومبيلمجتمع [موضوع به 
به شرط مشخص  ٣سايت شماره سه شود مورد تاييد است. 

 هزار متر مربع از سايت ١٥كردن زميني به مساحت حداكثر 
  مورد تاييد، قابل قبول  مي باشد.

  مهدي تاجيك زاده  آقاي مهندس سقاپور  نمايشگاه اتومبيل

٩٣١٢٢٤١٦٢  

٢٨  

د نهايي شود مور ]مجموعه بدنسازي مركزي شيراز[موضوع به 
  تاييد است و سايت شماره يك.

  نكيسا هوشنگ  آقاي مهندس سقاپور  باشگاه بدنسازي

٩٥١٤٠٧٥٠٣٢  

٢٩  

  مورد تاييد است. ٤موضوع و سايت شماره 
از  هزار متر مربع ١٥تا  ٧مشروط به تعيين زميني به مساحت 

 سايت مورد تاييد

  سارا اسفندياري  آقاي مهندس سقاپور  شيراز باغ كتاب

٩٥١٤٠٧٥٠٣٠  

٣٠  

موضوع به دليل عدم انطباق با سرفصل درس طرح نهايي 
مقطع كارشناسي غيرقابل قبول است. مجددا پروپوزال با 

  موضوع جديد ارائه گردد.

  حسين آزما  آقاي مهندس كنعاني  پل ديالكتيك

٩٨٣٤٦١٠٠٢  

٣١  

  بهار زمانيان  آقاي مهندس كنعاني  موزه هنرهاي معاصر شيراز  تاييد است. مورد ٤موضوع با سايت شماره 

٩٤١٦٥٤٥٣٩  

٣٢  

  نهايي شود مورد تاييد است.  ]باغ موزه كتاب[موضوع به 
اطالعات ارائه شده جهت معرفي سايت هاي پيشنهادي ناقص 

 است و منطبق با موارد ذكرشده در اطالعيه ها نمي باشد.
  پيشنهادي ارائه شوند.مجددا سايتهاي 

طراحي باغ كتاب و باغ فرهنگ 

  كودك كار

  مارال طلوعي  آقاي مهندس كنعاني

  

٣٣  

  

    



  :فوق  در ليست ارائه شده مهم و قابل توجهنكات 

بايستي با توجه به توضيحات ارائه شده،  ،. بقيه دانشجويانمورد تاييد هستند و امكان ثبت دارندمشخص شده اند، رنگ قرمز فقط پروپزال هايي كه با -١  

  به آدرس اي ميل ذكرشده ارائه نمايند. ١٣٩٩بهمن ماه  ٣٠پنجشنبه  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  

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

  مشخص شده باشد، حتما بايستي قطعه ي موردنظر در نقشه مشخص و كدگذاري گردد.

   ميراث فرهنگي طراحي توسطحريم يا حرايم خاص و سايتهاي داراي  سايتها يا اماكن تاريخيدر جوار  پروژه از انتخاب سايتهاي پيشنهادي -٥  

  جدا پرهيز كنيد.

  جدا پرهيز كنيد و به كاربري تعيين شده در طرح تفضيلي شيراز  ها يا زمينهاي زراعي محدوده باغ  پيشنهادي دراز انتخاب سايتهاي  -٦  

   توجه فرماييد.


