
  ٠١/١٢/٩٩ تاريخ بررسي:                          مهندسي/كارشناسي ناپيوسته مقطع:                                                 معماري رشته:       

  (اصالحيه ها)

 رديف نام و نام خانوادگي استاد راهنما موضوع توضيحات

 (بلوار مدرس) به شرط جداسازي ٢موضوع و سايت شماره دو 
  هزار متر مربع  ١٥تا  ٧قطعه اي از زمين به مساحت 

   مورد تاييد است.

  فاطمه تقي زاده  خانم دكتر قنبري  كتابخانه كودك و نوجوان

٩٦١٧٨٤٠٠٠٣  

١  

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

  هاي جمعيحياط 

  زهره فربود قصرالدشتي  خانم دكتر قنبري

٩٨٣٤٦١٠١١  

٢  

  زينب زاهدي  آقاي دكتر عطاران  مركز روان درماني شيراز  (جاده صدرا) مورد تاييد است. ٣موضوع و سايت شماره سه 

٩٦١٧٨٤٠٠١٧  

٣  

  رحيمياننگار   آقاي مهندس عزيزي  پرديس سينمايي شيراز  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

٩٨٣٤٦١٠٠٦  

٤  

مجموعه آموزشي فرهنگي كودكان   موضوع و سايت شماره يك (نيايش) مورد تاييد است.

  كم توان ذهني (اوتيسم)

  سمن شالي  خانم دكتر حقايق

٩٥١٤٠٧٥٠١٢  

٥  

ي انتخاب استاد راهنما طه سايت ب موضوع مورد تاييد است.
  روند طراحي مورد تاييد است.

  ٦  درنا سلطاني  خانم دكتر حقايق  مانگرومركز پژوهشي اقامتي 

  آرمان عرفان راد  آقاي دكتر ضيايي  تعامالت بين نسليمركز   موضوع و سايت شماره يك (خلبانان) مورد تاييد است.

٩٥١٤٠٧٥٠١٥  

٧  

  حسين آزما  آقاي مهندس كنعاني  باغ موزه گياه شناسي  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

٩٨٣٤٦١٠٠٢  

٨  



 رديف نام و نام خانوادگي استاد راهنما موضوع توضيحات

  كيميا زارعي  آقاي مهندس كنعاني  مركز تحقيقاتي گياهي جانوري  موضوع و سايت ارائه شده مورد تاييد است.

٩٥١٤٠٧٥٠٤٢  

١  

به شرط نهايي كردن مساحت  ٣موضوع و سايت شماره سه 
  هزار متر مربع مورد تاييد است. ١٥تا  ٧زمين به 

  ٢  زهرا احمدي  آقاي مهندس نيك كار  دانشكده هنر و معماري

  ساغر شهبازي  خانم دكتر رحماني  دانشكده معماري و موسيقي  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

٩٨٣٤٦١٠٠٣  

٣  

  رضا مدير توابع  خانم دكتر رحماني  مركز شيراز شناسي  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

٩٥١٤٠٧٥٠٢٠  

٤  

  زهرا ميري  خانم دكتر رحماني  باشگاه ورزشي  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

٩٥١٤٠٧٥٠٢٨  

٥  

مجموعه استوديوهاي آموزشي   موضوع و سايت شماره چهار مورد تاييد است.

  هنرهاي همگرا

  سنيه تبريك  خانم دكتر رحماني

٩٧٢٩٠٢٠٠٧  

٦  

  محمد صادق نجف زاده  آقاي مهندس عزيزي  فرهنگسراي ورزش صدرا  تايييد است.موضوع و سايت شماره يك (شهرك صدرا) مورد 

٩٧٢٩٠٢٠٣٠  

٧  

موضوع و سايت بلوار جمهوري به شرط جداسازي قطعه اي 
  هزار مترمربع مورد تاييد است. ١٥تا  ٧زمين به مساحت 

خوابگاه دانشجويي دانشجويان 

  دانشگاه شيراز

  حديث غالمي  آقاي مهندس عزيزي

٩٧٢٩٠٢٠٢١  

٨  

  فرجام ارشدي  آقاي مهندس عزيزي  مركز ژنتيك گياهي شيراز  موضوع و سايت ارائه شده مورد تاييد است.

٩٧٢٩٠٢٠٠٤  

٩  

  شهر كتاب شيراز  .موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است

  (نمايشگاه و فروشگاه كتاب)

  فاطمه بهزادي  آقاي مهندس عزيزي

٩٦٢٨٨٩٠١٥  

١٠  



  غير قابل بررسي به دليل عدم معرفي استاد راهنما و 
  قرارگيري در ليست همكاران راهنماعدم 

  متين پاكزاده  ؟  دانشكده هنر و موسيقي

٩٥١٤٠٧٥٠٠٣  

١١  

  غير قابل بررسي به دليل عدم معرفي استاد راهنما و 
  قرارگيري در ليست همكاران راهنماعدم 

  سام صديقي  ؟  دانشكده موسيقي

٩٥١٤٠٧٥٠١٣  

١٢  

    

  :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. ١٣٩٩ماه  اسفند ٦شنبه چهار 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  

اگر سايت بزرگتر از ابعاد  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  از انتخاب سايتهاي پيشنهادي در -٦  

   توجه فرماييد.


