
 99 ماه اسفند معماری منظر ارشد وارشد معماری  کارشناس نتایج جلسه بررسی پروپزال

 شماره
نام و نام خانوادگی 

 دانشجو
 توضیحات موضوع استاد راهنما رشته

 شهبازی مریم 1
معماری 

 منظر

 فهیمی حسین

 زاده

 راه پیاده الگو با ساقدوش خیابان سازی آرام

 های رو پیاده در جمعی تعامالت ارتقا(

 )شهری

 پیشینه ایران داک ارائه نشده است

 نیاز دارد کلی اصالحات

 معماری سیرجانی ء اسما 2
امیر حسین 

 اشعری

 رویکرد با اشتراکی کار فضای طراحی

 زشیرا در پذیری انعطاف

 موضوع مورد تأیید است 

 مشروط به اصالحات

 هژبری مریم سیده 3
معماری 

 منظر

امیر حسین 

 اشعری

 بر تأکید با ایرانی موسیقی موزه باغ طراحی

 آب

 مورد تأیید است

با کلمات موضوع کامال  یران داکجواب 

 هماهنگ نیست

4 
 فریباموسوی سیده

 تنگریزی
 -------- معماری

 تاکید با کودک و مادر پایدار خانه طراحی
 پذیر انرژی از استفاده آموزش بر

 بدلیل نامعلوم بودن استاد راهنما

 قابل بررسی نیست

 فوالدی آناهیتا 5
 معماری

 منظر
 ------------------------- تابان قنبری

 بدلیل هماهنگ نبودن

معرفی شده با لیست اساتید گروه  هنمااستاد را

 قابل بررسی نیست منظر

با مدیر گروه منظر )دکتر عطاران( هماهنگ 

 شود

 مریم صفری 6
معماری 

 منظر
 ندا عرب سلغار

پیاده بازار با رویکرد منظر  طراحی

 مسرت بخش

 موضوع مورد تایید

 مشروط به اصالح

 مسئول پروپزالتماس با 

 علی بامداد معماری علیرضا نظری 7
 با مسکونی ویالئی برج طراحی

 شیراز غرب در پذیری انعطاف رویکرد
 پیشینه موضوع  

 ایران داک ارائه نشده است

 حسین کرمی 8
معماری 

 منظر

مهدی 

 رخشندرو

 با گردشگری های فضا محیطی طراحی

 مجموعه) اجتماعی امنیت ارتقا بر تاکید

 (شیراز زندیه

موضوع  با توجه به داشتن شباهت با استعالم 

 دارد ایران داک نیاز به تایید استاد راهنما

 پروپزال مشروط به اصالحات

 معماری آزادی محمود 9
حسین فهیمی 

 زاده

از طریق طراحی حس تعلق به مکان  افزایش

مراکز آموزشی نمونه موردی هنرستان هنر 

 شهر صدرا

 تماس با مدیر گروه

 و مورد تایید است

 18/9/99 تصویب تاریخ

 علی عطاران معماری مهرنوش فرخی 10
طراحی بازارچه صنایع دستی با تاکید بر 

 امید بخشی به زندگی هنرمندان شیراز

 مورد تایید است  موضوع

 داک کامال منطبق با موضوعم ایران الاستع

 شود

 اصالح نگارشی مشروط به

 

 معماری نظامی شآر 11
 یحسین فهیم

 زاده

 سازی باغ اصول اساس بر موزه باغ راحیط

 زمانی – فضایی رویکرد بر تاکید با ایرانی

 مورد تأیید است

 

 تابان قنبری معماری مریم خرم دل 12
طراحی مرکز فرهنگ و هنر فارس با رویکرد 

 بازشناسی هویت فرهنگی شیراز

 مورد تأیید است

 10/99/ 15تاریخ تصویب 

 


