نتایج جلسه بررسی پروپزال کارشناس ارشد معماری و ارشد معماری منظر فروردین 1400
قابل توجه دانشجویان محترم نکات مورد نظر جهت بازنگری و اصالح بر روی فایل  pdfبه صورت کامنت نوشته
شده است و از طرف گروه به آدرس ایمیل هایی که از طریقش پروپزال دریافت شده ،ارسال میگردد.

نام و نام
شماره

خانوادگی

رشته

استاد راهنما

موضوع

توضیحات

دانشجو

1

مریم شهبازی

معماری
منظر

آقای حسین فهیمی
زاده

آرام سازی خیابان ساقدوش با الگو پیاده راه
)ارتقا تعامالت جمعی در پیاده رو های
شهری(

مورد تأیید است
ولی پیشنهاد می گردد عنوان فارسی
به صورت مثال:
(آرام سازی خیابان ساقدوش براساس
الگوی پیاده راه)
ویرایش شود ،اشاره بر رویکرد پروژه در
عنوان واضح تر شود.
(کرکسیون با استاد راهنمای محترم)

2

محمد ریسمانی

؟

آقای امیر حسین
اشعری

بنیاد طیان با رویکرد تجلی اندیشه های قوام
الدین شیرازی در فضای معماری

بازنگری براساس موارد ذکر شده
(موارد بسیار زیاد و کلی است)

3

سپیده میرزایی

معماری

آقای حسین فهیمی
زاده

تدوین اصول طراحی مجتمع های فرهنگی _
یادمانی با هدف معرفی مشاهیر ایرانی با
استفاده از دیدگاه پدیدارشناسی )طراحی
محفل حافظ(

مشروط به اصالحات
(عنوان نیاز به بازنگری دارد)
در متن توضیحات ذکر شده است

4

سیدمهدی
درخشان

معماری

خانم هیوا رحمانی

طراحی مرکز هنرهای تجسمی با رویکرد
ارتقاء حس سرزندگی در شیراز

مورد تأیید است
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5

مریم زارع

معماری

آقای امیر حسین
اشعری

طراحی خانه ای برای همه عمر با رویکرد
انعطاف پذیری در شهر

مشروط به اصالحات ذکر شده در متن
(اشکاالت نگارشی و تطابق فرضیه و
سوال)

شیراز.

6

مریم صفری

معماری
منظر

خانم ندا عرب سلغار

طراحی پیاده بازار با رویکرد منظر مسرت
بخش

مورد تأیید است
پیشنهاد عنوان انگلیسی ایمیل
میگردد مطابق با آن اصال ح شود و به
مسئول پروه بررسی پروپزال
(هیوا رحمانی) ارسال شود.
نیاز به انتظار جلسه ماه آینده نیست

7

ناهید زارع

معماری

آقای حسین فهیمی
زاده

طراحی خانه هنر فارس بر اساس ویژگیهای
فرم و محتوای نقاشی های مکتب شیراز

مورد تأیید است
مشروط به اصالح اشکال نگارشی
فرضیه (تماس با مدیر گروه)

طراحی محیطی فضا های گردشگری با تاکید
بر ارتقا امنیت اجتماعی (مجموعه زندیه
شیراز)

8

حسین کرمی

معماری
منظر

آقای مهدی
رخشندرو

9

آرش زرین

معماری
منظر

...

10

مهرنوش فرخی

معماری

آقای علی عطاران

طراحی بازارچه صنایع دستی با تاکید بر امید
بخشی به زندگی هنرمندان شیراز

11

علی جوکار

معماری

آقای علی عطاران

.........

طراحی منظر ،پیاده راه سالمت ،شهر صدرا ،با
رویکرد ارتقاء سالمت روحی-روانی شهروندان

موارد ذکر شده جهت اصالحات
مجدد تکرار شده
در پیشینه ذکر مقاله کتاب و پایان نامه
و سال اثر ضروریست
صرفاً نمیتوان بیان نمود که در این
پژوهش یا تحقیق ....
تأیید استاد راهنما ارسال نشده است
موار اصالحی فرم ایمیل میگردد.

موضوع مورد تایید است
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