
 0011 اردیبهشت معماری منظر ارشد وارشد معماری  کارشناس نتایج جلسه بررسی پروپزال

به آدرس ایمیل از طرف گروه  به صورت کامنت نوشته شده است و   pdfاصالح بر روی فایل مورد نظر جهت بازنگری و قابل توجه دانشجویان محترم نکات 
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 شماره
خانوادگی  نام و نام

 دانشجو
 توضیحات موضوع استاد راهنما رشته

 معماری الهام هاشمی 1
آقای امیر حسین 

 اشعری

 هدف با مرتبه کوتاه مسکونی مجتمع طراحی

 فضای و ایرانی موسیقی میان پیوند بازنمایی

 سکونت

موضوع تأیید است مشروط به 

 اصالحات

 معماری ریسمانی محمد 2
امیر حسین آقای 

 اشعری

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

 مورد تأیید مشروط به اصالحات

 معماری میرزایی سپیده 3
 حسینآقای 

 زاده فهیمی

 مشاهیر یادمانی _فرهنگی مجتمع طراحی

 پدیدارشناسی رویکرد با ایرانی

 )حافظ محفل طراحی)

 مورد تأیید است

تماس با مدیرگروه برای رفع موارد 

 جزئی

 منظر .امیری حسین 4
 آقای حسین

 زاده فهیمی

 منظر" رویکرد با محلهای پارک طراحی

 "روایت

موضوع تأیید است مشروط به 

 اصالحات

 و پیشینه ایران داک

 معماری مریم زارع 5
امیر حسین آقای 

 اشعری

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

 .شیراز

 مورد تأیید است 

 24/1/1411تاریخ تصویب 

 معماری سیرجانی ء اسما 6
آقای امیر حسین 

 اشعری

 انعطاف رویکرد با اشتراکی کار فضای طراحی

 ز شیرا در پذیری

 مورد تأیید است 

 24/12/1311تاریخ تصویب 

 قنبریخانم تابان  معماری زارع ناهید 7
 های ویژگی اساس بر فارس هنر خانه طراحی

 شیراز مکتب های نقاشی محتوای و فرم

ارجاع دهی بیان مساله جدید چرا از 

 نظر نگارش عوض شده!

 تمس با مدیر گروه

 

  معماری بلغاری فرخنده 8
 با کودکان برای رباتیک دهکده طراحی

 تفکر و اندیشه قدرت افزایش رویکرد
 راهنما ارسال نشده استتأیید استاد 

 منظر فوالدی آناهیتا 1
خانم پرستو 

 عشرتی

 محور( زند خان علی لطف محور بازطراحی

 خیرات چهارراه

 مداری پیاده بر تاکید با )مشیر چهارراه تا

 پیشینه ایران داک ارسال نشده است

 مشروط به اصالحات

 آقای علی بامداد منظر اردکانی شاهینی زهرا 11

 تاثیر پایه بر شیراز در کودک باغ طراحی

 خالقیت و رشد و یادگیری ارتقا در طبیعت

 کودکان

موضع با توجه به استعالم ایران داک 

  نیاز به بازنگری دارد



 آقای علی بامداد معماری حقیقی جعفری نگار 11
 انعکاس رویکرد با عمودی باغ خانه طراحی

 زند در طبیعت
 است مشروط به اصالحات

 علی عطارانآقای  معماری بذرافشان الناز 12
 فرهنگ ارتقا رویکرد با شیراز مد خانه طراحی

 پارسی هنر و

 تأیید است مشروط به اصالحات مورد

 مجدد موارد تکرار شده

 علی عطارانآقای  معماری علی جوکار 01
 بازشناسی رویکرد با مسکونی مجتمع طراحی

 ایرانی های خانه در حیاط حیات مفهوم
 مشروط به اصالحات ذکر شده

 


