
  ٢٠/٠٧/١٤٠٠ تاريخ بررسي:                          مهندسي/كارشناسي ناپيوسته مقطع:                                                 معماري رشته:       

 رديف نام و نام خانوادگي استاد راهنما موضوع توضيحات

  موضوع و سايت شماره چهار (چهارراه ادبيات) 

  است.مورد تاييد 
 ١  مريم زارع  آقاي دكتر ضيايي  دانشكده معماري

)  مجموعه تفريحي گردشگري شيرازعنوان موضوع به (

  سايت شماره چهار مورد تاييد است.نهايي شود. 

  ٢  دآباديومريم محم  آقاي دكتر ضيايي  مجموعه تفريحي در شيراز

) مورد تاييد نگارخانه و موزه هنرهاي ايرانيعنوان (

  سايت شماره چهار مورد تاييد است. است.

  طراحي نگارخانه و موزه 

  هنرهاي ايراني

  ٣  سيد عليرضا سقايت  آقاي دكتر ضيايي

وزه معنوان (موزه) به تنهايي كافي نيست و بايد حتما نوع 

 شده صحيحتمشخص شود. مجددا پروپوزال با عنوان كامل 

  تهيه و ارسال گردد. (با معرفي سايتها)

  ٤  محمد علي اكبري  دكتر ضيايي آقاي  موزه 

وزه معنوان (موزه) به تنهايي كافي نيست و بايد حتما نوع 

 شده صحيحتمشخص شود. مجددا پروپوزال با عنوان كامل 

  تهيه و ارسال گردد. (با معرفي سايتها)

  ٥  بيتا احمدي شولي  آقاي دكتر ضيايي  موزه

 موضوع موردتاييد است. بين سايت جنب پارك بعثت يا
  جنب بوستان ارديبهشت با توجه به نظر استاد راهنما.

  ٦  محمد حسن سجادي  خانم دكتر حقايق  خانه تآتر شيراز

  ٧  زلورقيه قره گ  خانم دكتر حقايق  هنر شيرازو خانه فرهنگ   موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

  ٨  هانيه بهرامي نژاد  دكتر حقايقخانم   كانون مهر اوتيسم  موضوع و سايت شماره چهار مورد تاييد است.



و سايت شماره د) نهايي شود. خانه جوان شيرازعنوان به (
  مورد تاييد است.

  ٩  عليرضا امامي  خانم دكتر حقايق  خانه جوان

  ) نهايي شود. پارك آبي شيرازعنوان به (
  سايت شماره سه مورد تاييد است.

  ١٠  نازنين بي طمع  خانم دكتر حقايق  پارك آبي 

) خالصه و نهايي خانه فرهنگ و هنر ايرانيعنوان به (
شود. در مقطع كارشناسي رويكرد در عنوان مطرح نمي 

  شود. 
  .سايت شماره يك (بلوار جمهوري اسالمي) موردتاييد است

خانه فرهنگ و هنر ايراني با 

  رويكرد معماري پايدار

  ١١  شكيبا اكبري  خانم دكتر قنبري

  ١٢  سعيده بياباني  خانم دكتر قنبري  سراي شعر و ادب فارس  مورد تاييد است. موضوع و سايت شماره چهار

ا بنهايي شود، البته ) باغ فرهنگ كودكان كارموضوع به (
  تاكيد بر ايجاد فضايي آموزشي فرهنگي. 

ايت مجددا بايد سايتهاي پيشنهادي ارائه شوند، چون همه س
  متر مربع هستند! ٧٠٠٠ها زير 

طراحي باغ فرهنگ كودك 

  كار 

  ١٣  مارال مشاق طلوعي  خانم دكتر قنبري

خالصه و  )مجتمع چندمنظوره كودكان كارعنوان به (
يد نهايي شود. سايت شماره چهار (بلوار نيستان) موردتاي

  است.

طراحي مجتمع چندمنظوره براي 

  كودكان كار با توجه به نياز آنها

  ١٤  فروزانزهرا   خانم دكتر قنبري

) كلينيك درماني حيوانات خانگيعنوان موضوع به (
  نهايي شود. 

متر مربع هستند،  ٧٠٠٠سايتهاي ارائه شده همگي زير 
  مجددا سايتها در اصالحيه ارائه شوند. 

كلينيك درماني حيوانات 

  دام كوچك

  ١٥  زارع زادهعليرضا   خانم دكتر قنبري

  ١٦  هليا رجايي  آقاي دكتر عطاران  سالمت روانمركز   موضوع و سايت شماره سه موردتاييد است.



  مركز آموزش، تغذيه و فرهنگسازي موضوع به (
  )  خالصه و نهايي شود. زندگي پاك و سالم

 يك (بلوار چمران) مشروط بر افزايش مساحتسايت شماره 
  متر مربع مورد تاييد است. ٧٠٠٠به حداقل 

مجموعه رستوران هاي 

گياهخواري و مركز آموزش 

  زندگي به شيوه سالم

  ١٧  فاطمه شفيعي  آقاي دكتر عطاران

) تصحيح و دانشكده طراحي لباس شيرازعنوان به (
  نهايي شود. سايت شماره چهار مورد تاييد است.

  ١٨  سما ماهيانه  آقاي دكتر عطاران  دانشكده مد و طراحي لباس

  ١٩  الهام مخلد  آقاي دكتر عطاران  گردشگري شيرازهتل   .موضوع و سايت شماره يك (بلوار مدرس) مورد تاييد است

  ٢٠  فاطمه عليمرداني  آقاي دكتر عطاران  مهدكودك  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

 ٢١  فاطمه فتحي  آقاي دكتر عطاران  كتابخانه عمومي شيراز  موضوع و سايت شماره يك موردتاييد است.

  . نهايي شودستاره شيراز  ٤عنوان به هتل 
  مورد تاييد است. ٢سايت شماره 

 ٢٢  سميرا زماني  آقاي مهندس نيك كار  ستاره در شيراز ٤هتل 

مشروط بر  )بلوار گلستانو سايت شماره سه (موضوع 
 مشخص كردن مكان دقيق زمين در نقشه مورد تاييد است.

خوابگاه دانشجويي دختران 

  شيراز

  ٢٣  حديث غالمي  خانم دكتر رحماني

  

  :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. مهرماه ٢٨ چهارشنبه حداكثر تامجددا پروپوزال خود را با اصالح موارد ذكرشده 

  استفاده كنند. )اصالحيه(خود از عنوان  پروپوزالباالي حتما 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  يا بزرگتر قابل قبول نخواهند بود.سايتهاي كوچكتر باشد. مترمربع ١٥٠٠٠تا  ٧٠٠٠بين مساحت سايتهاي پيشنهادي بايستي  -٤  

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

   ميراث فرهنگيطراحي 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 توجه فرماييد. باغ ها يا زمينهاي زراعياز انتخاب سايتهاي پيشنهادي در  -٦  


