
 0011 مهر 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 

 د.گرد ارسال می ،شده دریافتکه از طریقش پروپزال  یهای

کنند اجرا دقیق  لطفاً را نحوه نگارش پروپزال که بر روی سایت موجود است مربوط به دانشجویان محترم شیوه نامه

 .شود بدون بررسی برگشت داده می هایی که بدون مطالعه شیوه نامه ارسال گردد پروپزال

 شماره
خانوادگی  نام و نام

 دانشجو
 توضیحات موضوع استاد راهنما رشته

 خانم آیدا زارع منظر الملکی نظام مریم 1

 محله در کودک پارک طراحی

 آموزش رویکرد با تهران، حکیمیه

 پایدار توسعه

 مورد تأیید است

 7/0011/ 92تاریخ تصویب  

 عنوان انگلیسی پیشنهادی گروه:

Designing A Children Park In 
Hakimieh Neighborhood  ,Tehran, 

with an approach to Educate 
Sustainable Development 

 منظر زرین آرش 2
آقای حسین 

 فهیمی زاده

 صدرا شهر سالمت راه پیاده طراحی

 و روحی سالمت ارتقاء رویکرد با

 شهروندان روانی

 پیشینه ارائه ایران داک ارائه نشده است

 عنوان انگلیسی پیشنهادی گروه:

 

Designing Sadra’s health walkway 
with the approach of promoting 

the mental health of citizens 

 آقای علی بامداد معماری یحقیق جعفری نگار 3

 رویکرد با عمودی باغ خانه طراحی

 حضور

 یزندگ در طبیعت

 مورد تأیید است

 2/1011/ 22تاریخ تصویب  

 انگلیسی عنوان پیشنهادی گروه

Designing vertical garden-house 
with an approach to presence 

nature in life 

 خانم هیوا رحمانی معماری سحر ابراهیمی 0
 با کار کودکان امید خانه طراحی

اجتماعی مهارتهای ارتقاء رویکرد  

است تأیید مورد  

 2/1011/ 22  تصویب تاریخ

 انگلیسی عنوان پیشنهادی گروه

Designing the House of Hope for 
Child labors with an Approach to 

Develop Social Skills 

 



 معماری آناهیتا فوالدی 5
خانم پرستو 

 عشرتی

 زند خان علی لطف محور بازطراحی

 چهارراه تا خیرات چهارراه محور(

 مشیر

 مداری پیاده بر تاکید با) 

است تأیید مورد  

 3/1011/ 22  تصویب تاریخ

 

 م تابان قنبریخان معماری عصاریان رضا 6

 سرپرست بی کودکان سرای طراحی

 باز فضاهای از گیری بهره رویکرد با

 مالحظات بر تاکید با باز نیمه و

 دزفول شهر اقلیمی

 تأیید مشروط به اصالحات 

 خدمتتون ارسال می شود 

 انگلیسی عنوان پیشنهادی گروه

The Architectural design of an 
orphanage with an approach to use 
open and semi open spaces with  

emphasis on climatic 

considerations in the city of Dezful. 

 آقای علی عطاران منظر کوهپایه محبوبه سیده 7

 با بندرعباس ساحلی نوار طراحی

 –اجتماعی پیوندهای ایجاد رویکرد

 نقش تقویت راستای در بصری

 .گردشگری

 تأیید مشروط به اصالحات جزئی 

 خدمتتون ارسال می شود

بیشتر این تقویت نقش گردشگری هدف پروژه 

 است 

 عنوان:

طراحی نوار ساحلی بندر عباس با رویکرد ایجاد 

 بصری -پیوندهای اجتماعی

 انگلیسی عنوان پیشنهادی گروه

Bandar Abbas’ beach landscape 
design with the approach of 

creating visual-social  

 منظر میری حلما 8
آقای حسین 

 فهیمی زاده

 نکودکا آکادمی باغ فضای طراحی

 خالقیت ارتقا بر تاکید با استثنایی

 کلمه فضا در عنوان چک و اصالح شود

 عنوان انگلیسی پیشنهادی گروه

Designing Academy Garden of 
Exceptional Children with an 

Emphasis on Promoting Creativity 

 عطاران علی آقای معماری جوکار علی 2

 تفریحی فرهنگی مجموعه طراحی

 گرفتن درنظر با کازرون شهر در

 کالبدی پایداری معیارهای

 است نشده ارائه داک ایران ارائه پیشینه

 اصالحات جزئی

Designing a cultural recreational 
complex in the city of Kazerun, 

considering the criteria of physical 
sustainability 

 معماری میرزایی سپیده 11
ی حسین آقا

 فهیمی زاده

 فرهنگی مجتمع طراحی

 رویکرد با ایرانی مشاهیر ی یادمان 

 محفل طراحی) پدیدارشناسی

 (حافظ

است تأیید مورد  

 2/1011/ 22  تصویب تاریخ

 عنوان انگلیسی پیشنهادی گروه

The Design of Cultural- 
Monumental Complexes to 

Introduce Iranian Well-Known 
Personalities with 

Phenomenological Approach 
(Designing Hafez House) 



 

 منظر هرو فاطمه 11
 حسین آقای

 زاده فهیمی

 آرامش ارتقاء هدف با شیراز باغ شفا

 فضاهای طراحی با شهروندان روان

 شهری سبز

 است تأیید مورد

 شود اصالح عنوان جمله نگارش

 موضوع پیشنهادی:

ارتقاء آرامش روان  با هدفشفا باغ شیراز  طراحی

 شهروندان از ظریق طراحی فضاهای سبز

 یا 

طراحی شفا باغ شیراز با هدف ارتقاء آرامش روان 

 شهروندان از ظریق ایجاد فضاهای سبز

Designing Shiraz Healing Garden 
with the aim of promoting mind 

peacefulness of citizens, by 
designing urban green spaces 

 خانم تابان قنبری  معماری ناهید زارع 13

ی هنر فارس بر اساس  طراحی خانه

های فرم و محتوای مکتب  ویژگی

 شیراز

 تاریخ تصویب

17/3 /1011 

      

 

 توجه:

 قدام نمایند.توانند ا  می پایان نامه دانشجویانی که تاریخ تصویب دریافت نموده اند جهت دریافت امضاها و ثبت آموزشی درس

 

 با سپاس گروه ارشد بخش معماری


