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 گردد. ارسال می ،شده دریافتکه از طریقش پروپزال  یهای

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

 .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

 معماری الهام هاشمی 1
حسین آقای امیر 

 اشعری

 هدف با مرتبه کوتاه مسکونی مجتمع طراحی

 فضای و ایرانی موسیقی میان پیوند بازنمایی

 سکونت

 مورد تأیید است

 9/1011/ 92 تاریخ تصویب 

 معماری ریسمانی محمد 9
امیر حسین آقای 

 اشعری

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

 مورد تأیید است

 مشروط به اصالحات ترتیب منابع

 تاریخ تصویب لحاظ می شود

 آقای محمد پروا معماری رستمی رضا 3
طراحی مجتمع مسکونی آینده با رویکرد 

 معماری پارامتریک در شهر شیراز

 تأیید استاد راهنما ندارد

پیشینه موضوع با عنوان هماهنگ 

نیست شیوه نامه پروپزال مطالعه نشده 

نکات نگارشی و ویرایشی بسیار زیاد 

 است

 منظر .امیری حسین 0
 آقای حسین

 زاده فهیمی

 منظر" رویکرد با محلهای پارک طراحی

 "روایت

 مورد تأیید است

 اصالحات نگارشی جزئی رفع شود

 تا تاریخ ثبت لحاظ شود

 منظر آرش زرین 5
آقای حسین 

 فهیمی زاده

 رویکرد با صدرا شهر سالمت راه پیاده طراحی

 شهروندان روانی و روحی سالمت ارتقاء

مدیرگروه با  اظرفیت استاد راهنم

 چک شود منظر محترم

 خانم هیوا رحمانی معماری سحر ابراهیمی 6
 ارتقاء رویکرد با کار کودکان امید خانه طراحی

 های اجتماعی مهارت
 مشروط به اصالحاتموضوع تأیید 

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

 شیراز مکتب های نقاشی محتوای و فرم

بهم ریختگی در  مشکالت نگارشی

 رفع نشده  قسمتهایی از متن دارد که

 شودلطفا طبق موارد ذکر شده اصالح 

 تا تاریخ تصویب اعالم گردد

 خانم تابان قنبری  سمیرا فالح 8
 با شیراز شهر شناسی مردم موزه طراحی

 بومی فرهنگ ارتقاء رویکرد
 ظرفیت استاد راهنما تکمیل است



 منظر فوالدی آناهیتا 2
پرستو  خانم

 عشرتی

 زند خان علی لطف محور بازطراحی

 مشیر چهارراه تا خیرات چهارراه محور( 

 مداری پیاده بر تاکید با )

 همچنان ارائه نشده  پیشینه ایران داک

 است

 مشروط به اصالحات

 خانم سها نصر معماری فرخنده بلغاری 11
 با کودکان برای رباتیک دهکده طراحی

 رتفک و اندیشه قدرت افزایش رویکرد

اشکاالت نگارشی در شیوه ارجاع دهی 

رفع نشده  هدانشگامطابق با شیوه نامه 

 است

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

 زند در طبیعت
 مشروط به اصالحاتموضوع تأیید 

 آقای علی عطاران معماری بذرافشان الناز 19
 فرهنگ ارتقا رویکرد با شیراز مد خانه طراحی

 پارسی هنر و

 استمورد تأیید 

 92/11/22تاریخ تصویب 

 آقای علی عطاران معماری جوکار علی 13
 بازشناسی رویکرد با مسکونی مجتمع طراحی

 ایرانی های خانه در حیاط حیات مفهوم

 مشروط به اصالحات ذکر شده

ی موارد نگارشی و غلطهای تایپی بسیار

 اصالح نشده است  دارد که

10 
 محمدی محمدامین

 کشکولی
 منظر

خانم ندا عرب 

 سلغار
 مشروط به اصالحاتموضوع تأیید  مکان برندسازی جایگاه در منظر طراحی

 منظر مریم نظام الملکی 15
خانم آیدا زارع 

 مهذبیه

 توسعه آموزش رویکرد با کودک پارک طراحی

 ) تهران حکیمیه محله : موردی نمونه( پایدار
 مشروط به اصالحاتموضوع تأیید 

 معماری ارغوان صف شکن 16
آقای امیر حسین 

 اشعری

 فضاهای بر تأکید با شیراز کتاب باغ طراحی

 .نیمه باز و باز

 مورد تأیید است

 92/11/22 تاریخ تصویب

 منظر حسین کرمی 17
آقای مهدی 

 رخشندرو

 تاکید با گردشگری های فضا محیطی طراحی

 زندیه )مجموعه اجتماعی امنیت ارتقا بر

 شیراز(

 مورد تأیید است

 22/ 19/ 91 تاریخ تصویب

 


