
 0011 آذر 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

نام و 

خانوادگی  نام

 دانشجو

 توضیحات موضوع استاد راهنما رشته

 منظر زراعتکار شیوا 1
خانم ندا عرب 

 سلغار

 موسیقی رویکرد با هنر باغ حی طرا

 اقلید شهرستان در ی درمان

مورد تأیید است اشکاالت جزئی نگارشی 

 برطرف شود تاریخ تصویب دریافت نمایید

)جهت دریافت تاریخ با خانم رحمانی 

 هماهنگ کنید(

 نیاز به ارائه در جلسه بعدی نیست  

 بهتر است در عنوان رویکرد 
music therapy approach 

 استفاده شود

 معماری یفرشته بابای 2
خانم هیوا 

 رحمانی

طراحی خانه فرهنگ دختران با 

ر شناخت مولفه های معماری ایرانی د

 شیراز

 مورد تأیید است

 8/0011/ 92  تصویب تاریخ

 

 معماری زارعی معصومه 3
خانم هیوا 

 رحمانی

 رویکرد با موسیقی مدرسه باغ طراحی

 شیراز شهر در فضا روایت پردازی

 مورد تأیید است

 8/0011/ 92  تصویب تاریخ

 عنوان انگلیسی اصال بفرمایید 
Designing music garden-school 
with space narration approach 

in Shiraz 

 معماری مهرابی محمدرضا 4
 هیوا خانم

 رحمانی

 علمی های دستاورد موزه طراحی

در خلیج  مکان به تعلق حس بارویکرد

 فارس

 مورد تأیید است

 8/0011/ 92  تصویب تاریخ

در عنوان انگلیسی  gupf غلط تایپی 

 اصالح شود

 

 

 



 شماره

نام و 

خانوادگی  نام

 دانشجو

 توضیحات موضوع راهنمااستاد  رشته

 معماری چراغی زهرا 5
آقای محمد 

 پروا

 تنگ روستای گردی بوم اقامتگاه طراحی

 توسعه رویکرد با کشکولی چوگان

روستایی گردشگری  

ذکر شده اصالحات به مشروط  

 عنوان انگلیسی اصالح نشده است
Designing eco-tourism 

residence in Tang Chogan 
Kashkoli village with the 

approach of rural tourism 
development 

 معماری توانا محمدرضا 6
 هیوا خانم

 رحمانی

 مرتبه کوتاه مسکونی مجموعه ی طراحی

 بر مبتنی پایدار معماری رویکرد با

شیراز شهرزیست محیطی در  معیارهای  

 مورد تأیید است 

پیشینه جدید ایران داک ارسال 

 نماییذ تا تاریخ تصویب دریافت تمایید

 سها نصر مخان معماری دهقانی فاطمه 7
طراحی معماری موزه پست مدرن با 

 رویکرد معماری زمینه گرا در شهر یزد

 مورد تأیید است

 8/0011/ 92  تصویب تاریخ

دو غلط تایپی در بیان مسأله قبل از 

 بارگزاری در ایران داک اصالح شود

 معماری عصاریان رضا 8
خانم تابان 

 قنبری

 با سرپرست بی کودکان سرای طراحی

 نیمه و باز فضاهای از گیری بهره رویکرد

 شهر اقلیمی مالحظات بر تاکید با باز

 دزفول

 مورد تأیید است

 8/0011/ 92  تصویب تاریخ

 

 معماری حیدری فاطمه 9
 هیوا خانم

 رحمانی

 رویکرد با رستوران- بوتیک-هتل طراحی

متنی میان برفضاهای تاکید  

 مورد تأیید است

Designing Boutique Hotel 
with the approach of 

emphasizing intertextual 
 spaces 

 8/0011/ 92  تصویب تاریخ

01 
 محبوبه سیده

 کوهپایه
 منظر

آقای علی 

 عطاران

 ایجاد رویکرد با بندرعباس ساحلی نوار طراحی

 بصری –اجتماعی پیوندهای

 مورد تأیید است

 مشروط به اصالحات جزئی بیان شده 

 تاریخ تصویب دریافت نمایید

)جهت دریافت تاریخ با خانم رحمانی 

 هماهنگ کنید(

 نصر سها خانم معماری آزاده گچکاران 00
 یتهو ارتقاء رویکرد با اقامتی مجتمع طراحی

 شیراز تاریخی بافت در فرهنگی

 اصالحات به مشروط

 ذکر شده در متن خصوصا روش تحقیق



 شماره

نام و 

خانوادگی  نام

 جودانش

 توضیحات موضوع استاد راهنما رشته

 منظر امین حسین زاده 02
آقای حسین 

 فهیمی زاده

هویت بخشی به ورودی شرثی شیراز از طریق 

 طراحی منظر میدان گل سرخ

 مورد تأیید است

 8/0011/ 92  تصویب تاریخ
 

 معماری زارع امیرحسین 01
خانم تابان 

 قنبری

 هنرهای موزه طراحی

 های ازمولفه گیری بارویکردبهره معاصر

 فارس وبومی فرهنگی

 اصالحات به مشروط

 عنوان انگلیسی پیشنهادی

Designing Contemporary Art 
Museum with an approach to 

Use the Cultural and 
Vernacular Components of 

Fars. 

 منظر پاسالر زبیده 00
خانم ساغر 

 منصوری

 ایجاد رویکرد با خیابان منظر و محیط طراحی

 ساعات در شهری محیط پویایی و سرزندگی

شب و روز  

کسایی شیراز( )خیابان  

 اصالحات به مشروط

 عنوان انگلیسی پیشنهادی

Environmental and landscape 
design of streets with an 

approach to create vitality 
and dynamism in urban 

environments during day and 
night hours (Kasaei St., Shiraz) 

 

05 
 زاده دانش شیدا

 الری
 منظر

 خانم مریم

 دخت اسماعیل

 شیراز غرب شمال ورودی منظر طراحی

پایدار اکوتوریسم رویکرد با (گویم شهرک)  

 اصالحات به مشروط

Landscape Design of North-
West Entrance Shiraz (Goiom 
Town) with Sustainable eco-

Tourism Approach 
 

06 
محمد جواد 

 درستکار
 معماری

خانم هیوا 

 مانیرح

 عملکردی چند مسکونی مجتمع طراحی

 د ی بینابین فضاهای ایجاد د رویکر با معاصر

شیراز ر  

 اصالحات به مشروط

 در متن ذکر شده

 منظر دمی سمر 17
 خانم مریم

 دخت اسماعیل

 در اتیستیک کودکان درمانی باغ طراحی

بیوفیلیک رویکرد با شیراز  

 اصالحات به مشروط

Designing Therapeutic Garden 
in Shiraz with Biophilic 
Architecture Approach 

 

 معماری مند نوری میالد 11
ن خانم تابا

 قنبری

 هنر رویکرد با پیاده عابران فرهنگی گذرگاه

شیراز میانه بافت در محیطی " 

 اصالحات به مشروط

 در متن ذکر شد



 ؟ الناز نامور 09
آقای ملک 

 مرزبان

 های بافت حریم و منظر احیاء و سازی باززنده

 های مولفه تاثیر از گیری بهره با تاریخی

 فضاهای به دهی شکل در اجتماعی پایداری

 فرهنگی 

 محله در سیبویه آرامگاه : موردی نمونه (  

 )شیراز سیاه سنگ

 مشخصات دانشجو در فرم ناقص است!

 اصالحات به مشروط

 در عنوان انگلیسی

  privacy ، تاریخی های بافت حریم

 بشه حذف privacy کال بهتره.....  نیست

  بهتره هم shaping جای به................... 

 forming  بگیره قرار 

 بقیه موارد در فایل ذکر می شود

 معماری چکن الدن 21
استاد راهنما 

 نامشخص است

 آسیب رویکرد با مسکونی مجموعه طراحی

های مولفه حوزه در شناسی  

ایرانی زندگی  

اولین شرط ارائه پروپزال مشخص بودن 

اد راهنماستاست  

 معماری فاطمه زارع 20
آقای علی 

 بامداد

 روستای در اقامتی تفریحی مجموعه طراحی

 و محیطی های نیاز رفع رویکرد با شیراز قالت

گردشگری توسعه  

 پیشینه ایران داک ارائه نشده است

 تأیید استاد راهنما دریافت نشده است 

 موضوع به نظر تکراری می آید 

 باز نگری شود

 

 

  توانند اقدام نمایند.  می پایان نامه دانشجویانی که تاریخ تصویب دریافت نموده اند جهت دریافت امضاها و ثبت آموزشی درس وجه:ت

 معماری ارشد با سپاس بخش


