
 1401  مهرماه  معماری منظر ارشد  و ارشد معماری    کارشناس  نتایج جلسه بررسی پروپزال 

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

 ردد.گی ارسال م  ،شده  دریافتکه از طریقش پروپزال    یآدرس ایمیل های

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

 .شودبدون بررسی برگشت داده می  هایی که بدون مطالعه شیوه نامه ارسال گرددپروپزال

 شماره 

نام و  

خانوادگی  نام 

 دانشجو

 توضیحات  موضوع استاد راهنما  رشته 

 معماری  دن چکن ال 1
آقای علی  

 عطاران 

  کردیبا رو   یمجموعه مسکون  یراحط

در حوزه  ی شناس بیآس  

ی ران یا  یزندگ  یها مولفه   

 تأیید شد 

  طابقایران داک با پروپزال ت ر شده د ثبت عنوان

 .ندارد کامل

 .لسه بعدی نیستارائه در ج نیاز به   ح گردداصال 

تاریخ  گروه مدیر  از در ایران داک پس از اصالح  

 د یاینم   تتصویب دریاف 

 معماری  حانه سلمانی ری 2
خانم هیوا  

 رحمانی 

طراحی مدرسه ابتدایی دخترانه با  

فضای باز و   رویکرد شناسایی تاثیرات

شهر  ) نیمه باز سبز درکیفیت اموزش 

 )شیراز

د ش  تأیید  

1401/ 29/7تاریخ تصویب   

 عنوان انگلیسی:

Designing Girls' Primary School with 
the Approach of Identifying the 
Impact of Open and Semi-Open 
Green Spaces on the Quality of 
Education (The City of Shiraz) 

  معماری  زهرا نصرالهی  3

طراحی مرکز اداری دانشگاه علوم  

حس تعلق   پزشکی شیراز با رویکرد

 ن به مکا

 مشروط به اصالحات 

ایران داک بایستی به نام دانشجو دریافت  پیشینه 

 شود

 طه توضیحات اعالم شده استدر فایل مربو 

 ارسال گردید  برای دانشجو

 ن انگلیسی:اونع

Designing the Administrative Offices 
Building of Medical University of 

Shiraz with the Approach of Sense of 
Belonging to a Place 

4 
علیرضا  

 ستمندیم
 معماری 

هیوا  خانم 

 نی رحما 

تار  یطراح دانشگاه    خی دانشکده 

رو  راز یش   ی الگوها  یبازشناس کردیبا 

 ی ن را ی ا ی معمار

 شد  تأیید

 1401/ 29/7تاریخ تصویب 

 عنوان انگلیسی:

Designing the Department of history 
of Shiraz University, with the 

Approach of Recognition Iranian 
Architecture Patterns 



  معماری  الهه باقری  5

کمپ نجوم در محوطه    یطراح

ا  د باپارسه پاسارگ  یجهان  راثیم

  یاز مولفه ها  یر یگبهره    کردیرو

 ی در معمار  عتیطب

ولی تأیید استاد راهنما ندارد   

  در فرم نوشته شده آقای علی بامداد استاد راهنما 

ارد کلی برای ایشان در فایل مربوطه ذکر شد و  مو

سال شد برایشان ار ایمیلتوسط   

Designing Astronomy Camp of Parse-
Pasargad, with the Approach to 
Utilize the Elements of Nature in 

Architecture. 

 منظر  میترا رفیعی 6
  خانم هیوا

 رحمانی 

طراحی باغ شفا بخش در  

ه خشک شیراز  مجاورت رودخان

جهت بهبود کیفیت زندگی  

 شهری شهروندان 

طه توضیحات  مشروط به اصالحات در فایل مربو

و برای دانشجو ارسال شد  اعالم شده است  

Designing a Therapeutic Garden near 
the “khoshk river of Shiraz” to 
improve the quality of urban 

citizens’ lives. 
 

  ررسی جلسه بی اعضای  جهت دریافت امضاهادریافت نموده اند    یخ تصویبتار  فقط  دانشجویانی که   توجه:

   مایند.توانند اقدام نمی   پایان نامه و ثبت آموزشی درس 

جهت    کر شده پرپوزال رااند بایستی پس از اصالح موارد ذشده ات  حبه اصالدانشجویانی که مشروط  

پایان    معنای آن است که دانشجو درسسه ارائه دهند و عدم دریافت تاریخ تصویب به  جلبررسی به  

 نامه خود را اخذ نکرده است. 

ی می  جزئت اجلسه بعدی ندارند و پس از اصالحارائه  نیاز به مشخص شده با این رنگ  دانشجویان        

 جهت اخذ درس اقدام نمایند تواندد  

 معماری منظر  – معماری  رشد ا سپاس بخش با


