
  ١٢/٠٨/١٤٠١ تاريخ بررسي:                          مهندسي/كارشناسي ناپيوسته مقطع:                                                 معماري رشته:              

 رديف نام و نام خانوادگي استاد راهنما موضوع توضيحات

 ١  ژادريم قاسمي نم  نيك كارمهندس آقاي   خوبگاه دانشجويي  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

  ٢  يده نازنين ميرحسيني س  نيك كار مهندسآقاي   مركز توانبخشي  موضوع و سايت شماره دو مورد تاييد است.

  مجموعه آموزشي دخترانه شيراز  موضوع و سايت شماره دو مورد تاييد است.

  )مقطع ابتدايي، متوسطه اول و دوم(

  ٣  معموررومينا   نيك كار مهندسآقاي 

  ٤  رومينا رحيمي  خانم دكتر قنبري  مركز حمايت و آموزش كودكان كار در شيراز  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

  ٥  بهارالسادات مكي  آقاي دكتر عطاران  تاالر شهر شيراز  يك مورد تاييد است.موضوع و سايت شماره 

 . موضوع مورد تاييدف شوددر عنوان حذ )طراحيكلمه (
نما است. سايت با توجه به روند طراحي و نظر استاد راه

  انتخاب شود.

  ٦  حميدرضا فرهادي  خانم دكتر حقايق  طراحي مجموعه توريستي تفريحي مارگون

مساحت سايت هاي پيشنهادي موضوع مورد تاييد است. 
  غلط است. ارائه مجدد سايت هاي پيشنهادي

  ٧  سيده صديقه موسوي  آقاي دكتر ضيايي  هنر و معماريفرهنگسراي 

موضوع مورد تاييد است. سايتهاي پيشنهادي مناسب 
  موضوع نمي باشند. 

براي انتخاب سايت به بخش جنوبي يا شرقي شيراز 
  مراجعه كنيد.

  ٨  آيناز كاووسي فرد آقاي دكتر ضيايي  دانشكده معماري

  .تغيير كند و نهايي شود سراي جوان][فرهنگعنوان به 
سايت هاي پيشنهادي از نظر مشخصات دقيق زمين 

  ناقص هستند. مجددا ارائه سايت

  ٩  حجاريمريم   آقاي دكتر ضيايي  فرهنگسرا با رويكرد جوانان و نوجوانان

  ١٠  زهرا اسدپور   خانم دكتر رحماني  هتل طبيعت شيراز  رد تاييد است.موضوع و سايت شماره يك مو



  ١١  علي شمسي  خانم دكتر رحماني  اقامتگاه بومگردي  موضوع و سايت شماره دو مورد تاييد است.

  

  :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  

  ارائه نمايند. ١٤٠١آبان  ١٩پنجشنبه حداكثر مجددا پروپوزال خود را با اصالح موارد ذكرشده 

  استفاده كنند. )اصالحيه(خود از عنوان  باالي پروپوزالحتما 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  

بزرگتر از ابعاد اگر سايت  سايتهاي كوچكتر يا بزرگتر قابل قبول نخواهند بود. مترمربع باشد. ١٥٠٠٠تا  ٧٠٠٠مساحت سايتهاي پيشنهادي بايستي بين  -٤  

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

   ميراث فرهنگي طراحي 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  ها يا زمينهاي زراعي محدوده باغ  پيشنهادي دراز انتخاب سايتهاي  -٦  

   توجه فرماييد.

  


