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 رديف نام و نام خانوادگي استاد راهنما موضوع توضيحات

  زهرا آذري اسمعيل آبادي  آقاي مهندس نيك كار  هتل چهارستاره  موضوع و سايت شماره يك مورد تاييد است.

٩٨٣٤٦١٠٤٢  

١ 

  ياسمن عاطفي  آقاي مهندس نيك كار  درمانگاه تخصصي ناحيه شيراز  تاييد است. يت شماره دو موردموضوع و سا

٩٧٣١١٣١٠٠٩  

٢  

 و جداسازي موضوع و سايت شماره سه به شرط انتخاب
مترمربع مورد  ١٥٠٠٠قطعه زميني به مساحت حداكثر 
  تاييد است.

  مريم عبداللهي  طارانآقاي دكتر ع  خانه سينما

٩٧٣١١٣١٠٢٢  

٣  

  ] نهايي شود. مجموعه باغ كتابموضوع به [
  سايت شماره دو مورد تاييد است.

  فاطمه مرادي طارانآقاي دكتر ع  طراحي مجموعه باغ كتاب

٩٦١٧٨٤٠٠٣٥  

٤  

  سيده صديقه موسوي   آقاي دكتر ضيايي  سراي هنر و معماريفرهنگ  سايت شماره چهار مورد تاييد است.

  )اصالحيه(

٥  

  نكات مهم و قابل توجه در ليست ارائه شده فوق :

. بقيه دانشجويان، بايستي با توجه به توضيحات ارائه شده، مورد تاييد هستند و امكان ثبت دارندمشخص شده اند، رنگ قرمز فقط پروپزال هايي كه با -١  
  )آخرين زمان ارائه ي پروپوزال و اصالحيه ها در ترم جاري( ارائه نمايند. ١٤٠١ آبان ٢٩يكشنبه حداكثر مجددا پروپوزال خود را با اصالح موارد ذكرشده 

  استفاده كنند. (اصالحيه)خود از عنوان  باالي پروپوزالجهت ارائه ي اصالحيه، حتما بايد دانشجويان در  -٢  

  گردد. لكه گذاريموردنظر در نقشه يا عكس هوايي  موقعيت دقيق سايتذكر شود و  آدرس دقيق آنهادر ارائه ي سايتهاي پيشنهادي خواهشمنديم  -٣  

سايتهاي كوچكتر يا بزرگتر قابل قبول نخواهند بود. اگر سايت بزرگتر از ابعاد  مترمربع باشد. ١٥٠٠٠تا  ٧٠٠٠مساحت سايتهاي پيشنهادي بايستي بين  -٤  
  خص شده باشد، حتما بايستي قطعه ي موردنظر در نقشه مشخص و كدگذاري گردد.مش



   حريم يا حرايم خاص طراحي توسط ميراث فرهنگيو سايتهاي داراي  سايتها يا اماكن تاريخياز انتخاب سايتهاي پيشنهادي پروژه در جوار  -٥  

  جدا پرهيز كنيد.

  جدا پرهيز كنيد و به كاربري تعيين شده در طرح تفضيلي شيراز  ها يا زمينهاي زراعي باغمحدوده   از انتخاب سايتهاي پيشنهادي در -٦  

  توجه فرماييد. 

  


