
 1401 آبان ماه  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  

خانوانام 

دگی 

 دانشجو

 توضیحات  موضوع استاد راهنما  رشته 

1 
امیر  

حسین  

 زارع 

 خانم تابان قنبری معماری 

هنرها  یطراح با    معاصر یموزه 

گ  کردیرو ها  یریبهره  مولفه    ی از 

 فارس  یو بوم یفرهنگ

 تاریخ تصویب ید است مورد تأی

29  /3 / 1401 

2 
رضا  

 ی رستم
 .........  معماری 

طراحی مدرسه ابتدایی دخترانه با  

فضای باز و   رویکرد شناسایی تاثیرات

 نیمه باز سبز درکیفیت اموزش  

 )شهر شیراز)

نما ندارد در جلسه بررسی نشد أیید استاد راهت  

3 
محمد  

 یی زهرا
 معماری 

آقای احسان  

 طهماسبی 

ماران یب   یمرکز توانبخش یطراح :  

ارتقاء عزت   کردیبا رو  دزی به ا مبتال

 نفس در شهر لردگان 

 یب  تصو خ یاست تار   دییمورد تأ

29/ 8/ 1401 

4 
فرحناز  

 آرامون 
 معماری 

وا  هیخانم 

 نی رحما 

تجار  یطراح   ی خدمات  ی مجتمع 

به  داریپا اساس  کاربرد    یسازه  نیبر 

 شد  افتی مصالح باز

 استعالم ایران داک ندارد 

یه دارد  اصالح  

از    داری پا یخدمات ی مجتمع تجار ی طراح: عنوان 

افت ی از مصالح قابل باز  یریبهره گ  قیطر  

 

5 
الهه  

 باقری 
  معماری 

کمپ نجوم در محوطه    یطراح

ا  د باپارسه پاسارگ  یجهان  راثیم

  یاز مولفه ها  یر یگبهره    کردیرو

 ی در معمار  عتیطب

ر  بدلیل عدم تأیید استاد راهنما د  

 جلسه بررسی نشد 

6 
فرخنده  

 ی بلغار
 معماری 

آقای علی  

 عطاران 

  کردیلند با رو  میگ  یطراح

 خالقیت پرورش  
 یب  تصو خ یاست تار   دییمورد تأ

29 /8 /1401  



7 
  دیمهش

 زارع
 معماری 

  یعل  یآقا

 عطاران 

مرکز تعامل مادر و    یطراح

به    یباز  هیکودک با کاربست نظر  

 ت یمنظور رشد خالق

 استعالم پیشینه ایران داک ندارد 

دارد  اصالحیه  

8 
منصور  

 ی محمد
 منظر 

خانم عرب  

 ار سلغ

ف  یطراح کودک  با    روزآبادیباغ 

 ت یوترب  میتعل کردیرو

که در فرم به صورت    یمشروط به اصالحات

 کامنت نوشته شده است 

9 
شهاب  

 ی لطف
 منظر 

خانم عرب  

 سلغار 

منظر محور چهار باغ    یطراح

 کل نگر   کردی با رو  رازیش  یشمال

فرم به صورت    که دراتی  مشروط به اصالح

منت نوشته شده است کا  

10 
حلما  

 میری 
 منظر 

آقای حسین  

 فهیمی زاده

کودکان با    یباغ آکادم  یطراح

با استفاده از    تیقالهدف ارتقاء خ

  یخیو تار  یفرهنگ  یآموزه ها

 . رازیدر ش  رانیا

اصالحیه دارد در عنوان نمی توان دو تا  

کرد داشت روی  

از طریق  کودکان  خالقیت    طراحی باغ آکادمی

.... تاریخی    –هنگی  آموزه فر  

 

  ررسی جلسه بعضای  ی اجهت 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  

 خذ نکرده است. نامه خود را ا

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


