
 1401 ماه  آذر 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 

 منظر مریم هژبری  1
  مریم  خانم 

 اسماعیل دخت 

  فرهنگی منظر سازی  باززنده  و احیا

 منظر  رویکرد با   بابکان  اردشیر کاخ

 تی کمشار

 
   یسیعنوان انگلدر صورت اصالح 

Revival and Revitalization of 
Cultural landscape of Ardeshir 

Babakan Palace with the approach 
of participation in landscape design 

 یب تصو خ یاست تار   دییمورد تأ

30/ 9/ 1401 

 قای محمد پروا آ معماری  ی رضا رستم 2

طراحی مدرسه ابتدایی دخترانه با  

فضای باز و   رویکرد شناسایی تاثیرات

 اموزش  باز سبز درکیفیت  نیمه  

 )شهر شیراز)

 یب  تصو خ یاست تار   دییمورد تأ

29 /8 /1401  

 معماری  تجاره  محدثه  3
خانم مریم  

 حقایق 

  - گردشگری اقامتی اکولوژ  طراحی

 بارویکرد 

  یتفریح منطقه در پایدار  توسعه

 سرخی   هکوهمر

 صالحات نگارشی جزئی دارد ا

 معماری  ون فرحناز آرام 4
وا  هیخانم 

 نی رحما 

تجار  یطراح   یتخدما  یمجتمع 

به  دار یپا اساس  کاربرد    ی سازه  نیبر 

 شد  افتی مصالح باز

 یب  تصو خ یاست تار   دییمورد تأ

29 /8 /1401  

 معماری  الهه باقری  5
آقای علی  

 بامداد 

طه  م در محوکمپ نجو  یطراح

ا  د باپارسه پاسارگ  یجهان  راثیم

  یاز مولفه ها  یر یگبهره    کردیرو

 ی در معمار  عتیطب

 یسی عنوان انگلدر صورت اصالح 

Designing Astronomy Camp 
Pasargad, with the -of Parse

Approach to Utilize the 
Elements Of Nature In 

eArchitectur   
 یب  تصو خ یاست تار   دییرد تأمو

30/ 9/ 1401  



 آقای ناصری  منظر  نیسانی   شهرزاد 6

 پساصنعتی  منظر  بازطراحی

 سیمان   کارخانه

  پایداری  رویکرد  بر  تاکید  با  شیراز

 محیطی  زیست

به     پروپزال  فرمکه در    یبه اصالحات  مشروط

 صورت کامنت نوشته شده است 

 معماری  زارع  دیشمه 7
  یعل  یآقا

 عطاران 

مرکز تعامل مادر و کودک    یطراح

به منظور    یباز  هیبا کاربست نظر  

 ت یخالقرشد  

   یسیعنوان انگلدر صورت اصالح 

child  -Designing mother
, utilizing entercinteraction 

game theory in order to 
ydevelop creativit 

 یب  تصو خ یاست تار   دییمورد تأ

29 /8 /1401  

 منظر  ی منصور محمد  8
عرب    ندا  خانم

 ار سلغ

ف  یطراح کودک  با    روزآبادیباغ 

 ت یوترب  میتعل کردیرو

 
   یسیعنوان انگلدر صورت اصالح 

Designing a garden for  
children based on 

educational approach 
 یب  تصو خ یاست تار   دییمورد تأ

29 /8 /1401  

 منظر  ی شهاب لطف 9
عرب  ندا  خانم  

 سلغار 

منظر محور چهار باغ    یطراح

 کل نگر   کردی با رو  رازیش  یشمال

پروپزال  فرمکه در    یبه اصالحات  مشروط به     

 صورت کامنت نوشته شده است 

ید بهتره بنویس  

in the city of Shiraz 
 یا به هر حال 
in shiraz 

 

 

  ررسی لسه بجعضای  ی اجهت دریافت امضاهاد  دریافت نموده ان  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   اتحبه اصالدانشجویانی که مشروط  

پایان    رسمعنای آن است که دانشجو دسه ارائه دهند و عدم دریافت تاریخ تصویب به  جلبررسی به  

 ده است. خذ نکرنامه خود را ا

ی می  ئجزت 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


