
 1401 ماه دی  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 د مجلسی محم 1
خانم مریم  

 اسماعیل دخت 

ر طراح  ی زیبرنامه  ورود  ی و    یمنظر 

  کردیبا رو   ( دروازه قرآن)رازیش  یشمال

 یی ا یتوسعه اح

 ذکر شده در متن دارد  حاتاصال 

 منظر ی عیرف ترایم 2
  م یخانم مر

 دخت  لیاسماع

منظر مخروط افکنه رودخانه   یطراح

با تاالب مهارلو    یچنار راهدار در تالق

 ک یمنظر اکولوژ  کردیرو  با

 اصالحات ذکر شده در متن دارد 

نیسانی  شهرزاد 3  منظر 
  سینا آقای

 ناصری 

  کارخانه  پساصنعتی منظر  بازطراحی

 سیمان 

  پایداری رویکرد بر   تاکید با   شیراز

محیطی  زیست   

حات ذکر شده در متن دارد اصال   

 منظر ی شهاب لطف 4
عرب  ندا خانم 

 سلغار 

با  یطراح   یغ شمالمنظر محور چهار 

 ر کل نگ کرد یبا رو  رازیش
 اصالحات ذکر شده در متن دارد 

5 
  یلیتابش اسماع

 ک ین 
 منظر

  م یخانم مر

 دخت  لیاسماع

درک چابهار در   یمنظر ساحل یطراح

  کردیبا رو  ری و کو ای در یقالت

 م سیآگروتور

 اصالحات ذکر شده در متن دارد 

گارشی بسیاری داردن  و  پیه تایباموارد اشت  

 معماری  محمد محبوبی 6
آقای علی  

 داد بام 

با   یکمپ اقمار یطراح  

  دانیدر م یمیاقل  یسازگار کردیرو

 آذر ینفت

بدلیل اینکه تأیید استاد راهنمای محترم به گروه  

 جلسه بررسی نگردید در اعالم نگردید 



 معماری  تجاره  محدثه  7
خانم مریم  

 حقایق 

  - گردشگری اقامتی اکولوژ  طراحی

 بارویکرد 

  یتفریح منطقه در پایدار  توسعه

 سرخی   هکوهمر

أیید است  مورد ت  

1401/  9/  29تاریخ تصویب    

 

  ررسی لسه بجعضای  ی اجهت دریافت امضاهاد  اندریافت نموده    یخ تصویبتار  فقط  ه دانشجویانی ک  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    رسد  معنای آن است که دانشجوتصویب به  سه ارائه دهند و عدم دریافت تاریخ  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


