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 رديف نام و نام خانوادگي استاد راهنما موضوع توضيحات

  تاييد شده بود. ٢٧/٩/١٤٠١در تاريخ موضوع 

  شماره دو مورد تاييد است.سايت 
  هنرستان هنر دخترانه شيراز

  (اصالحيه ترم گذشته)

  مارال مشاق طلوعي  آقاي مهندس نيك كار

٩٦٢٨٨٩١١٧  

١ 

  طراحي] حذف شود. [از عنوان پروژه واژه 

  موضوع و سايت شماره دو مورد تاييد است.
مجموعه مهارت آموزي و هنري  طراحي

  كودكان آسيب ديده و در معرض آسيب

  نرجس خاتون قاسمي  آقاي دكتر عطاران

٩٩١٥٢٢٧٠٧٩  

٢  

  موضوع مورد تاييد است.

  سايت ها مجددا در اصالحيه ارائه شوند.
  مهسا ميرزاپور  آقاي دكتر عطاران  هتل تفريحي گردشگري شيراز

٩٧٢٩٠٢٠٢٨  

٣  

  طراحي] حذف شود. [از عنوان پروژه واژه 

  موضوع و سايت شماره سه موردتاييد است.
با تاملي بر (مركز هنري شيراز  طراحي

  )جلوه هاي مكتب شيراز در نگارگري

  فرشته غالمي  آقاي مهندس نيك كار

٤٠٠٣٥٤٢٠١٣  

٤  

عنوان پروژه ناقص است. لطفا با مشخص كردن نوع 

  درمانگاه موردنظر مجددا پروپوزال ارائه شود.

سايت شماره چهار با جداسازي قطعه اي به مساحت 

  مترمربع مورد تاييد است. ١٥٠٠٠

  زهرا زارع  آقاي مهندس نيك كار  درمانگاه طراحي

٤٠٠٣٥٤٢٠١١  

٥  

ر موضوع با درنظر گرفتن و لحاظ كردن شرايط اقليمي منطقه د

   طراحي مدرسه مورد تاييد است.

  (مدرسه ابتدايي در كيش)عنوان صحيح: 

 ١٥٠٠٠شماره سه به شرط جداسازي قطعه اي به مساحت سايت 

  مترمربع قابل قبول است.

  بابك كامكاريان  آقاي مهندس نيك كار  مدرسه اي ابتدايي در كيش

٩٧٣١١٣١٠٢٤  

٦  

  د.عنوان بايد با تركيب واژگان فارسي مجددا ارائه شو

  سايت شماره سه موردتاييد است.
  عليرضا هاشمي  آقاي مهندس نيك كار  كنسرت هال شيراز

٩٨١٦٦٤٨٠٣٥  

٧  



  د.عنوان بايد با تركيب واژگان فارسي مجددا ارائه شو

  .سايت شماره يك با نظر استاد راهنما موردتاييد است
  فاطمه معزي  آقاي مهندس نيك كار  ريزورت ساحلي كيش

٩٨١٦٦٤٨٠٢٦  

٨  

  د.عنوان بايد با تركيب واژگان فارسي مجددا ارائه شو

  موردتاييد است.سايت شماره دو 
  اردالن بانشيامير  آقاي مهندس نيك كار  ريزورت كويري

٩٨١٦٦٤٨٠٢٠  

٩  

 ]كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان[عنوان به 

  سايت شماره يك مورد تاييد است.نهايي شود. 

  نرگس رنجبر  مهندس نيك كارآقاي   كانون پرورش فكري كودكان طراحي

٤٠٠٣٥٤٢٠٠٧  

١٠  

به دليل تكميل ظرفيت استاد راهنما، انتخاب استاد 

  راهنماي جديد و ارائه پروپوزال الزامي است.
  نجمه هوشيار  آقاي مهندس نيك كار  خانه مدرسه كودكان كار

٤٠٠٣٥٤٢٢٠١٩  

١١  

استاد راهنما، انتخاب استاد به دليل تكميل ظرفيت 

  راهنماي جديد و ارائه پروپوزال الزامي است.
  آيدا راسخي  آقاي مهندس نيك كار  موزه فرش شيراز

٤٠٠٣٥٤٢٠٠٦  

١٢  

  

  نكات مهم و قابل توجه در ليست ارائه شده فوق :

. بقيه دانشجويان، بايستي با توجه به توضيحات ارائه شده، مجددا پروپوزال خود را مورد تاييد هستند و امكان ثبت دارندمشخص شده اند، رنگ قرمز فقط پروپزال هايي كه با -١  
   ارائه نمايند. ١٤٠١اسفند  ٢٤تا چهارشنبه حداكثر با اصالح موارد ذكرشده 

  پروپوزال قبلي را ذكر نمايند.استفاده و تاريخ بررسي (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 آنهاخواهشمنديم در ارائه ي سايتهاي پيشنهادي  -٣  

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

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

  جدا پرهيز كنيد و به كاربري تعيين شده در طرح تفضيلي شيراز توجه فرماييد.  محدوده باغ ها يا زمينهاي زراعياز انتخاب سايتهاي پيشنهادي در   -٦  


