
 به نام خدا 

 1402  -1140ترم بهمن    داخلی  عماری گروه مپر.پزال  ج بررسی جلسه اول  نتای

جه بررسی نتی عموضو استاد راهنما    نام و نام خانوادگی  

جودانش   

 ردیف 

رویکرد یا  وه نامه بایستی  خلی طبق شیمعماری داپروژه طرح نهایی  

ی  با ارائه نقشه های هوایه  عیت پروژ موق..  کرد داشته باشدتغییر عمل

گی  با لکه رن ژ طراحی باید  حت و مترامسا.  واضح مشخص باشدخوانا و  

برش  ساحت و کدهای ارتفاعی  ی شاخص شدن منما براو نوشتن راه

کامال  ازه  سقف و س نوع    .مشخص باشدطع و اندازه گذاری های  و مق

 . مشخص شود

مید  حآقای مهندس 

 کار نیک

خانه خالقیت  

 کان کود

 1 هانیه احمدی 

 عنوان موضوع اصالح شود: 

 ملکرد خانه توکلی به مرکز سالمت روانتغییر ع

مکان قرارگیری و دسترسی ها  نظر  ز  پروژه واضح و خوانا ا موقعیت  

شود گ انداز.  شاخص  مساه  در  ی،  طراححت  ذاری  طراحی  محدوده 

باشد مشخص  کامال  ها  سقفنقشه  نوع  ساز،  نوع  ارتفاع،  کلیه    ه  ، 

 . پروژه ارائه شود از وضعیت صاویر تحتی مشخصات فنی( و  

به پ  کی ب   وستیصفحه  ضرورت و    -مسأله و اهداف    انیبا مضمون 

ف  یطراح  هیاول  یهادهیا برنامه  ارائه  معنا  یکیزی)با  به    ی مختصر 

 ...پروژه یازسنجین 

  د یحم مهندس قای آ

کار نیک  

مرکز سالمت  

 اعصاب و روان 

یار حقیقی علیرضا مهدی  2 

 عنوان موضوع اصالح شود: 

 – مرکز توانبخشی روحی اج ذاکر به حملکرد خانه تغییر ع

 ادثه حپس از  روانی

 . احی خیلی واضح مشخص شودمحدوده طر

مشخص شدن دسترسی ها و   عیت قرار گیری باقمو های هوایی نقشه

 رائه شود. شهر کامال واضح و خوانا امحل قرار گیری در بستر 

طراحی   محدوده  و  سازه    –مساحت  ها  سقف  ارتفاع  )کلیه  و   ...

 . پروژه ارائه شود از وضعیت صاویر تحتی مشخصات فنی( و  

  د یمهندس حم یآقا

کار کین   

مرکز توانبخشی  

پس   روانی – روحی

ادثه ح از   

دی مرضیه اس  3 

پ گیری  قرار  شهر؟    روژهموقعیت  بستر  واحد کدر  مساحت  دام  ؟ 

رشی یا  ؟ دیدارهای ب ؟ بتنی یا فلزی ها؟ سازه چیستطراحی؟ ارتفاع

 بادبندها؟ و ...

پیوست  صفح  یک به  و  ه  مسأله  بیان  مضمون  ضرورتهدافابا  و    و 

طراحایده اولیه  معنای    یهای  به  مختصر  فیزیکی  برنامه  ارائه  )با 

 روژه( نیازسنجی پ

کار آقای حمید نیک کلینیک  

دندانپزشکی  

)تغییر  کودکان 

احد  ک وعملکرد ی 

 مسکونی( 

 4 زینب شاکری 



ی مجددا بایستی به شورامدارک ارائه شده  لات و تکمیاز انجام اصالح ت و پس سایی نرسیده اتأیید نه به ها  کدام از پروپزال چهی

 . بررسی ارائه شود

 با سپاس و احترام 

 1401 نداسفهیوا رحمانی 

 پروژه به عنوان تغییر عملکرد خانه حاج ذاکر به بوتیک هتل  

 اصالح شود  

  .واضح مشخص شود یلیخ یمحدوده طراح

ها و   ی با مشخص شدن دسترس ی ریقرار گ ت یموقع یی هوا یهانقشه

 .در بستر شهر کامال واضح و خوانا ارائه شود ی ریمحل قرار گ

طراح  مساحت )کل  ها  سقف  ارتفاع  و  سازه  –  یمحدوده   ...   هیو 

 .پروژه ارائه شود تی از وضع ر یتصاو ی( و حتیمشخصات فن

به پ  کی ب   وستیصفحه  ضرورت و    -  مسأله و اهداف  انیبا مضمون 

ف  یطراح  هیاول  یهادهیا برنامه  ارائه  معنا  یکیزی)با  به    ی مختصر 

 پروژه  یازسنجین 

کار آقای حمید نیک  

)ظرفیت استاد راهنما  

( مازاد است   

 5 حسنا صدیقی  بوتیک هتل  

  ی با مشخص شدن دسترس  یریقرار گ  تیموقع  ییهوا  یهانقشه

در بستر شهر کامال واضح و خوانا ارائه    یر یها و محل قرار گ

 . شود

ضرورت    -  مسأله و اهداف  انیبا مضمون ب  وستیصفحه به پ  کی

ا ف  یطراح  هیاول  یهاده یو  برنامه  ارائه  به    یکیزی)با  مختصر 

 پروژه   یازسنجین  یمعنا

 د مشخص شو  محدوده طراحی کدام واحد در کدام طبقه

 مشخص شود    احیژ طرارتفاغ و اندازه های شاخص و مترا

قای مهندس امیر  آ

 مینا

تغییر کاربری واحد  

خانه مد   به مسکونی  

صیریزهرا ن   6 

ضرورت    -  مسأله و اهداف  انیبا مضمون ب  وستیصفحه به پ  کی

ا ف  یطراح  هیاول  یهاده یو  برنامه  ارائه  به    یکیزی)با  مختصر 

 پروژه   یازسنجین  یمعنا

. سازه  دمشخص شو  محدوده طراحی کدام واحد در کدام طبقه

که مد نظر    ی  در واحد یوار برشی یا بادبندها ...  از نظر دپروژه  

 ی دیده شود. )محدوده طراحاست  

  ریمهندس ام یآقا

نایم  

کلوپ اجتماعی  

 کودکان 

پرورش  )مرکز  

( قیت کودکالخ  

 7 زهرا شاکری 

 ف شود. کلمه طراحی از عنوان حذ

ضرورت    -  مسأله و اهداف  انیبا مضمون ب  وستیصفحه به پ  کی

  ی مختصر به معنا  یکیزیارائه برنامه ف  )  یطراح  هیاول  یهاده یو ا

ژ  ااط نظر متر  خیلی واضحمحدوده طراحی  .  (پروژه  یازسنجین

یوار  از نظر د  واضح  . سازه پروژهدمشخص شوو جانمایی خوانا  

 . شود دیده    یمحدوده طراح در  برشی یا بادبندها ...  

  ریمهندس ام یآقا

نایم  

طراحی مدرسه  

و  طراحی لباس 

فشن شو )تغییر  

کاربری سیلوی  

 ( شیراز

م خرمی مری  8 


