
 1401 ماه  اسفندمعماری 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  یو    یمنظر 

قرآن )رازیش  یشمال رو  (دروازه    کردیبا 

 یی ا یتوسعه اح

Landscape Planning and 
designing of shiraz’ north 
entrance (Quran gate), with 
the approach of regenerative 
development approach 

 اصالح فرضیه نیاز دارد 

 منظر ی عیرف ترایم 2
  م یخانم مر

 دخت  لیاسماع

منظر مخروط افکنه رودخانه   یطراح

  با تاالب مهارلو با  یچنار راهدار در تالق

 ک ی منظر اکولوژ کردیرو

أیید است  مورد ت  

یسی مورد تأیید: لعنوان انگ  
Landscape Restoration of 
Chenar Rahdar River, And 
Maharloe lagoon Based on 

Ecological Landscape 
Approach 

1401 /16/10تاریخ تصویب   

نیسانی  شهرزاد 3  منظر 
  سینا آقای

 ناصری 

  کارخانه  پساصنعتی منظر  بازطراحی

 سیمان 

  زیست  پایداری رویکرد بر   تاکید با   شیراز

 محیطی

 اصالحات دارد 

 منظر ی شهاب لطف 4
عرب  ندا خانم 

 سلغار 

ب  یطراح چهار  محور  شمالامنظر    ی غ 

 ر کل نگ کرد یبا رو  رازیش

  لطفا پیش از دریافت امضاها أیید است مورد ت

 غلطهای تایپی درون متن اصالح شود

 عنوان انگلیسی مور تأیید: 

Landscape Design of North 
“Charbagh” axis in the city of 

Shiraz with holistic design 
approach 

1401 /29/9تاریخ تصویب   

5 
  یلیتابش اسماع

 ک ین 
 منظر

  م یخانم مر

 ت دخ  لیاسماع

درک چابهار در   یمنظر ساحل یطراح

  کردیبا رو  ری و کو ای در یقالت

 م سیآگروتور

أیید است  مورد ت  

أیید نگلیسی مورد تعنوان ا   

designing the Coastal Landscape 
of Darak Chabahar at the 

Intersection of Desert and Sea, 
Based on Agrotourism Approach 

1401 /16/10تاریخ تصویب   



 معماری  محمد محبوبی 6
آقای علی  

 داد بام 

با   یکمپ اقمار یطراح  

  ینفت  دانیدر م یمیاقل  یسازگار کردیرو

 آذر

أیید است  مورد ت  

أیید: ورد تعنوان انگلیسی م  
Designing Accommodation 

Camp for “AZAR Oil 
Field” based on Climatic 

Adaptation Approach 
 1401 /16/10تاریخ تصویب 

7 
  یبمحمد ن 

 نالو یارجمند ا
 منظر

مهدی  آقای 

 رخشندرو 

  رویکرد با   بمو ملی  پارک منظر طراحی

 ارتقا 

 زیستی  های  گونه

 اصالحات دارد 

 معماری  حسین آزما  8
خانم نسترن  

 طلق نامور م

  رویکرد با مرتبه  کوته خانه طراحی

  سالمت یدگاه د از  شیراز  در  افراد تحرک

انسان  روحی  و جسمی  

 اصالحات دارد 

9 
  عرفان  هاشم

 منش
 منظر

  م یانم مرخ

 دخت  لیاسماع

جامع  مرکز و پارک  طراحی  

  با   شیراز شهر  در شهروندی آموزش

طبیعت  دوستدار شهر رویکرد  

دارد  اصالحات  

أیید: یسی مورد تعنوان انگل  

Designing citizenship education 
park in shiraz, based on “eco-

friendly city” approach 
 

ک   توجه: تصویبتار  فقط  هدانشجویانی  نموده  دری  یخ  دریافت   ند توانمی   د انافت  اامضاها  جهت  عضای  ی 

   مایند.اقدام ن پایان نامه و ثبت آموزشی درس  لسهج

جهت    کر شده پرپوزال رااند بایستی پس از اصالح موارد ذشده   اتحبه اصالط  دانشجویانی که مشرو

  رس د  ه دانشجومعنای آن است کتصویب به  سه ارائه دهند و عدم دریافت تاریخ  جلبه  مجدد  بررسی  

 ده است. خذ نکر ه خود را اپایان نام

ی  ی م ئجزت اپس از اصالح  جلسه بعدی ندارند وارائه  نیاز به مشخص شده با این رنگ  دانشجویان        

 جهت اخذ درس اقدام نمایند تواندد  

 معماری منظر  – معماری  رشد ا سپاس بخش با


