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 طرح نهایی کارشناسی معماری های نتایج بررسی اولیه پروپوزال -1

بایست شدند. دانشجویان محترم می اساتید راهنما مشخص و موضوعات اصالح طرح نهایی، پروپوزالهایاز بررسی  در این مرحله

خرین آ مجدد و بازنویسی پروپوزال اقدام کرده و آن را به تایید نهایی استاد راهنما برسانند.با مشورت استاد راهنما، نسبت به تنظیم 

 .( خواهد بود12)ساعت  1400شهریور  4، پنجشنبه vuشده در سامانه آموزش مجازیپروپوزال اصالح pdfزمان بارگذاری فایل 

نیازمند و  عنوان پیشنهادی 

 تایید استاد راهنما

 دانشجو استاد راهنما ضوابط فرادست نگارش پروپوزال

ند  محله طراحی کتابخانه یازم ضععع ی  و ن

 اصالح

نیاز به تطبیق با ضععواب  

فرادست کشور بحرین یا 

 سایت در ایران انتخاب

 حسین  زینب دکتر حسینی

طراحی متل در محدوده شعععهر 

 بیرجند

خارج از شعععهر   تل در  م

 گیرد.قرار می
 ناصری محمد دکتر حسینی

طراحی کانون گفتگوی جام ه و 

 دانشگاه

ضواب    کاربری دقیق در 

 فرادست مشخص شود
 دکتر پهلوان 

 

 میگل  اکبری

طراحی مرکز فرهنگی اقامتی در 

تان  گان )اسععع تای کلگور روسععع

 سیستان و بلوچستان(

ضواب    کاربری دقیق در 

 فرادست مشخص شود
 باقرزاده ثمینه پهلواندکتر 

 پهلواندکتر    سرای سالمندان

 

 مریم  طلبعلی

ند  اقامتگاه بومگردی در شهر یزد یازم ضععع ی  و ن

 اصالح

با  کاربری  طابق  عدم ت

 ضواب  فرادست سایت
 زندسرابی هنگامه نیادکتر موسوی

طراحی مرکز مراقبت از کودکان 

 ساله 2-6

 دکتر طالیی OK منابع؟

 

 زاده شکیباملک

کده علوم و تکنولو ی  پژوهشععع

 م ماری

 جهانی زهرا دکتر طالیی  

موزشعععی  مجموعععه آ حی  طرا

 فرهنگی کودکان کم توان ذهنی

 OK سارا صالح دکتر طالیی 

طراحی مجتمع مسکونی ان طاف

 پذیر

ند  یازم ضععع ی  و ن

 اصالح

)دارای ایععععرادات 

 نگارشی فراوان(

ضواب   کاربری دقیق در 

 فرادست مشخص شود

 

 حضرت روبده دکتر سرعلی

ضواب    مسکن مقرون به صرفه کاربری دقیق در 

 فرادست مشخص شود
 حضرت اسما دکتر سرعلی

 مهندس متولی    طراحی خوابگاه دانشجویی

 

 مونا  هاشمی

ند  مرکز تجاری یازم ضععع ی  و ن

 اصالح

OK مهندس متولی 

 

 رضی سندس 

طال اتی مرکزطراحی  هنر در  م

نهخاورِ یا له در م  تاریخی مح

 مشهد ارگ

 پهلواندکتر   ض ی  و نیازمند اصالح

 

 یرمضعععععععانععععع

 دیس محمد
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 های طرح نهایی کارشناسی معماری گیری مجدد پروپوزالرویه تحویل -2

شده زمان تحویل نسخه ویرایش

( vuپروپوزال )بارگذاری در سامانه 

 توسط دانشجو

 بازه انتخاب واحد یا حذف و اضافه اعالم نتیجه بررسی به دانشجویان بازه بررسی

 1400/  06/ 4پنجشنبه 
 ظهر( 12)تا ساعت 

 1400/  06/  07یكشنبه  1400/  06/  06شنبه 
 / 06/  22 انیتا پا 1400/  06/  13

 )بازه انتخاب واحد(1400

 

مذکور  دقت نمایند. زمانهای vuدر سامانه  های تحویلبایست به زمانمی مهم: دانشجویان محترم

 تمدید نخواهد شد. 

 

یق ور طب راهیاقامتگاه بینطراحی  ق ظر د ن یر  ز

اسعععتاد راهنما اصعععالح 

 شود.

 سایت؟اب اد 

 رعلیسدکتر  

 

 آرین تفکری

 

یق ور طب کودک هنر و فرهنگ یخانه ق ظر د ن یر  ز

اصعععالح اسعععتاد راهنما 

 شود.

 طالییدکتر  

 

 شقایق کریمی

گاه طراحی قامت  در بومگردی ا

 دهسلم کویری شهر

یاج  بازنویسعععی احت به 

 دارد.

ندازه سعععایتب اد ا  -و ا

هادی و ضعععواب   طرح 

 ؟فرادست

 حسینیدکتر  

 

 صادق صادقی

پالزا شعععهری در شعععهر  یطراح

 مشهد ، استان خراسان رضوی

 ض ی  و نیازمند اصالح

یق ور طب ق ظر د ن یر  ز

اسعععتاد راهنما اصعععالح 

 شود.

 ؟باالدستضواب  

 
 مهندس متولی

 

  مععععععرادپععععععور

 محمدرضا

قل مسعععکن یطراح برای  حدا

 شهر مشهد  نانینشهیحاش

با نظر اسععتاد ضععو  مو

 راهنما تدقیق شود.
 وحید مسرت حسینیدکتر  

-یمسعععکون جموعععهم یطراح

آموزشی سالمندان و کودکان بی

 دسرپرست در مشه

با نظر اسععتاد ضععو  مو

 راهنما تدقیق شود.
 فدردی الحیصععع سرعلیدکتر  

 کیمیا


