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 تعالیبسمه

 :طراحی شهری ارشناسی ارشدکهای بررسی پروپوزال -1

شماره  عنوان توضیحات

 دانشجویی

 .کلیت موضوع مورد تصویب قرار گرفت -

روش تحقیق اصالال ش دالالود و رویمرد می االالرو اش روا مالالی االالو محی و  را  -

 ارشی  و علمو کیفیت د د  مد  ظر قرار گیرد

 ضرورت موضوع    توجه  ه اولویت ه   مدیریت دهر    ش ویسو دود-

   توجه  ه ع قه مید  دا مالالالبو  ه هوشر حراهو دالالالهر  و ا ره  ع ور  ر -

ضالالرورت اصالال ش وروووشاج موجود  ه دا مالالبو فرصالالت محدود  را     رش 

 دادر مو دود 1.6.1400وروووشاج جدید ت  ت ریخ 

ارتقااای کیتیااد شااادی در شیاادان شااریع ی 

 ششهد به کمک طراحی شهری

9913204077 

 .ر گرفتکلیت موضوع مورد تصویب قرا-

 هدود ک لرد  هوشر مداخله تدقیق گردد

 اهداف اصلو و فرعو اص ش گردد و موضوع چیدم ن فض  اش اهداف هذف گردد

 اواالت   ش ویسو دود 

صاابر در شحهاه ناه دره ششاهد باز طراحی شحور 

 با تاکید بر الگوهای رف اری

9913204044 

 مورد تصویب قرار   رفت. شیر  ظر اات د محترم راهیم  اص ش دود.-

 حرش مس له تدقیق دود-

 ویمییه تحقیق    توجه  ه موضوع ک مل دود-

 اهداف تحقیق تدقیق دود-

 ا یت حراهو خیلو کلو اات، محدودتر دود-

 رفت ردی او کلو گویو اات. الشم اات   ه ال وه   رفت ر  تغییر کید-

 روش تحقیق و تمییک ه     ظر  ه آن   قص اات-

 را  ه مم ن اوم    ال وه   رفت ر  و چیدم ن فض  مرهم اات.-

باز طراحی شکان ساو  در شحاور احماد ابااد باا 

 تاکید رویکرد رف ارشناسی

9923204030 

 تصویب قرار گرفت کلیت موضوع مورد -

 الشم اات جزئی ت شیر  ظر اات د راهیم  اص ش گردد-

باااز طراحاای شحااور ریااا  در راساا ای ایجاااد 

فضااای عمااوشی شااهری بااا تاکیااد باار رویااداد 

 شداری)حد فاصل ارشاد تا فردوسی(

9923204018 

 مورد تصویب قرار   رفت-

ک هش  حرش مسالال له  سالالی ر کلو ااالالت و ادالال رر  ه  قش حراهو دالالهر  در-

 گ شه   گلخ  ه ا  و هف ظت اش شیست  وم  دارد

 دلیل ا تخ ب محله  ودر مرهم اات.-

 خروجو ک ر و رای ه آن    حراهو دهر  ممخص  یست -

 می  ع ااتف در ددر قدیمو اات-

ات د محترم - دهر   یست. شیر  ظر ا اب گرایش حراهو  وروووشاج فعلو  می 

   موضوع دی ر  ا خ ب دود.راهیم  وروووشاج اص ش اا او دود ی

طراحی شحهه پایدار با رویکارد کاک کربم)شحهاه 

 نوده ششهد(

9913204011 
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 کلیت موضوع مورد تصویب قرار گرفت -

 الشم اات جزئی ت شیر  ظر اات د راهیم  اص ش گردد -

مفهوم کیفیت مم  و و را  ه آن     ر د ا ش  در اهداف تحقیق و را  ه  ر د  -

 ا ش  رودن گردد.ا ش  و مم ن

باز طراحای شحهاه اهاربااش ششاهد در راسا ای 

 ارتقای کیتید شکانی با رویکرد برند سازی

992304029 

وروووشاج ارائه  مالالدر ااالالت و  دا مالالبو   مه تذکر  29/4/1400در جلسالاله  -

 دری فت کردر اات.

 وروووشاج مورد مورد تصویب قرار   رفت 12/5/1400در جلسه  -

خروجو اش جیس حراهو دهر  چیست. موضوع و ی ن   مه ممخص  یست  -

 توا د یک مس له صرف  وژوهمو   دد  مو

شیر  ظر ااالالت د محترم راهیم  وروووشاج اصالال ش ااالال االالو دالالود ی  وروووشاج     -

 موضوع جدید تهیه دود. 

بررساای نقااا ریابااان در واکاااوی شتهااو  

همپیوناادی فضااایی شکااانی و کاااها اناا وای 

 )شحهه سراب ششهد(اج ماعی شحالت

9913204066 

وروووشاج ارائه  مالالدر ااالالت و  دا مالالبو   مه تذکر  29/4/1400در جلسالاله  -

 دری فت کردر اات.

 وروووشاج مورد تصویب قرار   رفت 12/5/1400در جلسه  -

ست. شیر  ظر  - دهر   ی اب گرایش حراهو  ضوعو می  وروووشاج  ه لح ظ مو

ات د محترم راهیم  وروووشاج  ضوع جدید ا تخ ب ا دود ی  مو او  ا  ص ش ا ا

 دود.

طراحی شحای  اکولوییاک پایادار باا توجاه باه 

الینااد ی شحی اای بااا تاکیااد باار آتغییاارات 

رویکرد ان.بای.ا  )شحادوده ش العااتی: شحهاه 

 شهید فراشرز عباسی(

9913204022 

ددر  29/4/1400در جلساله - وروووشاج ارائه  مالدر ااالت و    مه تذکر صال در 

 اات.

 وروووشاج ارائه  مدر اات. )درج در اوا ق دا مبو( 12/5/1400در جلسه -

شیر  ظر ااالالت د محترم راهیم  وروووشاج اصالال ش دالالود ی  موضالالوع جدید ا تخ ب 

 دود.

- 9913204033 

 

  طراحی شهریناشه کارشناسی ارشد های پایانپروپوزال شجدد رویه تحویل -2

شده زشان تحویل نسخه ویرایا

 توس  دانشجوپروپوزال 

 )ارسال به ایمیل تحصیالت تکمیهی(

تاریخ جهسه شورای تحصیالت 

 تکمیهی
 بازه ان خاب واحد یا حذف و اضافه اعال  ن یجه بررسی به دانشجویان

 1400/  06/  10 1400/  06/  9شنبه سه ظهر( 12)ت  ا عت 1400/  06/ 6شنبه 
 / 06/  22 انیتا پا 1400/  06/  13

 ان خاب واحد()بازه 1400

 

شجویان شح ر  سخه ویرایاشی شهک: دان سال ن سبد به ار سد در زشان شقرر ن شده پروپ ال )با بای

س اد راهنما( اقدا  نمایند. ضای ا سی پروپوزالهایی که بعد از بازه زشانی ذکر اش سد برر شده بدیهی ا

 ارسال شوند، به جهسات بعدی شورا شوکول رواهد شد.


