نتایج بررسی پروپزال ورودی  94و -93کارشناسی ارشد معماری – 33.6.95
َاو داَطجٕ

ػُٕاٌ پیطُٓادی

َتیجّ بررسی
ٔرٔدي – 39دريافت پرٔپسال  02يرداد

1

ايیر خاكسار

طراحي خاَّ بٕو گرا با رٔيكرد
صفر اَرژي در يُطقّ كْٕستاَي
زضك يطٓذ

تايیذ

0

جٕاد اكبري

طراحي فضاي زيستي ضٓرٌٔ گرا
در يُطقّ ضٓیذ رجايي يطٓذ

تايیذ يطرٔط
َیاز بّ اصالحات
ٔيرايطی

9

يسؼٕد حطًتي

4

يهیحّ سهیى پٕر

5

گهبرگ اَسٔايي

طراحي حیات ضٓري زير سطحي با
رٔيكرد پايذاري ٔ ارتقا تؼايالت
اجتًاػي

1

رقيه خسروجردي

طراحي پُجرِ بر اساش يیساٌ
يصرف اَري انكتريكي رٔضُايي در
ساختًآَاي يسكَٕي (ًََّٕ يٕردي
)ضٓر سبسٔار

طراحي يجتًغ يسكَٕي با رٔيكرد
كیفیت بخطي بّ فضاْاي باز ٔ َیًّ
باز در خٕاَص ٔ باز زَذِ سازي
َقص حیاط در يسكٍ بٕيي-سُتي
طراحي يجًٕػّ ٔرزش ْاي آبي با
تاكیذ بر پٕضص بازٔ بستّ ضَٕذِ









تٕضیحات

ارجاع درٌٔ يتُي براي قسًت بیاٌ يسانّ ٔضرٔرت اًْیت اصالح ضٕد
در ضرٔرت ٔ اًْیت تحقیق سٕديُذي ٔ ضرٔرت پرٔژِ اختصاصي بیاٌ ضٕد.
ْذف اصهی تحقیق بّ صٕرت يجسا ٔ اْذاف فرػی بّ ػُٕاٌ گايٓای رسیذٌ بّ ْذف
اصهی اصالح ضٕد
سٕال اصهي يك يٕرد است ٔ سٕاالت فرػي از سٕال اصهي يُطؼب يي ضٕد.
يُابغ بّ ضیِٕ APAبازَٕيسي ضٕد
تايیذيّ ايراٌ داک انسايی است.
بّ ػهت يطابٓت با يٕضٕػات ساير داَطجٕياٌ

ػذو تايیذ
تايیذ

 تايیذيّ ايراٌ داک انسايی است.

 ارجاع درٌٔ يتُي براي قسًت بیاٌ يسانّ ٔضرٔرت اًْیت اصالح ضٕد
ْ ذف اصهی تحقیق بّ صٕرت يجسا ٔ اْذاف فرػی بّ ػُٕاٌ گايٓای رسیذٌ بّ ْذف
تايیذ يطرٔط
اصهی اصالح ضٕد
َیاز بّ اصالحات
ٔيرايطی
 رٔيكرد طراحي َاقض است
 تايیذيّ ايراٌ داک انسايی است.
ٔرٔدي – 34دريافت پرٔپسال  02يرداد
 ػُٕاٌ بّ اَگهیسی اضافّ ضٕد.
َیاز بّ اصالحات
 ضرٔرت ٔ اًْیت بّ صٕرت جذا از يسانّ بیاٌ ضٕد
ياْیتی زير َظر
ْ ذف اصهی تحقیق بّ صٕرت يجسا ٔ اْذاف فرػی بّ ػُٕاٌ گايٓای رسیذٌ بّ ْذف
استاد راًُْا
اصهی اصالح ضٕد.

 رٔش گردآٔري ٔ تحیهیم اطالػات اضارِ َطذِ است
 يذل تحقیق اضافّ ضٕد
 تايیذيّ ايراٌ داک انسايی است
.1

دانشجویانی که پروپسال آنان تایيد مشروط نياز به اصالحات ماهيتی و ویرایشی دارد حتما با استاد راهنما خود مشاوره داشته باشند و پس از مشاوره و اصالحات تحویل داده شود.

.2

دانشجویانی که پروپسال آنان تایيد مشروط نياز به اصالحات ویرایشی دارد ميباست پس از مشاوره و اصالحات تحویل داده شود.

.3

پروپسال نهایی تا تاریخ حداکثر  1315.07.10به گروه تحویل داده شود تا براي بررسی به شوراي تحصيالت تکميلی دانشگاه ارجاع داده شود.

.4

در صوریتيکه پروپسال فاقد امضاي استاد راهنما و مشاور باشد قابل تایيد نيست.

شوراي تحصيالت تکميلی گروه معماري

