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شماره

نام دانشجو

موضوع

نتیجه بررسی

توضیحات

1

نوشین ركني

طراحي مجتمع مسكوني اقامتي در راستاي حفظ
ارزشهاي بومي معماري مشهد

تایید اصالحات ویرایشي

هدف اصلي و سپس اهداف به تكنیك قید شود -
توضیحات در مورد رویكرد طراحي

2

مهدیه باقري

تبیین فرم بهینه سایبان براي كاهش مصرف
انرژي در مدارس سبزوار

تایید اصالحات ویرایشي

3

محیا چشمه نور

طراحي مجموعه فرهنگي  -نمایشگاهي با الگوي
هندسه گسترش پذیر

تایید اصالحات ویرایشي

4

نادیا شیخ احمدي

طراحي مجتمع سالمندان در مشهد با رویكرد تاثیر
محیط بر كیفیت زندگي

5

فاطمه السادات حسینیان
مهر

باز طراحي فضاي باز مسكوني مجتمع مسكوني
ششصد دستگاه با رویكرد بازي پذیر بودن فضا
براي كودكان 12-5

6

بهاره روشندل

7

سعید سروش

8

الناز سلیماني

9

شیوا اصفهانیان

10

حبیبه رافتي

11

نازنین نسترن پور

طراحي مركز فرهنگي اموزشي ویژه كودكان با
بهره گیري از عوامل كالبدي موثر بر خالقیت
طراحي اقامتگاه كویري با رویكرد ارتقاء
اكوتوریسم ( منطقه كلوت شهري)
طراحي ستاد بحران با رویكرد مقاوم سازي در
برابر زلزله
طراحي مجتمع مسكوني در مشهد براساس
معماري پایدار  -زیست محیطي
طراحي فضاي اموزشي ( دبستان) با تاكیید بر
نقش روانشناسي محیطي در كیفیت اموزش و
میزان یادگیري دانش اموزان
طراحي دانشكده معماري با رویكرد معماري
پایدار در برابر زلزله

تایید

موضوع میتواند فرم بهینه بازشو و سایبان با هم
باشد.در اهداف هدف  2مقدم بر هدف  1است  -هر
روش تحقیق با توجه به لزوم استفاده از دستگاههاي
اندازه گیري مراحل انجام پژوهش بیان شود ( روش
گرداوري اطالعات  -روش نمونه گیري و غیره
مدل تحقیق بیان شود  -هدف اصلي و اهداف فرعي
كه گام هاي رسیدن به هدف اصلي است  ،بازنگري
شود
مقیاس پروژه از حد پایان نامه ارشد کمتر است.

تایید مشروط -اصالحات
ماهیتی
تایید
تایید
عدم تایید

تایید

هدف اصلي و اهداف فرعي كه گام هاي رسیدن به
هدف اصلي است  ،بازنگري شود  -سواالت تحقیق
و روش تحقیق بازنگري شود
محتوا و موضوع بیشتر شامل سازه است تا معماری .
مقیاس پروژه از حد پایان نامه ارشد کمتر است.
-

تایید مشروط -اصالحات
ماهیتی

مقیاس پروژه از حد پایان نامه ارشد کمتر است.

عدم تایید

محتوا و موضوع بیشتر شامل سازه است تا معماری .
مقیاس پروژه از حد پایان نامه ارشد کمتر است.

12

اذر محسن زاده

بررسي فاكتورهاي كالبدي بر میزان حس
وابستگي كودكان به مدرسه

تایید

13

محمد تقي رحیمي

طراخي فضاي عمومي در قیعه ابكوه مشهد با
رویكرد محرك توسعه

تایید مشروط -اصالحات
ماهیتی

طراحي عرصه عمومي محله ( مركز محله) با
رویكرد افزایش پویایي و سرزندگي در ایحاد حس
هویت در بستر شهرهاي جدید ( نمونه موردي
شهر جدید گلبهار

تایید اصالحات ویرایشي

14

تكتم عبدي

-

ضرورت و اهمیت طرح موضوع  -با توجه به
ماهیت چندگانه موضوع حیطه ورود معماري مي
بایست بیشتر مشخص شود
اهداف فرعي در جهت نیل به هدف اصلي  -با توجه
به جنبه هاي طراحي شهري موضوع میزان مداخله
در وحله طراحي مشهد شود

 .1دانشجویانی که پروپزال آنان تایید مشروط نیاز به اصالحات ماهیتی و ویرایشی دارد میباست با استاد راهنما خود مشاوره داشته باشند و پس از مشاوره و اصالحات تحویل
داده شود.
 .2دانشجویانی که پروپزال آنان تایید مشروط نیاز به اصالحات ویرایشی دارد میباست پس ازاصالحات تحویل داده شود.
 .3جهت بررسی تکراری نبودن عنوان پایان نامه می بایست به سایت  www.irandoc.ac.irمراجعه نموده و پرینت نتیجه کار را تحویل دهید.
.4پروپزال نهایی و تاییده ایران داک را تا تاریخ حداکثر پنج شنبه  1394.5.31به گروه تحویل داده شود تا برای بررسی به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ارجاع داده شود.
 .4در صوریتیکه پروپزال فاقد امضای استاد راهنما و مشاور باشد قابل تایید نیست.

شورای تحصیالت تکمیلی گروه معماری

