به نام خدا

دانشکده معماری و شهرسازی
گروه مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی

طرح نامه پایانی کارشناسی ارشد ناپیوسته مرمت
این قسمت توسط گروه تکمیل می شود.

تاریخ تحویل طرح نامه:
استاد راهنما
مصوب

استاد مشاور
مصوب

تاریخ تصویب طرح نامه:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

مرتبه علمی:

محل خدمت:

محل خدمت:

گرایش:

گرایش:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

مرتبه علمی:

مرتبه علمی:

محل خدمت:

محل خدمت:

گرایش:

گرایش:

این قسمت توسط دانشجو تکمیل می شود .پر کردن بخش های ستاره دار* الزامی است.

 .1مشخصات دانشجو:
نام و نام

خانوادگی*:

سال

گرایش*:

شماره

شماره

تماس*:

 .2مشخصات اساتید راهنما و مشاور:
*.1

پیشنهاد دانشجو
(به ترتیب الویت)

استاد راهنما

 .3عنوان پیشنهادی پایان نامه:
به
به

انگلیسی*:

.2
.3

استاد مشاور

فارسی*:

ورود*:

*.1

.2

دانشجویی*:

دالیل انتخاب موضوع:
* .1

.2
.3
بیان

مساله*:

2

اهمیت و ضرورت

پژوهش* :

اهداف پژوهش:
* .1
*.2

.3
 .4پرسش (های) پژوهش:
* .1
*.2

.3
 .5فرضیه پژوهش (در صورت وجود):
.1
پیشینه

موضوع* :

3

روش پژوهش:
روش(ها)*:

جمع آوری داده ها:

شیوه(ها)* :
روش(ها)*:

تحلیل داده ها:

شیوه(ها)*:

معرفی بستر طرح و موضوع مرمتی و دالیل توجیهی برای انتخاب آن

(مصور)* :

4

کتابشناسی و منابع:

*

زمان بندی انجام پایان نامه از تاریخ
مراحل انجام کار

شروع*:

زمان (بر اساس ماه)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
5

اظهارنامه

دانشجو* :

قبول می نمایم که این پیشنهاد پروژه  ،مدارک ضمیمه  ،آثار و نتایج مادی و معنوی حاصل از انجام پژوهش به دانشکده
مهندسی معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت ایران متعلق بوده و مجاز نیستم بدون موافقت دانشکده  ،اطالعات در
رابطه با این پژوهش را به دیگری واگذار نمایم .اظهار میدارم که با توجه به اطالعات و بررسی های اینجانب تا این تاریخ،
موضوع پژوهش پیشنهادی اصیل بوده و به جز مواردی که در متن طرح نامه اشاره کرده ام به طور کلی یا جزئی انجام نشده
است .در ضمن متعهد میشوم که در مدت انجام پروژه ،به طور کامل با استاد راهنما در پیشبرد پروژه هماهنگی نموده و بدون
مجوز تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاه از مرخصی تحصیلی استفاده ننمایم.

نام و نام خانوادگی
تاییدیه اساتید

دانشجو* :

تاریخ و

امضا* :

راهنما* :

طرح نامه فوق مطالعه و کنترل گردید و به لحاظ شکلی و محتوایی مورد تایید است.
نام و نام خانوادگی استاد

راهنما* :

تاریخ و

امضا* :

نام و نام خانوادگی استاد

راهنما* :

تاریخ و

امضا* :

این قسمت توسط گروه تکمیل می شود.

نظر کمیته منتخب تخصصی پایان نامه ها( :قابل قبول ،قابل قبول با انجام اصالحات ،غیر قابل قبول):

اصالحات پیشنهادی (در صورت وجود):

تایید مدیر گروه مرمت:
نام و نام خانوادگی:

تاریخ و امضا:
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بسمه تعالی
ضمیمه:

کشور پهناور ایران مملو از مناظر ،آثار ،ابنیه ،محوطه ها و بافت های با ارزش شههری و روسهتایی اسهت کهه
علیرغم تمدن چندین هزار ساله ،هنوز بخش وسیعی از میراث ارزشهمند آن ناشهناخته بهاقی مانهده اسهت.
کشف ،درک ،فهم ،معرفی و ارائه طریق در راستای حفاظت ،مرمت و احیای آنها مستلزم تحقیقهات میهدانی
گسترده است .لذا موضوعات پیشنهادی برای پروژه پایانی کارشناسی ارشد اعم از گرایش معمهاری و شههری
در صورت احراز موارد ذیل از امتیاز خاصی برخوردار می گردد.
 .1ناشناخته بودن موضوع ،بکر بودن آن ،کمبود اطالعات در مورد موضوع و ضرورت پرداختن به آن.
 .2ضرورت ارائه طرق متناسب ،به روز و با استفاده از تجارب بومی و جهانی در وادی حفاظت با فنهون،
مصالح نوین و روشهای مدیریتی.
 .3توجه به بستر بنا و ارائه طریق در جهت یکپارچگی.
 .4چنانچه موضوعی شامل بنا یا بافت ،قبال مورد اقدامات حفاظتی ،مداخالت مرمتی و احیاء قرار گرفته
باشد و تجدید نظر با استدالل منطقی ضروری به نظر برسد ،پرداختن به آن بال مانع خواهد بود.
 .5چنانچه بنایی مرمت و احیاء شده اما بافت پیرامونی آن در ایهن تیییهر لحهاظ نشهده اسهت ،سهزاوار
خواهد بود که دانشجویان ارشد با گرایش میراث شهری به این مساله بپردازند.
 .6ایجاد ارتباط با نهادهای ذیربط یا بخش خصوصی که قصد سرمایه گذاری روی بنا یها بهافتی را دارد
کمک رسان در جهت رفع نیازهای واقعی است.
 .7بدیهی است که موضوعات مورد نظر می بایست در راستای نیازهای واقعی کشور در حوزه حفاظت و
مرمت اعم از مرمت بنا و بافت باشد.
 .8در مرمت معماری ابنیه الزم است که به اصول استحکام بخشی و مقاوم سازی لرزه ای این ابنیهه در
انطباق با حفظ اصول حفاظت و اصالت و شیوه های سنتی همراه با به کارگیری فناوری های نهوین
توجه گردد.

 ضرورت است که نتایج پایان نامه در دو بخش ،شامل گزارش (رساله) و نقشه های
معماری و شهرسازی ارائه گردد.
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