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ﺳﺎﺑﻘﻪ :ﺑﻴﺶ ازﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﺪرﻳﺲ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﺮان.
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ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :ا ﺒﺮ ﺣﺎج اﺑﺮاﻫﻴﻢ زرﮔﺮ .ﺗﺨﺼـﺺ :د ﺘـﺮای ﻣﻌﻤـﺎری .ﺳـﻤﺖ :اﺳـﺘﺎد داﻧﺸـﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ .ﺳﺎﺑﻘﻪ :ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﺪرﻳﺲ وﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان.
ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :ﻫﺎدی ﻧﺪﻳﻤﯽ .ﺗﺨﺼﺺ :د ﺘﺮای ﻣﻌﻤﺎری .ﺳﻤﺖ :اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ .ﺳـﺎﺑﻘﻪ:
ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺗﺪرﻳﺲ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری وﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﺮان.
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فصل اول  :مشخصات کلی
ﺗﻌﺮﻳﻒ دوره
دورة ﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺗﻌﻤـﻖ در ﭘﻴﺸـﻴﻨﺔ ﺗـﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻌﻤـﺎری و ﺷـﻬﺮ و
ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ اﻳﺮان و ﺑﺴﻂ و ﺗﻌﻤﻴﻖ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .ﺑـﺪﻳﻬﯽ اﺳـﺖ در ﺗﻮﺿـﻴﺢ و ﺗﺒﻴـﻴﻦ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ” ﻓﻀﺎی زﻳﺴﺖ اﻳﺮاﻧﯽ“ در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ
ﺳ ﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺌﻮﻧﺎت دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎدات ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﻫﻨـﺮ ،ﺗـﺎرﻳﺦ و ﻋﻠـﻮم ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﺪف دوره
ﻫﺪف از اﻳﻦ دوره  :اﻟﻒ ـ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری
ب ـ ﺑﺴـﻂ و ﮔﺴـﺘﺮش داﻧـﺶ در زﻣﻴﻨـﺔ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤـﺎری اﻳـﺮان از ﻃﺮﻳـﻖ اﻧﺠـﺎم ﺎرﻫـﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﻳﻦ ﺣﻮزه
ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ دوره
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﺦ درﺧﺸﺎن و ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ای را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ آﺷـﻨﺎﻳﯽ ﺑـﺎ آن و ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت
ﻣﺘ ﺎﺛﻒ ﺧﻼﻗﺎﻧﺔ درون آن در ﻃﺮاﺣﯽ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﭼﺮاﻏـﯽ ﻧـﻮراﻧﯽ در
ﻳﺎﻓﺘﻦ راه ﮔﺬر از ﺑﺤﺮان ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻌﻤﺎری اﻣﺮوز اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻏﻨﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻤﺘﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺗﻼش ﻫﺎﻳﯽ ﻫﻢ ﻪ ﺗﺎ ﻨﻮن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻳﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﮕﯽ از ﺑﻴﺮون ﺣﻮزه
ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و ﻫﻨﺮی اﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎرﺟﻴﺎن و ﻏﺮﺑﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺴﻞ اﻣﺮوز ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺮان ﻣﻮﺟﻮد را درﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺸﻨﺔ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ و اﺻﺎﻟﺖ ﻫﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺪون اﺗ ﺎء ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻌﻤـﺎری ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ و اﺻـﻴﻠﯽ ﺑـﺮای اﻣـﺮوز و
ﻓﺮدای ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ آورد.
ﻳﺎدآوری اﻳﻦ ﻧ ﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﻳﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﻫﺎﻳﯽ ـﻪ ﺑـﺮای دﺳـﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﻤـﺎری ﻣﺘ ـﯽ ﺑـﺮ
اﺻﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدی ﺗﺎ ﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎران و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﺪود ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺮان ﺳﺘﺮون ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

از اﻳﻦ رو ،اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﻳﮕﺮ ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﻳـﺮان ،ارزش
ﻫﺎی ﻴﻔﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ در آن و ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ اش ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺒﺮم و ﺟﺪی اﻣﺮوز ،ﺿﺮورت
ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﻨﺪ.
ﻃﻮل دوره
ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره ﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان  ٢ﺳﺎل ﻳﺎ  ٤ﻧﻴﻤﺴﺎل اﺳـﺖ .ﺗﻤـﺎﻣﯽ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻧﯽ
ﻪ وارد دوره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻻزﻣﺴﺖ ﻪ ﺗﻌﺪاد  ١٣واﺣﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروس ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز ) ﻤﺒﻮد( ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
) (١ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد و ﻧﻮع واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ دوره
ﻞ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ اﻳﻦ دوره  ٣٢واﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
دروس اﺻﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ

١٨

دروس اﺧﺘﻴﺎری

٨

رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ

٦

واﺣﺪ
واﺣﺪ
واﺣﺪ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺟﻤﻊ

٣٢

واﺣﺪ

ﻧﻘﺶ وﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن
ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﻳﻦ دوره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮ ﺗـﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤـﺎری و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی اﻳـﺮان در ﻣﺮا ـﺰ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ،اﻋﻢ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮا ﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻳﺎ
ﻣﺪرس ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤـﺎری و ﺷﻬﺮﺳـﺎزی در داﻧﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ و ﻣﺮا ـﺰ ﻋﻠﻤـﯽ و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺸـﺎور در
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّ
ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﻪ ﺎر اﺷﺘﻐﺎل ورزﻧﺪ.
ﺷﺮاﻳﻂ ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻳﻦ دوره از ﻣﻴﺎن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دورة ﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤـﺎری ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .اﻳﺸـﺎن ﺑﺎﻳـﺪ
آﺷﻨﺎﻳﯽ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪ و اﻧﮕﻴﺰه ﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﺟﻬـﺖ
ﺷﺮ ﺖ در اﻳﻦ دوره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ،ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮاﻧﯽ ،ادﺑﻴﺎت ،ﻣﻮﺳـﻴﻘﯽ ،ﻓﻠﺴـﻔﻪ و ﻋﺮﻓـﺎن
اﺳﻼﻣﯽ ـ اﻳﺮاﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آزﻣﻮن ورودی
ﺑﺮای ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤـﺎری ,آزﻣـﻮن ورودی ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺟـﺪول راﻫﻨﻤـﺎی آزﻣـﻮن ورودی ﺗﺤﺼـﻴﻼت
ﺗ ﻤﻴﻠﯽ دوره ﻫﺎی ﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ داﺧﻞ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﻃﺮﻳـﻖ
اﻣﺘﺤﺎن ﺘﺒﯽ و آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای رﺷﺘﻪ،
اﻣﺘﺤﺎن ﺘﺒﯽ ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﯽ در ﻗﺎﻟﺐ آ.ت.ت .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣـﯽ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻮاد و ﺿﺮﻳﺐ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
ﻣﻮاد و ﺿﺮاﻳﺐ اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ آزﻣﻮن ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -١زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ) اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ  ،ﻋﺮﺑﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ(

ﺿﺮﻳﺐ ١

 -٢ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﺮان و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن

ﺿﺮﻳﺐ ٤

 -٣آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ

ﺿﺮﻳﺐ ٢

 -٤ﺳﺎزه و ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان

ﺿﺮﻳﺐ ٢

 -٥آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ

ﺿﺮﻳﺐ ١

 -٦ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن

ﺿﺮﻳﺐ ١

فصل دوم

جداول دروس دوره کارشناسی ارشد
مطالعات معماری ایران

فصل دوم :جداول دروس
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) : (١دروس ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز ـ دوره ﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان
ﺪ
درس

ﻧﺎم درس

ﺗﻌﺪاد

ﺳﺎﻋﺖ

واﺣﺪ ﺟﻤﻊ

ﻋﻤﻠﯽ

دروس
ﻧﻈﺮی

ﭘ ﻴﺶ
ﻧﻴﺎزﻳﺎ ﻫﻢ
ﻧﻴﺎز

٠١

زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ

٣

٠٢

روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری

٣

٦٤

٤٨

٤٨

٣٢

-

٢

٣٢

٣٢

_

٠٤

ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان

٣

٤٨

٤٨

_

٠٥

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ

٢

٣٢

٣٢

-

ﺟﻤﻊ

١٣

٠٣

ﺎرﮔﺎه ﻧﮕﺎرش

٣٢

-

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) : (٢دروس اﺻﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ دوره ﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان
ﺪ
درس

ﺗﻌﺪاد
ﻧﺎم درس

ﺳﺎﻋﺖ

واﺣﺪ

ﺟﻤﻊ

٠٦

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﻣﻌﻤﺎری

٢

٣٢

ﻋﻤﻠﯽ

دروس
ﻧﻈﺮی

ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز
ﻳﺎ ﻫﻢ
ﻧﻴﺎز

٣٢

٠٢

٠٧

ﻧﻘﺪ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻌﻤﺎری

٣

٦٤

٣٢

٣٢

٠٢

٠٨

ﭘــﮋوﻫﺶ در ﺗــﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤــﺎری اﻳ ـﺮان  )١دورة

٣

٦٤

٣٢

٣٢

٠٦
٠٤

ﭘﻴﺶ ازﺗﺎرﻳﺦ(
٠٩

ﭘــﮋوﻫﺶ در ﺗــﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤــﺎری اﻳ ـﺮان  )٢دورة

٣

٦٤

٣٢

٣٢

٠٤

ﺗﺎرﻳﺨﯽ (
١٠

ﭘــﮋوﻫﺶ در ﺗــﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤــﺎری اﻳ ـﺮان ) ٣دورة

٤

٨٠

٣٢

٤٨

٠٨

اﺳﻼﻣﯽ (
١١

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن اﺳﻼم

٣

١٢

رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻬﺎﻳﯽ

٦

ﺟﻤﻊ

٢٤

٦٤

٣٢

٣٢

٠٧
٠٩
*

* -ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﻬﺎﻳﯽ  ،ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ درس از ﭼﻬﺎر درس  ١٠ ،٠٩ ،٠٨و  ١١اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.



ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) : (٣دروس اﺧﺘﻴﺎری رﺷﺘﻪ ﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان
ﺪ
درس

ﺗﻌﺪاد
ﻧﺎم درس

واﺣﺪ

ﺳﺎﻋﺖ
ﺟﻤﻊ

ﻋﻤﻠﯽ

دروس
ﻧﻈﺮی

ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز
ﻳﺎ ﻫﻢ
ﻧﻴﺎز
٠٢

١٣

ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺮ در اﻳﺮان

٢

٣٢

٣٢

١٤

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ

٢

٣٢

٣٢

٠٤

١٥

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﯽ

٢

٣٢

٣٢

-

١٦

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎ

٢

٣٢

٣٢

-

١٧

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری

٢

٣٢

٣٢

٠٢

١٨

ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ و ﺗﺎرﻳﺦ آن

٢

٣٢

٣٢

-

١٩

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺮق

٢

٣٢

٣٢

-

٢٠

ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﻣﺖ

٢

٣٢

٣٢

،٠٧ ،٠٤

٠٤

١٤

 - ﺗﺒﺼﺮه :ﮔﺬراﻧﺪن  ٨واﺣﺪ از دروس اﺧﺘﻴﺎری اﺟﺒﺎری اﺳﺖ.

فصل سوم

سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد
مطالعات معماری ایران

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ٠١:
ﻧﺎم درس :زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ٣ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی
ﻧﻮع درس :ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٤٨ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز  :ﻧﺪارد
ﻫﺪف :ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺎرﻳﺢ ﻣﻌﻤﺎری و ﻗﺮاﺋﺖ و
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ در اﻳﻦ ﺣﻮزه .
ﻣﻮﺿﻮع :آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ،واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﻌﻤﺎری در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﻳﯽ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﻨﯽ ،ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻃﻼﻋﺎت ،ﻧﮕﺎرش واراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﻪ اﻳﻦ زﺑﺎن.
روش :اﻳﻦ درس در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی :در اراﺋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ﻣﺪرس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﯽ ﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ و
آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻼس ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺗﺎ ﺗﺪرﻳﺲ در آن.اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻤﻌﯽ و
ﺑﺼﺮی ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺳﺎﻳﺘﻬﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬاب ﺷﺪن ﻼس و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺸﺎر ﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اراﺋﻪ
ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎی ﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻼس روﻧﻖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ :در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﺎرﺑﺮدی اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل ﻧﻴﻤﺴﺎل در درس ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺠﻼت و ﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درس ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی
ﻣﺴﺘﻨﺪ ،دﻋﻮت از ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎﻧﯽ ﻪ درﺑﺎره درس ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻨﻨﺪ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش از اﻳﻦ ﺎرﻫﺎ
ﻼس را ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﻤﺮﻳﻦ را ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺮد .ﺗﻤﺮﻳﻦ اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﻼس را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﻨﯽ ﻓﻨﯽ و وﻳﺮاﻳﺶ و اراﻳﻪ آن ﺑﺮای ﭼﺎپ و ﻳﺎ ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و اراﺋﻪ آن در
ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻤﻴﻨﺎری ﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻃﺮاﺣﯽ ﺮد .اراﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎ در ﺟﻤﻊ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎر ﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻤﺮﻳﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی درس:
ﺑﺨﺶ اول :ﻣﻘﺪﻣﻪ  ،ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺰارﻫﺎ

 -١آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع درس
 -٢آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﺘﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻠﻴﺪ واژه ﻫﺎ ،واژه ﻧﺎﻣﻪ  ،ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎ و
ﭼ ﻴﺪه ﻫﺎ
 -٣آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و روش ﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
 -٤آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ
 -٥آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ،داﻳﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺑﺨﺶ دوم :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ واژﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 -١آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ رﻳﺸﻪ ﻟﻐﺎت ،ﭘﻴﺸﻮﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺴﻮﻧﺪﻫﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ واژه ﺳﺎزی در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و واژﮔﺎن
ﻋﻠﻤﯽ
 -٢آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ واژﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﺗﺄ ﻴﺪ ﺑﺮ واژﮔﺎن ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ
 -٣آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ واژﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان
 -٤آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ واژﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی
 -٥آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ واژﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﻌﻤﺎری داﺧﻠﯽ
ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻧﮕﺎرﺷﯽ
 -١آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻧﮕﺎرش در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ
 -٢ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻧﮕﺎرﺷﯽ در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ ) ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اداری ،ﮔﺰارش ﺳﻔﺮ(...،
ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم :ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﻨﯽ
 -١آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﻨﯽ
 -٢ﺧﻄﺎﻫﺎی راﻳﺞ در ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﭘﺮﻫﻴﺰ از آﻧﻬﺎ
 -٣آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل وﻳﺮاﻳﺶ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ٠٢ :
ﻧﺎم درس :روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٣ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮیـ ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﻮع درس :ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی  ٣٢ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز :ﻧﺪارد
ﻫﺪف :آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﭘﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزة ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع :در اﻳﻦ درس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﻬـﻮم ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﻣﻌﻤـﺎری ،ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠـﺎم ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺗـﺎرﻳﺦ
ﻣﻌﻤﺎری ،ﻧﺤﻮة اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و اﻣ ﺎﻧﺎت روﺷﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری و ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
روش . :درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی ـ ﺳﻤﻴﻨﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿـﻤﻦ آﺷـﻨﺎﻳﯽ ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻳ

ﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری را در ﻃﻮل ﺗﺮم اﻧﺠﺎم داده و ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن را

در ﻼس اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺪرس ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﺤﺎن ﺘﺒﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
١ـ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺗﺤﻘﻴﻖ
 -۲آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری
-١-٢اﻧﻮاع ﻣﺘﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ ) ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ،ﺧـﺎﻃﺮات ،ﻣﺘـﻮن ﺗـﺎرﻳﺨﯽ ،زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣـﻪ،
داﺳﺘﺎن و رﻣﺎن …(  ،ﻧﺤﻮه ،ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﻳ از آﻧﻬﺎ
 -٢-٢اﻧﻮاع اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ ) ﻋﻘﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻗﺮاردادﻫﺎ ( … ،و ﻧﺤﻮة اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
 -٣-٢ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ) دﻳﺴ ﻫﺎی ﻓﺸﺮده اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺷﺒ ﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ (
 -٤-٢ﻓﻴﻠﻢ ) ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی ،ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی ،ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ… (
 -٥-٢ﻧﻘﺸﻪ و ﺗﺼﺎوﻳﺮ
 ٣ـ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﻳ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ
٤ـ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری
٤ـ ١ـ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻔﺴﻴﺮی ـ ﺗﺎرﻳﺨﯽ
٤ـ٢ـ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻴﻔﯽ

٤ـ٣ـ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی وﻣﺪﻟﺴﺎزی
٤ـ٤ـ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘﯽ
٤ـ٥ـ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺮ ﻴﺒﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮردی
٥ـ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻮاع ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﻤﺎری ،ﻧﺤﻮة اراﺋﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ آن
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ﺪ ردﻳﻒ۰۳ :
ﻧﺎم درس :ﺎرﮔﺎه ﻧﮕﺎرش
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ۲ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی
ﻧﻮع درس :ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ  ۳۲ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز:ﻧﺪارد
ﻫﺪف :ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی داﻧﺸﺠﻮ در ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﺜﺮ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺿﻮع :آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻗﺴﺎم
وﻳﺮاﻳﺶ )ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﻨﯽ( ،ﻏﻠﻄﻬﺎی راﻳﺞ در ﻓﺎرﺳﯽﻧﻮﻳﺴﯽ ،روﺷﻬﺎی ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ؛
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ؛ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﮕﺎرش و وﻳﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدی در ﺎرﮔﺎه
روش :آﻣﻮزش و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻏﻠﻄﻬﺎی راﻳﺞ در ﻓﺎرﺳﯽﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :اﻣﺘﺤﺎن ﺘﺒﯽ ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
 ﻓﻮاﻳﺪ درس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درس ،روش ارزﻳﺎﺑﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ درس؛ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت؛ ﻣﺒﺎﺣﺚ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺮاﺗﺐ زﺑﺎن )ﻣﺨﻔﯽ ،ﻣﺤﺎوره ،ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﺔ ﻣ ﺘﻮب ،اداری ،ﻋﻠﻤﯽ ،ادﺑﯽ(... ، واژه و واژهﮔﺰﻳﻨﯽ وﻳﺮاﻳﺶ و اﻗﺴﺎم آن :ﻣﺤﺘﻮاﻳﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ،زﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﻨﯽ ﻣﺮﺟﻊﺷﻨﺎﺳﯽ ) -١ﻣﺮاﺟﻊ ﻟﻐﺖ -٢ ,ﻣﺮاﺟﻊ اَﻋﻼم ( ﻣﺮﺟﻊﺷﻨﺎﺳﯽ )ﺷﻴﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺘﺎﺑﺖ( روش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ )ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﻃﺮز ﻧﻮﺷﺘﻦ ،روﺷﻬﺎی ارﺟﺎع( ﭘﺎ ﻴﺰهﻧﻮﻳﺴﯽ )ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻓﺎﻳﺪه( ﺎرﮔﺎه )ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﭘﺎ ﻴﺰهﻧﻮﻳﺴﯽ( -ﺎرﮔﺎه )ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻓﺮدی ﭘﺎ ﻴﺰهﻧﻮﻳﺴﯽ(
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ﺪ ردﻳﻒ٠٤:
ﻧﺎم درس:ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٣ :واﺣﺪ

ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮي
ﻧﻮع درس :ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٤٨ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز :ﻧﺪارد

ﻫﺪف :ارﺗﻘﺎي ﻤّﻲ و ﻴﻔﻲ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮ درﺑﺎرة ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎ اﺗ ﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر و ﻣﻮارﻳﺚ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﺮور اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان در ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ از اﺳﻼم و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ
ﺟﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ دورة ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ،ﻣﻌﺎرف ،ادﺑﻴﺎت ،ﻫﻨﺮ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اروﭘﺎ؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ ّ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی آن دوره؛ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟ ّﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ دورة ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻀﻮری ﺑﺎ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی
ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه ،ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ،ﻣﻌﺎرف ،ادﺑﻴﺎت ،ﻫﻨﺮ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی آن دوره؛ و آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ آراء ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرة آﻧﻬﺎ
روش :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮ ،ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ؛ در دو ﺑﺨﺶ ﺳﻤﻴﻨﺎری و ﻣﻮزهای
ﺟﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دورهای ﺧﺎص
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﺔ داﻧﺸﺠﻮ درﺑﺎرة ﻧﺴﺒﺖ ﻳ اﺛﺮ ﻳﺎ ﻳ ﻧﻮع اﺛﺮ ﺑﺎ ّ
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
 ﻓﻮاﻳﺪ درس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درس ،روش ارزﻳﺎﺑﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ درس ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻨﻮی؛ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روش ﭘﮋوﻫﺶ درﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 ﻣﺮوری ﻠﯽ ﺑﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان و ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ درس ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه و رو ش ﻫﺎ و دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ،و ﻣﺒﺎﻧﯽ دوره ﺑﻨﺪی ﻫﺎ.
 ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان ) ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم( ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان ) ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﺳﻼم( ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان ) از ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن ﺗﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻐﻮل( -ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان ) از اﻳﻠﺨﺎﻧﺎن ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﺻﻔﻮﻳﺎن(

 ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان ) از ﺻﻔﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎن( ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان ) ﻗﺎﺟﺎرﻳﺎن( ﻣﺮوری ﺑﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان ) ﭘﻬﻠﻮی( -از اﺛﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ )ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﯽء ﻣﻮزهای در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن(

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ٠٥ :
ﻧﺎم درس :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٢ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی
ﻧﻮع درس :ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز :ﻧﺪارد
ﻫﺪف :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻨﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ
ﻳ ﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻳ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ داﻧﺸﺠﻮ درﺑﺎرة ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮد
ﻣﻮﺿﻮع :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،ﻧﮕﺎرﮔﺮی؛ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ؛ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻫﺎی
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری؛ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ اﻳﺮاﻧﯽ )ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ(
روش :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻠﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒﻴﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻳﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ ،اﺑﺰارﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻫﺮﻳ  ،و
ﺗﻨﻮﻋﺎت آﻧﻬﺎ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :اﻣﺘﺤﺎن ﺘﺒﯽ ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ؛ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳ ﯽ از ﻫﻨﺮﻫﺎی
اﻳﺮاﻧﯽ

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
ﻓﻮاﻳﺪ درس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درس ،روش ارزﻳﺎﺑﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ درساﺻﻮل ﻠﯽ و ﺳﺎزو ﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮك ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﻨﺘﯽ )ﻫﻨﺪﺳﻪ و رﻳﺎﺿﻴﺎت ،ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ،وزن و اﻳﻘﺎع(...،ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽﻧﮕﺎرﮔﺮیﺗﺬﻫﻴﺐﺑﺎﻓﺘﻪﻫﺎﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽﻫﻨﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری-ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ٠٦ :
ﻧﺎم درس :روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﻣﻌﻤﺎری
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ٢ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی
ﻧﻮع درس :اﺻﻠﯽ ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز٠٢ :
ﻫﺪف :آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ روﺷﻬﺎ و روﻳ ﺮدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕـﺎری ﻣﻌﻤـﺎری ،ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻓ ـﺮی و
ﻧﻈﺮی ﻪ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻪ در ﻣﻮرد ﺎرﺑﺮد ﻫﺮﻳ از اﻳﻦ روﺷﻬﺎ و روﻳ ﺮدﻫـﺎ ﺑـﻪ
وﻳﮋه در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻣﻮﺿﻮع :در اﻳـﻦ درس داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ آﺛـﺎر ﻣـﻮرﺧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻌﻤـﺎری ) ﻣﺜـﻞ وﻟﻔﻠـﻴﻦ ،ﺑﻠـﻮﻣﺮ ،ﭘﺎﻧﻮﻓﺴـ ﯽ،
ﺳﺎﻣﺮﺳﻮن ،ﭘﻮزﻧﺮ ،وﻳﺪﻟﺮ ,ﭘﻮپ و ﻧﺤﻮة ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .آراء ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺗﺌـﻮری
ﺗﺎرﻳﺦ و زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻣﺜﻞ ﻫﮕﻞ و ﻓﻮ ﻮ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮی روﻳ ﺮدﻫـﺎی ﻓـﻮق
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزة ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤـﺎری ﺟﻬـﺎن و ﺑـﻪ وﻳـﮋه اﻳـﺮان ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
روﻳ ﺮدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪه و روش ﺑﺮﺧﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ,ﻧﻮع ﻣﻄـﺎﻟﺒﯽ ـﻪ اراﺋـﻪ ﻣـﯽ
دﻫﻨﺪ ,ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ روﻳ ﺮدﻫﺎی آن ﻫﺎ ﻣﻮردﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
روش  :درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی ـ ﺳﻤﻴﻨﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻮدن ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه از
اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای ﺷﺮ ﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ـﻼس دﻋـﻮت ﻣـﯽ ﮔـﺮدد .داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن
ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎر ﺖ ﻓﻌﺎل در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس  ,ﭘﻴﺮاﻣﻮن روش ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﻳ ﻣﻮرخ ﻣﻌﻤﺎری در ﺟﻬﺎن ﻳـﺎ اﻳـﺮان و
ﻳﺎ ﻳ ﯽ از روﻳ ﺮدﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺧﻮد را در ـﻼس اراﺋـﻪ ﻣـﯽ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎر ﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس ,ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳـﺘﺎد
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽ ﻨﻨﺪ و آزﻣﻮن ﺘﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
-

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ روﺷﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری

-

ﺑﻴﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﻮﻳﺴﯽ

-

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

-

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری اﻣﭙﻴﺮﻳ

-

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﻣﺪرن

-

روﻳ ﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری

-

ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﺮان

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ٠٧ :
ﻧﺎم درس :ﻧﻘﺪ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٣ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی -ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﻮع درس :اﺻﻠﯽ ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی ٣٢ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز٠٦ ،٠٢ :
ﻫﺪف :ﻫﺪف از اﻳﻦ درس آﺷﻨﺎ ﺮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻧﻘﺪ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری و آﻣﻮزش آداب و روش ﻫﺎی ﻧﻘﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت اﻳﺸﺎن در ﺎر ﻧﻘﺪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺪف ,ﺗﺮﺑﻴﺖ
داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ اﺳﺖ ﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ درﺑﺎره آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﺪ و درﺑﺎره آن ﻫﺎ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ و
ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع :در اﻳﻦ درس روش ﻫﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ,ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻧﻘﺪ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری  /ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ,ﺗﺎ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش روش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر ,ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻧﻘﺪ
ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﻘﺪ ,ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎره آن ,روش ﻫﺎی ﻧﻘﺪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روش ﻫﺎی ﻧﻘﺪ
و ﺗﺤﻠﻴﻞ در اﻧﻮاع ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﻫﺎ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻨﻮن ﻧﻘﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
و ﺗﺄوﻳﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺣﻴﻦ ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن اﻧﻮاع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﻘﺪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
روش :در ﻣﻴﺎن روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻘﺪ ,روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ  /ﻃﺮاﺣﺎﻧﻪ ,ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺎرﮔﺎه اﺳﺖ .روﺷﯽ ﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ,ﺑﻪ وﺟﻪ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ اﺛﺮ ﺑﻴﺶ از وﺟﻮه دﻳﮕﺮ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری از آن ﺣﻴﺚ ﻪ اﺛﺮ
ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺖ ,ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺷﻴﻮه اﮔﺮﭼﻪ اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓ ﺮی و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﺑﻪ ﻣﺪد ﺷﺎرح و ﻣﻨﻘﺪ ﻣﯽ آﻳﺪ ,اﻣﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﺛﺮ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻃﺮاﺣﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﻃﺮاح اﺳﺖ.
ﻟﺬا آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺄوﻳﻞ دﻏﺪﻏﻪ ﻋﻤﺪه ﺎرﮔﺎه اﺳﺖ.
ﺟﻠﺴﺎت درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺗﻌﺪادی از ﺟﻠﺴﺎت آن  ,ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی روش ﻫﺎی ﻧﻘﺪ
ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺎه ﻣﺪرس ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﻧﺸﺠﻮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻠﺴﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺮدی ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ اﺛﺮ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎری
را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﯽ ﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ دﻋﻮت ﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﺪ آﺛﺎر
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮان در ﭘﺎره ای از ﺟﻠﺴﺎت ﺎرﮔﺎه ,ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﺮد و از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﺷﺮح ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺧﻮد را در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ﻧﮕﺎرش ﻳ ﮔﺰارش ) ﮔﺮوﻫﯽ ( ﻧﻘﺎداﻧﺔ ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎرة ﻳ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از آﺛﺎر ,ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮ ) ﻓﺮدی ( و اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ) ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﺎرﮔﺎه ( ﻣﺒﻨﺎی ارزﻳﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞ
ﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ) ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮه ( اﺳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﺪرس ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺘﺤﺎن ﺘﺒﯽ ﻣﻴﺰان درك داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی درس را ﺑﺴﻨﺠﺪ .اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن را ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل و ﻳﺎ اواﺳﻂ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺮد.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
-

ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻧﻘﺪ :ذ ﺮ ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻘﺪ و ﻧﻘﺪ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری /ﺗﺎرﻳﺨﯽ

-

ﺿﺮورت ﻧﻘﺪ :ﺷﺮح ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﻓﻨﻮن ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻮاﻳﺪ آن ﺑﺮای
ﻣﻌﻤﺎری و ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری.

-

ﻧﻘﺪ و داﻧﺶ ﻣﻌﻤﺎری :ﺷﺮح ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻘﺪ و داﻧﺶ ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻘﺪ در ﺣ ﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری.

-

روش ﻫﺎی ﻧﻘﺪ :ﻣﻌﺮﻓﯽ آداد و روش ﻫﺎی ﻧﻘﺪ ﻣﻌﻤﺎری و اﻧﻮاع دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻧﻘﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ :اﻫﺪاف
ﻧﻘﺪ ،ﻓﻨﻮن ﻧﻘﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎ در ﻧﻘﺪ و ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ  ،و ﻧﻘﺪ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ  /ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ.

-

ﻓﻨﻮن ﻧﻘﺪ :ﺗﻮﺻﻴﻒ ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺗﻔﺴﻴﺮ ،ﺗﺄوﻳﻞ .

-

روش ﻫﺎی ﻧﻘﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری ﻫﺎ:ﺷﺮح روش ﻧﻘﺪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری در ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﻌﻤﺎری  ،و ﻣﻌﺮﻓﯽ روﻳ ﺮدﻫﺎی ﻣﻮرﺧﻴﻦ.

-

ﺷﺮح و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻮن ﻧﻘﺎداﻧﻪ :ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﺮح ﻣﺘﻮن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻤﺎری ﻳﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﻪ ﻳ
ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از آﺛﺎر را ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺮده اﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺒﻴﻴﻦ روش ﻳﺎ روﻳ ﺮد ﻧﻘﺎداﻧﺔ ﻣﻮرخ/
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه.

-

ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎرة آﺛﺎر :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻳ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری در ﺎرﮔﺎه ،و ﻧﻘﺪ
و ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرس ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎ ﻫﺮدو و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮ ﻣﻬﻤﺎن .در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
آﺛﺎر ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ از روش ﻧﻘﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﻧﻴﺰ ﻤ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

-

ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻘﺪ ﻮﺗﺎه ﻣﺪت :ﺑﺮﮔﺰاری اﺳ ﻴﺲ ﻫﺎی ﻧﻘﺎدی) ﻧﻘﺪ ﻧﻮﻳﺴﯽ ﻮﺗﺎه( درﺑﺎرة ﻳ
از آﺛﺎر در ﺎرﮔﺎه ،ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ،اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﻘﺪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻠﺴﻪ.

ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ٠٨ :
ﻧﺎم درس :ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان  ) ١دوره ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ(
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٣ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی ـ ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﻮع درس :اﺻﻠﯽ ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی ٣٢ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز٠٤ :
ﻫﺪف :اﻫﺪاف اﻳﻦ درس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻟﻒ( آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮة زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣ ﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﭘـﻴﺶ از
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان؛ ب( درك و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻔﻬﻮم و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻏﺎز آن ﻣﻌﻤﺎری ؛ ج ( آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن در
ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺮار از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ؛ د ( ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮة دوره ﺑﻨﺪی ) زﻣﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ( ؛ ه( آﺷـﻨﺎﻳﯽ
ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ؛ و( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺸـﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺪاوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ .
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ در اﻳﻦ درس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از (١ :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪودة ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت
زﻣﺎﻧﯽ دورة ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻴﺶ از ﺗـﺎرﻳﺦ ؛  ( ٢ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣـﺪود و ﻣﺨﺘﺼـﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﯽ ﻣﻌﻤـﺎری ﭘـﻴﺶ از ﺗـﺎرﻳﺦ از
ﻓﺮارود ﺗﺎ ﻣﻴﺎن رود)از ﺳﻴﺤﻮن ﺗﺎ ﻓﺮات (؛ (٣آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺮار؛  ( ٤آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼـﺎت
ﻫﺮ دوره و وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﻬﺎ؛  (٥ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﺰاء ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻨﺎ و ﻓﻀـﺎی
ﻣﻌﻤﺎری در آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد؛  (٦ﺑﺤﺚ در ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷ ﻞ ﮔﻴﺮی ﺑﻨﺎ و ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤـﺎری ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻗﻠـﻴﻢ ,ﻣﺼـﺎﻟﺢ,
ﻓﻦ ,ﺳﺎزه و ﺎر ﺮدﻫﺎ ؛  (٧ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ,اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ,ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ) ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ,ﺳـﺎﺧﺘﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ,رﺳﻮم ,ﺳﻨﺘﻬﺎ ,ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات(؛  (٨ﺑﺤﺚ در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
در ﻓﻀﺎﺳﺎزی آﺛﺎر ﻣﻮﺟﻮد؛  (٩ﺑﺤﺚ در ﻣﺒﺎﻧﯽ دوره ﺑﻨﺪی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﻣﻮارد ؛  (١٠ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط و ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ) از ﻧﻈﺮ ﻣ ﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ( ﺑﺮ ﻳ ﺪﻳﮕﺮ.
روش :در اﻳﻦ درس ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻠﯽ از ﮔﺴﺘﺮه اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان
و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ  ،وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﻠﯽ ﻣﻌﻤـﺎری ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و دوره ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ آن ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد.
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻓﻮق ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﺪرس ﺑﻪ ﻳـ

ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗ ﻤﻴﻠـﯽ در

ﻣﻮرد ﻳ ﯽ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ا ﺘﺸﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻳـﺎ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ وﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را در ﻼس اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻠﯽ ﺗﺮ در ﺣـﻮزه ﻣﻌﻤـﺎری ﭘـﻴﺶ از
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸ ﻴﻞ دﻫﺪ.

از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری در دوران ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و اﺑﻬﺎم
اﺳﺖ ,از اﻳﻦ رو ﻣﺒﺎﺣﺚ درس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ا ﺘﺸﺎﻓﺎت و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎی ﺣـﻮزه ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ
درس ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑـﻪ روز ﮔﺮدﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺿـﺮورت درس ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی – ﺳﻤﻴﻨﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ از اﺳـﺎﺗﻴﺪ و ﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﺧﺒـﺮه در
ﺣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ) دورة ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ( ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎر ﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ـﻪ
داﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
-

ﺣﺪود و ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،اﻗﻠﻴﻤﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان

-

ﮔﺴﺘﺮه اوﻟﻴﻦ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ در ﺣﻮزة ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

-

ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺳﺎ ﻦ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ در ﻓﻀﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد در اﻳﻦ دوره

-

ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻤﺎری و اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷ ﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ

-

ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺛﺎر ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﻮاع زﻧﺪﮔﯽ و
اﺳﺘﻘﺮار ) ﻮچ ﻧﺸﻴﻨﯽ ،ﻏﺎرﻧﺸﻴﻨﯽ ،ﻳ ﺠﺎﻧﺸﻴﻨﯽ(

-

ﻣﻌﺮﻓﯽ آﺛﺎر اوﻟﻴﻦ روﺳﺘﺎﻫﺎ در اﻳﺮان

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ٠٩ :
ﻧﺎم درس :ﭘﮋوﻫﺶ درﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان  )٢ﻣﻌﻤﺎری دوران ﺗﺎرﻳﺨﯽ(
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٣ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی ـ ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﻮع درس :اﺻﻠﯽ ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی ٣٢ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز٠٤ :
ﻫﺪف :ﻫﺪف از اﻳﻦ درس آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﺎﻧﯽ و ﻣ ﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎری دوران ﺗﺎرﻳﺨﯽ ) از ﻋﻴﻼم
ﺗﺎ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ(  ،ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻳﻦ دوره و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷ ﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﻦ ﺣﻮزه
ﻫﺎ اﺳﺖ .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ دوره آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و آن را ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﯽ ﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻳﻦ
دوره ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ در اﻳﻦ درس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 (١ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪوده ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺎت زﻣﺎﻧﯽ ـ ﻣ ﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎری دوره ﺗﺎرﻳﺨﯽ
 (٢ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  ،ﻣﺤﺪوده ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻳﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ آﻧﻬﺎ و
راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دوره ﺑﻨﺪی ﺗﺎرﻳﺨﯽ .
 (٣ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺣﻮزه ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻫﺮ
ﺣﻮزه
 (٤ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺮ ﺣﻮزه  ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷ ﻞ ﮔﻴﺮی آن ،وﻳﮋﮔﯽ آﺛﺎر ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ،اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﺑﻨﺎﻫﺎ در ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻤﺎری ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دوره ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ
 (٥ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﺰاء ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎ د ر ﻫﺮ ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺒ ﻣﻌﻤﺎری .
 (٦ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ.
 (٧ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ از ﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط و ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮ ﻳ ﺪﻳﮕﺮ) از ﻧﻈﺮ ﻣ ﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ در
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ درون ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار(.
روش :در اﻳﻦ درس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻌﻤﺎری دوران ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد و ﺑﺎ
راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﺪرس ﺑﻪ ﻳ

ﭘﮋوﻫﺶ ﺗ ﻤﻴﻠﯽ در ﻣﻮرد ﻳ ﯽ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ا ﺘﺸﺎﻓﯽ در

ﻣﻮرد ﻳ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد را در ﻼس اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻠﯽ ﻧﻴﺰ در ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری دوران ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ را
ﺗﺸ ﻴﻞ دﻫﺪ.

از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری در دوران ﺗﺎرﻳﺨﯽ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،از
اﻳﻦ رو ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در درس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ،ا ﺘﺸﺎﻓﺎت و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ درس ،ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ روز
ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﺮورت درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی ـ ﺳﻤﻴﻨﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ
اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮه در ﺣﻮزه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ) دوره ﺗﺎرﻳﺨﯽ( ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس دﻋﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺘﺒﯽ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ،ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎر ﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس و ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ و آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری در دوران ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری ) ﺳﻨﺖ ﻫﺎ  ،ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﯽ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎو ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت ،ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮاﻣﻠﯽ و ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی(
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﺣﻮزه. ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻌﻤﺎری در دوران ﺗﺎرﻳﺨﯽ ) ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺎﻃﻴﺮی ،دﻳﻦ  ،ﻗﺪرت ،دوﻟﺖ  ،ﻃﺒﻘﺎتاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺪاﻓﻊ(.
 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺮار) روﺳﺘﺎ ،ﺷﻬﺮ ،ﻮچ ﻧﺸﻴﻨﯽ( و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه. ﺳﺒ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از آﻧﻬﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ) ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻓﻨﺎوری ( اﺟﺰاء ﺗﺸ ﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺑﻨﺎ ،ﻧﺤﻮه ﻓﻀﺎﺳﺎزی ،اﻟﮕﻮﻫﺎ ،ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری دوران ﺗﺎرﻳﺨﯽ.
 ﻣﻌﻨﺎ و ﻧﻤﺎدﮔﺮاﻳﯽ در ﻣﻌﻤﺎری دوران ﺗﺎرﻳﺨﯽ. ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻌﻤﺎری ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ ـ روﻣﯽ وارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ.

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ١٠ :
ﻧﺎم درس :ﭘﮋوﻫﺶ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان  )٣دوره اﺳﻼﻣﯽ(
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٤ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی ـ ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﻮع درس :اﺻﻠﯽ ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٤٨ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی ٣٢ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز٠٨ :

ﻫﺪف :ﻫﺪف از اﻳﻦ درس آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری در
دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ درس ﻣﯽ ﻮﺷﺪ ﻧ ﺎت ﻣﺒﻬﻢ و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮده اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل را
درﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع:ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﻀﺎ و ﻓﻀﺎﺳﺎزی و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ درس را ﺗﺸ ﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ،
ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ دوره ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻻزم ﺑﺮای ادراک ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﺪ ،ﻋﻠﻞ رﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺮ دوره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
روش :ﻣﺒﺎﺣﺚ

ﻼس در اﻳﻦ درس ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻳﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺎ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ

ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺎر ﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس را دﻧﺒﺎل ﺮده و آﻧﻬﺎ را ﺷﻔﺎف ﺗﺮ و
دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺷﺮ ﺖ در ﻼس ﻫﺎ ﻳ

ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺪرﺳﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ درﺑﺎره آﺛﺎر ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﻤﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﻘﺎط اﺑﻬﺎم و ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻔﻘﻮده ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ .ﺎرﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ درس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻪ ﺑﻪ ﻣﺪد ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺼﻮﻳﺮ روﺷﻨﺘﺮ
و دﻗﻴﻘﺘﺮی از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ و در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺪ .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﺘﯽ اﻻﻣ ﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺤﻞ آﺛﺎر و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .دﻋﻮت از
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس را ﻏﻨﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺨﺸﺪ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﺘﺒﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﻧﻴﻤﺴﺎل ،ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎر ﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﻳﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی درس:
اﻟﻒ ـ ﻣﻘﺪﻣﺎت

-

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،ﻣﺤﺪودة ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ آن.

-

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻮﻳﺴﯽ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل آن و ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ارزﻳﺎﺑﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ .

-

ﻧﺤﻮه ﺷ ﻞ ﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم اﻳﺮان و ﻣﻌﻤﺎری
ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار.

-

اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻠﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﺔ دورة اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣ ﻮﻣﺘﻬﺎ و ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و اﻋﺘﻘﺎدات و
ﺑﺎورﻫﺎ.

-

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان.

-

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎران و ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﺎری ،روﺷﻬﺎی آﻣﻮزش و آداب و اﺧﻼق
ﻣﻌﻤﺎری.

-

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻠﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮﻳ از آﻧﻬﺎ در ﻴﻔﻴﺎت ﻓﻀﺎ و ﻓﻀﺎﺳﺎزی.

ب ـ دوره ﺑﻨﺪی و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل
 ﺑﺤﺚ در ﻣﺒﺎﻧﯽ دوره ﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ و دوره ﺑﻨﺪی ﻫﺎﻳﯽ ﻪ ﺗﺎ ﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ ﻫﺮﻳ از آﻧﻬﺎ.
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷ ﻞ ﮔﻴﺮی و ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎتﻓﺮﻫﻨﮕﯽ واﻋﺘﻘﺎدی ،ﺗﺤﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و اﻗﻠﻴﻤﯽ و ﻣﺤﻠﯽ،
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻓﻨﺎوری و  ...و ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮﻳ

از آﻧﻬﺎ در ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻌﻤﺎری وﺷﻬﺮﺳﺎزی دوره ﻫﺎی

ﻣﺨﺘﻠﻒ.
 -ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺮﻳ

از اﻧﻮاع ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه دوره اﺳﻼﻣﯽ در ﻃﻮل

ﺗﺎرﻳﺦ.
 ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﻤﺎری دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از آن دوره ﺑﺤﺚ در ﺗﻔﺎوت و ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻌﻤﺎری دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻتﻣﻌﻤﺎری ﻫﺮ دوره.
ﺗﺬ ﺮ :ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و ﺟﺴﺘﺠﻮی دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﻼس را
ﺗﺸ ﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻼس ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﻣﻮﺷ ﺎﻓﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻳ

ﻧﻮع ﺑﻨﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﭙﺮدازد ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺮ دوره را

در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت را رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
در اراﺋﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻼس ﺷ ﻞ ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻪ آن ﻳﺎری رﺳﺎﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻖ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺎﻣﻼ ً ﻣﺘ ﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ١١ :
ﻧﺎم درس :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٣ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی ـ ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﻮع درس :اﺻﻠﯽ ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی ٣٢ ،ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻠﯽ
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز٠٩ ،٠٧ :
ﻫﺪف :ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻀﻮر اﺳﻼم در ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺣﻮزة ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﻧﻘﺶ آن
در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﻤﺎری و اﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﻳﮕﺮ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻳ ﺪﻳﮕﺮ.
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ درس ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ و راﺑﻄﺔ آن ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری دﻳﮕﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎ،
ﺟﺴﺘﺠﻮی رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ،ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ ،درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ و ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ و ﺗﻼﻗﯽ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷ ﻞ دﻫﯽ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی زﻳﺴﺘﯽ ـ ﻣﻌﻤﺎری ـ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮه ای از ﺟﻬﺎن ﻪ در آن اﺳﻼم از ﺑﺪو ﻇﻬﻮر ﺗﺎ ﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﺤﺴﻮس داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺤﺪودة ﻣ ﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻮزة اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺗﺸ ﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
روش :ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎد ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺣﻮزة ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻨﻴﺎدی آن در ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﺴﺘﺮ
واﻗﻌﯽ ﻓﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،اﻳﻦ درس در دو ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ
ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻪ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﮔﺴﺘﺮة زﻣﺎﻧﯽ و ﻣ ﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد در ﻼس اراﺋﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻴﺰﮔﺮدی ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﻴﺪاﻧﯽ و ﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای در اﻳﺮان و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺟﺰ آن
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در ﻼس اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﻴﺮد.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺘﺒﯽ در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ،ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎر ﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس و ﻣﻘﺎﻟﺔ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣ ﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن
ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪودة زﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﻘﻄﺔ آﻏﺎز و ﻣﺤﺪودة زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﭘﻮﺷﺶ در درس
ـ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎ و آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎ
ـﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ
ـ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺗﺒﺼﺮه :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم  ،ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﻘﻮﻻت وﻧﻴﺰ
وﺳﻌﺖ دورة زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺗﺮم اراﺋﺔ درس ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و
ﮔﺴﺘﺮه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در آن راﺳﺘﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ۱۲ :
ﻧﺎم درس :رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ۶ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ:
ﻧﻮع درس :اﺻﻠﯽ ـ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ:
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز :ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ درس از ﭼﻬﺎر درس  ۱۰ ،۰۹ ،۰۸و ۱۱
ﻫﺪف :ارزﻳﺎﺑﯽ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت داﻧﺸﺠﻮ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ در ﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﻴﺮی در ﻳ

ﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺪف اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع :رﺳﺎﻟﻪ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻳ

ﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ دﻗﻴﻖ و روﺷﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﺎص ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺨﺶ اول و ﺑﺤﺚ در اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺖ آن ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺎر در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻤﻴﺖ و ﻴﻔﻴﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻳ

ﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ١٣ :
ﻧﺎم درس :ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﻬﺮ در اﻳﺮان
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٢ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی
ﻧﻮع درس :اﺧﺘﻴﺎری
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ۳۲ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز٠٤ ،٠٢ :
ﻫﺪف :ﻫﺪف از اﻳﻦ درس آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻧﯽ  ,ﺳﻴﺮ ﺗﺤـﻮل ﺷـﻬﺮ و ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎزﻣﺎن
ﻓﻀﺎﻳﯽ آن از زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ در اﻳﺮان ﺗﺎ دوران ﺣﺎﺿﺮاﺳﺖ,
ﻣﻮﺿﻮع :در اﻳﻦ درس ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ در ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺎﻟﺒـﺪی _ ﻓﻀـﺎﻳﯽ ﺷـﻬﺮ  ,ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ,اﻗﻠﻴﻤﯽ ,اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ,ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ,اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺷ ﻞ ﮔﻴﺮی ﻓﻀـﺎﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻫـﺎی ﺷـﻬﺮی,
ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮ ,ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ و ﻣﺼـﺪاﻗﻬﺎ ,ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ و ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .راﺑﻄﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮی در ﺷـ ﻞ ﮔﻴـﺮی ﺎﻟﺒـﺪی _ ﻓﻀـﺎﻳﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺷـﻬﺮی ﻣـﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺎﻟﺒﺪی _ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
روش  :درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺎر ﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس ,ﺑﺎ اﻧﺘﺨـﺎب ﻳ ـﯽ
از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ,ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در آن زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ را ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻼس اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﺘﺒﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس
-

ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ,ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل آن

-

ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻫﺎ و ﻣﺮا ﺰ ﺷﻬﺮی ﻣﻬﻢ اﻳﺮاﻧﯽ در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﻳﺦ

-

ﻧﺤﻮه ﻣ ﺎن ﻳﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻧﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ

-

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷ ﻞ ﮔﻴﺮی ﺷﻬﺮ و ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ؛ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ  ,ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

-

اﺟﺰاء ﺗﺸ ﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺷﻬﺮ و ﺳﻴﺮ ﺗﻄﻮر آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ

-

اﻧﻮاع ﺷ ﻞ ﺷﻬﺮ و ﺗﺤﻮﻻت آن

-

وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ,اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ,اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ آن

-

راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮ و ﺗﺤﻮﻻت آن در ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﻳﺦ

-

ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻴﺮ ﺗ ﻮﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻧﯽ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ١٤ :
ﻧﺎم درس :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٢:واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی
ﻧﻮع درس :اﺧﺘﻴﺎری
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎز٠٤ :
ﻫﺪف :ﻫﺪف از اﻳﻦ درس آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ،اﻫﺪاف ،ﻧﻈﺮﻳﺎت ،رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺎ
و روﺷﻬﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ آن ،ﺷ ﻞ ﮔﻴﺮی و ﺳﻴﺮ ﺗﺤـﻮل آن ،ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎی ﻋﻠﻤـﯽ و داﻧﺸـﻬﺎ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﺤﻮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎری و ﺑﺎﻟﻌ ﺲ  ،و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳـﯽ
اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع :ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ در اﻳﻦ درس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز(۱:ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮔﺮاﻳﺶ
اﺻﻠﯽ آن ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی رﻓﺘﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺴﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ او و در دوره ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن؛(۲ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل اﻫﺪاف  ،ﻧﻈﺮﻳﺎت ،رﻫﻴﺎﻓﺖ ﻫﺎ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺎ ﻴﺪ
ﺑﺮ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻌﻤﺎری؛  (۳ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺷﻬﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ،ﺸﻒ،
ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﺣﻔﺎﻇﺖ وﻣﺮﻣﺖ ﻣﻮاد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری؛ ؛ (۴آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﯽ
و ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﻴﺸﺘﯽ ،ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﻓﻦ آوری ،ادرا ﯽ و ﻏﻴﺮه
از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ؛ (۵ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن رﺷﺘﻪ ای در ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از
داﻧﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮاج داده ﻫﺎ و اﺳﺘﻨﺘﺎج دﻗﻴﻖ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎ ﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ
زﻳﺴﺖ ﺑﻮم و ﻣﻌﻤﺎری  (۶ﺑﺮرﺳﯽ ﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز ﺑﺎ
ﺗﺎ ﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﻤﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺎزی.
روش :درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی -ﺳﻤﻴﻨﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻋﻮت از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺧﺒﺮه ﺑﺮای ﭘﻴﺸـﺒﺮد
ﻣﺒﺎﺣﺚ درس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﻨﺎ و ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﺪ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺘﺒـﯽ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .ﻣﺸـﺎر ﺖ ﻓﻌـﺎل داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﻼس و اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺞ از اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷـﻔﺎﻫﯽ و /ﻳـﺎ ﺘﺒـﯽ
در ﻼس در ﻧﻤﺮات ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
-

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﻳﺨﭽﺔ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ – ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺮﻳﺎت آن

-

ﻧﺤﻮه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﻫﻴﺎﻓﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

-

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﺎری در ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ

-

روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری

-

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در درك ﻣﻌﻤﺎری

ﺑﺮرﺳﯽ ﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺗﺎ ﻴﺪ ﺑﺮ
ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ١٥ :
ﻧﺎم درس :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزه و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﯽ
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٢ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی ـ ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﻮع درس :اﺧﺘﻴﺎری
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز :ﻧﺪارد
ﻫﺪف :ﻫﺪف از درس آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد ,ﻣﺼﺎﻟﺢ ,ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻌﻤﺎری ﺳـﻨﺘﯽ
اﻳﺮان ,دﻻﻳﻞ ﺎرﺑﺮد و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻴﻨﯽ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻮﺿﻮع :در اﻳﻦ درس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ اﻧـﻮاع ﻣـﻮاد ,ﻣﺼـﺎﻟﺢ و ﺳـﺎزه ﻫـﺎﻳﯽ ـﻪ در ﺳـﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫـﺎ و ﻓﻀـﺎﻫﺎی
ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ,ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﻧﺤـﻮه ﺗﺤـﻮل آﻧﻬـﺎ آﺷـﻨﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ .ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ
ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﺑﻨـﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷ ﻞ ﮔﻴﺮی ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
روش :درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی _ ﻋﻤﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻤﻦ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ,از ﻧﻈـﺮ
ﺎرﺑﺮد اﻧﻮاع ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ,ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﺪرس ﻳ ﺑﻨـﺎی ﺳـﻨﺘﯽ را اﻧﺘﺨـﺎب و آن را از
ﻧﻈﺮ ﺳﺎزه  ,ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻓﻨﻮن ﺑﻪ ﺎر رﻓﺘﻪ ,ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ,ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﻴﻨﺔ ﺳﺎزه و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﯽ ,ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺣﻮل ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻠﯽ ﺗـﺮ در
اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﺑﺪ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺘﺒﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
 ﺗﺒﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ واژﮔﺎن ﻣﻮرد ﺎرﺑﺮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺘﻮن ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﺳﻨﺘﯽ ,ﻣﺸﺨﺼﺎت ,ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ,اﻧﻮاع ﺎرﺑﺮد ,ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت وﺿﻌﻒ ﻫﺮﻳ .
 ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻓﻦ آوری در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﻧﺤﻮة اﻧﺘﺨﺎب و ﺑ ﺎرﮔﻴﺮی و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤـﯽ ,ﻣﺤﻴﻄـﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت و درﺑﺮاﺑﺮﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ

 ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ,ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺸ ﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﭘﯽ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ,ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺳـﺎزه ای ,ﻧﻘـﺎطﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزه ای ,ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
 ﺳﺎزه ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ,ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺸ ﻴﻞ دﻫﻨﺪه از ﭘﯽ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ ,ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳـﺎزه ﻫـﺎی ﭼـﻮﺑﯽ,ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم ﺳﺎزه ای ,ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺗﺼﺎﻻت
 ﺳﺎزه ﻫﺎی آﺟﺮی ,ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺸ ﻴﻞ دﻫﻨﺪه ,ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺎزه ای ,ﻧﻘﺎط ﻗـﻮت وﺿـﻌﻒ ﻧﻈـﺎمﺳﺎزه ای ,ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﺎزه آﺟﺮی ,آﺟﺮ ﺎری ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ,
 ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ ,ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺸ ﻴﻞ دﻫﻨﺪه ,ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﺎزه ای ,ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻧﻈـﺎمﺳﺎزه ای
 ﺳﺎزه ﻫﺎی ﺗﺮ ﻴﺒﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎ -ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﺋﻴﻨﯽ و ﻧﺤﻮة اﺟﺮا و ﺟﺰﺋﻴﺎت آﻧﻬﺎ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ١٦ :
ﻧﺎم درس:آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺘﻴﺒﻪﻫﺎ
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٢ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی
ﻧﻮع درس :اﺧﺘﻴﺎری
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز :ﻧﺪارد
ﻫﺪف :آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺘﻴﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻳ ﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
اﻳﺮان.
ﻣﻮﺿﻮع :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻗﺴﺎم ﻣﺘﻮن ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﺷﻴﺎ ،ﻧﻮع ﺗﻮﻗﻊ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺘﻦ و ﺷﻴﻮة
اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺘﻦ.
روش :ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن و ﺘﻴﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت از آﻧﻬﺎ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :اﻣﺘﺤﺎن ﺘﺒﯽ ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ؛ ارزﻳﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ داﻧﺸﺠﻮ در ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳ ﯽ از ﻣﺘﻮن ﻳﺎ
ﺘﻴﺒﻪﻫﺎ
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
ﻓﻮاﻳﺪ درس ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ درس ،روش ارزﻳﺎﺑﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ درساﻫﻤﻴﺖ زﺑﺎن و ﺧﻂ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی؛ ﻋﻠﻢ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴ ﺑﺤﺚ در ﻤﺒﻮد ﻣﺘﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری در ﻣﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮد؛ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻗﺴﺎم ﻣﺘﻮن )ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ادﺑﯽ ،(... ،ﺳﻴﺮﺗﺤﻮل ﻣﺘﻮن و ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ادوار ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان
ﻣﺘﻮن و ﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺘﺎﺑﻬﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺗﺎرﻳﺦﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺘﺎﺑﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻘﻬﯽﺗﺬ ﺮهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺐﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﻳﺒﺎﭼﺔ ﻣﺮﻗﻌﻬﺎدﻳﻮاﻧﻬﺎ و ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺪﻧﺎﻣﻪﻫﺎداﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺣ ﺎﻳﺘﻬﺎ و اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎآﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﺘﻮتﻧﺎﻣﻪﻫﺎ-ﻣﺘﻮن دﻳﻨﯽ و ﻣﻘﺪس

اﺳﻨﺎد ) -۱اﺳﻨﺎد ﺣ ﻮﻣﺘﯽ و دﻳﻮاﻧﯽ -۲ ،اﺳﻨﺎد ﻣﺮدﻣﯽ( و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎتﺟﻤﻞ  -۳ ,ﺘﻴﺒﺔ اﺷﻴﺎ -۴ ,ﺘﻴﺒﺔ ﺑﻨﺎﻫﺎ(
 -ﺘﻴﺒﻪﻫﺎ ) -۱ﺧﻂ در ﺘﻴﺒﻪ -۲ ،ﻣﺎده ﺗﺎرﻳﺦ و ﺣﺴﺎب ّ

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ١٧ :
ﻧﺎم درس :ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٢ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی
ﻧﻮع درس :اﺧﺘﻴﺎری
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز٠٢ :
ﻫﺪف :ﻫﺪف از درس آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻌﻤﺎری و راﺑﻄﺔ ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﻣﻌﻤـﺎری ﺑـﺎ آﻣـﻮزه ﻫـﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻮزه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻮم ،ﻓﻠﺴﻔﻪ و ادﺑﻴﺎت اﺳﺖ .در اﻳﻦ درس راﺑﻄﺔ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﻋﻤـﻞ ﻣﻌﻤـﺎری
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد  .آﺷﻨﺎﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن ﻣﻬﻢ ﻧﻈﺮی ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی از اﻫﺪاف درس را ﺗﺸـ ﻴﻞ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺿﻤﻨ ٌﺎ در اﻳﻦ درس ﻣﻘﺪﻣﺎت آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدی ﻣﺘﻮن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻣﻮﺿﻮع :در اﻳﻦ درس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن ـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻠﻴـﺪی در ﺗﻌـﻴﻦ اﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻣﻌﻤﺎراﻧـﻪ در ﻏـﺮب از
دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﻨﻮن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻧﺤﻮة ﺑﻴﺎن و ﺗﺠﻠًﯽ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری در ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ درس ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻣﺰﻳﺎﺑﯽ و ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪن ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری در ﺑﻨﺎﻫـﺎ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﻣﻮرد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮی در ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ ﺑﺨـﺶ دﻳﮕـﺮ ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﻼس را ﺗﺸ ﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
روش :درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی ـ ﺳﻤﻴﻨﺎری اراﺋﻪ ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻃﻮل ﺟﻠﺴـﺎت ـﻼس ﺑـﺎ ﺳﺮﻓﺼـﻠﻬﺎی
درس آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻮن ﻣﻨﺘﺨﺐ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﻳﺔ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﻣ ﺎن از
اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان در ﺣﻮزه ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس دﻋﻮت ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ در ﻃﻮل ﺗﺮم ﻳ ﯽ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﻣﻌﻤﺎری را اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﻴﻨﺔ آن اﻧﺠـﺎم داده
و ﻧﺘﺎﻳﺞ را در ﻼس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺘﺒﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس
-

آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻼﺳﻴﺴﻴﺴﻢ ﻏﺮﺑﯽ در ﻣﻌﻤﺎری

-

آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻼﺳﻴ ﻋﺼﺮ ﺧﺮدﮔﺮاﻳﯽ روﺷﻨﮕﺮی و اﺛﺮ آن در ﻣﻌﻤﺎری

-

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﭼﺎرﭼﻮب اﺛﺒﺎت ﮔﺮاﻳﯽ و ﺟﺒﺮﮔﺮاﻳﯽ ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﻣﻌﻤﺎری

-

ﻣﻌﻤﺎری و اﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮا

-

ﻣﻌﻤﺎری و اﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ

-

وا ﻨﺶ ﺑﻪ آﻣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ در ﻣﻌﻤﺎری

-

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮی در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ.
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﺪ ردﻳﻒ١٨ :
ﻧﺎم درس :ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ و ﺗﺎرﻳﺦ آن
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٢ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی
ﻧﻮع درس :اﺧﺘﻴﺎری
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز :ﻧﺪارد
ﻫﺪف:اﻳﻦ درس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﺎرﻳﺦ و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﺑﺎغ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﮔﺮدد.
ﻣﻮﺿﻮع :اﻳﻦ درس ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎغ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﺎ ﻨﺪو ﺎو در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎری
آﻧﻬﺎ،ﺗﻼش ﻣﯽ ﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎغ ﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﯽ را در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
روش :درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻼﺳﯽ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺧﻮب و ﮔﻮﻳﺎ از ﺑﺎغ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺪرس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﻣﻮرد ﻳ ﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎغ
اﻳﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺘﺒﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎی درس:
-

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﺤﺪوده ﺗﺎرﻳﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻗﻠﻴﻤﯽ ﺣﻮزه اﺣﺪاث ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ.

-

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ.

-

اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ارزﻧﺪه ﺑﺎغ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل آﻧﻬﺎ .

-

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎغ ﻫﺎ در درون ﻳﺎ ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎغ و ﺷﻬﺮ.

-

ﻠﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﺎغ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن.

-

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻧﻮاع ﺑﻨﺎﻫﺎی درون ﻳﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﺎﻏﻬﺎ.

-

ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺑﺮای ﺑﺎغ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی آب رﺳﺎﻧﯽ در ﺑﺎغ.

-

آب در ﺑﺎغ.

-

ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﮔﻠﻬﺎ در ﺑﺎغ.

-

ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ و ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎﻏﻬﺎ.

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ١٩ :
ﻧﺎم درس :ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺮق
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٢ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی
ﻧﻮع درس :اﺧﺘﻴﺎری
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز :ﻧﺪارد
ﻫﺪف  :آﺷﻨﺎﻳﯽ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ ) ﻫﻨـﺪ,ﭼـﻴﻦ ,ژاﭘـﻦ (و ﻣﺼـﺎدﻳﻖ ﻣﻬـﻢ آن ) در
ﺣﻮزه ﻣﻌﻤﺎری,ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻨﻈﺮﺳﺎزی( اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع :در اﻳﻦ درس داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ,ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻈﺮﺳﺎزی در ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﻫﻨﺪ ,ﭼﻴﻦ ,ژاﭘـﻦ و
ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺪﻧﻬﺎ و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و راﺑﻄـﺔ ﻓﻀـﺎی ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه را ﺑـﺎ ﻣ ﺎﺗـﺐ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ,اﻋﺘﻘﺎدی ,اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﺤﻮة ﺧﺎص ﺷ ﻞ ﻳﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﯽ ﻣـﯽ
ﻨﻨﺪ .ﺿﻤﻨ ٌﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﯽ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺎ  ,وﺟﻮه اﺷﺘﺮاك و اﻓﺘﺮاق آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. .
روش :درس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮی _ ﺳﻤﻴﻨﺎری اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ اﻻﻣ ﺎن از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن و ﻫﻨـﺮ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻼس دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آﻳﺪ.داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺿﻤﻦ آﺷـﻨﺎﻳﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری ,ﺷﻬﺮی و ﻣﻨﻈﺮﺳﺎزی ,ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﻣﺪرس ﻳـ ﺑﻨـﺎی ﻣﻌﻤـﺎری ﻳـﺎ
ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺘﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺘﺨـﺎب و آن را ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ,
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داده و ﻧﺘﺎﻳﺞ را در ﻼس اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ  :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺘﺒﯽ و ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس
ﺗﻤﺪن ﻫﻨﺪ:
-

ﻣﻌﺒﺪ ﻫﻨﺪی) ﻓﻠﺴﻔﻪ ,ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻣﻌﻤﺎری(.

-

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻫﻨﺮ و زﻳﺒﺎﻳﯽ در ﺗﻔ ﺮ ﻫﻨﺪوﻳﯽ.

-

ﻫﻨﺪوﺋﻴﺴﻢ و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی آن.

ﺑﻮدﻳﺴﻢ:
-

ﺑﻮدﻳﺴﻢ و اﻧﻮاع زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎی آن در ﻫﻨﺪ ,ﻧﭙﺎل ,ﺳﺮﻳﻼﻧ ﺎ.

-

از اﺳﺘﻮﭘﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﮔﻮدا) ﻧﻔﻮذ ﺑﻮدﻳﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ و آﺳﻴﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ(.

ﺗﻤﺪن ﭼﻴﻦ:
-

ﻨﻔﻮﺳﻴﻮﻧﻴﺴﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻴﻨﯽ ) ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﭼﻴﻨﯽ(.

-

ﻣﻔﻬﻮم » ﻗﺼﺮـ ﻣﻌﺒﺪـ ﺷﻬﺮ« در ﭼﻴﻦ.

-

داﺋﻮﺋﻴﺴﻢ و آﻳﻴﻦ ﭼﻦ ) ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻏﺴﺎزی در ﭼﻴﻦ(.

-

ﺑﺎﻏﺴﺎزی ﭼﻴﻨﯽ ﻧﻤﻮدی از ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣ ﺘﺐ ﭼﻦ در دورة ﺳﻮﻧﮓ.

ﺗﻤﺪن ژاﭘﻦ:
-

ژاﭘﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن ,آﻳﻴﻦ ﺷﻴﻨﺘﻮ و ﻣﻌﻤﺎری ) ﻣﺴ ﻦ ژاﭘﻨﯽ و ﻣﻌﺒﺪ ﺷﻴﻨﺘﻮﻳﯽ(.

-

ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻴﻨﯽ در ژاﭘﻦ:
 ﺣ ﻮﻣﺖ ﻣﺮ ﺰی و ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﭼﻴﻨﯽ -ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻮداﻳﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﭼﻴﻨﯽ

 وﺣﺪت ذن ﺑﻮدﻳﺴﻢ و ﺷﻴﻨﺘﻮﺋﻴﺴﻢ: ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻮداﻳﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی ذن زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ذن و ﻫﻨﺮﻫﺎی ژاﭘﻦ) ﻧﻘﺎﺷﯽ ,ﺷﻌﺮ ,ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ(. ذن و ﻣﻔﻬﻮم » ﻣﺎ« در ﻫﻨﺮ ژاﭘﻨﯽ. ﻣﻌﻤﺎری ژاﭘﻨﯽ ,دﻳﺮوز ﺗﺎ اﻣﺮوز. -ذن و ﺑﺎﻏﺴﺎزی ژاﭘﻨﯽ.

ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺪ ردﻳﻒ٢٠ :
ﻧﺎم درس :ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﻣﺖ
ﺪ درس:
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ٢ :واﺣﺪ
ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮی
ﻧﻮع درس :اﺧﺘﻴﺎری
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺪرﻳﺲ ٣٢ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻈﺮی
ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز١٤ ،٠٧ ،٠٤ :
ﻫﺪف :آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ اﻳﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ
و در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻣﻮﺿﻮع :در اﻳﻦ درس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻨﺎ ،ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮔﺰارش ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻓﻮق در دراز ﻣﺪت اﺳﺎس ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﺮﻣﺖ در ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺿﻤﻨ ًﺎ رﻓﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻳﺮاﻧﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی
اﻳﺮان ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺟﺰ آن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
روش :در اﻳﻦ درس ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ در اﻳﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺎر ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺮوﻫﯽ و اﻧﻔﺮادی ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد ﻳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ ﮔﺮوه و ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺮﺟﻴﺤ ًﺎ ﺑﻨﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮی ﻗﺼﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ آن را ﺑﺮای ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎء دارد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﻴﻮة ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه
و ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آﻳﺪ  .ﻳﺎ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺎﻫﺎ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﻴﺎء آن ﺑﺎ روﻳ ﺮد ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻪ
اﻣﺮ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
در ﻃﯽ ﺟﻠﺴﺎت ﻼس ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی ﻣﺮﻣﺖ در ﻨﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
روش ارزﻳﺎﺑﯽ :ارزﻳﺎﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﺔ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮة ﺷﺮ ﺖ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻼس ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.

ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ درس:
-

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺮﻣﺖ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ و اﻫﺪاف آن

-

ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ،اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﻣﺖ در ادﺑﻴﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ

-

ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ،اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮﻣﺖ در اﻳﺮان در دوره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

-

روﻳ ﺮد ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی آن ﺑﺎ روﻳ ﺮدﻫﺎی ﻨﻮﻧﯽ.

