
 
 
  

  

  یبسمه تعال

  

  

  ید بهشتيدانشگاه شه

ده معمار   یو شهرساز یدانش

  

  

  

  

  

  

  

  

ل   ، برنامه و سرفصل دروسیمشخصات 

ارشناس  رانيا یارشد مطالعات معمار یدوره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

  ان برنامهیو مجر ه کنندگانیته
  

ار دانشـگاه ياسـتاد: سـمت. یسـانس معمـاريفوق ل: تخصص. یقاسم یز حاجيامب: ینام و نام خانوادگ

  .رانيا یو شهرساز یس و پژوهش در حوزه معماريست سال تدريش از بيب: سابقه.  ید بهشتيشه

  

ترا: تخصص. یزهرا اهر: ینام ونام خانوادگ . ید بهشـتيار دانشـگاه شـهياسـتاد: سـمت. یشهرساز ید

  .رانيا یو شهرساز یس و پژوهش در حوزه معماريش ازپانزده سال تدريب: سابقه

  

مدرس دانشگاه : سمت. سانس پژوهش هنريفوق ل: تخصص. یدهنديب یوميمهرداد ق: ینام ونام خانوادگ

  .رانيا یس و پژوهش در حوزه معماريست سال تدريش از بيب: سابقه. ید بهشتيشه

  

ترا: تخصص. یرازيت اهللا زاده شيباقر آ: ینام ونام خانوادگ : سـابقه. مدرس دانشگاه: سمت. یمعمار ید

  .رانيا یو شهرساز یس و پژوهش در حوزه معماريسال تدر یاز س شيب

  

ترا: تخصص. ده اللهيها: ینام ونام خانوادگ : سـابقه. ار دانشگاه تهرانياستاد: سمت.یباستان شناس ید

  .رانيا یس وپژوهش در باستان شناسيست سال تدريش از بيب

  

بر حاج ابراه: ینام ونام خانوادگ تـر: تخصـص. م زرگريا د ياسـتاد دانشـگاه شـه: سـمت. یمعمـار یاد

  .رانيا یس وپژوهش در حوزه معماريست سال تدريش از بيب: سابقه. یبهشت

  

ترا: تخصص. یميند یهاد: ینام ونام خانوادگ : سـابقه. ید بهشتياستاد دانشگاه شه: سمت. یمعمار ید

  .رانيا یوشهرساز یس و پژوهش در حوزه معماريست سال تدريش از بيب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 



 

 

  
  
  

  فصل اول
  
  
  
  

  ارشد یدوره کارشناس یمشخصات کل
  رانیا یمطالعات معمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

  

  

   یبسمه تعال

  

  رانیا یارشد مطالعات معمار یدوره کارشناس
  

  یمشخصات کل: فصل اول 
  

  ف دورهيتعر

ارشناس و شـهر و  یمعمـار یخيتـارنة يشـيو تعمـق در پ یران به بازنگريا یارشد مطالعات معمار یدورة 

ن يـيح و تبياسـت در توضـ یهيبـد. پردازد ینه مين زميق دانش موجود در ايران و بسط و تعميا ینيشهرنش

مختلـف، عـالوه بـر پـرداختن بـه  یدر دوره ها“ یرانيست ايز یفضا” و شهر به عنوان  یمشخصات معمار

ونتگاه ها و بناها به شئونات د خ و علـوم مختلـف يعتقادات، فرهنـگ و هنـر، تـارانسان همانند ا یگر زندگيس

  .شود یپرداخته م

  

  هدف دوره

   یخ معماريت متخصص به عنوان پژوهشگر تاريالف ـ ترب: ن دوره يهدف از ا

ارهـايـران از طريـا یخ معمـارينـة تـاريب ـ  بسـط و گسـترش دانـش در زم                                یق انجـام 

  ن حوزهيدر ا یپژوهش

  

  ت دورهيرورت و اهمض

ه آشـنا یخ درخشان و چند هزار ساله ايران تاريا یمعمار ات يـبـا آن و تجرب يیرا پشت سر گذاشته است 

اثف خالقانة در  ینـوران یتوانـد چراغـ ین مين سرزميمردم ا یط زندگيجاد محيو ا یدرون آن در طراح  مت

متر شـناخته  یغن ین معماريمتأسفانه ا. ران باشديامروز ا یت معماريافتن راه گذر از بحران هوي تا امروز 

نون در ا يیتالش ها. ده استيگرد یو معرف ه تا رون حوزه ياز ب یشود، همگ یا مينه انجام شده ين زميهم 

  .ان بوده استيان و غربين فرهنگ و توسط خارجيا یو هنر یمعرفت یها

 یشه ها و اصالت هايبا ر يیآشنا  افته و تشنةيرز بحران موجود را ديران نينسل امروز طراحان و معماران ا

اء به د یفرهنگ امـروز و  یبـرا یليسـته و اصـيشا یگر فرهنگ ها معمـارياست تا بتوانند مستقل و بدون ات

  .د آوردين پدين سرزميمردم ا یفردا

ته نيا یادآوري ه تماميده نياز فا یز خالين ن ـ یبـه معمـار یابيدسـت یـه بـرا يیتالش ها یست  بـر  یمت

نون توسط معماران و هنرمندان گوناگون به خصوص در حدود ن یخود یاصالت ها ر صورت يم قرن اخيتا

  .ران سترون مانده استيگذشته ا یبا معمار یعلم يیگرفته، به خاطر عدم آشنا



 

ش ران، ارزيـگذشـته ا یمعمار يیشناسا یبرا یت متخصصانيگر، تربيش از هر زمان دين رو، امروزه بياز ا

امروز، ضرورت  یمبرم و جد یازهايبه ن يیپاسخ گو یخ هزاران ساله اش براينهفته در آن و تار یفي یها

  .ند یدا ميپ

  

  طول دوره

ارشناس  یانيدانشـجو یتمـام. مسال اسـتين ٤ا يسال  ٢ران يا یمعمار مطالعاتارشد  یطول متوسط دوره 

ه تعداد  یه وارد دوره م طبق جدول شماره ) مبود( از يشنيا به عنوان دروس پواحد ر  ١٣شوند الزمست 

  .بگذرانند) ١(

  

  دوره یدرس یتعداد و نوع واحدها

  :ر استيواحد به شرح ز  ٣٢ن دوره  يا یدرس یل واحدها

  واحد       ١٨                          یو تخصص یدروس اصل

  واحد       ٨                                        یاريدروس اخت

  واحد       ٦                                              يیرساله نها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واحد     ٣٢جمع                                                         

  

  النيفارغ التحص يینقش وتوانا

ـز يـا یو شهرسـاز یخ معمـاريتواننـد بـه عنـوان پژوهشـگر تـار ین دوره مياالن يفارغ التحص ران در مرا

ز تحق یپژوهش ا ي یباستانشناس یو گروه ها یراث فرهنگيسازمان م  ،یقاتيمرتبط ، اعم از دانشگاه ها و مرا

ـز علمـ یو شهرسـاز یخ معمـاريبه عنوان مدّرس تار در  ا بـه عنـوان مشـاوريـو  یدر دانشـگاه هـا و مرا

ار اشتغال ورزند یو شهرساز یو معمار یطراح  ،یعلم یگروهها   .به 

  

  ط ورود به رشتهيشرا

ارشناسيان فارغ التحصين دوره از ميان ايدانشجو د يـشـان بايا. شـوند یده مـيـبرگز یمعمـار یالن دورة 

افيز عالقه و انگيران و نيا یخ معماريق و تاريه با مصادياول يیآشنا ن موضـوع را جهـت يـنسبت بـه ا یزه 

ت در ا ، فلسـفه و عرفـان یقيات، موسـي، ادبیرانيمختلف ا یران، هنرهايخ ايبا تار. ن دوره داشته باشنديشر

  .آشنا باشند یرانيـ ا یاسالم

  

  یآزمون ورود

الت يتحصـ یآزمـون ورود یمطـابق جـدول راهنمـا یآزمـون ورود ,یالن رشته معمـاريفارغ التحص یبرا

م ق يـمرحله اول از طر .ديبه انجام خواهد رس در دو مرحله وسته داخليارشد ناپ یشناسار یدوره ها یليت

تب  ،رشته یاعالم شده برات يسه برابر ظرف از در مرحله دوم. انجام خواهد شد یو آزمون سراسر یامتحان 

تب  ینش مـيط گزيان واجد شرايانجام شده و دانشجو. ت.ت.در قالب آ یو مصاحبه شفاه یحيتشر یامتحان 

  . شوند



 

  

  یب امتحانيمواد و ضر

  :باشند یر ميران به شرح زيا یآزمون ورود به رشته مطالعات معمار یب امتحانيمواد و ضرا

  ١ب يضر)                   يیايتالي، ایآلمان  ، فرانسه،ی، عرب یسيانگل(  یزبان تخصص -١

  ٤ب يضر                 ق آن  يبا مصاد يیران و آشنايا یو شهرساز یخ معماريتار -٢

  ٢ب يضر                                                                 یات فارسيبا ادب يیآشنا -٣

  ٢ب يران                                                     ضريا یسازه و مصالح در معمار -٤

  ١ب يضر                                                                یرانيا یبا هنرها يیآشنا -٥

  ١ب يق آن                                    ضريبا مصاد يیجهان و آشنا یخ معماريتار -٦

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  فصل دوم
  
  

   
  

  ارشد یجداول دروس دوره کارشناس
  رانیا یمطالعات معمار

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  
  جداول دروس: فصل دوم

  

  رانيا یمعمار مطالعاتارشد  یارشناس دورهاز ـ يشنيدروس پ) : ١(جدول شماره 

  

  د 

  درس

  

  نام درس

 تعداد 

  واحد

  دروس  ساعت

ش يپ

ا هم يازين

  ازين

  ینظر  یعمل  جمع

  -  ٤٨    ٤٨  ٣  یزبان تخصص  ٠١

  

  -  ٣٢  ٣٢  ٦٤  ٣  یخ معماريق در تاريروش تحق  ٠٢

  _  ٣٢    ٣٢  ٢  ارگاه نگارش  ٠٣

  _  ٤٨    ٤٨  ٣  رانيا یـ اجتماع یخ فرهنگيتار  ٠٤

  -  ٣٢    ٣٢  ٢  یرانيا یبا هنرها يیآشنا  ٠٥

          ١٣  جمع  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  رانيا یمعمار مطالعاتارشد  یارشناس دوره یو تخصص یدروس اصل) : ٢(جدول شماره 

  

  د

  درس

  

  نام درس

  تعداد 

  واحد

  دروس  ساعت

از يش نيپ

ا هم ي

  ازين

  ینظر  یعمل  جمع

  ٠٢  ٣٢    ٣٢  ٢  یمعمار یخ نگاريتار یروش شناس  ٠٦

  ٠٢  ٣٢  ٣٢  ٦٤  ٣  یمعمار یخينقد آثار تار  ٠٧

٠٦  

ــار  ٠٨ ــا یخ معمــاريپــژوهش در ت دورة ( ١ران ي

  )خيش ازتاريپ

٠٤  ٣٢  ٣٢  ٦٤  ٣  

  

ــار  ٠٩ ــا یخ معمــاريپــژوهش در ت دورة ( ٢ران ي

  ) یخيتار

٠٤  ٣٢  ٣٢  ٦٤  ٣  

ــار  ١٠ ــا یخ معمــاريپــژوهش در ت ة دور(  ٣راني

  ) یاسالم

٠٨  ٤٨  ٣٢  ٨٠  ٤  

  ٠٧  ٣٢  ٣٢  ٦٤  ٣  جهان اسالم یمعمار یقيخ تطبيتار  ١١

٠٩  

  *        ٦  يیرسالة نها  ١٢

          ٢٤  جمع  

  .است یاجبار ١١و  ١٠، ٠٩، ٠٨، گذراندن حداقل سه درس از چهار درس  يینها  گرفتن رسالة یبرا -*

  

  

  



 

  

  

  

  

ارشناس یاريدروس اخت) : ٣(جدول شماره    رانيا یمعمار مطالعاترشد ا یرشته 

  

  د

  درس

  

  نام درس

  تعداد 

  واحد

  دروس  ساعت

از يش نيپ

ا هم ي

  ازين

  ینظر  یعمل  جمع

  ٠٢  ٣٢    ٣٢  ٢  ران يخ شهر در ايتار  ١٣

٠٤  

  ٠٤  ٣٢    ٣٢  ٢  یباستانشناس یبا مبان يیآشنا  ١٤

  -  ٣٢    ٣٢  ٢  یبا سازه و مصالح سنت يیآشنا  ١٥

ت یخيبا متون تار يیآشنا  ١٦   -  ٣٢    ٣٢  ٢  به هايو 

  ٠٢  ٣٢    ٣٢  ٢  یمعمار یه هايبر نظر یمرور  ١٧

  -  ٣٢    ٣٢  ٢  خ آنيو تار  یرانيباغ ا  ١٨

  -  ٣٢    ٣٢  ٢  شرق یخ معماريتار  ١٩

، ٠٧، ٠٤  ٣٢    ٣٢  ٢  مرمت یه هايبر نظر یمرور  ٢٠

١٤  

  

  

  

                                                           
 -  است یاجبار یاريواحد از دروس اخت ٨گذراندن : تبصره. 



 

  

  

  

  

  
  

  ومسفصل 
  
  
  

   
  ارشد یدروس دوره کارشناس سرفصل

 رانیا یمطالعات معمار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

  

  بسمه تعالی

  

  ٠١:فيد رد

  زبان تخصصی: نام درس

   : د درس

  واحد٣: تعداد واحد

  نظری : واحد نوع

  ازيشنيپ: نوع درس

  یساعت نظر ٤٨: سيساعات تدر

  ندارد: از يشنيپ

ح معماری و قرائت و يسی در حوزه تاريانگل یان در استفاده از زبان تخصصيی دانشجويارتقاء توانا :هدف

  .ن حوزه يدر ا یه متون تخصصترجم

 یخ معماری، واژگان و اصطالحات تخصصينه تاريان با متون تخصصی در زميی دانشجويآشنا :موضوع

، جستجوی اطالعات، نگارش وارائه مطالب یر ترجمه فنينظ يیسی و پرورش مهارتهايمعماری در زبان انگل

  .ن زبانيبه ا

  :ارائه می شود ین های عمليبا انجام تمر ن درس در قالب مباحث نظری و همراهيا :روش

ند تا خود به جستجو در منابع و يان را تشويدر ارائه مباحث نظری مدرس دانشجو :مباحث نظری ق می 

الس ميشتر به هدايآموزش زبان بپردازند و ب استفاده از مطالب سمعی و .س در آنيپردازد تا تدر یت 

الس و باال رفتن يتهای ايسا و جستجو در یلم های آموزشير فيبصری نظ نترنتی موجب جذاب شدن 

ار می شود ت دانشجو. بازدهی  ان و ارائه ين دانشجويان در برگزاری جلسات بحث و گفتگوبيمشار

وتاه مدت نيسم الس رونق می بخشدينارهای    .ز به 

اربردی استفاده از زبان مورد توجه اس ین های عمليدر تمر :ین های عمليتمر ن لحاظ انتخاب يبد. تجنبه 

ه دانشجو ق به يگر خود با آن ها مواجه هستند برای تحقيمسال در درس های ديان در طول نيموضوعاتی 

تابهای مرتبط با موضوع درس، تماشای فيهمچن. ه می شوديسی توصيزبان انگل لمهای ين مطالعه مجالت و 

نند و تهسيه درباره درس به زبان انگل یمستند، دعوت از سخنرانان ارها يه گزارش از ايی صحبت  ن 

رديالس را متنوع و تمر الس را می توان به صورت ترجمه ين اصلی ايتمر. ن را سازنده تر خواهد  ن 

سی و ارائه آن در يا نگارش مقاله ای به زبان انگليه آن برای چاپ و يش و ارايرايگروهی از متنی فنی و و

وتاه مدت طراحی يقالب سم شتر يت بيان موجب جذابين ها در جمع دانشجوين تمريجه ايه نتيارا. ردناری 

  .ن خواهد شديتمر

ت فعال دانشجويابی ميی بر اساس ارزيابی نهايارز :ابیيروش ارز الس و نتيزان مشار جه يان در مباحث 

  .ن ارائه شده خواهد بوديتمر

  

  :سرفصلهای درس

  مقدمه ، منابع و ابزارها  :بخش اول



 

  با موضوع درسی يآشنا -١

ليآشنا -٢ د واژه ها، واژه نامه ، فهرست ها و يی با نحوه جستجو در متون تخصصی با استفاده از 

 ده هايچ

ار با آنهايی با نرم افزارهای جستجو در ايآشنا -٣  نترنت و روش 

 ت های مرتبط و سودمنديی با سايآشنا -٤

 یگر مراجع تخصصيره المعارف ها و ديی با فرهنگ های عمومی و تخصصی، دايآشنا -٥

  و پرورش مهارت های مطالعه یی با واژگان تخصصيآشنا :بخش دوم

سی و واژگان يشوندها و پسوندها، چگونگی واژه سازی در زبان انگليشه لغات، پيی با ريآشنا -١

 علمی 

  خیيات ساختمانی در بناهای تارييد بر واژگان جزيی با واژگان تخصصی معماری با تأيآشنا -٢

 گان تخصصی در مهندسی عمرانی با واژيآشنا -٣

 ی با واژگان تخصصی در شهرسازی و طراحی شهریيآشنا  -٤

 ی با واژگان تخصصی در معماری داخلیيآشنا  -٥

  پرورش مهارتهای نگارشی  :بخش سوم

  سیيی با اصول نگارش در زبان انگليآشنا -١

 ...)نامه های اداری، گزارش سفر،( سی يقالب های متداول نگارشی در زبان انگل -٢

  ترجمه فنی :بخش چهارم  

  ی با ترجمه فنیيآشنا -١

 ز از آنهايج در ترجمه و پرهيخطاهای را -٢

  ش در زبان فارسی يرايی با اصول ويآشنا -٣

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

  یبسمه تعال

  ٠٢: فيد رد

  یخ معماريدر تارق يروش تحق: نام درس

  : د درس

  واحد ٣: تعداد واحد

  یعمل ـ  ینظر: نوع واحد

  ازيشنيپ: نوع درس

    یساعت عمل ٣٢،  یساعت نظر ٣٢: سيساعات تدر

 ندارد: ازيشنيپ

  

  .است یخ معماريتار  شبرد پژوهش در حوزةيپ یچگونگان با يدانشجو يیآشنا: هدف

خ يق در تـاريـنـد تحقيانجـام فرا ی، چگـونگیق در معمـاريـمفهـوم تحقان با ين درس دانشجويدر ا :موضوع

انات روشهايخصوص  ق، يبرحسب موضوع تحق مختلف منابع و ها، نحوة استفاده از ابزاریمعمار  یات و ام

  .شوند ینه آشنا مين زميقات مختلف صورت گرفته در ايز تحقيو ن یخ معماريق در تاريمختلف تحق

مختلـف  یبـا روشـها يیان ضـمن آشـنايدانشجو. شود یارائه م یناريـ سم یبه صورت نظر رسد.  :روش

ج آن را يرا در طول ترم انجام داده و نتـا یخ معماريدر حوزه تار یقيار تحق  ي، یخ معماريق در تاريتحق

الس ارائه م تواند  یمز ين یقيطرح تحق یبرا یداني، مطالعات مص مدرسيبه تشخ ازيدر صورت ن. نند یدر 

  .انجام شود

تبی و مقاله ارائه شده می باشديابی نهايارز: یابيروش ارز   .ی بر اساس امتحان 

  

  :صل مطالب درسسرف

 قيبا ابزار تحق يیآشناـ ١

   یخ معماريق تاريبا منابع تحق يیآشنا -۲

نامـه، ي، زندگیخيسفرنامه هـا، خـاطرات، متـون تـار(  یخيقات تاريانواع متون مورد استناد در تحق-١-٢

  آنها از يهراستفاده از  زانيه، نوع و منحو ،) …داستان و رمان 

  استفاده از آنها   و نحوة)  …قراردادها،   عقد نامه ها،(  یخيقات تاريد استناد در تحقانواع اسناد مور -٢-٢      

ه ها و پایفشرده اطالعات یس هايد(  یتاليجيمنابع د -٣-٢         ) یاطالعات یگاه هاي، شب

  ) …مستند یلم هاي، فیهنر یلم هايف  ،یخبر یلم هايف( لم يف -٤-٢      

  ر يوانقشه و تص -٥-٢      

  قي طرح تحقيه يته یـ چگونگ ٣

  یخ معماريق در تاريتحقگوناگون  یبا روشها يیـ آشنا٤

   یخيـ تار یريق تفسيـ تحق ١ـ٤       

  یفيق يـ تحق٢ـ٤       



 

  یومدلساز یه سازيق شبيـ تحق٣ـ٤       

  یـ استدالل منطق٤ـ٤       

   یو مطالعات مورد یبيتر یـ راهبردها٥ـ٤       

 ن آن يارائه و مخاطب  نحوة  ،یقات معماريج حاصل از انواع تحقيتاـ ن٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  یبسمه تعال

  

  ۰۳: فيد رد

  ارگاه نگارش : نام درس

  : د درس

  واحد ۲: تعداد واحد

  نظری: نوع واحد

  ازيشنيپ: نوع درس

  یساعت نظر ۳۲: س يساعات تدر

  ندارد:ازيشنيپ

 ین گزارشهايم و تدوين تنظيو همچن یان مقصود خود با نثر فارسيدانشجو در ب یمهارتهات يتقو :هدف

  نامه انيو مقاله و پا یپژوهش

، اقسام یمورد بحث در زبان فارس یها ، حوزهیات فارسيو ادب یزبان فارس یآموزش تفاوتها :موضوع

؛ یم متون علميتنظ ی، روشهایسيون یج در فارسيرا ی، غلطها)ی، فنی، زبانی، ساختاريیمحتوا(ش يرايو

ارگاه یو فرد یش به صورت جمعيراينگارش و و یها؛ آموختن عمل نهين زميمراجع مهم در ا یمعرف   در 

  یو عمل یبه صورت نظر یسينو یج در فارسيرا ینوشتن، شناخت غلطها یت مهارتهايآموزش و تقو :روش

تب :یابيروش ارز   یحيتشر یامتحان 

 
  :سرفصل مطالب درس

 یات؛ مباحث زبان فارسيزبان و ادب یمنابع درس؛ تفاوتها ،یابيروش ارز ،برنامة درس ،د درسيفوا -

توبيعام ،محاوره ،یمخف(مراتب زبان  -  ...) ،یادب ،یعلم ،یادار ،انة م

  ینيگز واژه و واژه -

 یفن ،یزبان ،یساختار ،يیمحتوا: ش و اقسام آنيرايو -

  ) مراجع َاعالم -٢ ,مراجع لغت -١( یشناس مرجع -

 )تابت یها نامه وهيش( یشناس مرجع -

 )ارجاع یروشها ،طرز نوشتن ،ساختار(نامه  انيو پا یعلم ةم مقاليروش تنظ -

 )دهيسابقه و فا( یسينو زهيپا -

 )یسينو زهيپا ین گروهيتمر(ارگاه  -

  )یسينو زهيپا ین فرديتمر(ارگاه  -

 
 
 
 
 



 

 
  بسمه تعالی

  

  ٠٤ :فيد رد

  رانيا یـ اجتماع یخ فرهنگيتار:نام درس

  :  د درس

  واحد ٣: تعداد واحد

   نظري : نوع واحد

  ازيشنيپ: نوع درس

  یساعت نظر ٤٨: سيساعات تدر

  ندارد: ازيشنيپ

ا به بررسيخ مردم ايدانشجو دربارة فرهنگ و تار يها دانسته يفيو  يمّ  يارتقا: هدف ث يآثار و موار يران با ات

  ييايو جغراف يخي، تار ي، اجتماع يبستر فرهنگدر  يفرهنگ

ـ  یخ فرهنگيق آن با تاريش و پس از اسالم و تطبيران در پيا یـ اجتماع یخ فرهنگيتار یمرور اجمال: موضوع

ات، هنر و يعلوم و فنون، معارف، ادب یبا بررس یخيهر دورة تار یجّو فرهنگ یاروپا؛ معرف یاجتماع

 یبا آثار فرهنگ ماد یبا مواجهة حضور یخيهر دورة تار یّو فرهنگآن دوره؛ شناخت ج یتهايشخص

نظران  با آراء صاحب يیآن دوره؛ و آشنا یتهايات، هنر و شخصيجامانده، علوم و فنون، معارف، ادب به

  مختلف دربارة آنها

مانند  یمبا استفاده از علو یفرهنگ ماد یق بررسيران از طريا یـ اجتماع یخ فرهنگيبا تار يیآشنا :روش

  یا و موزه یناري؛ در دو بخش سمیشناس باستان ،خ هنري، تاریشناس ، جامعهیشناس انسان

  خاص یا دوره ی نوع اثر با جّو فرهنگيا ي اثر يمقالة دانشجو دربارة نسبت  یابيارز: یابيروش ارز

  

  :سرفصل مطالب درس

 منابع درس ،یابيروش ارز ،برنامة درس ،د درسيفوا -

روش پژوهش در  ،یـ اجتماع یخ فرهنگيبا تار یو شهرساز ی؛ نسبت معماریو فرهنگ معنو یادفرهنگ م -

  یـ اجتماع یخ فرهنگيتار

مباحث درس، مطالعات انجام  يیايو جغراف یخيران و حدود و ثغور تاريخ ايا و تاريبر جغراف یل یمرور -

 .ها یدوره بند ین، و مبانيمحقق یدگاه هايشده و رو ش ها و د

 )ش از اسالميپ( ران يا یـ اجتماع یخ فرهنگيبر تار یمرور -

 )قرون نخست پس از اسالم( ران يا یـ اجتماع یخ فرهنگيبر تار یمرور -

 )ان تا حملة مغولياز طاهر( ران يا یـ اجتماع یخ فرهنگيبر تار یمرور -

 )انيلخانان تا ظهور صفوياز ا( ران يا یـ اجتماع یخ فرهنگيبر تار یمرور -



 

 )انيان تا ظهور قاجارياز صفو( ران يا یـ اجتماع یخ فرهنگيبر تار یمرور -

 )انيقاجار( ران يا یـ اجتماع یخ فرهنگيبر تار یمرور -

 )یپهلو( ران يا یـ اجتماع یخ فرهنگيبر تار یمرور -

 )آن یـ اجتماع یدر بستر فرهنگ یا ء موزهیش  ینمونه ها یبررس(خ ياز اثر تا تار -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

  بسمه تعالی

 
  ٠٥: فيد رد

   یرانيا یبا هنرها يیآشنا: نام درس

  : د درس

  واحد ٢: تعداد واحد

  نظری:  نوع واحد

  ازيشنيپ: نوع درس

  یساعت نظر ٣٢: سيساعات تدر

  ندارد: ازيشنيپ

با  یرانيگوناگون ا یهنرها و یوند معماريبه منظور نشان دادن پ یرانيمختلف ا یبا هنرها يیآشنا :هدف

  دانشجو دربارة فرهنگ خود یة معرفتيت بني فرهنگ و تقويگر به منزلة مظاهر يدي

 یبا هنرها يی؛ آشنایصناع یبا هنرها یي؛ آشنای، نگارگریسي، خوشنویسنت یبا طراح يیآشنا :موضوع

  )یتگاهدس یقي، موسیمقام یقيموس( یرانيا یقيبا موس يی؛ آشنایوابسته به معمار

، و ين هنرها، ابزارها و مواد هريدگاهها و موضوعات اين ديي، شامل تبیرانيا یهنرها یل یمعرف: روش

  یتنوعات آنها، به صورت نظر

تب: یابيروش ارز  یاز هنرها یيمرتبط با  یدانشجو در موضوع یقيمقالة تحق یابي؛ ارزیحيتشر یامتحان 

  یرانيا

  

  :سرفصل مطالب درس

 منابع درس ،یابيروش ارز ،برنامة درس ،سد دريفوا -

ل - ارها یاصول   ...)،قاعيوزن و ا ،تناسبات ،اتياضيهندسه و ر( یسنت یمشترك طراح یو سازو

 یسيخوشنو -

 ینگارگر -

 بيتذه -

 ها بافته -

 یصناع یر هنرهايسا -

 یوابسته به معمار یهنرها -

 یقيموس -

 
 
 
 



 

 
 

  یبسمه تعال

  

  ٠٦: فيد رد

   یمعمار یخ نگاريتار یروش شناس :نام درس

  : د درس

  واحد٢: تعداد واحد

  ینظر: نوع واحد

  یـ تخصص یاصل: نوع درس

  یساعت نظر ٣٢: سيساعات تدر

  ٠٢: ازيشنيپ

  

ـر ی، مبـانیمعمـار یخ نگـارينة تاريموجود در زم یردهايان با روشها و رويدانشجو يیآشنا: هدف و  یف

اربرد هر یهستند و مباحث ین روشها بر آن مبتنيه ا ینظر بـه  ردهـاين روشها و روي از ايه در مورد 

  .  شود یمشده و مطرح  رانيا یمعمار یخ نگاريژه در تاريو

، ین، بلـومر، پانوفسـيمثـل ولفلـ(  ین مختلـف معمـاريبـا آثـار مـورخ انين درس دانشـجويـدر ا: موضوع

 یمربوط بـه تئـور آراء. شوند یآشنا م یخ معماريو نحوة نگرش آنها به تارپوپ , دلريسامرسون، پوزنر، و

و ( سندگان مختلف ياز نو یشناس يیبايخ و زيتار فـوق  یردهـايرو ینظـر یبه عنوان مبان) مثل هگل و فو

بـا توجـه بـه ران يـژه ايـخ معمـاری جهـان و بـه ويات موجود در حوزة تاريادب .رديگ یقرار م یمورد بررس

 یـه ارائـه مـ ینوع مطـالب, یخ معماريروش برخورد آنها به موضوع تارل شده و يموجود تحل یردهايرو

  .رديگ یقرار م یآن ها موردبحث و بررس یردهاينقاط قوت و ضعف رو, دهند

د بـودن مباحـث مطـرح شـده از يـبا توجـه بـه جد. شود یارائه م یناريـ سم یدرس به صورت نظر :روش 

ـالس دعـوت مـی گـرددخ معماری برايد و صاحب نظران حوزه تارياسات ت در مباحث  ان يدانشـجو. ی شر

الس  ت فعال در مباحث  ران و يـا ايـدر جهان  ی مورخ معماري یخ نگاريرامون روش تاريپ, ضمن مشار

ـالس ارائـه مـيج تحقيق پرداخته و نتايبه تحق یمعمار یخ نگاريتار یردهاياز رو یيا ي  یقات خود را در 

  .ندينما

ت فعال دانشجويارز: یابيروش ارز السيابی براساس مشار ه با نظر اسـتاد يمقاله تحق, ان در مباحث  قی 

تبی خواهد بوديمربوطه ته نند و آزمون   .ه می 

  

  :سرفصل مطالب درس

 خ هنر و معماریيخچه روشهای برخورد به موضوع تاريتار -

 یسيوگرافی نويب -

 خ نگاری فرهنگیيتار -

 يريامپ یخ نگاريتار -



 

 درنخ نگاری ميتار -

 خ هنر و معماریيد به نگارش تاريردهای جديرو -

 رانيخ نگاری معماری در ايتار -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

 یبسمه تعال

  

  ٠٧: فيد رد

  یخ معمارينقد آثار تار: نام درس

  :  د درس

  واحد ٣: تعداد واحد

  عملی -ینظر: نوع واحد

  یـ تخصص یاصل: نوع درس

  یساعت عمل ٣٢، یاعت نظرس ٣٢: سيساعات تدر

  ٠٦، ٠٢: ازيشنيپ

ردن دانشجويهدف از ا: هدف نقد و  یو آموزش آداب و روش ها یان با نقد آثار معمارين درس آشنا 

ار نقد و تجزيتوسعه مهارت ا ت يترب, گر هدفيبه عبارت د. است یخ معماريل آثار تاريه و تحليشان در 

ه بتواند درباره آثار ت يیدانشجو د و يشد و درباره آن ها معمارانه سخن بگويانديب یخ معمارياراست 

  .سديبنو

تا , شود یم یمعرف یخيتار/  یر و نقد آثار معماريتفس, ليه و تحليتجز ین درس روش هايدر ا :موضوع

نقد  ینظر یمبان, ل آثارينقد و تحل یعمل یعالوه بر آموزش روش ها. ل آثار بپردازنديان به تحليدانشجو

نقد  ین روش هاينقد از نظر صاحبنظران و همچن یروش ها, ضرورت مطالعه درباره آن, ف نقديتعار :شامل

ر يل و تفسيه و تحليف و تجزين فنون نقد مانند توصيهمچن. شود ین مييها تب یخ نگاريل در انواع تاريو تحل

ضوعات قابل توجه در نقد ا همان انواع موي ین نقد موضوعين حيدر ا. شود یح ميل و مانند آن تشريو تأو

  . شود یم یمعرف

ارگاه است  ,طراحانه/ ل معمارانه يروش تحل, گوناگون نقد یان روش هايدر م :روش ه  یروش. نقطه توجه 

ه اثر ياز آن ح یشود و اثر معمار یگر آن توجه ميش از وجوه ديبه وجه معمارانه اثر ب, مطابق آن ث 

ر یو اجتماع یخيوه اگرچه انواع اطالعات تارين شيدر ا. شود یم یبررس, است یمعمار و مانند آن  یو ف

. ان نظر و عمل طراح استيوند طراحانه مياثر و پ یاما عمده توجه او به معمار, ديآ یبه مدد شارح و منقد م

ارگاه استير و تأويل و تفسيه و تحليلذا آموزش فنون تجز   .ل دغدغه عمده 

ارگاه نقد  یروش ها یمباحث نظر, از جلسات آن  یشود و در تعداد یرگزار مب یجلسات درس به صورت 

پردازد و گاه به همراه  یل آثار ميه و تحلين جلسات گاه مدرس خود به تجزيدر ا. شود یح ميتشر یمعمار

 یا مجموعه آثارياثر  یا گروهي یان به طور فرديجلسات دانشجو ین در برخيهمچن. ند ین ميدانشجو چن

ن است از صاحبنظران ديهمچن. نند یم ليرا تحل رد تا برايگر نين مم ان به نقد آثار يدانشجو یز دعوت 

ارگاه یتوان در پاره ا یم. بپردازند یمعمار رد و از دانشجو یخيتار يیبنا, از جلسات  ان يرا انتخاب 

دام به استقالل به شرح  ا در چند صفحه شة خود رير آن بپردازند و حاصل انديا تفسيخواست تا هر

  . سنديبنو

  به همراه, از آثار یا مجموعه اي ينقادانة مفصل دربارة )  یگروه(  گزارش ينگارش :  یابيروش ارز



 

ارگاه  یط(  یليتحل یو اجمال  ) یفرد( مختصر  یگزارش ها گزارش مفصل . است یابيارز یمبنا) جلسات 

ار گروه  یاگر مدرس الزم بداند م. شود یمسال ارائه ميان نياست در پا) ا چهار نفره يسه (  یه حاصل 

تب یتواند با برگزار  ین امتحان را ميا. درس را بسنجد یان از مباحث نظريزان درك دانشجويم یامتحان 

رديا اواسط نيمسال و يان نيتوان در پا   . مسال برگزار 

   :درس مطالبسرفصل 

ر نظرات صاحبنظران در تعر: ف نقديتعار -   یخيتار/ یو نقد آثار معمار ف نقديذ

 ید آن براين فوايآن و همچن  ق و مطالعةيشرح ضرورت آموزش فنون نقد و تحق: ضرورت نقد -

 .یخ معماريو تار یمعمار

م بستر مبان یو معرف یشرح نسبت نقد و دانش معمار: ینقد و دانش معمار - و  ینظر ینقد در ح

 .یخ معماريتار

اهداف : نقد برحسب یها یو انواع دسته بند ینقد معمار یها آداد و روش یمعرف: نقد یروش ها -

 .موضع معمارانه/ ن ، و نقد معمارانه ينقد، فنون نقد، موضوع ها در نقد و مواضع منتقد

 .ل ير، تأويل، تفسيه، تحليف، تجزيتوص: فنون نقد -

خ يلف تاردر متون مخت یر آثار معماريشرح روش نقد و تفس :ها یخ نگارينقد در تار یروش ها -

 .نيمورخ یردهايرو ی، و معرف یمعمار

 يه  یخ معماريا تاري یو شرح متون گوناگون از منابع معمار یمعرف: ل متون نقادانهيشرح و تحل -

رده اند، و همچنيل و تفسياز آثار را تحل یا مجموعه اي / رد نقادانة مورخيا روين روش يين تبير 

 . سندهينو

ارگاه، و نقد  یخ معمارياز آثار تار یا مجموعه اي ي یمعرف: آثار  رةجلسات بحث و گفتگو دربا - در 

  مجموعة یدر بررس. ا توسط صاحبنظر مهمانيا هردو و يا دانشجو يآنها، توسط مدرس  یو بررس

ن است از روش نقد تطب م گرفته شودين یقيآثار مم  .ز 

وتاه مدت -  یا مجموعه اي يدربارة ) وتاه یسيونقد ن( ینقاد یس هاياس یبرگزار: جلسات نقد 

ارگاه، توسط دانشجو  .ان جلسهيان ، ارائه گزارش نقد در پاياز آثار در 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

  یبسمه تعال

  

  ٠٨: فيد رد

  )خيش از تاريدوره پ(  ١ران يخ معماری ايپژوهش در تار: نام درس

  : د درس

  واحد ٣: تعداد واحد

  ـ عملی ینظر: نوع واحد

  یتخصص ـ  یاصل: رسنوع د

   یساعت عمل ٣٢، یساعت نظر ٣٢: سيساعات تدر

 ٠٤: ازيشنيپ

 
ان یان با گسترة زمانيدانشجو يیآشنا) الف: ن درس عبارتند ازياهداف ا :هدف ش از يپـ یمعمار یو بستر م

ف آن در مختلـ یبا گونه ها يیآشنا) ؛ ج  یآغاز آن معمار یافت مفهوم و چگونگيدرك و در  )ران؛ بيخ ايتار

 يیآشـنا) ؛ ه) زمانی و فرهنگـی ( یدوره بند  شناخت نحوة) ق نمونه ها ؛ د يمختلف استقرار از طر یوه هايش

متر شناخته شده و يتوجه به آثار ناشناخته ) ؛ ویقير تحول گونه ها به صورت تطبيبا س ا مطالعـه نشـده يا 

  .نه ين زميدر ا یبا توجه به گسترش مداوم مطالعات باستان شناس

  

و مشخصات  یخيتار  ف محدودةيتعر) ١: ن درس عبارتند ازيدر ا یموضوعات مورد بحث و بررس: موضوع

خ از يش از تـاريپـ یمعمـار يیايـجغراف حـدود و مختصـاتن يـيتع)  ٢خ ؛ يش از تـاريپ یدورة معمار یزمان

با مشخصـات  يیآشنا)  ٤قرار؛ مختلف است یوه هايبا ش يیآشنا  )٣؛) فراتحون تا ياز س (ان روديفرارود تا م

 یاجزاء سازنده بنا و فضـا یمعرف) ٥از آنها؛ ا به دست آمده يمانده يباق یآثار معمار یها یژگيهر دوره و و

ل گ) ٦؛ موجوددر آثار  یمعمار , مصـالح, ميماننـد اقلـ یمعمـار یبنا و فضا یريبحث در عوامل مؤثر در ش

ردها ؛, فن ار سـاختار , یشتيو مع ینظام اقتصاد(  یفرهنگ, یاجتماع, یاقتصاد طيشرا بررسی) ٧  سازه و 

نمادها و نحوه نگرش به آنها  یفضاها و معرف یبحث در معان) ٨؛ )باورها و اعتقادات, سنتها, رسوم, یاجتماع

مطالعـة ) ١٠رد ؛ اموآن نظرات مختلف در  یو معرف یدوره بند یبحث در مبان) ٩؛ موجودآثار  یدر فضاساز

ان( ر و تأثر آثار مختلف ياز نظر ارتباط و تأث یقيتطب   .گريديبر )  یو زمان یاز نظر م

  

لی از گستره استقرارها و مناطق ين درس با ارائه تصويدر ا :روش ران ين ايدر سرزمخ يش از تاريپ مهمری 

لی معمـاری هـر منطقـه و دوره هـای مختلـف آن توضـيژگيات آنها ، ويو خصوص . ودح داده مـی شـيهای 

ميـی مدرس به يق فوق به انتخاب خود و با راهنمايبا مصاد يیان ضمن آشنايدانشجو لـی در ي پـژوهش ت

تشافی در مورد يق شناخته شده يی از مصاديمورد  متر شناخته شـده يا پژوهش ا ا ناشـناخته يـ نمونه 

الس ارائه می دهنديمی پردازند ونتا لی تر. ج مطالعات خود را در  ش از يدر حـوزه معمـاری پـ موضوعات 

  .ل دهديد استاد مربوطه می تواند موضوع پژوهش را تشييز با تأيخ نيتار



 

ه بسياز آنجا خ ناشناخته و محل بحث و ابهام يش از تاريخ معماری در دوران پياری از مسائل حوزه تاريی 

تشافات و يد با توجه به آخرين رو مباحث درس باياز ا, است زه هـای مختلـف مـرتبط بـا افته هـای حـوين ا

ن ضـرورت درس بـه يـی بـه ايبـرای پاسـخگو. و بـه روز گردنـد مطرح شدهژه باستان شناسی يدرس به و

ارشناسـان خبـره در يناری ارائه می شود و برحسب نظر استاد مربوطـه از اسـاتيسم –صورت نظری  د و 

الس دعوت خواهد شدشبرد مباحيبرای پ) خ يش از تاريدورة پ( ران يخ معماری ايحوزه تار   .ث 

ت فعال دانشجويارز :یابيروش ارز الس و نيابی بر اساس مشار ـه يان در مباحث  ز مقاله پژوهشی است 

 .ان ترم ارائه خواهد داديدانشجو در پا

  

  :سرفصل مطالب درس

 رانيخ ايش از تاريمی و زمانی معماری پيی، اقليايحدود و مختصات جغراف -

  و بررسی و شناخت حوزه های فرهنگی رانين ايدر حوزة سرزمن استقرارها يگستره اول -

ن در او تعامل وه های مداخله يش -  ن دورهيرامون خود در اين در فضای پين سرزميانسان سا

ل يمفهوم معماری و اول -  افتهين ساختارهای ش

زندگی و  خی و در حوزه های مختلف فرهنگی با اشاره به انواعيب تاريمانده به ترتيمعرفی آثار باق -

 )نیيجانشينی، ينی، غارنشيوچ نش( استقرار 

 ران ين روستاها در ايمعرفی آثار اول -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

  یبسمه تعال

  ٠٩: فيد رد

  )خیيمعماری دوران تار( ٢ران يخ معماری ايپژوهش درتار: نام درس

  : د درس

  واحد ٣: تعداد واحد

  عملیـ  نظری: نوع واحد

  یتخصص ـ  یاصل: نوع درس

   یساعت عمل ٣٢، یساعت نظر ٣٢: سيساعات تدر

  ٠٤: ازيشنيپ

  

انی معماری دوران تار ان با مشخصاتيی دانشجوين درس آشنايهدف از ا :هدف الم ياز ع( خی يزمانی و م

ل گيا ، مفهوم و مشخصات حوزه های فرهنگی) تا ساسانی زه ن حويری معماری در اين دوره و چگونگی ش

ن دوره آشنا می شوند يات معماری ايبا خصوصبه جا مانده ق يق بررسی مصادياز طر انيدانشجو. استها 

ننديهای همجوار مقا نيو آن را با معماری سرزم متر شناخته شده  ايضمنا بناهای ناشناخته . سه می  ن يا 

  .شوند یمی و بررسی يز شناسايدوره ن

  :در اين درس عبارتند از موضوعات مورد بحث و بررسی: موضوع

انی معماری دوره تاريف محدوده تاريتعر )١   خیيخی و مختصات زمانی ـ م

ی آنها و يايا جغرافيخی يف حوزه فرهنگی، معرفی حوزه های مختلف فرهنگی ، محدوده تاريتعر )٢

 . خیيرابطه آنها با دوره بندی تار

رگذار در هر ير عوامل تأثيی و ساط اجتماعی، اقتصادی ، فرهنگيمعرفی مختصات  حوزه ها و شرا )٣

 حوزه

ل گ )٤ گونه های انواع مانده، يژگی آثار باقيری آن، ويمعرفی معماری هر حوزه ، عوامل مؤثر در ش

 خی يبناها در هر حوزه  فرهنگی و ارتباط معماری حوزه های فرهنگی با دوره های تار

 . معماری معرفی اجزاء سازنده بناها و فضاها د ر هر حوزه فرهنگی و سب )٥

اربری آنها و معرفی نظرات مختلف )٦  .معانی فضاها و 

انی و زمانی در ( گريدير و تأثر آثار معماری بر يقی از نظر ارتباط و تأثيمطالعه تطب )٧ از نظر م

 ).نی و با مناطق همجواريحوزه های مختلف فرهنگی درون سرزم

  

به انتخاب خود و با  یخيدوران تار یمعمارق يی با مصاديان ضمن آشنايدانشجون درس يدر ا: روش

ميی مدرس به يراهنما تشافی  در يق شناخته شده  يی از مصاديلی در مورد ي پژوهش ت ا پژوهش ا

متر شناخته شده يمورد  الس ارائه می دهنديا ناشناخته می پردازند و نتاي نمونه  . ج مطالعات خود را در 

لی ن د استاد مربوطه می تواند موضوع پژوهش را ييخی با تأين تارز در حوزه معماری دورايموضوعات 

  . ل دهديتش



 

ه بسياز آنجا خی از جهات مختلف محل بحث است، از يخ معماری در دوران تارياری از مسائل حوزه تاريی 

تشافات و ين رو مباحث مطرح در درس بايا د حوزه های مختلف در يافته های جديد با توجه به نظرات، ا

خ هنر مورد بررسی قرار گرفته و به روز يژه باستان شناسی و تاريملی و فراملی مرتبط با درس، به وسطح 

ناری ارائه می شود و برحسب نظر ين ضرورت درس به صورت نظری ـ سميی به ايبرای پاسخگو. گردند

ارشناسان خبره در حوزه تارياستاد مربوطه از اسات شبرد يبرای پ) یخيدوره تار( ران يخ معماری ايد و 

الس دعوت خواهد شد   .مباحث 

تبی در پايابی نهايارز: ابیيروش ارز ت فعال دانشجويمسال، ميان نيی بر اساس آزمون  ان در يزان مشار

الس و مقاله ارائه شده است   .مباحث 

  

  :درس مطالبسرفصل 

 خیيی استقرارها و آثار معماری در دوران تاريايخی و جغرافيگستره تار-       

رانی، مهاجرت ها يت ايسنت ها ، هو( اسی بر معماری يخی، فرهنگی و سير گذار تاريعناصر تأث یمعرف -

  )و تهاجمات، تعامالت فراملی و تحوالت اجتماعی و اقتصادی

 .ف حوزه های فرهنگی و نام و مشخصات هر حوزهيتعر -

ن ، قدرت، دولت ، طبقات ي، دریيمبانی اساط( خی يشه معماری در دوران تاريی اندلعناصر اص -

 ).اجتماعی، تدافع

وچ نش( استقرارمختلف  وه هایيش یمعرف -  .ن آثار باقی ماندهيو بررسی مهمتر) نیيروستا، شهر، 

 ن آثار باقی مانده از آنها در حوزه های فرهنگی مختلف يسب های معماری و مهمتر -

 )روی انسانی، فناوری يمصالح و ن طی،يعوامل مح( عناصر و عوامل موثر بر ساخت بنا  -

نات در يباشناختی، تناسبات و تزئيل دهنده بنا، نحوه  فضاسازی، الگوها، شاخصه های زياجزاء تش -

 .خیيگونه های مختلف معماری دوران تار

 .خیيی در معماری دوران تاريمعنا و نمادگرا -

ونانی ـ رومی و يژه معماری يار به ون های همجويرانی با معماری سرزمير و تأثر معماری ايتأث -

 .ارتباط آن با معماری اسالمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  

  

  بسمه تعالی

  

  ١٠: فيد رد

  ) دوره اسالمی( ٣ران يخ معماری ايپژوهش در تار: نام درس

  : د درس

  واحد ٤: تعداد واحد

  نظری ـ عملی: واحدنوع 

  یتخصص ـ  یاصل: نوع درس

  یساعت عمل ٣٢، یساعت نظر ٤٨: سيساعات تدر

  ٠٨: ازيشنيپ

  

ن معماری در ير تحول ايران و سيق معماری اسالمی ايان با مصاديی دانشجوين درس آشنايهدف از ا: هدف

ات مبهم و حلقه های مفقوده اين حال ايدر ع. دوره های مختلف است وشد ن ر تحول را ين سين درس می 

  .ند یابد و بررسيدر

معماری دوران اسالمی، فضا و فضاسازی و معرفی هنرهای وابسته  ر تحولين مشخصات و سييتب:موضوع

يل می دهديبه ا ن موضوع اصلی، يه ايدر حاش. ن معماری در دوره های مختلف موضوع اصلی درس را تش

زان الزم برای ادراک بهتر يز به مياسی، اقتصادی، اجتماعی و به خصوص فرهنگی هر دوره نيط سيشرا

  .ردير و تحوالت معماری هر دوره مد نظر قرار می گييتغ بستر تولد، علل رشد و

الس در ا: روش ق يا و نقشه های خوانا از مصادير مختلف گويد همواره با تصاوين درس بايمباحث  

رده و آنها را شفاف تر و يدانشجو. معماری اسالمی ارائه شود الس را دنبال  ت فعال مباحث  ان با مشار

الس ها ين دانشجويچنهم. نديق تر می نمايدق ت در  . ن پژوهشی انجام می دهندي تمريان به موازات شر

ه با نظر مدرسين تمريموضوع ا ا موضوعات ين انتخاب می شود بهتر است درباره آثار ين پژوهشی 

متر مطالعه شده يناشناخته  ارهای . ن معماری باشديل ار تحويا نقاط ابهام و حلقه های مفقوده سيا 

ه به مدد نتايد به گونه ای تنظين درس بايان در ايی دانشجوپژوهش ر روشنتر يج آن به مرور تصويم شود 

الس مؤثر افتديران به دست آيخ معماری اسالمی ايقتری از تاريو دق د ين پژوهش ها بايا. د و در مباحث 

ان با حضور دانشجو دعوت از . رديصورت گ شان با بناهايم ايان در محل آثار و مواجهه مستقيحتی االم

الس را غنای بيصاحبنظران و اسات   .شتری بخشديد برجسته می تواند مباحث 

تبی در انتهای نيابی نهايارز: ابیيروش ارز ت دانشجويمسال، ميی براساس آزمون  ان در يزان مشار

الس و نتا   .شان انجام خواهد شدين های عملی ايج تمريمباحث 

  

  :سرفصل های درس

  دماتالف ـ مق



 

  .ی حوزه نفوذ آنيايخی و جغرافيتار ةحدودمران، ين مفهوم معماری اسالمی اييتب -

ان های گوناگون در يران و جريانواع منابع و مآخذ معماری اسالمی ا مطالعات انجام شده و معرفی -

 یان هايجر یدستاوردها یابيو ارز یز طبقه بنديو ن ر تحول آنين معماری و سيسی ايخ نويتار

 .مختلف 

ل گ -  یو معمار رانيران و ارتباط آن با معماری قبل از اسالم ايری معماری اسالمی اينحوه ش

 .همجوارن های يسرزم

ليارائه تصو - ومتها و نوع زندگیاسالم  دورة  از فرهنگ و جامعة یر  مردم و اعتقادات و  ی، ح

 .باورها

 .انريا یاسالم یو شهرساز یمعمار یاصل ین مشخصات و شاخصه هاييتب -

آموزش و آداب و اخالق  ی، روشهایدآورندگان معماريات معماران و پديخصوص یل یمعرف -

 .یمعمار

 .یات فضا و فضاسازيفي از آنها در ير هريو تأث یوابسته به معمار یهنرها یل یمعرف -

  ر تحول يب ـ دوره بندی و س

نون انجام شده و نقاط قوت و يبحث در مبانی دوره بندی معماری اسالمی و دوره بندی ها   -       ه تا ی 

  .آنها  ازيهر ضعف

ل گ  -       ات ير و تحوالت دوره های مختلف همچون خصوصييری و تغيبررسی عوامل مختلف مؤثر در ش

، یو محل میياقل و  يیايجغراف یهايژگيوت اقتصادی، ياسی و اجتماعی، وضعي، تحوالت سیواعتقاد فرهنگی

 یدوره ها یوشهرساز ر و تحوالت معماریيي از آنها در تغير هريزان تأثيو م ...فناوری و مختصات 

  .مختلف

مانده دوره اسالمی در طول يبناهای باق انواع  ازير تحول مشخصات معماری هريبحث و بررسی س  -      

  .خيتار

  مانده از آن دوره يبحث و بررسی مشخصات معماری دوره های مختلف با توجه به انواع بناهای باق -      

ر و تحوالت ييابی تغيشه يات معماری دوره های مختلف و ريبحث در تفاوت و تشابه خصوص -      

  .معماری هر دوره

ر الس را ين تحوالت موضوع اصلی ايل ايران و جستجوی دالير تحول معماری اسالمی ايبررسی  س: تذ ن 

اليتش ه مباحث مختلف آن می تواند در  افی گذاشته شودل می دهد  ن بحث می يا. س به بحث و موش

ا مشخصات معماری هر دوره را يخ بپردازد ي نوع بنا در طول تارير تحول يتواند به صورت همزمان به س

ز می تواند يان نين های عملی دانشجويتمر. ديابی نمايشه ين تحوالت را ريدر بناهای مختلف بررسی نموده ا

الس ش د با ين موضوع باياما به هر حال تمامی مباحث ا. اری رسانديرد و به آن يل بگدر ارائه بحث های 

ی به مشخصات آنها باشدياق آغاز شده و نتيق مصاديبررسی دق امالً مت  .ج حاصل 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  یبسمه تعال

  

 ١١: فيد رد

  جهان اسالم یمعمار یقيخ تطبيتار: نام درس

  :  د درس

  واحد ٣: تعداد واحد

   یعمل ـ  ینظر :نوع واحد

  یتخصص ـ  یاصل: نوع درس

  یساعت عمل ٣٢، یساعت نظر ٣٢: سيساعات تدر

  ٠٩، ٠٧: ازيشنيپ

حوزة جهان اسالم و نقش آن  ین هايسرزم یرات گوناگون حضور اسالم در بستر فرهنگيتأث یبررس: هدف

  .گريدي سه آنها بايگر و مقايد یفرهنگ یانًا فراورده هايو اح ید معماريند توليدر فرا

ن ها، يگر سرزميد یو رابطة آن با معمار یو بوم یمل یمعمار ین درس نقد و بررسيموضوع ا :موضوع

ل دهيدر فرا یمتفاوت فرهنگ یان هايجر یر و تأثرها و تالقيافت تأثيوندها، دريشه ها، پير یجستجو  یند ش

  .ـ خود است یمعمار ـ  یستيز یانسان به فضا

ه د یگستره ا نون به نحواز جهان  حضور مؤثر و محسوس داشته است  یر آن اسالم از بدو ظهور تا

ان  محدودة   .دهد یل ميق را تشين تحقيا  حوزة یو زمان یم

آن در فراهم آوردن بستر  یاديت بنيق و اهميتحق  ن حوزةياد مضاميفوق العاده ز ینظر به گستردگ :روش

در بخش . ارائه خواهد شد یو عمل یدر دو بخش نظر ن درسيجهان اسالم، ا یخ معماريفهم تار یواقع

ه از اسات یه ميتوص ینظر ان ید مختلف و متخصص در گسترة زمانيشود  جهان اسالم استفاده  یو م

الس ارائه شده و در م. شود   .رديگ یان مورد بحث قرار ميبا دانشجو یزگرديمباحث توسط استاد در 

تا یدانيم یپژوهش ها یدر بخش عمل گر جهان اسالم و جز آن يد ین هايران و سرزميدر ا یبخانه او 

الس ارائه شده و مورد بحث و بررسيصورت گرفته و نتا  یان قرار مياستاد و دانشجو یگروه یج آن در 

  .رديگ

تب يینها یابيارز :یابيروش ارز ت فعال دانشجويمسال، ميان نيدر پا یبر اساس آزمون  ان در يزان مشار

الس   .ارائه شده است  و مقالة مباحث 

  

  :سرفصل مطالب درس

انييـ تع   ر آنيتحت تأث یفرهنگ ـ  يیايجغراف یجهان اسالم و حوزه ها ین محدوده م

  مورد پوشش در درس یآغاز و محدودة زمان  ، نقطةیزمان  ن محدودةييـ تع

آثار برجسته به وجود  ن ها وين سرزميدر ا یر تحول معماريمناطق مختلف حوزه جهان اسالم، س یـ معرف

  ها ین معماريآمده و عوامل مؤثر بر تحوالت ا

  یاسالم ین هايمناطق مختلف در سرزم یمعمار یخيسة تاريمقاـ 

  مناطق مختلف یمعمار یسة موضوعيمقا ـ 



 

ز يتحت پوشش جهان اسالم ، تنوع موضوعات و مقوالت ون ین هايسرزم یبا توجه به گستردگ: تبصره

درس مناطق، موضوعات و   تواند در هر ترم ارائة ی، استاد مربوطه میمورد بررس یزمان  وسعت دورة

  .ديت نمايان را به پژوهش در آن راستا هدايد و دانشجويرا انتخاب نما یخاص یزمان یگستره ها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  یبسمه تعال

  ۱۲: فيد رد

  يیرساله نها: نام درس

  :سد در

  واحد ۶: تعداد واحد

  : نوع واحد

  یـ  تخصص یاصل: نوع درس

  :سيساعات تدر

  ۱۱و  ۱۰، ۰۹، ۰۸حداقل سه درس از چهار درس : ازيشنيپ

ار پژوهشی و قابليابی اندوخته ها و تجربيارز: هدف جه يت نتيات دانشجو و توانائی جمع بندی آنها در 

ار تحقيری در يگ   .ن برنامه استيف اخ معماری هديتار یقی تخصصي 

ار تحقيی يرساله نها :موضوع در ابتدا . ران استيخ معماری ايمرتبط با تارنه های يار در زميقی تمام عي 

 یق و روشن موضوع انجام ميدق یل و شناخت و معرفيه و تحليد حدود مسئله، جمع آوری منابع و تجزيتحد

. ه استيبخش اول و بحث در اثبات صحت آن نظر ه خاص براساس مطالعاتيدر مرحلة بعد ارائه نظر. شود

ار در پاينت ميان بايجه  ار تحقيت و استانداردهای يفيت و يد از  امل برخوردار باشدي    .قی 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  یبسمه تعال

  

  ١٣: فيد رد

  رانيخ شهر در ايتار: نام درس

  :د درس

  واحد ٢: تعداد واحد

   ینظر: نوع واحد

  یارياخت: نوع درس

   یساعت نظر ۳۲: سيساعات تدر

  ٠٤، ٠٢ :ازيشنيپ

  

ر تحـول شـهر و سـاخت و سـازمان يس,  یرانيان با مفهوم شهر ايدانشجو يین درس آشنايهدف از ا :هدف

  , ران تا دوران حاضراستينی در ايش شهرنشيدايی آن از زمان پيفضا

البـديموضوعات مشخص در حوزه خصوصـن درس يدر ا: موضوع ر عوامـل يتـأث, ی شـهر يفضـا_ ی ات 

ل گ, فرهنگی, اجتماعی, میياقل, طیيست محيمختلف ز , ری فضـاها و مجموعـه هـای شـهریياقتصادی بر ش

مـورد بحـث و بررسـی , نی و مصـداقهايبا استفاده از نمونه های ع, ی شهريتحوالت ساختار و سازمان فضا

ل گ. رديقرار می گ البـدی يـرابطة عناصر معماری و شهری در شـ مجموعـة شـهری مـورد  يیفضـا_ ری 

البدی يژگيرد و ويگ یقرار م یبررس   .شود یم يیرانی شناسايعناصر و فضاهای شهر ا يیفضا_ های 

السيدانشجو. می شودارائه  یدرس به صورت نظر:  روش ت در مباحث  ـی يبا انتخـاب , ان ضمن مشار

الس ارائه می نمايو نتانه پرداخته يبه پژوهش در آن زم, از موضوعات مرتبط . نديج پژوهش را طی جلسات 

  .دانی انجام می گردديدر صورت لزوم مطالعات م

تبی و مقاله ارائه شده انجام می گردديابی نهايارز :یابيروش ارز   .ی براساس آزمون 

  

   سرفصل مطالب درس

 ر تحول آن يش و سيداينحوه پ, رانیيمفهوم شهر ا -

ز شهری ميپا -   خيرانی در بستر تاريهم اتخت ها و مرا

ان  -  ن يرانی در پهنه سرزميابی شهر اينحوه م

ل گ -  عوامل فرهنگی , عی  يری شهر و فضای شهری ؛ عوامل طبيعوامل مؤثر بر ش

 خير تطور آنها در طول تاريل دهنده شهر و سياجزاء تش -

ل شهر و تحوالت آن -  انواع ش

 اقتصادی بر آن, اجتماعی, فرهنگیر عوامل يران وتأثيهای بافت شهری سنتی ايژگيو -



 

 خيرابطه معماری و شهر و تحوالت آن در بستر تار  -

ويمفهوم فضای شهری و فضای عمومی در س -    رانیين شهر اير ت

  

  

  یبسمه تعال

  ١٤: فيد رد

  یباستان شناس یبا مبان يیآشنا: نام درس

  :د درس

  واحد ٢:تعداد واحد

  ینظر: نوع واحد

  یارياخت: نوع درس

  یساعت نظر ٣٢: سيت تدرساعا

  ٠٤: ازين شيپ

افت ها يره ،اتينظر، اهداف،یمبان، یت علم باستان شناسيماهان با يدانشجو يین درس آشنايهدف از ا: هدف

ل گ یمطالعات یو روشها ، ر شـاخه هـای علمـی و دانشـهايآن بـا سـار تحـول آن، ارتبـاط يو س یريآن، ش

س ،  و  یمعمار در تحول مطالعات ینقش باستان شناس یبررس  یباستان شناسـ یاربرد ها معرفیو بالع

  . است

 شيگراو  یباستان شناس یمبانمعرفی )۱:ن درس عبارتندازيموضوعات مورد بحث و بررسی در ا: موضوع

نه های مختلف زندگی او و در دوره های يانسان در زم یرفتار فرهنگ یبازساز یآن برا یاصل

د يبا تا باستان شناسی  مطالعات وه هایيشافت ها و يره ،اتينظر، اف ر تحول اهديس بررسی)۲گوناگون؛

 ،شف ،يیشناسا یروشهامعرفی  )۳؛ یبخصوص معمارمورد مطالعه،  یمواد متنوع  فرهنگ یها یژگيبر و

 یبررس ی با نحوهيآشنا) ۴؛ ؛یبخصوص مواد مرتبط با معمار فرهنگی حفاظت ومرمت مواد ل،ي، تحلیبررس

ره يو غ یادرا ،یفن آور ،یطيمح شتی،يو مع یاقتصاداسی، ي، سیفرهنگ ،یاجتماع ینه هايزم و پژوهش در

استفاده از  یو چگونگ یدر باستان شناس یان رشته ايارتباطات م یبررس )۵دگاه باستان شناختی؛ياز د

ل يد بر مسايا تاب آنهاق از يو استنتاج دقداده ها افته ها و استخراج يل يتحلپردازش و  دانشهای مختلف در

از جوامع امروز با ين ی بهيدر جوابگو سیمتنوع باستان شنا یاربرد ها یبررس) ۶ یست بوم و معماريز

  . یو عمران و شهرساز یل معماريد بر مسايتا

شـبرد يپ ید خبره برايدعوت از صاحبنظران و اسات. شود یارائه م یناريسم -یدرس به صورت نظر: روش

  . ديافزايغنا و تازگی مطالب مطرح شده بند به توا یمباحث درس م

تبـ يینها یابيارز: یابيروش ارز ت فعـال دانشـجو. خواهـد بـود یبر اساس آزمون  ان در مباحـث يمشـار

تبـی يـ/ ان و ارائه آن به صورت شـفاهی ويله دانشجوين مباحث به وسيالس و انجام طرح های منتج از ا ا 

الس در نمرات نها   .واهد داشتر خيی تأثيدر 

  :  سرفصل مطالب درس

  ات آن يو نظر یمبان – یخچة باستان شناسيتار یبررس -

 به آنها ختیافت باستان شنايو رهمواد فرهنگی  یطبقه بندنحوه  -



 

  یدر باستان شناس یمطالعات معمار خچهيبررسی تار -

  یمعماره آثار مطالع یروش شناس -

  یر درك معمارد آنمختلف  یشاخه هاباستان شناسی و نقش  یبررس -

د بر يجوامع امروز با تا یمختلف زندگ یدر حوزه ها یمتنوع و متعدد باستان شناس یاربرد ها یبررس

  یو شهرساز یمرتبط با معمار یحوزه ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  یبسمه تعال

  

  ١٥: فيد رد

   با سازه و مصالح سنتی يیآشنا: نام درس

  : د درس

  واحد ٢ :تعداد واحد

  ـ عملی ینظر: نوع واحد

  یارياخت: نوع درس

   یساعت نظر ٣٢  :سيساعات تدر

 ندارد: ازيشنيپ

  

 یسـنت یسازه ها و فنون مورد استفاده در معمار, مصالح, مواد ان با يدانشجو يیآشناهدف از درس : هدف

اربرد و نحوه استفاده از آنها براساس نمونه هايدال, رانيا   .است یق عمليو مصاد ینيع یل 

ـه در سـاخت بناهـا و فضـاهای  يیمصـالح و سـازه هـا, ان با انـواع مـوادين درس دانشجويدر ا :موضوع

 یچگـونگ. شـوند یش و نحـوه تحـول آنهـا آشـنا مـيدايسابقه پ, معماری سنتی مورد استفاده قرار گرفته اند

بنـا  یر قسمتهايباط سازه با ساارت. رديگ یقرار م یآنها مورد بررس یساخت انواع سازه ها و مشخصات فن

ل گيدر ضمن عوامل تأث. شود یم يیشناسا   .رديگ یسازه مورد نظر قرار م یريرگذار بر ش

از نظـر , ق مختلـفيی با مصاديان ضمن آشنايدانشجو. عملی ارائه می شود_ درس به صورت نظری  :روش

 بنـای سـنتی را انتخـاب و آن را از يرس ی مديبه انتخاب خود و با راهنما, اربرد انواع سازه ها و مصالح

ار رفته, نظر سازه    .ل قرار می دهنديه و تحليتجز, مورد پژوهش, مصالح استفاده شده و فنون به 

لی تـر در ييمی تواند با تأ, نة سازه و مصالح سنتیيموضوعات پژوهشی در زم د استاد راهنما حول مباحث 

  .ابدين حوزه سازمان يا

تب یابيرزا: یابيروش ارز   .ارائه شده خواهد بود یو مقاله پژوهش یبر اساس آزمون 

  

  :مطالب درس سرفصل

اربرد در ساختمان سازی سنتی بر اساس اسناد و متون  -   تبارشناسی واژگان مورد 

اربرد, ت هايقابل, مشخصات, مواد و مصالح مورد استفاده در ساختمان سازی سنتی - نقـاط قـوت و , انواع 

  . يضعف هر

  رانير تحول فن آوری در معماری سنتی ايبه س ینگاه -

ارگ - طـی متفـاوت و در يمح, مـیيط اقليو مقاومت سازه ها و مصالح  مختلف در شرا یرينحوة انتخاب و ب

  عیيای طبيبرابربال



 

نقـاط , ات سـازه ایيت ها و خصوصـيقابل, ل دهنده از پی تا پوشش هايقسمت های تش, سازه های سنگی -

  یسنت یات اتصاالت مورد استفاده در بناهايجزئ, و ضعف نظام سازه ایقوت 

, ات سـازه هـای چـوبیيت ها و خصوصيقابل, تا پوشش یل دهنده از پيقسمت های تش, سازه های چوبی -

  ات اتصاالتيجزئ, نقاط قوت و ضعف نظام سازه ای

نقاط قـوت وضـعف نظـام , زه ایات سايت ها و خصوصيقابل, ل دهندهيقسمت های تش, سازه های آجری -

اری تزئ, ات سازه آجریيجزئ, سازه ای   ,نیيآجر

نقاط قوت و ضعف نظـام , ات سازه ایيت ها و خصوصيقابل, ل دهندهيقسمت های تش, سازه های خشتی -

  سازه ای 

  بی از مصالح مختلف و مشخصات آنهايسازه های تر -

  ات آنهاياجرا و جزئ  نی و نحوةيعناصر تزئ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  بسمه تعالی

 
  ١٦: فيد رد

ت یخيبا متون تار يیآشنا:نام درس   ها  بهيو 

  : د درس

  واحد ٢: تعداد واحد

  نظری: نوع واحد

  یارياخت: نوع درس

  یساعت نظر ٣٢: سيساعات تدر

  ندارد: ازيشنيپ

ت یخيان با متون تاريدانشجو يیآشنا: هدف  یو شهرساز یخ معماريز منابع مهم تارا یيها به منزلة  بهيو 

  .رانيا

ت یفارس یخيبا اقسام متون تار يیآشنا:  موضوع وة يا، نوع توقع از هر نوع متن و شيبناها و اش یها بهيو 

  .استخراج اطالعات از متن

ت یبررس :روش   .استخراج اطالعات از آنها ین عمليو تمر یها به صورت نظر بهيمتون و 

تبا: یابيروش ارز ا ياز متون  یيمرتبط با  یدانشجو در موضوع یقيمقالة تحق یابي؛ ارزیحيتشر یمتحان 

  ها بهيت

  :سرفصل مطالب درس

 منابع درس ،یابيروش ارز ،برنامة درس ،د درسيفوا-

 ي؛ علم هرمنوتیو شهرساز یشه و فرهنگ و معماريت زبان و خط و نسبت آن با اندياهم -

مبود متون مرت - ر ي، س...) ،یادب ،یخيتار(اقسام متون  یدر متون موجود؛ معرف یبط با معماربحث در 

 رانيخ ايآنها در ادوار گوناگون تار یتحول متون و فراوان

ت-  قبل از اسالم یها بهيمتون و 

 خ يا و تاريجغراف یتابها-

 ها نامه ها و خاطره سفرنامه-

 یو فقه یعلم یتابها-

ره-  باچة مرقعهايو دها  نامه ها و مناقب تذ

 ها ها و پندنامه وانها و منظومهيد-

ا-  ها تها و افسانهيداستانها و ح

 ها نامه ها و فتوت نامه نييآ-

 و مقدس ینيمتون د-



 

ومت -۱(اسناد -   و مطبوعات) یاسناد مردم -۲، یوانيو د یاسناد ح

ت -۱(ها  بهيت-  )بة بناهايت -۴, ايبة اشيت -۳,  خ و حساب جّمليماده تار -۲به، يخط در 

  

  

  یبسمه تعال

  

  ١٧: فيد رد

   یمعمار یه هايبر نظر یمرور: نام درس

  : د درس

  واحد ٢: تعداد واحد

  ینظر: نوع واحد

  یارياخت: نوع درس

  یساعت نظر ٣٢: سيساعات تدر

 ٠٢: ازيشنيپ

 
 یبـا آمـوزه هـا یه معمـاريـنظر  رابطة و یة معماريان با مفهوم نظريدانشجو يیآشناهدف از درس   :هدف

 یبا عمـل معمـار یه معماريرابطة نظرن درس يدر ا. استات يفلسفه و ادب  گر علوم،يد یو حوزه ها یاجتماع

ل ياز اهداف درس را تشـ یگريبخش د یمهم نظراز متون  یآشناشدن با برخ.  رديگ یقرار م یمورد بررس

  .گردد یمتون و ساختمانها فراهم م یل انتقاديلان با تحيدانشجو يین درس مقدمات آشنايدر ا  ضمناٌ . دهد یم

ل یان  با برخين درس دانشجويدر ا: موضوع ـه نقـش  شـه معمارانـه در غـرب از ين انديدر تعـ یديـمتون 

نون داشته اند،  یدر فرهنگها  یمعمار یه هاينظر یان و تجلً ينحوة ب  ضمناً . شوند یآشنا م  دوران باستان تا

در بناهـا  یمعمار یه هاينظرو خوانده شدن  یابيرمز یگچگون ن درسين در ايهمچن.  ابندي یرا در ممختلف 

گـر مباحـث يز بخـش ديـران نيـم نظری در معماری سنتی ايجستجو در مورد مفاه. رديگ یمورد بحث قرار م

  .ل می دهديالس را تش

ـالسيارائه شده و دانشجو یناريـ سم یدرس به صورت نظر: روش  یبـا سرفصـلها ان در طول جلسـات 

ان. دهند یل قرار مية و تحليو تجز یمتون منتخب را مورد بررس یآشنا شده و برخ درس از  در صورت ام

الس دعوت می گردديد و صاحب نظران در حوزه مباحث نظری معماری برای پياسات   .شبرد مباحث 

آن انجـام داده   نةيدر زم یهشرا انتخاب و پژو یمطرح در معمار یه هاياز نظر یيهر دانشجو در طول ترم 

الس عرضه ميو نتا   دينما یج را در 

تبی و مقاله ارائه شده انجام می شود يیابی نهايارز :یابيروش ارز   .بر اساس آزمون 

  

  سرفصل مطالب درس

  یدر معمار یسم غربيسيالس یآموزه ها -

 یو اثر آن در معمار یروشنگر يی عصر خردگرايالس یآموزه ها  -

 یر آن در معماريو تأث یخيتار يیو جبرگرا يیمطرح در چارچوب اثبات گرا یهاه ينظر  -



 

 گرا جامعه یانگاره هاو  یمعمار  -

 نيعصر ماش یانگاره هاو  یمعمار  -

نش به آموزه ها  -  یدر معمار سميمدرن یوا

  .یرانيا یدر معمار یم نظريمفاه -

  بسمه تعالی

  ١٨: فيد رد

  خ آنيرانی و تاريباغ ا: نام درس

   :درس د

  واحد ٢: تعداد واحد

  نظری: نوع واحد

  یارياخت: نوع درس

  یساعت نظر ٣٢: سيساعات تدر

  ندارد: ازيشنيپ

  

رانی ارائه می ير تحول باغ های ايخ و سيان با مشخصات و تاريی دانشجويان درس به منظور آشنيا:هدف

  .گردد

  

اوخی پرداخته و با ين درس به معرفی باغ های مختلف تاريا: موضوع لی معماری  ندو  در مشخصات 

ند تغ   .دياخ بازگو نميرانی را در طول تارير و تحوالت باغ سازی اييآنها،تالش می 

  

السی و  با ارائه تصاو: روش ان يدانشجو. رانی ارائه می شوديا از باغ های اير خوب و گويدرس به صورت 

ی از موضوعات مرتبط با باغ يمورد ا گروهی و با نظر مدرس مربوطه،پژوهشی در يبه صورت فردی 

  .رانی انجام می دهنديا

  

تبی و مقاله ارائه  شده انجام می گيابی نهايارز: ابیيروش ارز   .رديی بر اساس آزمون 

  

  : سرفصل های درس

 .رانیيمی حوزه احداث باغ ايلی و معرفی مشخصات اقيايخی و جغرافين محدوده تارييتب -

  .رانیيمنابع و مآخذ باغ ا معرفی مطالعات  انجام شده و -

 .ر تحول آنها يخ و معرفی  سيرانی در طول تاريارائه نمونه های ارزنده باغ های ا -

 .رون شهرها و ارتباط متقابل باغ و شهريا بينحوه استقرار باغ ها در درون  -

 .ت طرح باغ و گونه های مختلف آنيل -

 .رون باغهايا بيمعرفی انواع بناهای درون  -

 .ستم های آب رسانی در باغيآب برای باغ و س نينحوه تأم -

 .آب در باغ -



 

 .اهان و گلها در باغيگ -

  .ر مرتبط با فضاسازی و طراحی باغهاير و تفاسيگفتگو درباره تعاب -

  

  

  یبسمه تعال

  

  ١٩  :فيد رد

  شرق یخ معماريتار: نام درس

  :د درس

  واحد ٢: تعداد واحد

  ینظر: نوع واحد

  یارياخت: نوع درس

  یساعت نظر ٣٢: سيرساعات تد

 ندارد: ازيشنيپ

  

در ( ق مهـم آن يو مصـاد)ژاپـن , نيچـ ,هنـد( ن يمشرق زم یتمدن ها یان با  معماريدانشجو يیآشنا :هدف 

  است ) یو منظرساز یشهرساز ,یحوزه معمار

ژاپـن و , نيچ, هند یشهری و منظرسازی در تمدن ها, ان با بناهای معماریين درس دانشجويدر ا :موضوع

اتـب ين تمدنها و سينهای وابسته به  ايرزمس ر تحول آنها آشنا شده و رابطـة فضـای سـاخته شـده را بـا م

ل ير عوامل تأثيو سا یاجتماع, یاعتقاد, فلسفی مـی  يیابی آنها بررسـی و شناسـايرگذار بر نحوة خاص ش

  .  . گردد یم يیشناساوجوه اشتراك و افتراق آنها , ها  ین معماريا یقيتطب  سةيضمنٌا با مقا . نند

ان از صاحبنظران فرهنگ و تمدن و هنـر  یحت. ناری ارائه می شوديسم_ درس به صورت نظری  :روش االم

الس دعوت به عمل می آيسرزم بـا  يیان ضمن آشـنايدانشجو.دينهای شرقی برای ارائه مطالب طی جلسات 

ا يـ بنـای معمـاری يـی مدرس يراهنما به انتخاب خود و با, شهری و منظرسازی, ق مختلف معماریيمصاد

, د استاد مربوطه  انتخـاب و آن را مـورد پـژوهشيينه های مرتبط را با تأيا موضوعی در زميفضای شهری 

الس ارائه می نمايل قرار داده و نتايه و تحليتجز   .نديج را در 

تبی و مقاله ارائه شده يی بر اساس نتايابی نهايارز:  یابيروش ارز   .رديانجام می گج آزمون 

  

  سرفصل مطالب درس 

  : تمدن هند

  ).هندسه و معماری, فلسفه( معبد هندی -

ر هندو يیباين هنر و زييتب -  .يیدر تف

 .ق معماری و شهرسازی آنيسم و مصاديهندوئ -

 :سميبود

ايسر, نپال, ارتگاه های آن در هنديسم و انواع زيبود -  .الن



 

 ).ای جنوب شرقیيو آسن يسم به چينفوذ بود( از استوپا تا پاگودا -

 :نيتمدن چ

 ).نیيمعماری و شهرسازی چ( نی يسم و فرهنگ چيونينفوس -

 .نيدر چ» قصرـ معبدـ شهر« مفهوم  -

 .)نينسبت معماری با باغسازی در چ( ن چن ييسم و آيدائوئ -

تب چن در دورة سونگينی نمودی از تجميباغسازی چ -  .ع هنرهای م

 :تمدن ژاپن

ن ژاپنی و معبد ش( و و معماری نتين شييآ, ژاپن باستان -  ).يینتويمس

 : نی در ژاپنينفوذ فرهنگ چ -

زی و ساخت پا -                                                ومت مر   نیيتخت ها با الگوی چيح

  نی يی با الگوی چيساخت معابد بودا -                                               

  :سمينتوئيسم و شيبود وحدت ذن -      

  ی ير الگوی معابد بوداييتغ -                                               

  شگاه های ذنيايش نيدايپ -                                               

  ).سیيخوشنو, شعر, نقاشی( ی شناسی ذن و هنرهای ژاپنيبايز  -      

  .در هنر ژاپنی» ما« ذن و مفهوم  -      

  .روز تا امروزيد, معماری ژاپنی -      

  .ذن و باغسازی ژاپنی -      

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  یبسمه تعال

  

  ٢٠: فيد رد

  مرمت یه هايبر نظر یمرور: نام درس

  :  د درس

  واحد ٢: تعداد واحد

  ینظر: نوع واحد

  یارياخت: نوع درس

  یساعت نظر ٣٢: سيساعات تدر

  ١٤، ٠٧، ٠٤: ازيشنيپ

خ يران در طول تاريا یخيتار یبرخورد و مرمت بناها، مجموعه ها و محوطه ها یوه هايبا ش يیآشنا: هدف

  ط گوناگون يو در مواجهه با شرا

مرمت بناها،  یوه هايبنا، ش یب شناسيشناخت و آس ین درس با استفاده از انواع روشهايدر ا: موضوع

قرار گرفته و  یمورد پژوهش و بررس  یخيمختلف تار یدوره ها در یخيتار یمجموعه بناها و محوطه ها

 یمرمت در بناها ینظر ین مبانيفوق در دراز مدت اساس تدو یگزارش پژوهش ها. گردد یثبت و ضبط م

 .قرار خواهد گرفت یخيتار

 یهرسازو ش یخ معمارياز تار ین مسئله به عنوان بخشيدر برخورد با ا یرانيمعاصر ا  ضمنًا رفتار جامعة

شورهايا   . سه خواهد شديگر در جهان اسالم و جز آن مقايد یران مورد پژوهش قرار گرفته و با 

 یخ مورد پژوهش و بررسيران در طول تاريمرمت بناها و مجموعه ها در ا یوه هاين درس شيدر ا :روش

 یراساس برنامه هاد گروه و بيا اساتيبرحسب نظر استاد  یو انفراد یار پژوهش گروه. رديگ یقرار م

  .ان انجام خواهد گرفتيان مدت و دراز مدت توسط دانشجويم یپژوهش

قصد  یگريا دستگاه دي یو گردشگر یراث فرهنگيه سازمان م یا بافت شهريبنا، مجموعه بنا   حاً يترج

ده يم گردم انجاير مستقيم و غيمستق  وةياء دارد انتخاب شده و پژوهش به شيمرمت و اح یمطالعة آن را برا

ا پژوهش در مورد بناها، ي. د يآ یفراهم م یمستند و قابل بهره بردار یو حاصل آن به صورت گزارش

به  یخيرد تارياء آن با رويخ مرمت و احيمشخص صورت خواهد گرفت و تار یا بافت هايمجموعه ها و 

  .رديگ یق قرار ميدق یامر مرمت مورد مطالعه و مستند ساز

الس یدر ط نار نتا یمباحث نظر جلسات  قرار  یج پژوهش ها مطرح و مورد بحث و بررسيمرمت در 

  .خواهد گرفت

الس خواهد  یپژوهش  براساس مقالة يینها یابيارز :یابيروش ارز ت در مباحث  ارائه شده و نحوة شر

  .بود

  



 

  :سرفصل مطالب درس

  و اهداف آن یف مرمت، مبانيتعر -

 یات جهانيمرمت در ادب یوه ها، اصول و مبانيش -

 مختلف یران در دوره هايمرمت در ا یوه ها، اصول و مبانيش -

  .ینون یردهايآن با رو یخ و تفاوتهايا مجموعه بناها در طول تاريرد به امر مرمت بنا يرو -

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


