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 برنامه دوره تخصصی تکمیلی مرمت و احیای بناهای تاریخی

 

.  با توجه به تاریخ و تمدن غنی ای که داراست، آثار تاریخی و معماری بسیاری را در نقاط مختلف خویش داراست کشور ایران

نتنها وظیفه ای ملی که وظیفه ای بین المللی است، چرا که میراث تاریخی در شناخت، حفظ و نگه داری از این آثار و ابنیه 

و احیای ابنیه تاریخی با توجه به آنچه ذکر شد، رشته ای بسیار مهم می باشد و رشته مرمت  .مرزهای جغرافیایی محدود نمی شنود

ایجاد، حفظ و ارتقاء پیوند مناسب این تخصص با سایر رشته ها همچون معماری، عمران، سازه، تاریخ، باستان شناسی، ادبیات، 

 .الزامی است... جامعه شناسی و 

آشنایی و فهم رشته مرمت و احیای ابنیه تاریخی از آن رو که با ارزشمندترین سرمایه های یک کشور در ارتباط است، اهمیت دوره 

عالوه بر این که معماران و مهندسان بسیاری در بازار کار، جذب مراکزی . تخصصی تکمیلی این تخصص رو چندین برابر می نماید

سروکار ... ر مستقیم با میراث فرهنگی، بافت های آسیب پذیر، بافت های شهری نیازمند توسعه و خواهند شد که مستقیم و یا غی

دانش و تخصص چگونگی ارتباط با آثار تاریخی و شناخت محدودیت ها و بایدها و نبایدها، عالوه بر حفظ و احیای میراث . دارند

ر بسیاری از محدودیت های گسترش های الزامی آینده شهرها گذشته، به چگونگی پیشرفت های جدید کمک می کند و می توان د

 . راهگشا باشد

 :دانشجویان در دو گروه زیر میتوانند در دوره تخصصی تکمیلی مرمت و احیای بناهای تاریخی شرکت نمایند

 معماری داخلی-شهرسازی-معماری -Aگروه  -

 ارتباط تصویری -طراحی لباس-عمران-طراحی صنعتی -Bگروه  -

 معماری داخلی-شهرسازی-معماری -Aگروه 

 Aدروس اصلی دوره تخصصی تکمیلی مرمت و احیای بناهای تاریخی

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس ردیف

  2 آشنایی با باستان شناسی 1

کارگاه حفاظت و مرمت تزیینات وابسته به  2

 معماری

3  

  2 قوانین و تشکیالت مرمت 3

  2 کارگاهیمدیریت و تشکیل تشکالت  4

  3 فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی 5

 فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی 4 1طرح مرمت بناهای تاریخی 6

 فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی 3 کارگاه مرمت بناهای تاریخی 7
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 ارتباط تصویری -طراحی لباس-عمران-طراحی صنعتی -Bگروه 

 Bتخصصی تکمیلی مرمت و احیای بناهای تاریخیدروس اصلی دوره 

 پیش نیاز تعداد واحد نام درس ردیف

  2 آشنایی با باستان شناسی 1

  2 آشنایی با بافت های تاریخی 2

  2 عناصر و جزییات بناهای تاریخی 3

  2 شناخت سازه های سنتی 4

 تاریخیعناصر و جزییات بناهای  2 تاق و قوس در معماری ایرانی 5

  3 فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی 6

 فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی 3 کارگاه مرمت بناهای تاریخی 7

کارگاه حفاظت و مرمت تزیینات وابسته به  8

 معماری

 فن شناسی و آسیب شناسی بناهای تاریخی 3

 

 تاریخیدروس اختیاری دوره تخصصی تکمیلی مرمت و احیای بناهای 

 پیش نیاز تعدا واحد نام درس ردیف

  2 آشنایی با باستان شناسی 1

  2 تاریخ و مبانی نظری مرمت 2

  2 برداشت از بناهای تاریخی 3

  2 آشنایی با تزیینات وابسته به معماری 4

  2 گره سازی و کاربندی 5

  2 تاق و قوس در معماری ایران 6

  2 تنظیم شرایط محیطی 7

  2 کارگاه مواد و مصالح سنتی 8

 :واحد درسی را به شرح ذیل می گذرانند 42مجموعا در دوره تخصصی تکمیلی مرمت و احیای بناهای تاریخی 

 واحد از میان دروس اختیاری 5نوزده واحد اجباری و   -Aگروه 

 واحد از میان دروس اختیاری 5نوزده واحد اجباری و   -Bگروه 
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 و گذراندن دوره تخصصی تکمیلی مرمت و احیای بناهای تاریخی زمان و شرایط پذیرش

 

 .تعداد پذیرش در دروس هر نیمسال، محدود به ظرفیت کالس ها خواهد بود ●

 .می باشد، ضمنا درخواست ها با اولویت معدل کل بررسی می گردد 12حداقل معدل کل برای پذیرش  ●

معماری، عمران، طراحی صنعتی، ارتباط جویان رشته های امکان ورود در دوره تخصصی تکمیلی معماری برای دانش ●

 .می باشدتصویری، معماری داخلی، شهرسازی و مرمت بناهای تاریخی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


