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 درس مورد نظر هم بصورت جزوه و هم پروژه ای میباشد.

  د نظر انتخاب یک بنای تاریخی در کشور میباشدپروژه مور

توجه داشته باشید بنایی که انتخاب میشود اوال قابل بازدید و عکاسی باشد. دوما حتما جای 

اینکه صد در صد سالم باشد نه اینکه صد در صد مخروبه باشد. کارداشته باشد یعنی نه 

 مهمترین ویژگی این بناها باید آسیب های وارده به بنا باشد.

حمام های  .درسه های تاریخی. کاخ هام ناهای مورد نظر بهتر است خانه های تاریخی.ب

و ... باشد سنتی  

  برای پروژه مورد نظر استفاده نشود.  یا اماکن مذهبی ی تاریخیاز پل ها 

ار مرحله یا آیتم اصلی باید در نظر گرفته شود.چه بطورکلی پس از انتخاب بنا   

یا گروهی باشد  بصورت تک نفره پروژه میتواند  

 الزاما گروه ها دو یا نهایتا سه نفر بیشتر نباشد.

ید آیتم های مورد نظر انجام گیرد.وسط هر گروه باپس از انتخاب بنای تاریخی ت  

: شناخت1آیتم   

گردد که میتواند شامل به معنی هر آنچه که درمورد بنای تاریخی میدانید بایستی مطرح 

 موارد زیر باشد:



جا وجود دارد از قبیل میزان طالعات جامع درمورد شهری که بنای تاریخی در آن.ا1

 بارندگی و آب و هوا و پیشینه تاریخی و ...

دمت بنای مورد نظرق.2  

ناخت مواد و مصالح یا به اصالح فن شناسی به این معنی که بیشترین مواد مصالح .ش3

بنای تاریخی چیستاستفاده شده در   

نظر ایستایی در چه وضعیتی میباشد. . از4  

الن بنای مورد نظر به چه شکلی میباشد و اگر تغییری کرده است نسبت به گذشته به آن .پ5

 اشاره شود.

زیرزمین؟ مربع شکل است یا  یباشد. داالن دارد؟ هشتی؟الن بنا شامل چه مواردی م.پ6

 مستطیل یا دایره و ..

ی به رسیدن بنا مد نظر قرار گیردسیر کروک.م7  

ن داشتن عکس هوایی الزامی میباشدصورت امکا . در8  

چه ارگان یا نهاد و ارگانی میباشد یا اگر به  متعلق به بنای مورد نظر مروزه. اینکه ا9

صورت شخصی اداره میشود توضیح داده شود یا اگر متروکه بود هم توضیحات مربوطه 

 در نظر گرفته شود.

در نظر بگیرید . اگر مرمتی در گذشته انجام شده حتما گزارش کار را10  

جود در بنا در نظر گرفته شود واقات و تغییر تحوالت م. الح11  

از بنا میباشد تا بتوانیم آیتم های باقی مانده را به اشراف کامل  1در کل مقصود از آیتم 

 خوبی اجرا کنیم.

 

: بحث آسیب شناسی میباشد2آیتم  

: طرح های مرمتی3آیتم  

: احیا: به معنی دوباره زنده کردن یعنی پس از اتمام کار مرمتی حاال کاری کنیم تا 4و آیتم 

بدهیم. به همین خاطر بود که  بنا زنده و پویا شود حنی اگر الزم بود بایتسی تغییر کاربری

در ابتدا عرض کردم به هیچ عنوان از بناهای مذهبی استفاده نکنیم چرا که بنای مذهبی را 

ی کرد و پل ها هم پالن خاصی برای مرمت ندارند.رنمیتوان تغییر کارب  



 

دانشجویان عزیز در نظر داشته باشید برای کارهای این چند جلسه کاری که از شما 

  میخواهیم

 ابتدا انتخاب عنوان بنای تاریخی میباشد

 دوم مشخص کردن گروه ها

 و 

 سوم فقط روی بحث شناخت بطور کامل کار کنید.
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