« آیین نامه داخلی فرآیند انجام درس طرح نهایی رشته مرمت بناهای تاریخی »
د ا دکشنه مع ماری  ،شه رسازی و هن ر

به نام خداوند جان و خرد

به منظور یکسان سازی روند تهیه و ارائه درس طرح نهایی رشته مرمت بناهای تاریخی دانشکده معماری ،شهرسازی و هنر
دانشگاه ارومیه با تصویب گروه آموزشی از ابتدای نیمسال دوم  1044-1041کلیه دانشجویانی که این درس را اخذ نمایند
مکلف به اجرای کامل این دستورالعمل به لحاظ روند مراحل اتمام طرح ،نگارش ،محتوا و دفاع میباشند.
روند انجام:
پیشنهاد استاد راهنما بر اساس ترتیب اولویت توسط دانشجو به مدیر محترم گروه آموزشی مرمت (تکمیل فرم پیوست الف).
انتخاب موضوع بهتر است با نظر اساتید گروه و بر اساس رئوس و رویکردهای پیشنهادی در فرم پیوست ج باشد.
جمع آوری فرم های مذکور توسط مدیر گروه و طرح آنها در جلسه شورای گروه مرمت و تصویب موضوع و استاد راهنمای
مربوطه به هر دانشجو
شروع به کار دانشجو پس از ابالغ موضوع و معرفی استاد راهنمای مصوب و تهیه گام به گام محتوای طرح بر اساس فهرست
ارائه شده از طرف استاد راهنما و رعایت آیین نامه نگارشی پایان نامه های دانشگاه و رعایت پیوست ب.
انجام کرکسیون منظم به میزان حداقل  5بار در طول ترم مطابق با فصل بندی فهرست پایان نامه و یا طبق خواسته و برنامه
استاد راهنمای مربوطه و تکمیل پیوست پ در هر جلسه
تکمیل فرم پیوست ت در زمان اتمام تهیه طرح و ارائه آن به گروه آموزشی جهت انجام ژوژمان (ارائه گروهی) یا دفاع نهایی.
برگزاری جلسه ژوژمان یا دفاع در تاریخهایی که توسط گروه آموزشی اعالم خواهد گردید و تصمیمگیری در مورد نمره
دانشجویان توسط گروه آموزشی و داوران (پیوست ث)
ثبت نمره نهایی درس توسط استاد راهنما
دانشجویان موظفند حداکثر  3هفته پس از شروع ترم موضوع و استاد پیشنهادی خود را با ارائه پیوست الف به
گروه معرفی و حداقل  2هفته پیش از انجام دفاع ،آمادگی خود برای دفاع را با ارائه فرم پیوست ت به گروه اعالم
نمایند.
انتخاب روش ارائه دفاع نهایی یا ژوژمان به صورت پاورپوینت ،ارائه شفاهی ،پوستر ،ماکت ،سه بعدی و انیمیشن
بر نظر استاد راهنمای مربوطه است.
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پیوست الف
به نام خدا
مدیر محترم گروه آموزشی مرمت بناهای تاریخی
با سالم و احترام
اینجانب ......................دانشجوی رشته مرمت بناها تاریخی مقطع کارشناسی ورودی نیمسال ...............سال
تحصیلی ..................به شماره دانشجویی ...............................در نیمسال  ........................واحد درسی طرح نهایی را انتخاب
نمودهام.
موضوعات و اساتید پیشنهادی خود را مطابق اولویت ذیل جهت تصمیمگیری در شورای گروه اعالم میدارم.
اساتید راهنمای پیشنهادی به ترتیب اولویت:
-1
-2
-3
نام و نام خانوادگی
تاریخ و امضا دانشجو
استاد راهنمای مصوب در شورای گروه:
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پیوست ب
الزامات تدوین ،نگارش و ارائه مجلد پایان نامه دفترچه نهایی ( سه نسخه دیجیتال )درس طرح
نهایی به شرح ذیل میباشد:
 -1کلیه مندرجات گزارش طرح نهای می بایست بر اساس نمونه ارایه شده توسط گروه و بر اساس اصول مصوب
دانشگاه ارومیه باشد .
در این ارتباط:
 ارائه نقشه ها بایستی بر اساس رولوه دقیق بنا از مقیاس قرارگیری در بافت و سایت تا مقیاس جزئیات اجرایی و نقوش تزئینات (کالنبه خرد) ( 1:544تا  )1:14باشد.
 کلیه نقشههای مورد استفاده بایستی دارای اندازهگذاری ،ترازگذاری ،مقیاس عددی و خطی ،جهت شمال در پالنها ،ترازگذاری دربرش و نما ،ضخامت مناسب خطوط ،خط مسیر برش در پالن و معرفی مناسب باشند.
 تمامی صفحات دفترچه بایستی دارای کادربندی مناسب دارای لوگوی دانشگاه ،معرفی دانشکده و گروه آموزشی و دانشجوی ارائهدهنده و استاد راهنما و شماره صفحه باشند (طرح کادربندی به اختیار دانشجو میباشد).
 عکسهای مورد استفاده در ارائه بایستی دارای کیفیت مناسب بوده و ضرورت دارد رعایت تکنیک عکاسی از کالن به خرد در معرفیبنا رعایت گردد .مشخص کردن محل عکاسی بر روی نقشه بنا به صورت  key planتوصیه میشود.
 -رعایت هندسه ترسیمی قوسها ،تاق و گنبد در کلیه نقشهها الزامی است.

 -2هر دانشجو موظف به تحویل موقت پروژه خود بعد از اتمام  5مرحله طبق تاریخهای تعیین شده به وسیله استاد
راهنما میباشد.
 -3تاریخ تحویل نهایی بر اساس بازه زمانی تعیین شده توسط گروه آموزشی و طبق تقویم آموزشی دانشگاه میباشد.
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پیوست پ

کرکسیون نوبت  .....مورخ.........
موضوعات ارائه شده توسط دانشجو:
.
.
ایرادات:
.
.
موارد اصالحی:
.
.
موارد تکلیفی برای جلسه بعدی کرکسیون:
.
.
امضا استاد راهنما

امضا دانشجو

گروه آموزشی مرمت بناهای تاریخی

« آیین نامه داخلی فرآیند انجام درس طرح نهایی رشته مرمت بناهای تاریخی »
د ا دکشنه مع ماری  ،شه رسازی و هن ر

پیوست ت

مدیر محترم گروه آموزشی مرمت بناهای تاریخی
با سالم و احترام
به اطالع می رساند ،اینجانب  ............دانشجوی رشته مرمت بناهای تاریخی ورودی....
طرح نهایی خود با موضوع ........................با راهنمایی  ................................را به اتمام رسانده و آماده ارائه نهایی آن می
باشم .لذا خواهشمند است اقدامات الزم جهت برگزاری جلسه دفاع مبذول فرمایید

نام و نام خانوادگی و امضا دانشجو

نظر استاد راهنما و امضا

نظر مدیر گروه و زمان پیشنهادی دفاع
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پیوست ث
بدین وسیله اعالم می دارد؛ خانم  /آقای  .........................دانشجوی رشته ................................مقطع  ..........................به
شماره دانشجویی  .......در درس طرح نهایی نمره  ..............را کسب نموده اند.
گروه

امضا

استاد راهنما

امضا

در تاریخ ............ساعت ...........اعضا هیات داوران به شرح ذیل در محل ..............ارائه دانشجو  ................به شماره
دانشجویی ...............................با موضوع  ....................................................................................و راهنمایی.............................
در درس طرح نهایی رشته مرمت بناهای تاریخی را دواری و نمره پیشنهادی هیات داوران برای ایشان  .........می باشد.
اعضا هیات داوران:

امضا

مدیر گروه

امضا

استاد راهنما

امضا

گروه آموزشی مرمت بناهای تاریخی

« آیین نامه داخلی فرآیند انجام درس طرح نهایی رشته مرمت بناهای تاریخی »
د ا دکشنه مع ماری  ،شه رسازی و هن ر

پیوست ج
 -1طرح های حفاظت و مرمت
-

مطالعات  ،آسیبشناسی و طرح مرمت تک بناها

-

طرح مرمت تزئینات وابسته به معماری در بناهای تاریخی

 -2طرح های حفاظت با تمرکز بر ساماندهی
-

طرح ساماندهی مجموعه ها و محوطه های تاریخی

-

ساماندهی جداره های در بافت های تاریخی

-

طرح ساماندهی در بافت های تاریخی روستای

 -3طرح های حفاظت با تمرکز بر احیا
-

طرح احیا برای بناهای تاریخی که اقدامات حفاظت و مرمتی اولیه در آنها صورت پذیرفته

 -4طراحی در محوطه ها،مجموعه ها و بافت های تاریخی
 طراحی میان افزا در بافت های تاریخی طرح محوطه سازی در بناها ،مجموعه ها و محوطه های تاریخی طرح پوشش و حفاظ برای بقایای محوطه های تاریخی -طرح حفاظت از بقایای معماری در محوطه های تاریخی

 -5طراحی های حفاظت با تمرکز بر بازسازی
 -طرح باز سازی یا باز تولید در بناهای تاریخی که بخشها یا کلیت اثر دچار تخریب شده است .

 -6طرح های حفاظت با تمرکز بر استحکام بخشی
-

طرح استحکام بخشی و مقاوم سازی بنا های تاریخی

-

طرح روشها و فنون نوین در حفاظت ،مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی

سایر موضوعات و رویکردها به پیشنهاد اساتید و دانشجویان جهت بررسی و تصویب قابل طرح است.

پیروز باشید
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