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 یده فارسیچك

 کلمه ::5حداکثر 

 سه الی هفت کلمه کلیدی، بین هرکلمه ، ویرگول قرار گیرد کلمات کلیدی:
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 2 رساله کارشناسی ...

 طرح تحقیق فصل اول: -1

 (B titir15) معرفی دقیق موضوع طراحی: -1-1

 (B mitra 14..... )برپایی 

   رویكرد و مفاهیم طراحی:توضیح  -1-2

   پرسش اصلی تحقیق )مسأله تحقیق( : -1-3

 فرضیه های اصلی در انجام موضوع طراحی: 

 سوابق مربوط )بیان مختصر سابقة تحقیقات انجام شده( -1-5

صداهای مزاحم جانبی، تولید صداهای ناهنجار از نمایش، تغییرات جوی، بادهای  "نمایش خیابانی"در کتاب  8بیم میسون

 اسامی ایرانی و خارجی بصورت پانویس آورده ا از جمله مشکالت برپایی این گونه از نمایش ها ذکر می کند.شدید ر

  شوند.

 معرفی سایت و محدوده مورد طراحی ) نقشه سایت درج گردد( 

 

ز مؤسسات آموزشی و وران )اعم ادر صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره -1-7

 اجرایی و غیره(

 جدید بودن تحقیقجنبه نوآوری و  -1-8
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 ادبیات تحقیق فصل دوم: -2

 مقدمه -2-1

 واژه شناسی -2-2

  (:3::831زاهدی) 

 شیوه منبع نویس درون متنی

  )نام نویسنده صفحه: سال انتشار(

 و سیر تحوالت تاریخیتاریخچه  -2-3

ان ایردر این قسمت به سیر تحول ادبیات طراحی در رساله مورد نظر و زمینه های شکل گیری آن در فرهنگ غرب و 

  پرداخته می شود.

 غربدر  تاریخچه -2-3-1

 

 

 ( pictify.comمعماری های تک پست مدرن)ماخذ؛ . از نمادهایپمپیدو در پاریسژرژ مرکز فرهنگی  -5-2تصویر
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 4 رساله کارشناسی ...

   در ایران  تاریخچه 

 نتیجه گیری -2-4

 حداکثر دو پاراگراف پانصد کلمه ای 

 

 پیشینه تحقیق :سومفصل  -3
موردی ساخته شده متشابه با موضوع پروزه پرداخته می شود. توصیه می گردد در این فصل به معرفی نمونه های 

 های مورد بررسی مربوط به دهه اخیر باشند.نمونه

 نمونه های خارجی -3-1

 مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو  -3-1-1

 3و ریچارد راجرز 2: رنزو پیانوها آرشیتکت

 4فرانسه ،پاریس ،: محله لومریپروژه یتعموق

 مترمربع ::::8: پروژه مساحت

 

                                           
2
Renzo Piano  

3
Richard Rogers  

ــویلومَری  )به  4 ــه به معنی مرداب(: محلهLe Marais: فرانس ــهر ()در فرانس ــور  پاریسای در ش ــهپایتخت کش ــت. ای فرانس ــنتی محلهاس ای ن محله به طور س

شتر به جایگاه تاریخی این محله باز می شهرت آن بی ست. اما  شین ا سربازان ثروتمندن شکل مرداب بود، در این تاریخ گروهی از  گردد. این محل تا قرن دوازدهم به 
صلیبیجنگ شوالیه های  ساخت کاخKnights Templarهای زائر )موسوم به  شانزدهم ثروتمندان جهت  هایی ( اقدام به خشک کردن این مرداب کردند. در قرن 

قرن ر د ورسایی خود در این محل کردند. با انتقال محل زندگی پادشاه و درباریان به هایی براهای این منطقه آورده و اقدام به ساخت و ساز کاخبرای خود رو به زمین
شد. در پایان  هفدهم سته  ستمو اوایل  قرن نوزدهماز رونق این محله کا شرق  قرن بی سکان یهودیان مهاجر  سیه محلی برای ا این محله به ویژه در اطراف خیابان درو

انتخاب شد. براساس این قانون در چنین محالتی شکل  پاریساین محله به عنوان اولین محله حفاظت شده فرهنگی تاریخی  8969اروپا شد. با پایان جنگ و در سال 
شد و هرگونه دخل و تصرف در چهره تاریخی این محالت جرم محسوب ها باید به شکل تاریخی خود حفظ میها و ساختمانها، فروشگاهظاهری خیابان از جمله مغازه

شمی سال اخیر این محله  ست، به طوری که نما و تابلو مغازهشد. با اجرای این قانون در طول نزدیک به چهل  صی به خود گرفته ا سال پیش تاکنون  :4ها از کل خا
ن در پاریس مورد توجه اســت. به همی یهودیها تغییر کرده اســت. هم اکنون نیز این محله بویژه خیابان دروســیه به عنوان یکی از اجتماعات تغییر نکرده اما شــغل آن

سیاری از کتاب شیعلت در این محله ب شگاهفرو ستفاده آنها و مکانها، فرو صوص یهودیان بوده و مایحتاج مورد ا ضه میهای فروش موادغذایی مخ ر کنند. دها را عر
 کنند.بخش شمالی محله نیز اجتماعاتی از چینیان زندگی می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B6%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
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 5 رساله کارشناسی ...

 (afavorinreturn.com اجتماعی. )ماخذ:ژرژ پمپیدو. پاریس. پیازای مرکز. عرصه ای برای تعامالت  -8-3صویرت

 نمونه های داخلی -3-2

 تئاتر شهر تهران -3-2-1

 5علی سردار افخمی: آرشیتکت

 ایران ،تهران ،: چهار راه ولیعصرپروژه یتعموق

 شمسی 8346سال پروژه: 

                                           
5 Ali Sardar Afkhami 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C
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 6 رساله کارشناسی ...

 

 ( theater.ir )ماخذ:  .: محوطه تئاتر شهر در سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجرتئاتر شهر. تهران.  -89-3تصویر 

 طراحی معرفی محدوده مورد -3-3

 تحلیل سایت -3-4

 آنالیز سایت

 معرفی الزامات و استانداردهای طرحی -3-5

 معرفی استانداردها و سران های مربوط به طراحی ذکر گردد.

 

  



 دانشجونام  رسام/عالیآموزش............ موسسهعنوان رساله..................................................................................................................

 7 رساله کارشناسی ...

 طراحی اسناد :چهارمفصل  -4
 ویژگی های طراحی -4-1

 .معرفی ویژگی های طراحی سایت؛ معرفی ویژگی و رویکردهای طراحی ؛طراحی فرایندشامل معرفی 

 حداکثر دو صفحه نگارش گردد.ویژگی های طرح در 

 اسناد و مدارک طراحی -4-2

بصور تا شده  A3ه تمامی نقش ها )پالن، نما، مقاطع، با مقیاس و تمامی شیت ها و تصاویر پروژه در حداکثر ده صفح

 در این قسم آورده می شود.
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 فارسی منابعفهرست 

 منوچهر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم.(. بعد پنهان. مترجم: طبیبیان، 1831ادوارد توئیچل، هال. ) -1

بررسی رابطه بین برپایی نمایش های خیابانی و سرمایه (. 1838خیاط پور نجیب، مرتضی. رنجبر، احسان. ) -2
 .همایش ملی شهرسازی فرهنگ گرا. اجتماعی در فضاهای شهری تهران

 ایران. تهران: نشر مرکز.(. زمینه ی اجتماعی تعزیه و تئاتر در 1831ستاری، جالل. ) -8

پژوهشگاه علوم انسانی و  (1831) گلکار، کورش. نشاط وسرزندگی در فضای شهری به کمک طراحی شهری. -4
 .83مطالعات فرهنگی. شهرنگار 

(. مبنای توسعه پایدار شهری. تهران: انتشارات جامعه 1833نوابخش، مهرداد؛ ارجمندسیاه پوش، اسحق. ) -1
 شناسان.

سروش) انتشارات صدا . تهران: محبوبهمهاجر، جم: . متری طبیعت مقدمه بر تئاتر: آینه(. 1814). هولتن، اورلی -1
 .و سیما(

 
 افهرست منابع به روش فوق. و به ترتیب حروف الفب
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