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   مقدمهالف( 

و   تاریخی    مرمتحفاظت  و  فرهنگی  و    واقعدرآثار  تخصصی  گرایش  و ایرشتهبین یک  هنر  تاریخ  مطالعات  مابین   ،

های متفاوت  این گرایش  کارگیریبههای فنی مرمت است که با  و مهارت   شناسیزیبایی، علوم پایه و مواد،  شناسی باستان

-های آینده میبه نسل  ها آنتاریخی به حفظ و نگهداری میراث فرهنگی کشور و انتقال  و  زیر چتر مرمت آثار فرهنگی  

الخصوص  شکوفایی متعدد در پیش از اسالم و علی  سابقه غنی فرهنگی و علمی چند هزارساله و دوران  . کشور ایران باپردازد

های  ها و مراکز و مجموعهد، تنوع و کیفیت آثار که در گوشه و کنار کشور و موزهلحاظ تعد  از که  در دوران اسالمی  

شناسی، مطالعه و شناسایی ابنیه و های جدید باستانها هستیم و یقیناً با انجام حفاریفرهنگی داخلی و خارجی شاهد آن

است که در کنار مطالعه آثار فرهنگی، شرایط  ها افزوده خواهد گردید، نیازمند آن  های تاریخی، بر تنوع و تعداد آنمحوطه

 گیرند را فراهم آورد. مرور زمان در معرض خطر نابودی قرار می  ها که بهحفاظت و نگهداری آن

  فاهداو   فیتعر ،یب( مشخصات کل

به همت   1356ی دانشگاهی کشور بود که از سال  های آموزشدورهازجمله    فرهنگی مرمت اشیاء  ارشد  دوره کارشناسی

 اندازی گردید. دانشگاه هنر اصفهان( مستقر در شهر اصفهان راه(جمعی از خادمین کشور، دانشکده پردیس دانشگاه فارابی  

با   1364التحصیل گردیدند و در ادامه در سال  های این رشته بعد از انقالب اسالمی و انقالب فرهنگی فارغنخستین ورودی 

( دانشکده فارابی اقدام به پذیرش دانشجو در مهرماه سال  18/8/1364مصوب شدن سرفصل کارشناسی این رشته )به تاریخ  

در مقطع کارشناسی نمود و حلقه آموزشی مرمت از کارشناسی تا کارشناسی ارشد تکمیل گردید. در همین راستا با    1365

دانشگاه هنر اسالمی تبریز اقدام به پذیرش دانشجو و   1387ل و در سال  دانشگاه زاب  1381توسعه علمی کشور، در سال  

 نمودند.  تاریخی  برگزاری دوره کارشناسی مرمت اشیاء 

دکتری مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی در دانشگاه هنر اصفهان و سپس در دیگر مراکز    1386در آخرین گام نیز به سال  

اکنون در کشور کامل بوده و اساتید رشته در  ز کارشناسی تا دوره دکتری هماندازی شد و چرخه آموزشی این رشته ا راه

حفاظت، مرمت و نگهداری افراد متعهد به دانش، تجربه و کارایی عملی جهت    تربیت  حال آموزش دانشجویان باهدف 

اقتصادی کشور هستند. با توجه  های معماری در جهت استقالل و رشد فرهنگی و  فرهنگی و تاریخی و آرایه اشیاء آثار و

به شرایط کنونی کشور و نیاز مبرم به توسعه اقتصاد غیر نفتی و نیز فرهنگی کشور و افزایش درآمدهای ارزی و ریالی از  

های قدیمی ضروری به نظر  طریق کارآفرینی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری آثار تاریخی، بازنگری در سرفصل

سرفصل کارشناسی مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی باهدف، بهبود کیفیت آموزشی و کمیت دروس  رسد. این لزوم در  می

همگام رهیافتِ  نیازمندیبا  و  پیشرفتهای جهانی  با  آن  توانمندسازی  سازی  به  نیاز کشور  رویکردِ  با  و  بومی کشور  های 

 اقتصادی و کارآفرینی، انجام پذیرفته است. 

 طبقه بندی علوم جایگاه و شان علم مرمت در -

 ارتباط رشته مرمت با علوم حکمت و فلسفه، عرفان، هنر -
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 ارتباط رشته مرمت با علوم پایه و زیستی -

 جایگاه و اهمیت هریک از عناوین و سرفصلهای رشته مرمت در تفهیم و توانمندسازی دانشجو -

   / وارداتی و رسیدن به استقالل فرهنگی  های خودی و گریز از ارزشهای  ارزش  ارتباط مرمت آثار فرهنگی و تاریخی با-

 اسالمی   انقالب از بعد جامعه   در مرمت جایگاه و اصول

شود در این درس پیوند و ارتباط آثار و میراث فرهنگی با هویت قومی و ملی نیز مورد بحث قرار گیرد و لذا پیشنهاد می

 گیرد.های فوق الذکر و احیاناً مباحث مشابه مورد بحث قرار سرفصل

باید برای دانشجو  نگاه ارزشی به میراث فرهنگی و مرمت به عنوان ابزار احیاء تاریخیِ میراث و تمهید استمرار آن در تاریخ  

های حفظ و احیاء و مرمت و نگه داشت را مقدم بر ها و ضرورتتثبیت شود و دانشجو مفهوم میراث فرهنگی و اولویت

  های مربوطه آموخته باشد.مهارت

  در  که   است  تاریخی   و  فرهنگی  آثار   مرمت  عالی   آموزش  دوره  به  مربوط  شده  بازنگری  دروس   شامل  حاضر   درس   رحش

  به  بیشتر  تخصصی  خدمات  انجام  راستای   در  فوق  رشته   نمودن  کارآمدتر  روزرسانی،به  با هدف  تبریز  اسالمی  هنر  دانشگاه

 .است گردیده  تدوین ایرشتهبین  گرایش این  و  آینده متخصصین  و دانشجویان

  ت ی پ( ضرورت و اهم

-ها و مجموعهدر موزه   و فرهنگی  و اثر تاریخی  ء شیها  وجود میلیونبا توجه به نیازهای اقتصادی در حوزه فرهنگی کشور و  

آثار فلزی، چوبی، سفالی، سنگی، پارچه، کاغذ و نسخ، نقاشی، کاشی، شیشه، عاج و    ازجملهکلیه آثار منقول  شامل    ها

ها  نگاری  صخرها و  هها و نقش برجسته مجسمه   غیره همچون  تزئینات معماری و  ،شامل: مصالح  غیرمنقولاستخوان و آثار  

آیند و به دست می شناسیهای باستانکاوش آثاری که هرروزه از  عالوهبه -در فهرست آثار ملی شدهثبتهزاران بنای در 

نیاز به حضور متخصص فنی مرمت برای انجام اقدامات فنی در راستای حفاظت از این  همچنین آثار هنری مدرن و معاصر 

   ضروری گردانیده است. ازپیش بیش آثار را 

های اجرایی و  جنبهبرای  فنی    بیشتر بر پرورش متخصصان   تأکید تاریخی مرمت اشیاء دوره کارشناسی  با توجه به آنکه در  

در مراکز تحقیقاتی و   توانندمیاین مقطع    التحصیالنامور حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی است فارغ  اتی عملی 

های  های میراث فرهنگی و کاوشها و سازمانها، موزهمختلف حفاظت و مرمت مانند کتابخانه  هایکارگاهها و  آزمایشگاه

عملی نیازهای کشور را در امر شناسایی،    کارایینظری و    با دانش شناسی موجود در سراسر کشور فعالیت کنند و  نباستا

 . باشند مؤثرنمایند و در جهت استقالل و رشد فرهنگی و اقتصادی کشور  برطرف حفاظت، مرمت میراث فرهنگی

مصوب   تاریخی  های دروس کارشناسی مرمت اشیاءاز این رو  با توجه به آنکه بیش از سه دهه از زمان تصویب سرفصل

کارآمدتر    گذرد، ضرورت دارد تا بازنگری جامعی در راستایتحصیلی موردنظر آن می اندازی مقطعش. و راه1364سال 

نمودن و همگرایی با مأموریت امروزی مرمتگران آثار فرهنگی و تاریخی در عرصه میراث فرهنگی صورت گیرد. فلذا 
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های زابل و هنر اصفهان، اقدام  های کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز با مشاوره و همکاری اساتید دانشگاهدانشکده هنر

درستی انتخاب دروس در  به بازبینی و بازنگری در سرفصل پیشین نمودند که ماحصل کار در ادامه آمده است. با توجه به

سرفصل جاری تالش شده    سه دهه اجرای آن، در راستای تدوین   آمیز آن در طول بیش ازسرفصل پیشین و نتیجه موفقیت

ها تدقیق گردد و همچنین برخی از دروس که تطابق کمتری  شده و محتوای آناست عناوین دروس در بیشتر موارد حفظ

ها  آن  صورت تخصصی به های مرتبط بهاندازی دیگر رشته دارند و امروزه با راه تاریخی با مقطع کارشناسی مرمت اشیاء

می  تکمیلپرداخته  که  دروسی  با  جبرانشود  و  تاریخی  و  فرهنگی  آثار  مرمت  آموزشی  ضعفکننده چرخه  های  کننده 

پیشرفته با  پیشین بودند جایگزین گردند همچنین تالش شده است محتوای سرفصل دروس منطبق  ای جهانی و  سرفصل 

   .رشناسی مرمت آثار تاریخی خواهد شداین برنامه جایگزین سرفصل کا نیازهای بومی تدوین گردد. 

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی  ت

ساختار دوره آموزشی مرمت اشیاء فرهنگی در بازنگری جدید به شکل زیر خواهد بود. طول دوره کارشناسی رشته مرمت 

جلسه درترم   16شامل  آثار فرهنگی و تاریخی چهار سال مشتمل بر هشت نیم سال است که بر اساس مصوبات وزارت علوم  

ذکر است دانشجویانی که در زمان مقرر تحصیل خود را به اتمام نرسانند، مشمول  برای واحدهای درسی خواهد بود. قابل

مصوبات وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. تعداد کل    قوانین و ضوابط مربوطه تحصیلی خواهند بود و مالک اجرا، 

مر رشته  اشیاءواحدهای درسی کارشناسی  ذیل محورهای دروس عمومی،   140 تاریخی مت  ترتیب  به  است که    واحد 

 : ارائه خواهند شد دروس پایه، دروس تخصصی و دروس اختیاری پیشنهادی

 توزیع واحدها -(1)جدول 

 تعداد واحد  دروسنوع 

 22 دروس عمومی 

 26 دروس پایه  

 82 تخصصی دروس 

 10   دروس اختیاری

 140 جمع

 آموختگان و شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

های اجرایی و  جنبه برای  بیشتر بر پرورش متخصصان فنی    تأکید تاریخی  مرمت اشیاءدوره کارشناسی  با توجه به اینکه در  

در مراکز تحقیقاتی و   توانندمیاین مقطع    التحصیالنامور حفاظت و مرمت آثار فرهنگی و تاریخی است فارغ  اتی عملی 

های  های میراث فرهنگی و کاوشها و سازمانها، موزهمختلف حفاظت و مرمت مانند کتابخانه  هایکارگاهها و  ایشگاهآزم

عملی نیازهای کشور را در امر شناسایی،    کارایینظری و    با دانش شناسی موجود در سراسر کشور فعالیت کنند و  نباستا

 . باشند مؤثرنمایند و در جهت استقالل و رشد فرهنگی و اقتصادی کشور  برطرف حفاظت، مرمت میراث فرهنگی
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 آموختگاندانش شایستگی و توانمندی مهارت، -(2جدول )

 دروس مرتبط های ویژهها و توانمندیها، شایستگیمهارت

های احجام و گل نبشته ها،سفالینهحفاظت و مرمت  

 های سفالین تاریخی و فرهنگی و مجسمه

 سفال، سنگ و شیشه کارگاه حفاظت و مرمت 

 سفال، سنگ و شیشه آزمایشگاه حفاظت و مرمت 

 سفال، سنگ و شیشه آسیب شناسی  آثار 

 سفال، سنگ و شیشه ناسی آثار تاریخ و فن 

 1مبانی نظری مرمت 

 2مبانی نظری مرمت 

های حفاظت و مرمت مصالح ساختمانی و آرایه

انواع گچبری  آیینه کاری  ،انواع کاشی معماری

 و...

 آرایه های معماریکارگاه حفاظت و مرمت 

 مصالح معماری کارگاه حفاظت و مرمت

 آرایه های معماری   مصالح و آزمایشگاه حفاظت و مرمت

 آسیب شناسی  مصالح و آرایه های معماری 

 مصالح و آرایه های معماریتاریخ و فنشناسی 

 1مبانی نظری مرمت 

 2مبانی نظری مرمت 

و    حفاظت و مرمت  انواع نقاشی های سه پایه ای

 ری انواع نقاشی دیوا

 نقاشی و دیوارنگاره کارگاه حفاظت و مرمت 

 نقاشی و دیوارنگاره   آزمایشگاه حفاظت و مرمت

 نقاشی و دیوارنگاره  آسیب شناسی  آثار

 نقاشی و دیوارنگارهتاریخ و فنشناسی آثار 

 1مبانی نظری مرمت 

 2مبانی نظری مرمت 

  چرم و پوست، خطی، نسخ   و کاغذحفاظت و مرمت 

  منسوجات

 

 چرم، کاغذ و منسوجات کارگاه حفاظت و مرمت 

 مواد آلی آزمایشگاه حفاظت و مرمت

 چرم، کاغذ و منسوجات آسیب شناسی  آثار

 چرم، کاغذ و منسوجات  تاریخ و فنشناسی آثار

 1مبانی نظری مرمت 

 2مبانی نظری مرمت 

  استخوان وابسته، هنرهای و چوبحفاظت و مرمت 

فسیل و شاخ صدف، عاج، و  

 کارگاه حفاظت و مرمت چوب، عاج و استخوان 

 چوب، عاج و استخوان آسیب شناسی  آثار

 چوب، عاج و استخوان تاریخ و فنشناسی آثار 

 مواد آلی آزمایشگاه حفاظت و مرمت

 1مبانی نظری مرمت 

 2مبانی نظری مرمت 

تاریخی  مختلف  فلزاتحفاظت و مرمت   
 قلزات تاریخیکارگاه حفاظت و مرمت 

 فلزات تاریخی آزمایشگاه حفاظت و مرمت
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 فلزات تاریخی آسیب شناسی  آثار

 فلزات تاریخیتاریخ و فنشناسی آثار 

 1مبانی نظری مرمت 

 2مبانی نظری مرمت 

 مطالعه در تاریخ فرهنگ و هنر ایران 

 1هنر و تمدن اسالمی 

 2هنر و تمدان اسالمی 

 1آشنایی با هنر در تاریه 

 2آشنایی با هنر در تاریخ 

 آشنایی با  هنر جدید و معاصر 

 خوانش خطوط تاریخی آشنایی با 

بررسی اشیا فرهنگی و تاریخی و مستندسازی و  

 مستند نگاری و ثبت آنها 

 مبانی هنرهای تجسمی،

 ترسیم فنی، 

 ،پایهطراحی کارگاه 

 مستندنگاری آثار فرهنگی 

 کارگاه عکاسی حفاظت و مرمت، 

 آشنایی با هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران،

 آشنایی با اصول موزه داری 

توانایی تشخیص اشیا اصیل ازجعلی  و کمک در  

 پرونده های قضایی محاکم کشور

 قوانین و تشکیالت مرمت

 آشنایی با روشهای مستند نگاری 

 کلیه دروس مبتنی بر فن شناسی و آسیب شناسی اشیا 

 کلیه دروس مبتنی بر آزمایشگاه 

 حفاظت باستان شناختی
 شناسیهای باستان فاظت و مرمت در کاوشح

 5الی  1های عملی حفاظت و مرمت کارگاه 

 حفاظت در موزه 

 کارگاههای مرمت

 مستندنگاری آثار فرهنگی 

 اصالت سنجی آثار تاریخی و فرهنگی

 ترسیم فنی، 

 کارگاه عکاسی حفاظت و مرمت، 

 آشنایی با هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران،

 آشنایی با اصول موزه داری 
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 دورهج( شرایط و ضوابط ورود به 

شود آزمون آن در گروه هنر و بصورت متمرکز برگزار شده و دانش  ای بودن این رشته، توصیه میباتوجه به بین رشته

 آموزانی وارد این رشته شوند که از توانایی باالیی در دروس فنی و مهارتی مرتبط با هنر برخوردار باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11  /مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی  کارشناسی پیوسته

 

 

 

: دوم فصل   

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 پایه  دروس کلی عنوان و مشخصات -(2)جدول 

 عنوان درس  ردیف 

تعداد  

واحد 

(1-3  

 (واحد

 تعداد ساعات  نوع واحد 

 هم نیاز  پیش نیاز  
 عملی  نظری

نظری 

- 

 عملی 

 عملی  نظری

       32 2 ایران  سنتی هنرهای با آشنایی  .1

      96  2 هندسه نقوش و طراحی سنتی   .2

    16 32   2 آشنایی با فیزیک حفاظت و مرمت  .3

 2 شیمی مقدماتی   .4
   32    

  شیمی مقدماتی   32 32   3 شیمی معدنی   .5

  شیمی مقدماتی   32 32   3 شیمی آلی   .6

  ، شیمی معدنی شیمی آلی  32 32   3 تجزیه شیمی    .7

      96  2 کارگاه طراحی پایه   .8

      64  2 مبانی رنگ   .9

      144  3 کارگاه ترسیم فنی   .10
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 عنوان درس  ردیف 

تعداد  

واحد 

(1-3  

 (واحد

 تعداد ساعات  نوع واحد 

 هم نیاز  پیش نیاز  
 عملی  نظری

نظری 

- 

 عملی 

 عملی  نظری

       32 2 آشنایی با اصول حفاظت در موزه  .11

ساعت است.  64 آموزشی )کارورزی(ساعت و کار  48ساعت، کارگاهی   32ساعت، عملی  16نکته: ساعت آموزش برای هر واحد نظری 
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 اجباری تخصصیعنوان و مشخصات کلی دروس  -(3جدول )

 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد  

 ( واحد 1-3)

 تعداد ساعات  نوع واحد 
 هم نیاز  پیش نیاز 

 عملی  نظری عملی  –نظری  عملی  نظری

       32 2 ( 1) اسالمی   تمدن  در هنر  .1

     32 2 ( 2) اسالمی   تمدن  در هنر  .2
  تمدن  در هنر

 ( 1)  اسالمی
 

       32 2 شه یسنگ، سفال، ش  یو فن شناس خیتار  .3

4.  
  هایآرایه و   مصالح  مواد،  شناسی  فن و  تاریخ

 معماری 
2    32  

تاریخ و فن  

شناسی سنگ،  

 سفال، شیشه 

 

     32 2 دیوارنگاره  و  نقاشی  شناسی  فن و  تاریخ  .5
  هنر با آشنایی

 ( 2) تاریخ در
 

     32 2 منسوجات  و   چرم کاغذ، شناسی  فن و  تاریخ  .6
آشنایی با 

هنرهای سنتی  

 ایران

 

     32 2 عاج  و  استخوان چوب،  شناسی  فن و  تاریخ  .7
آشنایی با 

هنرهای سنتی  

 ایران
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 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد  

 ( واحد 1-3)

 تعداد ساعات  نوع واحد 
 هم نیاز  پیش نیاز 

 عملی  نظری عملی  –نظری  عملی  نظری

     32 2 فلزی  اشیا شناسی  فن و  تاریخ  .8

آشنایی با هنر  

(،  1در تاریخ )

هنر در تمدن  

 ( 2اسالمی )

 

  16   2 شناسی باستان هایکاوش  در  مرمت و  حفاظت  .9

 

32 

 

 کارگاه

 و  حفاظت

  سنگ، مرمت

  شیشه، و  سفال

  مرمت کارگاه

  مصالح و  مواد

 معماری 

 

10.  
 یهاه ی مواد، مصالح و آرا یشناسب یآس

 ی معمار
2    32  

آسیب شناسی  

سنگ، سفال و 

شیشه، شیمی  

 معدنی

 

       32 2 ( 1آشنایی با هنر در تاریخ)  .11

     32 2 ( 2آشنایی با هنر در تاریخ)  .12
آشنایی با هنر  

 ( 1در تاریخ)
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 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد  

 ( واحد 1-3)

 تعداد ساعات  نوع واحد 
 هم نیاز  پیش نیاز 

 عملی  نظری عملی  –نظری  عملی  نظری

     32 2 آشنایی با هنرهای معاصر و جدید  .13

آشنایی با هنر  

 ( 2در تاریخ )

هنر در تمدن  

 ( 2اسالمی)

 

       32 2 1تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت  .14

     32 2 2تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت  .15
تاریخ و مبانی  

نظری حفاظت  

 1و مرمت

 

     32 2 قوانین و تشکیالت میراث فرهنگی  .16
تاریخ و مبانی  

نظری حفاظت  

 2و مرمت

 

 96     2 مستندسازی آثار فرهنگی   .17

آشنایی با 

فیزیک 

حفاظت و 

 مرمت 

 

  شیمی معدنی      32 2 شناسی سنگ، سفال و شیشه آسیب  .18
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 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد  

 ( واحد 1-3)

 تعداد ساعات  نوع واحد 
 هم نیاز  پیش نیاز 

 عملی  نظری عملی  –نظری  عملی  نظری

19.  
های  آرایهشناسی مواد، مصالح و آسیب

 معماری 
2    32  

شناسی  آسیب

سنگ، سفال و 

 شیشه 

 شیمی معدنی 

 

     32 2 شناسی نقاشی و دیوارنگارهآسیب  .20
 شیمی آلی 

 شیمی معدنی 
 

     32 2 شناسی کاغذ، چرم و منسوجات آسیب  .21
 شیمی آلی 

 شیمی معدنی 
 

  شیمی آلی      32 2 شناسی چوب، استخوان و عاجآسیب  .22

  شیمی معدنی      32 2 شناسی اشیاء فلزی آسیب  .23

  شیمی معدنی   16 32   2 آزمایشگاه سنگ، سفال و شیشه   .24

  16 32   2 های معماری آزمایشگاه مواد، مصالح و آرایه  .25

 شیمی معدنی 

آزمایشگاه  

سنگ، سفال و 

 شیشه 
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 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد  

 ( واحد 1-3)

 تعداد ساعات  نوع واحد 
 هم نیاز  پیش نیاز 

 عملی  نظری عملی  –نظری  عملی  نظری

  16 32   2 آزمایشگاه نقاشی و دیوارنگاره   .26
 شیمی معدنی 

 شیمی آلی 
 

  شیمی آلی   16 64   3 آزمایشگاه اشیاء و مواد آلی   .27

  شیمی معدنی   16 32   2 آزمایشگاه اشیاء فلزی   .28

   144     3 کارگاه مرمت سنگ، سفال و شیشه   .29

 96     2 کارگاه مرمت مواد و مصالح معماری  .30
کارگاه مرمت  

سنگ، سفال و 

 شیشه 

 

 96     2 های معماریکارگاه مرمت آرایه  .31
کارگاه مرمت  

سنگ، سفال و 

 شیشه 

 

 144     3 کارگاه مرمت نقاشی و دیوارنگاره  .32

کارگاه مرمت  

مواد و مصالح  

 معماری 

 مبانی رنگ 

 

   144     3 کارگاه مرمت کاغذ، چرم و منسوجات   .33
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 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد  

 ( واحد 1-3)

 تعداد ساعات  نوع واحد 
 هم نیاز  پیش نیاز 

 عملی  نظری عملی  –نظری  عملی  نظری

   144     3 کارگاه مرمت، چوب، استخوان و عاج  .34

   144     3 کارگاه مرمت اشیاء فلزی   .35

 96     2 کارآموزی حفاظت و مرمت   .36

گذراندن  

حداقل سه  

کارگاه 

 تخصصی 

 

  16 32   2 حفاظت و مرمتروش تحقیق در   .37

گذراندن  

حداقل سه  

کارگاه 

تخصصی و  

نیازهای  هم

 آن

 

      128  4 پروژه نهایی  .38
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   اختیاری تخصصی عنوان و مشخصات کلی دروس -(4جدول )

 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد  

 ( واحد 1-3)

 تعداد ساعات  نوع واحد 
 هم نیاز  پیش نیاز 

 عملی  نظری عملی  –نظری  عملی  نظری

       32 2 یخ یبا خوانش خطوط تار ییآشنا  .1

       32 2 شناسی و کنترل آفات زیستیآفت  .2

      64  2 کاربرد رایانه در حفاظت و مرمت  .3

       32 2 حفاظت و مرمت مواد   .4

       32 2 زبان تخصصی حفاظت و مرمت   .5

6.  
 حفاظت و   کارآفرینی و مدیریت پروژه در

 مرمت 
2    32 

 
 

 

    32 2 اصالت سنجی اشیاء فرهنگی و تاریخی  .7

تاریخ و مبانی   

نظری حفاظت  

 2و مرمت 

مستندنگاری  

 آثار فرهنگی 

 

       32 2 کار محیط  بهداشت درو  یمنیاآشنایی با   .8

       32 2 حکمت هنرهای دینی و اسالمی   .9
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 عنوان درس  ردیف 
 تعداد واحد  

 ( واحد 1-3)

 تعداد ساعات  نوع واحد 
 هم نیاز  پیش نیاز 

 عملی  نظری عملی  –نظری  عملی  نظری

    16 32   2 تجزیه و تحلیل آثار هنری   .10

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 های دروسویژگی
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 هدف کلی: 

 سنتی  هنرهای پیشکسوتان و  هنرمندان  شناخت همچنین و  هاآن رواج شاخص مناطق کاربردی، های زمینه و  ایران سنتی  هنرهای انواع با آشنایی 

  ها:مباحث یا سرفصلپ( 

 هاآن زیو وجوه تما ی دستعیصنا ،ی بوم ی، هنرها رانیا ی سنت  یهنرها یبندو طبقه  حیتشر ف،یتعر .1

 ی سنت ی هنرها شکسوتانیو با هنرمندان و پ ی سنت ی با مناطق شاخص رواج و رونق هنرها یی آشنا .2

 ی سنت  یدر هنرها یبا مواد و مصالح کاربرد یی آشنا .3

 و ...   ی قطاع ،ی وراق ،ی صحاف  ، یکاغذساز ،یجلدساز  ،ینگارگر ر،یتشع ب،یتذه ،ی سیو کتابت مانند خوشنو یی آراو شرح کتاب ی معرف  .4

 و ...  ی قیموس یساخت سازها ،یکارمانند معرق، منبت، خاتم، نازک  ی چوب یو شرح هنرها ی معرف  .5

 و ...  ایمانند قلمکار، کالقه یچاپ و رنگرز  یو شرح هنرها ی معرف  .6

 و ...  یابزارساز ،ی کوب روزهیف  ،یناکاریم ،ی طالکوب ،سازیلهی مل ،ی زنمانند قلم یفلزکار یو شرح هنرها ی معرف  .7

  یکاری لعاب،  انواع کاش ک،یسرام ،یمانند سفالگر  ی سفال و کاش یو شرح هنرها ی معرف  .8

 و ...  شهیتراش ش  شه،یش یرو  ی نقاش شه،یمانند ساخت ش یگرشه یش یو شرح هنرها ی معرف  .9

 و ...   روزهیتراش ف  ،ی مانند سنگتراش یو شرح هنر حجار ی معرف  .10

 در هنر پارچه  هایبافت پارچه و انواع دوخت و رودوز  یهاروش ی معرف  .11

 مرتبط با چرم یو هنرها ی سنت ی با دباغ یی آشنا .12

 سنتی و اسالمی ایرانآشنایی با هنرمندان و پیشکسوتان هنرهای  .13

 است.  امدهیباال ن یبندمیکه در تقس ی سنت یهنرها گریو شرح د ی معرف  .14

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف:  راهبردهای تدریس و ت( 

 . بود خواهد دستی صنایع  عرصه در فعال هنری مراکز و  هاکارگاه از بازدید و  فیلم و  عکس از استفاده با بصری و  سمعی  طریق به درس ارائه

 :  )پیشنهادی(  ارزشیابیراهبردهای ث( 

 بصورت آزمون نوشتاری میان ترم  سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 بصورت نوشتاری سالنیمآزمون پایان 

   ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 و سفر علمی کالس درس 

   :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 . تهران: فرهنگستان هنر، متن.جانیآذربا ی سنت  یدر هنرها ی نیو رنگ گز یرگری(. تصو1388رحمان. )  ،ی ملک یاحمد .1

 خراسان. خراسان: شرکت به نشر.  ی سنت  یدر پوشاک و هنرها ی و دل و دست: پژوهش دهی(. د1382. )د یناه ،یدیام .2

 ایران  سنتی هنرهای با آشنایی عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to Iranian Traditional عنوان درس به انگلیسی:

Arts 
 نوع درس و واحد 

نیاز: دروس پیش  نظری  پایه  -  

نیاز:همدروس   عملی  تخصصی  -  

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 ..............  موارد دیگر: کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  :نیاز است؟نوع آموزش تکمیلی اگر واحد عملی دارد، چه 
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 . ی : هنر قلمکار. تهران: نشر هنر و فرهنگ اسالمی اسالم -ی سنت ی هنرها ی (. بازشناس1390. )رضایعل ادگار،ی ی بطالن .3

 نور. امی. تهران: دانشگاه پرانیا ی سنت یباهنرها یی (. آشنا1387زهرا. ) ،یدیتجو .4

 . ریرکبی. تهران: امی باف ی(. قال1367محمد. ) ،یستار .5

 . ریرکبی. تهران: امی زن(. قلم1367محمد. ) ،یستار .6

 دانش. یما یو حرف مربوط به آن. تهران: س ی دستع یصنا یالمعارف هنرها  ۀری(. دا1386صدر، ابوالقاسم. ) دیس .7

 . ی . تهران: پژوهشگاه هنر و فرهنگ اسالمنای: هنر می اسالم -ی سنت  یهنرها ی (. بازشناس1390. )ی غالمعل ،ی اللهضیف  .8

 تهران: کتابخانه فرهنگ. . ی تجسم ی سنت یهنرها ی (. مبان1390زهرا. ) ،ی دریح یقائد .9

 .رانیا ی . تهران: بانک ملرانیا ی دستعیدر صنا یر ی(. س1355. )ی ج گالک، .10

 . یکاربرد ی . تهران: علمی و نقوش سنت ی (. اصول طراح1383محمود. ) ،ی مرجان .11

 .ی نگو فره ی . تهران: انتشارات علمزادهمیابراه روسیس یترجمه  ران،یکهن ا ی دستعی(. صنا1389) یهانس ا وولف، .12

 دانش. یما ی. تهران: سرانیا ی سنت یباهنرها یی (. آشنا1390. )نیحس ،یاوری .13
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 هدف کلی: 

ها.  آن  یزیآمو رنگ  "میترس"ها در  آن  یی از گذشته تا حال و باال بردن توانا  ران یا  یدستعیدر صنا  "ی سنت  یو طراح  ی نقوش هندس"با    انینمودن دانشجو آشنا  -

 مورد نظر است. زین میترس لیبا وسا یی و آشنا نیکار و تمر ،یی آشنا نیضمن ا

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ران یا ی سنت ی و طراح ی و گره و نقش در هندسه اسالم ی نقوش هندس اتیبا کل یی آشنا .1

 ایرانی -مفاهیم مرتبط با طراحی و هندسه نقوش در هنر اسالمی اصطالحات و  ،ی با اسام یی آشنا .2

 آشنایی عملی با ترسیم عملی نقوش هندسی و طراحی سنتی ایران .3

 ی و گسترش نقوش هندس ریو نحوه تکث ی سنت   یدر هنرها ی نقوش هندس کاربرد .4

 ها آن ی عمل نی( و تمریمثلث و لوز ل،ی)مربع. مربع مورب. مستط ی هندس های شبکه قیاز طر ی هندس ی نقوش  میبا نحوه ترس یی آشنا .5

 حکمت و هویت رنگ در هنر اسالمی و کاربرد آن در نقوش هندسی با  یی آشنا .6

 .نقوش گردان و شکسته ریسربند، چنگ و سا ،ی میحرکت اسل یو اجزا رانیا ی سنت ی با طراح  ی عمل یی آشنا .7

 ی اسالم یمعمار  ناتییو تز یو کاربرد آن در آثار هنر میترس وهیو ش  یی با ختا ی عمل یی آشنا .8

 ... و  بهیسرلوح، کت ،ی می: انواع قاب اسلی سنت ی منفرد در طراح یبا طرحها ی عمل یی آشنا .9

  رانیا ی سنت ی در هنرها ی اهیو گ ی نقوش هندس بیبا ترک ی عمل یی آشنا .10

 آشنایی با کلیات حکمت مستتر در نقوش هندسی و گره و نقش در هندسه اسالمی و طراحی سنتی ایران  .11

 آشنایی و معناکاوی و تحلیل طرح ها، نقوش و نمادها در هنرهای اسالمی و ایرانی بر مبنای نظام اندیشه دینی .12

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 . است کالس شده درارائه و  شده  داده آموزش موارد از منظم تمرینات انجام و  عملی  صورت به تدریس مطلوب شرو 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل تکالیف کالسی، ارائه پروژه و آزمون عملی میان ترمسال های کالسی در طول نیمفعالیت

 عملی پایان ترمآزمون شامل  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کارگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 کرهیتهران: پ ران،یهنر ا ی نیی( هفت اصل تز1393. )عقوبیآژند،  .1

 .زدای. تهران: ی مژگان هاتف یترجمه  ،ی اسالم یدر معمار ی ( نقوش هندس1390) کیار بروگ، .2

 ( بررسی نمادهای مقدس ایرانی در سفال. تهران: شهر آشوب 1388نسرین )پور، بهرام .3

 .فرش، تهران: فرهنگسرا ی طراح وهی( ش1388جعفر ) پاکدست، .4

 .. تهران: سبحان نوری(. هندسه در معمار 1385زهره ) ،یو بزرگمهر م،یمحمد کر ا،یرنیپ .5

 هندسه نقوش و طراحی سنتی  عنوان درس به فارسی: 

 Traditional Drawing and عنوان درس به انگلیسی:

Geometric Designs 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 96 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 .تهران: چشمه ران،یدر ا ی سنت ی طراح ی ( مبان1385) ی عل ،یحصور .6

 ( شناخت مبانی و موازین هندسی در هنر اسالمی و معماری ایرانی برای اداره میراث فرهنگی ایالم. تهران: هوشمند تدبیر 1393حیاتی، حامد ) .7

 ( طراحی ایرانی، تهران: سمت 1399خزایی، محمد) .8

 .ی تهران: مول ران،یدر ا ی سنت یرمعما ی رفته؛ مبان ادیاز  یهنرها  یای( اح1393) دیمف نیزاده، مهناز و حس سییر .9

 .. تهران: سروشایمسعود رجب ن  ی¬ترجمه ،ی در هنر اسالم ی هندس های( نقش1393) شه یعصام، پارمان، عا د،یسع .10

 .. تهران: سبحان نوری( گره و کاربند 1385اصغر ) شعرباف، .11

نجومی در آثار هنری اسالمی تهران: فرهنگستان هنر جمهوری  ( شمایل نگاری صور 1397طاهر رضازاده مترجمان طاهر رضازاده مریم خسروشاهی) .12

 اسالمی ایران مؤسسه تألیف ترجمه و نشر آثار هنری متن

 شناختی نقوش اسالمی، مترجم حسن آذرکار، مقدمه سید حسین نصر. تهران: حکمت ( تحلیل مضامین جهان1393کیت کریچلو) .13

 .ی ساولیتهران:  ب،ی( آموزش طرح و تذه1380) ی نعلیحس ،ی انیماچ .14

 تهران: سروش  ،ی : دوره اسالمرانیا یکارینقش در کاش ی( طرح و اجرا1361النقش، محمود ) ماهر .15

 سروش های ایرانی. تهران: صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران( نقش مایه1392تذهیبی، مسعود. شهبازی، فریده، اعلم ، امیرجالل الدین) .16

17. Allen, J. (2007). Drawing geometry: A primer of basic forms for artists, designers and architects. 

Edinburgh: Floris. 

18. Baer, E. (1998). Islamic ornament. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

19. Bourgoin, J. (2012). Arabic Geometrical Pattern and Design. (Arabic geometrical pattern and design.) 

Newburyport: Dover Publications 
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 هدف کلی: 

ها و قوانین فیزیکی، عوامل و سازوکارهای فیزیکی و همچنین آشنایی با برخی وسایل مقدماتی علم فیزیک، خصوصیات فیزیکی مواد، پدیدهآشنایی با اصول  

 تاریخی،  تجهیزات فیزیکی پرکاربرد در حفاظت و مرمت اشیاء

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ها و کاربرد آن  ویواکتیمواد راد  ی کیزیف   ات یو خصوص  ویواکتیراد  هایبا ساختار اتم، اتم  یی همانند آشنا  ک،یزیف   ی مقدمات   نیبا اصول و قوان  ینظر  یی آشنا .1

 یسیامواج الکترومغناط ته،یسی(، صدا، حرارت، الکتری و مصنوع ی عی)طب یحاکم بر نور، منابع نور ی کیزیف  نی و قوان ی کیزیف  اتیبا خصوص یی آشنا .2

 ی شگاهیآزما  زاتیتجه  ، یدمانگار  ،ی سنج رطوبت  ،ی نورسنج   زاتیمانند تجه  ی کیزیف   یهاو کنترل دستگاه   یرگیاندازه  های با روش   ی و عمل  ینظر  یی آشنا .3

 رهیآرگون و غ م،یپتاس نسانس،ی، ترمولوم14همانند: کربن  ی کیزیبر اصول ف   ی مبتن ی خ یآثار تار ی ابیسال  ی علم یهابا روش یی آشنا .4

)ماکرو  اسکنی تی س ،ی و توموگراف  X- ray ی وگراف یهمانند راد شناختی آثار و مواد باستان یپرتونگار ی شگاهیآزما هایروش ی کیز یبا اصول ف  یی آشنا .5

 ی در کنار بهداشت و حفاظت در مقابل پرتونگار ی وگراف یگاما، نوترون راد ۀ(، اشعکرو یو م

مورداستفاده در مطالعات    ی کیو اپت  ی کیالکترون  هایکروسکوپیو انواع م  کسیمخرب )پراش پرتوا  مهیمخرب و ن  ریغ  هایآزمون  ی کیز یبا اصول ف   یی آشنا .6

 شناخت مواد

 ک یالتراسون زر،یمورداستفاده در حفاظت و مرمت همانند: ل ی کیزیف  هایبا روش  انیدانشجو یی آشنا .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

و   شگاهیکارشناس آزما  یی با راهنما  شگاهیفوق در آزما  ی کیزیف   یهابا دستگاه   انیدانشجو  یی موارد فوق توسط استاد، و آشنا  ینظر  سیروش مطلوب، تدر

 مرتبط است.  ی از مراکز علم دیهمراه با بازد

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 نوشتاری میان ترم یا گزارشسال شامل: آزمون کالسی، آزمون های کالسی در طول نیمفعالیت

 سال بصورت نوشتاریآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و آزمایشگاه 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .ی تهران: مرکز نشر دانشگاه. یسوسن انور  ی(، ترجمهی دانشگاهشی)پ ی مقدمات کیزی(. ف 1388. )نیوجیهکت،  ،ی ج کیفردر ،ی وکیب .1

 .ی تهران: فاطم ،ی محمد خرم  یحرارت و امواج، ترجمه االت،یس هیپا کیزی(. ف 1390بلت، فرانک. ) ی ج .2

 .ی . تهران: نشر کتاب دانشگاهسیو مغناط تهیسیالکتر کیزی(. ف 1395. )ی نیمحصل مع راشد .3

 .بخش اضی)نور و موج و نوسان(. تهران: ف  کیزی(. ف 1380محمد. ) ان،یدیرش .4

 .ی . تهران: فاطمکیزیف  هایشی(. آزما1390. )زی پور، پرو  نیمحمود، و ام س،ینو قرآن .5

 .تعنو ص ملع اهگش: دانهرانمواد، ت زیو آنال ی یااسنش  ی ها(. روش 1383. )لیور، اسماعرههب ی اد و صالحرهف  ،ی انتسلگ .6

 .حرارت و موج. تهران: سرفراز  کیزیف   های¬ شی(. آزما1385. )سهینف ،ی میمق .7

8. Aitken, M. J. (1974). Physics and Archaeology. 2nd Edition, Oxford: Clarendon Press. 

 حفاظت و مرمت کیزیبا ف ییآشنا عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to Physics in عنوان درس به انگلیسی:

Conservation and Restoration 
 نوع درس و واحد 

 نظری پایه -  نیاز: دروس پیش

 -  نیاز:همدروس  تخصصی     عملی 

 2 تعداد واحد: 
واحد عملی 1واحد نظری+1  

اختیاری  عملی -نظری   

 48 تعداد ساعت:  نامهپایان-رساله         

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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9. Aitken, M. J. (1990). Science-Based Dating in Archaeology. London and New York: Longman. 

10. Allibone, T. E. (ed.), (1970). The Impact of the Natural Sciences on Archaeology. Oxford University Press. 

11. Artioli, Gilberto. (2010). Scientific Methods and Cultural Heritage. Oxford University Press. 

12. Clarke, David. (1978). Analytical Archaeology. 2nd edition (revised by B. Chapman), New York: Columbia 

University Press. Oleandri, A. (ed). (2004). Physics Methods in Archaeometry. Amsterdam: Societa Italiana 

di Fisica. 

13. Miller, Heather M. L. (2007). Archaeological Approach to Technology. New York: Academic Press 
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 هدف کلی: 

 آشنایی با اصول و مقدمات علم شیمی 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی رگی¬و مفهوم اندازه ی فیو ک ی کم  یرهایمتغ .1

 SI یریگاندازه ستمیدر س ی و فرع ی اصل یکاهای .2

 یماده و انرژ مفهوم .3

 و گاز( عیمختلف ماده )جامد، ما حاالت .4

  گریحاالت مختلف ماده به همد لیتبد نحوه .5

 شناخت مواد یبرا ی شگاهیساده آزما های¬روش .6

 و بالعکس یماده به انرژ لیتبد .7

 ساده حاکم بر گازها نیهوا و قوان  یی ایمیش بیترک .8

 ی میدر ش  ی محاسبات کم یبرا هیپا ی اضیر .9

 یبا ساختار اتم، عناصر جدول تناوب یی آشنا .10

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 روش مطلوب، تدریس نظری موارد فوق توسط استاد مربوطه است. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل: آزمون کالسی، آزمون نوشتاری یا گزارشهای کالسی در طول نیمفعالیت

 سال شامل آزمون نوشتاریآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
1. Craddock B., (1990). The Experimental Hafting of Stone Mining Hammers. In P. Crew and S. Crew (ed.) 

Early Mining in the British Isles 58. Maentwrog, Plas Tan y Bwlch. Occasional Paper No. 1 

2. Ebbing, D. D., and Wrighton, M. S. (1993). General chemistry (Vol. 141). Boston, Mass.: Houghton Mifflin. 

3. Masterton, W. L., and Hurley, C. N. (2015). Chemistry: principles and reactions. Cengage Learning. 

4. Mortimer, C. E. (1986). Chemistry. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company. 

5. Skoog, D. A., and West, D. M. (2014). Fundamentals of analytical chemistry. Hampshire: Brooks/Cole, 

Cengage Learning.  

6. Skoog, D. A., Holler, F. J., and Crouch, S. R. (2017). Principles of instrumental analysis. Cengage learning. 

7. Slowinski, E. J., and Masterton, W. L. (2004). Qualitative analysis and the properties of ions in aqueous 

solution. Singapore [u.a.: Brooks/Coole Thomson Learning. 

8. Zumdahl, S., and DeCoste, D. J. (2014). Introductory chemistry: A foundation. Cengage Learning . 

 

  

 شیمی مقدماتی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Preliminary Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  -  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 و کاربرد آن در علم مرمت  ی معدن ی میبا اصول ش یی آشنا

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی دروژنیه وندیو پ یفلز یوندهایپ ،ی کوواالنس یوندهایو پ ی ونی یوندها یشامل: پ یی ایمیش یوندهایبا انواع پ یی آشنا .1

 یواندروالس یروهای ن ،ی دوقطب -ی دوقطب وندیشامل پ ی مولکولنیب یروهایبا ن یی آشنا .2

 یقطب ریو غ ی قطب یهاها، خواص مولکول مولکول تیو قطب  تهیویالکترونگات میبا مفاه یی آشنا .3

 جامدات و گازها   عات،یمختلف اجسام: ما یها در فازهامولکول شیبا بلورها، طرز آرا  یی آشنا .4

 آن انیمختلف ب یمفهوم غلظت و واحدها ،یدیکلوئ  های ¬و محلول ها¬ ونیسوسپانس ها،ونیها، امولسمحلول ت،یبا حالل یی آشنا .5

 گریبا فلزات و مواد د باتیترک نیها و فعل انفعاالت ابازها و نمک  دها،یاس یی شناسا .6

 ی عموم  ی میش شگاهیمتفاوت در آزما یهابا غلظت یی مایش یهاساختن محلول قهیطر .7

 خاک، گچ، آجر ،یفلز یاژهایمانند آل ،ی مواد معدن یی ایمیساختمان ش شناخت .8

 ی شگاهی و مواد آزما زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی موارد بهداشت آموزش .9

 

 ا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتو

 است روش مطلوب، تدریس نظری موارد فوق توسط استاد مربوطه و انجام کارهای آزمایشگاهی توسط دانشجویان زیر نظر کارشناس آزمایشگاه

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل: تکالیف کالسی، آزمون نوشتاری یا گزارش و آزمون عملی های کالسی در طول نیمفعالیت

 سال شامل : پروژه و آزمون نوشتاریآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 و آزمایشگاه  کالس درس

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .ی نشر دانشگاه. تهران: مرکز ی نیمنصور عابد ی¬ ترجمه ،ی معدن ی میش ی (. مبان1381. )یجفر نسون،یلکیکاتن، فرانک آلبرت، گاوس، پل، و  .1

2. Craddock B., (1990). The Experimental Hafting of Stone Mining Hammers. In P. Crew and S. Crew (ed.) 

Early Mining in the British Isles 58. Maentwrog, Plas Tan y Bwlch. Occasional Paper No. 1 

3. Ebbing, D. D., and Wrighton, M. S. (1993). General chemistry (Vol. 141). Boston: Houghton Mifflin. 

4. Forrest C.,(2008). The Nature of Scientific Experimentation in Archaeology: Experimental Archaeology from 

the Nineteenth to the Mid Twentieth Century. In P. Cunningham et al. (ed.) Experiencing Archaeology by 

Experiment 61-68. Oxford, Oxbow Books 

5. Top of Form 

6. Mortimer, C. E. (1986). Chemistry. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.  

7. Bottom of Form 

8. Reedy, Ch L.(2008).Thin-section petrography of stone and ceramic cultural materials, London: Archetype 

9. Scott, David A. ( 1991). Metallography and microstructure of ancient and historic metals. Los Angeles: The 

Getty Conservation Institute, 

 شیمی معدنی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Inorganic Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی مقدماتی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد: 
 ساعت عملی 32ساعت نظری+32

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی 
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10. Scott, David A., Jerry Podany, and Brian B. Considine, eds. (1994). Ancient and Historic Metals: 

Conservation and Scientific Research. Los Angeles: The Getty Conservation Institute. 

11. Top of Form 

12. Skoog, D. A., (2017). Principles of instrumental analysis. Cengage learning. 

13. Top of Form 

14. Slowinski, E. J., and Masterton, W. L. (2004). Qualitative analysis and the properties of ions in aqueous 

solution. Singapore [u.a.: Brooks/Coole Thomson Learning. 

15. Zumdahl, S., and DeCoste, D. J. (2014). Introductory chemistry: A foundation. Cengage Learning . 
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 هدف کلی: 

 آشنایی با اصول شیمی آلی و کاربرد آن در علم مرمت 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 اترها،   و   ها الکل  دها، یهال  لآلکی   ها،آلکان  یگذارو نام   کلی   ساختار:  هاآلکان  کلوسی  ها، اتم کربن، آلکان  یهای ژگیو   ،ی آل  ی میبا ش  ی مقدمات  یی آشنا .1

  ها درات یکربوه  ها،کلهتروسی  ها،و فنول  کیآرومات  باتترکی  ها،و مشتقات آن  هانآمی  ها،و مشتقات آن  کیلی کربوکس  یدهایاس  ها،نآلکی  ها،آلکن

 عت یدر طب دهایپپت ی پل ها،نیو پروتئ دهایپپت ی ساختار پل نه، یآم ی دهایشامل سلولز و نشاسته، اس

الکل    لیون  ی پل  رن،یاستا  ی پل  د،یکلرا  لیون  ی پل  لن،یاتی و ترموست، پل  کیترموپالست  ی هانیرز  ،ی مصنوع  یهانیرز  ،ی عیطب  های نیرز  مرها،یبا پل  یی آشنا .2

پل پل  لینیو   ی و    ها، ¬کون یلیس  د،یپارالوئ  الت،یمتاکر  لیزوبوتیا  الت،یمتاکر  ل یبوت  الت،ی متاکر  لی مت  ک،یلیآکر  یهانیرز  ،ی خط   ی استرهای استات، 

 .هاکشحشره

 ی آل  یهامانند چوب، کاغذ، پارچه، رنگ  ی مواد آل یی ایمیساختمان ش شناخت .3

 ی شگاهی و مواد آزما زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی موارد بهداشت آموزش .4

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 نظری موارد فوق توسط استاد مربوطه و انجام کارهای آزمایشگاهی توسط دانشجویان زیر نظر کارشناس آزمایشگاه است. روش مطلوب، تدریس 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل :تکالیف کالسی، آزمون نوشتاری یا گزارش و آزمون عملی های کالسی در طول نیمفعالیت

 شتاری و گزارش کار نهایی پروژه سال آزمون نوآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 و آزمایشگاه  کالس درس

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

تهران: نشر علوم    ،یی رشکرایو احمد م  یاوری  ی سیع  ،ی اصفهان  ید یس  ی . ترجمه علی آل  ی می(. ش1392)  لسونیرابرت ن  د،یرابرت تورنتون؛ بو  سون،یمور .1

 .ی دانشگاه

 .. مشهد: ترجمان خرد، دانش نگارشرفتهیپ ی آل ی می(. ش1388ا. ) سیفرانس ،یکار .2

. تهران: یاهلل محمودو نصرت  یپورجواد  ی عل  ی¬ها و سنتز(، ترجمه)واکنش  شرفتهیپ  ی آل  ی می(. ش1392ج. )  چارد یو ساندبرگ، ر   سیفرانس  ،یکر .3

 .فینوآوران شر ی پژوهش

 .. تهران: نوپردازانیاوری ی سی ع یترجمه  ،ی آل ی میش ی (. مبان1394. ) کیار مانک،یجان و س ،یمور مک .4

 .. تهران: نوپردازانیهرو   دیو مج   یدیمحمدرضا سع  ،ی محمدصادق   ریم  دیمج   ی: ساختار و کاربرد، ترجمهی آل  ی می(. ش1395ولهارد. )  تریشور، پ  کیار  لین .5

  ی می(. ش1395. )ی لیب  ی. انایستیکر  ،ی لی. اس بپیلیاصفهان، ف   ی . اصفهان: دانشگاه صنعتی آل  ی میش  ی (. مبان1395ملک پور، شاد پور. )  ن،یدباغ، عبدالحس .6

 .ی موسسه انتشارات علم ف،یشر ی . تهران: دانشگاه صنعتید یو محمد س یعزآباد ی عل ،ی هاشم  یمحمد محمود  یترجمه ،ی آل

7. Ege, S. N. (2006). Organic chemistry. Place of publication not identified: Houghton Mifflin Harcourt. 

8. Carey, F. A. (2014). Advanced organic chemistry: Reactions and synthesis. Place of publication not identified: 

Springer. 

 شیمی آلی  عنوان درس به فارسی: 

 واحد نوع درس و  Organic Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی مقدماتی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد: 
 واحد عملی 1نظری+ واحد2

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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9. Carey, F. A. and Giuliano, R. M. (2017). Organic chemistry. 

10. Whitmore, F. C. (2011). Organic chemistry. Mineola, N.Y: Dover Publications. 

11. Loudon, G. M., and Parise, J. (2016). Organic chemistry. Greenwood Village, Colorado: Roberts and 

Company Publishers. 

12. Mills, J. (2012). Organic chemistry of museum objects. Place of publication not identified: Routledge 
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 هدف کلی: 

 ها در علم مرمت تجزیه کیفی و کمی و کاربرد این تکنیکهای مختلف شیمیایی و فیزیکی آشنایی با روش

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی تعادل یهامفهوم تعادل و واکنش  .1

 ها بازها و نمک دها،یاس یی و شناسا فیتعر .2

 ( ونیتراسی)ت ی اسنج یقل ،ی دسنج یاس .3

 ا یو اح ونیداسیاکس میبا مفاه یی آشنا .4

 هاون یکات یبند دسته  ها،ونیو کات هاونیآن یی شناسا .5

 یدومتری ،یمنگانومتر ،یدومتریاکس ها،ونیو کات هاونیآن ی فیک هیتجز یهاشیآزما .6

 نازکهیال ی کروماتوگراف  ،سنجی ¬تر، رنگ ی میبه روش ش ی فیک زیهمانند آنال ک،یکالس ی میش هایروش آموزش .7

دستگاه   یی آشنا .8 اندازه  یهابا  ک  ی کم  یریگمدرن  نظ   ی فیو  ط  یماورا-ی مرئ  یاسپکتروفتومتر  ریمواد  فلِمادون  ی سنج فی بنفش،   ، یفتومتر  میقرمز، 

 کس یو فلورسانس پرتوا کسیپراش اشعه ا ،ی جذب اتم ی سنج فیط

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

و همراه با بازدید از مراکز علمی   دانشجویان باراهنمایی کارشناس آزمایشگاهروش مطلوب، تدریس نظری موارد فوق و انجام کارهای آزمایشگاهی توسط  

 مرتبط است. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل :تکالیف کالسی، آزمون نوشتاری یا گزارش و آزمون عملی های کالسی در طول نیمفعالیت

 نهایی پروژه سال آزمون نوشتاری و گزارش کار آزمون پایان نیم

   ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 آزمایشگاه و کالس درس 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .زیتبر ی انتشارات دانشگاه هنر اسالم ،یریترجمه مسعود باقرزاده کث ،ی خ یمواد در مرمت و حفاظت آثار تار هیتجز یها(. روش 1393استوارت، باربارا. ) .1

 .ت عنو ص ملع اهگش: دانهرانمواد، ت زیو آنال ی یااسنش  ی ها(. روش 1383. )ی صالح لیور، اسماعرههاد، برهف  ،ی انتسلگ .2

 .تهران( کیتکن ی )پل ریرکبیام ی . تهران: دانشگاه صنعتیی بقا نی و پرو  ی برهان نیترجمه شه ،ی دستگاه  هی(. تجز1385. )وی دابل مزیج نسون،یراب .3

 .ی آزاد. تهران: نشر دانشگاه  الژی  ترجمه ،ی دستگاه هی(. اصول تجز1381و وست، دونالد. ) دیداگالس آرو  اسکوگ، .4

 .. سمنان: دانشگاه سمنانی نیحس نبیز دهی س یترجمه  ،یاهیتجز یگاز  ی (. کروماتوگراف 1388. )پیلیف  مپل،یاستر  ک،یار تلفلدت،یوالتر، م نگ،یجن .5

 .ی . تهران: مرکز نشر دانشگاهی معصوم ی عل ی- ترجمه ،یی ایمیش هیتجز ی دستگاه  های(. روش 1381گالن وود. ) نگ،یوئیعبدالرضا و  سالجقه، .6

7. Slowinski, E. J., and Masterton, W. L. (2004). Qualitative analysis and the properties of ions in aqueous 

solution. Singapore [u.a.: Brooks/Coole Thomson Learning. 

8. Pavia, D. L. (2005). Introduction to organic laboratory techniques: a small scale approach. Cengage Learning. 

9. Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F. J., and Crouch, S. (2013). Fundamentals of analytical chemistry. Nelson 

Education. 

 شیمی تجزیه  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Analytical Chemistry عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی آلی و شیمی معدنی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد: 
 واحد عملی 1نظری+واحد 2

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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10. Hermann, C. K. F., and Shriner, R. L. (2004). The systematic identification of organic compounds: Solutions 

manuel. Hoboken, N.J: Wiley. 

11. Shriner, R. L. (1980). The Systematic identification of organic compounds: A laboratory manual. New York: 

J. Wiley 

  



 36  /مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی  کارشناسی پیوسته

 هدف کلی: 

 ها و اشیا و طبیعت ها با ذهن در طراحی و شناخت روابط بین فرمتقویت قدرت دید و دست دانشجو و هماهنگی آن

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 ها آن یریکارگو نحوه به ی با ابزار طراح  یی آشنا .1

 ی و فنون مختلف طراح  هاوهیبا ش یی آشنا .2

 ایاش ی و شناخت انواع خط، حاالت و عملکرد آن در طراح یی آشنا .3

 و موجودات زنده  ایو اش جانی ب عتیاز عناصر مختلف طب ی طراح .4

 ی معمار یاز فضاها ی و طراح  هیبا نور، سا یی آشنا .5

 بندی بیبا مفهوم ترک یی آشنا  .6

 ی خ یتار یو بناها  ایاز اش قیآزاد و دق دست ی طراح .7

 یخ یتار یبناها ی و کاربرد آن در طراح ویبا پرسپکت یی آشنا .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 است. های طراحی دستی روش مطلوب، تدریس عملی زیر نظر استاد و تمرین دانشجویان در تکنیک

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل: تکالیف کالسی، آزمون عملی و ارائه پروژه های کالسی در طول نیمفعالیت

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کارگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
 .تهران یشروه. تهران: فرهنگسرا ی ترجمه: عربعل ،ی و روش طراح کی (. تکن1372. )مونیک د،ییکوالین .1

 .کیتهران: مارل شیو فرهاد گشا ی ترجمه: محمدحسن اثبات ،ی طراح ی (. اصول و مبان1388. )نگیچ فرانک، .2

 .شروه. تهران: بهار ی ترجمه: عربعل ،ی و اصول طراح هی(. پا1368. )وهانسی تن،یا .3

 .شهی. تهران: بازتاب اندیی و الهام السادات رضا رنژادیش رجیترجمه: ا ،ی کامل طراح  ی(. راهنما1388. )ی ووانیج ،یواردیس .4

 .. تهران: خاکنژاد¬یترجمه: محمد احمد  ،ی (. عناصر طراح1384د. ) لی سیس گل،یلوئان، وک ،یاو  .5

  ی ساولیشروه، تهران:  ی ترجمه: عرب عل  ،ی طراح یدها ی(. کل1397برت،) دادسون، .6

 کیشروه، تهران: مارل ی با سمت راست مغز ترجمه: عرب عل ی (. طراح1395)،ی بت  ادوازدز، .7

 شروه. تهران: مترجم.  ی ترجمه عربعل و،ی(. اصول پرسپکت1383و برومام، جان. ) گلینا  والترز، .8

 

  

 کارگاه طراحی پایه  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Workshop of Basic Drawing عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 96 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر 
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 هدف کلی: 

 شناسی و کاربرد آن در هنرهای تجسمی با تأکید بر بازسازی رنگی اشیا تاریخیآشنایی با اصول رنگ

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 ایو اش عتیو نقش آن در طب ریشناخت نور و تأث .1

 هاآن  یریو نحوه بکار گ یمورداستفاده در آثار هنر هایانواع رنگ شناخت .2

 مکمل، متضاد و سرد و گرم  ،ی اصل یهارنگ لیو حاالت مختلف رنگ از قب اتیفیک شناخت .3

 ...رنگ و انواع رنگ و  رهیرنگ، دا بیدر ترک ی عمل نیو تمر شناخت .4

 ی و روح ی جسم هایرنگ شناخت .5

 یی ایمیش بیبه لحاظ ترک ی و مصنوع ی عیطب هایتفاوت رنگ زیو ن ی و آل ی معدن هایرنگ شناخت .6

 و استفاده از آنها  یریو به کارگ ی رانیا اسالمی  هنر در هابا فلسفه و حکمت  رنگ یی آشنا  .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

رنگ، ساخت چرخه رنگ و انواع    بیدر ترک  انیدانشجو  ی عمل  نیو تمر  شناسی و رنگ  سازیرنگ  هاوهینظر استاد در ش  ریز  ی عمل  سیروش مطلوب، تدر

 است. ی با مواد رنگ ی رنگ هایتهیتنال

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل: تکالیف کالسی، آزمون عملی میان ترم، ارائه پروژههای کالسی در طول نیمفعالیت

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 تهران: انتشارات شباهنگ  ،یشروه  و زهرا قدرت ی رنگ، برگردان عربعل ی(. تئور1392پارامون، خوزه. ) .1

 تهران: کارنگ رار،یشاهرخ، ناصر پورپ ی دهدشت لایها، فررنگ بیدر ترک تیخالق  راهنمای  هارنگ ی نینش(. هم 1392ام. ) دیبرا والن، .2

 .رنگ و کاربرد آن. تهران: سمت ی (. مبان1393. )اهللبیحب ،ی اللهتیآ .3

 .ی ساولیشروه. تهران:  ی عربعل ی(. هنر رنگ، ترجمه1382. )وهانسی تن،یا .4

 .تهران: سمت. انیآواک ی بت یترجمه  ،ی تجسم یآثار هنرها  لیوتحله ی(. تجز1394چارلز. ) جنسن، .5

 .مسعود سپهر. تهران: سروش  یترجمه  ،یسواد بصر ی (. مبان1386ا. )  سیدون س،یداند .6

7. Berns R.S. (2016) Color Science and the Visual Arts: A Guide for Conservators, Curators, and the Curious 

8. Feller R.J. (2001) Color Science in the Examination of Museum Objects  

9. Gerritsen, F. (1975). Theory and practice of color: a color theory based on laws of perception. Van Nostrand 

Reinhold Company. 

10. Mollica, P. (2013). Color Theory: An essential guide to color-from basic principles to practical applications 

(Vol. 53). Walter Foster. 

11. Edwards, B. (2004). Color: A course in mastering the art of mixing colors. Jeremy P. Tarcher/Penguin . 

  

 مبانی رنگ  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد   Theory and Principles of Color عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 

 یخ یتار ایبر اش دیدر سطح و حجم با تأک میترس یبا ابزار و اصول و استانداردها یی آشنا

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 هاو کاربرد آن میبا ابزار ترس یی آشنا .1

 آن  یو استانداردها ی فن میبا اصول ترس یی آشنا .2

 ی معمار  ناتیو اشکال، تزئ اءیاش ی فن میترس یهابا روش یی آشنا .3

 ی معمار یهاو انواع نقشه ی خوان با نقشه یی آشنا .4

 میقد یمعمار یروش برداشت )رولوه( و فضا و اجرا ی چگونگ آموزش .5

 مرتبط یافزارهاو نرم یاسکن و فتوگرامتر زریل دیبا امکانات جد یی و آشنا ی معرف  .6

نرم  یی آشنا .7 ترس  یاانهی را  ی میترس  یافزارهابا  ترس(Technical drawing) فنی ¬  میدر  نما (Cutaway drawing) نیبر  می،   یانفجار  یو 

(Exploded-view drawing) 
 ترم  های ¬تیعنوان حاصل فعالکامل به  اتیبا جزئ هیو ابن ناتیتزئ ا،یاز اش شدهی طراح های¬نقشه و  ها¬برداشت نات،یتمر ارائه .8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 پذیرد.صورت عملی بوده و توسط استاد مربوطه و با تمرین مداوم دانشجویان انجام می این درس در کارگاه و به

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل: تکالیف کالسی، آزمون عملی میان ترم  های کالسی در طول نیمفعالیت

 سال شامل: آزمون عملی نهایی و ارائه آثارآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کارگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

  .تهران: دانشگاه علم و صنعت ،ی عموم ی ( رسم فن1385کامران ) ،یروزآبادیف  ی جمال .1

 .. تهران: دانشگاه تهرانی خ یتار ی هابناها و محوطه  یمستندساز یها(. اصول و روش 1394و غالم نژاد، محمد. ) دیسع ه،یمحمود گال روز،یپ ،ی حناچ .2

 .. تهران: پرهام نقشی خ یتار ی(. برداشت از بناها1394. )ی رعلیام ،ی بروجن  انیلیخل .3

 .ندگانی. تهران: آی فن می(. ترس1385. )نیرحسیام دشتستان، .4

 .. تهران: آزادهی خ یتار یها(. مطالعه و شناخت بناها و محوطه1384. )دیفر، سع فالح .5

 .. تهران: دانشجویمعمار ی فن می(. آموزش ترس1394. )ه یصفدر، راض یقنبر .6

 .ی تهران: مرکز نشر دانشگاه ،ی عموم ی ( رسم فن1395پور، احمد ) ی متق .7

 .ی( . دوازده درس مرمّت. تهران: وزارت مسکن و شهرساز 1374محمد. ) ،یمحمدحسن و مراد ،ی عل محب .8

 .ی فرهنگ راثی(. نقش عجب. تهران: پژوهشگاه م1382. )ی فرهنگ راثیمرکز اسناد و مدارک م .9

10. Andrews, D., Bedford, J., Blake, B., Bryan, P., and Cromwell, T. (2013). Measured and drawn: techniques 

and practice for the metric survey of historic buildings. English heritage. 

 کارگاه ترسیم فنی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Workshop of Technical Drawing عنوان درس به انگلیسی:

 -  نیاز: دروس پیش پایه    نظری   

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد: 
 

اختیاری   عملی -نظری  

  144 تعداد ساعت:  نامهرساله/پایان   

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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11. Cooper, N. (1990). Guide to recording historic buildings. Butterworth Architecture. 

12. Douglas, J. (2010). Building surveys and reports. John Wiley and Sons. 

13. Dallas, R. (Ed.). (2003). Measured Survey and Building Recording for Historic Building and Structures. 

Historic Scotland. 

14. Letellier, R., and Eppich, R. (Eds.). (2015). Recording, documentation and information management for the 

conservation of heritage places. Routledge 
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 هدف کلی: 
 و اصول حفاظت آثار تاریخی و فرهنگی در موزه   داری و اجزا و عناصر و انواع موزهآشنایی با اصول علم موزه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 (رهیآن و غ هاییانواع موزه و کاربر ،داری)شامل: موزه و موزه ی اصل فیتعار .1

 و جهان( رانیشاخص ا یهاموزه ی آن، برخ فیو وظا کومیبا ا یی آشنا ران،یموزه در جهان و ا نه یشیو مراکز مرتبط )شامل: پ خچهیتار .2

 موزه(  یی ربنایز ساتیمختلف موزه، تأس یهابخش  نیب یی آن، ارتباطات فضا یموزه و فضاها یبنا لیموزه )از قب یساختمان و فضاها ی کیزیف  ساختار .3

 اموال، راهنما، جمع دار(  نامی دار،شامل موزه ک،یهر  فیزه و وظاموزه )شامل: کارکنان مو ی منابع انسان  ساختار .4

 (ی و فرهنگ ی خ یتار ایاش ی و مستندساز یآثار مستند نگار  ی)شامل: گردآور داریموزه اقدامات .5

و حفاظت    شیپا  ، یها به محل نگهدارانتقال آن   یمختلف برا  ی و فرهنگ  ی خ یآثار تار  یبندبسته   ی علم  های با اصول و روش  یی )آشنا  ایموزه  حفاظت .6

 (هابحران در موزه تیریمد  تیآن و درنها هایوهیآثار و انواع ش شینما ی آثار در مخازن، چگونگ ینگهدار  ی در موزه، چگونگ رانهیشگیپ

 و جهان رانیآنها بر رشد و آموزش هنر در ا ریو تاث ندیمعاصر و فرا یبا موزه ها یی آشنا .7

 و ارتباط آنها با موزه ها  یدار یگالر یندهایبا فرا  یی آشنا .8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 روش مطلوب، تدریس نظری مباحث فوق توسط استاد مربوطه با استفاده از وسایل سمعی و بصری و بازدید دانشجویان از چند موزه است.

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل آزمون نوشتاری میان ترم های کالسی در طول نیمفعالیت

 سال بصورت نوشتاریآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

دانشمند، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات  ی مجموعه موزه در انبار، ترجمه مهرداد وحدت ی(. نگهدار1370. هورگان، )ی ورنر، جوآن س یجانسون، ا .1

 .ی فرهنگ

 .گستر انی. تهران: سبز رارانیدر ا  یدارموزه و موزه خچهیگذرا به تار ی (. نگاه1390محمد. ) دیس ،ی نیحس .2

 .(. موزه: دیروز، امروز، فردا، تهران: نشر ساحت1383نژاد، رضا. ) دبیری .3

 .چهارباغ: تهران. هاو موزه داری(. موزه، موزه1390. )میمر ،ی باش ام یبهاره و خ ها،ی محمد، حاج ،یزاهد .4

 .مشهد: آستان قدس رضوی ،3 جلد دیگران، و  بیگناه ابوالقاسم ترجمه ها،¬موزه تاریخ، در پژوهش های(. روش1371شارل. ) ساماران، .5

 .کاررفته در موزه متروپولیتن، ترجمه زهرا باستی. تهران: سازمان میراث فرهنگی به  های روش  هنری، اشیاء داری(. مراقبت و نگه1375مارجری. ) شلی، .6

 .گستر انیجهان. تهران: سبز را یها(. موزه1390. )ال یو ملک، ل دیرش ان،یصدف  .7

 .ی. تهران: کتابکده کسر 2و  1(. موزه 1395. )مایزاده، س ی و نب یمهد ،ی آتش ما،ین ان،یطالب .8

 .مهرداد وحدتی دانشمند، تهران: اداره کل موزش و انتشارات ی¬ ترجمه حفاظتی،  اقدامات و  ایزیانبار نور بر اشیاء موزه ری(. تأث1364سوارنا. ) کمال، .9

 آشنایی با اصول حفاظت در موزه عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to Principals of عنوان درس به انگلیسی:

Conservation in Museum 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 ..............  موارد دیگر: کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 .مهرداد وحدتی دانشمند، تهران: اداره کل آموزش و انتشارات ی(. حفاظت سفال و آبگینه، ترجمه 1364ایون. ) ،یگد .10

 .فارس استان فرهنگی  میراث کل اداره بحرالعلومی،  اکرم ترجمه مدرن، هایموزه و  جدید های( موزه1382جوزف ماریا، ) ماریا، .11

 .. تهران: زاگرو یداربا موزه و موزه یی (. آشنا1390. )اهللبیحب ان،یمحمود .12

 .ها¬دانشگاه ی کتب علوم انسان  نی. تهران: سازمان مطالعه و تدو یدارموزه ی (. مبان1396ابوالقاسم. ) ،ی و حاتم ف،وسی منصورزاده، .13

 .سطرونی. تهران: یدارشناخت هنر و فن موزه و موزه ی (. مبان1393رضا. ) ب، یشک یدریالهام، و ح ،ی رکمالیم .14

 .تهران: سمت ،یدار(. موزه1380نوشین دوخت. ) نفیسی، .15

 .. تهران: برهان صادقرانیا  های (. موزه1391معصومه. ) ،ی چ هتل .16

 .. تهران: مهکامهرانیا هایبا موزه یی (. آشنا1394. )نیحس ،یاوری .17

18. Ambrose, T., and Paine, C. (2008). Museum Basics The Heritage: Care-Preservation-Management. 

19. Ambrose, T., and Paine, C. (2012). Museum basics. Routledge. 

20. Buck, R. A., and Gilmore, J. A. (Eds.). (1998). The new museum registration methods. Amer Assn of 

Museums. 

21. Dean, D., and Edson, G. (2013). Handbook for museums. Routledge. 

22. Dudley, D. H., and Wilkinson, I. B. (1968). Museum registration methods. 

23. Fahy, A. (Ed.). (1995). Collections management. Psychology Press. 

24. Giebelhausen, M. (Ed.). (2003). The architecture of the museum: Symbolic structures, urban contexts. 

Manchester University Press. 

25. Paine, C. (2012). Museum basics. Taylor and Francis. 

26. Schärer, M. R. (2016). Museums, Ethics and Cultural Heritage. 

27. Stanley, M. (2004). Standards in the Museum Care of Geological Collections. Museums, Libraries, and 

Archives Council (MLA), London, UK 

28. Thompson, J. M. (Ed.). (2015). Manual of curatorship: a guide to museum practice. Routledge . 
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 هدف کلی: 

 ها های مکاتب معماری و هنر اسالمی در جهان اسالم و وجوه اشتراک و افتراق آنآشنایی با مفاهیم و ویژگی 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 آن  یرگیشکل  ی اسالم و مبان شیدایپ ی چگونگ .1

 آن  قیعنوان مصادبا قبه الصخره و مسجد جامع دمشق به یی و آشنا  ی در هنر اسالم زانسیو هنر ب ی هنر ساسان متقابل و تأثر  ریتأث ی چگونگ .2

 گیری هنر در جهان اسالم و تأثیر اسالم بر هنرهای رایج نواحی تحت حاکمیت آن آشنایی با اصول نظری و حکمی حاکم بر شکل .3

 ی سالما  های¬سلسله ی توال انیو ب یبر معمار د یبا تأک  ی با مکاتب هنر اسالم یی آشنا .4

 ی اسالم یبنا و الگو معمار نیعنوان نخستبه ی مسجدالنب شناخت .5

 یو عثمان ی مملوک ،ی فاطم ،ی طولون ،ی عباس ،یو مصر: امو هیسور یبا مکتب معمار یی آشنا .6

 ها آن  یمعمار قی مصاد ی و معرف  ایو مراکش و اسپان  ریبا مکتب مغرب: تونس و الجزا  یی آشنا .7

 هاآن یمعمار قیمصاد ی هند و معرف  انیکار آمدن گورکان یتا رو  ی اسالم هیهند: از قرون اول یبا مکتب معمار یی آشنا .8

 شاخص  یبناها ی با معرف  ی مکتب عثمان یریگسالجقه روم، شکل  ی: با تمرکز بر هنر و معماری با مکتب عثمان یی آشنا .9

هر  ی خ یتار هاینهیزم انیبا ب ی رانی ا یمعمار یها وهیبر ش یراستا و مرور نیدر ا ی هنر ساسان ریو تأث یریگ: روند شکل رانیا یبا مکتب معمار یی آشنا .10

 شاخص  یبناها ی و معرف  وهیش

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 .بود خواهد  بصری و  سمعی   هایروش سایر و  اسالید و  عکس از استفاده با تئوری هایبحث تدریس، برای مطلوب روش

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
 آژند، تهران: سمت  عقوبی(، ترجمه 1) ی اسالم ی ( هنر و معمار1395و گرابر، الگ ) چاردیر نگهاوزن،یات .1

 آژند، تهران: سمت  عقوبی(، ترجمه 2) ی اسالم ی( هنر و معمار1396و بلوم، جاناتان ) الیش بلر، .2

 .. تهران: رجاءی حشمت حزن ی¬ ترجمه ،ی اسالم ی (. معمار1368الکساندر. ) پاپادوپولو، .3

 .. تهران: گوتنبرگی ریرضا بص یترجمه ،ی رانیا ی(. معمار 1363آرتور اپهام. ) پوپ، .4

 .. تهران: دانشگاه علم و صنعتانیمعمار نی: غالمحسنیو تدو  یگردآور ران،یا ی اسالم یبا معمار یی (. آشنا1378. )میمحمدکر ا،یرنیپ .5

 .رانیا ی . تهران: دانشگاه ملی در عصر پهلو رانیا ی(. معمار1355. )زیپرو  ،ی رجب .6

 .کتاب راثیم را،ی. تهران: سمهیدوره قاجار -رازیش یهاخانه  ی (. معمار1394. )ی هان ،ی زارع .7

 .دانش یما ی. تهران: سرانیا یو معمار می(. اقل1388رضا. ) ان،یشاطر .8

 ( 1) اسالمی   تمدن  در هنر عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Art in the Islamic Civilization (I) عنوان درس به انگلیسی:

پایه    - نیاز: دروس پیش  نظری 

تخصصی    - نیاز:همدروس      عملی  

 2 تعداد واحد: 
 

   اختیاری    عملی -نظری  

نامهرساله / پایان   32 تعداد ساعت:    

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 .تهران: دانشگاه تهران. رانیا ی سنت هیابن یمیاقل ی (. بررس1377. )دیوح ان،یقباد .9

 .ی . تهران: جهاد دانشگاهرانیا ی(. شهرها 1365. )وسفیمحمد  ،ی انیک .10

 .(. تهران: سمتی )دوره اسالم رانیا ی(. معمار 1379. )وسفیمحمد  ،ی انیک .11

 .ی و فرهنگ ی دانشمند، تهران: انتشارات علم ی مهرداد وحدت  یترجمه ،ی اسالم ناتیو تزئ ی(. معمار1375درک، و گرابر، اولگ. ) ل،یه .12

 .. تهران: روزنهیرازیزاده ش اهللتیباقر آ یترجمه  ،ی اسالم ی(. معمار1383براند، روبرت. ) لنیه .13

 .النی. تهران: گی رحمان ساروج ی ترجمه ن،ینخست های(. هنر اسالم در سده1365گاستون. ) ت،یو  .14

 .ی فرهنگ ی . تهران: علماریعبداهلل فر یترجمه ،ی لخانیدر دوره ا رانیا ی اسالم  ی(. معمار 1365دونالد. ) لبر،یو  .15

  راثی. تهران: سازمان می انیک وسفیکرامت اهلل افسر و محمد   یو توران، ترجمه رانیدر ا یمور یت ی(. معمار1374. )زایدونالد، و گلمبک، ل لبر،یو  .16

 .کشور ی فرهنگ

17. Alfieri, B. M. (2000). Islamic Architecture of the Indian Subcontinent. Laurence King Pub. 

18. Behrens-Abouseif, D. (1989). Islamic architecture in Cairo: an introduction (Vol. 3). Brill. 

19. Blair, S., and Bloom, J. (1997). Islamic Arts. London: Phaidon P. 

20. Grover, S. (1981). The Architecture of India: Islamic (727-1707 AD). Stosius Inc/Advent Books Division. 

21. Helms, S. W. (1990). Early Islamic architecture of the desert: a Bedouin station in eastern Jordan. 

Edinburgh University Press. 

22. Hillenbrand, Robert.(1994) Islamic architecture: Form, function, and meaning. Columbia University Press. 

23. Hoag, J. D. (1963). Western Islamic architecture. George Braziller. 

24. Hoag, J. D. (1977). Islamic architecture. Harry N Abrams Incorporated. 

25. Petersen, A. (1996). Dictionary of Islamic architecture. Psychology Press. 
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 هدف کلی: 

 هاتحول و تطور آن معماری و بررسی سیرجز در ایران به های هنر اسالمی آشنایی با مفاهیم و ویژگی 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

از مراودات با   ی و تأثرات ناش ریعصر قاجار، تأث انیتا پا ی تحوالت به وجود آمده در آن از آغاز دوره اسالم ی : بررس رانیدر ا یشناخت هنر سفالگر .1

 و خاور دور ی ممالک اسالم گرید

 سلسله قاجار انیتا پا  رانیدر ا ی آن در خالل ادوار مختلف هنر اسالم ناتییدو تز ی کیتحول تکن ری: سرانیتحول آن در ا ریو س ی کاش شناخت .2

در   ژهیو آن به  های¬ی ژگیتحول و و  ری و س ی با دوره ساسان ی هنر در آغاز دوره اسالم نیا جادشدهیا ی سبک  یهاتفاوت انی: بی اسالم یبا فلزکار یی آشنا .3

 ی و صفو ی دوره سلجوق 

در خط  ی شناختیی بایز یهاشدن جنبه و علل مطرح  ی تحول آن، چگونگ ریخط در حجار و س شیدای: پرانیدر ا ی س یتحول خط و خوشنو ریبا س یی آشنا .4

آمدن هر   ربه س یاهو اشار قینستعلشکسته  ق،ینستعل ق،یمانند تعل ی رانیو اقسام آن، اقالم سته و اقالم ا ی خط کوف  ،ی خطوط عرب نیدر جهان اسالم، نخست

 هااز آن کی

  عیترص  ر،یتشع ب،یمانند تذه یی آرافنون کتاب زین ،یاپارچه ،ی سوخت، معرق، روغن ،ی انواع جلد مانند ضرب ی : بررسیی آراو کتاب  یبا جلدساز یی آشنا .5

 رهیو غ

  ،ی عباس ایتحول آن از مکتب بغداد  ریهنر و س نیمسلمانان نسبت به ا دگاهید ،ی در اسالم و هنر اسالم ینگارگر گاهی: جای رانیا یبا نگارگر یی آشنا .6

 ها هر مکتب، آثار شاخص و هنرمندان برجسته آن  هایی ژگیو   ی عصر قاجار با معرف  انی تا پا ی سلجوق 

ها و رسائل  هن من جمله فتوت نامههای کهای هنری و فرآیند استاد و شاگردی در هنر اسالمی با تأکید بر شناخت رسالهآشنایی با آداب هنر و کارگاه .7

 مشابه

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 های سمعی و بصری همراه با بازدید از موزه ها خواهد بود.های تئوری با استفاده از عکس و اسالید و سایر روشروش مطلوب برای تدریس، بحث

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و سفر علمی 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 آژند، تهران: سمت  عقوبی(، ترجمه 1) ی اسالم ی ( هنر و معمار1395و گرابر، الگ ) چاردیر نگهاوزن،یات .1

 .ی و فرهنگ ی . تهران: علمرانیدر ا ی(. هفت هزار سال هنر فلزکار1368. )ی محمدتق ،ی احسان .2

 ( چهارده رساله در باب فتوَت و اصناف. تهران: نشر چشمه 1381افشاری، مهران و مداینی، مهدی ) .3

 ها و رسائل خاکساریه. سی رساله. تهران: نشر چشمه نامه ( فتوَت1382ن. )افشاری، مهرا .4

 آژند، تهران: سمت  عقوبی(، ترجمه 2) ی اسالم ی( هنر و معمار1396و بلوم، جاناتان ) الیش بلر، .5

 .ی آژند. تهران: مول  عقوبی یترجمه ،ی و ساسان ی (. هنر پارت1376. )ویمار ،ی لیبوسا .6

 ( 2) اسالمی   تمدن  در هنر عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Art in the Islamic Civilization (II) عنوان درس به انگلیسی:

پایه    (1هنر در تمدن اسالمی ) نیاز: دروس پیش    نظری  

تخصصی    -  نیاز:همدروس      عملی  

 2 تعداد واحد: 
 

   اختیاری    عملی -نظری  

نامهرساله / پایان    32 تعداد ساعت:        

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 .زاده. تهران: دانشگاه تهران دیمج  وسفی  یاز اسالم(، ترجمه  شیپ ی هاباستان )تمدن رانی(. هنر ا1386). دتیا پرادا، .7

 آداب و رسوم، تهران.  ن،ییآ خ،ینامه: تار(. فتوّت 1382. )ی همدان ی عل دیس  اض،یمحمد ر م،یدار، عبدالکرجربزه .8

 .رانیفرانسه در ا ی رانشناسیو انجمن ا نیجوانمردان، تهران: معنامه«، در رسائل (. »فتوّت1370. )ی صراف، مرتض .9

 کشور  ی فرهنگ راثی. سازمان می محمد عاصم یلرستان و کرمانشاه، ترجمه  یگذارخیقابل تار یها(. مفرغ 1376پتر. ) ر،یکالما .10

 .رانیا ی . تهران: دانشگاه ملی بیبهروز حب یترجمه ران،ی(. هنر ا1358آندره. ) گدار، .11

 .. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتابوشی بهرام فره یترجمه ،ی و ساسان  ی در دوران پارت رانی(. هنر ا1350رمان. ) ،رشمنیگ .12

 .ی و فرهنگ ی بهنام. تهران: علم ی س یع یترجمه ،ی در دوران ماد و هخامنش رانی(. هنر ا1371رمان. ) رشمن،یگ .13

 .ی آژند. تهران: مول عقوبی یترجمه ،ی هنر پارت ،ی هنر هخامنش  ،یهنر ماد خ،یماقبل تار ران،یا یهنر  های(. فرهنگ1376رمان. ) رشمن،یگ .14

 .. تهران: سبزاناری(. کهن د1386بهنام. ) محمدپناه، .15

 .مصور. تهران: دانشگاه تهران یو هنرها ی عموم خی(. تار1383. )ی نقیعل ،یریوز .16

 .. تهران فرهنگستان هنرانیمسعود قاسم ی هنر(، ترجمه هینظر نیتکو خیدر تار یریهنر )س خیتار خی(. تار1387مانبر، ورنون. ) دیها .17

18. Allan, J. W. and Es-Said, N. (1982). Islamic Metalwork: The Nuhad Es-Said Collection. Sotheby Parke 

Bernet Publications. 

19. Atil, E. Chase, W. T. and Jett, P. (1985). Islamic metalwork in the Freer Gallery of Art. Exhibition held at 

the Freer Gallery of Art, September 27, 1985 to January 5, 1986. Smithsonian Institution Press. 

20. Barrett, D. E. (1949). Islamic metalwork in the British Museum. The Trustees. 

21. Fehérvári, G. (1973). Islamic pottery: a comprehensive study based on the Barlow collection. Faber. 

22. Grube, E. J. (1976). Islamic pottery of the eighth to the fifteenth century in the Keir collection. Faber and 

Faber. 

23. Lane, A. and Pinder-Wilson, R. H. (1971). Later Islamic Pottery: Persia, Syria, Egypt, Turkey. Faber and 

Faber Ltd. 

24. Mayer, L. A. (1959). Islamic metalworkers and their works. Kundig. 

25. Melikian-Chirvani, A. S. (1982). Islamic metalwork from the Iranian world, 8-18th centuries. HMSO. 

26. Orbeli, J. (1938). Sasanian and Early Islamic Metalwork. A Survey of Persian Art, ed. AU Pope (Oxford, 

1938), I, 765. 

27. Ward, R. (1993). Islamic metalwork. British Museum Press. 
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 هدف کلی: 

 سیر و  آثار این و فناوری ساخت مختلف های روش و  ای  شیشه و  سنگی  سفالی، فرهنگی  و  تاریخی  آثار ساخت در استفاده مورد مصالح و  مواد با آشنایی 

 .تاریخ طول  در گری شیشه  و  حجاری سفالگری،  هنر تحول

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 سفال و لعاب

 .لعابدار  ی لعاب در آثار سفال دیو تول یمختصر هنر سفالگر  خچهیبا تار یی آشنا .1

 )ی (خاک و انواع آن و مواد افزودن  ی ساخت اثار سفال یآنها برا یو عمل آور هیو نحوه ته ی مورد استفاده در ساخت اثار سفال هیبا مواد اول یی آشنا .2

 .آن ی و عمل آور هیلعابدار و نحوه ته ی مورد استفاده در ساخت لعاب در اثار سفال هیبا انواع لعاب و مواد اول یی آشنا .3

 ران یدر ا یسفال و سفالگر یبر فناور دیتا دوران معاصر، با تاک خیاز تار  شیسفال در ادوار مختلف از دوره پ یتحول فناور ریبا س یی آشنا .4

 )رهیو غ ی بیترک ،ی کیموزائ ،ی ا لهیتیمختلف دست ساز، چرخساز، قالب ساز، ف  ی(روش ها  ی اثار سفال ی مختلف شکل ده  یبا روش ها یی اشنا .5

 )رهیو غ ینقش کنده، نقش افزوده، نقش قالب زده، نقش داغدار، لعابکار ،ی مختلف  (نقاش یبه روش ها  ی بدنه آثار سفال نیمختلف تزئ یبا روش ها یی آشنا

 .تا پخت یگل سفالگر هیاز انتخاب خاک و ته ی با مراحل مختلف ساخت اثار سفال یی آشنا .6

 خیتحول آنها در طول تار ریو س ی پخت آثار سفال یبا انواع کوره ها یی آشنا .7

 شه یش

 .یگر شهیو هنر ش شهیش شیدایمختصر پ خچهیبا تار یی آشنا .8

 آثار نیا یآنها برا یو عمل آور هیو نحوه ته  یا شهیش ی و فرهنگ ی خ یمورد استفاده در ساخت اثار تار هیبا مواد اول یی آشنا .9

 .رانیدر ا یگر شهیو هنر ش شه یش یبر فناور  دیتا دوران معاصر، با تاک خیاز تار  شیدر ادوار مختلف از دوره پ شهیساخت ش یتحول فناور ریبا س یی آشنا .10

 ی ا شهیبا مراحل مختلف ساخت انواع ظروف و آثار ش یی آشنا .11

 .خیدر طول تار یا شهیظروف و اثار ش نیو تزئ ی مختلف شکل ده  یبا روش ها یی آشنا .12

 سنگ 

 ی کرتراشیو هنر پ یو کاربرد سنگ در معمار ی آثار سنگ دیو تول یمختصر هنر حجار خچهیبا تار یی آشنا .13

 آنها  یو طبقه بند یی ایمیش بی ترک ،ی شناس نیزم دگاهیانواع مختلف سنگ ها از د لیبا نحوه تشک یی آشنا .14

 خیدر طول تار یبه کار رفته در هنر حجار یو سنگها  ی سنگ ی و فرهنگ ی خ یمورد استفاده در ساخت آثار تار یبا انواع سنگ ها یی آشنا .15

 خیتحول آن در طول تار ریآثار و س نیو مراحل ساخت ا ی کرتراشیو هنر پ ی مصارف معمار یمختصر با نحوه استخراج سنگ برا یی آشنا .16

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

نگ، روش مطلوب برای تدریس موارد فوق، تدریس نظری با استفاده از وسایل سمعی و بصری است. پیشنهاد میشود این درس همزمان با کارگاه مرمت س

 شیشه ارائه گردد. سفال و 

 

 شیشه  سفال،  سنگ،  شناسی  فن و  تاریخ عنوان درس به فارسی: 

 ,History and Technology of Stone انگلیسی:عنوان درس به 

Ceramic and Glass 
 نوع درس و واحد 

  نیاز: دروس پیش هیپا   ینظر  

  نیاز:همدروس  ی تخصص   ی عمل  

 2 تعداد واحد: 
 

 یاریاخت   ی عمل-ینظر  

 32 تعداد ساعت:  نامهانیرساله / پا     

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:نیاز استاگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی 
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون میان ترم  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .(، تهران: جاودان خردکییآجر و موزا ،ی کاش ، یسفالگر های¬قالب در هنر )روش( نقش 1381. )یمهد  ،یاشتر .1

ساختمانی ایران، تهران: وزارت   یهاتعدادی از سنگ  فیتی(. تعیین ک1384بختیاری، سعید و روح شهباز، جمشید، و درودیانی، زهرا. ) ی عل بخش .2
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 .اصفهان: غزل ک،یسرام عیدر صنا ی مصرف  هی( مواد اول1384،) نیحس دار،یپا .4
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 .معدنی، تهران گستره ریتزئینی و نمای ایران معادن و ذخا یها(. اطلس معادن سنگ 1384اول، جمال. ) کسیانی  .10
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 .رانیساختار، خواص و کاربرد. اصفهان: دانشگاه علم و صنعت ا  شه،ی (. ش1381واهاک. ) ان،یمارقوس .13

 .اصفهان ی صنعت ی . اصفهان: جهاد دانشگاهی کیو مصالح سرام رگدازی(. مواد د1364احمد. ) ،ی منش .14
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 هدف کلی: 

  به جدید مصالح و  آجر آهک، گچ، خاکی، های- مالت و  خاک: قبیل از ساختمانی  مصالح مکانیکی  و  شیمیایی  فیزیکی، خصوصیات و  رفتارها با آشنایی 

 مرمت و  فرهنگی  تاریخی  ابنیه و  معماری تزئینات ساخت  در شدهگرفته کار

 اجرا  و  آوریعمل   هایشیوه و  مراحل ازنظر( آجر و  کاشی  شیشه، کاری،آیینه  بری،گل  آهکی، گچی،) معماری هایآرایه با آشنایی 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

خاک، مقاومت   یبندها، ساختمان و تراکم و طبقهخاک   یبندآن، دانه  یر یگخاک و نحوه شکل   فیو تعار  اتیشامل: کل  ی خاک  یهاخاک و مالت .1

بخش خاک و با مواد استحکام  یی ها، آشناآن   یی ایمیـ ش  ی کیزیخاک و خواص ف   دهندهل ی مواد تشک  ، یخاک، خواص خاک، کاربرد خاک در معمار

 ی گل ناتییساخت تز یبا روشها یی خاک، آشنا ی کیزیها بر خواص ف آن  ریتأث

ها از زمان  آن  یهاگچ و واکنش   دهندهل ی ها، مواد تشکآن   یزساختاریو شکل ر  ی کیزیگچ، انواع گچ و ساختار ف  فیشامل: تعر  ی گچ   یهاو مالت   گچ .2

ف   د، یو تول  هیته  یهاروش   ،یی نها  رشیاستخراج تا گ تأث  ی با مواد افزودن  یی گچ، آشنا  یی ایمیـ ش  ی کیزیخواص  ف آن   ریبه گچ و  و   ی کیزیها بر خواص 

  ، ی گچبر  لیاز قب  ی گچ   ناتییساخت تز  یبا روشها   یی ها، آشناآن   یهای ژگیو و   ی گچ   یهابا مالت   یی بر رفتار گچ، آشنا  ی ط یعوامل مح   ر یآن، تأث  ی کیمکان

 ... و  یتخمه گذار ،یکشته بر

ها  آن   یهاآهک و واکنش  دهندهل یها، مواد تشکآن   یزساختاریو شکل ر  ی کیزیآهک، انواع آهک و ساختار ف   فی شامل: تعر  ی آهک  یهاو مالت   آهک .3

  ی کیزیها، خواص ف آن  یکیزیها و خواص و رفتار ف آن   هی ته  یهاو روش  ی آهک  یهاانواع مالت  د،یو تول  هیته  یهاروش   ،یی نها  رشی از زمان استخراج تا گ

 لیآهک از قب  یرو   ناتییو تز  ی آهک  ن ییتز  یبا روشها  یی آهک، آشنا  ی کی ز یها بر خواص ف آن  ریبه آهک و تأث  ی با مواد افزودن   یی آهک، آشنا  یی ایمیـ ش

   ،یآهک بر

  یو چگونگ  ی انواع آجر ازلحاظ مصالح ساختمان  ه،یمواد اول  ی فیک  ی اب یو ارز  دیو تول  هی ته  یهاآجر، روش   دهندهل یآجر، مواد تشک  فیشامل: تعر  آجر .4

 یرانیا یدر معمار یآجر نییکاربرد تز خیبا تار یی ساخت آنها، آشنا  یو روشها یبا انواع آجرکار یی ها، آشناآن  یریکارگبه

و کاربرد   رانیدر ادوار مختلف هنر ا  ی مختلف کاش   یهابا گونه   یی مختلف، آشنا  ی هاآن در دوره  ی خ یدر بنا و تطور تار  یکاری کاش  خچهی: تاری کاش .5

  ی بر مراحل ساخت انواع مختلف کاش ی شرح ، یآنها در معمار

 ی معمار ناتییو تز یدر معمار  شهیو ش نهیو کاربرد آ نه یآ هیته ندیبا فرا یی : آشناشهیو ش نهیآ .6

 .درس هستند نیا  سیتدر تیدر اولو زیبتن ن ی مختلف و مواد افزودن های¬و بتن مانیانواع س لیاز قب یموارد .7

 

 متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

  پیشنهاد. است فوق مواد تولیدی هایکارخانه و  ابنیه از الزم  بازدیدهای و  بصری و  سمعی  وسایل از استفاده با فوق موارد نظری تدریس برای مطلوب روش

 . گردد  ارائه معماری هایآرایه مرمت کارگاه و  معماری مصالح و  مواد مرمت کارگاه با همزمان درس انی  میشود

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 های نوشتاری میان ترم شامل آزمونسال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

  معماری هایآرایه و   مصالح  مواد،  شناسی  فن و  تاریخ رسی: عنوان درس به فا

 عنوان درس به انگلیسی:
History and Technology of 

Construction Materials and 

Architectural Decorations 

 نوع درس و واحد 

 تاریخ و فن شناسی سنگ، سفال، شیشه  نیاز: دروس پیش هیپا   ینظر  

 -  نیاز:همدروس  ی تخصص   ی عمل  

 2 تعداد واحد: 
 

 یاریاخت   ی عمل-ینظر  

 32 تعداد ساعت:  نامهانیرساله / پا     

  موارد دیگر: کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:

 .............. 
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 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و سفر علمی 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .ی اه گشدان ابتر ک ش: نرانه. تشنمی قیدود صمو مح  ی روچکاس دمح م¬یلظر عن ری، زاکخ کیانکم اهگشیا(، آزم 1380. )الیل ان،یار خ تاف  .1

 .ت عنو ص ملر: ع شن امره: پرانه . تک اخ کیانکم اهگ شیا(. آزم 1387. )ل یاعماس ،ی الکاف  .2

 .رانیا تعنص لمع اهگ ش: دانهران. تخاک کیانک م اهگشیا(. آزم 1382. )نیس، حزادهحال، صنسدحمح م ار،یازب .3

 .انیتهران: هاد ،یدهکرد  انیهاد ژهیمن یحفاظت گران بنا، ترجمه یبرا ی شگاهیآزما ی(. کتاب راهنما1384. )یمار نیج کو،یوتانیت .4

 .)گوتنبرگ(ریسفال. تهران: م  ،ی (. لعاب، کاش1363رضا. ) ،یریبص .5

 .. اصفهان: گلدستهربکرانیپ ۀبقع یمعمار یهاهی(. آرا1391) اسری ،یحمزو  .6

 .خاک. کرج: سرافراز کیمکان شگاهی(. آزما1388خرد رنجبر، محمد. ) د،یسع ی خرقان .7

 جاودان: تهران آهک، –گچ  - شهیش -مواد نسوز  -  ها¬کیسرام دیو تول هی: تهیفلز  ریغ ی مواد کان کیزیف  ی م یش ی (. مبان1384. )رمحمدیم ان،یعباس .8

 .خرد

 .نشر سمت ،ی دوره اسالم یکاربرد  ی( هنرها1397) اریبر، ماز کیرسول و ن دیس ،ی حاج یموسو .9

 .انکالس ی گ نرهف  اتدم ز خرک: مرانه ؛ تانزگرمه اهگ ش: داناسبندرع، بخاک کیانکم اهگ شیا(. آزم1379. )شنمی قیدود صمح م ،ی روچک اس دمح میلع .10

 .. اصفهان: الحجی ابوالفضل سمنان ی¬. ترجمه ی آثار هنر ی علم ی ررسب های ¬ (. روش1378مارکو. ) ،ی فرت .11

 .ی . تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار ملباالطای¬سی و نفا الجواهر¬سی(. عرا 1325ابوالقاسم عبداهلل. ) ،ی کاشان .12

 .یآستان قدس رضو ی اسالم های¬پژوهش ادیابوالحسن سروقد مقدم. مشهد: بن  یترجمه ران،ی(. آثار ا1384. )گرانیآندره، و د گدار، .13

 .انتشار ی تهران: شرکت سهام ف،یظر ی کهایسرام ی(. تکنولوژ1387. )ی میمهران و افسون رح ن،یمت .14

 ور،اپشی دنواز: ج( اهاتشیاآزم یریوص ت رحا شب راهم)ه  اکخ کیانکم اهگشیا(. آزم 1383. )دیون اط،ی، و خورصنم  ،یدیوح .15

 .مواد و مصالح. تهران: دانشگاه تهران ،ی خ یتار یدر حفاظت و مرمت بناها ی شگاهیآزما های ¬پژوهش ی(. کاربر1386. )ژهیمن ،یدهکرد  انیهاد .16
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 هدف کلی: 

فنونی که در ادوار مختلف تاریخی  آوری و اجرا، همچنین آشنایی با های عمل ای(، ازنظر مراحل و شیوهپایهآشنایی با هنر نقاشی )دیوارنگاری، نقاشی سه 

 شده است. برای خلق چنین آثاری به کار گرفته می 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 تحول آن ری( و سیاهیپاسه ی و نقاش وارنگارهی)د ی هنر نقاش  شیدایپ ۀخچ یتار .1

 اصول نظری و حکمی حاکم بر پیدایش و خلق نقاشی در نواحی گوناگون  .2

 یخ یمختلف تار ی هادر دوره یاهیپاسه  یهای و نقاش هاوارنگارهیمختلف د یهاهیبا ال یی آشنا .3

بوم  ای ی تدارکات یۀبستر، ال یۀآستر، ال یۀال گاه،ه ی)شامل: مواد تک یاهیپاسه  یهای و نقاش هاوارنگارهیمختلف د یهاه یال  ۀدهندلیبا مواد تشک یی آشنا .4

 ( یمحافظ نقاش یۀو ال  ی رنگ و انواع ورن یۀال  یهابست ،ی و معدن ی آل های¬کننده، رنگ

 یاهیپاسه  یهای و نقاش هاوارنگارهید ی هاهیمواد مختلف در ال یآورعمل ی با چگونگ یی آشنا .5

  ی خ یمختلف تار ی هادر دوره یاهیپاسه  یهای و نقاش هاوارنگارهید یاجرا ی با چگونگ یی آشنا .6

 رهیانواع فرسک، تمپرا، رنگ روغن، آبرنگ و غ ک،یانکائوست یها وهیبا ش یی آشنا .7

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

در مراکز فرهنگی و ابنیه  روش مطلوب برای تدریس موارد فوق، تدریس نظری استاد مربوطه با استفاده از وسایل سمعی و بصری و انجام بازدیدهای الزم

 شود همزمان با کارگاه مرمت نقاشی و دیوارنگاره ارائه گردد. تاریخی است. پیشنهاد می 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

   ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 ات سمعی و بصری کالس درس با تجهیز

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .در اصفهان. تهران: فرهنگستان هنر هیعصر صفو یوارنگاری(. د1386اصغر. )  ،ی و جوان ،ی اصفهان ی آقاجان .1

 .. تهران: نگاهرانیدر ا اتیبا ادب ی نقاش ی (. همگام1367مقدم. ) ،ی اشرف  .2

 .واحد اصفهان  ی و کاربرد. اصفهان: جهاد دانشگاه آشنایی  ها،(. چسب 1390منش، اعظم. ) اهلل، و خوشروح ،یباقر .3

 .. تهران: فرهنگ معاصرکیگراف  ،یکرسازیپ ،ی المعارف هنر، نقاش رهی(. دا1387. )نییرو  کباز،پا .4

 .تهران: فرهنگ معاصر. ی و نقاش ی طراح هایمواد و اسلوب ی(. راهنما1385. )نییرو  پاکباز، .5

 .. تهران: متنی رجب نبی. زآرایی و کتاب ی (. آداب و فنون نقاش 1389. )ویا پورتر، .6

و  ی پرهام. تهران: علم روسیس نی( تدو یوارنگاریتا امروز، د خیازتارشی)از دوران پ  رانیدر هنر ا یر ی(. س1387. ) سیلیآرتور آپهام، و اکرمن، ف  پوپ، .7

 .ی فرهنگ

 .شروه. تهران: بهار ی عربعل یمرغ)تمپرا(، ترجمهبا زرده تخم ی (. نقاش1371و . ). لیدان تامپسون، .8

 دیوارنگاره  و  نقاشی  شناسی  فن و  تاریخ عنوان درس به فارسی: 

 History and Technology of عنوان درس به انگلیسی:

Painting and Mural 
 نوع درس و واحد 

 (2) تاریخ در هنر با آشنایی  نیاز: دروس پیش هیپا   ینظر  

 -  نیاز:همدروس  ی تخصص   ی عمل  

 2 تعداد واحد: 
 

 یاریاخت   ی عمل-ینظر  

 32 تعداد ساعت:  نامهانیرساله / پا     

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 .. فرهنگ و هنرانیروزگار تا دوران صفو نتریاز کهن  رانیا ی (. نقاش1352اکبر. ) ،یدیتجو .9

بخشنده فرد. اصفهان:   درضایحم ،ی فرهمند بروجن دی حم ی¬ ترجمه ،یهنر یهادانه(. فرهنگ فشرده رنگ 1379رادرفورد. و استات، جورج. ) جتتنز، .10

 .ی فرهمند بروجن دیحم

 .کیشروه. تهران: مارل ی عربعل یترجمه  ،ی نقاش هایکی(. کاربرد رنگ و تکن1383بادو. و. ) مر،یجکست .11

 .. تهران: فرهنگستان هنری در قلمرو هنر و نقاش سازیرنگ هایوهی(. ش1389. )لیجل جوکار، .12

 .از طرح تا مرمت. تهران: سمت یوار ید ی (. نقاش1388منصور. ) ،ی حسام .13

 .. تهران: وزارت فرهنگ و هنرانیرانیا یدر آثار هنر یزآمیبا رنگ یی (. آشنا1353. )لیپور، جل اءیض .14

 .ی . تهران: مستوف ی نگارگر هند و عثمان ریاز مشاه ی و برخ رانیا  می(. احوال و آثار نقاشان قد1376). ی محمدعل ،یزیزاده تبر میکر .15
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 هدف کلی: 

 نریآشنایی دانشجویان با ، کاغذ و نسخ خطی، پوست، چرم، منسوجات، فرش و هنرهای وابسته به آنها و نقش هر یک از این فنون در ایجاد آثار ه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 آثار  نیبرگرفته از ا ی استفاده از کاغذ، منسوجات، فرش و هنرها خچهیبا تار ی کل یی آشنا .1

 ی انواع کاغذ، چرم و منسوجات مورداستفاده در آثار هنر  دهندهلیتشک یبا اجزا ساختار یی آشنا .2

 یخ ی وابسته به کاغذ، چرم و منسوجات در ادوار مختلف تار یباهنرها یی آشنا .3

 ی کاغذ و چرم و جلد در کتب و نسخ خط  نیتزئ یبا انواع روش ها یی آشنا .4

 ی خ یتار هایدر منسوجات و فرش یو رنگرز نییتز هایها، روشانواع بافت و گره  اف،یبا ال یی آشنا .5

)انواع آهار(  ی ساخت کاغذ مانند آهارزن ی لیتکم اتیبا عمل یی ساخت کاغذ، آشنا  های¬با انواع روش یی آشنا ،ی قحقی کاغذ  و  هابا شبه کاغذ یی آشنا .6

 یو ابر و باد ساز ی زنمهره

 هاآن  هایو تفاوت هیته هایبا انواع مرکب، جوهر و روش یی آشنا .7

  یبندرازهیکتابت، ش ا،یهمچون ساخت اش یی هنرها یها براآن   یسازآماده ند یو فرآ یو هنر ی با انواع پوست و چرم مورداستفاده در آثار فرهنگ یی آشنا .8

 یو صحاف 

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و 

 در فعال سنتی  و  صنعتی  مراکز و  هاکارگاه از بازدید و  بصری و  سمعی  وسایل از استفاده با فوق موارد نظری تدریس فوق، موارد تدریس برای مطلوب روش

 . گردد ارائه منسوجات و  چرم  کاغذ، مرمت کارگاه با همزمان شودمی  پیشنهاد. است هازمینه این

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 ل شامل آزمون نوشتاری میان ترم ساهای کالسی در طول نیمفعالیت

 شامل آزمون نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و سفر علمی 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 طیساخت چرم و خز از انواع پوست، تهران: انتشارات مح  ی عمل یها(. روش 1365بهزاد. ) ،یاحمد .1

 .. سنندج: مسعوداتورینیم ی و نقاش ی سیخوشنو یکاغذ: انواع کاغذها  خچهی(. تار1387مسعود. ) ،یاحمد .2

فر. تهران: دانشگاه   ی و حسن صادق  یی رشکرایاحمد م یو کاغذ، ترجمه   ریچوب خم ی می در ش هیتجز یها(. روش1384. )مویشوشروم، و آلن را ارو، .3

 .نور امیپ

 .ژییافرا،. تهران: آ اسیال یترجمه ،ی کیاپت ،ی کیمکان ،یکاغذ: ساختار یهای ژگیو  ی (. مبان1385. )امیلیو  اسکات، .4

  منسوجات  و   چرم کاغذ، شناسی  فن و  تاریخ عنوان درس به فارسی: 

 ,History and Technology of Paper عنوان درس به انگلیسی:

leather and Textiles 
 نوع درس و واحد 

 نظری پایه هنرهای سنتی ایرانآشنایی با  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری

    نامهرساله/پایان 32 تعداد ساعت: 

موارد دیگر:   کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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و   ی رانیهنر ا یادگارهایاز  یمجلد گر  ،ی وصال ،ی صحاف  ،ی درباره وراق ی مجموعه پانزده گفتار و کتابشناس ؛ی سنت ی (، صحاف 1356) رجیا افشار، .5

 .تهران: دانشگاه تهران ،ی اسالم

 .ریرکبیچوب و کاغذ. تهران: ام عیو صنا ی عی(. فرهنگ منابع طب1375. )یلوفری ن ز،یپرو  .6

  .دوست، تهران دانشگاه هنر تهران-. مترجم رسول وطنی خ یو تار یر هنرو مرمت آثا ی(. حفاظت، نگهدار1376هارولد ج. ) تیپلندر .7

 .)متن( یترجمه و نشر آثار هنر فیتهران: موسسه تأل ،ی رجب نبی. ترجمه زی آرائو کتاب ی (. آداب و فنون نقاش 1389. )ویا پورتر، .8

 .(. کاغذ. تهران: موسسه خانه کتاب تهران1380. )رضایعل پورممتاز، .9

  راثیم ی آق قلعه : تهران: مرکز پژوهش یصفر ی عل حیافشار  و تصح  رجیجلد(، با مقدمه ا یاری)ط ،ی( رساله جلدساز1390) وسف،ی دیس ن،یحس .10

 مکتوب 

 .و منابع گرگان ی. گرگان: دانشگاه علوم کشاورزرکاغذیدر چوب و خم افیال ی(. مرفولوژ1379. )نیاءالدیض ،ی نیحس .11

 .(. تهران: فرزانی )قطاع رانیدر ا یکاغذبر (. هنر 1379. )یی ح ی ذکاء، .12

 حیح صت ر،فونیامه انژگم  ی، ترجمه ابتک ی اف ح و ص اظتفح ی ارسف ه ب ی سیلگان ی فیوصت گنره (. ف 1377. )نتگنیرات و دان ،ی ت تم س،رتراب .13
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 .ی ترجمه و نشر آثار هنر ف،یتأل  یتا قاجار. تهران موسسه  ی از سلجوق   انیرانیا  ی(. جلدساز1392. )ی مصطف ،ی رستم .14

 .ژییفر، تهران: آ ی و حسن صادق  یی رشکرایاحمد م ی¬کاغذ، ترجمه ی می(. ش1381. )ستوفریجان کر روبرتس، .15

. تهران: مرکز اسناد و مدارک  ،ی احمد احمدزاده و زهرا دماب یاسناد و کتب، ترجمه  ی(. حفاظت و نگهدار1365دوشن. ) شلیفرانسوا، و م در،یزفل .16

 .رانیا ی علم

 .مکتوب راثی. تهران: می فارس ی نسخ خط  ی ناسش(. نسخه شناخت؛ پژوهشنامه نسخه 1390. )ی آق قلعه، عل یصفر .17

 . لندن: مولف رانی ا ی روغن عیصنا ری(. قلمدان و سا1379. )ی محمدعل ،یزیزاده تبر میکر .18

. مشهد:  دیو تجل ب یتذه ،یکاغذگر  ،یسازمرکب  ،ی سیخوشنو نهیدرزم لی : مجموعه رسای در تمدن اسالم آرایی ¬(. کتاب1372. )بینج  ،یهرو  لیما .19

 .یآستان قدس رضو ،ی اسالم یهاپژوهش ادیبن

 .. قم: آستانه حضرت معصومه )س(رانیدر ا ی آرائو کتاب ی نقاش ی(. راهنما1372. )ریاردش ،ی تاکستان مجرد .20

 .یساز. مشهد: آستان قدس رضودست   ی(. شناخت و ساخت کاغذها1380احمد. ) ،ی اصفهان مقبل .21

 .ژییو کاغذ. تهران: آ ریخم یآور(. فرهنگ اصطالحات فن 1381احمد. ) ،یی رشکرایم .22

(. مشهد: انتشارات آستان  1379ابوالحسن سرو مقدم )  ی(. راهنمای حفاظت و نگهداری مرمت کاغذ، ترجمه 1989آن لیه، و فیلیپ وان دم. ) ناردی، .23
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29. Agaoglu, M. (1935). Persian Bookbinding of the Fifteenth Century. University of Michigan, Ann Arbor. 

30. Banik, G., Brückle, I., Daniels, V., Fischer, S., Keller, S. W., Kosek, J. M., ... and Whitmore, P. M. (2011). 
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 هدف کلی: 

 این فنون در ایجاد آثار هنری آشنایی با چوب و هنرهای وابسته، استخوان و عاج، صدف، شاخ و فسیل و نقش هر یک از 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 آثار نیبرگرفته از ا یو هنرها  لیاستفاده از چوب، استخوان و عاج، صدف، شاخ و فس خچهیبا تار ی کل یی آشنا .1

  انواع چوب، استخوان و عاج، صدف و شاخ  دهندهلیتشک یبا اجزا ساختار یی آشنا .2

 یخ یوابسته به چوب، استخوان و عاج، صدف و شاخ در ادوار مختلف تار یبا هنرها یی آشنا .3

  یخلق آثار هنر یمواد برا گریها با دآن  قیتلف ی ها و چگونگآن  سازیو آماده یریکارگبه  های¬ ساختار استخوان، شاخ و عاج، صدف و روش یی آشنا .4

 یو کاربرد

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

ها و مراکز صنعتی و سنتی فعال در روش مطلوب برای تدریس موارد فوق، تدریس نظری موارد فوق با استفاده از وسایل سمعی و بصری و بازدید از کارگاه

 ها است. پیشنهاد میشود این درس همزمان با کارگاه مرمت چوب، استخوان و عاج ارائه گردد. این زمینه

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 شامل آزمون نوشتاری  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و سفر علمی 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .رو به نور، تهران: سمت یهاپنجره ،ی (، ارس1391). یمهد ،یی امرا .1

 .همدان  پزشکی  علوم دانشگاه ¬دهان، فک و صورت. همدان:  هیاستخوان در ناح ی(. پاتولوژ1385سوسن. ) ،ی رانیا .2

 .تهران: دانشگاه تهران ران،یشمال ا های¬(. اطلس چوب1372داود، ) پارساپژوه، .3

  .تهران هنر دانشگاه تهران  دوست،¬. مترجم رسول وطنی خ یو تار یو مرمت آثار هنر یر(. حفاظت، نگهدا1376هارولد ج. ) تیپلندر .4

 .و منابع گرگان ی. گرگان: دانشگاه علوم کشاورزرکاغذیدر چوب و خم افیال ی(. مرفولوژ1379. )نیاءالدیض ،ی نیحس .5

 .ی دانشگاه. تهران. جهاد ی شناسدر باستان ی شناس(. استخوان 1395محمود. )  ان،یدریح .6

 .انیتهران: آبز ،ی صدف  اءیاز صدفها و اش یحفاظت و نگهدار ی(. راهنما1387. )ی مهد ،ی رازان  .7

 .(، هنر خاتم، تهران: سمت1390)  دیناه ،ی غالمرضا و جالل طلب،یروز .8

 .تهران: دانشگاه الزهراء ران،یا ی چوب ی(. چوب و هنرها1394) کوین ،ینور شجاع .9

فر. تهران: دانشگاه   ی و حسن صادق  یی رشکرایاحمد م یو کاغذ، ترجمه   ریچوب خم ی می در ش هیتجز یها(. روش1384). مویارو و آلن را شوسروم، .10

 .نور امیپ

 .ل ی. تهران: عقی عموم ی شناس(. استخوان1387. )گرانیمحمدرضا، و د ،ی غالم .11

  عاج و  استخوان چوب،  شناسی  فن و  تاریخ درس به فارسی: عنوان  

 ,History and Technology of Wood عنوان درس به انگلیسی:

Bone and Ivory 
 نوع درس و واحد 

 آشنایی با هنرهای سنتی ایران نیاز: دروس پیش هیپا   ینظر  

 -  نیاز:همدروس  ی تخصص   ی عمل  

 2 تعداد واحد: 
 

 یاریاخت   ی عمل-ینظر  

 32 تعداد ساعت:  نامهانیرساله / پا     

موارد دیگر:   کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 هدف کلی: 

 ها برای ساخت اشیاء مختلف فلزی و خلق آثار هنری آوری فلزات مختلف و آلیاژهای آهنی و غیر آهنی و نحوه کاربرد آنتاریخچه کشف و فنآشنایی با 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 خیکشف فلزات مختلف در طول تار خچهیبا تار ی کل یی آشنا .1

 ی ذوب و تحوالت فن هایاستحصال، کوره ندیفرآ اژها،یآل  بیها، ترکاستفاده از آن ی و چگونگ هابوته ،یفلزات اعم از: معدنکار یتکنولوژ خچهیتار .2

 یو اسالم ی خ یتار  خ،یازتارشیمختلف پ هایدر دوره

 ی فلز اءیساخت اش یها براو نحوه کاربرد آن خیدر طول تار ی آهن ریو غ ی آهن   یاژهایآل هیته یآوربا فن یی آشنا .3

 ی باستان یاژهای( در مبحث آلی کینامیانجماد )تعادل ترمود یو تئور ی در مورد ساختار فلزات باستان یو شناخت علوم نظر ی بررس .4

 ی و ساخت آثار هنر یریگشکل  ندیفلزات در فرآ یزساختاریو ر  ی کیزیف  راتییبا تغ یی آشنا .5

 (ی کروسکوپیم ،ی ماکروسکوپ های)روش یآثار فلز یو شناخت تکنولوژ مطالعه هایروش ی معرف  .6

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

گاه روش مطلوب برای تدریس موارد فوق، تدریس نظری موارد فوق با استفاده از وسایل سمعی و بصری است. پیشنهاد میشود این درس همزمان با کار

 فلزی ارائه گردد. مرمت آثار 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 شامل آزمون پایان ترم نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 ی و فرهنگ ی تهران: علم ران،یدر ا ی(. هفت هزار سال هنر فلزکار1368. )ی محمدتق ،ی احسان .1

 .. تهران: باستانتین یقار اکبری عل  یترجمه  ،یمتالورژ شگاهیکامل آزما  ی(. راهنما1364ژوزف. ) ،ی اوموسک .2

 در مرمت، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان  یفلز ی خ یآثار تار ی (، بررس 1389) درضا،یحم فرد،بخشنده .3

-رسول وطن یترجمه  ،ی: درمان، مرمت و بازسازی خ یو تار یو مرمت آثار هنر ی(. حفاظت، نگهدار1391. ورنر. )یو ا.ا مز،یهرولد ج ت،یپلندر .4

 .تهران هنر دانشگاه. وستد

 .ریرکبیان. تهران: امو جه رانیآهن و فوالد در ا دیتول ی تکامل ری(. س1364ناصر. ) ،یدیتوح .5

 .رانیگران ا ختهی. تهران: جامعه ری ختگیساختار قطعات ر ری(. ز1371فرهاد. ) ،یرهبر .6

 .فلزات. تهران: دانشگاه تهران ی معدن ی عموم ی می(. ش1388اهلل. )فضل   ،ی روانیش .7

 انتشارات سمت  الد،یدر هزاره اول قبل از م رانیو هنر ا شناسی ¬(. باستان1374حسن، ) ،یی طال .8

 فلزی  ءاشیا شناسی  فن و  تاریخ عنوان درس به فارسی: 

 History and Technology of Metal عنوان درس به انگلیسی:

Objects 
 نوع درس و واحد 

 ( 2(، هنر در تمدن اسالمی )1آشنایی با هنر در تاریخ ) نیاز: دروس پیش هیپا   ینظر  

 -  نیاز:همدروس  ی تخصص   ی عمل  

 2 تعداد واحد: 

 

 یاریاخت   ی عمل-ینظر  

 32 تعداد ساعت: 
  / رساله

نامهانیپا    
 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه   سمینار  آزمایشگاه   سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 .انتشارات سمت ران،ی(. عصر مفرغ ا1385حسن، ) ،یی طال .9

 .فلزات. تهران: دهخدا ی(. تکنولوژ1362. )رجیا ان،یطهماس .10

 .دانش نهیفلزات. تهران: گنج  ی می(. ش1374منصور. ) ،ی نیعابد .11

 .هنر نهی. تهران: گنج انیدرآبادیشهرام ح ترجمه ،ی و ساسان ی اشکان ،ی در دوران هخامنش رانیا  ی(. فلزکار1383. )برنیآن کال گانتر، .12

 .و حفاظت. اصفهان: ارکان اصفهان ی خوردگ ی شگاهیآزما یها(. آزمون 1389. )ی محمدعل گلعذار، .13

 .رانیتهران: نامه فرهنگ ا رانیدر ا  ی(. فلزگر1364. )وسفیزاده،  دیمج  .14

 ی ساولی. تهران: یتناول زیپرو  یترجمه  ران،یدر ا ی(. هنر فوالدساز1381). مزیآلن، ج لسنیو  .15

. ی خائف دیمج  ،ی محمدرضا باطن  ،یاعتزاز یقطره. مترجمان مهد شیفلزات با استفاده از آزما  ی بیتخر ریو غ عیسر یی (. شناسا1386ام.ال. ) لسون،یو  .16

 .اصفهان: اردکان دانش

 .. تهران: دانشگاه تهرانی نیمنصور عابد یفلزات واسطه، ترجمه ی می: شی معدن ی می(. ش1376کاتن. ) نسون،یلکیو  .17

 .هنر  نهیناشر: گنج  ون،یصمد عل ، ی صدرائ ی : علنیحسن لو، مترجم ینهی(. پالک س1378. )ی ج نیدیآ نتر،یو  .18

 .نهیناشر: پاز  ران،یا ی موزه مل تیلرستان به روا نهیگنج  ورآالتی(. ز1391. )تایآن ،ی پور گشت ی همت .19

 .ی فرهنگ ی . تهران: علمانیناصر موقت ی¬ترجمه ،ی اسالم  ی(. ساخت مصور تکنولوژ1375دانالد. )  ل،ی حسن، احمد، و ره وسفی .20

21. Balme, J., and Paterson, A. (Eds.). (2009). Archaeology in practice: A student guide to archaeological 

analyses. John Wiley and Sons. 

22. Burgess, D. (1990). Chemical science and conservation. Macmillan Education Ltd 

23. Caley, E. R. (2013). Analysis of Ancient Metals: International Series of Monographs on Analytical 

Chemistry. Elsevier. 

24. Goffer, Z. (2006). Archaeological chemistry (Vol. 170). John Wiley and Sons. 

25. Odegaard, N., Carroll, S., and Zimmt, W. S. (2000). Material characterization tests for objects of art and 

archaeology. Archetype. 

26. Pollard, A. M. (2007). Analytical chemistry in archaeology. Cambridge University Press. 

27. Rapp, G. (2009). Archaeomineralogy. Springer Science and Business Media. 

28. Scott, D. A. (1992). Metallography and microstructure in ancient and historic metals. Getty publications. 

29. Scott, D. A. (2002). Copper and bronze in art: corrosion, colorants, conservation. Getty publications 
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هدف 

 کلی:

شناسی از زیرخاک استخراج های باستانهای بشری که در طی کاوش و همچنین سازه هاساخته آشنایی با حفاظت و مرمت مواد فرهنگی از قبیل اشیا و دست

 شوند.می 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 بخش تئوریالف( 

ها  های محلول، رسوبات محیطی، تثبیت، وصالی، تدوین شناسنامه(، بیرون آوردن آثار و سازهنگاری، مواجهه بانمک  های درمان )مستندآشنایی با روش .1

فاده از ابزار، مشارکت در عالوه استها در محل بهبندی، انتقال و انجام آزمایشبرداری، بستههای نمونه خاکی( و همچنین روش-از شرایط مدفون )آبی 

 بینی در حین کاوش.ها با لوازم ضروری و موردنیاز برای اقدامات اضطراری و شرایط غیرقابل پیشهای صحرایی و تجهیز نمودن آناندازی کارگاهراه

ها در حین کاوش برای آثاری  هانی آنآشنایی با چگونگی تأثیر عوامل محیطی مانند نور، درجه حرارت و رطوبت بر روی آثار و فرآیند تغییرات ناگ .2

 شوندکه در حین حفاری از محیط مدفون خارج می 

 ها در شرایط محیط مدفونهای قارچی و باکتریآشنایی با اصول بهداشتی در مقابل آلودگی  .3

 امکانات کم در محلهای مقدماتی و ساده با آشنایی با ابزارآالت حفاظت و مرمت و مواد شیمیایی الزم برای انجام تست .4

 ها و آثار در محل اندازی کارگاه و آزمایشگاه صحرایی و حفاظت از سازهآشنایی با ملزومات موردنیاز برای راه .5

 آشنایی با مبادی و مبانی و چیستی، مفاهیم، اصطالحات بنیادین و موضوعات باستان شناسی  .6

 باستان شناسی ها، مدارک و شواهد در شناسی میدانی یافتهآشنایی با روش .7

 آشنایی با اصول فقهی حاکم بر باستان شناسی محوطه های تاریخی و به ویژه اسالمی  .8

 ب( بخش عملی

 اندازی کارگاه و آزمایشگاه صحرایی حفاظت و مرمت اشیا در حین کاوش مشارکت در راه .9

آثار تاریخی و فرهنگی از محل کشف به موزه و محل نگهداری با  بندی، انتقال و جابجایی اشیا برداری، بستههای علمی استخراج، نمونهآشنایی با روش .10

 حداقل آسیب و حفظ حداکثری مواد

 های کاوش آشنایی با حفاظت اضطراری از اشیا در محوطه .11

 آشنایی با مستندنگاری اقدامات حفاظتی در حین کاوش  .12

 شناسی. های باستانآشنایی و فراگیری حفظ بقایای سازه در طی کاوش .13

 

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( 

 ها است. ها و موزهشناسی، سایتهای باستان صورت عملی و حضور در کاوشصورت نظری و بخشی بهروش مطلوب تدریس این درس، بخشی به

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شناسی باستان هایکاوش  در  مرمت و  حفاظت عنوان درس به فارسی: 

 Conservation and Restoration in عنوان درس به انگلیسی:

Archaeological Excavations 
 نوع درس و واحد 

  شیشه، و  سفال  سنگ، مرمت و  حفاظت کارگاه نیاز: دروس پیش

 معماری  مصالح و  مواد مرمت کارگاه

   ینظر  هیپا

 ی عمل ی تخصص -  نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 واحد عملی 1واحد نظری+1

 ی عمل-ینظر یاریاخت

 نامهانیرساله / پا   48 تعداد ساعت: 

  
 

موارد دیگر:   کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:

 .............. 
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 آزمون میان ترم و پایان ترمشامل کار عملی و سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس، سفر علمی، کارگاه 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .  ی تهران :نشرماه یعبد  اریرجمه کامت.ی (.باستان شناس1394) ی بان ،پ.ج .1

   .. تهران: دانشگاه هنریمحسن موسو رمی: ترجمه ،ی شناسباستان  های(. حفاظت و مرمت در کاوش1377. )ی استانل  کالسین س،یپرا .2

 نگار. رانی( .تهران : ا یغفور دی)به کوشش ناه ی در باستان شناس ی و عم ینظر ی (. مبان1394) زادهیعل .3

 شاملو(، تهران :سمت .  ی .)ترجمه غالمعل ی بر باستان شناس ی(. سرآغاز: در آمد1387فاگان ب) .4

5. Cronyn, J.M. (1990). The Elements of Archaeological Conservation, Routledge; London,   

6. UKIC (1983). Guidance for Conservation Practice, London: UKIC 

7. Tite, M. (1972). Methods of Physical Examination in Archaeology, London: Seminar Press 

8. Scott, D.A. (1987). Metallography of Ancient Metallic Objects, London: Summer Schools Press, 

Institute of Archaeology. 

9. Mora, P., Mora, L., and Phillipot, P. (1984). Conservation of Wall paintings,Sevenoaks: Butterworth 

10. Newton, R. and Davison, S. (eds) (1989). Conservation of Glass, Sevenoaks: Butterworth’s 

11. Rodgers Bradley A. (2004). The archaeologist’s manual for conservation A Guide to Non-Toxic, 

Minimal Intervention Artifact Stabilization, Springer. 
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 هدف کلی: 

 شوند. ساختمانی و تزئینات وابسته به معماری می آشنایی با انواع آسیب و همچنین عوامل مختلفی که باعث ایجاد تخریب مصالح 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

  یمی)ساختمان و ساختار اثر( عوامل اقل  ی ذات  های¬ی ژگی( همانند: و ی کیولوژی و ب  ییایمیش  ، ی کیو مکان  ی کیزی)ف   رسان¬بیبا عوامل آس  انیدانشجو  یی آشنا .1

ب مصالح یتخر   تیو درنها  بیانواع آس  یر گی¬ها برهم که باعث شکلآن  راتیو تأث  ره یها و غنمک  ،ی ستی(، آفات زرهیو غ  ی رطوبت   ، یی )نوسانات دما

 ی وابسته به معمار ناتیو تزئ  ی خ یتار هیمورداستفاده در ابن یمعمار

 ا یدفن    ط یها در مراحل مختلف عمر )زمان ساخت و استفاده، مح آن  شیدای و پ  یرگیشکل  ندیآثار و فرآ  های بی انواع منبع آس  یبندو طبقه  یی شناسا .2

 ی ( و مصالح معماررهیبعد از کاوش، در زمان مرمت و غ ،ینگهدار طیشرا

 ن رسا¬ب یو عوامل آس دهندهل یبا توجه به ساختار اجزا تشک اءیاش بیتخر یندهایو فرآ ها¬زمیبا مکان یی آشنا .3

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و 

 روش مطلوب، تدریس نظری با استفاده از امکانات سمعی و بصری خواهد بود. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون میان ترم نوشتاری سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

و حفاظت، ترجمه رسول وطن    ی کردن، استحکام بخش  زیتم  ،یجو  ی سنگ و حفاظت از آن، آلودگ  ی (، فرسودگ1370و. )  نا،یآموروسو، ج.ج.، فاس .1

 .کشور ی فرهنگ راثیدوست، تهران: سازمان م

 .ی اه گشدان ابتر ک ش: نرانه. تشنمی قیدود صمو مح  ی روچکاس دمح م¬یلظر عن ری، زاکخ کیانکم اهگشیا(، آزم 1380. )الیل ان،یار خ تاف  .2

 .ت عنو ص ملر: ع شن امره: پرانه . تاک خ کیانکم اهگ شیا(. آزم 1387). ل یاعماس ،ی الکاف  .3

 .انیتهران: هاد ،یدهکرد  انیهاد ژهیمن یحفاظت گران بنا، ترجمه یبرا ی شگاهیآزما ی(. کتاب راهنما1384. )یمار نیج کو،یوتانیت .4

 .خاک. کرج: سرافراز کیمکان شگاهی(. آزما1388خرد رنجبر، محمد. ) د،یسع ،ی خرقان .5

 .. تهران: دانشگاه تهرانی و فن شناس ی شناس  بی: شناخت، آسی (. مرمت آثار معمار1390. )ی مجتب  ،ی لیاردب رضازاده .6

 .انکالس ی گ نرهف  اتدم ز خرک: مرانه ؛ تانزگرمه اهگ ش: داناسبندرع، بخاک کیانکم اهگ شیا(. آزم1379. )شنمی قیدود صمح م ،ی روچک اس دمح میلع .7

 .. اصفهان: الحجی ابوالفضل سمنان ی¬. ترجمه ی آثار هنر ی علم ی بررس های ¬ (. روش1378مارکو. ) ،ی فرت .8

 .رانیا تعنص  لمع اهگش: دانهران. ت خاک کیانکم اهگ شیا(. آزم 1382. )زادهحالص نیسح ار،یازب نس دحمح م .9

  معماری هایآرایه  و  مصالح مواد، شناسیآسیب  عنوان درس به فارسی: 

 عنوان درس به انگلیسی:
Diagnosis of Construction 

Materials and Architectural 

Decorations 

 نوع درس و واحد 

 آسیب شناسی سنگ، سفال و شیشه، شیمی معدنی  نیاز: دروس پیش هیپا   ینظر  

 -  نیاز:همدروس  ی تخصص   ی عمل  

 2 تعداد واحد: 
 

 یاریاخت   ی عمل-ینظر  

 32 تعداد ساعت:  نامهانیرساله / پا     

موارد دیگر:   کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است

 .............. 
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 .نشر سمت ،ی دوره اسالم یکاربرد  ی( هنرها1397) اریبر، ماز کیرسول و ن دیس ،ی حاج یموسو .10

 .وراپش¬ی دنواز: ج( اهاتشیاآزم یریوص ت رحا شب راهم)ه  اکخ کیانکم اهگشیا(. آزم 1383. )دیون اط،ی، و خورصنم  ،یدیوح .11

 .مواد و مصالح. تهران: دانشگاه تهران ،ی خ یتار یدر حفاظت و مرمت بناها ی شگاهیآزما  یهاپژوهش ی(. کاربر1386. )ژهیمن ،یدهکرد  انیهاد .12

13. Mccarthy, David F. (2002). Essentials of soil mechanics and foundations: basic geotechnics, Upper Saddle 

River, N.J: Prentice Hall 
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 هدف کلی: 

فرهنگ نیو صور هنرها در ا ریو س هاشهیو ر ی و مصر و معان نیالنهرنیب ران،یا هایتا ظهور اسالم در تمدن  خیازتارشی تحول و تطور هنر از پ ریبا س یی آشنا-

  .آنها نیب سهیو مقا ختاری در اه

 هر اثر و مکان  یهنر  یآن در نمودها ری و تاث گریاز طرف د یو اقتصاد ی اجتماع ،ی انسان ،ی طرف و مسائل فلسف کیفرهنگ و تمدن از   نیرابطه ب ارائه-

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 رانیا خیازتار شیباهنر پ یی آشنا .1

 ها ¬ کرکیها، پنقش کنده ها،ی شامل: نقاش شدهیی شناسا یهانمونه نی: اولی سنگنهیبا عصر سنگ: هنر پار یی آشنا

 قیمصاد ها،¬ی ژگیو  ،ی پناهگاه های¬ی : نقاشی سنگانیم هنر

 : تحوالت و ابداعات ی نوسنگ هنر

 مس، برنز، آهن و ابداعات هر دوره یبندمیفلز: تقس عصر

 رانیباهنر و تمدن ا یی تمدن، آشنا شیدایپ

 و خط ینقوش برجسته، فلزکار ،یساز کرهیمعابد، مقابر، پ ی: معمارالمیو تمدن ع هنر

 لرستان یحسن لو، کلماکرا، ارجان، برنزها ک،یهنر: مارل  یهامجموعه

 ... و  لکیجان، تپه س ی نوش ی خ یتار یها: هنر ماد، محوطهاهایپس از استقرار آر رانیهنر ا .2

 ... سفال، نقوش برجسته، مهرها و  ،یفلزکار  ،یپاسارگاد، شوش، نقش رستم و ... معمار ی: شهرها ی هخامنش هنر

 ... و  یسفالگر  ،یکوه خواجه و نقوش برجسته، فلزکار تا،یمعبد آناه ،ی خ یتار  یهامحوطه: ی و اشکان ی سلوک هنر

 یفلزکار ،ی تاق بستان، سروستان و ... و نقوش برجسته، نقاش ن،ی ریقصر ش سفون،یت شابور،یب روزآباد،یها و آثار ف : شهرها و محوطه ی ساسان هنر

 و مصر نیالنهرنیباهنر و تمدن ب یی آشنا .3

 ی مهرها و سفالگر ،یساز  کرهیشهرها، معابد، پ(: دولتمیقد یها)سلسله  انیسومر

 ... مهرها و  ،یهنر، معمار  یهای ژگیو  ن،یالنهرنیدر ب یامپراتور نی: نخستهای آکاد

 ... و  یساز کرهیپ ،ی: معماری انیو م میقد بابل

 ... نقوش برجسته، مهرها و  ،ی: معمار دیجد بابل

 ... نقوش برجسته، مهرها و  ،یساز کرهی پ ،یمعمار  د،یو جد انهی: ممیقد آشور

 باهنر و تمدن مصر  یی آشنا

 نقش برجسته  ،ی نقاش ،ی کرتراشیپ ، یکهن: معمار ی پادشاه

 ی کرتراش یپ ،ی : مقابر، نقاشانهیم ی پادشاه

 یو نقاش  ی کرتراشیپ ،ی: معماردیجد ی پادشاه

 ... اورارتو و  ت،یتیه  وک،ی: چتل هوریصغ  یایباهنر و تمدن آس یی آشنا

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 ارائه درس به طریق سمعی و بصری با استفاده از عکس و فیلم خواهد بود.

 ( 1آشنایی با هنر در تاریخ ) عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to the Art in History عنوان درس به انگلیسی:

(I) 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 ..............  موارد دیگر: کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات مورد نیاز

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 ی و فرهنگ ی . تهران: علمرانیدر ا ی(. هفت هزار سال هنر فلزکار1368. )ی محمدتق ،ی احسان .1

 .ی المعارف بزرگ اسالم رهیتهران: مرکز دا .Teh و  Fort ی هامتن د یتخت جمش یبارو  های(. گل نبشته 1387. )دیعبدالمج  ،ی ارفع .2

 .ی آژند. تهران: مول  عقوبی یترجمه ،ی و ساسان ی (. هنر پارت1376. )ویمار ،ی لیبوسا .3

 .المعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر رهی(. دا1378. )نیروئ پاکباز، .4

 زاده. دانشگاه تهران  دیمج  وسفیاز اسالم(، ترجمه  شیپ ی هاباستان )تمدن رانی(. هنر ا1386. )دتیا پرادا، .5

 .رانیا ی درس یها(. شرکت چاپ و نشر کتاب 1383هنر جهان. ) خیتار .6

 .. تهران: سمترانی(. عصر مفرغ ا1385حسن. ) ،یی طال .7

 .رازهیو پارس. تهران: نشر و پژوهش ش ایآر ی شناخت(. اعتبار باستان1382. )ی محمدتق ،یی عطا .8

 .کشور ی فرهنگ راثی. تهران: سازمان می محمد عاصم یلرستان و کرمانشاه، ترجمه  یگذارخیقابل تار یها(. مفرغ 1376پتر. ) ر،یکالما .9

 .ایراد فر. تهران: فخراک دی (. هنر در بستر زمان، ترجمه سع1385. )سیلیبلوکر، ف  کالسن .10

 .رانیا ی . تهران: دانشگاه ملی بیبهروز حب یترجمه  ران،ی. هنر ا( 1358آندره. ) گدار، .11

 .هنر جنسن. تهران: فرهنگستان هنر خی(. تار1388. )گرانیو د یمترجمان فرزان سجود گروه .12

 .. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتابوشی ¬بهرام فره یترجمه ،ی و ساسان  ی در دوران پارت رانی(. هنر ا1350رمان. ) رشمن،یگ .13

 .ی و فرهنگ ی بهنام. تهران: علم ی س یع یترجمه ،ی در دوران ماد و هخامنش رانی(. هنر ا1371رمان. ) رشمن،یگ .14

 .ی آژند. تهران: مول عقوبی ی ...، ترجمه  ،یهنر ماد خ،یماقبل تار ران،یا یهنر  یها(. فرهنگ 1376رمان. ) رشمن،یگ .15

 .(. اسرار تمدن مصر باستان. تهران: سمت1384پناه، بهنام. ) محمد .16

 .. تهران: سبزاناری(. کهن د1386پناه، بهنام. ) محمد .17

  .(، تهران: نشر سوره مهر5-1متفکران درباره هنر) یبا آرا یی (. آشنا1383،محمد. ) مددپور .18

 .. تهران: سمتگرانیو د ی ستزهرا با یباستان، ترجمه نیالنهرن ی(. هنر ب1377گات، آنتوان. ) مورت .19

 .کانی. تهران: پگرانیو د ی اکرم ی و..، ترجمه موس یمعمار ،یکرتراشیپ ،ی هنر، نقاش خیهزار سال تار ودو ی (. س1382. )کیدریفر هارت، .20

 .تهران: فرهنگستان هنر. ان یمسعود قاسم  یهنر(، ترجمه  هینظر نیتکو خیدر تار یریهنر )س خیتار خی(. تار1387مانبر، ورنون. ) دیها .21

 .ی . تهران: مرکز نشر دانشگاهی مهرداد وحدت  یباستان، ترجمه  رانیهنر و تمدن در ا اتیح دی(. تجد1373. )نایجورج هرمان، .22
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 هدف کلی: 

 ها در تاریخ.  ها و سیر و صور هنرها در این فرهنگازتاریخ تا صدر مسیحیت و نیز هنر هند و چین و معانی و ریشهآشنایی با سیر تحول هنر در اروپا از پیش

 آن در نمودهای هنری هر اثر و مکان  تاثیراجتماعی و اقتصادی از طرف دیگر و  ،انسانی  ،ئل فلسفی مساو ارائه رابطه بین فرهنگ و تمدن از یک طرف 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 در اروپا  ی باهنر نوسنگ یی آشنا .1

 ی کالد یو س ی نوسیم هنر .2

 ی و نقاش یسفالگر  ،یساز کرهیآن، پ ناتییو تز ی: معمار ی نوسیم هنر .3

 ی دستعیصنا ریو سا ینقوش برجسته، سفالگر ،ی : معماری کالدیس هنر .4

 سازی کرهیو پ یمنقوش، معمار یهانه ی: سفالی هندس وهی: شونانی هنر .5

 سازی کرهیو پ یمنقوش، معمار یهانه سفالی: وش کهن وهیش .6

 سازی کرهیو پ یمنقوش، معمار یهانه ی: سفالکیکالس دوره .7

 هاکییموزا ،سازی کرهیو پ ی: معماری هلن دوره .8

 یفلزکار ،ی نقاش ،سازیکرهیو پ معماری: هااتروسک هنر .9

 ی نقاش ک،ییموزا ،سازیکرهیو پ یروم: معمار  هنر .10

 زانس یب هنر .11

 و مهرها  یسفالگر  ،سازیکرهیپ ،ی معمار ،ی: شهرساز یی هند: هنر و تمدن دره سند، هاراپا هنر .12

 ی نقاش ،یساز  کرهیمعابد، پ ،یی و تمدن هندو  هنر .13

 بودا در هنر هند لیو شما ریمشخصات تصاو  ،ی و هنر بودائ نیینقش او در گسترش آ: آشوک و ی بودائ هنر .14

 ی ن ید یمعابد، بناها ،ی نقاش ،یساز کرهیپ .15

 وهان نیهنر چ : هنر شانگ و جونیچ هنر .16

 نگیو چ نگیم وان،یهنر  تانگ و سونگ هنر .17

  نیدر هنر چ ادشدهی یهاها در دورهمنسوجات و بافته شم،یالک، پشم، ابر ،ی نقاش ،ی نینقش برجسته، مفرغ، چ ،سازیکرهیمعابد و پ یهنرها ی بررس .18

 موردتوجه خواهد بود

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 خواهد بود. ارائه درس به طریق سمعی و بصری با استفاده از عکس و فیلم

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 شامل آزمون نوشتاری پایان ترم سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات مورد نیاز

 ( 2آشنایی با هنر در تاریخ ) عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to the Art in History عنوان درس به انگلیسی:

(II) 
 درس و واحد نوع 

 نظری  پایه  (1آشنایی با هنر در تاریخ ) نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 ..............  موارد دیگر: کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 مقدم. تهران: فرهنگستان هنر.  یجابر  یهاد  ی مرتض یترجمه  ن،یچ ی(. معمار1386. )ونیسراست کل،یما ی رازولیپ .1

 . تهران: فرهنگستان هنر. ی فرزانه طاهر یترجمه ن،ی(. هنر چ1383. )یمر گر،یتر .2

 و ژاپن. تهران: سنجش و دانش.  نیهنر شرق: هند، چ خی(. تار1390وند، کورش. ) جالل .3

 . تهران: اطالعات. ی انیبنیریش یآتن، ترجمه  نی: هنر زرکلسی(. هنر در قرن پر1394. )ریپ دووامبه، .4

 . یترجمه و نشر آثار هنر  ف،ی. تهران: موسسه تألی و بودائ یی هندو   یهالیدر شما لی (. ف 1388. )نیرحسیام ذکرگو، .5

 پور. تهران: قطره. ی ماندانا عل یبهزاد  هیرق  یترجمه زانس،ی(. هنر ب1383. )دتالبوتیوید س،یرا .6

 . تهران: فرهنگستان هنر. ی اسالم یو هنرها نی(. چ1384محمدحسن. ) ،ی زک .7

 .رانیا ی اسالم ی: فرهنگستان هنر جمهور. تهرانی یااش . پع  یترجمه ،ی بودائ یو معمار ی(. نگارگر1383رابرت. ) ر،شیف  .8

 (، تهران: نشر سوره مهر.  5-1متفکران درباره هنر) یبا آرا یی (. آشنا1383،محمد. ) مددپور .9

 .یاروزهیف  ی. اصفهان: گنبدها ی از هندسه و معمار ی قیتلف ونانی(. 1386فروشان، محمدرضا. ) لین .10

 حسن افشار. تهران: نشر مرکز. یو روم، ترجمه ونانی  -هنر خی(. تار1385فورد، سوزان. ) ود .11

12. Sandars, N. K. (1995). Prehistoric art in Europe (Vol. 21). Yale University Press . 

13. Eisler, R. (2011). The Chalice and the Blade: Our History, Our Future---Updated With a New Epilogue. 

Harper Collins . 

14. Coomaraswamy, A. K. (1927). History of Indian and Indonesian art. Dover publications . 

15. Zimmer, H. R. (1972). Myths and symbols in Indian art and civilization (Vol. 6). Princeton University 

Press . 

16. Rowland, B. (1967). The Art and Architecture of India: Buddhist, Hindu, Jain(Vol. 2). Penguin books . 

17. Mitter, P. (2001). Indian art. Oxford University Press, USA. 

18. Hung, W. (1995). Monumentality in early Chinese art and architecture. Stanford University Press . 

19. Lee, S. E., and Ho, W. K. (1968). Chinese art under the Mongols: the Yüan dynasty, 1279-1368. Cleveland 

Museum of Art;[distributed by the Press of Case Western Reserve University . 
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 هدف کلی: 

 بخش آنها های الهام جدید و معاصر غرب و ایران و رشته ها و حوزه آشنایی با سیر تحول و تطور هنر هنر

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 .م 19تا قرن  تیح یهنر صدر مس ی و تخصص شتریب یمطالعه یمنابع برا ی کل دوره، معرف   یشما یارائه .1

 .م 19تا قرن  تیح یزمان صدر مس ی ط  رگذاریمهم و تأث هایانیجر ی معرف  .2

 ( ی و فلسف ی اجتماع ،یدوران )به لحاظ هنر نیبر هنر ا  رگذاریمهم و تأث هایتیشخص ی معرف  .3

 .م 1960تا  1850از  ی و اجتماع ی و فلسف ی علم ،یهنر هایانیجر ی معرف  .4

 هایبحرانجنگ سرد،   ،ی دوران )دوران بعد از جنگ دوم جهان نیا  ی اجتماع تیوضع ی بررس -م. 2000تا   1960از  یمهم هنر  هایانیجر ی معرف  .5

 مدرن(هنر پست یتئور ی و بررس ایرشته نایب هایانیرشد جر نترنت،ای ها، گسترش رسانه ،یی دانشجو هایانقالب ،ایمنطقه

 ها و سبک هاان یو جر هاتشخصی ،منابع ی از قاجار تا امروز به شکل معرف  رانیهنر ا ی بررس .6

 در دوران معاصر رانیا یبا هنرمندان نوگرا یی آشنا .7

 و جهان رانیو مدرن در ا ی صنعت راثیبا م یی آشنا .8

 رانیو معاصر در غرب و ا دیتحول و تطور هنر جد ریبا س یی آشنا .9

 ران یا ی با هنر انقالب، هنر جنگ و تطور هنر پس از انقالب اسالم یی آشنا .10

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 خواهد بود. لمیبا استفاده از عکس و ف  یو بصر ی سمع قیارائه درس به طر

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس همراه با تجهیزات مورد نیاز

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .هنر نو ،ی دشت ریم ی. تهران: فرهنگسرای فراز حسام  ید معاصر، ترجمه هنرمن  50(. 1393. )دمنیو  نا،یستیو کر نگر،یبرد، ف  .1

 .ای. تهران: فخراکیی آقا نیپرو  ی(، ترجمهنیهنر مدرن )نو شیدایپ ینظر ی مدرن: مبان یسازمجسمه  خی(. تار1395هربرت ادوارد. ) د،یر .2

 باز. تهران: فرهنگ معاصر پاک نیو روئ ی داراب ایهل ی . ترجمهسمی(. هنر مدرن1378نکوالف. ) ساندرو، .3

 .ی . تهران: ساق ی هاشم نینسر  ی(، ترجمهستمیقرن ب لیهنر مدرن )در اوا ی(. راهنما 1389لوردس. ) رلوت،یس .4

 .کانی. تهران: پگرانیو د ی اکرم ی هنر، ترجمه: موس خی(. تار1387هارت. ) ک،یفردر .5

 .. تهران: کتاب آباننیافش دیفر برزیفر ی(. هنر مدرن.ترجمه1388. )کلیما گان،یکر .6

 .ی . تهران: ننیرام ی هنر. مترجم عل خی(. تار1379ارنست. ) ج،یگمبر .7

 آشنایی با هنرهای جدید و معاصر عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to the Modern and عنوان درس به انگلیسی:

Contemporary Arts 
 نوع درس و واحد 

(، هنر در تمدن اسالمی  2آشنایی باهنر در تاریخ ) نیاز: دروس پیش

(2) 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی  
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  .هنر معاصر جهان. تهران: سوره مهر لیو تحل ی (. هنر مدرن: بررس1391. )ی مرتض ،یگودرز .8

 .مدرن. تهران: سوره مهر: مدرن و پستدیدر نظر متفکران جد یی بایمتفکران درباره هنر: هنر و ز یبا آرا یی (. آشنا1388پور، محمد. ) مدد .9

 .. تهران: آگههیاسالم ی مصطف ترجمه  ستم،یدر قرن ب یو معمار یساز کرهیپ ،ی هنر مدرن: نقاش خی(. تار1386. )ورواردو ی هارواردآرناسن، .10

 .نی. تهران: آگه و زرهیاسالم ی ر مدرن، ترجمه مصطفهن خی(. تار1389هاروارد آنارسو. ) ورواردور،ی .11

12. Antoinette, M. (2015). Reworlding art history: Encounters with contemporary Southeast Asian art after 

1990. Leiden, Netherlands: Brill. 

13. Arnold, D. (2010). Art history: Contemporary perspectives on method. Malden, MA: Wiley-Blackwell. 

14. Belting, H. (2003). Art history after modernism. Chicago: University of Chicago Press. 

15. Desai, D., Hamlin, J., and Mattson, R. (2010). History as art, art as history: Contemporary art and social 

studies education. New York: Routledge. 

16. Harrison, C. K. (2001). Art in theory: An anthology of changing ideas. Oxford :Blackwell. 

17. Hunter, S., Jacobus, J. M., and Wheeler, D. (2005). Modern art. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 

18. Kerrigan, M., and Robinson, M. (2006). Modern art. London: Star Fire. 

19. Pooke, G., and Whitham, G. (2008). Art history. Blacklick, OH: McGraw-Hill. 

20. Sass, L. A. (1992). Madness and modernism: Insanity in the light of modern art, literature, and thought. 

Basic Books. 

21. Stiles, K., and Selz, P. H. (2012). Theories and documents of contemporary art: A sourcebook of artists' 

writings. Berkeley [u.a.: Univ. of California Press 
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 هدف کلی: 

عنوان یک حرکت فرهنگی عنوان یک هنر و فن و همچنین دامنه و گستره آن و ضرورت و رسالت آن بهمنظور از ارائه این درس توجیه فلسفه وجودی مرمت به

 است. 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 مرتبط با علم مرمت ی و حوزه دانش ی اصطالحات، واژگان تخصص م،یبا مفاه  انیدانشجو یی آشنا .1

 ی و فرهنگ ی خ یتار اءیحفظ و مرمت اش یی و چرا  ی ستیبا چ یی آشنا .2

 :و جهان رانیو تحوالت مهم حوزه حفاظت و مرمت درگذشته در ا نیتکو ریس خچه،یبا تار یی آشنا .3

  رانیو امتداد دانش مرمت در جهان و ا یر یو عوامل موثر در شکل گ  ی خ یتار ریبا س یی آشنا .4

 عرصه نیدر ا نیو موثر رانی ورود مرمت به ا ی با چگونگ یی آشنا .5

  و جهان رانیحوزه حفاظت و مرمت در ا پردازانهیو نظر  هاهیمکاتب، نظر ها،دگاهیبا د یی آشنا .6

 

 محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با  

ها و راهنمایی استاد مربوطه و همچنین بازدید از مراکز فرهنگی و  صورت سمینار و مشارکت دانشجویان در بحثروش مطلوب برای این درس، ارائه آن به

 های مرتبط برای درک مفاهیم مربوطه است.کارگاه

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
 .. تهران: دانشگاه تهرانی حناچ روزیپ یمرمت، ترجمه ی(. تئور1387چزاره. ) ،یبرند .1

وست. تهران:  درسول وطن  یترجمه  ،ی: درمان و مرمت و بازسازی خ یو تار ی(. حفاظت و مرمت آثار هنر1391.ا . ) یهارولد. ج. ، و ورنر، ا ت،یپلندر .2

 .دانشگاه هنر تهران

هران: دانشگاه  . تی فرهمند بروجن دیو حم ی ابوالفضل سمنان  یترجمه ،ی اموال فرهنگ یمرمت و نگهدار  دیجد  های(. روش1376درر، ژوزف. ) یر .3

 .هنر

 .. اصفهان: گلدستهی فرهمند بروجن دی حم  یترجمه ،ی نقاش ینگرش به تابلوها وهی(. مارک. ش1383داوسن و.، لئونارد، مارک ) کار، .4

 .یی . تهران: عطای آثار نقاش لیوتحلهی(. روش تجز1379. )ی (، مرتضباجی)دیگودرز .5

 .. تهران: سبحان نوری خ یتار اءیاش یتحول و ضرورت مرمت و بازساز ری(. س1387. )دهیوح ،یی رفخرا یم .6

 .. اصفهان: گلدستهی فرهمند بروجن دیزاده و حم یفرهنگ مظفر، فاطمه مهد  ی(. نگره نگهداشت معاصر، ترجمه 1389. )ونزیسالوادور م ناس،یو  .7

  ران،یا ی پس از انقالب اسالم ی فرهنگ راثیم ی و معرف  اءیحفظ، اح ،ی پژوهش یها تیاز فعال یی (، نمونه ها1362. )ی فرهنگ و آموزش عال وزارت .8

  ی وزارت فرهنگ و آموزش عال

 ( 1تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت ) عنوان درس به فارسی: 

 History and Theory of عنوان درس به انگلیسی:

Conservation and Restoration (I) 
 واحد نوع درس و 

 نظری  پایه  -  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 .. تهران: روزنهیبهار اریو خشا انیمحمدحسن طالب یترجمه ،یحفاظت معمار خی(. تار1387. )وکای لهتو،یوکی .9

10. Bomford, David et al (1991). Art in the making: Impressionism. London, National gallery and Yale University 

Press. 

11. Bomford, David; Leonard, Mark (2004). Issues the Conservation of Painting. Volume 2 of Readings in 

conservation, Getty Publications. 

12. Brandi, Cesare (2005). Theory of Restoration. Giuseppe Basile, Rom: Institute Centrale Pre IL Restauro. 

13. Freundlg, H (2010). To Restore or Not Restore?,The Never-Ending Controversy Over Art’s Integrity Vs. The 

Preservation of Cultural Heritage. 

14. ICCROM International Course (2008). Sharing Conservation Decision, Rome. 

15. ICOM (1984). The Code of Ethics, Copenhagen. European Network for Conservation-Restoration Education. 

16. ICOMOS (1931). The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments. 

http://www.international.icomos.org/en/charters-and-texts. 

17. ICOMOS (1964). International charter for for the conservation and restoration of monument and sites. IInd 

International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, Venice. 

18. ICOMOS (1972). International Symposium on the introduction of contemporary architecture into ancient 

groups of buildings, meeting in Budapest. 

19. ICOMOS (1975). Congress on the European Architectural Heritage, The Declaration of Amsterdam. 

20. ICOMOS (1981). Historic Gardens, the Florence Charter: Adopted by ICOMOS in 

21. ICOMOS (1982). Tlaxcaala Declaration on the Revitalization or Small Settlements, organized by the Mexican 

National Committee of ICOMOS and held in Trinidad. 

22. ICOMOS (1993). Guidelines on Education and Training in the Conservation of Monuments, Ensembles and 

Sites. meeting in Colombo, Sri Lanka. 

23. ICOMOS (1994). The Nara Document on Authenticity, Japan. 

24. ICOMOS (1996). The Declaration of San Antonio, Texas, United States of America, from the 27th to the 30th 

of March. 

25. ICOMOS (1999). Charter on The Built Vernacular Heritage. Ratified by the ICOMOS 12th General 

Assembly, in Mexico. 

26. ICOMOS (1999).The Burra Charter, The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of 

Cultural Significance. 

27. ICOMOS (2003). principles for the preservation and conservation/restoration of wall paintings, 5th and final 

draft for adoption at the ICOMOS General Assembly, Victoria Falls. 

28. ICOMOS (2008). Interpretation and presentation of cultural Heritage Sites, 16th GA, Québec. 

29. ICOMOS (2010). New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value. New 

Zealand. Interprétation et présentation des sites culturels patrimoniaux – p. 8 

30. ICOMOS Guidelines (2015). Guidelines and Recommendations for the Conservation and Maintenance of 

Mural Paintings in Subterranean Environments. Adopted at the UNESCO Expert Workshop on Conservation 

of Mural Paintings: Access, Research, Conservation, jointly organized by the World Heritage Centre and 

Rathgen Forschungslabor in close co-operation with the Museum für Asiatische Kunst Berlin and ICOMOS 

Germany (Museum für Asiatische Kunst, Berlin, 2-4 June 2015). 

31. Maetro, Frank (2007). Loss, Compensation, and Authenticity, The Contribution of Cesare Brandi to 

Architectural Conservation in America. Future Anterior, Vol IV, Issue I , Summer. 

32. Munoz Vinas, Salvador (2005). Contemporary theory of Conservation. Elsevier Butterworth-Heinemann, 

Printed and bound in Great Britain, UK. 

33. O’Donnell, Patricia M (2007). International Expert Workshop on Integrity and Authenticity of World 

Heritage Cultural Landscapes. World Heritage Experts Meeting, 11-12 Desember, Aranjuez, Spain. 

34. Petraroia, Pietro (2002). Il concetto di autenticità nel pensiero di Cesare Brandi. (The concept of authenticity 

in the thought of Cesare Brandi), La realtà dell'utopia: i restauri di Assisi: atti del primo Convegno 

internazionale di primavera sul restauro, Editor: Giuseppe Basile, Florence, Italy, pp. 25-29. 

35. Stovel, Herb (2007). Effective use of authenticity and integrity as world heritage qualiifying conditions. City 

and Time 2 , 3. meeting of the ICOMOS Theory Committee, Florence. 
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 هدف کلی: 

 تفسیر و فهم اصول فلسفی و اجتماعی مرمت آثار فرهنگی، تاریخی و هنری 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
  نیهمچن  رهیسفال و غ  ،ی کاش  ،ی نقاش  ،یمعمار  یهاهیآرا  لیاز قب  ینحوه برخورد با انواع و اقسام آثار هنر  نهیوگو درزمدرس به بحث و گفت  نیدر ا .1

موردبحث   رهیبه تعادل و غ  دهیدتعادل و مسئله رساندن آثار صدمه   فی. مسئله تعرشودی پرداخته م  ردیموردنظر قرار گ  دیبای که در کار مرمت م  قیاصول دق 

 .قرار خواهد گرفت

 خ یاستمرار آن در تار دیو تمه راثیم ِیخ یتار اءیو مرمت به عنوان ابزار اح  ی فرهنگ راثیو مساله ارزش در م ی فرهنگ راثیم هایبا ارزش یی آشنا .2

 ی و فرهنگ ی خیآثار تار تیبا اصالت و تمام یی آشنا .3

 یو فرهنگ ی خ یآثار تار ۀندیمخاطب حال و آ ۀبا مسئل یی آشنا .4

 ی و فرهنگ ی خ یدر جهت حفظ آثار تار ی مرمت ۀمداخل زانیو م ی چگونگ وه،یبا ش یی آشنا .5

 هنری  و  علمی  هایدیدگاه بین موجود هایبا حفاظت و چالش یی آشنا .6

 یخ یو تار ی معاصر مرمت آثار فرهنگ یدگاههایبا د یی آشنا .7

 یخ یو تار ی مرمت آثار فرهنگ ی بوم یدگاههایبا د یی آشنا .8

  .که ارائه خواهد شد یریبا توجه به تصاو  ی و فرهنگ  ی خ یدر آثار تار ی و مرمت ی مداخالت شاخص حفاظت ی برخ  ی و بررس بحث .9

 منافع مرمتگر، خالق اثر و جامعه انیمربوط به تضاد منافع  م مباحث .10

 ( یو بطور عمده اخالق حرفه ا یامانت دار تی)تعهد، صداقت، و رعا ی ختاری – ی و  نسبت او با اثر فرهنگ گاهی مرمتگر و جا فیمرتبط با وظا مباحث .11

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

ها و راهنمایی استاد مربوطه و  صورت تئوری و با استفاده از امکانات سمعی و بصری و مشارکت دانشجویان در بحثبرای این درس، ارائه آن بهروش مطلوب 

 های مرتبط برای درک مفاهیم مربوطه است. همچنین بازدید از مراکز فرهنگی و کارگاه

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم سال در طول نیم های کالسی فعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات مورد نیاز

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
 .فلسفه هنر. چاپ نوزدهم، تهران: نشر مرکز یهادرس -یی بایو ز قتی(. حق1389بابک. ) ،یاحمد .1

 .شاهرخ. اصفهان: نشر خاک دیحم یترجمه ،ی رانیا یدر معمار ی (. حس وحدت: سنت عرفان1380الله. ) ار،ینادر، و بخت اردالن، .2

در    ی و فلسف  ی خ یتار  یظت. جستارهاحفا   ۀ در حوز  یی ها(. خوانش1395ملوکو واکارو، آلساندرا )  لد،یمانسف  ،ی پسر، کرب  ی تال   ،ی استانل  کالسین  س،یپرا .3

 .کشور ی فرهنگ راثیدوست. تهران: پژوهشگاه مو مقدمه: رسول وطن نیترجمه، تدو  ،ی فرهنگ راثیحفاظت از م

 ( 2تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت ) عنوان درس به فارسی: 

 History and Theory of عنوان درس به انگلیسی:

Conservation and Restoration (II) 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  (1حفاظت و مرمت ) ینظر  ی و مبان خیتار نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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ترجمه و  ف،یتأل ۀچاپ دوم. تهران: فرهنگستان هنر و موسس ،یفرزان سجود یو هنر. ترجمه  هینظر  ن،یتگنشتای(. و 1389ملکم. ) ،یو ترو   چارد،یآلن، ر .4

 .نیمت ینشر آثار هنر

 .. تهران: دانشگاه تهرانی حناچ روزیپ یمرمت، ترجمه ی(. تئور1387چزاره ) ،یبرند .5

 .. تهران: دانشگاه هنری فرهمند بروجن د یو حم ی ابوالفضل سمنان یترجمه ،ی اموال فرهنگ یمرمت و نگهدار  دیجد  های(. روش1376درر، ژوزف. ) یر .6

 تهران: فرهنگستان هنر  ،ی غالمرضا تهام  دیس ی. ترجمه یدیتوح انیابوح دگاهیو مسائل هنر از د ی باشناسی(. ز1383) نیحس ق،یالصد .7

 .. اصفهان: گلدستهی وجنفرهمند بر دیزاده و حم یفرهنگ مظفر، فاطمه مهد ی(. نگره نگهداشت معاصر، ترجمه 1389سالوادور. ) ناس،یو  ونزیم .8

 .. تهران: روزنهیبهار اریو خشا انیترجمه: محمدحسن طالب ،یحفاظت معمار خی(. تار1387. )وکای لهتو،یوکی .9

10. Bomford, David et al (1991). Art in the making: Impressionism. London, National gallery and Yale University 

Press. 

11. Bonsanti, Giorgio (2002). Theory, Methodology and practical application painting Conservation in Italy in 

the Twentieth Century. Early Italian paintings: approaches toConservation, edited by Patricia Shervin 

Garland, 2003, NewHaven, Yale University Press: pp. 82-97. 

12. ICCROM International Course (2008). Sharing Conservation Decision, Rome. 

13. ICOM (1984). The Code of Ethics, Copenhagen. European Network for Conservation-Restoration Education. 

14. ICOMOS (1931). The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments. 

http://www.international.icomos.org/en/charters-and-texts. 

15. ICOMOS (1964). International charter for for the conservation and restoration of monument and sites. IInd 

International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, Venice. 

16. ICOMOS (1972). International Symposium on the introduction of contemporary architecture into ancient 

groups of buildings, meeting in Budapest. 

17. ICOMOS (1975). Congress on the European Architectural Heritage, The Declaration of Amsterdam. 

18. ICOMOS (1981). Historic Gardens, the Florence Charter: Adopted by ICOMOS in December 1982. 

19. ICOMOS (1982). Tlaxcaala Declaration on the Revitalization or Small Settlements, organized by the Mexican 

National Committee of ICOMOS and held in Trinidad. 

20. ICOMOS (1993). Guidelines on Education and Training in the Conservation of Monuments, Ensembles and 

Sites. meeting in Colombo, Sri Lanka. 

21. ICOMOS (1994). The Nara Document on Authenticity, Japan. 

22. ICOMOS (1996). The Declaration of San Antonio, Texas, United States of America, from the 27th to the 30th 

of March. 

23. ICOMOS (1999). Charter on The Built Vernacular Heritage. Ratified by the ICOMOS 12th General 

Assembly, in Mexico. 

24. ICOMOS (1999).The Burra Charter, The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of 

Cultural Significance. 

25. ICOMOS (2003). principles for the preservation and conservation/restoration of wall paintings, 5th and final 

draft for adoption at the ICOMOS General Assembly, Victoria Falls. 

26. ICOMOS (2008). Interpretation and presentation of cultural Heritage Sites, 16th GA, Québec. 

27. ICOMOS Guidelines (2015). Guidelines and Recommendations for the Conservation and Maintenance of 

Mural Paintings in Subterranean Environments. Adopted at the UNESCO Expert Workshop on Conservation 

of Mural Paintings: Access, Research, Conservation, jointly organized by the World Heritage Centre and 

Rathgen Forschungslabor in close co-operation with the Museum für Asiatische Kunst Berlin and ICOMOS 

Germany (Museum für Asiatische Kunst, Berlin, 2-4 June 2015). 

28. Stovel, Herb (2007). Effective use of authenticity and integrity as world heritage qualiifying conditions. City 

and Time 2, 3. meeting of the ICOMOS Theory Committee, Florence . 
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 هدف کلی: 

عالوه آشنایی با ها به المللی در ارتباط با میراث فرهنگی و حفاظت و مرمت آن ها و معاهدات بینفراگیری قوانین مملکتی و همچنین منشورها و کنوانسیون

 نمایند. ایران و جهان که به نحوی در ارتباط با مرمت فعالیت می ها و تشکیالت موجود در سازمان

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

  رانیوزئت یمصوب ه  یهانامهنییآ  ،یفرهنگ  راثیدر رابطه با م  ی اسالم  یمصوبات مجلس شورا  ایاعم از گذشته و    ی مملکت  نی)قوان  ی داخل  نیآموزش قوان .1

 ( ی فرهنگ راثیدر خصوص م

منشورها  هاونیکنوانس  آموزش .2 حما  ی المللنیب  یو  م  تیدر خصوص  کنوانس  ی فرهنگ  راثیاز  فرهنگ  تیحما  ونی)همانند:  اموال  وقوع   ی از  زمان  در 

و    1972جهان    ی عیو طب  ی فرهنگ  راثیاز م  تی، حما1970  ونی، کنوانس2003ناملموس    ی فرهنگ  راثیحراست از م ونی، کنوانس1954مخاصمات مسلحانه  

 ( رهیو منشور فلورانس و غ زیمانند منشور آتن و ون ی المللن یمرتبط ب یعالوه منشورهابه همامثال

وزارت   ،ی دستع یو صنا  یگردشگر  ،ی فرهنگ   راثیسازمان م  لی)از قب  ی مل  ی خ ی و تار  یآثار هنر  یمربوط به حفظ و نگهدار  التیها و تشکبا سازمان  یی آشنا .3

و نقش   ودهکه در گذشته ب  هایی مجموعه  و   هاسازمان  ی و برخ  ی مستضعفان انقالب اسالم  ادیبن  ه،یریسازمان اوقاف و امور خ  ،ی ارشاد و فرهنگ اسالم

 (اندداشته رهی و غ  ی حفاظت از آثار باستان ی سازمان مل ،ملی  آثار انجمن مانند اندداشته ی فرهنگ راثیاز م تیدر حما ی توجهقابل

به نحو  ی المللنیب  یهابا سازمان  یی آشنا .4 هنر  یموجود که  آثار  با حفظ  ارتباط  فرهنگ  یدر  قب  ند ینمای م   تیفعال  ی و  و    کومیا  کروم،یا   ونسکو،ی  لی)از 

 ها( آن  التی و تشک دهی سازمان و  هادر مورد اساسنامه ی اتیو کل کوموسیا

نحوه دخالت در آثار گذشته، احکام مسجد و قرآن،    ل یمربوط به هنر بطور عام و مرمت به طور خاص از قب  ی و شرع  ی با مسائل فقه  انیدانشجو  یی آشنا .5

  یافقه حرفه ی طورکلاحکام وقف و انواع آن و به

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 برخی از مراکز و قوانین توسط دانشجویان است. مباحث و تحقیق در رابطه با  روش مطلوب تدریس این درس ارائه نظری

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون میان ترم نوشتاری  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات مورد نیاز

 فهرست منابع پیشنهادی:   چ( .1
 ی در اسالم، تهران: حوزه هنر  ی( صورتگر 1383جباران محمدرضا ) .2

 .. تهران: گنج دانش4حقوق، چاپ  ینولوژی(. ترم1368محمدباقر. ) ،یلنگرود یجعفر .3

 .در تهران ونسکوی ای( دفتر منطقه1388، )2008 هیژانو ی جهان راثیم ونیکنوانس یی اجرا یراهنما .4

 .ی فرهنگ  راثی. تهران پژوهشگاه م2و  1جلد   المللی ن یو ب ی در حقوق داخل ی فرهنگ  راثی( م1382). ونسی ،یصمد  .5

 اشراق و عرفان یهنر  ی قم، موسسه فرهنگ ر،ی( فقه هنر، تصو1390)رضایعل ،ی اعراف  .6

 قوانین و تشکیالت میراث فرهنگی عنوان درس به فارسی: 

 Laws and Organizations in عنوان درس به انگلیسی:

Cultural Heritage 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  (2مبانی نظری حفاظت و مرمت ) نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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  ،ی فرهنگ راثمی سازمان معاهدات و  هانامهنامه، بخش-نییمقررات، آ ن،ی(. مجموعه قوان1386سوسن. ) ،ی و چراغچ ونس،ی ،یصمد  د،یام ،ی غنم .7

 .و ارتباطات سازمان ی تهران، انتشارات معاونت فرهنگ ،یو گردشگر ی دستعیصنا

 در فقه، قم، بوستان کتاب یو نگارگر ی کرتراشی( پ1384) رضایعل فرحناک .8

سوسن چراغچی. تهران سازمان    یهان. ترجمه های میراث فرهنگی ج(. رهنمودهای مدیریت برای محوطه 1383برنارد. ام، و یوکیلتو، یوکا. ) فیلدن، .9

 .میراث فرهنگی کشور

 ی در عرصه هنر، مشهد، آستان قدس رضو ی فقه شهی(اند1373زهرا) ی گواه .10

  تهران گلزار کتاب ،یرگری( هنر تصو1384اصغر، ) ،ی همدان یمحمد .11

 .زانی. تهران: نشر م4چاپ  ،ی عموم شیوآسا تیامن هی(. جرائم عل1383. )نیحس ،ی محمدصادق  ریم .12

13. Stewart, D. P. (2005). The UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property. 

American Journal of International Law, 99(1), 194-211. 

14. Petzet, M., and Ziesemer, J. (2004). International Charters for Conservation and Restoration= Chartes 

Internationales sur la Conservation et la Restauration= Cartas Internacionales sobre la Conservación y la 

Restauración (Vol. 1). ICOMOS 
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 هدف کلی: 

اشیا و  هنری شامل فنی، مستندسازی و مستندنگاری آثار های تهیه شناسنامهآشنایی با اصول پایه عکاسی با تأکید بر مستندنگاری از میراث فرهنگی و روش -

 تزئینات معماری 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی روز عکاس  یبر اساس تکنولوژ تالیج یآنالوگ و د یهانیبا ساختمان دورب یی و آشنا ی عکاس هاینیدورب بندیطبقه .1

( بر ی و شاخص نورسنج  تیشاتر، حساس افراگم،ی)د هانینور در دورب میتنظ  لیو وسا لترهایو ...(، ف  یی قدرت روشنا ،ی انواع لنزها )فاصله کانون شناخت .2

 ی روز عکاس یاساس تکنولوژ

 آن  یهاو حالت ی نورسنج  یهاوهیش .3

 ( هانی)فوکوس و نقاط فوکوس در دورب ی ابیفاصله و وضوح  میتنظ  .4

 عکس یآن بر محتوا  ریتأث ی وضوح در عکاس دانیم عمق .5

 یدیتراز سف میتنظ  .6

اصطالحات  رینور و سا مهیبراق، خ ایاش  ن،یبلور ایاش ینورپرداز ،ینورپرداز  زاتیو تجه لیوسا ،ینور بی)ترک ی در عکاس یبا نورپرداز یی آشنا .7

 ( ینورپرداز

 یوابسته به معمار ناتیو تزئ ی خ یتار یو بناها اءیاز اش ی عکاس هایبا روش یی آشنا .8

 ره یو غ ی نقاش یاز عکس، تابلوها یبرداری و کپ ی گراف  ماکرو  .9

 ی فرهنگ راثیمرتبط با حوزه م ی المللنی ب هایدر سازمان یآثار هنر یمستندنگار ی و اخالق  ایبا اصول حرفه یی آشنا .10

 یمعمار هایهیو آرا ایموزه ای( اشیریو تصو ی شناسنامه )متن هیبا اصول ته یی آشنا .11

 ی معمار ناتیو تزئ  ایاش ی دست میترس هایبا روش یی آشنا .12

 ی معمار ناتیو تزئ ای( اشی علم ینگار  بی)آس تیو طرح وضع ی کیگراف  یبا مستندنگار یی آشنا .13

 ی آثار هنر یآن در مستندنگار یو کاربردها (IR) قرمز ریو ز (UV) ماورا بنفش ی با عکاس یی آشنا .14

 ی آثار هنر  یداده در مستندنگار رهیو ذخ یساز ی رقوم یبا اصول و ابزارها یی آشنا .15

 در عکس و کارکرد آن  (Post Production) ی لیتکم اتیعمل یافزارهابا نرم یی آشنا .16

 ی و ثبت و ضبط آثار هنر یمستندنگار یشرفتهیپ هایبا روش یی آشنا .17

  یریادگی یمدت براکوتاه  یهانیموارد فوق و انجام تمر ی عمل ناتیتمر .18

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 های موردی و تمرین عملی دانشجویان زیر نظر استاد درس است.   وسیله امکانات سمعی و بصری و نمونهها به مطلوب تدریس این درس ارائه نظری روشروش  

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل تکالیف کالسی و آزمون میان ترم عملی  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 گزارش کار نهایی بصورت نوشتاری و ارائه آثار و  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 مستندنگاری آثار فرهنگی  عنوان درس به فارسی: 

 Documentation of Cultural عنوان درس به انگلیسی:

Materials 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  آشنایی با فیزیک حفاظت و مرمت  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 96 تعداد ساعت: 

 ..............  موارد دیگر: کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:آموزش تکمیلی نیاز استاگر واحد عملی دارد، چه نوع 
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 کارگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 . نگار طیف: تهران شکری، رضا و  حکمتی  سونیا متقی، کریم یترجمه ، عکاسی   مصور فرهنگ. (1392). دیوید پرکل، .1

 . پشوتن: تهران شهبازی.  ی محمدرضا، ترجمه عکاسی  در نورسنجی  (.1395) ترسون، برایان. .2

 . پازینه :نگاری. تهرانمردم عکاسی  به نگاهی  و  شناسی باستان در عکاسی  (.1394) ندا. طهرانی، حسین .3

 . تهران دانشگاه: تهران. ی خ اریت ایه  وطهح م و  ااهنب اریگن دنتسم و  ازی دسنتس م های روش و  ولاص . (1395)  .سعید محمودکالیه، پیروز، ،ی اچنح .4

 . مولف :تهران. عکاسی  عملی  راهنمای (.1391) دانایی، رحیم. .5

.  تهران. فیلترها ها،فیلم ها،فالش  لنزها، ها،دوربین عملکرد و  ساختار: عکاسی  هایدوربین و  (. عکاسی 1395) محسن. پور، و کرمانی  علی  صفاکار، .6

 .ابجد

 . سروش :تهران ایافت. امیر سید ی، ترجمه عکاسی  در نورپردازی و  (. نور1393آندرئاس. ) فینینگر، .7

 . کاکاوند رامین: تهران(.  اول و دوم جلد) عکاسی  در ایحرفه  نورپردازی. (1388). رامین کاکاوند، .8

 . سمت :تهران .توحیدی فائق ترجمه. شناختی باستان های یافته طراحی  (. راهنمای1394). کریستی   ویلسون، و  آن، جنر، نیک، گریفیتس، .9

 . کیان دانشگاهی : تهران. Autodesk AutoCAD 2016 ل امک عرجم . (1394). ی لع  ،ودیمح م .10

 . ترانه: تهران. جوادزاده هاشم ی، ترجمه دیجیتال معماری  (. عکاسی 1393) نورمن. گراث، مک .11

 .هنر جمال: تهران. روم الیت دیجیتال یتاریکخانه . (1394) .علی  اسماعیلی، میر .12

13. Bigras, C., Choquette, M., and Powell, J. (2010). Lighting methods for photographing museum objects. 

Canadian Conservation Institute . 

14. Bold, J., and Thornes, R. (1999). Documenting the cultural heritage. Getty Research Institute for the History 

of Art and the Humanities . 

15. Busch, D. D. (2011). David Busch's Mastering Digital SLR Photography. Nelson Education . 

16. Cooper, N. (1990). Guide to recording historic buildings. Butterworth Architecture. 

17. Dorrell, P. G. (1994). Photography in archaeology and conservation. Cambridge University Press . 

18. Grant, A. (ed) 1994. Spectrum: The UK Museum Documentation Standard. 

19. Letellier, R. (2007). Recording, Documentation, and Information Management for the Conservation of 

Heritage Places: Guiding Principles 

20. Long, B. (2011). Complete digital photography. Nelson Education . 

21. Mudg, M., Schroer, C., Earl, G., Martinez, K., Pagi, H., Toler-Franklin, C., and Mathews, N. (2010). 

Principles and practices of robust, photography-based digital imaging techniques for museumsAmerican 

Institute for Conservation (AIC). 1994. AIC Code of Ethics and Guidelines for Practice . 

22. Schmid, W. (2000). GRADOC-Graphic Documentation Systems in Mural Painting Conservation: research 

seminar, Rome 16-20 November 1999. ICCORM Cambridge: The Museum Documentation Association 
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 هدف کلی: 

 .ای  شیشه سفالی  و  سنگی، آثار فرسایش و  تخریب روند شناخت و  رسان آسیب عوامل آسیب، انواع با آشنایی -

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی ا شهیو ش ی سنگ ،ی سفال ی و فرهنگ ی خ یدر آثار تار بیبا انواع و اشکال مختلف آس  انیدانشجو یی آشنا .1

  ،ی کیمکان  ،ی کیز یرسان مختلف ف   بیو عوامل آس  یا  شهیو ش  ی سنگ  ،ی سفال  ی و فرهنگ  یخ یرسان در آثار تار  بی آس  ی و خارج  ی شناخت عوامل داخل .2

  آثار نیا شیو فرسا بیتخر  سمیبا مکان یی و آشنا ی عیطب  یایو بال ی انسان ،ی کیولوژیب ،یی ایمیش

 .آنها یو طبقه بند  یا شهیو ش ی سنگ ،ی سفال  ی و فرهنگ  ی خ یآثار تار شیو فرسا بیتخر ب،یشناخت علل و منابع آس .3

آثار، شامل: زمان    ی آنها در طول زندگ  شیدایو نحوه پ  یا  شهیو ش  ی سنگ  ، ی سفال  ی خ یدر آثار تار  بیانواع و منابع مختلف آس  یو طبقه بند  یی شناسا .4

 بعد از کاوش و در زمان مرمت و بعد از آن ،ینگهدار ط یشرا ایدفن  طیساخت و استفاده، مح 

 یی ایمیش ،ی کیزیرسان ف  بیعوامل مختلف آس ریتحت تاث یا شهیو ش ی سنگ ،ی سفال ی و فرهنگ ی خ یآثار تار شی و فرسا بیتخر سمیبا مکان یی آشنا- .5

بر احجام    د یآنها با تاک  یساخت، انتقال و نگهدار   یندهایحاصل از فرا  یبها یآس  دی معاصر با تاک  ی ا  شهیو ش  ی سفال  ، ی ها در آثار سنگ  ب یشناخت آس .6

  ی فرهنگ

 مورد استفاده در حفظ و مرمت آثار دیمواد جد یهایو دگرگون  ندهایفرا ها،یژگیبا و  یی آشنا .7

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 خواهد بود. روش مطلوب، تدریس نظری با استفاده از امکانات سمعی و بصری 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون میان ترم نوشتاری  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات مورد نیاز

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

و حفاظت، ترجمه رسول وطن    ی کردن، استحکام بخش  زیتم  ،یجو  ی سنگ و حفاظت از آن، آلودگ  ی (، فرسودگ1370و. )  نا،یج.ج.، فاس  آموروسو، .1

 کشور.  ی فرهنگ راثیدوست، تهران: سازمان م

ساختمانی ایران، تهران: وزارت مسکن و   یهاتعدادی از سنگ   فیتی(، تعیین ک1384بختیاری، سعید و جمشید روح شهباز، زهرا درودیانی. )  بخشعلی  .2

 شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. 

ساختمان و مسکن، چاپ    قاتیمرکز تحقتهران:    ،ی انتخاب سنگ ساختمان  ی(، راهنما 1383)  ن،یحس  وچه، یعل  د،ی سع  ،یی رزایبختیاری، سعید، م  بخشعلی  .3

 چهارم. 

 )گوتنبرگ(. ریسفال. تهران: م  ،ی (. لعاب، کاش1363رضا. ) ،یریبص .4

 . ریرکبیها، تهران: امسنگ  تخصصی  نامه¬(. واژه1385. )دهیفر ،ی حلم .5

 تهران: فضا  ،ی میزند کر یو هاد ی رازان یترجمه: مهد ،ی علم ی پژوهش ها نیبر آخر ی( حفاظت سنگ مرور1394.)سیپرا  فورد،یکل ک،یار دوئن، .6

 شناسی سنگ، سفال، شیشه آسیب  عنوان درس به فارسی: 

 Diagnosis of Stone, Ceramic and عنوان درس به انگلیسی:

Glass 
 واحد نوع درس و 

 نظری  پایه  شیمی معدنی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 انتشار. ی نشر شرکت سهام ف،یظر ی ها کیسرام ی(؛ تکنولوژ1382مهران) ن،یافسون و مت ،ی میرح .7

 معدنی، تهران گستره.  ریتزئینی و نمای ایران معادن و ذخا یها(. اطلس معادن سنگ 1384اول، جمال. ) کسیانی  .8

 .رانیساختار، خواص و کاربرد. تهران: دانشگاه علم و صنعت ا شه،یش( 1381واهاک. ) ان،یمارقوس .9

 اصفهان.  ی صنعت ی . تهران: جهاد دانشگاهی کیو مصالح سرام رگدازی(. مواد د1364احمد. ) ،ی منش .10

 نشر سمت.  ،ی دوره اسالم یکاربرد  ی( هنرها1397) اریبر، ماز کیرسول و ن دیس ،ی حاج یموسو .11

 . ی تهران: جهاد دانشگاه ،ی رازان یسنگ، ترجمه: غالم رضا وطنخواه، مهد بیتخر ی( فرهنگ مصور الگوها1390) نیبلم ورگس، .12

13. Davison, S., and Newton, R. G. (2008).Conservation and restoration of glass. Routledge . 

14. Tennent, N. H. (1999). The conservation of glass and ceramics: research, practice and training. James and 

James . 

15. Buys, S., and Oakley, V. (2014). Conservation and restoration of ceramics. Routledge . 
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 هدف کلی: 

 شوند. آشنایی با انواع آسیب و همچنین عوامل مختلفی که باعث ایجاد تخریب مصالح ساختمانی و تزئینات وابسته به معماری می -

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

  ی می)ساختمان و ساختار اثر( عوامل اقل  ی ذات  هایی ژگ ی( همانند: و ی کیولوژی و ب  یی ایمیش  ،ی کیو مکان  ی کیزی)ف   رسانبیبا عوامل آس  انیدانشجو   یی آشنا .1

ب مصالح  یتخر  ت یو درنها  ب یانواع آس  ی رگیها برهم که باعث شکلآن  رات یو تأث  ره یها و غنمک   ،ی ستی(، آفات زرهیو غ  ی رطوبت  ،یی )نوسانات دما

 ی وابسته به معمار ناتیو تزئ  ی خ یتار هیمورداستفاده در ابن یمعمار

 ا یدفن    ط یها در مراحل مختلف عمر )زمان ساخت و استفاده، مح آن  شیدای و پ  یرگیشکل  ندیآثار و فرآ  های بی انواع منبع آس  یبندو طبقه  یی شناسا .2

 ی ( و مصالح معماررهیبعد از کاوش، در زمان مرمت و غ ،ینگهدار طیشرا

 رسان بیو عوامل آس دهندهل یبا توجه به ساختار اجزا تشک اءیاش بیتخر یندهایو فرآ هازمیبا مکان یی آشنا .3

 مورد استفاده در حفظ و مرمت آثار دیمواد جد یهایو دگرگون  ندهایفرا ها،یژگیبا و  یی آشنا .4

 آنها  یساخت و نگهدار  یندهایحاصل از فرا  یبهایآس دی معاصر با تاک  یمعمار یها  هیآراها در مصالح و   بیآس شناخت .5

 مورد استفاده در حفظ و مرمت آثار دیمواد جد یهایو دگرگون  ندهایفرا ها،یژگیبا و  یی آشنا .6

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 امکانات سمعی و بصری خواهد بود. روش مطلوب، تدریس نظری با استفاده از 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات مورد نیاز

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
و حفاظت، ترجمه رسول وطن    ی کردن، استحکام بخش  زیتم  ،یجو  ی سنگ و حفاظت از آن، آلودگ  ی (، فرسودگ1370و. )  نا،یآموروسو، ج.ج.، فاس .1

 .کشور ی رهنگف  راثیدوست، تهران: سازمان م

 .ی اه گشدان ابتر ک ش: نرانه. تشنمی قیدود صمو مح  ی روچکاس دمح م¬یلظر عن ری، زاکخ کیانکم اهگشیا(، آزم 1380. )الیل ان،یار خ تاف  .2

 .ت عنو ص ملر: ع شن امره: پرانه . تاک خ کیانکم اهگ شیا(. آزم 1387. )ل یاعماس ،ی الکاف  .3

 .انیتهران: هاد ،یدهکرد  انیهاد ژهیمن یحفاظت گران بنا، ترجمه یبرا ی شگاهیآزما ی(. کتاب راهنما1384. )یمار نیج کو،یوتانیت .4

 .خاک. کرج: سرافراز کیمکان شگاهی(. آزما1388خرد رنجبر، محمد. ) د،یسع ،ی خرقان .5

 .. تهران: دانشگاه تهرانی و فن شناس ی شناس  بی: شناخت، آسی (. مرمت آثار معمار1390. )ی مجتب  ،ی لیاردب رضازاده .6

 .انکالس ی گ نرهف  اتدم ز خرک: مرانه ؛ تانزگرمه اهگ ش: داناسبندرع، بخاک کیانکم اهگ شیا(. آزم1379. )شنمی قیدود صمح م ،ی روچک اس دمح میلع .7

 .. اصفهان: الحجی ابوالفضل سمنان ی . ترجمهیآثار هنر ی علم ی بررس  های(. روش 1378مارکو. ) ،ی فرت .8

 های معماری شناسی مواد، مصالح و آرایهآسیب  عنوان درس به فارسی: 

 عنوان درس به انگلیسی:
Diagnosis of Construction 

Materials and Architectural 

Decorations 

 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  ی معدن ی میش  شه،یسنگ، سفال و ش ی شناس بیآس نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی  
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 .رانیا تعنص  لمع اهگش: دانهران. ت خاک کیانکم اهگ شیا(. آزم 1382. )زادهحالص نیسح ار،یازب نس دحمح م .9

 .نشر سمت ،ی دوره اسالم یکاربرد  ی( هنرها1397) اریبر، ماز کیرسول و ن دیس ،ی حاج یموسو .10

 .وراپشی دنواز: ج( اهاتشیاآزم یریوص ت رحا شب راهم)ه  اکخ کیانکم اهگشیا(. آزم 1383. )دیون اط،ی، و خورصنم  ،یدیوح .11

 .مواد و مصالح. تهران: دانشگاه تهران ،ی خ یتار یدر حفاظت و مرمت بناها ی شگاهیآزما  یهاپژوهش ی(. کاربر1386. )ژهیمن ،یدهکرد  انیهاد .12

13. Mccarthy, David F. (2002). Essentials of soil mechanics and foundations: basic geotechnics, Upper Saddle 

River, N.J: Prentice Hall 
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 هدف کلی: 

 ای پایههای سه ها و نقاشی های مختلف دیوارنگارههای آسیب و همچنین عوامل مختلفی که باعث ایجاد تخریب و ضایعه بر الیه آشنایی با گونه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

)ساختمان و ساختار اثر(  ی ذات هایی ژگی( همانند: و ی کیولوژیب ،یی ایمیو فتوش  یی ایمیش ،ی کیو مکان ی کیزی)ف  رسانبیبا عوامل آس  انیدانشجو یی آشنا .1

انواع  یرگیها برهم که باعث شکلآن  راتیو تأث رهیمحلول و غ ریمحلول و غ یهانمک ،ی ستی(، آفات زرهیو غ ی رطوبت  ،یی )نوسانات دما ی میعوامل اقل

 یآثار نقاش بیتخر تیو درنها بیآس

 و عوامل آنها ی آستر و بستر نقاش گاه،ه یدر تک هاب یآس یبندو طبقه یی شناسا .2

  و عوامل آنها های رنگ نقاش یۀو ال  ۀبوم کنند ای ی تدارکات  یۀدر ال هاب یآس یبندو طبقه یی شناسا .3

 و عوامل آنها ی پوشش محافظ نقاش  ای ی ورن  یۀدر ال هاب یآس یبندو طبقه یی شناسا .4

 رسان بیو عوامل آس دهندهل یبا توجه به ساختار اجزا تشک های نقاش بیتخر یندهایآو فر هاکیبا مکان یی آشنا .5

 از حفاظت و مرمت نامطلوب و علل آنها ی ناش یها بیبا آس یی آشنا .6

 یها ی مواد در مرمت نقاش نیمعاصر و کاربرد ا یحفظ و مرمت آثار هنر یدر راستا ی نقاش دیمواد جد یهایو دگرگون  ندهایفرا ها،یژگیبا و  یی آشنا .7

 یخ یتار

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 روش مطلوب، تدریس نظری با استفاده از امکانات سمعی و بصری خواهد بود. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات مورد نیاز

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:   .1
قاجار در اصفهان. تهران:   -یدوران صفو ناتییطال در تز هایه یال ؛یوابسته به معمار ناتییتز بیتخر ندیفرآ ی (. بررس1375محمدرضا. ) ،ی فیشر .2

 .دانشگاه هنر تهران

 .رانیا ی ها. تهران: انجمن خوردگها و پوششرنگ ی (. هوازدگ1392فرشته. ) ،یی محمد و رضا دیس ها،ی ریکث .3

 .یوزارت مسکن و شهرساز(. دوازده درس مرمت. تهران: 1374آتوسا. ) ان،یریرکبیاصغرمحمد، و ام ،یمحمدحسن. مراد ،ی عل محب .4

 .ریرکبیرنگ. تهران: ام ی تجرب ی می(. ش1382. )رضایعل ،یی نانوا ی میاحمد، و عظ  ،یهرو  مؤمن .5

6. Mora, Paolo; Laure Mora; Paul Philippot (1984). Conservation of Wall Paintings. London, Butterworth. 

7. Roy, A. (1993). Artists’ pigments. A handbook of their history and characteristics, 2. National Gallery of Art, 

Washington, DC. 

8. Sabbioni, C.; Zappa, G.; Riontino, C.; Blanco–Varela, M. T.; Aguilera, J.; Puertas, F. et al. (2011). 

Atmospheric deterioration of ancient and modern hydraulic mortars. Atmos Environ, 35:539–548. 

 شناسی نقاشی و دیوارنگارهآسیب  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Diagnosis of Painting and Mural عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی معدنی، شیمی آلی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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9. Skytte, L. (2008). The effect of Airborne Ammonia on the deterioration of Murals. Cultural Heritage Meet 

Practice, 8th European Conference on Research for Protection, Conservation and Enhancement of Cultural 

Heritage, Ljubljana, Slovenia. 

10. Stephenson, J. (1989). The materials and techniques of painting . London: Thames and Hudson . 
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 هدف کلی: 

 آشنایی انواع آسیب و همچنین عوامل مختلفی که باعث ایجاد تخریب و ضایعه بر منسوجات، فرش آثار کاغذی و چرم 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

)ساختمان و ساختار اثر(  ی ذات هایی ژگی( همانند: و ی کیولوژیب ،یی ایمیو فتوش  یی ایمیش ،ی کیو مکان ی کیزی)ف  رسانبیبا عوامل آس  انیدانشجو یی آشنا .1

  تیدرنهاو  بیانواع آس یرگیها برهم که باعث شکلآن راتیو تأث رهیها و غنمک ،ی ستی(، آفات زرهیو غ ی رطوبت  ،یی )نوسانات دما ی میعوامل اقل

 .گرددی م ی و چرم  یمنسوجات، آثار کاغذ  بیتخر

 ایدفن  طیها در مراحل مختلف عمر )زمان ساخت و استفاده، مح آن شیدایو پ یر گیشکل ندیآثار و فرآ هایبیانواع منبع آس یبندو طبقه یی شناسا .2

 ی و چرم  ی( منسوجات، فرش و آثار کاغذ رهیبعد از کاوش، در زمان مرمت و غ ،ینگهدار طیشرا

 رسان بیو عوامل آس دهندهل یبا توجه به ساختار اجزا تشک اءیاش بیتخر یندهایو فرآ هازمیبا مکان یی آشنا .3

 مورد استفاده در حفظ و مرمت آثار دیمواد جد یهایو دگرگون  ندهایفرا ها،یژگیبا و  یی آشنا .4

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 خواهد بود.  یو بصر ی با استفاده از امکانات سمع ینظر سیروش مطلوب، تدر

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 سمعی و بصریکالس درس همراه با تجهیزات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:   .1
)ره(. قم: کتابخانه حضرت    ی نجف  ی مرعش  اهللت یدر کتابخانه آ  یو مرمت آثار کاغذ   یی آفت زدا  ،ی شناسب یآس  یهاوه ی(. ش1375ارجمند، محمدرضا. ) .2

 .ی مرعش ی العظماهللتیآ

 .ژییافرا،. تهران: آ اسیال یترجمه ،ی کیاپت ،ی کیمکان ،یکاغذ: ساختار یهای ژگیو  ی (. مبان1385. )امیلیو  اسکات، .3

 .ی فرهنگ راثیهران: سازمان م. تآزادواری  منصورهها و پوشاک، ترجمه: از مجموعه بافت یمصور مراقبت و نگهدار ی(. راهنما1385نوال. ) باردو، .4

 .. تهران: سمتیامواد کتابخانه ی(. حفاظت و نگهدار1388بابک. ) پرتو، .5

 .ریرکبیچوب و کاغذ. تهران: ام عیو صنا ی عی(. فرهنگ منابع طب1375. )یلوفری ن ز،یپرو  .6

  .تهران هنر دانشگاه تهران دوست،وطن. مترجم رسول ی خ یو تار یو مرمت آثار هنر ی(. حفاظت، نگهدار1376هارولد ج. ) تیپلندر .7

تهران: انتشارات   ان،یفروزان عالم ،ی نجف  میکر  یچرم، ترجمه ی کیزیف  یهاو آزمون یی ایمیش یزهایآنال ی علم ی(. راهنما 1388ماهادوان. ) ،ی .اس.کی ت .8

 .سوره مهر

 .و منابع گرگان یدانشگاه علوم کشاورز. گرگان: رکاغذیدر چوب و خم افیال ی(. مرفولوژ1379. )نیاءالدیض ،ی نیحس .9

 .(. تهران: فرزانی )قطاع رانیدر ا ی(. هنر کاغذبر 1379. )یی ح ی ذکاء، .10

 شناسی کاغذ، چرم و منسوجات آسیب  عنوان درس به فارسی: 

 Diagnosis of Paper, Leather and عنوان درس به انگلیسی:

Textile 
 واحد نوع درس و 

 نظری  پایه  شیمی معدنی، شیمی آلی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 ن سدحمح م  حیح صت  ر،فونیامه  انژگم  ی، ترجمه  ابتک  ی اف ح و ص  اظتفح  ی ارسف ه  ب  ی سیلگان  ی فیوصت  گنره(. ف 1377. )نتگنیرات  و دان  ،ی ت  تم  س،رتراب .11

 .شدان دی: امرانه اران. تفص اسیال حیح صو ت همرجر تب ظارتا، نبه د شمح و م ی امسور حصنم ،ی اتباث

 .ژییفر، تهران: آ ی و حسن صادق  یی رشکرایاحمد م یکاغذ، ترجمه ی می(. ش1381. )ستوفریجان کر روبرتس، .12

 ی گنرهف   راثیم  انازم: سرانته   ،ی تاسرا بزه    یترجمه  ،نتیولروپتم  وزهدر م  ه تاررف کب  های : روشی رنه  ی ایاش  یدارهگو ن  تبراق م  (. 1375. )یرارجم  ،ی لش .13

 .ی اراتشتو ان ی گ نرهاد ف ن، اسوزشآم تیریدور، مش ک

م  ی هدارگن  ه تیکم  ها،ی آن گیاب  ی الملل نیب  یوراش .14 ف 1381رمت. )و  نفح  گنره(.  و  ب  هانخ ابتواد کم  یهدارگظ  مب  ی ارسف   -  ی سیلگان  ی انگیاو   ی اهادلعا 

 .انگ ترسهر ف شن هس ؤس: مرانهت اد،ابنیمی ماشه  نسح ی همرجرا، توئوگو نپرسک نارمک  یهتراسی. و ی و روس یوسرانف   ،ی یایالتیا ،ی انمآل ،ی یایانپاس

  ام یفر. تهران: دانشگاه پ  ی و حسن صادق   یی رشکرایاحمد م  یو کاغذ، ترجمه   ریچوب خم  ی میدر ش  هیتجز  ی ها(. روش1384. )مویارو، و آلن را  شوشروم، .15

 .نور

 ی جمهور  ی . تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملیاو کتابخانه  یویبه مواد آرش  رسانبیآس  ی کروبی(. عوامل م1391. )ی روح  قهیمحمد، و صد  ،یقهر .16

 .رانیا ی اسالم

 .ی آستان قدس رضو   یاستاد، مشهد: انتشارات کتابخانه مرکز  ی عابد  ی عباسعل  یکاغذ، ترجمه   شیدر فرسا  کیولوژی(. نقش عوامل ب1371فوستا. )  گالو، .17

 .داه ر ششن ،اتغیلبو ت شژوهپ تاونعم ،ی الماس الب قان دیهش ادین: برانهدا. ت ه ش یاوزهار مآث ی دارهگظ و نف(. ح 1382. )دیمح ،ی رانهت  یرظاهم .18

 .چرم. تهران: مبتکران  یو تکنولوژ ی می(. ش1381فرحناز. ) ،ی محمدرضا، و کارگر بهبهان ،یمالرد .19

 .ژییو کاغذ. تهران: آ ریخم یآور(. فرهنگ اصطالحات فن 1381احمد. ) ،یی رشکرایم .20

(. مشهد: انتشارات آستان 1379ابوالحسن سرو مقدم )   ی(. راهنمای حفاظت و نگهداری مرمت کاغذ، ترجمه  1989آن لیه، و فیلیپ وان دم. )  ناردی، .21

 .قدس رضوی

 .عمومی کشور یهاکتابخانه یامنائت یمواد کتابخانه. تهران: دبیرخانه ه یهابی ها و آس(. آفت 1371مهرداد. ) نیکنام، .22

  ،ی الم اد اسارش : وزارترانه . تی دترداد وحه م  یترجمه  ا،هی انگیاواد بو م اج، عوانخ ت، اس وب، چرم چ اظتف(. ح 1364)آ. ا..  ورنر، .23

ران: موزه و مرکز اسناد  (. ته1379) کنام،یکتابخانه، ترجمه مهرداد ن یهامجموعه  یی آفت زدا یبرا یی ایمیرشیغ یندها ی(. فرآ1992. )ی ج  وهانای زر،یولها .24

 .ی اسالم یمجلس شورا

25. Banik, G., et al. (2011). Paper and water: a guide for conservators (pp. 419-436). Oxford: Butterworth-

Heinemann. 

26. Boersma, F., et al. (Eds.). (2007). Unravelling textiles: a handbook for the preservation of textile collections 

London: Archetype Publications Ltd. 

27. Brooks, M. M., and Eastop, D. D. (Eds.). (2011). Changing views of textile conservation. Readings in 

conservationLos Angeles: The Getty Conservation Institute. 

28. Butterfield, F., and Eaton, L. (Eds.). (1991). Paper and textiles: the common ground: preprints of the 

conference held at the Burrell Collection, Glasgow, Edinburgh: Scottish Society for Conservation and 

Restoration. 

29. Diba, L. S. (1994). Lacquerwork of Safavid Persia and its relationship to Persian Painting. 

30. Fan, Q. (Ed.). (2005). Chemical testing of textiles. CRC Press. 

31. Florian, M. L. E., Kronkright, D. P., and Norton, R. E. (1991). The conservation of artifacts made from plant 

materials. Getty Publications. 

32. Houck, M. M. (Ed.). (2009). Identification of textile fibers. Elsevier. 

33. Janaway, R., and Wyeth, P. (Eds.). (2005). Scientific analysis of ancient and historic textiles: informing 

preservation, display and interpretation: postprints London: Archetype Publications Ltd. 

34. Kite, M., and Thomson, R. (Eds.). (2006). Conservation of leather and related materials. Routledge. 

35. Landi, S. (Ed.). (1992). The textile conservator’s manual. Butterworth-Heinemann series in conservation and 

museology NV  - xvii, 320 p. : ill. (some col.), bibliog., index. Oxford: Butterworth-Heinemann Publishers. 

36. Lennard, F., and Hayward, M. (Eds.). (2006). Tapestry conservation: principles and practice. Butterworth-

Heinemann series in conservation and museology Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

37. O’Connor, S., and Brooks, M. M. (Eds.). (2007). X-radiography of textiles, dress and related objects. 

Butterworth-Heinemann series in conservation and museology Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

38. Pedersen, M. C. (2004). Gem and ornamental materials of organic origin/by Maggie Campbell Pedersen. 

Elsevier 
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 هدف کلی: 

 استخوان، عاجی، شاخی و صدفی آشنایی با انواع آسیب و عوامل ایجاد تخریب و ضایعه در آثار چوبی، -

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی می)ساختمان و ساختار اثر( عوامل اقل  ی ذات هایی ژگی( همانند: و ی کیولوژیب  ،یی ایمیو فتوش  یی ایمیش ،ی کیو مکان  ی کیزی)ف   رسان بیبا عوامل آس  یی آشنا .1

 ،ی آثار چوب   بیرتخ   تیو درنها  بیانواع آس  یر یگ-ها برهم که باعث شکلآن  راتیو تأث  رهیها و غنمک  ،ی ستی(، آفات زرهیو غ  ی رطوبت  ،یی )نوسانات دما

 .گرددیم ی و صدف  ی شاخ ،ی عاج ،ی استخوان 

 ا یدفن    ط یها در مراحل مختلف عمر )زمان ساخت و استفاده، مح آن  شیدای و پ  یرگیشکل  ندیآثار و فرآ  های بی انواع منبع آس  یبندو طبقه  یی شناسا .2

 ی و صدف  ی شاخ ،ی عاج ،ی استخوان  ،ی ( آثار چوبرهیبعد از کاوش، در زمان مرمت و غ ،ینگهدار طیشرا

 رسان بیو عوامل آس دهندهل یبا توجه به ساختار اجزا تشک اءیاش بیتخر یندهایو فرآ هازمیبا مکان یی آشنا .3

 مورد استفاده در حفظ و مرمت آثار دیمواد جد یهایو دگرگون  ندهایفرا ها،یژگیبا و  یی آشنا .4

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 خواهد بود.  یو بصر ی با استفاده از امکانات سمع ینظر سیروش مطلوب، تدر

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس همراه با تجهیزات سمعی و بصری

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .همدان پزشکی  علوم دانشگاه  دهان، فک و صورت. همدان: هیاستخوان در ناح ی(. پاتولوژ1385سوسن. ) ،ی رانیا .1

 .تهران: دانشگاه تهران ران،یشمال ا  های(. اطلس چوب1372داود، ) پارساپژوه، .2

  .تهران هنر دانشگاه نتهرا دوست،. مترجم رسول وطنی خ یو تار یو مرمت آثار هنر ی(. حفاظت، نگهدار1376هارولد ج. ) تیپلندر .3

 .و منابع گرگان ی. گرگان: دانشگاه علوم کشاورزرکاغذیدر چوب و خم افیال ی(. مرفولوژ1379. )نیاءالدیض ،ی نیحس .4

 .ی . تهران. جهاد دانشگاهی شناسدر باستان ی شناس(. استخوان 1395محمود. )  ان،یدریح .5

 .انیتهران: آبز ،ی صدف  اءیاز صدفها و اش یحفاظت و نگهدار ی(. راهنما1387. )ی مهد ،ی رازان  .6

 .(، هنر خاتم، تهران: سمت1390)  دیناه ،ی غالمرضا و جالل طلب،یروز .7

فر. تهران: دانشگاه   ی و حسن صادق  یی رشکرایاحمد م یو کاغذ، ترجمه   ریچوب خم ی می در ش هیتجز یها(. روش1384. )مویارو و آلن را شوسروم، .8

 .نور امیپ

 .لی. تهران: عقی عموم ی شناس(. استخوان1387) گرانیمحمدرضا، و د ،ی غالم .9

تهران.   یشهردار  یو هنر ی سازمان فرهنگ  ی. کتابخانه های آثار هنر میمحافظت و ترم  یبرا ی علم یها ی (. فرهنگ و دانستن1382. )دیجاو  وضات،یف  .10

 .ی تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 شناسی چوب، استخوان و عاجآسیب  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Diagnosis of Wood, Bone and Ivory عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی آلی   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 .داه ر شش: نرانهدا. ت ه ش یاوزهار مآث ی دارهگظ و نف(. ح 1382. )دیمح ،ی رانهت  یرظاهم .11

 .. تهران: نور دانشی استخوان و مفاصل با اصطالحات آناتوم ی (. آناتوم1391سولماز. ) دزاده،یمج  دون،یفر نگهدار، .12

 .ریرکبیچوب و کاغذ. تهران: ام عیو صنا ی عی(. فرهنگ منابع طب1375. )زیپرو ،یلوفرین .13

 ،ی الماد اسارش : وزارترانه . تی دترداد وحه م   یترجمه  ا،هی انگیاواد بو م اج، عوانخ ت، اسوب، چ رمچ اظتف(. ح 1364. )ی آنتون  لیآلفرد ام ورنر، .14

  .اهوزهم  لک اداره

15. Athanasou, N. A. (1999). Colour atlas of bone, joint, and soft tissue pathology. Oxford University Press, 

USA. 

16. BINFORD, L. R. (1981). Bones: ancient men and modern myths. New York. Academic Press. 

17. Buhion, C. (1991). Characterization and Conservation of waterlogged archaeological wood. Ph.D. thesis, 

University of Michigan, Ann Arbor. 

18. Coles, J. M. (Ed.). (1990). Waterlogged wood: guidelines on the recording, sampling, conservation, and 

curation of structural wood. London: English Heritage. 

19. Council, A. W. (Ed.). (1993). Wood protection guidelines: protecting wood from decay fungi and termites . 

Washington, DC: National Institute of Building Sciences. 

20. Descamps, F. (Ed.). (2006). Methodology for the Conservation of Polychromed Wooden Altarpieces: an 

international conference organized by the Getty Conservation Institute and the Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico, Seville, May 2002. Seville: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. 

21. Espinoza, E. O., and Mann, M.-J. (Eds.). (1991). Identification guide for ivory and ivory substitutes. 

Washington, DC: World Wildlife Fund. 

22. Florian, M.-L. E. (Ed.). (2016). Comparative anatomy of branches, roots and wood of some North American 

dicotyledonous and coniferous trees and woody shrubs used in ethnographic artifacts: identification and 

conservation concerns. Vancouver: University of British Columbia.  

23. Levitan, A. (Ed.). (1993). Dusting wood objects. Conserve o gram. Washington, DC: United States. 

National Park Service. 

24. Pedersen, M. C. (2004). Gem and ornamental materials of organic origin/by Maggie Campbell Pedersen. 

Elsevier. 

25. Rivers, S., and Umney, N. (Eds.). (2003). Conservation of Furniture. Butterworth-Heinemann series in 

conservation and museology. Oxford ; Boston: Butterworth-Heinemann. 

26. Spalteholz, W. (2013). Atlas of human anatomy. Butterworth-Heinemann 

27. Unger, A., Schniewind, A. P., and Unger, W. (Eds.). (2001). Conservation of wood artifacts: a handbook . 

Heidelberg: Springer-Verlag GmbH andamp; Co. KG 

28. Zabel, R. A., and Morrell, J. J. (Eds.). (1992). Wood microbiology: decay and its prevention. Orlando: 

Academic Press, Inc 
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 هدف کلی: 

 ها و ضایعات آثار فلزی  آشنایی با عوامل ایجاد آسیب و تخریب آثار فلزی و شناسایی انواع آسیب

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی می)ساختمان و ساختار اثر( عوامل اقل  ی ذات هایی ژگی( همانند: و ی کیولوژیب  ،یی ایمیو فتوش  یی ایمیش ،ی کیو مکان  ی کیزی)ف   رسان بیبا عوامل آس  یی آشنا .1

تأث  رهیمحلول و غ  ریمحلول و غ  یهانمک  ،ی ستی(، آفات زرهیو غ  یرطوبت  ،یی )نوسانات دما و   بیآس  واعان  یر گیها برهم که باعث شکلآن  راتیو 

 یخ یفلزات تار بیتخر تیدرنها

  ط یشرا  ایدفن    طیها در طول زمان اعم از )زمان ساخت و استفاده، مح آن  شیدایو پ  یر گیشکل  ندیآثار و فرآ  های ب یانواع آس  یبندو طبقه  یی شناسا .2

 یخ ی ( فلزات تاررهیبعد از کاوش، در زمان مرمت و غ ،ینگهدار

 رسان بیو عوامل آس دهندهل یبا توجه به ساختار اجزا تشک ی خوردگ یندهایبا فرآ یی آشنا .3

  ی بر احجام فرهنگ دی آنها با تاک یساخت، انتقال و نگهدار ی ندهایحاصل از فرا یبهایآس دیمعاصر با تاک یها در آثار فلز  بیشناخت آس .4

 مورد استفاده در حفظ و مرمت آثار دیمواد جد یهایو دگرگون  ندهایفرا ها،یژگیبا و  یی آشنا .5

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 خواهد بود.  یو بصر ی با استفاده از امکانات سمع ینظر سیروش مطلوب، تدر

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 میان ترم شامل آزمون نوشتاری سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 عی و بصریکالس درس همراه با تجهیزات سم 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .. تهران: باستانتین یقار اکبری ترجمه: عل ،یمتالورژ شگاهیکامل آزما  ی(. راهنما1364ژوزف. ) ،ی اوموسک .1

 در مرمت، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان  یفلز ی خ یآثار تار ی (، بررس 1389) درضا،یفرد، حم بخشنده .2

-رسول وطن یترجمه  ،ی: درمان، مرمت و بازسازی خ یو تار یو مرمت آثار هنر ی(. حفاظت، نگهدار1391ورنر. ). یو ا.ا مز،یج ت،هرولدیپلندر .3

 .تهران هنر دانشگاه. وستد

 .رانیگران ا ختهی. تهران: جامعه ری ختگیساختار قطعات ر زی(. ر1371فرهاد. ) ،یرهبر .4

 .فلزات. تهران: دهخدا ی(. تکنولوژ1362. )رجیا ان،یطهماس .5

 .دانش نهیفلزات. تهران: گنج  ی می(. ش1374منصور. ) ،ی نیعابد .6

 .و حفاظت. اصفهان: ارکان اصفهان ی خوردگ ی شگاهیآزما یها(. آزمون 1389. )ی محمدعل گلعذار، .7

 .رانیتهران: نامه فرهنگ ا رانیدر ا ی(. فلزگر1364. )وسفی دزاده،یمج  .8

. ی خائف دیمج  ،ی محمدرضا باطن  ،یاعتزاز یقطره. مترجمان مهد شیفلزات با استفاده از آزما  ی بیرتخریو غ عیسر یی (. شناسا1386ام .ال. ) لسون،یو  .9

 .اصفهان: اردکان دانش

 شناسی اشیاء فلزی آسیب  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Diagnosis of Metal Objects عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی معدنی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 . ی فرهنگ ی . تهران: علم انیناصر موقت یترجمه ،ی اسالم  ی(. ساخت مصور تکنولوژ1375دانالد. )  ل،ی حسن، احمد، و ره وسفی .10

11. Balme, J., and Paterson, A. (Eds.). (2009). Archaeology in practice: A student guide to archaeological 

analyses. John Wiley and Sons. 

12. Burgess, D. (1990). Chemical science and conservation. Macmillan Education Ltd 

13. Caley, E. R. (2013). Analysis of Ancient Metals: International Series of Monographs on Analytical Chemistry. 

Elsevier. 

14. Goffer, Z. (2006). Archaeological chemistry (Vol. 170). John Wiley and Sons. 

15. Odegaard, N., Carroll, S., and Zimmt, W. S. (2000). Material characterization tests for objects of art and 

archaeology. Archetype. 

16. Rapp, G. (2009). Archaeomineralogy. Springer Science and Business Media. 

17. Scott, D. A. (1992). Metallography and microstructure in ancient and historic metals. Getty publications. 

18. Scott, D. A. (2002). Copper and bronze in art: corrosion, colorants, conservation. Getty publications 
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 هدف کلی: 

  ی شگاهیآزما یها ی انجام بررس نهیالزم در زم یی و کسب مهارت و توانا تهایمسئول تها،یمحدود تها،یمربوطه، آموزش حساس یشگاههایبا امکانات آزما یی آشنا

 ی سنگ  ، ی سفال  ی و فرهنگ  ی خ ی آثار تار  شیو فرسا  بیو روند تخر  یساخت و فناور  یمواد و مصالح به کار رفته و تکنولوژ  یی و شناسا  هیبه منظور تجز  ازیمورد ن

 مختلف.  یی ایمیو ش ی کیزیف  ی شگاهیآزما ی روش ها قیاز طر یا شهیو ش

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 از آنها یو کاربرد و نحوه کار و نگهدار شهیسنگ، سفال و ش شگاهیدر آزما ازیمورد ن زاتیبا ابزار، مواد و تجه یی آشنا .1

 شه یسفال، سنگ و ش شگاهیمورد استفاده در ازما ی شگاهیو مواد آزما زاتیدر رابطه با استفاده از ابزار، تجه ی منیو ا ی آموزش موارد بهداشت .2

 یانجام بررس ینمونه ها برا یونحوه آماده ساز یا شهیو ش ی سنگ ،ی سفال ی و فرهنگ  ی خ یاز آثار تار یمختلف نمونه بردار یبا روشها یی آموزش و آشنا .3

 مختلف ی شگاهیآزما یها

تخلخل،   ،ی (چگال  ی شگاهیآزما  یبا روش ها  شهیسفال، سنگ و ش  ی خ یتار  ینمونه ها  ی کیز یف   یها  ی ژگیو   یری و اندازه گ  ی بررس  یآموزش روش ها .4

 )رهیو غ ی درصد جذب آب، درصد رطوبت، سخت

ر نگ    جادیلعاب و عامل ا یی ایمیش ب یمنقوش و ترک ی آثار سفال ی و نقاش نیبه کار رفته در تزئ یرنگ ها یی ایمیش  بیترک یی شناسا یآموزش روش ها  .5

 لعابدار  یها نهیدر سفال

و   ی خ ی آثار تار  یشده بر رو   لیمحلول تشک  ر یمحلول و غ  یانواع مختلف شوره ها و نمکها  یی) شناسا  یفیو ک  ی ( کم  ی شگاهیآزما  یآموزش روشها .6

 آنها  شیو فرسا  بیروند تخر ی در ط یا شهیو ش ی سنگ ،ی سفال ی فرهنگ

 ی خ یدهنده آثار تار  ل یمواد تشک  یی ایمی ش  ب یترک  ی و کم  ی فیبه منظور شناخت ک  ی و وزن سنج   ونیتراسیت  ژهیتر به و   ی میش  ی شگاهیازما  یآموزش روشها  .7

 ی ا شهیو ش ی سنگ ،ی سفال ی و فرهنگ

و    یخ یآثار تار   شیو فرسا  بیانواع رسوبات، پوسته ها و محصوالت حاصل از تخر  یی ) به منظور شناسا  یفیو ک  ی ( کم  ی شگاهیآزما  یآموزش روشها .8

 ی ا شهیو ش ی سنگ ،ی سفال ی فرهنگ

 در آنها ی سفال و سنگ به منظور انجام مطالعات پتروگراف ی خ یتار یمقاطع نازک از نمونه ها هیبا روش ته یی آشنا .9

فرهنگ  ی خ یآثار تار   ی کروسکوپیو مطالعه م  ی بررس  یبا روش ها  یی آشنا .10 ته  یا  شهیو ش  ی سنگ  ،ی سفال  ی و  با    ی کروسکوپیعکس م  هیو نحوه  از آنها 

  ) ( ثابت و قابل حمل کروسکوپیم

 مراحل اقدامات هیحفاظت و مرمت و شرح کل شگاهیگزارش آزما نیو تدو  هی ته آموزش .11

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

زمان با کارگاه مطلوب، تدریس نظری موارد فوق توسط استاد و انجام عملیات الزم در آزمایشگاه با راهنمایی استاد است. پیشنهاد میگردد این  درس هم روش  

 مرمت سنگ، سفال، شیشه ارائه گردد. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 گزارش کار نهایی پروژهآزمون عملی میان ترم و در قالب تکلیف کالسی،  شامل ارزشیابی مستمر سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت آزمون عملی و نوشتاری  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 آزمایشگاه سنگ، سفال، شیشه  عنوان درس به فارسی: 

 Laboratory of Stone, Ceramic and عنوان درس به انگلیسی:

Glass 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  شیمی معدنی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 کالس درس و آزمایشگاه 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

  ی : دانشگاه هنر اسالمزی. تبریریمسعود باقرزاده کث یترجمه ،ی خ یمواد در مرمت و حفاظت آثار تار یهیتجز یها(. روش 1393استوارت، باربارا. ) .1

 .زیتبر

 .انی. تهران: هادیدهکرد  انیهاد ژهیمن یحفاظت گران بنا، ترجمه یبرا ی شگاهیآزما ی(. کتاب راهنما1384. )یمار نیج کو،یوتانیت .2

 .مواد و مصالح. تهران: دانشگاه تهران ،ی خ یتار یدر حفاظت و مرمت بناها ی شگاهیآزما  یهاهشپژو  ی(. کاربر1386. )ژهیمن ،یدهکرد  انیهاد .3

 .. اصفهان: الحجی ابوالفضل سمنان یترجمه ،یآثار هنر ی علم ی بررس  های(. روش 1378مارکو. ) ،ی فرت .4

5. Odegaard, N., Carroll, S., and Zimmt, W. S. (2000). Material characterization tests for objects of art and 

archaeology. Archetype 
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 هدف کلی: 

 های شیمیایی و فیزیکی مواد و مصالح ساختمانیآشنایی با ویژگی 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی دستگاه هایو آزمون  کیکالس ی میش ی شگاهیمطالعات آزما ینمونه و مقاطع برا سازیو آماده برداریمختلف نمونه هایبا روش یی آموزش و آشنا .1

چون خاک، گچ، گل، سنگ، آجر، خشت، آهک )همانند:    ی مصالح ساختمان  یی ایمیو ش  ی کیمکان  ،ی کیزیف   هایشیمختلف آزما  یهابا روش  یی آشنا .2

 و...(  ی درصد جذب رطوبت، تخلخل سنج 

چون خاک، گچ، گل، سنگ، آجر،    ی مصالح ساختمان  هایی ژگیخواص و و   نییدر تع  ی دستگاه  هایو آزمون  ی کارگاه  یهاشیانجام آزما  آموزش .3

 خشت، آهک و انواع مالت

 ( یسنگ و مقاومت مصالح معمار  کیخاک، مکان کی)مکان ی مصالح ساختمان ی شگاهیآزما زاتیبا تجه یی آشنا .4

 مراحل اقدامات هیحفاظت و مرمت و شرح کل شگاهیگزارش آزما نیو تدو  هی ته آموزش .5

 ی شگاهی و مواد آزما زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی موارد بهداشت آموزش .6

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 های الزم تحت سرپرستی استاد مربوطه است. روش مطلوب، تدریس نظری موارد فوق توسط استاد و انجام آزمایش

 زمان با کارگاه مرمت مواد و مصالح معماری ارائه گردد. هم پیشنهاد میگردد این درس و 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل ارزشیابی مستمر در قالب تکلیف کالسی، آزمون عملی میان ترم و گزارش کار نهایی پروژههای کالسی در طول نیمفعالیت

 سال بصورت آزمون عملی و نوشتاری آزمون پایان نیم

 ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:   ج(

 کالس درس و آزمایشگاه 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .ی اه گشدان ابتر ک ش: نرانه. تشنمی قیدود صمو مح  ی روچکاس دمح می لظر عن ری، زاکخ کیانکم اهگشیا(، آزم 1380. )الیل ان،یار خ تاف  .1

 .ت عنو ص ملر: ع شن امره: پرانه . تاک خ کیانکم اهگ شیا(. آزم 1387. )ل یاعماس ،ی الکاف  .2

 .انیتهران: هاد ،یدهکرد انیهاد ژهیمن ی¬حفاظت گران بنا، ترجمه یبرا ی شگاهیآزما ی(. کتاب راهنما1384. )یمار نیج کو،یوتانیت .3

 .خاک. کرج: سرافراز کیمکان شگاهی(. آزما1388خردرنجبر، محمد. ) د،یسع ی خرقان .4

 .انکالس ی گ نرهف  اتدم ز خرک: مرانه ؛ تانزگرمه اهگ ش: داناسبندرع، بخاک کیانکم اهگ شیا(. آزم1379. )شنمی قیدود صمح م ،ی روچک اس دمح میلع .5

 .. اصفهان: الحجی ابوالفضل سمنان ی¬. ترجمه ی آثار هنر ی علم ی بررس های ¬ (. روش1378مارکو. ) ،ی فرت .6

 .رانیا تعنص  لمع اهگش: دانهران. ت خاک کیانکم اهگ شیا(. آزم 1382. )زادهحالص نیسح ار،یازب نس دحمح م .7

 ور،اپشی دنواز: ج( اههای ¬شیآزما یریوص ت رحا شب راهم)ه  اکخ کیانکم اهگشیا(. آزم 1383. )دیون اط،ی، و خورصنم  ،یدیوح .8

 .مواد و مصالح. تهران: دانشگاه تهران ،ی خ یتار یدر حفاظت و مرمت بناها ی شگاهیآزما  یهاپژوهش ی(. کاربر1386. )ژهیمن ،یدهکرد  انیهاد .9

 های معماری آزمایشگاه مواد، مصالح و آرایه عنوان درس به فارسی: 

 عنوان درس به انگلیسی:
Laboratory of  Construction 

Materials and Architectural 

Decorations 

 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  شیمی معدنی، آزمایشگاه سنگ، سفال و شیشه  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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10. Mccarthy, David F. (2002). Essentials of soil mechanics and foundations: basic geotechnics, Upper Saddle 

River, N.J: Prentice Hall 

11. Michael E. Kalinski - John Wiley and Sons. (2011). Soil Mechanics Lab Manual paperback 

12. Odegaard, N., Carroll, S., and Zimmt, W. S. (2000). Material characterization tests for objects of art and 

archaeology. Archetype 
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 هدف کلی: 

کارگیری و کسب مهارت و توانایی در انجام اقدامات آزمایشی و به هاها و مسئولیتها، محدودیتهای مربوطه، آموزش حساسیت آشنایی با امکانات آزمایشگاه

 ای. پایههای دیواری و سهی مختلف نقاشی هادهنده و شناسایی الیه های شیمیایی، فیزیکی در شناخت مواد تشکیل روش

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی دستگاه هایو آزمون  کیکالس ی میش ی شگاهیمطالعات آزما ینمونه و مقاطع برا سازیو آماده برداریمختلف نمونه هایبا روش یی آموزش و آشنا .1

 ی نقاش ی هاهیال یی شناسا یی ایمیمختلف ش یهابا روش یی آشنا .2

 یو انواع نقاش ناتیتزئ ی اصل  باتیو ترک دهندهلیمواد تشک یی در شناسا ی دستگاه های و آزمون کیکالس ی میش یهاشیانجام آزما آموزش .3

 ( جالها زاها،رنگ و  هادانهرنگ : شامل) هاو ساختار رنگ هاهیال یی ایمیش باتیبا ترک یی آشنا .4

 ی و مصنوع ی عیطب هایها و بسترنگ ی کی زیو ف  یی ایمیش اتیبا خصوص یی آشنا .5

 ,SEM-EDX, XRF رینظ ) ی دستگاه  هیتجز  هایروش  توسط  هارنگ  شناسایی   ،(تر  ی می)ش  اینقطه  هایشآزمای  از   استفاده  با   هاها و بسترنگ  یی شناسا .6

FTIR) 
 ها هیحمل( از مقاطع مختلف و ال)ثابت و قابل کروسکوپیم لهیوسعکس به  هیته روش .7

 مراحل اقدامات هیحفاظت و مرمت و شرح کل شگاهیگزارش آزما نیو تدو  هی ته آموزش .8

 ی شگاهی و مواد آزما زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی موارد بهداشت آموزش .9

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

  ن یا شودیم شنهادیاستاد مربوطه است. پ ی تحت سرپرست شگاهیالزم در آزما یهاشی موارد فوق توسط استاد مربوطه و انجام آزما ینظر سیمطلوب، تدرروش 

 ارائه گردد. وارنگارهیو د ی زمان با کارگاه مرمت نقاشدرس هم

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل ارزشیابی مستمر در قالب تکلیف کالسی، آزمون عملی میان ترم و گزارش کار نهایی پروژههای کالسی در طول نیمفعالیت

 سال بصورت آزمون عملی و نوشتاری آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 درس و آزمایشگاه  کالس

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 ی : دانشگاه هنر اسالمزی. تبریریمسعود باقرزاده کث ی-ترجمه ،ی خ یمواد در مرمت و حفاظت آثار تار یهیتجز های(. روش 1393استوارت، باربارا. ) .1

 .زیتبر

 .ی فرهنگ ،ی خ ی. تهران: پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاری خ یو کاربرد در حفاظت و مرمت آثار تار ی : مبان ی آل ی می( ش1386. )ایرو  ،یبهادر .2

 .انیتهران: هاد ،یدهکرد  انیهاد ژهیمن یحفاظت گران بنا، ترجمه یبرا ی شگاهیآزما ی(. کتاب راهنما1384. )یمار نیج کو،یوتانیت .3

بخشنده فرد. اصفهان:   درضایو حم ی فرهمند بروجن  دی حم یترجمه ،یهنر ی هادانه(. فرهنگ فشرده رنگ 1378ج. جتتنز، جورج ال. استات. ) رادرفورد .4

 .ی فرهمند بروجن دیحم

 .. اصفهان: الحجی . مترجم: ابوالفضل سمنانیآثار هنر ی علم ی بررس  یها(. روش 1378مارکو. ) ،ی فرت .5

 آزمایشگاه نقاشی و دیوارنگاره  عنوان درس به فارسی: 

 واحد نوع درس و  Laboratory of Painting and Mural عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی معدنی، شیمی آلی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 .مواد و مصالح. تهران: دانشگاه تهران ،ی خ یتار یدر حفاظت و مرمت بناها ی شگاهیآزما  یهاپژوهش ی(. کاربر1386. )ژهیمن ،یدهکرد  انیهاد .6

7. Berrie, B. H. (2007). Artists' pigments: a handbook of their history and characteristics. Vol. 4. National 

Gallery of Art. 

8. Binding, G. (2004). Medieval building techniques. Tempus Publishing. 

9. Eastaugh, N. (2008). Pigment compendium: a dictionary and optical microscopy of historical pigments. 

Routledge. 

10. Eastaugh, N., Walsh, V., Chaplin, T., and Siddall, R. (2007). Pigment compendium: a dictionary of historical 

pigments. Routledge. 

11. Feller, R. L. (1986). Artist's pigments: a handbook of their history and characteristics. Vol. 1.National Gallery 

of Art. 

12. Keune, K. (2005). Binding medium, pigments and metal soaps characterised and localised in paint cross-

sections. 

13. Masschelein-Kleiner, L. (1985). Ancient binding media, varnishes and adhesives. 

14. Odegaard, N., Carroll, S., and Zimmt, W. S. (2000). Material characterization tests for objects of art and 

archaeology. Archetype. 

15. Roy, A. (1993). Artists’ pigments. a handbook of their history and characteristics. Vol. 2. National Gallery of 

Art, Washington, DC. 

16. Solomon, D. H., and Hawthorne, D. G. (1983). Chemistry of pigments and fillers. Wiley. 

17. West Fitzhugh, E. (1997). Artists' pigments: a handbook of their history and characteristics. Vol. 3. National 

Gallery of Art 
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 هدف کلی: 

 عاجی و صدفی  ای، کاغذی، چرم، استخوان،وتحلیل آزمایشگاهی آثار چوبی، پارچههای شیمیایی و فیزیکی در تجزیهآشنایی با کاربرد روش

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

چرم، استخوان و  ،یکاغذ  ،یاپارچه ،ی آثار چوب ی شگاهیآزما لیوتحلهیجهت تجز ه،یو تجز ی عموم ی میش شگاهی با ابزار و مواد موجود در آزما یی آشنا .1

 ی و صدف  ی عاج

چرم، استخوان،   ، یکاغذ  ،یاپارچه  ،ی آثار چوب   ی شگاهیمطالعات آزما  ینمونه برا  سازی و آماده  برداریمختلف نمونه  های با روش  یی و آشنا  آموزش .2

 ی و صدف  ی عاج

آزما  آموزش .3 آزمون  کیکالس  ی میش  یهاشیانجام  شناسا  ی دستگاه  هایو  ف   یساختار  یهای ژگ یو   یی در  مکان  ی کیزیو خواص  چوب  یکیو    ، ی آثار 

 ی و صدف  ی چرم، استخوان، عاج ،یکاغذ  ،یاپارچه

 نوع مرکب، آهار  ،ی کاررفته در صحاف نوع چسب به  صیکاغذ و تشخ  تهیدیاس زانیو م رینوع خم نییتع هایبا روش یی آشنا .4

 کاغذ و پارچه و انواع چرم، عاج و استخوان  افیمختلف چوب و ال هایگونه صیتشخ با نحوه  یی آشنا .5

 (ی معدن مهین -ی آل مهیو ن ی )مواد آل یو ظاهر  ی کیزیخواص ف  ی بررس ی و چگونگ  ی عیتسر یرسازیپ هایبا روش یی آشنا .6

 ( ی آل مهیو ن  ی )مواد آل کیولوژیعوامل ب صیتشخ  هایبا روش یی آشنا .7

 حمل( از مقاطع مختلف)ثابت و قابل کروسکوپی م لهیوسعکس به  هیبا روش ته یی آشنا .8

 مراحل اقدامات هیحفاظت و مرمت و شرح کل شگاهیگزارش آزما نیو تدو  هی ته آموزش .9

 ی شگاهی و مواد آزما زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی موارد بهداشت آموزش .10

 

 متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

  هایزمان با کارگاهدرس هم  ن یا  شودی م  شنهادیاوست. پ  ی الزم تحت سرپرست  یهاشیموارد فوق توسط استاد و انجام آزما  ینظر  سیروش مطلوب، تدر

 مرمت کاغذ، چرم و منسوجات و مرمت چوب، استخوان و عاج ارائه گردد.

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل ارزشیابی مستمر در قالب تکلیف کالسی، آزمون عملی میان ترم و گزارش کار نهایی پروژههای کالسی در طول نیمفعالیت

 وشتاری سال بصورت آزمون عملی و نآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و آزمایشگاه 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .زیتبر ی انتشارات دانشگاه هنر اسالم ،یریترجمه مسعود باقرزاده کث ،ی خ یمواد در مرمت و حفاظت آثار تار هیتجز یها(. روش 1393استوارت، باربارا. ) .1

 .زیتبر ی : دانشگاه هنر اسالمزیتبر ،یریترجمه مسعود باقرزاده کث ،ی در علوم باستان شناخت هیتجز ی می(. کاربرد ش1396. ام. )یا پوالرد، .2

 .ر یرکبی(. تهران: امی شگاهیآزما های)روش ی نساج های¬رنگ یی (. ساخت و شناسا1385محسن. ) ،ی فیشر ی حاج .3

 .. اصفهان: الحجی . ترجمه: ابوالفضل سمنانیآثار هنر ی علم ی بررس  های(. روش 1378مارکو. ) ،ی فرت .4

5. ASTM. (1999). Standard test method for fiber analysis of paper and parerboard. West Conshohocken,  

 و مواد آلی  آزمایشگاه اشیاء عنوان درس به فارسی: 

 Laboratory of Organic Material عنوان درس به انگلیسی:

and Objects 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  شیمی آلی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد: 
 واحد عملی 2واحد نظری+1

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 80 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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6. Catling, D., and Grayson, J. (2015). Identification of vegetable fibres. London: Archetype 

7. Hatch, K. L. (1993). Textile science. Minneapolis/Saint Paul: West Pub. 

8. Houck, M. M., Woodhead Publishing., and Textile Institute (Manchester). (2015). Identification of textile 

fibers. Oxford [etc.: Woodhead Publishing. 

9. Ilvessalo-Pfäffli, M.-S. (1995). Fiber atlas: Idetification of papermaking fibers Berlin: Springer. 

10. Odegaard, N., Carroll, S., and Zimmt, W. S. (2000). Material characterization tests for objects of art and 

archaeology. Archetype. 

11. Parham, R. A., and Gray, R. L. (1982). The practical identification of wood pulp fibers (Vol. 212). TAPPI 

Press: Atlanta, USA. 

12. Petraco, N., and Kubic, T. (2004). Color atlas and manual of microscopy for criminalists, chemists, and 

conservators. Boca Raton: CRC Press. 

13. Unger, A., Schniewind, A., and Unger, W. (2001). Conservation of wood artifacts: a handbook. Springer 

Science and Business Media. 

14. Weaver, J. W. (1984). Analytical methods for a textile laboratory. Research Triangle Park N.C: American 

Association of Textile Chemists and Colorists. 

15. Westbroek, P., et al(2005). Analytical electrochemistry in textiles. Cambridge: Woodhead . 
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 هدف کلی: 

قلع، آهن، سرب، نقره، طال و شناسایی آلیاژها همانند مفرغ و برنج و آشنایی با کاربرد روش فیزیکی در شناسایی آثار فلزی همانند مس،  های شیمیایی و 

 محصوالت خوردگی  

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 شگاه یدر ارتباط با موضوع آزما هیو تجز ی عموم ی میش شگاهی با ابزار و مواد موجود در آزما یی آشنا .1

 ی شگاهیمطالعات آزما ینمونه برا سازیو آماده برداریمختلف نمونه هایبا روش یی و آشنا آموزش .2

 یخ یفلزات تار ی جهت مطالعات متالوگراف  ی قلیمقاطع مقطع ص هیبا روش ته یی آشنا .3

 .مختلف ی خ یها و فلزات تار اژیدر آل ی رسوبات و محصوالت خوردگ یی به منظور شناسا کیکالس  ی شگاهیآزما یروش ها آموزش .4

همانند مس، قلع، آهن، سرب، نقره   ی خ یتار  یآثار فلز  ی اصل  بات یو ترک  دهندهل ی مواد تشک  یی جهت شناسا  ی کروسکوپیو م  یی ایمیش  ی هاروش   آموزش .5

 ایهمانند مفرغ و برنج به روش آزمون نقطه ازهایآل یی و شناسا

 مقاطع مختلف  ی بر متالوگراف دی حمل( با تأک)ثابت و قابل کروسکوپی م لهیوسعکس به  هیش تهبا رو  یی آشنا .6

 مراحل اقدامات هیحفاظت و مرمت و شرح کل شگاهیگزارش آزما نیو تدو  هی ته آموزش .7

 ی شگاهی و مواد آزما زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی موارد بهداشت آموزش .8

 

 تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای  

زمان با کارگاه مرمت های استاد مربوطه است. پیشنهاد میشود و هم روش مطلوب، تدریس نظری موارد فوق و انجام عملیات الزم در آزمایشگاه با راهنمایی 

 آثار فلزی ارائه گردد. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل ارزشیابی مستمر در قالب تکلیف کالسی، آزمون عملی میان ترم و گزارش کار نهایی پروژههای کالسی در طول نیمفعالیت

 سال بصورت آزمون عملی و نوشتاری آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 درس و آزمایشگاه  کالس

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
 .فلزات. تهران: دانشگاه تهران ی معدن ی عموم ی می(. ش1388اهلل. )فضل   ،ی روانیش .1

 .دانش نهیفلزات. تهران: گنج  ی می(. ش1374منصور. ) ،ی نیعابد .2

 و حفاظت. اصفهان: ارکان اصفهان  ی خوردگ ی شگاهیآزما های(. آزمون1389. )ی محمدعل گلعذار، .3

 .اصفهان: اردکان دانش ،یاعتزاز یقطره. مترجم:مهد شیفلزات با استفاده از آزما  ی بیرتخریو غ عیسر یی (. شناسا1386ام .ال. ) لسون،یو  .4

 .تهران. تهران: دانشگاه ی نیمنصور عابد ی¬فلزات واسطه، ترجمه ی می: شی معدن ی می(. ش1376کاتن. ) نسون،یلکیو  .5

6. Scott, D. A. (1992). Metallography and microstructure in ancient and historic metals. Getty publications. 

7. Scott, D. A. (2002). Copper and bronze in art: corrosion, colorants, conservation. Getty publications. 

8. Caley, E. R. (2013). Analysis of Ancient Metals: International Series of Monographs on Analytical Chemistry. 

Elsevier. 

 آزمایشگاه اشیاء فلزی  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Laboratory of Metal Objects عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  شیمی معدنی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه پایانرساله /  48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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9. Balme, J., and Paterson, A. (Eds.). (2009). Archaeology in practice: A student guide to archaeological 

analyses. John Wiley and Sons. 

10. Pollard, A. M. (2007). Analytical chemistry in archaeology. Cambridge University Press. 

11. Goffer, Z. (2006). Archaeological chemistry (Vol. 170). John Wiley and Sons. 

12. Rapp, G. (2009). Archaeomineralogy. Springer Science and Business Media. 

13. Odegaard, N., Carroll, S., and Zimmt, W. S. (2000). Material characterization tests for objects of art and 

archaeology. Archetype. 

14. Burgess, D. (1990). Chemical science and conservation. Macmillan Education Ltd 
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 هدف کلی: 

 و  هامسئولیت و  هامحدودیت ها، حساسیت آموزش و  شیشه و  سنگ  سفال،  مرمت و  حفاظت کارگاه  در استفاده مورد تجهیزات و  ابزار ها،ویژگی  با آشنایی 

 و  تاریخی  آثار به مربوط عملیاتی  مدت کوتاه های پروژه و اجرای آثار از دسته این مرمت و  حفاظت عملیات انجام در الزم های توانایی  و  مهارت کسب

 ای  شیشه و  سنگی  سفالی، فرهنگی 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

   یی ایمیو مواد ش زاتیالزم در رابطه با کار در کارگاه و نحوه استفاده از ابزار، تجه ی و بهداشت ی منیآموزش موارد ا .1

 آنها  ینگار  بیو آس ی مدارک، شناسنامه مرمت هیحفاظت و مرمت و نحوه ته اتیآثار در طول عمل یبا روند مستندنگار یی آشنا .2

 . یا شهیو ش ی سنگ ،ی سفال ی و فرهنگ ی خ یتار اءیحفاظت و مرمت اش اتیبا مراحل مختلف عمل یی آشنا .3

در    ی رنگ  ناتیتزئ  یکمبود و موزون ساز  یبخش ها  یها، بازساز  ی شکستگ  ی وصال   ،ی استحکام بخش  ،یی نمکزدا  ،یمختلف پاکساز  یآموزش روشها .4

 . یا شهیو ش  ی سنگ ،ی سفال ی و فرهنگ ی خ یآثار تار

در قالب پروژه    ی خ یتار  ی نمونه ها  ی بر رو   یا   شهیو ش  ی سنگ  ،ی سفال  ی و فرهنگ  ی خ یتار  اءیحفاظت و مرمت اش  ات یمراحل مختلف عمل  ی آموزش عمل .5

 . نهیزم نیدر ا یی و اجرا ی عمل یاستاد درس به منظور کسب مهارت ها  میمحدود و کنترل شده تحت نظارت مستق یها

 .ی مراحل کار کارگاه  هی و شرح کل  ی ا   شهیو ش  ی سنگ  ،ی سفال  ی و فرهنگ  ی خ یتار  اءیگزارش کار کارگاه حفاظت و مرمت اش  نیو تدو   هی آموزش نحوه ته .6

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 روش مطلوب برای تدریس این درس انجام عملی موارد فوق در کارگاه مرمت زیر نظر استاد مربوطه است. 

های هنری فعال های ذوب شیشه و پخت سفال در مراکز آموزشی وجود ندارد، بازدید از کارگاهبرای برخی از موارد فوق که تجهیزات آن مانند کوره*  

و مرمت   شناسی سنگ، سفال و شیشه، تاریخ و فن شناسی سنگ، سفال و شیشه، آزمایشگاه حفاظت زمان با دروس آسیب شود. پیشنهاد میشود هم پیشنهاد می 

 سنگ، سفال و شیشه ارائه گردد. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 و آزمون عملی میان ترم  ارزشیابی مستمر در قالب تکلیف کالسی شامل سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 و گزارش کار نهایی ارائه آثار  روژه و پبصورت  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کارگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .(، تهران: جاودان خردکییآجر و موزا ،ی کاش  ،یسفالگر های ( نقش قالب در هنر )روش1381. )یمهد  ،یاشتر .1

 .)گوتنبرگ(ریسفال. تهران: م  ،ی (. لعاب، کاش1363رضا. ) ،یریبص .2

 تهران: فضا  ،ی میزند کر یو هاد ی رازان یترجمه: مهد ،ی علم ی پژوهش ها نیبر آخر ی( حفاظت سنگ مرور1394.)سیپرا  فورد،یکل ک،یار دوئن، .3

 .ی تهران: جهاد دانشگاه ،ی رازان یسنگ، ترجمه: غالم رضا وطنخواه، مهد بیتخر ی( فرهنگ مصور الگوها1390) نیبلم ورگس، .4

 .رانیساختار، خواص و کاربرد. اصفهان: دانشگاه علم و صنعت ا  شه،ی (. ش1381واهاک. ) ان،یمارقوس .5

6. Davison, S., and Newton, R. G (2008).Conservation and restoration of glass. Routledge. 

 کارگاه مرمت سنگ، سفال، شیشه  عنوان درس به فارسی: 

 ,Restoration Workshop of Stone عنوان درس به انگلیسی:

Ceramic and Glass  
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  -  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 144 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  است؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز 
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7. Tennent, N. H. (1999). The conservation of glass and ceramics: research, practice and training. James and 

James. 

8. Buys, S., and Oakley, V. (2014). Conservation and restoration of ceramics. Routledge. 

9. Adkins, J. 2004. Moving Heavy Things. Brooklyn, ME: Wooden Boat Books. 

10. Ashurst, J., and F. G. Dimes. )1977(. Stone in Building: Its Use and Potential Today. London: Architectural 

Press. 

11. Hill, P. R., and J. C. E. David. (1995). Practical Stone Masonry. London: Donhead Publishing. 

12. Ashurst, J., and N. Ashurst. (1988). Practical Building Conservation. Vol. 1, New York:Halsted Press. 

13. Ashurst, J., and F. G. Dimes, eds. (1998). Conservation of Building and Decorative Stone. Oxford and 

Woburn, MA: Butterworth-Heinemann 
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 هدف کلی: 

ها و کسب مهارت و توانایی در  ها و مسئولیتها، محدودیتهای مرمت مواد و مصالح معماری، آموزش حساسیت ها و امکانات کارگاهآشنایی با ویژگی 

 مدت عملیاتی و اجرایی در رابطه با مرمت مصالح و مواد ساختمانی کوتاه های انجام پروژه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

آثار    ی نگار  بی و آس  یو مستندساز   ی مرمت، مستند نگار  ات یعمل  یاز انجام و تا انتها  شیپ  ی و مرمت  ی مدارک و شناسنامه حفاظت  هیته  ی با چگونگ  یی آشنا .1

 ی معمار

 یساختمان اتیعمل یکارگاه برا زیبا ابزار و ادوات حفاظت و مرمت و تجه یی آشنا .2

مواد متشکله و   تیآثار ازنظر ماه  ی آثار مختلف با توجه به گونه گون   یاهبر اساس تفاوت  ی مختلف و انتخاب روش و مطلوب مرمت   یهاروش  یی آشنا .3

 بی آس  های¬ ساختار آثار و گونه تیماه

به همراه آموزش شاقول و تراز کردن و   مانیگچ، آهک و س  ،ی با مصالح خاک  ی نییتز   ی نیو آجرچ  وارید  ی نیوارچیساخت خشت و نحوه د  آموزش .4

 ی کششمشه 

 محدود اسیمختلف در مق های به روش ی ساخت طاق زن آموزش .5

 (ی کش وخاک و کشتهمرسوم )همانند: گاه گل؛ گچ  ی اندودها و آژندها ساخت .6

 شده در محل کارگاه محدود و کنترل هایشده در قالب پروژهآموزش داده  یندهایفرآ ی عمل انجام .7

 مراحل اقدامات حفاظت و مرمت هیگزارش کارگاه حفاظت و مرمت و شرح کل نیو تدو  هیته .8

 ی و مواد کارگاه زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی آموزش موارد بهداشت .9

 

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و 

مواد، مصالح روش مطلوب برای این درس انجام عملیات فوق در کارگاه مرمت با راهنمایی استاد مربوطه است. پیشنهاد میشود همزمان با دروس آسیب شناسی  

 الح و آرایه های معماری ارائه گردد. و آرایه های معماری، تاریخ و فن شناسی مواد، مصالح و آرایه های معماری و آزمایشگاه مواد، مص

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل ارزشیابی مستمر در قالب تکلیف کالسی و آزمون عملی میان ترم های کالسی در طول نیمفعالیت

 سال بصورت پروژه و ارائه آثار و گزارش کار نهایی آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کارگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .ی اه گشدان ابتر ک ش: نرانه. تشنمی قیدود صمو مح  ی روچکاس دمح م¬یلظر عن ری، زاکخ کیانکم اهگشیا(، آزم 1380. )الیل ان،یار خ تاف  .1

 .ت عنو ص ملر: ع شن امره: پرانه . تاک خ کیانکم اهگ شیا(. آزم 1387. )ل یاعماس ،ی الکاف  .2

 .انیتهران: هاد ،یدهکرد  انیهاد ژهیمن یحفاظت گران بنا، ترجمه یبرا ی شگاهیآزما ی(. کتاب راهنما1384. )یمار نیج کو،یوتانیت .3

 .. تهران: دانشگاه تهرانی و فن شناس ی شناس  بی: شناخت، آسی (. مرمت آثار معمار1390. )ی مجتب  ،ی لیاردب رضازاده .4

 انزگرمه اهگ ش: داناسبندرع، بخاک کیانک م اهگشیا(. آزم 1379)  ی قیدود صمح م ،ی روچک اس دمح میلع .5

 کارگاه مرمت مواد و مصالح معماری عنوان درس به فارسی: 

 Restoration Workshop of عنوان درس به انگلیسی:

Construction Materials  
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  شه یکارگاه مرمت سنگ، سفال و ش نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 96 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:نوع آموزش تکمیلی نیاز استاگر واحد عملی دارد، چه 
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 .رانیا تعنص  لمع اهگش: دانهران. ت خاک کیانکم اهگ شیا(. آزم 1382. )زادهحالص نیسح ار،یازب نس دحمح م .6

 .وراپش¬ی دنواز: ج( اهاتشیاآزم یریوص ت رحا شب راهم)ه  اکخ کیانکم اهگشیا(. آزم 1383. )دیون اط،ی، و خورصنم  ،یدیوح .7

 .تهران: دانشگاه تهران ،ی خ یتار یدر حفاظت و مرمت بناها ی شگاهیآزما یها(. کاربرد پژوهش1386. )ژهیمن ،یدهکرد  انیهاد .8

9. Mccarthy, David F. (2002). Essentials of soil mechanics and foundations: basic geotechnics, Upper Saddle 

River, N.J: Prentice Hall 

10. Michael E. Kalinski - John Wiley and Sons. (2011). Soil Mechanics Lab Manual paperback 
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 هدف کلی: 

 های معماری و اجرای مرمت )تجربۀ عملی( بر روی اثر تاریخی.آشنایی با اصول و مراحل طرح مرمتی آرایه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ره یو غ یآجرکار ،یکار یکاش ،یآهک بر  ،یتخمه گذار ،بریکشته ،یبر همانند: گچ  ی شاخص معمار هایهیآرا یساخت و اجرا هایآموزش روش .1

 ی معمار یهاهیمراحل طرح مرمت آرا یو اجرا نیتدو  آموزش .2

 ها کنترل ترک -عاتیضا ی بررس-موقت هایپوشش-ی مانند شمع زن هیاول ی اقدامات حفاظت آموزش .3

 طرح یو نحوه اجرا عاتیجهت رفع ضا  راتیطرح تعم ی نیبشیپ .4

استحکام    ،ی پاکساز  ،یبردار  ه یال  ،ینگار  بیآس  ،یمختلف، اعم از مستندنگار  یمعمار   یها   هیحفاظت و مرمت آرا  اتیمراحل مختلف عمل  ی آموزش عمل .5

 . آثار یمحدود و کنترل شده بر رو  یهادر قالب پروژه  یی نها تیو تثب ی رنگ یو موزون ساز یبازساز نات،یمختلف تزئ هایهیال ی بخش

  ی و مبان  نیدر صورت لزوم و مطابق با قوان  یوابسته به معمار   ناتیو تزئ  رمنقولیغ  ی و فرهنگ  ی خ یو انتقال آثار تار  یی جابجا  حیصح   یهابا روش  یی آشنا .6

 ی به موزه و محل نگهدار ی مرمت از محل اصل ینظر

 مراحل اقدامات حفاظت و مرمت  هیگزارش کارگاه حفاظت و مرمت و شرح کل نیو تدو  هی ته آموزش .7

 ی و مواد کارگاه زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی موارد بهداشت آموزش .8

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

انجام عملیات مرمتی در فضای معماری تاریخی است. این درس بهتر است با درس کارگاه مرمت ها و  صورت سمینار و بازدید از کارگاهروش مطلوب، ارائه به

 مواد و مصالح معماری در یک نیمسال ارائه شود. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 آزمون عملی میان ترم شامل ارزشیابی مستمر در قالب تکلیف کالسی، سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت پروژه و شامل ارائه آثار و گزارش کار نهایی  سالمون پایان نیمآز

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کارگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .در اصفهان. تهران: فرهنگستان هنر هیعصر صفو یوارنگاری(. د1386اصغر. )  ،ی و جوان ،ی اصفهان ی آقاجان .1

 . تهران: فرهنگ معاصر ی و نقاش ی طراح هایمواد و اسلوب ی(. راهنما1385. )نییرو  پاکباز، .2

  د یبخشنده فرد. اصفهان: حم  درضایحم  ،ی فرهمند بروجن  دیحم  یترجمه   ،یهنر   یهادانه(. فرهنگ فشرده رنگ1379رادرفورد. و استات، جورج )  جتتنز، .3

 .ی وجنفرهمند بر

 .. اصفهان: گلدستهربکرانیپ ۀبقع یمعمار یهاهی(. آرا1391) اسری ،یحمزو  .4

 .. اصفهان: گلدستهی فرهمند بروجن دیحم ترجمه  ،ی عی طب جالهای و  هاهنرمندان: چسب  ی(. خواص مواد برا1388م. ) انیلی. لنریکال .5

 .. اصفهان: نشر اصفهانی فرهمند بروجن دیحم یترجمه  ،ی سنت جالهای و  ها(. چسب 1387ال. ام. ) نر،یکل .6

 .گستر. تهران: سخن ی طوس نیحسغالم  یترجمه  ،ی (. دانش چسب و چسبندگ1381جان. ) ن،یکوم .7

 .ی فرهنگ راثی. تهران: سازمان می دوره اسالم یوابسته به معمار ناتیی(. تز1376. )وسفیمحمد  ،ی انیک .8

 های معماریکارگاه مرمت آرایه  عنوان درس به فارسی: 

 Restoration Workshop of عنوان درس به انگلیسی:

Architectural Decorations  
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  کارگاه مرمت سنگ، سفال و شیشه  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 96 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی  
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9. Bentley, J; Turner, G (1998). Introduction to Paint chemistry and Principles of paint technology. Forth edition, 

Chapman and Hall, London. 

10. Carlyle, Leslie (2002). The Artist's Assistant: Oil Painting Instruction Manuals and Handbooks in Britain 

1800-1900 with Reference to Selected Eighteenth-century Sources. London, Archetype publication Ltd. 

11. McKay, Marylin.J (2002). National Soul: Canadian Mural Painting 1860s- 1930s. Canada: McGill-Queen's 

Press – MQUP. 

12. tephenson, Jonathan (1989). The Materials and Techniques of Painting. London, Thames and Hudson. 

13. Taniguchi, Yoko (2010). Conserving Mural Paintings as Intermediate Layers between Immovable and 

Movable Heritage, Case Studies from Central and East Asia . 
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 هدف کلی: 

ویژگی  با  کارگاهآشنایی  امکانات  و  آموزش حساسیت ها  نقاشی،  مرمت  محدودیتها  مسئولیتها،  و  پروژه ها  انجام  در  توانایی  و  مهارت  و کسب  های  ها 

 ای دیواری و سه پایه مدت عملیاتی و اجرایی در رابطه با حفاظت و مرمت نقاشی کوتاه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی آثار )مطالعات  ینگار  بیو آس  یو مستندساز  یمرمت، مستند نگار  اتیعمل  یاز انجام و تا انتها  شیپ  ی مدارک و شناسنامه مرمت  هیته  ی با چگونگ  یی آشنا .1

 (لیو اص

 ی با ابزار و ادوات حفاظت و مرمت انواع نقاش  یی آشنا .2

 ، ی نیچ  هیتمپرا، آبرنگ، رنگ و روغن و ...(، ال  ک ی)تکن  ی سنت  یوارنگاری همانند: د  یدر معمار   ی رنگ  هایهیآرا  یساخت و اجرا  های روش   آموزش .3

 ره یو غ یطالکار

 مختلف یگاهها  هیتک یبا فنون مختلف رو  ی نقاش یاجرا آموزش .4

مواد متشکله و ساختار    تیآثار مختلف با توجه به تنوع آثار ازنظر ماه  هایمختلف و انتخاب روش و مطلوب مرمت بر اساس تفاوت  یهابا روش  یی آشنا .5

 بیآس زانمی و  هاو گونه ایاش

 ی برا  بردارینمونه  رینظ   انیدانشجوشده توسط    یسازآثار نمونه   یشده رو محدود و کنترل  هایشده در قالب پروژهآموزش داده   یندهایفرآ  ی عمل  انجام .6

 .هاوارنگارهیدر د رهیجال و غ دیتجد ،ی رنگ یسازموزون  ،ی بخشاستحکام  ،یزکاریتم ت،یتثب ،ی شگاهیمطالعات آزما

 یبرا بردارینمونه ری. نظ انیشده توسط دانشجو یسازآثار نمونه یشده رو محدود و کنترل هایشده در قالب پروژهآموزش داده  یندهایفرآ  ی عمل انجام .7

آزما استحکام  یاجرا  ،یریآسترگ  ها،ی پارگ  ی وصال  ،یزکاریتم  ت،یتثب  ،ی شگاهیمطالعات  غ  دیتجد  ،ی رنگ  یسازموزون  ،ی بخشبتونه،  و  در  یجال  ره 

 .های نقاش

  دیجد گاهه یتک یآن بر رو شیو نما وارنگارهیمختلف جدا کردن و انتقال د ی روشها آموزش .8

 مراحل اقدامات حفاظت و مرمت  هیگزارش کارگاه حفاظت و مرمت و شرح کل نیو تدو  هی ته آموزش .9

 ی و مواد کارگاه زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی موارد بهداشت آموزش .10

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 عملی موارد فوق در کارگاه مرمت با راهنمایی استاد مرمت است.این درس انجام  روش مطلوب برای

زمان با دروس آسیب شناسی نقاشی و دیوارنگاره، تاریخ و فن بهتر است این درس با درس مبانی رنگ به صورت هم زمان ارائه گردد. پیشنهاد میشود  و هم 

 شود.شناسی نقاشی و دیوارنگاره، آزمایشگاه نقاشی و دیوارنگاره ارائه 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل ارزشیابی مستمر در قالب تکلیف کالسی، آزمون عملی میان ترم های کالسی در طول نیمفعالیت

 سال بصورت پروژه و شامل ارائه آثار و گزارش کار نهایی آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کارگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 کارگاه مرمت نقاشی و دیوارنگاره عنوان درس به فارسی: 

 Restoration Workshop of Painting عنوان درس به انگلیسی:

and Mural  
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  رنگ  ی مبان  ،یکارگاه مرمت مواد و مصالح معمار نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 144 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز استاگر واحد 
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14. Berger, G., and Russell, W. H. (2000). Conservation of paintings: research and innovations.  

15. Laurenbacher, K. (2005).Reentelados, parches y remiendos, Mucha tela. En Interim meeting: International 

Conference on painting conservation. Canvases: behavior, deterioration and treatment. Valencia, 

Universidad Politécnica de Valencia: 111-119. 

16. Mora, Paolo; Laure Mora; P. (1984). Conservation of Wall Paintings. London, Butterworth. 

17. Skytte, L. (2008). The effect of Airborne Ammonia on the deterioration of Murals. Cultural Heritage Meet 

Practice, 8th European Conference on Research for Protection, Conservation and Enhancement of Cultural 

Heritage, Ljubljana, Slovenia 
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 هدف کلی: 

مدت  های کوتاهتوانایی در انجام پروژهها و کسب مهارت و  ها و مسئولیتها، محدودیتمربوطه، آموزش حساسیت   ها و امکانات کارگاهآشنایی با ویژگی 

 عملیاتی در رابطه با حفاظت و مرمت آثار کاغذی، منسوجات و چرمی 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
آثار   ینگار  بیو آس یو مستندساز یمرمت، مستند نگار  اتیعمل یاز انجام و تا انتها شیپ ی مدارک و شناسنامه مرمت هیته ی با چگونگ یی آشنا .1

 (لیو اص ی )مطالعات

 :ساخت کاغذ و مقوا شامل ندیبا فرا ی عمل یی آشنا .2

 همچون قلمدان، جعبه و جلد یی مقوا ایساخت کاغذ، اش ندیبا فرا ی عمل یی آشنا .3

 ...و  یمطال کار ،ی کشخط ،ی قطاع ،یسازیهمچون، رنگ کردن کاغذ، ابر آرایی با ابزار، مواد و فنون کتاب ی عمل یی آشنا .4

 یو سرب ی چاپ سنگ  ،ی با فنون چاپ دست یی آشنا .5

  و ساخت جلد صحافی  کار در هادوخت جزوات و کتاب هایروش هایبا روش ی عمل یی آشنا .6

 ی جلدساز  هایبا روش ی عمل یی آشنا .7

 با ابزار و ادوات حفاظت و مرمت کاغذ، چرم و منسوجات  یی آشنا .8

مواد متشکله و  تیآثار ازنظر ماه ی آثار مختلف با توجه به گونه گون هایبر اساس تفاوت  ی مختلف و انتخاب روش و مطلوب مرمت یهاروش یی آشنا .9

 ب یآس  هایو گونه ایساختار اش تیماه

مطالعات  یبرا بردارینمونه ،ی راصولیغ هایو منسوجات، باز کردن مرمت ی چرم یآثار کاغذ یی زدالکه  ،یی دزدایاس ،ی بخشاستحکام  آموزش .10

  مفقود یو ساخت قسمتها  یو مرمت خشک آثار و بازساز سیدر مرمت خ ازیموردن یها -انواع چسب هی ته ،ی شگاهیآزما

  ،ی شگاهیمطالعات آزما یبرا بردارینمونه ،ی راصولیغ هایمنسوجات، باز کردن مرمت یبرا بانیپشت گاه هیتک هیبا انواع دوخت و ته یی آشنا .11

 و انبارش منسوجات شیو نما یبا نحوه نگهدار یی آشنا ت،یو تثب ی بخشاستحکام

 ( بیو معا ایچرم از گذشته تاکنون)مزا سازینرم و  مرمت در کاررفتهبه مواد و  هابا روش یی آشنا .12

 (لیو اص ی نمونه )مطالعات یشده رو محدود و کنترل هایشده در قالب پروژهآموزش داده  یندهایفرآ ی عمل انجام .13

 یمراحل اقدامات حفاظت و مرمت هیگزارش کارگاه حفاظت و مرمت و شرح کل نیو تدو  هی ته آموزش .14

 ی و مواد کارگاه زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی موارد بهداشت آموزش .15

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

مرمتی در کارگاه تحت نظر استاد مربوطه خواهد بود. این درس بهتر است همزمان با دروس آسیب شناسی  روش مطلوب برای این درس انجام عملیات 

 کاغذ، چرم و منسوجات و تاریخ و فن شناسی کاغذ، چرم و منسوجات ارائه شود. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 قالب تکلیف کالسی، آزمون عملی میان ترم سال شامل ارزشیابی مستمر در های کالسی در طول نیمفعالیت

 سال بصورت پروژه و شامل ارائه آثار و گزارش کار نهایی آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کارگاه مرمت کاغذ، چرم و منسوجات  به فارسی: عنوان درس 

 ,Restoration Workshop of Paper عنوان درس به انگلیسی:

Leather and Textiles  
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 144 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 کارگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
 طیساخت چرم و خز از انواع پوست، تهران: انتشارات مح  ی عمل یها(. روش 1365بهزاد. ) ،یاحمد .1

)ره(. قم: کتابخانه حضرت    ی نجف  ی مرعش  اهللت یدر کتابخانه آ  یو مرمت آثار کاغذ   یی آفت زدا  ،ی شناسب یآس  یهاوه ی(. ش1375محمدرضا. )  ارجمند، .2

 .ی مرعش ی العظماهللتیآ

 ، ی و اسالم ی رانیهنر ا  یادگارها یاز  یمجلد گر ،ی وصال ،ی صحاف  ،ی درباره وراق   ی مجموعه پانزده گفتار و کتابشناس ؛ی سنت ی (، صحاف 1356) رجیا افشار، .3

 .تهران: دانشگاه تهران

 .ی فرهنگ راثی. تهران: سازمان مآزادواری منصوره: ¬ها و پوشاک، ترجمهاز مجموعه بافت یمصور مراقبت و نگهدار ی(. راهنما1385نوال. ) باردو، .4

 .. تهران: سمتیامواد کتابخانه ی(. حفاظت و نگهدار1388بابک. ) پرتو، .5

 .دوم چاپ . تهران هنر دانشگاه تهران  دوست،¬. مترجم رسول وطنی خ یو تار یو مرمت آثار هنر ی(. حفاظت، نگهدار1376هارولد ج. ) تیپلندر .6

 .)متن( یترجمه و نشر آثار هنر فیتهران: موسسه تأل ،ی رجب نبی. ترجمه زی آرائو کتاب ی (. آداب و فنون نقاش 1389. )ویا پورتر، .7

 .(. تهران: فرزانی )قطاع رانیدر ا ی(. هنر کاغذبر 1379. )یی ح ی ذکاء، .8

  ی . تهران: مرکز اسناد و مدارک علم، ی احمد احمدزاده و زهرا دماب  یاسناد و کتب، ترجمه   ی(. حفاظت و نگهدار1365دوشن. )  شلیفرانسوا، و م  در،یزفل .9

 .رانیا

ن  تبراق م  (. 1375. )یرارجم  ،ی لش .10   راث یم  انازم: سرانته  ،ی تاسرا بزه    ی¬ترجمه  ،نتیولروپتم  وزهدر م  هتاررف کب  های ¬ : روشیرنه  یایاش  یداره گو 

 .ی اتارشتو ان ی گ نرهاد ف ن، اسوزشآم تیریدور، مشک  ی گنرهف 

 .مکتوب راثی. تهران: می فارس ی نسخ خط  ی شناس(. نسخه شناخت؛ پژوهشنامه نسخه 1390. )ی آق قلعه، عل یصفر .11

 ی جمهور  ی . تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملیاو کتابخانه  یویبه مواد آرش  رسانبیآس  ی کروبی(. عوامل م1391. )ی روح  قهیمحمد، و صد  ،یقهر .12

 .رانیا ی اسالم

 .ی آستان قدس رضو   یاستاد، مشهد: انتشارات کتابخانه مرکز  ی عابد  ی عباسعل  یکاغذ، ترجمه   شیدر فرسا  کیولوژی(. نقش عوامل ب1371فوستا. )  گالو، .13

 .. قم: آستانه حضرت معصومه )س(رانیدر ا ی آرائو کتاب ی نقاش ی(. راهنما1372. )ریاردش ،ی تاکستان مجرد .14

 .داه ر ششن ،اتغیلبو ت شژوهپ تاونعم ،ی الماس الب قان دیهش ادین: برانهدا. ت ه ش یاوزهار مآث ی دارهگظ و نف(. ح 1382). دیمح ،ی رانهت  یرظاهم .15

 .یساز. مشهد: آستان قدس رضودست   ی(. شناخت و ساخت کاغذها1380احمد. ) ،ی اصفهان مقبل .16

 .(. مشهد: آستان قدس رضوی1379(. راهنمای حفاظت و نگهداری مرمت کاغذ، ترجمه  ابوالحسن سروقد مقدم )1989ان دم. )آن لیه، و فیلیپ و   ناردی، .17

 .عمومی کشور یهاکتابخانه یامنا  ئتیمواد کتابخانه. تهران: دبیرخانه ه یهابی ها و آس(. آفت 1371مهرداد. ) نیکنام، .18

  اداره   ،ی الماد اسارش  : وزارترانه . تی دترداد وحهم     ترجمه  ا،هی انگیاواد بو م  اج، عوانخ ت، اسوب، چرم چ  تاظف(. ح1364. )ی آنتون  لیآلفرد ام  ورنر، .19

 .ی ز یرهامرنو ب شژوهپ روها. گ هوزهم ل ک

(. تهران: موزه و مرکز اسناد  1379) کنام،یکتابخانه، ترجمه مهرداد ن یهامجموعه  یی آفت زدا یبرا یی ایمیرشیغ یندها ی(. فرآ1992. )ی ج  وهانای زر،یولها .20

 .ی اسالم یمجلس شورا

 .ترجمه هوش آذر آذرنوش، تهران: سروش ،ی اسالم یو جلدها  ی ف (. صحا1366دانکن، ) ن،یهالد .21

 .و موسسه کمال هنر مانینهاد پخوش تهران: موسسه  . ی رانیا ی در هنرها ی (. بوم سنت1383. ) یمهد  ،ی قیو عت یمحمدمهد  ،ی هرات .22

23. Agrawal, O. P., & Barkeshli, M. (1997). Conservation of books, manuscripts and paper documents. INTACH. 

24. Boersma, F. et al. (Eds.). (2007). Unravelling textiles: a handbook for the preservation of textile collections 

NV . London: Archetype Publications Ltd. 

25. Brooks, M. M., and Eastop, D. D. (Eds.). (2011). Changing views of textile conservation. Readings in 

conservation Los Angeles: The Getty Conservation Institute. 

26. Florian, M. L. E., Kronkright, D. P., and Norton, R. E. (1991). The conservation of artifacts made from plant 

materials. Getty Publications. 

27. Houck, M. M. (Ed.). (2009). Identification of textile fibers. Elsevier. 

28. Janaway, R., and Wyeth, P. (Eds.). (2005). Scientific analysis of ancient and historic textiles: informing 

preservation, display and interpretation: postprints. London: Archetype Publications Ltd. 

29. Kite, M., and Thomson, R. (Eds.). (2006). Conservation of leather and related materials. Routledge. 
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30. Landi, S. (Ed.). (1992). The textile conservator’s manual. Butterworth-Heinemann series in conservation and 

museology Oxford: Butterworth-Heinemann Publishers. 

31. Lennard, F., and Hayward, M. (Eds.). (2006). Tapestry conservation: principles and practice. Butterworth-

Heinemann series in conservation and museology. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

32. O’Connor, S., and Brooks, M. M. (Eds.). (2007). X-radiography of textiles, dress and related objects. 

Butterworth-Heinemann series in conservation and museology Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

33. Özen, L., and Spirydowicz, K. (Eds.). (2002). Conservation of leather and textile artifacts on archaeological 

sites = Arkeolojik kazilarda deri ve tekstil buluntularin konservasyonu. Field notes: practical 
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 هدف کلی: 

مدت  کوتاههای  ها و کسب مهارت و توانایی در انجام پروژهها و مسئولیتها، محدودیتمربوطه، آموزش حساسیت   ها و امکانات کارگاهآشنایی با ویژگی 

 عملیاتی در رابطه با حفاظت و مرمت آثار چوبی، استخوانی، عاجی و صدفی، شاخ و فسیل آثار تاریخ طبیعی 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی العاتآثار )مط   ینگار  بیو آس  یو مستندساز  یمرمت، مستند نگار  اتیعمل  یاز انجام و تا انتها  شیپ  ی مدارک و شناسنامه مرمت  هیته  ی با چگونگ  یی آشنا .1

 (لیو اص

 :شامل ی چوب اءیبا مواد، ابزارها و فنون ساخت اش ی عمل یی آشنا .2

 ی منبت، خاتم، معرق چوب و خراط ،یقواره بر ،ی نیگره چ ،یهمچون درودگر ی چوب یدر انواع هنرها  سازیبرش، اتصال و قطعه هایو روش ابزارها .3

 فوق  یهنر  یهااز روش ی کیبر اساس  ی چوب یاثر هنر کیو ساخت   ی مختلف و طراح یها در هنرها ها و کاربرد آن با انواع چوب ی عمل یی آشنا .4

 ،ی و صدف   ی عاج  ،ی استخوان  ،ی مختلف جهت حفاظت و مرمت آثار چوب  باتیو ساخت ترک  یسازآماده   ه،ی آموزش ته  نیبا ابزار و ادوات همچن  یی آشنا .5

 ی عیطب خیآثار تار لیشاخ و فس

مواد متشکله و   تیآثار ازنظر ماه  ی آثار مختلف با توجه به گونه گون   هایبر اساس تفاوت  ی مختلف و انتخاب روش و مطلوب مرمت   یهاروش  یی آشنا .6

 ب یآس  هایو گونه ایساختار اش تیماه

  های باز کردن مرمت  ،ی آثار چوب  ی بخشاستحکام   ،ی شگاهیمطالعات آزما  یبرا   برداری¬نمونه  ،ی آثار چوب  یی دزدای و اس  یی افت زدا  ،یزکار یتم  آموزش .7

 یو ساخت قطعات مفقود آثار چوب یبازساز ،ی راصولیغ

 (لیو اص ی نمونه )مطالعات یشده رو محدود و کنترل هایشده در قالب پروژهآموزش داده  یندهایفرآ ی عمل انجام .8

نمونه  ری( نظ لیو اص  ی )مطالعاتی و صدف   ی عاج  ،ی آثار استخوان  یشده رو محدود و کنترل  هایشده در قالب پروژهآموزش داده   یندهایفرآ  ی عمل  انجام .9

 بعد مرمت  یبندحفاظت و بسته هایو روش ی بخشاستحکام  ،یبازساز  ،ی وصال ،یی زدانمک  ،یزکاریتم ،ی شگاهیمطالعات آزما یبرا رداریب

 مراحل اقدامات حفاظت و مرمت  هیگزارش کارگاه حفاظت و مرمت و شرح کل نیو تدو  هی ته آموزش .10

 ی و مواد کارگاه زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی موارد بهداشت آموزش .11

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

استاد مربوطه خواهد بود. این درس بهتر است همزمان با دروس آسیب شناسی چوب، روش مطلوب برای این درس انجام عملیات مرمتی در کارگاه تحت نظر  

 استخوان و عاج و تاریخ و فن شناسی چوب، استخوان و عاج ارائه شود.

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 ان ترم سال شامل ارزشیابی مستمر در قالب تکلیف کالسی، آزمون عملی میهای کالسی در طول نیمفعالیت

 سال بصورت پروژه و شامل ارائه آثار و گزارش کار نهایی آزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کارگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
 .رو به نور، تهران: سمت یهاپنجره ،ی (، ارس1391. )یمهد ،یی امرا .1

 وان و عاجکارگاه مرمت چوب، استخ عنوان درس به فارسی: 

 ,Restoration Workshop of  Wood عنوان درس به انگلیسی:

Bone and Ivory  
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 144 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز استاگر واحد عملی  
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 .همدان  پزشکی  علوم دانشگاه ¬دهان، فک و صورت. همدان:  هیاستخوان در ناح ی(. پاتولوژ1385سوسن. ) ،ی رانیا .2
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 هدف کلی: 

مدت  های کوتاهها و کسب مهارت و توانایی در انجام پروژهها و مسئولیتها، محدودیتمربوطه، آموزش حساسیت   ها و امکانات کارگاهآشنایی با ویژگی 

 عملیاتی و اجرایی در رابطه با مرمت اشیا فلزی تاریخی  

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی آثار )مطالعات  نگاری بیو آس  یو مستندساز  ی مرمت، مستندنگار  اتیعمل یاز انجام و تا انتها  شیپ  ی مدارک و شناسنامه مرمت  هی ته  ی با چگونگ  یی آشنا .1

 (لیو اص

 یخ یتار یبا ابزار و ادوات حفاظت و مرمت آثار فلز یی آشنا .2

مواد متشکله و   تیآثار ازنظر ماه  ی آثار مختلف با توجه به گونه گون   هایبر اساس تفاوت  ی مختلف و انتخاب روش و مطلوب مرمت   یهاروش  یی آشنا .3

 ب یآس  هایو گونه ایساختار اش تیماه

مطالعات    یبرا  بردارینمونه  ری( نظ لیو اص   ی )مطالعات  یآثار فلز  ی شده رو محدود و کنترل  های شده در قالب پروژهآموزش داده   ی ندهایفرآ  ی عمل  انجام .4

ال  یهاروش   ،ییزدانمک   ، یزکاریتم  ،ی شگاهیآزما برداشتن  طر  دشده ی اکس  یهاه یمختلف  دو  ف   یی ایمیش  قیاز  آس  ،ی کیزیو  فرآ  ها بی کنترل    ند یو 

 بعد مرمت  یبندحفاظت و بسته هایو روش ی بخشاستحکام ،یازسازب ،ی وصال ،ی خوردگ

 یمراحل اقدامات مرمت هیگزارش کارگاه حفاظت و مرمت و شرح کل نیو تدو  هی ته آموزش .5

 ی و مواد کارگاه زاتیدر رابطه با استفاده از تجه ی منیو ا ی موارد بهداشت آموزش .6

 

 محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با  

شود همزمان با آسیب شناسی آثار فلزی،  روش مطلوب برای این درس انجام عملی موارد فوق در کارگاه مرمت باراهنمایی استاد مرمت است. پیشنهاد می

 تاریخ و فن شناسی آثار فلزی، آزمایشگاه آثار فلزی ارائه شود. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 ترم  انیم ی آزمون عمل ،ی کالس فیمستمر در قالب تکل ی ابیشامل ارزش سالمیدر طول ن ی کالس یهاتیفعال

 یی بصورت پروژه و شامل ارائه آثار و گزارش کار نها سالمین انیپا آزمون

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کارگاه

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .. تهران: باستانتین یقار اکبری عل  یترجمه  ،یمتالورژ شگاهیکامل آزما  ی(. راهنما1364ژوزف. ) ،ی اوموسک .1

 .فلزات. تهران: دانشگاه تهران ی معدن ی عموم ی می(. ش1388اهلل. )فضل   ،ی روانیش .2

  .تهران هنر دانشگاه نتهرا دوست،. مترجم رسول وطنی خ یو تار یو مرمت آثار هنر ی(. حفاظت، نگهدار1376هارولد ج. ) تیپلندر .3

 و حفاظت. اصفهان: ارکان اصفهان  ی خوردگ ی شگاهیآزما های(. آزمون1389. )ی محمدعل گلعذار، .4

 .. تهران: دانشگاه تهرانی نیمنصور عابد یفلزات واسطه، ترجمه ی می: شی معدن ی می(. ش1376کاتن. ) نسون،یلکیو  .5

6. Scott, D. A. (1992). Metallography and microstructure in ancient and historic metals. Getty publications. 

7. Scott, D. A. (2002). Copper and bronze in art: corrosion, colorants, conservation. Getty publications. 

 کارگاه مرمت اشیاء فلزی  عنوان درس به فارسی: 

 Restoration Workshop of Metal عنوان درس به انگلیسی:

Objects  
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 3 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 144 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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8. Caley, E. R. (2013). Analysis of Ancient Metals: International Series of Monographs on Analytical Chemistry. 

Elsevier. 

9. Balme, J., and Paterson, A. (Eds.). (2009). Archaeology in practice: A student guide to archaeological 

analyses. John Wiley and Sons. 

10. Pollard, A. M. (2007). Analytical chemistry in archaeology. Cambridge University Press. 

11. Goffer, Z. (2006). Archaeological chemistry (Vol. 170). John Wiley and Sons. 

12. Rapp, G. (2009). Archaeomineralogy. Springer Science and Business Media. 

13. Odegaard, N., Carroll, S., and Zimmt, W. S. (2000). Material characterization tests for objects of art and 

archaeology. Archetype. 

14. Burgess, D. (1990). Chemical science and conservation. Macmillan Education Ltd 

 

  



 115  /مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی  کارشناسی پیوسته

 هدف کلی: 

مانند موزه فرهنگی  تاریخی در مراکز  و  آثار هنری  از طریق مشارکت در کار عملی مرمت  به محیط کار  دانشجویان  و کارگاهنزدیک شدن  فعال ها  های 

 دانشجو پس از فراغت از تحصیل یکارگیرهای مرتبط زیر نظر استادکاران و متخصصین مربوطه برای افزایش مهارت فردی و امکان به سازمان

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

و    ی که در ارتباط با مسائل مرمت   ی فرهنگ  یهااز مراکز و سازمان  ی کیدانشگاه به    ی و هماهنگ  ی پس از اتمام دروس سال سوم با معرف   انیدرس دانشجو  نیدر ا

 .ندینمای شرکت فعاالنه م ی کار مرمت  کیآن مرکز در  نینظر استادکاران و متخصص ریهستند مراجعه و ز ی حفاظت

 در دوره تابستان ارائه گردد.  ایو  ی لیتحص هایمسالیدر طول ن تواندی درس م نیا 

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

چگونگی فعالیت خود گواهی اشتغال به کار و نظریه استادکار مربوطه را به استاد مسئول در دانشگاه الزم است در آخر دوره دانشجو عالوه بر ارائه گزارش و 

 ارائه نماید.

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل گزارش پیشرفت کار  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 شامل ارائه گزارش نهایی  سالآزمون پایان نیم

 

 

  

 کارآموزی حفاظت و مرمت  عنوان درس به فارسی: 

 Traineeship for Conservation and عنوان درس به انگلیسی:

Restoration 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  گذراندن حداقل سه کارگاه تخصصی  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 96 تعداد ساعت: 

 دیگر: .............. موارد کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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 هدف کلی: 

 یخ یو تار ی فرهنگ اءیدر حفاظت و مرمت اش ی سنوی نامه انیو پا  قیبا روش تحق یی آشنا

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ی علم قاتیتحق یو اهداف حفاظت و مرمت برا ی مطالعات هایبا حوزه  انیدانشجو یی آشنا .1

 ی علم قاتیتحق یو انتخاب موضوعات حفاظت و مرمت برا ی نگزیمساله هایروش .2

 ی مطالعات نهیشیو پ هی هدف سؤال، فرض ر،یهمچون، متغ یی ندهایو فرآ میبا آموزش مفاه ی خی تار اءیدر مرمت اش ی سنویپروپوزال .3

 حوزه حفاظت و مرمت  اطالعاتی  منابع از هاداده آوریکسب اطالعات و گرد هایبا روش یی آشنا .4

 ییازجمله پروژه نها ی قاتیتحق هایبر پروژه دیبا تأک ی با روش نوشتار متون تخصص یی آشنا .5

 یخ یتار اءیموردعالقه دانشجو در رشته حفاظت و مرمت اش یهادر رابطه با حوزه قیتحق اتیادب ی با بررس یمرور ی مقاالت علم و  .6

 استاندارد ی ارجاع ده هایبا روش  انیدانشجو یی آشنا .7

 قیتحق ندیفرآ لی تسه یمرتبط در راستا یافزارهابا نرم یی آشنا .8

 ی لیتحص هایو ارائه ی علم ی ساخت پوسترها هایبا روش یی آشنا .9

 یدر نوشتن مواد علم ی و انتشارات ی بااخالق علم یی آشنا .10

 یو مرمت ی نوشتن در خصوص موضوعات حفاظت نیتمر .11

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 است.  و انجام تکالیف هفتگی توسط دانشجو تاریخی  گردآوری اطالعات در حوزه مرمت اشیاءهای مطالعاتی و روش مطلوب برای این درس آموزش روش

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 آزمون نوشتاری میان ترم شامل ارزشیابی مستمر در قالب تکالیف کالسی و سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 نوشتاری و ارائه گزارش کار نهایی پروژهبصورت آزمون  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 . می. تهران: زبان شناسان فهقیتحق یها(. اصول و روش1382. )زیو مصالنژاد، پرو  ،ی عل ،ی بهرام ز،یپرو  ،یرجندیب .1

 .ی . تهران: نی لیجل یهاد  یترجمه ،ی فیک قیبر تحق ی (. درآمد1392اووه. ) ک،یفل .2

 یاو حرفه ی . تهران: دانشگاه فنی فیو ک ی کم شرفتهیپ قی(. روش تحق1394. )ی عل ،یروزجائیف  ی میسهراب، و کر ،یی رضا .3

 .کیاستراتژ قاتی. تهران: مرکز تحقشرفتهیپ قی(. روش تحق 1392محمدباقر. ) نوبخت، .4

 .شیمای. تهران: راهبرد پی بیو ترک ی فیک ،ی کم  یها( با روشیسی)پروپوزال نو قی(. اصول نگارش طرح تحق1394رضا. ) ،ی شال یصفر .5

 . تهران: سلسله. ی و طراح یدر معمار قی(. روش تحق1381موحد. ) خسرو  .6

7. Liamputtong, P. (2013). Qualitative research methods . 

 روش تحقیق در حفاظت و مرمت فارسی: عنوان درس به 

 Research Method in Conservation عنوان درس به انگلیسی:

and Restoration 
 نوع درس و واحد 

  یازهانیو هم ی گذراندن حداقل سه کارگاه تخصص نیاز: دروس پیش

 آن

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است
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8. Burns, R. B. (1997). Introduction to research methods. Addison Wesley Longman. 

9. Smith, J. A. (Ed.). (2007). Qualitative psychology: A practical guide to research methods. Sage . 

10. Cohen, L., Manion, L., and Morrison, K. (2013). Research methods in education. Routledge . 

11. Silverman, D. (Ed.). (2016). Qualitative research. Sage. 
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 هدف کلی: 

های عملی و تحقیقات آزمایشگاهی دوران آموزش شده در کارگاه ها و تجارب کسب بندی کلیه اطالعات، دانشهدف از ارائه پروژه توسط دانشجویان جمع

از روش استفاده  با  تحقیق  مورد  با  در یک موضوع  مرمت  عملیات  انجام  و  تحقیقاتی  علمی  بههای  است.  استادان  مهارتراهنمایی  و  دانش  های  کارگیری 

ها و نیازهای جامعه در ارتباط با رشته متبوع با وسیله دانشجو در دوره تحصیلی طی فرایند انجام یک طرح تحقیقاتی متناسب، با توجه به اولویتشده به کسب 

 های علمی و نظری و نیز جهات کاربردی آن. تأکید بر جنبه 

 ها: ا سرفصلپ( مباحث ی

  یفرهنگ یایاز مباحث مرتبط در حوزه حفاظت و مرمت آثار و اش ی گروه آموزش هیتوص نیدانشجو و همچن مندیموضوع با توجه به عالقه کیانتخاب  .1

 آن یی ربنا یو ز  ی رامونیمباحث پ ای  ی خ یو تار

 .برخوردار باشد زیدوم ن یتواند حداکثر از استاد راهنما ی عنوان استاد راهنما که در صورت لزوم دانشجو منفر به کی انتخاب .2

 دانشکده  یو چارچوب مشخصات آن در شورا ی موضوع انتخاب دیتائ .3

 ا ی  ی در صورت لزوم انجام کار عملو با توجه به موضوع    قیو روش تحق  ی بر اساس اصول علم   ی و عمل  یانجام مطالعات نظر  ،ی موضوع انتخاب  حسب .4

 ی لیسال تحص میتا دو ن کی ی مداوم در ط تیبا فعال ی شگاهیآزما

 شده حاصل  جی شده و نتا مطالعات انجام لیوتحلهیتجز .5

 مصوب دانشگاه ی لیتکم التیتحص نامهوهیبر اساس ش ی لیتحص نامهانیپا نگارش .6

 توسط دانشجو در زمان مقرر نامهانی و دفاع از پا ارائه .7

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

کارهای عملی دانشجویان با تأیید هسته یا شورای آموزشی دانشکده موضوع خود را انتخاب و باراهنمایی استاد راهنما مراحل گردآوری اطالعات و همچنین 

صورت نوشته به همراه عکس و طرح و سایر مدارک الزم ارائه خواهد نمود. فرایند پروژه نهایی می تواند طی یک تا بهو آزمایشگاهی را انجام و نتیجه را  

 .حداکثر دو نیمسال تحصیلی طی شود

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل ارائه گزارش کار نهایی پروژه

 

  

 پروژه نهایی عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Final Project عنوان درس به انگلیسی:

انجام  نیاز: دروس پیش و  انتخاب  تخصصی  دروس  گذراندن  از  پس 

نهایی   پروژه  و  طرح  روی  بر  قضاوت  شد،  خواهد 

 ها است. اتمام کلیه دروس و کارگاهمشروط به 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 4 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 128 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است



 119  /مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی  کارشناسی پیوسته

 هدف کلی: 

 های متأخرشده در هنر ایران و خوانش گونهآشنایی با انواع خطوط به کار گرفته

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 و جهان رانیخط در ا شیدایپ خچهیبا تار یی آشنا .1

 از اسالم  شیپ ینگار بهیو کت  ی رانیبا خطوط ا یی آشنا .2

 ی در دوره اسالم رانیدر جهان اسالم و ا ینگاربهیو کت ی سیخوشنو خچهیبا تار یی آشنا .3

 گر یخطوط مختلف از همد کیو قدرت تفک  ی خ یها در دوران تارتحول آن  ریانواع مختلف خطوط و س یی آشنا .4

شکسته،   قیو نستعل قینستعل قیرقاع، تعل ع،ینسخ، ثلتٍ توق  حان،یمحقق، ر ،ی )انواع کوف ی شبهه خط و خطوط مختلف در دوران اسالم زیو تم یی آشنا .5

 ( رهیو غ یو شبهه طغر یکتابت سطر، طغر پا،یکتابت چل ،ی کتابت خف

-ها و الواح و سنگو بافته یاپارچه یهابهیکت ،ی و پوب یکاری و مشبک، کاش نیسفال ،یآجر ،یبرگچ  ،ی سنگ  ،ی سیخوشنو یهابهیبا انواع کت یی آشنا .6

 رهیو غ ی اسالم هیابن یهابه یها، کتظروف و سنگاب  هایبهیقبور. کت ایه

 ی شده در هنر اسالمخطوط به کار گرفته ی با منابع اصل یی آشنا .7

 شاخص  ی و کسب مهارت در خوانش خطوط اسالم یی آشنا .8

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: ت( 

  مطلوب روش دانشجویان توسط تاریخی  آثار در خطوط خوانش مبنای بر مطالعاتی  کار ارائه و  هابحث در دانشجویان  شرکت و  نظری صورتبه درس ارائه

 . است

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 سال شامل: تکلیف کالس، آزمون عملی میان ترم های کالسی در طول نیمفعالیت

 سال شامل: آزمون عملی و آزمون نوشتاریآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .خط و کتابت، تهران: چانه ری(. س1384ماناواز. ) ان،یآلکسادر .1

 .ی خط و کتابت، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ی (.  کتابشناس 1384. )دیآزاد، ناه ی بیحب .2

 بالرک؛ چاپ سوم: تهران: سبزان   لدا ی خط و نوشتار،مترجم،  شیدایپ خچهی(.کتاب تار1394اندرو، ) نسون،یراب .3

 تهران: بهجت ،ی هخامنش یهابه یاز کت یادهیباستان همراه با گز ی ارس: دستور زبان ف ی خ ی ( آموزش خط م1385هاشم ، ) ،ی رض .4

 چاپ اول، تهران: سروش  ،ی در خطوط اسالم قی(. اطلس خط تحق1390. )اهللبیحب ،ی فضائل .5

 تهران: فرهنگ معاصر  ،ی رانیا ی سیبر خوشنو ی( درآمد 1392) درضایحم ،ی خان چیقل .6

 ، تهران: مرکز 5عباس مخبر، چاپ  ،ی : کوروش صفونیخط: مترجم خی( تار1394) نیآلبرت گاورز، .7

ها، جلد اول: نوبت اول، المعارفدائره - ی اسالم ی سیها, خوشنوالمعارفدائره  -(، خط 1394)ی عقوبیمحمدرضا  ،ی ، نرگس حسن اصغری عل ،ی مقتدائ .8

 (, آراد کتاب ی و اسالم ی رانیا های¬)مرکز پژوهش ی المعارف بزرگ اسالمتهران: مرکز دائره 

 تاریخی  خطوط خوانش با آشنایی عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to Reading of Ancient عنوان درس به انگلیسی:

Calligraphy 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  -  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی  
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 نور، چاپ سوم انیدانشگاه پ ی انتشارات متون درس یکتابت)رشته هنر از سر خچهی(. تار1386دخت. ) نینوش ،ی سینف .9

 .رانیا ی اسالم یقاجار، تهران : فرهنگستان هنر جمهور ی سیخوشنو ی شناس(.  سبک 1393. )رضایعل نژاد،ی هاشم .10

11. Drogin, M. (1980). Medieval calligraphy: Its history and technique. Courier Corporation. 

12. Gaur, A., and Guar, A. (1994). A history of calligraphy. British Library. 

13. George, A. (2010). The rise of Islamic calligraphy. Al Saqi. 

14. Grody, S. (2006). Graffiti LA: Street styles and art. Harry N. Abrams, Inc.. 

15. Safadi, Y. H. (1979). Islamic calligraphy. Shambhala 
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 هدف کلی: 

 ها که باعث تخریب آثار هنری و تاریخیهای کنترل و دفع آن فرهنگی و روشآشنایی با آفات زیستی مخرب مواد 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

  ها، سمیکروارگانیمهم مربوط به هر گروه )حشرات، م  های¬گونه  یی و شناسا  ایو آثار موزه  ی فرهنگ  راثیمخرب در م  ی ستیبا انواع آفات ز  یی آشنا .1

 جوندگان، پرندگان(

 ی فرهنگ  ی خ ی و تار ایوارده توسط آفات بر انواع آثار موزه هایبیانواع آس یی شناسا .2

 مهم ی ستیآفات ز ریو مراحل رشد و تکث ی سمی و ساختار متابول  یبا مورفولوژ یی آشنا .3

 رشد آفات  یو زمان مطلوب برا  ی ط یمح  طی( و شرا ی خ یآثار تار نهی)درزم  یی منابع غذا ی بررس .4

 زدهآفت ی و فرهنگ ی خ یتار هاینمونه از هاآفات، ثبت و مطالعه آن  بردارینمونه هایبا روش یی آشنا .5

 ی فرهنگ ی خ یتار هایمجموعه و  هااز حمله آفات در موزه یر یشگیپ هایو طرح راهکارها و دستورالعمل  یزیربرنامه .6

 و ...( یی ایمیش ،ی کیمکان ،ی کیزیف  یسازپاک نه،یزده )اعم از: قرنط برخورد با آثار آفت هایروش ی بررس .7

 ها بر اساس طرز عمل آن یبندو طبقه یی ایمیش بیانواع مواد دفع آفات ازنظر ساختار و ترک ی بررس .8

 ی فرهنگ ی خ یمختلف آثار تار هایدر گونه ی پاشدفع آفات و سم ینحوه اجرا ی بررس .9

 بیاز ادامه روند تخر یریشگیمراقبت و پ ش،یپا برنامه .10

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 خواهد بود.  یو بصر ی با استفاده از امکانات سمع یتئور یهابحث س،یتدر یروش مطلوب برا

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 میان ترم  نوشتاری شامل آزمون سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس و تجهیزات سمعی و بصری 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
 .بی. تهران: ادیانهیو قرنط  یمبارزه با آفات انبار های(. روش1363. )میزنور، ابراه یباقر .1

. تهران: نشر  ی و صنعت یی محصوالت غذا آورانیمبارزه، جلد اول: سخت بالپوشان ز ی هاو روش یانبار یها(. آفات فرآورده1365. )میزنور، ابراه یباقر .2

 .سپهر

 اصفهان: گلدسته  ،ی فرهمند بروجن دیحم یترجمه  ها،در موزه ایحشره های(. آفت1386. )جرینایپ دیوید .3

 .ی تهران: مرکز نشر دانشگاه ،ی کمال میکر  ی(، ترجمهی شگاهیآزما ی)راهنما ی عموم شناسی (. حشره1365). چاردیر نگا،یالز .4

 .رانیا ی حفاظت و درمان آن، مجموعه مقاالت سازمان اسناد مل یهاعوامل مخرب اسناد و روش  ی (. بررس1377و مرمت. ) یسازآماده تیریمد .5

6. Caneva, G., M. P. Nugari, and O. Salvadori, eds. )2008(. Plant Biology for Cultural Heritage: Biodeterioration 

and Conservation. Los Angeles: Getty Conservation Institute. 

7. Omstein, L. (2010). Poisonous heritage: Pesticides in museum collections. 

 آفت شناسی و کنترل آفات زیستی عنوان درس به فارسی: 

 Pestology and Controlling of عنوان درس به انگلیسی:

Biological Pests 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  -  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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8. Peter, A. C. O. (2005). Non-Pesticide Methods for Controlling Diseases and Insect Pests. Integrated Pest 

Management Expert and Food and Agriculture Organization, Bangkok. 

9. Selwitz, Charles, and Maekawa, Shin. (1998). Inert Gases in the Control of Museum Insect Pests, The Getty 

Conservation Institute 
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 هدف کلی: 

 افزارهای ضروری در حفاظت و مرمت آشنایی دانشجویان با مبانی رایانه و نحوه استفاده از نرم

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 افزار( افزار و نرم)سخت انهیو مقدمات را  ی با مبان یی آشنا .1

  اطالعات و نسبت آن با رشته حفاظت و مرمت یفناور هیپا میبا مفاه یی آشنا .2

 ی متون و مطالب علم شیرا یارائه و و  ،ی نیچدر حروف یکاربرد یافزارهابا نرم یی آشنا .3

 ی خیتار اءیدر حفاظت و مرمت اش یو کاربرد ی تخصص یافزارهابا نرم یی آشنا .4

 ک یآکادم  یدر جستجوها آن یریکارگو نحوه به ی نترنت یوجو اجست یو اصول موتورها  ی با مبان یی آشنا .5

 منتخب در حفاظت و مرمت یاز نرم افزار ها یبا اصول کار با تعداد یی آشنا .6

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 های فوق توسط دانشجویان در محل است. توسط استاد و تمرین مهارت روش مطلوب تدریس این درس آموزش در محل سالن رایانه

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل ارزشیابی مستمر در قالب تکالیف کالسی و آزمون عملی میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 نهایی  پروژهبصورت آزمون عملی و ارائه  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 سالن رایانه 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
 .کانی(. فتوشاپ. تهران: آ1394محمد. ) ،ی حشمت .1

 سبز  یای. تهران: رو یبعدو سه  ی( دوبعدشرفتهیو پ ی )مقدمات 2016اتوکد  یر ی(. مرجع تصو1394محمد. ) دبان،ید .2

 تهران  باگرانید یهنر ی . تهران: موسسه فرهنگیبعد(. آموزش جامع فتوشاپ سه 1394بهزاد. ) دیپور، س فهیعط  .3

 تهران باگرانید یهنر  ی . تهران: موسسه فرهنگی عکاس هی(. کاربرد فتوشاپ در آتل1395بهزاد. ) دیپور، س فهیعط  .4

 .. تهران: شمس کهنانهیرا ی (. مبان1394. )بایفر ،ی قاسم  .5

 .تهران: فرهنگ صبا .CC (. فتوشاپ1394مرجان. ) ،یکشاورز .6

 تهران باگرانید یهنر  ی اتوکد. تهران: موسسه فرهنگ یکاربرد ناتی(. تمر1394اصغر. ) ،ی کالب .7

 .. تهران: مهرگان قلمیی رضا اسمنی  ی، ترجمه 2013ورد  کروسافتیما ی(. آموزش کاربرد 1392دن. ) ن،یگوک .8

 .یی رجا دی. تهران: دانشگاه شهانهیرا کیو گراف  یاچندرسانه یهاطیمح  ی (. مبان1389فرانک. ) ،یآبادی فرامرز ،و عل ،ی ک وهیگ .9

 .انیک ی تهران: دانشگاه . Autodesk AutoCAD 2016 ل امک عرج(. م 1394. )ی لع  ،یودمح م .10

 .. تهران: صفاروتریکامپ ی دو: مهارت اول: مبانکار درجه  انهی(. را1385. )دیگل، مج  ی و سبز عل ،یمهد ،ی قربان ،ی عل دی س ،یموسو .11

 .تهران باگرانید یهنر ی . تهران: موسسه فرهنگ 2016ورد  شرفتهی: آموزش امکانات پی شغل یهامهارت  شی(. افزا1395. )مهیمجرد، فه ی وفق .12

13. Krishnamoorthy, C. S., Rajeev, S., and Rajaraman, A. (2009). Computer aided design: Software and 

analytical tools. New Delhi: Narosa Publishing House. 

14. Lambert, J. (2015). Microsoft Word 2016. Boca Raton: BarCharts, Inc 

 کاربرد رایانه در حفاظت و مرمت عنوان درس به فارسی: 

 Application of Computer in عنوان درس به انگلیسی:

Conservation and Restoration 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 64 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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 هدف کلی: 
ها و مشکالت  ها، مزایای، نارسایی ارتقای سطح دانش دانشجویان در راستای شناسایی و کاربرد مواد جدید مورد استفاده در حفاظت و مرمت و قابلیت  آشنایی و 

 هاروزافزون آنتر با توجه به گوناگونی ترکیبات و توسعه ها در مقایسه با مواد قدیمی آن

 ها: )پ( مباحث یا سرفصل 

حفاظت و   یدر راستا ی و بازدارندگ یبخشاستحکام  ،ی چسبانندگ ،ی پوشش ده ،سازیپاک هایتیمورد استفاده در فعال نینو ی با مواد و روشها یی آشنا .1

 ی و آثار هنر ی فرهنگ راثیمرمت م

 در مرمت نیو نو یسنتز هاینیاستفاده از رز خچهیبر تار ایمقدمه .2

 مرها یو ساختمان پل ی ژگیو  خواص، .3

 ها انواع حالل تیو حالل یی ایمیش ساختمان .4

 و عملکرد نانو مواد یبندمیتقس شناخت، .5

 آن در مواد مختلف هایندهیاتصاالت و فرا انواع .6

 مواد مختلف در مرمت لیو پتانس طیشرا .7

 مورداستفاده در مرمت یمرهایپل  نیپرکاربردتر ی بررس .8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 روش مطلوب، تدریس نظری موارد فوق توسط استاد مربوطه است. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .ریرکبیام ی (. تهران: دانشگاه صنعتی سیو ی )پ دیکلرا لی نیو  ی پل یعلوم و تکنولوژ ی (. مبان1389و خاکباز، رزا. ) ،ی مرتض ،ی میابراه .1

 .واحد اصفهان  ی و کاربرد. اصفهان: جهاد دانشگاه یی ها، آشنا(. چسب 1390منش، اعظم. )اهلل و خوشروح ،یباقر .2

 امی . تهران: بندیفرمال ده -اوره  یهادر چسب دی (. فرمالده1384محمد. ) ان،یشمس .3

 .ها. تهران: اسحاقچسب یی ایمیفرمول ش ی (. شناخت و بررس1394محمد. ) شمس، .4

 .. تهران: دانشگاه هنری بابا شاه میمر یمورداستفاده در مرمت، ترجمه یی ای می(. مواد ش1379ا. )آماند  ل،یدزدیکال .5

 .. اصفهان: گلدستهی فرهمند بروجن دیحم ترجمه  ،ی عی طب یها و جالها هنرمندان: چسب  ی(. خواص مواد برا1388م. ) انیلی. لنریکال .6

 .گستر. تهران: سخن ی طوس نیحسغالم  یترجمه  ،ی (. دانش چسب و چسبندگ1381جان. ) ن،یکوم .7

 .. تهران: شاپرک سرخدیکلرا لینیو ی پل مر،یپل یداریو پا ب ی(. تخر1394ساعد. ) دیس ،ی عربشاه .8

 .عصر شهی. تهران: اندمریپل ی میش شگاهی(. آزما1392سمانه. ) ،یآب جامه، رضا، و افتخار  د،یام ،یمراد .9

 حفاظت و مرمت  مواد عنوان درس به فارسی: 

 Conservation and Restoration عنوان درس به انگلیسی:

Materials 
 واحد نوع درس و 

 نظری  پایه  -  نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  -  نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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10. Barros D’Sa, A., Bone, L., Clarricoates, R., Gent, A., and Group, I. of C. P. (Eds.). (2012). Adhesives and 

consolidants in painting conservation London: Archetype Publications Ltd. 

11. Burgess, D. (1990). Chemical science and conservation. Macmillan Education Ltd.. 

12. Chandra, S., and Ohama, Y. (Eds.). (1994). Polymers in concrete. Boca Raton: CRC Press. 

13. Council, C. (Ed.). (1992). Science for conservators: conservation science teaching series. Volume 3, 

Adhesives and coatings. London: Museums and Galleries Commission. The Conservation Unit. 

14. Horie, C. V. (Ed.). (1990). Materials for conservation, organic consolidants, adhesives and coatings. 

Butterworth-Heinemann series in conservation and museology.London: Butterworth andamp; Co. 

(Publishers) Ltd. 

15. Misra, G. S. (Ed.). (1993). Introductory polymer chemistry Hoboken: Wiley andamp; Sons Inc. 

16. Skeist, I. (Ed.). (1990). Handbook of adhesives New York: Van Nostrand Reinhold Company, Inc. 

17. Smith, C. W. (2003). Archaeological conservation using polymers. Texas AandM University, College Station. 

18. Torraca, G. (Ed.). (1990). Solubility and solvents for conservation problems. ICCROM technical notes = 

Notes techniques de l’ICCROM Rome: ICCROM. 

19. Unger, A., Schniewind, A. P., and Unger, W. (Eds.). (2001). Conservation of wood artifacts: a handbook. 

Heidelberg: Springer-Verlag GmbH andamp; Co. KG. 

20.Zaikov, G. E. (Ed.). (1995). Degradation and stabilization of polymers: theory and practice Comack: Nova   

Science . 
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 هدف کلی: 

 تاریخی   های خوانندن و درک مفاهیم متون تخصصی حفاظت و مرمت اشیاءگیری بهینه دانشجویان از متون انگلیسی و تقویت مهارتبهره

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

 ازیتخصص موردن ی س ینحوه استخراج منابع انگل با یی آشنا .1

 واژه پرکاربرد 1000حدود  یریادگیباهدف  ی خ یتار اءیحفاظت و مرمت اش ی با لغات تخصص یی آشنا .2

 یخ یتار اءیحفاظت و مرمت اش ی ترجمه متون تخصص یهابا اصول و روش یی آشنا .3

 ی و فرهنگ ی خ یتار اءیحفاظت و مرمت اش ی سیاز متون انگل ی منتخب ترجمه .4

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 روش مطلوب، تدریس نظری موارد فوق توسط استاد است. 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 آزمون و تکالیف کالسی ، ارزشیابی مستمر در قالب شامل آزمون نوشتاری میان ترم سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 .. تهران: سمتی خ یتار یبناها  یایرشته مرمت و اح انیدانشجو یبرا ی سی(. انگل1393غالمرضا. ) ،ی نژاد، محمد، خواجه پور، منصور، روحان عباس .1

 -  ی خیتار  هیو ابن  ایحفاظت و مرمت اش  ان یدانشجو  یبرا  ی سی(. انگل1391. )نیالدشهاب   دیس  ،یدریو ح  ،ی هرفته، محسن، قوه ندوشن، محمدعل  ی عباس .2

 .زدی: دانشگاه زدی. ی فرهنگ

. تهران: ی رازان یغالمرضا وطنخواه و مهد ی¬ترجمه ،ی سیانگل –ی سنگ نسخه فارس بیتخر ی(. فرهنگ مصور الگوها1390. )نیورگس بلم  کیورون .3

 .ی انتشارات جهاد دانشگاه

4. Caiaccia, L., and Anderson, K. (Eds.). (1995). Matboard andamp; glazing standard terminology San Rafael: 

Guild of Fine Art Care andamp; Treatment Standards, Inc. 

5. Corporation, H. C. (Ed.). (1990). Dictionary of fiber andamp; textile technology Charlotte: Hoechst Celanese 

Corporation. 

6. Curl, J. S. (Ed.). (1993). Encyclopaedia of architectural terms. Shaftesbury: Donhead Publishing Ltd. 

7. De Pew, J. N., and Jones, C. L. (Eds.). (1992). A library, media, and archival preservation glossary NV  - ix, 

192 p. : bibliog. Santa Barbara: ABC-Clio Information Services. 

8. International, A. (Ed.). (2013). Standard terminology relating to textiles. ASTM standards international, 

D123-13AE01 NV  - 69 p. West Conshohocken: American Society for Testing and Materials. 

9. Morrell, A. (Ed.). (1990). The ATN guide to structural sewing: terms and techniques Manchester: Victoria 

University of Manchester. Department of Archaeology. 

10. Stein, S. (Ed.). (1993). Construction glossary: an encyclopedic reference and manual Hoboken: John Wiley 

andamp; Sons Inc. 

11. Tubbs, M. C., and Daniels, P. N. (Eds.). (1991). Textile terms and definitions. Manchester: Textile Institute. 

12. Terminology relating to fibers and yarns for the industrial fibers, aramid fibers, and textile fibers/kuag units-

-chemical, physical and textile properties (1994). Arnhem: Akzo Nobel 

 زبان تخصصی حفاظت و مرمت  عنوان درس به فارسی: 

 English for the Students of درس به انگلیسی:عنوان  

Restoration and Conservation 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه 
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 هدف کلی: 

 های حفاظتی آشنایی با مسائل و مفاهیم اولیه کارآفرینی و مدیریت پروژه

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
 و حل مسئله  یرگیمی( تصمهاهینظر م،ی)مفاه ی ن یو کارآفر تیریمد اتیبا کل یی آشنا .1

 یخ یتار اءیدر رشته حفاظت و مرمت اش ی تخصص هایت یو فعال ی شغل هایشیبا گرا یی آشنا .2

 ی و فرهنگ  ی خ یحوزه حفاظت و مرمت آثار تار  یو منافع اقتصاد ی با اقتصاد مل یی آشنا .3

 مرتبط یهاوکار و چالشکسب یاندازتحقق و راه تیقابل ی بررس .4

 یخ یتار اء یحفاظت و مرمت اش ی خدمات هایپروژه تیریوکار و مدکسب یزیربرنامه .5

 در مرمت  ی نیمرتبط و کارآفر یکارها اندازیدر راه تیخالق  .6

 ی حفاظت هایپروژه ی و مال ی با امور حقوق  یی آشنا .7

 حفاظت و مرمت ی تخصص هایدر پروژه اتیفی نظارت و کنترل ک ،ی و کار گروه ی منابع انسان تیریمد ،ی دهسازمان یی آشنا .8

 مرتبط با موضوع کار و اشتغال  هایبا مراکز و سازمان یی آشنا .9

 یو مرمت ی حفاظت یهاخدمات و اقالم در پروژه متیو برآورد ق  یبا اصول محاسبات کار یی آشنا .10

 یخ یو تار ی فرهنگ اءیدر مرمت اش یبا اخالق حرفه ا یی آشنا .11

 

 محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با  

 ها روش مطلوب است. در بحث انیو شرکت دانشجو یصورت نظرارائه درس به

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ه:  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائ 

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  
 .امی(. حقوق تجارت. تهران: کارا پ1384محسن. ) ان،یبهشت .1

 .ی فرهنگ های. تهران: پژوهشی رفتار سازمان ی (. مبان1378. )ی ب  فنیاست نز،یراب .2

 .ی فرهنگ یها. تهران: پژوهش تیریمد ی (. مبان1379. )ی ب  فنیاست نز،یراب .3

 .. تهران: سمتتی ری(. اصول مد1381. )ی عل ان،یرضائ .4

 .. تهران: نگاه دانشتیریسازمان و مد ی (. مبان1381رضا. ) دیس ن،یدجوادیس .5

 .(. قانون تجارت و مقررات مربوط. تهران: انتشارات دراک1393عبداهلل. ) شمس، .6

 .آباد: انصاراالمام المنتظر( عج. نجفیرتجاریو غ ی امور ثبت شرکت و مؤسسات تجار ی(. راهنما1389حجت اله. ) ،ی فاطم .7

 .ینظر قاتیوکار. اصفهان: تحقکسب  یرپذیدر تحقق یادر عمل: مطالعه  ی نی(. کارآفر1386. )یمر کالتر، .8

 کارآفرینی و مدیریت پروژه در حفاظت و مرمت  عنوان درس به فارسی: 

 Entrepreneurship and Project عنوان درس به انگلیسی:

Management in Restoration 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه   نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی   نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  ؟:نیاز استاگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی 
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 .ی . تهران: نشر نی عموم تیریمد (.  1393. )یده دمیس ،ی وانال .9

 .. تهران: سمتتی ریول مد(. اص1381. )ی عل ان،یرضائ .10

11. Colander, D. C., Amato, G., and Laudati, L. L. (2001). The lost art of economics: Essays on economics and 

the economics profession. Cheltenham: Edward Elgar. 

12. Dvoak, R. R. (2011). Selling art 101: [the art of creative selling]. A: ArtNetwork Press.  

13. Frey, B. S. (2013). Arts and economics: Analysis and cultural policy. Springer. 

14. Handbook of the Economics of Art and Culture. (2013). Elsevier Science.  

15. Heilbrun, J., and Gray, C. M. (2001). The economics of art and culture. Cambridge University Press. 

16. Throsby, C. D., and Ginsburgh, V. (Eds.). (2014). Handbook of the Economics of Art and Culture (Vol. 1). 

Elsevier. 

17. Throsby, D. (2010). The economics of cultural policy. Cambridge University Press. 

18. Towse, R. (2011). A handbook of cultural economics. Cheltenham, Glos, UK: Edward Elgar.  

19. Towse, R. (Ed.). (2011). A handbook of cultural economics. Edward Elgar Publishing 
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 هدف کلی: 

تضمین اصالت مجموعه آثاری که مورد عملیات حفاظت و مرمت قرار  آشنایی با اصول و روشهای شناسایی آثار جعلی و تقلبی به منظور اصالت سنجی و  

 گیرندمی 

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

  ،ی تقلب ،ی جعل ایمرتبط با  اصالت و اش فیبا تعار یی آشنا .1

 آنها  کیو تفک هیموالژ، کپ ،ی بدل ،ی و تقلب ی آثار جعل ی با گونه شناس یی آشنا .2

 و مخدوش نمودن اصالت آثار یجعل و تقلب در آثار هنر هایبا روش یی آشنا .3

 آثار مجهول  یی شناسا یبرا لیمنابع اص ،ی شناس ختیو ر ی سبک شناس ،ی خ یمطالعات و تار هایبا روش یی آشنا .4

  در برخورد با آثار مشکوک به جعل  ی ص یتشخ  - ی علم یبا راهبردها یی آشنا .5

 و مشکول به جعل  لیاص ایاش یی شناسا ی قیتطب -ی لیتحل یبا روشها یی آشنا .6

 لیاص ی و فرهنگ ی خ یآثار تار یاسناد اصالت برا میتنظ  هایبا روش یی آشنا .7

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 آزمایشگاه است.  دانشجو از استاد، و بازدیدروش مطلوب، تدریس نظری موارد فوق توسط 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

18. O'Hara, C. E., and O'Hara, G. L. (1956). Fundamentals of criminal investigation (p. 99). Springfield, Ill.: 

Thomas. 

19. Dolnick, E. (2008). The Forger's Spell: A True Story of Vermeer, Nazis, and the Greatest Art Hoax of the 

Twentieth Century (PS). Harper Collins, New York.  

20. Rapp G.. (2009), Natural Science in Archaeology, Archaeomineralogy, 2nd ed, Springer-Verlag Berlin 

Heidelberg .P.P.126 -166 

21.  Muscarella, O. W. (2000). The lie became great: The forgery of ancient Near Eastern cultures (Vol. 1). 

BRILL. 

22. Muscarella, O. W. (2000). The Lie Became Great. The Forgery of Near Eastern Cultures. Groningen: Styx. 

23. Aitken, M. J. (1974). Physics and Archaeology. 2nd Edition, Oxford: Clarendon Press. 

24. Aitken, M. J. (1990). Science-Based Dating in Archaeology. London and New York: Longman. 

25. Allibone, T. E. (ed.), (1970). The Impact of the Natural Sciences on Archaeology. Oxford University Press. 

26. Artioli, Gilberto. (2010). Scientific Methods and Cultural Heritage. Oxford University Press. 

 تاریخیاصالت سنجی اشیاء فرهنگی و  عنوان درس به فارسی: 

 Authentication of cultural and عنوان درس به انگلیسی:

historical objects 
 نوع درس و واحد 

(، 2تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت ) نیاز: دروس پیش

 مستندنگاری آثار فرهنگی 

 نظری  پایه 

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 ..............  موارد دیگر: کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  اگر واحد عملی دارد، چه نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:
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27. Clarke, David. (1978). Analytical Archaeology. 2nd edition (revised by B. Chapman), New York: Columbia 

University Press. Oleandri, A. (ed). (2004). Physics Methods in Archaeometry. Amsterdam: Societa Italiana 

di Fisica. 

28. Miller, Heather M. L. (2007). Archaeological Approach to Technology. New York: Academic Press . 
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 هدف کلی: 

 کار طیدر مح  تیریو بهداشت مد ی منیبا مسائل ا یی آشنا

 ها: پ( مباحث یا سرفصل
  مسائل( م،ی)مفاه یکار هایطیدر مح  ی منیا اتیبا کل یی آشنا .1

 ی میش ی شگاهیآزما طیو بهداشت در مح   ی منیبا ا یی آشنا .2

 و بهداشت کار ی با مباحث ارگونوم یی آشنا .3

  ی دانیو مطالعات م ی کارگاه طیو بهداشت در مح   ی منیبا ا یی آشنا .4

 کار طی در مح   HSC هایبا شاخص یی آشنا .5

 ی عیطب یایدر مواجهه با بال ی من یبا اقدامات ا یی آشنا .6

 ی کار طیشده در مح جادیا یایو بال ی و خدمات درمان مهیمربوط به ب نیبا قوان یی آشنا  .7

 ی کار  های طیدر مح  دگانی د بیحوادث آس مهیب  طیبا حقوق و شرا یی آشنا .8

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 ها روش مطلوب است. صورت نظری و شرکت دانشجویان در بحثبهارائه درس 

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم  سالهای کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 سمعی بصری کالس درس و تجهیزات 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:   .1
  روز بانیکار، تهران: اد  طیو بهداشت در مح  ی منی(  ا1396، النار،) اتیمهرداد، ب ات،یب .2
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 کار، تهران: آها  طیو بهداشت در مح  ی منی(  ا1396) رجیفام، ا محمد .4
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 کار بهداشت درو  یمنیاآشنایی با  عنوان درس به فارسی: 

 Introduction to Health and Safety عنوان درس به انگلیسی:

at Work 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 
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 هدف کلی: 

 ی و اسالم ی نید ی با حکمت هنرها یی آشنا

 ها: پ( مباحث یا سرفصل

  ی رانیو ا ی اسالم یهنرها یر گیشکل ِیو بسترِ حکم ی با حکمت هنر اسالم یی آشنا .1

 یرانیو ا  ی هنر اسالم ی با مکاتب حکم یی آشنا .2

  ی سنت  یاز هنرها ی بعض ی حکم هایو پشتوانه ی و اسالم ی نیهنر د تیبا ماه یی آشنا .3

 ها ی ژگیو  ی مبان فی: تعری نید هنر .4

 ی هنر سنت ،یمقدس، هنر معنو  هنر .5

 ( ینظر یو چارچوب ها تیغا ،ی )مبان ی اسالم هنر .6

   قت،یعشق و حق  ،ی(،  الهام و جذب و مکاشفه هنر ی حس ،ی الیخ ،ی )عقل یی با یجمال و بها، مراتب ز ،یی و وحدت گرا دی)توح ی هنر اسالم مباحث .7

راز   ر،قد ،یی ژرف نما ه،یو تنز هیو محاکات، تشب دیتقل ل،یتخ  ،ی تجل ،ی صورت و معنا،  امر قدس  ،گرایی و استدالل یی استعاره و  استعالء ، اشراق گرا

 ( هیتزک ،ی یو نمادگرا ی وارگ

 ( ی اسالم یآموزه ها یی و معنا ی معرفت یهاهیو درون زا )بن ما  ی : مأخذ درونی هنر اسالم هایشهیو ر مأخذ .8

 و ...( ونانی  زانس،یباستان، ب رانی)ا ی رونیو منابع الهام بخش ب ماخذ .9

  ی و اسالم  ی سنت یدر هنرها  ی نماد شناس .10

 ی نییتز یهنرها ،ی خطاط ،ی اسالم  یدر نگارگر ی حکم ی ها جنبه .11

 ی اسالم یو شهرساز یمعمار یدر سازه ها ی حکم عناصر .12

 ی ها بهیو کت ی هندس ی میدر نقوش اسل تیمعنو .13

  گوناگون  یباهنر در فرهنگ ها تیحکمت و معنو تعامل .14

 ی و آداب معنو ی سنت هنر .15

 ی تعامل و مراقبه در خلق آثار هنر نقش .16

 

 محتوا و هدف: ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با  

 ها روش مطلوب است. صورت نظری و شرکت دانشجویان در بحثارائه درس به

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون نوشتاری میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 کالس درس و تجهیزات سمعی و بصری 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 شاهرخ تهران: خاک دیترجمه: حم ی رانیا یدر معمار ی ( حس وحدت سنت عرفان1380) اریاردالن نادر و الله و اخت .1

 اسالمی حکمت هنرهای دینی و  عنوان درس به فارسی: 

 The Wisdom of Religious and عنوان درس به انگلیسی:

Islamic Arts 
 نوع درس و واحد 

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 32 تعداد ساعت: 

 موارد دیگر: ..............  کارگاه  سمینار   آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی نیاز است؟:اگر واحد عملی دارد، چه 
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  ارجمند تهران: فروزان د یبهشت، جمش ری( اصفهان تصو1377) یهانر رلنیاست .2

  تهران: گروس ،ی(، حکمت و هنر معنو1375غالمرضا ) ی اعوان .3

 تهران: سروش یی (  مقدس و نامقدس ترجمه نصراهلل زنگو1375) رچایم ادهیال  ادیلیا .4

  تهران: سوره مهر ی در تمدن اسالم یی بایو ز یهنر، معمار  یادیبن هیهنر، نظر ی اسالم هی( نظر1394حسن ) ،ی قه یبلخار .5

  تهران: سوره مهر ،ی طاسیترجمه: اکرم ق  ،ی معنا در هنر اسالم ی( تجل1389) گرانینجاناتان و د بلوم، .6

  تهران: سروش  ، ستاری جالل ترجمه ها،( هنر مقدس، اصول و روش1389)توسیت بورکهات .7

  قتیتهران: حق  ،ینصر ریام نیترجمه و تدو  ،ی هنر اسالم ی ( مبان1386) توس،یت بورکهارت، .8

 ی فر، تهران: موسسه مطالعات هنر اسالم ستهیترجمه: مهناز شا ی اسالم ی سی( خوشنو1381)دیحم نیاسی ،یسفاد .9

  تهران: حکمت ان،یقاسم میترجمه: رح ،ی اسالم  تی( هنر و معنو1389)نیحس دیس نصر .10

 هنر  ی نیتهران: دفتر مطالعات د انیقاسم میترجمه رح ،ی اسالم  تی( هنر و معنو1375)نیحس دینصر س .11

 سحر  یتهران: صبا ،ی سنت یبا هنرها  یی ( آشنا1385)نیحس یاوری .12

 تهران: سوره مهر رانیا ی سنت  ی( نور در هنرها1388)نیحس یاوری .13

 تهران: سوره مهر  رانیا ی سنت یدر باب درباره هنرها  ی معنا مجموعه مقاالت ی( جستجو1389)نیحس یاوری .14
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 هدف کلی: 

 ی و تجسم  یآثار هنر یرو  ی و اظهارنظر نمودن اصول صیو تشخ  زییقدرت تم

 ها: مباحث یا سرفصلپ( 

   یآثار هنر لیو تحل هیبا اصول، روشها و مکاتب نقد و تجز یی آشنا- .1

 ی آثار هنر ی تجسم لیو تحل هیبا نقد و تجز  یی آشنا .2

 ی آثار هنر ی مفهوم لیو تحل هیبا نقد و تجز  یی آشنا .3

 آنها  یو روشها  یآثار هنر لیو تحل ه یبا مکاتب مختلف نقد و تجز یی آشنا .4

 یخ یتار ی آثار تجسم لیو تحل هیبا نقد و تجز  ی عمل یی آشنا .5

 ی پس از انقالب اسالم یبر آثار هنر دیمعاصر با تاک ی آثار تجسم لیو تحل هیبا نقد و تجز  ی عمل یی آشنا .6

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف: 

 تمارین عملی توسط دانشجویان  و ارائه آنها در کالس ها و انجام صورت نظری با شرکت دانشجویان در بحثارائه درس به

 ث( راهبردهای ارزشیابی )پیشنهادی(:  

 شامل آزمون عملی میان ترم سال های کالسی در طول نیمفعالیت

 بصورت نوشتاری و ارائه آثار)پروژه(  سالآزمون پایان نیم

 ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:  

 درس به همراه تجهیزات سمعی و بصریکالس 

 چ( فهرست منابع پیشنهادی:  

 تهران: فرهنگستان هنر  ی شی(. مجموعه مقاالت هم اند1385. )ینقد هنر .1

 لوفریتهران: ن ی رانیارباب ش دی ترجمه سع  د، ینقد جد خی(. تار1379رنه. ) ولک، .2

 نشر فضا تهران:  ی مدن رینقد هنر، ترجمه ام خی(. تار1384. )ونلویل ،یونتور .3

 .ی تهران: عطائ ک،ی: آثار کالس1جلد ،یآثار هنر لیو تحل هی(. روش تجز1392. )ی مرتض ،یگودرز .4

 . ی : آثار مدرن، تهران: عطائ2جلد ،یآثار هنر لیو تحل هی(. روش تجز1392. )ی مرتض ،یگودرز .5

 

 تجزیه و تحلیل آثار هنری  عنوان درس به فارسی: 

 نوع درس و واحد  Artwork analysis عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  پایه  - نیاز: دروس پیش

 عملی  تخصصی  - نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد: 
 

 عملی -نظری اختیاری 

  نامه رساله / پایان 48 تعداد ساعت: 
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