فرم ب

فرم اطالعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي

كدشناسايي :

نام واحد دانشگاهي  :آزاد اسالمی واحد شبستر

كد واحد :

نام و نام خانوادگي دانشجو :گل ناز غنی زاده

سال و نيمسال اخذ پايان نامه  :بهمن 02

شماره دانشجويي029429029 :

تعداد واحد پايان نامه  6:واحد

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي  :طراحی کتابخانه تخصصی تبریز شناسی
تاريخ دفاع از پايان نامه 09/6/23:

نمره پايان نامه دانشجو به عدد :
نمره مقاله پایان نامه دانشجو به عدد:

تاریخ ارائه مقاله:

نمره نهایی پایان نامه دانشجو به عدد:

چكيده پايان نامه  (:شامل خالصه ،اهداف ،روش هاي اجرا و نتايج بدست آمده )

بازشناسی شهرهای تاریخی هر ملتی ،تکمیل زنجیرهی شناختی فرهنگها ،قومیتها و ملتها را بهدنبال دارد و هرچه
تمدنها ریشهدارتر و بالندهتر باشند ،شهرها نیز در بازشناخت آنها موثرتر و کارگشاترخواهند بود.
طرحریزی درست شهرها به عنوان محیطهای زیست انسانگرایانه ،مستلزم شناخت نقش و کارکرد شهرها در محیط و
تاریخ آن است  .تبریز شناسی میتواند زمینه بازآفرینی دستاوردهای آن را در سطح ملی فراهمآورد.و معرف شناسنامه
هویتی برای این شهر بر مبنای جایگاه ،ذخایر و میراث فرهنگی آن باشد .بعد از شناخت شهر تبریز ضرورت حفظ و
توسعه این شهر بیش از پیش احساس میشود.توسعه متوازن فقط با تلفیق و ادغام عوامل فرهنگی در برنامه ریزی شهری
ممکن است و که امکان مشارکت خالق تمام افراد جامعه را در فرهنگ سازی فراهم خواهد کرد .با توجه به نقش
کتابخانه ها ومراکز اطالعاتی در توسعه فرهنگی جامعه شهری ضرورت ایجاد کتابخانه تخصصی تبریزشناسی دیده میشود
تا با ارایه اطالعات به عموم مردم ،فرهنگ بومی را زنده نگه داشته و شرایط تعامل بین فرهنگ بومی وغیر بومی به منظور
دستیابی به فرهنگ غنی تر را ایجاد کند .این کتابخانه در شهر تبریز و در منطقه رشدیه 2و زیربنایی حدودا 22هزارمتر
مربع در پنج طبقه طراحی شده است .ودارای یک طبقه در زیر زمین می باشد که مجموعه ی پارکینگ ها و ارشیو رادر
بر می گیرد.

امضاء مدیر گروه

توجه  -3 :اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود.
 -2چكيده فوق ،همان چكيده داخل پايان نامه است.

امضاء معاون پژوهش و فناوری

