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  :ناصر زواری

سال و نيمسال اخذ پايان نامه 89 -89 :

شماره دانشجويي876415019 :

تعداد واحد پايان نامه 0 :

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي  :طرح بازآفرینی کالبد معماری بازار تاریخی اهر
»با رویکرد طراحی معماری ميان افزا«

تاريخ دفاع از پايان نامه 7989/60/96:

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 )
توجه به بافت هاي فرسوده و قديمي و رفع ناپايداري آنها ،به موضوعي جدي و محوري تبديل شده ،به گونه اي که سازمان هاي ذيربط را به
تکاپوي ساماندهي و بازآفريني بافت هاي مذکور سوق داده و لزوم مداخله در اين بافت ها را در دوره هاي مختلف زماني مطرح نموده است.
این بافت های ارزشمند به ویژه که در گذر زمان و تغيير و تحوالت صورت گرقته و مشکل هماهنگی وراث و عدم همکاری الزم  .والبته گاه
ضعف مدیریت شهری نيز از علل فرسودگی بافت های تاریخی با خطر فرسایش تدریجی و در نهایت نابودی مواجه ميگردند و با تبدیل شدن
به بافتهای مسئله دار ،بستری مناسب برای انواع ناهنجاریها فراهم ميآورند  .ليکن به سبب اهميت این ميراث ارزشمند به عنوان ،دفتر
خاطرات هر شهر تاریخی ارائه راهکارهای در خور و شایسته به منظور سر زندگی و تجدید حيات آنها بسيار ضروری است  .یکی از این راهها
استفاده از استراتژی ميان افزائی و به طور خاص طراحی بناهای ميان افزا در بافت های تاریخی است .
هم چنين عامل دیگری که تاثير به سزایی در بازگشت حيات شهری  ،ایجاد ارزش افزوده و نيز اختالط کاربری به چنين بافتهای دارد انتخاب
کاربری مناسب در قالب بناهای ميان افزا ميباشد .
از جمله کاربریهای موثر در این رابطه  ،کاربری تجاری است که منطبق بر خواسته ها ی امروز جامعه انسانی می باشد.

امضاء مدیر گروه

توجه  -7 :اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود.
 -9چكيده فوق ،همان چكيده داخل پايان نامه است.

امضاء معاون پژوهش و فناوری

