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  :صمد ساكتي راد
شماره دانشجويي199292119 :

سال و نيمسال اخذ پايان نامه  :نيمسال اول 19-19
تعداد واحد پايان نامه  6:واحد

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي  :عوامل موثر در تداوم معماري ساسانيان در عصر سلجوقيان
تاريخ دفاع از پايان نامه 19/6/91:

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 )
محور كليدي پژوهش حاضر نگرشي برر معمراري ساسرانيان ،معمراري عصرر اسرالمي ترا آخرر سرلجوقيان،
(معماري عصر سامانيان ،آل زيار ،عزنويان ،آل بويه ،سلجوقيان) می باشد .روشي كه در اين پژوهش مرورد
نظر بوده ،روش «قاعده مندي علّي» (تدااسكاچ پل) مري باشرد .در ايرن روش چنرد فرضريه از پريش تعيرين
مي گردد ،سپس مورد تجزيه و تحليرل قررار مری گيررد و در نهايرت نظريره اصرلي بدسرت مري آيرد .بعرد از
اسالم ،بيش از  911سال ايران به صرور دولرت هراي كوچرو حدرور داشرت و بره صرور يكپارچره ن رود ،و
خلفاي ع اسي مانع از يكپارچگي مي شدند .پس از شکست غزنویران در برابرر سرلجوقيان برا روش هرا
مختلف اقدام به یک پارچه کردن ایران کردند .با پایتخت قرار دادن ر اولين امپراطور اسرالمی را تشرکيل
دادند و تمدن اسالمی را پایه ریز کردند .ع اسيان حکومت را از دمشق به بغداد منتقل کرده بودند .بغرداد
قرنها جزئی از سرزمين ايران بود ،آخرين پايتخت ساسانيان تيسفون در نزديكي بغرداد ،قررار داشرت .شرهر
بغداد را ع اسيان به شيوه ساسانيان سراختند ،در زمران ع اسريان تمردن اسرالمي توسرا ايرانيران شركل
گرفت .سلجوقيان ايران را يكپارچه كردنرد .و خلفراي ع اسري نفونشران را از دسرت دادنرد .در ايرران تمردن
اسالمي با الگوبردار از تمدن باستاني ايران شکل گرفت و اين باعث گستردهتر شدن تمردن اسرالمي در
ايران شد.

امداء مدیر گروه

توجه  -9 :اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود.
 -2چكيده فوق ،همان چكيده داخل پايان نامه است.

امداء معاون پژوهش و فناور

