فرم ب
فرم اطالعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي

كدشناسايي :

نام واحد دانشگاهي  :آزاد اسالمي واحد شبستر

كد واحد :

نام و نام خانوادگي دانشجو  :شیرين ذبیح اللهي

سال و نيمسال اخذ پايان نامه  :نیمسال دوم 11

شماره دانشجويي199351119 :

تعداد واحد پايان نامه 9 :

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي  :طراحي باغ تماشاخانه در شهر تبريز

تاريخ دفاع از پايان نامه 19/9/19 :

تاريخ ارائه مقاله:

چكيده پايان نامه :

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

هنرهاي نمايشي يكي ازپرسابقه ترين هنرها ميان اقوام مختلف بشربوده است بطوريكه مردم هراقليم و

سرزمين براساس افسانه ها و اساطير ميهن خويش و ازهمه مهمتر برطبق آداب و سنن خود سعي در اجراي اين هنرها
داشته اند .درجوامع توسعه يافته و يا درحال توسعه هنرهاي نمايشي از اركان اصلي و تحول آفرين نهاد اجتماعي
محسوب مي شود .و از آنجايي كه هيچ جامعه اي بي نياز از هنر و فعاليت هاي هنري نيست ،توسعه عوامل فرهنگي امري
است حساس و ضروري .براين اساس طراحي و ساخت سالن هاي نمايشي و تئاتر كه به موجب آن تعامالت اجتماعي و
فرهنگي انسان در بستري مناسب قابليت ارتقا داشته باشد ،مي تواند در باال بردن سطح كيفيت زندگي مردم اثر گذار باشد.
مكانهايي كه به عنوان نماد ونشانه شهري بيانگر شخصيت و عصاره شهر هستند و بر پايه سنتها ،هويت ها ،تاريخ شهر
شكل گرفته اند .در نگاهي ديگر طبيعت يكي از مسائل مهم در حوزه خردورزي فلسفي محسوب ميشود و اتخاذ هرگونه
موضوعي در خصوص اين مساله نقش بسزايي در تعيين جهت فكري آدمي دارد .آگاهي انسان از اين ضرورت تعامل در
طول دورانهاي متمادي او را به سمت ايجاد تعاملي فرهنگي با طبيعت سوق داده است و در نتيجه آن دست به خلق باغ
هاي بهشتي در زمين زده است با نگاهي به تاريخ شهر تبريز و وجود باغ ها در دوران هاي متمادي اهميت تعامل انسان،
طبيعت ،معماري پژوهش حاضر را به استخراج عوامل موثر كالبدي و ذهني در طراحي محيط هاي فرهنگي سوق داده
است بطوريكه با گردآوري عواملي در جهت ارتقائ محيط هاي فرهنگي و تلفيق آنها با طبيعت به ايجاد مكاني منعطف
كه منتج از تعامالت پي در پي طبيعي و مصنوع است دست يابيم.
امضاء مدير گروه
توجه  -9 :اين فرم بايد تايپ شده تحويل داده شود.
 -3چكيده فوق ،همان چكيده داخل پايان نامه است.

امضاء معاون پژوهش و فناوري

