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اﻟف-ھدف:
 -١ﻣرور ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑر دوره ھﺎی ﻣﮭم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﻓﮑری و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺟدﯾد ﺑﻌد از رﻧﺳﺎﻧس در اروﭘﺎ ،ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ
و اﺧﺗراﻋﺎت ﻗرون ﻣﺗﻌﺎﻗب آن و ﺑﺎﻻﺧره اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻗرن ﻧوزدھم ﺗﺑﻠوری در ﯾﮏ ﻣﻌﻣﺎری ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺧت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن
دوره ﺧﺎص را داﺷﺗﮫ اﺳت.
-٢ﺑررﺳﯽ و ﺗﺟزﯾ ﮫ و ﺗﺣﻠﯾل آﺛﺎر ﻋﻣده ﻣﻌﻣﺎری ھر دوره در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﺗب ﻓﮑری و ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺟدﯾد ،ﺗﮑﻧوﻟوژی ﻧوﯾن ،و
ﺗﺣوﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ –اﻗﺗﺻﺎدی و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آن دوره.
ب -ﻣﻘدﻣﮫ:
ﻣﻌﻣﺎری ﻣﻌﺎﺻر ﮐﮫ از اواﺳط ﻗرن ﻧوزدھم ﻣﯾﻼدی ﺗﺎ اﻣروز ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﺳت ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن دوران ﺣدود ﯾﮏ و ﻧﯾم
ﻗرن ﺗﺣوﻻت ﻋﻣده ای را ﺑﮫ ﺧود دﯾده و ﺷﺎﻣل ﺳﺑﮏ ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت وﺑﻌﺿﺎ ﻣﺗﺿﺎد ﺑوده و ھﺳت وﻟﯽ ﺑطورﮐﻠﯽ ھﻣﺎن
ﺧﺻوﺻﯾﺎت وﺧطوط اﺻﻠﯽ را ﮐﮫ از آﻏﺎز اﯾن دوران ﺑدﺳت آورده ھﻧوز از دﺳت ﻧداده اﺳت .ﻣﻊ اﻟوﺻف ﺳﮫ دوره
ﻣﺗﻔﺎوت را ﻣﯾﺗوان ﺑطور ﻣﺷﺧص ﻧﺎم ﺑرد ﮐﮫ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از  :ﭘﯾش ﻣدرﻧﯾﺳم و ﻣدرﻧﯾﺳم اوﻟﯾﮫ)اواﺳط ﻗرن ﻧوزدھم ﻣﯾﻼدی ﺗﺎ
ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ اول( ،ﻣدرﻧﯾﺳم و ﻣدرﻧﯾﺳم ﻋﺎﻟﯾﮫ )ﺑﯾن ﺟﻧﮓ اول ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗﺎ اواﺧر دھﮫ ﺷﺻت ﻣﯾﻼدی( و ﻣدرﻧﯾﺳم ﻣﺗﺎﺧر و ﭘس
ﻣدرﻧﯾﺳم)از دھﮫ ھﻔﺗﺎد ﺗﺎ اﻣروز(.
ﻣﻌﻣﺎری ﻣﻌﺎﺻر ﮐﮫ در اروﭘﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم زاده ﺷده و ﺳﭘس در ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎ و ژاﭘن
ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﻣﻌﻣﺎری ﺳﺎﯾر ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن از ﺟﻣﻠﮫ اﯾران را ﻧﯾز ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار داده اﺳت .ﻣﻌﻣﺎری اﯾن ﮐﺷورھﺎی
ﺗﺎﺛﯾرﭘذﯾر از ﻣﻌﻣﺎری ﻣﻌﺎﺻ ر ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻓوق اﻟذﮐر ﺿﻣن ﺗﺷﺎﺑﮭﺎت زﯾﺎد ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر )ﺑﺧﺻوص در دوره اﻋﺗﻼی
ﻣدرﻧﯾﺳم( ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﯽ ﻧﯾز در راﺑطﮫ ﺑﺎ اوﺿﺎع و اﺣوال و ﺳواﺑق ﺳﯾﺎﺳﯽ ،اﺣﺗﻣﺎﻋﯽ اﻗﺗﺻﺎدی و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧود داﺷﺗﮫ و
دارﻧد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﺑررﺳﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻌﻣﺎری ﻣﻌﺎﺻر ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن در اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻧﺑوده و
ﺿروری ﻧﯾز ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﺊ .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻋﻼوه ﺑر ﮐﺷورھﺎی ﺻﻧﻌﺗﯽ ﻓوق اﻟذﮐر ،ﻣﻌﻣﺎری ﻣﻌﺎﺻر ﺳﮫ ﮐﺷوراﯾران ،ھﻧد و
روﺳﯾﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔﻧﺟﺎﻧده ﺷده ﮐﮫ ھر ﮐدام ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر طﯾف وﺳﯾﻌﯽ از ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺟوار ﺧود ﻧﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ج -ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ھدف و ﻣﻘدﻣﮫ ﻓوق ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﻌﻣﺎری ﻣﻌﺎﺻر دوره دﮐﺗری ﻣﻌﻣﺎری ﺑﺻورت ﺑﺧش ھﺎی زﯾر اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد:
-١ﭘﯾش ﻣدرﻧﯾﺳم و ﻣدرﻧﯾﺳم اوﻟﯾﮫ )(١٨۵٠-١٩٢٠
 -١-١ﺗﺣوﻻت ﻓﮑری و ﻣﮑﺎﺗب ﺟدﯾد ﻓﻠﺳﻔﯽ ﺑﻌد از رﻧﺳﺎﻧس ،ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ -اﺧﺗراﻋﺎت و ﮔﺳﺗرش ﻋﻠوم ﻣﮭﻧدﺳﯽ در
ﻗرون  ١٨و  ١٩ﻣﯾﻼدی.
 -١-٢ﻧﺋوﮐﻼﺳﯽ ﺳﯾم ،اﮐﻠﮑﺗﯾزم و ﺑﺣران ﻣرﺣﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ در ﻣﻌﻣﺎری.
 -١-٣آﻏﺎز ﻣﻌﻣﺎری ﻣدرن)ﻧﺳل اول ﻣﻌﻣﺎران ﻣدرن :ھورﺗﺎ ،ﭘره ،واﮔﻧر ،ر ﯾﺗوﻟد ،ﺳوﻟﯾوان و(...
 -٢ﻣدرﻧﯾﺳم و ﻣدرﻧﯾﺳم ﻋﺎﻟﯾﮫ)(١٩٢٠-١٩٧٠
 -٢-١ﺗﺣوﻻت ھﻧری و ﻣﻌﻣﺎری ،اﯾﺟﺎد و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳﺑﮑﮭﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،دﺳﺗﯾل ،اﮐﺳﭘرﺳﯾوﻧﯾﺳم ،ﻓوﺗورﯾﺳم و ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم
در ﻣﻌﻣﺎری
 -٢-٢ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎھﺎوس و ﮔﺳﺗرش و اﻋﺗﻼی ﻣدرﻧﯾﺳم)ﻧﺳل دوم ﻣﻌﻣﺎران ﻣدرن :ﻟو ﮐورﺑوزﯾﮫ ،ﮔروﭘﯾوس ،ﻣﯾس واﻧدر روھﮫ،
راﯾت ،آﻟﺗوو (...
 -٢-٣زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺑﺣران ﻣدرﻧﯾﺳم و آﻏﺎز ﺣرﮐت ﺟدﯾد ﻣﻌﻣﺎری)ﻧﺳل ﺳوم ﻣﻌﻣﺎران ﻣدرن:ﮐﺎن ،اوﺗزن ،ﺳﺎری ﻧن(
 -٣ﭘس ﻣدرﻧﯾﺳم و ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺧﯾر ﻣﻌﻣﺎری)١٩٧٠ﺗﺎ اﻣروز(
-٣-١ﻣدرﻧﯾﺳم ﻣﺗﺎﺧر
-٣-٢ﭘﺳت ﻣدرﻧﯾﺳم
 -٣-٣ھﺎی ﺗﮏ
-٣-۴دﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم
-٣-۵ﻓوﻟدﯾﻧﮓ و ﺳﺎﯾر ﺟﻧﺑش ھﺎ
-۴ﻣﻌﻣﺎری ﻣﻌﺎﺻر اﯾران
 -۴-١اواﺳط دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺗﺎ ﮐودﺗﺎی١٢٩٩
-۴-٢از١٢٠٠ﺗﺎ)١٣٢٠ﭘﮭﻠوی اول(
 -۴-٣از  ١٣٢٠ﺗﺎ )١٣۵٧ﭘﮭﻠوی دوم(
 -۴-۴از) ١٣۵٧اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ( ﺗﺎ اﻣروز
 -۵ﻣﻌﻣﺎری ﻣﻌﺎﺻر روﺳﯾﮫ
 -۵-١ﮐﻧﺳﺗروﮐﺗﯾوﯾﺳم روس
 -۵-٢ﻣﻌﻣﺎری ﺳوﺳﯾورﺋﺎﻟﯾﺳﺗﯽ

-۵-٣ﻣﻌﻣﺎری ﭘس از ﮔﻼس ﻧوﺳت
 -۶ﻣﻌﻣﺎری ﻣﻌﺎﺻر ھﻧد
 -۶-١ﻣﻌﻣﺎری ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﯽ)ﮐوﻟوﻧﯾﺎل(ﻗﺑل از اﺳﺗﻘﻼل
 -۶-٢ﻣﻌﻣﺎری ﺑﻌد از اﺳﺗﻘﻼل
 -۶-٣ﺟﻧﺑش ھﺎی اﺧﯾر ﻣﻌﻣﺎری
ه -ﻧﺣوه ﺑرﮔزاری ﮐﻼس ھﺎ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت:
ﮐﻼس ھﺎ در ھﻔﺗﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﺑﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎﻋت ﺑرﮐزار ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﺣدود ﯾﮏ و ﻧﯾم ﺳﺎﻋت اراﺋﮫ ﻣطﺎﻟب از طرف اﺳﺗﺎد و
ﺣدود ﯾﮏ و ﻧﯾم ﺳﺎﻋت اراﺋﮫ ﻣطﺎﻟب از طرف داﻧﺷﺟوﯾﺎن و ﺑﺣث ﭘﯾراﻣون ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﺷده اﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮫ دو ﺻورت اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷ د.ﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺻورت اراﺋﮫ ھﻔﺗﮕﯽ و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﭘﯾﺷرﻓت ﺑرﻧﺎﻣﮫ و در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻋﻧﺎوﯾﻧﯽ
ﮐﮫ در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ذﮐر ﺷده اﻧد و دوم ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در طول ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﮭﯾﮫ و اراﺋﮫ ﺷده و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﻣﺳﺎل
ﺗﺣوﯾل ﺧواھد ﺷد.

