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ػپاع ٍ قذسداًی :
ًکتِ  :1هتي قذسداًی اص افشاد تایذ تا رکش ًام ،ػوت ٍ ًَع ّوکاسی آًْا دس یک یا حذاکثش دٍ ػغش
تاؿذ.
ًکتِ  : 2دس تشتیة ػپاػگضاسی اتتذا افشاد ػلوی ٍ داًـگاّی ٍ ػپغ افشاد اداسی رکش هی ؿًَذ.
هثال  :اص آقای سضا صثَسی اػتاد ٍاحذ دسػی هشهت اتٌیِ تاتت ساٌّوایی ّایـاى کوال تـکش سا
داسم.
اص آقای  ......کاسؿٌاع هحتشم ػاصهاى هیشاث فشٌّگی ،صٌایغ دػتی ٍ گشدؿگشی اػتاى
آرستایداىؿشقی کِ  ....دس اختیاس ایٌداًة قشاس دادًذ ػپاػگضاسم.

3

فْشػت هغالة
هقذهِ I ............................................................................................................................................................
فصل اٍل – 1................................................................................ ..................................................................
فصل دٍم-
ًکتِ :
ؿواسُ صفحات فْشػتّا تا الفثای فاسػی خَاّذ تَد.
ؿواسُ صفحات هقذهِ تا الفثای اػذاد سٍهی  I II III IVخَاّذ تَد
ؿواسُ صفحات هتي اصلی اص  1ؿشٍع خَاّذ ؿذ.

4

 :]11A[Commentتصاویر شامل عکس و نقشه می
باشد

فْشػت تصاٍیش
تصَیش ً – 1قـِ ایشاى 4.......................................................................................................................................
تصَیش ً -2قـِ اػتاى 5......................................................................................................................................

5

فْشػت خذٍلّا
خذٍل  -1هیضاى تاسًذگی ػاالًِ6......................................................................................................................

6

فْشػت ًوَداسّا
ًوَداس 9.................................................................................................. ........................................................ -1
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 :]12A[Commentمقدمه در  5پاراگراف خواهد
بود

هقذهِ :
 هؼشفی ٍاحذ دسػی ٍ هَضَع اّویت ٍ ضشٍست اًدام پشٍطُ اّذاف ٍ دػتاٍسدّای هَسد اًتظاس پشٍطُ دس پایاى کاس ػَاتق اًدام پشٍطُ دس گزؿتِ یا پشٍطُّای هـاتِ ٍ ًتایح کاستشدی ٍ هفیذ آًْا ٍ یا ًقائص ٍضؼفْا
 -سٍؽ تحقیق اػن اص کتاتخاًِای ٍ هیذاًی

8

فصل اٍل
خغشافیا ٍ اقلین

9

جغرافیا و اقلیم منطقه

 -1 -1هَقؼیت خغشافیایی

( کـَس ،اػتاى ٍ ؿْشػتاى)

تصَیش ً -1قـِ ایشاى کِ هَقؼیت اػتاى تا سًگ هتفاٍت دس آى هـخص ؿذُ اػت
تصَیش ً -2قـِ اػتاى کِ هَقؼیت ؿْش یا سٍػتایی کِ تٌای هَسد هشهت دس آى ٍاقغ ؿذُ ،تا سًگ هتفاٍت دس آى
هـخص ؿذُ اػت.

 -2 -1هختصات عَل ٍ ػشض خغشافیایی
عَل تشحؼة دسخِ ،دقیقِ ،ثاًیِ
ػشض تشحؼة دسخِ ،دقیقِ ،ثاًیِ
 -3 -1اقلین ؿْشػتاى یا هٌغقِ (دس کذاهیک اص اقلینّای چْاسگاًِ ایشاى قشاس داسد؟)
 -4 -1هیضاى تاتؾ ػاالًِ؟ صاٍیِ تاتؾ ؟ دسخِ حشاست ػاالًِ؟
خذٍل  -1تاتؾ ٍ حشاست فصَل ػال
ًوَداس  -1تاتؾ ٍ حشاست فصَل ػال
 -5 -1هیضاى ًضٍالت خَی (تشف ٍ تاساى) ػاالًِ ؟
خذٍل  -2هیضاى ًضٍالت خَی فصَل ػال
ًوَداس  -2هیضاى ًضٍالت خَی فصَل ػال
 -6 -1تادّای هحلی ٍ هٌغقِای؟ خْت ٍ ػشػت تادّا ؟ تادّای هغلَب ٍ ًاهغلَب؟
تصَیش ً -3قـِ ؿْش یا سٍػتا ٍ هـخص ًوَدى خْت ٍصؽ تادّای هختلف
10

فصل دٍم
کلیات تاسیخی

11

کلیات تاریخی

دس ایي فصل الصهؼت تا تصَست هختصش ٍ هفیذ ػاتقِ تاسیخی ؿْش یا سٍػتا ٍ هحلی کِ تٌای هَسد هشهت دس آى
ٍاقغ ؿذُ اػت تیاى گشدد .الصم تِ رکش اػت کِ تاتَخِ تِ هاّیت تحقیق رکش تاسیخ هؼواسی هٌغقِ دس اٍلَیت
اهش قشاس داسد .تشای هثال دس خشیاى ًَؿتاس پشٍطُ هشهتی یک تٌای اػالهی دس هٌغقِ آرستایداى رکش ػثک آرسی تا
تواهی هـخصات ٍ ٍیظگیْا ٍ ػٌاصش هؼواسی ضشٍسی هی تاؿذ.
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فصل ػَم
هؼواسی تٌا

13

 -1 -3هـخصات ػوَهی تٌا

 :]13A[Commentکلیه تیترها با فونت 61
 Naznınساده خواهد بود

B

ًام کًٌَی تٌا :
ًام قثلی تٌا :

هثال هؼدذ اهام قثال هؼدذ ؿاُ ًاهیذُ هی ؿذ.

ًامّای دیگش تٌا :

هثال هؼدذ کثَد تثشیض سا هؼدذ هظفشیِ ًیض هیًاهیذًذ.

هَقؼیت تٌا  :اػتاى -ؿْشػتاى -ؿْش -سٍػتا -خیاتاى -خیاتاى فشػی -کَچِ -پالک ثثتی
هثال  :هَقؼیت خاًِ ػلَی تثشیض  :آرستایداًـشقی -تثشیض -خیاتاى ؿوغ تثشیضی -ایؼتگاُ گشٍ -کَچِ صشافالس-
کَچِ ؿْیذ ًَسٍصی -پالک 111
تصَیش ً -4قـِ هَقؼیت تٌا دس ػغح ؿْش یا سٍػتا
ؿواسُ ثثت هلی  :چٌاًچِ تٌایی دس فْشػت آثاس هلی ػاصهاى هیشاث فشٌّگی ثثت ؿذُ تاؿذ ؿواسُ ثثت هلی
خَاّذ داؿت.
ًَع هالکیت قثلی  :تشخی اص تٌاّا دس صهاى هَسد اػتفادُ تَدى کاستشد ؿخصی ٍ تشخی دیگش کاستشد ػوَهی ٍ یا
اداسی داؿتِ اًذ.
ًَع هالکیت کًٌَی  :تشای هثال هیشاث فشٌّگی -ؿخصی -اداسُ اٍقاف ٍ یا غیشُ .....
ًَع کاستشی قثلی  :هثال حوام
ًَع کاستشی کًٌَی  :تٌاّای تاػتاًی پغ اص ثثت ٍ هشهت اغلة تغییش کاستشی دادُ هی ؿًَذ هثال حواهْای
قذیوی تا کاستشی خذیذ سػتَساى ػٌتی هَسد اػتفادُ هدذد قشاس هیگیشًذ.

هؼاحت کلی تٌا :
هؼاحت صیشتٌا :
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تؼذاد عثقات :
هصالح :
 -2 -3ؿشح هختصشی اص تاسیخچِ تٌا :
ؿشح ایٌکِ دس چِ ػالی تَػظ کذام فشد یا افشادی تا چِ اًگیضُّایی دس ایي هحلِ تٌا گشدیذ ٍ رکش ػایش اعالػات
هَخَد دستاسُ هحلِ هزکَس دس صهاى ػاخت تٌا(.تصَیش )5
تصَیش  -5ػکغ کلی اص ًوای کًٌَی هحلِ
تَخِ  :چٌاًچِ اص هحلِ هَسد قشاس گیشی تٌای هَسد هغالؼِ ػکغ ٍ تصاٍیش قذیوی دس دػت تاؿذ حتوا تایذ اتتذا
آًْا اسائِ گشدًذ ٍ ػپغ تصاٍیش کًٌَی ٍ دس غیش ایٌصَست تٌْا تِ تصاٍیش صهاى حال اکتفا هی گشدد.

 -3 -3هـخصات فٌی ٍ تـشیح پالى :
تِ تشتیة اص :
هشحلِ اٍل  -اص دس ٍسٍدی اصلی کِ تِ کَچِ تاص هی ؿَد آغاص ًوَدُ ٍ پغ اص تیاى ّـتی ٍ
حیاط اصلی ،تٌاّای اعشاف حیاط ٍ ًْایتا دیَاسّای حیاط سا تَضیح هی دّین.
هشحلِ دٍم -عثقِ ّوکف ٍ تالکيّا ؿشح دادُ هی ؿًَذ.
هشحلِ ػَم -عثقات فَقاًی ٍ تالکيّا ؿشح دادُ هی ؿًَذ.
هشحلِ ػَم -صیشصهیي ؿشح دادُ هی ؿَد.
هشحلِ چْاسم -حیاط پـتی ٍ ػایش قؼوتّای الحاقی ؿشح دادُ هی ؿَد.
دس ایي تخؾ تا اسخاع تِ پالى ٍ سیضفضاّا تواهی تخـْای هختلف تٌا اص خولِ ّـتی ،حیاط،
اتاقْا ،عٌثی ،هغثخ ،ؿاُ ًـیي ،ؿثؼتاى ٍ هحشاب ٍ  .....سا تخَتی تا رکش کلیِ ػٌاصش هؼواسی
ٍ تضئیٌی تیاى هی گشدد.
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تشای هثال  :صیش صهیي تَػظ  6پلِ  31ػاًتیوتشی اص ّال هشکضی عثقِ ّوکف ساُ داسد .پغ اص
ٍسٍد تِ صیش صهیي اتتذا یک ساّشٍ تا ػشض یک ٍ ًین هتش ٍ عَل ػِ هتش قشاس داسد کِ تٌْا تضئیٌات
آى آخشکاسی اػت .پغ اص ػثَس اص ایي ساّشٍ ٍاسد حَضخاًِ تا اتؼاد  ......هی ؿَین کِ ػقف
دیَاسّا ٍ .....ػقف آى  ......اػت ٍ دس هشکض آى حَضی تِ اتؼاد  ....قشاس داسد تضئیٌات تخـْای
هختلف حَضخاًِ ػثاستٌذ اص :
کفؼاصی :
دیَاسّا :
گَؿَاسّا :
ػقف...... :
ٍ غیشُ ....
 -4 -3تضئیٌات تٌا :

تصَیش  -6ػکغ کَچِ ٍ دس ٍسٍدی اصلی تٌا
تصَیش  -7ػکغ حیاط اصلی تٌا (هشکضی یا خلَیی)
 -8تصَیش ًوا ػاختواى
تصَیش  -9پالى تٌا تا رکش سیضفضاّا
تصَیش  -11هقغغ عَلی تٌا
تصَیش  -11هقغغ ػشضی تٌا
تصَیش  12الی  -31ػکغ تخؾ ّای هختلف ( ؿثؼتاى ٍ هحشاب ٍ اتاقْا ٍ حَضخاًِ ٍ ....تضئیٌات داخلی
عثقات هختلف ٍ صیشصهیي
16

فصل چْاسم
آػیةّا ٍ اقذهات هشهتی ٍ حفاظتی
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آسیبها و اقدمات مرمتی و حفاظتی

 -1 -4ػَاتق هشهت قثلی
 -1 -1 -4آیا تٌا دس عی ػالیاى گزؿتِ هَسد هشهت ٍاقغ ؿذُ اػت؟
 -2 -1 -4چٌاًچِ قثال هشهت گشدیذُ اػت دس چٌذ ًَتت ٍ چِ ػالْایی؟
 -3 -1 -4هحلّای هَسد هشهت کذام تخؾّا اص تٌا سا ؿاهل هیؿذُ اػت؟

 -2 -4تیاى تیتشٍاس تخؾّایی کِ دچاس آػیة گشدیذُاًذ ٍ ّن اکٌَى ًیاصهٌذ اقذاهات هشهتی ٍ
حفاظتی هیتاؿٌذ :
تشای هثال :
الف -ػٌگفشؽ حیاط
ب -دیَاس غشتی
ج -ػقف حَضخاًِ
الصم تِ رکش اػت کِ دس ایي هقغغ فقظ ًام هحلْا رکش هی گشدد ٍ ؿشح آػیة دس آیتن تؼذی خَاّذ تَد.

 -3 -4تیاى آػیةّا ٍ اقذاهت هشهتی ػٌاصش تٌا :
دس ایي تخؾ تا سػایت تشتیثی کِ دس هؼشفی ػٌاصش تٌا دس تخؾ في ؿٌاػی داؿتین تِ تشتیة یک تِ یک ػٌاصش
آػیة دیذُ سا دس دٍ هشحلِ تـشیح هی کٌین :

الف -آػیة ّای تَخَد آهذُ

هثال  :گضاسؽ ًَع آػیة ػٌگفشؽ حیاط

ب -اقذاهات هشهتی اًدام گشفتِ

هثال  :گضاسؽ اقذاهات هشهتی کِ خْت تاصػاصی ػٌگفشؽ حیاط

اًدام گشفتِ اػت.
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فصل پٌدن
تخؾّای الحاقی
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گاّا دس خشیاى هشهت تشخی اص تٌاّا تاتَخِ تِ عشاحی تشًاهِ ای خْت تغییش کاستشی پغ اص هشهت تخـْایی ًیض
ّوؼاص تا هؼواسی تٌا اضافِ هیگشدد .لزا الصهؼت دس صَست هَاخِْ تا چٌیي هَاسد تٌاّای الحاقی ًیض تا رکش
خضئیات ٍ هـخصات هؼشفی گشدًذ.
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فصل ؿـن
تغییش کاستشی
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ػاصهاى ّای هتَلی تٌاّای تاػتاًی دس ّش کـَسی پغ اص هشهت ٍ تاصػاصی تشخی اص تٌاّا تشحؼة هکاى ٍ
هَقؼیت آى تٌا تِ هٌظَس استقای ػغح گشدؿگشی هٌغقِ اقذام تِ تغییش کاستشی تٌا هی کٌٌذ اص ایٌشٍ الصهؼت
دسصَست هـاّذُ تٌای هَسد هشهتی کِ تغییش کاستشی دادُ ؿذُ اػت ًَع کاستشی خذیذ آى ًیض هؼشفی گشدد.
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