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 هعرفی رشته کارشناسی هرهت و احیای بناهای تاریخی

ّای تطزی است. تِ ٍاسطِ ایي پیطیٌِ  تزیي ٍ هْن تزیي توذىای چٌذ ّشار سالِ یکی اس ضاخص  ا پیطیٌِتوذى ایزاًی ت

 تِ آیٌذگاى تِ آًْا اًتقال ٍ ًگْذاری حفظ، رسالت کِ است رسیذُ ها دست تِ تیطواری تاریخی –طَالًی ٍ غٌی، آحار ٌّزی 

 .تاضذ تز دٍش ها هی فٌی ٍ ػلوی فزٌّگی، َّیت ٍ توذى پَیایی سٌذ ػٌَاى

 
ّای هسکًَی کطَر  ّا ٍ تافت ّای تاریخی ػزصِ ّا، هحَطِاس آًجایی کِ هطالؼِ، حفاظت، هزهت ٍ احیای تٌاّا، هجوَػِ 

ضزٍرت دارد، هؼواراى ٍ هٌْذسیٌی کِ در ایي اهز فٌی، فزٌّگی ٍ ٌّزی هْارت دارًذ تایذ هاًٌذ یک هؼوار ٍ ٌّزهٌذ اضزاف ٍ 

 .تز اتؼاد تخصصی ٍ هفاّین اهزٍسی حزفِ خَد داضتِ تاضٌذ تسلط السم را

 
گیزی اس تجزتیات  آهَسًذ چگًَِ اهزٍس را تا تْزُفارؽ التحصیالى ایي رضتِ در ٍاقغ هٌْذسیي هؼواری خَاٌّذ تَد کِ هی

کٌٌذ. ایي افزاد تاریخ را  گذضتِ تزای آیٌذُ تساسًذ. افزادی خَاٌّذ تَد کِ پلی تیي هؼواری گذضتِ ٍ آیٌذُ هی تَاًٌذ ایجاد

تایذ خَب تطٌاسٌذ ٍ قادر تاضٌذ آحار تاریخی را تجشیِ ٍ تحلیل کزدُ ٍ تخَاًٌذ ٍ هفاّین ٍ ارسش ّای آى را استخزاج ٍ 

 .َّضیاراًِ تکار گزفتِ ٍ تا تیاًی اهزٍسی تِ جاهؼِ هؼزفی ًوایٌذ
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آهَسش ػالی است کِ ّذف آى تزتیت کارضٌاساى ٍ  ّای دٍرُ کارضٌاسی هزهت ٍ احیای تٌاّای تاریخی یکی اس دٍرُ

ّای تاریخی ارسضوٌذ کطَر  ّا ٍ تافت ّای پیطزفتِ هطالؼِ، هزهت ٍ احیای هجوَػِ هتخصصیي هتؼْذ ٍ آضٌا تِ ضیَُ

ٍ احیای  تَاًٌذ ًیاسّای کطَر را در اهز ًگْذاری ٍ هزهتاست. فارؽ التحصیالى ایي رضتِ تا کارآیی ٍ داًص ًظزی ٍ ػلوی هی 

 . ػلوی هیزاث گزاًثْا ٍ تاریخی تزطزف ًوایٌذ

 
ّای تاریخی ّای دٍلت در رضذ ٍ تَسؼِ فزٌّگی، اجتواػی ٍ اقتصادی کطَر تِ ٍیضُ احیا تٌاّا ٍ هکاى  تا تَجِ تِ تزًاهِ

 .یاتذ هَجَد، تزتیت کارضٌاساًی تا تخصص هزهت تٌاّای تاریخی ضزٍرت هی

  

 : سرفصل دروس رشته هرهت و احیای بناهای تاریخی و تعذاد واحذها

 ٍاحذ 431 : تؼذاد کل ٍاحذّا

 ٍاحذ 41 : درٍط هؼارف اسالهی

 ٍاحذ 9 : درٍط ػوَهی

                                                ٍاحذ 33 : درٍط پایِ

                                    ٍاحذ 11 : درٍط اصلی

 ٍاحذ 33 : درٍط تخصصی

 ٍاحذ 3 : درٍط اختیاری

  

 

نکته: در اعالم سرفصل دروس این رشته از سایت وزارت علوم استفاده شذه است.این سرفصل صرفا جهت 

 .هحتوای دروس است و احتوال تغییرات جسیی وجود داردآشنایی کلی با 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 دروس هعارف اسالهی

 تعذاد واحذ نام درس گرایش

 هثاًی ًظزی اسالم

 1 (هؼاد ٍ هثذاء) 1 اًذیطِ اسالهی

 1 (اهاهت ٍ ًثَت) 2 اًذیطِ اسالهی

 1 اًساى در اسالم

 1 حقَق اجتواػی، سیاسی در اسالهی

 اخالق اسالهی

 1 فلسفِ اخالق )تا تکیِ تز هثاحج تزتیتی(

 1 اخالق اسالهی )هثاًی ٍ هفاّین(

 1 آئیي سًذگی )اخالق کارتزدی(

 1 ػزفاى ػولی در اسالم

 اًقالب اسالهی

 1 اًقالب اسالهی ایزاى

 1 آضٌایی تا قاًَى اساسی

 1 اًذیطِ سیاسی اهام خویٌی )رُ(

 تاریخ ٍ توذى اسالهی

 1 تاریخ فزٌّگ ٍ توذى اسالهی

 1 تاریخ تحلیلی صذر اسالم

 1 تاریخ اهاهت

 آضٌایی تا هٌاتغ اسالهی

 1 تفسیز هَضَػی قزآى

 1 الثالغِ تفسیز هَضَع ًْج

 است ٍاحذ 12 ٍاحذّای اًتخاتی درٍط هؼارف اسالهی دٍرُ کارضٌاسی جوؼا. 

 ّای اخالق اسالهی، اًقالب اسالهی، اًتخاب دٍ درط اس گزایص هثاًی ًظزی اسالم ٍ یک درط اس ّز یک اس گزایص

 تاریخ ٍ توذى اسالهی ٍ آضٌایی تا هٌاتغ اسالهی الشاهی است.

  



 دروس عووهی

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 4 (1تزتیت تذًی ) 3 ستاى خارجی

 4 جوؼیت ٍ تٌظین خاًَادُ 3 فارسی

     4 (4تزتیت تذًی )

  

 دروس پایه رشته هرهت و احیای بناهای تاریخی 

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 1 آضٌایی تا هؼواری جْاى 1 ریاضی ٍ آهار

 1 اًساى، طثیؼت، هؼواری 3 تزسین فٌی

 1 ضٌاسی آضٌایی تا تاستاى 1 ٌّذسِ ٍ هٌاظز ٍ هزایا

 1 کارتزد کاهپیَتز در هؼواری 1 تزداری ًقطِ

 1 ػکاسی 1 تیاى هؼواری

 1 ٌّز ٍ توذى اسالهی 1 (1هقذهات طزح هؼواری )

  

 رشته هرهت و احیای بناهای تاریخی دروس اصلی

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 1 آضٌایی تا تشئیٌات ٍاتستِ تِ هؼواری 1 (4ایستایی )

 3 ضٌاخت تٌاّای تاریخی ایزاى پیص اس اسالم 1 (4ایستایی )

 1 ضٌاخت تٌاّای تاریخی ایزاى دٍراى اسالهی 1 ضٌاخت هَاد ٍ هصالح

 1 ّای تاریخیآضٌایی تا تافت 1 کارگاُ هَاد ٍ هصالح سٌتی

 1 ساسی ٍ کارتٌذیگزُ  1 آسهایطگاُ هَاد ٍ هصالح

 1 طاق ٍ قَط در هؼواری ایزاى 1 ػٌاصز ٍ جشئیات ساختواى



 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 1 تٌظین ضزایط هحیطی 1 ػٌاصز ٍ جشئیات تٌاّای تاریخی

 1 فتَگزاهتزی 1 تاریخ ٍ هثاًی ًظزی هزهت

 1 هتزُ ٍ تزآٍرد 1 قَاًیي ٍ تطکیالت هزهت

 1 کارگاّی تطکیالت  هذیزیت ٍ 3 تزداضت اس تٌاّای تاریخی

  

 رشته هرهت و احیای بناهای تاریخی دروس تخصصی

 نام درس تعذاد واحذ نام درس
تعذاد 

 واحذ

 3 کارگاُ هزهت تٌاّای تاریخی 1 (4طزح هؼواری )

 3 کارگاُ حفاظت ٍ هزهت تشئیات ٍاتستِ تِ هؼواری 1 ّای سٌتیضٌاخت ساسُ 

ضٌاسی تٌاّای ضٌاسی ٍ آسیة في 

 تاریخی
 1 کارآهَسی هزهت تٌاّای تاریخی 3

 1 ستاى تخصصی 3 ّاطزاحی دست آساد اس تٌاّا ٍ تافت

 1 پزٍصُ ًْایی 1 (4طزح هزهت تٌاّای تاریخی )

     1 (1طزح هزهت تٌاّای تاریخی )

  

 رشته هرهت و احیای بناهای تاریخی دروس اختیاری

 تعذاد واحذ نام درس تعذاد واحذ نام درس

 3 (1طزح هؼواری ) 3 (1هقذهات طزح هؼواری )

     1 آضٌایی تا ٌّزّای سٌتی

 : وضعیت استخذاهی رشته هرهت و احیای بناهای تاریخی

 هؼوار هٌْذط  داخلی طزاح  ضٌاط تاستاى
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