
 :مراسم دفاع  از رساله نخستین دانشجوی دکتری گروه باستان شناسی دانشگاه هنر اصفهان برگسار گردیذ

 

ًقَش، فٌاٍری ٍ کاربزد سفال ّای تپِ اسواعیل آباد در "یاری با عٌَاى  جلسِ دفاع اس رسالِ دکتزی آقای احوذ علی

در سالي ضیزاسی داًطکذُ حفاظت ٍ هزهت بزگشار گزدیذ. ایطاى در  82/3/79در تاریخ  "ّشارُ پٌجن پیص اس هیالد

ّای  حاصل اس کاٍش  آباد هزبَط بِ ّشارُ پٌجن قبل اس هیالد سفالی تپِ اسواعیل قطعاتایي رسالِ با هطالعِ هجوَعِ 

بز اساس طبقات  ای در رابطِ با سیز تحَل ٌّز، فٌاٍری ساخت ٍ هعیطت ساکٌاى آى اًجام ضذُ بِ ًتایج ارسًذُ

 در فزٌّگ درًٍی رضذ ٍ تطَر اثز بز آى اس بخطی کِ سفال ّای دگزگًَیپی بزدًذ.  ّای فزٌّگی  استقزاری ٍ الیِ

 پذیذار ًشدیك ٍ دٍر جَاهع با اقتصادی ٍ فزٌّگی ّای پیًَذ علت بِ دیگز بخص ٍ آیذ هی ٍجَد بِ سهاى طَل

بخص  .است ضذُ آى دقیق سیز تبیي ٍ درًٍی تحَالت ایي ضٌاخت بزای تالش ٍ سعی توام رسالِ ایي در. ضذ هی

اطالعات  دیگزی اس کار داًطجَ هعزفی پایگاُ دادُ بَد کِ بزای ًخستیي بار در کطَر اجزا گزدیذ ٍ تواهی 

ّای پایگاُ اهکاى گزفتي  ّای سفالی هطالعاتی هزبَط بِ رسالِ در ایي پایگاُ ٍارد ضذُ بَد. اس قابلیت دادُ

. ّوچٌیي اهکاى رٍسآهذ ضذى استّا  ادٍُ پزداسش ٍ تحلیل دهختلف بزاساس سَاالت تزکیبی  یّا گشارش

 اّذاف عوذُ  ایي رسالِ بطزح سیز بَدُ است. . ٍجَد داردجذیذ اطالعات  ًیاسّا ٍ افشار بٌا بز ًزم

 آباد تبیي استوزار فزٌّگی یا تحَل فزٌّگی  بز اساس هطالعات دقیق  سٌجطی سفال  اسواعیل. 



 ًقَش آى بز کاربزدّای هذکَر بز اساس  ٍ  تاثیز احتوالی فزم آباد ٍ  کاربزد ظزٍف سفالی اسواعیل  تعییي

 هطالعات آسهایطگاّی.

 آباد باسساسی هعیطت ٍ ًحَُ تغذیِ، جْاًبیٌی، فٌاٍری ٍ ٌّز هزدهاى ساکي در تپِ اسواعیل 

 دستاٍردّای ایي  رسالِ 

 آباد ّای دیجیتال  تخصصی سفال تپِ اسواعیل ایجاد پایگاُ دادُ -1

 GC-MS جزهی سٌجی طیف-گاسی کزٍهاتَگزافی تکٌیك ّا تَسط بقایای آلی در سفالآًالیش  – 8

 گزٍُ هذعَ ضٌاسی داًطگاُ تْزاى ٍ استاد گزٍُ باستاى استاد طالیی حسي آقای جٌاب راٌّوایی بِ رسالِ

 هٌَچْز هطاٍر ٍ تْزاى داًطگاُ تجشیِ ضیوی گزٍُ استاد سزضتی حسي دکتز ،داًطگاُ ٌّز اصفْاى  ضٌاسی باستاى

 درجِ ٍ بیست ًوزُ با رسالِ ًْایت در ٍ ضذُ ّذایت  تْزاى داًطگاُ  رباتیك ٍ هاضیي َّش گزٍُ داًطیار هزادی

 .گزفت قزار داٍراى هحتزم ّیات تاییذ هَرد عالی

 

 


