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 معماري
 چيكانون فرهنگي آموزش قلم   »مباني طراحي معماري       «

  
  

    
  

  ريزي و طراحي آشنايي با مفهوم برنامه: هدف
  

  مطالعه   : نياز دارد بهي كارها انديشه انجام پيشبراي ) 1  
  تفكر      

  ريزي برنامه      :انسان      
  

  تفكر              :به خود نياز دارد ي مصنوعات بزرگ و كوچك همهساخت براي ) 2  
  تصور              
    طراحي كردن               

  
داردتفكر احتياج به ،ي كارها و ساخت مصنوعات انديشه  در انجام پيشتوجه كنيد انسان :نكته .  
  

  :انسان
  حافظه:    براي تجسم آن چه قبالً ديده است احتياج به قدرتِ) 1

  تخيل                             
  
  تفكر :    كند، احتياج به قدرتِ و تجسمهي آن چه ممكن است وجود داشته باشد تعمق كرد دربارهكه  براي اين) 2

  تخيل                           
  خالقيت                           

  
باشد  قدرت تخيل براي تصور جسم مورد نظر در ذهن مي،توجه كنيد قدرت مشترك در هر دو مورد باال :نكته.  
  
 ريزي مفهوم برنامه:  

  ريزي مراحل برنامه
  و تصور راه و روش ريزي برنامه) 4ارزيابي امكانات براي رسيدن به اهداف ) 3اهداف تعيين ) 2انديشيدن) 1

  :ريزي  حل برنامهامثال از مر
  ابتدا براي توليد يك اثر مصنوع مانند دوچرخه) 1

   :توجه به

 ريزي و طراحيمفهوم برنامه:1فصل 
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مفهوم:1فصل
  چيكانون فرهنگي آموزش قلم  ي و طراحيريز برنامه

  اقتصادي و اجتماعي، بررسي نيازهاي قشر جوان، امكانات صنعتي و فني ارزيابي شرايط 
  :دِگيري در مور تصميم

  ي بازاريابي ، نحوهمحصولهاي اصلي  تعداد، روش توليد، ويژگي
  .كند ي خود را تدوين مي  روزانهيي كارها آموز برنامه وقتي يك دانش) 2

  .فرداي خودي كاري  كردن برنامه مشخصو ها و ثبت  ها و اولويت  ارزش، در نظرگرفتن اهداف،ارزيابي كارهاي انجام شده
  اروقتي يك مهندس معم) 3

  .كند ي زماني مربوط به طراحي را مشخص مي ها و برنامه اهداف، فعاليت
  كننده، ميزان بودجه، مصالح و امكانات ساخت  بررسي نيازهاي استفاده- :ي  نحوهشدن روشن 

   نهايت مشخص هاي مرتبط با زمين، شرايط اقليمي و در  شناخت و استفاده از امكانات و محدوديت-                              
  بندي ت و طراحي و زمانا فرآيند انجام مطالع،هاي پروژه ويژگيو ابعاد  شدن                               

  
 يحوم طراهمف:  
  .ي بشر است ي ساختن، آباداني و تمدن و ابزار تحقق آينده وسيله) 1
  اي بهتر  و خالقانه براي ساخت آيندهدانه نتالشي انديشم) 2

   تفكر  شروع از
  خالقيت تصور و  از طريق 

   و اصيل محصول زيبا، كارآمد    ي  ارائه
  :طرح نهايي) 3
  .تاباند ها، عمق انديشه و بصيرت طراح را در خود باز مي آرمان) 1
  .ي طراح است گر عمق احساس و سليقه حكايت) 2
  
 ي طراحي مثال از مرحله  
  .كند رد زير ارائه ميابر اساس مو جديدي را  ، طرحجهت  اجراي برنامه هنگامي كه تيم در) 1

  تصور    
  سازي ترسيم مدل    
  معرفي    
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 معماري
 چيكانون فرهنگي آموزش قلم   »مباني طراحي معماري       «

  .گيرد انديشد و موارد مختلفي را قبل از طراحي در نظر مي اي مي هنگامي كه يك مهندس معمار، به ساخت خانه) 2
  : مانند

بعاد و موقعيت زمين، شرايط بومي و اقليمي و امكانات فني، توجه به نيازهاي فردي و جمعي افراد خانواده، شرايط آسايش روحي ا
 و ترسيم، تصور   براي ايجاد يك فضاي زندگي، طرح مناسبي راهاي فردي و نيازهاي اجتماعي و فرهنگي   و جسمي، فعاليت

  . دكن مي عرضه

باشد در طراحي مياحل ترين مر  مهم ارائه و ترسيم، تصور:  كنيدتوجهل مثادر هر دو  :نكته.  

گرفته بايد داراي شرايط زير باشد ريزي صورت طرح ارائه شده با توجه به برنامه :نكته:  
  . . ..نوس و أ، كارآمد، اصيل، ايمن، ماقتصاديزيبا، بادوام، 

  
و ارائه ترسيم طرح را  مطالعهبا  ،در طراحيمشخص و را  ي مطالعه نحوه ،ريزي مفهوم برنامهعمار در يك م: دقت بفرماييد :نكته
  .كند مي

  .كنند  مطالعه و طراحي همواره در كنار هم حركت مي،در طراحي معماري
  
 ريزي و طراحي ي برنامه رابطه:  

  .شويم  ميي طراحي وارد س به مرحله و سپه كرديريز  ابتدا برنامه،در طراحي
  
 يحريزي و طرا شباهت برنامه:  
  .شوند هر دو با عامل تفكر شروع مي) 1
  .تواند وجود داشته باشد  مطالعه مي، در هر دو مورد)2
  .شوند هر دو مورد، طي يك فرآيند انجام مي) 3
  
 ريزي و طراحي تفاوت برنامه:  
  .شود ثبت و مشخص ميدر نهايت تئوري است كه فرآيند ريزي در حد يك  برنامه) 1

  .شود  يك فرآيند عملي است كه در نهايت ترسيم و ارائه مي،اما طراحي
  .موجود استدر تمام مراحل آن  عامل تصور و تخيل در طراحي )2
  .وجود داردي او  و بصيرت طراح و احساس و سليقه عمق انديشه ،ها دادن آرمان در طراحي امكان نشان) 3
  
 كار رفته در يك طرح   ي اصول به ي ارائه نحوه(يك طرح  ي بررسي مناسب نحوه(  
  . . . ها، جنس و   هابعاد و انداز ،نوع اتصاالتمعرفي اجزا، عملكرد،   و توصيف طرح ترسيم) 1
  .ستطرح آورده شده اتوصيف و  چه در ترسيم آنهاي هر علت  و تحليل طرحتجزيه) 2
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مفهوم:1فصل
  چيكانون فرهنگي آموزش قلم  ي و طراحيريز برنامه

  متر  ميلي9/0مداد اتود  :مثال
  :ترسيم و توصيف طرح) الف

  و ترسيم شكل كشيدن ) 1
   كل طرحترسيم) 1- 1  
  نمايي شكل بزرگ ترسيم اجزاي طرح به) 1- 2  
  صورت تفكيك شده ترسيم اجزا به) 1- 3  
  ي مقطع براي بررسي داخل طرح  ارائه) 1- 4  
    ها  مشخص كردن ابعاد و اندازه) 1- 5  
   غيرهو    

  
  اجزاي طرحمعرفي جنس ) 2

   نوك و شستي  فوالدي،ي پالستيكي بدنه
  .دهد افت ميب تغيير ،متري نوك مداد  سانتي3پالستيكي بدنه در پوشش 

  
  ي اتصاالت نحوه) 3

  .گردد مين ميأت  به نوك فوالديپالستيكي فلزي انتهاي مداد معموالً با غالف اتصال شستي
  
  كاربرد اجزا ) 4

  .باشد ي استاندارد مي ها  اندازهاشده بره بكاليل قرارگيري نوك مدادهاي مح ،غالف
  .شود  مي باعث آزاد شدن ضامن،فشار انگشت بر روي شاسي

  
  كاربرد كلي) 5

 آزاد شده و امكان خروج مغز مداد از نوك فوالدي را الف پالستيكيغي انتهاي   سه زبانه بر روي شاسي، ضامنبا فشار انگشت
  .آورد فراهم مي

  
   و تحليل طرح تجزيه) ب
  متناسب با ابعاد دست انسان طول و قطر مداد ) 1
  تر گرفتن مداد آسان  انتهايي پوشش پالستيكي   تغيير بافت قسمت)2
   امكان ديد بر روي نوك مدادتيزي نوك فوالدي ) 3
  شدن آن گم مانع بيني شده  شي پي  رهگي) 4
  افزايش دوام و كارايي هاي حساس  استفاده از فوالد در قسمت)5
  ادگيري و مونتاژ و كاهش قيمت مد تسهيل امكان قالب پارچه براي بدنه و غالف  ك يكاستفاده از پالستي) 6
  كردن مدادتر زيباتنوع رنگ و بافت بدنه ) 7
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 معماري
 چيكانون فرهنگي آموزش قلم   »مباني طراحي معماري       «

  

  

  

  

  كند؟  قبل از طراحي چه مسائلي را بررسي مي،يك مهندس معمار براي ساختن خانه -1

  شرايط بومي و اقليمي) 2     موقعيت زميني وابعاد) 1

  .باشند ، صحيح ميي موارد همه) 4    امكانات فني) 3

  تجسم كنيم؟خاطر آورده و  ايم به چه را قبالً ديده آنتوانيم   مي،ام مواردبا استفاده از كد -2

  حافظه و تخيل) 2    تفكر و تخيل) 1

 تفكر و طراحي) 4    تصور و طراحي) 3

 ؟باشد نميريزي،  كدام مورد در مفهوم برنامه -3

  طراحي ) 2    ارزيابي ) 1

  ها  در نظر گرفتن اولويت) 4    مشخص كردن و ثبت كارها ) 3

 .ي ساختن، آباداني و تمدن است وسيله . . . -4

    تخيل) 1

    طراحي) 2

    ريزي مطالعه و برنامه) 3

  تصور و تفّكر) 4

 ي زير، بيانگر چيست؟ جمله -5

ي محصولي زيبا، كارآمد و اصيل ختم   انديشمندانه و خالقانه كه از تفكر شروع و از طريق تصور و خالقيت به ارائهروشي«

  ».شود مي

    يزي ر برنامه) 1

    تجسم ) 2

    ريزي  طرح) 3

  طراحي ) 4

 سؤاالت تستي فصل اول
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ابعاد مختلف در:2فصل
و محيط طبيعي طراحي 

  مصنوع
  چيكانون فرهنگي آموزش قلم

  
  
  

  ::هدفهدف
  هاي آن  نوع طراحي و ابعاد و ويژگيبرترين عنوان  آشنايي با طراحي طبيعت به

  هاي آن  ويژگيو آشنايي با طراحي مصنوعات و ابعاد 
  در نهايت توجه به ابعاد مختلف طراحي معماري

  
 معماري طبيعت:  
  ي دقيق با محيط خود ني سنجيده و تواز رابطه) 1
تر با آن  ، بيش7وحدت در عين كثرت كه در فصل  (.گيرند خوبي در خدمت كل قرار مي عين كمال بهدر  اجزا ء از  هر جز)2

  .)شويد آشنا مي
  ، زيباكليتي واحد، كارآمد  اجزا تركيب منسجم) 3
  .هر موجود شكل ظاهري، اندازه، نوع ساختار متفاوت و تركيب خاص خود را دارد) 4
  .شود  ها مشاهده نمي معني در آن و بياضافه   هيج عنصر)5
  .داري وجود دارد معنيي  ها رابطه ي آن  ساختار و ماده،بين شكل) 6
  .شود ي وجود و زندگي هر موجود با محيط و شكل آن ارتباط ديده مي در نحوه) 7
 . . . ها و   موجود و هدف آننوع تغذيه و حركتشرايط محيط، گي،  با طرز زندها هماهنگ تركيب، شكل و ساختار آن) 8
  .باشد مي
  

  :هاي اصلي موجودات ويژگي
   روابط متقابل اجزا و اعضاي اين موجودات)1
   و محيط زندگيديگر  تناسب اجزا با يك)2
   ها و ساختارهاي مختلف و هماهنگ  وجود سيستم)3
  
 معماري عناصر مصنوع  
  .ي خاص خود را دارند هندسهو اندازه، شكل  عناصر مصنوع اعم از ثابت و متحرك، )1
  : گيرند متناسب با شكل مي) 2

   اهداف انسان ونياز  
  ابعاد جسماني  
  نيازهاي رواني  
   موجودهاي مالي و تكنيكي  و محدوديتامكانات  

 و محيط مصنوع طبيعي ابعاد مختلف در طراحي :2فصل
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 معماري
 چيكانون فرهنگي آموزش قلم   »مباني طراحي معماري       «

  
  :كنند به تناسب  خاص خود را پيدا ميساختار) 3

  .گذارد ها اثر مي نوع نيروها و عواملي كه بر آن  
  .)فضاي باز يا بسته(شوند  واقع ميكه در آن محيطي   

  . كمال، كارايي و زيبايي دارندهدر هر صورت گرايش ب) 4
  :مثال

  و نيروي دست انسانمتناسب با ابعاد  ي دستي  منگنه) 1
   :ليوان) 2

  حفظ شكل و مقاومت در مقابل ضربه جهت ضخامت 
  گيري با توليد راحت و اقتصادي در كارخانه براي قالب  شكل مناسب يك دستي مصالح و

  وشوي راحت  براي دسترسي و شستتناسب جنس بدنه، قطر دهانه و عمق ليوان 
   رفع تشنگي ته براي ميزان آب الزم جتناسب حجم ليوان 

  يي جهت زيباردن جزييات اضافه ك

  :نتيجه
ها و  به جن،پردازيم ها مي  و ساختماني عناصر طبيعي، مصنوعگيري و طراحي ثر بر شكلؤعوامل م، هدف وجوديوقتي به بررسي 

  :طور خالصه شامل كنيم كه به لفي مشاهده ميتابعاد مخ
   ابعاد عملكردي  
  محيطيو ابعاد جغرافيايي   
   هنري وابعاد ذوقي  
  ابعاد فني و تكنيكي  
  ابعاد اجتماعي و فرهنگي  

 ابعاد مختلف آثار معماري  
  :ابعاد  عملكردي) 1

  .باشد  آن ميشود متناسب با كاركرد ه طراحي ميچ هر آن
   :مثال

  .شود  براي نشستن طراحي ميصندلي ) 1- 1
  ي استفاده   متناسب با ابعاد بدن و نحوهشكل،  عرض، ارتفاع كف و پشتي  
  و انتقال وزن به زميننيرو ي توزيع  كننده و نحوه متناسب با وزن استفاده ها  و ضخامت پايهجنس  
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ابعاد مختلف در:2فصل
و محيط طبيعي طراحي 

  مصنوع
  چيكانون فرهنگي آموزش قلم

   استفاده دوام و سهولت ،انسانمتناسب با راحتي جنس كف و پشتي  

  
  

ي دسترسي و نورگيري فضاهاي يك  شكل، اندازه، نحوه هر فضا براي استفاده از عملكرد خاص طراحي   معماري )1- 2
  . حسب عملكرد فضا استر با هم متفاوت و ب. . . خانه از قبيل نشيمن، آشپزخانه و 

  
  :جغرافيايي و محيطيابعاد ) 2

  .شود و شرايط خاص خود طراحي خواهد شد واقع ميمحيطي كه در آن هر عنصر مورد طراحي مطابق با 
  

  :مثال
  .دنگير آن منطقه شكل ميو اقليمي  هر منطقه با توجه به شرايط جغرافيايي هاي  ساختمان معماري 

  .طور كه هر منطقه گياهان خاص خود را دارد  همان
  .مختلف نيز متفاوت استمناطق هاي   مصالح، طرح و سيماي ساختمان        

  .دنباش هاي گنبدي شكل مي داراي بادگير و سقفي گرم و خشك  منطقهبناهاي          
  

  
  
  
  
  
  :ابعاد هنري و ذوقي) 3

  .با سليقه و زيباپسند است  ذوق، انسان موجودي خوش
  .ردعناصر و افعال و آثار زيبا را دوست دا

  : در نتيجه
  .دنشو و زيبايي طراحي و ساخته ميذوق  ها و آثار جديد نيز در كمال طرح
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 معماري
 چيكانون فرهنگي آموزش قلم   »مباني طراحي معماري       «

معماري ما شاهكارهاي كم نظير و زيبايي مانند نقش جهان و تخت جمشيد را به دنيا عرضه كرده است:مثال .  

  
  .)شود ها ديده مي رتفاع عناصر ساختمان و شكل طاقي بارشوها، ا اين موارد در دهانه ( كوچك و بزرگمقياستوازن، تناسب و زيبايي در 

  ابعاد فني و تكنيكي) 4
مناسب و دانش آوري  و فنمستلزم استفاده از ابزار چيز  هر كارگيري مواد فرآوري شده براي ساختن دادن به ماده و به شكل
  .است

  

مثال:  
 هاي فني مناسب  روشدر ناپيداي آن، با استفاده از مواد و اصول  وي پيداها ساختمان اعم از بخشاز  هر قسمت معماري 

  .آيد وجود مي به

  
  .شوند  و ساخته مي آن منطقه طراحي مناسبآوري  و فنبه نوع مصالحهر منطقه با توجه  هاي ساختمان
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ابعاد مختلف در:2فصل
و محيط طبيعي طراحي 

  مصنوع
  چيكانون فرهنگي آموزش قلم

ه و ج زيبايي، آثار مهندسي و فني قابل توعين  با محيط خود و دردر عين كارآيي و هماهنگيجهان معماري  شاهكارهاي :نكته
  .اي هستند آموزنده

  :ابعاد اجتماعي و فرهنگي) 5
  :هر جامعه عامل  و دينينگيههاي فر  ارزش)4و   اهداف) 3 ،هاي اجتماعي ارزش) 2 ،ي تاريخي سابقه) 1

  وحدت  
  تحول  
  حيات جامعهتداوم   
  اثرگذار بر طراحي معماري  

  

مثال:  
هاي  تماعي و توجه به ارزشج ارتباطات انوس، تقويتأايجاد حريم، حفظ امنيت، ايجاد فضاي م معماري تأثير اين بعد بر

  فرهنگي
  
باشند مي بعضي يا تمامي ابعاد شامل ، و بسياري از عوامل نام برده شده خصوصاً تصاويردقت كنيد مصالح :نكته.  
گيرد  هم زمان مورد توجه قرار مي،ين ابعاددر يك اثر معماري تمامي ا :نكته.  
  
 ي مسكوني چوبي در شمال كشور ابعاد مختلف يك خانه:  
  مساحت و ارتفاع فضاهاي خانه و بازشوهاي آن بعد عملكردي) 1
  صالح چوبيهاي سرپوشيده و م دار، بالكن شيبسقف   بعد شرايط محيطي منطقه )2
  هنزيباي خاو مبلمان ها   نرده چوبي روي درها و  تناسبات خانه، تزيينات بعد ذوقي و هنري)3
   سازه و مهاربندي چوبي و پوشش سقف،چيني بلند ساختمان سيكر  بعدي فني و مهندسي )4
   براي زندگي خانوادگيمان در وسط باغ و ايجاد حريم مناسبختيابي سا مكان  و اجتماعيبعد فرهنگي) 5
  
  
  
  
  

 هاي اصلي موجودات طبيعي است؟ كدام مورد، از ويژگي -6

  ديگر روابط متقابل اجزا و اعضاي اين موجودات با يك) 1
  ديگر و محيط زندگي  تناسب اجزاي موجودات با يك) 2
  تارهاي مختلف و هماهنگ موجوداتها و ساخ وجود سيستم) 3
  .باشند ي موارد، صحيح مي همه) 4

 سؤاالت تستي فصل دوم




