
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نام خالق زیباییبه
 

 هنر دانشگاه
 شهرسازی و معماری دانشکدۀ

 معماری کارشناسی دورۀ
 

  ۳طراحی معماری  

 

 در پی چه هستیم؟

کلیات طراحی معمااری در شاکج ماامن آن  با پس از آشنایی سال گذشته دو نیمدانشجویان در 
ریزی کاارکردی بار اسااب برناماهدهی یک بنای متشکج از کارکردهای متناو  را شیوۀ سامان

به دانشجویان فرصت داده خواهد شد کاه از ومهای سال در این نیم .اندو تمرین کرده اندآموخته
رتنظیم روابط درون و بیارون بارای اثیر معماری بعماری و طراحی معماری آشنا شوند: تدیگر با م

 ایجاد یک محیط انسانی وامد پیوستگی و هماهنگی. 
 هاایساال دانشاجویان تمرینای خواهناد کارد کاه از تناد مهات باا تمریندر این نیم

 گذشته متفاوت است: هایسالنیم

 خواهد داشت و دانشجویان کاردکردی پیچیدگی کمتری سال از نظر موضو  طراحی این نیم
تر های رماومیدر گاذر از ررصاهیک پروژه فضایی دهی در سازمانرا شان نش و مهارتدا

کار خواهند بست و ارتقا خواهند به)و نیز رکس آن( تر درونی های خصوصیبیرونی به ررصه
 .داد

 سال به رابطۀ ماهوی معماری و محیط کالبدی و انسانی بستر آن توماه بیشاتری در این نیم
 .خواهد شد

 گویی باه است  نه پاسا انسانی « مطلوبیت»سال تالش دانشجویان متومه ایجاد در این نیم
 .ضوابط حداقلی
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 ست؟یچ طرح موضوع 

طراحی »یا  و «طراحی موزۀ فناوری اطالرات و ارتباطات»سال موضو  این نیمبنابر آنچه گفتیم 
 . خواهد بوددر تهران  یانبه انتخاب دانشجو «موزۀ صلح
 

 کجاست؟ طرح بستر 

های گوناگون شاهر بارای طراحای دانشاجویان . سه نقطه در بخشاستبستر طرح شهر تهران 
و با ذکر رلاج انتخاب شده است که دانشجویان پس از آشنایی با موضو  و زمینه به انتخاب خود 

 .کنندمیرا برای طراحی انتخاب تومیهی یکی 

 

 یردامادعصر )ع( و مهای ولیتقاطع خیابان 

این زمین شامج ساختمان کنونی مرکز کامپیوتر پایتخت و زمین مطابق نقشۀ زیر 
مثابه یکی آشنایی رموم مردم با این زمین به شود.مجاور آن )در ضلن غربی مرکز( می

رصر و های فناوری ارتباطات و اطالرات تهران  همجواری با خیابان ولیاز کانون
 ممله خصوصیات این زمین است. آمادگی بستر برای ارتقای فرهنگی از

 

 تیر(شهر و خیابان سی)حد فاصج پارکبخش ضلع غربی میدان فیاض 

قرار دارد.  صلح واقن در پارک شهر ۀموز شمالدر این زمین  تصویر باالمطابق 
زمینۀ فرهنگی و کتابخانه و   ه  موزکز فرهنگیاهمجواری زمین با تعداد زیادی مر
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از مرکز شهر در  گرفته قراردر کنار هم ادیان مختلف  آن مراکزکه در خیابان سی تیر 
  است. تومه در این موردترین نکات قابجمهم

 

 حد فاصج مسجد و خیابان ولی رصر ) (( ضلع شرقی مسجد بالل( 

. و کنار خیابان ولی رصر قرار دارداز سمت غرب در مجاورت مسجد بالل این زمین 
در آن و قرارگیری صدا و سیمای ممهوری اسالمی ایران مرکز همجواری زمین با 

ترین نکات های توپوگرافی زمین از مهمای شمیرانات  و ویژگیمنطقۀ کوهپایه
 تومه در این مورد است.قابج

 
 

 کدامند؟ یطراح یارهایمع نیترمهم 

 فرایند مکاشافه و اهمیت دادن به  طرح بستر واقعیات و های ذهنیمیان آرمان تعادل ایجاد
 و ترمیح آن بر تمایالت فردی طراح 

 نهایی وحدت و تعادل بهو دستیابی  موضو  رناصر و روامج به نگرش در مامعیت 

  آنالمقدور تقویت و حتی کالبدیو  انسانی بافت کلی ترکیباحترام به 

 بازتاب های تازۀ تعامالت انسانی در موزه  خصوصاً با تومه به موضو  آن  و مکاشفۀ ررصه
 مناسب آن در طراحی معماری

  تری از کاربران و رالقمندانموفقیت در مذب بیشینۀ طیف متنو 

 

 است؟ چگونه کار بردشیپ 
 :کرد خواهیم طی را زیر مراحج ادشدهی هایخواسته برآوردن برای

 هاای در گروه بساتر( هاایتدمحدو و امکانات) خصوصیات شناخت

  تعیین شده

o در مقیاب شهر  طراحی بستردقیق  شناخت 

o شناخت دقیق بستر طراحی در مقیاب محدودۀ شهری مجاور 

o کلیکارکردی  ریزیبرنامه 

  آشنایی با اصول طراحی 
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o  های رمومی فرهنگی با کارکرد مشابه و طراحی مکانمطالعات تطبیقی
 در بسترهای مشابه

o تدوین اصول و معیارهای طراحی موزه 

o طارح از میاان قاوانین باالدسات و  تدوین اصول و معیارهای موثر بار
 ضوابط رمومی ساختمانی کشور

 تدوین روایت طرح  

o  تدوین مفاهیم کلی موثر بر ایجاد مطلوبیت فضایی )با تومه به کاارکرد
 و موقعیت پروژه(

o  های مرتبط با آنهاا در مکانتدوین روایت منسجم از رویدادها و کیفیت
 طرح

 طراحی  

o  طراحی اولیۀ مجموره در مقیاب کالن 

o ترهای دقیقدر مقیاب هابرد طرحپیش 

 

 چه مدارکی را باید تحویل دهیم؟ 

در هر یک از ایان دو دانشجویان در دو مقطن )طبق برنامۀ زمانی( کارشان را تحویج خواهند داد. 
 مقطن موارد زیر آماده خواهد شد:

 موقت تحویل . ۱

 (۱:۵۰۰ب پالن موقعیت طرح )مقیا 

 مقدماتی  ۱و مقاطن : فاز  پالن 

  ماکت شماتیک سه بعدی حجمی 

  پرسپکتیو های داخلی 

 

 تحویل نهایی . ۲

  (۱:۵۰۰)مقیاب پالن موقعیت طرح 

 (۱:۲۰۰مقیاب ) طبقات یهاپالن 

  (۱:۲۰۰نماها و حداقج دو برش رمود بر هم )مقیاب 

  (۱:۵۰مقیاب )پالن و مقطن بخشی از طرح 

 (۱:۲۰۰مقیاب ) ماکت 

 ها و تعداد الزم در مقیاب ) خارمی و داخلی ( بعدیهای سهترسیم 

 

 دست آوریم؟ پیش از آغاز کار طراحی چه شناختی باید به

طراحی معماری بدون شناخت از موضو  و اهداف طرح  بستر طراحی  و اصول و معیارهای حاکم 
نفره با راهنمایی استادان طرح   ۵-۳های وهسال دانشجویان در گربر آن ممکن نیست. در این نیم

 در بارۀ موارد زیر )طبق برنامۀ زمانی( تحقیق خواهند کرد:

  ۱شماره شناخت زمین 

  ۲شماره شناخت زمین 
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  ۳شماره شناخت زمین 

  و تدوین برنامۀ کارکردیاصول و ضواط طراحی موزه 

  مربوط به موضو  پروژهساختمان ملی استاندارد ها و مقررات 

 های فناوری اطالرات و ارتباطاات )پیشاینه  اناوا   آشنایی با موزه به طور کلی و موزه
 خصوصیات  ...(

 پیشینه  انوا   خصوصیات  ...(صلحهای آشنایی با موزه به طور کلی و موزه( 

  گروه  8تا  6در ایران مشابه های نمونهآشنایی با 

 

  سالبندی  نیمبرنامۀ زمان
  تاریخ برنامه کالس تکلیف تحویل نمره
 بندیگروه  بررسی موضو  طرح  معارفه بررسی موضو  تحقیق انتخاب و  

 ( معرفی رناوین تحقیقنفر ۵تا  ۳)
 ۱ ۲6/۱۱شنبه ۱

 ۲ ۲8/۱  شنبه ۳ صلح  ۀبازدید از موز انتخاب وبررسی موضو  تحقیق  فهم بازدید  

برای ارائه کنفرانس موضورات امادگی   
 بررسی سایت

کرکسیون موضورات  تحقیق و ممن 
 بندی بازدید

 ۳ ۳/۱۲شنبه  ۱

 4 5/۱۲شنبه ۳ اول گروه ۳معرفی سایت ها توسط  امادگی برای ارائه کنفرانس سایر  موضورات  

 5 ۱0/۱۲شنبه ۱ ارائه کنفرانس سایر گروه ها انتخاب سایت  

 6 ۱۲/۱۲شنبه ۳ توضیح تگونگی بیان سناریو فضایی طراحی سناریو فضایی * 

 7 ۱7/۱۲شنبه ۱ کرکسیون سناریو با کمک اسکیس نگری و اصالحباز  

معماری شامج حجم کلی  توزین کانسپت   
رناصر کارکردی در سطح و طبقات به کمک 

 طبقات ماکت اتود با قابلیت برداشت

های منتخب ) صحبت در رابطه با سناریو
 استاد (–انتخاب دانشجو 

 8 ۱9/۱۲شنبه ۳

گزاری برنامه فیزیکی لکه  کرکسیون از نگری و اصالحب  
نزدیک –پخته کردن سناریو   ماکت اتود 

 شدن به معماری

 9 ۱6/۱شنبه  ۱

 ۱0 ۱8/۱شنبه  ۳ کرکسیون و راهنمایی نحوه برخورد با سایت و رابر پیاده  

 ۱۱  ۲۳/۱شنبه  ۱ کرکسیون ورودی ارائه پالن طبقات وپرسپکتیو حجم و نما  

باز نگری و اصالح -تعیین متریال و سازه   
 پالن و حجم

 ۱۲ ۲5/۱شنبه  ۳ کرکسیون پالن و حجم

 ۱۳  ۳0/۱شنبه  ۱ ساخت کلیات و استراکچر پیشنهاد مقاطن  طراحی– اصالح و نگری باز  

 ۱4  ۱/۲ شنبه  ۳ پالن و حجم کنار در مقاطن کرکسیون نگری باز و اصالح  

 ۱5 6/۲شنبه  ۱ ارائه و نظر خواهی ممعی تیدمان پالننماهای داخلی و  ** 

 ۱6  8/۲شنبه  ۳ کرکسیون نماهای داخلی و تیدمان پالن نورپردازی و متریال داخلی  

 ۱7 ۱۳/۲شنبه  ۱ کرکسیون نورپردازی و متریال داخلی سقف کاذب و کلیت تاسیسات  

 ۱8 ۱5/۲شنبه  ۳ کرکسیون سقف کاذب و کلیت تاسیسات رنگ و کف سازی  

 ۱9 ۲0/۲شنبه  ۱ کرکسیون رنگ و کف سازی باز نگری و اصال ح کلی طرح داخلی  

 ۲0 ۲۲/۲شنبه  ۳ ممعی خواهی نظر و ارائه اصالح و نگری باز *** 

 ۲۱ ۲7/۲شنبه  ۱ تحویج مدارک تحویج موقت باز نگری و اصالح موقت  
 ۲۲ ۲9/۲شنبه  ۳ اصالحاتارائه  تکمیج نما/حجم/مقطن / پرسپکتیو  
 ۲۳ ۳/۳شنبه ۱ کرکسیون مدارک امرایی باز نگری و اصالح  
 ۲4 ۱0/۳شنبه۱ کرکسیون مدارک تحویج نهایی اماده کردن مدارک تحویج  نهایی  
 ۲5 7/4شنبه۱ صبح  ۱۰سارت    

 

 * ملسه {  6}  پایان مطالعات اولیه 

 ** ) ملسه { 9}  پایان ارائه حجم و پالن کلی )معماری 

 *** ملسه { ۵} (ها )معماری داخلیی داخلی و دقیق شدن نقشهپایان ارائه پرسپکتیوها 

  { ۳بررسی همه موارد } ملسه 

 
 باشیدموفق 

 نیامهدویمجتبی فرزادپور  آرزو مدیدی  احمد زاده  رحیممحمدرضا 
 ۱۳9۳اسفند 


