
٤٧٤٤٤٤٤٤٤٤٤٤٧٧٧٧٧٧٧٧٧٤٤٤٤٧٧٧٧٧٧٧٧٧٧

شناخت  اجزای  پروژه  و تهيه  برنامه های  فيزيکی  طرحشناخت  اجزای  پروژه  و تهيه  برنامه های  فيزيکی  طرح

فصل۴

ديباچهديباچه

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 23 الی 53 كتاب است. 
ــ جلسه های تدريس : 8 الی 13. 

شكل دهنده  مختلف  عرصه های  و  عرصه بندی  مفهوم  با  هنرجويان  آشنايی  فصل  اين  آموزشی  هدف 
مسكونی و  خانه  فضاهای يك  تك تك  تفصيلی با  به طور  هنرجويان  فصل  مسكونی می باشد. در اين  خانه  يك 
ويژگی های كمّی و كيفی آنها آشنا شده و در انتها با نهايی شدن برنامه فيزيكی خانه باغبان به صورت جدی تری 

با پروژه نهايی درگير می شوند.

پيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس هاپيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس ها
فصول 1 و 3.

هدف های رفتاری : پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنرجويان:
گوناگون  عرصه های  ميان  و  بندند  به كار  خود  طراحی  در  بتوانند  و  فراگرفته  را  عرصه بندی  مفهوم    

باتوجه به ويژگی های كمّی و كيفی تفكيك و متايز قائل شوند.
  با ابعاد كمی هر فضا با توجه به نيازها و رفتار های صورت گرفته و استاندارد های مربوطه آشنا شده 

و در طرح خود از آن بهره گيرند. 
  ويژگی های كيفی اجزای تشكيل دهنده خانه را بشناسند و با حتليل منونه های متعدد نكات مثبت و 

منفی كيفيت های فضايی را دريابند. 
  مفهوم برنامه فيزيكی را به صورت عينی و عملی در مورد خانه باغبان به كار گيرند.



کليد واژگانکليد واژگان
 عرصه بندی، ابعاد و استاندارد ها، برنامه فيزيكی، فضاهای خانه مسكونی.

پروژه های فصلپروژه های فصل

امتيازصفحه کتابعنوان پروژهرديفآموزهفصل

چهارم
٥٢٤باز آفرينی پروژه مسکونی صفحه٤٢ کتاب١٢٩
٥٢٢مطالعه ميدانی پيرامون نمونه های يک فضا در خانه١٢١٠

منابع به كار گرفته شده در فصل كه به هنرآموزان در صورت نياز،می تواند اطالعات بيشتری بدهد: 
مباحث استاندارد ها و ابعاد مورد نياز طراحی

به شمار  معماری  طراحی  مرجع  كتاب های  از  كه   Time Saver و  نويفرت  كتاب های   : منونه  عنوان  به 
می آيند.

ـ  TIME ــ SAVER STANDARDS FOR BUILDING TYPES second edition  ـ
JOSEPH De CHIARA and JOHN HANCOCK CALLENDER
METRIC HANDBOOK Planning and Design Data Third Edition David Littlefield ــ

مباحث نيازشناسی انسان
به عنوان منونه : ابراهام مازلو(1954)، «انگيزش و شخصيت»، نظريه سلسله مراتب نيازها

جست و جو در اينترنت با كليد واژگانی مانند : 
    Residential Architecture                                                 معماری مسكونی 

House Design                                                                             طراحی خانه 
Architect Data                                                                       اطالعات معماری 

اهميت فصل کنونی
با توجه به مطرح شدن مفهوم عرصه بندی در اين فصل و معرفی عرصه های مختلف يك خانه مسكونی و 
فضاهای مربوط به هركدام از آنها اهميت اين فصل منايان می شود. زيرا يكی از مهمترين مقدمات الزم برای 
و  كمی  ويژگی های  و  طرح  آن  تشكيل دهنده  اجزای  شناخت  معماری)  طرح  هر  (يا  باغبان  خانه  طراحی  شروع 
كيفی آن می باشد. بنابراين توجه به آموزش هر چه دقيق تر مطالب اين فصل و استفاده از مثال های واقعی 

فراوان از خانه مسكونی می تواند باعث بهتر شدن ميزان يادگيری هنرجويان گردد.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٤٨٤٤٤٤٨٨٨
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پروژه  از  بازديد  و  پيشين  آموزه های  مرور  الف) 
جلسۀ قبل  

از تمام دانش آموزان خواسته می شود برنامه های فيزيکی ای 
راهنمايی  با  و  دهند  ارائه  سايرين  برای  نموده اند  تهيه  که  را 
از  هريک  که  فضاهايی  مجموع  از  تخته  روی  بر  درنهايت  معلم، 
نام  و  استخراج  گانه  پنج  عرصه های  کرده اند  ذکر  دانش آموزان 
برده می شوند. از آنجا که دانش آموز خود به تهئه برنامٔه فيزيکی 
اقدام نموده اند و تا حدودی با کم و کيف فضا آشنا شده اند اين 
کار باعث می گردد تا همان تقسيم بندی، که در ذهن دانش آموزان 
شکل گرفته است، قالب مدون تری به همان صورت که در کتاب 

اشاره شده پيدا کند.

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 23 الی 26 كتاب است.
  

                                              برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني و بازديد از پروژه های جلسۀ قبل (ح غ)                   110 

ب) تدريس مباحث: 

         مقدمه و كليات فصل                   40

1ــ4ــ شناخت عرصه های مختلف در خانۀ مسكونی                  90

آموزة هفتمآموزة هفتم

كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 23 الی26

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

110 الف) مرور آموزه های پيشني و بازديد از پروژه های جلسۀ قبل (ح غ)                  

ب) تدريس مباحث: 

         مقدمه و كليات فصل                   40

90 1ــ4ــ شناخت عرصه های مختلف در خانۀ مسكونی                 

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

ب) تدريس مباحث 

مقدمه و کليات فصل
اين  برای  شده  بينی  پيش  رفتاری  هدف های  به  توجه  با   
قرار  تأکيد  مورد  ديگر  بار  فيزيکی  برنامٔه  مفهوم  اهميت  فصل 
می گيرد. در واقع عوامل مؤثر در طراحی معماری به اجمال در 
عوامل  اين  از  يکی  هم  فيزيکی  برنامٔه  و  شدند  معرفی  سوم  فصل 
ذکر گرديده است و در پايان فصل با مطرح کردن پروژٔه ٤، که تهئه 
تأکيد  مفهوم  اين  بر  می شود،  شامل  را  خانه  يک  فيزيکی  برنامٔه 
صورت  به  پروژه  اين  انجام  با  هنرجو  ذهن  است.  شده  بيشتری 
عملی تر و ملموس تری با مفهوم برنامٔه فيزيکی درگير می شود و 



مثال های  ذکر  ضمن  تدريس،  طول  در  است  شايسته  لذا   
عينی و نمونه های اجرا شدٔه گوناگون و ضوابط و استانداردهای 
تک تک فضاها در اين فصل، هنرجويان را با جزء جزء فضاهای 
اجزاء  ميان  ارتباط  به  آينده  در  بتوانند  تا  کنيد  آشنا  خانه  يک 
پی   ببرند و در به کارگيری دانسته های خود در ترکيب اجزای يک 

طرح موفق شوند. 
ــ سعی شود در بيان مطالب و مثال های کتاب حتی االمکان 
الگوهای استفاده شده در بوم هنرجويان به کارگرفته شود تا مفاهيم 
ملموس تر منتقل شوند و در کنار ذکر فضاهايی که ممکن است در 
ويژگی های  بيان  به  می توان  نباشند،  مرسوم  منطقه  بوم  و  فرهنگ 
فضاهای عملکردی متداول هر خانه در مناطق مختلف پرداخت.

١ـ٤ـ شناخت عرصه های مختلف در خانۀ مسکونی
تک  تک  معرفی  به  ورود  از  قبل  و  مبحث  اين  ابتدای  در 
عرصه ها، نياز است که دربارهٔ مفهوم عرصه و عرصه بندی توضيحات 

کافی به هنرجويان داده شود.
برنامٔه  مفهوم  توضيح  در  گذشته  فصل  در  که  همان گونه 
فيزيکی اشاره شد، مهمترين عاملی که باعث شکل گيری فضاهای 
مختلف معماری (با ويژگی های متمايز) می شود، نيازهای مختلف 

انسان است و مقتضيات هر نياز، که همان رفتارهاست.
نيازها  گيری  شکل  از  ناشی  معماری  طراحی  شروع  نقطٔه 
برآورده کردن  راستای  رفتارهايی است که انسان در  و به تبع آن 
شناخت  الزمه های  از  يکی  لذا  می دهد.  انجام  خود  نياز  هر 
ويژگی های هر فضای معماری، رفتارشناسی افراد استفاده کننده 
از آن فضاست. با توجه به اين مطلب و اين که افراد استفاده کننده 
از هر فضای معماری چه ويژگی هايی دارند و تنوع نيازهای آنان 
فعاليت هايی  طراحی  فرايند  هر  در  می توان  است،  صورت  چه  به 
را که با هم اشتراک و تداخل دارند دسته بندی نمود و هر حوزٔه 
ديگر،  بيان  به  داد.  تخصيص  معماری  عرصٔه  يک  به  را  فعاليت 
ريز فضاهای هر طرح را می توان در عرصه های کلی تر دسته بندی 
کلی تر  رفتاری  حوزٔه  در  را  خرد  فعاليت هـای  همچنين  و  نمود 
مرتبط  معماری  عرصٔه  يک  با  را  رفتاری  حوزٔه  هر  و  داد  جای 

ساخت.

برنامٔه  مفهوم  تفصيل  که   ،٤ فصل  و  بحث  به  ورود  برای  را  وی 
فيزيکی است، آماده می کند.

لذا شايسته است معلمين محترم در پايان فصل ٣ بر روی 
هنرجويان وقت  کارهای  دقيق  تحليل  بررسی و  پروژٔه ٤ و  انجام 
و تمرکز بيشتری صرف کنند تا زمينٔه ورود تفصيلی تر به مباحث 

فصل ٤ به خوبی فراهم آيد.
عوامل  شدن  مطرح  با  سوم  فصل  در  است،  ذکر  شايان 
از  کلی ای  چهارچوب  و  شکل  طراحی،  برفرايند  مؤثر  گوناگون 
فصل  در  است.  گرديده  ايجاد  هنرجويان  ذهن  در  طراحی  روند 
چهارم سعی بر اين است تا از نگرش کالن وارد مقياس خردتری 
مسکونی  خانٔه  يک  تشکيل دهندٔه  اجزای  به  مثال  برای  و  شوند 
(که پر کاربردترين موضوع طراحی است) بپردازند و ويژگی های 

هر يک را به تفصيل بيان نمايند.
از طرف ديگر، به دليل مطرح شدن پروژٔه نهايی هنرجويان 
در پايان اين فصل، اهميت اين فصل دو چندان می شود. به بيان 
ديگر با اتمام فرايند يادگيری مطالب در اين فصل، ذهن هنرجويان 
می تواند پذيرای طرح مسئلٔه نهايی اين کتاب باشد و پس از آن در 
هنرجويان،  دانسته های  به  جديد  آموزه های  افزودن  با  فصل  هر 

ايشان را در تهيه و طراحی پروژٔه نهايی رهنمون شود.
از  پس  شد،  خواهد  اشاره  تفصيل  به  بعدًا  که  همان گونه 
آشنايی با ساختار کلی فرايند طراحی در فصل ٣ و معرفی تک تک 
اجزای طرح (برنامٔه فيزيکی) خانٔه مسکونی، در فصل آينده مجددًا 
اين  روابط  درک  جهت  و  داشت  خواهيم  کل  به  جزء  از  حرکت 
ارتباطات خرد  سازماندهی  يکديگر (و به نحؤه ترکيب و  اجزاء با 

فضاها با يکديگر) سعی خواهد شد.

و  رفت  و  همزمان  صورت  به  خرد  و  کالن  نگرش  همواره  موفق  طراحی  يک  در 
برگشتی وجود دارد.

فرايند طراحی             جزء کل 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٥٠٥٥٥٥٠



٥١٥٥١١

اين که  به  توجه  با  و  معماری  عرصٔه  مفهوم  شدن  روشن  با 
اين فصل خانٔه مسکونی است، ابتدا عرصه های  مثال مطرح شدهٔ 
موجود در خانه بر طبق انواع نيازها و تنوع فعاليت های افراد خانه، 

ارتباط بين رفتارها و فضاهای معماری بيانگر مفهوم عرصه بندی است

استراحت              مطالعه                   نظافت

رفتار خصوصی

عرصه زندگی خصوصی

اتاق خواب             کتابخانه     حمام

فعاليت ١            فعاليت ٢               فعاليت ٣

حوزه رفتاری الف

عرصه معماری الف

فضای ١           فضای٢                 فضای ٣

به پنج عرصه مختلف تقسيم بندی شده و پس از تعريف هر عرصه، 
به تفصيل به بيان ريز فضاها و ويژگی های هر عرصه پرداخته شده 

است.

فعاليت پيشنهادیفعاليت پيشنهادی 
در اين مرحله و بعد از معرفی عرصه ها می توان هنرجويان را به 5 گروه كاری تقسيم منود و 
هر گروه موظف شوند يك عرصۀ خانۀ مسكونی را با ارائۀ انواع منونه ها و نقشه ها و تصاوير آماده 
منايند و برای هم كالسی های خود توضيح دهند. با توجه به گسترده تر بودن مباحث عرصۀ زندگی 
خانوادگی، افراد اين گروه می توانند بيشتر باشند و در يك جلسۀ درسی، پس از توضيحات معلم، 

مطالب خود را بيان منايند و چهار گروه ديگر مباحث خود را در دو جلسه ارائه دهند.

همانگونه که از دقت در ريز فضاهای تعريف شده برای 
يک خانٔه مسکونی متوجه می شويم، هر فضا متناسب با يک 
نياز خاص و رفتاری که در جهت رفع آن نياز صورت می گيرد 
شکل گرفته است. برای آشنايی بيشتر با اين مبحث پيشنهاد 
 (Maslow) مازلو  آقای  اثر  انسان،  نيازهای  کتاب  می شود 

مطالعه شود.

بيان  جهت  فوق  نمودار  مشابه  نموداری  می شود  پيشنهاد 
عرصه های پنج گانۀ خانۀ مسکونی بر تخته رسم شود تا در 

ذهن هنرآموزان تثبيت گردد.

ورودی
اتاق

پذيرايی
پارکينگ

انباری

موتورخانه

اتاق
خواب

آشپزخانهغذاخوریکتابخانه حمام

نشيمن

فضای باز

ايوان

حياط

ناهارخوری

پذيرايی و
مراسم

خدمات

زندگی
خصوصی

زندگی 
خانوادگی

فضای باز و 
حياط خانه

مسکونی



الف) مرور آموزه های پيشين

ب) تدريس مباحث
مفهوم  يادآوری  جلسه  اين  مطالب  تدريس  آغاز  در 
عرصه بندی و دليل شکل گيری عرصه های مختلف در طراحی 
معماری، مناسب به نظر می رسد. همان گونه که در آموزهٔ پيشين 
اشاره شد عرصه های مختلف خانٔه مسکونی را، بنابر فعاليت های 
گوناگون صورت گرفته در خانه، می توان به پنج عرصٔه متفاوت 
تقسيم بندی نمود: عرصه های پذيرايی و مراسم، زندگی خانوادگی، 

زندگی خصوصی، فضای باز، حياط و عرصٔه خدمات. 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 27 الی 30 كتاب است.
  

                                              برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                               20 
ب) تدريس مباحث : 

         2ــ4ــ عرصۀ زندگی خانوادگی                                                                                      30
         1ــ2ــ4ــ اتاق نشيمن                                                                                      30
        2ــ2ــ4ــ مبلمان و جتهيزات نشيمن                                                                          30
ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ زندگی خانوادگی               130

آموزة هشتمآموزة هشتم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات27 الی30كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                               20
ب) تدريس مباحث :

2ــ4ــ عرصۀ زندگی خانوادگی                                                                                      30
1ــ2ــ4ــ اتاق نشيمن                                                                                      30
        2ــ2ــ4ــ مبلمان و جتهيزات نشيمن                                                                          30
ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ زندگی خانوادگی               130

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

٢ـ٤ـ عرصۀ زندگی خانوادگی
اين عرصه مهمترين عرصٔه زندگی افراد خانواده را تشکيل 
می دهد. چرا که بيشترين وقت آنها در طول روز معموالً در فضاهای 
اجزای  مفاهيم  آموزش  راستای  در  می شود.  طی  عرصه  اين 
عرصه، يادداشت نمودن نام هر عرصه بر روی تخته و درخواست 
جدول  يک  تکميل  و  فضا  هر  ويژگی های  بيان  برای  هنرجويان  از 

می تواند در بهتر آموختن آنان تأثير به سزايی داشته باشد.
در  که  می رسد  به نظر  ضروری  نکته  اين  ذکر  همچنين 
راستای آموزش هرچه بهتر مطالب اين فصل، به خصوص معرفی 
عرصه ها و فضاهای هر يک، الزم است از حداکثر امکانات سمعی 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٥٢٥٥٥٥٢٢٢
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و بصری موجود در مدرسه بهره برداری نمود. چرا که در معرفی 
ويژگی های معماری يک فضا، اثر بصری نمايش يک يا چند نمونه 
از  کيفيت تر  با  و  بيشتر  مراتب  به  می تواند  بحث  مورد  فضای  از 
بحث های شفاهی و طوالنی باشد و در حافظٔه ديداری هنرجويان 

ثبت می گردد.
معماری خانه  نمونه نقشٔه (پالن)  چندين  همچنين می توان 
را به دانش آموزان ارائه نمود و از آنها خواست تا عرصٔه زندگی 

خانوادگی را بر روی آن معين نمايند.

می توان در کنار نمونه های معاصر از پالن خانه های سنتی، که در آنها نيز مفهوم عرصه بندی به خوبی نمايان است، استفاده نمود.



صورت  در  پذيرايی  از  نشيمن  فضای  نسبی  استقالل  ــ 
جدا بودن اين دو فضا از هم؛

که  گوناگونی  فعاليت های  به  توجه  با  فضا  کافی  وسعت  ــ 
ايجاد می شود؛

ــ ارتباط مناسب با ورودی آشپزخانه و غذاخوری؛
ــ نور کافی و در صورت امکان چشم انداز مناسب.

٢ـ٢ـ٤ـ مبلمان و تجهيزات نشيمنـ مبلمان و تجهيزات نشيمن 
در ارائٔه مطالب اين قسمت سعی شود، عالوه بر نمونه های 

١ـ٢ـ٤ـ اتاق نشيمن 
 در معرفی فضای نشيمن، ضمن ارائٔه نمونه های تصويری 

از پالن و عکس، ذکر چند نکته از ويژگی های برجسته تر اين فضا 
الزم است و بايد مورد توجه قرار بگيرد:

ضرورت توجه به نحوۀ گردش حرکت (سيرکوالسيون) و استانداردهای مربوط به طراحی و چيدمان فضای نشيمن

فضای کافی پشت ميز 
مطالعه ٠/٧٥متر

مسيرهای عبوری اصلی 
از فضای نشيمن به 
فضاهای مجاور

شعاع مناسب فضای 
گفت  وگوی صميمانه 
تقريبًا ٣/٥٠ متر

ارائه شده در کتاب که اغلب متعلق به زندگی امروزی و برگرفته از 
مقتضيات آن است، نمونه هايی نيز از زندگی سنتی و نحؤه مبلمان 
فضا در خانه های سنتی، که هنوز هم در بسياری از مناطق کشور 
خود  کار  اين  تهئه  برای  منبع  بهترين  گردد.  ارائه  دارند،  وجود 
واره هايی  طرح  خواست  آنها  از  می توان  که  هستند  هنرجويان 
و  تهيه  را  خانه شان  موجود  فضاهای  ديگر  و  نشيمن  فضای  از 

درکالس ارائه نمايند.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٥٤٥٥٥٥٤٤٤
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عرصۀ  گروه  هنرجويان  توسط  مطالب  ارائۀ  ج)   
زندگی خانوادگی

در اين بخش از تدريس و با اتمام توضيحات اجمالی معلم 
در خصوص فضای نشيمن و عرصٔه زندگی خانوادگی، از گروهی 
که مسئول ارائٔه اطالعات فضاهای عرصٔه زندگی خانوادگی است 
ارائه  را  کارشان  و  کنند  آغاز  را  خود  بحث  تا  می شود  خواسته 

دهند.
امکانات  به  زياد  ميزان  به  هنرجويان  اطالعات  ارائٔه  نحؤه 
سمعی و بصری موجود در مدرسه بستگی دارد و حالت مناسب آن 

مبلمان و انواع تجهيزات مربوط به اتاق نشيمن و استانداردهای مربوط

ارائٔه اطالعات به وسيلٔه دستگاه پروجکشن و نمايش اساليدهای 
کامپيوتری است. ولی در صورت نبودن اين امکانات می توان به 

نقشه ها و تصاوير جمع آوری شده توسط هنرجويان اکتفا نمود.
به  خانوادگی  زندگی  عرصٔه  مبحث  می شود  يادآوری 
دو  به  عرصه ها،  ساير  به  نسبت  آن،  مطالب  بودن  گسترده تر  دليل 
مبلمان  نشيمن و  بخش فضای  گروه  يک  واگذار می گردد.  گروه 
برعهده  را  آشپزخانه  قسمت  ديگر  گروه  و  مربوطه  تجهيزات  و 

خواهند گرفت. 



الف) مرور آموزه های پيشين 
ارتباط  به  است  شايسته  جلسه  اين  مباحث  ابتدای  در 
آشپزخانه با ساير فضاهای خانه اشاره گردد. چرا که آشپزخانه يکی 
از عملکردی ترين فضاهای خانه است و ارتباط صحيح آن با ساير 
مواردی  می دهد.  افزايش  را  خانه  معماری  طرح  کيفيت  فضاها 
بصری  ارتباط  کنترل  يا  نشيمن  فضای  با  نزديک  ارتباط  قبيل  از 
آشپزخانه با فضای پذيرايی و نزديکی به ورودی خانه همگی در اين 

قسمت قابل يادآوری هستند.

ب) تدريس مباحث
٣ـ٢ـ٤ـ آشپزخانه 

است.  آشپزخانه  خانه،  فضاهای  عملکردی ترين  از  يکی 

آموزة نهمآموزة نهم

ش ا آ الف)

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 30 الی 36 كتاب است.
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عملکردی  ميزان  هرقدر  که  شود  داده  تذکر  هنرجويان  به  بايد  لذا 
بودن يک فضا افزايش يابد و از اهميت بيشتر برخوردار شود به 
طراحی  در  اندازه ها  ابعاد  و  طراحی  استانداردهای  نسبت  همان 
آن نقش مؤثرتری خواهند داشت. چرا که کوچک ترين خلل در 
شناخت و به کارگيری استانداردهای طراحی به ايجاد اختالل در 
نحؤه کار و سرويس دهی آشپزخانه منجر می گردد و در طوالنی 
مدت امر مهم تهيه و آماده سازی غذا را در خانه، به فعاليتی سخت 

مبدل خواهد ساخت.
استاندارد و  اندازٔه  ابعاد و  بخش به  اين  در  است  شايسته 
استفاده از منابع گوناگون، مانند نويفرت يا Time Saver، توجه 

ويژه شود.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٥٦٥٥٥٦٦٦



٥٧٥٥٧٧



ارائه  جهت  مفيد  و  مهم  مطالب  جمله  از 
در کالس در اين قسمت انواع شکل های مختلف 
است  ،  شامل  آن  تجهيزات  چيدمـان  و  آشپزخـانه 
آشپزخانه های I و L و U شکل و اشکال موازی 
فراخور  به  انواع،  اين  از  هرکدام  جزيره ای.  و 
ساير  با  ارتباط  نحؤه  و  خانه  پالن  کلی  شکل 
با  آشنايی  و  می گيرند  قرار  استفاده  مورد  فضاها، 
اين َاشکال می تواند هنرجويان را در طراحی خانه 

کمک شايان نمايد. 

 آشپزخانه U شکل مناسب برای آشپزخانه های با مساحت زياد

امکان  هدف  با  شده،  شکسته   U شکل  به  آشپزخانه   
طراحی ورودی در بين اجزای مبلمان آشپزخانه

 آشپزخانه به شکل L مناسب جهت 
پالن  گوشه های  در  آشپزخانه  جانمايی 

خانه

 آشپزخانه به شکل I يا کريدوری مناسب جهت جانمايی آشپزخانه در عرض های حداقلی پالن

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٥٨٥٥٥٥٨٨٨
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محل  آشپزخانه  يک  کارايی  در  مؤثر  عامل  مهمترين 
قرارگيری آن و دسترسی     به فضاهای مختلف خانه است. به اين 
منظور الزم است تمام ويژگی هايی را که يک آشپزخانه از لحاظ 
هنرجويان  تا  نمود  تبيين  باشد،  داشته  بايد  فضاها  ديگر  با  ارتباط 
عملکرد  اين  مکان يابی  در  خود  آينده  طراحی های  در  بتوانند 

حساس موفق عمل کنند. مواردی از قبيل داشتن ارتباط راحت 
امکان  و  ارتباط  داشتن  همچنين  حياط،  يا  بالکن  و  ورودی  با 
سرويس دهی مناسب به پذيرايی و ساير موارد مذکور در کتاب از 

جمله نکاتی هستند که بايد مورد تأکيد ويژه قرار گيرند.

که  باشد  گونه ای  به  بايد  و  است  برخوردار  زيادی  اهميت  از  خانه  پالن  در  آشپزخانه  جانمايی 
بتوان با ساير فضاهای کليدی عرصۀ زندگی خانوادگی به راحتی ارتباط برقرار کرد.

اين  توضيح  ابتدای  در   : آشپزخانه  اصلی  :عناصر  آشپزخانه  اصلی  عناصر 
قسمت، بهتر است از هنرجويان سؤال شود تا تمام عناصر و ابزار 
يادداشت  تخته  روی  را  آنها  و  ببرند  نام  را  آشپزخانه  در  موجود 
کنند. سپس می توان آنها را به ترتيب ميزان اهميت و کاربردشان 
در  که  دانست  خواهند  هنرجويان  خود  نهايت  در  و  نمود  مرتب 
عنصر  سه  آشپزخانه،  طراحی  در  موجود  مختلف  عناصر  ميان 
و  مهمتر  عملکرد  از  يخچال  و  گاز  اجاق  ظرف شويی،  سينک 

بيشتری برخوردارند. لذا می توان اين سه عنصر را عناصر اصلی 
تشکيل دهنده و تعيين کننده در طراحی آشپزخانه درنظر گرفت.

همان گونه که پيش تر نيز اشاره شد، هرکدام از اين فضاها 
در اثر نيازهای انسان در يک خانٔه مسکونی و به تبع آن رفتارهايی 
گرفته اند.  شکل  می پذيرد  صورت  نيازها  اين  رفع  جهت  در  که 
آشپزخانه می تواند مثال مناسبی برای تفهيم هرچه بهتر اين مطلب 
خوراک  تأمين  انسانی  هر  نيازهـای  اصلـی ترين  از  يکی  باشد. 



ارتباط فضای نشيمن و آشپزخانه : با توجه به اهميت 
اين مطلب، عنوانی برای آن در فصل ٤ درنظر گرفته شده است تا 
به تبيين چگونگی ارتباط ميان اين دو فضا بپردازد. در واقع دو 

حالت مختلف برای اين ارتباط وجود دارد: 
طراحی  امکان  دارای  و  وسيع  خانه های  در  اول  حالت 
فضای نشيمن خانوادگی جدای از پذيرايی است. در اين حالت 
فرد  تا  گردد  لحاظ  فضا  دو  اين  ميان  بصری  ارتباط  است  بهتر 
استفاده کننده، که اکثر وقت خود را در آشپزخانه صرف می کند، 

بتواند نظارت بيشتری بر امور خانه داشته باشد.
حالت دوم در خانه های با مساحت کوچک و يکسان بودن 
اين است که  بهتر  اين حالت  است، در  پذيرايی  نشيمن و  فضای 
جهت حفظ محرميت و راحتی کار در آشپزخانه و همچنين منتقل 
نشدن بو و صدای ناشی از کار به فضای پذيرايی، ارتباط بصری 

ميان دو فضا کاهش يابد.
٤ـ٢ـ٤ـ غذاخوری خانوادگی 

با توجه به اين که در مناطق و بوم های مختلف ايران، شيؤه 
پذيرايی از مهمان و صرف غذا وابسته به آداب و رسوم هر منطقه 
و متمايز از بوم های ديگر است، بهتر است در توضيح اين بخش 
به فرهنگ و آداب همان منطقٔه هنرجويان رجوع شود و بر طبق 
نيازهای آنان و رفتارهای مربوط به پذيرايی و صرف غذا به تحليل 

فضاهای شکل گرفته در معماری منطقه بپردازند.

مورد نياز و تهيه و آماده سازی آن برای مصرف است. انسان برای 
رفع اين نياز ناگزير است رفتارهايی صورت دهد تا اين فرايند طی 
شود و او بتواند نيازش را برطرف سازد. در اين مرحله رفتارهای 
مختلف صورت گرفته از ابتدا تا انتهای مراحل مختلف اين فرايند 
از قبيل «تهئه مواد اولئه غذايی، نگهداری مواد تا زمان مصرف، 
آماده  اولئه  مواد  پختن  پخت و پز،  برای  اوليه  مواد  آماده سازی 
شده و در نهايت شست و شوی ابزار مصرف شده»، در طول اين 
فرايند جهت استفاده های بعدی درنظر گرفته می شوند. همان گونه 
که مالحظه می شود کلئه فضاهای معماری يک آشپزخانه نيز در 

راستای اجرای هرچه بهتر همين فعاليت ها طراحی می شود.
اکنون می توان با معرفی تک تک عناصر اصلی که عبارت اند 
فنی و  ويژگی های  گاز و  اجاق  يخچال و  ظرف شويی،  سينک  از 
هرکدام،  نياز  مورد  کار  فضای  و  استاندارد  اندازه های  و  ابعاد 

مفهوم مثلث کار را به هنرجويان آموخت.

در واقع گردش کار در آشپزخانه و تعامل و ارتباط اين سه 
عنصر با يکديگر و جابه جايی مرتب استفاده کنندگان از آشپزخانه بين 
اين سه عنصر باعث ايجاد مفهوم انتزاعی به نام مثلث کار می شود 
که با توجه به همٔه ابعاد و اندازه ها و الزامات فنی طرح، که در کتاب 
به خوبی به آنها اشاره شده است، تشکيل می شود. لذا نکته ای که 
بايد به هنرجويان در مورد مثلث کار گوشزد شود، طراحی آشپزخانه 
داشتن  مستلزم  و  باشد  داشته  بيشتری  کارآيی  که  به صورتی  است 
مثلث کاری منطقی باشد، بدون وجود عناصر غير مرتبط و دست 
و پاگير. در حقيقت مثلث کار يک ابزار کنترلی است که می توان 

ميزان کارآيی آشپزخانه را از طريِق بررسی آن سنجيد.

مثلث کار در آشپزخانه

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٦٠٦٦٦٦٠
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انواع چيدمان های مختلف برای اتاق ناهارخوری و ابعاد و استانداردهای مربوطه

حداقل فضای مورد نياز غذاخوری در دو حالت
 الف) يک انتهای ميز چسبيده به ديوار  ب) قابليت سرويس دهی از دو طرف

(الف)

(ب)

اتاق غذاخوری برای شش نفر

١/١٠ متر فـاصلۀ پشت 
ميز بـرای سرويس دهـی 
و٠/٨٥متر فـضا بـرای 
صندلی و  راهروی عبور



تا  خواست  هنرجويان  از  می توان  مبحث  اين  پايان  در   
ابعاد فضای مورد استفادٔه غذاخوری خود را اندازه گيری کنند و 

حداقل های مورد نياز را به دست آورند.

اتاق های غذاخوری با مساحت های حداقل و اضافه نمودن چند عنصر تزيينی مانند کمد يا تعبيۀ ورودی

امکان استفاده از مبلمان ثابت برای استفادۀ بهينه و حداکثری از فضاهای کوچکتر

اتاق های غذاخوری با مساحت های بيشتر از حداقلی با اضافه کردن عناِصری مثل شومينه و تلويزيون برای فضاهای بزرگتر و مبلمان بيشتر

انواع چيدمان های مختلف برای اتاق ناهارخوری و ابعاد و استانداردهای مربوطه

ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ زندگی 
خانوادگی

پس از اتمام تدريس مطالب فرصت در اختيار گروه عرصه 
جمع آوری  مطالب  ارائه  به  تا  شود  داده  قرار  خانوادگی  زندگی 

شده بپردازند.   

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٦٢٦٦٦٢٢٢



٦٣٦٦٣٣

الف   ) مرور آموزه های پيشين
در ابتدا مطالب مربوط به عرصٔه زندگی خانوادگی به صورت 
خالصه يادآوری می شود و جمع بندی با همراهی هنرجويان بيان می گردد 

تا برای ورود به بحث عرصٔه زندگی خصوصی آمادگی پيدا کنند.

ب) تدريس مباحثب) تدريس مباحث

٣ـ٤ـ عرصۀ زندگی خصوصی و فردی 
مسائل  مهمترين  از  يکی  خانوادگی  زندگی  عرصٔه  همانند 
در اين عرصه، نحؤه مکان يابی و تخصيص فضای مناسب به اين 
عرصه است. لذا شايسته است در ابتدا راجع به خصوصيات اين 

عرصه توضيحات کافی داده شود.
افراد  فردی  و  خصوصی  نيازهای  بررسی  منظور  اين  به 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 37 الی 41 كتاب است.
  

                                              برنامۀ پيشنهادی                                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                                                15 
ب) تدريس مباحث : 

ـ 4   ــ عرصۀ زندگی خصوصی و فردی                                                                                   15          3 ـ
         1ــ3 ــ4 ــ محل استقرار                                                                                                                      20
        2ــ3 ــ4  ــ اندازۀ اتاق های خواب                                                                                                   20
        3ــ3ــ4  ــ اتاق  خواب والدين                                                                                                         20
       4ــ3ــ4  ــ اتاق  خواب فرزندان                                                                                                       20
      5  ــ3ــ4  ــ اتاق  مطالعه                                                                                                                      20
ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ زندگی خصوصی و فردی               110

آموزة دهمآموزة دهم

لف   ) مرور آموزه های پيشينلف   ) مرور آموزه های پيشين

41 كتاب است. اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 37 الی

برنامۀ پيشنهادی                                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)ه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                                                15
ب) تدريس مباحث : 

3ــ4   ــ عرصۀ زندگی خصوصی و فردی                                                                                  15
20 1ــ3ــ4 ــ محل استقرار                                                                                                                     
2ــ3 ــ4  ــ اندازۀ اتاق های خواب                                                                                                   20
20 3ــ3ــ4 ــ اتاق  خواب والدين                                                                                                        
20 4ــ3ــ4  ــ اتاق  خواب فرزندان                                                                                                      
20 5ــ3ــ4  ــ اتاق  مطالعه                                                                                                                     
110 ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ زندگی خصوصی و فردی              

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

راه گشا  می تواند  نيازها  آن  از  برگرفته  رفتارهای  و  خانواده  يک 
و  خصوصی  زندگی  عرصٔه  در  که  رفتارهايی  شناخت  با  باشد. 
و  فضاها  اين  کالبدی  ويژگی های  به  می توان  می دهند  رخ  فردی 

مکان مطلوب قرارگيری آنها پی برد.
به منظور افزايش کيفيت آموزش و آسان سازی فهم مطلب 
برای هنرجويان، بهتر است از طريق سؤال و جواب ذهن آنها را 
درگير نمود، از جمله اين که چه رفتارهايی در عرصٔه خصوصی 
نياز  مورد  محيطی  چه  رفتارها  اين  انجام  برای  و  می شود  انجام 
کالس،  تختٔه  روی  بر  آنها  يادداشت  و  پاسخ ها  شنيدن  با  است. 
جهت  مکان  بهترين  و  خصوصی  عرصٔه  ويژگی های  تدريج  به 
استقرار آن مشخص می گردد. سپس يک جمع بندی، با استفاده 
از مطالب موجود در کتاب درسی که به خوبی ويژگی های مکان 

مناسب استقرار اين عرصه بيان شده است، ارائه می شود.



١ـ٣ـ٤ـ محل استقرار
ويژگی های  ذکر  با  ابتدا  است  بهتر  قسمت  اين  در 
مکان مناسب اين عرصه که در کتاب به خوبی بيان شده اند به 
صورت تيترهايی که برروی تخته يادداشت می شوند بحث را 
آغاز نمود. سپس همانند آنچه که در عرصٔه زندگی خانوادگی 
انجام شد، چندين پالن به هنرآموزان ارائه می شود و محل 
عرصٔه زندگی خصوصی مشخص می گردد. سپس به تحليل 
داليل قرارگيری اين عرصه در هر يک از مکان های موجود 

در نقشه ها پرداخته می شود.

با جانمايی عرصۀ زندگی خصوصی و فردی در پالن های مختلف می توان به ويژگی های 
مورد نياز اين عرصه پی برد و در طراحی های آينده اين راهکارها را به کار بست.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٦٤٦٦٦٦٤٤٤



٦٥٦٦٥٥

با توجه به اين مطلب که ممکن است در مناطق مختلف ايران 
نحوهٔ طراحی اتاق های خواب و مبلمان آن متفاوت باشد، بهتر اين 
است که در تدريس اين بخش از هنرجويان به عنوان يک فعاليت 
کالسی خواسته شود تا هر يک نقشٔه اتاق خواب خانٔه خود را ترسيم 
کنند و به توصيف معماری آن بپردازند. سپس آموزگار محترم به 
همراه هنرجويان به دقت تمام نقشه هايی را که در کتاب برای مثال 

مطرح شده اند، بررسی و اجزای آنها را تحليل می کنند.
همچنين الزم است برخی از راهکارهای طراحی و اصولی که 
در چيدمان اتاق های خواب به کار گرفته می شود و در کتاب درسی به 

آنها به خوبی اشاره شده است، مورد توجه ويژه قرار گيرند.
ــ برخی از اين موارد عبارت اند از:

ــ اندازه ها و استانداردهای طراحی اتاق و مبلمان موجود 
در آن؛

تخت  قرارگيری  مناسب  محل  و  مبلمان  چيدمان  نکات  ــ 
خواب و کمد؛

خواب  اتاق  در  موجود  مختلف  حوزه های  بين  رابطٔه  ــ 
والدين.

٢ـ٣ـ٤ـ اندازۀ اتاق های خوابـ اندازۀ اتاق های خواب
برای بررسی ابعاد و اندازٔه اتاق های خواب بهترين روش 
به  آن  ارائٔه  و  مربوطه  استانداردهای  و  نمودارها  از  استفاده 

دانش آموزان است. 

ابعاد و استانداردهای مبلمان اتاق خواب

ابعاد و استانداردهای مبلمان اتاق خواب و چيدمان های مختلف ممکن برای اتاق خواب



٣ـ٣ـ٤ـ اتاق خواب والدينـ اتاق خواب والدين
بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که ممکن  در اين بخش 
است در بسياری از مناطق ايران اين نوع تقسيم بندی و تفکيک 
نگرفته  صورت  فرزندان  خواب  اتاق  و  والدين  خواب  اتاق  ميان 
و  بندی  تقسيم  اين  به  راجع  قدری  ابتدا  است  شايسته  لذا  باشد، 
نيازهای هر کدام از اين دو فضا توضيح داده  داليل تفاوت ها و 

شود تا علت آن برای هنر آموزان روشن شود. سپس با توجه به 
مطالب کتاب که به خوبی ويژگی های هر يک از فضاها را توضيح 
داده است، می توان تقسيم اتاق خواب والدين به پنج حوزٔه قابل 
پنج حوزه را  مناسب اين  چيدمان  ارتباطات و  ابعاد و  تفکيک و 

مورد تأکيد قرار داد. 

ابعاد و استانداردهای مبلمان اتاق خواب و چيدمان های مختلف ممکن برای اتاق خواب والدين

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٦٦٦٦٦٦٦٦٦



٦٧٦٦٧٧

در  گرفته  قرار  وسايل  و  کاربری  به  بسته  کمدها،  ابعاد 
آن، متغير است. در طراحی اتاق خواب همواره بايد به اين نکته 
توجه داشت که چيدمان مبلمان به نحوی صورت گيرد که بهترين 

عملکرد را داشته باشد.

٤ـ٣ـ٤ـ اتاق خواب فرزندانـ اتاق خواب فرزندان
و  والدين  خواب  اتاق  تفکيک  شدن  روشن  با  اکنون 
به  می توان  والدين  خواب  اتاق  معماری  توصيفی  بيان  و  فرزندان 
فرزندان  خواب  اتاق  معماری  ويژگی های  و  استانداردها  توضيح 

پرداخت.

خواب  اتاق  مبلمان  استانداردهای  و  ابعاد 
اتاق  برای  ممکن  مختلف  چيدمان های  و 

خواب فرزندان



٥  ـ٣ـ٤ـ اتاق مطالعه 
مساحت  محدوديت  و  کمبود  مشکل  که  خانه هايی  در   
ندارند طراحی فضاهای بيشتر و متنوع تر با کاربری های گوناگون 
کامالً فراهم است. در واقع هنرجو بايد بداند، عالوه بر ضروريات 
می تواند  همواره  معماری،  طرح  هر  در  نياز  مورد  حداقل های  و 

اتاق  نمايد.  طراحی  گوناگون  کاربردهای  با  را  متنوعی  فضاهای 
مطالعه نيز از جملٔه اين فضاهاست که در خانه های کوچک تر از 
همان اتاق خواب يا نشيمن برای مطالعه استفاده می گردد. ازجملٔه 

ديگر فضاها، می توان به اتاق کار نيز اشاره نمود.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٦٨٦٦٦٦٨٨٨



٦٩٦٦٩٩

الف   ) مرور آموزه های پيشين
و  مرور  خصوصی  زندگی  عرصٔه  به  مربوط  مطالب  ابتدا  در 
جمع بندی گرديده و پس از پاسخ به سؤاالت احتمالی تدريس مباحث 

آغاز می شود.

ب) تدريس مباحثب) تدريس مباحث

٤ـ٤ـ عرصۀ پذيرايی ومراسم 
مناسب  نيز  عرصه  اين  نياز  مورد  فضاهای  معرفی  در 
گيرد  قرار  بررسی  مورد  رفتارها  و  شود  آغاز  نيازها  از  که  است 
انسان  شود.  پرداخته  نياز  مورد  فضاهای  معرفی  به  در نهايت  و 
فطرتاً اجتماعی است و به قول فالسفه َمَدنیُّ بالطبع است. لذا يکی 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 42 الی 47 كتاب است.
  

                                              برنامۀ پيشنهادی                                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                                15 
ب) تدريس مباحث : 

        4 ــ4ــ عرصۀ پذيرايی و مراسم                                                                                  25
         1 ــ4 ــ4  ــ ورودی                                                                                  25
ـ 4 ــ4  ــ فضای پذيرايی                                                                                 30         2 ـ
ـ 4 ــ4  ــ غذاخوری                                                                                 25        3 ـ

ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ پذيرايی و مراسم            120 

آموزة يازدهمآموزة يازدهم

آ آلف) لف)

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات42الی47 كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)ه)

الف) مرور آموزه های پيشني (ح غ)                                                                                15
ب) تدريس مباحث :

25 4 ــ4ــ عرصۀ پذيرايی و مراسم                                                                                 
25 1 ــ4 ــ4 ــ ورودی                                                                                 
2ــ4ــ4 ــ فضای پذيرايی                                                                                 30
25 3ــ4ــ4  ــ غذاخوری                                                                                
120 ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصۀ پذيرايی و مراسم           

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

از مهم ترين نيازهای هر فرد و خانواده ای ارتباط برقرار کردن و 
تعامل با ساير افراد جامعه و بستگان خود است. اين نياز به حدی 
انسان ها  همواره  االٔيام  قديم  از  که  است  بوده  ضروری  و  مهم 
و  اجتماعی  رفتارهای  برای  فضايی  خود  زندگی  محل  خانٔه  در 
تعامالت با ساير مردم و بستگان درنظر می گرفته اند. برای روشن تر 
به  نسبت  مراسم،  و  پذيرايی  عرصٔه  جايگاه  تعيين  و  مطلب  شدن 
ذکر  کتاب  در  که  مشهور  مثال  همان  از  استفاده  عرصه ها،  ساير 
شده مناسب است. همان گونه که در يک شهر، مساجد، فضاهای 
در  را  انسان ها  اجتماعی  تعامالت  و…  آموزشی  و  فرهنگی 
برمی گيرند، در يک خانه نيز نياز به عرصه ای است که تأمين کننده 
مهم ترين  باشد.  خانه  آن  ساکنين  ارتباطی  و  اجتماعی  نيازهای 

فضاهای اين عرصٔه ورودی، پذيرايی و غذاخوری است.



١ـ٤ـ٤ـ ورودی
عرصٔه  به  نسبت  فقط  (نه  خانه  اجزای  مهم ترين  از  يکی 
آن  منفی  يا  مثبت  کيفيت  که  خانه)  کل  به  نسبت  بلکه  پذيرايی 
در  است.  آن  ورودی  باشد،  مؤثر  خانه  کل  عملکرد  در  می تواند 
واقع ورودی آن فضای ُمعّرف و هويت بخش يک خانه است. لذا 
دقت در طراحی آن، مطابق با نيازها و انتظارات مورد نياز از اين 

فضا، بسيار مهم است.
ويژگی های  ابتدا  است  بهتر  می رسد  به نظر  بحث  اين  در 
شود.  برشمرده  هنرجويان  برای  مناسب  ورودی  يک  کالبدی 

ويژگی هايی از قبيل:
ُمعّرف  و  واضح  بايد  خانه  يک  ورودی  خوانايی:  ــ 
آن  تشخيص  و  گيرد  قرار  مناسبی  محل  در  باشد،  خود  ساکنين 

بسيار آسان باشد.
که  باشد  داشته  فرمی  بايد  ورودی  دعوت کنندگی:  ــ 
ميهمانان و ساکنين را به داخل خانه فرا بخواند و از عناصر شکلی 

و فرمی بديعی برخوردار باشد.
ــ زيبايی: اولين تصويری که در ذهن مهمان يا کسانی 
که به خانه مراجعه می کنند می ماند تصوير ورودی است. لذا زيبا 
ذهنی  تصوير  شکل گيری  در  به سزايی  تأثير  ورودی  فضای  بودن 

افراد مراجعه کننده خواهد داشت. 

و  دعوت کنندگی  خوانايی،  قبيل  از  ويژگی هايی 
ورودی  يک  شاخصه های  مهم ترين  از  زيبايی 

خوب است.

الزم است در ايـن بـخش تـوضيحات 
کـافـی راجع بـه سرويس های بهداشتی 
و استانداردهـای الزم آن و نکـاتی که 
بايد در طراحی آن مد نظر قرار گيرد و 
در کتاب هم به خوبی به آن اشاره شده 

است مد نظر قرار گيرد. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٧٠٧٧٧٠



٧١٧٧١١

همچنين ويژگی های معماری ذکر شده برای فضای ورودی 
که با گراف های تصويری همراه باشند بسيار گويا و کمک کننده اند 
و پيشنهاد می شود اين تصاوير و توصيفات به دقت توسط معلم و 

هنرجويان بررسی گردند.
به عالوه پيشنهاد می شود پالن موجود در صفحٔه ٤٤ حتماً 
گيرد.  قرار  بررسی  مورد  آن  ورودی  ويژگی های  و  شود  بررسی 
مالحظات معماری بسياری در طراحی اين ورودی درنظر گرفته 

شده و بررسی و توضيح آنها از اهميت خاصی برخوردار است.
از  می توان  ورودی  ويژگی های  بيشتر  توضيح  برای 
نمونه های فراوان موجود در معماری سنتی نيز بهره جست. در 
اين مثال تصوير و پالن ورودی مدرسٔه چهارباغ اصفهان و فضای 
پيش ورودی، جلوخان به خوبی قابل مالحظه است. ويژگی هايی 
نمونه  اين  در  همگی  دعوت کنندگی  و  تزيينات  خوانايی،  قبيل  از 

تماماً و به خوبی به کار رفته اند.



اصول  که  شود  داده  تذکر  هنرجويان  به  بايد  همواره  اما 
متفاوتـی  ، از يک  طراحـی در همه جا، بــا هر فـرهنگ و اقليم 
چارچوب معين خارج نمی شود. به اين معنی که طراحی، که طبق 
فضای  شرايطی  هر  در  می تواند  پذيرد،  صورت  معماری  اصول 
را  اصول  همواره  است  الزم  لذا  کند.  توليد  کيفيت  با  معماری 
مد نظر قرار داد و با توجه به تفاوت های فرهنگی و ساير تمايزات 

مناطق گوناگون، به طراحی پرداخت.
عرصه های  و  فضاها  ساير  با  پذيرايی  فضای  رابطٔه  نوع 
ديگر از جمله موارد مهمی است که بايد به هنرجويان تذکر داده 
شود. نزديک بودن اين فضا به ناهارخوری و ورودی و ارتباط 
نداشتن با عرصٔه زندگی فردی و خصوصی می تواند تأثير به سزايی 

٢ـ٤ـ٤ـ فضای پذيرايی
گوناگون  آداب  و  متفاوت  فرهنگ های  تفاوت  به  توجه  با 
فضای  مفهوم  کشور،  مختلف  مناطق  در  مهمان  از  پذيرايی 
هم  از  متمايز  مختلف  مناطق  هنرجويان  ذهن  در  می تواند  پذيرايی 
باشد. برای مثال فضای پذيرايی يک خانه در شمال ايران و يک 
هم  با  بسيار  فرهنگی،  عوامل  به  توجه  با  کويری،  منطقٔه  در  خانه 
متفاوت خواهد بود. لذا بايد سعی شود با توجه به فرهنگ هر بوم، 
ويژگی های فضای پذيرايی، آن هم با کمک خود هنرجويان، بيان 
شود. برای مثال در مناطق جنوبی ايران فضايی با عنوان مضيف 
جهت پذيرايی از ميهمانان نامحرم در نزديکی ورودی و با فاصلٔه 

مناسب از اندرونی خانه درنظر گرفته می شود.

فرهنگ  دو  در  خانه  يک  پذيرايی  فضای 
متفاوت، با توجه به عوامل فرهنگی، بسيار 

با هم متفاوت اند.

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٧٢٧٧٧٢٢



٧٣٧٧٣٣

در افزايش کارآيی اين فضا داشته باشد.
شده  مطرح  کتاب  از  بخش  اين  در  که  توجهی  قابل  نکتٔه 
که  است  اين  شوند  غافل  آن  از  نبايد  عزيز  هنرآموزان  و  است 
که  باشند  مراقب  بايد  غذاخوری  و  پذيرايی  فضای  ادغام  در 
اين  برای  که  مثالی  در  شود.  حفظ  هم  از  فضا  دو  اين  استقالل 
اين که  بدون  فضا  دو  که  می شود  مشاهده  است  شده  مطرح  مورد 
داده  تفکيک  هم  از  خوبی  به  باشد  ميانشان  جدا   کننده ای  عنصر 
عناصر  مبحث  ششم،  فصل  در  هرچند  نکته،  اين  ذکر  شده اند. 
شکل دهندٔه فضای معماری مطرح خواهد شد، باعث می شود که 
جدا  برای  که  نيايد  وجود  به  هنرجويان  در  ذهنی  زمينٔه  پيش  اين 
به ديوار يا عنصر  کردن و مستقل بودن دو فضای معماری لزوماً 
جداکننده نياز است، بلکه با اتخاذ تدابيری و ايجاد تمايزهايی در 

نحؤه قرارگيری، گردش حرکت و ساير عناصر شکل دهندٔه فضا 
اين تفاوت را می توان ايجاد نمود. 

ـ  ٤  ـ٤ـ غذا خوری  ٣
به  است  الزم  قسمت ها  ساير  همچون  نيز  قسمت  اين  در 
توصيف معماری و بيان ويژگی ها و الزامات طراحی اصولی برای 

هنرجويان پرداخت؛ نکاتی از قبيل: 
ميز  از  مستقل  حرکت  برای  فضايی  گرفتن  درنظر  ــ 
بدون  حالت  در  مبلمان  وضعيت  تفاوت  به  (توجه  ناهارخوری 

استفاده و در حالتی که افراد پشت آن نشسته اند)؛
ــ رعايت استانداردها و ابعاد حداقلی تجهيزات و مبلمان 

مربوطه. 

عرصۀ  گروه  هنرجويان  توسط  مطالب  ارائۀ  عرصۀ ج)  گروه  هنرجويان  توسط  مطالب  ارائۀ  ج) 
پذيرايی و مراسم پذيرايی و مراسم 

در پايان ارائٔه مطالب توسط هنرآموز محترم، وقت کالس 
مراسم  و  پذيرايی  عرصٔه  گروه  دانش آموزان  به  ساعت   ٢ مدت  به 
و  توضيحاتی  بيان  با  مطالب  ارائٔه  طول  در  و  می شود  سپرده 

يادآوری نکاتی که در طول درس به آنها اشاره شده بود نمونه های 
افراد گروه ارائه می شوند و از اين طريق مطالب در ذهن هنرجويان 

به نحو شايانی تثبيت می گردد. 

استانداردهای  و  ابعاد  از  نمونه ای 
مورد نياز فضای غذاخوری



الف   ) مرور آموزه های پيشين
برای شروع جلسه شايسته است که مطالب به ساير عرصه های 

ذکر شده تاکنون جمع بندی شده و ابهامات احتمالی برطرف گردد.

ب) تدريس مباحثب) تدريس مباحث

٥ـ٤ـ عرصۀ خدمات و پشتيبانی 
عرصه های  تمام  به  است  بهتر  مبحث  اين  ابتدای  در 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 47 الی 53 كتاب است.
  

                                              برنامۀ پيشنهادی                                                                  زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور آموزه های پيشني ( ح   غ )                                                                10  
ب) تدريس مباحث : 

         5 ــ4ــ عرصۀ خدمات و پشتيبانی                                                                 20
ـ 4 ــ پاركينگ                                                                  15 ـ 5 ـ          1ـ
4 ــ موتورخانه                                                                  15 ـ  5          2ـ
         3 ــ اتاق مفيد و رختشويی                                                                   15
ـ   ــ عرصۀ فضاهای باز و حياط خصوصی                                                            20          6  ـ
ـ   ــ ايوان                                                                   15          1ـ
ـ  ــ فضای باز عمومی                                                                   15          2ـ
         7  ــ جمع بندی                                                                 20
ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان  گروه عرصه های خدمات و                     80

       پشتيبانی  و فضاهای باز و حياط خصوصی  
ــ پروژۀ مستمر و نهايی                                                             15   8         

آموزة دوازدهمآموزة دوازدهم

پيشين آموزههای مرور پيشينلف) آموزههای مرور لف)

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات47 الی53كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                                  زمان پيشنهادی (دقيقه)

1010 الف) مرور آموزه های پيشني ( ح   غ )الف) مرور آموزه های پيشني ( ح   غ )                                                               
ب) تدريس مباحث :ب) تدريس مباحث :

2020 عرصۀ خدمات و پشتيبانیعرصۀ خدمات و پشتيبانی                                                                 5 ــ4ــ
1515 11ــــ55ــــ44 ــ پاركينگ ــ پاركينگ                                                                 
1515 44 ــ موتورخانه ــ موتورخانه                                                                  ـ  55 22ـــ
33 ــ اتاق مفيد و رختشويی                                                                   1515
2020 ــ ــ عرصۀ فضاهای باز و حياط خصوصی ــ عرصۀ فضاهای باز و حياط خصوصی                                                             66
1515 ـ  ــ ايوان                                                                   11ـــ
ـ  ــ فضای باز عمومی ــ فضای باز عمومی                                                                   1515 22ـــ
2020 77 ــ جمع بندی                                                                
8080 ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان  گروه عرصه های خدمات وج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان  گروه عرصه های خدمات و                    

پشتيبانی  و فضاهای باز و حياط خصوصی      پشتيبانی  و فضاهای باز و حياط خصوصی  
ــ پروژۀ مستمر و نهايیــ پروژۀ مستمر و نهايی                                                             1515 88

شناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرحشناخت اجزاى پروژه و تهية برنامه هاى فيزيكى طرح

مختلفی که تاکنون ذکر شده اشاره شود و بر اين نکته تأکيد گردد 
که تأمين شرايط آسايش انسان در خانه به تجهيزاتی نياز دارد که 
عرصٔه خدمات و پشتيبانی فضای مورد نياز اين تجهيزات را در 
شامل  متعددی را  خود جای می دهد. البته اين عرصه فضاهای 
می شود ولی در کتاب به سه فضای مهم و عمومی تری که در اکثر 
خانه ها موجود است اشاره شده که شامل پارکينگ و موتورخانه 

و رخت شويی می شود. 
راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٧٤٧٧٧٤٤٤



٧٥٧٧٥٥

ـ  ٥  ـ٤ـ پارکينگ ١
يکی از مهم ترين نکاتی که در اين قسمت الزم است مورد 
توجه قرار گيرد ابعاد و استانداردهای مربوط به اتومبيل و نحؤه 
حرکت آن است اين مطلب در مورد خانه های با پارکينگ جمعی 

اهميت بيشتری پيدا می کند. لذا مناسب خواهد بود قدری راجع 
به نحؤه طراحی و جانمايی پارکينگ به طوری که حرکت و توقف 
اتومبيل ها را مختل نسازد توضيح داده شود و در اين راستا از 

نمودارها و استانداردهای مربوطه استفاده گردد. 

مختلف  انواع  و  اتومبيل  پارک  به  مربوط  استانداردهای  و  ابعاد 
پارکينگ های انفرادی خانه ها

پارکينگ  متناسب با ورودی خانهپارکينگ  دوبله با ورودی جداگانه به خانه

پارکينگ  برای يک ماشينپارکينگ  برای يک ماشين و چند دوچرخه

پارکينگ برای دو ماشين ، فضا برای دوچرخه هاپوشش مشترک فضای مشترک پارکينگ

پارکينگ های اختصاصیپارکينگ های دوبله

پارکينگ  با سقف مسطح

سقف شيروانی که بومش 
با جاده موازی است

زاويه  با  شيروانی  سقف 
قائمه به جاده



ـ  ـ  ٥  ـ  ـ٤ـ موتورخانهـ موتورخانه  ٢
در اين بخش، عالوه بر رعايت نکات مطرح شده در کتاب 
که ضرورت دارد در طراحی لحاظ شود، می توان به برخی انواع 
قبيل  از  سرمايش،  و  گرمايش  تأسيساتی  سيستم های  متداول 
شوفاژ، پکيج، فن کويل و … اشاره ای کلی داشت تا هنرآموزان 
طرح  تأسيساتی  سيستم  به  نسبت  بتوانند  خود  طراحی های  در 
خود ديد و بينش گسترده ای داشته باشند. همچنين ذکر اين نکته 
مناسب است که ميزان فضای اختصاص داده شده به موتورخانه 
بستگی  زيربنا  مساحت  و  شده  انتخاب  تأسيساتی  سيستم  نوع  به 

دارد و از فضای کوچکی در داخل آشپزخانه تا موتورخانه های 
بسيار وسيع را شامل می شود. توجه به ضوابط طراحی موتورخانه 
طبق  و  کافی  تعداد  به  دودکش ها  تعبئه  و  مناسب  تهوئه  قبيل  از 
نيز در اين قسمت  تأسيساتی  وسايل  مربوطه برای  استانداردهای 

يادآوری می گردند. 
مبحث  به  تا  است  مناسبی  فرصت  قسمت  اين  همچنين 
در  آن  به  مربوط  مالحظات  و  ساختمان  در  انرژی  جويی  صرفه 

طراحی معماری اشاره شود. 

پيشنهاد می شود در اين زمينه برای افزايش کيفيت ياددهی از نمودارهای با بيان 
گرافيکی و تصاوير گويا استفاده گردد.

ش ها
ودک

از د

از سقف

از ديوارها
از پنجره ها

از درزهای کناری پنجره ها

از درزهای کناری درها
از کف

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٧٦٧٧٧٦٦٦



٧٧٧٧٧٧

ـ  ٥  ـ٤ـ اتاق مفيد و رختشويی  ٣
است  فضاهايی  جمله  از  مطالعه  اتاق  همانند  نيز  فضا  اين 
دليل  به  و  است  طرح  قابل  بزرگ  مساحت  با  خانه های  در  که 

در  که  گيرد  قرار  مدنظر  آن  طراحی  در  نکاتی  بايد  آن  ويژگی های 
از  نمونه  چند  زير  در  است.  شده  اشاره  خوبی  به  آنها  به  کتاب 

طراحی فضای اتاق مفيد و رختشويی را مالحظه می کنيد. 

٦  ـ  ـ٤ـ عرصۀ فضاهای باز و حياط خصوصیـ عرصۀ فضاهای باز و حياط خصوصی 
ديدن  و  جامع نگری  بر  مجددًا  که  قسمت هايی  از  يکی 
چندين جنبه از يک مسئلٔه طراحی معماری توسط طراح را مورد 
مسکونی  خانٔه  يک  طرح  است.  بخش  همين  می دهد  قرار  تأکيد 

هنگامی کامل و موفق است که همراه با فضاهای داخلی، فضای 
خارجی و نحؤه ارتباط بنا با محيط اطراف نيز درنظر گرفته شود و 
برای آن فکر شود. در واقع اين عرصه نقش مفصل را در طراحی 
ايجاد کرده و عالوه بر اين که نقطٔه اتصال بنا به عرصه های خارج 

استانداردهای  و  ابعاد 
مربوط به اتاق مفيد و 

رختشويی



عمومی  فضای  تا  باشد  نيز  مناسبی  جداکنندهٔ  بايد  است،  خانه  از 
فضاهای  عرصه  اين  در  لذا  نمايد.  جدا  خصوصی  فضای  از  را 
واسطه ای همانند ايوان موجودند که نقش فضای نيمه خصوصی ـ 

نيمه عمومی را ايفا می نمايند. از اين رو، آموزش مفهوم فضای 
بخش  اين  در  خصوصی  و  نيمه خصوصی  نيمه عمومی،  عمومی، 

مناسب است.

در اين تصوير به خوبی مفهوم فضای عمومی، نيمه عمومی،نيمه خصوصی و خصوصی بيان شده است و از يک ديگر تفکيک گرديده اند.

١ـ٦ـ٤ـ ايوان 
ايوان از فضاهای بسيار آشنا برای ايرانيان است و بهترين 
است.  ايشان  خود  دانسته های  آن  ويژگی های  آموزش  در  منبع 
چرا که در اکثر خانه های مسکونی در نقاط مختلف ايران از اين 

عنصر تفکيک کننده به خوبی استفاده گرديده است.
در  بايد  که  نکاتی  بر  است  شايسته  قسمت  اين  توضيح  در 
به  اتصال  نحؤه  مناسب،  عرض  جمله  از  شوند  لحاظ  طراحی 
داخل خانه و حياط و منظر مناسب تأکيد ويژه ای گردد. همچنين 
و  پذيرايی  خدماتی،  قبيل  از  متفاوتی  کاربری های  می تواند  ايوان 

بهارخواب داشته باشد.
٢ـ٦ـ٤ـ فضای باز عمومی 

فضاها،  عموميت  ميزان  برای  شده  ذکر  تقسيم بندی  در 
فضاهای  جزء  ايوان  و  عمومی  نيمه  فضاهای  دستٔه  در  فضا  اين 

نيمه خصوصی به شمار می رود. لذا در طراحی اين قسمت بايد 
بيشترين توجه به نحؤه ارتباط مناسب اين فضا با خارج از خانه 
معطوف باشد، چرا که اين فضا به نوعی معّرف خانه نيز هست و 

افزايش کيفيت طراحی آن به بهبود طرح کل خانه می انجامد.
از  متعددی  عناصِر  می تواند  عمومی  باز  فضای  همچنين 
قبيل فضای بازی، پارکينگ، آب نما، آالچيق و فضای نشستن 
را نيز در خود جای دهد و محلی برای فعاليت های بازی و تفريح 

و گفتگو ميان اعضای خانواده گردد. 
هنرجويان  به  را  نکته  اين  می توان  قسمت  اين  پايان  در 
بر  تکيه  و  توجه  با  باز  فضای  طراحی  امروزه  که  شد  يادآور 
صورت  منظر  معمارِی  حيطٔه  در  تخصصی تر  صورت  به  طبيعت 

می گيرد. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٧٨٧٧٧٨٨٨
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٧ـ٤ـ جمع بندی 
در پايان تدريس اين فصل، ابتدا مطالبی را که از ابتدای 
بر  تأکيد  ضمن  و  می  کنيم  مرور  است  شده  بحث  تحصيلی  سال 
اين  پايان  در  اکنون  که  اين  بيان  به  کتاب،  چهارم  فصل  مطالب 
به  آينده  فصل  در  و  داريم  قرار  آموزش  مسير  کجای  در  فصل 

دنبال چه مطلبی خواهيم بود می پردازيم.
پروژۀ ١: پروژه ای است بسيار مناسب و برای سنجش 
ميزان يادگيری مطالب فصل چهارم معيار خوبی به شمار می آيد. 
پيشنهاد می شود پروژه به صورت انفرادی انجام شود و در ابتدای 

جلسٔه آينده در قالب يک يا دو شيت ارائه گردد.
ارائٔه  قالب  در  پروژه  اين  می شود  پيشنهاد   :٢ پروژۀ 

در  سزايی  به  تأثير  می تواند  که  است  فضاهايی  جمله  از  عمومی  باز  فضای 
طرح کلی خانه داشته باشد.

توسط  گرديد،  مطرح  فصل  اين  ابتدای  در  که  مطالب،  گروهی 
هنرجويان هر گروه در زمان ارائٔه خود انجام گيرد.

 
٨  ـ  ـ٤ـ پروژۀ مستمر و نهايی ـ پروژۀ مستمر و نهايی 

در پايان تدريس اين جلسه به پروژٔه مستمر و نهايی کالس 
اشاره شود و در جلسٔه آينده به تفصيل راجع به آن بحث گردد.

ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصه های ج) ارائۀ مطالب توسط هنرجويان گروه عرصه های 
خدمات و پشتيبانی و فضاهای باز و حياط خصوصیخدمات و پشتيبانی و فضاهای باز و حياط خصوصی

در پايان فرصت در اختيار گروه های فوق قرار گرفته تا به 
ترتيب مطالب جمع آوری شده خود را ارائه کنند.

فضای باز عمومی به نوعی معّرف خانه است و زيبايی و غنای طراحی معماری 
باعث  و  دهد  قرار  خود  الشعاع  تحت  را  خانه  معماری  طرح  کل  می تواند  آن 

آسايش ساکنين گردد.


