
راهنمای معلم مبانی طراحی معماری٨٠ یریریریریری٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٠٠٠٠٠٠٠٠ م مم مم معلعلعلعلعلعلم مم م م م م مبمبمبمبمبمبمبانانانانانانانییی ی ی ی ی ططرطرطرطرطراحاحاحاحاحیی ی ی ی معمعمعمعمعماماماماما مممایایایایایرررررررراهاهاهاهههاهاهاهننمنمنمنمنمنمایایایایای

طراحی  معماریطراحی  معماری

فصل۵

ديباچهديباچه

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 54 الی 63 كتاب است.
ــ جلسه های تدريس: 14 الی17.

پروژه  چهارم،  فصل  پايان  است.در  كتاب  بخش های  حياتی ترين  از  يكی  و  كتاب  اصلی  مايه  جان  فصل،  اين 
مهم،  اين  اجنام  راستای  در  و  شد  محول  هنرجويان  به  خود)  شهر  باغ  يا  پارك  در  باغبان  خانه  نهايی(طراحی  و  مستمر 
طراحی  چگونگی  آموزش  فصل  اين  هدف  بپردازمي.  مطالبی  ارائه  معماری،به  طراحی  پيرامون  می خواهيم  اكنون 
معماری است و در آن، گام به گام، هنرجو را به سوی اين كار هدايت می كند. هنرجويان در دو  فصل گذشته با مفهوم 
دقيق  درك  از  پس  می كنند.  بازشناسی  اجرايی  صورت  به  آن  را  فصل  اين  در  اما  بودند؛  شده  آشنا  فيزيكی،  برنامه 
باغبان  خانه  ساخت  مكان  و  می گردد  آغاز  آن  سايت  در  پروژه  مكان يابی  و  زمني  حتليل  روند  فيزيكی،  برنامه  مفهوم 
به خوبی مورد توجه و شناسايی قرار می گيرد. اكنون با جمع بندی دانسته ها و حتليل ها و با توجه به برنامه فيزيكی؛ 
دياگرام های ارتباطی شكل می گيرند و پالن معماری (و همچنني ديگر مدارك مانند: منا، مقطع، سه بعدی طرح) با كامل 
شدن اين دياگرام ها خلق می گردد. با اجنام مرحله های ياد شده، يك گزينه (آلترناتيو) طراحی شد، در اين فصل سه 

گزينه برای طرح در دستور كار قرار می گيرد.
توجه قرار  بهبود مشخصات و ويژگی هايشان، مورد  كيفيت و  هفتم، گزينه ها تنها از ديد  در فصل های ششم و 
می گيرند؛ بنابراين در انتهای اين فصل می بايست به طور كامل گزينه های طرح توسط هنرجويان خلق شده باشند تا در 

فصل های بعدی پرورش يابند. بهتر آن است كه اين فصل و پروژه های آن، پايان بخش نيم سال اول حتصيلی باشند.
ارزش منره هنرجويان را 100 در نظر می گيرمي، تا كار منره دادن به پروژه ها و برگزاری آزمون راحت تر شود و 
اعداد كوچك نباشند. اين كتاب تعداد زيادی فعاليت كالسی درون منت خود دارد كه دليل اصلی ارزشيابی بر اساس 
100 منره و در انتها تقسيم آن بر 5 برای تعيني منره نهايی، همني موضوع است. برای پروژه هايی كه در منت درس تا 
بدين جا قرار داشتند، همگی در جدولی براساس ميزان اهميت آنها، منره هايی در نظر گرفته شده است. مجموع اين 
گزينه ها  خلق  و  سايت  حتليل  برای  ديگر  منره  اول، 35  نيمسال  انتهای  در  گرامی  هنرآموزان  می باشد.  منره ها، 35 
سؤال هايی  با  يا  و  كوتاه  پاسخ های  با  آزمونی  كتاب،  منت  از  را  مانده  باقی  منره  و 30  گيرند  نظر  در  هنرجويان  توسط 

مفهومی و عملكردی؛ پوشش دهند.

پيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس هاپيش نياز ورود به بحث / ارتباط با ديگر درس ها
بيشتری  اهميت  از  مسكونی  منزل  در  فضاها  روابط  و  فيزيكی  برنامه  چهارم.(مفاهيم  و  سوم  فصل های  ــ 

برخورداراند.)
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنرجويان:

 برنامه فيزيكی را بشناسند و با توجه به آن بتوانند دياگرام و پالن يك فضا را ترسيم كنند.
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 مكان طرح را حتليل كنند و پروژه را مكان يابی كنند.
 روابط فعاليت ها و فضا ها را در منزل مسكونی بشناسند و دياگرام آنها را رسم منايند.

 با روش های مختلف طراحی آشنا باشند و بر اساس آنها اقدام به خلق گزينه های طراحی خانه باغبان منايند.

 ويژگی های هر كدام از روش های طراحی را بدانند و به كار برند.

کليد واژگانکليد واژگان
 برنامه فيزيكی، طراحی معماری  ، روابط فضا ها، روش های طراحی.

پروژه های فصلپروژه های فصل
امتيازصفحه کتابعنوان پروژهرديفآموزهفصل

پنجم
۵۵۲تهيه جدول برنامه فيزيکی هنرستان۱۳۱۱
۶۳۳برداشت معمارانه يک خانه و ترسيم دياگرام ارتباطی آن۱۵۱۲

منابع به كارگرفته شده در فصل كه به هنرآموزان درصورت نياز، می تواند اطالعات بيشتری بدهد:

كتاب های جامع آموزش اسكيس 

 به عنوان منونه: طايفه، احسان؛ «چگونه معمارانه طراحی كنيم»، نشر علم معمار، تهران، 1388.

پايگاه اينترنتی سازمان نوسازی مدارس، دربردارنده اطالعات فنی و برنامه فيزيكی فضاهای آموزشی     

 www.nosazimadares.ir                                                                                                                                
كتاب هايی با درون مايه حتليل سايت طراحی و طراحی پالن محوطه.

 مانند: دلبرت واكر؛ داويس : «پالن گرافيك»،ترجمه: محمد باباشمسی  ، نشرراه كمال.

كتاب هايی با درون مايه بررسی های اقليمی و طراحی خانه های بومی، مانند :

 كسمايی ، مرتضی : (1382) اقليم و معماری ، ويراستار احمدی نژاد، محمد ،  ويراست دوم  ، نشر خاك

 دانلد، واتسون ؛ كنت  ،  لبز : (1372) طراحی اقليمی ، اصول نظری و اجرايی كاربرد انرژی در ساختمان، ترجمه 

قباديان، وحيد ، فيض مهدوی، محمد ، انتشارات دانشگاه تهران

 رازجويان ، محمود : «آسايش در پناه معماری همساز با اقليم»، ناشر: دانشگاه شهيد بهشتی

پايگاه های اينترنتی ارائه دهنده تصاوير هوايی و يا نرم افزارهای مرتبط :

www.wikimapia.org
Google Earth (professional edition)

اهميت فصل کنونی
در فصل پنجم طراحی معماری پروژه مستمر و نهايی اجنام می شود. زمني كار مورد بررسی قرار می گيرد و مكان 
پس  و  می سازد  ممكن  را  زمني  روی  بر  لكه گذاری  باغبان  خانه  فيزيكی  برنامه  می گردد.  مشخص  سايت  در  ساختمان 
و  مبانی  به  نگاهی  بعدی  فصل های  در  می گردند.  طراحی  باغبان  خانه  گزينه های  طراحی،  روش های  انواع  يادگيری  از 
اصول طراحی معمارانه می پردازمي. ضروری است كه گزينه های خانه باغبان در انتهای اين فصل آماده شده باشند تا 

در فصل های آينده متركز كار بر بهبود آنها و اجنام پروژه های مربوطه باشد.
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اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 54 الی 55 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

   200 الف) قضاوت و هم انديشی  و مرور مطالب پيشني 

   ب) تدريس مباحث :  

 40            1ــ5  ــ برنامۀ فيزيكی يك پروژه 

آموزة سيزدهمآموزة سيزدهم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 54 الی 55كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

200 الف) قضاوت و هم انديشی  و مرور مطالب پيشني 

   ب) تدريس مباحث :  

40 1ــ5  ــ برنامۀ فيزيكی يك پروژه   

طراحى معمارىطراحى معمارى

 الف) قضاوت و هم انديشی و مرور مطالب پيشين

پروژۀ ۱ 
از هنرجويان بخواهيد پروژه های خود را به ديوار نصب کنند. 
خواب  اتاق  از  کنيد.  دقت  خواب  اتاق  مکان يابی  محل  در  ابتدا 
معرفی شده در فصل پيشين  کمک بگيريد و چگونگی نورگيری و 

ترکيب آن را با ديگر فضاها مورد بازبينی قرار دهيد.
سپس دسته بندی فضاها را مورد نقد قرار دهيد و از هنرجويان 
بخواهيد در مورد کار يکديگر نظر بدهند. پروژٔه برتر را انتخاب 
نماييد و ضمن تشويق هنرجويی که پروژٔه برتر را اجرا کرده است 

از تمام هنرجويان بخواهيد آن را مورد نقد قرار دهند.

پروژۀ ٢ 
 از گروه ها بخواهيد که به ترتيب اولويت پروژه، کارهای خود 
تصويری،  ارائٔه  و  رايانه  از  استفاده  با  يا  کنند  نصب  ديوار  بر  را 

توضيحات تکميلی ارائه شود:
۱ــ اتاق نشيمن

۲ــ مبلمان و تجهيزات نشيمن
۳ــ آشپزخانه 
۴ــ غذاخوری
۵ــ اتاق خواب
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مالحظات کيفیمساحت کلمساحتتعدادعنوان فضا 
١ــ اتاق نشيمن و پذيرايی 

صبحانه خوری
٢ــ آشپزخانه 

٣ــ ناهارخوری
٤ــ خواب کودکان 
٥ــ خواب اصلی

٦ــ انباری
٧ــ پارکينگ
٨ــ موتورخانه

٩ــ بالکن نشيمن
١٠ــ حياط بيرونی
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در صورت امکان، بهتر است حوزٔه مهمان جدا از نشيمن طراحی شود و با 
توجه به اهميت آن در موقعيت مناسبی مکان يابی شود.

دسترسی راحت به نشيمن و ورودی، بدنه های مناسب برای کابينت ارتباط 
راحت با آشپزخانه و منظر مناسب 

آرام، آفتاب گير با تهوئه مناسب
شش متر به عنوان رخت کن و سرويس

تهويه الزم دارد و نور مهم نيست. 
می تواند جدا از ساختمان اصلی درنظر گرفته شود. 

بهتر است در زيرزمين پيش بينی شود. 
در جبهٔه جنوب و کنار حياط اصلی خانه باشد بهتر است. 

مناسبی  فضای  و  خانه  برای  مناسبی  حريم  پياده رو  و  ساختمان  حدفاصل 
برای درخت کاری و پارکينگ موقت ايجاد می کند. 

۶ــ اتاق خواب والدين
۷ــ اتاق مطالعه

۸ــ پذيرايی و مراسم
۹ــ ورودی

۱۰ــ خدمات و پشتيبانی + پارکينگ + موتورخانه
به ترتيب اولويت از گروه ها بخواهيد پروژٔه خود را ارائه دهند 
تکميلی  نکات  بيان  به  فضا  هر  پالن های  و  تصاوير  ارائٔه  ضمن  و 
است. شده  خواسته  نمونه  چهار  فضا  هر  از  کتاب  در  بپردازيد. 

هنرجويان را نيز تشويق کنيد در کنار تصاوير، پالن و کروکی های 
دستی خود را ارائه دهند.

جزئيات  و  فضا  هر  مصاديق  درک  پروژه  اين  انجام  از  هدف 
معمارانه فضاها به صورت مجزاست.

پس از ارائٔه پروژهٔ همٔه گروه ها، از آن ها بخواهيد مطالب خود را 
در جلسٔه آينده در اختيار همديگر قرار دهند تا برای پروژهٔ مستمر و 

نهايی بتوانند نمونٔه مناسبی در طراحی ها در نظر داشته باشند.

آينده  جلسٔه  تا  حداکثر  است  ناقص  کارهايشان  که  گروه هايی 
فرصت دارند تا کار خود را به طور کامل ارائه دهند.

ب) تدريس مباحث
ـ ۵ ـ برنامۀ فيزيکی يک پروژه                                                      ۱

در فصل های گذشته در مورد برنامه ريزی و مفهوم آن به خوبی 
بحث شد. اکنون می خواهيم در مورد برنامه ريزی برای فضاهای 
پروژه مباحثی را مطرح کنيم.از هنرجويان بخواهيد که صفحٔه ٥ 
کتاب خود را باز کنند و به جدول برنامٔه فيزيکی يک خانه برای 

خانوادٔه پنج نفره توجه نمايند.
مالحظات  و  هرکدام  مساحت  فضاها،  تعداد  فضا،  عناوين 

کيفی آنها را در جدولی درج کنيد و توضيح دهيد:
برنامٔه فيزيکی يک خانٔه سه خوابه و مناسب برای يک خانوادٔه 

پنج نفره به شرح زير است:

و  بخواند  را  جدول  بخواهيد  هنرجويان  از  يکی  از  سپس 
برنامٔه  وجود  ضرورت  مورد  در  حال  دهند.  فرا  گوش  ديگران 
هنرجويان  از  اکنون  دهيد.  ارائه  را  تکميلی  توضيحات  فيزيکی 
بخواهيد که قلم و کاغذی بردارند و برای موضوعی برنامٔه فيزيکی 

را بنويسند.
اين موضوع می تواند شامل مدرسٔه خود، يک درمانگاه، يک 

موضوع  انتخاب  باشد.  اداری  ساختمان  يک  يا  مسکونی  خانٔه 
فيزيکی  برنامٔه  می شود  پيشنهاد  و  است  محترم  هنرآموز  عهدٔه  بر 
مدرسه خود را مورد پژوهش قرار دهيد. بنابراين هنرجويان ملزم 
هستند نام فضاها، مساحت تقريبی آنها و همچنين تعداد هر فضا 

را بنويسند.
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حال هنرجو با مفهوم برنامٔه فيزيکی به درستی آشنا شده است 
و می تواند براساس برنامه ريزی فيزيکی به طراحی معماری با ديدی 

نو بنگرد.
بر روی تخته بنويسيد:

فهرست فضاهای مورد نياز هر پروژه به همراه تعداد، مساحت 
و ويژگی های اصلی هر فضا را «اصطالحًا برنامه ريزی فيزيکی» 
می گويند. خاطر نشان کنيد که مفهوم استاندارد در برنامٔه فيزيکی 
توجه  با  فضاها،  مشخصات  و  ابعاد  و  دارد  دخالت  بسيار  طرح 
استفاده،تعيين  مورد  لوازم  و  مبلمان  فعاليت ها،  حجم  و  نوع  به 

می شود.
سپس به اين نکته اشاره شود که فضاها به صورت خالص در 
نظر گرفته شده اند و برای محاسبٔه مساحت زير ديوارها، کمدها، 
پله ها و فضاهای ارتباطی،داکت و ديگر فضاهای غيرقابل استفاده 

٢٠ تا ٢٥ درصد به فضای موجود در برنامه اضافه می کنيم.
پروژۀ ۱

 از هنرجويان بخواهيد به گروه های چندنفره (پنج نفره) تقسيم 
بپردازند.   ۱ پروژٔه  فعاليت  انجام  به  گروه  پنج  قالب  در  و  شوند 
فضاهای موجود در مدرسه را بررسی کنيد و تعداد افراد استفاده 
کننده از فضاها را ثبت نماييد. ثبت مساحت هر فضا، تعداد افراد 
استفاده کننده و فعاليت استفاده کنندگان مبلمان ثابت هر فضا را 

بيان کنيد. عرصٔه بازو بسته، هر دو بايد مورد بررسی قرار گيرند. 
بيان  را  مدرسه  در  فرد  هر  سرانٔه  و  آموزشی  فضای  سرانٔه  سپس 
کنيد. تعداد استفاده کنندگان از هر فضا متناسب با مساحت سرانٔه 
دارای  که  کالسه  پنج  مدرسٔه  يک  در  مثال،  برای  فضاست.  آن 
۱۶۰ دانش آموز با زيربنای ۴۰۰ متر مربع در شمال کشور است، 

٢/٥m۲ = ____                ۴۰۰ است.
سرانٔه هر فرد                 ۱۶۰    

به  نظر   :۱ پروژۀ  جای گزينی  برای  پيشنهادی  پروژۀ 
گستردگی فعاليت پروژهٔ ۱ و همچنين هدفمندتر شدن پروژه، می توان 
به جای کل مدرسه، تک فضاها را مورد بررسی قرار داد. عده ای 
از هنرجويان را به کالس درس و عده ای را به کارگاه (و در صورت 
ابعاد،  بخواهيد  آنها  از  و  کنيد  راهنمايی  اداری)  دفاتر  به  امکان 
اندازه ها، برنامٔه فيزيکی و سرانٔه آن فضا را برداشت کنند و به کل 
هنرجويان ارائه دهند. هنگامی که يک فضا (مثالً کالس درس) را 
راهنمايی  به  هنرجويان  است  شايسته  می دهيم،  قرار  تحليل  مورد 
هنرآموز به کشف رابطٔه ميان ابعاد مبلمان ثابت هر فضا (ابعاد صندلی 

يا نيمکت) و ابعاد کل فضا توجه نمايند.
هدف اين تمرين آموزش مفهوم برنامۀ فيزيکی است.

اين پروژه در جلسٔه آينده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و 
يادآوری کنيد که الزم است پروژه های جلسٔه گذشته به طور کامل 

در جلسٔه آينده همراه آورده شود.
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هنرستان فنی و حرفه اینوع مدرسه
٢٤٠٣٦٠٤٨٠تعداد دانش آموزانظرفيت 

نوع فضاها
مشخصات

مساحتتعداد مساحت تعداد مساحتتعداد 

٤١٩٢٦٢٨٨٨٣٨٤کالس درس گروه ١
١٩٦١٩٦١٩٦آزمايشگاه چندمنظوره

گروه ٢

٣٤٥٠٤٦٠٠٥٧٥٠کارگاه سبک + دفتر + انبار ٭
٣١٠٨٠٥١٨٠٠٧٢٥٢٠کارگاه سنگين + دفتر + انبار ٭٭

١٤٨١٤٨١٤٨کالس کامپيوتر
١٩٦١٩٦٢١٩٢کالس رسم 

١٢٠١٢٤١٣٠انبار مرکزی تجهيزات
١١٢١١٢١١٦معاون فنی

١١٢١١٥١١٨اتاق سرپرستان بخش 
٢٦٢٦٢٦سرويس بهداشتی کارکنان 
١٣١٣٢٦دوش و رختکن کارکنان

گروه ٣

١٣٦١٤٨١٤٨کتابخانه
١١٢١١٢١١٦اتاق بهداشت و کمک های اوليه

١١٢١١٢١١٢اتاق مربی پرورشی 
١١٢١١٢١١٦اتاق مشاورين
١١٢١١٢١١٢اتاق ورزش

گروه ٤

١١٨١١٨١٢٠اتاق رئيس
١١٢١١٢١١٢اتاق معاون آموزشی

١٢٠١٢٤١٣٠اتاق معلمان
١١٢ــــــــاتاق مدير دروس

١١٦١١٨١٢٠امور دفتری و بايگانی
١١٢١١٢١١٢اتاق حسابدار و جمع اموال

١١٢١١٢١١٢اتاق تکثير 

گروه ٥

١٤٢٧٢٧انبار لوازم مصرفی
١٣٢٦٣٩انبار وسايل نظافت

٦٦٩٩١٢١٢آبدارخانه
٦١٨٩٢٧١٢٣٦سرويس بهداشتی معلمان

١١٢١١٦١١٦بوفه دانش آموزان
١٩١١٢١١٥سرويس بهداشتی دانش آموزان

١٦١٦١٨سرايداری
١٠٧ــ١٠٧ــ٤٨ــموتورخانه مرکزی

گروه ٦

١٨٠٥٨٩٥٨٩مساحت خالص سالن
٢٢ــآبخوری (٢ واحد)

١٤١٤ــدوش و سربنيه (٤ واحد)
٧٧ــسرويس بهداشتی (٢ چشمه)

٦١٢١٢دفتر مربی ورزش
٣٨٣٤٣٤رختکن دانش آموزان
٦٥٠٥٠انبار وسايل ورزشی

٢٥١٨٤٠٦٧٥١٩٣مجموع مساحت خالص
١٠/٤٩١١/٢٩١٠/٨٢ميانگين سرانه خالص 

گروه ٧
١٥٧٧٩٪١٥٦١٠٪١٥٣٧٨٪فضاهای ارتباطی
١٠٥٢٥٪١٠٤٠٧٪١٠٢٥٢٪فضاهای زيرساخت

٣١٤٨٥٠٨٤٦٤٩٢مجموع مساحت ناخالص
١٣/١١١٤/١٢١٣/٥٢ميانگين سرانه ناخالص

ميانگين سرانه ناخالص به ازای هر دانش آموز     ١٣/٥٨ = ١٣ ÷ ٤٠/٧٥
ميانگين سرانه ناخالص به ازای هر کالس         ٢٨٣/١٥ = ٥٢ ÷ ١٤٧٢٤/٤٥

خالصۀ فضاهای بستٔه هنرستان های فنی و حرفه ای۱
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ارتفاع کارگاه مترنام کارگاه هانام رشتهرديف
متراژ هر کارگاه / متر مربع

٣٢ نفرافزايش فضا به ازاء هر نفر افزايش باالی ١٠ نفرظرفيت تا ١٠ نفر

صنايع شيميايی١
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٠حداقل ٣آزمايشگاه شيمی
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠عمليات شيميايی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠رسم فنی

طراحی و دوخت٢
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠دوخت
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠الگو

گرافيک٣
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠مبانی هنرهای تجسمی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠عکاسی و چاپ دستی
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کامپيوترکامپيوتر٤
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠حسابداریحسابداری٥

نقاشی٦
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠طراحی و نقاشی 

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠عکاسی و چاپ دستی

مديريت خانواده٧
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠خياطی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠تهيه و تدارک غذا
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠هنرهای دستی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کودکياریکودکياری٨
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠محاسبه و ترسيمنقشه برداری٩

نقشه کشی معماری١٠
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠نقشه کشی 

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠طراحی مبانی هنرهای تجسمی

الکترونيک١١

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠الکترونيک عمومی
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠راديو و تلويزيون 
٤٠٢/٥٩٦ــ٤٣٠مکانيک عمومی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠رسم فنی

الکتروتکنيک١٢

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠سيم کشی و برق صنعتی
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠سيم پيچی و تعمير لوازم خانگی

٤٠٢/٥٩٦ــ٤٣٠مکانيک عمومی
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠رسم فنی

سينما١٣
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه مبانی و تحليل فيلم
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه عکاسی و طراحی

نمايش١٤
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه مبانی بازيگری و کارگردانی

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه نمايش

پشتيبانی صحنه١٥
٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه مبانی طراحی صحنه

٤٠٢/٥٩٦ــ٣٣٠کارگاه گريم و لباس

رشته ها و کارگاه های مورد نياز هنرستان های فنی و حرفه ای (رشته های سبک)١

 http: // www.nosazimadares.ir                                                                                                        (ضوابط فنی) ١ــ مأخذ: وبگاه نوسازی مدارس

اين جداول الگوی مورد بهره برداری در طراحی هنرستان های کشور هستند.
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الف) قضاوت و هم انديشی
به صورت  را  پيشين  جلسٔه  دو  به  مربوط  پروژه های  ابتدا 
نهايی شده از هنرجويان تحويل بگيريد. پروژٔه مربوط به فضاهای 
مسکونی ميان هنرجويان به اشتراک گذاشته شود.اسناد گرد آوری 
شده توسط هنرجويان به صورت يک مجموعه درآيد و ميان آنها 

توزيع گردد.
پروژۀ ۱ 

در  را  خود  بررسی های  بخواهيد  هنرجويان  از  ص۵۵: 
مورد برنامٔه فيزيکی مدرسه ارائه کنند. در مورد سرانه، تعداد افراد 
استفاده کننده از هر فضا، مساحت هر فضا و مبلمان مخصوص 
آشنايی  پروژه  اين  از  هدف  شود.  لحاظ  بيشتری  وقت  فضا  هر 
برنامٔه  هنرجويان  اکنون  و  بود  پروژه  هر  فيزيکی  برنامٔه  مفهوم  با 

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 56 الی 57 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

                       120 الف) قضاوت و هم انديشی 

ب) تدريس مباحث:  

               55 ـ  5  ــ حتليل سايت و مكان يابی ساختمان  2 ـ

50 ـ 5  ــ بررسی روابط فعاليت ها و فضاها  3ـ

15 ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده 

آموزة چهاردهمآموزة چهاردهم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 56 الی 57 كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

120 الف) قضاوت و هم انديشی 

ب) تدريس مباحث:  

55 5 ــ حتليل سايت و مكان يابی ساختمان 2ــ

50 3ــ5 ــ بررسی روابط فعاليت ها و فضاها 

15 ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده

طراحى معمارىطراحى معمارى

فيزيکی مدرسه خود را استخراج کرده اند و می توان اين برنامه را 
و  بندی  جمع  برای  داوطلبانه  صورت  به  هنرجويان  از  گروهی  به 
ارائٔه پايانی، تحويل داد. برنامٔه فيزيکی مدرسه می تواند در محلی 

از کالس نصب شود.

ب) تدريس مباحث

ـ ۵ ـ تحليل سايت و مکان يابی ساختمان ۲
را     بـه  هنرجويان  ذهن  مـی تـوانيد  بحث  آغـاز  بـرای 
احداث   مکـانی  در  بنايی  هر  کـه  دهيد  تـوجه  نکته  اين 
هر  طراحی  بر  مؤثر  عوامل  تأثيرگذارترين  از  يکی  و  می شود 

ساختمان؛ مکان پروژه است.
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راهنما
ديدهای مطلوب
امکان توسعه
پوشش گياهی

شيب بيش از ٣٠٪
مسيرهای اصلی
مسيرهای ثانويه

فضای درختکاری شده
نقطه مرتفع

محدودۀ زمين 

ــ سايه اندازی بناهای مجاور
ــ ديدهای مزاحم

ــ منابع آلودگی صوتی
ــ جهت های اقليمی (تابش، بارش، وزش باد)

ــ جهت گيری بنا
ــ بافت شهری پيرامون سايت

ــ ديدهای مناسب

نمونۀ يک مورد تحليل سايت

حال از هنرجويان بخواهيد که عوامل مؤثر بر مکان پروژه 
را از ديد خودشان بيان کنند، سپس به يادداشت عوامل بيان شده 

آنها بپردازيد. 
ــ اندازه و شکل زمين   

ــ شيب و توپوگرافی     
ــ عوارض موجود                
ــ دسترسی ها                       
ــ همسايگی ها                 
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حال از هنرجويان بخواهيد به نگاره های ص ۵۶ کتاب در 
زمينٔه تحليل سايت نگاه کنند و در صورت امکان تصاوير ديگری 
بيان  دهيد.  نمايش  کالس  در  را  طرح  مکان  و  سايت  تحليل  از 
استاندارد  گونه ای  به  سايت  تحليل  در  موجود  عوامل  گرافيکی 

و مشخص درآيد که ميان همٔه معماران، اين موارد يکسان باشد. 
به  کمک تصاوير نشان دهيد که هرکدام از اين عالمت های مشترک 

به چه معنايی است.
اين عالئم و تصاوير در انتهای اين آموزه موجود است.

ديد مناسب به درياچه و بيشه
لومتر تا شهر

٢ کي

ـزرگــــراه
بــــ

بيمارستان

سايت طراحی

خطوط فشار قوی گاز

نمونۀ يک مورد تحليل

به انتخاب خود برخی از تصاوير پيوست و يا مربوط به اين بخش را تکثير کنيد و در اختيار هنرجويان قرار به انتخاب خود برخی از تصاوير پيوست و يا مربوط به اين بخش را تکثير کنيد و در اختيار هنرجويان قرار 
دهيد تا با عالئم نمايش تحليل های سايت پالن آشنا شوند. اين کار در همين جلسه و پس از تدريس مبحث تحليل دهيد تا با عالئم نمايش تحليل های سايت پالن آشنا شوند. اين کار در همين جلسه و پس از تدريس مبحث تحليل 
سايت و مکان يابی صورت می گيرد. سپس زمين سايت طراحی پروژۀ نهايی را برای هنرجويان مشخص کنيد. سايت و مکان يابی صورت می گيرد. سپس زمين سايت طراحی پروژۀ نهايی را برای هنرجويان مشخص کنيد. 
نقشه های زمين را در اختيار هنرجويان قرار دهيد. بهتر اين است که زمين پروژه دارای قابليت های گوناگونی از نقشه های زمين را در اختيار هنرجويان قرار دهيد. بهتر اين است که زمين پروژه دارای قابليت های گوناگونی از 
نظر هم جواری های مناسب، دسترسی های مناسب، کاربری های همخوان اطراف، عوارض مطلوب در سايت و نظر هم جواری های مناسب، دسترسی های مناسب، کاربری های همخوان اطراف، عوارض مطلوب در سايت و 

ديدهای مناسب باشد تا هنرجويان بهتر بتوانند از خالقيت خود در زمينۀ طراحی پروژه بهره گيرند.ديدهای مناسب باشد تا هنرجويان بهتر بتوانند از خالقيت خود در زمينۀ طراحی پروژه بهره گيرند.

ی ١
هاد
يشن
ژۀ پ
پرو

ی 
هاد
يشن
ژۀ پ
پرو

نقشٔه پارک مورد نظر استخراج شود و در مقياسی مناسب 
گيرد.  قرار  هنرجويان  اختيار  در  طراحی  محدودهٔ  استفاده  قابل  و 
محدودهٔ طراحی در مقياس ۱/۲۰۰ و بر روی کاغذ A۳ در اختيار 
هنرجويان قرار بگيرد. از طريق نرم افزارها يا سايت های اينترنتی، 
که نقشه های ماهواره ای را در اختيار متقاضيان قرار می دهند، نيز 

(نرم  گرفت  کافی  بهره  زمين  عوارض  شناخت  جهت  در  می توان 
افزار Google earth و سايت    www. Wikimapia.org از اين 
کنند).  استفاده  موارد  اين  از  خود  می توانند  هنرجويان  اند،  دسته 
پس از آن که زمين مشخص شد و نقشه ها در اختيار هنرجويان قرار 
گرفت برای هنرجويان امکان بازديد زمين را فراهم کنيد. در اين زمان 
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هنرجويان بايد با همراه آوردن تخته شاسی به کروکی و برداشت های 
خود از سايت بپردازند. بهره گيری از دوربين عکاسی برای به تصوير 
کشاندن موردهای مد نظرشان، در صورت امکان، نيز بسيار مفيد و 
کارآمد خواهد بود. ديدهای مناسب و دسترسی ها، عوارض موجود 

و مکان طرح همگی می توانند موضوعات عکاسی هنرجويان باشند.
به کمک اين روش می توانند جهت گيری طرح خود را بهتر کنند و 
با توجه به سايت، آن را مشخص نمايند (بهره گيری از عکس های 

پانوراما نيز در صورت امکان بسيار مفيد است.)

 تصوير ماهواره ای، نقشه و يک تصوير پانوراوما از يک سايت در شمال تهران  

در اين جلسه هنرجويان نقشه های زمين را دريافت می کنند 
مناسب  ميدانی  برداشت  و  سايت  به  رفتن  با  ديگر  زمانی  در  و 
پروژٔه  سايت  با  گذشت،  آن  شرح  که  روشی  به  کافی،  ميزان  به  و 
خود به خوبی ارتباط برقرار می کنند. اکنون با توجه به برداشت 

هنرجويان، نقشه های سايت (و به کارگيری از عکس های هوايی 
و ماهواره ای) و مطالبی که در اين جلسه تدريس شده، نمونه هايی 
در  که  بخواهيد  آنها  از  است،  شده  تحويل  هنرجويان  به  و  تکثير 
بيايند  کالس  به   A۳ کاغذ  و  طراحی  لوازم  با  همراه  آينده  جلسه 
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و در  يک جلسه به تحليل کامل سايت طرح بپردازيد. عکاسی های 
هنرجويان نيز می توانند در برگه های ارائٔه طرح چسبانده شوند و در 
پايان، برگه های تحليل سايت از هنرجويان تحويل گرفته شود. اين 
پروژه از هر نظر هنرآموز را با سايت زميِن مورد طراحِی خود آشنا 
می کند و وی را برای ارائٔه طراحی آماده می سازد. هنرجويان بايد 
از پيش و در منزل بر روی پروژه،کار کرده باشند و در کالس، صرفاً 
به ارائٔه کار خود بپردازند. استفاده از نقشٔه زمين، عکس های چاپ 
شده و... مجاز است و در نهايت، کار از نظر محتوا و همچنين 

گرافيک مناسب مورد ارزيابی قرار می گيرد.
اکنون پس از توزيع نقشه های سايت و تعيين زمان بازديد 
از آن و توضيح پروژٔه مربوط به تحليِل سايت برنامٔه کالس را ادامه 

می دهيم.

ـ ـ ۵  ـ بررسی روابط فعاليت ها و فضاها  ـ بررسی روابط فعاليت ها و فضاها ۳ 
روابط  است  الزم  ساختمان  هر  طراحی  در  کنيد:  بيان 

منطقی ميان اجزای آن برقرار شود.
هنرجويان را برای مشارکت در بحث دعوت کنيد  سپس 
قرار  گفت وگو  مورد  را  آنها  ميان  ارتباط  فضاها  نام  گفتن  با  و 
دهيد. سپس با توجه به نتايج بحث کالسی دياگرام فضايی کتاب 
را در ص ۵۷ بر روی تخته رسم کنيد. به اين ترتيب که ابتدا از 
ورودی،شروع به کشيدن دياگرام کنيد و مانند فردی که وارد فضا 
فضايی  روابط  دياگرام،  در  دهيد.  ادامه  دياگرام  رسم  به  می شود 
مساحت دايره های رسم شده کيفی است و همچنين طول خطوط 
ديگری  معنای  و  آنهاست  ارتباط  معنای  به  صرفاً  آنها  اصل  و 

ندارد.

 دفتر کار

حمام

خوابايوان

پارکينگورودینشيمنپذيرايی

حياطآشپزخانهغذاخوریايوان

استخر
دياگرام روابط فضايی در يک خانه

طرح  سايت  تحليل  به  کالس  آيندٔه  جلسٔه   
اختصاص می يابد و مطلبی در آن تدريس نمی شود. 
هنرجويان  بايد نتايج تحليل خود را از سايت،مالک 
طراحی خود قرار دهند. اگر امکان بازديد از زمين 
در  جلسه  اين  نبود؛  آماده  فعلی  شرايط  در  سايت 
آن  جای  به  و  شد  خواهد  برگزار  ديگر  زمان های 
که  است  شايسته  اما  می شود؛  تدريس  بعدی  آموزٔه 
خود  شدٔه  انجام  بازديد  هنرجويان  جلسه  اين  در 
صورت  اين  غير  در  و  دهند  قرار  تحليل  مورد  را 
به  را  پايانی  پروژٔه  طراحی  انتظار  آنها  از  نمی توان 

شيؤه مطلوب داشت.

از هنرجويان بخواهيد که با توجه به برنامۀ فيزيکی پروژۀ مستمر و نهايی؛ دياگرام ارتباط فضايی آن را ترسيم 
کند. 

ی ٢
هاد
يشن
ژۀ پ
پرو

ی 
هاد
يشن
ژۀ پ
پرو
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تحليل يک سايت از ابعاد گوناگون : اين تحليل ها می توانند به صورت نمونه هايی مد نظر قرار بگيرند.

مساحت تقريبی: ۱۰/۱۶۲ متر مربع
شيب متوسط: ١٣ درصد از شمال غربی به جنوب شرقی

        ۳۵ ْ  ۴۸ َ ۲۴/۵۰ً  N :طول جغرافيايی
      ٢  ْ ٥١۸َ  ١٠/٨٥ً  E :عرض جغرافيايی

    ۱۶۰۳/۲۵ m :ارتفاع از سطح دريا

سايه اندازی ساختمان های هم جوار موقعيت خورشيد در فصول سال

موقعيت خورشيد

زمستان

تابستان

مشخصات سايت   :
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مقطع (پروفيل) طولی سايت: ديد به غرب

همسايگی مطلوب
همسايگی نامطلوب
زاويه و جهت ديد
منابع صوتی
جهت وزش باد
توپوگرافی زمين
اشراف به زمين
دسترسی ها

پيام نور

هنرستان

مرکز مطالعات

ديد شمالی
 مناسب ترين ديد

 روبه کوه

تعميرگاه

فرهنگسرا

پارک

ديد از خيابان
 ودسترسی اصلی به زمين 

سايت

بررسی کلی سايت
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دسترسی درجه يک
دسترسی درجه دو
دسترسی درجه سه

هميشه سبز
خزان پذير

دسترسی هاپوشش گياهی
کوچه تنگستان 

چهارم

کوچه روحانی

خيابان سفيد خيابان
پاسداران

منابع آلودگی صوتی
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همجواری های سايت

ديد و منظر
اشراف
همسايگی های نامطلوب
همسايگی های مطلوب

مسکونی

مسکونی

ونی
سک

م

تعميرگاه

هنرستان

مرکز مطالعات

پارک
فرهنگسرا     

چشم انداز مناسب

پيام نور

باد غالب 

    باد روز 

     باد شب

    باد نامطلوب

بادها
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اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 58 الی 63 كتاب است.
  

                                  برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور مطالب قبلی                                                                                                                    120                       

   ب) تدريس مباحث :  

ـ  5  ــ روش های مختلف طراحی                                                                                          10                           4ـ

ـ  5  ــ طراحی با تأكيد بر روابط فضاها                                                                     30            1ــ4ـ

ـ  5  ــ طراحی با تأكيد بر تفكيك عرصه ها                                                             30           2ــ4ـ

ـ  5 ــ طراحی براساس فضاهای بسته و باز                                                       30            3ــ4ـ

    ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                                                         20  

آموزة پانزدهمآموزة پانزدهم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 58 الی 63 كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

الف) مرور مطالب قبلی                                                                                                                    120                       

   ب) تدريس مباحث :  

               10 ـ  5  ــ روش های مختلف طراحی                                                                                          4ـ           

ـ 5 ــ طراحی با تأكيد بر روابط فضاها                                                                     30 1ــ4ـ           

30 ـ  5 ــ طراحی با تأكيد بر تفكيك عرصه ها                                                             2ــ4ـ          

30 ـ 5 ــ طراحی براساس فضاهای بسته و باز                                                       3ــ4ـ           

    ج) توضيح پروژه های جلسۀ آينده                                                                                         20 

طراحى معمارىطراحى معمارى

الف) مرور مطالب پيشين
در جلسٔه گذشته از هنرجويان خواسته شد که سايت طراحی 
خود را تحليل کنند و اين کار در کالس صورت پذيرفت. از ميان 
پروژه های هنرجويان برترين آنها را انتخاب کنيد و پس از نصب 
قرار  جمعی  دست  بررسی  و  تحليل  مورد  را  آن  ديوار،  بر   روی 
دهيد تا با شرايط پروژه به خوبی آشنا شوند. پروژه های هنرجويان 
تا  کارشان،  تکميل  به  نياز  صورت  در  و  بازگردانيد  ايشان  به  را 
جلسٔه آينده به آنها فرصت دهيد تا به صورت فردی کار کامل خود 
را ارائه کنند و پس از ارزيابی و ثبت نمره، آن را در اختيارشان 
قرار دهيد. تحليل سايت، که يکی از گام های اصلی برای ورود به 
امر طراحی است، ذهن هنرجويان را تا حدود زيادی با کار عملی 
اهميت  نظر  اين  از  و  می دهد  جهت  آن  به  و  می سازد  آشنا  خود 

شايانی دارد. دياگرام های ارتباط فضايی هنرجويان را نيز تحويل 
بگيريد. اين پروژه با موضوع بحث امروز ارتباط تنگاتنگ دارد و 

در جلسٔه امروز بسيار راه گشا است.

ب) تدريس مباحث

ـ ۵  ـ روش های گوناگون طراحی ۴
صورت  در  که  شويد  نشان  خاطر  کتاب  متن  همانند  ابتدا 
گوناگون،  معماران  توسط  ويژه  مکانی  در  واحد  پروژه ای  طراحی 
تنوع طرح به تعداد افراد است و هر فردی با توجه به اصولی ويژٔه 
خود اقدام به طراحی می کند. اين تفاوت ناشی از «روند تفکر و روش 
طراحی» افراد است. حال آنکه هر طرح مزايا و معايب مخصوص 
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خود را دارد و ديد طراحان يک طرح يکسان نيست زيرا از زوايای 
گوناگون به آن می نگرند. پس از بيان مطالب يادشده به عنوان مقدمٔه 

آغاز گفت   وگو، به انواع روش های طراحی می پردازيم.
۳ نمونه از اين روش ها در کتاب مطرح شده است:
ـ    ۵  ـ  طراحی با تأکيد بر روابط فضاها ۱ـ۴ 

از  بخش  اين  متن  بخواهيد  هنرجويان  از  يکی  از  درآغاز 
کتاب را با صدای رسا بخواند. سپس با تمرين جلسٔه گذشتٔه آنها، 
که همان ترسيم دياگرام روابط فضايی بود، به تدريس می پردازيم. 
تا اينجا هنرجويان به طور ابتدايی با دياگرام آشنا شده اند اما اکنون 
ترسيم دياگرام را در مرحلٔه آغاز به طراحی و با توجه به نکات فراوان 
پيش روی خود می بينند. دياگرام فضايی ارتباط های اصلی و الزم 
روابط  فقط  ترسيمات  اين  در  می دهد.  نشان  خالصه  به طور  را 
فضاها حياتی و مهم است و طول خطوط واصل ميان فضاها، جنبٔه 
گرافيکی ندارد و فاقد مفهوم خاصی است. جمالت مهم کتاب را 

پس از توضيحات کلی در مورد دياگرام ارتباطی توضيح دهيد:
مراتب،  سلسله  عملکردها،  بين  روابط  ارتباطی  «دياگرام 
صورت  فشرده ترين  در  را  ورودی  موقعيت  و  فضاها  دسته بندی 

ممکن بيان می کند.»

از  پس  است.  ارتباطی  دياگرام  تعريف  در  يادشده  جملٔه 
نگارش آن بر روی تابلو،زير کليد واژه های آن خط بکشيد و آن را 
به طور کوتاه توضيح دهيد. اکنون دياگرام ص ۵۷ کتاب را به کمک 
گفت وگو  مورد  را  آن  روابط  و  کنيد  ترسيم  يکديگر  با  هنرجويان 
قرار دهيد. برای بهتر جا افتادن مطلب می توانيد از پرسش های 
انحرافی نيز کمک بگيريد. برای مثال بپرسيد: آيا نشيمن با حمام 
در ارتباط است؟ و از اين قبيل مثال های غيرمرتبط ميان دو فضا 

مطرح کنيد تا هنرجويان به روابط اصلی پی ببرند.
 سپس با ترسيم فلش هايی که ارتباط ميان درون و بيرون را 
نشان می دهند (ديد و منظره، همچنين ورود و خروج که بر روی 

دياگرام موجود است) به تشريح کامل مبحث بپردازيد.
حال در تعريف روابط فضا نکات مهم آن را بر طبق متن 

کتاب بر روی تابلو فهرست کنيد:
ــ توجه به اقليم
ــ شرايط زمين

ــ تفکيک عرصه های عمومی و خصوصی
ــ نورگيری مناسب

ــ ديد مناسب
ــ دسترسی آسان ــ ارتباط فضاهای باز و بسته

به  هنرآموز،  يا  هنرجويان  توسط  نيز  ديگری  موارد  اگر  و 
فهرست باال اضافه شد، آنها را نيز بر روی تابلو يادداشت نماييد. 
اکنون عوامل مؤثر بر ترسيم دياگرام و طريقٔه ترسيم آن را به خوبی 

شناخته ايم و به تدريس ادامٔه مبحث می پردازيم.
ارزشمندی  اطالعات  دربردارندٔه  مرحله  اين  در  دياگرام 
است. در اين دياگرام مناسب ترين مکان هر فضا و بهترين روابط 
پالن  به  رسيدن  برای  ادامه،  در  است.  شده  درنظرگرفته  فضايی 

طرح، گام بعدی را بر می داريم. همجواری فضاها در خانه (منبع: مفاهيم پايه در معماری)

خــانـه
خوابخواب

انبار

سرويس بهداشتی

نشيمن

آشپزخانهغذاخوری

بهداشتی تدريجی
ايوان آفتاب گير

اتاق غذاخوریآشپزخانه

غذاخانه

شنا

نشيمن

زندگی روز

تنيس

اتاق کار

سرويس 
بهداشتی

زندگی شب

اتاق خواباتاق خواب

سرويس 
بهداشتی 
(س.ب)
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فهرست وار  تابلو  روی  بر  که  تأثيرگذار  به عوامل  توجه  با 
بيان شد به سازماندهی نمودار فضاها می پردازيم. در اين مرحله با 
توجه به اقليم و در کنار آن با توجه به عرصه های بنا و دسترسی ها و 
ارتباط با فضای باز، بار ديگر فضاها را سازماندهی می کنيم. ابتدا 
عرصٔه عمومی و خصوصی را به طور جدا بر روی تابلو بنويسيد 
حال  نکنيد.  پاک  تابلو  از  را  قبلی  مباحث  امکان  صورت  در  و 
با توجه به سازماندهی ترسيم شده در کتاب، بار ديگر با مشارکت 
هنرجويان، نمودار سازماندهی فضاها را ترسيم کنيد. هدف از اين 
کار آشنايی کامل با شرايط موجود در طرح است که به جانمايی هر 
فضا می انجامد. پس از سازماندهی فضايی و مکان يابی هرکدام از 
فضاها نوبت به تعيين اندازه، شکل و هندسٔه هر فضا می رسد و در 

آن الزم است با توجه به دياگرام های ترسيمی، از طرفی و اندازه 
پالن  شبه  ترسيم های  به  اقدام  ديگر،  طرف  از  فضا  هر  هندسه  و 
کنيم. اين نام ابتکاری بيانگر مرحله ای است که فرايند طراحی از 
و  تقريبی  گونه ای  به  اندازه ها  و  ابعاد  و  رفته  فراتر  دياگرام  مرحلٔه 
کروکی وار در ترسيم پالن وارد شده است. از اين جهت نام شبه 

پالن را انتخاب کرده ايم.
در کتاب، روند رسيدن از دياگرام به سازماندهی فضايی و 
سپس شبه پالن و پالن طرح، به ترتيب با ترسيم بيان شده است. 
تابلوی  بر  شده  نگاشته  فضايی  سازماندهی  کنار  در  شايسته است 
توسط  تنها  پالن  ترسيم  شود.  ترسيم  نيز  طرح  پالن  شبه  کالس، 

رسم فنی (دستی يا به کمک رايانه ) صورت می گيرد.

هم جواری فضاها در فروشگاه لوازم خانگی،به نحوۀ دسترسی ها،تفکيک عرصه ها و روابط فضايی دقت نماييد.
(منبع: مفاهيم پايه در معماری) 

طراحی داخلیخيابان

ويترين

ورودی

اداریارائه داخلی

ويترين

استراحت

تعمير

خيابان

انبار

پياده رو
تأسيسات

کارگاه

دريافت

کوچه
آشپزخانه

فروشگاه لوازم خانگیپارکينگ

ـ ۵ـ طراحی با تأکيد بر تفکيک عرصه ها ۲ـ۴
گوناگون  شرايط  به  توجه  با  طراحی  شد  بيان  که  طور  همان 
هرکدام  که  به طوری  دارد،  گوناگون  راه های  و  می گيرد  صورت 
به  توجه  با  روش ها  اين  از  يکی  می رسند.  جداگانه ای  پاسخ  به 
تأکيد  محرميت  مبحث  به  همواره  ايرانيان  عرصه هاست.  تفکيک 

فراوان داشته اند و بنابراين ديدگاه، هميشه عرصه های خصوصِی 
کلئه  و  ناميده اند  بيرونی  را  عمومی  عرصه  و  اندرونی  را  خانواده 
شرايط آسايش را در اندرونی مهيا می کردند. مهمان تنها تا محل 
نزديک  در  مهمان  اقامت  محل  و  داشت  پيشروی  اجازٔه  خاصی 
دِر ورودی پيش بينی می شد تا ضمن حفظ شأن مهمان، حرمت ها 

نمايشگاه
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جنوب  سنتی  بناهای  در  مضيف  فضای  (وجود  نشود.  شکسته 
کشور شاهدی بر اين مدعاست.)

مربوط به  تصاوير  دادن  نشان  شده و  ياد  مقدمٔه  بيان  با  اکنون 
بپردازيد.  مطالب  تدريس  به  امکان  صورت  در  سنتی،  خانه های 
روش  عنوان  به  را  عرصه ها  تفکيک  مرحله،  پنج  ذکر  با  کتاب 
در  را  عمومی  و  خصوصی  فضاهای  و  نموده  مطرح  طراحی 

روندی تکاملی طراحی کرده است. هنرجويان گام به گام ترسيمات 
در  کنيد.  تدريس  را  مبحث  اين   ترتيب  اين  به  و  دهند  انجام  را 
پايان بار ديگر تأکيد کنيد که جامنايی هر فضا متأثر از تفکيک ميان 
عرصه های عمومی و خصوصی است و توجه به اين نکته محور 

روش طراحی يادشده، است.

١ــ ورودی اصلی
٢ــ ورودی مهمان

 ٣ــ هشتی
 ٤ــ پنج دری
 ٥ــ تهرانی 

٦ــ تاالر
 ٧ــ حوض خانه 

٨ ــ حياط اندرونی
 ٩ــ حياط بيرونی 
١٠ــ اتاق مهمانی

 ١١ــ تاالر       

بيرونی

عرصه پذيرايی از مهمان

اندرونی

عرصۀ خصوصی خانواده

تفکيک  نحوۀ  سنتی؛به  خانۀ  يک  پالن 
دقت  آن  اندرونی  و  بيرونی  فضاهای 

نماييد.
(منبع: معماری اسالمی ايران؛پيرنيا)

عرصه ها،  تفکيک  بر  تأکيد  با  طراحی  ـ ۵  ـ  ـ ۴ ۳
طراحی براساس فضاهای بسته و باز

در اين روش طراحی، مباحث اقليمی اصل بنيادين و مؤثر در 
شکل گيری طرح است. نورگيری مناسب فضاهايی که نياز به نور 
دارند و قرارگيری فضاهای خدماتی در مکان هايی که در معرض 

وزش بادهای نامطلوب هستند، محور اين روش طراحی است.
فضاهای  به  محيطی  مطلوب  شرايط  روش  اين  در  کنيد  بيان 
محيطی  نامطلوب  شرايط  با  خدماتی  فضاهای  و  بيشتر  اهميت  با 

در تماس است. تصاوير کتاب به خوبی اين مطالب را نشان داده 
است.

در گذشته برای مقابله با شرايط نامطلوب محيطی، فضاهای 
خدماتی را در جهت مواجهٔه با آنها قرار می دادند و از اين طريق 
آسيب به بنا به حداقل می رسيد و آسايش ساکنين حفظ می شد. 
در همين شرايط ايوان های جنوبی با نورگيری مطلوب به نشيمن 

و فضاهای درجٔه ۱ اختصاص داشت.
طراحی  و  معماری  طراحی  روش  سه  بر  اشراف  با  اکنون 



راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٠٠١١١١٠٠٠٠

براساس هرکدام از اين روش ها برای هر طرح می توانيم سه گزينٔه 
گوناگون تصور کنيم. پس از يادآوری مطالب يادشده و جمع  بندی 

بحث، پروژه های اين جلسه را توضيح دهيد.

پروژۀ ۲  : 
می شود  انجام  گـروهی  فعاليت  قـالب  در  کــه  پروژه  اين  در 
دياگرام  و  مقطع  پالن،  ترسيمات  با  خانه  يک  از  برداشت 
پروژه  اين  رهگذر  از  هنرجويان  می گيرد.  صورت  ارتباطی 
مؤثر  عوامل  و  فضايی  ارتباط  دياگرام  به  نسبت  بهتری  درک 
ترسيمات  با  گروه ها  در  پروژه  اين  می آورند.  دست  به  آن  بر 
آن  از  پس  و  می شود  انجام  مقياس  رعايت  و  آزاد  دست 

موزۀ روستايی گيالن؛ به منظور جلوگيری از نفوذ باران در جهات شرق و غرب، 
در   … يا  اصطبل  انبار،  نظير  خدماتی  فضاهای  و  می يابد  امتداد  زمين  تا  سقف 
دارای  همواره  نورگيری  به  نياز  جهت  به  جنوبی  جبهۀ  می گيرند.  قرار  قسمت  اين 

بازشو است. 

آماده  باغبان  خانٔه  گزينه های  طراحی  برای  هنرجويان  ذهن 
می شود. 

دهيد  اختصاص  هنرجويان  پروژه های  ارائٔه  به  را  آتی  جلسٔه 
و از آنها بخواهيد که برای پروژه وقت کافی بگذارند و پروژه را 
به  خوبی ارائه کنند. آن دسته از افرادی که پروژٔه تحليل سايت را 
خود  همراه  را  آن  آتی  جلسٔه  در  است  الزم  نداده اند  انجام  کامل 

بياورند.
پروژۀ مستمر نهايی : با توجه به مطالب تدريس شده در 
را  باغبان  خانٔه  گزينه های  می توانند  هنرجويان  اکنون  بخش،  اين 
طراحی کنند. در اين مبحث، ابتدا مفهوم برنامٔه فيزيکی و سپس 
مطرح  نظر،  مورد  سايت  تحليل  کنار  در  فضا،  ارتباط  دياگرام 
نتيجٔه  انتظار می رود  تدريس شده  انتها با توجه به نکات  شد. در 
نظام  سه  براساس  طرح  گزينه های  و  نشيند  ثمر  به  حاضر  جريان 
هنرجويان  شوند.  طراحی  جلسه  اين  در  شده  تدريس  طراحی 
نمونٔه  سه  کالس  در  و  کنند  طراحی  بيشتری  گزينه های  می توانند 
آتی  جلسات  طی  و  شوند  انتخاب  بهينه  گزينه های  عنوان  به  آنها 
کامل گردند. فرآيند آغازين طراحی حدود دو جلسه کامل زمان 
می برد که در طی آن هنرجويان ترسيمات خود را به هنرآموز ارائه 
کامل  گزينه ها  طرح ها  اصالح  و  پيشنهاد  ارائٔه  ضمن  و  می کنند 
کيفی  و  نظری  مباحث  به  گزينه ها  مورد  در  آن  از  پس  می شوند. 

می پردازيم تا در آخر، طرح نهايی ارائه گردد.
به هنرجويان استفاده از ترسيمات دستی اما دقيق را پيشنهاد 
کنيد و از آنها بخواهيد آثار خود را بر روی کاغذ A۳ ارائه دهند 
تا در کل کالس يکسان باشد. استفاده از کاغذ پوستی بسيار در 
روند طراحی راه گشا است. به هنرآموزان گرامی توصيه می شود 
اشکاالت هنرجويان را با شکيبايی توصيف کنند و تاحد امکان از 

انجام ترسيم بر روی طراحی آنها خودداری نمايند.


