
توسعه گزينه ها  ،  ارزيابی  و  تکميل طرحتوسعه گزينه ها  ،  ارزيابی  و  تکميل طرح

فصلفصل۸ 

ديباچهديباچه

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 118 الی 129 كتاب است. 
ــ جلسه های تدريس: 28 الی 30. 

در فصل هشتم كتاب طراحی معماری، به دنبال جمع بندی و گرفنت خروجی نهايی هستيم. 
كردن  تكميل  بر  سعی  آن  در  كه  می شود،  آغاز  بحث  گزينه ها  توسعه  با  ابتدا،  فصل  اين  در 
گزينه های طراحی خود دارمي؛ سپس با روش امتياز دهی به خصوصيت های پروژه، گزينه نهايی و 
برتر از ميان گزينه های طراحی شده را انتخاب كرده و پرورش می دهيم. در آخر هم می خواهيم 
قدم به حيطه اجرايی شدن نقشه ها گذاشته و به هنرآموزان، تنها چگونگی تبديل يك طرح، به 

يك بنا و روش های عملی كردن يك پروژه را شرح می دهيم. 

هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل انتظار می رود كه هنر جويان: 
 كليه مطالب كتاب را در طراحی خود به كار گيرند و بتوانند پيوند منطقی فصل ها را بيان 

كنند. 
 روش های توسعه گزينه های طرح را بياموزند و در پروژۀ خود به كار گيرند. 

 از ميان گزينه های طراحی شده خود، با استفاده از جدول امتيازدهی به كيفيات پروژه با 
در نظر گرفنت عوامل جامع مؤثر بر طرح، يكی را انتخاب كنند و پرورش دهند. 

 با نقشه فاز يك آشنا شده و بتواند ترسيم كنند. 
 نحوه اجرايی كردن يك پروژه را شناخته و مراحل آن را بيان كنند. 

 با نقشۀ فاز دو آشنا شده و بتوانند انواع آن را بر شمارند. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٨٤١١١٨٨٨٨٤٤٤



کليد واژگانکليد واژگان
 گزينه های طراحی، جدول ارزيابی گزينه های طراحی، نقشۀ فاز 1، نقشۀ فاز 2. 

ارتباط اين فصل با ساير کتب درسی هنرستان 
كتاب «نقشه كشی فنی ساختمان»: در اين كتاب نحوۀ اجنام ترسيمات معمارانه و بسياری 

نكات مفيد ديگر در ارائۀ طراحی آموخته شده است. 

اهميت فصل کنونی 
جمع بندی  را  حتصيلی  سال  طول  در  شده  آموخته  مطالب  متامی  می خواهيم  فصل  اين  در 
كرده و به عنوان محصول نهايی، پروژۀ مستمر و نهايی را، تكميل و ارائه كنيم. در ابتدای فصل 
نقطۀ  فصل  اين  شود.  آوری  ياد  را  جلسه ها  طول  در  شده  طی  مسير  ديگر  يكبار  است  شايسته 
ساخته  بنايی  هيچ  نشود،  طی  درستی  به  مسير  اين  تا  و  است  واقعيت  دنيای  با  طرح ها  اتصال 
منی شود. گزينه های خانه باغبان در اين فصل گسترش يافته و گزينه نهايی با توجه به امتيازهای 
هر كدام، انتخاب می شود و در پايان كار، مدارك فنی خواسته شده در انتهای فصل چهارم برای 
سه  تصوير   ،1/200 پالن  سايت  و  1/100يا1/50  مقطع  منا،  پالن،  نهايی،  خانه باغبان(گزينه های 

بعدی خارجی و داخلی) توليد و ارائه می گردد. 
موقت  حتويل  می بايست  درس،  علمی  امتحان  از  قبل  جلسه  يك  فنی،  مدارك  متامی 

گردند. 
ترسيم  در  ظرافت  و  دقت  نهايت  بايد  هنرجويان  از  و  دارد  اهميت  بسيار  آثار  ارائۀ  نوع 
اسناد و همچنني كيفيت مناسب ارائه را می بايست انتظار داشت. آلبوم پروژه های كل سال نيز 

می بايست در روز حتويل موقت، به هنر آموز حتويل گردند. 
نظام ارزشيابی كه در ابتدای كتاب توصيف شد، به اين ترتيب بود كه به پروژه های ميان 
از  هنرجويان  يادگيری  ميزان  به  و  منره   35 نيز  نهايی  و  مستمر  پروژه  به  و  منره   35 فصل ها 
محتوای كتاب 30 منره اختصاص می يافت. با اين روش منره هنرجو از 100 مشخص می شود و در 

نهايت منره را با تقسيم بر 5 به منره با مبنای 20، تبديل می كنيم. 
بايد  نهايی  منره  و  گيرد  قرار  توجهی  كم  مورد  نبايد  فصل  هر  درون  پروژه های  اهميت 
شكلی مركب از مفاهيم علمی و عملی در كنار پروژۀ طراحی داشته باشد و نقش پروژۀ مستمر به 

هيچ وجه نبايد از ميزان تعيني شده، بيشتر باشد. 
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الف) قضاوت  و هم انديشی و مرور مطالب قبلی
فصل  آخرين  که  فصل  اين  پيشين:  دانسته های  ــ 
کتاب است مسئوليت بسيار مهم پيوند ميان تمام فصل ها و ارائٔه 
با  را  کتاب  اين  دارد.  عهده  بر  را  نهايی  و  مستمر  پروژٔه  مناسب 
در  طراحی  مختلف  ابعاد  و  کرديم  شروع  طراحی  و  برنامه ريزی 
مؤثر  عوامل  بعدی  گام  در  بازشناختيم؛  را  مصنوعات  و  طبيعت 
بر طراحی معماری را بررسی کرديم و سپس اجزای پروژه به طور 
دقيق موشکافی شد. آنگاه با تدوين برنامٔه فيزيکی و تحليل سايت، 
به سراغ طراحی معماری رفتيم و پس از ارائٔه گزينه های مختلف 
فضای  کيفيت  بيان  به  طراحی،  مختلف  نظام های  بر  مبتنی  طرح 
مباحث  با  آن  از  وپس  پرداختيم  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  معماری  
ترکيب در معماری و مفاهيم آن، آشنا شديم. اکنون می خواهيم، 

توسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرحتوسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 118 الی  120 كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

 180 الف) قضاوت و هم انديشی و مرور مطالب قبلی 
   ب) تدريس مباحث 

50            1ــ 8 ــ توسعۀ گزينه های طرح 
  ج ) توضيح پروژه                                                                                                          10  

آموزة بيست و هفتمآموزة بيست و هفتم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات118 الی  120 كتاب است.

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

180 الف) قضاوت و هم انديشی و مرور مطالب قبلی
  ب) تدريس مباحث 

50 8 ــ توسعۀ گزينه های طرح 1ــ
 ج ) توضيح پروژه                                                                                                          10

سال  طول  کل  تالش  ميؤه  خود،  دانش  تمام  از  بهره گيری  ضمن 
تحصيلی را در قالب ارائٔه پروژه مستمر و نهايی ببينيم. 

بازديد از پروژه های جلسۀ قبل
و  تأکيد  مفاهيم  به  مربوط  پروژٔه  است  الزم  هنرجويان 
يکنواختی را به ديوار نصب کنند تا به صورت دسته جمعی مورد 
ارزيابی و نقد قرار گيرد. سپس هنرجويان به طور فردی فراخوانده 
آن  اعظم  بخش  که  ترکيب بندی،  اصول  مصاديق  پروژٔه  و  شوند 
[شايسته  شود.  گرفته  تحويل  بود،  گذشته  جلسٔه  دو  به  مربوط 
ترکيب بندی؛  اصول  تدريس  و  فعلی  جلسه  ميان  در  که  است  آن 
جلسه ای نيز به پروژٔه مستمر اختصاص داده شود.] اکنون پس از 

تحويل پروژه های جلسٔه گذشته به ادامٔه مبحث می پردازيم. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٨٦١١١٨٨٨٨٦٦٦



ب) تدريس مباحث

١ـ ٨   ـ توسعۀ گزينه های طرح
را  کتاب  اول  پاراگراف  بخواهيد  هنرجويان  از  يکی  از 
بخواند. سپس با دسته بندی مطالب مهم در آن، بار ديگر مطلب 
را بيان کنيد. در اين راستا می توان مطالب را به گونٔه زير در قالب 

ترسيم ارائه کرد. 

تسلط بر صورت های عقالنی طرح
 شناخت مـاهيت و ابـعـاد پــروژه     پردازش اطالعات، تدوين احکام

متفاوت عملـکردی، محيطی و فنی  

توسعۀ گزينه های طرح

تخيل، تصور و خالقيت متکی بر اهميت و بصيرت و تجربٔه 
طراح

تجربه  و  خالقيت  مانند  فردی  عامل های  به  توجه  با  حال 
از  داد.  پيشنهاد  طرح  يک  برای  متفاوتی  گزينه های  می توان 

هنرجويان بپرسيد:
يک  طراحی  برای  گوناگونی  گزينه های  می توان  چگونه   

موضوع خلق کرد؟
در ميان پاسخ های جسته و گريختٔه آنها در پی کشف جواب 
سؤال، به بيان مباحث بپردازيد و کليد واژه های هر کدام از پنج روش 

ياد شده در کتاب را برای شروع بحث، روی تابلو بنويسيد:
با  طراحی  و  طرح  بر  مؤثر  عوامل  دسته بندی  ١ــ 
تأکيد بر يک يا دو مورد از آنها، بيان کنيد:در اينجا با توجه 
به انتخاب معمار، گزينه های متفاوتی را می توان توليد کرد. اينکه 
پروژه  کل  روند  شود،  داده  ترجيح  عامل ها  ديگر  بر  عامل  کدام 
را دگرگون می سازد. ممکن است روابط فضايی و عملکرد پالن 
رکن باشد و در سائه آن ديگر موارد لحاظ گردد و يا ممکن است 
و  باشند  اصل  يا …  طراحی  در  حوزه ها  تفکيک  و  بندی  حوزه 

ديگر موارد در کنار آنها لحاظ شوند. 
ميس  معروف،  معمار  اثر  سيگرام  برج  مقابل،  ساختمان 
«کمتر  شعار  همواره  خود  کارهای  طی  در  وی  است.  وندروهه 
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بيشتر است» را رعايت می کرد و اين جمله معروف او برای ديگر 
بعد  به  تنها  وی،  ساختمان های  در  است.  مانده  يادگار  به  نسل ها 
عملکردی بنا با توجه به تکنولوِژی زمان توجه شده و ابعاد ديگر 
شده  انگاشته  ناديده  بنا،  در  بخش  آذين  و  آمودی  عناصر  مانند 

است. 
موارد باال نمونه ای است که انتظار می رود هنرآموز آنها را 

با بيانی رسا به هنرجويان ارائه دهد. 
گذشته:  مطلوب  شدۀ  ساخته  کارهای  از  الهام  ٢ــ 
از  برداشت  طراحی،  گزينه های  خلق  برای  خوب  منابع  از  يکی 

نمونه های ساخته شدٔه قبلی است. اين برداشت، اصوالً نمی تواند 
و نبايد به صرف الگوبرداری از يک پروژه باشد و بايد با توجه به 
شرايط عقالنی طرح و همچنين سايت طرح، تنها منبع الهامی برای 

خلق يک گزينه  باشد. 
در تصاوير زير مجموعٔه ورزشی رفسنجان اثر سّيد هادی 
منطقٔه  يخچال های  از  برداری  الگو  می گردد.  مشاهده  ميرميران 
کرمان، که همچنان در اين خطه موجودند، در اين بنا به روشنی 
قابل مشاهده است. تصوير پايينی يکی از يخچال های کرمان است 

که با عملکردهای نوين و مصالح امروزی ترکيب شده است. 

راهنمای معلم مبانی طراحی معماری١٨٨١١١٨٨٨٨٨٨٨



نهايت  در  و  مستقل  طور  به  قسمت  هر  طراحی  ٣ــ 
ترکيب عناصر: در اين روش ابتدا هرکدام از سلول های سازندٔه 
طرح را، با در نظر گرفتن شرايط عالی آنها، به نحو مطلوب طراحی 
می کنيم. سپس عناصر طراحی شده را، با توجه به اصول ترکيب، 
در کنار همديگر ترکيب می کنيم و با رعايت سلسله مراتب و اهميت 
فضاها به بررسی تداخل های احتمالی پيش آمده می پردازيم و طرح 
گسترده  پروژه های  طراحی  در  می کنيم.  ارائه  جامع  ترکيبی  با  را 

(مانند بيمارستان) اين روش کاربرد بيشتری دارد. 
مائه  درون  پروژه:  ماهيت  بر  تأکيد  با  طراحی  ٤ــ 
مورد  طراحی  در  بايد  که  دارد  را  خود  خاص  هويت  پروژه  هر 
باشد.  ما  طراحی  اصلی  عامل  می تواند  خود  و  گيرد  قرار  توجه 
اگر پروژٔه خاصی باشد مصداق اين مورد بسيار ملموس تر است. 
دگرگون  را  پروژه  چهرٔه  مشهور،  فردی  برای  خانه  طراحی  مثالً 
می سازد و ديگر عوامل را در اولويت های بعدی قرار می دهد و 

بيشتر به بيان مفهومی می پردازد. 

فروکاهی يک مرکز خريد به فرم سبد خريد

بانک توسعۀ صادرات (سّيد هادی ميرميران)، محتوای پروژه در نمای آن مشهود کانون وکال (سّيد هادی ميرميران)، در کار حس تعليق دو کفه مسی نمايان است. 
است. 
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٥ــ طراحی بر حسب ماهيت و اولويت های هر پروژه 
طراحی  مکانيکی:  سيستم  يک  يا  زنده  ساختار  همچون 
مانند  تأثيرگذار،  عوامل  و  پيرامون  نيروهای  به  توجه  با  می تواند 
بپردازد؛  زندگی  و  رشد  به  و  شود  شکوفا  محيط  دل  در  دانه ای 

چنانکه هرکدام مکمل يکديگر باشند. 

پس از بيان موارد باال، يادآوری اين نکته الزامی است که 
هرکدام  مناسب  ويژگی های  ترکيب  راه  از  می تواند  مطلوب  طرح 
از روش ها در کنار يکديگر خلق شود و طراحی به طور رفت و 
برگشتی، صورت گيرد و الزم است برای تمام عوامل مؤثر بر طرح 

پاسخ مطلوب ارائه کند. 

نمونۀ معماری طبيعت گرا در شرق آسيا. باغ کيوتو در ژاپن

پروژۀ مستمر و نهايیپروژۀ مستمر و نهايی
اکنون هنرجويان می بايست گزينه های طرح خانٔه باغبان را، 
پالن اند  سايت  و  نماها  مقطع،  دستی)،  (به صورت  پالن  شامل  که 
آماده کرده باشند. اگر اين پروژه به طور کامل انجام نشده است 
در اين قسمت توصيه می شود که يک جلسٔه کامل (و در صورت 

نياز دو جلسه) برای طراحی و تصحيح گزينه های هنرجويان ارائه 
اختصاص  تدريس  به  کوتاهی  زمان  تنها  آينده  جلسٔه  در  شود. 
می يابد و هنرجويان ملزم به ارزيابی گزينه های خود در طی کالس 

هستند. 
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مروری بر يک اثر معروف از معماری طبيعت گرا
يکی از مشهورترين و توانمندترين معماران طبيعت گرا، فرانک لويد 
رايت است. توجه به محيط پيرامون و طبيعت، عنصر اصلی شکل دهی به 
از  من  منظور  می گويد:  ارگانيک  معماری  تعريف  در  او  است.  وی  آثار 
معماری ارگانيک نوعی از معماری است که از درون به برون می رود 
و در هماهنگی با شرايط وجودی خود در حال رشد است. و در مورد 
تا  را  سايت  يک  خاص  زيبايی  کس  هيچ  می کند:  بيان  چنين  اين  آثارش 

موقعی که من بنايی آنجا نسازم درک نمی کند.
اکنون با يکی از برترين پروژه های رايت آشنا می شويم:

     
خانۀ آبشار

اين خانه که به طرز ماهرانه ای بر روی صخرٔه آبشار قرار گرفته چنان با طبيعت اطراف خود عجين شده که گويی 
جزئی از صخره بوده و به صورت ارگانيک در طول ساليان زياد به وجود آمده است. 

تذکر: اين مطلب تنها نمونه ای را مطرح و ديدگاه معمار آن را بيان می کند. اين سبک منتقدان خاص خود را 
نيز دارد.

مطالعۀ آزاد
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ــ تلفيق حجم ساختمان با محيط طبيعی به گونه ای که هر يک مکمل ديگری باشند.
ــ رايت: «هيچ خانه ای نبايد روی تپه باشد، بلکه بايد جزئی از طبيعت و برآمده از آن باشد و متعلق به آن باشد 

تا تپه و خانه بتوانند با هم زندگی کنند و خوشحالی هر يک به لحاظ وجود ديگری باشد.»
ــ استفاده از مصالح محيط طبيعی مانند صخره ها و گياهان چه در داخل و چه در خارج بنا.
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الف) تدريس مباحث
در جلسٔه گذشته مروری بر روش های خلق گزينٔه طراحی 
کرديم، حال می خواهيم گزينه های طراحی شده را ارزيابی کنيم و 

توسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرحتوسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 121 الی  123  كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

 100          الف) تدريس مباحث 

            ب) كار در كالس                                                                                        140  

آموزة بيست و هشتمآموزة بيست و هشتم

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات121 الی  123  كتاب است.
  

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

100100 الف) تدريس مباحث        الف) تدريس مباحث

140140 ب) كار در كالس           ب) كار در كالس                                                                                       

گزينٔه بهينه را بيابيم. در اين جلسه الزم است هنرجويان گزينه های 
طراحی خود را همراه داشته باشند. 
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و   ١٢١ صفحات  نگاره های  به  که  بخواهيد  هنرجويان  از 
١٢٢ کتاب دقت کنند و چند دقيقه بر ترسيمات آن با ديدی فنی 
جدول  در  موجود  عناوين  کالس  تختٔه  روی  بر  سپس  بنگرند. 
صفحٔه ١٢٢ را به صورت طولی بنويسيد و در کنار آن نام گزينه ها 
را هم اضافه کنيد. با ترسيم دوبارٔه اين جدول در کالس، به خوبی 
از  کنيد.  بيان  را  مبحث  اين  هنرجويان  همراهی  با  می توانيد 
هنرجويان بخواهيد نکات ديگری به جدول اضافه کنند و به آنها نيز 
نمره دهيد. در نهايت با ارزيابی گزينه ها [خوب ٢+ و متوسط ١+ 

و ضعيف ٠] به جمع بندی و انتخاب گزينه برتر [٣ــ٣] برسيد. 
اکنون هنرجويان نيز بايد، گزينه های خود را در حد ترسيم های 
باشند.  کرده  ترسيم  آزاد  دست  با  کتاب،  صفحات  اين  در  موجود 
پيشنهاد می شود ارتباط ساختمان با سايت نيز نشان داده شود، تا طرح 
حاضر از هر جهت مورد ارزيابی قرار گيرد [جهت شمال رو به باال 

فرض شده است].

ب) کار در کالس 
از هنرجويان بخواهيد گزينه های طرح خود را همانند آنچه 
ارزيابی،  جدول  ارائٔه  ضمن  و  کنند  ارزيابی  ديده اند  کالس  در 
گزينٔه بهينه را انتخاب کنند و در صورت نياز با راهنمايی هنرآموز 

به اصالح گزينٔه بهينه و بهبود آن مبادرت ورزند. 
تا  می شود.  تدريس  نهايی  گزينٔه  تکميل  نحؤه  آتی  جلسٔه 
آن هنگام هنرجو فرصت دارد که گزينٔه بهينٔه خود را کامل کند و 

جدول ارزيابی را ترسيم نمايد و در آلبوم خود جای دهد. 

تعميم اصول مؤثر بر طراحی بيان شده توسط ويترويوس، شولتز. 
برگرفته از کتاب مبانی معماری معاصر غرب، کاپون

عملکرد (قرمز)

ساختمان (نارنجی)

معنی (زرد)

بافت (سبز)

فرم (آبی)

اراده (صورتی)
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توسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرحتوسعة گزينه ها ، ارزيابى و تكميل طرح

اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات 123 الی  125  كتاب است.
  

          برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)

 20 الف) قضاوت و هم انديشی 
   ب) تدريس مباحث  

100 ـ  8  ــ انتخاب و تكميل گزينۀ نهايی             3  ـ
60 ـ  8  ــ ارائۀ پروژه و نقشۀ فاز يك               4  ـ
ـ  8  ــ نقشه های فاز 2 ساختمان                                                    60             5 ـ

آموزة بيست و نهمآموزة بيست و نهم

125  كتاب است. الی  اين قسمت مربوط به تدريس مطالب صفحات123

برنامۀ پيشنهادی                                                               زمان پيشنهادی (دقيقه)          

20 الف) قضاوت و هم انديشی
  ب) تدريس مباحث  

100 ـ 8  ــ انتخاب و تكميل گزينۀ نهايی 3  ـ
60 ـ 8  ــ ارائۀ پروژه و نقشۀ فاز يك 4  ـ
ساختمان                                                    60 8  ــ نقشه های فاز 2 5ــ

الف) قضاوت و هم انديشی
و  هنرجويان  گزينه های  ارزيابی  جدول  جلسه  ابتدای  در 
صورت  در  و  کنيد  بازبينی  را  آنها  شدٔه  انتخاب  گزينٔه  همچنين 
صالحديد خود، تأييد نماييد. هنرجويان در اين جلسه الزم است 
جهت  در  کنند  انتخاب  نهايی  گزينٔه  عنوان  به  را  گزينه ها  از  يکی 

تکميل و ارائه آن بکوشند.
 

ب) تدريس مباحث 

ـ  ٨  ـ انتخاب و تکميل گزينۀ نهايی ٣
ميان  از  مقايسه  از  پس  طرح،  نهايی  گزينٔه  کنيد:  بيان 
گزينه های طراحی شده و با ترکيب نقاط قوت هرکدام از آنها در 
جهت پاسخ گويی هرچه بهتر به نيازها و خواسته های طرح، دوباره 
می شود.  رفع  آن  احتمالی  ضعف های  و  می گيرد  قرار  نقد  مورد 
کافی)  ميزان  (به  ترسيمات  ارائٔه  کمک  به  مرحله  اين  در  سپس، 

در جهت شناساندن طرح خود اقدام می نماييم. جزئيات موردنظر 
معمار نيز در اين مرحله طراحی می شود. ماکت طرح نيز می تواند 

به خوبی در ارائٔه کار کمک کند. 

ـ   ٨    ـ ارائۀ پروژه و نقشۀ فاز يک  ٤
  ( 1
50

1 يا 
100

بر روی تابلو بنويسيد، (
نقشۀ فاز يک: به نقشه ای با مقياس دقيق که ويژگی های 
روابط  و  کيفيت  استقرار،  نحؤه  جمله  از  ساختمان،  معماری 
فاز  نقشٔه  می دهد،  نشان  را  ساختمان  نمای  مشخصات  و  فضاها 

يک گفته می شود. 
بيان کنيد: نقشه فاز يک برای کارفرمايان، استفاده کنندگان 
تهئه ماکت و ترسيمات سه  و سرمايه گذاران تهيه می کنند. اصوالً 
بعدی برای فهم بهتر و ملموس تر شدن فضا برای آنها کامالً ضروری 

است. 

١٩٥٩٩٥٥٥٥



سپس همانند متن کتاب به روش های مناسب ارائٔه ترسيمات 
اشاره نماييد. 

ـ  ٨  ـ نقشه های فاز دو ساختمان    ٥
می توان  يک  فاز  نقشه های  با  «آيا  بپرسيد:  هنرجويان  از 

ساختمان را اجرا کرد؟»
سپس به سؤاالت نقض ديگر بپردازيد: «محل فونداسيون ها 
در نقشٔه فاز يک کجاست؟» آيا مسيرهای تأسيساتی متمايز می شوند؟ 
و از اين دست پرسش ها را که به کاستی های نقشه های فاز يک و 

نياز به ترسيم نقشه های فاز دو اشاره می کنند، مطرح کنيد. 
حال بر روی تخته نام طراح، نام نقشه و مشخصات و دامنٔه 

هرکدام را مانند متن کتاب بنويسيد:
مهندس معمار  نقشٔه فاز II معماری: 
مشخصات مصالح، جزئيات اجرايی
نقشٔه فاز II سازه: مهندس محاسب 

مشخصات فونداسيون ها، ستون ها، تيرها و پوشش سقف
مهندس مکانيک  نقشٔه فاز II تأسيسات مکانيکی: 

سيستم آب رسانی، دفع نامناسب، نحوه گرمايش و سرمايش 
ساختمان

نقشٔه فاز II تاسيسات الکتريکی: مهندس برق 
سيستم روشنايی/ کليد پريز/ تلفن

کنترل  تأييد  معمار  مهندس  را  فوق  نقشه های  مجموعٔه 
می کند. پس از بيان اين جمله به جمع بندی مطلب توسط نمودار 

بپردازيد. 
طراحی معماری يک پروژه: 

١ــ بررسی ابعاد مختلف پروژه و طراحی صورت عقالنی 

و دسته بندی احکام؛
محدوديت های  و  قابليت ها  بررسی  و  موقعيت  تحليل  ٢ــ 

زمين (تحليل سايت)؛
٣ــ طراحی گزينه های مکان يابی؛

٤ــ طراحی گزينه های طرح؛
٥  ــ توسعه و تکميل گزينه ها و ترسيمات فنی آنها؛

٦ــ ارزيابی گزينه ها؛
٧ــ انتخاب و تکميل گزينٔه نهايی؛

٨  ــ ارائٔه نقشٔه فاز يک؛
٩ــ ايجاد هماهنگی و ارائٔه نقشه های فاز دو.

در انتها پس از جمع بندی مطالب توسط فهرست باال از 
هنرجويان بخواهيد ضمن مرور مطالب کتاب و تکميل کاستی های 
پروژٔه  طراحی  پرورش  و  تکميل  به  خود  آثار  آلبوم  احتمالی 
مستمر خود بپردازند و طبق خواسته های کتاب در فصل پنج آن 
باشند  شده  خواسته  مقياس  دارای  بايد  نقشه ها  دهند.  ارائه  را 
ترسيم  در  رايانه  از  استفاده  گردند.  ارائه  يکسان  صفحاتی  در  و 
مدارک توصيه نمی گردد. الزم است ارائٔه حجم و پرسپکتيوهای 
انتها  به  فرصت  آنکه  از  قبل  و  باشد  طرح  خور  در  خواسته شده 
برسد از هنرجويان بخواهيد حجم کار خود را، که به طريقٔه دستی 
کشيده و راندو شده است، کرکسيون نمايند. شايسته آن است که 
موقت  تحويل  جهت  تاريخی  پروژه،  نهايی  تحويل  تاريخ  از  قبل 
اعالم کنيد و در آن تاريخ برای آخرين بار ايرادهای احتمالی طرح 
را رفع نماييد. بعد از اين جلسه دو جلسٔه ديگر جهت رفع نواقص 
تحويل  زمان  آن،  از  بعد  جلسٔه  و  دهيد  اختصاص  طرح  بهبود  و 
موقت را تعيين کنيد و تحويل نهايی را حداکثر ظرف دو هفتٔه بعد 

مشخص نماييد.
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