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 نام یگانه معمار هستی به

 

 به سواالت و ابهامات دانشجویان در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد.** 

 z.architect.engineer@gmail.com - 09378872605شماره ارتباطی با استاد مربوطه: 

 دانشجویان فقط با شماره فوق از طریق پیام ارتباط برقرار نمایند و از تماس تلفنی خودداری نمایند.الزم به ذکر است 

ز دانشجویان این کار را انجام داده و با هم به بررسی مسائل بپردازیم، لطفاً یکی اتشکیل شود تا بتوانیم  گروهی باتوجه به نیاز این درس به کرکسیون با استاد بهتر

 انب تماس برقرار کند.سپس با اینج

ایید و برای گویی به کار کالسی نمی هر جلسه اقدام به پاسخی کامل جزوهآخر هر هفته کار کالسی شما مطرح شده است، پس بعد از مطالعهدر *** 

 ل نمایید.ه ارسابند

 ا تشکرب                                                                                                                                                                            

 نژادرگریز                                                                                                                                                                          

 

 و دومجلسه اول 

ه باشد تا دانشجو بتواند بر شود، موضوع این طرح بهتر است عملکرد ساده و ملموس داشته میی جامعی که دانشجو با آن مواجهعنوان اولین پروژهبه 1درس طرح    

 خواهد بود "دانشکده هنر و معماریطراحی "موضوع انتخابی برای این ترم شما دانشجویان گرامی  ابعاد مختلف طرح احاطه نسبی یابد.

 مواقع در مردم حامی و پایگاه ترینمهم پرستاران و پزشکان همراهبه درمانی مراکز سایر و هابیمارستان گردد،تلقی می انسان نیازهای تریناصلی و ترینمهم از سالمتی

 موضوعات گستردگی به ابعادی و است سویه چند و مقدس تالشی درمان، وضعیت بهبود جهت در شده انجام اقدامات .شوندمی محسوب حوادث و خطرات بروز و بیماری

 .دارد مترتب و موثر

 

 مقدمه

 اجزای ،محیطی ارتباطات عملکرد نوع جمله از اصلی مبانی رهگذر دراین. است طرح مختلف ابعاد حلیلت و تجربه و شناخت معماری طراحی در پایه اصول از یکی    

 . گیردمی نام پروژه پیش که دهدمی دستهب را اطالعاتی و مواد ها بررس این حاصل. شوندمی شناخته طرح دهنده تشکیل

 دهدمی یاری ،است طرح نیازهای با ومنطقی صحیح برخورد: از عبارتند که مطلوب نتیجه به رسیدن و یابیجهت در را طراح که است آن شده یاد مطالعات اصلی کارکرد

 بیشتر پذیریانعطاف اسباب و سازدمی مطرح را هاحل وراه متغیرها از وسیع بسیار دامنه بلکه کند،نمی ایجاد طراح خالقیت و طراحی برای دیتیمحدو تنهانه ضمن در و

 .آوردمی فراهم را آن عملکردی و محیطی شرایط در طرح

خواهد حال این فضا می از فضا دارد. کند،یگانه موجودی که روح فضا را درک میعنوان به" انسان"هایی است که استفاده ،عملکرد هر فضا در نهایت تابعی از انسان است

خواهیم طراحی کنیم برای تعیین ست که میان فضاییآانسان در های نچه که مهم است شناخت نیازآ رامگاه یا ...آیا یک مرکز تفریحی یا یک  بیمارستان باشد،یک 

 .شناسی و... را مورد دقت و بررسی قرار دهیم، جامعه، اقتصاد، اقلیمعواملی مانند فرهنگتر این نیازها باید درست
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 آموزشیفضای 

 ،هاجزء کردن فضابندی و جزءکلی هستیم که با کمک این دسته بندیابتدا نیازمند یک دسته ،انتخابیسایت یک ها در دانشکده معماری در ررسی عملکرد فضابرای ب    

 .بندی شناور بوده و به هیچ عنوان قطعیت نداردالزم به ذکر است که این تقسیم را انجام دهیم.تر بتوانیم کار بررسی راحت

یند آکردن روابط فضایی مورد نیاز جهت فرحل موزشی،آهدف از طراحی فضای  .پردازیمموزشی میآز هر چیز به صورت اجمالی به بررسی کلی عملکرد یک فضای قبل ا

ی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند به چه صورت و با چه نظم ها و امکانات است،فضا آن ای نیازمندموزش در هر رشتهآهایی که امر به این معنا که فضا ت.موزش اسآ

  صورتی حاصل کنند.هدف نهایی را به بهترین 

 

 آموزشیهای فضا

 تئوری-آموزشی 

 و ... اتاق کنفرانس -3کالس عکس و اسالید،  -2، کالس درس -1     

 عملی-موزشیآ 

 و ... هاآزمایشگاه -3، هاکارگاه -2، هاآتلیه -1     

 رفاهی-فرهنگی بخش 

 بوفه و ... -5، انتشارات -4، تسالن اجتماعا -3، نمازخانه -2، خانهکتاب -1     

 اداری 

 ... د ودفتر اساتی -7، انتظامات و حراست -6، مالی -5، معاون آموزشی -4، هامدیرگروه -3، انشگاهاتاق معاون د -2، اتاق رئیس دانشگاه -1    

 

 *** کار کالسی

 :به صورت زیر مطرح گردیده استلطفاً هر دانشجو 

 ها با توجه به نور و اقلیم و ...ی صحیح قرارگیری کالسبا ابعاد و استاندارد و نحوه الف( ریزفضاهای مربوطه را استخراج نماید

 .ی موردی )یک مورد داخلی و یک مورد خارجی( بپردازدمطالعهبه سپس ب( 

 گردد.ی پایانی آن لحاظ میارائه نکند در نمره راباشد، اگر دانشجویی کاری می 14/01/99 شنبهپنجروز ی این کارکالسی تا زمان ارائه


