
 بسمه تعالی

 دانشجویان گرامیسالم، عرض ادب و احترام و آرزوی سالمتی برای یکایک 

 اجرای درس روستا وری می گردد فرآیند  مجدد یادآ  ،فرصت پر فراغت حاضر پیرو مطالب پیشتر ارائه شده در کالس درسبا توجه به  

بازدید و مطالعه روستای برای دانشجو  دشوارو دسترسی متکی بر دو فاز مطالعات و طراحی خواهد بود. با عنایت به وضعیت موجود 

 واقع گردد.نیز بستر مطالعه و طراحی برای ترم جاری ( 1روستای درس روستا )، برای بخش مطالعات پیشنهاد می گردد جدید

 می بایست دارای ویژگیهای زیر باشد:الزاماً روستای گزینش شده مجدد تاکید می گردد 

 ویژگی های هنری و معماری و اصالت روستایی داشته باشد. -

 ساختار آن بومی باشد. -

 بوم آورد باشد. مصالح آن -

 زندگی روستایی در آن جریان داشته باشد. -

 در آمد غالب ساکنان آن از کار در روستا باشد. -

دانشجو موظف به انتخاب روستای   ،( مشهود نیست1روستا )درس روستای گزینش شده پروژه در صورتی که ویژگی های مذکور در 

 باال می باشد.بق با ویژگی های مطادیگر 

برای هر یک از این نظامات )  ت نظام برای سازمان دهی بهتر اطالعات به ترتیب زیر پیشنهاد می شود؛در ارتباط با بخش مطالعات هف

و تهیه  SWOT، جدول به همراه راهنماهای مربوطه با مقیاس مناسب نقشه لکه گذاری شدهنوشتاری، انتظار می رود مستندات 

 (.ارائه شودسیاست های خرد و کالن 

 اقتصادی -نظام اجتماعی (1)

 شامل برداشت اطالعات اجتماعی، تاریخی و فرهنگی از منابع، طرح هادی و مطالعات کتابخانه ای

بهداشت، دین   تشکیل دهنده جامعه شامل نهادهای خانواده، قوم شناختی، آموزش،  ساختار اجتماعی روستا )اجزای مختلف

 و خصوصیات آنها و ..(

 ، ایلی، سازمانی و روابط اجتماعیهمبستگیهای خویشاوندی، طایفه ای

 جمعیت روستا به تفکیک گروه های سن و جنسیتی

 ...(، بعد خانوار و خصوصیات خانواده )گسترده، هسته ای

 ارزشها و هنجارهای اجتماعی موجود در روستا

 ی در روستا )سلسله مراتب هرم قدرت(نحوه مدیریت و رهبر

 امنیت 

 مطالعات تاریخی

 مهاجرت اقوام 

 بار تکفل

 جمعیت فعال



 خصوصیات جمعیت ساکن و غیر ساکن

 نرخ سواد 

 الگوی اجتماعی روستا )وابستگی به مرکز منظومه بزرگتر( 

 بررسی مدل اثر متقابل روستاها

 تهیه اطالعات اقتصادی

 ، خدمات()کشاورزی، دامداری، صنایع و کارگاه ها ساختار اقتصادی روستا

 نوع مالکیت ها

 میزان اراضی کشاورزی به تفکیک آبی و دیم

 اضی باغیمیزان ار 

 تعداد دام متوسط هر خانوار

 تولیدات و میزان آن 

 معیشت غالب

 خانوار  درآمد و هزینه روستا/

 بیکار اشتغال، جمعیت شاغل/

 ظرفیتهای آب و خاک )منابع آبی شامل آبهای سطح االرضی مانند چاه و قنات(

 سایر ظرفیتهای اقتصادی

آماری و بنیاد مسکن می توانند اطالعات اولیه را کسب و هنگام حضور )دانشجویان با مراجعه حضوری یا اینترنتی به مراکز  

 (.در روستا آن را تکمیل و به روز کنند

 ی(نظام زیست محیطی )مطالعات جغرافیایی و اقلیم (2)

 ویژگیهای طبیعی و اقلیمی )ناهمواریها، پوشش گیاهی، رودها، خاکها، نزوالت جوی، دما، رطوبت، تابش و ...(

 جهت گیری کالبد روستایی در تطبیق با شرایط اقلیمی )باد غالب، تابش، نزوالت جوی و توپوگرافی(

 انحگزارش سوانح طبیعی )سیل، زلزله، رانش و ...(، بررسی پریود سو

گزارش چاره اندیشیهای بومی در تنظیم شرایط محیطی )اندازه بازشوها، جهت قرار گیری بازشوها، اندازه رخ بامها، اندازه 

 سایه بانهای افقی و عمودی و ...(

 بافت روستایی برداشت و تحلیلنظام  (3)

 کروکی بافت

 1000/1پروفیل طولی و عرضی بافت با مقیاس 

 اکز عمومی در بافتجانمایی مر

 تعیین محدوده کاربری های بافت )مسکونی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، سبز و ...(

 تعیین گره ها و نشانه های موجود در بافت

 درجه بندی معابر



 کف سازی معابر

 طول به عرض(محصوریت معابر )نسبت 

 بررسی جهت گیری کلی معابر نسبت به جهات اصلی و تاثیرات اقلیمی

 ق مکان یابی روستامنط

 منطق جهت بافت

 جی شکل گیری بافتبررسی توسعه تاریخی و مراحل تدری

 بررسی کمیت و کیفیت اجرای معابر )تناسب و ظرافتهای اجرایی(

 بررسی تطبیقی بافت با ویژگیهای جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستا

 ا سوانح طبیعیوضعیت بافت در مواجهه ب

 ت( بررسی ابعاد زیبایی شناسه بافت )منظر طبیع

 سترش و توسعه و همچنین موانع موجود برای گسترش امکانات و ظرفیتهای موجود برای گ

 متری، قطب 25، ابزار رولوه: متر فلزی مسکن روستایی 30حداقل برداشت  - مساکن روستایی )رولوه(برداشت نظام  (4)

 مداد و پاک کن، گونیا( شطرنجی،نما، کاغذ 

 مکان یابی در بافت     

 1:500با مقیاس  و خالی برداشت پالن همسایگی به تفکیک فضاهای پر    

 برداشت عرصه و عیان    

 )توجه به مبلمانها در پالنها ضروری است( 1:100برداشت پالن واحد مسکونی در طبقات مختلف با مقیاس     

 1:100رداشت مقاطع و نماها با مقیاس ب    

 1:100اشت پالن مبلمان داخلی با مقیاس برد    

 سبات فضاها(برداشت کیفی )برداشت تنا    

 1:20برداشت جزئیات اجرایی با مقیاس     

 تهیه تصاویر مناسب و کروکیهای دستی    

 مشخص شدن کاربری های مختلف فضاهای واحد مسکونی    

 مشخص شدن کاربری فضاهای عرصه باز )حیاط(    

 انب مختلف )معماری و سازه( برای کمک به ترسیم نقشه هاعکسهای الزم از بنا در جوتهیه     

 مشخص شدن مراحل ساخت بنا در صورت ساخت تدریجی آن    

 نظام ابنیه و فضاهای عمومی (5)



 بی در بافتکان یام    

 )ثبت اطالعات با عکس کامل( 1:100، مدرسه و ...( با مقیاس برداشت پالن طبقات ابنیه عمومی )مسجد، حمام، حسینیه    

 1:100برداشت نما و مقاطع با مقیاس     

 1:100برداشت پالن سازه با مقیاس     

 1:100برداشت پالن مبلمان داخلی با مقیاس     

 برداشت کیفی )برداشت تناسبات فضاها(    

 هیه تصاویر مناسب و کروکیهای دستیت    

 1:20رداشت جزئیات اجرایی معماری روستایی با مقیاس ب    

 تحلیل کاربری بناها  

 اشت فضاهای عمومینظام برد (6)

 مکان یابی در بافت    

 مشخص شدن مراحل ساخت بنا در صورت ساخت تدریجی آن    

 1:200فضاهای عمومی )میدان ها، مراکز و گره های عمومی( با مقیاس  برداشت پالن    

 1:200با مقیاس تهیه نما و کروکیهای الزم     

 1:200یاس تهیه پروفیل طولی و عرضی با مق    

 تعیین کاربری کامل میدان ها در ایام عادی و خاص    

 همجوار تحلیل دسترسی ها و ارتباط با فضاهای   

 نظام مسکن (7)

 اقلیمی و زیست محیطی حاکم بر برنامه ریزی و طراحی واحدهای مسکونی -شناخت و تعیین الزامات جغرافیایی

لزوم )برحسب وضعیت معیشت عمده روستا شامل: کشاورزان، دامداران، ن و فضاهای مورد بررسی نیازهای فعلی روستاییا

 خوش نشینان و ...(

 کن و ...( و متوسط سرانه باز و بسته مس )سطح فضای باز، بسته، جز فضاها، سطوح بازشو بررسی ابعاد کمی مسکن

 ... است. اقلیم، فرهنگ، اقتصاد، امنیت و نشان دهنده تاثیرات بررسی خردورزیهای صورت گرفته در پالن و نما که

 ارائه پالنهای تیپ مسکن روستا

 نرخ خانوار در واحد مسکونی و نرخ جمعیت در واحد مسکونی، نرخ اتاق در واحد مسکونی

 وضعیت واحدهای مسکونی در مواجهه با سوانح طبیعی



 ... و مسکن روستا و تصاویر بدیع و جلوه های معماری از طبیعت، کالبدابعاد زیبایی شناسانه مسکن و تهیه 

 بومی انتخاب زمین برای احداث مسکن اصول و معیارهای 

 پی سازی با تاکید بر نقاط قوت و ضعف روشهای معمول برداشت فنی به همراه عکس از روشهای اجرای

 د بر نقاط قوت و ضعف روشهای معمولو سقف با تاکی برداشت روشهای اجرای دیوار

 روشهای معمولبرداشت روش شیب بندی و عایق کاری پشت بام با تاکید بر نقاط قوت و ضعف 

 یبرداشت ساختار بومی مساکن روستای

 1:20یا  1:10برداشت جزئیات اجرایی به مقیاس 

 م بنا(بررسی سازه ای واحد های مسکونی )پایداری سازه ای، عمر و دوا

 بررسی مصالح مورد استفاده در قسمتهای مختلف بنا )پی، دیوار، سقف، در و پنجره، اندودها، عایقها(

 تهیه تصاویر و کروکی از مسائل فناوری برای مستند نگاری

 

صت مقرر انتظار می رود رمورد پیگیری واقع خواهد شد. در فئیات مشخص شده فرآیند طراحی با جز پس از ارائه نظامات مذکور

به صورت لنداسکیپ )افقی(، در ایام پیشرو تا قبل از شروع   A3قطع با هریک از دانشجویان با ارائه نظامات باال در برگه های سفید 

داشته   gmail.comabedinzadeh.adel@کرکسیون مجازی از طریق ایمیل  مرتبه 3حداقل مجدد کالس های حضوری 

 باشند.

 ، پیروز و شادکام باشید.سالمت
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