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رظبلت اصلی رؼتِ هؼوبری ،طراحی ظبختوبى ّبی هفیذ ، زیجب ٍ اصیل ٍ ظبهبًذّی ثِ هحیط 

هصٌَع ٍ ؼىل دّی ثِ فضبی زًذگی اًعبى در تَازى ثب طجیؼت هتٌبظت ثب ارزغ ّب ٍ ؼرایط 

  .فرٌّگی ، اجتوبػی ، التصبدی ٍ فٌی جبهؼِ اظت

فٌی هٌْذظی اظت ، در ػیي حبل تخصصی هرتجط ثب ؼرایط هؼوبری ضوي ایٌىِ یه رؼتِ 

فرٌّگی، اجتوبػی ٍ التصبدی جبهؼِ اظت . ثِ ّویي جْت آهَزغ در رؼتِ هؼوبری ثِ ػٌَاى یه 

ؼبهل هجبحج فٌی ٍ هٌْذظی هی ؼَد ، ّویٌطَر ثر خاللیت ، رٍق ٌّری  تخصص چٌذ رؼتِ ای 

تىیِ دارد ٍ ًیس از هجبحج ػلَم اجتوبػی ،  ٍ ثٌیبى ّبی زیجبیی ؼٌبظی ٍ هْبرت ّبی حرفِ ای

 .التصبدی ٍ رٍاًؽٌبظی ثْرُ هی گیرد

هتخصص ایي رؼتِ فردی اظت چٌذ ثؼذی ٍ دٍر اًذیػ ، ثب رٌّی خالق ٍ تفىری ًظبم هٌذ ٍ 

ّوراُ ثب هْبرت ّبی حرفِ ای هٌبظت. در ایي راظتب هتخصص ایي رؼتِ هعبئل هطرح در حَزُ 

لیل ٍ ارزیبثی وردُ ، اطالػبت هَرد ًیبز را جوغ آٍری ، پبالیػ ٍ ظبزهبى هؼوبری را ثِ درظتی تح

دادُ ، آًْب را در طراحی ظبختوبى ّب ٍ فضبی دلٌؽیي ٍ زیجب ثىبر هی ثٌذد ثِ طَریىِ ویفیت 

رؼتِ هٌْذظی هؼوبری دٍرُ ای حرفِ ای اظت . زًذگی افراد جبهؼِ ثِ صَرت رٍز افسٍى ثْجَد یبثذ



 د خاللبًِ ٍ اًتمبل داًػ ٍ هْبرتْبی ػوَهی حرفِ هؼوبری را ّذف لراردادُ اظت.وِ پرٍرغ اظتؼذا

درراظتبی ّذف فَق ظؼی ؼذُ اظت وِ در ثرًبهِ ریسی ایي دٍرُ حذاوثر ثْبی هوىي ثِ پرٍشُ 

از هؼوبری ثِ ػٌَاى في  .ّبی طراحی هؼوبری ٍدرٍض فٌی ًٍظری پیراهًَی آى دادُ ؼَد

ردُ اًذ ثِ ػجبرت دیگر هٌْذظی هؼوبری ٌّر هحصَر وردى فضب جْت ظبزهبًذّی فضب ًیس ًبم ث

 .اظتفبدُ ثؽر اظت

 

  

 مهىدس معمار چه کار می کىد ؟ 

وعی وِ طراح ٍ ظبزًذُ ثٌبّب ٍ ظبختوبى ّب هی ثبؼذ، هٌْذض هؼوبر اظت. هٌْذض هؼوبر، ًمؽِ ّبی 

لذیوی را طراحی هی وٌذ. ّوچٌیي ظبختوبى ّبی جذیذ ٍ ثرًبهِ ثبزظبزی ٍ هحبفظت از ظبختوبى ّبی 

طرح ریسی ترویت ٍ ًحَُ لرار گیری هجوَػِ ای از ظبختوبى ّب ٍ فضبّبی اطراف آًْب  مهىدس معمار وبر

اٍ ایي وبرّب را ثب تىیِ ثر ػلن هٌْذظی، رٍق ٌّری ٍ ؼٌبختی وِ از فرٌّگ، آداة ٍ رظَم،   .ًیس هی ثبؼذ

 .خَد دارد، اًجبم هی دّذجغرافیبی اًعبًی ٍ طجیؼی هحل هَرد ًظر 



 

  

 

 ... ومًوه فعالیت های مهىدس معمار

 :  ّبی زیر فؼبلیت وٌذ تَاًذ در زهیٌِ هٌْذض هؼوبری هی

  طراحی )ته ثٌب یب هجوَػِ زیعتی وَچه(، از طراحْبی اٍلیِ تب هراحل اجرایی وبر ٍ طراحی اجسا

 ٍ ػٌبصر تؽىیل دٌّذُ ثٌب

 وبری )هٌْذظی هؽبٍررّجری ٍ ظرپرظتی دفبتر هؽبٍر هؼ( 

 )ًظبرت ػوَهی ٍ ػبلی ثر صحت اًجبم وبر در ػولیبت اجرایی ظبختوبًی )هٌْذظی ًبظر 

 ُّبی هؼوبری )هذیریت پرٍشُ( هذیریت ٍ ّوبٌّگی اجرایی پرٍش 

 تأظیط ٍ ظرپرظتی هؤظعبت پیوبًىبری ٍ احذاث ظبختوبى 

 هحیط زیعت هرتجط اظت. هبًٌذ  ّوىبری ثب ولیِ هتخصصیٌی وِ وبر آًْب ثِ ًحَی ثب ظبهبًذّی

 …ّب، جغرافی داًبى، اللین ؼٌبظبى، ثرًبهِ ریساى التصبدی ٍ اجتوبػی ٍ اوَلَشیعت

 ّب ٍ هیبدیي ؼْری ٍ هحَطِ ظبزی آًْب طراحی پبرن 

 ُّبی ثرًبهِ ریسی ٍ طراحی ؼْری ٍ ؼْرظبزی هؽبروت در پرٍش 



 یطراحی ته ثٌبّب در همیبض وَچه ٍ اًجبم دوَراظیَى داخل 

 اًجبم وبرّبی پصٍّؽی ٍ آهَزؼی در زهیٌِ طراحی فضب 

 

 .... دقت، وظم، خالقیت ي

هٌْذض هؼوبر ثبیذ رٍغ هٌذ ٍ هٌطمی ثبؼذ. ّوچٌیي ثبیذ ثرًبهِ ّبی طراحی ٍ ًمؽِ وؽی وبهپیَتری را 

هٌْذض هؼوبر ثبیذ فردی دلیك، هٌظن ٍ خالق ثبؼذ ٍ ثب  .ثذاًذ ٍ ثتَاًذ در ؼرایط وبری پرفؽبر وبر وٌذ

 .تىیِ ثر لذرت تجعن، رٍق ٌّری ٍ ػلن هٌْذظی خَد ثِ طراحی ًمؽِ ی ظبختوبى ّبی هختلف ثپردازد

  

 

 تفايت کار مهىدس عمران ي مهىدس معمار

ی ثیي آًْب ایي وبر هٌْذض هؼوبر ثب هٌْذض ػوراى در گرایػ ظبزُ ؼجبّت ّبیی دارد. اهب یه تفبٍت اظبظ

اظت وِ هٌْذض ػوراى در طراحی ثٌب صرفب ثِ اصَل فٌی تَجِ هی وٌذ ٍلی هٌْذض هؼوبر ػالٍُ ثر اصَل 

فٌی، ثِ جٌجِ ّبی زیجبیی ؼٌبختی، رٍاًؽٌبظی ٍ فرٌّگی آى ثٌب ًیس تَجِ دارد. هٌْذض هؼوبر هؼوَال ثر 

د ٍ خَاظت ٍ ظلیمِ وبرفرهب، وبر طراحی اظبض ایذُ ّبی فردی، ًیبزّبی جبهؼِ، لَاًیي ٍ همررات هَجَ

   .ظبختوبى ّب ٍ ثٌبّب را اًجبم هی دّذ

  

 ساعت کار مهىدس معمار

هؼوبری هبًٌذ ثعیبری از هؽبغل ًیعت وِ ثتَاى ظبػبت وبری هؽخصی ثرای آى تؼریف ورد. هٌْذض هؼوبر 

ًذارد. هحل وبر هٌْذض هؼوبر در ثِ طَر هذاٍم ثب وبر خَد درگیر ثَدُ ٍ ظبػت وبری ثرای اٍ خیلی هؼٌبیی 

دفبتر وبری ٍ در هحل پرٍشُ ّبی ظبخت ٍ ظبز اظت ٍ در هحل پرٍشُ ثبیذ از لجبض ّبی ایوي از جولِ والُ 

 .ٍ وفػ هجْس اظتفبدُ وٌذ

  

 



 ویاز جامعه امريز ایران به مهىدسیه معمار

 هلی َّیت دادى ازدظت ثِ اىتَ صٌؼت ظبخت ٍ ظبز وؽَر دچبر هؽىالتی اظت. از هْن تریي ّب آًْب هی

م اظتفبدُ از دظتبٍردّبی ایي هؼوبری اصیل ٍ در وٌبر آى ػذم ػذ   ٍ ٍاظالهی ایراًی هؼوبری ٍتبریخی

اظتفبدُ صحیح از یبفتِ ّب ٍ دظتبٍردّبی اظتبًذارد هؼوبری ًَیي ًبم ثرد. ثِ ػٌَاى هثبل ٌَّز هؽىالت 

یِ هٌبظت، ػذم تَجِ ثِ لسٍم هتٌبظت ثَدى هَلؼیت اظبظی از جولِ ػذم اظتفبدُ از ظیعتن ّبی تَْ

جغرافیبیی ظبختوبى ثب ٍیصگی ّبی آى، اظتفبدُ از طرح ّبیی وِ فضبی پرت ٍ غیرلبثل اظتفبدُ در ظبختوبى 

را زیبد هی وٌذ ٍ ... در ظبختوبى ظبزی هب ٍجَد دارد. ثرای رفغ ایي هؽىالت ًیبز ثِ تذثیر ٍ الذام هعئَالى 

 .صبى ایي حَزُ از جولِ هٌْذظبى هؼوبر هی ثبؼینٍ ّوىبری هتخص

 

  

 يظایف مهىدس معمار

هٌْذظیي هؼوبری ثب تَجِ ثِ ایٌىِ در چِ هحیط ّبی وبر هی وٌٌذ دارای ٍظبیف هختلفی هی ثبؼٌذ. هب در 

ایٌجب هْوتریي ٍظبیف آًْب را ثِ صَرت طجمِ ثٌذی ؼذُ اؼبرُ وردُ این. ّر یه از هٌْذظیي هؼوبری ثب 

ِ ثِ ایٌىِ در چِ هحیطی ٍ چِ ؼروت یب ظبزهبًی فؼبلیت هی وٌٌذ چٌذ ٍظیفِ از ٍظبیف زیر را ثر تَج

 .ػْذُ دارًذ

 یبفتي پرٍشُ جذیذ از طریك ثبزاریبثی ٍ دادى تَضیحبت الزم ثرای هؽتری 

 هؽَرت ثب هؽتری ثرای تؼییي ًیبز هؽتری ٍ الساهبت الزم ثرای ظبختوبى ّب 

  ٍ خصَصیبت زهیي ٍ هحَطِ ظبخت ٍ ظبزثررظی ٍ تحلیل ؼرایط 

  تؼییي خصَصیبت فیسیىی ٍ ووی طرح ّوراُ ثب تخویي هَاد ٍ تجْیسات الزم ٍ ّسیٌِ یبثی ٍ زهبى

 ثٌذی اٍلیِ پرٍشُ

 تْیِ طرح ّب ٍ ًمؽِ ّبی پرٍشُ ثب اظتفبدُ از ًرم افسارّبی طراحی ٍ هذلعبزی وبهپیَتری 



  تبظیعبت هىبًیه، هٌْذظبى ثرق ٍ ... در اًجبم ّوىبری ثب ظبیر هٌْذظبى از جولِ هٌْذظبى

 هحبظجبت فٌی ٍ تبظیعبت هىبًیىی ٍ ثرلی ٍ ...

 ًظبرت ثر وبر تىٌعیي ّب ٍ وبرگراى 

 ثعتي لرارداد ثب پیوبًىبراى 

 هذیریت پرٍشُ ّبی ظبخت ٍ ظبز 

 ِثبزدیذ از هحل پرٍشُ ثرای اطویٌبى یبفتي از پیؽرفت آى هطبثك ثب ثرًبه 

  

 


