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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              
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 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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 موزه علم و فناوری   طراحی قسمتی از رساله

 در قالب ورد: و صفحه 134 در

 

 تحقیق و پژوهش

ولي عمل پژوهنده گذشته از آن قيق پويشي است يگانه، پژوهش و تح

گيرد: اي قبلي مسبوق است، سه گونه فعاليت را در برميكه بر زمينه

گيري. با اين حال تعاريف زيادي و نتيجه یاندوز افتهييابي، جهت

مضامين  رندهيدربرگتنوع  نيع دربراي پژوهش ارائه شده است كه 

شتكار، كشف حقيقت و دستيابي به ثابتي ازجمله عمل منظم، پ

 ها هستند.ناشناخته

بد نيست نخست از معني و مفهوم اين كلمه سر درآوريم و هم در 

 اصطالح فن از آن تبييني داشته باشيم. 
انتتزو و و يتتي، ي يتتي  تت جهتت  

گیرو ستتتتتتت  گلن    ي ی  ن یج 

 عمل  پژوهشگر اس .
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 ا  نظر  غ 

رسيدگي، تفحص، تحقيق،  لغوي شامل جستجو، بازجويي، معنايپژوهش در 

عقاب، مواخذه، استفسار، بررسي و جستجوهاي علمي استيناف، 

و تيمار آمده است. و با  یپرساحوالخبرچيني، جاسوسي، سرپرستي، 

پژوه، كلماتي همچون پژوه )بازجست، تجسس، تفحص(، پژوهنده )دانش

گر، پژوهندگي، پژوهيدگي پژوه، جويان، در حال پژوهيدن(، پژوهشدين

  1.باشدو پژوهيدني هم خانواده مي

 در اصطالح

كه در ذيل  شدهارائهلم براي پژوهش تعاريف مختلفي اصطالح اهل ع در

 2شود.به چند مورد اشاره مي

اي پژوهش يعني كار منظم و پيگير در كشف و فهم، كه بر نظريه

  3شود.براي تصميم منتهي مي

هايي براي آن پاسخ جهينت دريك عمل منظم كه  پژوهش عبارت است از

 4آيد.مي دست بهموضوع تحقيق  پيرامون شدهمطرحهاي مورد نظر و سؤال

 مورد درپژوهش علمي، بررسي نظام كنترل شده تجربي و انتقادي 

ها به وسيله هاي طبيعي است كه روابط احتمالي بين اين پديدهپديده

 5شود.هدايت مي نظريه و فرضيه

توان به تجزيه و تحليل، ثبت عيني و سيستماتيك پژوهش را مي

ها ن كلي، اصول، نظريهه به پروراندن قوانيمشاهدات كنترل شده، ك

نهايي رويدادها منتج  بيني و يا احتماالً به كنترلبه پيشو همچنين 

 6كرد.شود تعريف 

                                                           
 معين، محمد ـ فرهنگ معين. 1 

 .1356محمدنژاد، حسن ـ الفباي پژوهش ـ انتشارات تهران ـ  2 

 سنج. 3 

 نادري. 4 

 .كرلينجر 5 

 .جان بست 0 

ونلس.  -1  

جين ،س . -2  

خلیل . -3  

،ي رگين. -4  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 دقيق براي دست يافتن به حقايق، پژوهش، عملي منظم، منطقي و

دانش نو و ارتباط آن با كل زندگي و همچنين درك روابط بين متغيرها 

 7باشد.مي

هاي منظمي است كه هدف آن كشف حقيقت يا ، مجموع فعاليتپژوهش

توان درباره رسيدن از علم اندك به علم بيشتر است كه از طريق آن مي

دو ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت الزم را كسب 

ها به كرد. در اين فرآيند از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آن

 8شود.شناسي ياد ميشها تحت عنوان رويافته

 اهزاف تحقیق

عملي است استوار كه هدفي را تعقيب كرده و محقق را پژوهش علمي، 

دارد كه امر وصول به هدف ميو فنوني وا هاروشبه اتخاذ و ادامه 

در سايه آن ممكن و تسريع گردد. داشتن هدف اين فايده را دارد كه 

گيرد را مي هایسرگردانها و تها، اتالف وقكاريجلوي بسياري از بيهوده

شود. هدف موجب انتخاب روش و زاويه ديد و جهت تالش محقق معين مي

هايي براي دستيابي گذاريگردد چه سرمايهاست و بر اثر آن معلوم مي

 9.ضروري است یرماديغاز نظر مادي و  ،به مقصدي معين

 پیشین  تحقیق

قبل از  2۲۲ـ  28۲اول )ر اواخر قرن سوم قبل ازميالد بطلميوس د

ميالد( اولين موزه را در شهر اسکندريه تأسيس کرد، بنای اين موزه 

در قسمتی از کاخ سلطنتی ساخته شده بود و درعين حال به عنوان 

شد، بطلميوس در آن محل که بعدها کتابخانه از آن استفاده می

بود های منحصر به فردی را گردآوری کرده کتابخانه بزرگی شد نسخه

که معروفترين فالسفه و دانشمندان عصر رادر آنجا به کار تحقيق وا 

ای داشت.بعد از وی يکی از امپراطوران روم به نام کلود ، موزهمی

                                                           
 خليلي. 3 

 بازرگان. 8 

هاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم هللا و دكتر نراقي، مريم ـ روشدكتر نادري، عزت 9 

 .1378ت بدر، انساني ـ انتشارا



 

 

نظير اسکندريه بوجود آورد که مرکز تحقيقات علمی آن دوران به 

 رفت.شمار می

آنجا شد که در درقرون وسطی نام موزه به عنوان محلی بکار برده می

هايی از اشياء کم ياب و جالب ادوار گذشته از قبيل تاريخ مجموعه

 طبيعی يا آثار هنری را به نمايش در آوردند.

از همان زمانی که علوم زيبايی شناسی شروع به تقويت و بالندگی 

ها با خالقيت هنری زايدالوصفشان و با تکيه قدرت هنری نمود، رومی

ها وکلکسيونهای نفيسی گشتند. ولی عهبر ذوق و نبوغ خود صاحب مجمو

 سوء و  انگاری از يک طرف و غارت و چپاولقرن مصامحه و سهل 11

رفت که موجب نابودی و محو اين شمار از طرف ديگر میبی هایاستفاده

نوع ثمرات گرانبها در اين سرزمين بشود ليکن با آغاز دورة رنسانس 

ها دام کامل اين گنجينهو بيداری و آگاهی دوباره ملتها از انه

جلوگيری بعمل آمد. بطوريکه از اين پس کلکسيون نمودن کارهای هنری 

با جديت بيشتری بخصوص در مناطق اروپای شمالی دنبال شد.با وجود 

اينگونه تالشها بودکه شرايط الزم برای ايجاد موزه در اواخر دوره 

Renaissance .در ايتاليا بوجود آمد 

ميالدی نخستين  1۲71ارم اولين شخصی است که در سال پاپ سيکتوس چه -

 موزه با مفهوم امروزی آن را ايجاد کرده است.

و  1۰۲۲در سال  11ميالدی و فانر 1۰11در سال  11موزه گزارينی -

ميالدی به ترتيب يکی پس از ديگری در اروپا  1۰81در سال  12آفيتزن

 افتتاح شدند.

 13به نام موزه آشمولين خصی دنياميالدی اولين مجموعه ش 1683درسال  -

 پا انگلستان آکسفورد در  Foundahion of the Ashmoleanتر يا به عبارت صحيح

 .گرفت

                                                           
Cesarini 01 

Fonese 00 
Afitizen 09 

Ashmolean 07 



 

 

ميالدی در دانشگاه هاروارد  17۰1اولين موزه در آمريکا در سال  -

 تحت عنوان اتاق عجائب تاسيس گرديد.

گرديد  Kasselميالدی ويليام هشتم درآلمان موسس موزه  17۰۱در سال  -

 در انگليس گشايش يافت. British museumو همزمان با او موزه 

ق لف  اطال ميالدی، 17۱2در فرانسه به سال  F. N. Cپس از تشکيل اجالس  -

اش نگهداری از اشياء دارای ارزش فرهنگی موزه به سازمانی که وظيفه

فته است صورت گرفته و از آن زمان به بعد اين واژه جنبه عمومی يا

است. همزمان با اين عمل موزه لوور بعنوان مکانی برای استفاده 

ها در ميالدی افتتاح شد که سنگ زيرين بنای موزه 17۱2عموم در سال 

 ميالدی گرديد. 1۱قرن 

م( در  1773ـ  18۰1که بوسيله لويی فيليپ ) 14موزه تاريخ فرانسه -

ين کشور را در های برجسته تاريخ اورسای بوجود آمد وقايع و شخصيت

 نمود.سال به کمک تصاوير معرفی می 111طی بيش از 

متشکل ازغنائم مربوط  يالدیم 181۰نمايشگاه عمومی برلن درپائيز  -

اين  هفت سال بعد از های ناپلئون بناپارت بوجود آمد.به جنگ

 موزه برای را يونان بازسازی و احياء ارزش با طرح Sehinkelنمايشگاه ،

Altes ميالدی به همت 1877ه داد.در سال ارائ Sir Walker  گالری واگر در

شکل  D.Cدر واشنگتن  Freeerانگليس افتتاح شد که همزمان با آن گالری 

 ها با سبک نوين آغاز گرديد.گرفت از اين به بعد سير تحول موزه

ر ميالدی د 188۱های مرتبط با موزه ها از سال شکل گيری تشکل

ها اتفاق ها با عنوان انجمن موزها گسترش موزهانگلستان همزمان ب

 1۱17در سال  های آمريکا،ميالدی انجمن موزه 1۱16در سال  افتاد.

های ميالدی انجمن موزه 1۱1۱در سال  های آلمان،ميالدی انجمن موزه

ای يونسکو وابسته به سازمان ميالدی کميته موزه 1۱46روسيه و در سال 

 دد.گرملل)ايکوم( ايجاد می
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به دليل ورود تکنولوژی از غرب به ايران در اين زمينه در کشور 

های اخير تا حدودی ما تحقيق و پژوهش کمی صورت گرفته است. در سال

ها و فضاهايی به شکل موزه برای آموزش و خارج شدن ايجاد کارگاه

های ميز و صندلی آن صورت گرفته فرم آموزش از شيوه قديمی رديف

تغيير سيستم آموزشی و گرايش به يادگيری و انجام است. اما با 

های کوچک، ارزيابی دوباره تجهيزات آموزشی مورد آزمايش در گروه

ها و در دسترس ها و ويتريننياز است. خارج شدن اشيا از درون قفسه

ها به فرآيند يادگيری کمک شايانی خواهد کرد. اما آن قرار گرفتن

ی فعاليت خود و عرضه کانی برای ادامهانجام اين فرآيند نياز به م

 امکانات و دانش خود به جامعه دارد.

اند به طراحی موزه علم و فناوری پرداخته معدودیی هانامهانيپا

. انددادهکه تا حدودی اطالعاتی در اين زمينه را در دسترس قرار 

ولی نياز است به صورت جامع تری به اين موضوع پرداخته شود که در 

انرژی پايدار و منابع تجديد پذير  مقولهر آموزش و نمايش به کنا

 نيز پرداخته شود.

بودن منابع  ريپذانيپابا در نظر گرفتن نياز هر روزه به انرژی و 

است. منابع  ريانکارناپذامری  ريناپذانيپاآن، استفاده از منابع 

ها ناست اما کمتر معماری آ روزبهشده در اين موضوع جديد و  فيتأل

توان يافت که برد. به ندرت ساختمانی در کشورمان میرا به کار می

  بر اين اساس ساخته شده باشد.

با طبيعت نيست و نياز است که در  ارتباطیبهيچ اثر معماری 

ی معماری بيشتر به آن پرداخته شود تا مشکالتی از قبيل هاطرح

از مصالح، عمر  آلودگی، هزينه باالی مصرف انرژی، استفاده نادرست

و  هاانسان، کسل شدن روحيات هاآنو متراکم بودن  هاساختمانکوتاه 

 15به مرور کاهش يابد. هاآنکم شدن ظرفيت روانی 

 نملن  ملردی

                                                           
 13۱1 محمدپورعلی، معماری پايدار، نشر لوتوس؛ 05 



 

 

متأســفانه عدم توجه به مســائل پژوهشــي در كشــور باعو نقصــان و 

سايي ست.نار شده ا شور  شي در ك در حال  هايي در زمينه مراكز آموز

نها يک نمونه موزه با کاربری مشابه به آنچه در دنيا وجود حاضر ت

 گرديده و مشغول به فعاليت است. سيتأسدارد 

 

 مركز تكنل لژو مك كلرمیك تريبلن شيكاگو )رم كولهاوس(

ــال  ــد.  2113اين بنا كه در چهارم اكتبر س ــيكاگو افتتاح ش در ش

ساختماني ستين اثر رم كولهاوس در اياالت متحده بود.   محتوابا  نخ

نويز آورانه سطح باال، آن هم در هسته تاريخي انستيتوي فني ايليفن

ــله كمي از غرفه ميس ون در روهه. اين مجموعه در  ــت به فاص و درس

حقيقت حلقه اتصالي ميان تحصيالت آكادميك و دوره تخصصي، در محوطه 

نويز است )اين مركز دانشگاهي توسط ميس ون در اصلي دانشگاه ايلي

 طراحي شده است(.  1۱38وهه در سال ر

                              

 

 

متر و ملبس به فوالد استنلس كه خط  261اي عظيم به طول استوانه

دردسر از بخش جنوبي محوطه آهن هوايي را در خود محصور كرده و بيراه

در هاي داخلي بر اساس مسيرهاي پياده موجود گذرد. اليهدانشگاه مي

 یهابخشو  هاکالسروي دانشجويان بين زير مسير ترن كه بر اثر پياده

آمده  به وجودنويز تخصصي در مدت هفتاد سال در فضاي اصلي ايلي

 است، شكل گرفته است. 

محلط  اصل  و در 

 ورودو مركز

نمای  10-9تصوير 

 هورودی مجموع

 

تونل  11-9تصوير 

قطار هوايي 

 گذرنده از سايت

 



 

 

                                 

 

در برداشته است شامل فضاي ميليون دالر هزينه  48كه  ساختماناين 

سخنراني، اتاق جلسات، شاپ، تاالرپذيرش، كافي انشجويي،سازمان د

باشد. ... مي پست، فضاي استراحتي، اتاق كامپيوتر وكتابخانه، دفتر

اي همچنين بنا شامل تصويري از ميس ون در روهه بر روي زمينه شيشه

 باشد. فوت مي 21و به ارتفاع 

                         

 

هايي از جنس آلومينيوم براق پوشش رب با موزاييكپياده مو مسيرهاي

هاي شفاف و نمايان محصور داده شده است و ديوارها به وسيله پانل

 شده است. 

شده در كف و به رنگ  ینورپردازفوت طول كه  13كامپيوتر با  اتاق

 .طبقه پايين مجموعه واقع شده است باشد، درقرمز مي

 گويد: مي رم كول هاوس در مورد اين مجموعه

 لهيبه وسقلب فيزيكي اين دانشگاه پروژه ماست، اما نه  »

موقعيت  لهيبه وس، بلكه اندقرارگرفتههايي كه روي هم فعاليت

هاي يك موزاييك كنار هم چيده قرارگيري هر فعاليت كه مانند قسمت

 كند.آن تعريف مي لهيبه وساند و اين بنا موقعيت شهري خود را شده

 تصلير ون در روه 

او،ر روو  مین  شیش   

 11-9تصوير 

روهای پوشيده راه

 شده از آلومينيوم

 

 15-9تصوير 

 شفافهای بدنه

ای مجموعهشيشه  

ماکت  19-9تصوير 

 سايت پالن مجموعه

 

تصوير  17-9تصوير 

 در روههون

 



 

 

                        

 

هاي اين انستيتو دارد و از هوايي تأثير شديدي بر ويژگي خطاين 

دارد، به دست دادن  سروکارآوري آنجا كه اين نهاد با مسائل فن

گذرد، آورانه براي اين قسمت محوطه كه ترن از آن مياي نو و فنايده

نشيند، مي نمود. اين لوله كه روي سقف بتني مركز دانشگاهيضروري مي

آمده از عبور ترن مقابله  به وجودهاي تواند با صدا و نوسانمي

 رديگیدر برمرا  مترمربع 116۱1كند. اين بنا كه زيربنايي بيش از 

 «اي شفاف محصور شده است.يك طبقه است و با ديوارهاي شيشه

 دانشگيه تكنل لژو و مجملع  آمل ش  الورنس ميشيگان )گاتمي سيگل و همكاران(

ست.  شده ا شيگان واقع  ساوث فيلد مي شگاه تكنولوژي الورنس در  دان

سترده علوم در مجموعه سايل و امكانات را براي يادگيري گ اي كه و

 آورد. مي به وجودمحيطي الكترونيكي 

، نمايي فرمال از ساختمان دروازه براي سيدالتأسيجداين مجموعه 

 ت است.قيممعرفي اين مجموعه به اين دانشگاه ذي

                           

 

بروز شده  کامالً هاي هنري مجهز به امكانات اين مجموعه شامل كالس

 باشد. و البراتوارهاي آموزشي و آموزش از راه دور مي

 11-9تصوير 

روهای پوشيده راه

شده از 

 آلومينيوم

 

 13-9تصوير 

های شفاف بدنه

 ای مجموعهشيشه

 

 چشم انزا  ورودو ا   ير پل

 نميو ورودو مجملع 

نماي  11-9تصوير 

 ورودي مجموعه

 

چشم  19-9تصوير

انداز ورودي از 

 زير پل

 



 

 

اين انستيتو در اثر بازنگري و طراحي مجدد فضاهاي مركزي اين 

 به وجوداند ردهمحاصره ك هاساختماندانشگاه كه چهار طرف آن را 

 آمده است. 

                          

 

به  یکيالکترون کامالً امكان فراگيري را در يك محيط  مجموعهاين 

 يیهاشگاهيآزمابا تأسيسات الكتريكي پر و نمايان،  يیهاکالس لهيوس

پيشرفته، آزمايشگاه  کامالً واقعي، آتليه گرافيك  کامالً با امكانات 

مهندسي الكترونيك و كامپيوتر، استوديو عكاسي  یهاشگاهياآزمنور، 

 و استوديوهاي تلويزيوني بسيار پيشرفته فراهم آورده است.

همچنين شامل گالري نمايش، اتاق سخنراني، دفتري براي آينده، 

كنفرانس و نيز  یهااتاقهزار جلد كتاب، 15اي با بيش از كتابخانه

 باشد. بخش اداري مي

بر روي  ماً يمستقمجموعه نويدبخش ساختاري است كه  زيرزمين

تكنولوژي به وسيله فراهم آوردن مراكز كامپيوتر براي نگهداري 

 آموزشي و تحقيقاتي توجه كرده است.  یهاگروهاطالعات مجموعه، 

 ال،  سي ن سخنران 

 سي ن سخنران 

البي سالن  90-9تصوير 

 سخنراني

 

سالن  91-9ر تصوي

 سخنراني

 

سالن  91-9تصوير 

 سخنراني

 



 

 

                             

  

 

 فوت مربع بين دو ساختمان يك135111اين بنا با چهار طبقه و 

 طبقه بخش معماري و مهندسي گسترده شده است. 

اي قطع شده است كه سه طبقه باشکوهاين ساختمان با دروازه بناي 

مانند ورودي نمادين مدارس و راهنمايي براي حياط دانشگاه عمل 

 كند. مي

گيري آن در اثر تغيير ساخت آناليزهاي ابتدايي ساختار سايت و شكل

پديد آمده است. سابقًا جاده اصلي از ميان و پالن مجموعه دانشگاه 

گذشته است كه مانع از حركت روان پياده قسمت مركز حياط مجموعه مي

 شده است.در سايت مي

                   

 گي رو نمييش

تيپ  99-9تصوير 

 هااستوديو

 

 97-9تصوير 

 گالری نمايش

 

پالن  95-9 تصوير

 طبقه همکف

 

سايت  91-9تصوير 

 ماکت -پالن

 



 

 

 

آ مين -مل ه عللم ملنیخ  

جهان  فناوری و علوم موزه ترينبزرگ : Museum (Deutschesآلمانی به (موزه آلمان

واقع شــده اســت. اين موزه در  آلمان ،مونيخ که در شــهر  16ت.اســ

شيئی از  28111در اين موزه  .ميالدی، تاسـيس شد 1۱13 ژوئن 28 تاريخ

ــت.  ۰1 ــده اس ــته ش حوزه مختلف علوم فنی و طبيعی به نمايش گذاش

ستردگی نمايش ابزارهای علمی و برنامه شی موزه آلمان، گ های آموز

صد هزار نفر بازديدکننده را به ساليانه بيش از يک  ميليون و پان

  17د.کشانسوی خود می

 

 

                 

 

 

 

 

  رانس -مل ه عللم شهر عللم الويل 

است. که در حال دهواقع شـ پاريس در شـهرموزه علوم در پارک الويلت 

 .باشدمی اروپا و صنعت موزه علم حاضر بزرگترين

                                                           
00 The New York Times ,Munich Attractions  
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ورودی  92-9 تصوير

 -موزه علوم مونيخ

 آلمان

سايت  93-9 تصوير

پالن موزه علوم 

 مونيخ

نمای  91-9 تصوير

موزه از سمت 

 رودخانه
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ای به موزه به همراه پارک الويلت و سينما سه بعدی در مجموعه اين

  نام شهر علم و فناوری تأسيس شده است.

 

                               

 

 

           

 

 

 72-9 تصوير

نمايشگاه دائمی 

 موزه الويلت

ورودی  73-9 تصوير

 موزه علوم الويلت

سايت  73-9 تصوير

 الويلت
نمای  71-9 تصوير

 ورودی الويلت



 

 

 زه علم و فناوری ایران

وزه علوم و فناوري ج.ا.ا در تكميل نهادهاي مرتبط با توســـعه م

ايجاد شده است. اين موزه با نمايش پايه  نظام علم و فناوري كشور

هاي دانش و تحول فناوري، مأموريت دارد نسبت به هم افزايي دانش، 

ــان قدم  ــطح زندگي و تعالي روح انس ــاعه تفكر علمي، ارتقاي س اش

 بردارد. 

 

 

 

 

كشور، سازماني است  موزه علوم و فناوري ج.ا.ا در افق چشم انداز

شور كمك  پويا كه تالش دارد به مردم سر ك سرتا و دانش پژوهان در 

نمايد تا به ظرفيت هاي كامل خود آگاهي يافته و از دانش خود 

  براي خالقيت و نوآوري براي يك زندگي بهتر استفاده نمايند.

 

 

 

 

 

 

اين هدف سرلوحه كار و فعاليت هاي ما بوده و به ما كمك مي كند 

ري از منابع انساني تا با برنامه ريزي هاي مناسب و نيز بهره گي

دانش مدار و امكانات موثر، دستيابي به اين مهم را امكان پذير 

گالری علوم و  79-9 تصوير

های بومی ايرانی فناوری

 اسالمی

 گالری علم 40-9 تصوير



 

 

نماييم. به ترتيبي كه بتوانيم اولين موسسه اطالع رساني علمي و 

آموزشي مشاهده محور ملي در كشور، در حد بهترين در منطقه و داراي 

 .جايگاه معتبري در جهان باشيم

 

 

 

 

 ن یج 

های ذکر شده مشاهده کرد که در اين در تمامی نمونه توانتقريبًا می

نوع از موزه فضايی آموزشی همراه با ملزمات آن در محيطی 

دهند تا و به کاربران اين امکان را می استطراحی شدهالکترونيکی 

در اکثر موارد  آنچه  باشند.حرکتی رو به جلو با پيشرفت علوم داشته

ممکن بوده است در مچنين تکنولوژی از دستاوردهای علم امروز و ه

ه شده و آن را قابل دسترس برای عموم قرار اختيار کاربران گذاشت

 داده است.

 

 کلیزی تحقیق سؤاالت

های نوين يادگيری را جايگزين آموزش قديمی توان روشآيا می -1

 کرد؟

آيا ارتباطی ميان معماری و پذيرفتن تکنولوژی در يک کشور  -2

 وجود دارد؟

توان در ايجاد و پيشرفت می نيچننيااخت بناهايی آيا با س -3

 شد؟ واقعتکنولوژی موثر 

 آی -۲

ودی موزه علوم ور 41-9 تصوير

 ايرانو فناوری



 

 

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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