فروشگاه  ،بزرگترین سایت تخصصی معماری
جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا  011با زبان فارسی و با
کمترین هزینه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده نقشه ها  ،پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت
گرفتن و یا تحویل پروژه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده مقاالت  ،رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل
پروژه اینجا را کلیک کنید.

بزرگترین سایت تخصصی معماری

www.cadyar.com

جهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید.
برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991
https://t.me/Cadyar06
https://t.me/Cadyarmemar

Vrya.cadyar@gmail.com

آیدی تلگرام
آیدی تلگرام

ایمیل

جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
دانلود رایگان کتب معماری

http://www.cadyar.com/?cat=473

آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری

http://www.cadyar.com/?cat=262

دانلود رایگان مقاالت معماری
دانلود رایگان نقشه های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1377
http://www.cadyar.com/?cat=206

دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1300

آموزش رایگان نرم افزار های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=283

جهت مشاهده مطالب کاربران مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به
اشتراک گذاشته اند در سایت کدیار اینجا کلیک کنید.
شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل
دوم شوید .جهت اشتراک گذاشتن مطالب خود اینجا را کلیک کنید.

جٍت دریافت ٌزگُوً رسالً َ مطالعات معماری با
قیمت پاییه با ما تماص بگیزید.
09907530920

قسمتی اس رسالً طزاحی کلیىیک بیماری ٌای
خُوی کُدکان در  188صفحً در قالب َرد:
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عشاصی ثب کٍیٕیک تٛرٗ ثٗ اٚضبع الٍیّی ٔ ٚیبص٘بی ثٙذاؽتی ٚ
ِٕغمٗای تب صذٚدی ِتفبٚت اعت ٌٚی اعتبٔذاسد٘بی حبثتی ٚرٛد
داسد کٗ ِٕؾبء التقبدی  ٚػٍّکشدی داسٔذ  ٚسٚاثظ فضب٘ب تضت یک
ٔظبَ کٍی دس کٍیٕیک لشاس ِیگیشٔذ .یک عشس خٛة ثبیذ ثٙتشیٓ ؽکً
تمغیُثٕذی  ٚعبصِبٔذ٘ی سا داؽتٗ ثبؽذ.
لجً اص ؽشٚع عشاصی ثبیذ یک ثشٔبِٗ ِؼّبسی  ٚػٍّکشدی داؽت کٗ
دس آْ فضب٘ب ِ ٚغبصت٘بی آٔٙب ِؾخـ ؽذٖ اعت .دس ثشٔبِٗ٘بی
کبًِتش ِؾخقبت تزٙیضات داخً ِ ٚیضاْ دِب  ٚفؾبس ٘ٛا  ٚسٚؽٕبیی
 ٚرٕظ ِقبٌش  ٚغیشٖ ٔیض رکشؽذٖ
اعت.
ِؼّبس داخً ِیتٛأذ تضمیمبت الصَ
سا أزبَ د٘ذ  ٚدس ایٓ ِشصٍٗ دس
ؽشس ِؼیبس٘بی خبؿ ٘ش فضب ٚتٙیٗ
داخً

چیذِبْ

آٔٙب

اثؼبد

ثب

ٚأذاصٖ٘بی دلیك ّ٘کبسی کٕذ.
پالن شماتیک

عشاصی پالْ ؽّبتیک ثب تٛرٗ ثٗ ثشٔبِٗ
فیضیکی ؽشٚع ِیؽٛدِ .ؼّٛالا ثشای ٘ش ثخؼ
یک ثٍٛک دس ٔظش گشفتٗ ِیؽٛد  ٚاؽکبي
ِختٍف تشکیت آٔٙب ثشسعی ِیؽٔٛذ.
تشکیت

ثخؼ٘بی

رٕجٗ٘بی

ِختٍف

ِذیشیتی

پشعتبسی

ٚالتقبدی

اص

(التقبد

عشٚیظ د٘ی پضؽکی) ثغیبس اّ٘یت داسد.
دس

تّبَ

ِغیش٘بی

افمی

ٚ

ػّٛدی

یک

ػٍّکشد ِٕغمی چٗ اص ٔظش ثٙذاؽتی  ٚچٗ
اص ٔظش عشٚیظد٘ی پضؽکی  ٚتذاسکبتی ٚ
پشعٍٕی ثبیذ ٚرٛد داؽتٗ ثبؽذِ ،بٕٔذ
تّبیض ِغیش٘ب (کخیف ٚتّیض)ِ ،غیش ثیّبس عشپبیی ،ثغتشی ِ ٚاللبت
کٕٕذگبْ ثیّبس اٚسژأظ ٚغیشٖ.

پالن مقدماتی

پظ اص ِغبٌؼٗ کٍی ٚآٔبٌیضپالْ٘بی
ؽّبتیک،

سٚی

یک

پالْ

ِؼیٓ

کبس

اداِٗ ِییبثذ .پالْ ِمذِبتی ،ثغظ
ٚگغتشػ پالْ ؽّبتیک خٛا٘ذ ثٛد کٗ
ثب ِمیبط تشعیُ ِیؽٛد .تٙیٗ پالْ
ِمذِبتی کبس ِؾتشک تیُ خٛا٘ذ ثٛد.
یک ِؼّبس داخٍی ثب تٛرٗ ثٗ تّبَ
آٔچٗ گفتٗ ؽذ  ٚثب تٛرٗ ثٗ اعالػبت
 ٚتضمیك٘بیی کٗ دس ؽشٚع کبسػ أزبَ دادٖ،

ٌی آت٘بیی سا ثشای

لغّت٘بی ِختٍف پیؾٕٙبد ِیکٕذ .ثب أتخبة  ٚتشکیت ِٕبعت آٔٙب،
عشس ِمذِبتی ؽکً ِیگیشدِّ .کٓ اعت کٗ دس استجبعبت کٍی پالْ٘بی
ؽّبتیک ُ٘ ٔظشاتی داؽتٗ ثبؽذ .گبٖ ِّکٓ اعت رضئیبت داخٍی دس
استجبط ثب عبصٖ ثٕب لشاس گیشٔذ .کٗ ّ٘بٕ٘گی آْ یک کبس ثشتش
اعت .دس چٕیٓ سٚؽی ،رضء ثٗ رضء فضب دسک ِیؽٛد ٕ٘ ٚگبِی کٗ
کٍیٗ فؼبٌیت٘بی دس ْٚآٔٙب کبِالا سٚؽٓ ثبؽذ ،عشاصی ثب خاللیت
ثیؾتشی فٛست ِی گیشد.
پالْ ِمذِبتی تزٙیضات حبثت سا ٔؾبْ ِید٘ذ .ایٓ خیٍی ِ ُٙاعت کٗ
ثذأیُ تزٙیضات ِتضشک دس دس ْٚاتبق٘ب ربی ِیگیشد  ٚثب اثؼبد
فضب٘ب ِغبثمت ِیکٕذ یب ٔٗ .آگب٘ی اص تزٙیضات  ٚػٍّکشد٘بی داخً
ثیّبسعتبْ  ٚفؼبٌیت٘بیی کٗ داخً فضب٘ب أزبَ ِیگیشد ،ثٗ ِؼّبس
داخٍی اِکبْ ِید٘ذ کٗ ؽکً رذیذ فضب٘بی دس ْٚثخؼ٘ب سا عشاصی
کٕذ .تّبَ لغّت٘بی عشاصی ؽذٖ رضء ثٗ رضء تشعیُ ِیؽٔٛذ کٗ دس
ایٓ تشعیّبت ٔیض ِؼّبس داخٍی ثب آگب٘ی اص تزٙیضات  ٚػٍّکشد٘بی
داخً ثیّبسعتبْ ،ثب آسؽیتکت ّ٘شا٘ی ِیکٕذ .عپظِ ،ؾبٚساْ ٚ
ِذیشاْ  ٚکّیتٗ عبختّبٔی ٌیآت٘ب سا ِشٚس ِیکٕٕذ.
ثٗ گفتٗ فشأک ٌٛیذسایت" :پالْ خٛة ُ٘ آغبص اعت  ُ٘ٚپبیبْ.
پالْ ،پیؼ ثیٕی ػٍّی ٕ٘ ٚشی کبس اعت .چ ّٗ٘ ْٛپالْ٘بی خٛة
اسگبٔیک أذٚایٓ پالْ ،سیتُ٘ب ،صزُ٘ب  ٚارضاء یک دکٛساعی ْٛخٛة
سا ُ٘ دس خٛد خٛا٘ذ داؽت

"ثب تٛرٗ ثٗ افضایؼ سٚصافض ْٚکبسثشد دعتگبٖ٘بی پضؽکی دس ِشاصً
ِختٍف دسِبّْ٘ ،کبسی ِٕٙذط پضؽکی ثبآگب٘ی کٗ اص تزٙیضات ٚ
فؼبٌیت٘بیی

کٗ

داخً

فضب٘ب

ِیگیشد

أزبَ

داسد

ِفیذ

ثغیبس

ِیثبؽذ".
تاثیز فضاٌای داخلی بز شکل معماری کلیىیک

استجبعبت دس ْٚثخؼ٘ب ،ایزبد ثٙتشیٓ
 ٚکٛتبٖ تشیٓ ساثغٗ ِشکض پشعتبسی ثب
ثغتشی،

اعبق٘بی

تؼذاد

تخت٘بی

تضت

ِشالجت ،چگٔٛگی آسایؼ اتبق٘ب گشد آْ
 ٚعشیمٗ ٔٛس گیشی ،ؽکً ثخؼ٘بی ثغتشی
سا

تؼییٓ

ِیکٕٕذ.

تشکیت

چٕذ

ثخؼ

کٕبس ُ٘  ٚعپظ ثب سٚی ُ٘ لشاسگیشی
آٔٙب ،ؽکً ٕ٘ذعی ثشد ثغتشی ثٛرٛد
ِیآیذ.
دس ثیؾتش ثیّبسعتبْ٘بی عبختٗ ؽذٖ ثب اعتبٔذاسد٘بی تزشثٗ ؽذٖ ٚ
ثبصد٘ی خٛة ،ؽکً٘بیی ِؾبثٗ صشٚف اٌفجب صبفً ؽذٖ کٗ ِٕؼکظ
کٕٕذٖ استجبعبت ثخؼ٘بعت .ثٗ عٛسِخبي فشَ٘بی ّٔ H,T,Y,Xبیبٔگش
سا٘ش٘ٚبی استجبعی ثخؼ٘ب ٘غتٕذ کٗ ثٗ ؽکً ثشد دس عجمبت تکشاس
ؽذٖ أذ .اٌجتٗ دسایٓ فشَ٘ب ،ثخؼ٘ب ثٗ ؽکً سا٘شٚیی ِغتمیُ
عشاصی ؽذٖ أذ ِ ٚغبئً التقبدی  ٚػٍّکشدی دس ایٓ فشَ٘ب ثشسعی
ؽذٖ أذ.
٘شگٛٔ ٗٔٛأذیؾی دس ایٓ استجبط،

ِبٕٔذ ؽکً آسایؼ تخت٘ب گشد

ایغتگبٖ پشعتبسی کٗ عشیمٗ ِشالجت ثیّبساْ سا ثٙتش کٕذ یب
عیغتُ٘بی رذیذ کٕتشي ثیّبساْ کٗ ِّکٓ اعت ثب پیؾشفت٘بی پضؽکی
ػٍّی

تٛعظ

کبِپیٛتش

أزبَ

ؽٛد

ٚدس

ؽکً

دسٔٚی

ثخؼ

تبحیش

ثگزاسد ،دس ٔٙبیت فشَ خبسری ثیّبسعتبْ سا ِتبحش خٛا٘ذ کشد.
ثیّبسعتبْ٘بِ ،ؼّٛالا سا٘ش٘ٚبیی ثب اعبق٘بی کٛچک ِٕؾؼت ؽذٖ اص
آٔٙب ٘غتٕذ .تٛرٗ ثٗ دیذ ثیّبس ػبٍِی تؼییٓ کٕٕذٖ دس استجبعبت
دسٔٚی

فضب٘بی

ثیّبسعتبْ

ثٗ

صغبة

ِیآیذ.

ثشای

س٘بیی

اص

یکٕٛاختی

چٕیٓ

ِٕظشٖای

ِیتٛاْ

سا٘ش٘ٚب

سا

ثٗ

ؽکً

فضب٘بی

دٌپزیشتشی عشاصی کشد کٗ دس ِضً٘بی پشعتبسی تجذیً ثٗ ِکبْ٘بی
ثیتکٍف ثؾٔٛذ .اٌجتٗ اص ثیٓ ثشدْ سا٘ش٘ٚب دس ثخؼ٘ب کبسعبدٖای
ٔیغت .دیذ ِغتمیُ ثشای پشعتبس ثغیبس ثٙتش اعت  ُ٘ ٚچٕیٓ اِکبْ
گغتشػ آیٕذٖ ،دٌیً ِٕغمی ثشای ٚرٛد سا٘ش٘ٚبعت .الصِٗ ایزبد
اؽکبي دیگش ثخؼ٘ب تٛرٗ ثٗ ایٓ دٔ ٚکتٗ اعت.
کبسی کٗ یک ِؼّبس داخٍی ِیتٛأذ دس تیُ عشاصی کٍیٕیک ثکٕذ
ثغیبس ثٕیبدی اعت ِّ ٚکٓ اعت ثٗ دٌیً تٛرٙبت خبفی کٗ ثٗ
فضب٘بی داخٍی ِیکٕذ دس عشسسیضی کٍی تبحیشگزاس ثبؽذ .اٌجتٗ دس
سٚػ کبس تیّی  ٚگش٘ٚی صزُ کبس ثغیبس افضایؼ پیذا ِیکٕذ اِب
کیفیت کبس ثبالتش اعت.
اِشٚصٖ تٛرٗ ثیؾتشی ثٗ تبحیش صیبتی فضب٘بی اعشاف ِؼغٛف گؾتٗ،
ثٗ خقٛؿ دس صِیٕٗ ثیّبسعتبْ ثؾذت ایٓ ٔیبصثٗ ِالعفت اصغبط
ِیؽٛدّ٘ .چٕیٓ ایزبد ساثغٗ فشٕ٘گی ،تخفیف تشط ،ایزبد فّیّیت ٚ
ؽبدی ثخؼ ثٛدْ ِضیظ ضشٚسی ثٗ ٔظش ِیسعذ .یک عشاس صتی دس ِٛسد
پیچیذگیٙبی سٚأی  ٚاصغبعی صفظ عالِت تضمیك ِیکٕذ تب ثتٛأذ
ِضیغی کبِالا آساَ  ٚثب تٛرٗ ثٗ ٔیبص٘بی اعتفبدٖ کٕٕذگبٔؼ سا
خٍك کٕذ .دس ٕ٘گبِی کٗ ثیّبس ثشای ِجبسصٖ ثب ثیّبسی آِبدٖ
ِیؽٛد،

ِضذٚد

ؽذْ

ارجبسی،

اصغبط

ثیپٕب٘ی،

ٔگشأی

دس

ِٛسد

ِخبسد پضؽکی ٔ ٚتیزٗ تؾخیـ ثیّبسی  ٚرشاصی ا ٚسا تضت فؾبس
لشاس ِید٘ذ ،فضب٘بی ربٌت ثشای ٔؾغتٓ٘بی گش٘ٚی  ٚثذ ْٚتؾشیفبت
 ٚغیش سعّی  ٚفضجت ثب دیگشاْ ّ٘ ٚذسدی ِیتٛأذ آٔٙب سا تمٍیً
د٘ذ.
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ِغئٍٗای کٗ ثذاْ ثیتٛرٙی ِیؽٛدِ ،ؼٕبی ثیٌٛٛژیکی ٔٛس  ٚتبحیش
ٔٛسآفتبة دس اِش ثٙجٛدی اعتّ٘ .چٕیٓ دس ثغتشی٘بی عٛالٔی دس
ثیّبسعتبْ٘ب ٚرٛد ٔٛس٘بی خبفی ضشٚسی اعت تب ٚظبیف ِتبثٌٛیکی
ٚگشدػ خ ْٛثٗ دسعتی أزبَ پزیشد .کغبٔی کٗ ایٓ گِ ٗٔٛضیظ٘ب سا
عشاصی ِیکٕٕذ ،ثبیذ اص احشات ثیٌٛٛژیکی ٔٛس اعالع داؽتٗ ثبؽٕذ.
ّٔبیؼ ٔبگٙبٔی ٔٛس عجت تضشیک غذد فٛق کٍیٛی ِیؽٛدِّ .کٓ اعت
دس ایٓ ِٛاسد اص گشدػ سٚص  ٚؽت اٌٙبَ گشفتٗ ِ ٚؾبثٗ ٔٛس عجیؼی
سا ایزبد کشدّ٘ .چٕیٓ ٔٛس٘بی ِتقً ثٗ عمف  ٚتیش٘بی ِؾجک  ٚرٕظ
 ٚرضئیبت آٔٙب ثشسعی ؽٔٛذ .ربعبصی ٚعبیً گشِبیی  ٚعشِبیی ٚ
ِؾخقبت

ضشثٗگیش

دس

دیٛاس٘ب

ٚ

رؼجٗ٘بی

ٔگٙذاسٔذٖ

ِخقٛؿ

دعتگبٖ٘بی ِختٍف پضؽکی  ٚاتقبالت ِخقٛؿ ّٗ٘ ،اص رضئیبت داخٍی
٘غتٕذ کٗ ساثغٗ تٕگبتٕگی ثب عشس ِؼّبسی  ٚصتی گبٖ اعتشاکچشثٕب
داسٔذ .ثشای کُ کشدْ عش  ٚفذا٘بی اضبفی دس ِضیظ ثیّبسعتبْ ٚ

عیغتُ٘بی تٛٙیٗ  ٚغیشٖ ثبیذ اص لجً ثب ِؾبٚسٖ ِؼّبس داخٍی
تذاثیشی أزبَ گیشد .ثٕبثشایٓ ِیثیٕیُ کٗ آگب٘ی اص احشات فضب،
ٔٛس  ٚسٔگ دس صیبت ارتّبػی عالِت ثشای ٘ش عشاصی ِ ُٙاعت .ایٓ
تبحیشات ِّکٓ اعت عالِت سا تمٛیت کٕذ ِّ ٚکٓ اعت عجت افغشدگی،
ثیٛٙدگی

ٚ

خٛاة

آٌٛدگی

گشدد.

ِؼّبساْ

داخٍی

ِیتٛإٔذ

ثب

اعتفبدٖ اص ایٓ آگب٘ی٘ب ثٙجٛدی سا افضایؼ دٕ٘ذ  ٚدعتشعی ثٗ
آساِؼ

دسٔٚی

سا

عًٙتش

کٕٕذ.

کبس٘بی ٕ٘شی سٚی دیٛاس٘ب ثشای تٕظیُ عیغتُ ػقجی رٙت أزبَ
ٚظیفٗ ِغٍٛثٕذ .تبحیش سٔگ٘بی گشَ  ٚعشد  ٚسٚؽٕبیی ِجبصج ٚعیؼی
٘غتٕذِ .خالا کٕتش اعت صیبد عجت عش دسد  ٚفؾبس چؾُ ِیؽٛد.
افضایؼ ٘ٛؽیبسی یب گیزی  ٚصٛاط پشتی ،اصغبط گزس صِبْ ،ایزبد
ساثغٗ فشٕ٘گی ،غُ افضایی یب ؽبدی ثخؼ ثٛدْ ٔتبیذ یک عشاصی
داخٍی ٘غتٕذ .اعالع اص تئٛسی٘بی رذیذ سٔگ  ٚساثغٗؽبْ ثب ؽکً
ِؼّبسی ِغئٍٗ لبثً تٛرٙی اعت .سٔگ  ٚاحشات آْ دس

ِضیظ پضؽکی

یک ثخؼ ِ ُٙاص ِغبٌؼٗ تضمیمی ِؼّبسداخٍی اعت.
طزاحی داخلی

عشس٘بی ِؼّبسی داخٍی  ٚأتظبِی کٗ عشاس ثٗ فضب ِید٘ذ ثغیبس
ثٕیبٔی اعت  ٚثب آٔچٗ دس اعتبٔذاسد٘ب ٔٛؽتٗ ؽذٖ ِّکٓ اعت
ِتفبٚت ثبؽذِّ .کٓ اعت ثٙتش ثبؽذ اتبق٘ب ثٗ گٗٔٛای عشاصی
گشدٔذ کٗ ثیّبساْ دیذ ثٙتشی ٔغجت ثٗ خبسد ّ٘ ٚچٕیٓ استجبط
ثٙتشی ثب پشعتبساْ  ٚیب ّ٘شا٘بْ داؽتٗ ثبؽٕذِّ .کٓ اعت دس
اتبق٘بی سٚص ،ربیی کٗ ثیّبساْ عیبس گشد

ِیآیٕذ اِکبْ ثٙشٖ

ِٕذی اص ٔٛس عجیؼی ،آفتبة ،دسخت ٚآعّبْ سا ایزبد کشد (ِبٕٔذ
یک صیبط ِضقٛس) کٗ اسرش اعت لبثً کٕتشي اص ایغتگبٖ پشعتبسی
ثبؽذ.
کبس٘بی ٕ٘شی سٚی دیٛاس٘ب  ٚکف٘ب تکّیً کٕٕذٖ عشاصی ٘غتٕذ.
ِجٍّبْ داخً ثٙتشاعت کّتشیٓ عغش تّبط سا ثب کف عبٌٓ یب سا٘شٚ
داؽتٗ ثبؽذٛٔ .ع پٛؽؼ٘بی کف ٚدیٛاس ِیتٛأذ سػبیت ثٙذاؽت سا
آعبْتش کٕذ .ثشای فٕذٌی٘بی أتظبس عشس٘بیی سا ِیتٛاْ اسائٗ
داد کٗ کبس ؽغتؾٛی سٚصأٗ سا آعبْتش کٕذ کٗ ِّکٓ اعت ٔیبص ثٗ

پیؼ ثیٕی٘بیی دس ارشا ثبؽذ .رٕظ کف٘ب دس اتبق٘بی ِختٍف ٚ
اتبق٘بی

ػًّ

تٛفیٗ٘بی

خبفی

سا

ِیعٍجذ.

ثشای ایزبد ؽشایظ ِغٍٛة دس ثیّبسعتبْ ثبیذ اصّ٘ٗ دأغتٗ٘بی
ا ٕ٘گبِی کٗ سٚس پژِشدٖ أغبْ ثیؾتشیٓ
ِختٍف عٛد ثشدِ ،خقٛفب
ٔیبص سا ثذاْ داسد.
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تجشیً َ تحلیل فضاٌاي غیز اصلي (خزد) مجمُعً

ایزبد فضب٘بي ثبص ِتٕٛع ثب ٚیژگي ِتفبٚت
ایزبد فضب٘بي ثبص ِتٕٛع ثب ٚیژگي فضبیي ِتفبٚت دس ِیبْ فضبی
دسِبٔی ثٗ ؽىً فضب٘بي عجض ثبػج تٕٛع ٔ ٚؾبط ِيگشدد.
-1-4-1

فضاٌاي باسي آساد

فضب٘بي ثبصي آصاد ثٗ فٛست ثبصي٘بي گش٘ٚي  ٚأفشادي دس ٔضدیه
دس ٚسٚدي  ٚاستجبط لٛي ثب ِضٛعٗ ثبصي خبسري ،اعتفبدٖ اص آٔٙب
سا ثشاي وٛدوبْ تغٙیً وشدٖ اعتٚ .رٛد ثبغچٗ ثشاي وبؽت أٛاع
گً  ٚگیب٘بْ دس داخً ثٕبثٗ فٛست پشاوٕذٖ ِ ٚتّشوض (گٍخبٔٗ)،
ایزبد فضب٘بي اعتشاصت ٔ ٚؾغتٓ ،ایزبد فضب٘بي ٔیّٗ ثبص ،ایزبد
ِغیش٘بي پیبدٖ ثب وف عبصي٘بي ِتٕٛعِ ،يتٛأذ ثٗ رزاثیت ِضیظ ٚ
رٍت تٛرٗ وٛدوبْ ثیفضایٕذ.
 - 2- 4-1استفادي حداكثز اس طبیعت

اعتفبدٖ صذاوخش اص عجیؼت ثٗ فٛست ایزبد فضب٘بي عجض ثٗ فٛست
چّٓ  ٚدسخت  ...ٚایزبد ٔٙش٘بي وُ ػّك دس صیبط ،ایزبد ِضٍي
ثشاي ثبغجبٔي  ٚوبؽت گیب٘بْ ،اعتفبدٖ اص گٍذاْ دس فضب٘بي
داخٍي ،ایزبد استجبط ِٕبعت ثیٓ دس ٚ ْٚثیش ْٚثب ایزبد فضب٘بي
ٔیّٗ ثبص ،فضبیي عجه  ٚفّیّي سا ثشاي وٛدوبْ ایزبد ِيوٕذ.
-3- 4-1

ایجاد ارتباط بصزي بیه دَ فضاي ٌمجُار

تشویت سا٘ش ٚثب فضب٘بي استجبعي ،اعتفبدٖ اص پٍٗ دس فضبي ثبصي،
اعتفبدٖ اص پٕزشٖ دس استفبع ِٕبعت ثیٓ فضبي داخٍي  ٚخبسد (ثٗ
استفبع 05عبٔتیّتش) استجبط ثقشي وٛدوبْ سا تمٛیت ِيوٕذ.

تقٛیش ( )02-8ثبصي  ٚعجیؼت

تقٛیش ( )05-8فضبي ثبص ِتٕٛع
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لبثٍیت تفىیه  ٚتشویت ِجٍّبْ ،اعتفبدٖ اص ِجٍّبْ چٕذ ِٕظٛسٖ ٚ
تىّیً ّٔٛدْ ِؼّبسي عبختّبْ ثب اعتفبدٖ اص تضئیٕبت  ٚتبویذ سٚي
رضئیبت ِي تٛأذ خاللیت وٛدوبْ سا تضشیه ّٔبیذ.
5- 4-1

استفادي اس ومادٌا َ وشاوًٌا

ٔمبؽي دیٛاسئ ،شدٖ ،پٍٗ ،آیٕٗ  ...ٚاسائٗ وف عبصي٘بي ِتٕٛع،
اعتفبدٖ اص ِزغّٗ  ٚگٍذاْ٘بِ ،يتٛأذ ثشاي ٔؾبٔٗ گزاسي ٚ
تؼییٓ ِضذٚدٖ ثشاي وٛدوبْ وبسثشد داؽتٗ ثبؽذ .اعتفبدٖ چٕذگبٔٗ
اص فضب٘بي استجبعي  ٚتؼشیف ایٓ فضب ثٗ فٛست یه خیبثبْ آِٛصؽي
ایزبد فضبي أؼغبفپزیش وٗ لبثٍیت تشویت ثب فضب٘بي دیگش سا
داؽتٗ

ثبؽذ.

ایزبد

فضبي

ِىج

ٚ

تزّغ

فضب٘بي

دس

استجبعي،

لشاسدادْ فضب٘ب ثٗ دٚس یه ٘بي ِشوضي وٗ ثبػج وب٘ؼ عٛي سا٘شٚ
ؽٛد .اعتفبدٖ اص فشَ پٛیب دس ِغیش صشوت  ٚفشَ ایغتب دس ِضً
تاللي ِغیش٘ب.
ایزبد

فضب٘بي

اداسي

ثب

ِضیغي

ثضسگغبالٔٗ

ٚ

ِتّبیض

اص

ثخؼ

وٛدوبْ .اعتفبدٖ اص فشَ٘بي عبدٖ  ٚثب لبػذٖ ثشاي ایزبد اثٙت
دس ٔظش وٛدوبْ ،ثىبسگیشي فشَ٘بي ِتفبٚت دس ٚسٚدي اداسي وٗ
ٔضدیه ٚسٚدي افٍي ِزّٛػٗ اعت  ٚاعتفبدٖ اص سٔگ٘بي عشد ثشاي
اثٙت ثخؾیذْ ثٗ آْ.
4-1
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داؽتٓ
ثشاي

ٚسٚدي

دٚ
ػَّٛ

ِزّٛػٗ،

ثٗ

ٚ

ِزضا

یه

دٚ

ٚسٚدي

وبسگیشي

ٚسٚدي
ثشاي

آوٛعتیه

افٍي
اػضبي

ِٕبعت،

اعتفبدٖ اص سٔگ٘بي گشَ  ٚسٚؽٓ.
عشاصي ّٔب ثٗ فٛست ّٔبیي ثب ٘ٛیت ثشاي
وٛدوبْ.
اعتفبدٖ اص فشَ٘ب  ٚؽىً٘بي پٛیب  ٚثبصیگٛػ ،اعتفبدٖ اص سٔگ٘ب
ِ ٚقبٌش ِتٕٛع ،اعتفبدٖ اص اؽىبي  ٚػٕبفش خیبي أگیض ِخً ثشد
 ٚثبس ،ٚسػبیت ِمیبط وٛدوبْ دس ػٕبفش ّٔب ،اعتفبدٖ اص ثشخي اص
فشَ٘بي آؽٕب ثشاي وٛدن ،اعتفبدٖ اص اٌّبْ٘بي تبویذ ثٗ ػٕٛاْ
ٔؾبٔٗ  ٚسػبیت عٍغٍٗ ِشاتت دس ػٕبفش ػّٛدي ّٔب.
- 5-1

اٌٚیٓ

تجشیً َ تحلیل فضاٌاي خارجي (سایت) مجمُعً

الذاَ

دس

اصذاث

یه

ِىبْ

ِٕبعت

ثشاي

دسِبْ

وٛدوبْ،

ِکبٔیبثی فضیش اعت .ثشاي ایزبد فضبیي ِٕبعت دس ٔظش گشفتٓ
ؽشایظ الٍیّي ِضیظ ِبٕٔذ ِیضاْ تبثؼ ٔٛس خٛسؽیذٚ ،صػ ثبد ...ٚ
ِغبئً فشٕ٘گي  ٚارتّبػي ِضً ِٛسد ٔظش  ٚتؼذاد  ٚعٓ وٛدوبْ
اعتفبدٖ وٕٕذٖ اص ِضٛعٗ ضشٚسي ِيثبؽذ.
دي اصل طزاحي محُطً ساسی بزای فضاٌاي َیژي كُدكان

 -2وبسثشد ػٕبفش عجیؼي
اعتفبدٖ اص تغییش عغٛس صِیٓ ،گیب٘بْ ،سٔگ  ٚثبفت عجیؼي ِيتٛاْ
فضب٘بي ِتٕٛع  ٚصیجب ایزبد ّٔٛد .دس عشاصي فضب٘بي ثبصي ،ثبیذ اص
ؽیجٙبي تٕذ  ٚتغییش عغٛس ٔبگٙبٔي پش٘یض ّٔٛد.
 -2تٕٛع  ٚأغزبَ...

جٍت دریافت ٌزگُوً رسالً َ مطالعات
معماری با قیمت پاییه با ما تماص بگیزید.
09907530920

