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/Cadyar00
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

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

دانلود رایگان نقشه های معماری

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 شؽل
دوم شوید .جهت اشتراک گذاشتن مطالب خود اینجا را کلیک کنید.

جيت دریافت ىرگٌنو رسالو ً مطالعات معماری با
قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
09903570990

قسمتی از رسالو طراحی مٌزه ىمراه با
پاًرپٌینت در  141صفحو در قالب ًرد:
 -9-9انواع موزه ها :
گونه بندی اولیه ای کهه در ب سهیاری از کشهورها هنهوز متهداول اسهت و همدنهان در اسهامی کمیتهه ههای تخصصهی
ایکوم دیده مهی شهود  ،تمهایز بهین مهوزه ههای صهنایی دسهتی  ،هنرههای کهاربردی  ،تهاریش  ،مهردم شناسهی  ،علهوم
طبیعی  ،دانش و فناوری  ،موزه های منطقه ای  ،محلی و موزه های تخصصی است  .در عین حهال سهیر تحهول
موزه ها از جنگ دوم جهانی به این سو به تدریج مرزهای بین رشته ها و مجموعه ها را از میان برداشته است .
اکنون موجه تر به نظر می رسد که موزه ها را به انواع زیر تقسیم کنیم:
 )1موزه های هنری

 )2موزه های تاریخی  )3موزه های تخصصی

 )4موزه های علمی

 )5موزه های فنی و صنعتی

 موزه های تاریخی  :آثهار و اشهیاق قهدیمی را کهه مهی تواننهد گویهای زمینهه و پیشهینه مهردم شناسهی و باسهتانشناسی و تاریخی باشند  ،در خود جای داده اند .
 موزه های تخصصی  :آثار تاریخی  ،هنری و فنی را به مناسبت های ویژه در معرض دید مردم قهرار مهیدهند  .دو نوع این موزه ها را به «موزه در هوای آزاد» و «موزه محلی» موسوم کرده اند .
 موزه های علمی  :گیاهان  ،جانوران  ،سنگ ها  ،خاک ها  ،سهنگواره هها و آندهه دسهت بشهر در خله آنههادخالت نداشته است  ،تهیه و نگهداری می کنند که بهه انهواع مهوزه ههای تهاریش طبیعهی  ،جهانوران زمینهی ،
گیاهان  ،ماهی ها و جانوران دریای طبقه بندی می شوند .
موزه های علمی مهمترین و فعال ترین موزه ها هستند  .موزه های علوم طبیعی می باید نقش ویهژه ای در
آگاه سازی و متقاعد ساختن مردم ایفا کنند و در سطح علمی اسنادی (بالػ بر میلیون ها نمونه) کهه پیشهرفت
دانش را از دیدگاه رشته های متعدد میسر می سازند در اختیار پژوهندگان قرار دهند .
 موزه های فنهی و صهنعتی  :سهاخته ههای فنهی و صهنعتی انسهان را در زمینهه ههای اختراعهات  ،اکتشهافات ،وسههایل نقلیههه  ،ماشههین آالت و ماننههد آنههها را بههه نمههایش مههی گذارنههد و بههه نههام هههای مههوزه اختراعههات  ،مههوزه
اکتشافات  ،موزه ماشین آالت و موزه وسایل نقلیه و ؼیره موسوم شده اند .
 موزه های هنری  :آثار و اشیاق زیبایی درباره نقاشی  ،معماری و مجسمه سازی و ؼیره را گهردآوری مهیکنند و آنها را به موزه های نقاشی  ،معماری و مجسهمه سهازی  ،هنرههای تزیینهی و صهنایی دسهتی  ،لهوازم
خانگی  ،موزه خط و خطاطی  ،کتاب و صحافی  ،موزه سرامیک و کاشی  ،موزه قهالی و قالیبهافی  ،مهوزه
کنده کاری و منبت کاری و صنایی دوبی  ،موزه گوهری و سرانجام موزه منسوجات طبقه بندی می کنند .
طبقه بندی موزه ها :
موزه ها را به شکل های گوناگون طبقه بندی کرده اند  ،موزه های تهاریش و باسهتان شناسهی  ،مهوزه ههای فضهای
باز  ،موزه های مردم شناسی  ،کاخ موزه ها  ،موزه های علوم و تاریش طبیعی  ،موزه های منطقه ای (محلی) ،
مههوزه هههای سههیار (گردشههی)  ،پههارک مههوزه ههها  ،مههوزه هههای سههیح (نظههامی)  ،مههوزه هههای اندیشههمندانه (خانههه
هنرمندان) .
 موزه تاریخی و باستان شناسی  :دید تاریخی دارند و بیانگر سلسله و دوره های تاریخی هستند  .بیشتر ایهنآثار بر اثر کاوش های باستان شناسی به دست آمده اند و بیانگر فرهنگ و تمدن گذشته و تلفی کننده علم ،
هنر و دانش یک ملت یا یک قوم هستند  .دنین موزه های مادر نیز نامیده می شوند موزه ملی ایران (ایران
باستان)  ،موزه ملی ورسای در فرانسه و موزه تاریش در واشنگتن از این نوع هستند .
 موزه فضای باز  :با ایجاد این نوع موزه ها می تهوان بهه معرفهی یافتهه هها و داده ههای مههم باسهتان شناسهیکمههک بزرگههی نمههود  .زمههانی کههه یههک کههاوش علمههی باسههتان شناسههی منجههر بههه نتههایج مطلههوب و کشههؾ آثههار
ارزشمند ؼیر منقول می شود و قابل انتقال به مهوزه هها نیسهت  ،بها فهراهم آوردن شهرایط و امکانهات الزم ،
مکان مورد نظر را جهت بازدید عموم مهیا می نمایند  .این امر در اصطیح بهه مهوزه فضهای بهاز مشههور
است  .از جمله ایهن مهوزه هها مهی تهوان بهه تخهت جمشهید در شهیراز و محوطهه تهاریخی هگمتانهه در همهدان
اشاره نمود .
این موزه ها در دیگر کشهورها ماننهد دهین  ،یونهان و برخهی از کشهورهای اروپهایی نیهز معمهول اسهت  .در
استان خراسان محوطه تاریش «بندیان» در گز که دارای گدبری های بسیار زیبایی از دوره ساسانیان است
و همدنین محوطه تاریخی «شایاخ» نیشابور می توانند مکان مناسبی برای این امر باشند .
 موزه های مردم شناسی  :فرهنگ  ،آداب و رسوم  ،اعتقادات  ،پوشاک و سنن اجتماعی حاکم بر جامعه رانشان می دهند  .موزه مردم شناسی تهران و حمام گنجعلی خان کرمان از این نوع هستند .
 کاخ موزه ها  :بنا یا اثر تاریخی هستند که از گذشتگان به دست ما رسیده و بیانگر وضعیت و نحوه زندگیصاحبان آن است  .ممکن است در این بنا اشهیای تهاریخی و نیهز آثهار هنهری از جملهه نقاشهی روی دیهوار ،
گدکاری و  . . .وجود داشته باشد  .کاخ مهوزه هها معمهوال در مراکهز حکهومتی بوجهود مهی آینهد  .ههدؾ از

-

-

تاسیس این موزه ها به نمایش گذاشتن اثر و بنای تاریخی و نیز عبهرت آمهوزی اسهت  .مجموعهه کهاخ ههای
سعد آباد تهران و باغ ملک آباد مشهد از این نوع موزه ها هستند .
موزه های هنری  :انواع هنرهای تجسمی و تزیینی که از زیبایی شناسی باالیی برخوردارند  ،را به نمایش
در می آورند و معموال باز دیدکننهدگان زیهادی نیهز دارنهد  .مهوزه هنرههای زیبها در تههران و مهوزه هنرههای
تزیینی در اصفهان از این نوع هستند
موزه علوم و تاریش طبیعی  :تجربه های علمی بر اسهاس شهواهد و وسهایل کهاری و تهاریخی طبیعهی کهه در
برگیرنده گونه های مختلؾ گیاهی به ویژه جانوران است را به نمهایش مهی گذارنهد  .مهوزه تهاریخی طبیعهی
اصفهان و موزه علوم و تاریش طبیعی مشهد از این نوع هستند .
موزه های محلی یا منطقه ای  :بیانگر و نمودار فرهنگ یک منطقه و یا یهک محلهه خهاس هسهتند و صهرفا
آثار و اشیاق تاریخی همان منطقه را به نمایش مهی گذارنهد  .مهوزه شهوش  ،تخهت جمشهید و مهوزه تهوس در
خراسان از این نوع هستند .
موزه های سیار  :برای پیشبرد سریی اهداؾ فرهنگی و به دلیل عدم امکانات موجود در مناط و شهرهای
محروم شکل مهی گیرنهد  .ایهن مهوزه هها فرهنهگ ههای گونهاگون را در مکهان ههای مختلهؾ در معهرض دیهد
عموم می گذارند  .اگر به این نوع موزه ها توجه کافی شود  ،بسیار تاثیر گذار خواهند بود .
پارک موزه ها  :به دلیل داشهتن ابعهاد گونهاگون علمهی و فرهنگهی و جاذبهه ههای تفریحهی و آموزشهی و نیهز
تفریحی از اهمیت زیاد برخوردارند  ،درا که مسایل زیستی و طبیعی را از نزدیک بهرای مهردم بهه نمهایش
می گذارند  .ویژگی مهم این موزه ها این است که عموم مردم می توانند از دیدن آنها بههره منهد شهوند  .در
ایران ایجاد پارک موزه سابقه ندارد ولی در کشورهایی مانند دین و کره شمالی مرسوم است .
موزه های نظامی  :روند تاریخی انهواع سهیح ههای نظهامی و جنگهی را در معهرض دیهد همگهان قهرار مهی
دهند  .این نوع اشیاق شامل لباس های نظامی رزمی  ،اسلحه و دیگر وسایل رزمی نیز هستند .
موزه های اندیشمندان (خانه هنرمندان)  :برای ارج نههادن بهه هنرمنهدان  ،نویسهندگان  ،مخترعهان و مفهاخر
جامعههه  ،معمههوال پههس از درگذشتشههان در خانههه شخصیشههان پدیههد مههی آیههد و در برگیرنههده وسههایل شخصههی ،
وسایل کا ر و آثار ایشان است  .این موزه ها بیشتر در کشورهای اروپایی مرسوم است .
خانه شکسپیر نویسنده مشهور انگلیسی و ادیسون مخترع بر در امریکا از ایهن نهوع اسهت  .در ایهران ههم
خانه بزرگ مهرد موسهیقی «اسهتاد ابوالحسهن صهبا» تبهدیل بهه مهوزه شهده و در برگیرنهده تابلوههای نقاشهی ،
تالیفات و اموال شخصی وی است .

 -9-7شناخت اجزای فضای مختلف :
بخش های مختلف موزه :
بایست با توجه به فضای موجود  ،بخش هایی را به منظورهای زیر اختصاس داد :
 بخشششش ادا:ی  :شهههامل اتههها مهههدیر مهههوزه  ،اتههها کارکنهههان  ،کتابخانهههه  ،آزمایشهههگاه مرمهههت  ،نمازخانهههه ،آبدارخانه و ؼذاخوری  ،گیشه فروش بلیط و نشریات تخصصی  ،محل استقرار نگهبان .
 مخزن آثا : :جهت نگهداری از آثاری که به نمایش در نمی آینهد و یها نمهایش انهها بصهورت فصهلی تؽییهرمی کند .
 بخش تاسیسات  :موتورخانه  ،تابلوهای بر  ،سیستم دزدگیر و اعیم خطر . بخش خدمات  :محلی جهت استقرار نیروهای خدماتی و قرار دادن ابزار کار روزانه .فضاها و دیاگ:ام :وابط فضاها :
فضاهای موزه :
 تاالر ورودی یا البی -گالری ها یا تاالرهای نمایش آثار

 کتابخانه آزمایشگاه رستوران (دایخانه یا کافه تریا) انبار آثار بخش اداری سالن های کنفرانس (آمفی تیاتر) پارکینگتاال :و:ودی :
درهای ورودی موزه بایهد بهه حهدی باشهد کهه محافظهت و کنتهرل آنهها بهرای نگهبانهان آسهان و میسهر باشهد  .وضهی
مطلوب آن است که موزه فقط یک در ورودی عمومی اصلی و وسیی داشته باشد و توسط دهراغ یها عیمهت ههای
دیگر کامی مشخس باشد  .این در باید به سرسرا و یها اتها ورودی مهوزه منتههی شهود  .در ایهن اتها یها سرسهرا
بخهش فههروش بلههیط  ،میهز اطیعههات و فههروش انتشهارات قههرار دارد  .در و یهها درههای ورودی مههوزه بایههد از نظههر
تزیینات ساده و با سبک معماری بومی و معمول در جامعه هماهنگ باشد  ،همدنین اندازه آنها باید دنان باشد که
تعداد زیادی از افراد در یک لحظه بتوانند به آسانی از آنها عبور کنند .
اتا ورودی موزه باید به گونه ای ساخته و تزیین شود که نظهر مهردم را جلهب نمایهد و معهرؾ مهوزه نیهز باشهد
زیرا این اتا نخسهتین بخهش مهوزه اسهت کهه بازدیهد کننهده بهه آن وارد مهی شهود  .محوطهه ای ورودی نبایهد آنقهدر
وسیی باشد که آنق در که بازدید کننده در آنجا احساس ؼریبی و گم شهدن نمایهد و از سهوی دیگهر بایهد آنقهدر وسهعت
داشته باشد که گروه های بازدید کننده براحتی در آن گرد آمده  ،از آنجا به سهوی تاالرههای نمهایش حرکهت کننهد .
این محوطه را نباید از میز و صندلی و دیگر وسهایل انباشهته کهرد  ،فقهط دنهد صهندلی یها یکهی  ،دو نیمکهت کهافی
است  .نقشه دیواری راهنمای موزه نیز باید در این قسمت نصب شود .
جزوه های راهنمای موزه را نیز می توان بر روی میزهای کودک در این محل قرارداد  .ساعت دیواری  ،تلفن
عمومی حتی صندو پست نیز از وسایل ضروری این محوطه است  .مطلوب تهرین و مناسهب تهرین رابطهه بهین
محوطه ورودی و تاالرهای نمایش را می توان توسط دو در به دو طرؾ سهاختمان کهه در آنهها تاالرههای نمهایش
واقی شده باشند برقرار کرد  .وجود این دو در  ،تردد در تاالرها و نظارت بر آنها را آسان می سهازد  .در مهوزه
هایی که ورود و خروج به وسیله دستگاه ها ی الکترونیکی کنترل می شود این وسایل را می توان در محوطه که
دو در اصلی تاالرها از آن منشعب می شوند تعبیه نمود .
گال:ی ها یا تاال :نمایش آثا: :
گالری فضایی است که در آن آثار تاریخی برای بازدید عموم به نمایش گذاشته می شود  .یک گالری باید به گونه
ای برگزار شود که عموم مردم بتوانند آثار را بدون هیچ مشکلی تماشا کنند .
گ:دش و مسی :ح:کت د :نمایشگاه :
مسیله مهم دیگر مسیله گردش و مسیر حرکت است که باید با دقت بررسی گردد  .بطوری که ترتیهب و مسهیر نهه
تنها برای کسی که به نقشه نگاه می کند بلکه برای بازدید کننده ههایی کهه از فضها عبهور مهی کنهد کهامی روشهن و
بدون ابهام باشد  .تاالرهای نمایش باید به نحوی ساخته شوند که بازدید کنندگان بتوانند در آنها بهه راحتهی گهردش
نمایند و اشیاق را از تمام جوانب تماشا کنند  ،لذا ایجاد مسیر یا راه یک طرفه در تاالر نمایش صحیح نمی باشد .
بهترین روش  ،ایج اد فضاهای باز در تاالرهای نمایش است تا بازدید کننده از بین این فضاها عبور کنهد و بتوانهد
به دلخواه از هر قسمت تاالر به قسمت دیگر رفتهه  ،پهس از بازدیهد حتهی از قسهمتی از مجموعهه آثهار بهدون دیهدن
کلیه آنها از تاالر موزه خارج شود .

 کتابخانه :کتابخانه های عمومی  ،آثار علمی عمومی و دیگر ابزار اطیع رسانی را عرضه می کننهد کهه بطهور مسهتقیم در
قفسه های باز در دسترس هستند  .وجود مجموعه های منظم و جستجوی موضوعی کتب بصورت داپی و سهایر
امکانات  ،محدود به کتابخانه های عمومی بزرگتر می باشند  .کتابخانه های عمومی هیچ گونه وظهایؾ آکادمیهک
یا اهداؾ بایگانی نداشته و معموال فقط یک بایگانی بسیار کودک دارند .
بعضی اوقات این بخش بایگانی هم در آنها وجود ندارد  .دنین کتابخانه هایی به راحتی در دسترس عموم بهوده و
توسط کودکان و نوجوانان و بزرگساالن استفاده می شهوند  .سهطح علمهی و انتخهاب کتهاب هها و ارایهه خهدمات در
کتابخانه های عمومی مطاب با نیازهای مراجعین اسهت  .کتابخانهه بهه عنهوان یهک مرکهز برقهراری ارتبهاط بهرای
تمام گروه های جامعه بوده و عیوه بر استفاده از روش های نسبی فراهم کردن کتاب می تواند دارای بخش های
مطالعه مروری  ،بخش پرسش ها و پیشنهادات شهروندان  ،یک ؼهذاخوری  ،امکانهات گهوش دادن بهه موسهیقی ،
اتا های تفریحی و جلسات و صندلی های مطالعه برای گروه ها و افراد دیگر باشد .
امکانات دیگر از قبیل وجود کتابخانه موسیقی  ،کتابخانه  ،برای امانت دادن آثار هنری و سرویس متحرک برای
امانت دادن  ،هم الزم می باشد  .عیوه بهر کتهاب و روزنامهه  ،ارایهه ماهنامهه هها و هفتهه نامهه هها  ،بروشهورها ،
بازی با وسایل اطیع رسانی جدید ( ، CDویدیو  ،نهرم افهزار  ،کهامپیوتر شخصهی) بهرای اسهتفاده در کتابخانهه یها
امانت گرفتن وجود دارد .
طراحی اتا باید به گونه ای باشد کهه کودکهان  ،بزرگسهاالن و جوانهان را بهه خهود جلهب کنهد تها وقهت خهود را در
فضاهای مجزا با پین باز که مطالعات در آنجا انجام می شود بگذارند  .مساحت زیر بنا به میزان اندازه مجموعه
بستگی دارد  .برای هر  110111واحد ابراز اطیع رسانی باید زمینی به مساحت  311متر مربی و قابل اسهتفاده
در مجموع در نظر گرفت  .هدؾ از این کار فراهم کردن حداقل ابزار اطیع رسانی به ازای هر فرد می باشد .
معموال در طراحی کتابخانه  ،باید به استفاده از بخش های عمومی و باز  ،قابهل توسهعه و دنهد منظهوره بهه شهکل
مربی که بصورت افقی سازماندهی شده اند و دارای ورودی جذاب و زیبایی هستند توجه کرد .
مکان های مورد استفاده برای بزرگساالن می تواند دارای  5یا  6قفسه (حداکثر دسترسهی  1/81متهر)  ،و محهل
های مخصوس کودکان  4قفسه با ارتفاع دسترسی حدود  1/2متر باشد  .طول راهروهای قفسه هها نبایهد بهیش از
 3متر بوده و باید محل هایی برای نمایش و قرار دادن کتاب ها داشته باشند  .جابجایی کتاب ها باید با درخ های
دستی مخصوس به طول × عهرض × ارتفهاع ( )921mm × 991mm × 511 mmصهورت گیهرد  .آسانسهور
حمل وسایل باید در قسمت ورودی ارایه خدمات بوده و کتابخانه های بزرگتر باید دارای وسایلی برای حمل کتاب
ها باشند .
بارگذاری طبقات در کتابخانه های عمومی نباید بهیش از  5/1KN/m2باشهد  .در انبارههای بایگهانی و منهاط بهاز
قابل دسترس با مخازن بسته این میزان حدود حهداکثر  7/5 KN/m2و در انبارههای فشهرده (قفسهه ههای متحهرک)
 12/5تا  15/1KN/m2می باشد .
مناطق  :مناط تاالر مطالعه  ،به همراه فضایی برای کار و خواندن کتاب باید به راحتی در دسهترس باشهد و در
نتیجه  ،تا حد امکان سطح کمتری را اشؽال نماید  .این شرایط در جابجایی کتاب ههم (مهوثر اسهت  ).در کتابخانهه
ها  ،باید سیستم تابلوهای عییم واضح با حالت خوانا وجود داشته باشد تا قفسه های کتاب  ،و محل ارایه خهدمات
را نشان دهد از بکارگیری کتاب های افست باید جلوگیری شود  .برای افهراد معمهولی  ،دسترسهی بهه محهل ههای
اسههتفاده از کتههاب و تههاالر مطالعههه در طبقههات مختلههؾ بایههد از طری ه پلکههانی صههورت گیههرد امهها بههرای معلههولین و
جابجایی کتاب برای این دسته از افراد باید از آسانسور استفاده کرد  .در مناط اسهتفاده و مطالعهه کتهاب  ،مقهدار
بار کؾ اتا باید  ≤ 5/1KN/m2باشد .

پهنا  :پهنای مسیرهای درخش باید بیشتر از  1/2و پهنای فضای باز بین قفسه ها حداقل  1/3تا  1/4متر (یها بهر
اسههاس مقههررات محههل) باشههد  .بایههد حتههی االمکههان از تههداخل و تقههاطی مسههیرهای مههراجعین بهها مسههیولین کتابخانههه و
جابجایی کتاب ها جلوگیری گردد  .دسترسی به تاالرهای مطالعه می تواند از طری درهای کنترل شده مجهز به
تجهیههزات ایمنههی و در صههورت امکههان  ،نهههاد یههک ورودی و خروجههی مههی باشههد  .بخههاطر دالیههل عملههی ،درهههای
کنترلی باید نزدیک میز امانت یا قسمت مرکزی اطیعات کتابخانه واقی شوند .
دما  :دمای قسمت های مربوط به استفاده کنندگان کتابخانه  ،باید  21 º + 2 ºCبا رطوبت نسهبی تقریبها + %51
 51و تهویه هوای (جایگزین نمودن هوای تازه)  21m3بهرای ههر فهرد در ههر سهاعت باشهد  .ایهن مقهادیر را مهی
توان با توجه به وضعیت هوا کاهش یا افزایش داد  .به دلیل آسیبی که اشعه های گرمایی و ماوراق بنفش به کاؼذ
و صحافی ها می رسانند  ،بایهد از تهابش نهور مسهتقیم خورشهید جلهوگیری نمهود  .بخهاطر مصهرؾ زیهاد انهرژی و
هزینه های جاری باال  ،تهویه مطبوع تنها باید در جاهای کامی ضروری تعبیه شود  .تهویه طبیعی در سهاختمان
های کودک و کم عرض مناسب تر است .
کتاب ها  :کتاب ها باید بصورت افقی بر روی درخ های دسهتی یها روی تسهمه نقالهه جابجها شهوند (در ایهن حالهت
باید مراقب آستانه ها بود  .در تؽییرات حاصله بر روی سطح باید از پله ای شهیب دار کمتهر یها مسهاوی  1/16یها
آسانسورهای تخت استفاده کرد  ).برای حمل و نقل کتاب ها بصهورت عمهودی بایهد آنهها را در آسانسهور یها تسهمه
نقاله (مسیر و سطح شیبدار مایل باید به دقت طراحی شود  ،در این حالت هزینه ههای نگههداری بسهیار کمتهر مهی
باشند ).
تْسط یک سیستن حول ّ ًمل کاًتیٌری (لابل برًاهَ ریسی از لحاظ هکاًیکی ترکیبی از کشش ُای افمی ّ
آساًسْرُای پلَ برلی لائن) یا از طریك سیستن حول ّ ًمل کاًتیٌری اتْهاتیک (هسیرُا بَ دلخْاٍ  ،بصْرت افمی
یا عوْدی  ،کاهال اتْهاتیک ّ تحت کٌترل کاهپیْتر اًتخاب هی شًْذ  .در ایي حالت بِرٍ برداری با ُسیٌَ ُای
باال ّ بذّى صرف ُسیٌَ ُای جاری باال هی باشذ)  ،جابجا ًوْد  .اهکاًات داخل بخش کٌترل شذٍ بایذ شاهل
لسوت ُای زیر باشذ  :اطالعات تاالر هطالعَ  ،کتابٌاهَ  ،پایاًَ ُای لابل استفادٍ کاتالْگ  ،ثبت ًام ّ برگرداًذى
کتاب ُایی کَ فمط داخل تاالر هطالعَ هی تْاى از آًِا استفادٍ کرد ّ ،سایل ّ اهکاًات فتْکپی (در اتاق ُای
جذاگاًَ)  ،لفسَ ُای باز بَ رّی عوْم  ،هحل ُای کار ّ در صْرت لسّم هٌابع ّ هخسى ُای باز بَ رّی
دیگراى

جيت دریافت ىرگٌنو رسالو ً مطالعات
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