فروشگاه  ،بزرگترین سایت تخصصی معماری
جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا  100با 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.
09907530920

https://t.me/Cadyar
https://t.me/Cadyarmemar

آیدی تلگرام
آیدی تلگرام

Vrya.cadyar@gmail.com
جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
دانلود کتب معماری
آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری
دانلود مقاالت معماری

http://www.cadyar.com/?cat=473
http://www.cadyar.com/?cat=262
http://www.cadyar.com/?cat=1377

دانلود نقشه های معماری

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

دانلود رساله و مطالعات معماری
آموزش رایگان نرم افزار های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1300
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 دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما تماس
بگیرید.
09907530920

قسمتی از جامع ترین رساله طراحی موزه مد و لباس در  199صفحه
در قالب ورد:
 3-3رهنمودهاي برنامه ريزي
موزه نهادي نيست كه بتوان تعدا بيشماري از آن را از روي يك نمونه واحد و خاص ساخت .موزه موارد و عوامل مختلف زير از
خصوصيات متفاوتي برخوردار هستند:
الف – اهميت نسبي كه هر موزه براي اهداف و سياست هاي :مطالعه و مستند سازي ،محافظت ،آموزش ،فرهنگ و غيره قايل مي
شود.

ب  -ماهيت نظم يا نظم هاي اصلي پوشش داده شده در زمينه هاي مختلف هنر ،علوم انساني ،طبيعت و جهان ،تكنولوژي و متعاقباً
فرم هاي متفاوتي كه ارايه مي شوند.
ويژگي هاي معمارانه موزه برحسب اينكه در يك ساختمان جديد يا يك ساختمان قديمي باشد ،در فضاي باز يا در داخل بافتفشرده شهري باشد و غيره.
از اينرو تفاوت هاي بسياري ما بين انواع موزه ها مانند :يك موزه هنري يا يك موزه تكنولوژي پيشرفته وجود دارد ،با توجه به وجود
اين تفاوت ها ،معموالً طرح مسئله اشيا و مجموعه هاي موزه ارجحيت دارد .زيرا موزه تنها يك ساختمان نيست بلكه مجموعه اي
است كه بايد پاسخگوي تعداد زيادي عملكرد متنوع باشد ،عملكردهايي كه موزه توسط آنها تعريف مي شود .اينگونه عملكرد ها
همانطور كه به تفصيل به آنها اشاره شد ،از گردآوري و ايجاد مجموعه هاي موزه شروع شده و از طريق سازماندهي و استقرار مناسب
آنها به شكل نهايي موزه منجر مي شود .در اين شرايط برنامه ريزي و طراحي موزه ها عمالً فرآيندي است كه طيف وسيعي از
مشكالت و مسائل ساده تا پيچيده را در بر مي گيرد.
در فرآيند برنامه ريزي و طراحي موزه ها ،روش هايي كه بكار گرفته مي شوند ،طبعاً بدليل خصوصيات متنوع بسيار متفاوت مي
باشند .از جمله ،روش هايي كه مبتني بر تجربه بوده و يا روش هايي كه بسيار خشك ،غيرقابل انعطاف و بر مبناي رياضيات محض
قرار دارند .نكته مهم در اينجا آن است كه اين روش ها علي رغم تفاوت هايي كه بين آنها وجود دارد تابع روند زير هستند:
الف -شناخت و تعريف مسئله و تعيين اهداف مورد نياز.
ب – گردآوري اطالعات
ج – تحليل نيازها و اطالعات گردآوري شده
د  -دستيابي به انديشه ها و راه حل هاي مختلف
ه  -تركيب يا پيوند ايده ها به منظور ايجاد طرح هاي كاملتر
و  -ارزيابي و آزمايش روش هاي مختلف برنامه ريزي و طراحي كه پاسخگوي نيازها به گونه اي بهتر باشد.
بنابراين برنامه ريزي و طراحي موزه ،روند پيگير و پرزحمت است كه دائماً داراي اثر متقابل در مقاطع برنامه ريزي و طراحي است .
به عبارت ديگر برنامه موزه ها پيوسته بخش جدا ناپذير طراحي آنها را تشكيل مي دهد .از اينرو بسيار مهم است كه برنامه به گونه
اي هدف دار ،قابل تصور و جامع تدوين شود.

 1-3-3ضوابط و رهنمودهاي برنامه ريزي فيزيكي:
تدوين برنامه فيزيكي موزه ها با توجه به ضرورت و دسته بندي فضاهاي آنها برحسب خصوصيات عملكردي ،ميزان عموميت يا
ويژگي فعاليت ها و وسايل و تجهيزات مورد استفاده انجام شده است .از اين جهات فضاهاي موزه به سه دسته تقسيم شده اند :
فضاهاي عملياتي موزه ،فضاهاي عمومي ،و فضاهاي پشتيباني.

 1-1-3-3فضاهاي عملياتي موزه:
آن دسته از فضاهايي كه اختصاص به فعاليت كاركناني داردكه ارتباط مستقيم با عملكرد هاي اصلي موزه دارند ،فضاهاي عملياتي
بشمار مي روند .خصوصيات فيزيكي اينگونه فضاها و سرانه زيربناي آنها از يكسو به نوع مسئوليت كاركنان بستگي دارد از سوي
ديگر ناشي از نوع وسايل مورد نياز و تجهيزات بكار رفته در آنها مي باشد.
با توجه به تنوع مسئوليت هاي محوله در ساختار عملياتي موزه ها ،كاركنان موزه را در اين سطح مي توان به طور مقدماتي در گروه
هاي زير طبقه بندي نمود:
گروه مديريت شامل :مديريت موزه و سرپرستان بخش هاي مختلف.گروه متخصصين فني و پژوهشي موزه كه در آزمايشگاه در ارتباط با كارگاه هاي فني و هنري و ساير امور تخصصي ويژه كه درموزه ها اشتغال دارند.
كاركنان اداري شامل :دستياران فني و اداري شاغل در بخش هاي مختلف موزه.كاركنان دفتري.كاركنان فوق الذكر برحسب طبيعت فعاليت هاي عملياتي موزه گروه بندي شده اند و طبيعي است كه گروه بندي رسمي آنها بر
اساس خصوصيات دقيق پرسنلي آنها و قوانين امور استخدامي امكانپذير مي باشد .از گروه بندي فوق در اينجا براي تدوين اصول
عمومي حاكم بر ساختار فيزيكي موزه ها و برنامه ريزي فضايي آن استفاده مي شوند.
با توجه به انواع مسئوليت هاي كاركنان موزه و امكانات و تجهيزات مورد نياز آنها ،فضاهاي عملياتي خود به دو دسته تقسيم مي
شوند :فضاهاي اداري ،فضاهاي فني و كارگاهي.

فضاهاي اداري  :مبلمان فضاهاي اداري استاندارد شامل ميزها و قفسه ها ،تحت تاثير نوع مشاغل كاركنان آن است (رجوع شود
به ضوابط فضاهاي اداري) اينگونه مبلمان ها مي بايد از انعطاف پذيري كامل برخوردار باشد و قابليتپذيرش تغييرات آتي را داشته
باشد .پيش بيني فضاي الزم براي ساير وسايل و تجهيزات ويژه مانند :ماشين هاي الكترونيكي ،دستگاه كپي و غيره ضروري است.
سرانه فضاهاي اداري برحسب نوع مشاغل و تجهيزات مورد نياز آنها بشرح زير مي باشند :اين ارقام برحسب استاندارهاي متوسط
بين المللي ) ( 1و براساس فضاهاي مديريت و فضاهاي كار اداري است در صورت گروه بندي دقيق مشاغل اداري در موزه ها،
استاندارهاي سرانه زيربنا ضوابط ساختمان هاي اداري مالك عمل است.
الف – فضاي كار مديران و سرپرستان (مديريت موزه ،سرپرست بخش فني و پژهشي ،روابط عمومي و امور اداري و 15مترمربع
است .در صورت نياز اين فضاها به – مالي) :فضاي اداري مورد نياز اين قبيل كاركنان معادل15 - 30مترمربع نيز ضروري است.
در صورت نياز اين فضاها به جلسات و گردهمايي ،فضاي معادل  15 – 30مترمربع نيز ضروري است.
ب  -فضاي كار كارشناسان ارشد :براي اينگونه كاركنان نياز به فضايي به ميزان  10تا  12مترمربع ضروري است.
الزم است تا فضاي اضافي براي استفاده از تجهيزاتي مانند كامپيوتر به ميزان  2مترمربع و دستگاه فتوكپي به ميزان  3مترمربع نيز
پيش بيني شود.
7تا  9مترمربع (فضاي انفرادي حداقل  9مترمربع)
 /ج  -فضاي كار ساير كارمندان و كاركنان :براي هر نفر 5ضروري است .پيش بيني فضاي اضافي براي موارد زير ضروري است :
كامپيوتر  2مترمربع ،بايگاني  6تا 8مترمربع براي هر هزار پرونده.
د  -اتاق تكثير :در صورت نياز به فضاي مستقل براي تكثير ،به ازاي هر دستگاه تكثير  3مترمربع و حداقل 9مترمربع (براي 3
دستگاه تكثير) الزم است .در صورت انجام مقابله و تطبيق متون در فضاي تكثير  3مترمربع و براي انجام صحافي نيز  2مترمربع
بايد اضافه شود.
ه  -انبار لوازم مصرفي و تداركات عمومي(هفتگي) :در موزه هاي بزرگ ،فضايي مستقل براي اين منظور الزم است (كه مساحت آن
به ازاء هر  10نفر  4مترمربع پيش بيني مي شود( .جدول شماره1
فضاهاي فني و كارگاهي :اينگونه فضاها غالباً جهت حفاظت اشياء و مجموعه هاي موزه و چگونگي نمايش آنها مورد نياز است .
حفاظت اشياء و مجموعه هاي موزه بطور كلي با توجه به ارزيابي شرايط فيزيكي ،آزمايش مواد در آزمايشگاه ،بازسازي اشياء و ساير
امور حساس مربوط به مجموعه ها صورت مي گيرد .از اينرو فعاليت هاي كارگاهي در اين مرحله نيازمند فضاهاي زير است:

آزمايشگاه :فضاي الزم براي آزمايشگاه به ميزان 9تا  11مترمربع براي هر نفر (حداقل  12متر انفرادي) است.فضاي اضافي مورد نياز جهت قفسه ها و ساير تجهيزات به ميران  3تا  4مترمربع است.

كارگاه بازسازي :فضاي كارگاه حفاظت جهت بازسازي و آماده سازي اشياء و مجموعه ها بايد بر مبناي بزرگترين قطعه و يا شيء(هماهنگ با موضوع موزه) كه قرار است در اين فضا بر روي آن كار شود ،تعيين مي شود .در 1متر فضاي باز بايد پيش بيني شود .
فضاي اضافي به ميزان  8تا  10مترمربع براي  /اطراف شيء مورد نظر 5تجهيزات مخصوص مورد نياز است.
فعاليت هاي كارگاهي مربوط به امور نمايش بطور كلي مربوط به طراحي نمايشگاه هاي موزه ،نگهداري و برپايي آنها مي شود .
خصوصيات اينگونه فضاها به شرح زير مي باشد:
كارگاه طراحي :از اين كارگاه براي طراحي داخلي نمايشگاه استفاده مي شود مساحت آن به ازاي هر نفر  10تا 12متر مربع(حداقل  16متر مربع انفرادي) محاسبه مي شود براي استفاده از كامپيوتر  2مترمربع ،تكثير  3مترمربع تكثير نقشه  6مترمربع به
فضاي كارگاه مي بايد اضافه شود.
كارگاه برپايي نمايشگاه و نگهداري از آن :عالوه بر فضاي كارگاه به ميزان  12تا  16مترمربع براي هر نفر(حداقل  18مترمربعانفرادي) ،فضايي نيز جهت ماشين ابزار و كارهاي برقي در مجاورت كارگاه به همان ميزان بايد در نظرگرفت .براي انبار مواد و
مصالح  8تا  10مترمربع فضاي اضافي الزم است.

تاريك خانه :فضاي عكاسي مورد نياز بخش نمايش و بخش حفاظت است و از اينرو در موزه هاي بزرگ هر كدام از اين بخشها نياز به فضاي عكاسي مستقل دارند .بطور معمول براي تاريكخانه فضايي به مساحت  15تا 20مترمربع ضروري است .جهت
انبار مواد فضايي به مساحت  3الي  5مترمربع بايد اضافه شود .جدول شماره2

 2-1-3-3فضاهاي عمومي :
فضاهاي عمومي در موزه هاي بطور كلي اختصاص به فضاهايي دارد كه خدمات عمومي موزه ها را ارايه نمايند .اينگونه فضاها شامل
فضاي ارايه نمايشات موزه ،فضاي اطالع رساني آموزشي و تحقيقاتي مي شوند.
فضاي نمايشگاه :علت وجودي و ماهوي هر موزه و نمايشگاه آن است كه استفاده كنندگان را با تجربه مستقيمي از ديدن و لمس
كردن اشيايي كه داراي سوابق تاريخي هستند روبرو سازد .براي تحقق اين هدف ،موزه مي بايد نمايشگاه هاي مناسب و محيطي
مساعد براي استفاده از مجموعه هاي موزه فراهم سازد .در اين شرايط با مقايسه فضاي نمايشگاه موزه ها متوجه مي شويم كه حتي
در دو موزه نيز اين فضاها با يكديگر مشابه نيستند .بطور كلي تعداد اشياء و مجموعه هاي نمايشي و همچنين تعداد بازديدكنندگان،
در طول زمان ،در موزه هاي مختلف با يكديگر تفاوت دارند .عالوه بر آن ضوابط مربوط به چگونگي دسترسي به مجموعه ها براي
استفاده و تماشاي آن نيز متفاوت است.
بنابراين در ارتباط با مسائلي چون اندازه فضا مسير گردش و طرح موزه راه حل ها و روش هاي برخورد بسيار متفاوتي وجود دارد از
اينرو استاندارد نمودن ابعاد نمايشگاه موزه ها و تدوين برنامه فيزيكي امري بي فايده و غير ضروري است .بنابراين تعريف دقيقتر
خصوصيات كالبدي فضاي نمايشگاه به گونه اي كه قابل تعميم در مورد اكثر موزه ها باشد فقط از طريق ارايه رهنمودهاي كلي
درباره روش استقرار و نمايش اشيا ،چگونگي نور پردازي آنها نحوه ارتباط بازديد
كنندگان با آنها و  . . .امكان پذير است .به اين گونه خصوصيات فضاي نمايشگاه در فصل مربوط به ارايه ضوابط طراحي موزه ها
به تفضيل اشاره خواهد شد.

 3-1-3-3فضاي اطالع رساني ،آموزشي:
اينگونه فضاها به صورت مستقيم يا غير مستقيم ،درايجاد زمينه مناسب براي تحكيم رابطه بازديد كنندگان با موزه و فعاليتهاي
نمايشي آن موثر اند و از اينرو بايد از موقعيت مشخص و ارتباط صريحي با بازديد كنندگان برخوردار باشند و در خدمت اهداف و
تصوير باشند كه موزه در اذهان عمومي ايجاد مي كند .بررسي خصوصيات فيزيكي اينگونه فضاها به شرح زير مي باشد:
پذيرش :اين قسمت كه ميز اطالعات مراجعين را شامل مي شود ،بايد نزديك فضاي نمايشگاه و نقشه هاي موقعيت يابي ،پوسترها
و بولتن هاي اطالعاتي درباره موضوع نمايشگاه باشد.
طول ميز پذيرش بستگي به تعداد كاركنان اين قسمت دارد و معموالً فاصله بين دو نفر در پشت ميز  1/8متر است .
ارتفاع ميز پذيرش در حدود  70سانتيمتر و پيش بين فضاي انتظار با در نظر گرفتن تعداد مناسبي صندلي براي بازديدكنندگاني كه
مايل به مالقات با كاركنان هستند ،حداقل  2متر مربع براي هر نفر ،ضروري است.
فضاهاي آموزشي :در بسياري از كشورها تسهيالت آموزشي در موزه ها بطور فزآينده اي در جهت استفاده وسيعتر بازديدكنندگان
از آنها بكارمي رود و از اين امكانات به جز دانش آموزان مدارس افراد و گروه هاي ديگري نيز به طور برنامه ريزي شده استفاده مي
كنند.

تعداد فضاهاي آموزشي و اندازه آنها متناسب با تعداد گروه هاي بازديد كننده و تعداد افراد هر گروه است معموالً پيش بيني هايي
 1/1 – 1/3مترمربع براي هر نفر ضروري است مساحت فضاهايي كه براي گروه هاي كوچك درنظر گرفته مي شود در حدود 16
مترمربع و براي هر  10الي  12دانش آموز كه مشغول فعاليت هاي آرام يا پر سر و صدا هستند كافي است در اين اتاق ها  25الي
35دانش آموز مي توانند به صحبت هاي كوتاه بپردازند .براي گروه هاي بزرگتر كه در حدود  30تا  50نفر هستند ،فضايي به
مساحت  50تا  70مترمربع ضروري است .دراين فضا 90تا  100دانش آموز مي توانند به صحبت هاي كوتاه بپردازند اينگونه
فضاها بايد داراي اثاثيه الزم براي فعاليت هاي هنري و آموزشي از قبيل :ميزهاي بزرگ عمومي ،نيمكت و صندلي وسايل مربوط
به هنرهاي دستي و  . . .باشند.
سالن اجتماعات :در موزه هاي بزرگتر ،پيش بيني فضايي جهت سخنراني ،نمايش فيلم و اساليد تاتر و كنسرت در تقويت رابطه
موزه با بازديدكنندگان بسيار موثر مي باشد ارايه خدمات نمايشي براي آَشنايي بازديدكنندگان با اشيا و مجموعه هاي موزه بسيارموثر
است .در عين حال برحسب موقعيت شهري موزه مي توان از اين فضا براي اجراي ساير فعاليت هاي هنري نيز استفاده كرد .ظرفيت
نشستن در اين فضا بستگي به تعداد بازديد كنندگان و زمان متوسط ارايه مساحت چنين فضايي براي سخنراني و امور سمعي و
بصري به ميزان  85% - 1/1مترمربع به ازاي هر صندلي و براي اجراي نمايشات تاتري و موسيقي به ميزان 1/1 – 1/5مترتربع
براي هر صندلي كه بطور كلي شامل فضاي رفت و آمد نيز مي شود .
كتابخانه  :با توجه به نياز عموم بازديدكنندگان به مطالعه و فراهم كردن تسهيالت پژوهشي از اين طريق پيش بيني يك كتابخانه
عمومي ضروري است .مساحت يك كتابخانه براي محوطه قفسه هاي كتاب به ميزان  10مترمربع به ازاي هر  1000جلد كتاب
محاسبه مي شود .عرض قفسه هاي كتاب معموالً  900ميليمتر با ارتفاع  2متر و عمق 230-300ميليمتر است.
مساحت جايگاه مطالعه به ميزان  2/5 -3مترمربع به ازاي هر نفر مطالعه كننده تعيين مي شود امكانات وتسهيالت پژوهشي كه
توسط يك موزه ارايه مي شود به نوع موزه ،اهداف و موقعيت ،بزرگي و اهميت مجموعه ها و منابع مالي آن بستگي دارد .ازجمله
اين تسهيالت پيش بيني فضاي اختصاصي مطالعه براي پژوهشگران است در اين شرايط هر ميز اختصاصي مطالعه دو طرف باز
فضايي به مساحت  1/35الي  1/62مترمربع را و ميز اختصاصي مطالعه نيمه محصور  ،فضايي به مساحت  2الي  3/6متر را (به اضافه
 %50فضاي اضافي جهت چرخش) اشغال مي كند.
در صورت نياز به اتاق سمينار براي فعاليت هاي پژوهشي ،پيش بيني فضايي به ميزان  2/3مترمربع هر شركت كننده در سمينار
ضروري است .

فضاي نمايش فيلم هاي ويدئويي :از اين فضا براي برگزاري مصاحبه ها و نمايش فيلم هاي ويدئويي در مقياس 30مترمربع
و مساحت اتاق  -كوچك استفاده مي شود .براي اين منظور الزم است تا فضاي اصلي استوديو در حدود  30-60مترمربع و مساحت
اتاق هاي كنترل  20- 40مترمربع  ،انتظار  2مترمربع براي هر نفر (حداقل  8مترمربع ) و اتاق تجهيزات و وسايل  6مترمربع پيش بيني
شود(.جدول شماره )3

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما
تماس بگیرید.
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