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 کاملترین مطالعات مجتمع مسکونی در  201صفحه در قالب
ورد:
فصل اول :شناخت

مقدمه
ا سا سي ترين عاملي كه بر معماري تاثير گذا شته و به آن جهت
مي دهد مردمي هستتت د كه استتت ادن ك

دگان آ

د

به همين

تتت
جهت ارزش ،اعت بار و موفقيت يك اثر مع ماري به اين اصت
وابستتته استتت كه اين اثر معماري تا نه ا دازن

در تامين

آستتاي

تته
و رايتي مردم موفق بودن و توا ست

را برآورد
ك

دگان خوي

ب ابراين اثري كه

يازهاي آ ها

تتتاي
توا د آست

را برآوردن سازد،

استتتت ادن

مي توان به ع وان معماري
به شمار آورد

بايد به اين
ظاهري و

كته

توجه دا شت كه مردم

ژادي  ،تعداد اعضتتتاي
باي كديمر

تتتا خت اب يه و
ست

خا وادن و ج ن آ ها،

وع

مت اوت ده ب كه با يد اين

اختالفها ش اخته شدن و در تحليلهاي
قرار گير د) بلكه

ه ت ها در خ صو صيات

معماري مورد

ا ست ادن

يازها ،خواستتتته ها ،عادات ،اعتقادات،

باور ها و شتتتيون ز دگي

مردم

د هب

يا ما

امردر طراييهاي معماري اهميت فوق العادن

بودن و اين

و ا سا سي دارد

به همين علت يكي از معتبر ترين م ابع براي شتتت اخت فره
يك قوم برر سي ب اها و معماري آن قوم ا ست
مورد تك تك افراد

اين امر را در

يا مي توان تعميب داد ،زيرا آ ها براي
است ادن بهي ه از خا ه

كل معماري  ،متاثر از مسئئئئخله خانه اسئئئئت .
ژان الیون

هاي شان آن را طوري مي

ساز د و آراي

يازها و اعتقاداتشتتان هماه
آ ها بيان ك
ده دن

باشتتده به همين دلي

دن خصوصيات فردي صايبا

شخ صيت وجودي وي ا ست ،نرا كه ا
ين مي ك

د

كه

مي ده د كه با تمام
خا ه

مي باشد ،و بازتاب
سا ها اين

ياز را

محيط خود را شخصي و خصوصي ك

د

امروزن در اكثر كشتتورها ما شتتاهد تاييراتي در معماري ،در
جهت

اديك شدن به معماري ساير مل

توان دو عام
محصتتو

مهب دا ست:

ه ستيب كه علت آن را مي

خ ست تاييرات در شيون ز دگي كه
و افكار

تماب با ستتاير اقوام ،مل

وين مربو

ا سا ها ،جامعه و امكا ات تك ولوژيكي جديد ا ست

عام

به
دوم

يا شتتتاب شيشتترفت تك ولوژي مي باشتتد ،كه باعث مي شتتود
خا وادن ها به
شيدا ك
خراب

سمت ا ست ادن از و ساي

ده يتي قب

شود ،و به

از آن كه و ساي

سمت يك سان

م ا

جديد تر

سوق

قبلي م ال شان كه ه و

شدن با ديمران شي

مي رو د

ا ما ت ها عاملي كه همچ ان با عث ت اوت بين مع ماري م ل
مختلف مي

شود،

ياز به هويت ا ست

با درك اين

ياز تو سط

معماران و طرايان ما شتتاهد معماري هايي م قبق بر فره
يازهاي است ادن ك

دگان خواهيب بود

طرايي مجتمع م سكو ي اگر با ش اخت كافي از فره
ر سوم ا ست ادن ك

دگان آن همران

اهميت مسئله
و آداب و

با شد ،الااما باعث بروز

تتتاد و دوگا مي بين اداب و رستتتوم ،باورها بفره
تضت
كاركردهاي فضاي مسكو ي مي شود

و

) و

در اين صورت ساك ان تا يد

ممكن مي كو ش د ،با د ست كاري و تايير در معماري ب ا ،وايد
مستتكو ي را با آداب و رستتوم و باورها و عقايد و ويژگيهاي
زي ست محيقي ،و در يك كالم ،با
اجتماعي خود م قبق ك

د

يازها و ضرورتهاي فره مي و

اگر بيما مي معماري وايد م سكو ي

با ويژگي هاي مردم شتتت اختي به يدي باشتتتد كه تاييرات و
ا صاليات

توا د آن را با

يازها و

ك د ،اين معماري به تدريج در

ضرورتهاي فره مي همران

يازها و ضتتترورتهاي فره مي

تتتاك ان تايير ايجاد خواهد كرد ،در يقيقت
ست

مي توان گ ت

اگر وايد م سكو ي با فره
فره
خواهد

جامعه
شد

جامعه سازگاري

يابد ،در

هايت

انار از ستتتازگاري با معماري وايد مستتتكو ي

در غير اين

صورت ز دگي در ت ضاد و تاايب دائب
براي ساك ان دشوار خواهد بود

ستتايت ا تخابي در تقاطع دو بلوار شر ترافيك قرار دارد ،و
با ن دين مجتمع مستتكو ي مي باشتتد

اين

در ارتبا

ت مات

دو ويژگي

ستتايت مي توا د ،مشتتكالتي فره مي براي ستتاك ان

تي آ ان فراهب
توصت
تراو و از بين رفتن يريب خصت
ظير وجود اشت
آورد

كه بررستتتي و مقالعه در اين زمي ه را مي طلبد

اما

جايمان يريب در معماري كجاست؟
از جمله مهمترين مستتتائ
بر معماري غير قاب

فره مي ما ايرا يان كه تاثير آن

ا كار استتت مقوله يريب ميباشتتد ،يريب

م سئله اي ا ست كه از ج به هاي گو اگون داراي اهميت و قاب
تت ،با
تي است
بررست

تته خود و ديدن خا ه
ماهي به معماري گذشت

هاي درو مرا كه به م سئله يريب از ج به هاي گو اگون شا سخ
م يداد

د ،و آن را

به

حو مقلوبي

به وجود مي آور د

و

بادا شتن ف ضاهاي مختلف براي ر سيدن به بخ شهاي خ صو صي خا ه
سل سله مراتب يريب را به كاملترين شكلي ايجاد مي كرد د

و

از طرفي با تو جه به وضتتتع يت ك و ي مع ماري كه آ قدر به
اقتصتتتاد و ارتبا
تت
است

و

شرداخته كه يريب را از ياد بردن

تويب كه
متوجه خالء بارگي مي شت

تتتت ،كه با فره
اين مقو له بودن است

تي از
اشت

خرداختن به

و مذ هب ما عجين مي
باشد

طرح مسئله
در اكثر كتابهاي معماري م سئله يريب را به صورت م سئله اي
ملموب براي هممان بيان دا شته ،و آن را به ع وان يك م هوم

همه در

مورد قبو

ظر گرفته ،و طوري به مستتئله

گويي كه هممان آن را مي شتت استت د ،شن
ت شري

آن

مريستتته

يازي به توضتتي

ي ست ،در كتابهاي علوم اجتماعي و جامعه

و

ش ا سي

يا كه غالبا ترجمه متون غربي ،يا تاثير گرفته از آ هاسته
م سئله يريب را ت ها از ج به ام يت ،مالكيت و قوا ين مورد
بررستتتي قرار دادن ا د
فره
ا د

و به ج به هاي ديمر يريب كه در

ما ايرا يان از اهم يت بااليي برخوردار د،
و با توجه به م سئله

خرداخ ته

ميان ر شته اي بودن اين مو ضوع

بين رشتتته هاي مختلف در تحقيقات و رستتاله هاي شايان
يا به اين امر شرداخته

شدن ،گويي دا

شجويان ر شته هاي

مختلف برر سي اين مو ضوع را در ييقه وظي ه ديمري مي دا
همه معماران
آن آشتت اي د

يا فكر مي ك

د اين م سئله را ميدا

و اگر به ز دگي مردم

امه
د

د ،و با

يا به دقت ب مريبه به

ظاهري كه با آن در ا ظار عمومي ظاهر مي شتتتو د ،به روابط
تتتان با ديمران ،به اعت قادات مذهبي و به
اجت ماعيشت
ز دگي شان درون م ا

ن ين مي ش داريب ،كه آ ان هب يريب را

به خوبي مي ش اس د،
رعايت ك

د

حون

و بايد سلسله مراتب آن را

در ز دگي

اما وقتي كه به خا ه هاي تازن ساز كه  ،تو سط

تتاخته شتتتدن مي
معماران براي همين مردم ست
يريب در آ ها ديدن

مي شتتود

مريب ،اثري از

مثال در آشارتما ها و مجموعه

هاي مستتتكو ي  ،معموال ورودي دو يا ن د وا يد آ شارت مان
م ستقيما در يك شاگرد

سروين شله باز مي

شود و هيچ يك از

آ ها براي خود يريمي

خ صو صي جهت ورودي

و به محض

دار د

تي ترين و فردي
توصت
تود ،تا خصت
تان باز مي شت
اي كه در وروديشت
ترين

ققه خا ه براي شخ صي كه از سروين شله عبور مي ك د،
قاب

تراستتتها و ش جرن ها

مشاهدن است

يا با وضتتتعيت ك و ي يا عواملي جهت

ديدن شدن عرصه هاي خصوصي ز دگي افراد به شمار مي آي د ،و
يا جهت ديدن ،در اي مو ه خا ه ها مهمان براي رستتتيدن به

شذيرايي بايد از فضتتاي
رفتن به آ شخاخا ه

شتتيمن عبور ك د ،خا ب خا ه براي

بايد از و سط مهما هاگذر ك د

د ست شويي

جايي ا ست كه ب سياري از م شكالت را ايجاد مي ك د و خيلي از
مسائ
يكي از

ساختما ها اظهار مي كرد:

ساز دگان اين

ديمر
ساختما ي

با وايدهاي متعدد آشارتما ي با كاربري م سكو ي ساخته بود،
و يكي از وايدهاي آن را به جهت

دفتر

شخ صي خودش با شال ي

بازتر و ديدي كاملتر به خيابان طرح كردن بود

به طوري كه

اظر به محض باز شتتتدن درب ورودي تمام فضتتتاي دفتر براي
قاب

تتتا هدن بود
مشت

عبور مي كرد د
يا

عالون بر آن عابرا ي كه از ش يادن رو

يا قادر به ديدن فضتتتاي داخ

مشتتتتريا ي كه براي

خريد وا يدهاي اين مجتمع مراجعه

كردن بود د ،اكثرا خواستتتار
به شال ي هما
شركت!؟) اما

تايير شالن وايدشتتان ،وتبدي

تتتدن بود د
د دفتر شت

تا در و ش جرن رو به تراب

رغب كب شتتدن

د

از ورودي آشارتمان

ا ما با اين وجود علي

ور فضتتاها آن كاركرد مقلوبي را كه از خا ه

ا تظار دار د ،برآوردن
فره

ب خا ه اي هما

د يك

همين افراد در ه مام است ادن از آشارتما شان

تتتا
همه جاي آن را با شردن مي شوشت
گرف ته

دفتر بود د

مي

شود

نرا كه ا

سا هايي كه با

ايرا ي استتتالمي شرورش يافته ا د ،هيچ گان در ن ين

خا ه اي كه يريب ايجاد شتتتدن در آن قاب
ي ست ،اي ساب رايتي

خواهد كرد

با اعت ادات مذهبي ما

اطمي ان و دائمي

خ صو صا خا مها كه با توجه

ياز به يريمي قا ب
ايساب آرام

اعت ماد ج هت

در خا ه دار د

هدف مطالعه
طرايي مجتمع م سكو ي براي گروههاي مختلف اجتماعي و قومي ،
بي توجه به ويژگي هاي مردم
تايج

امقلوبي در

جام عه

ش ا سي آ ها ممكن ا ست آثار و
به وجود آورد

ابراين

ب

مقالعه يريب و مقالعه ا سان ش ا سي ق شر ا ست ادن ك
مجتمع مستتتكو ي مي شردازيب ،و ارتبا

متقاب

به

دن از

آ ها را از

ج به هاي تاريخي  ،اجتماعي ،فره مي و اقليمي مورد بررستتي
قرار مي دهيب

و از

تايج اين برر سي سعي در يافتن ا صولي

داريب كه براي سازمان دادن ف ضا مورد ا ست ادن قرار گيرده
و م جر به اي جاد محيقي كال بدي شتتتو د

تا در آن محيط،

ا ستتا هايي كه در مجتمع هاي مستتكو ي ز دگي مي ك
ديمر ز دگي خود را در توازن با محيط بياب د

د ،بار

و همچ ين با

ارائه راهكارهايي جهت طرايي ستتعي مي ك يب ،عالون بر تامين
تتازگار با فره
يازهاي مردم در زمي ه ايجاد فضتتتاي ست
روابط

و

اجتماعيشتتتان ،امكان خلق فضتتتاهايي زيبا و موزون،

استتت ادن از توا ايي هاي ف ي جديد،

و وستتاي

ز دگي مدرن

را به گو ه اي فراهب آوريب ،كه ت اقضتتي بي شتتان به وجود
يايد

به عبارتي مي خواهيب طريي جامع به وجود آوريب ،كه

ه ت ها به ز دگي خصتتوصتتي و ز دگي جمعي فرصتتت بروز دهد،
بلكه اين دو را به وستتيله معماري به هب شيو د دهيب
تيله در يقيقت در شي ايجاد
اين وست
معمارا ه خوا سته هاي ا ست ادن ك
نرا كه سبك معمارا ه ا سان را

و به

تبك
تتيب ،كه ست
تي هست
روشت
دگان را به وجود آوريب

ه يك فرد به ت هايي كه ك
جامعه رقب

مي ز د

فصل دوم  :مباني نظري و مفاهيم اوليه پروژه

پيشينه معماري و مسكن
خاصتتي را به خودش

محدودن اي كه امروزن ب ام ايران شتتك

گرفته ،از ساليان شيشين در يدود مرزهاي سياسي ييات داشته
و مهد تمدن هاي ن دي بودن است
در بارن

خستتتتين خا ه هاي قوم آر يائي،

ظر ويو لد ادوك

تت ،كه داراي
تان) اين است
تكو ت ا ست
ب ويس ت دن كتاب تاريخ ست
تركيبي از غار و ف ضاهاي مسكو ي ك ار باغ بود ،با ا ست ادن
از

س

و شو ست و

شاخ و برگ درختان ،خا ه هايي در

هايت

سادگي و ابتدايي ،كه ت ها يك اتاق داشته است
خا ه هاي يك ا تاقه قوم آريائي كه در آغاز «ستتترش ان» و
«جاي

ه ضت» بود ،در

سير تحولي و تكاملي خود با ويژگيهاي

جارافيائي ،اقت صادي ،طبقاتي،

سيا سي ،اعتقادي و

سرا جام

با س تهاي قومي هر گرون اجتماعي ا قباق شيدا كرد و هر كه
آمد بر آن مايد كرد تا بدين غايت ر سيد ببدين ترتيب ،م سكن
را

به ع وان دستتتتت آوياي فره مي،

هاد هاي فره مي ديمر جدا در
لورداگوران « :باكمي د قت در مي

مي توان از مجمو عه

ظر گر فت و به گ ته آ درن
يابيب

م ق قه يتي با ل باب و ز ان آن قوم

كه

وع مع ماري هر

يا ارت با

دارد»

و

تتتت كه هموارن در هر
با توجه به مجموعه اين ارتباطها است
جامعه ،قسمتهاي مختلف يك خا ه مسكو ي  ،به شيون اي ساخته
و شرداخته

خانه در درجه اول یك نهاد است و نه یك
سازه
كتاب شكل خانه و فرهنگ

مي شود كه جوابموي
و ما

يازهاي مادي و غير مادي خا وادن با شد

د هر شديدن فره مي ديمر ،در صورتي مي توا د جوابموي

تتتد كه با دگرگو ي ها و تحوالت ف ي ،تك يكي و
يازها باشت
اجتماعي زمان همران باشتتد اين تايير از ويژگي هاي فره مي
است
توجه به اين

كته ضروري ا ست كه معماري و

كه بخ شي از معماري ا ست در اثر عوام

يا م سكن ا سان
شك

ن دي

اين عوام

مي گيرد،

عبارت د از:
الف  :بوم

به ع وان در بر گير دن معماري و ف ضايي ا ست كه در اختيار
معمار و خالقيت او ست و الهام بخ
با مع ائي كلي براي شتتت ك

لات بوم را

معمار ا ست

زمين ،آب و هوا و ديمر عوار
مي ك يب

طبيعي فر

ب  :نحوه معيشت

كه م ظور از آن نمو مي وضتتعيت مادي ا ستتان و گذران او با
ا ست ادن از م ابع طبيعي
ز دگي ك شاورزي كه

مي با شد

در اين رابقه تاثير يك

يازم د ا سكان دائب و رابقه م ستمر با

تاورزي كه
تت با تاثير يك ز دگي كشت
زمين است

تكان
يازم د است

دائب و رابقه م ستمر با زمين ا ست با تاثير ز دگي دامداري
تت ،بر
تتجوي مراتع تازن است
كه الزمه اش يركت وجست

تكن
وع مست

كته ايست كه بي ترديد مقرح است
ج :ابزار و تكنولوژي

شيشتتترفت و شيچيدگي روز افاون ز دگي بشتتتري و شديد آمدن
م ابع و يرفه هاي ديمر خود عاملي مهب در شك
و مستتكن بشتتمار مي آيد

گيري معماري

به گو ه اي كه فن آوري در معماري

سته ا ست

توا

شك

و

سبكي خاص در معماري هر م ققه مردمان
آن شديد آورد
د :مصالح

آ چه كه در د سترب اقوام به ع وان م صال

قرار دا شته ،در

فرم ،ابعاد و همچ ين سبك معماري آ ها تاثيري ب ساا دا شته
تترب بودن
تكن هاي خود را با آ چه كه در دست
تت و آ ها مست
است
ب ا مي كردن ا د
هـ  :سنت سكونت

س ت تجسب يافته ،اعتقادات و باورهاي ا سان در فضاي ذه يت
اوست
دو

در زمي ه اين ص ت ها بايد به اين شرسشها شرداخت كه

مو ه معماري كه در دو

اييه اقليمي م شابه ساخته شدن

ا د نرا فرق دار د ويا آدم هايي كه

حون معيشتتتت يكستتتان

دار د نرا در معماري خود ممكن استتتت به اختالفات گو اگو ي
برس د

تعاريف و مفاهيم مسكن
مقوله م سكن گ ستردن و شيچيدن ا ست و ابعاد مت وعي دارد و
امروزن به ع وان مكا ي فيايكي و ستتر ش ان ،كه
و ا سا سي ا

سان ما

ياز اوليه

د خواب ،خوراك  ،ا سترايت و ي اظت در

برابر شتتترايط جوي را فراهب مي آورد و از لحاو روا ي
اطمي ان خاطر درو ي در شتتخب بوجود مي آورد

با عو

يا

شتتدن

شيون ز دگي م هوم و م صداق «وايد م سكو ي» و «ا سكان» جاي
«خا ه» و «ستتكو ت» را گرفته ا د

در اي جا ش ج تعريف از
خا ه ارائه شدن است:

تعريف اول:
ك

خا ه جايي ا ست كه

ساك ان آن اي ساب

ارايتي

د و ا درون خا ه يا جايي كه زن و شچه ز دگي مي ك

د

شود

مي باي ست ت وع زيادي دا شته با شد تا خ ستمي اي ساب

«استاد شير يا»
تعريف دوم :خا ه شو ش شي ا ست كه در تقابق برخي از
رابقه

صحيحي را بين محيط خارج و شديدن هاي زي ستي ا

برقرار مي سازد
ك

سان

در خا ه بايد يك فرد و يا خا وادن ز دگي

د ،يع ي اي كه بخواهد ران برود ،دراز بكشتتتد ،ببي د و
فكر ك

د

بلوكوربوزيه)

تعريف سوم :خا ه مركا جهان ا ست براي ساك ا

و براي محله

اش شاخب ترين ب ا در تحكيب مكان
تعريف چهارم :خا ه در درجه او
و

شرايط

اين

يك

هاد ا ست و

بصور)

ه يك سازن

هاد براي مقا صد ب سيار شيچيدن اي بوجود آمدن ا ست

از آ جا كه ايداث يك خا ه شديدن اي فره مي استتت ،شتتك
سازمان ف ضائي آن به شدت تحت تاثير
ب ستمي دارد

يتي در آن زمان

و

فره مي ا ست كه به آن

يا كه خا ه براي ب شر اوليه

بع وان سرش ان مقرح بود ،م هوم عملكرد ت ها در فايدن صرو
ته
يا عملكرد محض خالصت

تود
مي شت

وظي ه ضتتتم ي  ،ضتتتروري و ا
م هوم

ترش اهي خا ه بع وان
وجه ست
عالي مقرح بود

خا ه اي جاد محيقي مقلوب براي ز دگي

و

كته مثبت

خا وادن

مثابه وايد اجتماعي

به

بود1

تعريف پنجم :از ميان فضتتاهاي شيرامو ي ،خا ه بالفصتت

ترين

ف ضاي مرتبط آدمي ا ست ،بقور روزمرن از او تاثير مي گيرد و
بر او تاثير مي گذارد

تاب
تت كه آدمي ايست
تايي است
اولين فضت

تتتايي را در آن تجر به مي ك د و مجمو عه يواب ش ج
تعلق فضت
گا ه

سرتا سر آ را طي مي ك د و در مدت كوتاهي بدان خو مي

گيرد

خا ه ت ها مكا ي ا ست كه اولين تجربه هاي بي وا سقه

با فضتتا ،در ا اوا و جمع در آن صتتورت مي گيرد و خلوت با

( 1گزارش خالصه شده از كتاب شكل خانه و فرهنگ)

خود ،همستتر و فرز دان يا دوستتت يا ديمران ،همه و همه بي
تعر

غير در آن ممكن

مي

گردد2

يازهاي ا سا سي و اوليه ا

بقور كلي مستتتكن يكي از

سان را ت شكي

مي دهد

م سكن گ ستردن و شيچيدن ا ست و ابعاد مت وعي دارد
مي توان تعريف جامع و وا يدي از آن ارا ئه
بع وان يك مكان فيايكي و بع وان سر ش ان
ا سا سي خا وار به ي ساب مي آيد

در اين

مود

مقوله
از اي رو
مستتتكن

يازهاي اوليه و
سرش ان برخي از

يازهاي اوليه خا وار يا فرد تامين مي شود ما

د :خواب ،

خوراك ،استتتترايت ،ي اظت در برابر شتتترايط جوي و ام يت و
خالصه شرايط زيست درمقاب

طبيعت

واژن سكو ت يا م هوم گستردن تري از مسكن دارد كه
مجموعه اي از فعاليتهاي زيستي خا وار است كه فعاليتهاي
فردي ت جمعي را از يكسو و فعاليتهاي اجتماعي ت اقتصادي
از سوي ديمر در بر مي گيرد و سكو ت گان محلي است كه
و روابط اجتماعي و
خدماتي ظير بهداشت ،آموزش ،فره
براي خا وادن فراهب مي آورد دسترسي به مسكن و باال بردن
استا داردهاي ز دگي بع وان هدو هاي اجتماعي هموارن در
هر جامعه مقرح بودن است

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با قیمت پایین با ما
تماس بگیرید.
09907530920

( 2گزارش تحقیقاتي «كاربرد اصول در خانه هاي ایراني در طراحي مسكن»)

