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از زماني كه انســان بر اين كره خاكي پا گذاشــت تأمين مســكن و ســر پناه از اولين نيازهاي او بوده است .در طول ساليان ،

پاسخگويي به اين نياز تغييراتي كرده است اما به خودي خود پا برجاست.
درابتــدا او حفره هايــي را كه در دل كوه ها وجود داشــت برگزيد ،ســپس با ديگر امكاناتي كه در اطــراف خود يافت اقدام به
ســاخت اولين ســر پناه و به عبارتي خانه خود كرد .خانه هاي اوليه را از مصالح در دسترس و با تكنيك هاي اوليه ساخت و مطابق
خواسته هايشان شكل گرفت.
هنر و تكنيك خانه سازي تا ساليان متمادي در اختيار استفاده كنندگان آنها بود .به تدريج ساخت بناهاي عمومي به افرادي كه
از نبوغ و انديشه خاصي در اين زمينه برخوردار بودند (معماران) سپرده شد .به دنبال آن طراحي و ساخت خانه هاي افراد شاخص
جامعه و ســپس ديگر افراد به معماران داده شــد .از بين ساختمان هاي مسكوني آنهايي ماندگار بودند كه عالوه بر دقت در ساخت
و اســتحكام كافي به خواســته ها و نيازهاي ساكنين آنها توجه شده بود وپاسخگوي عملكردهايي كه در آنها اتفاق مي افتاد بود ،در
ضمن جنبه زيبايي همواره در كنار ديگر عوامل مكمل آنها بود .بســياري از خانه هايي كه از معماري ســنتي ما به جا مانده اســت
داراي چنين ويژگي هايي هستند.
در كتاب حاضر ســعي شــده است عالوه بر توجه به جنبه علمي و آموزشــي معماري به نكات بارز در طراحي خانه هاي سنتي
ايران و اقليم هاي گوناگون آن تأكيد شود.
شايســته اســت هنرآموزان گرامي با در نظر گرفتن شــرايط ويژه فرهنگــي ،اقليمي و ...منطقه خود هنرجويــان را در انجام
تمرين هاي هر واحد كار راهنمايي بفرمايند.
اين كتاب در قالب ده واحد كار تأليف شــده اســت .الزم اســت هنرجويان قبل از ورود به مباحث طرح شــده در استاندارد با
فرايند طراحي آشنا شوند ،بدين منظور واحد كار اول به آن اختصاص داده شده است .در واحد كار دوم فضاهاي رايج در يك خانه
مسكوني مورد بررسي قرار گرفته و در واحد كار سوم ابعاد و اندازه در فضاها با توجه به ابعاد و مقياس انساني در فضاهاي گوناگون
خانه بررســي شــده است .واحد كار چهارم اختصاص به روابط بين فضاها دارد .پس از آشنايي هنرجويان با اين مطالب مباحثي در
خصوص حجم ،نما و شكل خانه در واحد كار پنجم بيان شده است .
آشــنایی با بســتر پروژه و مکان یابی ساختمان در قالب واحد کار ششــم توضیح داده شده است .در واحد کار هفتم چکیده ای
از مباحث مقررات ملی ســاختمان درخصوص ساختمان های مسکونی آمده است .نورپردازی فضاها به عنوان مکمل بحث هایی که
تاکنون مطرح شده است در واحد کار هشتم پیش بینی شده است.
در بخش پایانی کتاب آشنایی هنرجویان با طراحی ساختمانهای اداری و تجاری تحت عنوان واحد کار نه و ده توضیح داده شده است.
الزم به ذکر است سعی شده این مطالب بر اساس محتوای استاندارد مربوطه ولی با ترتیبی شاید متفاوت از آن برای درک بهتر
مخاطبان از مطلب بیان شود.
ارزشــیابی محتوای این کتاب به صورت تئوری ـ عملی می باشــد .ارزشیابی تئوری از محتوای هر واحد کار و ارزشیابی عملی از
تمرینات پایانی واحدهای کار به عمل آورده شود.
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امید است صاحب نظران ،هنرآموزان و هنرجویان گرامی با پیشنهادات خود ،ما را در بهبود کیفیت کتاب یاری کنند.

مؤلفان     

شماره
واحدکار

توانایی

6-5-4-3-2-1

4و3

عنوان توانایی

ساعت
نظری عملی

جمع

توانایی طراحی پالن های آپارتمانی در زمین های محدود

8

12

20

توانایی طراحی پالن های ویالیی

8

12

20

7

15

توانایی شناخت و بکارگیری آیین نامه های مرتبط با طراحی
معماری در ساختمان

20

8

28

8

12

توانایی طراحی و ترسیم پالن نورپردازی

5

4

9

9و10

7

توانایی طراحی پالن اداری و تجاری

8

12

20

