
  بسمه تعالی

  دانشگاه سوره - 94-95دوم   نیمسال                                                                و ناپیوسته  پیوستهمعماری  - 3طرح 

   کتابخانه  یا وزه م :موضوع طرح

  )انتخاب شودیکی از دو موضوع (

مورد نظر اشاعه باورهای تاریخی فرهنگی نیز و های فرهنگی هنری جامعه  تفکر و تٌامل در آرماندر این طرح توجه ، : ف اهدا

فضاهای  ی کالبدشاخصه های بلکه در ) سنن زیست(حاکم بین انسان ومحیط  فیزیکی در قالب عملکرد و رابطه  فقطاین امر نه .است

مبانی نظری وایده اولیه داشتن از سویی  عبارتیبه  .باید مورد توجه قرار گیرد) بیش از طرح های قبلی ( خارجی سیمای داخلی و 

  .اهداف اصلی این طرح می باشند  از سوی دیگر توجه به کیفیت بصری و معنایی فضاهای داخلیهوبت مدار و و حجمی قوی 

توصیه می شود در طراحی و بخصوص طراحی فضاهای داخلی .است آزاد ) یک نوع موزه  برای هر کالس(تعیین نوع موزه  :موزه 

  .شودخاص به تعاریف جدید از فضاهای نمایش آثار و ارائه ایده های نو، توجه 

ونیزبا توجه به نگرش های جدید نسبت به بحث مطالعه و ... کتابخانه می تواند از نوع محله ای،تخصصی ، کودکان و : کتابخانه

  .مربوطه باشدکتابخوانی وفضاهای 

  :مشخصات عمومی -الف

 . قدور از زمین هایی که برای کاربری فرهنگی تعیین شده اند ، استفاده شودمو حتی الشهری منطقه در مرکز  محل استقرار -1

ابعاد زمین به گونه ای انتخاب و ) یک زمین واحد برای تمام دانشجویان کالس (معین  ترمزمین توسط استاد محو مشخصات مکان  -2

 .شود که دانشجویان فرصت تجربه طراحی در فضای باز و بسته و چگونگی ادغام این دو در یک فضای فرهنگی را بیابند

 . با توجه به نوع کتابخانه و یا موزه و فضاهای عمده می بایستی تحت نظر استاد محترم محاسبه و تعیین گرددزیربنای طرح  -3

ارتقاي تخیل و توجه به ابعاد معنایی و هنری ای تعیین شود که دانشجویان موقعیت  برنامه فیزیکی و نظام عملکردی طرح به گونه -4

 .را بیابند موضوع

در بخش مطالعات ،انواع موزه ها یا کتابخانه ها و تحوالتی که به خصوص در چند سال اخیر درایده های حجمی ، حوزه های  -5

 .روی داده ،توسط دانشجویان بررسی شوند عملکردی و فضاسازی و معماری داخلی این نوع فضاهای فرهنگی

و کلیه دانشجویان یک ضروریست واحد برای طراحی توسط دانشجویان یک کالس  خاص با عنوانی مشترک  موزهیک انتخاب  -6

 .طراحی نمایند ) البته به صورت انفرادی(  موضوعی واحد را در زمینی یکسانکالس می بایست 

    

  :نیاز در تحویل نهاییمدارک و نقشه های مورد  -ب

             با نظر استاد محترمطراحی محوطه                                       مقیاس  -1

 100/1           مقیاس     پال ن معماری طبقات با مبلمان کامل           -2

 100/1          کلیه نماها                                              مقیاس  -3

 100/1           مقیاس                                       مقطع سه حداقل -4

 خارجیهای پرسپکتیو  -5

 پرسپکتیو های داخلی -6

 مقیاس با نظر استاد محترم     ماکت                                              -7

  .شود تبدیل 200/1در مواردی خاص با صالحدید استاد محترم مقیاس میتواند به 

                                                                                         .متعاقبًا توسط آموزش دانشکده اعالم خواهد گردید:  زمان تحویل نهایی -ج


