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ـــه مقدم

»طراحی معماری« اصلی ترین واحد درسـی در سـاختار آموزشـی  رشته معماری است. 
در هـر تـرم، دانشـجویان بـا انتخـاب واحـد »طراحی معمـاری« ضمن آشـنایی بـا ابعاد 
گوناگـون یـک عملکـرد، به تمرین طراحی سـاختمانی بـا عملکرد مشـخص می پردازند.

رونـد آمـوزش دروس طرح، مبتنی بر سـاختاری آتلیـه محور و به عبـارت دیگر آموزش 
عملـی اسـت؛ ارائه راهکارهای خالقانه به مسـاله توسـط دانشـجو، و هدایـت و اصالح 
طرح هـای ارائه شـده توسـط اسـتاد. متاسـفانه با وجـود تاکید بـر مطالعه و شـناخت در 
سـرفصل های آموزشـی ایـن دروس، ایـن مهـم اغلب تـا حد زیـادی مورد غفلـت قرار 
گرفتـه و منابـع مکتـوب جایـگاه و اهمیت واقعـی خود را پیـدا نمی کنند. بدیـن ترتیب، 
بـا وجـود نقش به سـزای دروس طراحی معمـاری در روند حرفه ای شـدن معمـاران، بار 
آموزشـی آنهـا بـه طـور کامل بر دانش و مهارت مدرسـین متکی شـده اسـت. این رویه 
کـه تقریبـا در تمامـی مراکـز دانشـگاهی رشـته معمـاری دنبال می گردد، سـبب شـده 
اسـت که تاکنـون برای دروس طرح معمـاری منابع مکتوب فراگیر و اسـتانداردی مانند 

آنچـه در دروس دیگـر متـداول اسـت، تدوین نگردد. 
بیشـتر آنچـه به عنـوان کتب آمـوزش عملکردهای معمـاری تا کنون تدوین شـده، 
بازگویـی و بازنشـر اسـتانداردها و یـا ویژگی هـای بسـیار کلـی و ضـروری سـاختمانی 
بـا عملکـردی خـاص اسـت. ایـن اسـتانداردها و یـا توصیه هـای طراحـی، هرچنـد هم 
ضـروری باشـند، درکی کلـی و مبهم از »عملکـرد« را به همراه خواهند داشـت و هرگز 
ارتبـاط ظریـف میـان فضاهـا، اجـزا و کاربـران را توضیـح نداده و شـناختی همـه جانبه 
از عملکـرد را فراهـم نمی آورنـد. اتـکا بـه ایـن گونـه اطالعـات موجب شـناخت ناقص 
دانشـجویان از موضـوع طراحـی شـده و روشـن اسـت که با شـناخت ناکافی از مسـاله 
)موضـوع طراحـی( ارائـه راه حـل )طـرح معمـاری( هرچنـد خالقانـه، نمی توانـد اهداف 

آموزشـی مورد نظـر را تامیـن کند. 
شـناخت فضـا، عملکردهـا و رفتـاری کـه در ارتبـاط با آن صـورت می گیـرد، الزمه 
اصلـی طراحـی اسـت. بدیهی اسـت در خصـوص فضاهایـی که به طـور روزانه بـا آنها 
سـر و کار داریم راهکار دسـتیابی به این شـناخت، حضور بی واسـطه و تجربه آنهاسـت. 
امـا بـه دالیـل مختلفـی نمی تـوان تنهـا بـه ادراک نحـوه عملکـرد یـک بنـا از طریق 



حضـور فیزیکـی در آن بسـنده کـرد. گرچـه تجربـه حضـور در خانـه یـا دبسـتان برای 
همـگان ملمـوس اسـت، امـا در برخـی دروس طـرح، دانشـجویان با موضوعاتـی نظیر 
طراحـی بیمارسـتان مواجه انـد کـه به طـور روزمره تجربـه ای از حضـور در آن ندارند. در 
مـواردی نظیـر طراحـی هتـل نیز کـه این تجربه تـا حدی وجـود دارد، الیه هـای پنهان 
عملکـردی و پیچیدگـی روابـط فضایـی برای دانشـجویان قابـل تجربه نیسـت، چراکه 
کاربـران مختلـف یک بنـا تعامالت متفاوتـی با آن دارنـد و تجربه مسـتقیم آن عملکرد 
از جایـگاه کاربـران متفاوت برای طراح غیرممکن اسـت. لذا طراحـان در مراحل ابتدایی 
فرآینـد طراحی سـعی در گسـترش شـناخت خود نسـبت به موضـوع طراحـی دارند و به 
همیـن جهـت بهره گیـری از منابـع مکتوبـی کـه بتواننـد راهنمـای آنان باشـند اهمیت 

می یابنـد. ویژه ای 
»مجموعـه کتـب عملکردهـای معمـاری«، که تـا کنون بیـش از ده جلـد از آن 
منتشـر و بارهـا تجدیـد چـاپ شـده اند، مجموعـه ای اسـت کـه بـا تفکیـک موضوعی 
عملکردهـا و اختصـاص هـر کتـاب بـه یکـی از کاربری هایـی کـه موضـوع دروس 
طراحـی می باشـند، امـکان مطالعـه ابعـاد گوناگون هـر عملکـرد را از طریـق تصاویر و 
ترسـیمات فنـی بناهای شـاخص آن عملکرد میسـر سـاخته اسـت. در این کتـب، نحوه 
مواجهـه معمـاران مختلـف و آشـنایی بـا راهکارهـای معمارانـه آنـان در طراحـی آثـار 
شـاخص هـر عملکـرد در رونـدی تاریخـی و با تنـوع موقعیت هـای جغرافیایـی معرفی 
شـده اند. در ادامـه ایـن رونـد و بـا هـدف گسـترش شـناخت دانشـجویان و طراحـان 
از پیچیدگی هـای عملکـردی هـر کاربـری، انتشـارات »کتابکـده کسـری« اقـدام بـه 
برنامه ریـزی مجموعـه ای جدید از کتب عملکردی نموده اسـت کـه در ارتباط تنگاتنگ 
بـا مجموعـه کتـب عملکرد هـای معماری بـوده و بـه نوعی آن هـا را تکمیـل می کنند. 
در ایـن مجموعـه کتـب جدیـد نیـز »عملکرد« کلیـدواژه و موضـوع اصلی هـر کتاب و 
کل مجموعـه اسـت، امـا دریچه نـگاه به هر کاربـری تغییر کرده اسـت؛ مجموعه کتب 
»نـکات طراحـی، آنچه دانشـجویان و طراحان باید بداننـد« با نگاهی موشـکافانه 
بـه مطالعـه هر عملکرد از طریق شـناخت و تحلیل »رفــتار مخاطب« می پـردازد. بدین 
ترتیـب در تمامـی کتـب ایـن مجموعـه، رفتار انـواع مخاطبانی کـه با طـرق مختلف با 

یـک عملکـرد سـر و کار دارنـد دریچـه ورود بـه طراحی معماری اسـت.
هـر عملکـرد معمـاری دارای فضاهـا، ریـز فضاهـا، تجهیـزات و امکاناتی اسـت که 
آن را از سـایر عملکردهـا متمایـز می کنـد، امـا رفتارهـای کاربـران، اصلی تریـن عامـل 
در تعریـف عملکردهـا می باشـند. ایـن مخاطبـان یـک اثـر معماری هسـتند کـه با نوع 
اسـتفاده ای کـه از آن می نماینـد و مجموعـه رفتـاری کـه در نتیجـه ارتباط آنهـا و فضا 
پدیـدار می شـود، عملکـردی خـاص را بـه بنـا منتسـب می کننـد. از ایـن رو می تـوان 
گفـت کـه عملکرد، مفهومی اسـت که بـا نحوه حضور مخاطـب و نوع اسـتفاده کاربر از 
فضـا معنـی می یابـد. پیچیدگـی و ظرافت ایـن رابطه را می تـوان در سـیر تحوالت یک 



عملکـرد جسـتجو کـرد؛ همان گونه کـه طی زمان رفتـار مخاطبان تغییـر می کند، نحوه 
پاسـخگویی بـه ایـن رفتارهـا و نیازهـای ناشـی از آن نیـز تغییـر می کنـد. بدین ترتیب، 
عملکـرد نیـز مفهومـی منجمد، ثابـت و بدون تغییر نبـوده و طی زمان با تغییـر رفتارها، 
عـادات و شـیوه زندگـی مردم دگرگـون می شـود. همچنین نبایـد تاثیرپذیـری کاربران 
از ویژگی هـای فضایـی یـک عملکـرد را نیـز نادیـده گرفـت. ایـن ارتباط متقابـل میان 
عملکـرد و رفتـار مخاطـب مـا را بـر آن مـی دارد کـه عـالوه بـر مطالعـه مصداق هـای 
مختلـف یـک عملکرد، شـناخت رفتاری مخاطبیـن و کاربران را نیز مد نظـر قرار دهیم، 

رویکـردی کـه تمرکـز اصلی ایـن مجموعـه جدید عملکـردی نیز بر آن اسـت.
گـردآوری و تدویـن ایـن مجموعـه بـا پیچیدگی هـا و دشـواری های خـاص خـود 
همـراه بـوده اسـت. اسـتفاده از دانـش و تجربه آموزشـی مدرسـین طراحی معمـاری از 
اهـداف اولیـه در برنامه ریـزی ایـن مجموعـه بود. از سـوی دیگـر سـاختار مجموعه ای 
کتاب هـا، هماهنگـی، انسـجام و وحدت رویـه را ایجـاب می نمود. بدین ترتیب، سـاختار 
اصلـی مجموعـه، اهـداف، قالـب بیـان و ارائـه مطالـب، توسـط »دبیـران مجموعـه« 
طراحـی و تعریـف شـد. بـرای هر عملکرد )هـر کتـاب از مجموعه( از میان مدرسـین با 
سـابقه تدریـس مرتبـط، دعوت به همکاری شـد. در طی فرآیندی جمعـی و کار گروهی 
و منسـجم، بـا برگـزاری جلسـات مشـترک متعدد میـان دبیـران و گروه هـای مولفین، 
ضمـن انتقـال قالـب کلـی طراحی شـده، هماهنگـی الزم میـان گروه هـای مولفین در 
همسان سـازی نحـوه بیـان و ارائـه مطلب صـورت گرفت. ایـن فرآیند بیش از یکسـال 
بـه طـول انجامیـد تـا سـرانجام محتـوای اصلـی چهار کتـاب از ایـن مجموعه توسـط 
گروه هـای مولفیـن در هـر عملکرد تالیف شـده و از نظـر هماهنگی با اهـداف و انطباق 

بـا اسـتانداردهای مـورد نظر توسـط دبیـران مجموعه کنتـرل و نهایـی گردید. 
ـ سـاختار هر کتاب و ارتباط آن با »مجموعه کتب عملکردهای معماری«

سـاختار هـر کتـاب از این مجموعـه بر خـالف انواع متـداول، متشـکل از مجموعه 
نکاتـی اسـت کوتـاه، موجـز و هدفمند که هر یـک به تنهایـی دارای مفهومـی کامل و 
مسـتقل از دیگـری اسـت. هـر نکته شـامل جملـه ای کلیدی اسـت که در عنـوان نکته 
بـه طـور مشـخص و بـا ادبیاتـی اغلب متفاوت به آن اشـاره شـده اسـت. بـه دنبال هر 
تیتـر، متنـی کوتـاه جزئیات بیشـتری از نکته را به همـراه مثال هایی شـرح می دهد. این 
سـاختار نکتـه  محـور، عـالوه بـر جذابیـت در نحوه ارائـه مطلـب، کارایـی آن را نیز باال 
می بـرد، بـه نحوی که کتاب از هرکجا که گشـوده شـود، سـودمند و قابـل مطالعه بوده 
و بـدون پیش نیـاز مطالعـه نـکات پیشـین به راحتـی قابـل درک اسـت. بدین ترتیب در 

مطالعـه کتاب هـای ایـن مجموعه نیـازی به حفظ سـاختاری خطی نیسـت.
از شـاخصه های ایـن مجموعـه، اسـتفاده از بیان تصویری اسـت. موضـوع اصلی در 
هـر نکته توسـط اسکیسـی مفهومی و اغلب بـا اغراق در بیان تصویـری آن، مورد تاکید 



قـرار گرفتـه اسـت. این بیان تصویـری عالوه بر سـرعت انتقال مطلـب، در ثبت 
و مانـدگاری موضـوع در ذهـن مخاطب نیز موثـر خواهد بود.

مهم تریـن نکتـه در شـیوه مطالعه هـر کتاب، توجه بـه ارتبـاط تنگاتنگ این 
کتـب بـا »مجموعـه کتـب عملکردهـای معمـاری« اسـت. مطالـب مربـوط به 
هـر عملکـرد به طـور مسـتقیم در پیوند بـا عنـوان مشـابه آن در مجموعه کتب 
عملکردهـای معمـاری بـوده و تمامـی مثال هـا و پروژه هـای ذکـر شـده در این 
مجموعـه بـه پروژه هـای معرفی شـده در مجموعـه کتب عملکردهـای معماری 
اشـاره دارند. برای سـهولت اسـتفاده همزمـان از هر دو کتـاب، ارجاعات بینامتنی 
شـامل نـام پروژه و شـماره صفحه به طـور قراردادی در داخـل عالمت ][ )قالب 
یـا براکـت( و در انتهـای هـر نکتـه قرارگرفته انـد. همچنیـن در برخی مـوارد نام 

پروژه هـا در داخـل متـن و درون پرانتـز ذکر شده اسـت.
امیـد اسـت مجموعـه کتب »نـکات طراحی« به منبعی مسـتند و راهگشـای 
دانشـجویان و طراحـان تبدیـل شـده و همچـون مجموعه کتـب »عملکردهای 
معمـاری« مـورد اسـتقبال مخاطبیـن واقـع گـردد. دبیـران مجموعـه از تمامـی 
اسـاتیدی کـه با حضـور در جلسـات گروهـی در برنامه ریزی و اجـرای این پروژه 
نقـش داشـته اند تشـکر می نمایـد. همچنیـن امیـد اسـت تـا بـا دریافـت نظرات 
مخاطبیـن بتوانیـم در جهـت اصالح و تکمیـل مطالب در ویرایش هـای بعدی و 
پربار سـاختن سـایر آثاری که از این مجموعه در دسـت تدوین است گام برداریم.



فـهرست

 معماری و تاثیر آن بر کارآیی هتل انکار نشدنی است.
 معمـاری هتـل می تواند نقشی فراتر از پاسخ گویـی صرف به عملکرد داشته باشد.
 برنامه و امکانات جانبی هتـل، بر معمـاری و سازماندهی آن تاثیر مستقیـم دارد.

 حـل روابط عملکـردی میـان سـه حـوزه اصلـی، اساسی ترین چالـش در طراحـی هتـل است.
 سیرکوالسیون در هتل، سه حوزه اصلی را به  یکدیگر پیوند می زند.

 سرمایـه گذار هتـل، بهره بردار و طـراح، هر یک ایده هایـی در ذهـن دارند. 
 سرمایه گذار هتـل کدام طـرح را ترجیح می دهد: اقتصـادی ترین یا جـذاب ترین؟

ــاده ای نیست.   جلب رضــایت طیــف وسیــع مخاطبــان، امـر س
 پتانسیـل ها و نیـازهای زمینـه، بـرنـامه  هتـل را تعییـن مـی کنند.

 تغییرات فصلی تقاضا و توسعه احتمالی، انعطاف پذیری در برنامه و طراحی هتل را الزامی می کند. 
 هتـل و حیـات 24 ساعتـه

 تعداد ستـاره های هتـل، امکان انتخاب آگاهانـه آن  را فراهم می کنند.
 انواع مختلف هتـل، پاسخگوی اهداف متفاوت از سفـر و اقامت است.
 موقعیت قرارگیری هتـل، نوع و سطح خدمات آن را مشخص می کند.

 هتـل های امــروزی، رویکـرد جهــانـ  محلــی 
 تکنولـوژی های پیشرفتـه طراحـی فضاهـا و نحوه ارائه خدمات در هتـل ها را دگرگون کرده اند.
 با وجـود مصـرف بیشتر در سفـر، می توان امکان توجه به حفـظ محیـط زیست را فراهم کرد.
 بسیاری از مهمانان، مسیر میان ورود به سایت هتل تا ورودی اصلی آن را سواره درک می کنند. 

 هتل ها با ورودی شاخص و تاثیرگذار در بدو ورود به مهمانان خوشامد می گویند.
 تعداد و انگیـزه  مخاطبـان هتـل، تعدد ورودی ها را ضـروری می کند.

 ازدحـام ناشـی از تجمع و حضـور مسـافراِن تـورها می تواند شخصیت ورودی را مخدوش کند.
 برخی از مسافران با چمدان های بزرگ و متعدد وارد هتـل می شوند.

 فضای پذیرش،  اولین مکان مالقات با کارکنان هتل، در معرض دید قرار می گیرد.
 میـز پذیـرش جذاب، دعوت کننـده و در عیـن حال کاربـردی است. 

 مهمانان در مواجهه با البی، سطح خدمات ، شأن و انضباط هتل را داوری می کنند.
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 مهمانان گشت و  گذار خود را از هر کجا در هتل شروع کنند، باز خود را در »طبقه البی« می یابند.
 انـواع البــی، بـا عملکردهــای مختـلف میزبــان مهمانــان است.

 نشیمن های البی با کیفیت های خودمانی و راحت تا مجلل و رسمی، پذیرای مهمانان می باشند.
 فعالیـت مهمانـان امـروزی در البـی هتـل، محدود به نشیـمن و انـتظار نیست. 
. شهرونـدان معموال نسبـت به مهمانـان مدت طوالنـی تری در البـی می نشینند.
 تعریف یک مرکز توجه یا قراردادن اثری هنری در البی،  می تواند خاطره ساز باشد.

 بخشی از کیفیت های فضایی البـی با کمک نـورهای طبیعـی و مصنوعـی طراحـی می شوند.
 چهره البی هتـل در مناسبت های ملـی و بین المللـی تغییر می کند.

 مهمانان به واسطه ویدها و حرکت در پلکانی جذاب، فضاهای مرتبط با البی را کشف می کنند.
 آتریوم، با سقفی از جنس آسمان، سرزندگی و پویایـی البـی را تضمین می کند.

 البی هتل همواره در همکف نیست.
 رفت و آمد زیاد، چرخ چمدان ها، نظافت با شوینده هـا و ... بر پوشش کف البی تاثیـر می گذارند.

 نمازخانه و سرویس های بهداشتـی در دسترس اما دور از دیِد مستقیم جانمایـی می شوند.
 سرویس های بهداشتی برای پاسخگویی بـه نیازهـایی متفاوت طراحی می شوند.

 چهره سرویس های بهداشتی از فضایی صرفا عملکردی به فضایی جذاب و مجلل تغییر کرده است.
 مهمانان به بسیاری از بخش های هتل از طریق آسانسورهایی مجزا دسترسی دارند.

 انـواع آسـانسورهای هتـل با مشخصات مختلفـی طراحـی می شوند.
 مهمانـان، انتظار طوالنـی جهت تـوقف آسانسورهـا را نمـی پسندند.

 مسافـران، در حیـن حـرکت آسـانسورهای شیشـه ای چهـره متغیـر البـی را تماشـا می کنند.

 آسانسورهـای مهمـان می توانند در جـداره خارجـی و رو به منظـری از شهـر طراحـی شوند.
 مسافران از آسانسورهای پارکینگ به طبقات اقامتی دسترسی ندارند.
 مسافرانی که تازه از راه رسیده اند، مشتاقند زودتر به اتاق خود برسند.
 راهروی دسترسی به اتاق ها، توجه مهمانـان را به خود جلب می کند.
ـران مایلند زمان کمتری را در مسیرهای ارتباطـی صرف  کنند.  مساف

 انتخـاب الگـوی سازماندهـی راهـرو و اتـاق ها، ساختـار کلی طبقات اقامتـی را تعیین می کند.
 مهمانـان ویژه انتظار اقـامت در اتاق هایـی با آرامـش بیشتر را دارند.

 مسافران اغلب کنجکاوند حداقل یک بار تا انتهای راهروی اقامتی را تجربه کنند.
 در راهرو هـای نـورانی مسافران با صـدای بلندتری گفتگـو می کنند.

 مسافراِن منتظر آسانسور در البی طبقات اقامتی، بـه گفتگو و برنامه ریزی با همسفران خود می پردازند.
 مسافران با خیال راحت و بـدون دغدغـه، چمدان ها را بر روی زمیـن می کشند.
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 مسافران به فضایی برای مکث و باز و بسته کردن درب اتاق نیاز دارند.
 پرسنل خدماتی نیـز برای سرویس دهی به اتاق ها از راهروهای اقامتی استفاده می کنند.

 راهروهای اقامتـی، به عنـوان دسترسـی های خروج اضطراری نیز مورد استفاده قرار می گیرند.
 نسبت مسـاحت خالـص اتـاق ها به مساحت کل هتـل، نقشی تعیین کننده دارد.

 ایده های طراحی در خصوص افزایش سهم اتاق های هتل مورد توجه سرمایه گذار قرار می گیرد.
 ابعاد اتاق های مهمان بر ابعاد کلی ساختار اقامتی هتل تاثیر می گذارد.

 توجه بـه تنـوع مسافـران، در تعیین ترکیب منـاسب و درآمـد زای اتـاق  های هتـل موثر است.
 خلوتی که در اتاق هتـل تجربـه می شود با خلوت خانـه تفاوت دارد.

 باوجـود محدودیت هـای سـازه و تاسیسات، طراحـی طبقـات اقامتـی می تواند خالقانـه باشد.
 فضای داخلی اتاق ها با تفکیک محدوده های فعالیتـی مسافـران طراحی  می شود.

 مسافران می توانند اندکـی معمـار اتـاق خود باشند.
 جذابیـت هـای سرویـس و حمـام، در بـرداشت مسافـران از اتـاق نقش تعییـن کننده ای دارد.
 مالحظات تاسیساتی در فضاهای سرویس و حمام، به اندازه جنبه زیبایی شناسی آن اهمیت دارد.

 مسافران پس از ورود به اتاق فضایی برای چمدان های خود می خواهند.

 مسافـران مشتـاق دیـدن منظـره ای از پنجــره اتـاق خـود هستنـد.
 مسافـران تمایـل دارند نـور را برحسب فعالیـت خـود تنظیـم کنند.

 بخشی از مسافران هتـل ها را افـراد ناتـوان یا کم تـوان جسمی تشکیل می دهند.
 مهمانانی کـه بـه صورت خانوادگی سفر می کنند، اغلب مشتریاِن سوئیت های هتل هستند. 
 مهمانان ویژه )VIP(، عالوه بر فضای بزرگتر سوئیت ها، انتظار طراحی خاص و ویژه ای نیز دارند.

 مهمانـان از پشت پـرده  فعـالیت هـای خدمـاتـی هتـل بـی خبرنـد.
 پرسنـل خدماتـی هتـل در حال فعالیـت و رفـت و آمـد هستند، اما به ندرت دیده می شونـد.
 پرسنل خدماتی هتل می بایست پاسخگوی درخواست نظافت یا سرو غذا در اتاق مسافران باشند.
 زباله ها دور از دید مهمانان، از طبقات مختلف هتل جمع آوری و از تراز بارانداز خارج می شوند.

 مسافـران، تقـاضـای تعویـض حولـه و ملحفـه  اتـاق خـود را دارنـد.
 خدمـات رختشویخـانه، تنها به اتـاق هـای هتـل محـدود نمـی شود.

 گردش کار پیوسته و عدم تداخل ملزومات تمیز و کثیف، اصل مهم در طراحی رختشویخانه است.
 خدمات رختشویخانه می تواند به بیرون از مجموعه هتل واگذار شود.

 تجهیزات جدید، ویژگی های کمی و کیفی معماری رختشویخانه را تحت تاثیر قرار داده است.
 کاالها، از هر نوعـی کـه باشند، مستقیـما به بـارانـداز وارد می شوند.

 مواد غذایی، کاالها، تجهیزات، مبلمان و ... هر یک در انبارهای جداگانه ای نگهداری می شوند.
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 هتـل ها وسایـل، مبلمـان و فضاهای خود را تعمیر، بازسازی و نوسازی می کنند.
 دستگاه های مورد نیاز تاسیسات هتـل، ابعـاد بزرگـی داشته و صـدای زیـادی تولید می کنند.
 هتـل ها بـرای کارکنـان و پرسنـل خدماتـی خـود فضـاهـای پشتیبانـی در نظـر می گیرنـد.

 رفتار روزمره کارکنان راهنمای معمـاران در طراحـی فضاهای مرتبط با آنهاست.
 پرسنـل خدماتی آشپزخانـه، پس از ورود به هتـل مستقیمـا به محل کار خود وارد نمی شوند.
 ابعاد آشپزخانـه، متناسب با سطح کیفـی هتـل و نـوع و سبک منـوی غذاهـا متفـاوت است.
 فضای داخلی آشپزخانه  هتل برای پخت انواع مختلفی از غذاهای ایرانی و فرنگی زون بندی می شود.
 جزئیـات معمـاری آشپزخانه هتـل با توجـه به الزامـات تاسیساتـی آن طراحـی مـی شود.
 پوشش هـای کف و دیوارهـا در فضـای داخلـی آشپزخانـه پیوسته نظافت و شستشـو می شوند.
 در آشپزخانه هتل، مـواد غذایـی اولیـه در کیفیت های دمایی متفاوت نگهداری می شوند.
 کیفیت خدمات آشپزخانه  هتل، پیوسته در معرض قضاوت و داوری مهمانان قرار می گیرد.

 مسافـران برای صرف صبحانـه هتـل، اشتیاق زیادی نشان می دهند.
 مهمانـان، از تجربـه  صرف غذا در رستورانـی با کیفیـت های فضایـی متفاوت استقبال می کنند.
 مسافران اغلب در هنگام صرف صبحانـه نسبت به سایر وعـده ها، حالت غیر رسمی تری دارند.

ــد. ــل بـاز نمـی گردن  مسافــران معمــوال بـرای صـرف غــذا به هت
 مهمانـان معموال از ارائـه غذا به صورت سلف سرویس استقبال بیشتری می کنند.
 مشتریان رستوران انتظار طوالنی برای نظافت و چیدمان مجدد میز را نمی پسندند.
 در هتل های تفریحی ـ  توریستی، رستوران هـای متنوع بسیار پرمخاطب هستند.

 در هتـل های گردهمـایـی و کنفـرانـس میـزان تقاضـا بـرای صبحانـه در باالتریـن حد است.

 مشتریـان رستـوران معموال قبـل و بعد غــذا به سـرویس هـای بهداشتـی مراجعـه می کنند.
 بخش تجـاری هتـل مـی توانـد به رونـق اقتصـادی آن کمک کند.

 مکان یابی  و نحوه دسترسی به بخش تجاری در کیفیت فضایی و رونق هتل اهمیت زیادی دارد.

 تنوع فروشگاه های هتـل باید پاسخگوی نیازهای هـر د و گـروه مسافـران و شهرونـدان باشد.
 حضور دفاتـر خدماتـی در داخل هتـل، آرامـش مهمانـان را دوچنـدان می کند.

 بخـش اداری هتـل نیـز از دو قسمت پیدا و پنهان تشکیل می شود.
   مهمان ها و مراجعین، با دفتر البی بیش از سایر بخش های اداری سر و کار دارند. 

   بخـش اداری هتــل مراجعیـن دیگـری غیـر از مسافـران نیـز دارد.
   مدیر داخلی هتـل میزبـان مراجعیـن خاص است. 

 هتـل ها میزبـان مهمانـاِن مراسـم و جشن هـای گوناگونـی هستند.
 هتل های گردهمایی معموال برای پذیرایی همزمان از چند گروه تجهیز می شوند.
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 سالـن های جشـن و گردهمایـی معموال از زیـر تـوده اقامتـی خـارج می شونـد.

ری فضاهای برگزاری مراسم، بسته به نوع هتل  متفاوت است.  میزان انعطاف پذـی
 گروه های شرکتی و مجامع تخصصی، انتظارات مختلفی از سالن های برگزاری مراسم در هتل دارند.
 سالن های گردهمایی یا کنفرانس فرصتی برای جلب مشتری برای سایر بخش های هتل هستند.
 مخاطبان سالن های گردهمایی و جشِن هتل، انتظار ورود تشریفاتی و در عین حال راحت را دارند.
 سالن های گردهمایی هتل معموال از مهمانان خود حداقل با یک وعده غذایی پذیرایی می کنند.

 مخاطبـان سالن گردهمایـی در میـان  برنامـه به گفتگـو با یکدیگر می پردازند.
 میزبانان سالن های جشن، به مراسمی باشکوه و بدون نقص برای مهمانان خود می اندیشند.
 مهمانان سالن های جشن و گردهمایی، از برگزاری مهمانی در فضاهای باز هتل لذت می برند.
 سالن گردهمایی هتل، معموال فضایی چندمنظوره با قابلیت نمایش، اجرای برنامه و سخنرانی است.

 سقف هـا عنـاصری مهم در طراحـی سالن هـای جشـن و گـردهمایـی هستند.
 سالن های گردهمایی و کنفرانس هتل، مهمانان ویژه ای هم دارند.

 طراحـی فضـای داخلـی سالن هـای کنفـرانس متاثـر از محل قـرارگیـری خروجـی  ها است.

 خروج جمعیت سالن های جشن و گردهمایی، معموال از ترازهای پایین تر سهولت بیشتری دارد.

 برخی از مسافران مایل به ترک برنامه  روزانـه  فعالیت های ورزشی خود در طول سفر نیستند.
 امکانات ورزشـی هتـل می توانـد فراتـر از نیازهـای مسافـران برنامه ریـزی شود.
 استفاده از فضاهای ورزشی هتل تا چه اندازه در اولویت برنامه های مسافران است؟
 مهمانـان هتـل، به جنبه تفریحـی فعالیت های ورزشـی بیشتر توجـه می کنند.
 مخاطبان مجموعـه  ورزشـی هتـل معموال با لبـاس غیررسمـی تردد می کنند.
 شهروندان برای دسترسی به مجموعه ورزشی هتل، معموال مسیر مجزایی دارند.
ـی آن تبدیل شود.  مجموعه آبی هتـل می توانـد به یکی از جذابیت های توریست

 در زمـان شروع و اتمام فعالیـت استخـر، مراجعین بین فضاهای تـر و خشک تردد می کنند.

 مخاطبان مجموعه آبی هتل از صرف نوشیدنی و غذای سبک در کنار استخر لذت می برند.

 مجموعه آبی عالوه بر تاسیسات مرکزی هتـل به سیستم تاسیساتـی مجزایـی نیز نیاز دارند.
 مجموعه آبی هتل به خروج اضطراری و امکان حمل مصدومین احتمالی نیاز دارد.

 پرسنـل مجموعـه آبـی هتـل سلسلـه  مراتـب ورود خـود را دارنـد.
 استخـر روباز از جمله جاذبـه هـای بصـری هتـل به شمـار می رود.

 مهمانان هتـل، بیش از شنا کردن در کنار استخر روباز به استراحت می پردازند.
 استخـر روباز محوطـه، سازماندهی فضایی هتـل را شکـل می دهد.
 انـواع مختلف حیاط های هتـل، نقش های کارکردی متفاوتی دارند.
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 نقش حیاط های کوچک هتل های شهری عمدتا در تامین نور واحدهای اقامتی خالصه می شود.

 حیاط های مرکزی بزرگ هتل ها، نقش ساماندهی فعالیت های عمومی و تفریحی را بر عهده می گیرند.

 محوطـه برخـی از هتـل ها فضـای باز مجـزا و مستقلـی است که مستقیـما دیـده نمی شود.

 محوطـه بزرگ و وسیـع هتـل با مجموعـه ای از عملکردهای متنـوع، آن را احاطه کرده است.
 در برخی از هتل ها، محوطه با طبیعت پیرامون هتـل ادغام می شود.

 در هتـل هـای مرکِز شهـر، معموال سهـِم محوطـه و فضاهای باز کاهش می یابد.
 در انواع محوطه هتل، تفکیک محدوده های فعالیتی مهمان و پرسنل خدماتی امری ضروری است.

 لذت تجربه فضاهای باز محوطه تنها به مسافران محدود نمی شود.

 شهروندان، به فضایی جهت پارک موقت خودرو در محوطه نیاز دارند.
 ظرفیـت پارکینـگ هتـل  به انـدازه  تعـداد کـل اتـاق هـا نیـست.

 دسترسی بـه پارکینگ مهمان، مسافران را به طبقات زیرزمین هدایت می کند.
 اتومبیـل مهمـان در اغلب هتـل های لـوکس توسط خدمـه به پارکینـگ منتقـل می شـود.
 فضـای سـرد و بـی روح پارکینگ می تواند بـه فضایــی دلپذیـر و دعوت کننده تبدیل  شود.
 کارکنـان هتـل، خودروهـای خود را در بخشـی مجـزا از پارکینـگ مهمانـان پارک می کنند.

 ترافیـک ناشی از رفت و آمد هتـل نگرانـی جـدی همسایـگان است.
 از تحوِل ساختار درونی هتل توسط جان پورتمن تا تحول در فرم و کالبد بیرونی آن
 معماری شاخص یک هتل نقش مهمی در شکل دهی به سیما و منظر شهری دارد.

 ساختمان ها و معابر شهـری همجوار با هتل، طراحی فـرم و کالبد آن را تحت تاثیـر قرار می دهد.

 معمـاران در طراحـی فـرم و کالبـد هتـل هـای تفریحـی آزادی بیشتـری را تجربـه می کنند.
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