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آنچه دانشجـویان و طراحـان باید بدانند

نغمـه مفیـدی نژادـ  نرجس خسروجردی
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»نـکات طراحی، آنچـه دانشـجویان و طراحان بایـد بدانند« 
عنوان مجموعه جدیدی از کتب عملکردی اسـت که در جهت تکمیل 
»مـجموعه کتب عملکردهای مـعماری«1 گردآوری و تدوین 
شـده اسـت. در این مجموعه نیز »عملکرد«  موضوع اصلی هر کتاب 
اسـت، امـا دریچـه نـگاه تغییـر کرده اسـت؛ ایـن مجموعه بـا نگاهی 
موشکافانه به مطالعه هر عملکرد از طریق شناخت و تحلیل »رفــتار 
مخاطـب« می پردازد. بدین ترتیب رفتار انواع مخاطبانی که با عملکرد 
سر و کار دارند دریچه ورود به طراحی و مطالعات پیش از طراحی است.

ـ  ساختار هر کتاب و ارتباط آن با »مجموعه کتب عملکردهای معماری«
هـر کتاب مجموعه ای اسـت از نکاتی کوتـاه و هدفمند که هر یک به 
تنهایی دارای مفهومی کامل و مسـتقل اسـت، به نحـوی که کتاب از 
هرکجا که گشـوده شـود، سـودمند و قابل مطالعه خواهد بوده و نیازی 

به حفظ سـاختاری خطی در مطالعه نیست.
مهم تریـن نکتـه در شـیوه مطالعـه هر کتـاب از این مجموعـه، توجه 
بـه ارتبـاط تنگاتنگ آن بـا »مجموعه کتب عملکردهـای معماری« 
اسـت. مطالـب مربـوط بـه هر عملکـرد به طـور مسـتقیم در پیوند با 
عنـوان مشـابه آن در مجموعـه کتـب عملکردهـای معماری بـوده و 
تمامـی مثال هـا و پروژه های ذکر شـده به پروژه های معرفی شـده در 

مجموعه کتـب عملکردهای معمـاری اشـاره دارند. 
بـرای سـهولت اسـتفاده همزمان از هـر دو کتاب، ارجاعـات بینامتنی 
شـامل نـام پروژه و شـماره صفحه در داخـل عالمـت ][ و در انتهای 

هـر نکتـه قرارگرفته اند. 

از  به یکی  اختصاص هر کتاب  و  تفکیک  با  مجموعه  کتب عملکردی معماری،  1ـ 
عملکردهایی که موضوع دروس طراحی می باشند به منبع اصلی این دروس تبدیل شده است. 
تاکنون ده جلد از این مجموعه منتشر شده که مجموعا بیش از چهل بار تجدید چاپ شده اند.
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ـــه مقدم

»طراحـی معمـاری« اصلی تریـن واحـد درسـی در سـاختار آموزشـی  رشـته معماری 
اسـت. در هر ترم، دانشـجویان با انتخاب واحد »طراحی معماری« ضمن آشـنایی با ابعاد 
گوناگـون یـک عملکـرد، به تمرین طراحی سـاختمانی بـا عملکرد مشـخص می پردازند.
رونـد آمـوزش دروس طـرح، مبتنی بر سـاختاری آتلیه 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 آن هـا بـه طـور کامـل بـر دانش و مهـارت مدرسـین متکی شـده اسـت. این 
رویـه کـه تقریبـا در تمامـی مراکـز دانشـگاهی رشـته معماری دنبـال می گردد، سـبب 
شـده اسـت که تاکنـون برای دروس طرح معمـاری منابع مکتوب فراگیر و اسـتانداردی 

ماننـد آنچـه در دروس دیگر متداول اسـت، تدویـن 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، درکـی کلی و مبهم از »عملکـرد« را به همراه خواهند داشـت و هرگز 
ارتبـاط ظریـف میـان فضاهـا، اجـزا و کاربـران را توضیح نداده و شـناختی همـه جانبه 
از عملکـرد را فراهـم نمی آورنـد. اتـکا بـه ایـن گونه 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 مـورد نظر را تامیـن کند. 
شـناخت فضـا، عملکردهـا و رفتـاری کـه در ارتبـاط با آن صـورت می گیـرد، الزمه 
اصلـی طراحـی اسـت. بدیهی اسـت در خصـوص فضاهایی که بـه طور روزانـه با آن ها 
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 بـا موضوعاتی نظیر 
طراحـی بیمارسـتان مواجه انـد که به طـور روزمره تجربـه ای از حضـور در آن ندارند. در 
مـواردی نظیـر طراحـی هتل نیز کـه این تجربـه تا حدی وجـود دارد، الیه هـای پنهان 
عملکـردی و پیچیدگـی روابـط فضایـی برای دانشـجویان قابـل تجربه نیسـت، چراکه 
کاربـران مختلـف یـک بنا تعامـالت متفاوتی بـا آن دارند و تجربه مسـتقیم آن عملکرد 
از جایـگاه کاربـران متفاوت برای طراح غیرممکن اسـت. لذا طراحـان در مراحل ابتدایی 
فرآیند طراحی سـعی در گسـترش شـناخت خود نسـبت بـه موضوع طراحـی دارند و به 
همیـن جهـت بهره گیـری از منابـع مکتوبی کـه بتواننـد راهنمـای آنان باشـند اهمیت 

می یابنـد. ویژه ای 
»مجموعـه کتـب عملکردهـای معماری«، 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 هر کتاب به یکـی از کاربری هایی که موضـوع دروس طراحی 
می باشـند، امـکان مطالعـه ابعاد گوناگـون هر عملکـرد را از طریق تصاویر و ترسـیمات 
فنـی بناهـای شـاخص آن عملکرد میسـر سـاخته اسـت. در ایـن کتب، نحـوه مواجهه 
معمـاران مختلـف و آشـنایی بـا راهکارهـای معمارانه آنـان در طراحی آثار شـاخص هر 
عملکـرد در رونـدی تاریخـی و بـا تنـوع موقعیت هـای جغرافیایـی معرفی شـده اند. در 
ادامـه ایـن روند و با هدف گسـترش شـناخت دانشـجویان و طراحـان از پیچیدگی های 
برنامه ریـزی  بـه  اقـدام  کسـری«  »کتابکـده  انتشـارات  کاربـری،  هـر  عملکـردی 
مجموعـه ای جدیـد از کتب عملکردی نموده اسـت که در ارتبـاط تنگاتنگ با مجموعه 
کتـب عملکرد هـای معمـاری بـوده و بـه نوعـی آن هـا را تکمیـل می کننـد. در ایـن 
مجموعـه کتـب جدیـد نیـز »عملکـرد« کلیـدواژه و موضـوع اصلـی هـر کتـاب و کل 
مجموعـه اسـت، امـا دریچـه نـگاه به هـر کاربری تغییـر کـرده اسـت؛ مجموعه کتب 
»نـکات طراحـی، آنچه دانشـجویان و طراحان باید بداننـد« با نگاهی موشـکافانه 
بـه مطالعـه هـر عملکـرد از طریـق شـناخت و تحلیـل »رفــتار مخاطب« می پـردازد. 
بدیـن ترتیـب در تمامـی کتـب ایـن مجموعـه، رفتـار انـواع مخاطبانـی کـه بـا طـرق 

مختلـف بـا 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 عامل 
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 نتیجه ارتبـاط آن ها و فضا 
پدیـدار می شـود، عملکـردی خـاص را بـه بنـا منتسـب می کننـد. از ایـن رو می تـوان 
گفـت کـه عملکرد، مفهومی اسـت کـه با نحوه حضـور مخاطب و نوع اسـتفاده کاربر از 
فضـا معنـی می یابـد. پیچیدگی و ظرافـت این رابطـه را می توان 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 اصلـی این 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 مرتبط، 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 ایـن مجموعه بر خـالف انواع متـداول، متشـکل از مجموعه 
نکاتـی اسـت کوتـاه، موجـز و هدفمند که هـر یک به تنهایـی دارای مفهومـی کامل و 
مسـتقل از دیگـری اسـت. هر 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 بیـان تصویـری اسـت. موضـوع اصلـی 
در هـر نکتـه توسـط اسکیسـی مفهومی و اغلب بـا اغـراق در بیان تصویـری آن، مورد 



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

مهم تریـن نکتـه در شـیوه مطالعـه هر کتـاب، توجه به ارتبـاط تنگاتنـگ این کتب 
بـا »مجموعـه کتـب عملکردهـای معماری« اسـت. مطالـب مربوط به هـر عملکرد به 
طـور مسـتقیم در پیونـد با عنـوان مشـابه آن در مجموعـه کتب عملکردهـای معماری 
بـوده و تمامـی مثال هـا و پروژه هـای ذکر شـده در ایـن مجموعه بـه پروژه های معرفی 
شـده در مجموعـه کتـب عملکردهـای معمـاری اشـاره دارنـد. برای سـهولت اسـتفاده 
همزمـان از هـر دو کتـاب، ارجاعات بینامتنی شـامل نام پروژه و شـماره صفحه به طور 
قـراردادی در داخـل عالمـت ][ )قالب یـا براکـت( و در انتهای هر نکتـه قرارگرفته اند. 
همچنیـن در برخـی مـوارد نـام پروژه هـا در داخـل متـن و درون پرانتز ذکر شده اسـت.

امیـد اسـت مجموعـه کتـب »نـکات طراحـی« بـه منبعـی مسـتند و راهگشـای 
»عملکردهـای  کتـب  مجموعـه  همچـون  و  شـده  تبدیـل  طراحـان  و  دانشـجویان 
تمامـی  از  مجموعـه  دبیـران  گـردد.  واقـع  مخاطبیـن  اسـتقبال  مـورد  معمـاری« 
اسـاتیدی کـه بـا حضـور در جلسـات گروهـی در برنامه ریـزی و اجـرای ایـن پـروژه 
نظـرات  دریافـت  بـا  تـا  اسـت  امیـد  همچنیـن  می نمایـد.  تشـکر  داشـته اند  نقـش 
مخاطبیـن بتوانیـم در جهـت اصـالح و تکمیـل مطالـب در ویرایش هـای بعـدی و 
پربـار سـاختن سـایر آثـاری کـه از ایـن مجموعه در دسـت تدویـن اسـت گام برداریم.



فـهرست

  معمـاری مدارس و تاثیر آن بر آمـوزش کودکان.
ـادگیری.  معمـاری مدرسـه و تاثیر آن بر فرآیند ی

ـای شخصی. مدرسـه و تاثیـر آن بـر شکـوفایی استعداده  معمـاری 
ط دانش آموزان. مدرسه و تاثیـر آن بر رواـب  معماری 
ـتار دانش آموزان. مدرسه و تاثیـر آن بر  رف  معماری 

 معماری مدارس و تاثیر آن بر تصمیم گیری هـای والـدین. 
هارت ها.  مدرسـه، بستری برای یادگیری انواع ـم

 در گذار از خانـه به مدرسه، کـودکان به دنبال فضایی آشـنا می گردند. 
 تئـوری نوین آموزش؛  بازبینی فرآیند یـادگیری و اهـمیت خـالقیت دانش آمـوزان.

 تئوری نوین آمـوزش و اهمیت مشارکت فعال دانش آموزان.
 دانش آمـوزان نسل جدید؛ ارتباطات، اینترنت، شبکه هـای اجـتماعی و فضای مجـازی.

 رفتار دانش آموزان به طراحان فضاهای آموزشی ایـده می دهد.
 سـن دانش آموزان و انواع محیط های یادگیری.

 محوریت بازی در پیش دبستان و سه سال نخست دوره دبستان.
 محوریت مهارت فردی در سه سال دوم دوره دبستان. 

 محوریت فعالیت های گروهی در دوره دبیرستان.
 مدارس با توجه به توانایی های دانش آموزان نیز رده بندی می شوند.

 هنرستان و یادگیری مهارت هـای فنی، حرفه ای و هـنری.
 جنسیت و تجربـه مـدرسه.

گروه ها، کـودکان را به خود جـذب می کنند.
کودکان در مدرسـه با همساالن خود آرامـش بیشتری دارنـد.

کودکان دوست دارند قلمرو خود را داشته باشند.
 کودکان در مدرسه، فضایی امـن می طلبند.

 فضاها در مدارس در الیـه های متعددي نسبت به مـرکز قرار می گیرنـد.
 در محـیط هـای یادگیری، کارکرد های متنوع در کنار یکدیگر چیده می شوند.
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 محیط های یادگیری تنها با کالس و راهرو پر نمی شود.
 حرکت از فضای باز به فضـای بسته نیـازمند سناریو و برنامه ریزی است.

 کیفیات فضایی هر حوزه عملکـردی متفاوت است.
 مدارس را به نحوی طراحی کنید که در تـمام سـاعات روز فعال باشند. 

. مدرسـه، سالمت و آسـایش محیطی.
 آنالیز سایت و توجه به ویژگی های شهری بافت.

 آنالیز سایت و توجه به ویژگی های حوزه بالفصل.
 آنالیز سایت و توجه به عملکردهای همجـوار.

 آنالیز سایت و تحلیل دسترسی ها در مقیاس همسایگی.
 مـرز میان مدرسه و شـهر باید تا حد امـکان مشخص باشـد.

 آنالیز سایت و توجه به آلـودگی های صـوتی درون و بیرون مـدارس.
 ویژگی های زمینه و تاثیر آن بر جهت گیری و استقرار ساختمان مدرسه.

 همسازی مدرسه با اقلیم سـرد چگونه است؟
 همسازی مدرسه با اقلیم گرم و مرطوب چگونه است؟
 همسازی مدرسـه با اقلیم گرم و خشک چگونه است؟

 اجزا و عناصر موجود در سایت می توانند به شاخصه  های ساختمان بدل شوند. 
 فـرم ساختمـان و تاثیـرپذیری از هندسـه زمین و ویژگی های بـافت.

 فرم ساختمان و ویژگی های روان شناختی دانش آموزان.
 فـرم ساختمان و تاثیرپذیری از عملکـرد.

جداره بیرونی، پوسته نهایی ارتباط مدرسه با محیط پیرامونی است.
 کودکان همواره مشتاق تماشای فضای بیرونی هستند.
 ورودی مدرسه و نخستین تأثیر ذهنـی بر مخـاطب. 

 ورودی و نحوه ی رسیدن دانش آموزان به مدرسـه.
 ورودی مدرسه و تنوع رفتارها در حوزه ورود.
 انواع ورودی ها شخصیت های متفاوتی دارند. 

  ورودی اصلی مدرسه به دانـش آموزان خوش آمد می گـوید. 
 ورودی مدرسه دانش آموزان را بدرقه می کند. 

 حیاط مدرسه، خاطره انگیزترین فضای آموزشی.
 حیاط مدرسه بخش باقیمانده زمـین نیست .

 سبزینگی؛ کاهش استرس، افزایش تمرکز.
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 حیاط و نقش پذیـری در فرآیند یـادگیری.
 کودکان در زمین های بازی حیاط مدرسـه زندگی اجتماعی را می آموزنـد.

 دانش آموزان در حیاط مدرسه استراحت می کنند.
 دانش آموزان در حیاط مدرسه، بازی دوستان خود را تماشا می کنند. 

 حیاط مدرسه می تواند میدان داشته باشد. 
 حیاط های باز میانی، بـرای دانـش آمـوزان سـناریو هـای جـذاب می آفـریند.

 ایـوان، مفصل و پیش ورودي ساختمان مدرسـه است.
 کودکان باید به راحتی مسیر خود را بیابند.

 آتریوم مدرسه، تجربه زندگی اجتماعی. 
 کودکان دوست دارند در زمستان نیز بدونـد. 

 پله ها در داخل وید ها تبدیل به نشانه می شوند.
 اخـتالف سطـوح و تنـوع دیـد ، جـذابیت بیشتری براي دانش آموزان خواهـد داشت . 

 نورگیرهای سقفـی در مدرسه چه کاربردهایی دارنـد.
 کـودکان خطـرات احتمالـی راه پـله ها را احسـاس نمی کنند.

  پـله ها در مدرسه تنها برای حـرکت نیستند. 
 مسیرهـاي شیبدار در مدرسه چه کاربردهایی دارنـد.

 سیرکوالسیون حرکتی در مدرسه می تواند سناریویی دلنشین و خـوانا تعریف کنـد.
 جزئیات راهروها در رفتار کودکان تاثیرگذارند.
 راهرو و شکل دهی به انواع رفـتار دانش آموزان.

 راهرو و جهت یابـی دانش آمـوزان در درون و بیرون ساختمـان.
 راهـروها می توانند همراه با دیـد مناسب برای دانش آموزان طراحی شوند.

 راهـروهای مدرسه، محلی برای تخلیه انـرژی کـودکان است.
 سلسله مـراتب دسترسی و تاثیر آن بر مصرف انـرژی.

 انتهای مسیرها را نیز باید با دقت طـراحی نمود. 
 دانش آمـوزان به تدریج وارد کالس می شوند؛ اما باهم و باسرعت از کالس خـارج می شوند.

 عملکرد دانش آموزان در کالس تابع فـرم کالس است.
 کالس درس، فـضایی مشترک بـرای معلـم و دانش آمـوزان.

 تئوری  نویـن آموزش و تاثیر آن  در طراحی کالس. 
 نقش معلـم و تاثیر آن  در طـراحی کالس.

 رفتار دانش آمـوزان و تاثیر آن در طراحی کالس. 
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 کودکان چه تصـوری از کالس ایدئال خود دارند. 
 کـالس و احـساس مالکیت و تعلق در کودکان

 چیدمـان نیمکت ها در یـادگیری و مـیزان مشارکت کودکان موثر است. 
 کالس های کـوچک با جمعیت زیـاد استرس زا هستند. 

 ابعاد کالس با توجه به فعالیت های دانش آمـوزان نیز تعیین می شـود.
چیدمـان نیمکت ها در کالس های عریـض و کالس های طـویل.

 دانش آمـوزان در کالس نـیاز به فضاهـای خلوت نیز دارنـد.
 دانش آموزان دوست دارند فضای پیرامون خود را شخصی سازی کنند.

 دانش آمـوزان در زمستان لباس گرم و اضافه می پوشنـد.
 نور طبیعی در کالس، جـذابیت بیشتـر فـضا، خستگی ذهـنی کـمتر.

 سایه دست دانش آموزان، در یادگیری مشکل ساز است.
 دانش آمـوزان از تـابش شدید آفـتاب در کالس دوري می کننـد.

 اهمیت سبت سطوح شفاف در جداره کالس هـا.
 تمامی دانش آموزان می خواهند صدای آموزگار خود را بشنوند.   

 تشنگی میزان تمرکز و یادگیری دانش آمـوزان را کاهش می دهد.
دانـش آموزان به سرویس هـای بهداشتـی بیشتـر، در دستـرس تر و اختصاصـی نیاز دارند.

 کالس، تنها فضای آموزشی مدرسه نیست.
 کالس هـای ویژه، مکان هایی برای آمـوزش و بـازی
. آزمایشگاه، مکانی برای فرضیه سازی، آزمون و خطـا

 کارگـاه، مکانـی برای سـاخت و تولیـد
دانش آمـوزان در نمایشگاه از آثار یکدیگر درس می آموزند.

 کتابخانـه گنجینـه دانـش مدرسـه است.
 کتابخانـه بی نـور، شلـوغ و بدون امکانـات، کتابخانه بی مشتری است.

. بـه دانـش آمـوزان در کتابخانـه خدمات VIP بدهیـد.
. کتابخانـه مدرسـه ابتدایـی را از دید کودکان ببینید .
. کتابخانـه مدرسـه متوسطه را از دید نوجوانان ببینید .

 فضاهـای چنـد منظوره باتوجه به فرهنگ محلـی خلق می شوند.
 فضاهای فوق برنامه، فضاهای بدون برنامه نیستند.

. نمازخانـه، فضایـی چنــد عملکـردی بــا کاربـری هـای متنـاسب
. سالن اجتماعات مدرسه خود را در چه مقیاس و چطور طراحی کنیـد؟
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. فعالیت های ورزشی، توانایی مغز کودک را برای یادگیری باال می برند.
. بچـه ها در مدرسه نیـاز به تغذیـه دارنـد.

. در طراحی مدرسه والدین نیز باید دیده شوند.
. فضـاهـای اداری، فضـای بزرگساالن است.

. مسئولین مدرسـه، همـه جا حضـور دارنـد.
. اتـاق بهداشـت مدرسـه کارکردی هم تراز با یک بیمارستـان بزرگ می تواند داشته باشد.

. فرهنگ مشاوره  در مدرسـه نهادینه می  شود.
. زنگ تفریـح برای معلمان فرصتی کوتاه برای بازیابـی انـرژی و حضـور دوبـاره در کالس است.

. فضای اختصاصی به معلمـان احسـاس تعلق خاطر می دهد.
. چنـدعملکـردی طراحـی کنید و خدمات را به اشتراک بگذاریـد.

. سلسله مراتب برای ورود به فضای اختصاصـی مدیـر را رعایت کنید.
. بخشی از وسایل و تجهیزات مدرسه همیشه انبـار می شوند.

. تعمیـر و استفـاده مجـدد را آمـوزش دهید.
. کودکان و نوجوانان، نگاهی متفـاوت به اجـزاء، عناصـر و فضاهای مدرسه دارند.

. کودکان و نوجوانان به جزئیات دقت می کنند.
. امکـانـات و تجهیـزات فـراگیـری متفاوت و متنوع است.

. محتـوای بصـری، بچه هـا را بیشتـر جذب می کنـد.
. دیوارهـا، منبعـي براي یادگیري و عنصري براي رقـابت

. ایجاد چشم انداز؛ تشویـق به حضـور 
. پنجـره هـا و سایه بان ها؛ فرصتی برای ایجاد تغییـر و بـازی

. مدرسـه همانطور که خاطره انگیز است باید افتخار آمیـز باشد.
. نمـا، پوششـی واحـد و گستـرده بر  روی تمام فعالیت هـای مدرسه نیست.

. چه ویژگي هایـي به تعلیق و سبک شدن حجم کمک مي کند.
. در مدارس هزینه سرمـایش و گرمـایش بیشتر از هزینه تهیه منابع درسی است.

. مدرسه بستر توسعه پایـدار
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آنچه دانشجـویان و طراحـان باید بدانند

نغمـه مفیـدی نژادـ  نرجس خسروجردی
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»نـکات طراحی، آنچـه دانشـجویان و طراحان بایـد بدانند« 
عنوان مجموعه جدیدی از کتب عملکردی اسـت که در جهت تکمیل 
»مـجموعه کتب عملکردهای مـعماری«1 گردآوری و تدوین 
شـده اسـت. در این مجموعه نیز »عملکرد«  موضوع اصلی هر کتاب 
اسـت، امـا دریچـه نـگاه تغییـر کرده اسـت؛ ایـن مجموعه بـا نگاهی 
موشکافانه به مطالعه هر عملکرد از طریق شناخت و تحلیل »رفــتار 
مخاطـب« می پردازد. بدین ترتیب رفتار انواع مخاطبانی که با عملکرد 
سر و کار دارند دریچه ورود به طراحی و مطالعات پیش از طراحی است.

ـ  ساختار هر کتاب و ارتباط آن با »مجموعه کتب عملکردهای معماری«
هـر کتاب مجموعه ای اسـت از نکاتی کوتـاه و هدفمند که هر یک به 
تنهایی دارای مفهومی کامل و مسـتقل اسـت، به نحـوی که کتاب از 
هرکجا که گشـوده شـود، سـودمند و قابل مطالعه خواهد بوده و نیازی 

به حفظ سـاختاری خطی در مطالعه نیست.
مهم تریـن نکتـه در شـیوه مطالعـه هر کتـاب از این مجموعـه، توجه 
بـه ارتبـاط تنگاتنگ آن بـا »مجموعه کتب عملکردهـای معماری« 
اسـت. مطالـب مربـوط بـه هر عملکـرد به طـور مسـتقیم در پیوند با 
عنـوان مشـابه آن در مجموعـه کتـب عملکردهـای معماری بـوده و 
تمامـی مثال هـا و پروژه های ذکر شـده به پروژه های معرفی شـده در 

مجموعه کتـب عملکردهای معمـاری اشـاره دارند. 
بـرای سـهولت اسـتفاده همزمان از هـر دو کتاب، ارجاعـات بینامتنی 
شـامل نـام پروژه و شـماره صفحه در داخـل عالمـت ][ و در انتهای 

هـر نکتـه قرارگرفته اند. 

از  به یکی  اختصاص هر کتاب  و  تفکیک  با  مجموعه  کتب عملکردی معماری،  1ـ 
عملکردهایی که موضوع دروس طراحی می باشند به منبع اصلی این دروس تبدیل شده است. 
تاکنون ده جلد از این مجموعه منتشر شده که مجموعا بیش از چهل بار تجدید چاپ شده اند.

قیمت: 12000 تومان


