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کروکـی معمـاری 
دو ساالنه آثار برتر 94 ـ 1393

گردآوری و تألیف: دکتر مرتضی صدیق )مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران(
                            مهنـدس احسان عبدالملکی )مدرس دانشگاه آزاد اسامی واحد تهران ـ شمال(
با همکــاری: مهدی صدیق ـ مازیار شفیعی ـ علی ویسی ـ مصطفی صادقی فر ـ سمیه مکوند حسینی

صفحه آرایی: منا گندمکار
چاپ اول: بهار 1395

شمارگان: 1000
چاپ و صحافی: مؤسسه چاپ آستان قدس رضوی

شابك: 2 ـ 53 ـ 6509 ـ 600 ـ 978

انتشارات: کتابکده کسری
نشاني انتشارات: مشهد فلسطین14 پاک10 تلفن: 37670019 051

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب برای انتشارات محفوظ می باشد. 

مرکز پخش: کتابکده کسری
تلفن: 38435531-051  همراه: 5124219 ـ 0915 

کتابکده تخصصي 
هنر، معماري و شهرسازي کسري



در پی آموزشهای پیگیر و گســترده کروکی، در فضاهای دانشــگاهی 
و آتلیههای خصوصی در ایران، توســط اســاتید صاحب قلم و تولید آثار 
ارزنــده در این حوزه، تصمیم گرفته شــد تا مجموعهای تدوین گردد که 
شامل برترین آثار کروکی دانشجویان و اساتید معماری ایران در دورههای 
زمانبندی شده باشد؛ تا هم ضامن حفظ این آثار گردد و هم مشوقی باشد، 
برای دانشــجویان دیگر و نیز فرهنگ حضور در محیطهای باز و آموزش 

فرادانشگاهی و خودجوش را بسترسازی کند.

قابل ذکر اســت بســیاری از این عزیزان در هنگام چاپ اثر جزو اساتید 
مجرب دانشــگاههای ایران هســتند و توان خود را در جهت گســترش 
فرهنگ آموزش خودجوش و فرادانشــگاهی صــرف میکنند. از خداوند 

متعال موفقیت تمام این عزیزان را خواستارم.
مرتضی صدیق
مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران

مقدمه مؤلف
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