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با توجه به کمبودهای بسیار در حوزه آموزش دروس پایه و مهارتهای ابتداییِ معماری و همچنین عدم دسترسی همگان به آموزش های اساتید 
ماهر و با تجربه، ضرورت دانستم آنچه را که طی سالیان گذشته تنها از طریق استاد به شاگرد منتقل می گردید را در قالب مجموعه ای مدون 

در اختیار عمومِ دانشجویان قرار دهم.
این مجموعه سعی بر آن دارد تا با ارائه ابتدایی ترین و ریشه ای ترین تمرینات معماری که در طی سالیان گذشته مورد تدریس قرار گرفته و 
حاصل آن تربیت بیش از 3000 دانشجوی معماری می باشد، باالترین کیفیت ترسیم را به شما آموخته و عالوه بر افزایش توانایی درک تناسبات، 
مهارتهای استفاده از رنگ و راندو را در شما ارتقا دهد و همچنین می تواند کتابی در کنار اساتید دروس پایه، جهت آموزش گام به گام روشهای 

ترسیمِ کروکی، اسکیس، انواع راندو و ارائه باشد.

برای بهترین بهره گیری از این کتاب تذکر چند نکته را ضروری می دانم:
1ـ هیچ راهی بی تحملِ زحمات پیمودن آن به انتها نمی رسد، از اینرو تمامی تمرینات کتاب می بایست به ترتیب و به طور کامل انجام شوند.
2ـ سخت گیرترین استاد برای هر دانشجو خود او می باشد، در نتیجه هرگز کار نادرست را از خود قبول نکنید تا به تمرین ناقص عادت نکنید.
3ـ تمامی تمرینات کتاب را در ابعاد بزرگتری ترسیم کنید چرا که تمرین در ابعاد بزرگ مهارت و تسلط شما را بر قلم و کاغذ افزایش خواهد داد.
4ـ تمرینات باید به طور پیوسته و در بازه زمانی مناسبی انجام شوند. ازاینرو سعی کنید تا به طور مستمر، روزانه تعدادی از تمرینات را انجام دهید.

دکتر مرتضی صدیق
مدرس دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران                                                                                                  
تابستان 1388

مقدمـــه مولف
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