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با توجه به کمبود منابع موجود جهت آموزش مهارت های بنیادین طراحی معماری و نیز عدم دسترسی بسیاری از 
دانشجویان به تعالیم اساتید مجرب و متبهر در این زمینه، ضرورت دانستم تا آنچه با عنوان مهارت ها و علوم پایه در 
خصوص طراحی معماری می باشد و طی سالیان تحصیل هر دانشجو در حوزه دروس طراحی معماری توسط اساتید در 
قالب نقد بر آثار ایشان ارائه می شود به صورت قابل دسترس و مدون گردآوری شود تا امکان بهره گیری مناسب و همه 

جانبه از این نقد ها و توصیه ها میسر باشد.

برای بهره گیری مناسب از این کتاب تذکر چند نکته را ضروری می دانم:
1ـ این کتاب حاوی نقدها و توصیه های تکنیکی طراحی معماری است و هدف از آن آموزش ریشه ای مباحث و مبانی 

معماری نمی باشد.
2ـ مناسب است به صورت فصل به فصل از روی تصاویر ترسیم مجدد و مطالب آن مطالعه شود و برای هر تصویر 

نمونه ای جدید و ذهنی ارائه گردد.
3ـ تمرینات کتاب تماماً مطالب ارائه شده در کالس های آموزش اسکیس و طراحی معماری است و بسیاری از مطالب آن 
به صورت کلی ارائه شده است برای کسب اطالعات عمیق تر و دقیق تر می توانید به منابع دیگر که به صورت خاص به 

هر مورد پرداخته است مراجعه کرد.
4ـ قبل از مطالعه هر بخش کتاب ابتدا مطالب مقدمه آن بخش را مطالعه کرده و سپس به مطالب آن فصل مراجعه نمایید.

دكتر مرتضی صدیق
مدرس دانشكده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ایران
تابستان 1388
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