
در رشتههای مرتبط با طراحی از جمله معماری، برای 
ادامه تحصیل یا شروع کار حرفهای، ارائه پورتفولیو یکی 
از اجزاء اصلی روند پذیرفته شدن است. پورتفولیو تنها 
مدرک »الزم« نیست. بلکه میتواند منبعی باشد که به ما 
نشان میدهد چگونه با تأکید بر تواناییهای خود و به 
دست آوردن قابلیتهای مختلف، در رقابت با دیگران 

موفقتر عمل کنیم. 
در این کتاب تصویری دقیق از پورتفولیو ارائه شده است 
و پیش از هر چیز نشان میدهد که بر چه اساس و به چه 
شکل میتوان آرشیوی از آثار خود تهیه کرد و چگونه 
خط سیر ایدههای طراحی خود را در یک پروژه و یا در 
طول دوران تحصیل واضحتر به تصویر کشید. از جمله 
مطالب این کتاب بررسی روند پذیرش در مراکز آموزش 
و استخدام در شرکتهای معماری و مدارک مورد نیاز 
انتخاب مرکز آموزش و  آنها است و مسائلی که برای 
یا محل کار آینده مهم است را مورد توجه قرار میدهد. 
این کتاب شما را با مفاهیم و ادبیات مرتبط آشنا میسازد؛ 
برای مثال اینکه سیوی چیست و چه تفاوتی با رزومه 
آموزش  مراکز  متفاوت  رویکردهای  به  توجه  با  دارد. 
مختلف نسبت به رشته معماری، فرد میتواند با اتکا به 
راهنماییهای این کتاب، تناسب آثار خود و حوزههای 
نتیجه  در  دهد.  تشخیص  را  عالقهاش  مورد  پژوهشی 
مرکز  در  او  پذیرش  به  که  کند  تنظیم  را  پورتفولیویی 
حرفهای  پورتفولیو  همچنین  بیانجامد.  ایدهآل  آموزش 
که از دیگر بخشهای این کتاب است، برای کسانی که 
میخواهند  و  است  رسیده  پایان  به  تحصیلشان  دوران 
فعالیتهای حرفهای خود را آغاز کنند، راهنمای خوبی 
خواهد بود در جهت به دست آوردن موقعیتهای شغلی 

متناسب با تواناییها و عالقهمندیهایشان. 
به  ویژه  طور  به  که  است  منابعی  معدود  از  کتاب  این 
نیاز  به  توجه  با  و  دارد  اختصاص  پورتفولیو  موضوع 
به طور  معماری  دانشجویان رشته  و  معماران حرفهای 
هنری،  رشتههای  سایر  دانشجویان  همچنین  و  خاص؛ 
ترجمه و برخی مطالب آن با توجه به تغییرات به روز 

شده است.

ترجمه سـوزان معصومیانـ  سینا گلمکانـی

ـاری ــ ـویان معم ـنمای دانشجـ ــ راه
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يادداشت مترجم
عملی کردن ایدههای خالقانه به عنوان نتیجه و هدف نهایی، دارای ارزش ویژهای است؛ 
با این وجود به مرحله عمل رساندن بسیاری ایده ها، به ویژه به اجرا در آوردن طرح ها، به عوامل 
دیگری به جز اراده فردی، از جمله جلب توجه و تأیید دیگران بستگی دارد. از این رو می توان گفت 
اگر ایده ها درست بیان و ارائه نشوند نیز ممکن است ارزش چندانی برای آن ها در نظر گرفته نشود.
کلمه پورتفولیو از ترکیب دو کلمه التین، یعنی فعل Portare و کلمه Folium به ترتیب 
به معنی حمل کردن و کاغذ به دســت آمده است و ترجمه تحت الفظی آن کیفی است که برای 
نگهــداری از کاغذهای پراکنده به کار می رود. با این وجود معنی این عبارت در رشــته هایی از 
جمله معماری که با طراحی در ارتباط هستند، فراتر از یک کیف یا پوشه است. در رشته معماری 
پورتفولیو مدرکی مهم محسوب می شود و در موقعیت های مختلف به کار می آید. خواه بخواهید در 
این رشته ادامه تحصیل دهید و یا در یک شرکت معماری استخدام شوید، ارائه پورتفولیو یکی از 

اجزاء اصلی روند پذیرفته شدن است. 
معمواًل برای ورود به اولین دوره تحصیل در رشته معماری، مثاًل دوره لیسانس، به پورتفولیو 
نیازی نیست و پس از ورود به دوره آموزش است که اهمیت آن مشخص می شود. دانشجویانی 
که به تازگی به تحصیل در این رشته مشغول شده اند با خواندن این کتاب متوجه می شوند که بر 
چه اساس و به چه شکل آرشیوی از آثار خود تهیه کنند و چگونه خط سیر ایده های طراحی خود 

را در یک پروژه و یا در طول دوران تحصیل خود واضح تر به تصویر بکشند. 
از جمله مطالب این کتاب بررسی روند پذیرش در مراکز آموزش و استخدام در شرکت های 
معماری و مدارک مورد نیاز آنها است  و مسائلی که برای انتخاب مرکز آموزش و یا محل کار آینده 
مهم است را مورد توجه قرار میدهد. این کتاب شما را با مفاهیم و ادبیات مرتبط آشنا می سازد. 



برای مثال، اینکه سی وی چیست، فرق آن با رزومه چیست و چه قواعدی برای نوشتن آن باید در 
نظر گرفته شود. با توجه به رویکرد های متفاوت مراکز آموزش مختلف نسبت به رشته معماری و 
سردرگمی هایی که از این مسأله ایجاد می شود، فرد می تواند با اتکا به راهنمایی های این کتاب، 
تناســب آثار خود و حوزه های پژوهشی مورد عالقه اش را تشــخیص دهد. در نتیجه آموزشگاه 
ایــده آل خود را پیدا کند و پورتفولیویی را تنظیم کند که به پذیرش او در مرکز آموزش مورد نظر 
خود بیانجامد. همچنین پورتفولیو حرفه ای که از دیگر بخش های این کتاب است، برای کسانی 
که دوران تحصیلشان به پایان رسیده است و می خواهند فعالیت های حرفه ای خود را آغاز کنند، 
راهنمای خوبی خواهد بود در جهت به دســت آوردن موقعیتهای شغلی متناسب با تواناییها و 

عالقهمندیهایشان.
همانطور که مشاهده خواهید کرد، پورتفولیو تنها مدرک »الزم« نیست. بلکه می تواند منبعی 
برای الهام نیز باشد. منبعی که به ما نشان می دهد چگونه با تأکید بر توانایی های خود و به دست 
آوردن قابلیتهای مختلف، در رقابت با دیگران موفق تر عمل کنیم. ممکن است در اوایل دوران 
تحصیل این گونه به نظر نرسد، با این وجود فرصت ها و ارتباطاتی که در دوران تحصیل به وجود 
می آید اهمیت زیادی دارند. کنار هم قرار گرفتن آثار و سابقه فعالیت هایتان در این دوران، صورتی 
از سرمایه تحصیلی است که به دست می آورید. افزایش سرمایه تحصیلی شما و سطح ارتباطاتان 
به نوبه خود در افزایش چیزی که »پیر بوردیو« از آن به عنوان سرمایه فرهنگی یاد می کند مؤثر 

است.
الزم به ذکر اســت که دانشجویان و یا فعاالن رشــته معماری تنها کسانی نیستند که از 
پورتفولیو به عنوان یک ابزار ارتباطی استفاده می کنند. عکاسان، طراحان مد، نقاشان و بسیاری از 
هنرمندان دیگر نیز پورتفولیو را مبنای ارائه آثارشان قرار داده اند. بنابراین خواندن این کتاب برای 

فعاالن رشته های هنری دیگر نیز خالی از لطف نیست. 



دور از انتظار نیســت که پورتفولیو چنین اقبالی پیدا کند. پورتفولیو، آثار را به نحوی در بر 
می گیرد که انتقال و جابجایی آن ها را تسهیل کند. در این کتاب تصویری دقیق از یک پروتفولیو 
متداول ارائه شــده است. در عین حال متناسب با ارتباطاتی که امروزه به شکلی بسیار ساده تر از 
گذشته از طریق اینترنت صورت میگیرند، قدم منطقی ارائه پورتفولیوها به صورت دیجیتال و قرار 

دادن آن بر روی اینترنت است که این شکل ارائه از پورتفولیو نیز مورد توجه قرار گرفته است.
این کتاب از معدود منابعی اســت که به طور ویژه به این موضوع اختصاص دارد، با توجه 
به نیاز معماران حرفه ای و دانشجویان رشته معماری به طور خاص و همچنین دانشجویان سایر 
رشته های هنری، ترجمه و برخی مطالب آن با توجه به تغییرات به روز شده است. امید است که 
کتاب حاضر مورد توجه مخاطبین قرار گیرد. بدیهی است پیشنهادات ارائه شده خوانندگان محترم 

در جهت به روز کردن هرچه بیشتر مطالب کتاب مفید و مغتنم خواهد بود.





چرا پورتفوليو درست کنيم
مهمترین دســتاوردي که مي توانید از آثار دوره تحصیالت معماري خود داشــته باشــید، 
پورتفولیویي است که به خوبي تنظیم شده باشد. بخش عمده اي از  تحصیالت در رشته معماري، 
به طراحي بنا هایي اختصاص دارد که از طریق نقشــه، ماکت  و سایر ابزار بصري ارائه مي شوند. 
پورتفولیو مي تواند ایده ها و روند طراحي هایتان و همچنین حاصل کاري را که در آتلیه معماري و یا 
کالس هاي طراحي محور دیگر انجام مي دهید در خود ثبت و نگهداري کند. این مجموعه مي تواند 
اطالعات دیگري را نیز در برگیرد؛ از جمله ســابقه کار در شــرکت هاي معماري، آثار خالقانه در 
رشته هاي هنري دیگر، طرح هاي اجرا شده )در صورت داشتن تجربه اجرا( و مقاله هاي شما )اگر 

نشانگر بخش مهمي از روند تحصیل شما باشند(.

فرقــي ندارد که پورتفوليوتــان را به چه منظور طراحي مي کنيد, نتيجــه کار حکم گذرنامه و 
کارت ويزيتي را دارد که با آن مي توانيد خود را به دنياهاي جديد و موردنظرتان معرفي کنيد. 
پورتفوليوتان مالکي براي ارزشــيابي شما اســت و با توجه به آن با ديگران مقايسه مي شويد. 
نکته مهم ديگر اين که پورتفوليو به شما امکان مي دهد در شکل دادن به درک بشر از معماري 
سهمي ادا کنيد. طراحي پورتفوليو به شما امکان مي دهد باورها و آرزوهاي خود را ارائه کنيد 
و با ديگران به اشتراک بگذاريد و همچنين ايده هاي جديد, روش ها و تکنيک ها, مالحظات و 

تجربه هايتان را براي ديگران )و گاه براي خود( بيان کنيد.

فصـل اول
مــقدمـه
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پورتفولیو ســندي پرکاربرد است و با توجه به مورد استفاده خود  به شکل هاي متفاوتي در 
مي آید. پورتفولیویي که با دقت و مهارت تنظیم شــود، براي ادامه تحصیل و پیدا کردن شغل در 
حیطه هاي مختلف معماري و رشته هاي مرتبط با آن، امکانات بیشتري را برایتان فراهم مي آورد. 
براي تدریس در دانشگاه و یا دبیرستان  نیز به پورتفولیو نیاز است. پورتفولیو مي تواند هم زمان در 

به دست آوردن بورس هاي تحصیلي و جایزه ها نیز یاري تان دهد.

این کتاب
کتاب حاضر راهنمایی های الزم در مورد تمامی مراحل طراحی، ســاخت، ارســال و ارائه 
یــک پورتفولیو را در بر می گیرد. این کتاب به تفصیل به کارهای الزم و چگونگی و زمان انجام 
آن می پردازد و همچنین اشــتباه های عمده  و معمول در تنظیم پورتفولیو را خاطرنشان می سازد. 
البته هر دانشــگاه و یا برنامه آموزشی معماری، قوانین و اصول خاصی را برای طراحی پورتفولیو 
قائل اســت. شرکت های معماری نیز در پورتفولیوها به نکات متفاوتی توجه می کنند. رعایت این 
قوانیــن گاه الزم و گاه کمتر ضروری اســت. به هر حال باید بتوانیــد بین مطالب این کتاب و 
انتظارات مؤسسه و شرکت معماری موردنظرتان سازگاری به وجود آورید. همچنین ممکن است 
که راهنمایی های اساتید دانشگاه و یا همکارانتان به شما، با مطالبی که در این کتاب آمده است 
تفاوت داشــته باشد. درک این مسأله اهمیت دارد و دلیل آن تکثر گرایی رشته معماری در ایده ها 
و رســوم خود اســت. پورتفولیو نیز به ناچار این تکثرگرایی را بازتــاب می دهد. حتی اگر زمانی 
امکان پذیر بود، دیگر نمی توانیم قالب و یا شکل واحدی را برای پورتفولیو در نظر بگیریم و انتظار 
داشته باشیم که برای همه موقعیت ها جوابگو باشد. باید با در نظر گرفتن موارد استفاده پورتفولیو 
و فرهنگ طراحی مقصد، در مورد نحوه ساخت و پرداخت آن تصمیم گیری شود. با این وجود، اگر 
راهنمایی های این کتاب را با کوششی همه جانبه، خالقانه و هوشمندانه به کار ببندید، بدون شک 
می توانید پورتفولیویی را تنظیم کنید که معیارهای الزم برای هر موقعیت، به بهترین نحو در آن 

لحاظ شده باشد. کتاب حاضر پس از این مقدمه به نه بخش تقسیم شده است:
بخش دوم؛ شــروع به کار: به مفاهیم اصلی طراحی پورتفولیو، موقعیت های متفاوتی که 
در آن به ارائه پورتفولیو نیاز است، گرایش های متنوع رشته معماری و همچنین نحوه تنظیم پیام 

پورتفولیو با توجه به مخاطب می پردازیم.
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بخش ســوم؛ فرهنگ های طراحی: علت یکسان نبودن شــکل و محتوای پورتفولیو در 
فرهنگ های طراحی متفاوت مورد توجه قرار می گیرد و در مورد نحوه بیان ارزش های فرهنگی در 
پورتفولیو توضیحاتی ارائه می شود. در این بخش به راهکارهای عملی برای شناختن فرهنگ های 
طراحی متفاوت در مراکز آموزشــی و شــرکت های معماری و راه هایی برای درک تفاوت های 

منطقه  ای و جهانی می پردازیم.
بخش چهارم؛ پورتفولیوی دانشــگاهی: مراحل آماده سازی یک پورتفولیو دانشگاهی و 
محـتوای آن و نحـوه نگارش سی وی1 و تمایل نامه2 پرداخته می شود. در این بخش معرف ها3 و 

توصیه نامه ها4 نیز مورد توجه قرار می گیرند.
بخش پنجــم؛ پورتفولیو حرفه ای: به تفصیل به آماده ســازی یــک پورتفولیو حرفه ای 
می پردازیم. فرم و محتوای پورتفولیو حرفه ای، رزومه، معرفان و نوشتن نامه اصلی از دیگر مطالب 
این بخش اســت. در این بخش چگونگی انتخاب و ارائه طرح های اجرا شده نیز مورد توجه قرار 

می گیرد.
بخش ششم؛ آماده کردن مطالب: به راهکارهای انتخاب، ثبت و نگهداری آثار و همچنین 

مطالبی در مورد اسکن کردن، فشرده سازی و نمونه برداری از آثار می پردازیم.
بخش هفتم؛ پوشش پورتفولیو: در مورد تهیه این پوشش است. روش های خریداری و یا 

ساخت پوشش بر حسب موقعیت، در این بخش مورد توجه قرار می گیرد.
بخش هشتم؛ پورتفولیو ســنتی: به روش های ســازماندهی و چینش عناصر بصری و 

نوشتاری در انواع مختلف پورتفولیو اختصاص دارد.
بخش نهم؛ پورتفولیو دیجیتال: به نقــاط قوت و ضعف قالب دیجیتال، انواع متفاوت آن 
)مانند ســی دی و صفحات وب( و مســائل فنی مقدماتی در مورد تولید تصاویر و انیمیشن های 

دیجیتال می پردازیم.
بخش دهم؛ در ادامه: به نحوه ارســال پورتفولیو دیجیتال و یا ســنتی می پردازیم. در این 

1( CV. ترکیبی از کلمات التین Curriculum به معنی مسیر و Vitae )یا Vitæ( حالت اضافی کلمه vīta به معنی زندگی، 
تفاوت این کلمه با رزومه، معادلی که اغلب در فارســی برای آن در نظر گرفته می شــود، کاربرد آن در انگلیس و ایاالت متحده 
است. از سی وی اغلب برای محیط های آموزشی استفاده می شود و رزومه جنبه حرفه ای بیشتری دارد. در بخش چهارم توضیحات 

بیشتری در مورد سی وی وجود دارد. شاید شرح سوابق معادل مناسبی برای آن باشد.ـ  م. 
2) Statement of Intent
3) Refrence
4) Letters of Recommendation
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بخش روش های مفید برای به روز نگاه داشتن پورتفولیو نیز مورد توجه قرار می گیرد.
باعث افتخار ماست که این کتاب بخش هایی از پورتفولیوهای ممتاز دانشجویان معماری 
را شــامل می شود. بعضی از این پورتفولیوها برای مسابقه دانشجویی مدال نقره و برنز »مؤسسه 
سلطنتی معماران انگلیس«5 در لندن ارسال شده و برنده این جوایز شده اند. دسته دیگر، برندگان 
کمک هزینه های تحقیقاتیـ  مسافرتی اسکیدمور، اوئینگز و مریل6 هستند. این رقابت از مهم ترین 
مسابقات معماری در ایاالت متحده به شمار می آید. بعضی دیگر از این پورتفولیوها، برای اشتغال 
طراحان خود در زمینه های آموزشــی و حرفه ای رشته معماری و یا رشته های طراحی محور دیگر 
)ماننــد گرافیک و تبلیغات(، مفید واقع شــده اند. بنابراین این کتاب به غیر از ارائه راهنمایی های 
مناســب، نمونه  پورتفولیوهایی را در اختیارتــان می گذارد که برای طراحان خود نتایج بســیار 
موفقیت آمیزی به دنبال داشته اند. در نوشتن شرح های کوتاه آثار، سعی را بر تحلیل استراتژی های 
ویژه و شخصی طراحان قرار داده ایم. این مجموعه تصاویر، چکیده بصری مطالبی است که در هر 
بخش مطرح شده است. با این وجود برای رسیدن، به درکی متوازن از مطالب کتاب، الزم است 

که هر بخش به طور کامل خوانده شود.

Riba:The Royal Institute of British Architects )5. از این پس برای سهولت مطالعه ازعنوان ریبا استفاده می کنیم.
6) Skidmore, Owings & Merrill’s Travelling Fellowship



در رشتههای مرتبط با طراحی از جمله معماری، برای 
ادامه تحصیل یا شروع کار حرفهای، ارائه پورتفولیو یکی 
از اجزاء اصلی روند پذیرفته شدن است. پورتفولیو تنها 
مدرک »الزم« نیست. بلکه میتواند منبعی باشد که به ما 
نشان میدهد چگونه با تأکید بر تواناییهای خود و به 
دست آوردن قابلیتهای مختلف، در رقابت با دیگران 

موفقتر عمل کنیم. 
در این کتاب تصویری دقیق از پورتفولیو ارائه شده است 
و پیش از هر چیز نشان میدهد که بر چه اساس و به چه 
شکل میتوان آرشیوی از آثار خود تهیه کرد و چگونه 
خط سیر ایدههای طراحی خود را در یک پروژه و یا در 
طول دوران تحصیل واضحتر به تصویر کشید. از جمله 
مطالب این کتاب بررسی روند پذیرش در مراکز آموزش 
و استخدام در شرکتهای معماری و مدارک مورد نیاز 
انتخاب مرکز آموزش و  آنها است و مسائلی که برای 
یا محل کار آینده مهم است را مورد توجه قرار میدهد. 
این کتاب شما را با مفاهیم و ادبیات مرتبط آشنا میسازد؛ 
برای مثال اینکه سیوی چیست و چه تفاوتی با رزومه 
آموزش  مراکز  متفاوت  رویکردهای  به  توجه  با  دارد. 
مختلف نسبت به رشته معماری، فرد میتواند با اتکا به 
راهنماییهای این کتاب، تناسب آثار خود و حوزههای 
نتیجه  در  دهد.  تشخیص  را  عالقهاش  مورد  پژوهشی 
مرکز  در  او  پذیرش  به  که  کند  تنظیم  را  پورتفولیویی 
حرفهای  پورتفولیو  همچنین  بیانجامد.  ایدهآل  آموزش 
که از دیگر بخشهای این کتاب است، برای کسانی که 
میخواهند  و  است  رسیده  پایان  به  تحصیلشان  دوران 
فعالیتهای حرفهای خود را آغاز کنند، راهنمای خوبی 
خواهد بود در جهت به دست آوردن موقعیتهای شغلی 

متناسب با تواناییها و عالقهمندیهایشان. 
به  ویژه  طور  به  که  است  منابعی  معدود  از  کتاب  این 
نیاز  به  توجه  با  و  دارد  اختصاص  پورتفولیو  موضوع 
به طور  معماری  دانشجویان رشته  و  معماران حرفهای 
هنری،  رشتههای  سایر  دانشجویان  همچنین  و  خاص؛ 
ترجمه و برخی مطالب آن با توجه به تغییرات به روز 

شده است.
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