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دانشنامه ی  پروژه ها به انگلیسی 





۱۲۱۳

سخن نارش
مثالی در رضورت انجام پروژه

عدم متایل ایرانیان به کتابت و ثبت رخدادها و وقایع، کشفی نیست که ما بدان نائل آمده باشیم... اما بی شک عرص ما بیشرتین بها را بابت این سهل 
انگاری پرداخته است. این کم لطفی در عامل معامری نیز باعث رضر و زیان هایی شده است و به یکی از دالیل بروز فضای متشنج کنونی تبدیل شده 
است. در درک ابعاد و وسعت این خرسان شاید بررسی یک مثال مناسب باشد. مجله ی هرن و معامری به مدیر مسئولی عبدالحمید ارشاق و با همکاری 
جمعی از معامران و هرنمندان ایرانی در دهه های ۴۰ و ۵۰ منترش می شده است. اگر این استادان در آن برهه خود را غرق در کار اجرایی معامری 
ما امروزه چه چیزی از معامری نیم قرن پیش خود  و شهرسازی(همچون متام دیگر معامران) می کردند و از انتشار مجله رس باز می زدند، حقیقتاً 

می دانستیم؟ تقریباً هیچ، مگر مشتی خاطره و ظن و گامن و اسامی گم شده در مه غبار آلود زمانه.
در برابر این تاریکی اطالعاتی، یک نورزدگی اطالعاتی نیز وجود دارد. نورزدگی و هجم بی نهایت اطالعاتی که منجر به خیرگی، غفلت، رسدرگمی در 
انتخاب و نهایتاً دست خالی برگشنت به نقطه ی آغازین پس از رصف وقت و تالش زیاد در طی مسیری با دور باطل می گردد: اینرتنت و فرزند خلف او، 
شبکه های اجتامعی! به شکلی باورنکردنی ما در سیالب اطالعات موجود در اینرتنت گرفتار شده ایم و هر آن دم که می کوشیم به آسایشی متمرکزکننده 
دست یابیم، شبکه های اجتامعی نیاز به بررسی مجدد دارند و جالب آنکه در خامته ی این کار هیچ عایدمان منی شود. توهم اینکه اینرتنت و اطالعات رها 
شده در آن، منبع مناسبی برای تحقیق و انتخاب هستند از یک سو، و عدم تخصص ما در مراجعه به منابع و وبسایت های سازمان های مرجع و معترب 

از سویی دیگر باعث شده است تا بی اطالعی ما در دوران تاریکی اطالعاتی، با توهم دانسنت در دوران نورزدگی اطالعاتی تکمیل شود.
در این فضا، تحقیق، بررسی، گزینش و چاپ آثاری شاخص از معامری ایران - البته نه آنانکه در فضای رسانه زده ی موجود و بواسطه ی فرم های 
عجیب  و غریب خود مشهور شده اند که چه بسا آنانکه با زمینه گرایی و توجه به واقعیات موجود به ارتقای معامری و شهر خود کمک منوده  و جریانی 
رو به جلو ایجاد منوده اند – که می تواند تصویر شفافی از جایگاه ما نشان دهد، یورشی است به قلب ناآگاهی. به طور یقین نخستین مشکل انجام 
چنین کاری، زاییده ی هامن امتسفر مذکور است و مهم ترین بخش پروژه، رد شدن از این گلوگاه است. کتابی که در دستان خود گرفته اید براساس چنین 
بینشی شکل گرفت و البته ممکن است این وضعیت زاییده ی رشایط ایران، با فلسفه ی چاپ آثار مشابه در جهان تکمیل گردد. این قدم کوچک، امید به 
جریان سازی در معامری ایران دارد. خانواده ی کوچک هرنمعامری برای انجام این پروژه متحمل هزینه و تالش هایی شد که در ادامه، نه به نیت معرفی 

ایشان که رصفاً برای روشن ساخنت مخاطب دغدغه مند و به چشم انتقال تجربه بدان می پردازیم.

همکاری معامران و فرهیختگان
آنچه که واضح است این نکته می باشد که خیلی زودتر باید چنین کتابی تهیه می شد. ما با انتشار نخستین فراخوان جمع آوری آثار در مهر ماه ۱۳۹۷، 
متوجه شدیم که هنوز بسیاری از معامران جوان یا با تجربه و حرفه اِی این دیار که خالصانه و بدون حاشیه و با متام قوا در حال کار و فعالیت حرفه ای 
هستند به جامعه ی معامری کشور معرفی نشده اند. مهم تر آنکه جامعه ی کارفرمایی کشور نیز معامری را محدود به چند نام می داند که در دو فرقه ی 
فرمالیست ها و معامران بازاری نئوکالسیک ساز خالصه شده اند. بنابراین بعنوان دیگر دستاورد کتاب سال معامری معارص ایران باید اذعان منود که این 

پروژه باعث شد تعداد زیادی از معامران گمنام کشورمان را با پروژه های بسیار حرفه ای و شاخص، کشف و به معرفی آنان اقدام مناییم.
این موفقیت به معنای غرض ورزی خصوصی با فرد یا نهاد های فکری خاصی نیست. ما نه درحوزه ی فعالیت های مطبوعاتی و انتشاراتی هرن معامری 
و نه در کتاب سال هیچگاه بدنبال توجه رصف به سطح ماجرا، ستاره معامرها و پروژه  هایشان نبوده و نیستیم. اساساً عمق بخشی به موضوعات یکی از 
دغدغه های ما بوده است. بنابراین تالش منودیم که در طی فرایند جمع آوری و شناسایی آثار، برای همگان اطالع رسانی و دعوتنامه ی رسمی ارسال شود. 
از نظر ما محصوالتی چون کتاب سال باید خود را از همه ی فرقه ها و جریانات باالتر ببیند و هرگز خود را محدود به فرد نکند. از سویی ایده ی ما در 
هرن معامری جهت عمق بخشی به پروژه، دوری گزیدن از ابتال به ویروس عکس گرایی، عدم توجه به برندگان مسابقات کم مایه و گریز از عطش نفسانی 
پیروز شدن در جنگ های لفظی و رقابت های رسانه ای و رسیدن به هدف با هر وسیله ای که شده(تفکر ماکیاولسیم) بود. هرچند به نظر می رسد جریان 
قالب معامری در کشور ما با توجه به امتسفر کلی رسزمین و خواست ملی مردم ما، نه فقط در معامری که در هر فعلی، حرکت فارغ از انتخاب های 
شخصی، نگاه مهندسی و منطقی، در نظرگرفنت محدودیت ها، استعداد زمینه ها، ارزش شناسی بافت ها و مواهب پایداری باشد: نوعی رنسانس پیرشفته 
در برابر رنسانسی که در تاریخ می شناسیم که علیرغم نیروهای سنت گرای قدرمتند و ثرومتند و برخوردار از حامیت های رسانه های غول پیکر کج دار و 
مریز در حال وقوع است.  این ایده برای سازمان ما در یک گزاره تحت عنوان «معامری انسان دوستانه» تفسیر شده است. نظر ما نیز بدین گونه است 

که چنین بینش، معامری  و فرایندی می تواند قدمی مثبت با توجه به رشایط کشوری و اتفاقی رو به جلو رقم زنند. 
نکته ی بسیار مهم دیگری که باید در این برهه بدان پرداخت بحث هم افزایی ارکان، افراد و معامران عزیز کشورمان برای تهیه ی این کتاب می باشد. 
جا دارد که تشکر و قدردانی کنیم از اعتامد و حضور تک تک معامران عزیزی که با ارسال پروژه های معامرانه و حرفه ای خود و همچنین تقبل بخشی 
از هزینه های چاپ، کمک بسیار فراوانی منودند تا ما بتوانیم در کنار این دوستان جهت ارتقاء معامری ایران عزیز قدمی برداریم. این اعتامد طرفین در 
فضایی که گاهاً شاهد بروز شکاف هایی در بین ارکان معامری ایران به دلیل اختالف سلیقه ها هستیم نشان از بلوغ و درک متقابلی است که معامران و 
ما رسانه ها از یکدیگر داریم. بلوغی که به آسانی برای هر دو طرف بدست نیامده است. پروژه هایی همچون کتاب سال همچنان که خود موجب درک 

بیشرت طرفین (رسانه ها، خوانندگان و نویسندگان، معامران و کارفرمایان و ...) از یکدیگر می شوند بیشرت منادی از اعتامد قرش عظیمی از افراد و تالش برای رسیدن 
به دستاوری جمعی و مشرتک است.

مشخصات تیم اجرائی و خصایص آنها
تیمی که از خانواده ی هرنمعامری جهت انجام این پروژه انتخاب گردید از میانگین سنی ۳۳ سال برخوردار بود. این در حالی است که اگر رده ی مدیران ارشد 
مجموعه را از این تیم کرس کنیم به عدد شگفت انگیز ۲۵ سال خواهیم رسید. اگر قاعده ی اجتامعی تحصیالت تکمیلی برای انجام امور پژوهشی را در نظر بگیریم 
و متوجه این نکته نیز باشیم که یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در بهرتین و رسیع ترین حالت ۲۴ سال سن خواهد داشت، متوجه رسمایه ی انسانی و حرفه ای 
که با تهیه ی این کتاب برای کشور ساخته شد خواهید گردید. این تیم با زمینه زدایی از آنچه که مرسوم فضای نرش کتاب های معامری در ایران شده است – منظور 
کتاب سازی ها، ترجمه های گروهی از دانشجویان به کوشش بعضی اساتید دانشگاه در جهت افزایش امتیاز علمی، یا شبه کتاب های نحیفی که تنها در اسامی روی 
جلد، القاب جامع را یدک می کشند است – به درجه ای از تجربه رسیده که می تواند خود زمینه سازی و اقدام عملیاتی مشابه را در سال های آتی انجام دهد. این 
رسمایه برای ایران باقی خواهد ماند، هرچند لذت همکاری با چنین تیم جوان و با انگیزه ای قابل فراموشی نیست. به هر تقدیر بخشی از انرژی و نشاطی که در 

عین پختگی توسط شام در البالی برگه های کاغذی این کتاب کشف می شود، یادگار و هدیه ی تیمی است که بر تألیف آن اهتامم ورزیده است.
در مورد روش انتخاب آثار

درمورد انتخاب پروژه ها جهت چاپ در کتاب سال معامری معارص ایران، با توجه به استقبال زیاد پس از فراخوان و ارسال پروژه ها توسط دفاتر متعدد معامری، 
اعضای تحریریه  ی هرنمعامری با همکاری تیمی از خربگان معامری ایران رشوع به انتخاب پروژه های شاخص در پنج بخش زیر منودند:

۱. معامری 
۲. شهرسازی

۳. احیا و مرمت 
۴. طراحی داخلی و بازسازی

۵. کانسپت
دسته بندی های مختلفی برای کتاب پیشنهاد و بررسی شد لیکن به دلیل اینکه موضوعیت کتابی بحثی آکادمیک بود و به مرور زمان و با گذر ایام مشتمل بر 
تغییرات زیادی خواهد شد ترجیح دادیم بر چیدمان آثار براساس دسته بندی کلی آنها بسنده کنیم. در هر دسته نیز آثار براساس حروف الفبای نام خانوادگی معامر 
اصلی یا معامران اصلی چیدمان شده اند. در نهایت از تعداد ۲۶۹ پروژه ی دریافتی، تعداد ۱۲۹ پروژه که اکرثا مربوط به سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ می باشند به تأیید 
این هیأت انتخاب کننده رسید و برای دفاتر آنان دعوت نامه ارسال گردید. ایده ی هرن معامری در ابتدا چاپ حدود ۱۰۰ پروژه در بخش های مختلف بود ولی با 
کامل خوشحالی و افتخار تعداد پروژه های با کیفیت و معامرانه  ی ارسالی به دفرت، ما را متقاعد کرد که باید به کیفیت اندیشید نه تعداد معینی از پروژه. این در 
حالی بود که در آغاز کار، برخی از درون خود جامعه ی معامران ما را از انجام پروژه برحذر داشتند زیرا معتقد بودند در معامری ایران این تعداد اثر خوب نداریم 
که بتوان یک کتاب با آنها هر ساله یا دو سال یکبار تهیه منود. خالصه آنکه در کتاب سال معامری معارص ایران مجموعاً ۱۲۹ پروژه از بیش از ۸۰ دفرت و مشاور 

معامری معرفی شده اند. مجموعه ای ارزشمند که می تواند تصویری شفاف از ما برای آیندگان رقم زند و به منبع خوبی برای محققین و دانشجویان بدل گردد.
موضوع توجه ویژه به جوانان معامر نیز واضح و مربهن است. به هر حال پیشکسوتان و بزرگان معامری باید پدری کنند و فرصت رشد به جوانرت ها بدهند. هر 
آنچه که ما بکوشیم و بسازیم در آینده به دستان این جوانان سپرده خواهد شد و شایسته است که ما با سعه ی صدر امکان ابراز نظرات ایشان و معرفی  آثارشان 
را به جامعه مهیا کنیم. این جوانان در واقع انتشار آثار خود را مرهون کمک هایی هستند که معامران پیشکسوت در تعامل با هرن معامری به منصه ظهور رساندند؛ 

باشد تا روزی ایشان نیز پدر و یاور نسل های بعدی معامران ایران زمین گردند. 
تقدیر و توضیحات پایانی

این نکته را فراموش نکنیم که با نگاهی به پروژه های تحقق پذیرفته در چند سال اخیر می توان به عدم توجه اکرث معامران و دفاتر معامری به  البته جا دارد 
حوزه های جدید معامری پی برد. مسائلی همچون فناوری های نو، معامری انسان دوستانه، کیفیت اجرا، طراحی مبلامن، مبلامن اصولی فضاها، ارزان سازی، گریز 
از پایتخت و مراکز استان ها و شهرهای حاشیه ای ویالسازی شده و در عوض توجه به مناطق محروم و اقشار کم درآمد که دنیا رو به سوی آن دارد معطوف داریم. 

البته نقش و نبود کارفرما نیز در بروز این وضعیت بی تقصیر نیست.
 عزیزان، دیکته ی نانوشته، دیکته ی بدون غلط است، راه سخت و دشواری را باید برای این پروژه می پیمودیم، و از داشنت منونه های وطنی مشابه محروم بودیم. 
از اینکه در کنارمان بودید بسیار مفتخریم و سعی منودیم نوشته های خود را تا حد امکان مخترص و کم مناییم تا اگر کارمان ناموفق بود با کالم زیاد آنرا نپوشانیم 
و فرصت انتقال تجربه و آموزش جمعی و اصالح آیندگان وجود داشته باشد و اگر کارمان موفق بود، کم گویی این موفقیت را چند برابر مناید. قدم های کوچکی 
توسط شام عزیزان برای آیند ه ی روشن ایران زمین برداشته ایم، اگر لغزشی و کاستی بود امیدواریم به بلندای روح وارسته و هرنمند خود بر خانواده ی هرن معامری 

نادیده بگیرید.
                                                                                                                                                                                      شهریار خانی زاد



۱۴۱۵

بی مقدمه
پرویز رجبی

خورشیدی   ۱۳۵۵ سال  در  کتاب  این  پهلوی.  عرص  در  ایران  معامری  کتاب  بر  ایران)  ملی  دانشگاه  ایران شناسی  تحقیقات  (مرکز  رجبی  پرویز  یادداشت  از  بخشی 
(۲۵۳۵ شاهنشاهی)، توسط چاپ نقش جهان به زیور طبع آراسته گردید. اهمیت نکات ذکر شده از طرف رجبی وقتی ارزش حقیقی خود را در می یابند که آگاه باشیم، 

کتاب معامری ایران در عرص پهلوی، نخستین کتابی بوده است که به حوزه ی معامری معارص ایران پرداخته بود:
"در نوشته هایی که از گذشتگان ایرانی سده های گذشته به دست ما رسیده است، شاید درباره ی هیچ چیز به اندازه ی معامری ایران سکوت نشده است. 
هیچکس گزارشی درباره ی هرن معامری ایران و پدیدآورندگان هرن معامری ایران نداده است. نه از کاخ های پاسارگاد و آرامگاه کوروش کبیر در مشهد مرغاب، 
و نه از دروازه ی ملل و ستون های آپادانای تخت جمشید در دامنه ی کوه رحمت، نه از کاخ فیروز آباد اردشیر بابکان در راه کوهستانی و صعب العبور استخر 
به سیراف، نه از شبستان ها و گلدسته های جامع های نایین و زواره و اردستان در حاشیه ی سوخته ی کویر بزرگ منك، و نه از گنبد تنومند و کوه وار سلطانیه در 
دشت رسسبز و خرم زنجان، و نه از همه ی بناهای کوچک و بزرگی که به رنگ های آجری و زمردی و فیروزه ای در زیر آفتاب درخشان فالت بی کران ایران تنها 
کارنامه های زنده ی تاریخ ایران تاریخی هستند، و از معامری ساده و زیبای روستاهای کویری و آبادی ها و کوهپایه هایی، که آبشخور هزاران ساله ی مردمی 
هزاران ساله و تاریخی هستند، هامن قدر سخنی به میان نیامده است، که از معامری نیشابورها و ر  ی ها و کرمان ها و جندق ها و ابرقوها، که مراکز بزرگرتین و 
پرجنب و جوش ترین مدنیت های سده های گذشته بوده اند، و زنگی هزاران کاروان در کوچه ها و کاروانرساهایشان طنین انداخته اند. و شگفت انگیز است که 

ایرانیان شیفته ی معامری حتی دست کم در مورد بناهای مذهبی خویش کوچکرتین گزارشی از خود به یادگار نگذاشته اند.
راستی را چگونه ممکن است شاهد بنای یکی از زیباترین میدان های جهان در «نصف جهان» بود، و هر روز صدها کارگر و معامر و مهندس و خشت زن و 

کاشیکار و نقاش و نجار و گچکار را به چشم دید و دم فروبست؟
آیا پردازنده ی مسجد شاه، این آبی ترین بنای تاریخ جهان، به کار بزرگ و شگفت انگیز خود و به کار همکاران هرنمند خود به انداز ه ی خط لب یار شاعر زمان 
خود ارج منی نهاده است؟ و آیا هیچ صاحب قلمی بر رس راه خود به شیراز، هنگامی که آب زنده رود ِخنگش را تا میان می گرفت، از متاشای كوشندگان سازنده ی 
پل خواجو شگفت زده و تحت تأثیر منی شد؟ و آیا هیچ نویسنده ی صاحب ذوقی بر رس راه سمرقند و بخارا و یا حجاز و یمن در یکی از خانه های نایبند، که 

همچون النه های پرستوها از کمر کوه آویخته اند منزل منی کرد تا از رس ذوق، قلم به دست گیرد؟
اگر هم خاقانی با دیدن مدایِن باشکوه بر لب دجله در کنگره ی هر قرصی نشانی از تبار خود می یابد و «هان» می کشد و همزبانانش را دعوت بر گریسنت بر 
ایوان شکسته ی شاهان می کند، هرگز سخنی از معامری جهانگیر ساسانیان و از ساخت و پرداخت طاق کرسی به میان منی آورد. آیا خاقانی، که نزديك به هزار 
سال پس از بنای طاق کرسی از آن دیدن کرده است، می دانسته است که کاخ های خاقان کبیر منوچهر ابن فریدون رشوانشاه، که او به آنها رفت و آمد داشت، 
و همه ی آثار معامری اسالمی، از هرن طاق سازی و ایوان سازی ساسانیان متأثر است و این هرن، که از شامل باخرتی ایران از اشکانیان به ساسانیان رسیده است، 

پس از تکامل در زمان ساسانیان از بین النهرین خواهد گذشت و به متام اروپا و آمریکا و آمریکای التین راه خواهد یافت؟
در این میان تنها داریوش هخامنشی (۵۲۲-۴۸۶ پیش از میالد) است که با سنگ نبشته ی شوش نخستین کارنامه ی معامری ایران را به دست می دهد. در این 
سنگ نبشته از زبان داریوش می خوانیم، که صنعتگران و پیشه وران با ملیت های گوناگون از رسزمین های دور و نزديك به شوش خوانده، و در کارگاه بزرگ 

ساختامنی شوش به کار گامرده شده اند.
مصالح ساختامنی کاخ شوش از راه های دور به شوش آورده شده اند، و برای ساخنت کاخ، نخست، زمین را به عمق ده تا بیست مرت کنده اند، و سپس زیربنا را با 
شفته انباشته اند. همزمان با خاکربداری، فخاران چیره دست بابلی خشت مالیده اند و آجر ساخته اند، و برای پوشاندن سقف ها و همچنین برای تهیه ی ستون ها، 
الوار سدر و کاج، که در لبنان تهیه شده بود به وسیله ی آشوری ها به بابل آورده شده اند، و سپس از بابل، ایونی ها و کاری ها، که دریانوردان ماهری بوده اند، 

این الوار را سوار بر آب فرات به شوش رسانیده اند.
طال از سارد و بلخ، سنگ الجورد و عقیق شنگرف از سغد، سنگ کدر فیروزه از خوارزم، نقره و آبنوس از مرص، مصالح روکاری دیوارها از یونان، عاج از حبشه و 
رخج در حوالی قندهار، و ستون های سنگی از روستای « ابیرادوش» شامل خوزستان فراهم آمده است. مادی ها و مرصی ها زرگری کرده اند، ساردی ها و مرصی ها 

نجاری را به عهده داشته اند و [دیگر] مادی ها و مرصی ها دیوارها را آراسته اند.
بدیهی است وقتی سخن از معامری سنتی به میان می آید، منظور فقط معامری دولتی نیست. ما با دو هدف مشخص از مفاد سنگ نبشته ی شوش استفاده 
کردیم: نخست برای این که سنگ نبشته ی شوش قدیمی ترین سند معامری ایران است، و دیگر به این خاطر که چون از معامری ایرانیان نخستین چیزی منی دانیم 
با مطالعه ی این سند این نتیجه را می گیریم، که البد در زمانی که معامرانی قدرت پی افکندن و ساخنت بناهایی چون کاخ های شوش را داشته اند، معامران 
دیگری هم می توانسته اند با معیارهایی انسانی بناهایی برای مردم طبقات کم درآمد بسازند. همین کافی است که بدانیم اندیشه ی معامری در عهد باستان در  

چه میدان و مداری قرار داشته است.
پس، از این خطابه ی سنگی داریوش بیست قرن می گذرد تا کارنامه ی زیبا و ارجمند دیگری با مینیاتور ساختامن قرص خورنق از استاد کامل الدین بهزاد، در سال 
۹۰۰ هجری، پدید آید. در این اثر زیبا و پر حرکت و رسشار از زندگی، بیست و يك استاد و کارگر با ابزار و آالت بنائی خود در حال ساخنت گوشه ای از قرص 
خورنق هستند. استاد بهزاد، که معروف به آفریدن صحنه های واقعی و مردمی است، با نشان دادن تقریباً همه ی ابزار بنائی زمان خود و همچنین شیوه ی به 

کار بسنت این ابزار، از قبیل بیل و کلنگ و تیشه و زنبه و ناوه و نردبان و داربست، به بهرتین وجه ما را در جریان معامری زمان خود قرار می دهد.
تا جایی که ما توانایی بررسی داشتیم جز داریوش در سال ۵۰۰ پیش از میالد و استاد بهزاد در سال ۴۰۰ هجری تا اواخر حکومت سلسله ی قاجار و آغاز 
سلسله ی پهلوی هیچ یك از ایرانیان مستقیامً به هرن معامری ایران نپرداخته است. از این روی تقریباً همه ی اطالعاتی که ما از معامری سنتی ایران داریم، از 
طریق سفرنامه های سیاحان و سفیران خارجی و گزارش های باستانشناسی باستان شناسان است، که در سده های مختلف از ایران دیدن کرده اند. مثالً برای منونه، 
قسمتی از نوشته ی انگلربت كمپفر، سیاح و محقق آملانی، را که در سال های ۱۶۸۳-۱۶۸۵ میالدی در ایران به رس برده است، درباره ی خانه های مسکونی اصفهان 

در اینجا نقل می کنیم:
«از خانه های سکنه ی عادی پایتخت ایران سخن به تفصیل منی توان گفت. اغلب آنها از خشت در يك طبقه ساخته شده است که طاقی رضبی از هامن جنس 
بر آن زده اند. خانه های فقرا تنگ و تاريك است و حیاط ندارد، در حالی که خانه های ثرومتندان جادار و اعیانی دور تا دور فضایی ساخته شده است. از طرف 
خارج خانه ها دیوار عریانی است و بس. همه جالل و شکوه خانه در داخل آن است، که به ایوان ختم می شود. میهامن زیر آن ایوان می نشیند و از منظره تأللؤ 
استخر و گیاهانی که باغ را تزئین کرده لذت می برد. در سایر قسمت های خانه های ایران پنجره هایی تعبیه شده که تا کف اتاق می رسد، ولی در آنها شیشه هایی 
که در قلع کار گذارده باشند وجود ندارد، بلکه شبکه های چوبی در آن ها تعبیه شده و بر آن ها کاغذهایی کشیده اند که نور از آن ها عبور می کند. دیوارهای 
داخل را با گچ سفید می کنند. سقف مسطح را با کنده کاری ها و کاشی های معرق آبی می آرایند ... به استثنای کارگاه های نساجی سایر کارگاه ها در کنار خیابان 

تعبیه شده است، به طوری که هر عابری می تواند به داخل آنها نگاه کند.»"

آموزش معامری
محمدمهدی محمودی 

این کره خاکی توسط یک معامر خلق می گردد، دارای پیامی برای اقشار مختلف حرفه ای و غیرحرفه ای  بنایی که روی  هر 
زمان خود و آینده می باشد. سیر تحول خلق آثار معامری درگذر زمان مسیر شکل گیری سبک ها، فرهنگ ها و متدن ها را منایش 
می دهد، که امروز شاهد منونه های مختلف و تنوع سبک ها در جهان هستیم. در رسزمینی چون ایران زمین، که در دوره های 
مختلف مهد شکوفایی فرهنگ، تاریخ و هرن بوده است، شاهد بازتاب این تحوالت در آثار معامری و شهرسازی فاخر و تاثیرگذار 
آن دوران بوده ایم. بناها و فضاهای معامرانه توانسته اند تاریخ، فرهنگ و متدن زمانه خود را به تصویر بکشند و تحوالت زمانه را 
در کالبد مکان ثبت کنند که ما امروز وارث آنها هستیم. ما نیز به نوبه خود وظیفه داریم با تأثیر زمانه خود بر غنای این میراث 
افزوده و آنها را به آیندگان بسپاریم. در دوران معارص و به ویژه دهه های اخیر، در حالی که جهان به دهکده کوچکی تبدیل 
گردیده، همزمان با کرثت سلیقه ها، نیازها و تفکرها و نیز تعدد بسرتها و اقلیم ها روبرو شده است، که وظیفه و رسالت معامران 
خطیرتر گردیده، به ویژه معامران ایران زمین که وارث و حافظ میراث گذشته اند، ولی باید برگ زرین زمانه خود را نیز هم وزن 

گذشته و هم سو با زمانه خلق کنند و راه را برای معامران بعدی هموارتر سازند.
کتاب سال معامری معارص ایران با جمع آوری و ارائه بیش از ۱۲۰ اثر جدید ایرانی، که معرف معامری معارص ایران است 
سعی بر آن دارد تا با نقد علمی، حرفه ای و محتوایی آثار معامران با زبانی معامرانه و حرفه ای و با تلنگری بر مخاطب خاص 
و عام به سوال اصلی پاسخ دهد. آیا ما معامران با وجود فراز و نشیب های آموزش و حرفه معامرِی امروزی ایران، توانسته ایم 

همچون گذشته سهمی در معامری جهانی امروزی داشته باشیم؟
در فرآیند انتخاب آثار، ابعاد یا کاربرد آنها معیار سنجش نبوده است، تا بتوان به دامنه وسیع تری از آثار برای ارزیابی دست 
یافت. از حضور نسل جوان، خوش ذوق و خالق معامر ایرانی بهره گرفت و با بررسی آثار آنها، به نکات مثبت و منفی آموزش و 
حرفه امروز معامری در ایران پرداخت تا در مقایسه با آثار بین املللی بتوان آنها را با معامری امروز جهان به چالش کشید و در 
نتیجه جایگاه و سهم معامری معارص ایران را در تحوالت معامری جهان مشخص کرد. همت و عزم حرفه ای و همگانی معامران 

این مرز و بوم، راه رسیدن به این جایگاه جهانی را همچون دوره های گذشته هموار خواهد کرد.
به نظر من در آغاز این مسیر که هامن آموزش معامری است، باید خشت نخست را مجدداً و با دقت بیشرتی پایه گذاری 
کرد تا فقط مدرسینی که اخالق، دانش، ذوق و هرن معامری را دارند به تدریس بپردازند و بدین طریق دانش  آموخته های آنها 

نیز گام های بعدی را تکمیل کنند و آثاری خلق شوند که ده ها برابر ارزشمندتر و بیشرت از این تعداد باشند. 
برای نیل به این هدف باید از مبدا که هامن دانشگاه است، راهکارها را عملی و نهادینه کرد، تا مشتاقان آموزش این رشته 
ضمن شناخت صحیح و اصولی تاریخ معامری متدن های رشق و غرب و نیز سیر تحول تکنولوژی ساخت آنها، به بررسی و شناخت 
منطقی، علمی و حرفه ای معامری رسزمینان بپردازند و آن را بومی سازی کنند. تا جایگاه و دالیل وجود و نیاز معامری معارص 
ایران را دریابند و با نگاهی بخردانه و بدور از تنگ نظری با تحلیل و بررسی آثار با ارزش معامری معارص و معامران فهیم، 
خالق آثار جدیدی باشند که پیشگامان معامری معارص ایران قبل از آنها خلق کرده اند. اگر آنهایی که این مسیر را برای ما آغاز و 
هموار کرده اند و تفکر معامرانه آنها را که تأثیر گرفته از شناخت صحیح و دقیق از معامری غنی گذشته است دریابیم، بی شک 

می توانیم گام های بعدی در مسیر معامری معارص ایران را محکم تر و موثرتر برداریم.
باور دارم معامری آینه جامعه است و جامعه نیز آینه معامری، لذا ما معامران با آفرینش فضاهای معامری و شهرسازی 
غنی، به سهم معامرانه خود، در بهبود کیفیت زندگی شهری موثر خواهیم بود. به امید آنکه جامعه ایی رسزنده، پویا، ماندگار و 

پایدار داشته باشیم.



۱۶۱۷

مرز های معامری
سیروس باور

پیش از اینکه به پدیده ای به نام معامری بپردازم، مایل هستم تعریف های مختلفی که توسط منتقدین هرنی در مورد پدیده ی معامری ارائه شده را از نظر عالقه مندان 
بگذرانم، تا سپس آنچه را که پیش می آورم بتوان به محِک آن تعاریف زد.

۱. معامری یکی از انسانی ترین و، بالقوه، مهرآمیزترین شیوه های ارتباط با دنیای پیرامونی است.
۲. معامری مثال فوق العاده ای برای این فرآیند معناساز است. از نیاز ما برای رسپناه و رابطه ای کم و بیش هامهنگ با پیرامون ما رسچشمه می گیرد. واکنشی است به این 
مسئله ی انسانی که چگونه می توان ایمن و شاد در جهان زیست. توانایی ما را به کار می گیرند تا ساختارهایی بسازیم، و مواردی را که در طبیعت می یابیم تغییر شکل دهیم.

۳. در یک کالم، معامری اقدامی برای حل مسئله و معناسازی خالقانه است، که طینتش با عمیق ترین سطح رابطه ی ما با محیط هامهنگ است.
۴. معامری در بهرتین حالت فراتر از بیان دنیا می رود تا به طور خالقانه رشایط سکونت و برهم کنش انسان را متحول سازد. این الزام اخالقی معامری است: تبدیل دنیا به 

مکان بهرتی برای زیسنت!
۵. معامری مصداق بارزی است از کل هرن؛ اینکه شکلی از معناسازی انسان است. هرن، مواد فیزیکی و فرهنگی را از تجربه ی مجسم و اجتامعی ما می گیرد و آن ها را به 

تجربه های جدید تبدیل می کند که معناها و امکانات زندگی و اقدام در دنیا را شدت می بخشد، هامهنگ می کند و غنی می سازد.
۶. جان دیویی می گوید: هرن در معامری را نه به صورت امر مجزا یا برتر از زندگی عادی بلکه همچون استمرار ساخنت و حل مسئله می داند که موجودات هوشمند برای 

بهبود کیفیت زندگی خود به کار می گیرند.
۷. سقراط می گوید: «انسان جویای خوشی و سعادت است و سعادت افراد هامن سعادت جامعه است.»

معامر کسی است که از سعادت و شادی و شادکامی دیگران لذت برده و بانی ایجاد فرصت های جدید برای سعادت برش باشد. پس معامر به کسی اطالق می شود که 
خوی برشدوستی در وجودش نهادینه شده باشد. فعالیت های ساختامنی امروز را اگر بخواهیم به صورت وقایع نگاری (کرونولوژی: chronology)، یعنی بیان فارغ از قضاوت، 
و نه از دید معامرانه، لحاظ کنیم و بدان نظری داشته باشیم، می  توانیم اینچنین به تحلیل آن بپردازیم: معامری به عنوان هرن در رابطه با هندسه، کار ساده ای نیست که هر 
آن فرد که امکان مالی داشته باشد، گامن برد که می تواند فقط با در دست داشنت یک مدرک معامری، دست به کار ایجاد فضای جدید برای بهرت زیسنت انسان ها بزند. معامری 
وابستگی شدید به جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و پیرشفت های علمی در مقیاس جهانی دارد. معامر را منی توان در چارچوب عقاید فلسفی، سیاسی و مذهبی محدود کرد.

اگر معیارهای زمان را پارامرت اصلی برای خلق فضا در نظر گیریم، بایستی مسیر جدیدی جهت هدایت و پیرشفت به جامعه، که خود دارای فرهنگی جدید و زاییده ی 
متدنی جدید باشد، از پیش برنامه ریزی کرده باشیم، چون خصوصیت ها و خصلت های انسانی را منی شود به خاطر مرزهای سیاسی و عقاید محدود گذشته از هم جدا کرد. 

اگر همه را انسان در نظر گیریم، انسان از ابتدای خلقت، انسان آفریده شده است.
تحوالت  انفورماتیک،  و  الکرتونیک  سیستم های  به  توجه  با  و  است،  تغییر  حال  در  بی نظیر  رسعتی  با  دنیا  اینکه  گرفنت  نظر  در  با  سوم»  «هزاره ی  یعنی  امروز 
سیاسی-اجتامعی-فرهنگی، در نتیجه ، جنبش های فکری یکی پس از دیگری مرزهای سیاسی را از بین برده، و کلیه ی عرصه های زندگی را فراگرفته و آن ها را به هم نزدیک 
می کند. انسداد فکری جامعه ی درون مرزی، جهانی شده، از فقر فرهنگی خارج می شود، و وارد ابزارهای فکری-علمی و دانش جهانی می گردد. در یک چنین فضایی صحبت 
از هویت، صحبت از سّنت و صحبت از فرهنگ کمرنگ شده، ارزش گذشته ی خود را از دست می دهد. با متدن حرکت کردن، نیازمند انسانیت است. خواسته ی ما معامران، 
امروزی منودن زندگانی مردمان است. بی فایده است اگر بخواهیم در مورد آینده ی معامری ایران صحبت کنیم. چنین بحثی بالفاصله حالت اوتوپیایی پیدا می کند. سیاست 
معامری امروز را ورق بزنیم، اجتامع آشفته ی در تکاپو به سوی آینده ی نامعلوم را از نظر بگذرانیم، فعالیت های ساختامن سازی و شهرسازی بدون قانون و ضوابط را مثل 
تصویر های متحرک در پرده مشاهده کنیم، متوجه می شویم که در این سیستم، معامر مثل مفصلی است که این وسط زیر بار این همه مصیبت در می رود. استقالل و اراده 

ندارند، مانند بازیچه ای در دست دیگران است، و رفتارش مثل باالدستی های بی فرهنگ می شود، که در نهایت ربطی به خالقیت عاشقانه ی یک معامر ندارد.
روش زندگی ما ایرانیان - سوای دوران پیشین - چیزی برگرفته از آن چه که در تولیدات صنعتی دنیای غرب رواج داشته و دارد، نیست؛ با این تفاوت که آن ها با توجه 
به یک فرهنگ غنی از صنعت، روش و تفکر نوینی را در رفتار و زندگی روزمره ی خود اتخاذ کردند، که زاییده ی جهان بینی شان بود. این جامعه که با جنبش و نهضت مدرن 
زاییده از انقالب صنعتی به صورت یکسان در اروپا به پا خواست، به خاطر چند قرن آموزش آزادی خواهانه - از رنسانس به بعد - دارای فرهنگی یکسان شد و متمدنانه به 
زندگی در مقیاس فردی و جمعی نگاه می کرد. این حرکت و روش در کشور و جامعه ی ما تدریجاً وارد نشد، بلکه ما یکباره خود را در سیالبی از تولیدات صنعتِی وارد زندگی 
شده غوطه ور دیدیم. به هرحال، معامری ما از این نقطه ی رشوع برمی خیزد، یعنی از درون روش زندگی جامعه. در این حالت دو روش وجود دارد، یا معامری با خواسته ها و 
جربان کمبود های جامعه حرکت می کند، یا از سیاست دولت تبعیت می کند. در جهت مقایسه، در فاصله ی سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ معامری از سیاست دولت تبعیت می کرد. 
از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ فعالیت های معامری و گسرتش شهرها تابعی بود خواسته های جامعه و معضل کمبود مسکن - چه به صورت مسکن فردی، چه به صورت مسکن جمعی. 
وزارت مسکن و شهرسازی به خصوص «شورای عالی شهرسازی» قوانین و معیارهایی به تصویب رساند که متام فعالیت های معامری را در داخل شهرها و گسرتش شهر در 
حومه را در برمی گرفت، که از همه مهم تر، کاربری اراضی و تراکم ساختامنی بود. این اقدام عقالیی و راه و روش صحیح، متام فعالیت های سازندگی را در بر می گرفت. بعد 
از سال ۱۳۶۸ به دلیل هجوم مردم جنگ زده به شهرهای اصلی متام آن چه در دوران های گذشته رشته بودند پنبه شد. وضعیت مخدوش شد و قانون منطقی جدیدی جایگزین 
آن نشد. سازندگی ما در شهرها به دست رسمایه دارانی افتاد که به اجبار برای این که رسمایه ی انباشت شده ی آن ها به کار گرفته شود، رشوع به برج سازی و بلندمرتبه سازی 
کردند. خط آسامن در شهرها به هم ریخت، تراکم جمعیتی از حد گذشت، و روز به روز بر تراکم ترافیک افزوده شد، تا اینکه شهرها مملو از مهاجرینی شدند که با فرهنگ 

روستایی از حومه به شهر آمده بودند. و خودروهای مسافربری در دو سمت خیابان ها پارک شد.
فعالیت هایی مثل نشان معامر سال ایران، دوساالنه ی معامری ایران، یا همین پروژه ی کتاب سال معامری معارص ایران، در مقابل بندگی برج سازی رسمایه داری هستند. 
جای بسی خوشبختی است که به جای این که شهرداری ها یا وزارت نوپای راه و شهرسازی در فکر ایجاد مسیر جدید از ساخت و سازهایی که متام سطح شهرها و بخصوص تهران 
پایتخت را فراگرفته باشند؛ بخش های خصوصی که دغدغه ی ابتکار در ایجاد و ساخت بناهای معامرانه را دارند، با برقرار کردن رویدادهایی مثل معامر سال و دوساالنه ی 
معامری، متام توجه فعاالن، تصمیم گیران، مسئوالن و مدیران را به آن چه که معامران جوان در زمینه ی ایجاد و خلق فضاهایی که بشود نام معامری بر آن ها اطالق کرد، جلب 

منود تا آن ها هم در رقابت با بخش خصوصی، که این ابتکار را هر سال با هزینه ی خود برپا می کند، وارد میدان عمل شوند.
حاصل برقراری این فعالیت های بخش خصوصی، نه فقط تشویق معامران جوان را در بر دارند، بلکه باعث می شود که دید و شناخت مدیران مسئول و هم رسمایه گذاران 
را در ایجاد برج سازی های بی هویت نابجا و ساختامن سازی های سودآور بی مایه، در رابطه با ایدئولوژی معامری و فلسفه ی بهرت زیسنت گسرتش داد، تا شاید در آینده شاهد 

معامری های جالب و بهرتی باشیم. در ضمن کم کم معنای معامری واقعی در اذهان جامعه تثبیت گردد، تا شاید دست از این برج سازی های ابلهانه بردارند.
من به معامران جوان امروزی مان اعتامد زیادی دارم که توانسته اند بر این جنگل تاریک، پرتوهای درخشانی بیفکنند. با توجه به درصد بسیار کم و ناچیز آن، ولی دارای 

کیفیتی است که می تواند بسرتهای جدید و نوآوری های تازه را در راه پیرشفت های علمی-هرنی-ایدئولوژیک به وجود آورده، آینده ی روشنی را راهگشا باشند.

اهمیت و لزوم انتشار آثار شاخص معامری معارص ایران
گفتگویی با سیاوش تیموری 

آقای دکرت تیموری، این نخستین بار در تاریخ معامری کشور است که چنین اثری چاپ می شود. تقریباً بیش از ۸۰ دفرت معامری، مهندسین مشاور و ۱۲۹ پروژه 
در کتاب حارض هستند. فکر می کنید چرا تاکنون این اتفاق رخ نداده؟ حتی در زمانی که معامران به حکومت های مرکزی بسیار نزدیک بودند و امکانات خوبی 

داشتند.
برای اینکه از این مسئله غافل بودند. آن ها به دنبال چیزهای دیگری بودند. در حالی که بهرتین روش ترویج خوبی ها کتاب است. امروز در ایران که رسانه های 
جدید هم وارد شده اند، این مسئله برای ما تازگی دارد. در اروپا و آمریکا این امور را جدید تلقی منی کنند، آنجا هم هنوز کتاب چاپ می کنند. صد کتاب از کار 
یک معامر در بازار چاپ وجود دارد. در زمینه ی هرنهای هفتگانه هر آنچه بتوانند چاپ می کنند، حتی بروشور ساده، و بین مردم پخش می کنند. ما هم کار خوب 
کم نداریم. ما هم کشوری مثل کامرون نیستیم که معامری مان دست و پا بسته باشد. ما هم معامران جوان توامنندی داریم. شاهد کارهای خوبی هم هستیم. 
در کشورهای پیرشفته به چنین اقداماتی بها می دهند. پس ما هم باید بها بدهیم. از قدیم چنین رویه ای در کشور ما نبوده است. اما خوشحامل که اکنون توجه 

می کنند.
به نظر شام در این مسیر باید مراقب چه چیزهایی باشیم، و روی چه اهدافی مترکز کنیم؟

اولین نکته این است که سانسور نکنید و سانسور نشوید. نه کسی یا ایده ای یا جریانی را سانسور کنید، و نه اجازه بدهید دوستان و رفقا از پشت پرده فشار 
بیاورند، تا اقدام کسی را سانسور کنید. در معامری هیچ مصلحتی باالتر از خود معامری و جریان آزادانه ی ابراز نظر در آن نیست. بگذارید معامران جوان 
حرف شان را بزنند. در طول تاریخ ایران هم حافظ حرف خودش را زده، بقیه هم حرف خودشان را زده اند. مردم بهرتین داور و قاضی هستند. آزادانه انتخاب 
تاریخی معامری ما،  باشد. در حافظه ی  نفر  برای یک  نباید  یادها رفته اند. کتاب  از  از غزلرسایان دیگر  اثر قضاوت آن ها حافظ مانده، و خیلی  بر  می کنند. 
«حافظ کُشی» کم نداشته ایم. بعد ها که شخص از دنیا رفته، تازه دیده اند که چه کارهایی کرده، و چه حرف هایی می توانسته بزند. منونه هایش کم نیستند. زیاد 

هستند. خودتان بهرت می دانید. رُستُم ُوسکانیان در معامری، نرصت کریمی در سینام. از کس دیگری نام منی برم!
شام در تجارب بین املللی خود با منونه های مشابه برخورد داشتید. فکر می کنید چه اشکاالتی داشتند که نباید ما تکرار کنیم.

در دنیا کارها بدون اشکال نیستند. در فرانسه مسجد حرضت یوسف را خراب کردند، و جنجالی به پا شد، تا حدی که مجبور شدند عذرخواهی کنند. منتهی نکته 
این جاست که در غرب از همه چیز درس می گیرند، یک اشتباه را مرتب تکرار منی کنند. ولی ما اشتباهامتان را عیناً تکرار می کنیم. متأسفانه در غرب هم گاهی 
از اوقات می بینیم کتاب معامری را بر مبنای سود اقتصادی تولید می کنند. یعنی فقط عکس چاپ کرده اند. چهار تا پالن نزده اند تا خواننده بتواند کار را دقیق 
بررسی کند. خالصه کتاب تان اینجور نشود. یا اینکه یادم هست یک بار بحث می کردیم این کتاب ها همه کاتالوگ و آلبوم عکس شده اند، و اصالً مبنای نظری در 

آن ها وجود ندارند. نقد ندارند. فضای نقد و نقادی حتامً در کتاب تان لحاظ شود. نگذارید دیالوگ به مونولوگ تبدیل بشود.
البته مراقب هم باید باشیم فقط تعدادی کار فرمال چاپ نکنیم!

ببینید اوالً فرمالیسم بالذات بد نیست، منتهی فرمالیست هایی داریم که معامری را فدا می کنند. فضا را قربانی می کنند. شام باید برای حل این مشکل شّفاف سازی 
کنید.

منظورتان دقیقاً چیست؟
انعکاس افکار قوی و صحیح، مردم را با اندیشه های برتر آشنا می کند. مردم می فهمند معامری یعنی چی؟ معامر کیست؟ باور کنید هنوز بعضی کارفرماها معامر 
را با نقشه کش یا بّنای ساختامن اشتباه می گیرند. تازه اینها اهل کار هستند. مردم عادی که مباند. کارمند اداره مباند. آن مسئولی که مدیریت دولتی خوانده و در 
یک سازمان مدیر شده مباند. انعکاس افکار قوی توسط شام و این پروژه ها اگر پنج نفر از مردم را هم روشن کند مقصود حاصل شده است. آن وقت این ها در 
مهامنی ها، در ضیافت ها، و در برنامه های خودشان تلّقی بهرتی از معامری پیدا می کنند. کتاب را به هم نشان می دهند. ورق می زنند. بعد نه فقط فرمالیست های 

الکی و فدل ها که همه ی کسانی که دارند خون این معامری را مثل زالو می مکند رسوا می شوند.
من به شام بگویم. مشکل عدم آگاهی مردم ما از شهرداری نیست. شهرداری بدبخت چکاره است؟ شهرداری باید زباله اش را جمع کند. همه ی اشکاالت را 
انداخته اند گردن چهار تا قانون که شهرداری چی ها تصویب کرده اند. نظام مهندسی باید کار کند. نظام معامری باید تشکیل بشود. باید تبلیغات کنند. برن بزنند. 
در اتوبان می بینید برای مسواک زدن، برای شیر خوردن، برای پای موبایل ننشسنت، برای شب یلدا، برای گپ زدن با بابا و مامان پوسرت زده اند، اّما هیچ کس نیست 
که درباره ی معامر بدبخت هم چیزی بگوید. اگر برنی هم هست تبلیغ دفرت فدل و دو تا کار کالسیک هست. نظام مهندسی باید مردم را با معامری خوب آشنا 
کنه. حاال هر تعریفی که از معامری خوب دارند. هر تعریفی شام دارید. شام هم باید تبلیغات کنید. من تعجب می کنم این همه سازمان و نهاد داریم، چهار تا 
برن آموزشی و جزوه چاپ منی کنند. نشستند ببینید آنطرفی ها چکار می کنند. خود معامران مان هم همینطور. هرچه کار می بینی ارجاع داده اند به مبانی نظری 
لو کُربوزیه و فرانک لوید رایت و ژرژ کاندیلیس. البته اینها خوب هستند، اما ما چی؟ ما چه کرده ایم؟ این نفرت آوره ... شام باید این ها را چاپ کنید. پخش کنید. 

نگذارید ماجرای معامری فراموش بشود. مردم باید در مورد معامری مثل شعر و موسیقی و سینام بحث کنند.
خب باید چیزی نوشته شود که ما چاپ کنیم.

خودتان بنویسید! به گردن شامست که بنویسید. شام اگر خربنگارید، اگر محقق هستید، اگر معامر هستید باید بنویسید. شام فکر کردید من برای چی می نشینم 
و کتاب می نویسم. بقیه برای چی می نویسند. نسل اولی ها دیگر چقدر کار کنند. بدبخت ها همه ُمردند. فکر کنم آخرین آن نسل مرحوم سیحون بود. مگه چندتا 
از ما نسل دومی ها مانده اند؟ من ۸۱ سال دارم. پس شام باید بنویسید. دانشجویان باید بنویسند. باید درباره ی معامری مطلب نوشته شود. معامری باید تبیین 

شود. طراحی و ساخنت که خداست، اما این کار را هم رها نکنید! بله! بنویسید! و بگذارید مردم قضاومتان کنند.
من یادم هست یکبار شخصی که معامر هم نبود متنی در مورد معامری نوشته بود که خیلی مهمل بود. من فوری یک پاسخ نوشتم و به دفرت مجله فرستادم. 
طرف حتی عکس های خوبی هم از معامری نگذاشته بود. من تیرت زدم «دوربین های آنچنانی، عکس های اینچنینی». نخواستم دعوا کنم. خواستم دیالوگ کنم. 
به عنوان یک معامر پاسخ نوشتم. نظرم را ارائه کردم. خوب، دیدم که بعداً کارشان بهرت شد. از معامرها نظر خواستند. یک راهی باز شد و بحث معامری الکی 

دولکی راه پیدا کرد به داخل یک مجلّه ی عمومی، که درباره ی سینام و شعر مطلب می نوشت. مردم در هامن مجلّه رشوع به خواندن پیرامون معامری کردند.
می خواهم در این پایان نکته ای بگویم. مطالب علمی بنویسید و اینها را به دست اهلش و به دست توده ی مردم برسانید. تخصصی کار کنید، اما به زبان 
ساده، تا مردم هم بفهمند. ما که بچه بودیم همه غافل بودند. در خیابان راه می رفتند، می گفتند: چون می گذرد، غمی نیست! من هم می گفتم، بله، چون به 
تدریج می رود چه غمی است؟ اّما امروز می گویم کم نیآورید. کار را جمع کنید. هرچه بیشرت شّفاف سازی و روشنگری بکنید، مردم هم بیشرت به سمت شام می آیند. 

معامری بی پناه مانده است… از معامری به واسطه ی قدرت رسانه ای که در اختیار دارید و به پشتوانه ی مردم، حامیت و محافظت کنید.



۱۸۱۹

از «فروکاهش به صورت» تا «معامری یکپارچه» در هفت پرده
باقر طباطبایی

۱. معامری بی  رسو ته: کنش رایج معامرانه، بازی با صورت ها و چینش هندسی فضاها، با چاشنِی «اندکی توانایی گرافیک» برای ارائه و مناسازی. همراه 
با مقادیر معتنابهی وقاحت و اعتامد به نفس کاذب، برای واگوکردن کلامت بی معنا برای توجیه دروغین آنچه ارائه شده است. چنین شیر بی یال و دم و 
اشکمی که به سبب ناتوانی در خردورزی و اندیشیدن، و کسالت و گریز از تعمق فلسفی، به بار آمده، اصوالً نه رسی دارد و نه تَهی؛ رس ندارد زیرا که 
فاقد معنا و تئوری و برنامه و سناریو است. تَه هم ندارد زیرا که بی بهره از نظامنامه ی بهره برداری است. چالش معامری بی رس و ته، هامن چالش شیر 

بی یال و دم و اشکم است؛ یعنی چالش هستی شناختی. بر این کنش رایج معامرانه، نام معامری منی توان نهاد. 
۲. فروافتادن از معنا: جامعت بی دانشی که هرنی جز همین صورت بر صورت اندازی و شکل بر شکل انباری ندارند، معامری را به تک گویی خودخواهانه 
بر محور منایش و دلربی، فروکاسته اند، و ناتوان از زایش اندیشه اند. دین و دل درباخته به نام های برجسته در رسانه ها و تن داده به تقلید بی خردانه 

از ایشان، معامری را از معنا انداخته اند. 
۳. پیشامعامری: معنا در معامری متایز واقعی می آفریند و چون تنها متعلق تقلیدناشدنی و عنرص یگانه ی معامری، مکان است، معنا وابسته است به 
مکان و بر آن می نشیند و از آن برمی خیزد. سایر متعلقات معامری، در آثار و فرایندها جاری است و قدرت ایجاد متایز یعنی آفرینش اصالت ندارد. معنا 
در تعامل با مکان (در معنای اعم) آشکار می شود، و بنابراین مهم ترین مسئله ی هر معامری در هر زمان و موقعی، همین تعامل است. پیشامعامری، 

یعنی فراهم آوردن رس برای معامری، یعنی مستندسازی آن به معنا، به راه داستان:
ترفند پیشامعامری: معنای معامری هامن است که در ذهن و دل مردمان بنشیند، که گاه و به ندرت از طریق ایجاد کاربری های تازه و بدیع ایجاد 
می شود، و با تکرار، سست می شود و از میان می رود. یا معنا با رصف هزینه ی زیاد از طریق ایجاد صورت های خاص و فناوری های نوین ایجاد می شود 
و با گذشت زمان از چشم و دل می افتد و گرد کهنگی بر آن می نشیند. بنابراین برای ایجاد معنا در معامری باید به چیزی متکی شد که هیچ معامر 
دیگری در آن رشیک نیست: یعنی مکان! برای هر پروژه ی ساختامنی باید سناریویی مبتنی بر دارایی اختصاصی آن یعنی مکان و امکانات اشرتاکی آن 
یعنی صورت و مصالح و کاربری و شیوه ی بهره برداری تدوین شود. معنایی که از سناریوی اختصاصی هر پروژه به دست می آید، از آن در میدان رقابت، 

مراقبت خواهد کرد.
۴. درس آموخنت از دیگر: شایسته است که معامر بنگرد و بیاموزد. اما اگر از نگریسنت به اثر معامری درسی آموخته می شود تا به کار گرفته شود، همه 
ناشی از تأّمل در مسئله ی بنیادی معامری است. پس درس آموزی معامر از نگریسنت به «دیگری»، به معنای تأمل در تعامل معنا و مکان در آن است. و 
همین درس مهم، تکرارناشدنی و تقلیدنکردنی، شطحی است که دل را می شوراند، و خرد را برای آفرینش معنا در بسرت مکانی دیگر، به یاری می خواند. 
۵. رسمایه ی کالبدی: معامر حرفه ای که معامری با رس و ته بلد است و می تواند، عامل بزم طرب رسمایه داری نیست، لیکن در این میدان اسبی می دواند. 
چرا که محصول فرایند معامری، عالوه بر آنچه، در سایه ی واالی هرن و نیز مردم واری و شهرمداری گفته می شود، رسمایه ی کالبدی است. مهم است که 
دانسته شود تبدیل رسمایه های فناورانه، نیروی کار، مالی و غیره به رسمایه ی کالبدی، دیگر همچون گذشته نیست که مطمنئ و سودآوِر قطعی باشد، 
بلکه تبدیل شده است به کنشی مخاطره آمیز و رقابت جو. معامری باید برای مخاطرات ناشی از رکود و رقابت و مزیت های توفیق آفرین در این میدان 
نیز چاره بیاندیشد. این جنبه ی مهم از معامری هرگز نباید فراموش شود، هرچند که در گفتار و نوشتار به زیبایی شعارهای فریبای زندگی مدار و اجتامعی 
نباشد. توجه به رسمایه ی کالبدی، نشان می دهند که معامری کنشی دل بخواهی و تک گویی شخصی و بازیگوشانه ی معامر نیست؛ غفلت ناشی از عرشت 

در میان جوایز و پاداش های رسانه ای و مسابقات معامری، معامران را فریفته است، مردم را نفریبد!
۶. پسامعامری: فرایند سنتی طرح و ساخت، به طور مستقل و جدا از زمینه ی ساختاری و اجتامعی، یعنی فاقد معنای حاصل تعامل با مکان، اجرا می شود 
و در نتیجه در لحظه ی تحویل به کاربران، پایان می یابد و درست از هامن لحظه، روند فرسودگی و کهنگی و دل آزاری آن آغاز می شود. در چنین فرایندی، 
ساختامن حرستی است بر دل شهر، نه رسمایه ای برای متدن. بنابراین، فقط در صورتی رسمایه گذاری در آن به رصفه و مطمنئ است که هیچ رقیبی وجود 
نداشته باشد. انحصارگرایی و سلطان سازی و رقیب هراسی، ریشه های پرشامر دارد، و یکی از آن ریشه ها در باغ معامری بی رس و ته آبیاری می شود. 

پسامعامری هامن فراهم کردن تَه برای معامری است، که بهکرد مستمر فضای حیات انسانی را در پی دارد.
ترفند پسامعامری: تعّمق در شیوه ی عمل مرصف کننده ی نهایی، انتظارات و شیوه ی کسب و کار و زندگی و فعالیت او در درون رسمایه ی کالبدی است. 
یعنی هر اقدامی با پرسش های بنیادین درباره ی هزینه و روش نگهداری، چگونگی تأمین منابع مالی و تجهیزات برای نگهداری و تأثیر آن در دارایی، و 

بهره وری فضا و انتفاع مرصف کننده نهایی و نگرش اجتامعی به بنا، ارزیابی شود. 
۷.  معامری یکپارچه: محصول معامری یکپارچه، سامانه ای است قرار گرفته در چنربه ی سامانه های الیه بندی شده ی متکی بر یکدیگر، و هم پیوند با 
مکان، یعنی زمینه ی ساختاری و اجتامعی. منطبق بر فرایندی جامع از کنش های آفرینشگرانه، قادر به تولید و نگهداری و ارزش افزایی دارایی های مادی 
و غیرمادی مرتاکم شده در رسمایه ی کالبدی. در معامری یکپارچه به این نکته توجه می شود، که پاسخگویی به کنش های در حال تحول مکان، مستلزم 
عنرص زندگی و هوشمندی است. یعنی معامری، تنها به معنای ترکیب مصالح و چینش آن ها بر اساس طرح صوری و فراهم کردن فضایی یا ظرفی برای 
فعالیت های زندگی هرروزه نیست، بلکه عالوه بر آن، هامنند هر جاندار هوشمندی، تولد، رشد، کامل و پویایی دارد و باید از آن مراقبت دائم و مستمر 
به عمل بیاید. چون زندگی انسانی، متکی بر کنش ارتباطی است، و این کنش بر حسب مختصات فرهنگی و اجتامعی هر «رسزمین» تعریف و تبیین 
می شود، تقلید از صورت ها، سامانه ها و ابزار دیگران در معامری یکپارچه ممکن نیست. تنها می توان و باید مسئله و روش را آموخت و شیوه های 

عملیاتی و نظامات اجرایی را هر بار ابداع کرد.

ما معامران خوب ناپیدایی هستیم۱
مهشید معتمد

تجربه ی زندگی تحت رشایطی متامیز با مردان، به شکل گیری چیزی انجامیده که شاید بتوان آن را «منش زنانه» در فرهنگ و معامری 

نامید؛ زیبایی شناسی و شناخت شناسی ویژه ای که بازتاب آن جهان زیستی است. منود این گیتا در حرفه ی معامری (و به ویژه در ایران) 
به نوعی جریان بدل می گردد، که با هیاهوی کمرتی در کنار رویدادهای پررسوصدای مردانه، به حیات خود ادامه می دهد. زنان در 

کجای معامری ایران قرار دارند؟
در جنسیت زدگی حال حارض در دانشگاه و حرفه ی معامری، نادیده انگاری زنان منی تواند تنها محصول بینش حاکم بر ایدئولوژی های 
اجتامعی باشد؛ کافی است مقایسه ای میان زنان معامر با سایر مشاغل شکل گیرد. موضوع مهم تر مالکیت فکری و معنوی تولیدات 
معامرانه است، که جایگاه واالتری نسبت به مالکیت مادی آن دارد و منشأ جست وجوی خودانگیختگی زنانه را در جامعه قرار می دهد. 
در رشکت های معامری و آثار مهم ساخت یافته از سوی معامر-ستاره ها، همواره نقش همکاران زن در پروژه ها اهمیت و ارزش خربی 
کمرتی دارد: به برندگان جوایز یا رشکت کنندگان در نشست ها در سالی که گذشت نگاهی بیاندازیم. به جز مواردی اندک که اثر متعلق 
به یک زن بوده است، در باقی موارد نام معامران زن در جایگاه دوم ذکر شده یا تحت تأثیر نام همکاران مرد قرار داشته است. رصف 
نظر از هر جایگاهی، نقش آفرینی کمرنگ زنان معامر به شکل فرهنگی درآمده که به نسل معامران جوان تر و دانشجویان نیز آموخته 

می شود.
فلسفه ی متکی بر جنگ و رقابت با دنیای مردانه از پیش رنگ باخته است، و «ماهیت هیجانی» و تراکم شوری که در زنان وجود 
دارد و برآمده از درک شهودی رسیع تر و صحیح تر آن هاست، در نفوذ سلطه ی مردانه، محدود به فرامین شخصی می شود. دوجنسیتی 
فرهنگی یا زنانه  شدن آن، گره بزرگ ذهنی نظام مردساالر معامری است و منتج به محرومیت بصیرت زنانه از دنیای طراحی شده است. 
پس کیفیت های ویژه ی طراحان زن در قامت همراهان مردانه بازتعریف می شوند تا حقانیت آن ها اثبات شود؛ در آخرین مطالعات بین 
صد رشکت بزرگ معامری در جهان، تنها سه رشکت توسط زنان اداره می شود، و فقط در دو رشکت شناخته شده مدیریت زن و مرد به 

صورت هم زمان و هم ارزش صورت می گیرد.
درواقع اولین پیامد قدرت نداشنت زنان، الزاماً به آن معنا بوده که آن ها مجبورند برای بقاء از محیط شان آگاه باشند، و نوعی آگاهی 
یا دیدگاه محیطی و کل نگر را بسط دهند. از همین رو، حساسیتی پدید آمده که بدیلی مثبت برای روش مردانه ی تالش و غلبه است. 
بالیدن انگیزش های زنانه در زمینه ی شهر و معامری، نحله هایی برای نوزایی عمومی پدید آورده است، تا رفرم های اجتامعی بزرگ تری را 
در انتظار خود داشته باشد. زنان می بایست و می توانند وارد سپهر عمومی مدیریت معامری شوند، زیرا دیدگاه اخالقی آنان برای پاک 
کردن دنیای فاسد و مردانه ی مدیریتی الزم است. زنان به شکل طبیعی خطرپذیر و در عین حال واقع گرا هستند: ترکیبی کامل برای 
مدیریت؛ اکنون زمان آن است تا خطرپذیری را در معامری به عنوان نیرویی محرک دریافته و راه هایی متفاوت برای کشف و پردازش 

ایده های جدید بیابیم.
بخش عمده ی شواهد حاکی از آن است که قضاوت های زنانه درباره ی طرح و تولید اثر معامری بر اساس احرتام اساسی به نظام 
احتامالت، بافت محیطی و نزدیک به دنیای واقعی و روزمره صورت می گیرد. به نظر می رسد زنان متایل بیشرتی به کاربرد روش پذیرای 
«صداهای» متنوع محیطی و تصدیق واقعیات آن دارند. هم چنین متایل کمرتی به قطعه قطعه کردن آن بافت، یا تحمیل اجزائی بیگانه 
به آن، یا منحرصاً پیروی ذهنی و عینی از آن دارند.۲ این شناخت شناسی، خود، مبنایی اخالقی تولید منوده که به اجزاء زندگی احرتام 

می گذارد و مؤید شیوه ی زیست هرروزه است.
یکی از عواملی که به نظر می رسد در شکل گیری شناخت شناسی زنانه سهم داشته باشد، موقعیت تاریخی اقتصادی زنان به عنوان 
تولیدکننده برای مرصف است: با یادآوری آنکه تولیدات زنانه عمر کوتاهی دارند، به اندازه ی لذت رصف غذا یا پاکیزگی خانه. شاید 
همین پارادایم پنهانی است که سبب شده تا صنعت ساختامن به تولیدات برآمده از تفکرات زنانه وقعی ننهد، و پیش فرضی درباره ی 
عمر کوتاه آن داشته باشد. تغییرات اساسی اجتامعی می تواند بر چنین دیدگاهی تأثیر بگذارد: گشودِن در مدیریت حرفه به روی زنان، 

تغییر در جامعه پذیری طراحان زن، بنای ارزش های جدید برای تفسیر کنش های اجتامعی در قالب برهم کنش جمعی.
شکل جدیدی از جامعه در راه است؛ یک فضای استداللی که زنان بتوانند در آن ایده ی اثرگذاری و فراروی از قلمروهای حارض را 
تجربه کرده و دیدگاه جهان شمول و بی طرفانه ی خرد شخصی خود را عنوان منایند. در این مسیر، زنان و گروه های حاشیه ای که حضور 
کمرتی در ساختارهای زبانی و نهادی جامعه داشتند، قواعدی پدید می آورند که فرصت های برابر را به معیار سنجش اجتامعی بدل منوده 
و اجتامع، مسئولیت و اخالق را به ارزش هایی هم اندازه ی استقالل، اعتامد به نفس و فردگرایی نزدیک می سازد. اقلیت زنان معامر در 
حرفه، در تالش هستند تا با زبان و بیانی متفاوت، موفقیت های گروه خود را به هنجاری اجتامعی بدل منایند، و بازتفکری نوین درباره ی 
شهرسازی، مسکن، محل کار، خرید و تفریح، با توجه به تغییرات فرهنگی درخصوص حضور زنان، در شهر اعامل منایند. آن ها درصدد 
هستند تا موفقیت تعداد کمی از طراحان زن را به میزان قابل توجهی افزایش داده و فرصت های برابری تولید کنند. هامن طور که جین 
جیکوبز می گوید: «شهرها قابلیت فراهم سازی چیزی برای همگان را دارند، تنها به این دلیل و زمانی که از سوی همگان ساخته شوند».۳

۱. از بیانیه ی اودیل دک، معامربانوی فرانسوی، برای فراخوان معامران زن در دوساالنه ی ونیز.
۲. مشخصاً حضور منونه هایی ویژه، هم چون زاها حدید، جامعیت و عمومیتی بر کلیت بدنه ی معامری زنان نیافته است. لذا مجداداً خاطرنشان می سازد این 

یادداشت در ادای احرتام به زنانی نوشته می شود که در زمینه ی معامری و ساختامن و به خصوص در ایران، گام های هرچند کوچک اما مؤثری برمی دارند؛ زنانی که 
افزون طلبی مردانه نداشته و چشم امید به آینده و فرصت هایش دارند.

۳. در نگارش این نوشتار از کتاب نظریه ی فمینیستی، نوشته ی جوزفین دانون و ترجمه ی فرزانه راجی، استفاده شده است.



۲۰۲۱

واکاوی چهار دهه ی معامری معارص ایران
وحید قبادیان

معامران شاخص کشور در بعد از انقالب با دو تحول عمده، یکی در سطح بین املللی و دیگری در سطح ملی مواجه شدند. اول اینکه از اوایل دهه ی 
۱۳۵۰، اقتدار معامری مدرن در غرب بعد از هفتاد سال رو به افول گذارد. وحدت رویه ای که معامری مدرن در بخش عمده ای از معامری قرن 

بیستم میالدی در برابر معامران قرار داده بود فروپاشید، و جای خود را به کرثت سبک ها و نظریه های مختلف در معامری داد.
از طرف دیگر، این معامران رویارو با جامعه ای شدند که در پی انقالب اسالمی، تحوالت وسیع و بسیار گسرتده در کلیه ی شئون زندگی در آن 
صورت گرفته بود. بسیاری از هنجارهای اجتامعی دگرگون شده و سنت ها و ارزش های دینی مورد تأکید و توجه قرار گرفته بود. لذا این تحوالت 
و گوناگونی، در کارهای انجام شده توسط معامران بعد از انقالب انعکاس یافت، و بخشی از فرم ها و سبک های مختلف اجرا شده در طی این 

عرص حاصل آن بود. 
بناهای  طرح  معامری،  در  مطلب  این  منود  است.  سنت  دژ  مستحکم ترین  مذهب  فرهنگ ها،  و  کشورها  غالب  در  که  داشت  بیان  باید 
جدیداالحداث مذهبی به سبک سنت گرایی در اقصی نقاط جهان است. با وقوع انقالب اسالمی و با توجه به تحوالت عظیم اجتامعی و فرهنگی و 
تأکید حکومت بر هویت و گذشته ی این مرز و بوم، ساختامن های متعدد مذهبی و حکومتی به این سبک ساخته شد. به عبارتی دوره ی شکوفایی 

معامری سنت گرا در ایران همین زمان بوده است. 
اگر چه در عرص اخیر هر دو سبک سنت گرایی و پُست مدرن مورد توجه بوده اند، اما وجوه اشرتاک و افرتاق بین این دو سبک معامری وجود 
دارد. وجه مشرتک سبک سنت گرایی و پُست مدرن در معامری در این است که هر دو نگاه به گذشته دارند. ولی سنت گرایی منادهای گذشته را 
تکرار می کند و در شکل و منادهای آن تغییری ایجاد منی کند. در مقابل معامری پُست مدرن گذشته را به روز می کند، و مناهای تاریخی را با شکل ها، 

رنگ ها، مصالح و جزئیات جدید طراحی و اجرا می مناید.
در عرص جمهوری اسالمی هم مانند دوره ی پهلوی دوم، سبک معامری مدرن فراگیرتر از سایر سبک ها بود. ولی در این عرص معامری مدرن 
رقیب بالمنازع نبود و سبک های مهم دیگری در کنار آن خودمنایی می کردند. معامری های-تک که ادامه دهنده ی تفکر پوزیتیویسم مدرن است، 

از جمله سبک های مورد توجه در دوره ی اخیر است.
با کاهش انرژی های فسیلی و آلودگی های ناشی از آن و استفاده بیش حد از منابع کره ی زمین، موضوع اقلیم و پایداری در معامری اهمیت 
روزافزونی یافته است. لذا مباحث مربوط به این دو موضوع مورد توجه بیشرتی واقع شده و چند منونه بنای شاخص به سبک اقلیمی در ایران 
طراحی و احداث شده است. اگرچه موضوع معامری پایدار در حال حارض تنها به صورت یک بحث دانشگاهی باقی مانده و در این زمینه 

فعالیت های اجرایی صورت نگرفته است.
معامری نئوکالسیک چه در غرب و چه در ایران نشانه ی ثروت، ارشافیت و قدرت بوده است، و امروزه نیز تا حدودی این امر وجود دارد. 
لذا می توان بیان منود که قدرت منایی، تجمل گرایی و غرب گرایی از جمله دالیل گرایش به این سبک است. افراد متمول گرایش به این سبک برای 
ساختامن های خود دارند. لذا این سبک احتامالً باقی خواهد ماند، زیرا تقاضا برای آن همواره وجود دارد. با وضع قوانین و ضوابط هم جلوگیری 

از این سبک میرس به نظر منی رسد.
مباحث فلسفی در غرب، در اواخر سده ی میالدی گذشته وارد حوزه ی معامری در سطح بین املللی و نهایتاً در کشور ما ایران شد. معامری 
حاصل از این مباحث تحت نام سبک دیکانسرتاکشن و فولدینگ مطرح شد. این دو سبک در کالس های طراحی دانشگاه های ما بسیار تأثیرگذار 

بوده اند، ولی مبانی نظری آن ها در طرح های معامری در ایران کمرت مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. 
باید عنوان شود که اکرث معامران مطرح کشور و باالخص معامران جوان بر مباحث معامری تاریخی و معارص ایران و غرب ارشاف دارند. اما 
غالباً خود را ملزم به تبعیت کامل از یک سبک منی دانند. کلیت طرح این معامران را می توان در چارچوب یک و یا چند سبک ایرانی یا غربی 
قرارداد. ولی درعین حال، آن ها هر کدام ضوابط و راهکارهای خود را برای طرح ساختامن دارند. البته باید توجه داشت که هر سبکی، پاسخی 
برای یک رسی رشایط و مقتضیات در یک محدوده ی زمانی و مکانی مشخص در یک جامعه است. لذا یک سبک خاص همواره منی تواند راه حل 

مناسبی برای هر صورت مسئله ای باشد.
الزم به یادآوری است که در حال حارض در دانشگاه های ما، عمدتاً اصول نظری و اجرایی معامری غرب و معامری تاریخی ایران تدریس 
می شود. ولی ایجاد بسرتی الزم برای تربیت معامر-مؤلف معارص از جمله وظایف دانشکده های معامری ما است. جایگاه معامر و معامران مؤلف، 
و یا به عبارتی معامرانی که بتوانند خط فکری و طراحی برای حرفه ی معامری امروز ما بدهند خالی است. لذا تدریس معامری معارص ایران به 

صورت یک درس مستقل، می تواند در ارتقاء کیفی مبانی نظری معامری معارص ایران و روند شکل گیری خط فکری درون نهاد مؤثر باشد.

انسداد مقیاسی در معامری معارص مشهد
محسن اکربزاده

۶۷ درصد زمین های موجود در محدوده ی شهری مشهد متعلق به آستان قدس رضوی است. طرح این جمله در ابتدای سخن برای آن است که مخاطب از ابتدا 
بداند درباره ی چه چیزی سخن می گوییم. دال ابتدایی و بنیادین این یادداشت، باوری است بر اساس مشاهده ی جامعه ی تخصصی که مشهد را با توجه به این که 
دومین کالنشهر کشور است، فاقد جایگاهی درخور معامری معارص ایران می داند. این که ساختامن های برنده ی جوایز گوناگون داخلی و خارجی، و همچنین میزان 
آوانگاردیسم و یا بارقه های هرنی خاص در آثار خلق شده در این شهر نسبت به تهران، اصفهان و یا شیراز، فراوانی بسیار اندکی دارند، مهم ترین دلیل صحت این 
قضاوت است. با توجه به این که مشهد نسبت به وسعت و یا جمعیت، از رونق ساخت وساز بسیار بهرتی نسبت به بقیه ی کشور برخوردار است، اما در کیفیت 
معامرانه چندان واجد توجه نیست، زمینه ی اصلی این قضاوت را سبب شده است. لذا آنچه در پی می آید مروری نه چندان عمیق بر احتامالتی است که باعث 
چنین وضعیتی شده اند. نگارنده عطف به تجارب زیسته، حرفه ای و آموزشی که در تهران، اصفهان، شیراز، تربیز و اهواز داشته است، ناخواسته با عینک قیاس به 
این احتامالت می نگرد، و چه بسا در تحلیل آن ها وزن دهی منصفانه ای را به کار منی برد. از این رو، این منت به هیچ وجه منی تواند یک پدیدارشناسی متام عیار پیرامون 

وضعیت معامری معارص مشهد باشد.
کارفرمایی که دو سوم اراضی یک شهر سه میلیون نفری را در اختیار داشته باشد، و در عین حال فاقد مسئولیت حقوقی نسبت به بقیه ی شهر باشد، دارای 
شخصیتی مختار و به شدت تأثیرگذار خواهد بود. لذا به سهولت می توان متام آنچه در مشهد اتفاق می افتد، و یا آن که منی افتد را به پای یک بلوک بزرگ حکمرانی 
شهری نوشت. خلق و خوی محافظه کار فرهنگی، ساختار چندگانه و موازی در تعریف پروژه ها و تعلق خاطر عمیق این دستگاه به همکاری با معامرانی خارج از 
شهر مشهد، سبب شده تا در این بسرت وسیع، آن چه مراد جامعه ی تخصصی معامری است هرگز اتفاق نیافتد. معدود پروژه هایی مثل استادیوم ورزشی آستان قدس 
رضوی که با همکاری مشاوران اروپایی به انجام رسیده است می تواند در شامر استثناء ها قرار بگیرد. علی رغم تحرکات قابل توجه تولیت جدید این موقوفه ی عظیم، 

و اخالق ستودنی مشاوران در برگزاری مسابقات معامری، رویه های موجود، سقف کوتاهی برای تحقق چنین آرزوهایی دارد.
یک سوم باقیامنده ی شهر نیز، کم و بیش دچار همین وضعیت است. انفجار توسعه در مشهد در سده ی گذشته و رشد رسیع شهر سبب شده است که دانه بندی 
زمین های وارد شده به محدوده، عطف به پیشینه ی کشاورزی آنها، بسیار وسیع بوده و همچنان با رسعت در مسیر گران شدن قرار بگیرد. نتیجه اینکه، جریان اصلی 
اقتصاد در مشهد، منبعث از اقتصاد زمین داری و انباشت ارزش افزوده حاصل از زیربناست. در چنین بسرتی کیفیت هرنی، امری علیحده است. کافی است شام قطعه 

زمینی در حاشیه ی وکیل آباد، شاندیز و یا طرقبه داشته باشید، این که آن را به چه معامری می سپارید، تقریباً در موفقیت اقتصادی شام بی تأثیر است.
مسئله ی بسیار مؤثر دیگر آن است که علی رغم بزرگی حوزه ی خدمات در مشهد، گونه شناسی این خدمات بسیار محدود است. مشهد متام پیکره اش را با 
رویای حضور زائر و توریست و یا حتی رفتارهای توریستی از جانب شهروندانش، صورت بندی کرده است. آنچه از بناهای چشم نواز در مشهد رساغ داریم، هتل ها، 
مجموعه های تجاری و رستوران ها هستند. از این نظر، در مقایسه با شهرهای دیگر، انواع بناهای عمومی و یا باغ ها و بوستان های جالب توجه شهری، در مشهد 

حضور بسیار کمرنگی دارند. لذا زبان برصی ابنیه ی حارض، بسرت چندانی برای تجربه تنوع و متایز نیافته و منی یابد.
اگر بخواهیم سخن را در میانه انسجام ببخشیم، در هر سه بند باال، تصویری که به دست می آید و در مقایسه با شیراز و اصفهان به طور واضح و حتی در 
مقایسه با عمده ی مناطق شهری تهران به طور دقیق و قابل تصدیق آن است که، دانه های ساختامنی در مشهد به نسبت بزرگ اند و در مرتبه ی بعد در حوزه ی منازل 
مسکونی، با فاصله ی زیاد و معناداری ریزدانه می شوند. زیرا تعدد فضای مسکونی، بر وسعت آن، در بسرت اقتصاد زیارت کامالً رجحان دارد. نتیجه آن که مشهد شهری 

است با دانه های درشت و دانه های ریز. فقدان دانه هایی با مقیاس میانی، سهم بزرگی از توانش های معامرانه را تحقق ناپذیر می کند.
رسنوشت دانه های بزرگ توسط مهندسین مشاور عمدتاً غیربومی رقم می خورد. تقریباً هیچ مشاور دارای گرید ۱ ابنیه ای پیدا منی کنید که در مشهد دارای 
پیشینه ی کاری نباشد. این برون سپاری وسیع به بیرون، مانع انباشت تجربه و همچنین از بین برنده ی ریسک پذیری در طراحی معامری از سوی معامران مشهدی 
می شود. همچنین در بناهای ریزدانه، گرانی قابل توجه زمین تحت تأثیر دانه های درشت باعث می شود، کارفرمای مشهدی، حتی چیزی بیش از اخالق رایج مشهدی، 
محافظه کار باشد. همچنین فرهنگ پذیرای مشهد به سبب زائرپذیرِی شهر، چهره ی ساختامن را به شدت مخاطب پسند می خواهد. لذا آزمون و خطاهایی که در تهران 
یا شیراز اتفاق می افتد، در مشهد هرگز ظرفیت بروز ندارد. همچنین توسعه ی لگام گسیخته ی کمی گرای آن، اجازه منی دهد تا ضابطه هایی مانند منای ۶۰ درصد آجر، 

رنسانسی مشابه آن چه در اصفهان در جریان است در مشهد رقم بخورد.
مسئله ی آموزش حرفه ای نیز در مشهد چالشی قابل توجه است. بزرگرتین دانشگاه رشق کشور، یعنی دانشگاه فردوسی، سابقه ی چندانی در رشته های معامری 
و رشته های همسایه ندارد. همچنین دانشگاه آزاد مشهد، که تنها پرچمدار جدی آموزش معامری در این شهر بوده، بر خالف سیاق دانشگاه آزاد شیراز، تربیز، قزوین 
و مانند آن ها، بسرتی برای تردد آموزگاران رسشناس و یا معامران صاحب سبک نبوده است، و با محافظه کاری صنفی، چهره های اندکی را به عنوان بزرگان معامر و 

شهرساز شهر معرفی کرده که از قضا آنان نیز سهم قابل توجهی در ساخت و سازهای مشهد نداشته اند.
رکن دیگری که ظرفیت بروز آثار خالقه را در مشهد را منتفی ساخته، عدم تعارض های معنادار در بسرت شهر است. توسعه در مشهد نه با بازسازی، یا افزونه های 
میان افزا، بلکه با لودر اتفاق می افتد. بافت تاریخی مشهد پیش و بیش از هر شهر تاریخمند دیگری در ایران، از بین رفته و تقریباً به طور کامل نابود شده است. معامر 
مشهدی همواره، با زمینی خالی مواجه است که همسایگانش یا در حال ساخنت آن هستند و یا خراب کردن آن. نتیجه آن که آن طنازی های شیرازی، آن ظرافت های 
اصفهانی، آن تعهدهای یزدی و یا آن جاه طلبی های تهرانی، در پروژه های مشهد دیده منی شوند. اگر چیزی از معامری معارص در این شهر، به منصه ی ظهور می رسد، 
به تپش های عاشقانه ی جامعتی بسیار بسیار محدود و اندک شامر بازمی گردد، که متعصبانه از بهره های مالی دست شسته اند، و خود را با لذت هایی واالتر درگیر 

کرده اند. کسانی که اگر بیم فراموشی برخی نام هایشان نبود، مرور کردن اسامی شان چیزی بیش از چند سطر به این نوشته اضافه منی کرد.



۲۲۲۳

«خانه» و بار روشنفکرانه ی معامری
علی اکربی

«خانه» به مثابه ی پرشامرترین بنایی که در عامل ساخته می شود، موضوع کم شامرترین پژوهش های بنیادی و ماهوی بوده است. خانه، مهم ترین دست ساخِت 
انسان در طول تاریخ و متضمن بقاء، رسشت وجودی و انسانیت انسان بوده است، چرا که نیاز رضوری انسان به رسپناه و سکونت، ارتباط مستقیم با ماهیت 
وجودی او دارد. انسان ها در خانه های شان سکنی می گزینند و خانه، بازتاب دهنده ی افکار، رؤیاها، جهان بینی  و آرزوهای ساکنانش، و مظهِر نسبت آنان 
با مقوله هایی چون خداوند، خویشنت، دیگران، گذشته، حال، آینده و سعادت است. خانه ها همزمان که ساخته هایی پاسخگو به اهداف مورد نظر هستند، 
تجسد مادی و کرامنندی از نحوه ی هست بودِن ما در جهان هستند. آن ها واسطه ای مادی میان انسان و عامل بی کران، میان عمومیت و صمیمیت، همه و 
هیچ کس هستند که در ساختارهای از پیش تعریف شده ی اندیشه ی هر مردمان تحت عنوان «فرهنگ»، معانی را خلق، حفظ و به طور ضمنی و ناخودآگاه 

به ساکنان و مخاطبان خود منتقل می کنند.
انسان ها بیشرتین زمان عمر خود را در خانه ها سپری می کنند. از این رو، خانه مهم ترین پدیده ای است که می تواند نحوه ی زندگی، آداب و رسوم، 
سنت ها و ارزش های انسانی را در هر جامعه ای و در هر بازه ای از زمان به متعالی ترین نحوی متظاهر سازد. بنابراین کالبد خانه می تواند مستندترین سند 

شناخت و فهم جوامع مختلف باشد، و به همین دلیل است که معامری خانه اهمیت بسزایی در مطالعه ی فرهنگ جوامع مختلف دارد. 
معامران نیز با توجه به اهمیت خانه می کوشند ایده های ناب خود را در بسرت آن نقش ببندند. اما پرسش اساسی آن است که نسبت میان «خانه» و 
جنبه های هرنی، زیبایی شناختی و روشنفکرانه ی خانه چگونه تعریف می شود؟ خانه ی آبشار رایت، خانه ی شیشه ای فیلیپ جانسون، ویال ساووآی لو کُربوزیه، 
خانه ی شخصی فرانک گه ری، و ده ها منونه ی دیگری که خواستند مظهر تجسم سبک ها، رویکردهای مانیفستی و یا حتی ُمدها باشند، چقدر توانستند 
«خانه» باشند و ساکنان را جهت سکونت در خود جای دهند؟ ناگفته پیداست که هیچ یک از این پروژه ها نتوانستند خانه باشند. مالکان عمدتاً نتوانستند در 
این پروژه ها ساکن شوند، و حتی از معامران شکایت و خسارت دریافت کردند، تا بتوانند جای دیگری سکنی بگزینند. پس سؤال اساسی آن است که خانه 

کجاست؟ چرا خانه منی تواند مظهر معامرِی محض باشد. خط افرتاق میان خانه و جنبه های روشنفکرانه ی معامری چگونه ترسیم می شود؟
انسان با کل وجود بدنی اش با جهان بیرون در ارتباط و پیوند است. جهان را تجربه و آن را حول وجود بدنی  اش ساماندهی می کند. بنابراین خانه، مظهر 
نسبت ساماندهی جهاِن بی کران، حول بدن کران مند انسان است. نسبت صحیح میان آن دو، می تواند امتزاج وجودی انسان و جهان را به ارمغان آورد، و عدم 
تناسب میان آن دو، منجر به احساس بیگانگی با جهان و ایجاد حس نوستالژیک شود. خانه پناهگاِه تظاهر وجود بدنی انسان، حافظه ی بیرونی و تصویر 
او از خویشنت است. انسان در دیالوگ دامئی با محیط دست ساخته ی خود است، تا حدی که تفکیک او از تصویر مادی از خویشنت اش یا غیرممکن است، یا 
تبعات ماهوی و ماهیتی بسیاری در بر خواهد داشت. خانه ی انسان، استعاره ای از وجود کالبدی او و وجود کالبدی اش استعاره ای از خانه ی اوست. خانه، 
بسرت امن و آرام برای خیال پردازی انسان است. خانه، امکان مواجهه ی صادقانه ی انسان را با جهان بیرون فراهم می آورد. رسمنشأ تجربه ی معامری، کنِش 

سکونت گزیدن انسان است، و در نتیجه، خیال پردازی انسان در خانه ی او قابل تعریف است.
خانه، حافظ اولین جزء سازنده ی ساختار اجتامعی یعنی خانواده است، و شخصیت، باورها، ارزش ها و هنجارهای اعضای خانواده را بازتاب می دهد. 
خانه، موقعیتی پیچیده است که خاطرات فردی و جمعی، خیال ها و آرزوها و بیم ها و امیدهای اعضای خانواده را متبلور می سازد. خانه، رضب آهنگ زندگی 
جریان عادی روزمره ی اعضای خانواده است. خانه، تبلور مادی گذشت زمان و پیوستار تطبیق تدریجی و مستمر اعضای هر خانواده با جهان بیرون است. 
خانه، ماهیت و هویت فردی و اجتامعی اعضای جامعه است. خانه، محصول تصاویر ذهنی ازلی-ابدی، کهن الگوها، افسانه ها و اسطوره های هر رسزمین 
است؛ از این رو مملو از ذات زندگی است. خانه، بسرت مواجهه ی انسان با کیهان است. خانه به ما یادآوری می کند که کیستیم؛ چه نسبتی با زمین و زمان 
داریم؛ در نظم کیهانی، کجای عامل ایستاده ایم، و هدف غایی و نهایی ما از بودن در عامل چیست. خانه، مظهر تعامالت عاطفی و احساسی ساکنان با دنیای 

بیرون است.
از این رو، خانه کاالیی قابل داد و ستد نیست. خانه منی تواند پیرو سبک ها، ُمدها، سالیق استادان دانشگاه ها و جریان های بازاری باشد. خانه، منی تواند 
موضوع مسابقات معامری باشد و منی تواند بدون جریان روزمره ی زندگی مورد قضاوت قرار گیرد. خانه، بدون حضور ساکنانش، بدون بازتابش خیاالت و 
رؤیاهای آنان، بدون تبلور باورها و مفهوم زندگی در ذهن  آنان، اساساً خانه نیست. خانه، بیش از هر دست ساخته ی دیگر انسان، واجد روح مکان خاص خود 
است. خانه، بنا به ماهیتی که توصیف شد، منی تواند دفعتاً و یکباره طراحی، بدون تجربه ی زیسته، قضاوت و توسط رشکت های سازنده ی بیگانه از ساکنان، 
به رسعت ساخته و سپس توسط کارگزاران حوزه ی مسکن فروخته شود. محصول چنین فرایندی، نه خانه که رسآغاز بیگانگی انسان با جهان است. فرایندهای 

تولید صنعتی، منی توانند در ساخت خانه، جایی داشته باشند. خانه، بار صنعتی شدن را به دوش منی تواند کشید. 
از سوی دیگر، خانه منی تواند به مثابه ی اثر هرنی و روشنفکرانه تولید یا بازتولید شود. خانه، بسرت زندگی ساده و روزمره ی ساکنان است، با سادگی ها 
و صمیمیت رضوری خود. خانه، اثر روشنفکرانه ای نیست، که طراحش را برنده ی جایزه های بین املللی کند. خانه، جایی برای داستان پردازی ساکنانش است. 
ارتباط روحی، روانی و عاطفی ساکنان با عنارص و اجزای کالبد خانه، ماهیت آن را می سازد. خانه محل سکنی گزیدن ساکنان است، نه محل دور هم 
جمع شدن های آخر هفته ی چندساعتی بیگانگان. خانه، حدود ارزش های فردی و جمعی را تعیین می کند و تنها محمل رازآمیزی زندگی خصوصی و حریم 
انسان هاست. خانه منی تواند قلمرِو شخصی افراد را نادیده بگیرد و یا آن را، ولو تا حدودی اندک، عیان سازد. خانه محرم ارسار ساکنان و حریم امن آنان است. 
آن چه امروز در جریان معامری ایران، در بُعد طراحی و ساخت خانه غالب گشته، نگاه روشنفکرانه به مقوله ی خانه است که ماهیت خانه و خانواده 
را تهدید می کند. برنده شدن جایزه های معامری در مقوله ی خانه، باعث شده است تا خلق اثر هرنی فریبنده و شگفت انگیز، تبدیل به هدف اصلی در 
طراحی خانه شود، و این امر معامری ایران را رسانجام از چاله ی معامرِی کیچ (Kitsch) در سال های اخیر، به چاه ویل روشنفکرانه ی معامری خواهد 
انداخت. پاسداشت خانه، پاسداشت متام ارزش ها، سنن، باورها، جهان بینی، اسطوره ها و ساختار فرهنگی ایرانیان است که می تواند ارمغان میراث متدنی ما 

برای جهانیان باشد.

دو درس از یک عکس
علیرضا عظیمی حسن آبادی (مدیر واحد تحقیق و توسعه ی هرنمعامری)

در نهایت، آنچه در خاطرمان می ماند حرف  های دشمنامنان نیست بلکه سکوت دوستامنان است      مارتین لوتر کینگ ۱
هیچ تردیدی در ارزشمندی معامری ایران در دوران قبل از اسالم نیست. اما امروز جز خود آثار، معدود سنگ نبشته های باستانی و تفسیر رشق شناسان غربی چیزی در دست نداریم. قدرت عظیم 
امپراطوری ایران با انرژی روحانی–معنوی اسالم، این ارزشمندی را به درجه ای از افتخار رساند، تا ما به معامری پرشکوه و با رمز و راز فراوان عرص اسالمی ایران مواجه شویم. انقالب معامری ایران 
در دوره  ی پهلوی نخست به هیچ عنوان قابل کتامن نیست، اما باعث تأسف است که حتی از این دوره نیز، مرشوح مفصل و شفافی از متامی آثار معامری ساخته شده در دست نیست. شهرهای 

دورافتاده به جای خود، حتی در همین تهران، پایتخت حکومت.
معامری ایران در دهه های ۳۰ تا ۶۰ حقیقتاً آثاری فاخر و بسیار معامرانه ای هستند که توسط اَبر انسان هایی بی نظیر ساخته شدند. آثاری کم نظیر که هنوز هم برای تدریس در دانشگاه و بازدید 
و آموزش معامری و برگزاری مراسم ها و تقدیم آنان به مردم در آخرین گام، بهرتین به شامر می آیند. اما باورکردنی نیست که حتی از این معامری که متعلق به نیم قرن پیش است، نیز ما اطالعات 
دقیقی در دست نداریم و همه چیز، آنگونه که باید شفاف نشده است. معامران به غایت در آن دوران تالش منودند، اما آن دسته از معامرانی که عالقه مند به رسانه بودند، نتوانستند یا نخواستند 
یا نفهمیدند که چه نقش عظیمی بر عهده دارند. اهل رسانه نیز، درگیر بازی های سیاسی بودند و چهار رسانه ی اصلی کشور، یعنی صدای ملی (رادیو)، سیامی ملی (تلویزیون) و دو روزنامه (کیهان 

و اطالعات) بیش از معامری به اظهارات و شوها و اخبار خوانندگان نوظهور پاپ می پرداختند! و معامری در این بین محدود بود به مجالت تخصصی یا بولنت های تخصصی دانشگاهی.
معامران ایران نیز به این وضعیت به صورت دغدغه مند ورود نکردند – شاید به دلیل رونق کار و پروژه و عدم احساس نیاز – و البته تاوان آن را نیز دادند. داستان آموزنده ی زیر گویای همین 

واقعیت است.

عکس، درس نخست، منونه ی موردی: سه فضای مذهبی از یوسف رشیعت زاده، کامران دیبا و تادائو آندو
تصاویر ذیل، منایشگر سه اثر مذهبی است از یوسف رشیعت زاده، کامران دیبا و تادائو آندو. زمان طراحی و ساخت هر بنا در کنار آن مشخص است. ما منی گوییم تادائو آندو از ژاپن، از معامران 
ایرانی کپی کرده است، زیرا نه این ادعا دیگر قابل اثبات است و نه دیگر اهمیتی دارد. جهان تاریخ خود را نوشته و قضاوت خود را به رسانجام رسانیده است. اما آنچه که مشخص است مبین این 
واقعیت است که تقدیر از آندوی جوان به دلیل طراحی و ساخت کلیسای نور در آن سال ها، سوءتفاهمی بود که متخصصان معامری به دلیل عدم جامعیت علمی و رسانه های فراگیر در سطح 
جهان دچار آن شدند. متام ایده های آندو در کلیسای نور به شکلی بهرت سیزده سال قبل تر در ایران طراحی و اجرا شده بودند. اثر آندو حرکت جدیدی در بر نداشت، جز تحریر منودن برخی جزئیات 
که بیشرت زاینده ی زمینه بودند تا استعداد خود معامر. اینکه جهان از ارزش آثار ایرانی اطالع نداشت به زعم راقم این سطور ارتباط مستقیمی با عدم فعالیت رسانه ها به صورت حرفه ای در آن ایام 
دارد. اگر ما به حد کافی شفافیت و اطالع رسانی کرده بودیم، حتی اگر تقدیرکنندگان آندو، آثار ایرانی را دیده و قصد انکار یا نادیده گرفنت آن را داشتند، بهای سنگینی باید برای آن می پرداختند. 
اینکه جهان به هر دلیلی آثار ایرانی را ندید یا نخواست ببیند به کنار، اینکه برخی از محققین، استادان دانشگاه، معامران و کنشگران ایرانی نیز با رؤیت آثار آندو متوجه ماجرا نشدند جای بسی 

تأسف دارد ... اینجا نیز عمد یا غیرعمد بودن موضوعی گنگ است.
رسانه های اصیل، قدیمی و حقیقی همچون رفیق دلسوز معامران هستند، و مثل هر رفیق دیگری، هم محاسن ایشان را می گویند و هم معایب را. نسل قبل معامران ایرانی (هامن پیرشوان 
دهه های ۳۰ تا ۶۰) علیرغم ارتباطات شخصی و حکومتی بین املللی فراوان، از داشنت رسانه ای واقعی، حرفه ای، مستقل، متام وقت و فراگیر محروم بود، و تاوانش را با عدم شناخت جهانی همچون 
مثال باال پرداخت. البته هامن طور که در ابتدای کتاب گفته شد ارزش های مجله ی هرن و معامری به مدیر مسئولی عبد الحمید ارشاق و همکارانشان قابل کتامن نیست ... اما مگر یک مجله چقدر 

می توانست نفوذ خود را افزایش دهد. جای رسانه های دیگر از دل این مثال کامالً به صورت محسوس می جوشد.
امیدواریم نسل جدید، اشتباه پدران خود را تکرار نکند و قبول کند که کنش ارتباطاتی-اجتامعی و فعالیت های تخصصی، محدود به فضای مجازی یا نشست های تخصصی و بعضا بی محتوا و تکراری 

و بدون بار آموزشی و پژوهشی بدون حضور و همراهی رسانه ها، تکروی خسته کنندهای بیش نیست.

درس دوم، هامن عکس، فرق بین خالقیت زاینده با کپی آثار در معامری
از آنجا که معامری ایران، از سطح دانشگاه تا بخش حرفه ای در جریان فرمالیسم غرق شده است، الزم دانستیم این بخش را نیز در متنی که شام می خوانید درج کنیم. حقیقت آن است که روزی 
نیست که ما در جهت اهمیت فضا در معامری به عنوان وجه مشخصه ی آن برای کسی نگوییم و در جایی ننویسیم. اما فرمالیسم آسانرتین روش معامری است، و عجالتاً در اولویت روش های 
طراحی... . به هر حال تفاوت بین معامری (با زایش فضا) و مجسمه سازی (با زایش فرم) و نقاشی (با زایش شکل و رنگ) واضح و مربهن است، و در هر سه امکان الهام و کپی نقطه به نقطه 

مهیا است.
ما در اینجا بررسی اولیه ی سه اثر مذهبی مذکور و تبیین برخی مرزها را در دستور کار قرار می دهیم با امید به آنکه این درنگ، مقدمه ای باشد بر تحقیقات عمیق بعدی به دست جوانرتها و 
شیفتگان بیشرت ساحت علم و ادب. ما از مباحث کلی و زرد دیده شدن آثار توسط معامران و امثالهم می گذریم، و محصول نهایی را رصفاً بررسی می کنیم. اثر رشیعت زاده رصاحتاً یک اثر معامری 
ناب است: مکعبی ملهم از کعبه، بازی با نور، باال نشسته بر صفه ای که هم منایانگر عظمت بنا در عین سادگی است، و درعین حال شانه به شانه ی معامری قبل از اسالم می ساید. و همچون متام 
شاهکارهای جهان چنان معامرانه طراحی شده که عملکرد و سازه به شکلی جادویی در آن سحر و محو گشته است. اثر دیبا بنا به تعریفی که ما در اینجا مد نظرمان است، نه یک کپی از اثر 
رشیعت زاده، بلکه خالقیتی زاینده است. عنارص کلیدی کار رشیعت زاده را گرفته و با رشایط اثر خود و دیدگاه هرنی اش بر آنها افزوده است. صفه را حذف، شکاف نور را حفظ، یک املان هرنی در 
امتداد شکاف اضافه، و در مهمرتین حرکت، موضوع قبله و چرخش را که در اسالم مهم است و در اثر رشیعت زاده دیده نشده، را به اثر اضافه کرده است. اثر آندو، چه آثار قبلی را دیده باشد و 
چه ندیده باشد، در چارچوب فکری ما یک کپی است. زیرا خالقیت فزایندهای در آن نیست. شکاف، بنت، چرخش، همه چیز تکراری است. در اثر آندو تنها جزء جدید، فرورفنت بنا در زمین در حد 

چند پله است و صفحه بندی دیوارها برای ایجاد درگاه ها.
از نظر ما معیار کپی بودن یا خالقیت زاینده بودن دو اثر معامری، بررسی ستون فقرات، رگه های اصیل و املان هایی است که آن آثار را شاخص منوده است. فرم آثار، پالن آنها، برنامه ی آنها ممکن 
است شبیه باشند یا نباشند، که این به هیچ عنوان مالک کپی بودن یا نبودن نیست، مگر در وضعیت کپی نقطه به نقطه که مشخصاً جعل اثر است. از این رو مالک قضاوت آثار در جوایز معامری 
نیز باید تشخیص خالقیت های زاینده باشد، و نه رصفاً نو بودن حرفه ای اثر معامری. چه بسا این خالقیت های زاینده بهرت از نوگرایی ها باشد. کام اینکه هر دانشجوی معامری نیز به غلط این 
عبارت را از بر است که «کپی خوب بهرت از ابداع بد است». البته او نه معنای کپی را می داند و نه معنای ابداع را. منظور درست «خالقیت زاینده بهرت از کپی برداری است» و این چیزها است که 

باید به آنها بیاموزیم.
کتاب سال معامری معارص ایران به دلیل جامعیت خود، در اینجا ارزشی می یابد که با شفاف سازی آثار شاخص و گلچین شده، همچون یک کتابچه ی راهنام برای بررسی و خالقیت فزاینده تلقی گردد.

کلیسای نور، تادائو آندو، ۱۹۸۹ (۱۳۶۸ خورشیدی)منازخانه ی موزه ی فرش، کامران دیبا، تهران، ۱۹۷۷ (۱۳۵۶ خورشیدی)منازخانه ی دانشگاه باهرن، کرمان، یوسف رشیعت زاده، ۱۹۷۶ (۱۳۵۵خورشیدی)



معـمــاری

شـهرسـازی

مرمـت و احـیاء

طـراحی داخـلی و بازسازی

کـانـسپـت



۲۶۲۷

موزه ی پانورامای حامسه ی خرمشهر

سینا احمدی، فرشاد افضلی نژاد، جمشید بایندر 
علی مقدم، پریس مهتاش

موزه ی پانورامای حامسه ی خرمشهر به منظور معرفی جامع و کامل واقعه ی اشغال و آزادسازی 
خرمشهر (جنگ تحمیلی) در محوطه ی باغ موزه ی دفاع مقدس، واقع در اراضی عباس آباد، در 

زمستان سال ۱۳۹۰ طراحی و در بهار ۱۳۹۵ به بهره برداری رسیده است.
این بنا در زمینی مربعی شکل به ابعاد ( ۶۲ در ۶۲ مرت) در ضلع جنوب رشقی باغ موزه ی 

دفاع مقدس به مساحت زیر بنای حدود ۸۰۰۰ مرت مربع طراحی و ساخته شده است.

عوامل تأثیرگذار در شکل گیری ایده و طراحی پروژه:
 توجه به وضعیت شهری اراضی عباس آباد و توسعه ی رسیع ساخت و ساز در بیست سال اخیر.

 طراحی تا حد امکان آرام و بی پیرایه و با حداقل تظاهر بیرونی پروژه.
 استفاده از موضوع پروژه نه به عنوان یک بنا، بلکه یک مجسمه یا اُبژه جهت تقویت فضای 

سبز باغ موزه و اراضی عباس آباد.
تأثیر  منظور  به  فیلم  یک  مختلف  سکانس های  به صورت  بازدیدکننده  مسیر  ساماندهی   

مستقیم بر درک و احساسات مخاطب.
 طراحی فضای بازیگوش و دینامیک با چشم اندازهای وسیع و تجربه ی فضایی از رقوم مختلف 

محیط داخلی.
 توجه به استاندارد و مسایل فنی موزه ها (نور، حرکت، آکوستیک، آتش نشانی، ایمنی و غیره)

 طراحی در جهت توسعه ی پایدار و مرصف پایین انرژی.
 اسرتاتژی ارتش ایران در بازپس گیری و نحوه ی آزادسازی خرمشهر با گذر از مانع رودخانه.

چالش های طراحی و اجرای پروژه:
 اجرای نیم کره ی بتنی به قطر ۳۴ مرت.

 پوشش انعکاسی سطح بیرونی نیم کره براساس هندسه ی ژئودزیک با قطعات استیل ضد زنگ.

 حل مسئله ی آکوستیک زیر نیم کره در فضای منایش اصلی.
 نفوذ کنرتل شده ی نور طبیعی بدون تأثیر منفی بر فضاهای داخلی.

 ساخت آبنام به مساحت ۳۰۰۰ مرت مربع، معادل کّل سقف پروژه و عایقکاری آن.

سازه و تأسیسات
یافته است. سازه ی  از دو بخش مجزا تشکیل  با معامری طرح  پروژه در هامهنگی  سازه ی 
بتنی  باکس  داخل  در  نامتقارن  صورت  به  که  بتنی  نازک  پوسته ی  سیستم  با  نیم کره 
مستطیل شکلی جای گرفته است. قطر گنبد ۳۴ مرت و ضخامت آن ۳۰ سانتیمرت است. باکس 
بتنی به ابعاد حدود ۶۰×۶۰ مرت است، که سقف آن با استفاده از سیستم های دالهای توخالی 
(Hollow Slab Systems) پوشیده شده است. این سیستم امکان ایجاد دهانه های بزرگ بدون 
استفاده از تیرهای بتنی را فراهم آورده است. بارهای این دال بتنی به وسیله ی کمربند واسطه 

به نیم کره ی بتنی و دیوارهای حایل پیرامونی انتقال یافته است. 
با استفاده از ستون های میانی با ریتمی منطبق بر معامری طرح ضخامت این دال به ۷۰ 
سانتیمرت کاهش یافته است. با توجه به نوع رفتار سازه، و اندرکنش بین نیم کره و باکس بتنی، 
مجموعه ای از شمع های درجاریز زیر شالوده ی بخش نیم کره، جهت سازگاری تغییر شکل های 

شالوده، پیش بینی گردیده است. 
سایز بخش های داخلی نظیر کافی شاپ و بخش منایشگاهی نیز به وسیله ی سیستم باربر 
مستقل جانبی به شالوده منتقل شده است. در بخش منایشگاهی از دیوارهای بتنی به عنوان 

تکیه گاه دال نهایی نیز استفاده شده است.
به دلیل قرار گرفنت کل ساختامن پروژه در زیر سطح زمین، سیستم تأسیساتی با هواساز 
و تزریق هوای تازه طراحی شده است. الزم به ذکر است به دلیل همجواری تقریباً کلیه ی 
جداره ها با خاک در زیر زمین و وجود آبنام که عمالً کل سقف پروژه را پوشش داده، اتالف 

دما به حداقل رسیده و مرصف انرژی بسیار کاهش یافته است.
شایان ذکر است عملیات اجرایی این پروژه با همکاری مهندسین مشاور شارستان که در 

زمینه ی نظارت پروژه های ساختامنی دارای سوابق درخشانی است، به انجام رسید.

 نام پروژه/ عملکرد: موزه ی پانورامای حامسه ی خرمشهر، فرهنگی-موزه
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت طراحی دایره

 معامران اصلی: سینا احمدی، فرشاد افضلی نژاد، جمشید باینُدر، علی مقدم و پریس مهتاش
 همکاران طراحی: بهزاد کرم زاده دشتی، مهسا مفاخر، نازنین منصف، بهرنگ بنی آدم، 

حسین صنایعی کرمانی و مهدی آزاد پیام
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: هواساز با سیستم تزریق هوای تازه، بتنی

 آدرس پروژه: تهران، بزرگراه حقانی، اراضی عباس آباد، ضلع جنوب رشقی باغ موزه ی دفاع مقدس
 کارفرما: رشکت توسعه ی فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۲-۱۳۹۴
 عکاسی پروژه: شاهین اکربی خرازی، افشین بختیار، سینا احمدی

www.dayere.com                                                                              :وب سایت 
info@dayere.com                                                                                   :ایمیل 
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۳۰۳۱

ساختامن اداری رشکت بیمه ی ایران

بهروز احمدی، مهدی نیک   طبع

طراحی ساختامنی بلندمرتبه، در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ مرت مربع به منظور استقرار دفاتر 
اداری در ۱۶ طبقه در خیابان برزیل غربی در آبان ۱۳۸۶ به مهندسین مشاور شارستان واگذار 
گردید. مطابق مصوبه ی کمیسیون ماده ی ۵، زیرزمین ها با سطح اشغال ۷۷ درصد در ۵ طبقه 
و کاربری پارکینگ و فضاهای تأسیسات، طبقه ی همکف با سطح اشغال ۵۳ درصد و کاربری 
خدمات اداری و طبقات اول تا شانزدهم با سطح اشغال ۳۵ درصد به کاربری اداری تخصیص 
یافت. فرم زمین، رعایت فاصله ی مقرر از ضلع های رشق، غرب و شامل، رعایت ضوابط ساخت 
در حدود ۶۰ درصد شامل زمین، شکل گیری فرم ساختامن را حول محور طولی زمین و در 
راستای شامل و جنوب به دنبال داشت. استقرار ارتباطات عمودی، شفت های تأسیساتی به 
صورت پیوسته از زیرزمین تا بام، مترکز فضاهای خدماتی و پشتیبانی در میانه ی ساختامن و 
تبدیل آن به دو محدوده ی (Zone) شاملی و جنوبی اداری از اهداف اولیه ی طرح بوده است. 
شش آسانسور بر پایه ی برنامه ی ترافیک کارکنان در ساعات اوج مرصف، یک آسانسور 
خدمات و حمل بار، کنار آبدارخانه و رسویس های متمرکز، همه در مجاورت پله های فرار و در 
هسته ی مرکزی بنا جامنایی گردید. با این روش، امکان ایجاد سطوح یکپارچه و یکدست جهت 
طراحی فضای Open Office فراهم آمد. در کلیه ی طبقات اداری، پیش بینی کف کاذب جهت 
 (BMS) عبور عنارص تأسیسات الکرتیکی و مجهز سازی ساختامن به سیستم کنرتل هوشمند
انجام گردید. در طراحی اولیه، هر فضای یکپارچه ی اداری با قابلیت تبدیل به چهار واحد 
نیاز بهره برداران آتی، تغییرات الزم امکان پذیر  تا در صورت  اداری پیش بینی گردید  مستقل 

گردد. 

در دیاگرام های طراحی، هر طبقه ی اداری از سه بخش تشکیل شده است: یک هسته ی 
دفرت مرکزی خدماتی و دو بلوک اداری پیرامون آن. 

در ایده پردازی حجم کلی بنا، این دو بلوک اداری به صورت دو سیلندر شفاف در نظر 
گرفته شد تا امکان ایجاد یک دید حداکرثی را نسبت به شامل و جنوب فراهم آورد. حذف 
عنارص سازه ای و استفاده از دهانه  ی سازه ی بزرگ ۱۱ مرتی در ایجاد این پیوستگی فضایی 
مؤثر بود که ایجاد این دید با توجه به ارتفاع بلند ساختامن و باز بودن فضای پیرامون بنا به 
راحتی حاصل شد. برای کنرتل نورهای رشق و غرب، دو پوسته  طراحی گردید که این دو حجم 
را پدید می آورد.  بنا  سیلندر شفاف را همچون حصاری در بر گرفته و یکپارچگی حجم کلی 
انتخاب مصالح این دو پوسته از تراکوتا با رنگی شارپ، تضاد بین مرتیال شفاف و تیره را تشدید 
می مناید. این رنگ می توانست در اثر گذاری بیشرت ساختامن بر حافظه ی بینندگان تأکید مناید. 
برای ایجاد سایه در منای جنوبی، منای دومی متشکل از لوورهای افقی و با امکان حرکت 
دورانی حول محور افقی پیش بینی گردیده بود که این امر در اجرا به لوورهای آلومینیومی 
ثابت تقلیل یافت. همچنین، استقرار تجهیزات هوارسان در بام و استتار آنها در قالب سیلندری 
مورب در امتداد حجم جنوبی در جهت ایجاد املانی شاخص برای بنا پیش بینی شده بود که 
می توانست با اجرای دیتیل های اولیه، بر اثر گذار بودن آن تأکیدی بیشرتی صورت پذیرد. در 
حین تهیه ی نقشه های اجرایی، مالکیت پروژه به رشکت بین املللی ساختامن و صنعت ملی 
واگذار گردید که  این موضوع تغییراتی را در انتخاب مصالح و جزئیات اجرایی به دنبال داشت. 
رسانجام این ساختامن در سال ۱۳۹۵ با زیربنای ۱۸۴۰۰ مرت مربع فضای اداری در ۱۷ طبقه و 
۱۱۵۰۰ مرت مربع فضای خدماتی در ۵ طبقه زیرزمین و تأمین ۳۶۵ پارکینگ به بهره برداری رسید 

و مالکیت و بهره برداری آن به رشکت بیمه ی ایران اختصاص یافت. 

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن اداری رشکت بیمه ی ایران، اداری
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور شارستان (معامر و شهرساز)

 مدیر پروژه: بهروز احمدی 
 طراح: مهدی نیک طبع

 همکاران طراحی: اباذر اصغری، محمود زری باف، بهزاد محمودیان، بیژن وزیری
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: تهویه ی مطبوع، اسکلت فلزی

 آدرس پروژه: تهران، خیابان برزیل غربی

 مساحت/ زیربنا: ۳۰۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: مهندس حسین رصامی، رشکت بین املللی ساختامن و صنعت

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۸۶-۱۳۹۴
 عکاسی پروژه: مراد احمدی

www.sharestan.com                                                                          :وب سایت 
info@sharestan.com                                                                               :ایمیل 



۳۲۳۳

پالن همکف

پالن تیپ طبقات 

پالن خرپشته 



۳۴۳۵

ساختامن اداری رشکت گاز پارس جنوبی

بهروز احمدی، جمشید لیثی، مهدی نیک   طبع

در سال ۱۳۸۳ همزمان با رسعت گرفنت روند توسعه ی تأسیسات گاز در فازهای اولیه ی مجتمع 
در  و  مجتمع  سایت  در  مجموعه  این  اداری  ساختامن  طراحی  موضوع  جنوبی،  پارس  گاز 
مجاورت سازه های گازی اجرا شده در فازهای ۳ و ۴ در دستور کار این مهندسین مشاور قرار 
گرفت. با توجه به چارت سازمانی رشکت، مدیر عامل و معاونت های عملیاتی نواحی چهارگانه، 
معاونت های مالی، مهندسی و نیز واحدهای ستادی عملیات پشتیبانی در این ساختامن مستقر 
می شوند. مجموع سطح مورد نیاز برای این ساختامن با توجه به نیازهای کارفرما و برنامه های 
به صورت  و  یکپارچه  فضاها  اولیه،  ایده های  در  گردید.  پیش بینی  مرت مربع   ۲۴۰۰۰ توسعه 
open office در نظر گرفته شدند تا بر اساس نیازهای متغیر کارفرما، حداکرث امکان بهره برداری 
از فضا میرس باشد، اما در نهایت، این صورت بندی به اتاق های مستقل اداری تغییر شکل یافت 

و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
به عبارتی، در هر  بلوک جامنایی شد؛  نیاز طرح در شش طبقه و در دو  سطوح مورد 
را  زیر مجموعه اش  ستادی  واحدهای  مجموعه های  و  عملیاتی  معاونت های  از  یکی  طبقه، 
در بر می گرفت. همچنین، یک فضای مرکزی، حلقه ی اتصال بین دو بلوک شاملی و جنوبی در 
میانه ی ساختامن است که سقف شفافی آن را پوشش می دهد و فضای سبز پیش بینی شده در 

آن در جهت تلطیف این فضا مؤثر خواهد بود. 

در واقع، موقعیت استقرار بنا در زمین، بر اساس مالحظات اقلیمی و در راستای محور رشق 
و غرب و رو به خلیج فارس قرار گرفت. همچنین ایجاد سایه بر روی سطوح، استفاده از جریان 
مطلوب هوا و قرارگیری در جهت بادهای غالب منطقه و استفاده از نورگیری غیر مستقیم، از 

موارد مورد توجه در هنگام طراحی بوده است. 
دسرتسی ها و ارتباطات عمودی بر محورهای طول و عرضی بنا منطبق شده و عمالً هر 
طبقه را چهار زون تقسیم می کند. جداسازی فضاهای تأسیساتی و خدماتی از فضاهای اداری 
از ایده های اصلی طرح بود که در چهار گوشه ی ساختامن جامنایی شده اند. افزون بر این، 
تأسیسات مرکزی و پست برق در بیرون از ساختامن قرار دارد که ارتباط آن با بنا از طریق تونل 
افقی در زیر سطح زمین تأمین گردیده است. یکی از ایده های اصلی در شکل گیری معامری بنا، 
هامهنگی سیامی طرح با بسرت صنعتی و پاالیشگاهی اطراف آن است. فرم معامری متشکل 
اصلی  املان های  استوانه ای شکل،  سیلندرهای  با  ترکیب  از  که  است  از مکعب های ساده ای 
پاالیشگاه را تداعی می کند و حرکت آسانسورها و سیلندرهای عمودی این تشابه را تشدید 
می مناید. قرارگیری در مجاورت خلیج فارس و توجه به استفاده از باد غالب و تالش در جهت 
حرکت آن بر روی این منا، تابش مستقیم نور آفتاب به داخل بنا را از ضلع جنوب کنرتل می کند. 
این سا یبان های قوسی شکل با ترکیبی از لوورهای آلومینیوم دوکی شکل، مانعی نیز در مقابل 

نور خیره   کننده ی خورشید در روز خواهند بود. 

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن اداری رشکت گاز پارس جنوبی، اداری
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور شارستان (معامر و شهرساز)

 مدیران پروژه: بهروز احمدی، جمشید لیثی
 طراح: مهدی نیک طبع

 همکاران طراحی: شهرام میرسعیدی، محمود زری باف، محمدحسین رهنامیی، فرهاد فریدنیا، 
امیرعلی خلیل ناجی، آیدین زواره

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: تهویه ی مطبوع، اسکلت بتنی

 آدرس پروژه: عسلویه، منطقه پارس جنوبی
 مساحت/ زیر بنا: ۲۴۰۰۰ مرت مربع

 کارفرما: رشکت گاز پارس جنوبی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۸۴-۱۳۹۳

 عکاسی پروژه: سینا احمدی
www.sharestan.com                                                                          :وب سایت 
info@sharestan.com                                                                               :ایمیل 



۳۶۳۷



۳۸۳۹

ویالی ماگوش

رضا اسدزاده، شبنم خلیل پور

ماگوش نام قدیم ماکو است؛ ماکو شهری در شامل غربی ایران در نزدیکی مرز ترکیه است که 
به دلیل همجواری مرزی و وجود اقلیت های مهاجر از دیرباز با ارزش های مدرن آشنا بوده، 
ضمن اینکه اقلیم این ناحیه متفاوت از فالت ایران، پر آب و دارای مراتع رسسبز است. در 
آغاز، کارفرما با در نظر گرفنت برخی از پروژه های ساخته شده ی ما در شهر ماکو و تصوراتی از 
ویالیی شاخص با سقف شیروانی و فرم خاص برای طراحی ویال در ارتفاعات جنوب ماکو به ما 
مراجعه کرد. معامری مدرن در ذهن ما برگرفته از ارزش های معامری لوکوربوزیه بود که در 
ابتدای تحصیل در دانشکده آموخته بودیم و این روند با الهام از اندیشه های پیرت زومتور در 
جهت احرتام معامری مدرن به طبیعت و تالش برای درک مصالح تداوم یافت. از این رو، سعی 

کردیم به باز آفرینی مفاهیم بپردازیم و از کلیشه ی شیروانی خارج شویم.
برآوردن انتظارات کارفرما نیازمند گذر از خط آسامن من و او به خط آسامن ما بود. خط 
آسامن ما موجب پویایی فرم ویال از زوایای مختلف شد و بنایی با فرم رادیکال واژگون پدید 
آورد. پویه شناسی در معامری به صورت انفکاکی تند بین معامری و آسامن توسط خط آسامن، 
تأثیر گذار شد و در هم کنش با طبیعت به جای واکنش در مقابل طبیعت به کمک فرایند 
طراحی آمد. اوج گرفنت خط آسامن، قابلیت هایی در هامهنگی اثر با بسرت و نیز طراحی فضای 

داخلی فراهم آورد.

پروژه در منطقه ای بسیار خوش آب و هوا به نام ارتفاعات قره خاچ واقع شده که دید 
وسیعی به کوه های آرارات دارد؛ این مسئله به شکل گیری تراس های بزرگ با حداکرث شفافیت 
برای نشسنت و نظاره و نیز سکوی متاشا به صورت کف شیشه ای در لندسکیپ با القای حس 
تعلیق منجر شده است. مخاطب با ورود به سایت پروژه با هزار تویی مواجه می شود که ناگزیر 
به تغییر مسیرهای ناگهانی است و همزمان با حرکت به سمت بنا، محیط نیز به سمت او 

حرکت می کند و تغییر خط آسامن را درک می کند. 
اشغال  بود؛ سطح  از محدودیت های طراحی  اشغال  بنا و سطح  شیب سایت، جامنایی 
۶۰ مرت مربع به سازماندهی فضایی زیرزمین شامل تأسیسات و انباری، همکف شامل نشیمن 
و آشپزخانه و طبقه ی اول شامل اتاق خواب ها و نشیمن زیر شیروانی منتهی شد؛ با ایجاد 
بازشوهای کشیده ی جداره ی شاملی و جنوبی، امتداد برصی طبیعت در فضای داخل حفظ شد 
و شیب تند با تأثیر در فرم بازشوها و نفوذ نور رشق به نشیمن طبقه ی اول از طریق نورگیر 

شیروانی، منود یافت.
سیستم سازه ای، اسکلت فلزی و سیستم تأسیسات مکانیکی به صورت موتورخانه ی مرکزی 
در نظر گرفته شده است. مصالح مورد استفاده در این پروژه غالباً سنگ بازالت بود که حاصل 
گدازه های آتشفشانی کوه های آرارات و استخراج از منشورهای بازالتی است؛ سنگی بسیار 
ارزان و در دسرتس در ابعاد و ضخامت های مختلف که باعث پیوند هر چه بیشرت بنا با بسرت 

طبیعی اش می شود و جذابیت برصی و بساوایی پروژه را دو چندان می کند.

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی ماگوش
 رشکت/ دفرت طراحی: آتلیه ی مکعب سفید

 معامران اصلی: رضا اسد زاده، شبنم خلیل پور
 همکاران طراحی: هنگامه رضایی، محمد اسدزاده

طراحی و دکوراسیون داخلی: رضا اسدزاده، شبنم خلیل پور
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه ی مرکزی، اسکلت فلزی

 آدرس پروژه: آذربایجان غربی، ماکو، ارتفاعات قره خاچ
 مساحت/ زیربنا: ۱۵۰ مرت مربع
 کارفرما: هادی یوسفی ماکوئی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۵-۱۳۹۷
 عکاسی پروژه: فرشید نرص آبادی

reza.asadzade@yahoo.com                                                                      :ایمیل 



۴۰۴۱
طبقه ی اولطبقه ی همکف



۴۲۴۳

(V) ویالی وی

رضا اسدزاده، شبنم خلیل پور

(V) نام پروژه/ عملکرد: ویالی وی 
 رشکت/ دفرت طراحی: آتلیه ی مکعب سفید

 معامران اصلی: رضا اسدزاده، شبنم خلیل پور
 همکاران طراحی: هنگامه رضایی، محمد اسدزاده

طراحی و دکوراسیون داخلی: رضا اسدزاده، شبنم خلیل پور
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: پکیج، اسکلت فلزی

 آدرس پروژه: آذربایجان غربی، ماکو، منطقه ی گردشگری گجوت
 مساحت/ زیربنا: ۱۰۰ مرت مربع

 کارفرما: رحامن زمانی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۶

 عکاسی پروژه: فرشید نرص آبادی
reza.asadzade@yahoo.com                                                                  :ایمیل 

خانه باغ وی (V) در عرصه ی غیر شهری در منطقه ی آزاد ماکو واقع شده است. سایت پروژه 
در دامنه ی کوه با چشم اندازی ارسار آمیز جای گرفته است؛ طبیعت بکر منطقه و جست و جوی 
آرامش، انسان را به دوری از شهر و هیاهو فرا  می خواند که از رضب آهنگ رسیع زندگی گذر 
بین  بیرون و دیالوگ و تعامل دامئی  آرام گیرد. چالش رابطه ی درون و  برای ساعتی  کرده، 
فضای باز و بسته، اولویت طراحی این خانه باغ شد. کشمکش میان داخل و خارج به نحوی 
که معامری ذره ای از جهان را از آن خود می کند و از آن جعبه ی کوچکی می سازد و ناگهان 
دو پدیده خلق می شود: فضای داخل و خارج. معامری خانه باغ ما را احاطه کرده و گرد هم 
می آورد و مخاطب را در وضیعتی میان تنها بودن و جمع بودن معلق می کند. در واقع، این بنا 
در پی از بین بردن مرزهای انسان و طبیعت، یکپارچگی درون و بیرون و بر انگیخنت احساسات 
بود؛ به دنبال کشف فضایی تا همزمان با اغنای نیازهای فضای درون بتواند کیفیت، پویایی و 

استقالل اجزا در فرم بیرونی را به ارمغان بیاورد.
خانه باغ در منطقه ای که هنوز طبیعت بکر است قرار دارد و آنچه در اولین دیدار حس 
می شود، سلطه ی طبیعت است. احجام در عین در هم پیچیدگی، دارای استقالل هستند و 
سادگی حجم های به کار رفته، تواضع در مقابل طبیعت پیچیده ی اطراف را تقویت می کند. 
تراس بر روی تک ستون وی(V) شکل، بی واسطه به داخل طبیعت کشیده شده تا مسلط به 
باشد. دیگر چالش طراحی، محدودیت سطح اشغال ۴۵ مرت مربع  دشت های رسسبز اطراف 

بود. همکف خانه باغ به نشیمن و آشپزخانه و طبقه ی باال به اتاق خواب ها اختصاص یافت. 
استفاده از کنسول در طبقه ی اول و معلق کردن حجم پله باعث غلبه بر محدودیت سطح 
اشغال و تأمین نیازهای فضای پروژه گردید. پله به عنوان عنرصی شاخص در فرم و روابط 
پروژه، متام سطوح و فضاها را به هم پیوند داد و در نهایت به پشت بام رسید و از پشت بام 
به عنوان نظرگاه بهره گرفته شد؛ از سویی دیگر، بام مسطح در طراحی خانه باغ، شکسنت 

تابوی شیروانی به شامر می آمد. 
و  پکیج  صورت  به  مکانیکی  تأسیسات  سیستم  و  فلزی  اسکلت  سازه ای،  سیستم 
بازالت و  پروژه، سنگ  این  در  استفاده  است. مصالح مورد  نظر گرفته شده  اسپلیت در 
چوب می باشد. سنگ بازالت حاصل گدازه های آتشفشانی کوه های آرارات و استخراج از 
منشورهای بازالتی است. سنگی بسیار ارزان و در دسرتس در ابعاد و ضخامت های مختلف 
که باعث پیوند هر چه بیشرت بنا با بسرت طبیعی اش می شود؛ ترکیب این سنگ بومی و چوب 
ارتباط  باعث تقویت  امتداد مصالح در فضای داخل  طبیعی صمیمیتی بی نظیر آفرید و 
کیفیت های  با گردش خورشید در طول روز،  نور و سایه  بیرون گردید. چرخش  و  درون 
فضایی متفاوتی متناسب با عملکردهای فضایی پدید آورد. استخر کوچک کنار خانه باغ نیز 
که با وزش مالیم باد خنکای دلپذیری به فضای داخل می کشاند، کیفیت های فضایی نشیمن 

را ارتقا بخشید.  



۴۴۴۵
پالن طبقه ی اول پالن طبقه ی همکف دیاگرام



۴۶۴۷

در کوچه های مارپیچ خزرتیره قطعه ی زمین کوچکی از یک مجموعه ی مسکونی ـ ویالیی به 
دفرت ما به منظور فاز طراحی عودت داده شد. در بازدید از سایت چند نکته توأماً ذهن ما را 
معطوف خویش کرد: نخست، بسرت فضای طراحی که مربوط به ویژگی های ساختار مجموعه 
بود، جداره های سفید با سقف های شیروانی قرمز رنگ همسایگی ها و دیگری، ارتفاع گرفنت 
سایت از محدوده ی منطقه ی شهری بود که این فرصت را فراهم می ساخت تا ویالی مورد 
نظر، طراحی ای به جز خواسته های عمومی کارفرما، به منظور داشنت خانه ای با مفهوم سکونت 
باشندگان در فضا، منظرگاهی طبیعی سازد تا چشم اندازی به آبی خوش رنگ خزر در ضلع 
شاملی سایت و تنوع گیاهی و پوشش سبز جنگلی در ضلع جنوبی سایت باز کند. پس ایده ی 
اصلی پروژه، ارتباط برصی میان لکه های منظرگاهی سایت با توده ی کارکردی اثر در قالب 
از میان درخواست های متفاوت کارفرما، خواسته ای  بود.  با عملکرد ویالیی مسکونی  بنایی 
وجود داشت که پروسه ی طراحی را از ابتدا دستخوش تغییرات ساختاری ویژه ای می کرد و آن، 
این نکته بود که کارفرما منی خواست پروژه ی وی از لحاظ دانه بندی طراحی و گرافیک کلی 
مجموعه شباهتی با همسایگی های مجاور سایت خویش داشته باشد؛ پس مقوله ی متفاوتی 
از همسایگی ها را خواستار بود که در بدو نگاه باشنده در فضا، متفاوت از جداره ها دیده 
شود. او از طرفی، خواهان ویالیی دارای سقف مسطح، هامنند ویالهای مدرن امروزی بود تا 
از سطوح شیبدار اطراف دوری کند؛ از این رو، این دو نکته به عنوان ارکان اصلی نقطه نظر 

کارفرما می بایست در پروژه لحاظ می گشت.

ویالی خزر تیره

هامن طور که پیش تر گفته شد، عمده ی رویکرد اصلی طراحی، ایجاد چشم اندازی مستقیم 
کم نظیر  موقعیت جغرافیایی  از  که  بود  سایت  طبیعی جداره های خارجی  منظرگاه های  به 
سایت نشأت می گرفت. از این رو، جدا از حل پالن عمومی ویالی مورد نظر که طی آن فضای 
عمومی همچون پذیرایی، نشیمن و آشپزخانه در سطوح روی پیلوتی و فضاهای خصوصی 
همچون اتاق  خواب ها و حامم در فوقانی ترین بخش حجم دوبلکس خانه جای گذاری شد، یک 
دسته فضای دیگر با نام رسرسای چشم انداز در نقطه ی تالقی این دو فضا قرار داده شد، این 
فضا شامل دو حیاط خصوصی در طبقات فوقانی و همچنین یک پلکان دسرتسی مدور برای 
مجموعه بود که تنها برای ساکنین یا باشندگان ویال قابل استفاده بود و ارتباط عمودی فضا را 
به جز پلکان داخلی فراهم می منود. رسرسای چشم انداز دارای دو قابلیت یا ویژگی متفاوت، اما 
همسو بود: نخست آنکه به دلیل باز بودن اضالع شاملی و جنوبی این رسرسا امکان آزادسازی 
پرسپکتیو به صورت همزمان به دریا در ضلع شاملی سایت و جنگل در ضلع جنوبی سایت 
فراهم می شد که نهایتاً این فرم از دل دیاگرام های شکلی مجموعه زاده شد؛ از طرفی، به دلیل 
فرم کریدوری مرکزی این رسرسا که دارای فضایی مسقف اما بدون جداره بود، فرصتی ایجاد 
شد تا نسیم خنک از این رسرسا گذر کرده فضای این کریدور را حتی در فصول گرم، خنک و 
مطبوع سازد. در نتیجه، فرمی که از دل دیاگرام های اقلیمی پروژه حاصل آمد، فرصتی ساخت 
تا چشم اندازهای طبیعی در فضایی مطبوع و قابل آسایش ایجاد شود. افزون بر این، با توجه 
به اینکه این رسرسا در سطوح فوقانی ویال ایجاد شده، مسئله ی محرمیت نیز در این فضا به 

صورت گسرتده مورد ارزیابی قرار گرفت.

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی خزر تیره
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری اسکو

 معامر اصلی: کامبیز اسکندر تبار
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داکت اسپلیت، بتنی

 آدرس پروژه: نوشهر، خزر تیره

 مساحت/ زیربنا: ۴۸۱ مرت مربع، ۱۶۱ مرت مربع
 کارفرما: مهدی طاهری پناه

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: نیام مکاری، فرزاد شعبانی

Kambiz_Architect@hotmail.com                                                            :ایمیل 

کامبیز اسکندر تبار



۴۸۴۹
پالن طبقه ی دومپالن طبقه ی اولپالن طبقه ی همکف















۶۲۶۳

دیوار آجری با طراحی پارامرتی



۶۴۶۵

ویالی کوشک

ایامن امین الری

این ویال در قطعه زمینی به مساحت ۳۳۵۰ با زیربنایی حدود ۱۰۵۰ مرت مربع در منطقه ی 
کوشک اصفهان واقع شده است. قرارگیری ساختامن در سایت به صورتی است که از غرب و 
رشق نیاز به ایجاد حریمی خصوصی جهت کنرتل دید از سمت پالک های اطراف دارد. بنابراین، 
تیغه های رشقی-غربی کامالً صلب در نظر گرفته شد، که عالوه بر کنرتل دید، کارکرد اقلیمی 
نیز دارد. از آن جا که شفافیت و پیوستگی فضای بیرون و درون از اصلی ترین ایده های طراحی 
این پروژه است، متامی تیغه های شاملی ــ جنوبی شفاف در نظر گرفته شد؛ به نحوی که اگر 
از انتهای شاملی زمین به سمت ساختامن بایستیم، می توانیم انتهای جنوبی سایت را ببینیم. 

در ایده پردازی این پروژه، خطی از چشم انداز رشوع شده، در ادامه به پل ورودی تبدیل 
دسرتسی  باال  طبقات  و  زیرزمین  به  (که  کرده  تعریف  را  پله  ساختامن  داخل  در  می شود، 
ترتیب شاهد  بدین  ادامه می یابد.  نور  به صورت  در سقف  این حرکت  امتداد  و  می دهد) 
پیوستگی روایتی هستیم که از چشم انداز آغاز شده و در داخل ساختامن ادامه می یابد. این 
خط عمالً کل پروژه را به دو قسمت تقسیم می کند. فضاهایی مانند نشیمن و پذیرایی در یک 
سو و فضاهایی مانند آشپزخانه، رسویس بهداشتی و فضاهای مکمل استخر در سوی دیگر 

قرار می گیرد. 
در جهت عمود بر این خط که چارچوب اصلی بنا را تشکیل می دهند، یک نورگیر سقفی 
قرار دارد که در کف و سقف کامالً مجزا و به صورت یک حلقه ی چوبی طراحی شده است. 
تأسیسات ساختامن نیز از زیر این حلقه ی چوبی می گذرد. قرارگیری تأسیسات در این قسمت 

کمک کرده دسرتسی به آن جهت تعمیر و نگهداری آسان تر باشد.

استخر به عنوان یک عنرص خاص در طراحی که عالوه بر عملکرد، جذابیت برصی دارد، 
فضاهای  کلیه ی  که  نحوی  به  است،  شده  داخلی  فضاهای  قرارگیری  نحوه ی  تعیین کننده ی 
داخلی مابین دو استخر (یک استخر بیرونی و یک استخر رسپوشیده ی داخلی) قرار دارد. در 
این پروژه اختالف سطوح سبب ایجاد دیدهای مختلف شده است. به عنوان مثال، نشیمن چند 
پله پایین تر از پذیرایی قرار گرفته تا دید بهرتی به استخر داشته باشد. یا برای این که پله فضای 
کمرتی در پروژه اشغال کند به صورت معلق از روی استخر رد شده و به آن دید دارد. دیواره ی 
یکی از اتاق خواب ها و نشیمن طبقه ی باال کامالً شیشه ای کار شده تا به استخر رسپوشیده ی 
داخلی دید داشته باشد، و ارتباط فضاها تنها به ارتباط با فضای بیرون محدود نشده و فضاها 

از داخل نیز با هم در ارتباط باشند.
در معامری داخلی این ویال، سعی بر آن بوده که فضای داخلی، حسی از محیط طبیعی 
بیرون را در خود داشته باشد. از این رو، از چوب طبیعی و رنگ های گرم در کنار سنگ سفید 
استفاده شده است. زیرزمین این پروژه نیز منونه ای برای ایجاد فضایی جهت گردهامیی های 
دوستانه است، که نه تنها توجه طراح به مقوله ی زیبایی آن بوده، بلکه با استفاده از رنگ تیره 

و نورپردازی مناسب حس گرم و صمیامنه ای به این فضا بخشیده است.
در طراحی سایت، تالش طراح بر آن بوده که محیط پیرامون یک طراحی ساده داشته باشد 
و تنها به سبب آن که ساختامن از جبهه ی شامل و جنوب کامالً شفاف است، پوشش گیاهی به 

عنوان عنرص فیلرتکننده، دید ازبیرون را کنرتل می کند و حریم پروژه را تأمین می کند.

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی کوشک 
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت طراحی خانه ی طرح

 معامر اصلی: ایامن امین الری
 همکاران طراحی: نگار آزادجو، فرشید ایران پور
 طراحی و دکوراسیون داخلی: ایامن امین الری

 مجری طرح: کیانوش نارصی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلر مرکزی، بتنی

 آدرس پروژه: اصفهان، کوشک
 مساحت/ زیربنا: ۳۳۵۰مرت مربع، ۱۰۵۰ مرت مربع

 کارفرما: کیانوش نارصی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: فروردین ۱۳۹۲-دی ۱۳۹۵

 عکاسی پروژه: سینا گلستانه، علی فضیله
Aminlary_iman@yahoo.com, Khaneh_tarh@yahoo.com                        :ایمیل 



۶۶۶۷
پالن طبقه ی همکفپالن زیرزمین

پالن طبقه ی اول A-Aمقطع



۶۸۶۹

مجموعه ی تجاری، مسکونی و هتل آپارمتان آرمان

کامل الدین ایامنی

مجموعه ی آرمان طی حدود ۱۰ سال دغدغه ی اصلی زندگی کارگروه و همه ی دست اندر  کاران 
پروژه بود. موضوع از دعوت رشکت در یک مسابقه برای یک مجموعه ی مسکونی ـ تجاری در 
زمینی در رشق حرم مطهر حرضت رضا(ع) در بهار ۱۳۸۴ از طرف رشکت بنا گسرتان هشتم 
توس رشوع شد؛ پس از تشکیل کارگروه طراحی و تدوین برنامه، روند طراحی پروژه آغاز و در 
مرداد سال ۱۳۸۴ تحویل گردید. هیئت داوران، طرح ارائه شده ی مهندسین مشاور شارستان 
را به عنوان طرح برتر انتخاب منوده و موضوع در شهریور ۱۳۸۴ برای ادامه ی مطالعات ابالغ 

گردید.
در گام نخست، در جهت شناخت نوع بافت پیرامون و کیفیت همجواری، این نتایج به 
دست آمد که توده ی فضای شهری اطراف را به خصوص در عمق، بافت فرسوده تشکیل می داد 
و گذر اصلی همجوار که به «پایین خیابان» معروف است، نسبت به خیابان های دیگر منتهی 
به حرم مطهر از رونق کمرتی برخوردار بود. از این رو، پردازش طرح و ساخت در این حوزه 
می بایست به ترتیبی صورت می پذیرفت که بافت جدید ارزش فضایی منطقه را ارتقا داده و 
موجب جذب جمعیت و رونق منطقه گردد. از این رو جریان مطالعات بر مبنای طرح ارائه 
شده در مسابقه پیگیری شد و سعی کارگروه طراحی در پیشربد طرح به سوی منایی بود که 
نه تنها از نظر فرم در فضای شهری اطراف یگانه باشد، بلکه تجربیات فعالیت چند دهه ای 

شارستان را در زمینه ی معامری انعکاس دهد.
جریان طراحی مجموعه ی آرمان، یک بار به علت عدم تحصیل بخشی از عرصه و بار 
دیگر، به دلیل تغییر کاربری از مجموعه ی مسکونی ـ تجاری به مجموعه ی اقامتی، تجاری و 
مسکونی دستخوش تغییرات اساسی گردید که در مدارک و نقشه های پروژه به عنوان آرمان 
۱، ۲ و ۳ طبقه بندی شده است. ایده ی اولیه ی طرح از ترکیب حجمی یک بیضی گسسته با 
چندضلعی حاصل از خطوط و محورهای موجود در محدوده ی زمین و حیاط مرکزی بیضی 
شکل در درون، به دلیل استفاده ی حداکرث از نور طبیعی و فضای باز بیرونی و درونی برای 

بخش مسکونی و هتل آپارمتان شکل گرفته است. 

در این جریان، دو اصل اساسی در طراحی مورد توجه و پیگیری قرار گرفت: یکی پایبندی 
به ایده ی اولیه ی طرح به معنی پردازش حجمی معامری در عین سادگی و نهایِت زیبایی و 
دیگری، دقت در طراحی جزئیات فنی ماندگار و زیبا؛ بدیهی است در این مورد، اصول مربوط 
به عملکردها، استانداردها و مقررات ملی ساختامن نیز جزء الینفک روند طراحی بوده است. 
در واقع، بهرتین تعریفی که از معامری این مجموعه در رسانه های مختلف شده است جمله ی 
«ساده اما زیبا» است، اما کارایی و کشش یک مجموعه رصفاً در گرو معامری آن نیست، بلکه 
انسان است. در مجموعه ی آرمان،  با مقوله های مختلف زیست محیط  از معامری  ترکیبی 
راهکارهای مختلف تجلی زیبایی، آسایش، کارایی برای زندگی و گذران اوقات فراغت دست 
به دست هم داده اند تا رویای آرمان سبز را حقیقت بخشند. در این زمینه برای پردازش حیاط 
مرکزی که به دلیل نفوذ بخش تحصیل نشده ی زمین به صورت بیضی ناقص شکل گرفته بود، 
کارگروه، طرح رس پوشیده منودن آن را ارائه منود که این کار به وسیله ی سازه ی فضاکار و پوشش 
شیشه ی شفاف در سقف انجام گردید.  همچنین گردش آب در فضای آن با طراحی آبشار در 

دیواره ی ناقص بیضی و برکه در کف، پیشنهاد و طراحی گردید. 
در این پروژه، دو طبقه ی زیرزمین به پارکینگ، تأسیسات، استخر و سالن ورزشی اختصاص 
داده شده و مجموعه ی تجاری، یک طبقه زیرزمین و طبقات همکف و اول را شامل می شود. 
در مرکز مجموعه، حیاط مرکزی به شکل بیضی در فضایی به وسعت ۱۳۵۰ مرت مربع و به 
ارتفاع ۱۵ مرت که با طول دهانه ی ۵۵ مرت به صورت یکپارچه توسط سازه ی فضاکار پوشیده 
شده است، قرار دارد که واحدهای تجاری در سه طبقه به دور آن شکل گرفته اند. ورودی های 
بخش مسکونی در غرب و شامل و البی اصلی هتل آپارمتان در جنوب طبقه ی همکف قرار 
اختصاص  آپارمتان و مسکونی  به هتل  نهم در دو بخش مجزا  تا  گرفته است. طبقه ی دوم 
یافته است که به دور حیاط مرکزی وسیع تری در طبقه ی دوم شامل ۱۳۵۰ مرت مربع سقف 
شیشه ای حیاط تجاری و ۳۰۰۰ مرت مربع باغ بام، شکل پذیرفته اند. در نتیجه، مجموعه ی آرمان 
با ۲۹۱ واحد هتل آپارمتان، ۱۲۲ واحد مسکونی، ۴۰۶ واحد تجاری و ۴۱۱ واحد پارکینگ به 
گونه ای طرح گردید که در عین انسجام کلی، هر کاربری به صورت کامالً مستقل، عملکردهای 
مربوط به خود را دارا باشد. ساخت این مجموعه از سال ۱۳۸۷ آغاز گردید و در سال ۱۳۹۴ 

به بهره برداری رسید.

 نام پروژه/ عملکرد: مجموعه ی تجاری، مسکونی و هتل آپارمتان آرمان
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور شارستان (معامر و شهرساز)

 معامر اصلی: کامل الدین ایامنی
 همکاران طراحی: مهدی دلیلی، مرجان اسامعیل زاده، حسین حسن ساجدی، مهران ایامنی، 
شهرام میر سعیدی، امیر حسین آزمایش، بهروز نوری، آیدین افشار، ساناز افروزیان، امیر ماملیر

 گروه طراحی در مرحله ی مسابقه: مهدی نیک طبع، لیال فریور صدری، مهرنوش طاهرخانی
 ماکت طرح: فرهاد رشیفی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: مهندسین مشاور ستاوندپاژ

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: تهویه ی مطبوع، فلزی
 آدرس پروژه: مشهد، خیابان نواب صفوی

 مساحت/ زیربنا: ۹۲۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: رشکت ستاره ی توس

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۸۷-۱۳۹۴
www.sharestan.com                                                                          :وب سایت 
info@sharestan.com                                                                               :ایمیل 
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۷۴۷۵

کتابخانه ی دانشگاه بوشهر 

معزالدین ایامنی، سمر عطارچی

مقدمه 
قرار  آتک  کار مشاور  بوشهر در دستور  دانشگاه  کتابخانه ی مرکزی  توسعه ی  از سال ۱۳۸۷ 
گرفته است. سطح زیربنای ساختامن کتابخانه ی کنونی به طور تقریبی ۳۰۰۰ مرت مربع است 
که در حدود ۳۰۰ مرت مربع آن به طور خالص به آمفی تئاتر و بقیه به کتابخانه اختصاص دارد. 
از آنجایی که مقدار زیربنای توسعه به ۵۰۰۰ مرت مربع محدود شده است، سعی مشاور در 
آن است که حداکرث بهره برداری در فضاهای دانشجویی صورت گیرد و سایر فضاهای جنبی 

به حداقل برسد. 

اهداف طرح 
طرح کتابخانه ی مرکزی دانشگاه بوشهر به صورت توسعه ی وضع موجود آن ارائه می گردد. 
وضع موجود کتابخانه ی مرکزی از نظر فیزیکی در ساختامنی با کاربری دیگری برای دانشجویان 
آموزشکده ی فنی مهندسی ساخته شده، جای گرفته است و از نظر برخی ضوابط، خارج از 

معیارهای متعارف کتابخانه های مرکزی دانشگاهی است.

عوامل مؤثر در برنامه ریزی فیزیکی 
در  به صورتی  باید  انجام خدمات مختلف  برای  نیاز  مورد  تسهیالت  و  کتابخانه ای  خدمات 
برنامه ریزی کتابخانه پیش بینی شوند که بتوانند همگام با گسرتش دانشگاه، نیازهای آتی را 
باشند. بدین ترتیب، حجم مواد کتابخانه، نوع خدمات و فضاهای  به نحو احسن پاسخگو 
کتابخانه بایستی طوری پیش بینی شوند که متناسب با اهداف توسعه ی دانشگاه، امکانات 
کافی در اختیار دانشجویان قرار دهند. عوامل مؤثر در برنامه ریزی فضایی کتابخانه ی دانشگاه 

عبارتند از:
الف) مراجعه  به کتابخانه 

ب) مجموعه مواد کتابخانه 
ج) نحوه ی سازماندهی مواد 

الف) مراجعه به کتابخانه 
در پردیس های دانشگاهی، کلیه ی افرادی که برای استفاده از خدمات مختلف به کتابخانه ها 
مراجعه می منایند، اعم از دانشجو، کادر علمی، کارکنان و پژوهشگران، تحت عنوان «مراجعه 
کنندگان» شناسایی می گردند. در تعیین تعداد کتاب های الزم برای مراجعه کنندگان، تعداد 
رشته ها و مقاطع تحصیلی و تعداد هیئت علمی مؤثرند. تعداد مراجعه کنندگان نیز از طریق 
آماری از دانشگاه به دست می آید که طبق این آمار ۸۰۰-۷۰۰ نفر در روز به قسمت امانات 
مراجعه می منایند. تعداد دانشجویان فعلی در مقطع کارشناسی ۵۸۰۰ نفر و تعداد دانشجویان 
مقطع کارشناسی ارشد ۲۲۰ نفر است و ۲ رشته ی دکرتا در حال تأسیس در برنامه ی توسعه ی 
دانشگاه در نظر گرفته شده است. تعداد هیئت علمی فعلی ۱۴۷ نفر اعالم گردیده است که 
۳۵ درصد آنها مربی و بقیه دارای مدرک دکرتا هستند. کتابخانه ی دانشگاه بوشهر در حال 
حارض ۶۰۰۰ عضو دارد. نظر به اینکه دانشگاه، برنامه ی جامعی برای ۲۰ سال آینده ندارد و 
تعداد دانشجوی چشم انداز طرح مشخص نیست، می بایستی این تعداد را با روش های آماری 

مشخص منود. در واقع، روند افزایش پذیرش دانشجو (شبانه و روزانه) در سال های گذشته 
بسیار باال بوده و در سال گذشته به ۲۰ درصد رسیده است. با توجه به ظرفیت های موجود و 
مطمئناً عدم امکان ادامه ی این روند در سال های آتی، حدود ۵ درصد افزایش به طور متوسط 
برای هر سال منطقی به نظر می رسد. بنابراین، جمعیت دانشجویی را در سال های آتی (حدود 

۲۰ سال) از فرمول زیر می توان به دست آورد.
n = (5800+220+10) + 10/5 ×  (5800 220+ 10+) = 9188                                

ب) مجموعه مواد کتابخانه ای 
کتاب 

در صورتی که ۱۵ تا ۲۰ جلد کتاب برای هر دانشجو در نظر بگیریم، تعداد کتاب ها در ۲۰ 
سال آینده حدوداً بین ۱۸۸ تا ۱۴۰ هزار کتاب خواهد بود که در این میان، حدود ۱۵۰ هزار 
جلد برای ۲۰ سال آینده با توجه به رواج E-Book و شیوه های خواندن کامپیوتری کتاب، این 
مقدار قابل پذیرش خواهد بود و با محاسبات باال، تعداد مراجعین به کتابخانه در سال های 
آتی به تعداد روزانه ۱۱۵۰ نفر خواهد رسید؛ (تعداد فعلی ۷۵۰ نفر در نظر گرفته شده است) 
آنها به عنوان مراجع، محل مطالعه در نظر گرفته می شود و پیش بینی  که برای ۶۰ درصد 
می گردد که از این تعداد حدود ۵۰ درصد همزمان مراجعه می منایند که در حقیقت نیمی از 
وقت روزانه ی فضا را اشغال می منایند. فرض بر این است که ۴۰ درصد به امانت گرفنت کتاب 
اکتفا می کنند. قابل ذکر است که ۱۵۰ هزار جلد ظرفیت آتی، منحرصاً شامل کتاب ها نیست و 
شامل کلیه ی مواد کتابخانه ای از قبیل کتاب، مجله، اسناد و مدارک، روزنامه، مواد غیر نوشتاری 
از قبیل لوح فرشده و مواد سمعی برصی نیز می  گردد. بنابراین به ازای هر دانشجو ۴ جلد مواد 
غیر کتابی در نظر گرفته می شود و تعداد کتاب های اصلی به ۱۲۵۰۰۰ جلد، یعنی حدوداً دو 

برابر خواهد شد.

مجالت 
با توجه به رشته های تخصصی و امکانات اشرتاک مجالت خارجی و مقایسه با سایر دانشگاه های 
کشور و ۷۰۰ عنوان مجله ی داخلی و ۵۰ عنوان مجله ی خارجی فعلی، افزایش عناوین در ۲۰ 
سال آینده با توجه به سایت های مختلف کامپیوتری، میزان افزایش در حدود ۵ درصد در سال 
و تعداد نرشیات در حدود ۱۲۰۰ نرشیه پیش بینی می گردد. در حدود ۷۰ درصد این مجالت 
پس از تکمیل دوره های ساالنه ی آنها صحافی شده و مجالت در بخش مخزن بسته ی مجالت 
دوره های  نگهداری  به  توجه  (با  داخلی  مجالت  بسته ی  مخزن  ظرفیت  می شوند.  نگهداری 
مجالت تا ۵ سال) برای حدود ۳۵۰۰ جلد مجالت صحافی شده، در نظر گرفته شده است. برای 
۵۰ عنوان مجالت خارجی نیز ۲۵۰ جلد صحافی شده در عرض ۵ سال الزم است و این مجالت 

بعد از ۵ سال به انبار و بایگانی منتقل می شوند. 

ج) سازماندهی و واحدهای عملکردی 
کتابخانه ی مرکزی با توجه به انواع مواد و نحوه ی دسرتسی مراجعین، با سیستم بسته عمل 
خواهد منود. این نظم در عمده ی کتابخانه های دانشگاهی ایران برقرار است و دانشجویان 
محل  در  یا  و  منایند  خارج  را  کتاب  عضویت،  کارت  ارائه ی  با  امانت،  بخش  در  می توانند 
و  است  آزاد  دسرتسی  دارای  مرجع  کتاب های  بخش  بپردازند.  مطالعه  به  قرائت  سالن های 

همچنین نرشیات نیز به صورت آزاد در دسرتس قرار می گیرند.
برای آماده سازی مواد کتابی، نظام فهرست نویسی و رده بندی کنگره هم اکنون موجود 
ـ همچنان  است و به موازات آن، از سیستم کامپیوتری بارکد برای امانات نیز استفاده می شودـ 
که هر دو سیستم برگه دان و جست و جوی کامپیوتری برای دسرتسی به کتاب های مورد نظر 

دانشجویان برقرار است. 

 نام پروژه/ عملکرد: کتابخانه دانشگاه بوشهر
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور آتک

 معامران اصلی: معزالدین ایامنی، سمر عطارچی
 طراحی و دکوراسیون داخلی: سمر عطارچی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلر و هواساز، بتنی
 آدرس پروژه: استان بوشهر، شهر بوشهر

 مساحت/ زیر بنا: ۵۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۸۷-۱۳۹۳
 عکاسی پروژه: آرش فخار

www.atec-ir.com                                                                               :وب سایت 
 info@atec-ir.com                                                                                    :ایمیل 



۷۶۷۷

پالن طبقه همکف

پالن طبقه ی اول

پالن طبقه ی دوم



۷۸۷۹

علی بصیری، محسن جعفری، احسان محمدی

ویالی شهرسب

در منطقه ی رشق اصفهان، به عنوان منطقه ای در پایین دست رودخانه ی زاینده رود از حدود 
۱۵ سال پیش خشکسالی تدریجی و رو به رشدی ایجاد شد. مزرعه ی مهدی آباد به عنوان یکی 
از بزرگ ترین و مکانیزه ترین مزارع آن منطقه نیز از این امر مستثنی نبود. همزمان با این 
تغییرات و فشارهای حاصل، کارفرما تصمیم می گیرد پرورش اسب اصیل عرب را به عنوان یک 
جایگزین درآمدی برای کشاورزی در پیش گیرد. بنابراین، یک مرکز پرورش اسب با ۲۷ باکس 
در قالب یک حیاط مرکزی طراحی شد و در آن دو اتاق کارگری، یک دفرت و زین خانه در نظر 
گرفته شد. پس از این تغییر، جهت درآمدزایی و رونق گرفنت این کسب و کار، مالک، یک ویال 

و دفرت کار جدید با بودجه ای بسیار محدود جهت استفاده ی شخصی و کاری سفارش داد. 
پروژه شامل یک ویالی تک خوابه و یک اتاق کار کنار ویال است. الگوی کنونی استفاده 
از ویال به اینگونه است که در تابستان ها پله های شاملی و در زمستان ها صفه ی جنوبی و در 
کلیه ی فصول آالچیق رشقی محل نشست های دور همی است. دفرت کار نیز به دلیل استفاده ی 
و  آن رسویس بهداشتی  در  و  مستقل طراحی شده  به صورت  بودن  کوچک  وجود  با  مکرر 

آبدارخانه مستقل دیده شده و سعی شد کمی استقالل خود را حتی در حجم حفظ کند.
با توجه به بودجه ی محدود پروژه، برای بیش از ۹۰ درصد مصالح پروژه از آجر فشاری 
به عنوان یک مصالح زیر کار  استفاده شد که به طور عمومی در ساخت و سازهای مرسوم 
استفاده می شود. در این روش، دیوارها در سه جبهه به صورت باربر بوده و در سقف آن از 
تیرهای آهنی در سیستم طاق رضبی استفاده شده است. در جبهه ی جنوبی بر خالف بقیه ی 
دیوارها که ۳۵ سانتی مرتی در نظر گرفته شد، دیوار جهت ایجاد مشبک آجری ۲۰ سانتی مرتی 

کشیده شد و تیر باالی رس آن برای نصب سایبان ها به صورت اکسپوز قرار گرفت. 
دغدغه ی اصلی پروژه، یکپارچگی مصالح و تکنولوژی ساخت با ایده های اقلیمی غیر فعال 
پروژه بوده است. در واقع، دیوارهای حرارتی ضخیم، خود، مثل یک باطری در اختالف ۲۰ تا ۲۵ 
درجه ای تابستان کویر عمل منوده و شب ها با باز شدن بازشوها و بادگیر، این جرم های حرارتی 
 (thermal sink) رسد شده و روزها با بسته بودن بازشوها و بادگیر مثل یک ظرف حرارتی

عمل می کنند. این آجرها در سقف نیز به همین صورت عمل کرده و با ایجاد ماند زمانی 
(time lag) تأثیر زیاد بر کاهش نوسان درجه ی حرارت هوای داخل دارد. این جرم حرارتی 
آجری در شامل پروژه در ترکیب با صفه های پله ای رو به آب با توجه به قطر زیاد، عملکرد 
را چندین برابر کرده و عالوه بر آن، آبیاری درختان آن نیز خود یک ظرف حرارتی دائم ایجاد 

می مناید. همچنین این پله ها در تابستان برای نشسنت عرصگاهی مورد استفاده قرار می گیرد.
جامنایی پروژه باید به نحوی انجام می شد که از زمین گرمای آب چاه ها و از جرم حرارتی 
زمین و بادهای غالب غربی استفاده می شد. همچنین ساختامن در فرایند طراحی در تراز 
پایین تر قرار گرفت تا پشته ی خاک استخر به عنوان بهرتین جرم حرارتی پشت آن را بگیرد. 
استخر جهت جرم حرارتی،  خاکریز  بودن  بلند  به  توجه  با  استخر  بنابراین، جبهه ی جنوبی 
فاصله و دسرتسی مناسب و بادهای غالب غربی که از روی کشت های غربی در تابستان ها 
خنک  شده و به ساختامن وارد می شدند، انتخاب شد. عالوه بر این، برای دریافت بیشرتین 
نور و کمرتین تابش، ساختامن در طول ضلع جنوبی استخر کشیده شد. همچنین سایه اندازی 
حداکرثی توسط حصیر بر بازشوهای ضلع جنوبی ایجاد شد، به گونه ای که به دلیل شدت 
تابش، سایبان کمی از دیوار فاصله گرفت تا ماند حرارتی کنار جداره ی جنوبی ایجاد نشده و 

هوا در کنار آن جداره جریان داشته باشد.
در پشت فضای اصلی اتاق نشیمن اصلی، بادگیری بر روی حوضخانه ای تعبیه شد که 
دهانه ی رو به غرب آن بادهای غالب منطقه را گرفته و با قرار دادن مه پاش در دهانه ها و 
فواره ی حوضخانه با ایجاد رسمایش تبخیری مستقیم، فضای داخل را به خصوص در عرصها 
خنک می مناید و دهانه ی رو به رشق و پشت به باد آن، هوا را خارج می کند. در کف ساختامن، 
لوله های کف خواب در کل ساختامن خوابانده شد که این لوله ها از طرفی، به آب چاه و از 
طرف دیگر، به پکیج گرمایش وصل هستند. در واقع، این ایده باعث می شود در هر زمان از 
سال، آب با دمای ۱۴ درجه در کف سیرکوله شود که در تابستان با دمای ۴۳ درجه ی بیرونی 
بهرتین منبع جذب گرمای هوا در داخل می باشد. این سیستم در زمستان، زمانی که دمای 
بیرون ۵ تا ۱۵- درجه است دمای داخل را در حدود ۱۴ درجه نگه داشته و در زمان استفاده ی 

الزم با رصف انرژی خیلی کمرت این دما را به ۲۴ درجه می رساند. 

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی شهرسب
 رشکت/ دفرت طراحی: گروه معامری حجم سبز

 معامران اصلی: علی بصیری، محسن جعفری، احسان محمدی
 همکاران طراحی: سعیده هاشم زاده، مسعود قاسمی

 معامری منظر: امیرطاهر شیرانی 
 نوع تأسیسات: خنک کننده ی تبخیری

 آدرس پروژه: اصفهان، شهر زیار، مزرعه ی مهدی آباد

 مساحت/ زیر بنا: ۲۰۰ مرت مربع بدون محدودیت زمین
 کارفرما: مهدی بصیری

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۳-۱۳۹۴
 عکاسی پروژه: فرشید نرص آبادی

www.greenvolumegroup.com                                                           :وب سایت 
 info@greenvolumegroup.com                                                                 :ایمیل 



۸۰۸۱

پالن



۸۲۸۳

مدرسه ی کپری روستای چاه سادات هناران

فرامرز پارسی

این  بومی  ماهیت  به  بی توجه  می   آید،  میان  به  سخن  کپری  سازه های  از  وقتی  عموماً 
دست ساخته ها و ارزش های پیدا و پنهانشان، تصور می شود با ساختاری ابتدایی، بی کیفیت 
برای  نهادهای حاکمیتی  این مطالب، تالش  بارز  فاقد حداقل های زیستی مواجهیم. منود  و 
جایگزینی کپرها با ساختارهای معامری مرسوم است. از همین رو، طراحان پروژه با حذف 
چنین پیش فرضی، به دنبال راهکارهایی برای انطباق ساختار بومی کپرها با نیازهای ساکنان 

بومی و ارتقای سطح کیفی معامری این قبیل دست ساخته ها است.
ساخت  در  عملی  تجربه ای  گشت،  شهرستان  سادات  چاه  روستای  کپری  مدرسه ی 
مشاور  مهندسان  و  ایران  پویش  و  حامی  انجمن  با همکاری  که  است  بومی  مجموعه های 
عامرت خورشید به عنوان راه حلی عملی جهت تأمین فضای آموزشی نسبتاً رسیع و ارزان 

در مناطق محروم کشور طراحی و اجرا شد. حامیان پروژه به دنبال توسعه و ترویج فرهنگ 
اصیل جوامع محلی از طریق نشان   دادن ارزش هاى نهان و آشکار آنان بوده اند. باور محوری در 
ساخت این مدرسه ی کپری از طریق خلق یک اثر و دیدن ارزش هاى خود، حس تعلق رسزمینى 
در مردم منطقه ایجاد مى شود. ایجاد انگیزه و امید و اشتیاق براى دستیابی به راه حل های 
ممکن براى حل مسائل و مشکالتشان و بدون نگاه به بیرون را دو صد چندان مى کند. بدین 
جهت، منایش و عینیت بخشیدن به داشته هاى جوامع در یک اثر معامرى و از طریق مشارکت 
جامعه ی محلی در فرایند طراحى تا اجرا، بزرگ ترین دستاورد ما در ایجاد حس تعلق رسزمینى 
مى تواند باشد. نتیجه ی این تفکر، طراحى مشارکتی مدرسه یک کالسه ی کپری با شاخه هاى 
خرما، حصیر و سیاه چادر با متهیداتی براى مناسب سازی فضا است که با شناخت الگوهای 

بومی منطقه و به کار بردن تکنیک های محلی میرس شده  است.

 نام پروژه/ عملکرد: مدرسه ی کپری روستای چاه سادات هناران 
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور عامرت خورشید

 معامر اصلی: فرامرز پارسی
 همکاران طراحی: سحر بنار، آرش معامر زاده

 مجریان طرح: پریسا بهرامی، کیارش اقتصادی
 طراحی و دکوراسیون داخلی: سحر بنار، آرش معامرزاده

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: روش های ایستا برای رسمایش در موارد خاص کولر آبی و برای گرمایش 
نیز از تکنیک های بومی استفاده شده است، سازه ی بومی کپر (با استفاده از الیاف درخت نخل)

 آدرس پروژه: استان سیستان و بلوچستان، شهرستان گشت، روستای چاه سادات هناران
 مساحت/ زیربنا: ۵۶ مرت مربع

 کارفرما: مؤسسه ی پویش ایران من
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵-۱۳۹۷/۰۷/۳۰

 عکاسی پروژه: پریسا بهرامی
www.emaratkhorshid.com                                                                :وب سایت 
Emarate_khorshid@yahoo.com                                                              :ایمیل 



۸۴۸۵



۸۶۸۷



۸۸۸۹

 ۶۸۸ مساحت  به  زمینی  در  ساالر،  خیابان  تهران،  محمودیه ی  منطقه ی  در  ساالر  ساختامن 
مرت مربع در ۲ طبقه زیرزمین، و ۵ طبقه روی همکف، با زیربنای ۳۶۲۵ مرت مربع است. هر 

طبقه با مساحت ۳۹۷ مرت مربع، چهار واحد مسکونی ۸۰-۱۴۰ مرت مربعی را شامل می شود.
ویژگی طراحی: زمین پروژه از تجمیع ۲ پالک تو در تو به صورت یک فرم L شکل به دست 
آمده بود، همین ویژگی و جهت تردد در طول گذر و رسش به بنا باعث گردید سطح منا به 
صورت سیال و به شکل الیه های لغزنده بر روی هم با کشیدگی به داخل ملک شکل بگیرد. 
از طرفی با بررسی در مناهای جداره گذر، وجود اغتشاش و عدم هامهنگی در بدنه ی منا ها به 
انتخاب آجر به عنوان مرتیال اصلی و غالب در منای این ساختامن منجر شد. به جهت تأکید بر 
فضای ورودی در بدنه ی اصلی، بافت آجری از چینش ساده به چینش دندان موشی تغییر یافت 
و استفاده از آجر لعابدار در این بخش با تاکید بر شاخصه ورودی انجام شد. تفکیک الیه های 
منا به وسیله ی جداره های شفاف و خط آسامن متغیر، به هم پیوستگی الیه های لغزنده به 
واسطه ی اجرای آجر به صورت بافت پس و پیش با پهنای ارتفاع ۲ طبقه در نزدیکی خط آسامن 

بنا و همچنین استفاده از عنارص الحاقی افقی، ایجاد شد.
مستقل  واحد  البی،  ورزشی،  سالن  مرکزی،  موتورخانه  پارکینگ،  عدد   ۲۸ پروژه:  امکانات 

رسایداری
مصالح مرصفی در منا: آجر و آجر لعابدار با چینش متنوع، سنگ تراورتن کاشان صیقلی و 

بادبر، شیشه

ساالر:
حل موضوع پروژه با کاربری «موقعیت اداری» یکی از دغدغه های فکری ما بوده، موضوع 

بهره برداری از آن و دور زدِن قوانین شهرداری توسط مشرتی.
از آنجایی که به صداقت در معامری اعتقاد داشته و داریم، منود کاربری یک بنا را در 
فرم و منای آن می بینیم. این تفکیک نشدن کاربری و بهره برداری به صورت موقعیت اداری 
مهم ترین مشغله ی ذهنی ما را در این پروژه به خود اختصاص داد، از طرفی ابعاد نامشخص 
حاصل از تجمیع دو پالک شیب زمین، عرض کم گذر و غیره، همه مسائلی بودند که عالوه 

برخواسته های مشرتی در این پروژه با آن درگیر بودیم.
نحوه ی قرارگیری زمین نسبت به گذر عمالً باعث گردید حجم ساختامن از فرم یک پالک 
شهری فاصله گرفته (حجم ناپیوسته ی شهری) و منود بیشرتی داشته باشد. از این موقعیت و 

پتانسیل موجود، در جهت شکل گیری فرم کلی بهره گرفتیم.
بدنه ی شهری ناپیوسته و حجم خاص بنا و از طرفی پرهیز از منایش منای سیامنی «منای 
مرسوم پشتی بناهای شهری» در نهایت فرم کنج شاملی را شکل داد که معرف ساالر گردید، 
چرا که اولین دید هر بیننده از بنا این کنج است. لغزش الیه ها چشم ناظر را به دنبال خود 
تا داخل منای جنوبی (حیاط جنوبی) می کشد، لذا پیوستگی خاص منا، در معرفی حجم بنا 

بیشرتین تاثیر را دارد.
حجم در بنای سطح بیرونی آن در اثر اعامل ضوابط و آیین نامه های شهرداری به صورت 

دو حجم چسبیده حاصل از دو پالک مجاور هم منود می یافت. (دیاگرام شامره ی ۱)

بر اثر انرژی و دینامیک جاری در محور گذر، گوشه های تیز حجم بنا ساییده شده و 
تبدیل به فرم نرم تر شده است و سطح به هم پیوسته و یک پارچه ای را ایجاد کرده است. 

(دیاگرام شامره ی ۲)
مستمر  جریان  حاصل  که  هم  روی  بر  لغزنده  الیه های  صورت  به  بعد ها  سطح  این 

موج ماننِد گذر بوده، منود پیدا کرده است. 
در مواجهه با حجم ساختامن برای شناخت و معرفی بیشرت، به هر مقداری که بیننده 
نزدیکرت می شود، جزئیات بیشرتی منایان می گردد گویی الیه های منا در حرکتند، یکی یکی کنار 
رفته و چهره ی منا را پررنگ تر می منایند. الیه هایی که از حرکت گذر محیط نیرو گرفته بر 
روی هم می لغزند. در اثر این لغزش، احجام شکل گرفته و بازی نور و سایه تکمیل می گردد. 

(دیاگرام شامره ی ۳)
«آرامش  نقاط  به  را  «تهدید»  ساختامن  در  انرژی  این  دریافت  تیز،  کنج های  با حذف 
است.  منوده  چندان  دو  را  فضاها  ارزش های  و  کرده  تبدیل  استفاده  قابل  فرصت»  و 

(دیاگرام شامره ی ۴)
خط آسامن در اثر این حرکت از یکنواختی خارج شده و به صورت خطوط به هم پیوسته 

و پشت رس هم در جهت محور تغییر شکل می یابد. (دیاگرام شامره ی۵)
اضافه کردن رنگ فیروزه ای با تکنیک آجرهای لعابدار نیز بدین منظور شکل گرفته است.  

(دیاگرام شامره ی ۶)
یکپارچگی و به هم پیوستگی منا نیازمند خطوط و نقاط عطف بود. از این رو، جهت 
رعایت مقیاس انسانی پروژه با ایجاد خطوط عمودی در آرایش مصالح و افقی در بافت مصالح 

بیشرتین بهره را بردیم. (دیاگرام شامره ی ۶-۷)
حجم بیرون زده امتداد حرکت افقی در منای رشقی است که در ضلع جنوبی منایان گشته 

است. (دیاگرام شامره ی ۸)

آجر:
این  در  احجام  بازی  اصوالً  و  کرده  توجه  سایه ها  و  به فضاهای خالی  بیشرت  ایران  معامری 
معامری در امتداد شکل و فرم سایه روشن ها تثبیت می شود. از این رو، نور و سایه به معرفی 

حجم و معامری کمک می کند.
آجر در منطقه ی فالت ایران بیشرتین و عمده ترین مصالح ساخت بوده و در شکل و ابعاد 
مختلف و با چیدمان های متنوع در تشدید و شکل گیری سایه ها و نرمی سطوح در مقیاس 

کوچکرت ایفای نقش می کند.
استفاده از آجر و آجر لعابدار در پیکره بنا اشاره ظریفی است به معامری ایران و خاستگاه 
آجر و تأکیدی است به نقاط عطف پروژه در قسمت هایی همچون «چشم ساالر» (ورودی).

جزئیات معامری، کفسازی، سقف کاذب:
انرژی خیابان در طبقه ی همکف متمرکز شده، جایی که ارتباطات عمودی شکل می گیرد، پالن 

البی، کفسازی و شکل سقف بر اثر این مترکز به وجود آمده است.

«چشم ساالر»:
در تقابل سطح منای ساالر و دینامیک موجود «فضایی» در نقطه ی مترکز این نیروها در باالی 
به خاطر فرم دوکی شکل آن «چشم ساالر»  به وجود آمده، که  ورودی اصلی و منای ساالر 

نامگذاری شد. 
«چشم ساالر» با آجر های لعابدار فیروزه ای که با کلیت آجر منای کار شده اختالف زاویه 
دارد (آجرچینی به صورت دندان موشی) با نورپردازی شاخص تر شده و ورودی مجموعه را 

تعریف می کند «با تأکید بر رنگ فیروزه ای».

 نام پروژه/ عملکرد: چشم ساالر (ساختامن اداری ساالر)
 رشکت/ دفرت طراحی: گروه معامری پاسبانی

 معامر اصلی: کنعان پاسبانی
 همکاران طراحی: علیرضا پیرهاشمی، سام یوسفی، شهاب بلوردی، نرسین اقتصادی، مهسا الهی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: مینی چیلیر و پکیج حرارتی مجزا برای هر واحد، بنت آرمه
 آدرس پروژه: تهران، محمودیه، خیابان ساالر، پالک ۱۴

 مساحت زیربنا: ۳۶۲۵ مرت مربع
 کارفرما: بخش خصوصی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: اردیبهشت ۱۳۹۳-اردبیشهت ۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: علی دقیق

www.pasbanigroup.com                                                                    :وب سایت 
general@pasbanigroup.com                                                                    :ایمیل 

چشم ساالر (ساالر آی)

کنعان پاسبانی



۹۰۹۱
منای جنوبی منای رشقی
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دیاگرام ۲

دیاگرام ۴

دیاگرام ۶

دیاگرام ۸



۹۲۹۳



۹۴۹۵

ویالی دوقلوی مشاء

موضوع پروژه طراحی دو ویال برای دو دوست در سایتی به مساحت حدود ۲۰۰۰ مرت مربع 
و شیب حدود ۴۰ درصد است. مهم ترین نکته در آغاز طراحی مربوط به لکه گذاری بناها 
در سایت به گونه ای بود که دو ویال کم ترین تداخل حرکتی و برصی و بیشرتین بهره گیری از 
منظر را داشته باشند؛  بر این اساس، سایت پروژه به سه قسمت تقسیم شد و فضای میانی به 
عنوان فضای مشرتک بین دو ویال انتخاب گردید. در این پروژه، استخر آب را به عنوان عنرصی 
ارزشمند در فضای میانی قرار داده و پله هایی در دو طرف آن به عنوان ستون فقرات طراحی 
و مرزهای دو ویال در نظر گرفته شد. این پله ها، پایین ترین تراز سایت را به باالترین تراز وصل 
می کنند و در ترکیب با انرژی سایت، سکوهای مختلفی به دست می دهد و امکان ایجاد تنوعی 
از فضاهای بسته، باز و نیمه باز و زون های خصوصی و عمومی را به وجود می آورد که فضاهای 
داخلی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. این توجه ویژه به سایت، فرصتی برای همزیستی، 

همنشینی و همسایگی دو ویال را فراهم کرده است.

دو بلوک ویال در دو طرف، پله ها و استخر را در آغوش می گیرند، به طوری که فضاهای 
عمومی بلوک ها رو به حیاط مشرتک است و فضاهای خصوصی رو به منظر جنوبی سایت. بر 
اساس این زون بندی طبقات، هر بلوک و فضاهای داخلی آنها شکل می گیرد. پله های سایت 
در هر طبقه توقف دارد و ما را به حیاط هایی در مقابل بازشوهای ویالها هدایت می کند. 
شیب زیاد، فرصتی برای ایجاد جریان آب در سایت بود و با جوی هایی که در اطراف استخر 
طراحی شد، آب باران در طول سایت حرکت می کند و به برکه ای در پایین ترین تراز می ریزد. 
همچنین استفاده از بازشوهای بزرگ و قرارگیری شیب سقف ها در جهات مختلف، پاسخی 

برای محدودیت های اقلیمی پروژه بود. 

مجتبی تسلط، حسین منازی

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی دوقلوی مشاء، مسکونی ـ   ویالیی
 رشکت/ دفرت طراحی: گروه طراحی و ساخت فضای خاص

 معامران اصلی: مجتبی تسلط، حسین منازی
 همکاران طراحی: مهیار تسلط، میالد رسحدی، نسرتن حسنی، حامد رسحدی، مرضیه مهرانفر

 طراحی و دکوراسیون داخلی: محمد تسلط، امید دیلمی، رضا کشاورزیان
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه ی مرکزی، بتنی

 آدرس پروژه: جاده ی هراز، مشاء، دشت ۲۹

 مساحت/ زیربنا: ۱۸۵۰ مرت مربع، ۱۱۰۰ مرت مربع
 کارفرما: بخش خصوصی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: تابستان ۱۳۹۵-بهار ۱۳۹۷
 عکاسی پروژه: پرهام تقی اف

 www.fazayekhaas.com                                                                       :وب سایت 
spclspace@gmail.com                                                                             :ایمیل 



۹۶۹۷

پالن طبقه ی اول پالن طبقه ی همکف

A-A مقطعB-B منای جنوبیمقطع



۹۸۹۹

ویالی چمن

مجتبی تسلط، حسین منازی

واحد  یک  شد:  محل رشوع  در  موجود  با رشایط  برخورد  چگونگی  با  چمن  ویالی  طراحی 
مسکونی قدیمی و یک استخر که ما می خواستیم آنها را حفظ کنیم. با قرار دادن یک درخت 
نحوی  به  این مسیر، محور ساختاری  دوباره ی  تعریف  و  ورودی  انتهای مسیر  در  سدروس 
ساخته شد که جداره ی دوم در طرف دیگر محور ساخته شد. از آنجایی که حجم اولیه در 

فرم اصلی خانه بود، بوسیله ی بازی با دامنه ها و از بین بردن تقارن، سعی کردیم خانه را 
تغییر دهیم. این تغییرات به گونه ای بود که مناطق عمومی و خصوصی بر اساس مناطق مورد 
نیازشان تقسیم شده بودند. فاکتور  شفافیت در بین جداره ها باعث می شود سدروس از ورود 

به سایت دیده شود.

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی چمن، مسکونی ـ   ویالیی
 رشکت/ دفرت طراحی: گروه طراحی و ساخت فضای خاص

 معامران اصلی: مجتبی تسلط، حسین منازی
 همکاران طراحی: مهیار تسلط، میالد رسحدی، نسرتن حسنی، مرضیه مهرانفر

 طراحی و دکوراسیون داخلی: محمد تسلط
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: پکیج، فلزی

 آدرس پروژه: کرج، مهرشهر، خیابان چمن، خیابان گلستانک، شهرک لؤلؤیی شاملی، بن بست الدن

 مساحت/ زیربنا: ۱۰۴۰ مرت مربع، ۱۳۰ مرت مربع
 کارفرما: بخش خصوصی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: زمستان ۱۳۹۴-تابستان ۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: مجتبی تسلط

 www.fazayekhaas.com                                                                       :وب سایت 
spclspace@gmail.com                                                                             :ایمیل 



۱۰۰۱۰۱

پالن طبقه ی اولپالن طبقه ی همکف

منای جنوبی

A مقطع



۱۰۲۱۰۳

انارستان پدربزرگ
(برنده ی لوح تقدیر ویژه ی هیئت داوران دومین جایزه ی ساختامن سال ایران ۱۳۹۶) 

نوجوانی  ۱۳۳۶ خورشیدی،  سال  در  تفت،  زادگاهش،  از  هنگام خروج  دهقانی  حاج  محمد  
۱۵ ساله بود که برای کار و امرار معاش ترک دیار کرده و در تهران ساکن شد. پس از سال ها، 
وی برای باز آفرینی خاطرات تصمیم می گیرد در زادگاه خود خانه ای در خور فامیل و محله ی 
اجدادی و نیز مکانی دلنشین برای خانواده  و گردهامیی های فامیلی بنا مناید. اولین قطعه 
زمین در اختیار ۷۰۹  مرت مربع بود که با خرید زمین های اطراف از ورثه ی پدری و تجمیع آنها، 
مساحت کل زمین در اختیار به ۴,۸۴۴ مرت مربع رسید. در آغاز و در سال۱۳۹۱ با تخریب سازه ی 
ناپایدار خانه ی موجود در هامن قطعه ی اولیه ی ۷۰۹  مرت مربعی و بر اساس یک طرح معامری، 
سازه ای بتنی در ۳ طبقه و منبعی جهت ذخیره ی آب احداث گردید. اما ادامه ی پروژه به علت 
عدم امکان پاسخگویی به خواسته های کارفرما و نیز عدم هامهنگی با فرم و بافت همجوار 
و قدیمی بودن محله متوقف شد تا در خرداد ۱۳۹۳ با مراجعه به «سیزان: خوانش معامری و 

شهر» با نگاهی متفاوت باز طراحی و اجرا گردد.
دامنه های  در  و  یزد  استان  جنوب غربی  در  یزد،  شهر  کیلومرتی   ۱۰ در  تفت  شهرستان 
شیر کوه با آب و هوایی لطیف تر از سایر شهرستان های این استان قرار دارد. این منطقه، دره ای 
است طویل در امتداد رشقی ـ غربی که از سه طرف با کوه ها محصور و تنها از سوی رشق به 
برای جمع آوری آب های  واقع مسیلی  و در  منتهی می گردد. رودخانه  یزد  استان  دشت های 
سیالبی مناطق باالدست، تفکیک کننده ی دو قسمت اصلی شاملی و جنوبی شهرستان تفت به 
ترتیب با نام های «گرمسیر» و «رسدسیر» می باشد. وجه تسمیه ی «تفت» در رایج ترین مفهوم 
آن به معنی «گرم» و نیز «سبد میوه ی چوبین» ذکر گردیده است که این مفهوم با ساختار و 
منظر طبیعی شهر بسیار شباهت دارد، زیرا با نگاه از ارتفاعات، انبوه درختان انار همچون سبد 
میوه ای در غرب شهر یزد جلوه می مناید و شاید بتوان آن را منونه ای نادر و زنده از «باغشهر» 
در نظر گرفت. قرارگیری محله ی گرمسیر در بین رشیان اصلی (مسیل) و کوه های شاملی و نیز 
ساخت و سازهای نامتناسب در آن و نبود هامهنگی با بافت سنتی شهرستان «تفت»، منظری 
(محل  تفت  بخش رسدسیر  در  که  در صورتی  می دهد،  نشان  «باغشهر»  این  از  ناخوشایند 
با  به سمت جنوب،  اصلی  از مسیل  بعد  پدربزرگ)، موقعیت ساختامن ها  انارستان  پروژه  ی 
انارستان ها و کوچه باغ هایش و در نبود رشیان های اصلی عبور و مرور و در نتیجه، عدم آلودگی 

معامری با ساخت و سازهای حجیم و نامتناسب، منظره ای بکر و دست نخورده ارائه می مناید.

ویالی مسکونی انارستان پدربزرگ با انارستانی در کنار و پنج اصله رسو به نام پنج فرزند 
پدربزرگ در حیاط اندرونی، در بخش رسدسیر شهرستان تفت، به صورت خانه باغ و در یکی از 
۱۷ محله ی قدیمی شهرستان به نام برالسویه که در گویش محلی برسه /borasseh/ معروف 
است، طراحی و اجرا شده است. این خانه مکانی برای آخر هفته و در واقع، خانه ی دوم برای 
این  زیبای  و  طبیعت خوش  پژواک  می گردد.  دهقانی محسوب  بزرگ  خانواده ی  گردهامیی 
باغشهر در معامری این پروژه جهت تجربه ی این منظر شهری در زندگی روزمره، سعی در 
خلق فضاهای بینابینی جهت کمرنگ کردن مرز درون و بیرون و نیز توسعه ی انارستان همراه 
با ایجاد فضاها و امکانات جهت تجربه ی فعالیت های کاشت و برداشت توسط ساکنین، از 

اهداف اولیه ی طراح بوده است.
چالش های اصلی در روند طرح و اجرای این پروژه، در مرحله ی اول، شناخت دقیق شیوه ی 
زیست و نحوه ی استفاده ی ساکنین آتی از این بنا (کیفیت و کمیت گردهامیی ها و چگونگی 
معارشت جنسیت ها و سنین مختلف افراد خانواده و فعالیت های معمول آخر هفته ی آنها) و 
در مرحله ی دوم، ویرایش و آماده سازی سازه ای از پیش ساخته شده بود که بتواند با معـامری 
هامهنگ با زیسـت بوم منطقه و فضـاهای متنـاسب، پاسـخگوی نیازهـای چالش اول باشد. با 
این بینش، مشخص بود که یافنت راه حل های طراحی و فنی برای طیف گسرتده ای از مسائل 
مورد نیاز است. بنابراین، ضمن توجه به چالش های پیش گفته، بررسی معامری و مصالح بومی 
و تأثیر این ساخت و ساز بر پیکربندی جدید محل و شکل دهی عنارص بیرونی بنا جهت ارتباط 
مؤثر با محور پیاده ی محله و نیز سایر مسائل محیطی در دستور کار قرار گرفت؛ به نحوی که 
ارصار بر یافنت پاسخ هایی هر چه دقیق تر باعث شد که در طول زمان طراحی و اجرا، تا لحظه ی 
تحویل کار، نقشه های اجرایی و کارگاهی بیش از ۱۲۸  بار مورد بازبینی و تغییر قرار گیرد. این 
تعداد تغییرات، تنها به واسطه ی گروه معامری صورت نگرفت، از بهره برداران در سنین مختلف 

تا گروه پیامنکاران و جلسات هفتگی، همه در این تغییر مشارکت داشتند.
ایران  معارص  معامری  در  رایج  رویکردهای  خالف  بر  سیزان،  معامری  استودیو  رویکرد 
مخصوصا در این ۵ ساله اخیر که مسابقات معامری بی معیار اخیر نیز به آن دامن زده است 
و به دنبال معامر قهرمان و یا معامر ستاره (Star Architect, Hero Architect) هستند، این 
دفرت به دنبال توسعه معامری تسهیل گر است (Facilitator architecture) است، زیرا معتقدند 
که دانش معامری بر پایه ی دانش رشته های دیگر ایستاده است و اطالعاتش را از طریق تبدیل 
داده های آن به زبان خود به دست می آورد. یکی از راه های این تبدیل اطالعات مشارکت 
دادن متامی گروه های درگیر یک پروژه است. این اعتقاد به معنای آن است که معامری یک 

محصول اجتامعی است.

 نام پروژه/ عملکرد: انارستان پدربزرگ، خانه ی آخر هفته
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری سیزان، خوانش معامری و شهر

 معامر مسئول: پدرام جعفربیگی
 همکاران طراحی: حسین آقا، حسام الدین و نازلی جعفربیگی

 طراحی منظر و معامری داخلی: نازلی جعفربیگی
 پیامنکار: حسین       آقا جعفربیگی
 نظارت: حسام الدین جعفربیگی

 تیم اجرایی: شادروان حاج  علی رحیمی
 مقاوم سازی: حسام الدین جعفربیگی، معین غفوری

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه و چیلر تراکمی، بتنی و تیرچه ی بلوک
 آدرس پروژه: یزد، شهر تفت، محله ی برالسویه، کوچه ی دبستان دخرتانه ی مرستی

 مساحت زمین / زیربنا: ۴۸۴۴ مرت مربع، ۹۴۵ مرت مربع
 کارفرما: ثریا دهقانی تفتی، محمد دهقانی تفتی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۳-۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: پدرام جعفربیگی

 هزینه پروژه: در حدود ۱۵ میلیارد ریال
www.sizandesign.com                                                                       :وب سایت 
info@sizandesign.com                                                                            :ایمیل 

حسین آقا، حسام الدین، پدرام و نازلی 
جعفربیگی



۱۰۴۱۰۵

با تحلیل شیوه ی ساخت خانه های سنتی و تاریخی یزد و تفت، این نتیجه حاصل شد که 
ـ که ساختار و سازه ی بنا را پنهان و با الیه های مختلف تزئینات اغلب  بر خالف معامری امروز ـ 
نه چندان منطقی و دلچسب می پوشاند ــ  زیبایی ناب خانه های سنتی این منطقه، ناشی 
از یکپارچگی سازه با کالبد و منای درونی و بیرونی بناست که تنها با اندودی از جنس هامن 
سازه صیقل یافته و در نهایت با معامری اندیشیده، پاسخگوی نیازهای ساکنین خانه و نیز در 
ارتباطی منطقی و پویا با ساختامن ها و فضاهای دیگر محله می باشد. منونه ی عالی این نگاه 
را می توان در معامری دوران سلجوقی یافت که پیوستگی زبره و منا و ساختار یکپارچه سازه و 

منا، منونه ای زیبا از این معامری ماندگار است.
در مرحله ی بررسی الگوهای معامری منطقه، روشن شد که به علت همجواری خانه ها و 
انارستان ها که شکل دهنده ی اقتصاد خانواده ی سنتی بر اساس برداشت محصول باغات بوده، 
الگوی خانه باغ در این منطقه رواج بیشرتی دارد ــ الگویی که در شهرهای یزد و کاشان کمرت 
دیده می شود. بنابراین، انتخاب این الگو و سعی در کشف زبانی برای توسعه ی آن مد نظر 

قرار گرفت.
پس از مطالعات و بررسی های پیش گفته و در رشوع کار طراحی، موقعیت خاص زمین پروژه 
پایین دست و بدون آلودگی  انارستان های  از  با منظری سبز  که در شیبی به سمت جنوب 
معامری قرار داشت، اهمیت توجه به فضاهای باز و جمعی را نشان می داد. از آنجایی که 
زندگی در فضای باز از الگوهای رفتاری در خانه هایی با حیاط مرکزی و خانه باغ ها بوده که به 
این ترتیب تغییر فصول در فضای زیستی خانه ها ادراک می شده؛ پس طراحی خانه از جامنایی 
فضاهای جمعی در بیرون و جبهه ی جنوبی زمین رشوع شد و در امتداد آن، فضاهای نیمه باز 
و در نهایت فضاهای داخلی و بسته در ارتباط با یکدیگر و در جبهه ی شاملی شکل گرفت. 
تجربه ی زیست در فضای بیرونی، سبب در نظر گرفنت عامرت تابستانی و عملکردهای وابسته 
با آن شد و محور آب پیوند دهنده ی دو عامرت اصلی در این باغ است. هندسه  ی راست 

گوشه ی استخر به واسطه ی یادآوری پدربزرگ، درختی شاه توت که توسط او در حدود ۲۰ سال 
پیش کاشته شده بود، تغییر می کند. وجود پرده ی آب، پاشویه و پلی در وسط آن، امکان ایجاد 

فضای رویدادی را تشدید می بخشد.
خواست پیوستگی فضای بیرون با درون و درون با درون، ایجاب می کرد قسمتی از سقف 
نهایی و سقف همکف در مرکز سازه ی موجود برداشته شود تا با گشودگی (void)  ایجاد شده 
ارتباط فضایی و پیوستگی دید در طبقات تأمین گردد. این برداشت سازه سبب معلق ماندن 
بهارخواب طبقه ی اول مانند پلی در فضاهای بیرونی شد و این گشودگی نیز در مرکز فضاهای 
جمعی داخلی سبب جدایی بخش رشقی از بخش غربی بنا گشت که با ایجاد پلی در مرکز 
این گشودگی، امکان تجربه ای متفاوت در دسرتسی به اتاق پدر بزرگ فراهم گردید. ارتباط این 
گشودگی ها دیواری است آجری در جهت باد اصفهان (شامل غربی) که از بیرون بنا رشوع و 
تا معامری داخلی بنا امتداد می یابد. فضاهای جمعی و بهارخواب ها، همگی در مناسب ترین 
مکان ها از لحاظ دید منظر شهری و طبیعی قرار گرفته و فضاهای خواب که کمرتین استفاده 
را در خانه های  آخر هفته دارند در جبهه ی شاملی جامنایی شدند. از این رو، می توان گفت 
در خانه های آخر هفته یا خانه ی دوم که عموماً محلی برای گردهامیی های فامیلی فراهم 
می آورد، تفکیک فضایی مانند ساکنین خانه ی اول در فضاهای جمعی وجود ندارد، فضایی 
به نام پذیرایی و نشیمن با عرصه بندی عمومی و خصوصی وجود ندارد، متام فضاها در گرو 
استفاده ی همه است و از این جهت، سعی در ایجاد مکان های رویدادی در هر نقطه ای از این 

خانه شده است ــ چه در معامری داخلی و چه در معامری خارجی.
از سیامن سفید  نازکی  اندود  با  باربری خود  جنبه ی  منایش  منا، ضمن  در  سازه  عنارص 
پوشیده شد، در حالی که جهت ایجاد حال و هوایی بومی، در فضای نیمه باز بهارخواب ها از منای 
آجری استفاده گردید و جهت ایجاد حس پیوستگی بیشرت فضای بیرون و درون، این پوسته ی 

آجری بر روی کف حیاط تا دیوار عامرت تابستانی امتداد یافت.
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۱۱۰۱۱۱

محسن جعفری، احسان محمدی،
علی بصیری

ساختامن چندمنظوره ی باغ اوتیسم
(برنده ی لوح تقدیر ویژه ی هیئت داوران دومین جایزه ی ساختامن سال ایران ۱۳۹۶) 

خیریه ی حرضت زینب(س) اولین مرکز درمانی و آموزشی کودکان اوتیسم در ایران است، ولی 
به دلیل هزینه های باالی درمان، ظرفیت خیریه در ارائه ی خدمات به کودکان اوتیسم همواره 
محدود و بر اساس اولویت انجام می شود. در سال ۲۰۱۵ یکی از خیرین، یک باغ به مساحت 
۳۰۰۰  مرت که دارای یک ساختامن و استخر قدیمی بود، جهت فعالیت های درمانی، تفریحی و 
آموزشی برای کودکان تحت حامیت به خیریه اهدا منود. این باغ در شهرستان درچه در حومه ی 
اصفهان بود. نگهداری و استفاده از باغ هزینه های زیادی را برای خیریه به همراه داشت؛ 

بنابراین بهره برداری از باغ باید به گونه ای برنامه ریزی می شد تا پاسخگوی مسائل ذیل باشد.
۱. تأمین هزینه های نگهداری باغ

۲. ایجاد درآمد برای خیریه از محل باغ و ساختامن
۳. استفاده از ساختامن باغ برای برنامه های جمعی خیریه شامل آموزش های عمومی، دعوت 

خیرین، سخرنانی و هامیش ها
۴. استفاده ی تفریحی و آموزشی کودکان اوتیسم از فضای باغ در قالب مدرسه ی طبیعت

و  شهری  خدمات  به  دسرتسی  دشواری  و  شهر  حومه ی  در  باغ  قرارگیری  به  توجه  با 
خدمات درمانی، استفاده ی ساختامن باغ با کاربری درمانی یا اقامتی دائم برای کودکان اوتیسم 
طبیعت  مدرسه ی  کاربری  با  باغ  محوطه ی  تا  شد  این  بر  تصمیم  بنابراین  نبود؛  امکان پذیر 
برای کودکان اوتیسم در نظر گرفته شود و ساختامن باغ نیز برای برگزاری جلسات عمومی و 
خصوصی و برگزاری مراسم ها برنامه ریزی شود. در نتیجه، برای این پروژه طیف گسرتده ای از 
فعالیت ها مورد انتظار بود، به  گونه ای که طراحی یک ساختامن با عملکرد مشخص امکان پذیر 
نبود. همچنین این اطمینان وجود داشت که این خواسته ها به صورت مداوم و به مرور زمان 
تغییر می کنند. بنابراین باید راهکاری جست و جو می شد که بتواند انعطاف پذیری الزم را برای 
پاسخگویی به عملکردهای متفاوت داشته باشد.  برای این کار، سعی شد ویژگی مشرتک میان 
عملکردهای مورد نظر کنونی و احتاملی آینده استخراج و طراحی بر اساس آنها انجام پذیرد. 
در نهایت، این ساختار مشرتک در غالب دو زون اصلی و پشتیبانی و یک زون واسطه به عنوان 
زون ارتباط دهنده، برنامه ریزی شد. به این شکل با مدیریت این فضاها ترکیب های متنوع برای 

مقاصد مختلف و متنوع قابل برنامه ریزی شد. 
طراحی پروژه

پروژه از دو زون اصلی تشکیل شده است: زون اول، شامل فضاهای اصلی در سه طبقه و 
زون دوم، فضاهای خدماتی و پشتیبانی است. فضای گسرتده جهت انجام فعالیت های جمعی، 

جلسات، دوره های آموزش، مجمع خیرین و مسئولین و ... در یک زون و فضاهای پشتیبانی 
اتاق های مدیریت،  به فعالیت اصلی شامل رسویس بهداشتی، آشپزخانه،  برای رسویس دهی 
مشاور و انبار در زون دوم به عنوان ساختار مشرتک میان متامی عملکردها شناسایی شد و 
فضای رابط شامل پله و آسانسور و راه ارتباطی به عنوان فضای واسط میان آنها شکل گرفت.  
فضای سالن ها به سمت باغ کامالً شفاف است که می تواند با فضای بیرون به صورت 
با سازه ای سبک جهت سایه اندازی در جلوی این زون  یکپارچه عمل مناید. فضایی نیمه باز 
ایجاد شده است که عملکردی مشابه ایوان در ساختارهای سنتی دارد. فضاهای پشتیبانی برای 
رسویس دهی به فعالیت اصلی شامل رسویس بهداشتی، آشپزخانه، اتاق های مدیریت، مشاور 
و انبار به واسطه ی زون میانی به فضاهای اصلی متصل می شود. اتاق ها در ضلع رو به حیاط 
با گشودگی بزرگ جهت تأمین دید و نور طراحی شده اند و آشپزخانه و انبارها در ضلع پشتی 

قرار گرفته اند که به وسیله ی روزنه های کوچکی در دیوار نورگیری می کنند. 
پله، ورودی و آسانسور در زون میانی واقع شده اند؛ این چیدمان، کارفرما را قادر می سازد 
تا ترکیب های متنوعی از فضاهای اصلی و پشتیبانی را برای مقاصد مختلف به کار گیرد و 
ساختامن، حداکرث انعطاف پذیری را در پاسخگویی به نیازهای متنوع مجموعه داشته باشد و 

بتواند به مثابه یک منبع درآمد پایدار برای خیریه عمل کند.
سازه و تکنولوژی ساخت

با توجه به زونینگ انجام شده در مرحله ی کانسپت، سازه ی ساختامن از چهار جفت دیواره ی 
بتنی تشکیل شده است که فاصله ی بین جفت دیوارها مربوط به حرکت های داخلی ساختامن 
و عبور تأسیسات است. چهار جفت دیوار به وسیله ی قطعات تیرچه ی بلوک به یکدیگر متصل 
شده است و بقیه ی سقف ها به صورت دال و تیر بتنی به سازه ی اصلی کنسول شده اند. در 
نتیجه، در لبه ی ساختامن، ارتفاع گشودگی ها به بیشرتین حد ممکن  می رسید. در این پروژه 
تالش شد تا یکپارچگی در فرم و سازه و سایر عنارص پروژه به صورت حداکرثی حفظ شود 
پوشاندن  از  است  پرهیز شود. همچنین، سعی شده  زائد  بردن هر گونه عنرص  کار  به  از  و 
مصالح اصلی اجتناب گردد و مصالح در ماهیت اصلی خود منایش داده شوند. عالوه بر این، 
از مصالحی استفاده شد که نه تنها به بافت بسرت آسیبی نرساند، بلکه تداعی کننده و یادآور 
بافت ها، رنگ ها و حس و حال معامری بسرت خود باشد و تالش کند قطعه ای به پازل بسرت خود 
بیفزاید. استفاده از مصالحی مانند آجر فشاری که رفته رفته در ذهن مخاطبین به مصالحی 
قدیمی و کهنه بدل شده است با تکنیک درست اجرا و ادبیات به روز و مدرن می تواند این 
شیوه و ادبیات اجرا را در ذهن کاربران به روز رسانی و باز زنده سازی کند و افزون بر این، 

یکپارچگی در داخل پروژه حفظ شده و با محیط پیرامونی نیز در ارتباط است. 

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن چندمنظوره ی باغ اوتیسم
 رشکت/ دفرت طراحی: گروه معامری حجم سبز

 معامران اصلی: محسن جعفری، احسان محمدی، علی بصیری
 همکاران طراحی: سعیده هاشم زاده، مسعود قاسمی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داکت اسپلیت، دیوار بتنی باربر
 آدرس پروژه: اصفهان، سه راه درچه، ابتدای خیابان درچه، جنب پایانه ی اتوبوس های شهری

 مساحت/ زیر بنا: ۳۰۰۰ مرت مربع، ۷۰۰ مرت مربع
 کارفرما: خیریه ی یاوران حرضت زینب(س)

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۴-۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: فرشید نرص آبادی 

www.greenvolumegroup.com                                                           :وب سایت 
info@greenvolumegroup.com                                                                 :ایمیل 
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۱۱۴۱۱۵

ویالی لواسان
(ساختامن سال ایران ۱۳۹۵)

گیسو حریری، مژگان حریری

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی لواسان
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری حریری و حریری

 معامران اصلی: گیسو حریری، مژگان حریری
 همکاران طراحی: گیسو حریری، مژگان حریری

 طراحی و دکوراسیون داخلی: گیسو حریری، مژگان حریری

 آدرس پروژه: لواسان، استلک باال، خیابان شکوفه، خیابان نگار، پالک ۵۰
 کارفرما: رامین وارسته، رعنا وارسته

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۱-۱۳۹۵
www.haririandhariri.com                                                                    :وب سایت 
info@haririandhariri.com                                                                         :ایمیل 

ویالی لواسان در رساشیب تپه ای در لواسان، از حومه های مرفه نشین استان تهران، با فاصله ی 
۳۰ دقیقه از مرکز این شهر، قرار گرفته است. ویال مرشف به بسرت و حاشیه ی رود جاجرود، یکی 
از منابع اصلی تأمین آب رشب در استان پرجمعیت و کالنشهر تهران است. رود جاجرود بر 
دامنه ی جنوبی رشته کوه های الربز جاری است. منظر و چشم انداز این سلسله جبال پرشکوه 
و رودخانه ی جاجرود، فضایی رؤیایی و به یادماندنی به کل منطقه ی لواسانات بخشیده است. 
به  مربوط  دیوار سنگی طویل  یک  می شود.  وارد  سایت  به  تپه  پایین شیب  از  بیننده 
ویالی مجاور یک سمت محدوده ی مرزی ِملک را شکل داده است. بر باالی تپه ی یادشده، در 
باالدسِت ِملک، ردیفی از عامرت های سنتی «بی رشمانه» در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، و در 

حجم، زمختی و خود را به رخ کشیدن با هم رقابت می کنند.
چالش این پروژه ایجاد یک ویالی ساده بود که بتواند هم در توپوگرافی محل استقرار 
پیدا کند و نیاز صاحبان ویال را به یک فضای خصوصی منطبق با سنت مذهبی برآورده سازد، 
و نیز بتواند به بهرتین شکل ممکن از مناظر و چشم اندازهای اطراف، یعنی عنارص طبیعی دور 
و نزدیک به سایت، بهره مند گردد. برنامه ی عمده در احداث ویالی اصلی، شامل می شد بر 
ایجاد یک اتاق خواب اصلی، دو اتاق خواب کودکان، یک اتاق متاشای تلویزیون برای اعضای 
خانواده، اتاق نشیمن، اتاق ناهارخوری، اتاق بازی، و فضای باز و بسته ی وسیع و استخر. عالوه 
بر ویالی اصلی، یک بخش مستقل مربوط به میهامن طراحی شد که شامل یک اتاق خواب، 
فضای ناهارخوری، نشیمن، و آشپزخانه می شود. خانه ی رسایدار، گاراژ، و فضاهای پارکینگ 
اضافی برای ۴-۶ میهامن نیز در نظر گرفته شده است. فضای مجاور شامل یک محوطه ی باغ 

سبز و یک پاویون رصف چای است.
برای جلب نظر بیننده به سمت مناظر کوهستانی و رودخانه ای، فضاهای اصلی همگی 
می بایست در سطحی حدود ۳ یا ۴ طبقه باالتر از سطح مبدأ ورودی قرار می گرفتند، که این 
امر مستلزم احداث پلکانی شکیل و یک آسانسور بود، که بتواند فرد را به طبقات مختلف 

برساند.
به لحاظ مفهومی، ویالی اصلی فُرمی تندیس گون بر باالی تپه پیدا کرده است. حجم 
خانه ی میهامن و خانه ی رسایدار به قسمت های مختلفی تقسیم و گویی بر دامنه ی تپه ی 
یادشده «نقر» شده است. یک سازه ی سه طبقه، شالوده ی ویالی اصلی را در باال به وجود 

آورده که در ادامه ی دیوار طویل ذکرشده است. این حجم اساسی شامل گاراژ، مهتابی ورودی، 
پلکان خارجی، آسانسور و ساختامن دوطبقه ی مربوط به میهامن است. باالی ساختامن میهامن 
سکوی استخر قرار دارد، و خود ویالی اصلی به دشواری از سمت خیابان مجاور قابل رؤیت 

است.
یک تنوره ی پله در سمت راست درب ورودی بیننده را به بخش های مختلف خانه هدایت 
می کند. در مجاورت این تنوره ی پله دیوار باغ و فضای پارکینگ میهامن و در انتهای آن سوییت 

رسایدار قرار دارند.
آسانسور از گاراژ تا ویالی اصلی در باالدست امتداد دارد و در کنار استخر باز می شود، و 
به این ترتیب به لحاظ مفهومی عنرصی عمودی است که فرد را از خاک و آب عبور می دهد 
تا به ورودی خانه هدایت کند. ویالی اصلی حجمی L شکل در دوطبقه است، با صحنی روباز 
و روبسته که یادآور «ایوان» در معامری سنتی ایرانی، و مرشف به باغ خصوصی است که 
انعکاس استخر بنا در مرکز آن جلب نظر می کند. ورودی اصلی به ویال از طریق همین «ایوان» 
به درون یک رسرسای ورودی و یک اتاق نشیمن با سقف مرتفع و دیوارهای شیشه ای باز 
می شود. یک فضای ناهارخوری دلباز به سمت یک باغ بامبو دید دارد، و مجاور آشپزخانه ای 

است با درهای کشویی که در صورت نیاز می توان آن ها را به صورت کامل بست.
اتاق های خواب  به  باال که مربوط  را به فضای خصوصی  بیننده  باز  با پیشانی  پلکانی 
است، یا به فضای خصوصی پایین یعنی اتاق های بازی و اکران فیلم خانوادگی هدایت می کند. 
فضای خصوصی باال چنان که گفته شد دارای دو اتاق خواب، یک اتاق نشیمن، و یک تراس با 
چشم انداز دلپذیر است. در انتهای حجم مستطیل شکل طبقه ی فوقانی، سوییت اصلی اتاق 
خواب قرار گرفته که تراس مخصوص به خودش را دارد که در باالی استخر قرار می گیرد، و 
دیدی پانورامیک از رودخانه ی جاجرود و کوهستان های پرشکوه اطراف برای بیننده فراهم 

می آورد. 
باغ از طریق یک پل به محوطه ی چمنی متصل می شود که برای بازی فوتبال و لذت از 

فضای دلباز بیرونی طراحی شده است.
نکته ی آخر این که تجربه ی اسکان در بخش های مختلِف سایت و تپه، به ویژه فضاهای 
بینابینی، ایجاد تنوره ی بلندی که برای پله در نظر گرفتیم، و ارتباط میان طبیعت و معامری، 

شاخص عمده ی این ویال به شامر می آید. 
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ساختامن مسکونی پارک

بهزاد حیدری، شیرین صمدیان

هر گاه به پالن یک بنای قدیمی نگاه می کنم احساس وصف ناپذیری به رساغم می آید. خلق 
فضا در توده، حکم هندسه ی خالص در درون، اشکال هندسی محاط در دایره، همگی مانند 
لحظه ای هستند که گویی قبالً دیده ام و در حال تکرار شدن هستند. زمین این خانه دارای ۴ منا 
و به صورت جزیره در کنار پارکی محلی قرار گرفته است (مشابه یک کوشک). با وجود ۴ منا، 
طراحی فضاها از هسته ی مرکزی پالن آغاز و به اطراف گسرتده شد (مشابه یک پالن قدیمی). 
توده ی سیاه رنگ هست شدند  از دل  گونیای سفید  و  راست گوشه  اشکال هندسی منظم، 
(مشابه یک پالن قدیمی). حد فاصل هندسه ی خالص فضاها در داخل، با اضالع غیر گونیای 

موازی با گذر در خارج، توده ای حجیم به وجود آورد (مشابه یک پالن درون گرای قدیمی).
با نگاه برون گرای معامری امروز، این توده به فضای نیمه باز مبدل و احجام سفید خالص 
درونی با پوسته ی آجری ظریف و تأثیر پذیرفته از محورهای اصلی، باد و سیالیت محیط در 
آغوش کشیده شد (مشابه رواق یک کوشک). پوسته ی بیرونی به وسیله ی دو محور عمود بر 
هم در کل تبدیل به چهار بخش اصلی شد (مشابه محورهای یک کوشک) و محورهای عمود 

بر هم، در محل تقاطع با منا، کششی به سمت داخل بنا به وجود آورده اند؛ این کشش، هامن 
تاریکی رواق در آکس های یک کوشک است (مشابه ایوان های یک کوشک). با قوس دار شدن 
چوب های زیر سقف و دیوارهای در بر گیرنده ی محورهای به داخل کشیده شده، سایه های 
مشابه و آشنایی تولید شد (مشابه سایه ی ایوان یک کوشک و یا خانه). و اما همه ی اینها برای 

یک خانه روح نخواهد شد ... و دمیدن روح شاید چیزی است ناگفتنی.
هامن طور که در معامری خانه های ایرانی در بافت شهرها نه هندسه ی خالص درونی، 
حاکم بر منای بیرونی می شود و نه معابر ارگانیک، بر ساختار هندسی منظم درون پالن تأثیر 
منفی می گذارد، این الگو با دو الیه شدن منا در این پروژه محقق گردید و گفت و گوی میان این 
دو الیه در عرصه ی فضاهای نیمه باز، سیالیتی به وجود می آورد که در منا قابل شنود است. 
در طراحی عنارص منا تالش شد تا حس سیالیت محیطی حجم حفظ و تقویت گردد. در این 
راستا عنارص منا عنارصی بی پایان اند تا هیچ نقطه ی مکثی به وجود نیاید و امتداد برصی بدون 
وقفه حفظ گردد. سایبان ها به عنوان عنارص محافظ و سایه انداز در راستای پوسته های آجری 
و هامهنگ با فرو رفتگی های منا امتداد برصی افقی را تقویت می کنند؛ نحوه ی چیدمان آجرها 

نیز در تقویت این تداوم نقش مهمی دارد.

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن مسکونی پارک، مسکونی
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور طرح و معامری پرگار

 معامران اصلی: بهزاد حیدری، شیرین صمدیان
 همکاران طراحی: مریم غالمی، آناهید قاسمی، نیکروز سیدی

 اجرا: بهزاد حیدری
 همکاران اجرا: سهند مظلومی، نیکروز سیدی

 آدرس پروژه: قیطریه، خیابان سهیل، نبش خیابان سپیده، پالک ۲

 مساحت/ زیربنا: ۳۷۰ مرت مربع، ۱۵۰۰ مرت مربع
 کارفرما: رسول عزیزی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۲-۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: حسین فراهانی، مهرداد عمرانی

www.pargar-arch.com                                                                       :وب سایت 
pargar.arch@gmail.com                                                                          :ایمیل 
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ساختامن تجاری سایپا

افشین خرسویان

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن تجاری سایپا
 رشکت/ دفرت طراحی: رشکت مهندسین مشاور فرا طرح رشق 

 معامر اصلی: افشین خرسویان
 همکاران طراحی: احسان پویان فر، مژگان گیفانی، نفیسه شجاع

 طراحی و دکوراسیون داخلی: افشین خرسویان و همکاران 
 نوع سازه: سقف کوبیاکس، اسکلت بتنی 

 آدرس پروژه: مشهد، بلوار معلم، نبش معلم ۲۴
 مساحت/ زیربنا: ۱۲۷۰ مرت مربع، ۴۰۸ مرت مربع

 کارفرما: محمد ورزنده (منایندگی شامره ۳۴۱۱۰۱۰ خودرو سازی سایپا)
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۸۹-۱۳۹۲

info@afshin-khosravian.com                                                                  :ایمیل 

از ایده تا اجرا
صنعت  آشنای  نام  یک  با  که  آنجا  از  داشتیم  این  بر  سعی  طرح  ابتدای  در  پروژه  این  در 
خودروسازی کشور (سایپا) روبرو بودیم، علی رغم کوچک بودن زمین، ضوابط محدود کننده ی 
شهرسازی، هندسه ی زمین و مساحت کم زیربنا، برخوردی متفاوت و عمیق تر نسبت به طرح 
آن داشته باشیم تا عالوه بر پاسخگویی به نیازهای کارفرما به قلمروهای باالتر معامری نیز 
پا نهیم. عالوه بر این، این پروژه در کنج مفصل ارتباطی یک راسته ی تجاری فعال و بافت 

مسکونی پیرامون خود بود که سعی داشتیم الگویی مناسب برای این مورد طرح مناییم.

از موضوع پروژه و صنعت خودروسازی دو محور را که یکی تکنولوژی در صنعت و 
دیگری رسعت و حرکت می باشد، مد نظر قرار داده و تالش منودیم معامری ما نیز منودی از 
این دو مفهوم را در خود در برگیرد و تا پایان جزئیات از جمله پلکان ورودی و … نسبت به 
ایده های محوری و کانسپت طرح وفادار باشیم. صفحات و احجام خالص روی هم لغزیده و 
پر انرژی و پویا، سطوح شیشه ای، سازه ی منایان شیشه ها، کنسول های نسبتاً بزرگ، رنگ سفید 
و مشکی و ترکیب آن با قرمز صنعتی و محرک، بخشی از منودها و ابزارهای ما در رسیدن به 
طرح بوده است. در واقع، قرار دادن پروژه ای با منود تجاری صنعتی همجوار بافت مسکونی 

از چالش های بزرگ طرح بود که سعی در پاسخ به آن داشتیم.



۱۲۶۱۲۷



۱۲۸۱۲۹

وقتی به آموزش فکر می کنیم اغلب مدارس را در غالب سنتی و مفهوم رسمی به یاد می آوریم. 
اتفاق  تنها می تواند در کالس های درس رسمی  یادگیری واقعی  باورند که  این  بر  اکرث مردم 
افتد. برخی دیگر نیز فکر می کنند که یادگیری در هر شکل و محیطی اتفاق می افتد. مؤسسه 
خیریه آموزشی نور مبین با برخورداری از سیستم آموزشی خاص و ایجاد فضای آموزشی باز 
برای کودکان بسرتی را ساخته است که در آن داشنت آزادی عمل برای دانش آموزان مجموعه 
امری رضوری است. این موسسه بدون دریافت شهریه از دانش آموزان برای رسیدن به باالترین 

سطوح آموزشی و پرورشی در استاندارهای روز دنیا تالش می کند. 
زمین پروژه در سایتی به مساحت ۲۸ هکتار در شهر بسطام از توابع شاهرود واقع شده 
است. این سایت دارای طرح جامعی مشتمل بر کاربری های گوناگون در توسعه ی آتی در 

جهت شکل گیری مجتمع آموزشی نور مبین است. 
در طراحی این مدرسه با برنامه ای مواجه شدیم که با مدارسی که تا به حال تجربه کرده 
و آموزش دیده بودیم کامالً متفاوت بود. می توان گفت که در این مدارس همه ی آنچه که ما 

از سیستم آموزشی در مدارس خود تجربه داشتیم بود، ولی با نگاهی دیگر. 

تبدیل  به  منجر  معین  و  مستقل  احجام  قالب  در  برنامه  تکثیر  طریق  از  موضوع  این 
ساختامن آموزشی مدرسه به محله ای آموزشی شده است. این محله ی آموزشی هامنند یک 
محله ی شهری شامل دید و منظر های گوناگون، فضاهای سبز، زمین های بازی و فضاهای مکث 
با حس  از تعامالت مرتبط  این مجموعه ی سه کالسه وارد سطحی  می شود. دانش آموزان در 
تعلق و مالکیت به فضا و پدید آمدن احساسات و تعامالت همسایگی، محله ای و درگیر شدن 
در روابط فضایی بینابینی در رابطه با آن چیزهایی که به آن ها درجات متفاوتی از تعلق خاطر 

دارند، می گردند. 
این محله ی آموزشی در هامن حالی که از طریق قرارگیری در سطوح مختلف، دید و 
منظرهای متنوعی را به دانش آموزان عرضه می کند، با تقسیم چشم انداز به سطوح مختلف، 
دانش آموزان با قرارگیری در هر یک از این سطوح با تنوع چشم انداز در محیط و اطراف خود 
مواجه می شوند، و دید و منظر دراین محله ی آموزشی پدید آمده، در سه تراز زمین های بازی، 

محوطه و بام شکل می گیرد. 

 نام پروژه/ عملکرد: مدرسه ی گروه دو آموزشی مؤسسه ی خیریه ی نور مبین
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت تجربه ی بنیادین معامری 

 معامران اصلی: انسیه خمسه، آرش نصیری
 همکاران طراحی: سمیرامیس قربانی، احسان اسکندری، محمد حسین عظیمی، امیر نصیری 

مهشید آقاخانی، پریسا اله قلی، سمیرا رضی پور
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: گرمایش کفی و کولر آبی، اسکلت فلزی

 آدرس پروژه: استان سمنان، شهر بسطام، جاده ابرسج، سایت مجموعه ی آموزشی نور مبین

 مساحت زیربنا: ۲۵۰۰ مرت مربع، مساحت محوطه سازی: ۴۳۰۰ مرت مربع
 کارفرما: مؤسسه ی خیریه ی فرهنگی-آموزشی نور مبین، حسین فرزین نیا

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: زمستان ۱۳۹۰-تابستان ۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: علی دقیق، بهروز خمسه، رسوش ریاضی

www.feastudio. com                                                                          :وب سایت 
info@feastudio.com                                                                                :ایمیل 
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 آدرس پروژه: کرج، جنب اتوبان تهران ـ کرج، میدان استاندارد
 مساحت: ۶۰۰۰ مرت مربع در دو طبقه

 کارفرما: خانه ی طرح هارمونی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۰-۱۳۹۵
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دیباچه
بی شک هر اثر ارزشمند ساخت برش، تنها یک داعیه در رس دارد و آن، درک و ارتقای کیفیت 
زندگی انسان  یا مخاطب است. هر تصمیمی، به خصوص  در حیطه ی معامری، اعم از انتخاب 
اندازه، رنگ، حضور نور و سایه، تناسبات فضاهای داخلی و خارجی و صورت ظاهری بنا و ... و 
در نهایت  مفهومی که اثر منتقل می کند، همه و همه وقتی شخصیت می یابد که هدف خود 
را بهره مندی هر چه بیشرت مخاطب قرار داده باشد. این راز ساخنت و آفرینش آثار ماندگار در 
همه ی شئون زندگی ماست؛ گوهر است که هر کس بدان دست یابد، می تواند اثری سودمند، 
بنا به فطرت و غریزه و  با طراوت و شاید بی زمان بسازد. چیزی که بی گامن  زیبا، زنده و 

تجربه ی هزاران ساله ی نوع برش اجتامعی در هر حوزه ای ممکن است شکل بگیرد.
بنا بر شواهد موجود، باید اذعان منود مجموعه ی معامری هارمونی ترکیب سازگاری است 
برای ارتقای کیفیت یک کارکرد اجتامعی؛ جایی است که به ما نشان می دهد می توان حتی 
در قالب یک کسب و کار، بوی شعوِر طراحی، بوی قدمت، احرتام به مخاطب و زیستگاه آن 
و همچنین مفهوم مسئولیت اجتامعی را به خوبی احساس کرد. پاسخ مناسب و خالقانه به 
محدودیت های بسیار پروژه که ناشی از الزام به ادامه کار بر اساس سازه ی به جا مانده از 
بازار روز قبلی، پایبندی به استفاده از بازیافت، تعهد به کاهش مرصف انرژی و رویکردهای 
برابر حوادث  در  تیم معامری، حتی  و همچنین عکس العمل های خالقانه ی  زیستی  محیط 
پیش آمده در طول اجرا، منجر به آفرینش فضاهایی بکر گردیده که هر بیننده ای را تحت تأثیر 
قرار می دهد. به نظر می رسد در این پروژه بیشرت از فرایند ابداع تا فرایند یک اکتشاف روبرو 
هستیم. خشت به خشت آن بازگوی روح، احساس و انگیزه ی انسان هایی است که آن را بنا بر 

جوهر و گوهر خود، همچون موسیقی بداهه، نواخته اند.
نکته آخر آنکه، این مجموعه از معدود بناهای تجاری در جهان می باشد که رویکردهای 
فرهنگی، تاریخی و زیست محیطی در آن، بسیار پر رنگ و هامهنگ، در کنار یک کسب کار، 

نفس می کشد.

مروری بر تاریخچه ی تاریخی سایت پروژه
در آبان ۱۳۱۶ قراردادی میان دولت ایران و کنرسسیوم دماگ، کروپ از آملان برای احداث یک 
واحد فوالدسازی در کرج امضا و تأسیسات آن بین سال های ۱۳۱۸ تا ۱۳۱۹ خورشیدی بنا شد. 
اصل کارخانه در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۸۶ به عنوان یکی از آثار ملی ایران با شامره ی ۱۹۱۷۱ به 
با عنوان «مهامنرسای کارخانه ی ذوب آهن»  ثبت رسیده است. مکان پروژه ی هارمونی که 
شناخته می شود، در زمان احداث کارخانه ی ذوب آهن، محل اسکان مهندسین آملانی و شامل 
۷ بنای مسکونی بوده است. این بناها و سایر قسمت های کارخانه، پیش از جنگ جهانی دوم 
احداث شد، ولی بعدها و پس از توقف احداث کارخانه، مدت ها به فراموشی سپرده شد. 
سال ها بعد، بر اثر استفاده ی نادرست و عدم نگهداری، عمده ی قسمت های آن تخریب گردید.

معرفی مجموعه ی هارمونی
این مجموعه به هشت بخش کلی تقسیم می گردد:

 منایشگاه برندهای متنوع مبلامن فضای داخلی
 منایشگاه مبلامن فضای باز

 منایشگاه اکسسوری و دکوراسیون
 منایشگاه فرهنگی و هرنی
 فضای اسرتاحت و پذیرایی

 ساختامن اداری
 فضای سبز

 بخش های خدماتی

مبانی طراحی چالش ها، رویکردها و تعهدات طراحان
مهم ترین عنرص و اساس طراحی و اجرای مجموعه ی هارمونی، سعی در وفاداری به اصول 
معامری پایدار است. در این راستا می توان به نقاط برجسته ی ذیل به عنوان نشانه هایی از 

این مهم اشاره منود:
 تالش برای کاهش مرصف منابع تجدیدنا پذیر

 طراحی با رعایت رصفه جویی در مرصف انرژی
 باز آفرینی مصالح موجود در سایت و نیز مواد و مصالح باقیامنده در کارگاه های تولید و 

فروشگاه های کارفرما 
 احیای هویت فرهنگی و بومی و پایبندی به بافت شاخص گذشته ی آن

 توجه به موقعیت شهری و دسرتسی ها
 توسعه ی فضای سبز منطقه و رویکرد معامری سبز در فضاهای داخلی و خارجی

ارتقای  به  ایجاد فضایی در جهت کمک  با  تعامالت اجتامعی و فرهنگی  برای   بسرت سازی 
فعالیت های فرهنگی ـ هرنی

طراحی کلیه ی بخش ها هر چند با در نظر گرفنت کارکرد، الزامات و نیازمندی های خاص 
خود دارای پیچیدگی های فراوانی بود، اما چالش اصلی حفظ نظام و یکپارچگی کل مجموعه و 
اجتناب از ناهمگونی و شکست خط برصی بیننده بود و خوشبختانه این مهم تا حدود بسیار 
زیادی حاصل گردیده به نحوی که بیننده در عین مشاهده ی سبک های مختلف معامری فضاها 
که به اقتضای سبک های مختلف محصوالت عرضه شده، به هیچ روی دچار گسست برصی یا 
مشاهده ی فضایی غیر قابل پیش بینی که در تضاد با ماهیت کل مجموعه باشد، منی گردد. در 
واقع، انتخاب محل منایش سبک های مختلف مبلامن با توجه به حساسیت فضاسازی متناسب 
با آن سبک از یک سو و حفظ یکپارچگی حسی نسبت به کل مجموعه از سوی دیگر و نیز 
مسیرهای افقی و عمودی حرکت در مجموعه ی هارمونی با هوشیاری کامل و در نظر گرفنت 

پارامرتهایی نظیر ابعاد و ارتفاع فضا، نور طبیعی و مصنوعی، رنگ و غیره طراحی گردید.
یکی دیگر از چالش های مهم در طراحی این مجموعه، تلفیق معامری سنتی بازارهای 
ایران با معامری مدرن و مؤخر است. شایان ذکر است محصوالت ارائه شده در این مجموعه 
طیف وسیعی از سبک های مبلامن را در  بر  می گیرد: از سبک های کالسیک و نئوکالسیک گرفته 
این سبک ها نیازمند فضاسازی هایی است که با  تا سبک های مدرن و پست مدرن و عموماً 
فضای معامری سنتی فاصله بسیاری دارد، اما با استفاده ی هوشیارانه از برخی فرم های رایج در 
معامری سنتی و نیز مصالح شاخص این دو سبک، این تلفیق با ظرافت صورت پذیرفته است.

مجموعه ی تجاری، فرهنگی، تاریخی و اداری هارمونی
(برنده ی لوح تقدیر ویژه ی هیئت داوران اولین جایزه ی ساختامن سال ایران ۱۳۹۵) 

مرتضی رحیمی فاراب
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پاره ای از شاخصه های مجموعه ی هارمونی 
در تبیین بیشرت مشخصات و عنارص کلیدی مبانی طرح و در راستای معامری پایدار، به پاره ای 

از شاخصه های به کار گرفته شده در احداث مجموعه ی هارمونی به موارد ذیل اشاره می گردد:
 آجرهایی از جنگ جهانی دوم 

در ساخت مجموعه ی هارمونی، از آجرهای به جا مانده از بنای اولین کارخانه ی ذوب آهن 
ایـران که در جنگ جهـانی دوم نیـمه کاره رها گردیده بود، آگاهانه اسـتفاده شده  اسـت. از 
جمله آجرهایی که با رنگ و بافت منحرص به فرد خود، شاهد رویدادها و تاریخ منطقه بوده اند، 
به یقین از جمله آجرهایی که با رنگ و بافت منحرص به فرد خود، شاهد رویدادها و تاریخ 
منطقه بوده اند و جزء اولین خشت های توسعه صنعتی این کشور به شامر می آیند. خشت به 

خشت آنها با وسواس و اشتیاق بسیار و به رسم امانت استفاده گردیده است.
 بازیافت و باز آفرینی خالقانه 

 از مصالح و مواد به جا مانده در طول سال ها در کارگاه های تولید، انبارها و فروشگاه های 
قبلی و مصالح و مواد به وجود آمده در حین اجرا، استفاده ی مجدد گردید که در نهایت بیش 

از ۵۰ درصد بنا از بازیافت خالقانه ی مصالح ساخته شده  است.
- استفاده از قطعات شیشه ای دست ساز ارزشمندی از هرنمندان ایتالیایی که در طی سال ها 
صدمه دیده و یا شکسته شده بودند. آنها الهام بخش واحد طراحی برای اجرای یک منایش در 

دل دیوارهای رسد بودند.
- از چوب هایی که در طول اجرای پروژه برای قالب بندی سقف ها استفاده شده بود، به عنوان 

عنرصی دکوراتیو در طراحی فضای داخلی  استفاده گردید.
- با استفاده از شیشه های باقیامنده در انبارها و گل های آسیب دیده در واحد اکسسوری، 

دیوار مه خلق گردید.
- نرده های چوبی از مصالح بازمانده از صد سال پیش که مجدداً استفاده گردید.

- از درختان خشکیده ی کهنسالی که پیش از آغاز پروژه وجود داشت، به عنوان جلوه ای از 
طبیعت در طراحی داخلی استفاده گردید.

 کاهش قابل توجه در مرصف انرژی 
با  گرفته شد  تصمیم  فراوان، رسانجام  بررسی های  و  کنکاش  با  انرژی  بحث رصفه جویی  در 
پذیرش ریسکی زیاد، از تلفیق فناوری روز و دانش و تجارب اجدادمان در ایام گذشته ابتکار 
از  تنظیم و کنرتل رسمایش و گرمایش  ایران، جهت  بازارهای سنتی  جدیدی خلق گردد. در 
سقف های گنبدی شکل با تعبیه ی دریچه هایی جهت تعویض هوا و انتقال نور خورشید به 
داخل بازار استفاده می گردید. فرم هندسی و حجمی مجموعه ی هارمونی نیز این امکان را 
فراهم آورد تا از این تکنیک دیرپا در طراحی سیستم تهویه ی مطبوع پروژه استفاده گردد. 
با الگو برداری از بادگیرهای مناطق کویری ایران، با هدایت آب داخل آبگیر به درون فضا، 
ضمن افزایش کیفیت برصی در طراحی داخلی، از این عنرص مهم در تهویه ی مطبوع مجموعه 
استفاده گردید. همچنین با استفاده از گیاهان فراوان در داخل مجموعه، بخشی از پاالیش و 

تلطیف هوا به دست طبیعت سپرده شد.
رسمایش: بزرگ ترین منبع ایجاد گرما، نورگیر رسارسی بسیار بزرگی است که در سقف این 
مجموعه می باشد. پس از مطالعات فراوان، با ایجاد شکافی به عرض ۱۰ سانتی مرت دور تا دور 
سقف و همچنین استفاده از سیستم های مولد رسمایشی کارخانجات کشت قارچ، گلخانه ها 
و دامپروری ها (با مقداری تغییرات و بهینه کردن آنها) هوای رسد از بیرون به درون جریان 
خواهد داشت و هوای ورودی تنها راه گریز خود را از آن شکاف ۱۰ سانتی مرتی سقف خواهد 
داشت؛ پس بدینوسیله، ضمن جلوگیری از انتقال هوای گرم سطوح باال به پایین، هوای گرم 
سطوح پایین تر نیز از این شکاف خارج می گردد. همچنین با افزودن یک پوشش P.V.C اکرلیک 
روی سقف گنبدی از جنس پلی کربنات حدود ۶۰ درصد از تابش مستقیم خورشید به داخل 

کاهش یافته است و مهم تر آنکه برای هدایت صحیح جریان هوا به تقسیم فضاهای داخلی 
مبادرت گردیده است که به مرصف بهینه ی انرژی کمک شایانی منوده است.

گرمایش: در فصل های رسد با پوشاندن شکاف ده سانتی مرتی سقف، بیشرتین بهره از تابش 
نور خورشید به فضای داخلی به وجود خواهد آمد. با توجه به پوشش محیط خارجی بنا با 
شیشه های دو جداره و رنگی و استفاده تواماً از آجر و پانل های عایق در دیوارها، تیم مهندسی 
با محاسبه ی انرژی مورد نیاز برای گرمایش، تصمیم به استفاده ی مجدد از موتورخانه ی قدیمی 
موجود در سایت گرفت و با  تقویت آن، این منبع را به بهرتین گزینه با باالترین بهره وری 

تبدیل کرد.
روشنایی فضاها: مهم ترین عنرص روشنایی در مجموعه ، نور طبیعی خورشید است؛ به نحوی 
که در طول روز بیش از ۷۰ درصد فضاها به هیچ گونه نور مصنوعی نیاز ندارد. برای روشنایی 
با استفاده از نور مصنوعی نیز از فناوری های نوین و چراغ های فوق کم مرصف و پیاده سازی 

سیستم کنرتل روشنایی استفاده گردیده است.
دیگر  از  انرژی،  در مرصف  افزایش رصفه جویی  انرژی: جهت  تکنیک های رصفه جویی  سایر 
فناوری ها نیز در بخش های مختلف استفاده گردید که به طور خالصه می توان به استفاده از 
شیشه های دو جداره، هوابندی ساختامن، تعبیه ی فیلرتهای ورودی، کنرتل هوشمند روشنایی و 

آبیاری و کنرتل هوشمند تجهیزات مولد رسمایش و گرمایش اشاره کرد.
 سبزینگی 

الگوهای زیست محیطی  بر اساس  که  است  در جهان  تجاری  بناهای  پروژه جزء معدود  این 
طراحی گردیده است. طراحان با هدف حفظ و احیای بافت و هویت گذشته ی منطقه، اقدام 
به کاشت بیش از ۵۰۰۰ درخت و گیاه در داخل مجموعه و اطراف آن منودند که منجر به 
توسعه ی فضای سبز و احیای اکوسیستم گذشته ی منطقه گردید. پیرامون توسعه ی فضای سبز 
طبیعی در اطراف پروژه بر آن شدیم تا با استفاده از گیاهان متنوع در فضای داخلی و ایجاد 
جریان آب های روان در فضای داخلی، به وجود آورنده ی حسی آرام بخش در فضایی دل انگیز 
و مفرح بوده باشیم تا این امر کمک شایانی به کاهش دما در روزهای گرم سال منوده و در 
باز مجموعه ختم  در فضای  ارومیه  دریاچه ی  آبگیری شبیه  به  آبی،  اکوسیستم  این  نهایت 

می گردد.
 آبگیری شبیه به دریاچه ی ارومیه

 آبگیر مجموعه به هدف یادآوری فاجعه ی خشک شدن دریاچه ی ارومیه احداث گردیده است 
تا هم منادی از آن دریاچه ی زنده باشد و هم یادآور نقش حقیقی آن در طبیعت، اما متام 
این زیبایی ها به آنجایی ختم می شود که از این دریاچه به عنوان پشتیبان اصلی آبیاری برای 

گیاهان و سبزینگی مجموعه استفاده می گردد.
 خانه ی هرن

با توجه به مسئولیت های اجتامعی یک برند و در راستای رسالتی که این مجموعه در تعامل 
با جامعه برای خود احساس می کند، بخش قابل توجهی از مجموعه به عنوان یک گالری هرنی 
برای منایش و هامیش های هرنی و فرهنگی در نظر گرفته شده است که عموماً به رایگان در 

اختیار هرنمندان و هرن آموزان قرار می گیرد.
 فضای اسرتاحت و پذیرایی

با توجه به وسعت مجموعه، فضایی برای اسرتاحت مراجعان و پرسنل این مجموعه در نظر 
گرفته شد. در طراحی این بخش نیز استفاده از عنارص طبیعی و آرام بخشی نظیر آب جاری 
با ماهی هایی که با جنب و جوش خود یادآور جریان سیال زندگی هستند، استفاده گردید و 
چشم انداز این فضا به فضای سبز و آبگیر بیرون ساختامن، حس طراوتی دوچندان را به کاربران 

القا می کند.

پالن طبقه ی اول

پالن طبقه ی همکف



۱۳۸۱۳۹



۱۴۰۱۴۱

سهراب رفعت

با توجه به فضاهای درخواستی کارفرما (برای طراحی یک ویالی تفریحی) و همین طور شکل 
هندسی و مساحت زمین، سعی بر آن شد که با حجمی کشیده شده در عرض زمین بیشرتین 
نور طبیعی جنوب را در فضاهای داخلی (به خصوص در زیرزمین) داشته باشیم. با این ایده ی 
ساده توانستیم بیشرتین لند اسکیپ را مقابل ویال فراهم کنیم که در آن عملکردهایی نظیر 

استخر، تراس، آالچیق و پارکینگ ارتباط منطقی و روانی را با ویال داشته باشند.
 در شکل گیری حجم اولیه، عالوه بر نحوه ی دریافت نور و سادگی در حجم، محدودیت های 
سطح اشغال و ارتفاع مجاز (حداکرث دو طبقه روی همکف) نیز دخیل بودند، که نهایتاً طرح 
در دو طبقه روی زمین و یک طبقه زیرزمین شکل گرفت. فضاهای تأسیساتی، خدماتی، بازی، 
تفریحی و ورزشی در طبقه ی زیرزمین، فضاهای عمومی و اتاق مهامن در طبقه ی همکف و 
نیز فضاهای خصوصی خواب ها در طبقه ی اول قرار گرفتند. ارتباط این سه طبقه به وسیله ی 
پله ای دوار از جنس فلز و از طریق یک وید صورت پذیرفت که خود باعث ایجاد کوران طبیعی 

هوا شده است. 

برای ارتباط برصی بهرت با فضای سبز سایت و استفاده از کوران و نور طبیعی، بیشرتین 
شفافیت حجم در منای شاملی و جنوبی تعریف شده است؛ اما در قسمت رشقی و غربی بنا 
به دلیل وجود همسایگی و ایجاد محرمیت، این شفافیت به کمرتین میزان خود می رسد. برای 
جلوگیری از به وجود آمدن اغتشاشات برصی در منا و عدم غلبه ی حجم بر سایت، سعی شد 
با استفاده از مرتیال ساده ای مانند سیامن با رنگ سفید در کنار مرتیال مکملی همچون چوب 
به این مهم پرداخته شود؛ همچنین در درون بنا نیز رنگ غالب سفید انتخاب گردید تا حس 
سبکی و سادگی بیشرتی را در خوانایی آن نزد کاربر القا کند. در نهایت با نظارت، اجرای صحیح 
و نیز ارائه ی جزئیات مختلف اجرایی برای تک تک قسمت ها، سعی گردید که به ماندگاری و 

طوالنی شدن عمر مفید بنا و کمرت کردن هزینه ی مراقبت آن کمک شود.

ویالی ۷ سنگان

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی ۷ سنگان
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری سهراب رفعت

 معامر اصلی: سهراب رفعت
 همکاران طراحی: نگین عسگری، وحید جودی، محمد شوقی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: نگین عسگری
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داکت اسپلیت، فلزی

 آدرس پروژه: قزوین

 مساحت زیربنا: ۷۲۰ مرت مربع
 کارفرما: سید غفار احمدی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۹۵-۹۶
 عکاسی پروژه: وحید جودی

www.sohrabrafat.com                                                                       :وب سایت 
sohrab_rafat@yahoo.com                                                                       :ایمیل 



۱۴۲۱۴۳

۱. ورودی     ۲. استخر     ۳. آالچیق     ۴. آبنام     ۵. تراس     ۶. پارکینگ     ۷. سالن پذیرایی     ۸. اتاق تلویزیون     ۹.شپزخانه    ۱۰.مطبخ     ۱۱. رسویس بهداشتی     ۱۲. اتاق خواب مهامن     ۱۳. گودال باغچه     
۱۴. اتاق پرستار     ۱۵. اتاق خدمتکار     ۱۶. اتاق بازی     ۱۷. سونا     ۱۸. جکوزی     ۱۹.پنرتی     ۲۰. حامم     ۲۱. موتورخانه     ۲۲. رختشویخانه     ۲۳. انبار    ۲۴. جکوزی   ۲۵. اتاق خواب     ۲۶. اتاق خواب اصلی     

۲۷. اتاق نشیمن     ۲۸. آسانسور



۱۴۴۱۴۵

سهراب رفعت
ویالی شامره ی ۵ فردوس

با زیربنای ۴۸۰ مرت مربع در قطعه ی جنگلی شهرک فردوس به  ویالی فردوس شامره ی پنج 
مساحت ۸۰۰ مرتمربع واقع شده است.

ایده ی  با توجه به قوانین حاکم بر شهرک و موقعیت قرارگیری زمین و همسایگی ها، 
آن،  به  دیگری  ادغام حجم  با  که  گرفت،  اساس یک مکعب ساده شکل  بر  اولیه ی طراحی 
روابط فضایی و عملکردی مورد نیاز تکمیل گردید. به این ترتیب پتانسیل ایجاد بازشوهای 
میان  ارتباط برصی  که  آمد،  به وجود  باغ در شامل  و  به کوه در جنوب  دید  برای  گسرتده 
فضای داخل و خارج را بیشرت کرد. یکی از نکات مورد توجه در این پروژه به وجود آوردن 
بازشوهای غیرمستقیم در جداره های رشقی و غربی بود، که عالوه بر رعایت حریم خصوصی 
سیرکوالسیون  به  مناسب  و جهت دهی  کنرتل  باعث  به همسایگی ها،  نسبت  اتاق خواب ها 

طبیعی هوا گشت. 

برای ایجاد ارتباط بیشرت ساکنین با فضای سبز سایت در طول روز، کاربری های عمومی در 
طبقه ی همکف و کاربری های خصوصی در طبقه ی اول در نظر گرفته شدند. ارتباط عمودی 
این دو طبقه به وسیله ی پله ای فلزی تأمین می گردد که سعی شده با طراحی منحرص به فرد 

خود جزئی جداناپذیر از طرح باشد. 
از عوامل دیگر دخیل در شكل گیری طرح می توان به موارد زیر اشاره كرد: محدودیت 
ارتفاع و فواصل بنا طبق قوانین شهرك؛ پاسخ به درخواست ها و نیازهای کارفرما؛ دقت در 
انتخاب مرتیال ها و پوشش های نهایی با طول عمر باال؛ انتقال حیاط بزرگرت به پشت ویال برای 
ارتباط راحت تر و روان تر با آشپزخانه و سالن همکف؛ ارتباط چندسویه ی افراد در تراس شاملی 

با طبقه ی اول، همکف و حیاط پشتی (بیشرت شدن ارتباط برصی در عملکردهای عمومی).

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی شامره ی ۵ فردوس
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری سهراب رفعت

 معامر اصلی: سهراب رفعت
 همکاران طراحی: سالومه بابایی، نگین عسگری، محمد شوقی، وحید جودی 

 طراحی و دکوراسیون داخلی: سالومه بابایی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داکت اسپلیت، فلزی

 آدرس پروژه: مازندران

 مساحت زیربنا: ۴۸۰ مرت مربع
 کارفرما: رضا مستأجران

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۹۶-      ۹۵
 عکاسی پروژه: وحید جودی

 www.sohrabrafat.com                                                                       :وب سایت 
sohrab_rafat@yahoo.com                                                                       :ایمیل 
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پالن طبقه ی همکف، مبلامنسایت پالن
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پالن طبقه ی اول، مبلامن
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سهراب رفعت

ویالی توتستان
(برنده ی لوح تقدیر ویژه ی هیئت داوران اولین جایزه ی ساختامن سال ایران ۱۳۹۵) 

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی توتستان، ویالی مسکونی تک واحدی آخر هفته
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری سهراب رفعت

 معامر اصلی: سهراب رفعت
 همکاران طراحی: سالومه گلبابایی، نگین عسگری، محمد شوقی، وحید جودی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: سالومه گلبابایی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: سوپرپایپ، فلزی

 آدرس پروژه: کردان، بانوصحرا

 مساحت زیربنا: ۴۰۰ مرت مربع
 کارفرما: حمید کوره چیان

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: تابستان ۱۳۹۳-اسفند ۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: علی دقیق

 www.sohrabrafat.com                                                                       :وب سایت 
sohrab_rafat@yahoo.com                                                                       :ایمیل 

ویالی توتستان کردان با زیربنای ۴۰۰ مرت مربع، واقع در باغی ۲۸۰۰ مرت مربعی در دهکده ی 
بانو صحرای منطقه ی کردان قرار دارد. با کنار هم قرار دادن مسائل مختلفی مانند خواسته های 
اقلیم و جغرافیای محل، دسرتسی های زمین، دخالت  کارفرما، وضعیت زمین، دید و منظر، 
حداقلی به زمینه ی طرح و ...، به یک ایده ی اصلی در طراحی دست یافتیم که خط و خطوط 
اصلی ویال را شکل داد. توجه به دید و منظر دور دست و نیز خود زمینه و همین طور ایجاد 
ارتباط فیزیکِی روان بین فضاهای درونی و بیرونی فرم پروژه با دو مکعب مستطیل شکل 
گرفت. مکعب زیرین عالوه بر ارتباط برصی قوی با زمینه  جهت دهی شد و مکعب باالیی با 
چرخش نود درجه ای، دید و منظر اطراف و دور دست را پوشش داد. این در حالی است که 
سعی شده با عدم ایجاد بازشو در سمت غربی و رشقی، عالوه بر کنرتل نور مزاحم، محرمیتی 

نیز در دو جبهه به دلیل وجود همسایگی ها داشته باشیم.
در ادامه با توجه به فرایند طراحی طی شده، شفافیت جداره ی شاملی و جنوبی تقویت 

گردید تا عالوه بر ایجاد روشنایی طبیعی (به خصوص نفوذ نور جنوب در متامی فضاها) در 
طی روز، نوعی سیالیت درون به بیرون نیز به وجود آید. به لحاظ عملکردی، طبقه ی همکف 
با کاربری خصوصی در نظر گرفته شد و به زیر زمین نیز  با کاربری عمومی و طبقه ی اول 
فضاهای انباری، رختشویخانه، موتورخانه و تصفیه اختصاص یافت. با توجه به نیاز کارفرما، 
بخش عمومی ویال با گسرتش در سطح، تبدیل به فضاهایی مانند استخر، جکوزی، آتشگاه و 

آالچیق گردید تا روابط فضایی روانی بین فضای درون و بیرون شکل گیرد. 
 در پایان سعی گردید با ایجاد حجمی مینیامل از ایجاد اغتشاش برصی در زمینه پرهیز 
شود و باعث خوانش آسان و ماندگار در ذهن مخاطب گردد. همچنین ایجاد پوسته ی فلزی 
حجم باالیی ویال با گذر زمان کیفیت برصی متفاوتی را از خود نشان می دهد و در جهت 
نو آوری در استفاده از مرتیال بوده تا عالوه بر ایجاد کنرتاست بیشرت و تقویت حس معلق بودن 

حجم فلزی و حجم پایینی، خواسته های زیبا یی شناسانه ی طرح را نیز محقق سازد.



۱۵۰۱۵۱
۱. ورودی     ۲. رختکن     ۳. اتاق نشیمن     ۴. ناهارخوری     ۵. آبدارخانه     ۶. آشپزخانه     ۷. فضای خصوصی     ۸. اتاق خواب اصلی     ۹. اتاق خواب     ۱۰. حامم     ۱۱. جکوزی     ۱۲. انباری     ۱۳. رسویس بهداشتی     ۱۴. تراس
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ساختامن اداری مشتاق

امید شفیعی

اولین موضوع در طراحی داخلی و منای این پروژه، اصالت کاربرد، حفظ سادگی و توجه 
به هامهنگی و همگونی با بافت پیرامون بوده است. بنابراین در طراحی منا، اول، به تناسبات 
حجمی (تقسیم حجم به سه حجم کوچک تر با تغییر مرتیال) و دوم، به کنرتل تابش جنوبی 
و غربی (تابش بندهای آجری و سنگی) توجه شده است. با توجه به کاربری اداری، بهرت بود 
ساختامن تا حد امکان آدرس پذیر باشد؛ از طرفی، با توجه به اصل سادگی، نیاز بود حرکت های 
منا در عین سادگی، بزرگ مقیاس و یا منادین باشند؛ از این رو، تیغه های آجری چرخش  یافته، 
حاصل این تصمیم است. این تیغه ها، هم در روز با سایه اندازی های متفاوت و هم در شب 

از جهات مختلف دیدهای متفاوتی به ناظر می دهند. بنابراین، در عین سادگی، منای غربی 
پیچیده است چرا که از هر زاویه، تصویر متفاوتی را در ذهن ناظر متبادر می کند. ساخت 
تیغه های آجری به ارتفاع سه طبقه با نهایت دقت و بدون کوچک ترین خارج شدن از محور، 
آن هم بر روی کنسول، موضوعی قابل اهمیت بوده است که هم به لحاظ طراحی معامری و 

هم به لحاظ سازه با برنامه ی مناسبی صورت گرفته است.

 نام پروژه/ عملکرد: مشتاق، اداری
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری امید شفیعی

 معامر اصلی: امید شفیعی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: وی آر اِف، دال بتنی

 آدرس پروژه: اصفهان، خیابان مشتاق اول، خیابان ابولحسن

 مساحت/ زیر بنا: ۱۰۵۰ مرت مربع
 کارفرما: محمدرضا امینی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: شهریور ۱۳۹۳-مرداد ۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: فرشید نرص آبادی

www.omidshafieie.com                                                                     :وب سایت 



۱۵۴۱۵۵



۱۵۶۱۵۷

خانه ی پدر و پرس

امید شفیعی

این خانه در مجاورت مادی نیارصم و متعلق به ۲ خانواده (پدر، مادر، پرس و همرس) است. 
مجاورت با مادی، شخصیتی ویژه به پالک های اطراف می بخشد. مادی های اصفهان جوی هایی 
روباز هستند که در دوره ی صفویه برای توزیع آب ساخته شدند. مادی ها به دلیل داشنت آب 
در ماه هایی از سال و فضای سبز پیرامونشان، دید مناسب و هوای مطبوعی به بافت اطراف 
خود می بخشند و مهم تر از این دو مورد، باعث گشایشی فضایی در بافِت به شدت فرشده ی 
شهر می گردند. بنابراین به دلیل نزدیکی پالک به مادی سعی شد تا حد امکان بیشرتین دید به 
بیرون فراهم شود. پنجره ی بلند واحد دوبلکس و رسویس های بهداشتی با دید وسیع به بیرون 
و در عین حال محدودیت دید از بیرون به درون، نتیجه ی این تالش است. همچنین به دلیل 
باز بودن نسبی بافت پیرامون، سعی شد این باز بودن به داخل بنا نیز کشیده شود و فضاهای 
باز و بسته در هم بیامیزند. نتیجه ی این تصمیم، عقب نشینی پالک در قسمت رشقی و ایجاد 
حیاطی کوچک و خطی است که در اختیار واحد طبقه ی اول می باشد. به طور خالصه، در این 

پروژه، ایده های طراحی عبارتند از:

نو آوری و مزایای پروژه

پنجره ی بلند واحد دوبلکس و رسویس های بهداشتی با دید وسیع به بیرون و در عین حال، 
محدودیت دید از بیرون به درون، نتیجه ی این تالش است؛ به عنوان منونه، در حامم طبقه ی 

سوم می توان بدون دیده شدن آفتاب گرفت و دید مناسبی به فضای سبز بیرون داشت.

است، سعی شد با استفاده از خاصیت اثر دودکشی، تا حدی از تجمع گرما در زیر سقف 
کاست. ضمناً از آنجا که پنجره های زیر سقف تقریباً همیشه در سایه هستند و به دلیل ایجاد 

اختالف دما، اثر دودکشی تشدید می گردد.
در نهایت، الزم به ذکر است به دلیل باز بودن نسبی بافت پیرامون، سعی شد این باز 
بودن به داخل بنا نیز کشیده شود و فضاهای باز و بسته در هم بیامیزند. نتیجه ی این تصمیم، 
عقب نشینی پالک در قسمت رشقی و ایجاد حیاطی کوچک و خطی است که در اختیار واحد 

طبقه ی اول می باشد.

 نام پروژه/ عملکرد: خانه ی پدر و پرس، مسکونی
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری امید شفیعی

 معامر اصلی: امید شفیعی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتور خانه مرکزی، بتنی

 آدرس پروژه: اصفهان، خیابان مشتاق اول

 مساحت/ زیر بنا: ۹۰۰ مرت مربع
 کارفرما: سعید برهانی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: بهمن ۱۳۹۳-بهمن ۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: فرشید نرص آبادی

www.omidshafieie.com                                                                     :وب سایت 



۱۵۸۱۵۹



۱۶۰۱۶۱

ساختامن اداری بهتاش

امید شفیعی

ایده ی طراحی
از آنجا که کارفرمای پروژه یک رشکت حمل و نقل ریلی است، ایده ی اولیه  ملهم از خطوط 
پر پیچ و خم ریل قطار می باشد. هرچند انتخاب آجر برای اجرای تیغه های پیچ و تاب خورده به 
دلیل سازگاری این مرتیال با اقلیم اصفهان بوده است، بندهای افقی آجر بی شباهت به خطوط 

افقِی عمود بر ریل های راه آهن نیست.
نو آوری ها و مزایای پروژه

 بنا از سه طرف آزاد است، از یک طرف به سمت خیابان و از دو طرف دیگر به سمت بافت 
مسکونی قرار می گیرد. با توجه به تفاوت قوانین شهرداری برای دست انداز پنجره، بهرت آن بود 
راهکاری اندیشیده شود تا منای ساختامن در  هر سه سو، سیامیی مشابه داشته باشد و منا 
یکپارچه تر شود؛ بنابراین تصمیم بر آن شد تا از منای دو پوسته (double skin) استفاه گردد تا 

پوسته ی بیرونی فرای قوانین، سیامیی یکپارچه داشته باشد.
 به دلیل کاربری اداری و جلوگیری از ایجاد خیرگی چشم کاربران بر اثر تابش خورشید، عمق 
پوسته ی بیرونی (تیغه های آجری) ۵۰ سانتی مرت در نظر گرفته شد تا بتواند در حد امکان از 
ورود تابش مستقیم به درون فضا جلوگیری کند. افزایش عمق پوسته هامن کاری است که در 
معامری سنتی با تابش بند انجام می شد. از سوی دیگر، به دلیل موقعیت مناسب بنا و دید به 

کوه صفه، سعی طراح بر آن بوده است که بیشینه ی دید با توجه به کانسپت، برای کاربران 
فراهم آید. 

امکان  طراح  است  بهرت  حضور،  طوالنی  نسبتاً  ساعات  دلیل  به  اداری  محیط های  در   
شخصی سازی و افزایش احساس تعلق را برای کاربران مد نظر داشته باشد. مراقبت از گیاهی 
طبیعی و کاشت گیاهی دلخواه می تواند موجبات تعلق بیشرت به فضا را فراهم آورد. از سوی 
دیگر، بهرتین مکان برای قرار دادن فالورباکس ها داخل خم مقعر تیغه های آجری بود که خود 

به پایداری فرم منا نیز کمک می منود.
 طراح برای منحرص به فرد منودن فضاها و رهایی از کسالت و یکنواختی از رنگ به صورت 
گزیده و متناسب با کاربری در فضا استفاده کرده است؛ از طرفی به دلیل فرم منا، گشودگی 

هیچ فضایی شبیه فضای دیگر منی باشد.
تک  از  استفاده  طراح  شهرها،  سیامی  در  دیداری  اطالعات  ناهمگون  تعدد  و  آشوب  در   
مرتیال آجر را (در پوسته ی بیرونی) برگزیده است و به منظور جلوگیری از اغتشاش منا، مرتیال 

پوسته ی دوم، تیره در نظر گرفته شده است.

 نام پروژه/ عملکرد: بهتاش، اداری
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری امید شفیعی

 معامر اصلی: امید شفیعی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتور خانه مرکزی، عرشه ی فوالدی

 آدرس پروژه: اصفهان، سه راه حکیم نظامی

 مساحت/ زیر بنا: ۳۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: رشکت حمل و نقل ریلی بهتاش

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: اردیبهشت ۱۳۹۲-خرداد ۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: فرشید نرص آبادی

www.omidshafieie.com                                                                     :وب سایت 
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۱۶۴۱۶۵

دو ویالی لواسان

فرامرز رشیفی

طراحی و ساخت همزمان دو ویال در مجاورت یکدیگر برای دو برادر، به خودی خود، پروژه ی 
وسوسه انگیز و جذابی است، اما چالش هایی که در حین طراحی و حتی ساخت با آن روبرو 
شدیم، پروژه را بسیار هیجان انگیزتر منود! استقرار زمین تپه مانند پروژه، در ارتفاع ۱۱ مرتی 
ایجاد  خاصی  موقعیت  پر شیب،  کوچه ای  انتهای  و  لواسان  کمربندی  بین  خیابان،  سطح  از 
می کرد. هامهنگی طرح معامری با شیب زمین و الزمه ی ایجاد دو دسرتسی مجزا از کوچه ی 
باال و کمربندی پایین با اختالف ارتفاع ۲۳ مرت، چالش اصلی طراحی بود. مشکل دیگر، سلیقه 
و خواسته های متفاوت دو کارفرما بود که ساخت ویالهای مشابه از نظر مرتیال یا حجم و 
حتی مرتاژ و تعداد طبقه را عمالً غیر ممکن می کرد. درخواست های مختلفی که از یک پروژه 
(ویالی غربی)، ساختامنی تک واحدی در سه طبقه و از دیگری (ویالی رشقی) ویال ـ آپارمتانی 
با ۴ واحد مجزای غیر همسان ساخت. اضافه شدن افراد صاحبنظر به کارفرماهای اصلی که 

هر کدام خواسته ها و سلیقه های خود را داشتند، باعث شد که مرتاژ اولیه، پاسخگوی نیازها 
نباشد و ناچار به اضافه کردن زیربنا شدیم، تا خواسته ی همه ی اعضای خانواده برآورده شود.

از آنجا که بخشی از این اتفاقات، پس از تکمیل طراحی و در حین اجرا روی داد، به 
مسئله ای مهم تبدیل شد. هامهنگ کردن این تغییرات با کانسپت حجمی اولیه و گنجاندن 
همه ی نیازها در کالبد بنا، به گونه ای که الحاقی به نظر نیایند، نیاز به طراحی چند باره داشت 
که خود چالشی سخت و البته خوشایند بود. در زمان اجرا، روی آوردن به سیستم خاک مسلح 
به دلیل مقاومت ناکافی خاک و وجود خاک دستی، زمان بندی را به مقدار قابل توجهی عقب 
استقرار ساختامن ها و حل کردن مشکل  برای فونداسیون و  انداخت. مهیا کردن بسرت الزم 

آب های سطحی، پیش از رشوع پروژه ی اصلی، پروژه ی دیگری را برای ما رقم زد.

 نام پروژه/ عملکرد: دو ویالی لواسان
 رشکت و دفرت معامری: دفرت معامری فرامرز رشیفی و همکاران

 معامر اصلی: فرامرز رشیفی
 همکاران طراحی: ساناز ممتاز، الهام رضایی نیا

 طراح سازه: کوروس اطاعتی
 طراح مکانیک: زنده یاد فرهاد نفیسی

 طراح برق: بهزاد محمودیان
 مجری: رشکت ساختامنی دنو (حسن تاج الدین و همکاران)

 اجرا خاک مسلح: رشکت خاک مسلح ایران
 طراحان داخلی: ساناز ممتاز، لوسینه داوودیان 

 آدرس پروژه: کمربندی لواسان
 مساحت زمین: ویالی رشقی: ۱۲۵۰ مرت مربع، ویالی غربی: ۱۲۵۰ مرت مربع

 زیربنا: ویالی رشقی ۱۵۹۰مرت مربع، ویالی غربی ۸۲۴ مرت مربع
 تعداد طبقات: ویالی رشقی ۶ طبقه، ویالی غربی ۳ طبقه

 کارفرما: برادران عطایی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۱-۱۳۹۶

 عکاسی پروژه: آرمین شاهواری
www.faramarzsharifi.com                                                 :وب سایت فرامرز رشیفی 

 www.denoconst.ir                                                    :وب سایت رشکت ساختامنی دنو 



۱۶۶۱۶۷

پالن طبقه ی دوم ساختامن غربی

پالن طبقه ی اول ساختامن غربی

اسکیس ساختامن غربیاسکیس ساختامن رشقی

پالن طبقه ی همکف ساختامن غربی

مقطع



۱۶۸۱۶۹

پالن طبقه ی همکف ساختامن رشقی

پالن زیرزمین سوم ساختامن رشقی

پالن طبقه ی دوم ساختامن رشقیپالن طبقه ی اول ساختامن رشقی

پالن زیرزمین اول ساختامن رشقی

پالن زیرزمین دوم ساختامن رشقی



۱۷۰۱۷۱

این ساختامن با منای متحرک و کاربری پارکینگ     ـ      تجاری در نزدیکی تقاطع خیابان آصف و 
زعفرانیه در شامل تهران طراحی و ساخته شده است.

زمانی طراحی این پروژه به این گروه واگذار شد که سازه ی ساختامن ساخته شده بود  
و با توجه به رمپ های متعدد محدودیت های زیادی را به همراه داشت. پس از بررسی های 
انجام شده، ایده پردازی بر اساس پارامرتهایی از قبیل پتانسیل های موقعیت زمین صورت گرفت 
که شامل نزدیکی آن به تقاطع و گسسته شدن بدنه ی سبز در جلوی پروژه و همچنین توجه 

به کاربری آن بود. 

رشوع کار با ایده هایی همچون ادامه دادن بدنه ی سبز در پروژه، در نظر گرفنت درصد 
شفافیت های مختلف با توجه به کاربری فضاها و امکان استفاده از تبلیغات در بدنه و از 
همه مهم تر ایجاد منایی متحرک که بتوان در زمان های مختلف الگوی آن را تغییر داد و منای 
پویایی به وجود آورد، شکل گرفت. در نتیجه ی  طراحی، یک صفحه ی متشکل از پانل هایی با 
قابلیت چرخش در ۱۹ ردیف و ۳۴ ستون به وجود آورد. این پانل ها مانند پیکسل عمل کرده 
و می توان با چرخش، الگوهای مختلف ایجاد کرد و حتی در مواردی به عنوان بیلبورد تبلیغاتی 

از آنها استفاده منود.

بهرام شکوهیان

ساختامن بامیک زعفرانیه

 نام پروژه  /   عملکرد: بامیک زعفرانیه (پارکینگ    ـ        تجاری)
 رشکت  /   دفرت طراحی: گروه معامری پادیاو پارت

 معامر اصلی: بهرام شکوهیان
 همکاران طراحی: امیر فاضلی، محمدرضا عزیزی 

 آدرس پروژه: تهران، زعفرانیه باالتر از آصف، پالک ۳۲
 مساحت  /   زیربنا: ۹۱۰۰ مرت مربع

 کارفرما: یعقوب پور
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۱-۱۳۹۲

 عکاسی پروژه: علی دقیق
www.padiavparth.com                                                                        :وبسایت 
info@padiavparth.com                                                                    :ایمیل رشکت 



۱۷۲۱۷۳



۱۷۴۱۷۵

مجتمع تجاری اُکسین

احسان شیخ الحرم، جعفر اعرابی

ایجاد حفره ی درون مجتمع های تجاری عموماً در راستای منایانی بیشرت واحدها و یکپارچگی 
مجموعه صورت می گیرد، این حفره ها فرصتی خواهند بود جهت خودمنایی و تدارک اتفاق های 

مختلف که ضامنت پویایی، تنوع و تحرک مجموعه اند.
در موقعیتی که زمین پروژه قرار داشت اگر چه امکان دیده شدن مجموعه فراهم بود اما از 
نظر عرصه و فضای باز در اختیار با محدودیت بسیاری مواجه بود، قرارگیری وید در لبه های 
پروژه می توانست فضایی را در اختیار شهروندان قرار دهد و عرصه ای را جهت نفوذ بیشرت به 

درون فراهم آورد و اینگونه نقشی اجتامعی ــ تجاری را ایفا کند.

لبه ها عالوه بر افزایش دامنه ی تغییر در سطوح خارجی،  با کشاندن این حفره ی اصلی به 
سطوح عمق بیشرتی می یافت و فرصت پیوند بیشرتی را بین درون و بیرون ایجاد می کرد. 
به  و  شده  برخوردار  فرصت  این  از  خود  لغزش  و  چرخش  با  پیوسته  نوارهای  بنابراین 
شکل پردازی آزادانه ی فرم و فضا پرداخته اند و وجوه بیرونی را فرم داده اند؛ عالوه بر آن با 
متوج و حرکت به درون به ویژه در بخش ورودی همراه با جابجایی ویدها بر روی هم در 
ارتفاع، فضای درونی را نیز به میدانی فعال تبدیل کرده اند؛ صحنه ای که منایش همه ی اتفاقات 

آن از پس پرده ی شیشه ای به دید شهر گذاشته شده است.

 نام پروژه/ عملکرد: مجتمع تجاری اُکسین
 رشکت/ دفرت طراحی: استودیو معامری فرم نو

 معامران اصلی: احسان شیخ الحرم، جعفر اعرابی
 همکاران طراحی: انوش صفایی پور، زهرا صفار، اقبال هژبر ساداتی، فرهنگ نجاتیان 

احمدی، امید صفاری، ملیحه برومند، آرزو صباغ پور، نرسین شهر آبادی، آزاده یوسفی
 طراحی و دکوراسیون داخلی: استودیوی معامری فرم نو

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: رسمایش: چیلر جذبی و تراکمی؛ گرمایش: موتورخانه، فن کویل و 

هواساز؛ سیستم اعالم و اطفای حریق آدرس پذیر، فلزی
 آدرس پروژه: مشهد، شهرک غرب (قاسم آباد)، چهار راه مخابرات

 مساحت/ زیربنا: ۲۵۰۰ مرت مربع، ۲۴۵۰۰ مرت مربع
 کارفرما: رضا رستایی، غالمرضا سالمت

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۰-۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: حمید نیک سلیامنی

newform.erabi @gmail.com                                                                    :ایمیل 



۱۷۶۱۷۷

پالن طبقه ی همکف (تجاری)

پالن طبقه ی اول (تجاری)

پالن طبقه ی ۱- (تجاری ــ بازارچه تخصصی طال و جواهر)



۱۷۸۱۷۹

امیر رضا صاحب

نیلوفر ۲۲ آپارمتانی ۱۰ واحدی است با تیپولوژی مرسوم میان بافت (Infill). در تهران با گونه ای 
از ساختامن ها مواجهیم که حاصل غلبه ی نظام های سازه ای و اقتصادی بر فرم معامری اند. 
نظم رسوب کرده ی مناهای دوبعدی این نوع تیپولوژی، درکنار مسیر متداول ساخت وساز به 
دنبال جواب های آماده و مرسوم است، که نتیجه ی آن عدم اجازه ی تأمل بیشرت و جست و جوی 
رشایط آزمون نشده است. این پروژه در برابر این جریان متداول شتاب یافته، تالش می کند تا 
در حد امکان تسلط نظام سازه بر فرم معامری را بر هم زده و گشودگی ها را از حفره هایی در 

حد فاصل دو ستون به املان های معنابخش فرم معامری تبدیل کند.
 در رشایط متداول ، با یک صفحه ی تخت و گرافیکی روی باکس اصلی و یا هامن توده ی 
ساختامن مواجهیم، اما در این پروژه ایده و راهکار اصلی برای خارج شدن از این رشایط، 

شکسنت و تقسیم کردن توده ی ساختامن به مجموعه ای از باکس های مجرد در درون خود و 
بازتعریف توده توسط آن هاست. حرکت از تک باکس ساختامن به مجموعه ای از باکس هایی با 
وجوِه متقابل حذف شده، که با چرخش ۹۰ درجه ای نسبت به هم حول محور عمودی، می توان 
آن ها را در دو دسته بازشناسی کرد: باکس هایی میان خالی در منا که نقش گشودگی و تأمین 
نور را دارند، و باکس هایی صلب که وظیفه ی آن ها تأمین فضای نیمه باز و تعریف حریم فضای 
بالکن است. قرارگیری قسمتی از بالکن ها در پشت دیواره ی باکس های صلب، فضای امن تری 

را با توجه به قرارگیری آن ها در مجاورت خیابان فراهم منوده است. 
بازتعریف توده ی ساختامن از کنار هم قرار گیری این دو دسته از باکس ها با اندازه های 
مختلف و درزهایی در میان، شکافی از جنس فضا به وجود  آورده است، و با خارج کردن گرید 
متعارف سازه ای از وضعیت خنثی و برهم زدن نظامات افقی و عمودی متعارف در منا، ادراک 

برصی ترازهای افقی معمول را نیز به تعویق می اندازد.

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن مسکونی نیلوفر ۲۲، تهران
 رشکت/ دفرت طراحی: استودیو صاحب

 معامر اصلی: امیر رضا صاحب
 معامر همکار: مریم شاکر

 همکاران طراحی: پریا وحید فرهمندی، گل مریم نادریان
 طراحی و دکوراسیون داخلی: استودیو صاحب

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داكت اسپلیت همراه با موتورخانه مركزى، اسكلت فلزى با 
سقف كامپوزيت

 آدرس پروژه: تهران، خیابان نلسون ماندال، خیابان نیلوفر، پالک ۲۲
 مساحت/ زیربنا: ۵۱۶ مرت مربع، ۲۲۰۰ مرت مربع

 کارفرما: علی  صباغ و رشکا  
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۹۴-۹۶

 عکاسی پروژه: علی  دقیق، محمد حسن اتفاق
www.studiosaheb.com                                                                       :وب سایت 
studiosaheb.arch@gmail.com                                                                  :ایمیل 

ساختامن مسکونی نیلوفر ۲۲



۱۸۰۱۸۱

دیاگرام

پالن طبقه ی همکف پالن تیپپالن زیرزمین



۱۸۲۱۸۳

علی اکرب صارمی، جواد بنکدار

ساختامن رسپرستی بانک ملت استان آذربایجان رشقی

پروژه ی ساختامن مدیریت شعب و شعبه ی مرکزی بانک ملت آذربایجان رشقی در شهر تربیز و 
در مجاورت بلوار ائل گلی واقع شده است. فاصله ی نزدیک زمین پروژه تا مجموعه ی ارزشمند 
ائل گلی و نوساز بودن بافت محل و تأکید ساخت های جدید بر بلندمرتبه بودن ساختامن ها، 
در  مرتو  ایستگاه  وجود  و  مجاور  خیابان  و  بلوارها  طریق  از  دسرتسی های رسیع  همچنین 
پروژه  مناسب  سایت  عنوان  به  زمین  انتخاب  مثبت جهت  پتانسیل های  از  زمین،  مجاورت 

می باشند. 
سایت مذکور، زمینی تقریباً مستطیل شکل با کشیدگی در راستای رشق به غرب و به 
مساحت تقریبی ۲۳۷۴ مرت مربع می باشد. با وجود احاطه شدن زمین از سه بَر توسط خیابان 
(ضلع رشق به بلوار ائل گلی، ضلع جنوب به کوچه ی بن بست ۶ مرتی و ضلع غرب به خیابان 
موجود ۶ مرتی که در آینده عریض تر خواهد شد) و به وجود آمدن دسرتسی های مناسب، اما 
عرض کم زمین در مجاورت بلوار ائل گلی به عنوان دسرتسی اصلی مراجعان (حدود ۲۶/۴۰ 
مرت) و کشیدگی آن به طول تقریبی ۸۶ مرت، متهیدات معامرانه ی بسیاری برای پاسخگویی به 

عملکردها بود و همچنین ایده های طراحی پروژه را اجتناب ناپذیر می منود. 
اجتامعات  سالن  اصلی،  شعبه ی  یک  شامل  کارفرما  درخواست  مورد  عملکردهای 
چندمنظوره و ساختامن اصلی مدیریت شعب (ترجیحاً در ۱۲ طبقه) بود. بنابراین در مرحله ی 
اول با توجه به رشایط موجود و نیازهای آینده، برنامه ی فیزیکی پروژه توسط مشاور تهیه 
گردیده و پس از گفتگوها و بررسی های فراوان، رسانجام در جلسه ی شورای عالی معامری 
بانک تصویب شد و طراحی مرحله ی اول پروژه آغاز گردید؛ در این مرحله، نکات اساسی که 

مورد نظر طراحان پروژه بود به رشح ذیل طبقه بندی گردید: 
و  و شأن  بوده  دارای جلوه ای خاص  بایستی  بنا  اهمیت موضوع ساختامن،  به  توجه  با   -۱

موقعیت یک بانک مهم را بیان کند.
بودن  نامناسب  علت  به  شهری،  مهم  بلوار  یک  مجاورت  در  زمین  گرفنت  قرار  علی رغم   -۲
نسبت های طول و عرض آن، باید متهیداتی در نظر گرفته شود که در هنگام حرکت خودروها 

در جهات مختلف دید و منظر مناسبی فراهم گردد. 
۳- شعبه ی بانک هم به عنوان مکانی که مورد استفاده ی مراجعین در متام ساعات اداری بوده 
و حتی عابر بانک نیز در متام ساعات شبانه روز قابل استفاده می باشد، باید دارای جلوه های 
خاص باشد. بنابراین ساختامن شعبه به گونه ای در نظر گرفته شد که تا حدودی متفاوت از 

ساختامن رسپرستی بوده و در مقیاس عابر پیاده طراحی گردد. 
۴- حل مسائل عملکردی، در زمینی محدود و خاص نیز از دملشغولی های طراحان این مجموعه 
آنها در سطوح  آنها و قرارگیری  به  این عملکردها به علت اهمیت چگونگی دسرتسی  بود. 
بین  روابط  قرار گرفت و چگونگی حل  بررسی  گوناگون مورد  و در جلسات  بارها  مختلف 

عملکردها، کل حجم مجموعه را در مراحل مختلف تحت تأثیر خود قرار داد. 
۵- حل مسائل محیطی از قبیل رسما و گرما در شهری مانند تربیز و توجه به انرژی های پایدار 

نیز از نکات بسیار مهم و تأثیر گذار در طراحی مجموعه بود. 

۶- در کنار همه ی موارد مذکور، طراحان در کار خود ایده ی یادمانی بودن بنا و کیفیت ماندگاری 
بنا را نیز مورد توجه قرار دادند و عالوه بر حجم خارجی در فضاهای داخلی نیز این ایده را 
دنبال منودند به این امید که در آینده های دور نیز که احتامالً عملکردهای یک بانک ممکن است 

دستخوش تغییر شود، کالبد کنونی پاسخگوی تغییرات آینده باشد. 
۷- با توجه به داخل نشسنت ساختامن نسبت به بَرهای زمین و در نتیجه، داشنت مناهای چهارگانه 
(شامل، جنوب، رشق و غرب)، متام مناها با دقت فراوان طراحی شد و به خصوص گوشه های محل 

تالقی این سطوح مورد توجه بسیار قرار گرفت.
۸- مجموعه به صورت دو حجم مجزا طراحی گردید که در هم تنیده و با هم ادغام شده اند. 

چنین ادغامی یکی از مهم ترین نکات طراحی در این پروژه بود. 
به این ترتیب ساختامن مورد نظر به صورت دو حجم در هم تنیده، یکی به ارتفاع ۲ طبقه و 

دیگری در ۱۰ طبقه بر روی زمین و ۲ طبقه زیرزمین به رشح ذیل طراحی گردید: 
۱-۸) با توجه به لزوم ایجاد مجموعه ی خزانه ی مرکزی و صندوق امانات برای پروژه و همچنین 
رضورت تأمین حداقل ۸۰ عدد پارکینگ، زیرزمین ها در ۲ طبقه، هرکدام به مساحت تقریبی 
۲۰۱۸ مرت مربع طراحی گردید که در زیرزمین اول مجموعه ی خزانه ی مرکزی (شامل ۳ پارکینگ، 
حراست، فضای شامرش، فضای مسئولین، خزانه ی بتنی و فضاهای خدماتی) و مجموعه ی امانات 
(شامل فضای پذیرش، کابین های اختصاصی، صندوق بتنی) به همراه ۳۶ عدد پارکینگ مجموعه 
قرار گرفتند. در زیرزمین دوم نیز اتاق تأسیسات مرکزی (شامل موتورخانه، منابع آب، اتاق رسور، 

اتاق برق، اتاق دیزل ژنراتور) و تعداد ۴۴ عدد پارکینگ طراحی گردیدند. 
دسرتسی به زیرزمین ها از طریق رمپ ماشین رو در ضلع غربی مجموعه تأمین می گردد. 

۲-۸) طبقه ی همکف جهت پاسخگویی به کاربری های دارای مراجع عام و به مساحت تقریبی 
۱۴۵۰ مرت مربع به فضاهای شعبه ی مرکزی، سالن اجتامعات (شامل فضاهای خدماتی، البی و 
سالن اصلی به ظرفیت ۲۵۰ نفر)، البی اصلی ورودی ساختامن مدیریت شعب و فضای سبز 
ائل گلی  بلوار  از  مرکزی  شعبه ی  و  مدیریت شعب  ورودی  البی  به  دسرتسی  یافت.  اختصاص 
(بلوار اصلی) و دسرتسی به سالن اجتامعات از  البی اصلی و خروجی های آن به کوچه ی ۶ مرتی 
ضلع غربی طراحی گردید. ضمن اینکه جهت دسرتسی به پارکینگ های مجموعه یک ورودی از 
خیابان ۶ مرتی ضلع غربی تأمین شده است. با این متهید، کشیدگی نامطلوب و نسبتاً زیاد زمین 

در راستای رشقی    ـ        غربی به پتانسیلی مثبت جهت تفکیک هر یک از فضاها تبدیل شده است. 
۳-۸) طبقه ی اول به مساحت تقریبی ۶۴۰ مرت مربع به قسمت ارزی شعبه و فضاهای خدماتی 

قسمت آموزشی اختصاص یافته است. 
۴-۸) طبقه ی دوم نیز به مساحت تقریبی ۱۱۲۲ مرت مربع ضمن تفکیک کاربری ها، به مجموعه ی 
آموزشی بانک (شامل کالس ها، سمعی برصی، کتابخانه، اداری) و همچنین قسمت های اداری 

ساختامن مدیریت شعب (مانند اداره ی بازرسی و اداره ی حقوقی) اختصاص یافته است. 
۵-۸) از طبقه ی سوم به بعد، یکی از احجام اصلی به صورت یک ساختامن بلند و یکپارچه به 
مساحت تقریبی هر طبقه ۶۹۰ مرت مربع تا طبقه ی هشتم ادامه می یابد و ادارات زیر مجموعه ی 
مدیریت شعب مانند ادارات حسابداری، اعتبارات ساختامن، انفورماتیک و ... را در  بر  می گیرد. 
۶-۸) طبقه ی آخر (طبقه ی نهم) به قسمت مدیریت رسپرستی اختصاص یافته است و اتاق های 
مربوط به ریاست، ۳ معاونت، اتاق کنفراس، رئیس دفرت و هال مراجعین را شامل می شود، ضمن 
اینکه جهت پذیرایی موقت از رؤسا و معاونان سایر شعب اصلی، فضایی به صورت یک سوئیت 

در همین طبقه و در خارج از مجموعه ی مدیریت در نظر گرفته شده است. 
۷-۸) الزم به توضیح است که تعداد ۳ عدد آسانسور ۱۵ نفره و ۲ پلکان دسرتسی از طبقه ی 
همکف البی رسپرستی به طبقات اداری را امکان پذیر می کنند، ضمن اینکه دسرتسی های داخلی 
تا  است  گرفته شده  نظر  در  و شعبه  اجتامعات  سالن  آموزشی،  برای قسمت های  جداگانه ای 
نوع فعالیت های  به زمان های متفاوت کاری و  با توجه  تداخلی در مسیرهای حرکت داخلی 

متامیز قسمت های مختلف مجموعه صورت نپذیرد.  

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن رسپرستی بانک ملت استان آذربایجان رشقی
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور تجیر

 معامران اصلی: علی اکرب صارمی، جواد بنکدار
 همکاران طراحی: امیر عباس  شیرازی، نیلوفر ایرانی شمیرانی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: مهندسین مشاور تجیر و موسی بینا
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: اسکلت فلزی پیچ و مهره ای با پوشش ضد حریق

 آدرس پروژه: تربیز، بلوار ائل گلی 

 مساحت: ۱۲۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: اداره ی ساختامن بانک ملت

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۳-۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: رشکت تهران سیویل

www.Tajeerarch.com                                                                            :وب سایت 
Tajeer_co@yahoo.com                                                                              :ایمیل  



۱۸۴۱۸۵



۱۸۶۱۸۷

مجموعه ی اداری  ــ   تجاری پدیده

در یک تعریف ساده، حجم مکعبی شکل اداری با ۶ طبقه ارتفاع روی بسرت کشیده ی 
بیرون  و  درون  میان  برصی  ارتباط  ایجاد  جهت  است.  گرفته  قرار  همکف  طبقه ی  تجاری 
از  با خروج  و در هر طبقه  منتهی می گردد  بنا  میانی  به شکاف  ساختامن، البی هر طبقه 
هستیم.  رود  زاینده  رودخانه ی  و  پارک  اصفهان،  شهر  از  متفاوتی  منظر  شاهد  آسانسورها 
تنظیم  اقلیم،  با  انطباق  به منظور  بنا در جهت رشق و  بدنه ی اصلی  به قرارگیری  با توجه 
رشایط محیطی بنا و مرصف بهینه ی انرژی، در این جبهه با الهام از کرکره های چوبی بناهای 
دوران پهلوی کرکره هایی آجری روی پوسته ی شیشه ای بنا کشیده شده تا ضمن تعدیل تابش 
با تعریف قاب هایی کشیده منظر شهری را به گونه ای متفاوت به بیننده عرضه مناید. این 
پوسته  ی آجری در جبهه ی شامل و جنوب جهت دریافت مناسب تابش و در ادامه ی حرکت 
بدنه ی رشقی با تعدیل آن  به صورت تیغه های باریکی در منا معرفی شده اند تا نهایتاً ساختامن 

به صورت یک کل یکپارچه تعریف گردد.

این ساختامن واقع در خیابان توحید اصفهان و با دید نسبتاً خوبی به پارک کنار رودخانه ی 
زاینده رود واقع شده است. دید مناسب به بیرون با توجه به کوچکی فضاهای اداری و از 
سویی، در نظر گرفنت آجر به عنوان مصالح غالب در منای شهری اصفهان ــ که در این پروژه 
مانند کرکره هایی که به روی سطوح شیشه ای منا کشیده شده اند ــ تعریف جدیدی از کاربرد 

آجر را ارائه داده است و کانسپت کلی کار را شکل می دهد.
استفاده از شیشه ی رنگی که مانند کمربندی روی منا خود منایی می کند برای اولین بار 
در منای ساختامن به کار رفته است که از نقاط قوت و جسورانه ی پروژه محسوب می شود 
(تأللؤیی از رنگ های پاییزی پارک مجاور رودخانه در شیشه ها)، همچنین واحدهای اداری 
با مساحت بین ۷۰-۹۵ مرتی که با پارتیشن های سبُک از یکدیگر تفکیک شده اند و قابلیت 
تغییر در واحدها را افزایش می دهند نیز از نکات قابل بحث در طراحی بنا به شامر می روند.

 نام پروژه/ عملکرد: مجموعه اداری-تجاری پدیده
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور شهر و اندیشه

 معامران اصلی: فرود رضغام، شیوا ثناگو
 همکاران طراحی: زهرا رحامنی، مهرنوش رضغام، محمد رضا نصیری

 طراحی و دکوراسیون داخلی: مهندسین مشاور شهر و اندیشه
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: تهویه ی مطبوع و مرکزی، بتنی

 آدرس پروژه: اصفهان، خیابان توحید

 زیربنا: ۳۸۵۰ مرت مربع
 کارفرما: الهی و شادی، رشکت توسعه و عمران امید

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: زمستان ۱۳۸۷-تابستان ۱۳۹۰
 عکاسی پروژه: افرا رضغام

www.shahroandisheh.com                                                                :وب سایت 
shahroandishe48@gmail.com                                                                 :ایمیل 

فرود رضغام 



۱۸۸۱۸۹

پالن طبقه ی همکف پالن تیپ همکفپالن تیپ زیرزمین



۱۹۰۱۹۱

فرود رضغام، شیوا ثناگو 

پروژه ی مسکونی مهر آباد اصفهان

 نام پروژه/ عملکرد: پروژه ی مسکونی مهر آباد اصفهان
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور شهر و اندیشه

 معامران اصلی: فرود رضغام، شیوا ثناگو
 همکاران طراحی: مهندسین مشاور شهر و اندیشه

 طراحی و دکوراسیون داخلی: مهندسین مشاور شهر و اندیشه
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: تهویه مطبوع، بتنی

 آدرس پروژه: اصفهان، مهرآباد

 زیربنا: ۲۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: گروه فنی مهندسی محکم کار 

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: افرا رضغام

www.shahroandisheh.com                                                                :وب سایت 
shahroandishe48@gmail.com                                                                 :ایمیل 

پروژه ی مسکونی مهر آباد شامل ۴ واحد مسکونی مستقل و یک واحد دوبلکس در طبقه ی 
برای  که  باعث شد  تیپ در جنوب ساختامن  آشپزخانه در طبقات  قرارگیری  آخر می باشد. 
جلوگیری از نفوذ نور مستقیم آفتاب در آشپزخانه، یک پرده ی مشبک چوبی در این قسمت 
از منا در نظر گرفته شود. در نتیجه، منای ساختامن ترکیب آجر، شیشه و یک حجم مشبک 

چوبی می باشد که باعث به وجود آمدن منایی متفاوت نسبت به ساختامن های دیگر شده 
است و از لحاظ فضای داخلی آشپزخانه با بهره گیری از نور متناسب و مالیم به فضایی دلنشین 
تبدیل شده است. درختان چنار قدیمی کنار ورودی ساختامن، شاخه های خود را به طرف بنا 

گسرتده اند و معامری در نهایت احرتام، طبیعت را از درون خود عبور داده است.



۱۹۲۱۹۳

پالن طبقه ی چهارم پالن تیپپالن طبقه ی همکف



۱۹۴۱۹۵

مجتمع مسکونی رویای سپید

سید ایامن طاوسی، محمد کریمی
مرضیه طبائیان

دفرت معامری طرح و ساخت صفحه
و  حرفه ای  به صورت   ۱۳۹۴ سال  از  را  خود  فعالیت  ساخت صفحه،  و  طرح  معامری  دفرت 
نیروهای  از  بهره گیری  با  بازسازی  و  اجرا  نظارت،  طراحی،  مشاوره،  زمینه های  در  یکپارچه 
توامنند، خوش فکر و تحصیلکرده در رشته ی معامری به صورت یک تیم منسجم آغاز منود و 
در طی چند سال فعالیت، پروژه های متعددی را به مثر رسانده است که می توان به طراحی 
ـ       اداری ۲۲ بهمن،  و اجرای مجتمع های مسکونی رسوستان، دشتستان، خاقانی، پروژه ی تجاری      
مجموعه ی  طراحی  مالصدرا،  سپاهان شهر،  بازسازی  پروژه های   ،۱۹۶ جالتو  تجاری  پروژه ی 
مسکونی ۱۰۰ واحدی قرصفیروزه، مجموعه ی مسکونی درب امام اصفهان، طراحی پروژه ی 
تجاری شامره ۱۶ میدان امام علی، طراحی داخلی و اجرای پروژه های ولیعرص و آپادانا و نیز 
کسب مقام دوم در مسابقه ی رستوران بوف شعبه ی عسلویه اشاره منود. همچنین الزم به ذکر 
است که به دلیل تحصیالت عالیه ی تیم طراحی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکرتا و فعالیت 
آنان در دانشگاه ها و مراکز آکادمیک، نوع رویکرد و نگاه ویژه ی این دفرت به مسائل حرفه ای 
واقع گرا و در عین حال هویت گرا است.  نگاهی علمی،  و روز عرصه ی معامری و ساختامن، 
اعضای هیئت مؤسس این مجموعه سیده مرضیه طبائیان، سید ایامن طاوسی طباطبایی و 

محمد کریمی می باشند.
مجموعه ی مسکونی رویای سپید

مجموعه ی مسکونی رویای سپید، واقع شده در خیابان دشتستان در منطقه ی ۱۰ اصفهان، 
از تجارب ارزشمند دفرت معامری طرح و ساخت صفحه خصوصاً در زمینه ی طراحی جزئیات 
و اجرای آن بوده که بین سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ طراحی و اجرا گردیده است. این مجموعه 
شامل یک زیرزمین با کاربری پارکینگ، طبقه ی همکف با کاربری مسکونی و پارکینگ و پنج 
طبقه ی مسکونی تک واحدی بر روی همکف بوده که مجموعاً ۶ واحد مسکونی را در بر 
می گیرد. زمین مورد نظر بنا، به ابعاد ۱۰ در ۲۵ مرت و با مساحت تقریبی ۲۵۰ مرت واقع در ضلع 
جنوب رشقی تقاطع دو گذر ۱۲ مرتی بوده که به غیر از ضلع رشقی آن که در مجاورت کامل 

همسایگی واقع شده، بقیه ی جبهه های آن با گذر همجوار می باشند.
خواست کارفرما مجموعه ای با مرتاژ حداکرث و استفاده ی هرچه بیشرت از امکان ساخت در 
حیطه ی قوانین و ضوابط شهرداری و همچنین اختصاص هر طبقه به یک واحد مسکونی سه 
خوابه بود، به گونه ای که فضای سالن هر واحد در طبقات، بیشرتین ارتباط با گذرهای جنوبی 
و غربی را داشته باشد. با توجه به خواسته های کارفرما و محدودیت زمین و الزام ضوابط و 
مقررات، خصوصاً در تأمین پارکینگ خودروها، تقریباً متامی راه ها به یک پاسخ در طراحی پالن 
منجر می گردید. بدین صورت که در طبقه ی زیرزمین، ۴ پارکینگ با تأمین دسرتسی از طریق 
رمپ داخل حیاط و در طبقه ی همکف ۲ پارکینگ با دسرتسی از گذر شاملی تأمین گردید و 

بقیه ی فضای همکف به فضای ورودی مجموعه و یک واحد کوچک تر دو خوابه اختصاص 
یافت. همچنین در طبقات و در هر واحد، سالن و نشمین همجوار ضلع جنوب و غرب و در 
ارتباط با آشپزخانه، دو اتاق در جبهه ی شامل و یک اتاق در جبهه ی جنوب و میان آنها فضای 
خدماتی از جمله آشپزخانه و رسویس بهداشتی و حامم ها در میانه پالن مستقر گردیدند. در 
این بین و با محدودیت های پیش رو در طراحی حجم و فرم و منای بیرونی و با توجه به پالن 
مذکور، مترکز طراحی بر روی بافت و مصالح و طراحی اقلیمی بازشوها خصوصاً استفاده ی 

بهینه از نور و کنرتل هدفمند آن قرار گرفت.
بدون شک، آجر به عنوان مهم ترین مصالح مورد استفاده در بنا و به عنوان یک مصالح 
دارای سه بُعد طول و عرض و ارتفاع برای معامران گذشته ی ما مطرح بوده است. استفاده 
از بعد سوم آجر و کاربرد آن در ایجاد سایه ها، حذف انعکاس نور و صدا و ایجاد یک بافت 
غیر همسطح و سه بعدی از منای بیرونی، مورد نظر طراحان در این بنا بوده است. از سویی 
دیگر، رنگ سفید آجر به دالیل اقلیمی و کاهش جذب انرژی خورشید انتخاب گردید که در 
صورت عدم توجه به بعد سوم و چینش اندود مانند آن، انعکاس شدیدی را در پی می داشت. 
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به موقعیت خاص قرارگیری بنا در سایت و دارا 
بودن چهار منا و حرکت خورشید و تابش آن بر روی هر چهار منا، متهیدات خاصی در طراحی 
پوسته ی بیرونی بنا می بایستی مورد توجه قرار می گرفت که اصلی ترین آن، هامن بافت و 
رنگ مصالح غالب، یعنی آجر سفید و چینش آن با توجه به بعد سوم آن بوده است. نکته ی 
دیگر آنکه، در آجرکاری هرنمندان معامر در گذشته هیچگاه سطوح با یک آجرکاری ساده رها 
نگردیده و هرنمند معامر سعی بر آن داشته است که با هامن مصالح در دسرتس خود و با 
تغییر در بافت و چینش آجرها، طرح و بافتی نو خلق مناید که به گونه ای تنوع، ظرافت و ایجاد 
تزئینات منجر گردیده است. در طراحی و اجرای این بافت نیز با استفاده از تغییر چیدمان 
آجرها و به وجود آوردن سایه های متفاوت با استفاده از آجرهای عمود بر سطح جداره در 
انواع هره چینی در طبقات و زیر  منای غربی و شاملی و همچنین چفت ها و مشبک ها و 
پنجره ها در هر چهار منا این امر محقق گردیده است. نکته پایانی در طراحی و اجرای بافت 
بنا، استفاده از چوب به عنوان تکمیل کننده ی مصالح و همنشینی آن با آجر می باشد. دلیل 
استفاده از چوب، عالوه بر کاربرد آن در به وجود آوردن سایبان ها و تابش بندهای متنوع در 
متامی جداره ها، معناداری ارتباط این مصالح با آجر از حیث نشانه شناسی و تداعی خانه های 
ارزشمند گذشته بوده است. با نگاهی گذرا به اکرث خانه های سنتی در ایران و خصوصاً اصفهان، 
استفاده ی وسیع از این دو مصالح در کنار یکدیگر در ساخت خانه مشاهده می گردد. ارسی ها، 
سه دری ها، پنج دری ها، رخبام ها، درب  خانه ها، مشبک ها و داربست های تاک، همگی از چوب 
ساخته شده و در کنار آجر، حس صمیمی خانه را ایجاد می منوده است؛ این امر سبب می گردد 
که مشاهده ی این دو مصالح در کنار یکدیگر و بافت ظریف و پر از جزئیات آن به عنوان 
نشانه های کهن و آشنای خانه، به طور ناخودآگاه ذهن بیننده را به سمت بنای مسکونی و 

خانه رهنمون ساخته و حس سکونت و آرامش را در سیامی شهری محله به وجود آورد. 

 نام پروژه/ عملکرد: مجتمع مسکونی رویای سپید
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری طرح و ساخت صفحه

 معامران اصلی: سید ایامن طاوسی، محمد کریمی، مرضیه طبائیان
 همکاران طراحی: راضیه آقایی، سمیرا وکیلی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: دفرت معامری طرح و ساخت صفحه
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: گرمایش: پکیج و رادیاتور، رسمایش: اسپلیت، بتنی

 آدرس پروژه: اصفهان، خیابان پروین، خیابان دشتستان
 مساحت/ زیر بنا: ۲۵۰ مرت مربع، ۱۲۵۰ مرت مربع 

 کارفرما: عذرا منانی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۴-۱۳۹۶

 عکاسی پروژه: میالد غربی
Safhestudio@gmail.com                                                                         :ایمیل 



۱۹۶۱۹۷

پالن همکف  پالن زیرزمین 

مقطع

منا ی غربی

منا ی جنوبی

منا ی شاملی

پالن تیپ



۱۹۸۱۹۹



۲۰۰۲۰۱

کلوان چهار ادامه ی هامن کلوان سه و بر مبنای هامن تجربه ها بود: سنگ بود و رنگ. از 
قدیم مردم هامن چیزی که دم دستشان بود را بر می داشتند و رس پناه می ساختند و در اینجا 
چه چیزی بهرت و بیشرت از سنگ؛ ما نیز بر همین اساس سنگ را دوباره تجربه کردیم. بر خالف 
از  استفاده  با  بار  این  کردیم،  استفاده  گرانیت  و  تراورتن  ضایعات  از  آن  در  که  سه  کلوان 
بومی های یکی از روستاهای اطراف (رسد کوهستان) سنگ ها را از خود آن روستا جمع آوری 
کردیم. اهالی آن منطقه بر اساس حس ناسیونالیستیی که داشتند، معتقد بودند این بهرتین 
سنگ است؛ اما ما دنبال بهرتین و زیباترین نبودیم، ما دنبال بیشرتین و دم  دست ترین سنگ 

بودیم ــ چیزی که برای خودمان باشد.
 باز هم رنگ را اساس کار قرار دادیم، مانند کلوان سه، کنسول های پروژه را بهانه ای برای 
جاری کردن رنگ کردیم: هر کنسول یک رنگ متفاوت. نارنجی، بنفش، سفید، آبی، زرد، طوسی 
و سبز. فقط این بار تعداد کنسول ها کمرت، ولی ابعاد آنها وسیع تر شد. مهم ترین تفاوت کلوان 
سه با چهار، نه در مفاهیم که در روش بود. این بار برای ما بومی بودن پروژه، هم در فرم و 
هم در روش مدنظر بود. در شهرستان بوکان پس از آنکه صنعت فرش در اواخر دهه ی هفتاد 
اتاق سازی  بین رفت، حال نوبت صنعت دوم آن، یعنی کارگاهای بزرگ  از  به کلی  شمسی 
ماشین های باری بود. اکنون چند سالی است که دیگر خربی از ماشین های باری که از کل کشور 
به بوکان می آمدند، نیست. کارگاه ها یکی پس از دیگری راهی را می روند که بیست سال قبل 

فرش های پر نقش و نگار رفتند. 
ما با استفاده از هامن نیروها و هامن روش اتاق سازی دست به اجرای جداره ی بیرونی 
پروژه زدیم. در همه ی کنسول های رنگی پروژه، ما از ورق ۳ میلی مرتی که در این صنعت 
کاربرد داشت، استفاده منودیم. پیشنهاد ما اجرای این قسمت ها در محل بود، ولی تیم اجرا 

پیشنهادشان ساخت این قطعات در کارگاه  شان و حمل و نصب آن با جرثقیل بود که در نهایت 
هم همین کار را کردیم. در ساخت پله ی واحد دوبلکس نیز از همین روش استفاده شد. در 
خود کارگاه و به صورت یک تکه بدون برش و جوش و تنها خم کاری. در مرحله ی رنگ آمیزی 
هم همین روش را ادامه دادیم ــ استفاده از نقاش اتاق های ماشین های بزرگ به جای نقاش 

ساختامن. 
این قضیه برای ما یک حس نوستالژیک داشت. افراد برای اولین بار بود دانش خود را 
در زمینه ی ساختامن به  کار می بردند. ما هم برای اولین بار بود به جای سنگ کار و نقاش 
ساختامنی، اتاق ساز و صافکار و نقاش ماشین را بر باالی داربست پروژه هایامن می دیدیم. در 
انتخاب رنگ ها هم از رنگ مخصوص ماشین استفاده شد و همه ی مراحل آن شبیه صافکاری 
بدنه ی ماشین بود. استفاده از بتونه ی سنگی به جای بتونه ی روغنی، آسرت فوری و رنگ ۲۱ 

کارخانه ی مهار در ساختامن هم برای ما و هم برای تیم اجرا یک تجربه ی متفاوت بود. 
در قسمت های سنگی هم همین مسئله زمینه گرایی برای ما در اولویت بود. هامن طور 
که گفته شد سنگ ها از یکی از روستاهای اطراف توسط خود اهالی روستا از کوه کنده شد که 
خودشان می گفتند: «فکر منی کردیم این سنگ ها به  درد چیزی بخورد.» برای بعضی از اهالی 
روستا هم این پروژه یک منبع درامد موقت بود که ما امیدوار بودیم این قضیه در آینده نیز 
ادامه پیدا کند و بتواند کمکی برای اهالی روستای رسد کوهستان باشد و تا حدودی همین طور 
نیز شده است. برای ما مهم بود که این پروژه، ساختامنی باشد مربوط به شهرستان بوکان ــ 
ترکیبی از صنعتی رو به زوال و جغرافیای روستاهای پیرامون آن. اکنون که چهار سال از ساخت 
کلوان چهار می گذرد؛ هنوز هم به من می گویند کاش این فریم ها را مشکی می زدید، خیلی 
با این سنگ ها همخوانی دارد، اما من دنبال همخوانی نبودم. به قول آندره برتون «زیبایی یا 

تشنج زاست یا اصوالً وجود ندارد».

آپارمتان مسکونی کِلوان چهار

شورش عابـد

 نام پروژه/ عملکرد: آپارمتان مسکونی کِلوان چهار
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری کِلوان

 معامر اصلی: شورش عابد
 همکاران طراحی: حسام سعیدی کیا

طراحی و دکوراسیون داخلی: شورش عابد
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: پکیج، بتنی

 آدرس پروژه: بوکان ، خیابان شهید فهمیده، جنب منایشگاه سامسونگ
 مساحت/ زیربنا: ۲۵۲ مرت مربع، ۱۶۰۰ مرت مربع

 کارفرما: علی مام عبدالله
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۹۳-۹۶

 عکاسی پروژه: فرشید نرصآبادی، سوملاز آرشاها
Shoreshabed@gmail.com                                                                        :ایمیل 



۲۰۲۲۰۳
[عکاس: ابراهیم علیپور] تصویر صفحه ی روبرو: معامری سنگی روستای کردستان، اورامانات



۲۰۴۲۰۵



۲۰۶۲۰۷

پروژه از یک لحاظ برای ما منحرص به فرد بود، آن هم خواسته ی کارفرما بود. بر عکس بیشرت 
پروژه های این روزها که عبارتند از آپارمتان های مسکونی، آقای امینی یک خانه می خواست با 
چهار اتاق خواب و این اولین تجربه ی ما در طراحی یک خانه ی مسکونی بود. هدف ما این 
بود این خانه الگویی باشد برای ساخت و ساز شهری خانه های  بوکان که شهری است کردنشین 
و کوچک، همچنین کوهستانی و رسدسیر  با جمعیت نه چندان زیاد؛ یعنی خانه ای متفاوت، 
در عین حال با ویژگی های محلی (استفاده ی حداکرثی از سنگ کوهی با حداقل بازشوها) در 
راستای تالش برای تلنگری به الیه های زیرین خاطره ی جمعی رهگذران. همچنین با توجه به 
حرفه ی کارفرما که در ارتباط با خارج از ایران بود، جنبه های فرا ملی نیز برایامن اهمیت پیدا 

کرد.
بنابراین، بر اساس تجربه های قبلی، طراحی را بر این مبنا قرار دادیم: قرارگیری کوالژ گونه ی 
حجم ها و املان های ساده و خطوط مستقیم در کنار هم به مثابه  تکه های ناهمگون ــ طوری 
با معامری  تعامل  فراموش شده ی منطقه، در  از معامری  یادآوری چیزهایی  با  که همزمان 
در رسیدن  را  ما  نظر من می توانست  به  این مسئله  بگیرد.  قرار  نیز  دنیا  روز  تکنولوژی  و 
از  استفاده  گرفتم.  الهام  هالی  پیرت  نقاشی های  از  راستا،  این  در  و  کند  یاری  هدفامن  به 
نقاشی های پیرت هالی امر تازه ای نبود و در کلوان دو هم آن را تجربه کرده بودم. در تقابل با 
ساخت و سازهای روزمره، تالشم این بود که بتوانم چیزهایی را از معامری گذشته ی منطقه به 
یاد ساکنین شهر که از مقابل پروژه عبور می کنند، بیاورم که به اعتقاد من خیلی وقت است 
فراموش شده اند. همین نکته را قبالً هم در کلوان سه و چهار، اساس قرار داده بودم. در همین 
راستا، دو اصل را که ریشه در معامری کوهستانی منطقه ی ما دارد، در بدنه ی بیرونی خانه 

به عنوان مبنا قرار دادم.
الف: جنبه ی بیرونی: بنا به تجربه ی قبلی خودم، استفاده ی مجدد از سنگ روستاهای اطراف 

به عنوان مرتیال غالب تاریخی منطقه
در جبهه ی  بیشرت  آن هم  بازشوها،  و حداقل  بودن حجم  بسته  بیرونی ـ درونی:  ب: جنبه ی 

نورگیر بنا

استفاده از سنگ
در دنباله ی هامن پروژه های قبلی، در ادامه ی همکاری با ساکنان محلی یکی از روستاهای 
اطراف، سنگ ها از محل جمع آوری و بارگیری شد. سنگ ها با حداقل تغییر در کل جداره ی 
به کار برده  بنا  بیرونی  اول و متام کف  تراز طبقه ی  از  همکف، حیاط جنوبی، بخش هایی 
شد. به طوری که در دید حداکرثی عابر قرار گیرد. همچنین امتداد سنگ ها به داخل حیاط 
جنوبی و پوشاندن کل حیاط با آن در کنار آبنامهای پله ای و صدای آب برخواسته از فواره ها، 

احساس خوبی را به ساکنین خانه منتقل می کند. بر عکس کلوان چهار، اینبار در نهایت روی 
سنگ ها، یک الیه ی آسرت نیمه مات نیز بنابر  خواسته ی کارفرما اجرا شد. برای تأکید بیشرت روی 
حضور سنگ ها در تراز بعدی از مرتیالی استفاده کردیم که از هر لحاظ نقطه ی مقابل سنگ 
بود. فایربسمنت که کامالً صنعتی بود و به سفارش کارفرما، پس از قطعه بندی و شامره گذاری 
دقیق و سایزبندی، مستقیامً از بلژیک خریداری شد. فایربسمنت، سبُک بود و سنگینی سنگ را 
متعادل می کرد. پانچ های آلومینیومی نیز که برای اتصال فایربسمنت ها  به کار رفت، در کنار  

خشونت ذاتی سنگ های کوهی منطقه، به القای حس رسد بودن بنا کمک بیشرتی می کرد.

بسته بودن حجم
بناهایی با حداقل بازشوها از دیرباز به دلیل رسد بودن منطقه، تیپ غالب معامری این مناطق 
بوده است و بناهای سنگی با حداقل بازشوها  هنوز هم در روستاهای کردستان قابل مشاهده 
است. پنهان کردن بازشوها از دید عابران و استفاده ی حداقلی در جداره ی اصلی، تالشی منادین 

در همین راستا بود. بر این اساس موارد زیر انجام شد:
پوشاندن دو تا از بازشوها با استفاده از لوورهای چوبی متحرک ترمو که با توجه به شیب 
زیاد معرب رشقی و دید کامل رهگذران به درون بخش های زیادی از بنا، امکان کنرتل دید را به 
ساکنین می داد. همچنین با باز و بسته کردن آن در ساعات روز امکان کنرتل میزان نور ورودی 
در اختیار اهالی خانه قرار می گرفت. بقیه ی بازشوها رو به حیاط جنوبی طراحی شد که هم 
در دید نبود و هم امکان ورود نور جنوبی را فراهم می کرد. همچنین با ادامه ی لوورها به 
تراز باالتر و تبدیل شدن آن به جان پناه برای حیاط بام جنوبی    ـ     رشقی، هم حریم افراد در این 

قسمت تا حدودی تأمین شد و هم به القای حس بسته بودن حجم کلی کمک زیادی منود. 
بازشوی بزرگ واقع در تراس نیز که با استفاده از فالور باکس های دوجداره تا حدودی از 
دید ناظر مخفی شده است، نور بسیار مناسبی (رشقی ـ جنوبی) را از طریق وید بزرگی که در 
پشت آن قرار دارد به پله های کنسول و فضای نشیمن که در طبقه ی اول قرار دارند منتقل 

می کند و کنرتاست دلپذیری بین آشپزخانه و نشیمن ایجاد می مناید.
در نهایت، خانه ی امینی برای من به عنوان یک تجربه ی شخصی، تالشی بود برای مترین 
هامن کنار هم بودن و جدا بودن. اینکه مرز کنار کجاست و جدا کجا آغاز می شود. اینکه وقتی 
کنار در جدا اتفاق می افتد، چه خواهد شد. اگر اختیارش را داشتم چوب ها را آبی می کردم. 
فایربسمنت ها و سنگ ها را نیز باز آبی می زدم، اما همه چیز دست معامر نیست. این ذات 

معامری است.

خانه ی امینی

شورش عابـد

 نام پروژه/ عملکرد: خانه ی امینی
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری کِلوان

 معامر اصلی: شورش عابد
 همکاران گرافیک: امیر رمضانی، لقامن یوسفی

طراحی و دکوراسیون داخلی: شورش عابد
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه ی حرارتی، بتنی

 آدرس پروژه: بوکان، خیابان ابوذر، خیابان خیام
 مساحت/ زیربنا: ۲۴۰ مرت مربع، ۵۴۰ مرت مربع

 کارفرما: اسعد امینی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۹۳-۹۶

 عکاسی پروژه: فرشید نرص آبادی
Shoreshabed@gmail.com                                                                       :ایمیل 



۲۰۸۲۰۹

دیاگرام شکل گیری حجم کلی

۲. ارتفاع گرفنت بنا به میزان سه تراز ۱. سایت مورد نظر
طبقاتی بر اساس خواسته ی کارفرما

۳. عقب نشینی از سمت جنوب به 
میزان ۵ مرت

 بهره گیری از نور مطلوب جنوبی در 
مناطق رسدسیر

 ایجاد مکانی به عنوان حیاط در 
سایه برای استفاده در فصول گرما

۴. تورفتگی در ترازهای طبقاتی
 ایجاد حس دعوت کنندگی و تعریف 

ورودی
 ایجاد عمق و تنوع برصی در تراز 

طبقه ی اول
 ایجاد تراس بزرگ در ضلع رشقی 

جنوبی تراز طبقه ی دوم برای 
بهره گیری نور کافی از صبح تا ظهر

 منایان شدن سازه در کل طبقات و 
تبدیل شدن آن به املان معامری

۵. پیشامدگی در طبقات مختلف
 قوی تر شدن ارتباط بین بنا و محیط 

اطراف 
 گسرتدگی فضا

۶. ایجاد حریم
 استفاده از لوور چوبی متحرک برای 

پوشش بازشو نشیمن جهت کنرتل 
دید از بیرون و میزان نور ورودی

 استفاده از درختچه های مخصوص 
مناطق رسدسیر جهت کنرتل نور 

ورودی از طریق بازشو تراس 
رشقی ـ جنوبی و مخفی کردن بازشو 

از دید ناظر بیرونی
 بسته به نظر رسیدن حجم کلی 

بنا که مخصوص مناطق کوهستانی 
می باشد.



۲۱۰۲۱۱



۲۱۲۲۱۳

ساختامن مسکونی ارغوان

شهاب علیدوست، سونا افتخار اعظم

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن مسکونی ارغوان
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری علیدوست و همکاران

 معامران اصلی: شهاب علیدوست، سونا افتخار اعظم
 همکاران طراحی: امیرنیک نفس، حمیده رئوف زاده، سهند محدث، محمود جافرمن، مهدی 

بهشتی، آرش دریایی، قاسم ناییجی، پریسا سلطانی، رخساره پناهی نژاد 
 طراحی و دکوراسیون داخلی: دفرت معامری علیدوست و همکاران

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: سیستم رسمایش و گرمایش مرکزی (دیگ و چیلر تراکمی 
هواخنک)، اسکلت فلزی

 آدرس پروژه: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان مطهری شاملی، کوچه عباس اناری، 
پالک ۷۶

 مساحت/ زیربنا: ۲۶۰ مرتمربع، ۱۴۰۰ مرتمربع
 کارفرما: گوهر زندیه، امید مشهدی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: فروردین ۱۳۹۴-اسفند ۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: فرشید نرصآبادی

www.alidoost-partners.com                                                              :وب سایت 
Info@alidoost-partners.com                                                                   :ایمیل 

۲ شهرداری تهران در محدوده ی سعادت آباد در زمینی به 
مساحت در حدود ۲۶۰ مرت مربع در ۸ طبقه، شامل ۲ طبقه زیرزمین و ۵ طبقه روی همکف، 
با اسکلتی بتنی، و زیربنایی در حدود ۱۴۰۰ مرت مربع در فروردین ۹۴ رشوع شد و در اسفند 

۹۶ خامته یافت.

فضاهای داخلی با برنامه ی فیزیکی مشخص و تعیین شده روبه رو بود. این فضاها شامل ۴ 
واحد مستقل به صورت ۳ واحد ۱۷۰ مرتی و یک واحد دوبلکس، یک سالن مخصوص جشن ها 
و مهامنی ها به همراه انباری ها و تأسیسات در زیرزمین اول و یک مجموعه استخر و اتاق 
اعضای  کلیه ی  منظور جمع شدن  به  گردید. همچنین  طراحی   ۲ منفی  زیرزمین  در  ورزش 
خانواده، فضای بام به گونه ای طراحی گردید تا عالوه بر ایجاد محیطی صمیمی، توجه ویژه ای 

به حضور فضای سبز حاصل گردد. 
در برخورد با طراحی منا در روند طراحی پروژه، مسائلی از قبیل توجه به سیامی شهری، در 
نظر گرفنت فضای سبز و امتداد سبزینگی در منا، توجه به طراحی جزئیات در ساختاری یکپارچه 

و همچنین استفاده از مفاهیم معامری ایرانی در پروژه مد نظر قرار گرفت.

خواسته های ساکنین و تأمین فضاهای مورد نیاز، رعایت تفکیک فضاهای عمومی و خصوصی، 
تأمین ابعاد مناسب برای تک تک فضاها و همچنین توجه به نحوه ی کنرتل نور با نیم نگاهی به 
رعایت حریم خصوصی فضاهای زندگی، از جمله مسائلی بود که می بایست در طراحی مورد 

توجه قرار می گرفت.

در راستای طراحی منا، ابتدا به منظور حفظ دید و منظر، ایجاد شفافیت در پوسته ی منا 
مالک عمل قرار گرفت، و سپس به منظور تلفیق آن با مفاهیم معامری ایرانی از جمله ایجاد 
حریم خصوصی، کنرتل نور و خلق سایه به عنوان یک عنرص در طراحی داخلی، از الگوی «فخر 

و مدین» استفاده گردید.
الگوی «فخر و مدین» از دو بخش فضای پر و خالی با چیدمان منظم بهره گرفته است. 
از این رو، در گام اول سعی شد تا با حفظ این ساختار از یک سو، و تغییر مقیاس عنارص 
تشکیل دهنده از سوی دیگر، به الگویی جدید دست یافت تا بتوان از آنچه در مقیاس کالن به 
عنوان طرح ریزی منای اصلی پروژه و چه در مقیاس خرد به عنوان صفحاتی نیمه شفاف بهره 
برد. بنابراین، ابتدا منا را به بخش های پر و خالی تقسیم کرده و در مرحله ی بعدی از الگوی 
«فخر و مدین» در بخش های پر به صورت پوسته ی دوم استفاده کرده، تا ضمن کنرتل نور 
ورودی و سایه اندازی در داخل فضا بتوان دید و منظر از داخل به فضای بیرون را نیز حفظ 
منود. در ادامه، با ایجاد گلدان هایی در فضاهای خالی منا، سبزینگی فضای شهری بر روی بنا 
امتداد پیدا کرده و در انتها به فضای سبز بام پروژه ختم گردید. همچنین به منظور هامهنگی 
در مناهای ساختامن های  رفته  کار  به  املان عمودی  از یک سلسله  با ساختامن های مجاور، 
همسایه استفاده شد، تا ضمن قاب منودن «فخر و مدین»های به کار رفته در منا، سبب ایجاد 

هامهنگی با سیامی شهری خیابان گردد.

اصلی فضا، بتوان بین استفاده از عنارص سنتی با بیانی مدرن در بیرون از یک سو، و سادگی 
و تأثیر پذیری فضای داخلی از عنارص منا از سویی دیگر، تعادل و تعاملی منطقی برقرار منود. 



۲۱۴۲۱۵

دیاگرامپالن زیرزمین ۲-پالن زیرزمین ۱-

پالن طبقه ی چهارمپالن طبقه ی پنجم

پالن طبقه ی همکفپالن طبقه ی اول



۲۱۶۲۱۷

منای شاملی



۲۱۸۲۱۹

ساختامن تجاری     ـ       اداری السید، در خیابان فلسطین (باغشاه) در مرکز اداری شهر شیراز واقع 
شده است. در حوالی این پروژه، ادارات و سازمان های مهم شهری واقع شده و این خیابان، 
بلوارهای زند و قرصدشت را به هم متصل می سازد. سابقه ی تاریخی این محدوده ی شهر شیراز 
به عرص پهلوی اول و دوم باز می گردد و اولین ساختامن های ساخته شده در این محدوده به 
شیوه ی مدرن پهلوی (شیوه ی وارطان) ساخته شده اند. به جرأت می توان گفت که عمده ی 
ساختامن های امروزی که در این محدوده (و البته در سایر نقاط شهر) ساخته می شوند، به 
لحاظ کیفیات معامرانه دارای ارزشی میان مایه بوده و قابل مقایسه با معامری مدرن اولیه ی 
عرص پهلوی نیستند که این امر، منجر به ایجاد یک تصویر شهری خاکسرتی و فاقد نقاط عطف 
این پروژه به معامری مدرن عرص پهلوی توجهی ویژه  این رو، در  از  چشمگیر شده است. 
شده و بخشی از بیانیه ی سیاسی ـ اجتامعی این پروژه، بزرگداشت معامری این عرص و برقراری 
دیالوگ با آن است. در تصویری بزرگ تر، اگر به تاریخ معامری شیراز و در مقیاس بزرگ تر، 
ایران بنگریم، عنارصی در این زمینه وجود دارند که مانند معامری پهلوی و چه بسا بیش از 
آن، مغفول مانده و ارتباط با آن قطع شده است. اگر پیرشفت و تکامل دیسیپلین معامری یا 
هر هرن دیگر را به مثابه دیالوگ انتقادی متناوب میان وضعیت انضاممی و یک بسرت فکری 
ادامه دار بدانیم، این دیالوگ در معامری ایران، به دالیل گوناگون منقطع گشته و محتوای آن 
به دلیل این انقطاع، از قرارگیری در یک دیالوگ انتقادی پیش برنده و خالق باز مانده و به 
دنباله روی غیر مؤثر و دست چندم از جریان های روز جهان (آن هم با تأخیر و در مقیاس 

محدود) روی آورده است.
در این پروژه، سعی بر این بوده تا دیالوگی انتقادی با این زمینه برقرار گردد و به مثابه یک 
بیانیه ی سیاسی ـ اجتامعی، با متامیز و برجسته کردن عنارص ارزشمند و مغفول آن، بر این نکته 
تأکید شود که حفظ وضع موجود مورد انتقاد جدی است. این پروژه با ظاهر شدن به شکل 
پدیده ای متفاوت در این زمینه، ضد  ارزش های موجود و بارز در آن را با تأکید بر ارزش های 
مغفول و نهفته ی آن، برجسته ساخته و با جدیت به چالش می کشد. مهم ترین ارزشی که در 
وهله ی نخست بر فقدان آن تأکید شده، نظم منطقی و استعالیی است. نظمی که از پایه های 
اساسی معامری در همه ی اعصار (به اشکال گوناگون) بوده و باعث تعریف معامری به عنوان 
پدیده ای متفاوت و منحرص به فرد در محیط خودش شده است. اکرث بناها در این زمینه را 
به دلیل نداشنت نظمی هوشمندانه و منطقی در «طراحی، به مثابه یک اثر هرنی»  منی توان 
و  بوده  سود  و کسب  نیاز  تأمین  با هدف  ساختامن سازی  بلکه رصفاً  دانست،  معامری  اثر 
شهرها را به صحنه ای خسته کننده (خاکسرتی) و فاقد نقاط عطف بدل کرده اند. فقدان نظم، 
سازماندهی و کیفیت در ساختار عمرانی، مبلامن و عالئم شهری نیز به همراه این وضعیت، 
تصویری آشفته ایجاد منوده و مزید بر علت شده است. در فقدان نظم منطقی در شاکله ی 
معامری و شهر، این پروژه با تأکیدی قوی بر نظم ریتمیک و تکرار شونده پدیدار گشته تا به 
عنوان یک بیانیه ی سیاسی ـ اجتامعی،  با متامیز ساخنت خود از بدنه ی «آشفته و میان مایه» ی 
اطراف خود، فقدان نظم و منطق باوری را با نشان دادن کنرتاست نظم/بی نظمی (یعنی حضور 
قوی پروژه در تضاد با زمینه ی خود) گوشزد کند. شایان ذکر است که نظیر این وضعیت، یعنی 

فقدان نظم، قانون مداری، منطق باوری و نگرش جامع نگر و علمی مدرن در صحنه ی حیات 
اجتامعی ـ سیاسی دوره ی کنونی ایران، مشهود است. در این راستا، کل ساختار پروژه در درون 
و بیرون، «فقط» با یک واحد هندسی مستطیلی که محیط بیرونی آن ثابت و محیط درونی 
آن به شکلی ریتمیک متغیر است،  طراحی شده و با کاربری متناسب با هر قسمت هامهنگ 

شده است تا به ایجاد «وحدت» در پیکره ای یکپارچه، مونولیت و خالص منجر گردد. 
این بیانیه، در عین انتقاد از وضع موجود و ایجاد فاصله و کنرتاست با آن (در وجه سلبی)، 
ارزش های نهفته در بسرت آن را به شکلی ایجابی مورد تأکید قرار داده و به عنوان آلرتناتیو وضع 
موجود ــ که مورد انتقاد است ــ ارائه می دهد. این ارزش ها، هامن طور که گفته شد، به تاریخ 
معامری و ایجاد دیالوگ با آن مرتبط است. در این راستا، ۲ مقطع تاریخی مد نظر قرار گرفته 
است: ساختار کلی پروژه دیالوگی فعال را با معامری عرص پهلوی برقرار ساخته و با شناسایی 
ردپای آن، سعی می کند تا آن را به روز رسانی کرده و مجدداً وارد عرصه سازد، ولی در عین حال، 
انتقاداتی را نیز بر آن وارد می داند و سعی در منایش و اصالح آن دارد. معامری عرص پهلوی، 
خود به عنوان مقطعی از تاریخ معامری دوران مدرن، تالش چندانی در برقراری دیالوگ با 
تاریخ پیش از خود و برای پر کردن این شکاف و انقطاع تاریخی ننموده است و اتفاقاً، تجدد 
را در انقطاع از گذشته دیده است. پروژه السید، در عین ارجاع به معامری پهلوی و بر خالف 
آن، با معامری متقدم تر در تاریخ معامری ایران نیز وارد دیالوگ شده و آجر را به عنوان یکی 
از عنارص اساسی آن به کار گرفته است. از آنجا که سطوح نیمه شفاف آجری به عنوان یکی از 
عنارص شاخص و کارآمد در تاریخ معامری ایران مورد استفاده بوده است، از این سطوح به 
شکلی متفاوت و نوآورانه، با آزمایش بر روی مصالح پروژه استفاده شده است. به این شکل که 
آجرهای خشتی مربع شکل مجوف و نیمه مجوف، به صورت سفارشی در کارگاه ساخته شده 
و بر روی سطح روستیک هر دو سمت آن لعاب نسبی داده شده تا رنگ آن به شکلی بسیار 
کهن جلوه مناید، گویی لعاب آن در طی سالیان دراز به تدریج از بین رفته است. این پرده های 
مجوف آجری، نقش جان پناه نیمه شفاف پشت پنجره ها را بازی منوده و با عبور نور آفتاب، 
بازی نور و سایه در داخل ایجاد می منایند. در نهایت، با اضافه شدن سایبان های متشکل از 
الوارهای چوبی با فواصل فرشده به صورت ریتمیک به باالی پنجره ها که طول آنها به صورت 
هامهنگ با تغییر محیط داخلی مستطیل ها تغییر می کند، طرح تکمیل می گردد. این سایبان ها 
در طول روز، عالوه بر تأمین نقاب سایه برای پنجره ها، بازی نور و سایه ی دامئی و بسیار 
چشمگیر را به عنوان یک الیه ی متغیر و وابسته به زمان، بر روی بدنه ی ریتمیک ایجاد منوده 
و آن را غنی تر می سازد. این بُعد از پروژه را شاید بتوان بُعدی پدیدارشناسانه دانست، چرا 
که ماهیتی غیر مادی داشته، از عنارص ثابت بنا به حساب منی آید و یک متغیر موقت و گذرا 
است. این کیفیت پدیدارشناسانه در شب نیز به شکلی دیگر هویدا می گردد و نورپردازی منا، 
در عین تأکید و برجسته سازی نظم بنا، ماهیتی شاعرانه و احساسی (با ایجاد حس المسه ی 
ـ به خصوص اینکه  برصی و احساس زبری آجر که با نورپردازی بزرگنامیی شده) ایجاد می منایدـ 
این خیابان در شب، بر خالف روز، خلوت و دنج بوده و دارای حال و هوای متفاوتی نسبت به 
روز است. نورپردازی در ۲ حالت در نظر گرفته شده که یکی بُعد معامری مدرن پهلوی را به 
منایش می گذارد و دیگری بُعد تاریخی آن را. این نورپردازی متغیر نیز به شکلی دیگر، حاالت 

گذرا و احساسی ایجاد می مناید.
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۲۲۰۲۲۱

پالن های طبقات
پالن معکوس سقف های کاذب داخلی به رنگ خاکسرتی بیانگر امتداد بیرون و درون بنا در استفاده از مدولی یکسان و 

وحدت در طرح است.

خلوص، وحدت و یکپارچگی در طرح
کل ساختار پروژه در درون و بیرون، "فقط" با یک واحد هندسی مستطیلی که محیط بیرونی آن ثابت و محیط 

درونی آن به شکلی ریتمیک متغیر است، طراحی شده و با کاربردی متناسب با هر قسمت هامهنگ شده است تا 
به ایجاد "وحدت" در پیکره ای یکپارچه، مونولیت و خالص منجر گردد.



۲۲۲۲۲۳

مجتمع مسکونی پنج خانه

امیر فرشاد غفار زاده

شامل  را  مختلفی  متمرکز  ترکیب های  و  معنی  سطوح  پر ارزش،  معامری  «یک 
می شود و فضاها و عنارص آن در جهات متعددی در یک زمان قابل مطالعه و عمل 
می باشند. با این وجود، یک معامری پیچیده و متضاد، تعهد خاصی نسبت به کل 
دارد و بایستی در بر دارنده ی وحدت مشکل تنوع باشد تا وحدت آسان محدودیت.» 
                                                                                               (رابرت ونتوری)

مسکن در معامری ایرانی «برنامه ای پیچیده» بوده، اگر بپذیریم که پیچیدگی جزء الینفک 
زندگی است، الگوی مسکن ایرانی ــ چه در کلیات مانند نظام دهی، خلق فضا و عملکرد و 
چه در جزئیات مانند تزئینات، مصالح، رنگ، نور و همچنین در ارائه ی مفهوم سکنا گزیدن و 
آداب و رسوم آن ــ در هر مقیاس و سطح اقتصادی سعی در ارائه ی پاسخ به آن داشته، اما 
دو اتفاق عمده، روند خلق مسکن معارص را دچار دگرگونی عمیق کرده و بر پیچیدگی آن به 

شدت افزوده است.
۱. تغییر در الگوی شهرسازی و به تبع آن «ریخت شهر» و تبدیل الگوی درون گرا به برون گرا 
که باعث شد معامری مسکن به عنوان تشکیل دهنده ی ۹۰ درصد از توده ی شهر، دارای یک 

بدنه ی شهری شود و با نفوذ عرصه ی عمومی شهر در آن، کیفیت شهری پیدا کند. 
۲. تغییر در الگوی معامری: تغییر سبک زندگی در دوران معارص و ورود الگوی آپارمتان که در 

معامری ایرانی پیشینه ای نداشت با خود ۴ ویژگی را به همراه آورد: 

منتهی می شود. 

ساختامن های مسکونی.
تضاد ایجاد شده توسط این تغییرات میان عواملی مانند درون گرایی و برون گرایی (سادگی 
درون)  و  افقی/     بیرون  و  نیمه عمومی/     عمودی  و  و خصوصی/     خصوصی  پیچیدگی/     شهری  و 
فرایند خلق معامری مسکن معارص در ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داد. بنابراین، رویکرد 
ما برای طراحی مجتمع مسکونی، ایجاد ارتباط میان این عوامل متضاد، به وسیله ی طراحی 

مسکن در سه مقیاس متفاوت بود که به رشح ذیل می باشد:

در مقیاس شهری یا عرصه ی عمومی: با توجه به فرم کشیده ی زمین و ارتباط تک وجه آن 
با شهر، با عمق بخشیدن به منا، آن را تبدیل به یک بدنه ی شهری کردیم و با ایجاد حفره هایی 
متناسب با عملکردهای داخل بنا در آن، قابلیت هایی مانند نورگیری، محرمیت و حیاط های 
اختصاصی هر واحد را در این بدنه به صورتی سازماندهی کردیم که واسطی میان فضای داخل 
و شهر باشد و توانایی پاسخگویی به نیازهای هر دو را داشته باشد و اجازه ی زیست در هر دو 
را به کاربر بدهد. این حفره ها عالوه بر ایجاد فضایی برای زندگی شهری در بنا، به دلیل عمق 
مناسب، کیفیت درون گرایی معامری ایرانی را باز آفرینی می کند و منظر دومی به غیر از منا و 

پشت بام های ساختامن های روبرو برای پروژه ایجاد می کند.
در مقیاس بنا یا عرصه ی نیمه عمومی: گر چه معامری ایرانی پیشینه ای در ارائه ی الگوی 
زیست جمعی در یک ساختامن و گسرتش عمودی مسکن ندارد، ولی حفظ هویت و حریم 
شخصی هر خانه ویژگی این معامری بوده؛ به همین جهت با توجه به سایز متفاوت واحدها،  
هدف ما سازماندهی آنها به صورتی بود که در عین پایبندی به نظام دهی کلی، در هم ادغام 
نشوند، بلکه هر واحد دارای ویژگی ها و هویت خاص خود باشد، به صورتی که پنج خانه ی 
متفاوت، ولی هم خانواده که دارای حریم مشخص هستند و به فضای یکدیگر نفوذ منی کنند 

سازماندهی عمودی بنا را به وجود آورد. 
در مقیاس واحدها یا عرصه ی خصوصی: بر خالف سازماندهی پالن در آپارمتان های مدرن، 
با باز تعریف الگوی پالن در معامری مسکن ایران، ریز فضاهایی به وجود آوردیم که هر کدام 
تا  مهامنی ها)  (مانند  رفتارهای جمعی  مبنای  بر  ایرانی  زندگی  مناسک  از  نیازی  پاسخگوی 
رفتارهای فردی و یا تغییر نور در روز و شب و یا حتی تغییر فصول باشد و بدین ترتیب، 
نظامی پیچیده از ترکیب فضاهایی با تنوع باال، مقیاس متفاوت و عملکردهای مختلف خلق 
شد. در نهایت، با روی هم قرار دادن اطالعات مربوط به این سه الیه، محصول، ساختامنی شد 
که با ایجاد یک نظم قوی، تضادهای موقعیت های مختلف یک واقعیت پیچیده را در کنار هم 
سازگار کرده و به صورت همزمان، فضای بیرون و  درون در شکل گیری یکدیگر مؤثر بوده اند 

و به همین دلیل، یک محصول به هم پیوسته می باشد.

 نام پروژه/ عملکرد: مجتمع مسکونی پنج خانه
 رشکت/ دفرت طراحی: استودیو آینده

 معامر اصلی: امیر فرشاد غفار زاده
 ناظر معامری: امیر فرشاد غفار زاده

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلر تراکمی و موتورخانه ی مرکزی، بتنی
 آدرس پروژه: اصفهان، خیابان آبشار اول، کوی پارسیان، کوچه ی ولیعرص

 مساحت/ زیربنا: ۱۸۶۰ مرت مربع
 کارفرما: بدیعی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۱-۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: فرشید نرص آبادی

future.designstudio.2015@gmail.com                                                      :ایمیل 
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۲۲۶۲۲۷

رستوران های زنجیره ای پرشیکا

امیر فرشاد غفار زاده

«هیچ وقت متام مسائل حل نخواهد شد و این واقعیت قرن ماست که معامران 
انتخاب کننده ی حل مسائل هستند.»                                        (پل رودولف)

                                                 
امروزه رویکرد معامری به مثابه «حل مسئله» با توجه به رشایط اقتصادی، سیاسی، اجتامعی، 
اقلیمی که بر زیست برش سایه افکنده، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، مسئله 
یا سؤال پروژه، تعیین کننده ی رویکرد اسرتاتژی معامر برای حل مسئله می باشد؛ گاهی این  
مسئله در عین پیچیدگی به دلیل پاسخ های متنوع و بی شامری که حتی در طول تاریخ به آن 
نیز رشایط  داده شده، دارای جواب های روشن تری هست مانند پروژه های مسکونی و گاه 
پروژه به معامر این اجازه را می دهد که سؤالی متفاوت برای پروژه مطرح کند و الیه های 
متفاوتی را به مسئله ی پروژه بیفزاید و آن را باز تعریف و به صورت جدیدی حل مناید. پروژه ی 

رستوران های زنجیره ای پرشیکا برای ما از این دست پروژه ها بود.
مسئله ی اولیه، بر آورده کردن نیاز به غذا خوردن به صورتی متفاوت بود، کارفرمای پروژه 
تولید کننده ی غذای آماده ی ایرانی و همچنین غذاهای خاص فرنگی مانند سس های مختلف 
برای انواع پاستا بود. تصمیم کارفرما خلق و توسعه ی بازاری مطمنئ برای ارائه ی غذا در دو 
مجموعه ی جمعیتی شامل دانشگاه ها، به ویژه خوابگاه های دانشجویی و رستوران های بین 
راهی ــ که عموماً ارائه ی غذا از کیفیت رسعت و استاندارد باالیی برخوردار نیستند ــ بود. در 
الیه ی بعدی، تیم مدیریتی پروژه در همکاری با کارفرما با ارائه ی تعریفی جامع تر از خواست 
اولیه ی کارفرما و پیشنهاد ایجاد «برند» رستوران های فرانچایز جهت ارائه ی غذاهای متنوع 
ایرانی و فرنگی از تولید تا مرصف با رسعت، کیفیت و استاندارد باال تعریفی کامل تر از توجیه 
اقتصادی پروژه، محدوده های مورد توجه، تحول در ارائه ی غذا، تحول در معنا و تحول در 
«فضا» را به وجود آورد. بنابراین، معامری نیز به عنوان قسمتی از نیاز پروژه در ایجاد این 

«برند» در نظر گرفته شد و درگیری ما از این نقطه با پروژه آغاز شد.
در فرايند ارائه ی جواب، با توسعه ی سؤال کارفرما بر مبنای نياز طراحی، پرسش جدیدی 

مطرح منودیم مبنی بر اینکه چطور می توان معامری ای  ساخت که:
- بدون سايت بوده و همزمان در متامی سايت های مختلف با اقليم ها، ابعاد، جهت و نور 

متفاوت، قابليت سازماندهی داشته باشد.
- هم درون گرا باشد و هم برون گرا و در عین تنوع فضايی به متام الزامات عملکردی رستوران های 

صنعتی پاسخگو باشد.
- در سايزهای متفاوِت رسمايه گذاری قابليت ساخت داشته باشد.

- با رسعت باال ساخته شود.
- از همه مهم تر، توانايی ايجاد هويت برای يک برند را در خود داشته باشد.

آلرتناتیوهای  ارائه ی  با  نتیجه،  در  بود؛  پروژه  اصلی  واقع «چطور ساخنت» مسئله ی  در 
مختلف از سیستم های ساخت، وقوع فرم را به تعویق انداختيم تا به این نتیجه رسیدیم که 
نیاز به یک ژن داریم، ژنی که باعث شود پروژه هر بار جور دیگری به وجود آید، جور دیگری 
چیدمان شود: یک «جورچین». برای اينکه اين جورچین در کمرتين زمان ممکن ساخته شود 
شد:  استفاده  آن  سازماندهی  برای  همزمان  ساخت  سيستم  دو  از  عملکردها  دسته بندی  با 
متامی فعاليت های عملکردی و تأسيساتی در واحدهای مدوالر پيش ساخته سازماندهی شد و 
سالن های پذيرايی در تطبيق با هر سايتی به صورت سازه ی تیر و ستون پيش ساخته با سقف 

بتنی اجرا گرديد.
در طراحی مدول ها گرچه عواملی مانند ابعاد، وزن، امکانات تأسیساتی و عملیاتی، مرتیال 
ایجاد  ما  برای  اساسی می باشد، مهم ترین معضل  از معضالت  اسمبل کردن  و  و حمل و نقل 
ترکیبات یکنواخت توسط آنها بود که قابلیت تنوع فضایی و انعطاف پذیری پروژه را تحت تأثیر 
قرار می داد. به همین جهت با چرخش یک شبکه به میزان ۳۰ درجه، مدولی طراحی کردیم 
که از دو شبکه ی هندسی پیروی می کرد و امکان ایجاد ترکیبات بسیار متنوع تر و همچنین 
هندسه ی بسیار غنی تر را برای پروژه فراهم آورد و حاصل ترکیب این نظام دهی جورچینی بود 

شبیه «مربع تنگرام»: راه حل ما برای پروژه. 
به عنوان اولین پروژه و در همکاری با دانشگاه تهران، زمینی به ابعاد ۱۲×۳۶ و شیب ۷ 
درصد برای ساخنت رستورانی با ظرفیت ۱۰۰۰ پرس غذا در ۳۵۰ مرت مربع در اختیار این گروه 

گذاشته شد. استفاده از این راه حل باعث دستیابی موارد ذیل شد: 

متفاوت بر حسب  نور و سایه و تعداد نفرات بتواند رویدادهای مختلفی را میزبانی کند و 
این فضاها هیچ گونه تداخلی با فضاهای عملکردی ندارند. همچنین، با عمق پیدا کردن منا، 
تعریف سنتی آن از بین رفته و با حرکت در فضا، هر لحظه پرسپکتیو جدیدی از بنا خلق شد 
و همچنین با نفوذ فضای بیرون به توده ی پروژه، منا قابلیت خلق رویداد را در خود خواهد 

داشت. 

در ۹۶ روز کاری ساخته شود. در ابتدای فرایند طراحی، ما به هیچ وجه انتظار چنین محصول 
ـ چیزی  نهایی ای را نداشتیم، محصول نهایی حاصل پرسشی متفاوت و پاسخگویی متفاوت بودـ 

در مرز طراحی صنعتی و معامری.

 نام پروژه/ عملکرد: رستوران های زنجیره ای پرشیکا
 رشکت/ دفرت طراحی: استودیو آینده

 معامر اصلی: امیرفرشاد غفار زاده
 مدیر پروژه: احسان فاضلی

 همکاران طراحی: مرجان صالح پور
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: اسپلیت و هواساز، پیش ساخته ی فلزی

 آدرس پروژه: تهران، خیابان امیر آباد شاملی، خوابگاه کوی دانشگاه تهران
 مساحت/ زیربنا: ۳۵۰ مرت مربع

 کارفرما: رشکت رسمایه گذاری املاس هشت بهشت
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: آبان ۱۳۹۴-بهمن ۱۳۹۴

 عکاسی پروژه: دید استودیو، فرشید نرص آبادی (گروه معامری آذر)
future.designstudio.2015@gmail.com                                                      :ایمیل 
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۲۳۰۲۳۱

مجموعه  ی چند عملکردی خانه ی کبوتر
(ساختامن سال ایران ۱۳۹۶)

ایده ی طراحی
داستان طراحی این ویال از روزی رشوع شد که بانویی نیکوکار، سفارش ویالیی در منطقه ی 
لواسان را برای دفرت ما مطرح کرد. فضایی که عالوه بر خانه ای برای ایشان، پذیرای مجمع ها 
و گردهامیی های خیریه هم باشد. این خیریه از جوانان و نوجوانان نخبه ای حامیت می کند 
که استطاعت مالی برای ادامه ی تحصیل ندارند. با توجه به شناختی که از دیرباز از این بانو 
و شخصیت ویژه ی ایشان و خانواده محرتمشان داشتیم، تصمیم به ساخت بنایی منودیم که 
ترجامن خصوصیات و رفتار ایشان به  صورت فرمی قابل درک باشد؛ پس تصمیم به طراحی 
عین  در  که  خانه ای  گرفتیم.  خود  اطراف  به  وسیع  دیدی  با  گشاده رو  و  بی ادعا  ساختامنی 
از  بی ادعایی و سادگی، در جای جای آن حرف ها و قصه های زیادی برای گفنت داشته باشد. 
عالقه ی ایشان به شعر، موسیقی و هرن و از پیام عشقی که هر روز نثار اطرافیان می کردند، 
املان هایی برای ما نقش می بست که راه ارتباطی بین ما، ایشان و مهامن های این خانه را به 
وجود می آورد: شاخص هایی همچون خط ایرانی، نقاشی و ترکیب این دو، مجسمه و کلمه ی 
راز آلود عشق که این عرصه ها را به  هم پیوند می داد و دست آخر شاید کبوتری که پیغام این 

عشق را به گوش همه می رساند.
به مرور سبد ایده ها و خواسته ها برای طراحی آماده می شد و شکل و شامیل ساختامن 
در ذهنامن نقش می بست و پررنگ تر می شد. در ابتدا ساختامن را به دو قسمت مسکونی و 
از اولین چالش های ما ارتباط فضای خصوصی (مسکونی) با  عمومی باید تقسیم می کردیم. 
فضای عمومی بود، که در عین یکدست بودن ظاهر ساختامن، در دل خود، فضای عمومی و 
خصوصی را تفکیک کند. در طراحی فضا و منای بیرونی سعی شد تا مخاطب درکی واحد از فضا 
و منای ساختامن داشته باشد و از پیچیدگی های عملکردی ساختامن دور مباند و در عین حال در 
دل این سادگی، فضاهای مسکونی و عمومی به  راحتی و به  دور از هیجان کنار هم قرار بگیرند 

و حریم هر کدام به  خوبی حفظ شود.
در طراحی سالن تصمیم گرفتیم با بزرگ ترین گشودگی که امکان ساخت آن میرس بود؛ 
یعنی یک قاب پیش تنیده به طول ۱۶ مرت، فضای سالن را با بیشرتین دید و نور به محوطه ی 
سبز وصل کنیم ــ با پنجره هایی متحرک که پس از باز شدن کامل، تصویری بی لک را از فضای 
بیرون نشان می داد. پس از ایجاد قاب های سفید منا و تفکیک فضاها توسط این قاب ها، نوبت 

لوورهای چوبی رسید تا نقش این منا را به  هم بدوزد و در هنگام مراسم و بسته بودن لوورها 
تصویر یکپارچه و یکدست تری را برای مخاطب ترسیم کند و حریم مسکونی نیز کامالً محفوظ 
مباند. در قسمت سالن، متامی ملزومات این بخش، یعنی رسویس های کافی، آشپزخانه ی صنعتی، 
اتاق تعویض لباس و یک دفرت کار لحاظ شد. قسمت باالی ساختامن را طبق خواست کارفرما به 

یک واحد بزرگ برای خود ایشان و دو واحد کوچک برای فرزندان تقسیم منودیم.
متامی روایتی را که ما از این ساختامن برای مخاطب در نظر داشتیم ــ که از دم درب 
ورودی رشوع می شد و تا به مرحله ی نشسنت مهامنان آنان را مشایعت می کرد ــ باید دقیق 
باز  از روز اول پیش بینی می کردیم و جای هیچ گونه بداهه گویی را برای ما در زمان اجرا  و 
منی گذاشت. به همین سبب از ابتدا، طراحی را با متام دوستان و همکاران هرنمند خود (خطاط، 

نقاش، مجسمه ساز و ...) رشوع کردیم و این روند تا پایان اجرای پروژه ادامه داشت. 

مزایای پروژه

قاب پنجره ی سالن و طوالنی شدن آنها به طول ۱۶ مرت با امکان جمع و بسته شدن، باید متامی 
رفتار سازه ی پیش تنیده پیش بینی می شد تا در فصل گرما و رسما فشار اضافه ای به پنجره ها 
وارد نگردد و پنجره ها قابل باز و بسته شدن باشند؛ زیرا هر فشار سازه ای غیر قابل پیش بینی 
در داخل این قاب ها باعث شکستگی پنجره ها می شد و از این رو، روند محاسبه ی سازه و 
هامهنگی با رشکت تولید کننده و اجرا کننده، این کار را سخت و طوالنی می کرد ــ خصوصاً 

اینکه منونه ای در داخل کشور اجرا نشده بود تا راه را برای ما هموار کند.

همکاری دوستان هرنمندمان بود که نقش زبان گویای پروژه را ایفا می منود ــ آثاری که سعی 
شد تا با همنشینی آنها و فضای ساختامن، نقش یک خانواده تصویر شود.

این پروژه بود.
به  احتیاج  بدون  و  دارند  ارتفاع  سانتی مرت   ۴۸۰

روغن کاری به راحتی قابل باز و بسته شدن هستند.

مجید فتوره چیانی، حمید فتوره چیانی

 نام پروژه/ عملکرد: مجموعه  ی چند عملکردی خانه ی کبوتر (خیریه، اداری و یک واحد  
اقامتی برای مهامن)

 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری فتوره چیانی
 معامران اصلی: مجید، حمید فتوره چیانی

 همکاران طراحی: روح اللّه کشمیری
طراحی و دکوراسیون داخلی: دفرت معامری فتوره چیانی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: استفاده از چیلر جذبی جهت کلیه فضاها و هواساز جهت سالن 
اجتامعات، بتنی با سقف های ترکیبی پیش تنیده و کرومیت

 آدرس پروژه: لواسان، بلوار امام خمینی، خیابان اتحاد، گل های پنجم
 مساحت زمین/ زیربنا: ۱۲۰۰ مرتمربع، ۱۷۰۰ مرتمربع (شامل دو طبقه ۲۵۰ مرتی، یک 

پیلوت به مساحت ۶۰۰ مرتمربع و زیرزمین، تأسیسات و نگهبانی به مساحت ۶۰۰ مرتمربع)
 کارفرما: پروین تاج آراسته کرمانی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۶ - ۱۳۹۳
 عکاسی پروژه: پرهام تقی اف

www.fatourechiani.com                                                                    :وب سایت 
r.kashmiry@gmail.com                                                                           :ایمیل 
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۲۳۶۲۳۷

دانشکده ی کشاورزی برازجان

آرش فخار، هوشنگ اردالن 

اهداف طرح
هدف از ابالغ طرح ساختامن های دانشکده ی کشاورزی برازجان به مهندسین مشاور آتک، 
عالوه بر توسعه ی کّمی، توسعه ی کیفی ساختامنی و ساختار آموزشی و در نتیجه، ارتقای کیفی 
آموزش، تعریف گردیده است. توسعه ی ساختار آموزشی و اضافه شدن رشته های جدید در 
چشم انداز آتی، نیاز به یک مجموعه ی طراحی شده با رعایت اصول ساخت فضاهای آموزشی 
دارد. در این پروژه، مرتاژ تعریف شده  ۵۰۰۰ مرت مربع و شامل سه بخش آموزش، آزمایشگاه و 

اداری می باشد که در واقع، سه رکن اصلی مجموعه را تشکیل می دهند.

بررسی اقلیمی و نگاه به طراحی
البته  معامری سنتی در برازجان مبنی بر قواعد معامری سنتی شهرهای گرم و خشک است. 
وجود رطوبت در بعضی از ماه های سال در شکل گیری این نوع معامری دخیل می باشد؛ به 
استوار شده است.  نیمه مرطوب  اقلیم گرم و  براساس  برازجان  عبارتی دیگر، معامری سنتی 
ایجاد سایه سار هامنند نواحی گرم و ایجاد اختالف  پنجره های کوچک، رواق، ایوان و اصوالً 
ـ از اصول معامری  ـ هر چند با کمرتین عمق جهت پناه گرفنت در مقابل گرماـ  سطح و زیرزمینـ 
سنتی برازجان است. وجود رطوبت در برخی ماه های سال ملموس می باشد، اما مقدار آن، 
بافت  و  تنگ  پراکنده سازد و همچنان کوچه های  را  بافت های ساختامنی  نیست که  چنان 
مرتاکم جزء اصول شهرسازی سنتی آن به شامر می رود. نتایج مطالعات و مشاهدات در مورد 
اصول معامری سنتی، گرایش بیشرتی به سوی معامری گرم و خشک را می منایاند. در این مناطق 
شدت زیاد تابش آفتاب در سمت رشق و غرب ایجاب می مناید که ساختامن، فرمی کشیده 
داشته باشد و به شکل مکعب مستطیل در امتداد محور رشق و غرب قرار گیرد. این فرم از نظر 

ایجاد کوران در داخل ساختامن و کاهش رطوبت هوای داخلی نیز مناسب است. 

تحلیل فضایی 
نحوه ی استقرار ساختامن ها به نحوی در نظر گرفته شده که حول یک حیاط داخلی با رواق 
به صورت سطح پیاده ی رسپوشیده ساماندهی شده اند. برای دسرتسی های سواره، حتی االمکان 
از خیابان  های موجود و بر اساس بینش کلی طرح جامع در ارتباطات پیاده و سواره ی ساختامن 
استفاده گردیده است. طرح دانشکده با چنین پیش زمینه ای بر اساس برنامه ی فیزیکی و کالبدی 
دسته بندی گردیده و به ۳ گروه فضایی تقسیم شده است که عبارتند از: بخش های مدیریتی و 
اداری، بخش های آموزشی و کالس ها و سالن های اجتامعات، بخش های البراتور و آزمایشگاه. 
هر کدام از این ۳ گروه نیز در درون خود با یک هندسه ی مرکزی و هامهنگ با معامری بومی 
در یک آرایش روان سازمان یافته اند و از آنجا که به خصوص در بخش کالس ها تراکم انسانی 
و حرکت در درون این پیکره بسیار زیاد است، سعی شده هم از نظر ارتفاع و هم از لحاظ 
ابعاد، محیطی دلگشا و دانشگاهی جلوه کند و خالی و پر شدن فضاها حتی االمکان، نظام 

از عمده ترین پیش زمینه هایی که گروه  آموزشی و آرامش محیطی را مغشوش نسازد. یکی 
طراحی به آن پرداخته است، توجه به معامری مناطق گرم و حاره ای است که مهم ترین ویژگی 
آن «نورگریزی» می باشد. بنابراین، مسیر طراحی با دقت و توجه کامل به این سمت هدایت 
گردید تا بتواند با بهره گیری از متهیدات فنی و معامرانه، پاسخگوی اصولی به دشواری های 
آب و هوایی منطقه بوده و با حداقل امکانات با گرمای طاقت فرسای استان بوشهر تطبیق یابد. 
با توجه به ترکیب احجام که نشأت گرفته از برنامه ی کالبدی و فیزیکی بوده و با مرتاژهای 
تعیین شده در جدول منطبق است، سعی شد با رعایت سادگی که از خصوصیات معامری 
بومی است، مجموعه ای آشنا با مصالح یکپارچه نظیر آجر به وجود آید که نتیجه ی نهایی، یک 
معامری تألیف یافته و پایدار است با این امید که به عنوان منونه ای مناسب از ساختامن های 
آموزشی در سطح کشور و مبدأ تکرار دیگر سازمان ها قرار گیرد. همچنین، برای تأمین ارتباطات 
پیاده بین ساختامن ها، از مسیرهای رسپوشیده توسط یک ردیف ستون با امکان پوشش سبک 

و ساده برای ایجاد سایه استفاده گردیده است.
توجه به کاشت گونه های گیاهی منطقه ای بین فضاها، ضمن ایجاد سایه و سبزینگی و 
ایجاد طراوت در محیط و تلطیف هوا، امکان ایجاد فضایی سایه سار را نیز به وجود آورده 
است. محل توقف اتومبیل های مراجعین هم در بخش انتهایی و پشت ساختامن آموزشی قرار 
دارد تا ضمن مستور بودن و محافظت از گزند نور خورشید، از تجمع اتومبیل ها که یاد آور 
به  نورگیری ها  کلیه ی  این،  بر  افزون  محیط های ماشینی در شهرها هستند جلوگیری گردد. 
صورت غیر  مستقیم و با پرهیز از تابش مستقیم قرار گرفته و جبهه گیری ورودی ها در رابطه 
با حرکت پیاده به نحوی است که از یک طرف به محورهای وضع موجود و از طرف دیگر، به 
محورهای حرکتی آتی متصل می گردد. با توجه به موقعیت دسرتسی ها از خارج ساختامن، کلیه 
ارتباطات داخلی به نحوی است که دسرتسی های افقی و عمودی در اولویت قرار می گیرند و 
حرکت های مستقیم پیاده در داخل ساختامن ها و محل های مکث در فضاهای داخلی انجام 

می گردد.
شامتیک،  تحلیلی  پرسپکتیوهای  با  آن  مقابله ی  و  ساختامن ها  از  هر کدام  بررسی  در 
شناسایی فضاها از طریق حلقه های رابط فضایی صورت می گیرد و در این حوزه های فضایی، 
تعادل نور و تناسب طول و عرض و ارتفاع به صورتی جدی رعایت گردیده است و در تأمین 
کیفیت این معامری سعی شده با توجه به ریشه های اصیل معامری، به صورت یک معامری 
مؤلف پاسخ داده شود، به صورتی که الهام گرفته از معامری بومی بوده و پیوندی ادامه دار از 
فرهنگ ارزشمند معامری اصیل ایرانی را تحقق بخشیده است. با آنکه معامری موجود پراکنده 
در محوطه به هیچ  وجه در شأن تحصیالت عالیه ی دانشگاهی نیست، اما با پذیرش واقعیت و 
اینکه رفع نیازهای فوری عامل این شتابزدگی در ایجاد این ساختامن ها بوده است، می توان به 
صورتی جدی به ارتقای کیفیت فضایی کانون های آموزش عالیه پرداخت و این مقوله محقق 
نخواهد شد مگر با اهمیت دادن به ایجاد یک مجموعه ی ساختامنی متأثر از یک معامری 

ساده ی پایدار و آشنا ــ آنچنان که متام آثار ماندگار این رسزمین چنین اند.

 نام پروژه/ عملکرد: دانشکده کشاورزی برازجان
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور آتک
 معامران اصلی: آرش فخار، هوشنگ اردالن

 همکاران طراحی: توکا نیستانی
 طراحی و دکوراسیون داخلی: آرش فخار

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلر و هواساز، بتنی
 آدرس پروژه: استان بوشهر، شهر برازجان 

 مساحت/ زیر بنا: ۵۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۸۶-۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: مشاور آتک، دفرت بوشهر 

www.atec-ir.com                                                                               :وب سایت 
info@atec-ir.com                                                                                    :ایمیل 
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ویال ی پدری

مسعود فرجیان

روستای آجین دوجین از توابع استان الربز است که با موقعیت ویژه ی اقلیمی خود یکی از 
بکرترین و زیباترین مناظر این منطقه را دارا می باشد. ویالی پدری در زمینی به مساحت ۴۷۰۰ 
مرت مربع و زیربنای ۴۶۰ مرت مربع بنا شده است. در این پروژه، مسئله ی طراحی ویال را باید 
بر اساس خواسته های کارفرما به صورتی حل می کردیم که ایده پردازی اصلی کم رنگ نشود و در 

ضمن، خواسته های کارفرما نیز رعایت گردد. کارفرما بر چند مسئله تأکید داشت:

۱. فضاهای عمومی و اصلی از منظره ای که ارتفاع طبیعی زمین در اختیارمان گذاشته بود ، 
بهره بربند.

۲. تأکید بر اجرای سقف شیروانی 
۳. کاربردی بودن فضاهای داخلی بدون هیچگونه تجمل گرایی 

۴. رعایت سادگی در پوسته ی منا 
۵. خالقیت در استفاده از مرتیال داخلی و خارجی 

سمت  به  را  ما  پروژه،  اقلیم  همچنین  و  ابتدایی  ایده پردازی های  و  اصول  این  رعایت 
کالم  در  و  کرده  روستا حل  و صخره های  کوه ها  دل  در  را  خود  که  کشاند  ویالیی  طراحی 
راحت تر، ما به دنبال یک معامری کوهستانی پایدار بودیم. استفاده از بنت و سنگ ورقه ای 
همرنگ بافت کوه های اطراف، ما را به ایده ی اصلی نزدیک تر کرد و استفاده از سقف شیروانی 
چهار طرفه با ورق سیاه، خاطره ی معامری های کوهستانی را که بی ارتباط با پروژه نبود، برای 

ما زنده نگه داشت.

املان دکوراتیو بنت اکسپوز که از قسمت شاملی ساختامن خود را از دل کوه بیرون کشیده 
و پل ورودی ویال هم به آن متصل است، خود را به داخل ویال رسانده و از قسمت جنوبی به 
شکل یک پایه بر زمین نشسته تا هامنند یک رسباز که جلوی مافوق خود یک دست را به زمین 
می زند و رس خم می کند، نشانه ی احرتام برش به طبیعت  باشد. همچنین، وجود این دیوار بتنی 
یکپارچه، حس قدرت و مدرنیته را القا می کند. کوشک سنگی که در قسمت شاملی ویال با یک 
شیروانی چهار طرفه جدا از سقف اصلی اجرا شده، تداعی گر معامری کوهستانی می باشد که 
در هامهنگی کامل با محیط طبیعی اطراف خود است و زیبایی خاصی به ساختامن می بخشد. 
استفاده از ورق آهن اکسپوز در طراحی درب ورودی ساختامن و باکس رختکن ورودی اصلی 
که از دل شامل غربی دیوار بتنی  به صورت معلق خود را بیرون کشیده، از دیگر املان های 

دکوراتیو طراحی منای این پروژه می باشد.
در طراحی فضاهای داخلی، خواسته های کارفرما با استفاده از مرتیال های منا به واقعیت 
از رسامیک های  استفاده  با  استخر و کرسی خانه  پیوست و در مکان هایی مانند محوطه ی 
دست ساز طراحی شده برای پروژه سعی کردیم گرمای ویژه و هامهنگ با پروژه را به کارفرما 
هدیه دهیم. پروژه ی ویالی پدری در منطقه ی کوهستانی و با رعایت اصول معامری کوهستانی 
و همچنین پایبند بودن بر حفظ ارزش های معامری اقلیمی منطقه و با خالقیت و نوآوری گروه 

طراحی، بر زمین جا خوش کرده و امروز از ساخت چنین بنایی خرسندیم.

 نام پروژه/ عملکرد: ویال پدری، مسکونی
 رشکت/ دفرت طراحی: گروه مهندسین فرنيا

 معامر اصلی: مسعود فرجيان
 همکاران طراحی: حسین محمودی، نازنین ساعدی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: مسعود فرجيان، نازنین ساعدی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: گرمايش كف و اسپليت مركزی، فلزی

 آدرس پروژه: الربز، روستای آجین دوجین
 مساحت/ زیربنا: ۴۷۰۰ مرت مربع، ۴۶۰ مرت مربع

 کارفرما: مصطفی فرجيان
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۳-۱۳۹۶

 عکاسی پروژه: رضا صوفی 
far.nia.group@gmail.com                                                                        :ایمیل 



۲۴۲۲۴۳

منای غربی

پالن طبقه ی همکف

پالن طبقه ی اول



۲۴۴۲۴۵

ساختامن مسکونی پادرا

وحید قبادیان

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن مسکونی پادرا
 رشکت/ دفرت طراحی: رشکت پادرا 

 معامر اصلی: وحید قبادیان
 همکاران طراحی: وحید قبادیان، بابک قصیری، سمیرا قبادیان

 مجریان پروژه: اسامعیل صمدی و مسعود پور محمد خان
 طراحی و دکوراسیون داخلی: شیوا قبادیان

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داکت اسپلیت و پکیج، اسکلت بتنی

 آدرس پروژه: تهران خیابان سهروردی شاملی
 مساحت/ زیربنا: ۱۹۰۰ مرت مربع

 کارفرما: وحید قبادیان
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۴-۱۳۹۷

 عکاسی پروژه: داوود اسداللّه وش، شهریار خانی زاد
v_ghobad@yahoo.com                                                                           :ایمیل 

ساختامن پادرا یک مجتمع مسکونی دوازده واحدی با زیر بنای حدود دو هزار مرت در خیابان 
مسکونی  طبقه ی  شش  شامل  ساختامن  این  است.  تهران  رشق  شامل  در  شاملی،  سهرودی 
آپارمتانی، یک طبقه پیلوتی جهت البی ورودی و پارکینگ، یک طبقه زیرزمین برای پارکینگ و 
انباری، یک حیاط مشجر و یک بام سبز است. طراحی ساختامن به سبک آرت دکو و بر اساس 

مباحث معامری پایدار شکل گرفته است.
به  به دهه ی ۱۳۴۰ شمسی  غالبا مربوط  بنا،  این  ساختامن های واقع در کوچه مجاور 
صورت دوطبقه و با منای مدرن و پوشش سنگ تراورتن سفید بوده اند. از اوایل دهه ی ۱۳۷۰ 
یا هفت طبقه جایگزین ساختامن های قدیمی شدند.  و  به تدریج ساختامن های جدید شش 
ساختامن های جدید دارای منای مدرن و ندرتا نئوکالسیک هستند، و عمدتا با سنگ تراورتن 

سفید پوشش شده اند.
اکرث قریب به اتفاق ساختامن های معارص در شهر تهران به سبک معامری مدرن است. این 
سبک معامری با توجه به فنآوری و مصالح ساختامنی مدرن، یک سبک جهانی و همه مکانی 
بالرقیب محسوب  و  غالب  یک سبک  جهان  نقاط  اقصی  در  کامکان  مدرن  معامری  است. 

می شود.
 برای طرح ساختامن پادرا، سبک آرت دکو که از جمله سبک های مهم معامری مدرن است 
انتخاب شد. باید توجه داشت که اکرث سبک های مدرن عاری از هرگونه تزئینات هستند، که 
برای ساختامن های اداری مناسب است. ولی سبک آرت دکو دارای تزئینات و جزئیات اجرایی 
نسبتا پرکار است، که برای یک مجتمع مسکونی چند طبقه، محیطی دلپذیر و غیررسمی ایجاد 

می کند. 
 منای ساختامن با توجه به ویژگی های گذشته و حال جداره کوچه طراحی شده است. دو 
طبقه همکف و اول که مقابل دید ناظر است با استفاده از طراحی متفاوت و یک سایه بان 
رستارسی، از طبقات فوقانی جدا شده است. در این قسمت، ورودی البی، جعبه ی گل و ورودی 

اتومبیل وجه بارز دارد. در طبقات باال بر روی خطوط عمودی ستون ها و زیر پنجره ها تاکید 
شده است. کلیه ی واحدها دارای بالکن می باشند و بالکن ها به عنوان مناد آپارمتان مسکونی، 
در منا شاخص شده است. در جلوی بالکن ها و پنجره ها در سمت خیابان، جعبه های گل با 

گیاهان ناز فرانسوی جامنایی شده است. 
در منای ساختامن این مجموعه مسکونی، از مصالح متنوع استفاده گردیده است. منا بر 
اساس سه الیه، سنگ تراورتن، گیاهان سبز و نرده های فلزی برگرفته از فرم گیاهان طراحی 
شده است. اثر سه الیه بر روی هم به صورت خوانایی در منا به منایش درآمده. مصالح به کار 
برده شده در ساختامن شامل سنگ تراورتن سفید با بافت های متفاوت، نرده ها و ورق فلزی 
به رنگ نوک مدادی و نوارهای چوبی است. سنگ های زیر پنجره ها دارای شیارهای مثلثی 
شکل و نرده ها دارای طرح زیگ زاگی است، که از وجوه بارز سبک آرت دکو محسوب می شود.

ایده ی طراحی داخل بنا، ایجاد فضاهایی آرامش بخش و حتی االمکان وسیع و روشن است. 
بدین منظورحداکرث استفاده از نور طبیعی و دید منظر با استفاده از پنجره های قدی و عریض 
صورت گرفته است. فضاهای خصوصی اتاق خواب ها و حامم از فضای نیمه خصوصی پذیرایی 

و ناهارخوری جدا شده و آشپزخانه بین این دو گونه فضا جامنایی شده است. 
با توجه به دید و منظر بسیار خوب به کوه های الربز، تپه های عباس آباد و مصلی امام 
با گیاهان مناسب فصول گرم و رسد (کاج و یاس  بام سبز  خمینی در طبقات فوقانی، یک 
هلندی) بر روی بام طراحی شده است. آبنام بر روی دیوار رشقی خرپشته اجرا شده است. 
عایق یونولیت سخت به ضخامت ۱۵ سانتی مرت به صورت بام وارونه با پوشش نهایی سنگ 
تراورتن به رنگ نخودی بر روی بام اجرا شده است. عایق بندی بام و اجرای بام وارونه با 

همکاری دکرت محمدتقی حریری و مهندس شاهپوریان انجام شده است.
اسکلت ساختامن بنت آرمه و پوشش کف طبقات سنگ دهبید است. ستون های بتنی در 
طبقات پارکینگ و پاسیو به صورت منایان اجرا شده است. پنجره ها از نوع یو پی وی سی 
دوجداره است. در اینجا الزم است از همکاری صمیامنه نادر قبادیان، معصومه محمودی، امین 

مرتضوی، نوید قبادیان و جامل اسامعیل زاده در طراحی و اجرای این ساختامن تشکر شود.



۲۴۶۲۴۷



۲۴۸۲۴۹

جزئیات اجرای بام وارانه



۲۵۰۲۵۱

ساختامن اداری سفید

فرشاد کازرونی، آذین سلطانی، فرناز بخشی

ایده ی طراحی
پروژه اداری-تجاری سفید با مساحتی در حدود ۱۵۰۰ مرت مربع در تهران واقع شده است.  
این بنا دارای هفت طبقه است که طبقات همکف و نیم طبقه ی آن به کاربری تجاری و پنج 

طبقه ی دیگر به فضاهای اداری اختصاص یافته اند. 
پالن های بخش اداری به صورت فضای باز (open office) با نورگیری مناسب طراحی شده 
است. الزم به ذکر است به علت طراحی مدوالر، در کلیه ی اجزاء معامری داخلی از جمله 
جایگذاری چراغ ها، پریزهای کفی و دریچه ی دستگاه های خنک کننده، امکان تبدیل فضاهای 

باز اداری به فضاهای بسته به راحتی فراهم آمده است.
موقعيت ویژه ی ساختامن، گروه طراحی را بر آن داشت تا از طريق ايجاد  منای دوپوسته، 

ساختامنی شاخص و متفاوت را به تصویر کشد. 
هدف از طراحی این پروژه، عالوه بر شاخص بودن، ایجاد بنایی مدرن و برجسته  بوده 
است. از این روی در طراحی پوسته اول از سیستم curtain wall استفاده شده، تا بدین صورت 
از سنگینی منا کاسته شده و منایی یکپارچه ایجاد گردد. پوسته ی دوم که متشکل از پروفیل های 

آلومینیومی افقی است، در واقع لباسی زیبا برای ساختامن است که عالوه بر تعریف ترکیب 
منای ساختامن، با کنرتل نور ورودی به عنوان یک محافظ عمل کرده و از فضاهای داخلی در 

مقابل نور و گرما محافظت می کند.
پوسته ی دوم حدود ۷۰ سانتی مرت از پوسته ی اول فاصله دارد که بدین صورت فضایی برای 
حرکت در دور ساختامن جهت نگهداری و تعمیرات ساختامن و هم چنین قرارگیری گلدان های 
همیشه سبز فراهم شده است. در محل قرارگیری گلدان ها، پوسته ی آلومینیومی گشایش یافته 
و بدین صورت عالوه بر ایجاد هارمونی زیبا در طراحی منا، چشم انداز مناسبی را نیز از درون 

فضاهای اداری فراهم ساخته است.
با  و  سانتی مرتی   ۱۰×۱۰ و   ۵×۵ مقاطع  با  نامربده  آلومینیومی  پروفیل های  همچنین 
فاصله های متفاوت با توجه به زاویه ی دید انسان در حالت های نشسته و ایستاده طراحی 
شده است، تا عالوه بر ایجاد سایه-روشن های دلنشین، زاویه ی دید مناسبی را برای کاربران 

ایجاد مناید.
پوسته ی دوم در طبقات همکف و نيم طبقه ی آن ادامه پيدا مني کند، تا بدين شکل حس 
سبکی در قسمت زير ساختامن ايجاد گردد، و ويرتينی مناسب براي کاربری تجاری در اين 
طبقات فراهم گردد. الزم به ذکر است قاب سفید طراحی شده در کنج رشقی و جنوبی بنا، 
عالوه بر ایجاد فضای مکث و گشایش مناسب در طراحی منای ساختامن، هامهنگی الزم با 

چهارراه موجود در کنار ساختامن را نیز پیدا کرده است.

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن اداری سفید، اداری- تجاری
BNS Studio :رشکت/ دفرت طراحی 

 معامران اصلی: فرشاد کازرونی، فرناز بخشی، آذین سلطانی
 همکاران طراحی: مهتا حیدری، علی کشتی آرا، هادی رشیف زاده، نیوشا رشیدی، 

ضحی نکوئیان، شبنم ابطحی، نارص نقدی، منصور نقدی
BNS Studio :طراحی و دکوراسیون داخلی 

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داکت اسپلیت، فلزی

 آدرس پروژه: تهران، شهرک غرب
 مساحت/ زیر بنا: ۱۵۰۰ مرت مربع

 کارفرما: بخش خصوصی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۲-۱۳۹۴

 عکاسی پروژه: فرشاد کازرونی، آذین سلطانی
www.bns-studio.com                                                                         :وب سایت 
 info@bns-studio.com                                                                             :ایمیل 



۲۵۲۲۵۳

پالن طبقه ی دومپالن طبقه ی اول

دیاگراممنای رشقی منای جنوبی



۲۵۴۲۵۵

از دیرباز خانه از مفاهیم و ارزش های ویژه ای در فرهنگ و معامری ایرانی برخوردار بوده 
است؛ مفاهیمی مانند سسلسله مراتب، درون گرایی، تفکیک فضایی، یکپارچگی و احرتام به 
زیاد ساخت و ساز،  تقاضای  و  زندگی  شیوه ی  تغییر  به  توجه  با  زمان  در طول  که  محرمیت 
بسیاری از این مفاهیم تغییر یافته و کمرت به نیازها و آسایش انسان توجه شده است. از این 
باز تعریف  بر چالش های مذکور و  بنا غلبه  رو، در رشایط موجود، دغدغه ی اصلی طراحی 
الگوهای گذشته از طریق مدرنیزه کردن آن مفاهیم در جهت خلق یک معامری منحرص به فرد 
و متناسب با نیازهای زندگی امروزی بوده است. آجر به عنوان یکی از مصالح بومی و اقلیمی 
ایران همواره مورد توجه بوده و در ایجاد بافت های متنوع، نقش مهمی را داشته است. از 
این رو، در راستای ایده ی اصلی طراحی این ساختامن، آجر به عنوان مصالح اصلی منا و دیگر 

بخش های بنا مانند ورودی اصلی ساختامن، حیاط و پاسیو مورد استفاده قرار گرفته است.
ترکیب صفحات متخلخل آجری همراه با قاب های بیرون زده از منا، ترکیبی مدرن و پویا 
ایجاد کرده است. این ترکیب به واسطه ی بازی نور و سایه در فضای درون و بیرون، معامری ای 
زنده را خلق می کند. این پویایی در درون فضا نیز به خوبی دیده می شود و هر واحد از میزان 
نور و دید منحرص به فردی برخوردار است. این پرده های آجری، عالوه بر ایجاد سایه روشن های 

زیبا، در ایجاد حس محرمیت در درون فضای خانه و کنرتل نور طبیعی، بهینه سازی مرصف 
انرژی و ایجاد فضای مطلوب زندگی نقش مؤثری را ایفا می کنند. ساختامن مسکونی شامره ی 
۱۳۵ با مساحتی در حدود ۲۳۰۰ مرت مربع دارای ۵ طبقه ی مسکونی تک واحدی است. البی 
و سالن اجتامعات در طبقه ی همکف واقع شده اند و عقب نشینی فضای البی از بَِر اصلی 
ساختامن، فضایی برای توقف و دعوت کنندگی بهرت در ورودی اصلی ایجاد کرده است. طراحی 
و  نیمه خصوصی  عمومی،  بخش  سه  به  و  بوده  سلسله مراتب  اصول  بر  منطبق  واحد  هر 
خصوصی تقسیم می گردد. فضای نیمه خصوصی در میانه ی پالن در مجاورت پاسیو قرار دارد. 
در طراحی پاسیو با الهام از نقش برگ گیاهان و استفاده از این الگوها بر روی جداره ی اصلی 
آن، کیفیت برصی متفاوتی را برای نشیمن خصوصی فراهم منوده است. از دیگر مسائل مهم 
در طراحی این ساختامن، پرداخنت به فضای سبز است که در بخش های مختلف از جمله بام 
سبز، پاسیو، حیاط و بر روی منای ساختامن به چشم می خورد. تنوع استفاده از فضای سبز 
عالوه بر ایجاد کیفیت های زیبایی شناختی و برصی، در ارتقای کیفیت فضای زندگی نیز نقش 

مهمی دارد.

آپارمتان شامره ی ۱۳۵

فرشاد کازرونی، فرناز بخشی، آذین سلطانی

 نام پروژه/ عملکرد: آپارمتان شامره ۱۳۵، مسکونی
BNS Studio :رشکت/ دفرت طراحی 

 معامران اصلی: فرشاد کازرونی، فرناز بخشی، آذین سلطانی
 همکاران طراحی: نیوشا رشیدی، شبنم ابطحی، مهتا حیدری، ضحی نکوئیان، شادی ملک، 

بهنام برزگر، میثم ابراهیمی مقدم
BNS Studio :طراحی و دکوراسیون داخلی 

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلر و موتورخانه مرکزی، فلزی 

 آدرس پروژه: تهران، سعادت آباد
 مساحت: ۲۳۰۰ مرتمربع

 کارفرما: محمدرضا معامریان، فرشاد معامریان
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۴-۱۳۹۶

 عکاسی پروژه: فرشاد کازرونی، آذین سلطانی
www.bns-studio.com                                                                         :وب سایت 
info@bns-studio.com                                                                              :ایمیل 



۲۵۶۲۵۷



۲۵۸۲۵۹

 این بنا به منظور یادبود دو شهید گمنام در جنگ تحمیلی ایران و عراق و در دانشگاه فردوسی 
مشهد طراحی و ساخته شده است. محل این یادمان در مرکز دانشگاه فردوسی مشهد (ایران) 
و در مجاورت مسجد و کتابخانه ی دانشگاه است. هدف اصلی طراحی، ایجاد یک مکان، و 
نه رصفا فضا، با استفاده از عنارصی برای درگیر منودن احساسات فرد در فضا بوده است. در 
این بنا پیرایش فضا به جای آرایش فضا صورت گرفته است. امتناع از استفاده ی نابجای عنارص 
تکراری و تزئینات اضافی، مانند طاق و قوس، و رسیدن به سبک های انتقال دهنده ی معنا با 
استفاده از اصول گذشته، در کاربست آینده، از موضوعات مهم و مورد توجه در این یادمان 
بوده است.  در طراحی این بنا، سعی شده به دو صفت اشاره شده از شهید در قرآن از جمله 
زنده بودن و شاد بودن توجه شود؛ از این رو، برخالف بسیاری از مقابر در ایران که حالت 
حزن آلود دارند، این بنا در بسرتی سبز قرار گرفته تا بر شاد بودن و فضای آرامش بخش تأکید 

داشته باشد. ساختامن بر روی بسرتی واقع است که در پائین آن گنجینه ی شهدا قرار دارد. 
مضامین اصلی مورد توجه: سادگی، از خاک تا افالک حرکت کردن، سبُک بودن و عروج 
به سمت آسامن است. ساختار کلی، یک پوسته ی ساده ی بتنی (بدون هرگونه عنرص اضافه 
و یا پوششی) هندسی برگرفته از یک گرِه معامری گذشته (هشت پر و َشمسه) که از زمین 
برخاسته (از خاک) و پس از شکل دادن به فضای یادمان تبدیل به یک دیواره ی تجزیه شده با 
استفاده از هندسه ی پارامرتیک (به مثابه از بین رفنت دنیای مادی) می باشد و در نهایت هرچه 
به سمت باال می رود، ماده کمرت و در نهایت به َشمسه ی آخرین می رسد و ماده از بین می رود 
(رسیدن به افالک). نورپردازی بنا به گونه ای است که این دیواره در نهایت به نور می رسد و 

به آسامن عروج می کند. 

و  است،  استفاده شده  کیهانی)  (اعداد   ۶ و   ۹  ،۱۲  ،۲۴ اعداد  از  بنا  این  هندسه ی  در 
فضا  و  توده  طراحی  در  است.  ایوان مسجد همجوار  و  ورودی  هندسه ی  با  در هامهنگی 
باز و بسته استفاده شده است، همچنین  از تناسبات مسجدگوهرشاد در شکل دهِی فضای 
استفاده از تزئینات کاشیکاری با هندسه ی پارامرتیک و رنگ های سفید، آبی و فیروزه ای (کاشی 
فیروزه ای خراسان)؛ استفاده از هندسه ی کاربردی با فرم برخاسته از زمینه و باالرونده؛ از جمله 

ایده های شاخص طراحی این بنا هستند.
۴۳ مکعب به یاد شهیدان دانشگاه بر روی دیواره شامل غربی تعبیه شده که در درون 

هر کدام یک چراغ به یاد این شهدای گرانقدر تعبیه شده است. 
ازسوی دیگر به عنارص تأثیرگذار در تعریف فضایی معنوی با استفاده از رویکرد منادگرایی، 
گمنامی، و شفافیت توجه شده است. با توجه به اینکه این بنا مربوط به شهیدان گمنام است، 
حروف فارسی که بدون اشاره به نامی خاص و به صورت پراکنده از سنگفرش های کف (مانند 
سنگ های مقابر) رها شده و تبدیل به بدنه ی بنا شده اند. یک شیب مالیم در بسرت سبز در 
ورودی به این فضا، به مخاطب فرصتی برای تامل و آرامش می دهد. عرصه ی پیرامون یادمان 
نیز فرصت کافی را برای انجام مراسم آئینی فراهم می سازد. سازه ی این بنا یک پوسته ی بتنی 
یکپارچه و منایان سفید است (اولین منونه ی تجربه شده در استان)، که با استفاده از تلفیق 
کاشی های فیروزه ای کل کالبد بنا را شکل می دهد، و از هرگونه تزئینات و عنارص اضافی پرهیز 
شده تا بر موضوع صداقت و سادگی در معامری تاکید شود. این بنا در اسفند ۹۵ توسط رئیس 
جمهور (دکرت حسن روحانی) و وزیر علوم (دکرت فرهادی) و تنی چند از مسئوالن عالی رتبه ی 

کشور افتتاح گردید.

یادمان شهیدان گمنام

حامد کامل نیا

 نام پروژه/ عملکرد: یادمان شهیدان گمنام 
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت فنی دانشکده ی معامری شهرسازی 

 معامر اصلی: حامد کامل نیا
 همکاران طراحی: مژگان روپوش، حمیدرضا نیکوقدم، محمدحسین قاسمی، سمیه جهان پناه

طراحی و دکوراسیون داخلی: حامد کامل نیا
 نوع سازه: بتنی

 آدرس پروژه: دانشگاه فردوسی مشهد
 مساحت/ زیربنا: ۱۰۸ مرت مربع

 کارفرما: دانشگاه فردوسی مشهد
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: مهر۹۵   -   بهمن۹۶

 عکاسی پروژه: خربگزاری ایسنا، ایکنا و روابط عمومی دانشگاه فردوسی
www.hkamelnia.ir                                                                             :وب سایت 



۲۶۰۲۶۱
منای شامل رشقی



۲۶۲۲۶۳

منایشگاه بین املللی شهر آفتاب تهران

ولکوین مارگ، حمید میرمیران

طرح مقدماتی احداث منایشگاه بین املللی شهر آفتاب در دهه ۷۰ شمسی مورد توجه مدیریت 
شهری قرار گرفت، که با مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در سال ۱۳۸۴ شمسی شهرداری 
از  زمینه  این  در  اولیه  اقدامات  گردید.  منایشگاه  این  ایجاد  امور مقدماتی  انجام  مکلف  به 
سال ۱۳۸۵ شمسی آغاز و در سال ۱۳۸۷ شمسی، طرح این مجموعه که با همکاری مشرتک 
مهندسین مشاور نقش جهان    ـ     پارس و مشاور آملانی GMP طراحی شده بود، به  تصویب رسید، 
و در نهایت پس از بازبینی های مکرر، از ابتدای سال ۱۳۹۰ شمسی عملیات اجرایی آن زیر 
یادمان  با همکاری رشکت  و  تهران  نظر سازمان رسمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهر 
سازه به عنوان مجری طرح، رشکت  کاشالوت (پیامنکار ساختامنی)، رشکت  آهاب (پیامنکار 
محوطه و تأسیسات زیربنایی)، رشکت کالن دشت الربز به عنوان پیامنکار فضای سبز، و رشکت  

ماشین سازی اراک به عنوان پیامنکار سازه های فلزی، آغاز شد.
اراضی طرح منایشگاه شهر آفتاب در زمینی به مساحت حدوداً ۱۵۸ هکتار قرار دارد. از 
امتیازات و ویژگی های موقعیت منایشگاه می توان به فاصله ی نزدیک به فرودگاه بین املللی 
امام خمینی (ره)، امکان اتصال به خطوط مرتو و راه آهن شهر تهران، فاصله ی نزدیک به حرم 
مطهر امام خمینی (ره) و دسرتسی به محورهای کشوری از جمله اتوبان تهران ـ قم و تهران ـ 

ساوه اشاره کرد.
مجموعه ی منایشگاه بین املللی شهرآفتاب از سه بخش اصلی منایشگاه ها، محور چهارباغ 
اوقات فراغت و مجموعه های وابسته شامل مرکز  به عنوان یک محور شهری محل گذران 
تجاری، مرکز هامیش ها، هتل ها، مسجد، ساختامن های اداری و سمینار، بخش های خدماتی 
و تأسیساتی، پارکینگ های طبقاتی زیرزمینی و دیگر بخش های خدماتی و پشتیبانی تشکیل 
شده است. محور چهارباغ به صورت محوری رشقی ـ غربی شامل دسرتسی های پیاده و سواره 
تفکیک شده، که دسرتسی های پیاده ی جانبی آن با رواق پوشیده شده است. این محور کل 
زمین را به دو قسمت شاملی و جنوبی تقسیم می کند که مجموعه ی منایشگاه و بخش های 
وابسته و پشتیبانی آن در شامل و بقیه ی بخش ها در جنوب آن قرار گرفته اند. محور چهارباغ 
و  ایستگاه مرتو  و  ـ قم)  تهران  (اتوبان  از ورودی رشقی  فقرات مجموعه  مثابه ی ستون  به 
پایانه های اتوبوس رشوع و تا ورودی غربی (رینگ اول کمربندی شهر آفتاب) ادامه دارد. در 
مرکز این محور یک میدان وسیع پیاده پیش بینی شده که ورودی اصلی مجموعه در آن واقع 

گردیده است. 
زیربنای کل مجموعه منایشگاه حدود ۹۳۰۰۰۰ مرتمربع، سطح اشغال آن حدود ۲۰٪ از 
کل سایت و تراکم آن حدود ۳۸٪ می باشد و مابقی آن را فضاهای سبز و روباز شکل می دهد. 
قابل ذکر است که مجموعه ی منایشگاه بین املللی شهرآفتاب یکی از سبزترین منایشگاه های 

بین املللی در سطح جهانی است.

طرح مجموعه ی منایشگاه بین املللی شهرآفتاب دارای دو ویژگی اساسی است: 
۱. ویژگی های معامری: مبانی طراحی منایشگاه شهر آفتاب تهران، احیاء اصول غنی معامری 
ایرانی و اسالمی در قالبی نوین است، تا بتواند رشایط پیرشفت کشور را همگام با پیرشفته ترین 
تکنولوژی روز دنیا به وجود آورد. تبلور ساختاری هندسی در عین یکپارچگی و تنوع فضایی 
در طراحی این مجموعه و محوطه ی آن نقشی اساسی داشته و مفاهیم و الگوهای فضایی ـ 
کالبدی معامری گذشته ایران در قالب و صورتی نو و بدیع به منایش گذارده شده است. الگوی 
شکل گیری این مجموعه متکی بر یک محور خطی (محور چهارباغ) با الهام از معامری کهن 
این رسزمین و توسعه ی آن متکی بر یک هسته ی زاینده (میدان اصلی مجموعه و عملکردهای 

اطراف آن) می باشد.
احیاء مفاهیم معامری گذشته ایران همچون استفاده از الگوی طاق  گهواره ای در فرم 
فضاهای  سقف  در  سقفی  نورگیرهای  و  کاربندی  الگوی  بکارگیری  منایشگاهی،  فضاهای 
منایشگاهی ناشی از رضورت ها و اقتضائاتی که سازه ی مدرن این مجموعه ایجاب می کند، 
محور اصلی مجموعه با الهام از چهارباغ های قدیم، اقتباس از الگوی تاالر صد ستون در هال 
اصلی منایشگاه (سالن ملل) و بهره گیری از تاالرهای ستون دار در معامری گذشته ی ایران در 
ترکیب با محور حرکت آب، گودال باغچه و باغ ایرانی، میدان و غیره، همگی در قالبی امروزین 
تبلور یافته و در ترکیب با سازه ای مدرن، معامری مجموعه را تشخصی دیگر می دهد. منظور 
از ترکیب این عوامل ضمن پاسخگویی به برنامه ی عملکردی ساختامن، بیان مفاهیمی بوده 

است که در تداوم معامری این مرز و بوم  نقش داشته اند.
۲. ویژگی های فنی: در این پروژه برای پوشش دهانه های وسیع فضاهای منایشگاهی (منایشگاه 
میانی با دهانه ی ۸۰ مرت و سایر فضاهای منایشگاهی با دهانه ی ۵۰ مرت و طول ۱۲۰ مرت) 
استفاده  بین املللی  استانداردهای  باالترین  با  متناسب  و  سازه ای  روش های  پیرشفته ترین  از 
شده است. عالوه بر این، مجموعه دارای سیستم های تأسیساتی زیرساختی مدرن، تونل های 
تأسیساتی، سیستم های هوشمندسازی، نظارت تصویری و کنرتل دسرتسی، سیستم مدیریت 
ساختامن (B.M.S.) و غیره می باشد. این مجموعه از نظر فناوری های جدید ساختامنی یکی از 
پیرشوترین منایشگاهای بین املللی در مقیاس منطقه و جهانی شناخته می شود. الزم به یادآوری 
است که سازه ی مجموعه ی منایشگاه بین املللی شهرآفتاب به عنوان سازه ی برتر کشور در سال 

۱۳۹۲ شمسی انتخاب شده است. 
اجرای این مجموعه که یکی از بزرگرتین منایشگاه های بین املللی در سطح آسیا است، 
با برنامه ریزی مرحله ای به گونه ای پیش بینی شده که در هر مرحله  به صورت تدریجی و 
مجموعه کامل به نظر رسیده و پاسخگوی نیازهای هر مقطع زمانی تا توسعه ی کامل و افق 
نهایی طرح باشد. فرایند ساخت و تکمیل مجموعه در دو مرحله در نظر گرفته شده است که 
مرحله ی اول، شامل سه گام بوده و مرحله ی دوم که در قسمت های مختلف تا افق تحقق 

طرح تداوم می یابد. 
در گام اول که هم اکنون در حال اجراست، سالن های سه قلو (سه سالن  اصلی منایشگاه)، 
ورودی، هال اصلی (سالن ملل)، مجموعه ی  اداری و سمینار، میدان اصلی (به عنوان مرکز 
ثقل مجموعه و بزرگرتین میدان پیاده شهر تهران) و مسجد و مجموعه ی تجاری اطراف آن به 
بهره برداری خواهد رسید، که پاسخگوی نیازهای شهر تهران در این مقطع زمانی خواهد بود 
و پیش بینی می شود که گام های دوم و سوم نیز تا دوره ی زمانی ۹۴  -      ۹۵ به امتام برسد. سایر 
بخش های منایشگاه نیز در مرحله دوم و افق نهایی طرح دیده شده که ساخت و تکمیل آنها 

در طی یک دوره ی پنج ساله پیش بینی گردیده است.
با توجه به سند چشم انداز بیست ساله به عنوان رهيافتی اسرتاتژیک در مباحث اقتصادی 
در  تأثیر گذار  و  فعال  توسعه يافته،  کشوری  را  ايران ۱۴۰۴ شمسی  كه  كشور  برنامه ريزی  و 
اقتصاد جهانی معرفی می كند، این منایشگاه که جز مشخصه های اصلی یک مرکز منطقه ای و 
فرامنطقه ای است، می تواند نقشی بی بدیل در تحقق اهداف سند چشم انداز و ارتقاء فرايند 
توسعه ی اقتصادی ـ اجتامعی كشور و تعامل آن با جريان های منطقه ای و جهانی ایفاء مناید.

 نام پروژه/ عملکرد: منایشگاه بین املللی شهر آفتاب تهران
GMP رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور نقش جهان پارس با همکاری مهندسین مشاور 

 معامران اصلی: فولک وین مارگ، حمید میرمیران
 همکاران طراحی: گروه طراحی مهندسین مشاور نقش جهان پارس، گروه طراحی مهندسین 

GMP مشاور
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: تهویه ی مطبوع هواساز و تونل های تأسیساتی، اسکلت بتنی و 

سقف های سازه فضا کار

 آدرس پروژه: تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی(ره) 
 مساحت/ زیربنا: ۱۳۸ هکتار، حدود ۱ میلیون مرت مربع

 کارفرما: شهرداری تهران، دفرت مشارکت ها و رسمایه گذاری مردمی شهر تهران، رشکت یادمان سازه
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۵-۱۳۹۰ (پایان فاز اول)

 عکاسی پروژه: کاوه سید احمدیان، مارکوس برد
www.njp-arch.com                                                                            :وب سایت 
info@njp-arch.com                                                                                 :ایمیل 



۲۶۴۲۶۵



۲۶۶۲۶۷



۲۶۸۲۶۹

خانه   ـ    آپارمتان لواسان

احسان مالکی، یکتا آفرین

این آپارمتان متعلق به خانواده و دوستان است که هر طبقه متعلق به یک خانواده می باشد. 
از آنجایی که رشکا همگی دستی بر فرهنگ و اندیشه دارند ــ دیالوگی منطقی و مبتنی بر 
پایبندی بر اصول فرهنگی معامری ایرانی و تبدیل به یک کاشانه ی خانوادگی (تفسیری امروزی 
از معامری ایرانی) خواسته کارفرما بوده است. ضمن اینکه قرار گرفنت این آپارمتان در مجاورت 
آرامستان کوچک ترک مزرعه و اهمیت جایگاه عباس کیارستمی (که در اینجا آرمیده است) 
برای کارفرما، پروژه را در رشایط خاصی قرار می داد. سایت پروژه دارای یک دیوار ترانشه به 
ارتفاع ده مرت از قسمت انتهایی زمین بوده که برای نورگیری طبیعی، ایجاد یک حیاط خلوت در 
آن قسمت را ناگزیر می منود، بنابراین پروژه از چند جهت درگیر نیروها و پتانسیل هایی بوده 

که می بایست در حین طراحی مورد توجه قرار می گرفت که در ذیل به آن اشاره  شده است:
۱. طراح در ایجاد امتسفر فضاهای معامری ایرانی به محوریت فضاهای باز محصور در معامری 
ایرانی، توجه داشته است. حیاط در معامری بومی، محل بر هم کنش ارتباطات و رویدادهای 
(تراس ها  مختلف  عمق های  با  تراس هایی  پروژه  این  در  که  بوده  خانه  یک   اهالی  مشرتک 
دارای ویدهای مختلف نسبت به هم هستند) که این چهار واحد را به هم مرتبط کرده است 
سنتی  زندگی  یک  از  روایت هایی  به حادث شدن  منجر  بودن)  مستقل  عین  در  (پیوستگی 
این تراس های خانوادگی، دارای تراس های  بر  در یک ساختامن مدرن شده اند. پروژه عالوه 

خصوصی نیز می باشد.
۲. امتسفر زمینه و بسرت پروژه با حضور قدرمتند اجزای مادی (مصالح) تولید می شود. تشدید 
به تقویت احساس واقعیت و جسامنیت در فضا می گردد. آجر  تجربه ی ماده گرایی، منجر 
سنتی و چوب، مصالح غالب در این پروژه است. تصاویر برخاسته از ماده، تجربه های عمیق تر 

و ژرف تری را نسبت به تصاویر برخاسته از فرم گرایی رصف بر جای می گذارد. مصالح، تخیل و 
احساسات حاصل از ادراک ناخودآگاه را بر می انگیزاند و در این پروژه، مصالح، حضوری قوی 

و در تعامل با ساکنین خود دارند.
۳. ایده ی حیاط ایرانی از طریق فراخوانی حوض و فواره و کاشی فیروزه ای در البی اصلی 
ساختامن متجلی شده است. البی دارای عنارص فضایی مختلفی است که به  غیر از آبنام و اجزای 
آن، دارای ارتفاعات مختلفی بین سه تا ده مرت می باشد که از طریق سقف نورپردازی شده 
است ــ گویی وارد حیاط خانه ای سنتی شده ایم که هر یک از اعضای خانواده از موقعیت های 
مکانی خاص خود، نظاره گر حضور دیگران هستند و دستگاه پله نیز آزادانه امکان دید به 

چشم انداز منطقه ی لواسان را برای گذر کنندگان از آن فراهم می کند.
۴. پروژه دارای گفتامن های مؤثری از فضا و مکان است و رصفاً به دلیل موقعیت قرارگیری 
در ارتفاع مناسب، چشم انداز لواسان را هدف قرار نداده است. این ساختامن، ویژگی حسی 
مخاطب را در خود درگیر می کند. درک محیطی فضاهای آن، تصاویر حاصل در شبکیه را به 
یک استلزام بدمنند در فضایی که در آن حضور داریم، مبدل می کند و حس امتسفری ما را ارتقا 
می دهد. معامری رصفاً برصی، خاصیت جداکنندگی و کنرتل دارد درحالی که معامری مبتنی بر 
المسه اتصال  دهنده و یکپارچه کننده است و حساسیت المسه ای از طریق مادیت، مجاورت، 

شناخت و صمیمیت حاصل می شود: عواملی که هویت در خانه بودن را ارتقا می بخشد.
۵. دیوار حیاط خلوت این ساختامن، نزدیک ترین دیوار به آرامگاه عباس كیارستمی است. با 
تأمل در عکس های كیارستمی، روایت دیگری از دیوار را در آثار او می بینیم: روایت نقش 
طبیعت بر آن ــ آمیزه ای از زمان، نور و رنگ  بر چهره ی دیوار. از نگاه او، دیوار پرده ای است 
كه طبیعت بر آن، مناهای گذرا را نقاشی می کند. برای ما معامران، دیوار تكستی بوده كه 
آنها را بر طبیعت به  مثابه كانتكست نگاشته ایم، بنابراین در این پروژه، این دیوار تبدیل به 

جداره ای سبز شده است.

 نام پروژه/ عملکرد: خانه ـ آپارمتان لواسان
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور آتی زیست

 معامران اصلی: احسان مالکی، یکتا آفرین
 همکاران طراحی: شیام زهرایی، لیلی بهمن بیجاری، حسن عابدی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: یکتا آفرین
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه ی مرکزی، کولر گازی، اسکلت فلزی

 آدرس پروژه: لواسان، بلوار امام خمینی، خیابان رسافرازیان، انتهای کوچه گل مریم

 مساحت/ زیربنا: ۱۴۴۷ مرت مربع
 کارفرما: علیرضا پور کاظم و رشکا

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۴-۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: استودیوی دید

www.atizist.com                                                                                :وب سایت 
info@atizist.com                                                                                     :ایمیل 
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پالن طبقه ی دوم
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۲۷۴۲۷۵

احسان مالکی، یکتا آفرین

ساختامن اداری ـ تجاری ناهید

ساختامن اداری در منای شهری در حال تبدیل شدن به حجم های تکراری و بدون نور شده 
است. ما در طراحی ساختامن اداری ناهید با در نظر گرفنت حضور استفاده کنندگان در بیشرت 
ساعات روز در محل کار در پی ایجاد کیفیتی متفاوت برای افراد، به حجم کنونی دست یافتیم. 

طراحی ساختامن اداری ناهید، مفهوم زیست محیطی را برای حضار تداعی می مناید. 
طرح منحرص به فرد این ساختامن برای ارائه به رشکت ها با فضاهای کاری انعطاف پذیر، شامل 
محیط داخلی با کیفیت بوده که مفهوم جدیدی از ساختامن اداری معمول بتنی و شیشه ای را 
بیان کرده است. طراح با استفاده از مرتیال آجر، در منا و داخل ساختامن، آن را برای کاربران، 
آشنا و آرام تر جلوه داده تا استفاده کنندگان در متامی ساعات کاری خود از زمان ورود و حین 

کار از کیفیت فضای معامری بهره مند شوند. 

این ساختامن ۶۰۰۰ مرت مربعی، بخش عمده ی خود را به قسمت اداری اختصاص داده، اما 
۱۰۰۰ مرت مربع به عنوان فضای تجاری داشته که در طبقه  همکف قرار دارد. پروژه  ی ناهید 
برای مهندسین مشاور آتی زیست بیشرت از اینکه جنبه ی سفارش کار جدید باشد، تغییر مسیر 
به سوی نجات بخشی و آوردن کیفیت معامری به حجم و داخل این بنا را داشته است زیرا 
زمانی که کارفرمای این پروژه به دفرت آتی زیست مراجعه منود در مسیر تکراری ساختامن های 

کالسیک در حال حرکت بود و حتی اسکلت بنا هم زمینه را برای این هدف آماده کرده بود.

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن اداری ـ تجاری ناهید
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور آتی زیست

 معامران اصلی: احسان مالکی، یکتا آفرین
 همکاران طراحی: یکتا آفرین، حسن عابدی، مهسا دباغ

 طراحی و دکوراسیون داخلی: یکتا آفرین
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه ی مرکزی، فن کویل، اسکلت بتنی

 آدرس پروژه: جردن، خیابان ناهید غربی

 مساحت/ زیربنا: ۶۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: آرش وحیدی و رشکا

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۵-درحال ساخت
 عکاسی پروژه: بخش مستندسازی آتی زیست

www.atizist.com                                                                                :وب سایت 
 info@atizist.com                                                                                     :ایمیل 
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۲۷۸۲۷۹

امتام یا ادامه؟! 
اولین سؤال مطرح شده در رویارویی با پروژه، ادامه ی روند قبلی طراحی و ساخت یا برخورد 

به عنوان یک پروژه ی جدید و کنارگذاشنت گذشته ی آن بود.
طراحی اولیه و رشوع به ساخت پروژه توسط دوست و همکار گرامی مهندس بیات پور 
انجام شد، که به دلیل مهاجرت، کار نیمه کاره به ما محول شد. لذا تصمیم بر آن شد تا با حفظ 
ساختار و شاکله ی اصلی و اولیه، و القای مفاهیم وکانسپت های شخصی در ادامه، شخصیت 

اولیه نطفه گذاری شده در پروژه حفظ شود. 
تداعی  را  ایرانی  باغ  ساختار  غایت  به  سایت  در  بنا  لکه گذاری  قبیل  از  پتانسیل هایی 
می کرد، گذار از فضای کادره ی سبز بسرت برای رسیدن به کوشکی مدرن. از این رو سیرکوالسیون 
تک محور (rigid) حرکتی در چشم انداز حفظ شد، و با توجه به کاربری خصوصی پروژه و 
متایل به ارتباط درون/ بیرون در بنا و سایت سعی شد تا یک خارج (exterior) خرد برای 
 (big interior) توانایی در حداکرث عملکردهای همزمان و متنوع، و یک فضای داخلی وسیع

با پالن آزاد (open plan) با بیشرتین ارتباط با بیرون نیز حفظ شود.

پروژه ی ویالدو

درون/     بیـرون»  از  «معـامری  مـفهوم  حـول  طـراحی  راهـکارهـای  تـامم  نـتیـجه،  در 
(architecture from inside/out) شکل گرفت، تا حضور مخاطب در پروژه به عنوان یک 

محیط همگون باز و بسته دچار هیچ گونه متایز یا انقطاع حسی نشود. 
انتخاب مرتیال ها و فینیشینگ های خنثی و ممتد در درون و بیرون نیز تقویت کننده های 
همین ایده است. لکه گذاری های رنگی برآمده از فضای سبز سایت در برون و objective در 

درون نیز به مانند دوختی بین درون و بیرون وحدت کلی ساختار پروژه را تقویت کرد.
شکل گیری این حس آزاد و باز بودن در کلیت پروژه الجرم از کل به جزء رسید، و اجرای 
بسیاری از فرم ها و املان های معامری و برصی نیز تبدیل به یک آنامورف لخت (nude) و 
اکسپوزه (exposed) در اجرا شد که تا حدی با حذف مرز پوسته و گوشته روحیه ای صنعتی 

(industrial) به گوشه و کنار پروژه بخشید.
پروژه از ابتدا تا انتها برای ما مقطعی بین بازسازی، نوسازی و ساخت از اول بود. لذا بدون 
هیچ گونه احتیاطی، در طول فرآیند طراحی و اجرای پروژه، حفظ هامن شخصیت دوگانه ی 
حاصل از حضور دو معامر در مقاطع مختلف، از اهداف اصلی قرار گرفت که نوعی هرتوژنی 

خودخواسته را به صورت ناخودآگاه در یک فضای هموژن منایان می سازد.

نوید مسعودی

 نام پروژه/ عملکرد: ویالدو
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری نوید مسعودی

 معامر اصلی: نوید مسعودی
 همکار طراحی: سامان احمدی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: نوید مسعودی، نارسیس هرن
 نوع سازه: بتنی

 آدرس پروژه: شیراز، گود گویم، زیتون ۷

 مساحت زیربنا: ۲۲۰ مرت مربع
 کارفرما: علی معتمد، سامان ارجمند

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: خرداد ۹۳-زمستان ۹۵
 عکاسی پروژه: قنربپور

www.navidmasoudi.com                                                                   :وب سایت 
navidmasoudi2014@gmail.com  ایمیل:
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۲۸۲۲۸۳

آپارمتان مسکونی «سی خانه» واقع در منطقه ی دربند و در شاملی ترین نقطه ی تهران قرار گرفته 
است. این ساختامن در یک زمین مثلثی شکل طراحی شده و در ابتدای ورودی محله ی قدیمی 
دربند قرار گرفته است. ساختامن های قدیمی در این منطقه از جنس آجر بوده که بیشرت آنها 
از بین رفته و تنها چند ساختامن قدیمی باقی مانده اند. این ساختامن دارای هشت طبقه است؛ 
سه طبقه از هشت طبقه مشاعات و پنج طبقه ی دیگر کاربری مسکونی دارد. مشاعات شامل 
پارکینگ و ورودی اصلی، البی، سالن اجتامعات، سالن ورزشی و استخر است. مجموعاً سی واحد 
مسکونی در این آپارمتان ۷۶۰۰ مرت مربعی طراحی شده است. این بنا به  دلیل شیب و اختالف 
ارتفاع سایت، از ضلع رشقی هشت طبقه و از ضلع غربی شش طبقه است. با توجه به ابعاد 
ساختامن و بزرگی آن به لحاظ طول و عرض و ارتفاع، در طراحی سعی شده است با تبدیل حجم 
کلی ساختامن به مکعب های کوچک تر با اندازه های متنوع، ارتباط متناسبی با زمینه و محیط 

اطراف بنا، یعنی کوهپایه و محله قدیمی برقرار گردد.
این مکعب ها در ابعاد و اندازه های متنوع با اختالف سطح نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند 
و فضای منفی بین مکعب ها، تراس های سبز هستند. ایده و هدف طراح از چیدمان مکعب های 
مختلف در کنار یکدیگر، استعاره از خانه هایی است که در کنار هم یک مجموعه ی آپارمتانی را 
تشکیل می دهند. عالوه بر آن، این توده مکعب ها در دل کوهپایه تشابهی با صخره ها و شکل 
کوهستان دارد. با توجه به اینکه بافت قدیمی منطقه آجری بوده و در حال از بین رفنت است، 
طراح سعی کرده با ارصار و تأکید در استفاده از مصالح آجر، ساختامنی به صورت لندمارک ایجاد 
منوده و توجه مردم منطقه را به استفاده ی مجدد از آجر جلب مناید. این بنا دارای ویژگی هایی 
است که طراح سعی منوده با این شاخص ها، موقعیت ها و چالش های پروژه را تبدیل به فرصت 
مناید و همچنین به  دنبال راه  حل های تازه در نگاه و پردازش به موضوع سکونت در زندگی 

معارص ایران است.     

زمین سار
پروژه در تقاطع دو خیابان که با یکدیگر اختالف سطح دارند قرار گرفته است و بنا به گونه ای 
با  ورودی  ایجاد  باعث  می کند. همین مسئله  به هم وصل  را  ارتفاع ها  این  که  طراحی شده 
کوچه ی پلکانی در ضلع شامل رشقی بنا شده است ــ درست مانند کوچه های پلکانی که در 

منطقه ی دربند هستند.

پالن الگوریتمیک یا پالن کار دستی
در طراحی سعی شده است بازی با آجر به احجام و فضا کشیده شود. فرو رفتگی و پیش آمدگی 
بر اساس یک بازی یا تصادف به وجود آمده و این اتفاق ها در داخل بنا، پالن را از یک حالت 
ــ درست مانند  آپارمتانی، خارج منوده است  الگوریتمیک متداول ساختامن های  مدرنیستی و 
منا که یک منای کار دست (handmade) با آجر است، ساختامن نیز با ایده ی ضد طبقات تیپ 
تبدیل به یک کار دستی شده است. بنابراین، پالن های این مجموعه ی سی واحدی یکسان نبوده 
و تفاوت هایی در جامنایی تراس، آشپزخانه، سالن نهارخوری و نشیمن دارد. شاید ارصار طراح بر 
این نوع طراحی پالن به  دلیل ایده ی گردهامیی و مجتمع سی  خانه در یک مجموعه ی آپارمتانی 

است که هر خانه  متفاوت از دیگری است و کاراکرتی مجزا دارد. 

فضاهای تصادفی
تراس های  فضاها  این  شده اند.  نیز  تصادفی  فضاهای  ایجاد  باعث  پیش آمدگی ها  و  فرو  رفتگی 

عمیقی را به وجود آورده اند که مرشف به مناظر بدیع کوهستانی دربند است.

کودک
در طراحی این پروژه سعی شده به کودکان از بدو ورودی مجموعه توجه ویژه  ای شود؛ یعنی 
کوچه ی فرعی ایجاد شده و پلکان با ارتفاع کم (ده سانتی مرت) طراحی شده است که این پلکان 
سهولت باال رفنت را برای افراد، به ویژه کودکان فراهم می آورد. در استخر، فضایی اختصاصی جهت 
شنای کودکان با عمق کم در مجاورت استخر بزرگساالن پیش بینی شده است. در حیاط  خلوت 
جنوبی، سکوهای نشسنت در سه ارتفاع طراحی شده  است، یکی برای بزرگساالن، یکی برای قرار 
دادن گلدان و سومی برای نشسنت کودکان که با توجه به ارگونومی و ارتفاع نیمکت استاندارد 

برای کودکان طراحی شده است. 

حیاط بام
ما طبق ضابطه ی شهرداری جهت سطح اشغال بنا در طبقه ی همکف ۸۰ درصد مساحت زمین 
و از طبقه ی اول تا آخرین طبقه ۶۰ درصد، به  اضافه ی دو مرت، مجاز بودیم. بنابراین در این 
به  با دسرتسی مجزا  و  ترتیب در همکف، یک حیاط کوچک در ضلع شاملی زمین  به  پروژه 
مساحت ۷۰ مرت مربع، در طبقه ی دوم و ضلع جنوب، حیاطی به مرتاژ ۹۸ مرت مربع و در ضلع 
شامل هامن طبقه،  حیاط دیگری  به مرتاژ ۱۴۷ مرت مربع طراحی شده است. در بام آپارمتان سی 
واحدی، بزرگ ترین فضای تجمع و عمومی  به مرتاژ حدود ۹۰۰ مرت مربع فضای سبز و اسرتاحت را 
پیش بینی کردیم. به  غیر از حیاط اول در همکف، کلیه ی فضاها در بام طبقات قرار گرفته اند و با 
تکنیک کف کاذب و زهکش اجرا شده اند. با تجمع و هدایت کلیه ی تأسیسات در دو خرپشته ی 
موجود در بام، پشت بام عاری از هر گونه عوارض تأسیساتی است و تبدیل به فضای نظر و بام 
تهران شده است و این فضا دارای پانورامای دید به تهران و کوهستان دربند و همچنین بافت 
اطراف است. سایر حیاط ها هر کدام به  منظور خاص، اعم از فضای خدمات و رسویس به سالن 

اجتامعات تا فضای بازی کودکان و اسرتاحت طبقات اولیه پیش بینی شده اند.

آجر
تقسیم بندی مکعب ها بر روی منا بر اساس عملکردهای پالن و کمپوزیسیون منایی حجم است، 
نه بر اساس مرضب عددی آجر. بنابراین در هنگام اجرا با چالش چیدمان آجر در پانل ها مواجه 
بودیم. بدین شکل که آجرها در منا به صورت عمودی قرار گرفتند و بندهای یک سانتی مرتی 
نیز عمودی است. عرض آجرها ٧ سانتی مرت است و در چینش آجرها کنار یکدیگر اگر کمرت از 
٧ سانتی مرت فضای خالی مباند، مجبور هستیم آخرین آجر را برش دهیم. اما اینجا به جای برش، 
روش از بین بردن خطا استفاده کردیم، بدین شکل که عالوه بر آجر به عرض ٧، با چرخش آجر 
و قرار دادن آجر به صورت عمودی بر منا از ضخامت ٣ سانتی مرتی آن استفاده منودیم؛ بنابراین 
ما با داشنت ٣ اندازه ٧ سانتی مرتی عرض آجر، ٣سانتی مرت ضخامت آجر و ١ سانتی مرت بند، هر 
انتهای کار در عرض مورد نظر  اگر ۶ سانتی مرت در  خطایی را پوشش دادیم. به عنوان مثال، 
کم بیاوریم، از دو عدد آجر چرخیده شده به ضخامت ٣ سانتی مرت استفاده می کنیم، یا اگر ۵ 
سانتی مرت کم بیاوریم از دو عدد آجر چرخیده شده مثل باال استفاده کرده و ١سانتی مرت اضافه را 
بین بندها تقسیم می کنیم؛ یعنی با کم کردن بندهای آجرها، به طور مثال ١٠ آجر، هر کدام به 
اندازه ی یک میلی مرت خطای ١ سانتی مرتی را از بین می بریم. بنابراین آجرهای عمودی در منا که 
بافتی متفاوت ایجاد منوده است، تنها نقش زیبایی و ایجاد سایه را ندارد، بلکه نقش عملکردی 
داشته و کمک می کند تا ما بتوانیم بدون برش آجرها، پانل های مکعبی را با آجر اجرا مناییم. 
کلیه ی آجرهای منا با مالت بر روی توری فلزی (رابیتس) و به دست کارگران و استادکاران اجرا 

شده است و ٣٧٠٠ مرت مربع منای آجری و کار دست محصول نهایی طرح است.

سی خانه

 نام پروژه/ عملکرد: دربند: سی خانه
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری علیرضا مشهدی  میرزا

 معامر اصلی: علیرضا مشهدی  میرزا
 همکاران طراحی: پیام طالبی، حمید زین ساز، مانی شعبان زاده، امیر حسین رفعتی، پرستو 

نوروزی، زهرا پور هادی 
 طراحی و دکوراسیون داخلی: علیرضا مشهدی  میرزا

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داکت اسپلیت، بنت

 آدرس پروژه: دربند، بین میدان اول و دوم، نبش کوچه میری، پالک ۲۰
 مساحت/ زیربنا: ۱۳۰۰ مرت مربع، ۸۰۰۰ مرت مربع

 کارفرما: مجید مظفری و رشکا
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۹۱-۹۶

 عکاسی پروژه: نگار صدیقی، امیر علی غفاری
alirezamashhadimirza@yahoo.com                                                         :ایمیل 

علیرضا مشهدی  میرزا
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روش نصب آجرمنای شاملی

سایت پالن



۲۸۶۲۸۷

پالن طبقه ی دوم

  ۱. نشیمن     ۲. آشپزخانه     ۳. اتاق خواب اصلی     ۴. اتاق خواب     ۵. رسویس     ۶. بالکن
پالن طبقه ی اول

۱. پارکینگ     ۲. رسویس بهداشتی     ۳. تی شوی
پالن طبقه ی همکف

پالن طبقه ی ۲-
۱. البی     ۲. سالن چند منظوره     ۳. سالن اجتامعات    ۴. سالن ورزشی     ۵. اتاق تأسیسات     ۶. رختکن     

۷. دوش     ۸. سونا خشک     ۹. جکوزی     ۱۰. استخر

۱. پارکینگ     ۲. انباری     ۳. اتاق رسایداری
پالن زیرزمین ۱-



۲۸۸۲۸۹

این پروژه در مرحله ی اسکلت و سقف و در رشوع عملیات تیغه چینی به دفرت ما پیشنهاد شد. 
رشایط پروژه، عمده تفاوتی که با پروژه های قبلی داشت، موضوع مشارکت در ساخت بود. 
از این رو، اولین تجربه ی دفرت ما در بحث طراحی و نظارت به  شیوه ی مشارکت در ساخت 
شکل گرفت. زمین پروژه در منطقه ی قیطریه ی تهران به مساحت ۵۱۶ مرت مربع، زیربنای بنا 
۲۴۰۹ مرت مربع و آپارمتان دارای پنج طبقه ی مسکونی و دو طبقه مشاعات و پارکینگ است. 
در هر طبقه، ۳ واحد با مرتاژهای متفاوت طراحی شده است که جمعاً یک مجتمع مسکونی 

۱۵ واحدی را شکل می دهد. 
دو ورودی  پیاده،  اصلی  زمین، یک ورودی  و شیب عمومی  اختالف سطح  به  توجه  با 
به  پیاده جهت ورود  بنا پیش بینی شده است. ورودی اصلی  سواره و دو ورودی فرعی در 
البی اصلی مجتمع در جبهه رشقی است و ورودی های سواره به  ترتیب، یک ورودی در رشق 
جهت پارکینگ همکف و ورودی دیگر در جنوب به  واسطه ی رمپ به پارکینگ طبقه ی اول 
دسرتسی دارند. در طراحی این بنا، با توجه به امکان پیش آمدگی ها و کنسول ها مطابق ضوابط 
شهرداری، سعی شد به جای تولید فرم و احجام بیهوده بر روی منا، یک حرکت یکپارچه و 
منادین بر روی ساختامن، عامل پیوند دهنده ی سه جهت بنا باشد. استفاده از دو مصالح آجر 
و چوب و تکرار املان های الگویی شکل مدرن، مانند کرکره های چوبی، آجرهای مجوف و فالور 
باکس های عمودی، هدف طراح در انسجام و ایجاد یک حجم و منای واحد با ایده ی واحد را 

دارد.
بنابراین به جای تالش در اضافه منودن املان های حجمی و صلب بر بنا، سعی در ایجاد 
یکپارچگی به واسطه ی املان های تکرار شونده و عملکردی بناست. در چینش این املان ها سعی 

شده بنا از حالت کالسیک خارج شده و منا را به شکل انتزاعی تری نزدیک مناید.

همسایگی
همسایگی یا جوار و مجاورت در این پروژه، دستامیه و موضوع اصلی طراحی است. زمین 
پروژه در موقعیت ویژه ای قرار گرفته است؛ این زمین سه بر و در محل تقاطع سه خیابان 
فرعی در محدوده ی شامل غربی پارک قیطریه واقع شده است. با توجه به  اینکه سه خیابان 
جنوبی  و  شاملی  رشقی،  همسایه های  بلوک های  فاصله ی  دارند،  کمی  عرض  سایت  اطراف 
دید  بنابراین ارشاف  بود.  بسیار کمی  فاصله ی  می شد،   طراحی  که می بایست  با ساختامنی 
مزاحم ساختامن های اطراف به حریم خصوصی داخل خانه و فضاهای عملکردی آن، تبدیل 
به مهم ترین مسئله ی پروژه شد. فضاهایی از قبیل خوا ب ها، سالن نشیمن، آشپزخانه و تراس 
همگی در معرض دید همسایگان مجاور هستند. بنابراین در طراحی سعی شده با ارائه ی 
به   ایرانی است،  از تکنیک قدیمی در معامری  الگوبرداری  الگو و روش پیشنهادی که  یک 
شکل مدرن یک حریم امن برای ساکنین خانه فراهم گردد. راه حل برون رفت از چالش دید 
مزاحم برای ما، طراحی شناشیر و مرشبیه در جداره های بناست. حتی این الگو در برخی از 
نقاط مانند تراس ها، حیاط و پارکینگ تا عمق قابل توجهی بنا و فضای داخلی آن را درگیر 
می مناید. با این تکنیک، فضاهای مذکور با تعریف و کاربرد متفاوت، مورد استفاده ی ساکنین 

قرار می گیرد. 

تراس
تراس در ساختامن های تهران یا استفاده منی شود و یا تبدیل به انباری شده است. به دلیل 
مزاحمت دید، به  ندرت ساکنین یک خانه از تراس جهت اسرتاحت و حتی رصف صبحانه و 
نوشیدن یک قهوه استفاده می منایند و تنها به کشیدن یک سیگار اکتفا می کنند. شبکه های 
متحرک چوبی که در جداره ی بیرونی تراس نصب و تعبیه شده اند، دید و نور را کنرتل منوده 
و افراد خانواده می توانند با بسنت کرکره های چوبی دید را محدود و فضای حریم خصوصی 
بدون مزاحمت را برای خود در تراس فراهم منایند. از این رو تراس، فضایی جهت اسرتاحت و 
گذران اوقاتی از زمان زندگی می تواند باشد، بدون آنکه  کاربران آن خانه احساس عدم امنیت 

و آرامش داشته باشند. 

حامم
امروزه حامم ها در آپارمتان ها، فضاهایی بعضاً بدون کیفیت نور و دید هستند، در این پروژه 
سعی شد با تکنیک مرشبیه و کنرتل دید و قرار دادن حامم ها در جداره ی بنا از نور طبیعی و 

دید به بیرون بدون مزاحمت دید و ارشاف همسایگی بهره جست.

پارکینگ (شبکه های آجری منا و مرشبیه)
تالش طراح در طراحی یکسان و یکپارچه ی منا از جنس غالب آجر به رنگ سفید است. از این 
رو، در بخش هایی از بنا مانند پارکینگ ها که نیاز به دید و نور و حتی تهویه ی طبیعی دارند، 
هامن آجر به  شکل شبکه و با تکنیک خشکه و مسلح منودن آجرها به میلگرد اجرا شده است. 
مهم ترین نقشی که آجرها دارند بحث امنیت این قبیل فضاهاست که این شبکه ها مانند نرده 

عمل می کنند. در حیاط مجموعه نیز همین تکنیک استفاده شده است.

حیاط
عالوه بر نکات فوق الذکر مانند عملکرد نرده و ایجاد امنیت برای دیوار های حیاط، شبکه ی 
طراحی شده در جداره ی حیاط نوعی دید و ارتباط برصی را با فضای بیرون و شهر برقرار 
می کند. این ارتباط، نه شفاف است، نه صلب و ارتباطی نیمه شفاف اطالق می گردد. که در 
زوایا و موقعیت هایی به لحاظ مکانی ناظر در حیاط به بیرون دید دارد. مهم ترین مسئله ی 
حیاط، رمپ پارکینگ طبقه ی اول است که از کنار حیاط به صورت شیبدار و صعودی به سمت 
سقف پارکینگ همکف، ماشین ها را هدایت می مناید. در طراحی سعی شده با دیوار صلب و 
مرتفعی از جنس چوب و آجر در فصل مشرتک و مرز حیاط و مسیر پارکینگ، این دو بخش 
کامالً تفکیک شده و هر کدام به تنهایی و مجزا قرار گیرند و تنها راه ارتباطی آنها یک پلکان 
کوچک باشد. در باالی دیواره با توجه به عمق و ضخامت دیوار، یک باغچه در راستای رمپ 

قرار گرفته است که در آن، پیچ های رونده و درختان کاج قرار دارند.

شناشیل و مرشبیه
این دو الگو، املان هایی مربوط به معامری گذشته ماست که بعضاً ماهیت آن شبکه های مجوف 
چوبی یا دیواره های متخلخل آجری است. مهم ترین نقش آن در معامری، تأمین و ایجاد حریم 
خصوصی با کنرتل دید مزاحم، کنرتل اشعه ی گرمازای آفتاب، نورخورشید، سایه اندازی و تهویه ی 
هواست. این الگو بیشرت در مناطق گرم به لحاظ اقلیمی کاربرد دارد. در پروژه ی خانه ای با 
همسایگی سبز، سعی کردیم با الهام از این الگو در بدنه و جداره  های بنا مانند تراس ها، در 
فضاهای عملکردی چون اتاق خواب ها، نشیمن و حتی حامم، دید مزاحم را کنرتل منوده و یک 
فضای مابین بیرون و درون حریم این خانه ایجاد مناییم. عالوه بر این، پوسته، نقش کنرتل نور 
آفتاب و سایه اندازی را نیز دارد. ساکنین خانه می توانند کیفیت متفاوتی را در زندگی این خانه 
تجربه کنند و در حریم خصوصی ایجاد شده، تجربیات جدید را مانند استحامم در نور طبیعی 
و دید به بیرون، اسرتاحت در تراس بدون مزاحمت دید و ارتباط برصی،کنرتل نور در فضای 
حیاط و پارکینگ را داشته باشند. شبکه های چوبی حتی در طول روز، دید را کنرتل کرده و 

اهالی ساختامن را بی نیاز از نصب پرده می منایند.

همسایه ی سبز
متأسفانه در تهران با ساخت و ساز بی رویه با قطع درختان روبرو هستیم. در این طرح، سعی 
شده برای هر واحد یک یا دو درختچه به شکل باغ عمودی در همسایگی منا و پنجره ها قرار 
داده شود تا ساکنین خانه را از حس برصی و ملسی این درختچه ها بهره مند مناید. حرکت های 
عمودی خطی در منا به  شکل انتزاعی سعی دارند یک منای غیر متقارن و غیر کالسیک و سبز را 

در این منطقه ایجاد منایند.

علیرضا مشهدی  میرزا

 نام پروژه/ عملکرد: خانه ای با همسایگی سبز
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری علیرضا مشهدی میرزا

 معامر اصلی: علیرضا مشهدی میرزا
 همکاران طراحی: حمید زین ساز، پیام طالبی، امین اللّه وردی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: علیرضا مشهدی میرزا
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داکت اسپلیت، فلزی

 آدرس پروژه: بلوار قیطریه، خیابان کتابی، خیابان قاسمی، نبش کوچه شعله، پالک ۶
 مساحت/ زیربنا: ۵۱۶ مرت مربع، ۲۴۰۹ مرت مربع

 کارفرما: محمد مهدی دیانت و رشکا
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۴-۱۳۹۵

 عکاسی پروژه: حسین برازنده، نگار صدیقی، امیر علی غفاری
alirezamashhadimirza@yahoo.com                                                         :ایمیل 

خانه ای با همسایگی سبز
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پالن طبقه ی اول پالن همکف منای رشقیسایت پالن



۲۹۲۲۹۳



۲۹۴۲۹۵

احسان محمدی، علی بصیری،
محسن جعفری 

ویالی جالل آباد

فرایند شکل گیری طرح
پروژه ی ویالی جالل آباد، در باغی واقع در جالل آباد، درچه ی اصفهان است .زیربنای پروژه ۱۴۳ 
مرت مربع در یک طبقه است. ساختامن برای استفاده ی خانواده ی مهندس مانی طراحی شده که 
البته اغلب به صورت دسته جمعی و مقطعی از ویال استفاده خواهند کرد. سیاست های اصلی 
پروژه شامل استفاده از فناوری و مصالح ساده، بومی و در دسرتس برای ساخت و استفاده ی 
حداکرثی از سامانه های غیر فعال انرژی و  حفظ آن بوده است. گشایش فضایی و ایجاد فضای 
نیمه باز، ایجاد حداکرث دید به باغ و سایه روی سطوح شفاف، از جمله ایده های اصلی پروژه 

محسوب می گردند.
اولین نکته برای طراحی پایدار، دخل و ترصف حداقلی در زمین های طبیعی است. این 
پروژه دارای فونداسیونی برای یک ویالی دو طبقه بود که ساخت این ساختامن به دلیل تعداد 
طبقات و مشکالت دیگر از سال ۱۳۸۹ منتفی شده  بود. از این رو، با توجه به درختان و باغ 
موجود، سعی شد برای جلوگیری از تخریب فضای سبز سایت، ساختامن را روی فونداسیون 
برای استفاده ی تعداد  با درخواست کارفرما به صورت فضایی یکپارچه  بنا کنیم. ویال  قبلی 

نفراتی بیشرت به صورت همزمان طراحی شد.  
از مهم ترین دغدغه ها در ایجاد گشودگی ها به دست آوردن دیدهای وسیع به باغ از یک 
از طرف دیگر  انرژی  طرف و حذف گشودگی های غیر رضوری برای رصفه جویی در مرصف 
بوده است. جهت تأمین بیشرتین دید و در عین حال کمرتین تابش در روزهای گرم، سایبانی 
در قسمت طولی ساختامن ایجاد شد که این فضای نیمه باز به ایوان دلپذیری رو به باغ تبدیل 
گردید. ایوان همواره یکی از فضاهای فعال در معامری ایران است؛ این فضاهای نیمه باز از 
لحاظ کیفیت، فضایی بسیار غنی هستند و می توانند به عنوان امتداد فضای داخلی کار کرده 
و مرتاژ ساختامن را کاهش دهند. همچنین این سایبان ها از تابش مستقیم آفتاب به درون 

فضاها جلوگیری می کنند و به عنوان یک تکنیک اقلیمی عمل می منایند. با اضافه شدن استخر 
مقابل ایوان، بادگیر و حوضخانه در سمت شامل پروژه، متامی تکنیک های سنتی اقلیمی به 

صورت یکپارچه عمل می کنند. 
 این ساختامن دارای بادگیری است که دو کاربرد همزمان دارد: هم ارتفاع قرارگیری منبع 
آب را تأمین می کند و هم با جزئیاتی که برای آن در نظر گرفته شده، تهویه ی طبیعی ساختامن 
را در فصول گرم بهبود می بخشد. بادگیر به گونه ای قرار گرفته است که ورودی باد به سمت 
جهت باد مناسب قرار گیرد و  هوا پس از ورود از روی حوضچه ای که بر روی سقف فضاهای 
خدماتی قرار گرفته است عبور می کند و از راه دریچه ای که در نظر گرفته شده، تهویه ای 
طبیعی برای ساختامن فراهم می کند. بادگیر از نوع یکطرفه با توجه به جهت باد مطلوب در 
نظر گرفته شد و ارتفاع آن برای مکش بهرت باد و تخلیه ی مؤثر، ۷ مرت ساخته شد. استفاده از 

انواع توری بر روی دریچه های بادگیر، نوعی فیلرت آلودگی هوا را تأمین کرده است. 

تکنولوژی ساخت
در انتخاب مصالح در عین استفاده از  آجر به عنوان مصالح بومی، عایق حرارتی پوسته های 
ساختامن نیز رعایت شده است. دیوارها به صورت دو پوسته ی آجری در داخل و خارج و یک 
الیه  عایق وسط طراحی شده که هر دو پوسته ی داخلی و خارجی به عنوان سطح نهایی عمل 
می کنند. استفاده از مصالح بومی و سنتی در یک طراحی مدرن، بکارگیری استادکاران خربه و 
قدیمی در یک ساختار به روز شده، جاری شدن راهکارهای اقلیمی معامری سنتی و ترکیب 
آن با تکنیک های انرژی مدرن و استفاده از اسکیام  های مثبت جمعی در طراحی فضاها در 
یک ترکیب کامالً مدرن، همگی باعث شده است مرزی با عنوان سنت و مدرنیته در این پروژه 
خود را نشان ندهد؛ در واقع سعی شده است در این معامری از هر گونه بیهودگی پرهیز شود. 

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی جالل آباد
 رشکت/ دفرت طراحی: گروه معامری حجم سبز

 معامران اصلی: احسان محمدی، علی بصیری، محسن جعفری
 همکاران طراحی: سعیده هاشم زاده، مسعود قاسمی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: اسپلیت، اسکلت بتنی
 آدرس پروژه: اصفهان، شهر درچه

 مساحت/ زیر بنا: ۲۴۰۰ مرت مربع، ۱۴۳ مرت مربع
 کارفرما: مهندس احسان مانی و رشکا

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۶-۱۳۹۷
 عکاسی پروژه: فرشید نرص آبادی

www.greenvolumegroup.com                                                            :وب سایت 
 info@greenvolumegroup.com                                                                 :ایمیل 



۲۹۶۲۹۷

منای جنوبی منای غربی

پالن بامپالن



۲۹۸۲۹۹

انبارهای قدیمی در دانشگاه سهند به عنوان مرکز نوآوری  این پروژه جهت تبدیل سوله و 
دانشگاه صنعتی سهند، جهت استقرار رشکت ها و دفاتر وابسته به این دانشگاه، پیشنهاد گردید. 
چهار سوله ی موجود با توجه به کاربری های مورد نیاز که دو سوله جهت استقرار رشکت های 
دانش بنیان، یک سوله جهت استقرار فضای شتاب دهنده و کوورک (Cowork Space) و 
یک سوله جهت استقرار دفاتر نوپا (Startup) انتخاب گردید. سپس سوله های موجود توسط 
سازه های جدید به هم اتصال یافتند. این سازه های جدید نقش بسیار مهمی در شکل گیری 
مفهوم پروژه ایفاء می کند. با اتصال سازه های قدیم به یکدیگر توسط این سازه های جدید 
فضاهایی باز و آزاد در مقابل هر یک از این کاربری ها ایجاد شد. این سازه های جدید باعث 
ایجاد فضاهایی باز و سیال در محیط پیرامونی پروژه شد که همچنین به خوانش برصی و 
عملکردی فضای متصل به آن کمک کرد. به گونه ای هر فضای باز ارائه دهنده ی تعریف فضای 
بسته ی دربرگیرنده ی آن است. به این ترتیب که در این سازه های جدید کاربری های خدماتی 
مربوط به هر قسمت، مانند فضای اسرتاحت و نشیمن، رسویس های بهداشتی، آبدارخانه، 
فضای گردهآمیی و در نهایت اتاق جلسات شکل گرفته، که از سوی دیگر به فضای باز متصل 

به خود عملکرد بخشیده است.

بهنام میرانیان

این فضاهای باز ایجاد شده توسط سازه های جدید به سه قسمت تقسیم می شود که 
شامل فضای باز عمومی و رسمی که در قسمت ورودی اصلی و به سمت دانشگاه قرار گرفته، 
بنیان  دانش  با رشکت های  ارتباط  در  و  به صورت حیاط مرکزی  که  نیمه عمومی  باز  فضای 
است، و دست آخر فضای باز خصوصی که در ارتباط با دفاتر نوپا، که فراخور کاربری آنها نیز 

می باشد، شکل گرفته است.
یک  به  را  پروژه  محتوایی  به صورت  هم  که  فضاهایی  ایجاد  طراحی،  اصلی  مسئله ی 
مجموعه ی واحد تبدیل کند و هم از لحاظ فرم کالبدی باعث ایجاد تداخل فضایی در کل پروژه 
شود. نوع بهره برداری از پروژه در شکل گیری فضای آن نقش اساسی داشته است. با ایجاد 

چندین فرم معلق به کل پروژه، کاربری فضاهای ایجاد شده متامیز گشته است. 
در سازه های جدید شفافیت جداره ها بیشرت شده که ارتباط آنها را با آن فضای های باز 
شکل گرفته تقویت می کند. در این جداره ها سعی شده کلیه ی املان ها به صورت معلق و سیال 

باشد (مانند اتاق جلسات و جداره ها و درهای ورودی).

مالحظات طراحی به صورت اجاملی:
 استفاده از ساختار خطی استفاده شده در ساختامن دانشگاه.

 استفاده از آجر در سوله های موجود جهت برقراری ارتباط با بافت آجری بناهای دانشگاه.
 تغییر شکل سوله ها به صورتی که با کاربری جدید متناسب گردد.

 استفاده از پنجره های باریک و کوچک در قسمت کاربری های اصلی با توجه به اقلیم رسد 
منطقه.

مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی سهند تربیز

 نام پروژه/ عملکرد: مجتمع فناوری دانشگاه سهند تربیز
 رشکت/ دفرت طراحی: رشکت توسعه ی طرح و ساخت پناه

 معامر اصلی: بهنام میرانیان 
 همکاران طراحی: احمدرضا خداکرم، مونا خدائی

 آدرس پروژه: تربیز دانشگاه صنعتی سهند
 مساحت/ زیربنا: ۱۷۰۰ مرتمربع

 کارفرما: دانشگاه صنعتی سهند تربیز
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۴-۱۳۹۶

 عکاسی پروژه: محمد مهدی میالنی
www.panahco.com                                                                            :وب سایت 
info@Panahco.com                                                                                 :ایمیل 
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ورودی و فضای باز رشکت های دانش بنیان

فضای اتاق جلسات به صورت معلق  قبل از ساخت و بعد از امتام پروژه

مقطع

پالن



۳۰۲۳۰۳

پرهام میردامادی
خانه ای در مشا

 نام پروژه/ عملکرد: خانه ای در مشا
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور پایست 

 مدیر مسئول طراحی: محسن میردامادی
 طراح: پرهام میردامادی

 همکاران طراحی: مریم مهرآسا، عارفه طباطبایی
 پرزانته: علیرضا موحدی راد، مجید درختی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه ی مرکزی، بتنی

 آدرس پروژه: تهران، شهر مشا، شهرک احسان، دوم رشقی
 مساحت/ زیربنا: ۴۰۰۰ مرت، دو ویال هر کدام با زیربنای ۴۰۰ مرت مربع

 کارفرما: محمد جداری 
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: تابستان ۱۳۹۵-بهار ۱۳۹۷

 عکاسی پروژه: گروه عکاسی دید
Payest_co@yahoo.com                                                                            :ایمیل 

خواسته ی کارفرما خانه ای برای یک خانواده ی نسبتاً پرجمعیت بود. واژه ی «خانه» معنایی 
فراتر از یک رسپناه دارد؛ مفهوم آن بیانگر رابطه ای هیجانی و معنادار میان خانواده می باشد. 
خانه حکایت از مکانی امن و پیش بینی پذیر دارد که فرد در آن بر فضا و زمان فرمان می راند. 
اصلی ترین هدف پروژه، گسرتش مفاهیمی چون خلوت، فضای شخصی و رفتار فرد در قلمروی 
است.  نفس  عزت  و  خودشکوفایی  امنیت،  همچون  دیگری  نیازهای  کنار  در  محیطی اش 
مهم ترین چالش پروژه چگونگی پاسخگویی به متامی این مفاهیم و نیازها در قالب کالبد 
محیط بود. در این راستا، طراح در متامی مراحل شکل گیری پروژه به دنبال یافنت طریقی است 
که بر اساس آن محیط ساخته  شده، فعالیت ها، الگوهای تعامل اجتامعی و حرکت های فردی را 
سازمان دهد. نظام چیدمان فضاها و ریزفضاها بر اساس سبک زندگی، متایالت، عالیق و مهم تر 
از همه، نیاز کارفرما شکل گرفت. خانه به سه بخش: حریم خصوصی، حریم نیمه خصوصی، 

حریم تفریحی تقسیم شد. 

دو فضای اسرتاحت و کار تقسیم شد، فضایی که فرد به دور از مشاهده شدن توسط دیگران 
به اسرتاحت و فعالیت های شخصی می پردازد (خلوِت انزوا). فضای نشمینی برای کودکان و 
نوجوانان در نظر گرفته  شد، که در آن با به کار گرفنت موانع روان شناختی مزاحمت های برهم 
زننده ی آرامش آنان کنرتل می شد (خلوِت مدارا). در نهایت، نشیمنی کامالً شخصی با دید به 
نشیمن و حیاط در نظر گرفته شد؛ این فضا در نیم طبقه ای میان نشیمن و پذیرایی قرار دارد و 
فرد در عین حضور در جمع، به مطالعه و تفریحات شخصی خود می پردازد (خلوِت گمنامی).  

راستا بالکنی مسقف (قلمروی حامی) با دید وسیع به این فضا الحاق شد ــ فضایی نیمه باز 
میان داخِل صمیمی/    خارجِ عمومی.

تفریحِی کودکان (فضایی نورگیر با دید به حیاط مجموعه) و خلوِت بزرگساالن (فضایی دنج و 
مناسب برای معارشت) تقسیم شد.

مجموعه ی ویالی مشا، از تجمیع سه قطعه زمین با مرتاژ مجموع حدود ۴۰۰۰ مرت مربع، در 
شهر مشا واقع شده است. ساخت این مجموعه با توجه به قرارگیری در منطقه ی کوهستانی، 
در ابتدا طراح را با چالش های مربوط به پی ریزی و گود برداری در زمین سنگی و غیر قابل 
اتخاذ شده برای کانسپت طرح،  اقلیم و  مبانی  به  با توجه  ادامه  اما در  نفوذ مواجه کرد، 
تدابیری اندیشیده شد که از جمله می توان به تلفیق کردن طرح و فضاها با صخره و سنگ های 
غیر  قابل برداشت، استفاده از مصالح بومی و توجه به چیدمان عمودی برای فضاها اشاره کرد. 
یکی دیگر از چالش های طراحی، آب و هوای منطقه ی مشا بود. این منطقه دارای آب و هوای 
رسد کوهستانی می باشد، به همین منظور برای گرمایش مجموعه ی ویال، از شیشه های بیشرت 
در جبهه های نورگیر بهره گرفته  شد. قسمت جنوب پذیرایی بیشرتین تعداد و ابعاد را دارا 
دهنده،  آزار  نورهای  و  مزاحم  دید  دلیل  به  مجموعه  غربی  و  قسمت رشقی  در  می باشد؛ 
پنجره های کوچک تر استفاده شده است. برای تنوع بیشرت در منا در این جبهه ها از پنجرهای 

دایره ای نیز استفاده شده  است.
ویالی  شده،  مطرح  پیش تر  رفتاری  الگوهای  سلسله  و  مفاهیم  عینی سازی  راستای  در 
مسکونی مشا در پنج نیم طبقه طراحی شد؛ دو نیم طبقه زیرین برای فضای بازی و تفریحی در 
نظر گرفته شد که پس از مواجهه با صخره های طبیعی و سختی تغییر رشایط موجود مبنی بر 
تخریب آنها، فضای رسگرمی با در آغوش گرفنت این پتانسیل، سعی بر تلطیف فضایی و ایجاد 
حس صمیمیت تجربی داشته است. دو نیم طبقه همکف فضای عمومی و طبقه ی اول و زیر 
شیروانی شامل فضاهای خصوصی است. در بین طبقه ی همکف و اول فضای نشیمن در نظر 
گرفته شد که با حس معلق بودن در بین فضای عمومی و خصوصی، مکان مناسبی برای آرامش 

و مطالعه می باشد.



۳۰۴۳۰۵



۳۰۶۳۰۷

در فاصله ی سی کیلومرتی از شهر کویری کاشان، در دل کوه به شهر زیبا و رسسبز قمرص 
می رسیم که به رسزمین گل و گالب معروف است و برای فرار از گرمای طاقت فرسای کویر 
با رصف هزینه ای کم و طی مسافتی کوتاه، بهرتین محیط برای رسیدن به آرامش است. باغ 
ویالی گالبی واقع در شهر قمرص، با چشم اندازی زیبا در زمینی به مساحت ۵۰۰ مرت مربع با 
زیربنای ۳۲۳ مرت مربع در دو طبقه به صورت دوبلکس طراحی شده است. از مشخصه های 
اصلی این ویال، می توان به پنجره ای بزرگ به سمت حیاط و درختان بلند گالبی، ارتباط برصی 
قوی بین فضای سبز باغ و فضای داخلی،  یک بالکن چوبی مرشف به سالن پذیرایی، سقف 
بلند و در عین حال شکسته و همچنین ارتباط میان زمین سبز با آسامن آبی توسط یک خط 

سفید در منای اصلی اشاره کرد.

باغ ویالی گالبی

در معامری داخلی این ویال بیشرت از رنگ های خاکسرتی استفاده شده است که ترکیب آن 
با رنگ سفید و رنگ طبیعی چوب، هارمونی خوبی را به وجود آورده است. استفاده از رنگ 
خنثی در زمینه ی کف، جداره ی دیوارها و سقف، باعث جلب توجه بیشرت رنگ های طبیعی 
باغ از فضای داخل شده است. افزون بر این، یک مسیر آب در عرض حیاط که تداعی کننده ی 
جوی  آب در باغ های تاریخی ایران می باشد، مرز بین فضای سبز حیاط و بنای ساختامن است. 
در این پروژه، طبقه ی همکف شامل: سالن پذیرایی به مساحت شصت مرت مربع، آشپزخانه، 
یک اتاق خواب مسرت و رسویس بهداشتی عمومی است؛ طبقه ی اول متشکل از دو اتاق خواب، 

رسویس بهداشتی مشرتک، یک نشیمن و آشپزخانه ای کوچک می باشد.

وحید نسیمی

 نام پروژه/ عملکرد: باغ ویالی گالبی
 رشکت/ دفرت طراحی: رشکت ساختامنی نسیم

 معامر اصلی: وحید نسیمی
 همکاران طراحی: سعید همتی (مجری)

 طراحی و دکوراسیون داخلی: وحید نسیمی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: گرمایش از کف، داکت اسپلیت، فوالدی

 آدرس پروژه: کاشان، قمرص
 مساحت/ زیربنا: ۳۲۳ مرت مربع

 کارفرما: محمد درب زنجیری
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۶-۱۳۹۷

 عکاسی پروژه: وحید نسیمی
v.nasimi@yahoo.com                                                                             :ایمیل 



۳۰۸۳۰۹



۳۱۰۳۱۱

ساختامن مدرن سایه

سید حمید نورکیهانی

طرح تبدیل یک ساختامن ۵ طبقه ی ۲ واحدی مسکونی (نیمه کاره در مرحله ی سفت کاری) به 
ساختامن اداری ــ سال طراحی ۱۳۹۵، واقع در ولیعرص، خیابان سایه ــ با زمینی به مساحت 
۴۸۶ مرت مربع و مساحت کل زیربنا ۲۵۰۰ مرت مربع انجام شد. قطعه ی جنوبی بر ۱۲/۵ مرت 
شامل زیر زمین، همکف و ۵ طبقه تیپ (قرار بود تا ۶ طبقه تیپ افزایش پیدا کند). نظر به 
اینکه به دلیل بی توجهی، ارتفاع مفید طبقه ی همکف  ۲/۴۰ مرت اجرا شده بود، برای تبدیل 
قسمتی از طبقه ی همکف به عنوان البی مناسب یک ساختامن اداری، پیشنهاد شد قسمتی از 

کف طبقه ی اول در باالی ورودی تخریب شده و فضای ورودی و البی به مساحت ۶۵ مرت مربع 
و با ارتفاع ۴/۷۰ مرت ایجاد شود. در طبقات تیپ نیز به دلیل تأمین نور کافی در اضالع شامل و 
جنوب، پیشنهاد حذف نورگیر غربی و تبدیل آن به آبدارخانه ی واحدهای اداری داده شد. هر 
واحد اداری، دارای فضای باز اداری و یک اتاق مدیریت با رسویس بهداشتی اختصاصی می باشد 

و رسویس بهداشتی پرسنل و آشپزخانه نیز تأمین شده است.

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن مدرن سایه، اداری
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری سید حمید نورکیهانی و همکاران

 معامر اصلی: سید حمید نورکیهانی
 همکار طراحی: مریم رهی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: سید حمید نورکیهانی، داریوش امیری کاشانی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلر، اسکلت فلزی
 آدرس پروژه: ولیعرص، خیابان سایه، پالک ۸۰

 مساحت/ زیربنا: ۲۳۰۰ مرت مربع
 کارفرما: برادران امیری کاشانی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: اردیبهشت ۱۳۹۵-شهریور ۱۳۹۷
 عکاسی پروژه: شهریار خانی زاد

www.nourkeyhani.com                                                                     :وب سایت 
h_nourkeyhani@yahoo.com                                                                   :ایمیل 



۳۱۲۳۱۳

پالن طیقه ی اولپالن طیقه همکف















۳۱۴

معـمــاری

شـهرسـازی

مرمـت و احـیاء

طـراحی داخـلی و بازسازی

کـانـسپـت



۳۱۶۳۱۷

طراحی محیط و منظر اکولوژیک طرح تفصیلی محدوده ی اوین درکه

محمدمهدی محمودی، لیدا اسالمی،
رشاره حریری 

 نام پروژه/ عملکرد: طراحی محیط و منظر اکولوژیک طرح تفصیلی محدوده ی اوین درکه، تهران
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور هرم پی

 معامران اصلی: محمد مهدی محمودی، لیدا اسالمی، رشاره حریری
 همکاران طراحی: رویا رنجربی، شاداب بحرینی، صدیقه رامندی، سعید غالم پور

 آدرس پروژه: اوین درکه
 مساحت/ زیر بنا: حدود ۱۸۰ هکتار

 کارفرما: معاونت شهرسازی و معامری شهرداری تهران
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: آبان ۱۳۹۵-شهریور ۱۳۹۷ 
 عکاسی پروژه: رضا نوروزی، مائده غالم پور، پرهام جابر 

www.herampey.com                                                                          :وب سایت 
info@herampey.com, herampey@gmail.com                                           :ایمیل 

رود دره ها یکی از بارزترین شکل حضور آب و مؤلفه های طبیعی در ساختار شهر تهران و از 
جمله مهم ترین عنارص هویت بخش پایتخت هستند که با دارا بودن دره های رسسبز، آب های 
جاری، کریدورهای هوای خنک کوهستانی و مناظر بدیع و دیگر موهبت های طبیعی و در 
دسرتس بودن عنارص مرکب و متنوع دامنه ی جنوبی الربز، جایگاهی جذاب و هویت بخش در 
اختیار توسعه ی شهر قرار داده اند. روستای درکه یکی از مجموعه  آبادی های شمیران بوده 
که امروز در محدوده ی شهرداری منطقه ی یک، نقطه ی اتصال بافت شهری و ساختار طبیعی 
حوزه های آبخیز شامل تهران در محدوده ی رود دره ی درکه می باشد. توجه به رود دره و بسرت 
 عنوان یک ارگان طبیعی، نه تنها در حفظ و برقراری تعامالت بسرت طبیعی شهر  مسیل به 
تهران، بلکه در ایجاد فضاهای باکیفیت شهری مؤثر و حائز اهمیت می باشند. از این  رو، احیاء 
و بازسازی رشایط مطلوب رود دره ی درکه و ویژگی رودخانه ای آن، از جمله مهم ترین اهداف 
نیز مسائل و مشکالت  و  پتانسیل های فوق  به  با توجه  کالبدی می باشد.  بررسی مداخالت 
ارزش های  به گسرتش عوامل مخرب  آن می توان  مهم ترین محورهای  از جمله  که  محدوده 
طبیعی نظیر عدم توجه به بدنه سازی رودخانه و بر هم خوردن ساختار طبیعی منطقه، رشد 
مشکالتی از جمله ساخت و ساز بی رویه و فاقد کیفیت، معابر نامناسب و عدم توزیع متوازن 
خدمات در سطح محلی و نیز عدم کفایت زیرساخت های گردشگری موجود اشاره کرد؛ رفع 
ارتقای نظام حرکت  ناهنجاری های کالبدی ـ فضایی، بهبود وضعیت زیست محیطی رود دره، 
و دسرتسی، تعیین تکلیف پالک های دارای پرونده در شهرداری و بهبود وضعیت کاربری و 

فعالیت محلی و گردشگری، از جمله مهم ترین رضورت های تهیه ی طرح به شامر می روند.

هدف کلی این پروژه، حفظ رود  دره و باغات، بازپیرایی منظر روستای درکه و توسعه ی 
ماهیت گردشگری محدوده اوین  درکه می باشد. با توجه به هدف کلی، اهداف فرعی ذیل نیز 

در نظر گرفته  شده است: 

از تفرجگاه های طبیعی  از اراضی محدوده ی اوین درکه به عنوان یکی  حفاظت فعال 
و عنرصی شاخص در محیط و منظر شهری با حفاظت و ارتقای ارزش های زیست محیطی و 
توسعه ی فرصت ها و جاذبه های تفریحی و گردشگری، مهم ترین تغییری است که این پروژه 
به دنبال آن است. با تحقق اهداف پروژه ، محدوده ی مذکور به ناحیه ای پایدار و منسجم با 
ساختاری مناسب برای سکونت، کار و فعالیت تبدیل خواهد شد و نیز تلفیق کالبد الگویی  
این محدوده خواهد  تقویت سیام و منظر  به  اکولوژیک سایت  با عنارص  زمینه  از  برگرفته 

انجامید.



۳۱۸۳۱۹
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معـمــاری

شـهرسـازی

مرمـت و احـیاء

طـراحی داخـلی و بازسازی

کـانـسپـت



۳۲۴۳۲۵

سینا احمدی، جمشید بایندر، علی مقدم

خانه ی لوالگر

خانه ی لوالگر اولین خانه از مجموعه ی شش بنای متعلق به دوره ی  رضاشاهی است که در 
خیابان نوفل  لوشاتوی تهران قرار دارند. شاید بتوان گفت که این کوچه اولین مجموعه سازی 
درون شهری در تهران است که طراح شش بلوک ساختامنی که دو به دو قرینه  ی یکدیگر 

هستند طراحی کرده است و خوشبختانه امروز هر شش بنا به زندگی خود ادامه می دهند.
از  یکی  به  مناسب  کاربری های  با  احیاء  و  مرمت  صورت  در  می توانند  بنا  شش  این 
بنای  در سال ۱۳۹۰  تبدیل شوند. خوشبختانه  تهران  فرهنگی شهر  بی نظیرترین جاذبه های 
شامل رشقی این مجموعه متعلق به آقای محسن عطایی، جهت مطالعات، طراحی و مرمت 

به دفرت طراحی دایره واگذار شد.
در مطالعات تاریخی و بررسی وضع موجود، گروه طراحی به این نتیجه رسید که این 
بنا دارای عمده ی شاخص های سبک دوره ی  خود بوده و به عنوان بخشی از خاطره ی  برصی 
شهر تهران ارزشمند است. از سوی دیگر فضاهای داخلی فاقد هر نوع تزئینات بود، و با وجود 
طراحی آزاد پالن و تأثیری که از سازه ی  دیوار باربر گرفته، دارای ویژگی سبکی با اهمیتی نبود.

بنابراین، در طراحی مرمتی این بنا ضمن برطرف کردن آسیب های بنا، سعی شد تا در 
پوسته ی  خارجی رویکردی حفاظتی در پیش گرفته شود و در بخش های داخلی ساختامن با 
بیانی امروزی، ضمن حفظ ساختار کلی فضا، نقاط ضعف سازه ای و تأسیساتی بنا برطرف شده 

و فضاهای داخلی در جهت عملکرد بنا با هامن طرح احیاء مورد طراحی قرار گیرد.
با چنین رویکردی ساختار کلی طراحی شکل گرفت:

سازه: سازه بناهای دوره رضاشاهی با سیستم دیوار باربر و تیرهای آهنی در سقف دارای 
پایداری کافی در برابر زلزله نیستند. بنابراین در این پروژه با طراحی سیستم حامیتی از دو 
دیوار برشی و دیافراگم های پایدار این نقیصه برطرف شد و سطح ایمنی بنا به باالتر از سطح 

ایمنی جانی ارتقا یافت.

تأسیسات: با توجه به عملکردهای متنوع بنا و رضورت وجود تأسیسات کامالً مدرن و امروزی 
و رعایت سطح آسایش بر اساس استانداردها از سیستم داکت اسپلیت (VRF) استفاده شد، و 
سیستم های اعالن حریق، دوربین های امنیتی و سیستم IT نیز در کنار روشنایی و نورپردازی 

برای بنا در نظر گرفته شد.
عملکرد بنا با توجه به استعداد فضاهای موجود و محله از یک سو و توامنندی و  عملکرد: 
عالیق کارفرما از سوی دیگر تعیین شد. در این تغییر فعالیت به آینده  ی کوچه ی لوالگر و پنج 
بنای باقیامنده و امکان شکل گیری یک مجموعه  ی فرهنگی و تفریحی در طبقات زیرین در 

کنار امکان اقامتی و اداری در طبقات باال برای کل مجموعه توجیه شد.
طبقه ی  شد.  داده  اختصاص  مسکونی  عملکرد  به  باال  طبقه ی  دو  رویکردی،  چنین  با 
همکف به عملکرد رستوران و زیرزمین به فضای منایشگاهی تبدیل شد و به دلیل وجود یک 
واحد تجاری در حیاط بنا که دارای سابقه ی تاریخی بود، این بنا به صورت یک کافی شاپ در 

ارتباط با فضای منایشگاهی و رستوران در نظر گرفته شد.
با توجه به مطالب فوق، رویکرد طراحی مشاور در فضاهای داخلی، برخوردی الیه ای 
بود. به این معنی که با دو الیه عنارص تاریخی و عملکرد امروزی در کنار یکدیگر قرار گرفتند. 
این دو الیه علیرغم تضاد ظاهری، با ایجاد کنرتاست به تشدید ارزش های نهفته در این دو 
شیوه ی معامری کمک کرده و موجب نوعی هم افزایی گردیده است. مهم ترین وظیفه ی  ما در 

این پروژه عدم تاریخی سازی و تأکید بر تفاوت مداخالت امروزی و عنارص اورجینال بنا بود.
شایان ذکر است عملیات اجرایی این پروژه با همکاری مهندسین مشاور «عامرت خورشید» 

که در زمینه ی مرمت دارای سوابق درخشانی است، به انجام رسید. 

 نام پروژه/ عملکرد: خانه ی لوالگر، چندمنظوره
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت طراحی دایره

 معامران اصلی: دفرت طراحی دایره (سینا احمدی، جمشید باینُدر، علی مقدم)
 همکاران طراحی: گلزار طراوتی، امیرعباس جنیدی، بهزاد کرم زاده دشتی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داکت  اسپلیت وی آر اِف، مرمتی بتنی
 آدرس پروژه: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه لوالگر

 کارفرما: محسن عطایی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۲-۱۳۹۴

 عکاسی پروژه: شاهین اکربی خرازی 
www.dayere.com                                                                               :وب سایت 
info@dayere.com                                                                                    :ایمیل 



۳۲۶۳۲۷
تصاویر پایین: قبل از بازسازی



۳۲۸۳۲۹

مرمت، بازسازی و احیاِء ساختامن تاریخی بانک تجارت

فرامرز پارسی، سید وحید افصحی

کاربری قبلی: شعبه ی مرکزی بانک تجارت (ریالی و ارزی)، ریاست شعب منطقه ی ۲ تهران و 
مرکز آموزش و امتحانات

محل  و  بانک  تاریخ  موزه ی  ارزی)،  و  (ریالی  تجارت  بانک  مرکزی  شعبه ی  فعلی:  کاربری 
هامیش ها و نشست های اقتصادی

 ساختامن تاریخی بانک تجارت (بانک بازرگانی)، نخستین بانک طراحی شده در ایران 
است که طی سال های ۱۳۰۸- ۱۳۰۶ ه. ش. پس از تخریب ساختامن بانک بازرگانی که خانه ی 
شخصی قهرمان میرزا امین  لشگر بود، با بهره گیری از الگوی بانک های اروپایی احداث گردید. 
بنای اولیه، باسیلیکایی دو طبقه بود که طبقه ی همکف آن به فضای میانی (پیشخوان اصلی) 
بانک اختصاص داشت. معامر  اداری در طرفین و طبقه ی زیرزمین به خزانه ی  و راهروهای 
انگلیسی با وجود پیروی از الگوی اروپایی با توجه به معامری ایرانی، عنارص و موتیف های 
ایرانی را به بنا اضافه منود که مهم ترین آنها رسدر بنا توسط استاد حسین لرزاده طراحی و اجرا 
گردید. در طی دوران بهره برداری و با افزوده شدن عملکردهای جدید، شکل عمومی بنای اولیه 
دستخوش تغییر شده و طی چهار دوره ساخت و ساز جدید (در دوره ی پهلوی)، فضاهایی به 
آن افزوده شد؛ به گونه ای که از مهم ترین الحاقات آن می توان به سالن ارزی بانک در بخش 
رشقی اشاره منود که احتامالً از کارهای هوشنگ سیحون می باشد. ساختار التقاطی بنا که ترکیبی 
از الگویی وارداتی و تزئیناتی عمدتاً ایرانی است، در کنار دیگر بناهای تاریخی محوطه و نیز 

همجواری های ارزشمند موجود در میدان توپخانه (از جمله ساختامن مخابرات، شهربانی سابق، 
موزه ی صنعتی و ...)، بر اهمیت این مجموعه افزوده است.

وجود آسیب های متعدد در بنا از جمله آسیب های سازه ای (ترک های ناشی از نشست 
ناهنجاری های معامری شامل   ،(... و  تیرهای خرپا  باربر، شکست  ناشاغولی دیوارهای  زمین، 
ناخوانایی  اولیه و  اجرایی اصیل  ارزش، تخریب و حذف جزئیات  فاقد  نامتجانس و  الحاقات 
تزئینات منحرصبه فرد و ... و نیز آسیب های تأسیساتی مجموعه موجب گردید تا بهره برداران 
آن نسبت به انجام مرمت و باز زنده سازی بنا اقدام منایند. از همین رو، با طی روند قانونی، 
مشاور پروژه تعیین گردیده و اقدامات شناخت، آسیب شناسی و طراحی مرمت توسط مهندسین 
تاریخی و اصیل  با توجه به ساختار  مشاور عامرت خورشید در سال ۱۳۸۹ صورت پذیرفت. 
بنا و همچنین آسیب های بالقوه و بالفعل موجود در آن، مداخالت پیشنهادی در پروژه، به 
صورت محدود، کنرتل شده و رصفاً با هدف خواناسازی ارزش های فضایی و منحرصاً محدود به 
پاکسازی الحاقات بی ارزش، تثبیت خاک بسرت و فنداسیون و استحکام بخشی سازه (در کلیه ی 
الکرتیکی و الکرتونیکی مرکزی بوده است. از سوی  الحاق تأسیسات مکانیکی،  بنا)،  ترازهای 
دیگر، عملکرد آتی این مجموعه با حفظ عملکرد بانک در طبقه ی همکف به عنوان شعبه ی 
ارزی و ریالی که به عنوان عملکرد تاریخی این بنا جزء ارزش های آن به شامر می رفت، در 
طبقه ی زیرزمین بخش خزانه تبدیل به موزه ی بانک و در طبقات دیگر به صورت مجموعه ی 

فرهنگی و منایشگاهی احیا گردید.

 نام پروژه/ عملکرد: مرمت، بازسازی و احیاِء ساختامن تاریخی بانک تجارت
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور عامرت خورشید

 معامران اصلی: فرامرز پارسی، سید وحید افصحی
 همکاران طراحی: روناک فهیمی، عمید پارسی، آزاده یوسف نژاد، نیام طالبی، حامد پرهام، 

فرشته داوودی، علی شایسته، صابر اسدی 
 برداشت و مستند نگاری: دپارمتان حفاظت و مرمت مهندسین مشاور عامرت خورشید 

 طراحی و دکوراسیون داخلی: سید وحید افصحی، آذر میرزایی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه مرکزی و سیستم فول برد الکرتیکی و الکرتونیکی 

بانکی، سازه های آجری تقویت شده

 آدرس پروژه: تهران، ضلع رشقی میدان امام خمینی (توپخانه)
 مساحت/ زیربنا: مساحت سایت پروژه ۱۲۰۰۰ مرت مربع (۱/۲هکتار)، مساحت بخش مرمت 

شده ۶۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: اداره ی مهندسی و توسعه ی امالک بانک تجارت

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۱-۱۳۹۷
 عکاسی پروژه: فرشید رحیمی، سید فرید توکلی

www.emaratkhorshid.com                                                                :وب سایت 
Emarate_khorshid@yahoo.com                                                                :ایمیل 



۳۳۰۳۳۱

تصاویر قبل از مرمت 

تصاویر بعد از مرمت 



۳۳۲۳۳۳

طرح مرمت و باززنده سازی روستای اصفهک

فرامرز پارسی، کاوه منصوری، صابر اسدی

 نام پروژه/ عملکرد: طرح مرمت و باززنده سازی روستای اصفهک
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور عامرت خورشید

 طراحان اصلی: فرامرز پارسی، کاوه منصوری، صابر اسدی
 همکاران طراحی: نیام طالبی، عامد شهابی، حامد پرهام، یونس قهرمانی، خورشید پارسی، 

الهه خواجویی، دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (نیمسال اول ۱۳۹۴) و دانشجویان 
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد (نیمسال دوم ۱۳۹۳)

 طراحی و دکوراسیون داخلی: فرامرز پارسی، خورشید پارسی، دانشجویان کارشناسی ارشد 
معامری داخلی دانشگاه تهران (نیمسال اول ۱۳۹۳-۱۳۹۴)

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: حداقل تأسیسات برقی و مکانیکی، سازه های خشتی تقویت شده 
با مش ژئوگرید و جزئیات مربوطه 

 آدرس پروژه: استان خراسان جنوبی، ۳۵ کیلومرتی رشقی شهرستان طبس، روستای اصفهک
 مساحت/ زیربنا: مساحت سایت پروژه ۳۵۰۰۰ مرت مربع (۳/۵ هکتار)، مساحت بخش مرمت 

شده ۴۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: اهالی روستای اصفهک

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: تیر ۱۳۹۴-ادامه دارد
 عکاسی پروژه: انوشه پیربادیان، کاوه منصوری، سياوش پارسی

 مدیر اجرایی پروژه: محسن مهدی زاده، مصطفی یعقوبی
www.emaratkhorshid.com                                                                :وب سایت 
Emarate_khorshid@yahoo.com                                                                :ایمیل 

اصفهک روستایی تاریخی است در ۳۵ کیلومرتی رشقی شهر طبس که در جریان زمین لرزه ی 
روز ۲۵ شهریور ۱۳۵۷ به شدت آسیب دید. با کشته شدن بیش از ٨٠ نفر از ساکنان، روستای 
تاریخی که برای سده ها محل سکونت بود، مرتوکه گشت و به تدریج خالی از سکنه شد، به 
گونه ای که حدود ٥ سال پس از زلزله، تقریباً نشانی از سکونت در روستا به چشم منی خورد. 
در پی اقدامات بازسازی پس از حادثه که بالفاصله پس از زلزله رشوع شده بود، بازماندگان 
در خانه هایی که جهت اسکان موقت احداث شده بود، مستقر شدند. به تدریج و با ساخت 
روستا، ساکنان به بخش نوساز که عمدتاً واحدهایی حیاط دار بوده و با سبکی متفاوت از الگوی 
تاریخی، فرایند  با مرتوکه شدن روستای  خانه های بومی ساخته می شدند، نقل مکان کردند. 
به  یافت،  انسانی قرار داشت، شدت  فرسایش و تخریب آن که در معرض عوامل طبیعی و 
طوری که در بازه ای ۳۵ ساله تأثیر فرسایش بر ابنیه ی خشتی روستا، به مراتب بیشرت از تخریب 
ناشی از زمین لرزه بود. ساختار منحرصبه فرد معامری روستا از یک سو و منظر طبیعی جالب 
توجه بافت در کنار متام خاطرات شیرین زندگی در روستا، از عواملی بود که ایده ی بازگشت به 
روستای تاریخی و مرمت آن را ایجاد کرد. با شکل گیری ایده ی مرمت در ذهن جوانان روستا، 
نخستین اقدامات بازسازی شامل نقشه برداری، محله بندی و برداشت گذرهای روستا در خالل 

سال های ٩٢-١٣٩١ انجام شد.
در اوایل سال ١٣٩٣ و در پی بازدید اتفاقی مهندس فرامرز پارسی (از متخصصان مرمت 
کشور و مدیر عامل مهندسین مشاور عامرت خورشید) از بافت روستایی و آشنایی با اقدامات 

صورت گرفته در آن، آهنگ فرایند مرمت و بازسازی روستا شدت گرفت. در طول سال های آتی 
و با همت وی، بیش از چهار گروه دانشجویی با حضور در روستا، به تکمیل اسناد مطالعاتی 
و تهیه ی نقشه های وضع موجود و طرح مرمت پرداختند. نتیجه ی این امر، تهیه ی نقشه های 
وضع موجود بیش از ۴۰ بنا و آماده سازی نقشه های مرمت و معامری بیش از ۱۵ بنا و آموزش 
فنی جوانان روستا است که با پشتیبانی علمی و فنی مهندسین مشاور عامرت خورشید تهیه 

شده است.
نتیجه ی این اقدامات، بهره گیری از امکانات روز مرمت و مشارکت ساکنان روستا در فرایند 
بازسازی واحدهای مسکونی با رویکرد به اقامتگاه بوم گردی اصفهک است. امروزه، بیش از ۱۰ 
نفر از جوانان روستا، در مراحل مرمت واحدهای مسکونی آموزش دیده و اقدامات بازسازی 
را زیر نظر مرمتگران متخصص انجام می دهند. باززنده سازی و استحکام بخشی ابنیه ی خشتی 
شامل خانه ی بهداشت به عنوان قهوه خانه ی جدید روستا، تجدید بنای حامم (مردانه و زنانه) و 
مرمت مسجد قدیمی و مقربه های خانوادگی مجاور آن، خانه ی ساباط، خانه ی دو صفه، خانه ی 
اللّه یاری، حسینی نیا و ... در کنار بازسازی بخش هایی از جداره های خشتی روستا و توسعه ی 
زیرساخت های تأسیساتی، تنها بخشی از اقداماتی است که تاکنون صورت گرفته است. اقداماتی 
که همه و همه با همکاری و مشارکت اهالی روستا و به دست آنان صورت گرفته است؛ مرمتی 

که هنوز در روستا ادامه دارد.



۳۳۴۳۳۵



۳۳۶۳۳۷

رصدخانه ای در کویر  

پویا خزائلی پارسا

روزهای آخر زمستان است؛ هوا باز دیوانه شده. فشار متام کردن کارها قبل از سال نو همه را 
به خیابان ها کشانده. انگار مترین کوچکی برای پایان جهان است. ما در این میانه همدیگر را 
می بینیم. وقتی که زمان برای رشوع چیزی نیست و همه  چیز باید در رسیع ترین حالت متام 
شود. ما در هوایی که منی دانیم لباس مناسبش چیست و در زمانی نزدیک به سوت پایان، رشوع 
می کنیم. ساعت ۱۰ صبح ۲۰ اسفند ۱۳۹۵، قرار ما در طبقه ی دوم کانون معامران معارص است. 
خودمان را آنطور که حدس می زنیم هستیم به هم معرفی می کنیم؛ آشنایی رشوع می شود. 
گروه جدیدی هستیم، ولی قرار هامن است که سال قبل هم بود. ساخنت از خاک، در اصفهک، 
خراسان جنوبی، با قطار ۱۷ ساعت دورتر از ما. این بار چیزی می سازیم که خودشان خواسته اند. 
گفته اند «رصد خانه»، در زمین کنار مدرسه ــ دایره ای برای دور هم جمع شدِن بیست نفر، یک 

مرت باالتر از سطح زمین. 
فردا عرص ما از چوب، قالب های خشت را می سازیم. خشت های ۲ در ۲ در نیم سانت 
می زنیم و حاال دیگر واقعاً رشوع کرده ایم. طرح های مختلف روی میزها تا نیمه باال می رود. 
یکی را نشان می کنیم و قرار می شود هامن را ادامه دهیم. گاه رسعتامن باال می رود و گاه 
وسط  همیشه  منی شود.  نسازیم  تا  ندارد؛  حرف  جای  کار  این  ذاِت  می فهمیم  زود  حرف ها. 

حرف ها یکی می گوید: «بابا بسازیم!». 
سه دایره ی متحد املرکز که وسطی از همه بلند تر است و قرار است محل مالقات آسامن 
که  جایی  ــ  می سازند  وعده گاه  به  ورود  برای  نفره  یک  راهی  که  دیگر  دایره ی  دو  و  باشد 
از  می کند.  تغییر  ساخنت  حیِن  است. طرح،  آسامن  دیدِن  و  بیرون  ندیدِن  ما،  برای  حکمتش 
چشم های فرشده معلوم است که هر کس دارد خودش را کوچک می کند تا قبل از ساخنت کار در 
آن راه برود. قرار گذاشته ایم که هدف این طرح «مترکز» باشد، از این دایره هم خارج منی شویم. 
دیوارها باال می آیند و یک هفته بعد کار متام شده؛ دورش را متیز می کنیم، با دست هایی که 

خیس مالت است عقب می ایستیم و متاشایش می کنیم. رؤیای رصد خانه آماده است. 
ده روز بعد به اصفهک می رویم؛ نیمه شب می رسیم. کوتاه می خوابیم؛ صبح دیدارمان 
تازه می شود. به اصفهک، به دوستان قدیمی و افراد تازه ای که به جمعامن اضافه شده اند. 
حاال ما جمعی هستیم از مونرتال، لندن، تهران، کرمان و مشهد. چه صدای بلندی ما را دور هم 
جمع کرده؟ کار با خشت و گِل و اوس حسین رشوع می شود. زمین کار، کنار دیوار چینه ای 
قدیمی ست ــ جایی که روزهای آینده همه اش آنجا می گذرد. کسی معطل منی کند؛ کار برای 
همه و قدری هم بیشرت است. برای پِی کار سنگ جمع  می کنیم. چند نفری پابرهنه مالت را لگد 
می کنند. صدای خنده ی ما بلند است. قید ها زود پاره می شود. لباس هایی که رّد تا و اتو دارد را 
خاک به رسعت فتح می کند. رسعت آشنایی ما باال می رود. یک روز کار زیر این آفتاب و پا در 
آن گل، کار یک ماه آشنایی قطره چکانی در شهر را می کند. برای ناهار که می رویم هم مالت 
آماده است، هم پی ها پر شده، هم ما برای هم آشنا تریم. بعد از ناهار در خانه ی «َحجی پدر» 
که محل اقامت ماست کوتاه اسرتاحت می کنیم و باز بر می گردیم. ساعت کار ما، ساعت کار 

آفتاب است؛ هر چه می کنیم تا قبل از تاریکی ست. سطح کار را با مالت و خشت تراز می کنیم. 
چیدن دیوار ها از بیرونی ترین دایره رشوع می شود. 

برای تقسیم کار برنامه ای نداریم، ولی با هم نظم گرفته ایم. اینکه چه کاری را می توانیم و 
چه کاری در توان ما نیست را بدمنان با نزدیک ترین زبان به ما می گوید. هر کسی جای خودش 
را پیدا می کند. حاال هر رج که باال می رود، ما خودمان را می شناسیم. یکی مدام در حرکت از 
کاری به کار دیگر. یکی با ایستادگی، متام روز در یک کار. تکرار، ماهرترمان می کند. آسیب های 
بیل زدن کمرمان را خشک کرده؛ بیل زدن ها حرفه ای تر می شود؛ غلظت مالت دستامن می آید. 
این وسط مدام عباس آقا با بار خشت های تازه از راه می رسد؛ زنجیر می شویم و خشت ها را 
خالی می کنیم. بساِط چای ذغالی را آقا رضا و پویان کنار کار علم می کنند. اوس حسین «فَله 
باید گفت؛ متام سبزی هایی که  را  اینها  کُش» جامنان را گرفته و چای چه می چسبد. همه ی 
خورده ایم؛ متام وعده  های ناهار و خواب های کوتاه ظهر، چای ها و رشبت های علف هیزه؛ 
متام خنده ها و لذت کشف همدیگر و خودمان، به اندازه ی مالت و خشت در ساخنت کارمان 
رشیک اند. وسایل را در ته مانده ی نور روز می شوریم و فرغون ابزار ها را در اتاقک کوچکی که 

دو قرب در آن است، می گذاریم. 
از حاال که خیلی زود است نگرانی «چطور برگشنت» رشوع شده. اینجا طوری زندگی و 
معامری می کنیم که هر لحظه به متام کار متصلیم. از سلسله مراتب کارهای دفرتی خربی نیست؛ 
از بند های زندگی؛ روابطی که قولش را داده ایم، دلتنگی و نیاز به چیزی از بیرون جداییم. اینجا 
برای خودش جهان کاملی ست. کار می کنیم و می خوریم و حرف می زنیم و رس خوشیم. شب ها 
دور هم جمع می شویم و تا جایی که دملان بیاید منی خوابیم. بدمنان کوفته است و همین، یعنی 

بدمنان بعد مدت ها در زندگی مان حضور دارد. ما چطور برگردیم؟
روزهای بعد، ابرهایی با شکل های جدید، دیواری که باال می رود و مردمی که از قسمت 
ریخته شده ی دیوار چینه ای با ما خوش و بش می کنند. به تعداد خشت ها بازدید کننده داریم. 
«اینجا چیست؟» «رصدخانه.» «مال اصفهک است؟» «بله.» «یعنی می ماند برای ما؟» «بله، 
می ماند برای شام.» بچه ها هم به ما پیوسته اند. کار ما آنها را بیش از همه رس شوق آورده. 
گاهی خشت می دهند و گاهی برایامن چاقاله بادوم می آورند. حاال دیوارها آنقدر باال رفته که 
خودمان اولین کسانی هستیم که به دام طراحی مان می افتیم. داخلیم و ارتباط مان با بیرون 
قطع شده. آسامن باالی رس ماست و حاال که مجبوریم شب ها هم به کمک هر چه نور داریم 

کار کنیم، آسامن پر ستاره را زودتر از همه رصد می کنیم. 
ـ با چهل و پنج درجه چرخش در هر خشت. بافتی که  دیوار میانی را آخر از همه می چینیمـ 
می دهد شبیه نخل هایی ست که هر روز می بینیم و گاهی در سایه شان می خوابیم. بزرگ ترین 
نخل اصفهک را می سازیم، با مهارت و رسعتی که حاال بیشرت شده. روزهای آخر همه می آیند 
از ما خیلی باالتر  ــ مصطفی، محسن، رضا، عادل و بقیه. رج های آخر است و دیوار  کمک 
رفته. دلتنگی از همین  جا رشوع شده. از هیچ جا منی شود کل کار را با هم دید. در چشم 
ماست.  کار  کنار  که  گاهی روی سقف خرابه ای  دیوار می رویم،  گاهی روی  ما جا منی شود. 
همیشه صدای یکی هست که داد بزند: «بیا کار را از اینجا ببین!». بچه ای آن قدر بزرگ که 
مادر منی تواند درست براندازش کند. روز آخر همه ی بشکه ها و تخته های چوب که برای باال 
رفنت و کار کردن گذاشته بودیم را بیرون می کشیم؛ راهروها خالی می شود. هر بار که داخلش 
می چرخیم به هم می رسیم و باز با هم باال می رویم تا صحن دایره ی مرکزی که یک مرت از زمین 
باالست. انگار روی قله ایم. کار متام شده. قله را ساخته ایم و فتح کرده ایم. رصدخانه دیگر نیازی 
به ما ندارد. برای خودش رس پاست. با چه حالی بر می گردیم؟ در سکوت. مغموم و امیدوار: 

ما کاشفیم.  

 نام پروژه/ عملکرد: رصدخانه ای در کویر
 رشکت/ دفرت طراحی: پژوهشکده ی معامری خاک اصفهک

 معامران اصلی: امیرعلی زینتی، بهناز مرتجم، آیدین امدادیان، سونیا بیگی، بهار مهدی پور، 
رامتین رمضانی، حمیدرضا ملک خانی

 همکاران طراحی: سارا تربائی، الهه آذرنوش، مهدی حسینی، محسن مهدی زاده، مصطفی یعقوبی
 مشاور طرح: پویا خزائلی پارسا
 مصالح: چینه ای، آجری، خشتی 

 آدرس پروژه: روستای اصفهک، خراسان جنوبی 
 مساحت: ۶۹ مرت مربع 

 کارفرما: دهیاری روستای اصفهک 
 برگزار کننده: کانون معامران معارص و پژوهشکده ی معامری خاک اصفهک

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: آیدین امدادیان، انیس ارشاقی

pokhazael@gmail.com                                                                            :ایمیل 
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۳۴۲۳۴۳

خانه ی آب (حامم تاریخی پیرزرگر)

نگار رسیع االطالق فرد، محسن نوروزوند

این پروژه شامل دو بخش تاریخی و الحاقی می باشد. بخش تاریخی، حاممی متعلق به دوره ی 
قاجار است که با مساحتی حدود ۱۲۰۰ مرت مربع، وسیع ترین و کامل ترین حامم زنانه و مردانه ی 
تاریخی اردبیل می باشد. بخش نوساز که در ضلع جنوبی و شامل غربی بنای تاریخی واقع شده 
به عنوان فضاهای مکمل مجموعه طراحی شده است. متأسفانه تاکنون در احیای حامم های 
تاریخی ایران کاربری ذاتی آنها مورد توجه قرار نگرفته است و اکرثاً بجز موارد خاص که کاربری 
فرهنگی ــ موزه ای مدنظر بوده، همه ی آنها تبدیل به قهوه خانه و رستوران و یا کافه شده اند. 
در این پروژه، مهم ترین چالش، احیای آن به عنوان اولین منونه ی حامم کامل در دوران معارص 

می باشد. 

محدودیت های پروژه

سازه ی جدید با آثار باقیامنده باشیم.

کلیات ایده ی طراحی

شکل دهی بر عنارص حجمی معامری  فضاهای الحاقی 

۱۹۳۱

اشارات اقلیمی

و یا با فضاهای فیلرت از سطوح معرب دور می کردند.

با توجه به موارد مذکور متامی آیتم ها در فضاهای الحاقی معارص و تکنولوژی های نوین 
در ایجاد فرم و عملکرد معامری آن لحاظ گردیده است.

اهمیت نور 
از نورگیرهای  الحاقی به تبعیت از هورانه های گنبدهای حامم  در طراحی معامری فضاهای 
سقفی استفاده شده که از شیشه های رنگی اورسی های بناهای تاریخی اردبیل الگو گرفته است. 
یکی از دالیل استفاده از شیشه های رنگی، نفوذ رنگ توسط نور به فضا می باشد که جربان 

حرارت حسی  نقاشی های رنگی از بین رفته ی بنا را بنامید.

تزئینات

با توجه به موارد مذکور در این بنا جهت تلطیف فضایی و ایجاد حس تعلق از کاشی های 
معارص به رنگ فیروزه ای و شیشه های رنگی به جای نقاشی ها جهت ایجاد نورهای رنگین روی 
سطوح استفاده شده است. این شیشه های رنگین به صورت منادین و شکلی که در شبکه های 

فلزی طراحی شده، یادآور ارسی ها و نورگیرهای تاریخی نیز می باشد.

اشاره ی منادین به تقدس آب 
آناهیتا، الهه ی آب، همواره در تاریخ ایران باستان از تقدس و احرتامی خاص برخوردار بوده است 
و از آنجا كه آب را مظهر پاكی و حیات خود می دانستند برای پاسداری آن، فرشته ی نگهبانی 
به نام آناهیتا قرار داده بودند. از این رو، در این بنا به دلیل ارتباط تنگاتنگ با آب و تقدس 
آن، اشاره ی مستقیم به آرایه های فلزی منادین آناهیتا در جداره گردیده و استفاده ی بهینه از 
فضاهای باقیامنده ی مخروبه ی حامم تاریخی به عنوان فضای مفهومی مظهر آب که با جامنایی 
یک درخت در زیر نورگیر مستقیم بخش طراحی شده ی جدید به عنوان مناد حیات در نظر 

گرفته شده است.

مصالح بخش الحاقی
بنت منایان: 

نگهداری داشتند، بنابراین، در راستای حذف این مشکل از بنت منایان استفاده گردید.

منایان در کنار یک اثر تاریخی قرار گرفته است. 

کاشی: 
در محیط هایی که امکان متاس بیشرت با انسان وجود دارد و رطوبت مستقیم در آن محل جاری 

است از کاشی به رنگ فیروزه ای که یادآور کاشی های سنتی می باشد، استفاده شده است.
آجر: 

کلیه ی فضاهای تاریخی که به صورت آجر در وضع موجود بنا مشاهده می شوند با مرمت های 
کلی به هامن شکل تثبیت و با مواد نانو در برابر رطوبت، نفوذ ناپذیر می شود.

 نام پروژه/ عملکرد: خانه ی آب، حامم
 رشکت/ دفرت طراحی: معامر استودیو

 معامران اصلی: نگار رسیع االطالق فرد، محسن نوروز وند
 مدل سازی: محسن رهنام، الناز حسینی، ابوالفضل ملکی

 گرافیک: زهرا دادجو، میالد کیساالئی
 همکار بخش مطالعات: یعثوب علیزاده

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: سیستم گرمایش مرکزی، اتصال به گرمایش از کف، بتنی، بنایی 

 آدرس پروژه: اردبیل، محله ی پیرزرگر
 مساحت زیربنا: ۱۱۶۰ مرت مربع 

 کارفرما: اداره ی کل میراث فرهنگی صنایع و گردشگری استان اردبیل
 تاریخ رشوع پروژه: تابستان ۱۳۹۶

www.memarstudio.com                                                                    :وب سایت 
Memar.studio.arta@gmail.com                                                               :ایمیل 
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۳۴۸۳۴۹

طرح احیاِء خانه ی تاریخی صادقی

نگار رسیع االطالق فرد، محسن نوروزوند

خانه ی مجلل و باشكوه آقای صادقی، در محله اوچ ُدكان اردبیل، كوچه ی رستيپ آباد، و در 
قلب بافت تاریخی شهر اردبیل واقع شده است. بنای خانه ی صادقی در سال ۱۲۴۲ خورشيدی 
ساخته شده كه یکی از يادگارهای ارزنده ی دوران قاجاريه در زمینه ی معامری مسکن در شهر 
اردبيل به شامر می رود. این خانه ی تاریخی از ویژگی های منحرصبه فردی بهره می برد، که 
شاید جمع این ویژگی ها یکجا در کمرت خانه ی تاریخی در شهر اردبیل بتوان یافت. مجموعه ی 
خانه ی تاریخی صادقی مشتمل بر بخش حسینیه برای تأمین نیاز مراودات اجتامعی خانواده، 
بخش شاه نشین برای تأمین نیاز مراودات رسمی و ارتباط با تجار ایرانی و خارجی خانواده، 
بخش اندرونی محل زندگی خانواده ی صادقی و خادم نشین محل زندگی خادمین این خانواده 

و بخش طویله و اسطبل برای رسویس رفت و آمد خانواده بوده است. 
کارگاه  به عنوان یک  تاریخی صادقی  اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ مجموعه ی خانه ی  از 
مرمتی فعال توسط اداره ی کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردبیل آغاز به کار 
کرده است. فاز یک این مجموعه در سال ۱۳۸۸ به طور آزمایشی و موقت به عنوان معاونت 
بهره برداری قرار  اداره ی کل میراث فرهنگی مورد  میراث فرهنگی و معاونت رسمایه گذاری 

گرفت. 

در سال ۱۳۹۴ پس از امتام اقدامات مرمتی بنا، مجموعه، جهت مشارکت بخش خصوصی 
به صندوق حفظ و احیاء بناها و بافت های تاریخی واگذار شد و طی مزایده ای به رسمایه گذار 
بخش خصوصی داده شد. طی سال های ۹۴ و ۹۵ عملیات مرمت تکمیلی و احیاِء مجموعه 
مجتمع  کاربری  با  خانه ی صادقی،  تاریخی  اول مجموعه ی  فاز   ۹۵ سال  در  و  یافت،  انجام 
حوزه های  در  خدماتی،  و  فرهنگی  سالن های  کافه،  رستوران،  قالب  در  تاریخی  گردشگری 
فرهنگی، آیینی، تعامالت اجتامعی و غیره مورد بهره برداری قرار گرفت، و در سال جاری نیز 

بوتیک هتل مجموعه در دست احداث است.
مورد  مبلامن  و  داخلی  معامری  تاریخی  مدارک  و  اسناد  از  بنا  این  داخلی  در طراحی 
استفاده در دوره ی قاجار در اردبیل استفاده شده است. رنگ ها و هارمونی مورد استفاده در 
فضاها با تأکید بر عنارص تزئینی مورد استفاده در زمان رونق مجموعه مد نظر قرار گرفته 
است. تنها بخشی از بنا که با رویکرد مداخالت معارص مورد طراحی و احیاء قرار گرفته بخش 
مطبخ با کاربری جدید آتلیه ی عکاسی (عکاسخانه) است. این مداخله با توجه به تأکید در ذات 

مصالح سنتی به صورت اکسپوزه طراحی شده است. 

 نام پروژه/ عملکرد: طرح احیاِء خانه ی تاریخی صادقی، بوتیک هتل
 رشکت/ دفرت طراحی: معامر استودیو

 معامران اصلی: نگار رسیع االطالق فرد، محسن نوروزوند
 مدل سازی: محسن رهنام

 گرافیک: زهرا دادجو، میالد کیساالئی
 طراحی و دکوراسیون داخلی: نگار رسیع االطالق فرد، محسن نوروزوند

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه، بنایی
 آدرس پروژه: اردبیل، چهارراه پیرعبدامللک، محله ی اوچ ُدکان

 مساحت/ زیربنا: ۱۷۵۰مرت مربع
 کارفرما: صندوق حفظ و احیاء

 رسمایه گذار: عاصمی زاده
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: تابستان ۹۵
 عکاسی پروژه: امین صبور، سجاد دادپور

www.memarstudio.com                                                                    :وب سایت 
Memar.studio.arta@gmail.com                                                               :ایمیل 
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۳۵۲۳۵۳



۳۵۴۳۵۵

طرح احیاِء میدان امام علی(ع) (میدان کهنه)

سید هادی میرمیران، حمید میرمیران

مجموعه ی میدان امام علی (ع) و مسجد جامع عتیق به لحاظ ساختاری و عملکردی، یکی از 
اصلی ترین و مهم ترین قطعات محور فرهنگی-تاریخی شهر اصفهان به شامر می آید که از نظر 
قدمت تاریخی، کهن ترین بخش این محور را در بر می گیرد. هدف طرح، بازگرداندن هویت 
تاریخی و فرهنگی مجموعه است، به نحوی که بتواند ضمن تداوم تاریخی، پاسخگوی نیاز های 

امروزین شهری و بافت پیرامون خود باشد.
شکل میدان امام علی (ع)، ذوزنقه ای است که از غرب به بازار بزرگ، از رشق به گذر 
هارونیه، از جنوب به بازار هارونیه و از شامل به بازار غاز محدود می گردد. مطالعات تاریخی، 
عوارض موجود و تحلیل های صورت گرفته، نشان می دهد که ميدان در گذشته نیز همني شکل 
را داشته است. در قسمت شاملی، میدان به صورت جلوخانی تعریف شده که ورودی مسجد 
جامع در آن قرار گرفته است. با توجه به اختالف ارتفاع بین میدان و مسجد جامع، ارتباط بین 

آن ها از طریق صفه ای برقرار می گردد.
الگوی ساختاری میدان از منونه ی متأخر آن یعنی میدان نقش جهان اقتباس شده است. 
این فضا در قالب یک بازار گرداگرد میدان امتداد می یابد. در راستای نیل به مقصود طرح، 
و  تقویت  بازار  نیز محور  و در غرب  بازسازی گردیده  بازار هارونیه در جنوب  و  مجموعه 
به طرف میدان، بدنه ای برای آن شکل می گیرد. در رشق، گذر هارونیه به صورت یک بازار 
رسپوشیده طراحی شده و در شامل نیز طرح بنای یک مجموعه تجاری جدید، تحت عنوان 
مجموعه قیرصیه، مد نظر قرار می گیرد. همچنین بدنه بالفصل میدان نیز از طریق اراضی 
متلک شده، به صورت پروژه های تجاری، خدماتی و فرهنگی در قالب ۲۳ پروژه تعریف شده 

است.
از آن جا که دسرتسی ترافیکی محورهاِی جدید شهری که شامل محور عبدالرزاق در غرب، 
محور ولیعرص در رشق، محور هاتف در جنوب و محور مجلسی در شامل می باشد؛ در زیر 
میدان سازماندهی شده است، ارتباط بین این محورها و ساختار میدان، از طریق پیاده راه ها، 
میدانچه های مبدل و فضای نیم هشتی در موقعیت سبزه میدان، شکل گرفته است که ورود به 
مجموعه از این محورها را امکان پذیر می سازد. همچنین ورودی های فضاهای اصلی به میدان، 
شامل ورودی هارونیه در جنوب، ورودی مسجد جامع در غرب، ورودی قیرصیه در شامل و 

ورودی مجموعه ی رفاهی-گردشگری واقع در رشق میدان قرار دارند.

فضای باز شهری میدان در تداوم خود از طریق شیرباهه هایی در فضای زیر میدان گسرتش 
یافته و فضای شهری دیگری را به صورت رسپوشیده شکل می دهد. الگوی معامری این فضا 
برگرفته از سازمان فضایِی شبستان زمستانی مسجد جامع ـ دارالشتاء ـ است. این فضا ضمن 
ایجاد دسرتسی سواره از طریق زیرگذرها و توقفگاه های ویژه برای کل مجموعه، به وسیله ی 

ارتباطات عمودی بدنه ی خود با بدنه ی اصلی میدان در باال ارتباط می یابد.
است: در رویکرد  بوده  (ع) دو رویکرد کلی مطرح  امام علی  میدان  بدنه ی  در طراحی 
اول بدنه ی میدان بدون هیچگونه پیرایه ی تاریخی به صورتی امروزین، در قالِب قاب هایی 
ساده تعریف می شود، تا بتواند به بناهای تاریخی پیرامون منود بخشد. در رویکرد دوم که 
کامالً تاریخی است، بدنه ی میدان از طریق الگوبرداری از بدنه سازی فضاهای قدیمی شهری 
به ذکر است که در هر  بارزترین آن میدان نقش جهان است. الزم  طراحی شده است که 
پیش بینی شده که  بدنه به صورت دو طبقه  ایجاد محصوریت در میدان،  برای  دو رویکرد 
طبقه ی اول عملکردی و طبقه ی دوم به صورت طاق منا است که آسامن و بناهای تاریخی 
میراث فرهنگی، رویکرد  فنی  عالی  نظر شورای  اساس  بر  نهایت،  در  قاب بندی می مناید.  را 
دوم مد نظر قرار گرفته و طراحی منای بدنه با الگوبرداری از شکل و تناسبات بدنه ی میدان 
نقش جهان، طرح ریزی می گردد. کف میدان نیز به دو بخش اصلی تقسیم می شود: فضاهای 
سبز، که آرامش، آسایش و سایه را موجب گردیده و گذران اوقات فراغت را برای شهروندان 
فراهم می سازد. در این بخش به واسطه ی حضور آب، فضا تلطیف شده است. بخش دیگر، 
فضاهای باز جمعی است که به واسطه ی برگزاری اجتامعات عمومی، کفسازی متفاوتی نسبت 
به فضاهای سبز و تفرجگاه دارد. چنین ترکیب بندی ای از میدان، قطعاً تأثیرات عمیقی را بر 
محیط پیرامونِی فعالیتی و سکونتی میدان بر جا خواهد گذاشت. به منظور مدیریت و هدایت 
این تأثیرات و سازماندهی حوزه ی نفوذ میدان در مساحتی در حدود ۳۲/۵ هکتار، طرح های 
مختلفی در رابطه با دسرتسی ها، کاربری های عمومی و ضوابط ساخت وساز که منطبق بر 
اصول معامری میدان باشد، در نظر گرفته شده است. این امر قطعاً توسعه های شهری آتی را 
در راستای رسزندگی و شکوفایی منطقه ی شامل رشقی اصفهان و محالت مسکونی پیرامون 

موجب خواهد گردید. 

 نام پروژه/ عملکرد: طرح احیای امام علی(ع) (میدان کهنه)
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور نقش جهان پارس

 معامران اصلی: سیدهادی میرمیران، حمید میرمیران
 همکاران طراحی: گروه طراحی مهندسین مشاور نقش جهان پارس

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: هواساز، بتنی، فلزی و آجری
 آدرس پروژه: اصفهان، میدان کهنه

 مساحت/ زیربنا: ۳۲/۵ هکتار
 کارفرما: شهرداری اصفهان

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۷۱-۱۳۹۴
 عکاسی پروژه: مریم فخیمی

www.njp-arch.com                                                                            :وب سایت 
info@njp-arch.com                                                                                 :ایمیل 
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۳۶۰

معـمــاری

شـهرسـازی

مرمـت و احـیاء

طـراحی داخـلی و بازسازی

کـانـسپـت



۳۶۲۳۶۳

آرش احمدی 

بوتیک هتل نیلو 

بوتیک هتل چیست؟
این «بوتیک هتل» با رسمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شده است، و البته بعدها قسمتی 
به هتل اضافه شد. ایده ای که در این هتل برایامن مطرح شد، این بود که معامری ای بین 
معامری ایرانی و غربی داشته باشد و کانسپت واحدها در متام هتل متفاوت از هم باشد، این 

هتل در سال ۲۰۱۵ میالدی تکمیل شد و به بهره برداری رسید. 

مفهوم «بوتیک هتل»
«بوتیک هتل» نوعی هتل است که برای اولین بار در لندن احداث شد و در آن، کل هتل 
به حالت یک بوتیک است و اگر شام در اتاق و یا مشاعات بودید و از کاالیی خوشتان آمد، 
می توانید متاس گرفته و آن را سفارش داده و خریداری کنید. ما در این پروژه، متام اجناس را 
با هم ادغام کرده و در محیط هتل پخش کردیم تا هم به عنوان دکور از آن استفاده شود و 
هم به عنوان کاالیی که بتوان آن را فروخت. این هتل دارای سایت کوچکی است و حداقل 
۷۲ واحد اقامتی دارد. زمانی که شام وارد هتل می شوید، هیچ چیز تکراری در آن وجود ندارد. 
متام طبقات، واحدها و محیط متفاوت است. برای کانسپت اصلی، ایده ی ما این بود که از 
معامری ایرانی الگو گرفته و آن را به نیازهای یک هتل ۵ ستاره در قرن بیست و یکم بیافزاییم. 
ما متام استانداردها و ابعاد یک هتل را رعایت کردیم و به محیط مانند یک چهارباغ ایرانی 

که محیط های مختلفی را تعریف می کند نگاه کردیم. قصد ما این نبود که این بوتیک هتل 
تنها یک هتل رسد و استاندارد باشد. خواستیم که در این بنا حس صمیمی بودن را در نظر 
بگیریم و برای این حس، ما از مرتیال هایی چون گچ، آینه و چوب به دو شکل مدرن و صنعتی 
استفاده کردیم و این تلفیق است که کانسپت «هتل نیلو» را تعریف می کند و کل مجموعه 
یک بوتیک است. «هتل بوتیک» چیزی نیست که قفسه یا مغازه باشد، و به عنوان بوتیک از 

آن استفاده گردد. 
نظر سازه یک سازه ی  از  و  است،  بازسازی  و  نوسازی  فاز  دو  دارای  نیلو  پروژه ی هتل 
فلزی محسوب می شود، که سیستم تأسیسات آن بر اساس جدیدترین و بروزترین سیستم های 
تأسیسات بین املللی است. یک هتل، رصفاً مکانی برای اسرتاحت نبوده بلکه ویرتینی جهت 
منایش فرهنگ آن کشور به مهامنان یا بازدیدکنندگان هتل به شامر می آید. نکته ی مهم در 
پروژه ی هتل نیلو آن است که با ارائه ی منای خارجی ساده، اصالت بافت شهری را حفظ کرده 
است. منای هتل نیلو از طبقه ی هکف تا طبقات فوقانی هتل از سمت جنوب پارک عمومی و 
بنای تاریخی و از سمت شامل رو به سوی کوه های الربز است. مکانیسم این هتل هامنند یک 
ساعت چشمگیر و پیچیده است. از جمله قدم های اّولیه ی ساخت پروژه ی هتل نیلو، استفاده 
از محصوالت تولید ملی بوده است. جز در مورد تأسیسات مکانیکی، برقی ، آسانسور و بقیه ی 
از طراحی  تلفیقی  نیلو  پروژه ی  داخلی  در طراحی  ملی ساخته شده اند.  تولیدات  از  موارد 

اروپایی و ایرانی برای احرتام مابین دو کشور در نظر گرفته شده است.
هتل نیلو دارای ۷۴ اتاق، البی، ۱ رستوران، ۲ سالن کنفرانس و هامیش، ۲ روف گاردن، 

استخر، الندری صنعتی، پارکینگ و ۲ موتورخانه و امکانات سکونت خدماتی است. 

 نام پروژه/ عملکرد: بوتیک هتل نیلو 
 رشکت/ دفرت طراحی: احمدی استودیو 

 معامر اصلی: آرش احمدی
 همکاران طراحی: مهناز موبرهم بنوب، مهرناز موفقی، سمیرا حیدری، سامنه حیدری

 طراحی و دکوراسیون داخلی: آرش احمدی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: VRV، فلزی

 آدرس پروژه: خیابان ولیعرص، خیابان توانیر، بعد از پل همت، خیابان گیتا، خیابان شمس 
الهیجانی، پالک ۳

 مساحت/ زیر بنا: ۷۲۰۰ مرت مربع 
 کارفرما: هتل نیلو 

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۱-۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: شهریار خانی زاد

www.ahmadistudio.com                                                                    :وب سایت 
arash@ahmadistudio.com                                                                       :ایمیل 
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۳۶۸۳۶۹

سپهر ادیب زاده

رصافی ادیب

مراودات مالی همیشه متالطم هستند چرا که وابسته به متغیرهای زیادی می باشند. رصافی ها، 
فضایی میانی در جریان های مالی هستند که این تالطم را در آنها می توان به وضوح دید. در 
طراحی این رصافی سعی داشتیم تالطم را در معامری آن وارد کنیم تا مخاطب بتواند آن را 
حس کند. رصافی مورد نظر در یک مرکز خرید در تهران واقع شده است. تناسبات طول، عرض 
و ارتفاع این مغازه، آن را باریک کرده است؛ در نتیجه، برای متناسب کردن فضا و اجتناب از 

کم کردن عرض آن، از ارتفاع غیر مفید زیر سقف کاذب استفاده منودیم. 
به دنبال یافنت تالطم در طراحی، فاکتورهای نوسان نرخ ارز و مسیر ارسال حواله جات 
ارزی به عنوان ایده مطرح شد. از لوله های برنجی به دلیل ارزشمند بودن و همچنین قابل 

بازیافت بودن آن استفاده شد که خود یادآور توده ای از سکه نیز می باشد. این پروژه با نگاه 
متفاوت به رصافی طراحی شده است؛ به این معنا که ما تالش کرده ایم رصافی را به تصویر 
بکشیم. همچنین برای رسیدن به این هدف، فلز برنج مورد استفاده قرار گرفت، زیرا یک فلز 
باارزش است و مانند سایر فلزات گرانبها و ارز، قیمت متغیر دارد که نوسانات ارز در بازار 
را بیان می کند و همچنین قابل بازیافت بودن آن ماهیتی چون رسمایه را دارد. این لوله های 
برنزی به قطر۲۵ میلی مرت می باشند و با توجه به موقعیت قرارگیری، طول آنها متفاوت است. 
آنها ۲۹۰۰ عدد می باشد.  این مجموعه استفاده شده است و تعداد  لوله در  ۶۳ نوع طول 
همچنین با توجه به الگوی روشنایی محیط ۲۰۰ المپ برای روشنایی محیط در آنها در نظر 

گرفته شده است.

 نام پروژه/ عملکرد: رصافی ادیب
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری سپهر ادیب

 معامر اصلی: سپهر ادیب زاده
 همکاران طراحی: رامتین حق نظر، دانیال آذری، فروزان صدری

 طراحی و دکوراسیون داخلی: سپهر ادیب زاده
 آدرس پروژه: ایران، تهران، پاسداران، نبش نارنجستان چهارم، مجتمع تجاری آرمتیس، 

طبقه ی اول تجاری، واحد ۶

 مساحت/ زیر بنا: ۴۰ مرت مربع
 کارفرما: رصافی ادیب 

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: آبان ۱۳۹۶-دی ۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: پرهام تقی اف

www.adibarchitects.com                                                                   :وب سایت 
info@adibarchitects.com                                                                        :ایمیل 



۳۷۰۳۷۱

رفتارشناسی، پس از شکل دادن اولیه پالن به دنبال یافنت رسنخ هایی برای تکمیل 
پالنطراحی، رفتارهای مشرتیان و کارکنان را مورد بررسی قرار دادیم . 



۳۷۲۳۷۳

کافه داربست

امیر حسین اشعری

کافه داربست، با زیربنایی در حدود ۳۵۰ مرت مربع بخشی از مجموعه ی فرهنگی سینامیی 
خلیج فارس شیراز است. از اهداف اصلی در طراحی این کافه به جهت قرارگیری اش در یک 
مجتمع فرهنگی، ایجاد تعامالت مردمی بیشرت در جهت رسیدن به پایداری اجتامعی بود. از 
طرفی یکی از خواسته های کارفرما امکان تاسیس شعبه های دیگری از آن در آینده بود، ما از 
داربست و الوار به عنوان استخوان بندی اصلی و به عنوان یک عنرص هویت بخش در طراحی 
فضای کافه استفاده کردیم. سازه ی داربست امکان رسیدن به رسانه ی فضایی بیشرت، شفافیت 
و پویایی برصی، سیالیت فضایی و امکان استفاده ی حداکرثی همه ی افراد از محیط کافه را 
فراهم کرد. هزینه ی کم و امکان تغییر چیدمان در فضاهای گوناگون از جمله ویژگی های 
داربست است؛ داربست، همچنین، با توجه به ویژگی های ذاتی ای که ذکر شد می تواند به 
عنوان معرف برند این کافه در شعبه های دیگر مورد استفاده قرار گیرد، که خواسته ی کارفرما 

را نیز برآورده سازد. 

به منظور افزایش فضای نشسنت در کافه، نیم طبقه ها به مجموعه اضافه شد. فضاهای 
نشسنت نیز، در غالب الگوهای مختلفی از جنس داربست شکل گرفت. طبقه ی اول به مکانی 
به  باال  و طبقه ی  (عمومی تر)،  کارکنان  با  و  یکدیگر  با  مردم  اجتامعی  تعامالت  ایجاد  برای 
حیطه ی خصوصی تر اختصاص یافت. در طبقه ی اول از میزها و فضاهای اجتامعی استفاده 

شده است و در طبقه ی باال از میز های کوچک با ظرفیت کمرت.
سعی شد متامی مرتیال های استفاده شده بدون تغییر ماهیت اصلی خودش در فضا به کار 
گرفته شود. سازه و تأسیسات نیز بدون هیچ پوششی به تعریف فضای مورد نظر ما کمک کرد. 
با باز کردن یکی از جداره های کافه که به سمت خارج بود (بازشو) امکان ارتباط بیرون مجتمع 
با داخل کافه به وجود آمد. عالوه بر آن، ورود نور طبیعی به فضا باعث ایجاد سایه روشن هایی 

در فضای داخلی شد.

 نام پروژه/ عملکرد: کافه داربست 
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری اشعری و همکاران

 معامر اصلی: امیرحسین اشعری
 همکاران طراحی: زهرا جعفری، امیر ایرانی دوست حقیقی

 مطالعات: الناز امينی خانيمنی
 اجرا: سعيد جاملی، احسان شبانی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چيلر مركزی، فلز

 آدرس پروژه: شیراز، مجتمع خلیج فارس، مجموعه ی فرهنگی سینام هرن شهر آفتاب – کافه داربست
 مساحت/ زیر بنا: ٣۵٠ مرت مربع 

 کارفرما: رشکت همبستگان مسیر هدایت
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: مرداد ۹۶-دی ٩٧

 عکاسی پروژه: امیر علی غفاری
www.ashariarchitects.com                                                                 :وب سایت 



۳۷۴۳۷۵



۳۷۶۳۷۷

خانه ی فرهنگ رایزن

مانلی افشنگ، مهفام کوشش

در هیاهوی زمانه ی ما، فضاهای مدرن بسیاری شکل می گیرند که تکنولوژی برتر قرن حارض 
را به منایش می گذارند و بسیار شگفت انگیزند، اما در این پروژه، پاتوقی ساختیم که کمی 
آهسته و آرام، در کنار صدای آب روان و صدای چکاچک برگ ها، به گفت و گو بنشینیم و 
هیاهو را به انتظار بگذاریم. بازسازی بنایی با قدمت حدود ۸۰ سال با کاربری اولیه ی مسکونی 
در دو طبقه همراه با خواسته های متعدد کارفرما برای دستیابی به برنامه های در خواستی، 
زمان محدود برای طراحی و اجرا، فصل رسما در پیش رو و بودجه ی مشخص از سوی کارفرما، 
ما را به چالشی کشاند که در پی آن، برنامه ریزی، خالقیت، تجهیز و رشوع کار به یکباره در 
هم آمیخت. موضوع برایامن جذاب شد و دستیابی به تلفیق فضای فرهنگی با رویکرد ایجاد 
فضای سبز و دلباز در کنار ارائه ی محصوالت هرنی و موسیقی، ایجاد فضای خودمانی با مقیاس 
دوست داشتنی، استفاده از مصالح ساده و آشنا در کنار طراحی سیستم های تأسیساتی نوین 
و سازه ی مورد نیاز، فرایند چند سویه ای بود که در متام مراحل پروژه، با بازنگری های همزمان، 

در زمان کوتاهی میرس گردید.
سازمان فضایی مورد نظر ما در طرح بر اساس سلسله مراتب فضایی عملکردی و توجه 
به هویت بخشی هر گوشه از بنا شکل گرفت. در قدم اول، ورودی به مثابه کوچه ی فرعی 
ایجاد ورودی زاویه دار به کافه گلخانه، محل  با طراحی کف سازی خاص، سقف نیمه بسته، 
مکث و تجمع در پرده ی، اول ورود مهامنان در تلفیق با فضای سبز در کنار آبنام و شفافیت 
جداره ی الحاقی کتابفروشی، انگیزه ای برای ادامه ی مسیر تا حیاط مکث دوم (میدانچه) شکل 

گرفته است.
مسیر  انتخاب  و  خاص  برنامه های  برپایی  مکث،  گفت و گو،  جهت  مکانی  دوم  حیاط 
طراحی شد و از وجود تک درخت افرای قدیمی در مرکزیت این حیاط، برای ایجاد نقطه 

گرهی خاص استفاده شد. دسرتسی به مجموعه از این حیاط مربع به سمت رسرسای ورودی 
و گالری چند منظوره به طور مجزا طراحی گردید که سیرکوالسیون گردش داخلی مجموعه را 
به خوبی میرس می کند. انتخاب مکان پلکان، ابعاد فضای مقابل ورودی بخش صنایع دستی و 
راهروی رسیدن به رستوران بام، با ایده ی حرکت و مکث آزادانه و به وجود آمدن محورهای 
دید جذاب در طرح پیش بینی شد و سقف ها و جداره ها بر این اساس تنظیم گردید. جداره های 
باز و بسته و پرسپکتیوهای دید آزاد در فضای نیمه باز بام، با توجه به چشم اندار فضاهای سبز 
حیاط ها و خیابان نیاوران برنامه ریزی شد تا فضای دلچسبی برای همه ی فصول به وجود آورد.

رویکردهای انتخاب شده از سوی مشاور:
portable با الگوی تغییر پذیر با توجه به اجاره ای بودن ملک 

تخریب دیوارها

با درختان موجود

 نام پروژه/ عملکرد: خانه ی فرهنگ رایزن
 رشکت/ دفرت طراحی: گروه معامری و شهرسازی رسوستان

 معامران اصلی: مانلی افشنگ، مهفام کوشش
 همکاران طراحی: میرتا تفضلی، فرزانه خلیلی، شیدا بنی هاشمی، مهسا الهی وفا، محمدرضا 

کرملو، منصور کاظمی نیا
 طراحی و دکوراسیون داخلی: مانلی افشنگ، مهفام کوشش

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داکت اسپلیت، دیوار باربر و اسکلت فلزی و استحکام بخشی فلزی 
 آدرس پروژه: تهران، نیاوران

 مساحت/ زیر بنا: ۸۰۱ مرت مربع
 کارفرما: مؤسسه ی فرهنگی معارف رایزن، بجنوردی

 مشاور عالی کارفرما: الناز بهنام کیا
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۹۵/۱۱/۱-۹۶/۴/۳۱

 عکاسی پروژه: پرهام تقی اف
www.sarvestanarch87.com                                                                :وب سایت 
Sarvestan.arch87@gmail.com                                                                 :ایمیل 
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تصاویر پایین: قبل از بازسازی



۳۸۰۳۸۱

ایامن امین الری

بازسازی آپارمتان بوستان

به  توجه  با  جدید،  خانه ی  خرید  جهت  طوالنی  پیگیری های  از  پس  کارفرما  پروژه  این  در 
موقعیت پروژه به این نتیجه رسید تا آپارمتان خود را بازسازی کند. این پروژه یک واحد از 
مجموعه ای مسکونی در خیابان بوستان اصفهان با مساحتی حدود ۳۷۰ مرت است و دید و 
منظر آن به سمت زاینده رود و حاشیه ی سبز آن، از تأثیرگذارترین عوامل درانتخاب کارفرما و 

طراحی این پروژه بوده است. 
پس از تخریب تیغه ها، تصمیم بر آن شد تا فضای نشیمن که در نقطه ای کور، بدون 
افزایش  با  تا  اتاق های خواب اضافه شود  به  نور و دید قرار گرفته بود، حذف و فضای آن 
مساحت، کیفیت فضایی آنها را نیز ارتقاء دهد. بنابراین نشیمن و پذیرایی به عنوان یک عنرص 
با عملکردی واحد با هم ادغام شده و در قسمت جنوب ساختامن و به سمت زاینده رود قرار 

گرفت تا زندگی روزمره ی کارفرما در آن اتفاق بیافتد. 
در این پروژه می توان از تراس به عنوان یکی دیگر از نقاط تأثیرگذار یاد کرد. برعکس سایر 
پروژه ها که معموالً در بازسازی آنها از سطح تراس کاسته و مساحت آن به فضای داخلی اضافه 

می شود، در این پروژه از مساحت ساخت کم شد و به تراس افزوده شد، تا فضایی برای نشسنت 
و گذراندن وقت با امکان دید فوق العاده در اختیار کارفرما قرار گیرد.

استفاده از رنگ سفید در دیوارها و کف به عنوان زمینه ی اصلی و مرتیال های رفلکس دار 
و آینه ای جهت دعوت فضای بیرون به درون خانه بود. در کنار این زمینه ی روشن و خنثی، 
ترجیح طراح بر آن بوده است تا در انتخاب سنگ ها از سنگ رنگی استفاده کند؛ نهایتاً سنگ 
سبز که تداعی کننده ی سبزینگی بیرون از بنا است به عنوان نقطه ی عطف، در طراحی بدنه ی 
پشت تلویزیون و میز صبحانه، انتخاب گردید و به فضا اضافه شد. در این میان بدنه ای از 
جنس آینه با طرحی شبیه به درخت، در ادامه ی ایده ی امتداد فضای بیرون به درون، پشت 

فضای نهارخوری قرار گرفته است. 
در طراحی داخلی این پروژه، نورپردازی به عنوان بخشی از عنارص طراحی داخلی در 
نظر گرفته شده است. برای مثال در خواب اصلی سعی بر آن بوده تا این حس ایجاد گردد 
که عنرصی جهت نورپردازی به سقف اضافه نشده و نورها در ادامه ی سقف و جزئی از آن 
است. یا در نورپردازی راهرو، املان نوری عالوه بر روشنایی، جنبه ی تزئینی و تندیسگون دارد.

 نام پروژه/ عملکرد: بازسازی آپارمتان بوستان
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت طراحی خانه ی طرح

 معامر اصلی: ایامن امین الری
 همکار طراحی: نگین آزادجو
 مجری پروژه: مهدی سامانیان

 طراحی و دکوراسیون داخلی: ایامن امین الری
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلر مرکزی، بتنی

 آدرس پروژه: اصفهان، خیابان بوستان سعدی، مجتمع بوستان
 مساحت/ زیر بنا: ۳۷۰ مرت مربع

 کارفرما: هاشمی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: تیر ۹۴-آذر ۹۵

 عکاسی پروژه: امیر مسعود آقارب پرست
Aminlary_iman@yahoo.com ,Khaneh_tarh@yahoo.com                        :ایمیل 
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مقطع

پالن 



۳۸۴۳۸۵

خانه ی رهنام

 ایرج کالنرتی، ایامن امین الری

 نام پروژه/ عملکرد: خانه ی رهنام
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور باوند و خانه ی طرح

 معامران اصلی: ایرج کالنرتی، ایامن امین الری
 همکار طراحی: آریا خرمیان

 مجریان پروژه: ایامن امین الری، جمشید پیرزاده، شهرام رسی 
 طراحی و دکوراسیون داخلی: ایامن امین الری
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلر مرکزی، فلزی

 آدرس پروژه: اصفهان، خیابان نظر غربی
 مساحت/ زیربنا: ۷۰۸ مرت مربع

 کارفرما: فرهاد رهنام
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: آبان ۹۱-فروردین ۹۵

 عکاسی پروژه: فرشید نرصآبادی
Aminlary_iman@yahoo.com ,Khaneh_tarh@yahoo.com                        :ایمیل 

این ساختامن در زمینی به ابعاد ۲۰×۵۰ مرت، میان یک کوچه ی اصلی و یک کوچه ی بن بست 
در خیابان نظر غربی واقع شده است و از هر دو طرف، دسرتسی به ملک وجود دارد. طراحی 
پالن و حجم این بنا توسط ایرج کالنرتی (دفرت معامری باوند) صورت گرفت و بنابر نقطه نظر 
کارفرما و طراح مبنی بر تخصصی دانسنت معامری داخلی هامنند طراحی سازه و دور بودن آن 
از سلیقه ی شخصی و طراحی به صورت حرفه ای، طراحی داخلی این پروژه به دفرت معامری 

ایامن امین الری واگذار شد.
هر پروژه ی معامری با در نظر گرفنت ویژگی های محیطی منطقه، سبک و سلیقه ی خاص 
هر مشرتی طراحی می شود. در این پروژه نیز بنابر سبک زندگی مینیامل و تعریف کارفرما 
از خانه به عنوان «خانه ای امن و ساده» در طراحی آن، ایده ی «فضایی مینیامل» الهام بخش 
طراحی گردید. رنگ سفید به عنوان سمبل این معامری و رنگ غالب فضاها در نظر گرفته شد 
تا زمینه ای باشد برای قاب پنجره ها که می توان آنها را به تابلوهای چهار فصل و متغیر تشبیه 
کرد که طبیعت را به درون فضا می کشانند. این ایده سبب به وجود آمدن یکی از برجسته ترین 
ویژگی های این پروژه ــ که هامن هامهنگی و پیوستگی بیرون و درون است ــ گردید. ایجاد 
پس زمینه ی سفید این امکان را نیز می دهد تا حضور افراد و نوع و رنگ پوشش آنها محیط را 
تعریف کند. از این ایده در اتاق کار نیز استفاده شد: بدنه هایی سفید با طبقه های شیشه ای 
که حس تعلیق را القا  کرده و رنگ کتاب ها است که  فضا را تعریف و فعال می کند. این ایده 
همچنین امکان ایجاد تنوع فضایی با تغییر رنگ و  نور فضاها را می دهد و فضاهایی با تم های 
رنگی متنوع ایجاد می مناید. در ادامه ، کف سازی ساختامن به صورت یکپارچه و یکدست از 
جنس چوب سفید در نظر گرفته شد که عالوه بر هامهنگی با کلیت فضا، به دلیل حس چوب 

فضا را تا حدودی گرم کند. درب های این پروژه نیز از معامری مینیامل بهره برده و با ایجاد یک 
شیار افقی در نیمه ی پایینی درب، طراح موفق به ایجاد  شیاری از نور در جلوی درب شد که 
نشان دهنده ی حضور فرد و استفاده از آن فضا است. در رسویس های بهداشتی نیز به جای 
آنکه بدنه ها با استفاده از رنگ های متنوع در داخل تقسیم بندی شوند، تنها با مات و براق 

شدن مرتیال های استفاده شده در آن، تقسیم بندی صورت پذیرفت.
از دیگر چالش ها در فرایند طراحی، تأمین نور طبیعی بود که معامر از طریق ایجاد فضای 
خالی میان دو حجم اصلی، آن را تأمین کرد. این عامل، امکان ایجاد پنجره های بزرگ و افزایش 
میزان دید را فراهم می منود. معامری داخلی هم از این ایده بهره گرفت و آن را ادامه داد تا 
جایی که فضای ورزشی که در طبقه ی همکف قرار گرفته است از دو طرف با بدنه های شفاف 
با حیاط در ارتباط بوده و وجه سوم آن نیز آینه در نظر گرفته شده تا فرد خود را در میان 
فضای سبز بیرون حس کند. نوع نورپردازی داخلی به صورت نور غیر مستقیم و بدون وجود 
منابع نور قابل رویت است. همچنین تالش طراح بر آن بوده که تا جای ممکن از نور طبیعی 
بهره گیرد؛ برای مثال جهت تأمین نور راهروی پایین، لبه ی سقف از دیواره ی اصلی فاصله دارد 
تا پرتوهای نور از نورگیر سقفی به درون نفوذ کند. در نورپردازی نیز سعی بر آن بود تا فضاها 
معلق دیده شوند و اتصال دیوار به سقف ها و کف ها با نور باشد نه با قرنیز و ابزار. از دیگر 
نقاط عطف در فضای داخلی می توان به جزیره ی مشکی رنگ در میان فضای آشپزخانه اشاره 
کرد که هم به عنوان میز کار و هم عنرصی برای متعادل کردن رنگ فضاها طراحی شده است. 
در نهایت، عنارصی مانند یک لوسرت قدیمی و صندلی که متعلق به گذشته ی کارفرما بوده به 

فضا اضافه شد تا خاطره انگیزی و حس نوستالژیک ایجاد مناید.



۳۸۶۳۸۷

پالن طبقه ی همکف

پالن طبقه ی اول

پالن زیرزمین



۳۸۸۳۸۹

روح مکان نه فقط به محیط کالبدی اش، بلکه به الگوی رویدادهایی بستگی دارد که در آن 
اتفاق می افتد. رویدادهایی که زندگی ما را می سازند و نقش مؤثری در تحکیم معارشت و 
رویارویی انسان ها دارند. در این پروژه به جای استفاده از محدوده های فضایی مشخص و 
تحمیل شده، سعی شده است که در طراحی داخلی فضا، بسرتی خالص، سیال و انعطاف پذیر 
برای معارشت ساکنین فراهم شود. سادگی آگاهانه که با حذف عنارص اضافه به گونه ای از 
انتزاع و خلوص منجر گردیده است. هم چون لوحی سپید برای نقاشی ساکنین. با توجه به 
اینکه رشایط فرهنگی و اجتامعی پرتنش امروز ایران به گونه ای است که چاره ای جز پناه بردن 
به فضای خصوصی آپارمتان ها وجود ندارد، شاید حضور در فضایی خنثی، خالص و سیال به 
کاهش فشار تنش های اجتامعی منجر شده و رشایط بهرتی را برای زندگی و تعامل زوج جوان 

ساکن در آن فراهم آورد.

خانه ی مهر

حضور همزمان متضادهایی چون تیره و روشن، منحنی و راست گوشه، سخت و نرم، و 
غیره، درکنار هم، لزوم قابلیت پذیرش اندیشه های متضاد در بسرت خانواده را نشان خواهد داد. 
به نظر می رسد ترکیب تفاوت ها به جای تالش در جهت حذف و نادیده گرفنت یکی از آن ها، 

فردایی بهرت را برای ساکنین فراهم می آورد.
پروژه، یک واحد آپارمتان در یک مجموعه ی مسکونی با سازه و تأسیسات ثابت و غیر 
در طراحی  است.  ایروارش  و  پکیج  آن  تأسیسات  و  بتنی  بنا  است. سازه ی  بوده  تغییر  قابل 
خانه ی مهر سطوح پیوسته و نرم به طور سیال، فضاهای مختلف با فعالیت های متفاوت را 
شکل داده و بسرتی منعطف را به وجود آورده است تا ساکنین بتوانند آزادانه در آن به خلق 
رویدادهای متنوع زندگی خود بپردازند. با این هدف، منابع نور سقف فاقد نظم و چیدمان 
متداول و بی هیچ تالشی در جهت تعریف فضاهای ثابت طراحی شده اند. شاید این اقدام 

امکان بهره مندی از چندین پالن رویداد را بیشرت فراهم آورد.

علیرضا اقدامی، سپیده شکرچی زاده

 نام پروژه/ عملکرد: بازسازی خانه ی مهر
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور فرم

 معامران اصلی: علیرضا اقدامی، سپیده شکرچی زاده
 همکاران طراحی: فرناز نارصی بروجنی، پریسا حیدری

 طراحی و دکوراسیون داخلی: مهندسین مشاور فرم
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: ایروارش و پکیج، بتنی

 آدرس پروژه: اصفهان، خیابان مهران، بلوار مهر شاملی، کوچه ی مهرشاد
 مساحت زیربنا: ۲۲۰ مرت مربع

 کارفرما: مجتبی عبدلی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۶

 عکاسی پروژه: فرشید نرصآبادی
fazarahmanzar@yahoo.com                                                                    :ایمیل 



۳۹۰۳۹۱



۳۹۲۳۹۳

این پروژه، بازسازی یک منزل مسکونی در شهر اصفهان است. مالک جدید خانه قصد داشت 
تا با اعامل برخی تغییرات در بنا، رشایط موجود آن را به رشایطی مطلوب برای زندگی خود 
و خانواده اش تبدیل کند. ما نیز با همین هدف آغاز به کار کردیم. همزمان با اعامل تغییرات 
در تیغه ها، اشکاالت در طراحی معامری، روابط عملکردی، تأسیسات، کیفیت پایین اجرا و 
مشکالتی از این قبیل خود را بیشرت نشان دادند، تا آنجا که، در نهایت، حفظ اسکلت ساختامن 
و تغییر کلیه ی بخش ها در دستور کار قرار گرفت. کارفرمای پروژه، تاجر جوانی است که قصد 
دارد با همرس و دو فرزند خود در این خانه زندگی کند. این کارفرما ویژگی های متنوعی به 
لحاظ شخصیتی دارد؛ روحیه اش تلفیقی از سایه و روشن و ترکیبی از سنت و مدرنیته است؛ 
از اقشار بازاری است و به اصالت و سنت معتقد، در حالی که امروزی بودن را هم دنبال 
می کند. در جست وجوی فضایی مدرن و امروزی است، اما دلبسته و هوادار سینه چاک «مد» 
از معامری است که  امروزی نیست. به دنبال نوعی  و ساخت وسازهای بی هویت شهرهای 
منی خواهد  حال  عین  در  و  باشد،  خانواده اش  و  خود  روحی  و  نیازهای جسمی  پاسخگوی 
بنا ی مسکونی، خود را به بسرت شهر و محله تحمیل کند. جوان است و رقیب تجار اصیل و 
کهنه کار بازار ایران، هرچند رقبای تجاری اش سال ها است منود قدرت و اعتبار تجاری شان را 
در معامری های «رومی»، «کالسیک» و تزئینات مد روز می جویند؛ اما او به معامری آرام و 
باوقاری می اندیشد که هم امروزی باشد و هم خاطره ی خانه های پیشینیان را در اذهان زنده کند.
ایده ی  دلیل  همین  به  و  بود  نامنظم  و  آشفته  بنا  ساختار  تغییرات،  اعامل  از  پیش 
سازماندهی مجدد با هندسه ای خالص و ساده و هامهنگ با سبک زندگی کاربران مد نظر 
قرار گرفت. حجم پروژه با ایجاد شکستی در زمین به دو مکعب خالص تقسیم شد تا عالوه 
بر ایجاد پویایی و تعادل برصی در منا، به تفکیک سواره و پیاده و شکل گیری حیاطی منجر 
شود که با حرکتی ساده و بدون پله قابل دسرتسی باشد. تأثیر این دو مکعب متضاد در کل 
فضای باز پروژه ادامه یافته و در نهایت به رسدر ختم شده است. ورود به پروژه در مرز این 

تفکیک صورت می گیرد.

خانه ی ۷۰

حیاط پروژه، مورد توجه ویژه ای قرار گرفت. پس از تفکیک سواره و پیاده، اختالف ارتفاع 
قسمت پیاده حذف شد تا بنا و حیاط همسطح شده و امکان بهره وری حداکرثی از حیاط 
پروژه فراهم آید، ضمن اینکه دِر شیشه ای سالن قابلیت جمع شدن کامل و تداوم فضای حیاط 

به داخل سالن را نیز دارد.
حجم رسدر، عالوه بر تأمین خدماتی چون رسویس  بهداشتی و آبدارخانه ی حیاط، امکان 
خلق پرده ی آب و بهره مندی از صدای آب در جزیره ی زیر آالچیق را فراهم می سازد. این 
رسدر، عالوه بر نقش فرمال، به تقویت حس حیاط مرکزی و افزایش حریم خصوصی آن نیز 
کمک می کند. عنارص سبزینه و آب، ضمن تلطیف و زیبایی حیاط، خاطره ی حیاط خانه های 
قدیم شهر اصفهان را در ذهن تداعی می کنند. شاید حضور آب، سبزینه، جزیره و آالچیق، 
در حیاط، فرصت رهایی ذهن از تنش های روزانه، بازسازی فکر و جسم و ایجاد حس آرامش 
ساکنان و مهامنان را فراهم سازد. از نظر تقسیم عملکردی، کارفرما به دو طبقه ی مجزا نیاز 
داشت: در طبقه ی همکف، سالنی برای برگزاری مراسم، اتاق بازی  و استخر برای تفریح و 
رسگرمی فرزندان و مهامنان در نظر گرفته شده است و طبقه ی اول برای زندگی جاری و روزمره 
با تفکیک حوزه های عملکردی و خدماتی طراحی و در طبقه ی دوم سوییتی برای مهامن و یا 

رسایدار لحاظ شده است.
از آن جا که سایت پروژه تنها از ضلع جنوبی امکان نورگیری دارد، نور و تهویه ی اتاق ها، 
آشپزخانه ی دوم و اتاق نشیمن مرکزی از طریق نورگیرهای سقفی و حیاط های کوچک تأمین 
می گردد. در نهایت، ذکر این نکته رضوری است که اسکلت بتنی بنا حفظ و تقویت شده 
و عالوه بر تغییر کامل تیغه ها، مداخله ی ویژه در محدوده ی حیاط، منای جنوبی، گسرتش 
بالکن های شاملی، گسرتش محدوده ی موتورخانه در زیرزمین و اضافه شدن سوییت رسایدار در 
طبقه ی دوم و استخر بوده است. همچنین، تأسیسات ساختامن، از کولر آبی و شوفاژ و بخاری، 

به موتورخانه ی مرکزی، چیلر و فن کویل های سقفی تغییر یافته است.

علیرضا اقدامی، سپیده شکرچی زاده

 نام پروژه/ عملکرد: بازسازی خانه ی ۷۰
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور فرم

 معامران اصلی: علیرضا اقدامی، سپیده شکرچی زاده
 همکاران طراحی: فرناز نارصی بروجنی، سمیه سعیدی، نسیم عبدلی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: مهندسین مشاور فرم
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلر و موتورخانه ی مرکزی، بتنی و سقف تیرچه بلوک

 آدرس پروژه: اصفهان، بوستان سعدی، کوچه ی آسیاب (شهید زارعی)، بن بست بهار، پالک ۷۰
 مساحت زیربنا: ۸۶۰ مرت مربع

 کارفرما: زارعان
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۲-۱۳۹۴

 عکاسی پروژه: فرشید نرصآبادی
fazarahmanzar@yahoo.com                                                                    :ایمیل 
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پالن طبقه ی همکف

پالن طبقه ی اول

برش طولی



۳۹۶۳۹۷

بولکویچ و سیناتال

حمیده آچاک

با گسرتش ارتباطات فرهنگی ـ اجتامعی با کشورهای غربی، تغییر و تنوع طلبی در مزاج عموم 
این  از  تأثیر پذیری ها  جدی ترین  از  یکی  می شود  سبب  که  است  شده  ایجاد  جامعه  مردم 
ارتباطات شکل گیرد. هامن گونه که عملکردهایی همچون متاشاخانه ها و سالن های تئاتر در 
حوزه ی فرهنگی، دیر یا زود، بر پهنه ی ارتباطات برصی و اجتامعی کشور راه یافتند، تغییر 
در مزاج عمومی جامعه یا نیاز به تنوع در این حوزه ی خدماتی، به مرور زمان بر فضاهای 
مارکتینگ کشور راه یافت و آن را دستخوش تغییرات بنیادین منود. با گذشت زمان، مشاغل 
مختلف فست فود، محصوالت خود را در چارچوب های مختلف شکلی با طعم های مختلف 
وارد بازار کرده و مشرتیان خاص خود را یافتند. بعضی از این واحدها به صورت تک باب مغازه 
در جای جای شهرها سکنا گزیده اند و برخی دیگر که اهداف بزرگ تری در رس دارند به دنبال 
ثبت برندی معروف بوده تا بتوانند برنِد به ثبت رسیده ی خود را در حوزه ی کشوری و بعضاً 

جهانی، پرورش دهند.
با توجه به مفروضات فوق، فست فودی به دنبال ثبت برند خود بود تا بتواند حوزه ی 
اعامل نفوذ خویش را از یک واحد تجاری به برندی معروف در حوزه ی کشوری تبدیل کند. 
در مراجعه به دفرت ما آنچه بیش از پیش در مقوله ی طراحی واحدهای تجاری این برند به 
نظر می رسید این نکته است که برند ذکر شده می بایست به خطی واحد در زمینه ی طراحی 
دست یابد تا بتواند با ایجاد یک نشانه و دستخط واحد به الگویی مشخص و متدی مدون 
دست یابد. این الگو می بایست از تابلوی ورودی تا کتیبه های پیشخوان را تحت الشعاع قرار 
می داد. آنچه بیش از پیش در طراحی این ساخت مایه به ما کمک می کرد، استفاده از رنگ، 
بافت و عنارصی بود که می توانست خاطره ای ضمنی در ذهن باشنده در فضا ایجاد کند و 
جدا از طعم محصول ارائه شده، تأثیر خود را بر محیط ذهنی کار بر فضا بگذارد. عنارص شکل 

دهنده  اثر از قرار ذیل است:
با وجود محدودیت های هزینه ای که از طرف کارفرما در میزان عنارص شکل دهنده ی 
طرح وجود داشت، تصمیم گرفتیم از رنگ قرمز در رسرسای ورودی «مناد تابلوی بولکویچ» 
و بخش هایی از فضای درونی استفاده کنیم تا با ایجاد حرارت بیشرت که در ذات رنگ رسخ 
می باشد ناظر در خیابان را به رسرسای درونی پروژه و ایجاد اشتهای مضاعف بر کاربر فضا 
ترغیب کنیم. در این میان، سقف ها به رنگ مشکی در آمدند تا تأثیر رنگ قرمز بر فضا را 

دو چندان کند. 

۱. استفاده از سنگ اسلب یکپارچه بر پیشانی کانرت مجموعه که رسرسای ورودی را به سالن 
اصلی مجموعه متصل می سازد و می تواند هامنند مناد یا نشانه ای بخش های رسویس دهنده را 

به رسویس شونده مرتبط سازد.
۲. سینی های مشکی رنگ که با تخلخل حفره های آن، کابل های روشنایی های مجموعه را از 

داخل خود گذر داده، در عین فرم سازه ای روشنایی ها، به درک بهرت اثر کمک شایان می کند.
۳. استفاده از نورهای نقطه ای با کنرتل تابش مشخص که می تواند منابع نوری را همچون 

شمعی فروزان، بسته به رشایط زمانی، شدت تابش نور را کنرتل کند.
۴. بهره گیری از مقاطع چوبی به رنگ کرم روشن که بر روی جداره ی دیوار VIP و دیواره های 
کافه بارگذاری شد تا افق دید ناظر در فضا را به بهرتین شکل ممکن کنرتل کند. منابع نوری در 
این نوع ساختار شکلی بر پشت جداره های چوبی پنهان گشتند تا تنها بازتاب نور برای کاربر 

فضا قابل رؤیت شده و عمق نفوذپذیری نور بر جداره ها بیشرت شود.
۵. بهره گیری از منابع نور خمره ای شکل به تعداد دوازده عدد که از طیف سفید و طوسی از 
جداره ی فوقانی کانون ورودی آغاز شده و به صورت خط مستقیمی به رنگ مشکی در انتهای 
کانرت ختم می شود که می تواند چشم انداز برصی را بیش از پیش به فضای اندرونی دعوت 
کند. درست در میانه ی این لوسرتهای نقطه ای، یک منبع نوری با رنگ قرمز در نظر گرفته شد 

که توانست جلوه ی خاصی را به میانه ی سالن اصلی و قسمت سفارش منوی مجموعه دهد.
۶. میز و صندلی های مجموعه با رنگ سیاه و مسی در نظر گرفته شد تا این عضوهای خنثی 

تأثیری منفی و یا مجاورتی نامتجانس بر بافت فرشده ی پروژه ایجاد نکند.
۷. در قلب دیوار میانی اثر که با چند پله اختالف سطح ایجاد شده بود، جعبه های گل و کتاب 
(flower box) مجموعه قرار گرفت تا با صورت متخلخل خود مانع از دید برصی سالن اصلی 

به فضای VIP شود و آن بخش از فضا را برای مهامنی های خاص دنج مناید.
۸. درست از دیواره ی میانی پروژه، قفسه ای فوالدی قرار گرفت و در میانه ی آن قلوه سنگ های 
تزئینی جایگذاری شد تا سنگینی دیواره ی ماسه ای  رنگ پروژه را کم کرده و جلوه ای منادین 

به آن بخشد.

 نام پروژه/ عملکرد: بولکویچ و سیناتال، یک مجموعه ی کامل فست فود و کافی شاپ
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت مهندسین حمیده آچاک و همکاران

 معامر اصلی: حمیده آچاک
 همکار طراحی: نیلوفر ابراهیمی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: حمیده آچاک، نیلوفر ابراهیمی
 نوع تأسیسات: سانتیرفیوژ و داکت اسپلیت 

 آدرس پروژه: تهران، بزرگراه یادگار امام، ابتدای خیابان دادمان، پالک ۱۲۰

 مساحت/ زیر بنا: ۱۳۸ مرت مربع
 کارفرما: سینا محمدی

 مجری: حسین مهر علیزاده
 مشاور عالی: نیام مکاری

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۷/۴/۲۴-۱۳۹۷/۷/۵
 عکاسی پروژه: شهریار خانی زاد

  Hamideh_achack@yahoo.com                                                                :ایمیل 



۳۹۸۳۹۹



۴۰۰۴۰۱

 نام پروژه/ عملکرد: رستوران حستوران، رستوران
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور طرح و معامری پرگار

 معامران اصلی: بهزاد حیدری، شیرین صمدیان
 همکاران طراحی: نسرتن حدیدی، الینا وزین فرد، الناز غفوریان، نیکروز سیدی

 هرنمندان عنارص دکوراتیو: امیر عباس کاشف، سودابه مظفری، غزال حیدری، دانیال زیرک، 
شهریار رفیعی

 آدرس پروژه: فرشته، خیابان مریم غربی، نبش نیلوفر، ساختامن رویال آدرس، طبقه ی سوم

 مساحت/ زیر بنا: ۱۲۰۰ مرت مربع
 کارفرما: رشکت مان مالک تجارت

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: حسین فراهانی، مهرداد عمرانی

www.pargar-arch.com                                                                       :وب سایت 
 pargar.arch@gmail.com                                                                          :ایمیل 

رستوران حستوران

بهزاد حیدری، شیرین صمدیان

به  مستقیم  اشاره ای  بدون  است،  بی مکان»  و  «بی زمان  فضایی  خلق  بر  تالشی  حستوران 
خاطرات فردی افراد. بنابراین کار با شناخت زمان و مکان از دیدگاه فرد ایرانی آغاز شد. فرد 
ایرانی در عرصه ی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و زیبایی شناختی خود معترب، خالق و هرنمند 
است. این خلق خالقانه همواره در تهاجم، تعریف مجدد مرزها و معیشتی ناپایدار صورت 
دوران های  در  را  آفریقا  تا  چین  از  توانسته  و  است  بوده  تاثیرگذار  و  پذیرفته  تأثیر  گرفته، 
ایرانی،  معامری  مانند  باشیم  مواجه  واژه هایی  با  امروز  شده  باعث  و  کند  تغذیه  گوناگون 
اسالمی، بومی، اقلیمی، تاریخی و ... و مردمی که دوست می دارند روی هر چیز نامی گذارند 

و برایش دسته ای تعیین کنند. 
حواس  با  آن  همه ی  درک  در عین حال  کاربران،  توسط  فضا  نامگذاری  عدم  برای  تالش 
مختلف ما را به «همه و هیچ» رساند. حس همه ی داشته های فرهنگی، تجربیات فردی و 

جمعی، فهم معیارهای زیبایی شناختی و آنچه فرد حتی به عنوان داشته ی ژنتیکی دارد که 
دریابد، ولی نتواند بیان کند و درونی باقی مباند. در این مسیر، خلق، بسیار کند ولی به یکباره 
بود. با «همه و هیچ»، «بدون زمان و مکان» عنارص طراحی محک زده شد و هرنمندانی که 
در اجزا، درک درستی از مفهوم کلی داشتند، همراهانی بودند در مسیر رسیدن به اهداف. 
امروز در نگاه افرادی که به این فضا می آیند، نزدیکی و شوق را می بینم، ولی در بین هیاهوی 

جمعیت، نگاه دگرگونه ای که به خلق این فضا داشتیم با من تنها می ماند. 
تجربه ی حضور با «فضای انتظار» رشوع می شود، فضایی تاریک و صلب در نقش یک 
میان برگ های  تابش صبحگاهی در  ایرانی.  آثار هرنمندان  برای منایش  گالری هرنی کوچک 
فلزی درختاِن فضای «حیاط خانه»، تجربه ی ورود به حیاط مرکزی از داالنی تاریک را یادآور 
است. «مهامن خانه» تجربه ی گفت و گوها و گذران لحظات در کنار یکدیگر است: همزبان، 
هم خاطره و هم آهنگ. «فضای خاص نشین» با حیاطی اختصاصی، گوشه ای با همه ی نورها و 
رنگ ها و خاطرات است و «حیاط» بازمانده ای از صدا و هیاهوی کودکی است در کنار حوض 

فیروزه ای .



۴۰۲۴۰۳



۴۰۴۴۰۵



۴۰۶۴۰۷

عادل خراسانی زاده، محسن خزدوز

گالری بانکی

 نام پروژه/ عملکرد: گالری بانکی، طال  فروشی
2Point Studio :رشکت/ دفرت طراحی 

 معامران اصلی: عادل خراسانی زاده، محسن خزدوز
 طراحی و دکوراسیون داخلی: عادل خراسانی زاده، محسن خزدوز

 آدرس پروژه: اصفهان، چهارباغ عباسی، بازار هرن، پالک ۲۸

 مساحت/ زیر بنا: ۱۵ مرت مربع
 کارفرما: اصغر بانکی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: بهار ۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: امیر مسعود آقارب پرست، محمد بانکی

2points.studio@gmail.com                                                                     :ایمیل 

اصفهان، صفویه، چهارباغ، مدرسه ی مادرشاه، کاروانرسای عباسی، هشت بهشت، بازارچه ی 
بلند و ... همه ی این ها در یک لوکیشن و کارفرمایی که امروز در قرن ۲۱ می خواهد حجره ی 
طالفروشی خود را بازسازی کند با دغدغه هایی از جمله شاخص شدن بنا، زمان اجرای کم و 
مقرون به رصفه بودن، صورت مسئله ای را برای ما به وجود آورد که پاسخ آن باید به ایجاد 
فضای آشنا و نو می رسید. برای این منظور سعی بر آن شد نشانه های حس و حال فضا که با 
سقف کوتاه و احجام نامتناسب از دست رفته بود به آن باز گردد. تناسبات، ریتم، حرکت، قوس 
و دیگر آرایه های موجود در کانتکس بنا ما را به الگویی رساند و پاسخ دغدغه های ذهنی ما 
ـ الگویی که با پنل هایی از جنس ام. دی. اف. خام و رنگ و با استفاده از تکنیک سی. ان.  شدـ 

سی. هندسه ی فضا را شکل داد.

در راستای اهداف طراحی، ابتدا سقف کاذب موجود برداشته شد و سپس برای استقرار 
هرچه دقیق تر پنل ها با هندسه ی مورد نظر و جلوگیری از آسیب رسیدن به بدنه ی آجری بنا، 
یک سازه ی فلزی از کف با الگوی قوس موجود ایجاد شد. با بکارگیری ۳۵ مدول در طراحی 
پنل ها (MDF خام برش داده شده با CNC) ریتم، تکرار و عمق فضایی القا می شود. با ایجاد 
یک فرم قوسی شکل در انتهای فروشگاه، برگرفته شده از ایوان مدرسه ی چهارباغ و اتصال آن 
به دو قوس دیگر، ایوان های معامری ایرانی تداعی می شود. همچنین در کف فضا ناکش هایی 

برای ایجاد جریان هوا و جلوگیری از آسیب رسیدن به سازه ی بنا جامنایی شدند.
طراحی دستگیره ها، ویرتین معلق و دیگر جزئیات در هامهنگی و وحدت با فرم کلی و 
به صورت جزئی از کل فضا توجه شده است. کمدها، گاو صندوق ها و کشوهای رضوری برای 
پایان، رنگ  از پنل ها جامنایی شده اند. در  فروشگاه به صورت مخفی در پشت بخش هایی 
سفید برای منود بیشرت بازی احجام در زیر نور و به عنوان پس زمینه ای خنثی برای منایش طال و 

جواهرات و البته شاخص شدن اثر در میان سایر فروشگاه های بازار استفاده شد.



۴۰۸۴۰۹
تصاویر قبل از بازسازی



۴۱۰۴۱۱

حمیدرضا دارستانی

فروشگاه مبلامن

همیشه مواد خام، زیبایی خاصی دارند و اثرگذار هستند. یکی از شگفت انگیزترین مرتیال هاى 
ساختامنی که بدون روکش و به صورت خام مورد استفاده قرار می گیرد، بنت اکسپوز و انواع 
تولید  و ضدآب  پیش ساخته  پانل های  به صورت  بنت  نوع  این  می باشد.  اکسپوز  مرتیال های 
می شود. بنت، زیبایی خاصی به محیط داخلی می دهد. بنت اکسپوز را می توان رنگ کرد و یا به 
صورت طبیعی و بی رنگ مورد استفاده قرار داد. سادگى و رنگ خنثى از جمله خصوصیات این 

مرتیال است که سبب بهرت دیده شدن انواع اکسسورى و مبلامن رنگى در کنار آن می گردد؛ 
از این رو، قسمت اعظم طراحى این فروشگاه کوچک را با این پوشش و تزئینات مینیامل 
دیگر همچون نور، شیشه و آینه ی دودى به پایان بردیم. البته رشایط عمل آورى، نصب و اجرا 
می بایستى بسیار با دقت و ظرافت صورت پذیرد زیرا به دلیل وزن باالى قطعات بتنى، خطر 
همواره وجود دارد و چنانچه آسیبى به این قطعه ها برسد، قابل ترمیم نبوده و اجباراً باید  

تعویض شوند.

 نام پروژه/ عملکرد: فروشگاه مبلامن
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری پرس پروجکت

 معامر اصلی: حمیدرضا دارستانی
 همکار طراحی: علی جهان زاده

 طراحی و دکوراسیون داخلی: حمیدرضا دارستانی
 نوع سازه: بتنی

 آدرس پروژه: مهرشهر
 مساحت/ زیر بنا: ۱۴۰ مرت مربع

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۹۵/۰۹/۰۱-۹۵/۱۲/۰۶
 عکاسی پروژه: پیامن خرم

hamidreza.darestani70@gmail.com                                                         :ایمیل 



۴۱۲۴۱۳
تصاویر قبل از بازسازی



۴۱۴۴۱۵

در پروژه ی کافه گاراژ سعی بر ایجاد تجربه ی فضایی با حال و هوای تعمیرگاه در کنار لذت 
نوشیدن قهوه و رصف اوقات خوش در کنار دوستان، برای مخاطبان کافه، از طریق استفاده از 
املان های موجود در فضاهای تعمیرگاهی مانند ماشین های در حال تعمیر، قطعات مکانیکی و 
همین طور مرتیال های مرسوم در این فضاها از جمله فلز و چوب شده است. برای هامهنگی 
تلطیف فضا،  برای  از رنگ های شاد  با عملکرد موجود و راحتی بیشرت مشرتیان  بیشرت فضا 
گرافیتی و کالژها و همین طور ایجاد حریم های خصوصی از طریق سطوح نیمه شفاف و جهات 

مختلف قرارگیری نیمکت ها و میزها استفاده شده است.

کافه گاراژ

علی راد

در پروژه ی حارض استفاده ای خالقانه از وسایل نقلیه و قطعات مکانیکی آن شده است، 
از جمله استفاده از وانت فولکس واگن و تبدیل آن به فضای کار باریستا و صندوق. ساخت 
میزهای پذیرایی با قطعاتی مانند صفحه ی کالچ، شافت فلزی و کپسول گاز، که در دیاگرام های 
موجود به خوبی قابل درک و مشاهده می باشد. هدف طراح، ایجاد فضایی قابل کشف برای 
درب  باالی  در  درست    VIP فضای  ساخت  طریق  از  کافه،  در  حضور  بار  هر  در  مشرتی 
این  که  است  بوده  کافه  باالی  به طبقه ی  فرد  دید  زاویه ی  کردن  برای محدود  ورود  اصلی 
باقیامنده ی فضاها  امر باعث تحریک حس کنجکاوی مشرتی جهت حضور دوباره و دیدن 
و یا گشت و گذار در فضا می شود و همین تعامل فرد با محیط به پویایی فضا و رونق این 
کسب و کار می انجامد. در واقع، این رویکرد به مسئله ی کافه باعث ایجاد فضایی دلپذیر و 

دوست داشتنی برای مشرتیان کافه و همین طور کارکنان و صاحبان آن شده است.

 نام پروژه/ عملکرد: کافه گاراژ، کافه و رستوران
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت طراحی ری راد

 معامر اصلی: علی راد
 همکار طراحی: بهروز نخعی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: علی راد
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: شوفاژ و کولر آبی، فلزی

 آدرس پروژه: کرمان، خیابان بهمنیار، نبش خیابان شهید علی ضیاء

 مساحت/ زیر بنا: ۲۷۰ مرت مربع
 کارفرما: هادی موجزی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: آبان ۱۳۹۶-دی ۱۳۹۶
 عکاسی پروژه: اشکان دبستانی

www.Rerad.ir                                                                                    :وب سایت 
Reradstudio@gmail.com                                                                         :ایمیل 



۴۱۶۴۱۷

پالن طبقه اولپالن طبقه همکف

دیاگرام میز    قبل از بازسازی

تصویر سازی از مبلامن فضا

VIPتصویرسازی از فضای



۴۱۸۴۱۹

پیرایشگاه توال

فرنوش رافعی

کاربری بنا با ذکر جزئیات
تا ۱۱ شب (شامل ۴ صندلی پیرایش، عرصه ی  از ۹ صبح  با ساعات کاری  پیرایشگاه مردانه 

آماده سازی و شست وشوی مو، عرصه ی انتظار، عرصه ی خدمات)
و  پیرایشگاه  عملکردی  مشکالت  رفع  منظور  به  خود  زمین  کاربری  حفظ  با  کارفرما 

استفاده ی بهینه تر از فضای محدود کار جهت بازسازی به دفرت ما مراجعه کرد.

محدوده ی مداخالت
فضای داخلی، منا، تأسیسات الکرتیکی و مکانیکی

مهم ترین ارزش های بنای موجود
بنا به لحاظ ساختاری مکعب مستطیلی ساده با کشیدگی عمود بر راستای پیاده رو است. از 
طرفی واقع شدن پروژه در خیابان میر اصفهان با تعدد حضور دیگر هم صنفاِن رقیب تهدیدی 
بالقوه برای کارفرما به حساب می آمد، که می خواست مغازهاش هرچه بیشرت به چشم بیاید. 
از این رو، برای طراحی بدنه ی شهری پیرایشگاه، سعی شد اتفاقات و ایده های داخلی از لحاظ 
کالبدی و برصی به طریقی راه خود را به سمت بیرون و منا باز کنند، تا ضمن حفظ یکپارچگی 

فضا، دعوت کننده و درعین حال برای مخاطب جذاب باشد.

نوآوری ها و مزایای پروژه

منودهای پیراستگی در پروژه میتوان به در نظر گرفنت فضاهای اختصاصی برای هریک از ابزار 
کوچک و بزرگ (از یک قیچی ساده گرفته تا وسایل الکرتیکی و تأسیسات) اشاره کرد. 

از طریق حذف جارو و خاک انداز و جایگزینی جارو برقی مرکزی، و از سوی دیگر به عنوان 
عاملی در راستای کاهش تداخل عملکردها و افراد با قرار دادن دوربین هایی پشت هر صندلی 
و ال سی دی هایی مقابل مشرتی که به وی امکان می دهد که در طی فرآیند پیرایش هر لحظه 

بتواند پشت رس خود را ببیند، دیده می شود.

که موجب گشایش بیشرت فضا شده و مخاطب را به ماندن بیشرت در محیط دعوت می کند.

وضعیت بنا قبل از بازسازی
عدم تفکیک درست عملکردها، عدم شناخت الگوی رفتاری کاربران و نبود محل اختصاصی 
مناسب برای هر وسیله و بی نظمی آن ها باعث شده بود تا محدودیت فضای پیرایشگاه تشدید 

شده و بیشرت به چشم بیاید. به طوری که کاربران (مشرتیان و پیرایشگران) دامئاً حداقل حریم 
عملکردی یکدیگر را تهدید کرده و فضای اصلی یعنی محل پیرایش را مهجورتر می ساختند. در 
کنار چیدمان نامناسب مبلامن و موارد ذکرشده، استفاده از رنگ تیره (مشکی) در جداره ها، 
سقف و کف باعث می شد تا نه تنها محیط از نظر برصی کوچک تر جلوه کند، بلکه نظافت 
آلودگی های حاصل از پیرایش و جمع کردِن موهای ریخته بر کف زمین نیز مورد غفلت قرار 
بگیرند. از نظر روشنایی، استفاده از نورهای متمرکز در ارتفاع چشم بیننده و نصب شده در 
نقاط نامناسب، عالوه بر خیرگی باعث می شد نور عمومی محیط کمرت به نظر برسد. موارد 
گفته شده درنهایت کارفرما را واداشت تا با تغییر ساختاری مغازه اش به راهکاری دامئی برای 

حل مشکالت دست یابد. 

ایده ی طراحی

می بایست در هر دو مقیاس رسالت خود را به عنوان یک پیرایشگاه ایفاء می کرد. در مقیاس 
داخلی، از یک سو با محدودیت فضای مغازه (۲/۵*۵)، و از سوی دیگر با خواست کارفرما مبنی 
بر استفاده ی حداکرثی از مساحت موجود روبه رو بودیم . از این رو، برای پرهیز از شلوغی و 
تداخل عرصه ها و عملکردها که تهدید بالقوه ی پروژه محسوب می شد، ابتدا به معنای خود 
واژه ی «پیرایش»، که هامن کاسنت اضافات و ساماندهی وضع موجود است، رجوع کردیم. پس 
با شناخت زمینه ی طراحی و الگوهای رفتاری موجود، به تفکیک مشخص هریک از عملکردها 
پرداخته و سعی کردیم معامری فضا نیز در هر قسمت متناسب با این عملکردها شکل داده 
شود. دریک نگاه کلی بسرت پیرایشگاه به دو عرصه ی مشرتی (مهامن) و پیرایشگر (میزبان) 
این  از محیط توسط مشرتی،  استفاده  با توجه به سلسله مراتب  تقسیم شده است. سپس 
عرصه ها به بخش های ریزتر انتظار، خدمات، آماده سازی و شست وشو تقسیم و ساماندهی 

شدند، تا الگوی رفتاری کاربر با نقشه ی رفتاری آن در پالن مطابقت مناید.

شد تا به مثابه نخ تسبیح کلیه ی اتفاقات و عملکردها را به یکدیگر پیوند زده و فضایی آراسته 
و یکپارچه را رقم بزنیم. ترجمه ی معامرانه ی این تارهای مو در نهایت به صورت حرکتی نرم 
و موجی شکل مجموعه ای از مدول های چوبی (فرم انتزاعی تارهای مو بر روی رس) که روی 
سقف گسرتده و تا جداره کشیده و در امتداد منا نیز به خطوطی آراسته تبدیل می شوند، 

درآمد.

روبه رو بود، کارفرما می خواست تا هرچه بیشرت مغازه ی خود را «خوانا» سازد، تا هم بتواند 
در میان رقبا بیشرت جلب توجه کرده، و هم بخشی از مهارت و اتفاقات داخل را در بیرون به 
معرض منایش بگذارد. پس سعی شد اتفاقات و ایده های داخلی از لحاظ کالبدی و برصی به 
طریقی راه خود را به سمت بیرون و منا باز کنند، تا ضمن حفظ یکپارچگی فضا، دعوت کننده 

و درعین حال برای مخاطب جذاب باشد. 

پیرایشگاه با حالتی یکنواخت و مالیم همه ی فضا را روشن کند. که در کنار آن، برای کاربری 
اصلی پیرایش نورهایی متمرکز در باالی محل پیرایش در نظر گرفته شد.

 نام پروژه/ عملکرد: پیرایشگاه توال
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری فرنوش رافعی

 معام اصلی: فرنوش رافعی
 طراحی و دکوراسیون داخلی: فرنوش رافعی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: اسپلیت، اسکلت فلزی
 آدرس پروژه: اصفهان، خیابان میر

 مساحت/ زیربنا: ۱۲/۵ مرت مربع
 کارفرما: محمد توال

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۹۶/۹/۱-۹۶/۱۲/۱
 عکاسی پروژه: نگار صدیقی

frafeei.arc@gmail.com                                                                            :ایمیل 



۴۲۰۴۲۱
تصاویر قبل از بازسازی



۴۲۲۴۲۳

(پروژه ی زرد) فروشگاه سیسمونی نی نی ماه

رسوش روغنیان

است.  شده  واقع  قم  شهر  در  دورشهر  خیابان  در  ماه  نی نی  سیسمونی  فروشگاه  پروژه ی 
مساحت پروژه ۹۰۰ مرت مربع است که در سه  طبقه  شکل گرفته است. موضوع، بازسازی و 
طراحی داخلی فروشگاهی بود که  قبل از آن نیز کاربری تجاری داشت، اما به دلیل اینکه فاقد 
ریزفضاهای مناسب  بود، کارفرما در صدد بازسازی آن برآمد تا فضای نابسامان فروشگاه بر 

اساس نیاز های کارفرما سامان یابد.
در جلسه ی اول با کارفرما زمان زیادی رصف پیدا کردن مکان پروژه کردیم. خیابان دوِر 
پروژه  و ساختامن  بود،  آشفته  بافتی  با  بی روح  و  خیابانی رسد  قم،  در شهر  خیابانی  شهر، 
ساختامنی خاموش که توجه هیچ رهگذری را جلب منی کرد. فضای داخلی هم بر رسدی حس 
در هامن  پلکان طبقات می شد،  به  منتهی  که  ورودی  راهروی  قرارگیری  اما  می افزود،  بنا 
برخورد اول چراغ ایده ای را در ذهنامن روشن کرد: لکه ی رنگی گرم که بر رسدی فضا  بنشیند 
و توجه رهگذران را به خود جلب کند. لکه ای که از حجم بیرونی رشوع شده و تا داخل امتداد 

پیدا کند. 
فضاها را به دو بخش تقسیم کردیم، فضای تقسیم طبقات و فضای منایش محصوالت. 
قلم مو را به دست گرفتیم و جریان رنگی مورد نظر را ایجاد کردیم.  فضای تقسیم طبقات را 

با رنگی پرانرژی که در تضاد با بافت خودمنایی کند رنگ زدیم. رنگی که از بیرون مخاطب را 
غافلگیر کند و از داخل فروشگاه از ابتدا تا انتهای طبقات با او همراه شود. همه چیز را زرد 
کردیم، هر آنچه در این فضا قرار گرفت زرد شد. سایر فضاها با رنگ غالب سفید برای منایش 
محصوالتی که خود پر از رنگ هستند ترکیب شد. اثر قلم موی آغشته به رنگ زرد در طبقه ی 

منفی یک به پایان کار خود رسید و بر روی زمین لکه رنگی چکیده از قلم ما نقش بست.
گام بعدی طراحی، ایجاد فضاهایی مناسب برای منایش محصوالت بوده است، محصوالتی 
که دارای ابعاد گوناگونی است. از این رو، به برنامه ریزی پیرامون چیدمان این اجناس هم از 
نظر ابعاد و هم با توجه به نیاز مخاطب پرداختیم. در جامنایی عملکردها به سهولِت استفاده 
فکر کردیم و بر این اساس محصوالت بزرگرت به طبقات باال و پایین و محصوالت پرفروش و 

کوچکرت مانند لباس و محصوالت بهداشتی در طبقه ی همکف قرار گرفتند.
زیرزمین: فضای منایش محصوالت (کالسکه، ماشین شارژی، اسباب بازی و غیره)، آسانسور، 

رسویس بهداشتی
صندوق،  مدیریت،  غیره)،  و  بهداشتی  کاالی  (پوشاک،  محصوالت  منایش  فضای  همکف: 

آسانسور، انبار، رسویس بهداشتی
اول: فضای منایش محصوالت (رسویس خواب کودک و کاالی خواب)، صندوق، آسانسور

 نام پروژه/ عملکرد: پروژه ی زرد، فروشگاه سیسمونی نی نی ماه
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری شباهنگ

 معامر اصلی: رسوش روغنیان
 همکاران طراحی: الهه موسوی، لیال اسدبیگی، الهه روشندل، نیام میرزایی، هدی امتیاز

 طراحی و دکوراسیون داخلی: دفرت معامری شباهنگ
 گرافیک: سحر قربانی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: فن کویل سقفی، فلزی 

 آدرس پروژه: قم، خیابان دور شهر، خیابان هفدهم
 مساحت/ زیر بنا: ۹۰۰ مرت مربع در ۳ طبقه

 کارفرما: مهدی لسانی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: تیر-شهریور ۱۳۹۶ 

 عکاسی پروژه: سارنگ فرزام فر، امید صدیقی
www.shabahang-office.com                                                               :وب سایت 

 shabahangoffice@gmail.com                                                                   :ایمیل 



۴۲۴۴۲۵



۴۲۶۴۲۷

شهروز زمردی

آدرس فود هال

روند طراحی با الهام از جنگلی آغاز شد، که با تداخل شاخ و برگ درختان در ترازهای مختلف 
عالوه بر ایجاد سطوحی برای جامنایی میزها، مسیرهایی برای رفت و آمد و اتصال برگ ها که 
محل اصلی استقرار مشرتیان است، به صورت یک شبکه مویرگی فراهم گردید. در ادامه ی 
ایجاد فضای صنعتی و سورئال، روح و ذهن هر  با  ایده تالش شد،  تکمیل  روند طراحی و 
مراجعه کننده را به تبلور در راستای رؤیاپردازی حضور در این جنگل هضم شده در دنیای 

صنعتی امروز سوق دهد.
 این ایده و طرح با ایجاد ترازهای متفاوت با تجمعات انسانی که به واسطه ی گسرتدگی 
سطوح افقی کنسول نسبت به ستون ها و املان های عمودی، عالوه بر ایجاد ارتباطات برصی 
منحرص به فرد، حس پرواز و یا نشسنت بر روی برگ درختان را به خوبی به مهامنان القا می کند.

املان هایی بوده  فضای کلی رستوران کامالً صنعتی و سورئال است، و تالش بر طراحی 
که عالوه بر همسویی با این فضا، با استفاده از رنگ های شاخص، مانند بشکه ها یا ظروف 
رنگی که به عنوان گلدان بر روی هر میز قرار گرفته، و یا گل و گیاه های طبیعی و مصنوعی، 

و یا ایجاد طراحی هایی روی بدنه ی بعضی از آشپزخانه ها از جمله ایجاد طرح هایی با بیش 
بر بدنه ی رستوران  یا نقاشی های گرافیتی  ایتالیایی،  بر بدنه ی رستوران  پیچ  از بیست هزار 
استفاده  با  زنده  نقاشی  ایجاد  یا  و  بدنه های سالن  برگری و سایر  یا رستوران  و  ساندویچی 
از ترکیب نقاشی و فرافکنی تصاویر متحرک زنده بر روی یکی از دیوار های اصلی سالن و 

نورپردازی های زنده در محیط سالن حس خوب گرما را به محیط و فضا اضافه می کند.
در روند طراحی دیواره هر آشپزخانه تالش شده با ترکیب املان های همسو با نوع رستوران 
و املان های صنعتی، زیبایی فضا دو چندان شود، که در این رابطه می توان عالوه به موارد ذکر 
شده به رستوران ایرانی نیز که از ترکیب کاشی های دست ساز ایرانی در زمینه ای از گره چینی 

سنتی، ولی از جنس فوالد، استفاده شده اشاره منود.
ترازهای  در  (طراحی  داخلی  طراحی  رویکرد  و  است  شفاف  کامالً  پروژه  بیرونی  منای 
مختلف ارتفاعی)، این موقعیت را برای مشرتیان فراهم می کند تا عالوه بر تجربه ی فضای 

خاص داخلی از دید بیرون هم بهره مند شوند.
در پایان الزم به ذکر است در متام روند طراحی و اجرا تالش بر این بوده که ذهن هر 
مهامنی در فضای کامالً سوررئال بتواند خود را در فضای این جنگل صنعتی به خوبی حس کند، 

که امید بر این است در این راه به هدف خود رسیده باشیم.

 نام پروژه/ عملکرد: آدرس فود هال، رستوران 
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری زمردی و همکاران

 معامر اصلی: شهروز زمردی
 همکاران طراحی: پیام الرحمن، شیرین باقری، علی مروج

 طراحی و دکوراسیون داخلی: دفرت معامری زمردی و همکاران
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: وی آر اِف، اسکلت فلزی

 آدرس پروژه: خیابان الهیه، خیابان نیلوفر، نبش مریم غربی، مجتمع تجاری-اداری رویال آدرس

 مساحت/ زیر بنا: ۱۲۰۰ مرت مربع
 کارفرما: نیام حسینی، خشایار مرادی و رشکاء

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۶-   ۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: پرهام تقی اف، سعید فرامرزی

www.zomorrodi-associates.com                                                        :وب سایت 
 zomorrodi@zomorrodi-associates.com                                                   :ایمیل 



۴۲۸۴۲۹



۴۳۰۴۳۱

دپارمتان  چند  در   open office تیپولوژِی  با  اداری  فضای  پروژه،  کارفرمای  اصلی  خواسته ی 
مختلف بود و فضای در نظر گرفته شده برای این خواسته، یک ویالی متعلق به اوایل دهه ی 
و  اداری)  باز  (پالن  کارفرما  اولیه ی  بین خواست  بزرگی  تناقض  بنابراین  بود.  پنجاه شمسی 
سیستم سازه ای ساختامن با دیوارهای باربر قطور و محدودیت های آن در تعریف پروژه وجود 
داشت، و چالش اصلی، نحوه ی مواجهه با این تناقض و تالش برای پیدا کردن راه حلی مناسب 

و بهینه از نظر اقتصادی برای آن بود. 

دفرت آدمیرال

بدین منظور فرم استاندارد دیوار باربر (در این ساختامن به شکل U معکوس) به عنوان 
جزء پایه (Base component) برای تقسیم بندی و تفکیک فضایی در پالن در نظر گرفته شد، 
باربر)  این جزء (دیوار  از  الزامات سازه ای، گونه های مختلفی (واریاسیون)  به دلیل  چرا که 
در کل فضا وجود داشت. به این ترتیب، با انتخاب تعدادی از این دیوارها در موقعیت های 
مختلف و شاخص منودن آنها با رنگ طوسی توانستیم از این محدودیت به عنوان فرصتی 
در جهت تفکیک فضایی استفاده کنیم. در همین راستا از این زبان فرمی در طراحی برخی 
از مبلامن و پارتیشن های داخلی برای تفکیک بیشرت فضا نیز استفاده گردید. با این اسرتاتژی 
هویت دیوارهای باربر، از عنارص رصفاً سازه ای فراتر رفت و به عنارص تفکیک کننده ی فضایی 

هم تبدیل شدند.

امیر رضا صاحب

 نام پروژه/ عملکرد: دفرت آدمیرال، اداری
 رشکت/ دفرت طراحی: استودیو صاحب

 معامر اصلی: امیر رضا صاحب
 همکاران طراحی: سارا حسینیان امیری، محمدرضا علیاری نیا

 طراحی و دکوراسیون داخلی: استودیو صاحب
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: اسپليت، ديوار باربر و طاق رضبی

 آدرس پروژه: تهران، خیابان وزراء، خیابان ۲۹، پالک ۲۱

 مساحت زیربنا: ۵۳۰ مرت مربع
 کارفرما:گروه آدمیرال

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: بهمن۹۶-اردیبهشت ۹۷
 عکاسی پروژه: محمدحسن اتفاق

www.studiosaheb.com                                                                       :وب سایت 
studiosaheb.arch@gmail.com                                                                  :ایمیل 



۴۳۲۴۳۳

پالن طبقه ی اولپالن طبقه ی همکف



۴۳۴۴۳۵

خانه ـ     باغ ِجی

امیر فرشاد غفار زاده

تفاوت فرایند «باز طراحی» نسبت به «طراحی» در این است که در پروژه های باز طراحی، نه 
تنها ساختار کالبدی پروژه شکل گرفته، بلکه ساختار ذهنی کارفرما نیز چه به لحاظ اقتصادی 
بر  عالوه  که  ایده ای  یا  راه حل  یافنت  بنابراین  گرفته؛  شکل  پروژه  برنامه ی  لحاظ  به  چه  و 
سازماندهی ساختار کالبدی پروژه بر مبنای تعریف جدید، توان همراه سازی ذهنی کارفرما را 
هم داشته باشد، در پروژه های باز طراحی بسیار حائز اهمیت است. وضع موجود پروژه از دو 
توده ی ساختامنی که عبارت بودند از اسکلت بنای اصلی در مرکز زمین و سوله ی انبار قدیمی 
در منتهی الیه رشق زمین تشکیل شده بود. اسکلت بنای اصلی، دارای هندسه ی بسیار نامنظم 
و تکه تکه بود که با چرخش ۴۵ درجه ی دستگاه پله در سمت ورودی (غرب) این ناهامهنگی 
تشدید شده بود. سوله ی انبار قدیمی، با توجه به اینکه توسط کارفرما برای استخر و ملحقات 
آن در نظر گرفته شده بود، هم از نظر سازه ای و هم از نظر ابعاد و ارتفاع، برای این کاربری 
مناسب نبود. بنابراین سؤال اصلی پروژه این بود: چگونه می  توان دو توده ی جدا از هم با 
هندسه های نامنظم، نا همگون و عملکردهای متفاوت را در یک خانه به وحدت رساند؟ ایده ی 

ما استفاده از زمین پروژه جهت تعریف یک باغ و تبدیل «خانه» به «خانه ـ  باغ» بود.
باغ، در معامری ایرانی پاسخ به نیاز است: نیاز به حرکت، سکون، وحدت، کرثت، معنا، 
. با ایجاد یک سطح زیرین پاسخ گفته می شود. این سطح زیرین با   ... طبیعت، هندسه و 
ایجاد همگرایی میان عنارص متفرق، آنها را نظام می دهد و در عین حال از نظام دهی آنها نیز 
تأثیر می پذیرد. بنابراین برای باز تعریف الگوی خانه ـ باغ در سایت مورد نظر، هر یک از سه 
عنرص خانه، استخر و باغ به صورت مجزا تجزیه تحلیل شدند و پس از تعریف الزامات درونی 
و عملکردی هر کدام، با ترسی این نظامات در یکدیگر، سعی در ایجاد یک زبان واحد برای 

پروژه شد. 

اسکلت خانه نیاز به تعریف یک هندسه ی منظم و همگن داشت که عالوه بر اینکه با 
ساختار عملکردهای درونی هامهنگ باشد، نیازهای اقلیمی را مرتفع سازد و با کنرتل دید از 
پالک های مجاور، برای بنا ایجاد محرمیت مناید. سوله ی قدیمی برای تبدیل شدن به استخر، 
نه تنها نیاز به برداشنت یک ردیف از ستون های سازه و گسرتش ابعاد پالن  داشت، بلکه به 
دلیل کمبود ارتفاع سقف، نیاز بود که سطح زمین آن حداقل ۶۰ سانتی مرت پایین برود. اما باِغ  
مجموعه به عنوان مهم ترین قسمت طراحی، به صورت یک بسرت یکپارچه تعریف شد که 
از سمت غرب رشوع شده و با افزایش ارتفاع تا ۴۵+ به سمت جنوب و سپس کاهش ارتفاع 
به ۵۰- در منتهی الیه رشقی زمین در جوار استخر در عین تعریف یک توپوگرافی جدید برای 
باغ، اختالف ارتفاع ۱۳۵ سانتی مرتی میان ساختامن مسکونی و سطح استخر را از بین می برد. 
از سویی دیگر، نظام دهی داخلی باغ در تعامل با هندسه ی ساختامن، به چهار قسمت مجزا 
تبدیل شد که با بازخوانی عنارص باغ ایرانی مانند کرت بندی ها، مسیرهای حرکت، فضاهای 
سبز و آبنام ها، هر کدام از این چهار قسمت به صورتی سازماندهی شدند که در عین داشنت 

ویژگی های مختص به خود، دارای وحدت با کلیت باغ و بنا هستند.
خطوط حاصل از کرت بندی باغ، از غرب رشوع و با ادامه در جنوب در نهایت در رشق 

پروژه با نفوذ در درون استخر پایان می یابند. 
نحوه ی  (استخر)،  پروژه  رشقی  انتهای  و  مرکز  مجموعه،  اصلی  ورودی  در  آب  حضور 
ارتباط استخر با باغ، به خصوص انعکاس باغ در استخر و همچنین نظم هندسی محوطه سازی 
روحیه ای بسیار ایرانی به پروژه بخشیده و باغ پروژه را به یکی از ارکان اصلی و وحدت بخش 

سایر عنارص با هم تبدیل کرد.

 نام پروژه/ عملکرد: خانه ـ    باغ ِجی
 رشکت/ دفرت طراحی: استودیو آینده

 معامر اصلی: امیر فرشاد غفار زاده
 همکار طراحی: امیر ثابت

 ناظران معامری: حسین سوداوی، امیر فرشاد غفار زاده
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلر جذبی و موتورخانه ی مرکزی، بتنی

 آدرس پروژه: اصفهان، خیابان ِجی، کوچه ی صاحب الزمان
 مساحت/ زیر بنا: ۹۰۰ مرت مربع

 کارفرما: حسینی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۲

 عکاسی پروژه: فرشید نرص آبادی (گروه معامری آذر)
future.designstudio.2015@gmail.com                                                      :ایمیل 



۴۳۶۴۳۷

   قبل از بازسازی



۴۳۸۴۳۹

سالن زیبایی فهیام

فرشاد فرهد، سپیده ولیعهدی

استفاده ی  ناخن، جهت  با  کاربری تخصصی خدمات مرتبط  با  یادشده  بازسازی  پروژه ی  در 
بانوان، سعی بر آن بوده با توجه به پتانسیل کاربری و عملکرد، طراحی درخور با موضوع 

صورت گیرد.
به همین دلیل در استفاده از مواد مرصفی از مصالحی که دارای رنگی مناسب و جذاب 
باشند استفاده گردید. استفاده از این رنگ ها در زمینه ای کامالً سفید و خاکسرتی صورت گرفت 

تا رنگ های استفاده شده خود را به بهرتین شکل ممکن منایش دهند.
کالبد اصلی و اولیه ی فضا در واقع یک واحد مسکونی بود که به مّدت ۲۷ سال کنار 

گذاشته شده بود و از آن به عنوان انبار استفاده می شد.
در بازدید اولیه و اعالم نیازهای کارفرما درصدد برآمدیم ابتدا به تفکیک فضایی که در 
بود  به عنوان مزوِن دوخت  زیبایی و دیگری  به عنوان سالن  کاربری، یکی  واقع شامل دو 

بپردازیم.
در قدم اول با توجه به درخواست کارفرما تنها سالن زیبایی نیاز به طراحی داشت به 

همین منظور ابتدا فضای مورد نیاز سالن زیبایی از فضای مزون تفکیک گردید. 

به همین خاطر در قسمت پاگرد راه پله دیوارها جهت گشودگی بیشرت برای ورود به دو 
فضا به عقب کشیده شد فضاها کامالً از یکدیگر منفک گردید. همچنین با توجه به پتانسیل 
موجود در محل ورودی به سالن سعی بر ایجاد شکاف در سقف به منظور حضور نور طبیعی 

به داخل و انعکاسی از آسامن در فضای داخلی گردید. 
در قسمت دوم با توجه به ازدیاد ستون ها بر آن شدیم تا از طریق تیغه کشی و تفکیک 
فضایی شامل فضاهایی همچون سالن طراحی، سالن آموزش، قسمت پدیکور، پذیرش، اتاق 

اسرتاحت کارکنان، رسویس های بهداشتی و فضای انتظار به پنهان کردن ستون ها بپردازیم.
در این میان با توجه به ازدحام جمعیت و نیاز به فضایی مناسب جهت انتظار و پذیرایی 
در زمان های خاص تصمیم به ایجاد یک فضای تِراس گونه در قسمت مرکزی فضا شد که با 
توجه به دید این فضا با مبلامن و پوشش گیاهی به همراه پوشش کف که از جنس آجر و 

کاشی که گرمای بیشرتی را القاء می منود استفاده گردید.
همچنین در قسمت آموزش با استفاده از پنجره های قدی با طاق های نیم دایره ای شکل 

سعی بر ایجاد فضایی شفاف، که قابل رویت برای مدیریت سالن باشد، ایجاد گردید.
نقاط  در  رنگی  کاشی های  از  استفاده  در  پروژه  این  عطف  نقطه ی  گفت  بتوان  شاید 
مختلف پروژه از جمله پیشانی پله ها، دیوارهای راه پله و تراس دانست که همخوانی مناسبی 

با نوع عملکرد فضایی داشت.

 نام پروژه/ عملکرد: سالن زیبایی فهیام، خدمات تخصصی ناخن
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری فرهد و همکاران

 معامران اصلی: فرشاد فرهد، سپیده ولیعهدی
 همکاران طراحی: سوگل ولیعهدی، امیر ولیعهدی، فاطمه عالی ابوذر، علی اکرب ظهیری

 طراحی و دکوراسیون داخلی: فرشاد فرهد، سپیده ولیعهدی
 آدرس پروژه: کرج، جهانشهر، خیابان کرسی، نبش کوچه ی نسیم

 مساحت/ زیر بنا: ۲۰۰ مرت مربع
 کارفرما: فهیام موالیی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: خرداد ۱۳۹۷-شهریور ۱۳۹۷
 عکاسی پروژه: محمدرضا عبداللهی

Farshadfarhad@gmail.com                                                                     :ایمیل 



۴۴۰۴۴۱



۴۴۲۴۴۳

مجتبی کاظمی

مجموعه ی فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز

پروژه ی طراحی مجدد و بخش الحاقی مجتمع رفاهی دانشگاه شیراز، در منطقه ی باغ های 
بنایی ملی مربوط به  ارم واقع شده است. ساختامن موجود،  باغ  رشک بهشت در نزدیکی 
دهه ی چهل خورشیدی بود، که در سال های مختلف، مورد تغییرات کالبدی و کارکردی قرار 
گرفته است. در محوطه ی مجموعه، درختان کهنسالی وجود دارد که احتامالً از بقایای باغ های 
رشک بهشت (احتامالً محور اصلی باغ ابوالفتح خانی) بوده است. همچنین از سمت شامل 
غرب، نارنجستان هایی انبوه، ساختامن اصلی مجموعه را در بر گرفته که عالوه بر تلطیف هوا، 

منظره ی دلپذیری را به وجود آورده است.
طراحی با توجه به خواسته های اصلی کارفرمای پروژه مبنی بر حفظ کاربری فرهنگی 
موجود (آمفی تئاتر، اتاق های کنفرانس و ...) و الحاق کاربری های خدماتی و رفاهی (رستوران، 
فست فود و ...) و همچنین تعامل با فرم و سازه ی ساختامن موجود و عوامل محدودکننده ی 
طرح صورت گرفته است. خواسته های اصلی کارفرما، طراحی و اجرای همزمان پروژه، هندسه ی 
کشیده ی بنای موجود، نارنجستان های جبهه ی شاملی و نوع سازه ی بنای موجود (سقف دال 

بتنی در تراز اول، خرپاهای فوالدی در تراز دوم، و پوسته ی بنت مسلح بنا که حداقل امکان 
تغییرات در جداره های خارجی را به وجود می آورد) اصلی ترین عوامل محدودکننده ی طرح 
غنای حسی، خاطره انگیزی،  پروژه ی  کالن، شامل  اسرتاتژی های  و  اهداف  هستند. همچنین 
رسزندگی فضاهای داخل، سلسله مراتب فضایی، ارتباط برصی فضاهای مکث با محوطه سازی 

بیرون، و حفظ متامی درختان نارنجستان (متامی درختان) بوده است.
پالت فرمی فضاهای داخلی رستوران (جداره ها، جداکننده ها، سقف ها، املان های دکوراتیو     
و ...) با الهام از فرم ستون های اصلی ساختامن موجود، به شکل مخروط ها، نیم مخروط ها و 
استوانه های توخالی صورت گرفته است. همچنین خرپاهای فلزی طبقه ی دوم، در رستوران ها 
بر  تا  شدند  کشیده  بیرون  سقف  میان  از  «پالیمپسست»  همچون  رستوران،  پیش فضای  و 
جذابیت برصی پروژه بیفزایند. در طراحی بخش الحاقی رستوران (باربیکیوی روباز)، با توجه به 
محدود شدن فضای شامل غرب بنا به نارنجستان ها، تصمیم بر آن شد تا رصفاً در فضای خالی 
بین درخت ها با ساخت ستون های منفرد بتنی، بالکن های منفرد و با ابعاد متفاوتی داشته 
باشیم که به وسیله ی پل های چوبی به یکدیگر متصل می شوند، بنابراین، عالوه برجلوگیری از 
قطع درخت ها (حتی یک درخت)، موفق به خلق منظره ای دلچسب و فضایی پر هیجان و 

خاطره انگیز شدیم.

 نام پروژه/ عملکرد: مجموعه ی فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری چارک

 معامر اصلی: مجتبی کاظمی
 همکاران طراحی: محمد شیخ نیا، محمد شبانکاره
 طراحی و دکوراسیون داخلی: دفرت معامری چارک

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: سیستم تهویه ی هواساز، سازه ی ترکیبی بنت و فلز
 آدرس پروژه: شیراز، خیابان ساحلی غربی، مجموعه ی فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز

 مساحت/ زیر بنا: ۳۲۰۰ مرت مربع 
 کارفرما: دانشگاه شیراز

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۴-۱۳۹۵
 عکاسی پروژه: بهروز مصالیی

www.charak_arc.com                                                                        :وب سایت 
www.m.kazemi_arc@yahoo.com                                                             :ایمیل 



۴۴۴۴۴۵



۴۴۶۴۴۷

اتاق فکر و اسرتاحت اساتید

حامد کامل نیا

 نام پروژه/ عملکرد: اتاق فکر و اسرتاحت اساتید، مرکز توسعه فناوری های پیرشفته
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت فنی دانشکده ی معامری وشهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

 معامر اصلی: حامد کامل نیا
 همکاران طراحی: علیرضا خراسانچی، شکوفه شایسته، محمدحسین قاسمی، سمیه جهان پناه

 طراحی و دکوراسیون داخلی: حامد کامل نیا
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: فن کویل، فلزی

 آدرس پروژه: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد 
 مساحت/ زیر بنا: ۹۵ مرت مربع

 کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: خرداد۹۶-بهمن۹۶

 عکاسی پروژه: شکوفه شایسته
www.hkamelnia.ir                                                                             :وب سایت 

عمده ی فضاهای موجود در کاربری های آموزشی و پژوهشی فاقد کیفیت فضایی الزم هستند؛ 
فضاهایی خاکسرتی و کسل کننده، با نور بسیار کم، بیگانه با محیط طبیعی و مبلامن بسیار 
شلوغ ... که برهم زننده ی مترکز بوده و خاصیت گریز از فضا را به مخاطب القاء می کنند. به 
این موضوع کمبودها و مضایق شدید مالی نیز اضافه می شود، که باید تصمیامت حداقلی ولی 

تأثیرگذار اتخاذ شود.
این فضاها که در داخل یک سوله قرار دارند، از نظر فضای درون و بیرون بسیار بی کیفیت 
هستند و حتی دید فضا به بیرون نیز از منظر قابل قبولی برخوردار نیست، و الزم بود تا به 

ایجاد یک منظر درون فضا توجه شود. فضا به سه محدوده تقسیم شده است: اولی فضای 
اصلی که به عنوان اتاق فکر و مترکز (قاب آبی)؛ دومی فضای اسرتاحت (قاب زرد) و سومی 

نیز فضاهای خدماتی (قاب خاکسرتی).
در این فضا سعی شده با استفاده از عنارص حداقلی به ارتقاء کیفیت فضایی کمک کنیم. 
حضور درخت به عنوان یک منظر درون فضا، استفاده از دو هاب (Hub) رنگی زرد و آبی، 
و مبلامن مینیامل برای ایجاد فضایی آرامش بخش و تا حدود بسیاری برای تأمل و تفکر. شاید 
همجواری رنگ آبی و رنگ زرد را بتوان به استعاره های شعری سهراب سپهری پیوند زد: زرد 

(زمین) در کنار آبی (آسامن): زمین + آسامن.
اتاق آبی خالی به مثابه ی «روان» تائوئی ست، نشانه ی حکمت، سالمت فکر و عمل.



۴۴۸۴۴۹



۴۵۰۴۵۱

ُدن کافه

علی گرجیان جلفایی، بابک کریم پور

 نام پروژه/ عملکرد: ُدن کافه
 معامران اصلی: علی گرجیان جلفایی، بابک کریم پور

 همکار طراحی: زهرا محمودی منش
 طراحی و دکوراسیون داخلی: بابک کریم پور، زهرا محمودی منش

 آدرس پروژه: اصفهان، خيابان آذر، نبش کوچه ی شامره ی یک 

 مساحت/ زیر بنا: ۹۷ مرت مربع
 کارفرما: کاووس خلیلی، امیر میناییان

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: بهمن ۱۳۹۶-اردیبهشت ۱۳۹۷
 عکاسی پروژه: علی گرجیان جلفایی

www.aligorjian.com                                                                          :وب سایت 

پروژه در محله ی عباس آباد و در حاشیه ی خیابان آذر واقع شده. این محله از لحاظ اجتامعی و 
تاریخی جزء محالت قدیمی اصفهان است، اما بافت کالبدی آن به سبب قرارگیری در محدوده ی 
مرکز شهر و همچنین توانایی مالی اهالی این منطقه، جزء دسته ی نو ساز، طبقه بندی می شود. 
یکی از مواردی که در این مکان قابل توجه است، غریب گز بودن این محله می باشد که سبب 
گردید این واحد تجاری در چند سال گذشته تقریباً بدون فعالیت به حیات خود ادامه دهد. 
از طرفی دیگر، در سال های اخیر اضافه شدن چند مجموعه مانند شهر کتاب اصفهان به این 
محله، باعث افزایش تنوع در کاربری های موجود شده و نتیجتاً جذب مخاطب بیشرتی از شهر 

را به دنبال داشته است. 
موضوعی که در برنامه ریزی و طراحی این پروژه مطرح شد، ابتدا تصمیم برای تعیین 
جامعه ی مخاطب (هدف) و دیگری استفاده از قابلیت فضای شهری، برای مقابله با تراکم سازی 
در شهر بود. بر همین اساس و بر مبنای اسرتاتژی کلی ای که تعیین شد، جامعه ی هدف اولیه، 
افراد محلی در نظر گرفته شدند و در برنامه ی طراحی پروژه، موضوع تعامل کافه با شهر با 
ایجاد فضایی باز و همچنین «سلسله مراتب در سکانس و تبدیل رفتار» مورد نیاز یک کافه به 
عنوان مبنای عمل قرار گرفت. این برنامه با در نظر گرفنت یک فضای نیمه باز (ایوان شهری) در 
پروژه عملی شد و با از بین بردن مرز، به عنوان خط و تبدیل آن به فضا فرصتی برای گفت و گو 
میان درون و بیرون (کافه و شهر) محیا ساخت. طرح این پروژه به ازای باز شدن بخشی از کافه 
به شهر، به رهگذران پیام وجود فضایی برای توقف و گفت و گو می دهد و با ورود به داخل این 

فضا می توانند با آرامش از منظره و جنب و جوش فضای بیرونی بهره مند شوند. 

با توجه به اینکه این کافه در جداره ی اصلی خیابان قرار دارد، استفاده از جزئیات قابل 
ادراک و قابل ملس در طراحی کالبدی منای خارجی برای اثر گذاری بر مخاطب و ارتباط فیزیکی 
و برصی با عابر پیاده که با رسعت کم و عابر سواره که با رسعت زیاد از جلوی این ساختامن 
می گذرند، اهمیت داشت. همچنین با توجه به موقعیت واحد تجاری در ساختامن موجود، 
حفظ نور طبقه ی زیرزمین و ارتباط بدنه ی خارجی با سیامی شهری هم از اولویت های در 
نظر گرفته شده برای طراحی منا بود و نیز با عبور نور از میان مشبک های منا و سایه اندازی 
ارتباط بیرون و درون حفظ گردید تا محیطی دوستانه و باکیفیت به  این  در فضای میانه، 

وجود آورد.
پروژه ی ُدن کافه، تالشی است در راستای ارائه ی تعریف تجربه ی فضایی جدید و نگرش 
به کافه به عنوان رویداد اجتامعی مؤثر در شهر با رویکرد پاتوق اجتامعی برای اقشار و سنین 
مختلف و عاملی در جهت افزایش سطح کیفیت تعامالت اجتامعی در واحد همسایگی یا 
محله و ایجاد خاطره ی جمعی. موضوع دیگری که در طرح این پروژه اهمیت داشت، بهینه 
شدن هزینه ها و استفاده از هویت برصی و شخصی سازی در بهره برداری از کافه بود، به همین 
منظور جزئیاتی همچون: میزها، بار به همراه صندلی، چراغ های آویز، چوب لباس، منو، ظروف 
بیرون بر، لوگو و گرافیک محیطی، طراحی و عنارص موجود در فضای کافه به صورت دست ساز 
اجرا شدند. پروژه ی ُدن کافه سعی به بازیابی فضاهای نیمه باز و میان فضاهای گمشده ای در 

معامری ایرانی دارد که همراه با فضای سبز بر روح و روان مخاطب تأثیر می گذارد.



۴۵۲۴۵۳

پالنایزومتزیک



۴۵۴۴۵۵

رستوران ریواس    

مهسا مجیدی

 نام پروژه/ عملکرد: رستوران ریواس
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری باغ ایرانی

 معامر اصلی: مهسا مجیدی
 همکاران طراحی: انوشه احمدی، پانته آ پرهامی، مهدی نیکخواه آزاد، یاشار منتظری

 طراحی و دکوراسیون داخلی: مهسا مجیدی، انوشه احمدی، پانته آ پرهامی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: وی آر اِف، فلزی

 آدرس پروژه: اتوبان چمران، تقاطع خیابان الف و جوانان

 مساحت/ زیر بنا: ۴۷۴ مرت مربع
 کارفرما: بخش خصوصی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: تیرماه ۹۴-آبان ۹۴
 عکاسی پروژه: افشین قادرپناه

www.persiangarden.net                                                                     :وب سایت 
 offic@persiangarden.net                                                                         :ایمیل 

رستوران ریواس در تقاطع خیابان الف و اتوبان چمران قرار گرفته است. قرارگیری پروژه در 
کنار یکی از بزرگراه های اصلی شهر، امکان دیده شدن بیشرتی به بنا می دهد. بنای مذکور 
قدمتی ۱۰۰ ساله دارد که در طول این مدت بارها مورد بازسازی قرار گرفته است. کاربری اولیه 
این بنا مسکونی-تجاری بوده که بعدها در گذر زمان به فست فود «پرپروک» تغییر کاربری 
داده است. کارفرما متایل داشت تا ساختامن مورد نظر به بنایی شاخص در کنار اتوبان چمران 
تبدیل شود، و توجه عابرین پیاده و سواره را به خود جلب مناید. بنابراین تصمیم گرفتیم تا 
منای ساختامن را به صورت یک بیلبورد در مقیاس شهری طراحی کنیم. برای دستیابی به این 
امر در وهله اول، با توجه به موقعیت بنا، حجم طبقه ی دوم به سمت بزرگراه چرخانده شد 
تا منای ساختامن به موازات محور اصلی بزرگراه قرار گیرد. در گام بعدی، به منظور تلفیق 
فضای داخل و از میان برداشنت مرز بین این دو، متامی جداره های خارجی طبقات همکف و 
اول به پوسته های شفاف تبدیل شدند. با این کار، استفاده کنندگان در داخل رستوران خود را 
هرچه بیشرت در بیرون و مخاطبان در اطراف رستوران هرچه بیشرت خود را در داخل ساختامن 

احساس می کنند.
ایده آل کارفرما داشنت رستورانی بود که شعارش برای مخاطبین بازدید از آشپزخانه باشد. از 
طرفی منای دو پوسته کمک زیادی به کنرتل نور و تهویه می کرد. به دلیل ثابت بودن شیشه ها 
و پیچ بودن ورق پانچ به منا در رستوران قبلی، کارگران برای تسهیل تهویه مقداری از شیشه ها 
را شکسته بودند. ایده ی استفاده از منای دوپوسته ضمن ایجاد دید برصی مطلوب برای کاربران 

فضا، موضوع کنرتل نور و تهویه را هم حل می کرد.
در بازدید اول از پروژه، بطری های دور ریخته شده در جلوی ساختامن نظر ما را به خود 
جلب کرد. با بازیافت بطری های استفاده شده در رستوران، آن ها را در منای ساختامن به کار 

بردیم. با انجام این کار سعی کردیم تا بنا در بین بافت موجود بارزتر به نظر برسد و همچنین 
منا ارتباط بیشرتی با کاربری ساختامن پیدا کند.

به منظور به اجرا در آوردن ایده ی مذکور، بطری ها در دو سمت داخلی و خارجی منا از 
طریق دو شبکه ی موازی متشکل از دو ورق فلزی برش خورده، به هم متصل شدند، که در 
محل متاس بطری و ورق با حلقه های پالستیکی مهار شدند. در نهایت، مدول منا با اتصال این 
دو ورق فلزی از طریق یک قاب فلزی شکل گرفت، که با تکرار این مدول، شبکه ی یکپارچه ی 

منا ایجاد شد.
با استفاده از این بطری های بازیافت شده، منای جدید در نقش یک دیوار سبز عمل کرده 
و در شب با استفاده از نورهای پارامرتیک، روشنایی و درخشش بیشرتی پیدا می کند. همچنین 
با امکان بهره مندی از نور روز و تهویه در محیط آشپزخانه، کیفیت فضایی مناسبی برای کار 

ایجاد شده است. کارفرما از ابتدا می خواست آشپزخانه برای همه قابل بازدید باشد.
سایه روشن  می افتد.  منا  بطری های  روی  بر  روز  طول  در  بنا  اطراف  درختان  سایه ی 
ایجادشده بر روی بطری ها تأثیر درختان بر روی منای ساختامن را نشان می دهد، که در طول 
شب از بین می رود. با نورپردازی پشت بطری ها سعی کردیم تا تأثیر محیط اطراف در طول 
شب هم بر روی ساختامن ادامه پیدا کند، و سایه روشن مورد نظر بر روی بطری ها ایجاد شود.

در فضای داخلی، الیه های اضافه شده ی موجود بر روی سقف طبقات را برداشتیم، تا 
سقِف طاق رضبی منایان شود. این رویکرد باعث سبُک شدن بنا و منایان شدن اصالت ساختامن 
اکسپوز  به صورت  برقی  تأسیسات  به  مربوط  لوله های مسی  و  مکانیکی  تأسیسات  گردید. 
در زیر سقف نصب شدند. همچنین، برای تقویت سازه در قسمت شاملی و غربی طبقه ی 
همکف دو دیوار اکسپوز بتنی اضافه، و ستون ها با صفحات فلزی تقویت شدند تا ساختامن 
از استحکام بیشرتی برخوردار شود. پله ی بیرونی ساختامن با انتقال دیوار کناریش به فضای 
داخلی آورده شد، تا ارتباط بین طبقات از درون میرس شود. در کنار پله، شبکه ی توری فلزی 
قرار گرفت و فضای راه پله را با حالتی نیمه شفاف از فضای نشیمن جدا کرد. با اجرای سقف 
در فضای خالِی کنار این پله، امکان استفاده از این بالکن در فضای باز برای مشرتیان رستوران 

ایجاد شد.



۴۵۶۴۵۷
پالن طبقه ی دومپالن طبقه ی اولپالن طبقه ی همکف

مقطع



۴۵۸۴۵۹



۴۶۰۴۶۱

در  که  مفاهیمی هستند  آینده،  پنجاه سال  تا  تداومی  و  قاجار  از  لوکس، حضوری  منایشی 
طراحی پروژه وجود داشته اند.  پروژه «طالفروشی رحیم زاده» با قدمت ۱۱۳ ساله ی خود، در 
راسته طالفروشان بازار تهران قرار دارد. این قدمت و متایل کارفرما به شاخص (Iconic)  بودن 
کار، موجب شد از بنای شاخصی که از لحاظ زمانی و مکانی نزدیک  به پروژه بوده و هم چنین 
شاخص ترین پروژه سلطنتی و لوکس دوره قاجار محسوب می شود، الهام گرفته شده و باتوجه 
با پوشش رستارسی بدنه ی  به اهمیت نگاه به آینده، به روز شود.  تاالر آینه کاخ گلستان 
دیوارها و سقف، در طراحی طالفروشی الگویی الهام بخش بوده است. این تزئینات (آینه کاری) 
در این پروژه به صورت اجزای مکعبی از جنس کروم برای تعریف پوشش دیوار و سقف، 
امروزی شدند. مفهوم توجه به قدمت و تاریخ پروژه فقط در تکرار الگوی آینه کاری قاجاری 
و ارائه مدرن آن نبوده، بلکه این توجه از طریق منایش سابقه ی خود، تاریخ و الیه های گذشته 

مکان نیز صورت گرفته است. به این منظور سقف اصلی آجری منایان (Exposed) در پس 
حرکت های امروزی (مکعب های کرومی سقف) دیده می شود. وضعیت پیشین طال فروشی که 
سه طبقه است، شامل بخش فروش در طبقه اول (همکف)، اداری و اسرتاحت در طبقه دوم 
و انبار نفت در طبقه سوم می شود. در تعریف فضایی جدید، طبقه اول برای بخش فروش، 
طبقه دوم بخش فروش VIP و طبقه سوم به تعمیرات و اسرتاحت کارکنان اختصاص یافت.   
باتوجه به دسرتسی مناسب و راحتی که بخش VIP در طبقه دوم نیاز دارد، باالبری اختصاص 
داده شد که تا دسرتسی های بین طبقات اول تا سوم را فراهم می کند. زمان اندک مجاز برای 
تعطیلی فروشگاه و عدم وجود فضای کافی برای فعالیت های کارگاهی در محل و عملیات 
درجا، موجب انجام عملیات اجرایی پیش ساخته و کدگذاری اجزای فضا از جمله مکعب های 
کرومی دیوار و سقف شده است. این مکعب ها به ابعاد ۴*۴ سانتی مرت بوده که شامل پنج وجه 

هستند. وجه پایینی آن ها حذف شده و داخل مکعب کروم به رنگ رزگلد درآمده است.

رضا مفاخر

بازسازی، مقاوم سازی و طراحی داخلی فروشگاه طال و جواهر رحیم زاده

 نام پروژه/ عملکرد: بازسازی، مقاوم سازی و طراحی داخلی فروشگاه طال و جواهر رحیم زاده
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت مهندسین مشاور زما

 معامر اصلی: رضا مفاخر
 همکاران طراحی: سحر حق پرست، نازنین جوانشیر، ساینا افشار، نسرتن فدایی، مهشید 

سالمتی، حامد رسحدی، الناز اسدیان، مجید محمود زاده، مسعود سلیامنی فر، پدرام رحیمی، 
مسعود خباز، کوروش مجیدی فر

 طراحی و دکوراسیون داخلی: رضا مفاخر
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: سیستم رسمایش و گرمایش وی آر اف، سپتیک تانک و سیستم 

فاضالبی همسو با ارزش های بافت تاریخی بنا، سازه ی سنتی با اسکلت فلزی و سقف طاق رضبی
 آدرس پروژه: تهران، بازار تهران، راسته ی زرگرها، فروشگاه مرکزی طال و جواهر رحیم زاده

 مساحت/ زیر بنا: ۷۵ مرت مربع
 کارفرما: فروشگاه طال و جواهر رحیم زاده

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: تیر ۱۳۹۵-شهریور ۱۳۹۵ 
 عکاسی پروژه: پرهام تقی اف

 www.xema.ir                                                                                     :وب سایت 



۴۶۲۴۶۳
   قبل از بازسازی



۴۶۴۴۶۵



۴۶۶۴۶۷

سید جلیل موسوی

بازسازی ساختامن منایندگی کاشی تربیز و کرابن

 نام پروژه/ عملکرد: پروژه ی بازسازی منایندگی کاشی تربیز و کرابن، تجاری
MA رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری موسوی و همکاران 

 معامر اصلی: سید جلیل موسوی
 همکاران طراحی: راضیه شعاعی، سیدآکام کاتورانی، سپهرعدالتی مرفه، الهه افروخته، 

علیرضا مرادی مشکین، سنبل حامتی، هومن سعادت 
 MA طراحی و دکوراسیون داخلی: دفرت معامری موسوی و همکاران 

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: پکیج حرارتی و کولر گازی، فلزی

Keraben آدرس پروژه: همدان، بلوار مدنی، منایندگی کاشی تربیز و 
 مساحت/ زیر بنا: ۹۴/۵۱ مرت مربع، ۳۵۲/۷۰ مرت مربع

 کارفرما: رشکت پایور تجارت
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: فروردین ۱۳۹۵-تیر۱۳۹۶

 عکاسی پروژه: علی دقیق، عطا مبارکی نوین
architects.mousavi@gmail.com                                                               :ایمیل 

فروشگاه در طی ۲۰ سال گذشته سه بار دستخوش تغییر شده است. آخرین بار به درخواست 
رشکت تولیدکننده ی کاشی تربیز و کرابن، منای ساختامن با استفاده از ورق های کامپوزیت 
پوشش داده شده بود. اما هیچ  یک از تغییرات در نهایت نتوانسته بودند رضایت مالک و 

رشکت را جلب منایند.
هنگامی که کار به دفرت ما ارجاع شد، آنچه در بررسی بنا جلب نظر می کرد دو نکته مهم بود:
۱) بسته بودن فضا و ارتباط ضعیف طبقات با یکدیگر، به گونه ای که مراجعین هیچ تصوری 
از طبقه ی باال که فضای منایشگاهی بسته در آن وجود داشت و نیز از زیر زمین که محصوالت 

جانبی را در آن قرار داده بودند، نداشتند.
۲) سختی انتخاب کاشی برای مشرتیان به دلیل تنوع زیاد و عدم تصور چیدمان در فضاهای 

مورد نظر.
این دو مسئله مبنای شکل گیری ایده ی اصلی بازسازی قرار گرفت:

شفافیت در فضاها و سیرکوالسیون مشخص در طبقات، به گونه ای که مراجعین در ابتدای 
ورود بتوانند درک درستی از متامی ابعاد فضا داشته باشند و همچون یک گالری سیرکوالسیون 

واضحی بین طبقات وجود داشته باشد.
با دقت در نحوه ی رفتار مشرتیان متوجه شدیم، که در خرید کاشی دو موضوع اهمیت 
آنها صورت  و ملس  دیداری  مواجهه ی  با  که  کاشی  بافت  و  ابعاد  رنگ،  انتخاب  ابتدا  دارد: 

می گیرد، و سپس تصور چگونگی چیدمان آنها که چالشی جدی برای خریداران است. 
بنابراین ملس و تصور و شفافیت فضایی موضوعات اصلی در شکل گیری پروژه ی بازسازی 

فروشگاه قرار گرفتند.

بدین منظور مکعب هایی با ابعاد مختلف و متناسب با اندازه ی رسویس و حامم های 
مرسوم در داخل خانه ها، در بدنه ی اصلی ساختامن قرار گرفتند که به عنوان «اتاق منایش» 
(Show Room)، مرز درون و برون را شکل دادند، و در نتیجه ی آن به جز مشرتیان، عابران 
هم شاهد انواع چیدمان های کاشی و رسامیک هستند که با تغییر در چیدمان، تغییر دامئی 

در منا صورت می گیرد.
در سازمان دهی خطوط اصلی بنا، هامهنگی با نیروهای سایت مد نظر قرار گرفته است. 
دید به مکان مذهبی روبه روی فروشگاه (امامزاده یحیی) و از طرف دیگر جهت گیری به سمت 
کوه الوند به عنوان شاخصه ی مهم جهت یابی طبیعی در شهر، و نیز هامهنگی با پنجره های 
اصلی و مشاهده ی آنها از سوی عابران، به مبنای اصلی چگونگی جهت گیری خطوط اصلی 

بنا بدل شده است.
نکته دیگر در بازسازی، تبدیل اصطالحاً بالکن فروشگاه که معموال بعنوان فضای دست 
دوم و انباری مورد استفاده قرار می گیرد به طبقه ای برای دسرتسی به شورروم های سطح دوم 
و مسیر ارتباطی طبقه همکف و دوم بود بنابراین توانست نه بعنوان بالکن درون فروشگاه 

بلکه بعنوان طبقه اول قلمداد گردد.
از سوی دیگر، فضایی برای طراحی و چیدمان دیجیتالی انواع کاشی و رسامیک در نظر 
با نظر  اپراتور بدهند و  مورد نظر خود را به  ابعاد فضاهای  گرفته شد. مشرتیان می توانند 
خود آنان چیدمان صورت گیرد، و نتیجه را در صفحه ی منایش بزرگ کنار پیشخوان فروش 
مشاهده منایند. بنابراین، با بازدید از فضاهای منایش واقعی و نیز استفاده ی نرم افزاری و منایش 

دیجیتالی، حداکرث کمک به مشرتیان در راستای انتخاب و خرید صورت می گیرد.
دیدن، ملس، طراحی و منایش ، انتخاب و خرید را به ویژگی لذت بخشی در این پروژه 

تبدیل منوده است.



۴۶۸۴۶۹

   قبل از بازسازی



۴۷۰۴۷۱

آرش میالنی نیا

موزه لوور در تهران

گنجینه ی فرهنگی موزه ها میراث مشرتک جهانی است که به یک کشور یا فرهنگ خاصی تعلق 
ندارد. موزه ی لوور یکی از بزرگ ترین گنجینه ی آثار متدنی متعلق به میراث برشی است که 
فرصت کشف و شناخت آثار شاخص فرهنگ جهانی کشورهای مختلف را در اختیار بازدید 
کنندگان می گذارد. منایشگاه لوور در تهران از زمان پیدایش موزها در ایران بی سابقه بوده 
است؛ این منایشگاه با گردآوری گزیده ای از آثار شاخص و فاخر از فرهنگ و متدن جهانی، 
باشیم. در  ایران  تقابل فرهنگ ها و متدن های جهانی در  ما شاهد  تا  را فراهم کرد  فرصتی 
این منایشگاه ۵۶ اثر از فرهنگ باستانی رم، یونان، مرص و بین النهرین همراه با آثاری از هرن 
کالسیک و مناظر از اروپا از جمله فرانسه، ایتالیا و آملان به منایش در آمد. در میان آثار این 
مجموعه، دو اثر تاریخی از ایران نیز در معرض دید بازدید کنندگان قرار گرفت: یکی عالمت 
این منایشگاه، مجموعه  با  از چغازنبیل. همزمان  لرستان و دیگری، تربی مفرغی  از  مفرغی 
عکس های عباس کیارستمی که در یک بازه ی زمانی ۱۰ ساله از لوور گرفته شده بود به غنای 

این منایشگاه افرود.
سابقه و ایده ی برگزاری این منایشگاه به فروردین سال ۱۳۹۵ برمی گردد. سفر «ژاک لوک 
مارتیز، رئیس کل موزه ی لوور» در آن سال به تهران منجر به توافقی شد که طی آن برگزاری 
منایشگاه های مشرتک موزه ی ملی ایران با موزه ی لوور در اسفند سال ۱۳۹۶ آغاز و در اولین 
همکاری نیز  منایشگاه لوور در تهران، در ساختامن دوران اسالمی (واقع در مجموعه ی موزه ی 
زمینه ی  در  بزرگی  دستاورد  تهران  در  لوور  منایشگاه  برگزاری  یافت.  گشایش  باستان)  ایران 
موزه داری و طراحی و مهندسی ساخت فضای منایشگاه موزه ای در سطح بین املللی در ایران 

محسوب می گردد. طراحی و ساخت فضای منایشگاهی جهت ارائه ی آثار تاریخی با اتکا به 
دانش و مهارت های داخل کشور با رعایت قوانین سختگیرانه ی نگهداری و نحوه ی منایش آثار 

موزه ی لوور اهمیت ویژه ی پروژه را در سطح ملی و جهانی دوچندان می کند. 
شنو گرافی و سناریوی این منایشگاه به گونه ای طراحی شد که بازدید کنندگان با عبور از 
فضاهای باز طراحی شده شامل منایش فیلم، عکس و اطالعات مرتبط با موزه، ضمن آشنایی با  
تاریخچه ی موزه ی لوور با آثار سایر فرهنگ ها و متدن ها در یک مجموعه ی منایشگاهی  نیز 
آشنا شدند. این منایشگاه در مساحتی حدود  ۴۸۰ مرت مربع، هشت دوره ی تاریخی موزه ی لوور 
را از پیدایش ارگ سلطنتی لوور، پیدایش مجموعه ها، تولد موزه، رؤیای جهانی شدن، باز کشف 
متدن های باستانی خاور نزدیک و خاور میانه، یونان و رم (کاوش ها و خریدها)، کشف دوباره ی 
قرون وسطی هرن زمان خود (داستانی بی پایان) را معرفی منود. طراحی داخلی و نورپردازی 
نقطه ای و استفاده از رنگ برای هر دوره ی تاریخی در پس زمینه ها و عکس هایی که تاالرها 
و رویدادهای تاریخی را برای مخاطبین روشن می ساخت، جلوه ی برصی زیبایی را پدید آورد. 
دقت و وسواس گروه طراحی داخلی به اندازه ای بود که انتخاب رنگ های پس زمینه با همکاری 
کارشناسان لوور و با توجه به دوره های تاریخی آنها بارها مورد بازبینی و انتخاب قرار گرفت 
لوور دریافت گردد. در  از موزه ی  تأییدیه های الزم  با موزه،  تا ضمن رعایت قوانین مرتبط 
نهایت، جهت امکان برقراری مناسب برصی بین مخاطبین با آثار منایش داده شده، سعی شد 
تا مداخله ی برصی حاصل از شیشه ها و ویرتین ها، حداقل و منایش آثار به گونه ای باشد تا 

مخاطب بی واسطه به مشاهده ی آثار هرنی بپردازد.

 نام پروژه/ عملکرد: موزه ی لوور در تهران
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری هورشار طرح

 معامر اصلی: آرش میالنی نیا
 همکاران طراحی: علی رفعتی زنگی، مژگان جیران پور، مازیار روان، مرتضی قاسمی، پژوهان 

باقری، عیسی ذکایی
 طراحی و دکوراسیون داخلی: دفرت معامری هورشار طرح

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: هوا رسان، دیوار باربر و سقف بتنی

 آدرس پروژه: خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، موزه ی ملی ایران
 مساحت/ زیر بنا: ۷۴۰ مرت مربع

 کارفرما: موزه ی ملی ایران، موزه ی لوور
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: شهریور-اسفند ۱۳۹۶

 عکاسی پروژه: مسعود غدیری فر
www.hoordesign.com                                                                       :وب سایت 
info@hoordesign.com                                                                            :ایمیل 



۴۷۲۴۷۳
  تصاویر آثار در فضای اصلی موزه ی لوور



۴۷۴۴۷۵

کارمان، خانه ی کار و دیدار 

نیلوفر نیکسار

 نام پروژه/ عملکرد: کارمان، خانه ی کار و دیدار، بیزنس کالب
 رشکت/ دفرت طراحی: استودیو دوازده

 معامر اصلی: نیلوفر نیکسار
 همکاران طراحی: پریسا الله قلی، آرمان اصغرلو، نگار نوری، ستایش نژادی، مهسا الهی وفا، 

منا حدادی
 طراحی و دکوراسیون داخلی: استودیو دوازده
 دکوراسیون و تجهیزات کافه: علیرضا طاهری

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: سیستم وی آر اِف برای تهویه ی مطبوع، سازه ی فلزی با طاق 
رضبی و دیوارهای باربر

 آدرس پروژه: تهران، خیابان پاسداران، خیابان کوهستان یکم
 مساحت/ زیر بنا: ۱۱۴۰مرت مربع، ۱۰۰۰ مرت مربع (در سه طبقه) 

 کارفرما: مونا شکرریز
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: آذر ۱۳۹۶-فروردین ۱۳۹۷

 عکاسی پروژه: علی دقیق، حمید آقایی، نگار نوری، نسام کشاورز
niloofar.niksar@gmail.com                                                                     :ایمیل 

پروژه ی «کارمان» در قالب بازسازی یک خانه ی مسکونی نیمه مرتوکه ی هزار مرتی با سه چالش 
عمده به «استودیوی دوازده» معرفی شد: زمان ۴ ماهه برای طراحی، تجهیز و اجرای ساختامن، 
محدودیت مالی و از همه مهم تر مواجه با کاربری و عملکردی  که تا به امروز در ایران مسبوق 
به سابقه نبوده است. مؤسسه ی «کارمان» اولین منونه  ی ایرانی شده ی فضای تعاملی صاحبان 
صنعت، تجارت و حرفه مندان است و علت عضویت فعاالن حوزه ی کسب و کار در اینگونه 

فضاها، گذران یک روز کاری در مکانی با کیفیت متامیز است.
این خانه ی قدیمی، فضاهایی با کیفیات متنوع داشت که باید بررسی می شدند هر کدام 
در زیست جدید قرار است چه کاربری داشته باشند، چقدر تغییر کنند و کدام بار مفهومی را 
انتقال دهند، چرا که این خانه گرچه در دهه ی چهل شمسی ساخته شده بود، فارغ از فرم های 
مدرنیستی معامری آن سال ها که در منطقه ی شمیران تهران متداول بوده است، از املان های 
ایرانی نظیر ارسی، پنج دری و حوضخانه بهره گرفته بود که ما سعی کردیم با محور قرار دادن 

زبان خانه، به لحاظ شکلی و محتوایی، روایتی معامرانه را شکل دهیم. 

ماهیت خانه به عنوان یک فضای خصوصی به فضایی عمومی تغییر یافت و تغییرات 
ساختاری در بسیاری از فضاها اعامل شد؛ به عنوان مثال اتاق رسایداری به کافه تبدیل شد و 
با الحاق یک باکس شیشه ای به گاراژ سابق، فضای ورودی و پذیرش شکل گرفت و استخر هم 
به popup space تبدیل شد. صورت این معامری تازه گاهی در همراهی با وضع پیشین بود و 
گاهی در تضاد با آن؛ اما از منظر تجربه گرایی فضا، داللت های مفهومی، شکلی کامالً متامیز از 
گذشته پیدا کرد. فضاهای تو در تو و شکل خاص سیرکوالسیون خانه بیانگر تلویحی این امر بود 
که رشوع طراحی می باید از سناریو نویسی برای حرکت افراد آغاز شود. در پروسه ی طراحی، 
پنج تیپ متفاوت از مراجعه کنندگان در نظر گرفته شد که رضوری بود در طراحی لحاظ شده 

و مواجهه ی فضایی آنها چه به لحاظ کاربری و چه به لحاظ برصی مورد توجه قرار گیرد.
نقطه عطف طراحی ما فضای حوضخانه بود که به النژ اصلی ساختامن بدل شد؛ در 
دیوارهای رشقی و غربی این فضا بازشوهایی تعبیه شد تا آکس رشقی ـ غربی ایجاد شده در 
تعامل با آکس شاملی ـ جنوبی که ارسی ها درست می کردند و بار برصی داشت، اتصال بین 
که حوض  بود  آکس  دو  این  تالقی  مرکز  در  آورد.  وجود  به  را  کافه  و  النژ  فضای  ورودی، 
می توانست خود را به شکل معناداری تعریف کند. حوض جدید با این مفهوم شکل گرفت که 
همچون حفره ای آینه ای، بازتاب دهنده ی بازی رنگ و نور ارسی ها باشد و پلتفرم ۸ ضلعی 
در وسط آن همچون لوگوس، عالوه بر یادآوری شکل سنتی حوض های ایرانی، فضایی برای 
تأسیسات  کلیه ی زیرساخت های  کنار تعویض  باشد. همچنین، در  اشیای مناسبتی  قراردادن 
مکانیکی، تعبیه ی سیستم جدید برای تهویه ی مطبوع و تعویض و تعریف مجدد تأسیسات 

الکرتیکی، ترمیم های جزئی سازه ای نیز غیر قابل چشم پوشی بود.



۴۷۶۴۷۷

    قبل از بازسازی

پالن طبقه ی دوم بعد از بازسازیپالن طبقه ی دوم قبل از بازسازی

پالن طبقه ی اول بعد از بازسازیپالن طبقه ی اول قبل از بازسازی

پالن طبقه ی همکف بعد از بازسازیپالن طبقه ی همکف قبل از بازسازی



۴۷۸۴۷۹



۴۸۰۴۸۱

هامیون همرنگ، مرتضی محرابی

شهری فراموش شده درون شهر جدید.
بسیار دیده و شنیده ایم که به معامری زیبا و پر معنی فالت مرکزی ایران پرداخته شده است، 
آنها را سبک شناسی کرده اند، بسیار دقیق آرشیو (رولوه) شده اند، از کتاب های مرحوم پیرنیا 
گرفته تا آندره گُدار و بسیاری از محققین ایرانی و خارجی، این بسیار شایسته بوده و هست، 
زیرا بیش از ۷۰ درصد اقلیم این رسزمین گرم و خشک است، و در نتیجه ی این امر بیشرت 

شهرهای این رسزمین دارای معامری خشتی و آجری هرنمندانه ای است.
ولی کمی دورتر در حاشیه ی بزرگرتین دریاچه ی دنیا و شاملی ترین بخش ایران، فرهنگ و 

هرن و معامری ساده، همگون با طبیعت و بسیار کارآمد شکل گرفته بود.
از آنجایی که در هیچ برهه ای از تاریخ به معامری این اقلیم آنچنان پرداخته نشد، در 

نتیجه بخش اعظمی از آن به دست فراموشی سپرده شده است.
با توجه به این پیشینه و هجوم خیل کثیری از مردم و نهادها به این اقلیم رسسبز و خوش 
آب و هوا اکنون با رسعتی بسیار زیاد رد پای این معامری و فرهنگ بومی، مانند جنگل های 

هیرکانی و اکوسیستم اقلیم، در حال از بین رفنت است.
از این رو، پس از ارجاع این پروژه به ما، پس از بررسی های میدانی و باتوجه به قرارگیری 
پروژه در نقطه ی عطف و جداره ی شهر تصمیم بر آن شد، تا بازتابی بسیار کلی و خوانا از 

خط آسامن شهر (تنکابن، شهری در غربی ترین بخش استان مازندران) را به صورت اتفاقی و 
با استفاده از مواد و مصالحی بسیار آشنا، یعنی چوب، به وجود بیاوریم تا دست کم خاطره ی 

شهرهایی با سقف های شیروانی را حفظ کنیم.
پروژه ی رستوران خط آسامن یک پروژه ی بازسازی است، یک ساختامن قدیمی در بخش 
به  توجه  با  ما  بود،  زمین خالی  ابتدای  تا  مابین ساختامن  و فضای  قرارداشت  زمین  انتهای 
برنامه ی فیزیکی موجود و درخواست کارفرما مبنی بر عدم تغییر در پالن و تخریب ساختامن 
قدیمی، ساختامن اصلی با ارتفاع ٧ مرت را به عنوان بلندترین جداره فرض کرده و با الگویی 
شایسته از سقف های شیروانی و چوب پوشاندیم، و با مکانیسمی الکرتیکی بخشی از این 

جداره ی چوبی را به عنوان نورگیر و درب ورودی باز و بسته شونده و متحرک ساختیم.
در بخش ورودی زمین نیز یک رسدر ورودی با الگوی سقف های شیروانی و مرتیال چوب 
در ارتفاع ٣ مرت قرار دادیم، و در فضای بین رسدر ورودی تا ساختامن اصلی کلبه هایی کوچک 
و بزرگ در ارتفاع حدود ٤ مرت قرار دادیم، تا بدین وسیله با نگاه به مجموعه حس نگاه به 

شهری با سقف های کوتاه و بلند را درک کنیم.
حس فضا در هنگام عبور از رسدر ورودی و گذر از میان کلبه ها و چمنزار و رسیدن به 
یادآور حضور در طبیعت، شهرها و روستا های قدیمی  ساختامن اصلی بسیار خاطره ساز و 

شامل را به خاطر بیننده می آورد.
فراهم  را  مهامن   ۱۳۳ از  پذیرایی  برای  فضایی  مرت مربع،   ۴۴۰ مرتاژ  با  مجموعه  این 

آورده است.

 نام پروژه/ عملکرد: رستوران خط آسامن
 رشکت/ دفرت طراحی: گروه معامران اکنون

 معامران اصلی: هامیون همرنگ، مرتضی محرابی
 طراحی و دکوراسیون داخلی: هامیون همرنگ، مرتضی محرابی

 نوع سازه: فلزی
 آدرس پروژه: ایران، مازندران، تنکابن، کیلومرت ۳ کمربندی تنکابن به رامرس

 مساحت/ زیر بنا: ۴۴۰ مرت مربع، ۳۹۰ مرت مربع
 کارفرما: پوریا محتشم خانی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: اسفند ۹۶-تیر ۹۷
 عکاسی پروژه: هامیون همرنگ، وحید حسن عباسی

www.aknoon.co                                                                                :وب سایت 
aknoon.group@gmail.com                                                                      :ایمیل 
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بهروز احمدی، مهدی نیک      طبع
بیامرستان تخصصی و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب ایران

انستیتو بین املللی اعصاب (INI) در شهر هانوفر آملان یک مرکز معترب جهانی است که پروفسور مجید 
سمیعی، جراح معروف ایرانی، آن را بنیان نهاده و مدیریت می کند. کلنگ تأسیس مرکزی مشابه در 
سال ۲۰۰۸ میالدی (۱۳۸۷) در شهر پکن چین توسط ایشان زده شد. در فروردین ۱۳۸۹، مهندس بهروز 
انجام  به  با موفقیت  را  نور  بیامرستان چشم پزشکی  پروژه ی  احمدی که تجربه ی طراحی و نظارت 
رسانیده بود، از سوی مسئولین وقت سازمان فرهنگی هرنی شهرداری تهران به منظور طراحی مرکز 
علوم و تحقیقات مغز و اعصاب ایران دعوت به همکاری گردید. در آغاز و قبل از انتخاب مشاور، زمینی 
به مساحت ۵۰۰۰۰ مرت مربع در منطقه ی ۲۲ تهران در مجاورت شهرک شهید باقری به این امر اختصاص 
یافته و بالفاصله عملیات تسطیح، آماده سازی، حصار کشی و تجهیز موقت کارگاه در روزهای آغازین 
سال ۱۳۸۹ توسط رشکت ساختامنی نیکان نیرو به عنوان مجری طرح انجام شده بود. در اردیبهشت 
۱۳۸۹کلنگ احداث پروژه با حضور دکرت قالیباف، شهردار وقت تهران، توسط پروفسور سمیعی به زمین 

زده شد.
در ابتدا، سه اصل از سوی کارفرما به عنوان رشوط اصلی اعالم گردید: نخست، تعجیل در طراحی، 
ساخت، تجهیز و بهره برداری این مرکز در قالب یک برنامه ی زمانی ۲۴ تا ۳۰ ماهه؛ دوم، محوریت 
پروفسور سمیعی به عنوان صاحب ایده و برنامه ریز اصلی طرح؛ سوم، طراحی ساختامن بر اساس طرح 

مرکز مغز و اعصاب هانوفر با تأکید بر حفظ فرم، اندازه و تناسبات آن.
نقشه های مرکز هانوفر با زیر بنای ۱۲۰۰۰ مرت مربع در اختیار مشاور قرار گرفت تا بر اساس آن، 
ـ تهیه  ـ که از سوی کارفرما ارائه می شودـ  طرحی با زیربنای ۳۰۰۰۰ مرت مربع و در قالب برنامه ای جدیدـ 
گردد. در کنار آن، یک کلینیک تخصصی و نیز یک مرکز اقامت، جهت اسکان اساتید و مهامنان مدعو 
مرکز تحقیقات مغز و اعصاب، یک مرکز هامیش و پیش بینی بخشی از پارکینگ های مورد نیاز مجموعه 

در برنامه ی طرح دیده شده بود که در مجموع زیربنای آن به ۵۰۰۰۰ مرت مربع می رسید.
آنچه در بررسی اولیه ی نقشه های مرکز INI در هانوفر دیده شد، غلبه ی فرم معامری بر عملکرد 
بیامرستان بود که از مهم ترین تبعات آن می توان به کاهش سطح مفید زیر بنا، ایجاد گوشه های تیز در 
فضاهای درمانی و نیز استفاده از ستون های مورب و کنسول های وسیع در سازه ی بنا اشاره کرد. طبعاً 
توجه به مطالعات زلزله خیزی و نزدیکی به گسل غرب تهران و نیز لزوم رعایت آیین نامه ها و مقررات 
ملی ساختامن ایران، انجام این سازه را دشوار و پر هزینه می کرد، اما این توضیحات، تصمیم کارفرما در 
مورد انتخاب فرم ساختامن را تغییر نداد. مقرر شد به منظور تأمین زیربنای مورد نیاز، یک حجم الحاقی 
به پروژه اضافه شود؛ پس از بررسی گزینه های متعدد، بهرتین گزینه، انتخاب یک حجم یکپارچه و ساده 
بود تا فرم مغز را تحت الشعاع خود قرار نداده و مانند یک «صفه» حجم اصلی را روی خود نگه دارد. 
این صفه در سه طبقه به مساحت ۱۸۰۰۰ مرت مربع می توانست پاسخگوی برنامه ی طرح باشد. بخشی 
از طبقه ی همکف این صفه به مرکز تشخیص بیامرستان و همچنین اورژانس و نیمی دیگر به خدمات 
عمومی و پشتیبانی ساختامن تعلق می گرفت. طبقه ی دوم، بخش جراحی و مراقبت های ویژه و در 
طبقه ی سوم، مرکز تحقیقات و سالن های هامیش در نظر گرفته شد. هشت طبقه با فرم مغز بر روی 

صفه به بخش های بسرتی و اداری اختصاص می یافت.
استقرار و جامنایی ساختامن در جهت مناسب اقلیمی با توجه به تأمین دید حداکرثی اتاق های 
بسرتی به دریاچه ی خلیج فارس در نظر گرفته شد. شیب عمومی زمین در جهت شامل به جنوب به 
میزان ۲۱ مرت در پروژه لحاظ گردید. روند پیرشفت کار با مجری طرح و مناینده ی کارفرما در جلسات 
تأسیسات و معامری دنبال می شد. تعجیل  بین گروه های سازه،  ایجاد هامهنگی  به منظور  هفتگی 

را  اجرا  و  تعریف شده، طراحی  به رضورت های  بنا  اجرایی،  آغاز عملیات  کارفرما در  منایندگان 
نظارت  دستگاه  عوامل  و  آغاز   ۱۳۸۹ خرداد  در  بیامرستان  محل  خاکربداری  بود.  کرده  همزمان 
شارستان عملیات را کنرتل می منودند. همزمان با تغییر در ساختار مدیریت پروژه، رشکت نیکان 

نیرو به طور کامل از مجموعه خارج شد.
طراحی در جهت برنامه ی مورد نظر کارفرما دنبال می شد. پروفسور سمیعی ساخت کامل ترین 
و مجهزترین مرکز مغز و اعصاب در دنیا را در ذهن داشت. در ساختامن مرکز هانوفر۹۶ تخت 
بسرتی در ۸ طبقه تأمین شده بود، حال آنکه درخواست کارفرما افزایش تعداد تختخواب ها به 
۲۰۰ عدد در کنار افزایش تعداد اتاق های عمل جراحی و پیش بینی یک مرکز تشخیصی مجهز و 
پیرشفته بود. برنامه ی طرح، خارج از اندازه های یک بیامرستان دویست تختخوابی تعریف شده 
بود. درخواست ۱۵ اتاق عمل جراحی که دو عدد آنها برین سوئیت (Brain Suit) و مجهز به 
دستگاه ام آر آی، دو اتاق جراحی با تجهیزات آنژیوگرافی مغز، دو اتاق جهت جراحی اسرتوتاکسی 
و یک اتاق جراحی با کاربری سیمولیشن و نیز تأمین ۶۰ تخت I.C.U همراه با استقرار یک دستگاه 
سی تی اسکن در بخش مراقبت های ویژه و همچنین یک مرکز تشخیص و درمان پزشکی هسته ای 
با امکان تولید داروهای هسته ای با پیش بینی پیرشفته ترین تجهیزات ممکن شامل دستگاه های 

ذیل می شد:
CT Scan &MRI, Upright MRI

 Gamma Knife, LINAC, Brachytherapy, CT Simulator
Spect CT, PET CT, PET MRI - Cyclotron

 این مرکز را کامالً استثنایی و منحرص به فرد می منود و طبعاً نیازمند مطالعات و بررسی های 
رشکت های  از  اطالعات  دریافت  و  سو  یک  از  گوناگون  منابع  و  رفرنس ها  به  رجوع  و  مداوم 
سازنده ی تجهیزات می ساخت. این برنامه به مرور و با پیرشفت کار تکمیل می شد و تغییر می کرد. 
طرح  بر اساس آخرین اطالعات تکمیل و به همراه گزارش فاز یک به کارفرما تحویل گردید، اما 
روند طراحی و اعامل تغییر در طرح هیچگاه متوقف نشد. تغییر مکرر تعداد و نوع تجهیزات 
تصویر برداری و تشخیصی، توجه به بحث تشدید و اعامل تحریم های اقتصادی، کارفرما را بر آن 
مختلف  کننده ی  تولید  تجهیزات رشکت های  و مشخصات  اطالعات  تهیه ی  به  نسبت  تا  داشت 
مانند Siemens -General Electric- IBA Molecular-Philips Elekta  اقدام مناید و از مشاور 
بخواهد که در طراحی، همه ی این اطالعات لحاظ شود تا در آینده امکان انتخاب به یک گزینه 

محدود نگردد. 
در کارگاه نیز عملیات اجرایی به رسعت در حال انجام بود، با گذشت بیش از ۱۸ ماه از 
رشوع پروژه، رشکت  منظومه ی سالمت ایرانیان در شهریور ۱۳۹۰، به عنوان عامل چهارم پروژه 
به این مشاور معرفی و به عوامل کارفرما اضافه گردید. آقای دکرت رشافت و همکاران ایشان در 
رشکت منظومه ی سالمت ایرانیان طرح تهیه شده ی مرکز مطالعات مغز و اعصاب را در چارچوب 
برنامه ی بیامرستان ۲۰۰ تختخوابی مورد ارزیابی قرار داده و فاصله ی طرح، با این برنامه را بدون 
به چالش کشیدند. کرثت  از سوی کارفرما،  ارائه شده  به روند طی شده و چارچوب های  توجه 
و  تصویر برداری  تجهیزات  تنوع  و  تعدد  ویژه،  مراقبت های  و تخت های  اتاق های عمل جراحی 
از اصلی ترین موارد اختالف نظر بود که بحث های دامنه داری را در مورد کمیت و  تشخیصی، 
کیفیت فضایی روابط بین آنها به دنبال داشت. پس از بازدید ایشان از مرکز هانوفر و اطالع از 
نقطه نظرات پروفسور سمیعی و انجام جلسات متعدد با حضور کارشناسان، طرح به تصویب رسید 
و همزمان با اجرای پروژه، تهیه ی نقشه های اجرایی آن دنبال  شد. در همین زمان، عملیات اجرای 
سازه ی فلزی ساختامن بیامرستان به انتهای خود رسیده و این فرم پیچیده با دقت بسیار همکاران 
نظارت شارستان با کمرتین حد انحراف اجرا گردید و از سویی دیگر، بنت ریزی سقف های ساختامن 

کلینیک، پیرشفت قابل مالحظه ای داشت.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ پس از عبور از افت و خیزهای ناشی از حضور همکاران عامل 
چهارم، در حالی که همه ی امور فنی و اجرایی پروژه به روال عادی خود بازگشته بود، به دلیل تأخیر 
در پرداخت مطالبات مالی از سوی کارفرما، رشکت مهندسین مشاور شارستان تصمیم خود را مبنی 
بر خروج از پروژه و توقف انجام خدمات مهندسی به کارفرما اعالم و ادامه ی کار توسط رشکت 

منظومه ی سالمتی ایرانیان که پیش از این به عنوان عامل چهارم معرفی شده بود، دنبال گردید.

 نام پروژه/ عملکرد: بیامرستان تخصصی و مرکز تحقیقات علوم مغز و اعصاب ایران، درمانی
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت مهندسین مشاور شارستان (معامر و شهرساز)

 مدیر پروژه: بهروز احمدی
 طراح: مهدی نیک طبع

 همکاران طراحی: ساینا حمیدی، علی اصغر بهبهانی، علیرضا چایچی، بهمن کی نژاد، شهرام آلبا، 
زهرا موسی پور، بهمن فرهت، آیدین زواره، مهندسین مشاور ژرف اندیشان 

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: تهویه ی مطبوع مطابق با استانداردهای بیامرستانی، اسکلت فلزی

 آدرس پروژه: تهران، منطقه ی ۲۲
 مساحت/ زیر بنا: ۵۰۰۰۰ مرت مربع

 کارفرما: مؤسسه ی خیریه ی متوسلین به امام رضا(ع)
 تاریخ رشوع: ۱۳۸۹

 عکاسی پروژه: میثم کاویانی، علی اصغر جیریایی
www.sharestan.com                                                                          :وب سایت 
info@sharestan.com                                                                               :ایمیل 



۴۹۰۴۹۱

پالن همکف

پالن طبقه ی ۲-

پالن طبقه ی پنجم



۴۹۲۴۹۳

علیرضا اسفندیاری، زهرا آقامحمدی،
هیلدا تهرانی

سازمان نظام مهندسی هشتگرد

 نام پروژه/ عملکرد: سازمان نظام مهندسی هشتگرد
 رشکت/ دفرت طراحی: استودیو معامری دال

 معامران اصلی: علیرضا اسفندیاری، هیلدا تهرانی، زهرا آقا محمدی
 همکاران طراحی: محمدرضا اسفندیاری، آتوسا شیران

 نوع سازه: فلزی

 آدرس پروژه: شهر جدید هشتگرد، فاز ۱، میدان ساعت، بلوک ۱۵
 مساحت/ زیر بنا: ۴۰۲ مرت مربع

 کارفرما: سازمان نظام مهندسی استان الربز
www.daalstudio.com                                                                         :وب سایت 

طراحی سازمان نظام مهندسی هشتگرد محصول یک مسابقه بود.
این مسابقه مربوط به قطعه زمینی به مساحت ۴۰۲ مرت مربع واقع در فاز یک شهر جدید 
هشتگرد است. پرسش آغازین ما در طراحی این مجموعه چگونگی ایجاد محیطی مناسب برای 
کار بود، محیطی که ضمن داشنت نور مناسب و تهویه و دمای مطبوع، سبب افزایش حس تعلق 

کارمندان به فضا و افزایش بهره وری و در نتیجه، توسعه ی پایدار فضای اداری شود. 
ایده ی اصلی ما این بود که با بهره گیری از دیاگرام حیاط مرکزی ضمن کنرتل نورهای شدید 
و مزاحم رشق و غرب و جنوب بتوانیم فضایی با حس مکان معامری ایرانی و درعین حال 

مدرن، با در نظر گرفنت نیازهای زیستی انسان طراحی کنیم.

برای بهره گیری از نور مطلوب، ابتدا از سمت شامل زمین عقب نشینی کردیم، سپس با 
ایجاد حیاط مرکزی، نور مناسب را به مرکز ساختامن هدایت کردیم، بهره گیری از حیاط مرکزی 
ضمن پاسخ به نیازهای اقلیمی و عملکردی، عاملی نظم دهنده به فضاهای مورد نیاز است، 
ورودی اصلی پروژه از ایده ی «ایوان بزرگ» بهره گرفته است، که در معامری تاریخی ما از 

جمله در ایوان مدائن می توان منونه هایی از آن را یافت.
با ایجاد تراس های مختلف در طبقات، سعی شده تا ضمن ایجاد فضایی نیمه باز، فضای 
سبز و دلنشینی برای ایجاد تعامالت بیشرت میان کارمندان و حس تعلق به فضا برای آن ها 

ایجاد شود.



۴۹۴۴۹۵

پالن طبقه ی سومپالن طبقه ی دوم

پالن طبقه ی اول پالن طبقه ی زیرزمین

مقطع عرضی F-Fپالن طبقه ی  همکف

 B-B مقطع طولی



۴۹۶۴۹۷

علیرضا اسفندیاری، هیلدا تهرانی

منای ساختامن مدیریت طرح های صنعتی ایران

ایده ی اصلی طراحی، این گونه شکل گرفت که با توجه به عمق زیاد پروژه به گونه ای نور را 
به داخل هدایت کرده و در حد مطلوبی همه ی فضاها را از نور طبیعی بهره مند کنیم . این 
مطلوب با کم کردن از حجم و ایجاد شکافی عمقی در دل پروژه حاصل شد. در واقع ایجاد 
یک وید رستارسی هم نور مورد نظر را تأمین کرده است و هم با ادامه دادن فضای سبز در دل 

پروژه باعث ایجاد تراس های سبز و فضاهای بکر و روح انگیز در دل برج شده است. 

از  نیز یکپارچه تر شدن منا،  در منای جنوبی پروژه، به منظور کنرتل ورود نور آفتاب و 
لوورهای عمودی استفاده شده است، و در منای شاملی به علت وجود نور مطلوب فاصله ی 
لوورها زیاد شده که نور مطلوب شامل را حتی املقدور به داخل واحدهای اداری هدایت کند. 
در طراحی این پروژه سعی برآن بوده که با ایجاد فضاهای آرام و دارای نور و تهویه ی طبیعی، 

محیطی مناسب جهت توسعه ی پایدار فضای اداری مجموعه فراهم آید.

 نام پروژه/ عملکرد: منای ساختامن مدیریت طرح های صنعتی ایران
 رشکت/ دفرت طراحی: استودیو معامری دال

 معامران اصلی: علیرضا اسفندیاری، هیلدا تهرانی
 همکاران طراحی: محمدرضا اسفندیاری، آتوسا شیران

 نوع سازه: فلزی
 آدرس پروژه: تهران، بلوار آفریقا، خیابان تابان غربی

 کارفرما: رشکت مدیریت طرح های صنعتی ایران
 www.daalstudio.com                                                                         :وب سایت 



۴۹۸۴۹۹
دیاگرام پرسپکتیو مقطع

دیاگرام



۵۰۰۵۰۱

بازآفرینی مجموعه ی صنعتی ریسباف اصفهان

سعید بزازی، آرین نیلیانی

 نام پروژه/ عملکرد: باز آفرینی مجموعه ی صنعتی ریسباف اصفهان، 
فرهنگی ـ تفریحی ـ تجاری

 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری شارسان 
 معامران اصلی: سعید بزازی، آرین نیلیانی

 همکاران طراحی: الیاس نیلیانی، رامین عرب امیری
 آدرس پروژه: اصفهان، خیابان چهارباغ باال

 مساحت/ زیر بنا: ۷۰۰۰۰ مرت مربع، ۴۰۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: رشکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و اداره ی کل راه و شهرسازی 

استان اصفهان 
 تاریخ رشوع و پایان طراحی: بهار ۱۳۹۷ 

Sharsan.architecture.office@gmail.com                                                   :ایمیل 

زمانی کارخانه ی ریسباف اصفهان در جنوب رودخانه ی زاینده رود در کنار باغات هزار جریب، 
فعالیت صنعت ریسندگی را رشوع کرد که کاری نو بود. مخاطب بنا با معامری آن آشنا بود اما 
پس از مدتی تعطیل شد و دهه ها بالاستفاده ماند و قدیمی شد. از این رو، امروز تصمیم به 
باز آفرینی و دمیدن زنـدگی ای جدید در آن گرفتیم. کالبدی که نتیجه ی فعالیت های صنعتی آن 
بوده است، نیازمند تغییـراتی در راسـتای تأمین احتیاجـات کارکرد تفریحی، تجاری و فرهنگی 

جدید می باشد. اصفهان در دو دهه ی ابتدایی ۱۳۰۰ شمسی تعداد زیادی کارخانه را در خود 
اصفهان،  ریسباف  کارخانه ی  ساختند.  آن  برای  را  شهر صنعتی  یک  چهره ی  که  است  دیده 
مجموعه ای هفت هکتاری، یکی از آثار ارزشمند بازمانده از این دوران در تاریخ معارص این 

شهر است.



۵۰۲۵۰۳

بخش تفریحی/فرهنگی
۱. باغ ورودی/خروجی     ۲. سالن ورودی موزه ی کارخانه ریسباف     ۳. درورودی/خروجی و مسیر آن      ۴. رسارسی نیمه باز مجموعه     ۵. میدان اصلی     ۶. موزه ی صنعت     ۷. کافی شاپ و فروشگاه موزه     ۸. منایشگاه موقت     ۹. بخش اداری

بخش تفریحی/تجاری 
۱۰. ورودی/خروجی بازار     ۱۱. رواق     ۱۲. واحد تجاری، انعطاف پذیر در مساحت     ۱۳. ورودی فرعی     ۱۴. فضای اسرتاحت خانواده     ۱۵. تاالر موسیقی     ۱۶. سینام

تفریحی ـ فرهنگی
بخش معامری اروپایی باقیامنده از کارخانه ی ریسباف با توجه به گسرتدگی و یکدستی فضاها، به عنوان بخش 

فرهنگی ـ تفریحی مجموعه شامـل موزه ی کارخانه ریسباف، موزه ی صنعت (حدود  ۹ هزار مرت مربع گالری و 
۳ هزار مرت مربع سالـن چنـد منظوره) پیشنهاد شد. 

تفریحی ـ تجاری
بخش معامری بومی باقیامنده از کارخانه ی ریسباف، بـه صـورت کامـالً جدا از مجموعه ی فرهنگی ـ تفریحی، 

توسـط دو ورودی بـه چـهار باغ بـاال متصـل شده است؛ به عبارتی دیگر، از چـهار بـاغ وارد این بخـش می شوید 
و پـس از طـی کـردن آن، دوبـاره  بـه چـهار باغ باز می گردید. در حوزه ی کارکردی نیز سعی شد هامن کارکردهای 

بازارگردی بدنه ی چهار باغ در این بخش نیز ادامه داشته باشد.
فهرست فضاها در زمان احداث کارخانه:

۱. ورودی و مسیر اصلی کارخانه     ۲. خانه مدیر کارخانه     ۳. فضاهای 
خدماتی     ۴. فضای اداری     ۵. سالن های تولید     ۶. موتورخانه برق     

۷. سالن تکمیل     ۸. انبار     ۹. سالن رنگرزی     ۱۰. انبار نخ

وضع موجود بنا در سال ۱۳۹۷.
کالبدی متشکل از ابنیه ی ارزشمند و بناهای کم اهمیت، کالبدی آشفته 

و ناخوانا.
خاطره ی جمعی از دیوارهای خارجی و عنارص عمودی بلند آن.

ابنیه ی تخریب شده طبق طرح پیشنهادی.
تخریب ابنیه ی کم اهمیت برای ساماندهی فضاهای باز و بسته و آماده 

شدن برای نقشی جدید در شهر اصفهان.

ابنیه ی اضافه شده طبق طرح پیشنهادی
طرح کفی در تراز  ۱۵ سانتی مرت در بخشی از مجموعه طرح شده 

است. تاریخی سازی انبارهای پیرامون سایت و خوانایی فرم آن.
با توجه به خاطره ی جمعی از املان های عمودی قدیم بنا، اضافه 

شدن املانی در میدان اصلی به عنوان شاخصی برای زندگی جدید بنا 
می باشد که در فرم دوکی شکل و مرتیال چادری آن سعی شد ارتباطی 

با تولیدات قدیم کارخانه ریسباف داشته باشد.

در طرح پیشنهادی، سعی بر آن شد مجموعه ی فرهنگی، تفریحی و تجاری ریسباف، بخشی از تفرجگاه حاشیه زاینده رود و خیابان چهارباغ 
محسوب شود. 



۵۰۴۵۰۵

 نام پروژه/ عملکرد: برنامه ریزی و طراحی شهری مجموعه ی مارکار یزد 
(با رویکرد بازافرینی فضای اجتامعی)

 رویکرد پروژه: بازآفرینی فضای اجتامعی یزد
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری سیزان، خوانش معامری و شهر

 معامر مسئول: پدرام جعفربیگی
 همکاران طراحی شهری: نازلی، حسین آقا و حسام الدین جعفربیگی، محمد عبدالرضازاده

 طراح منظر: نازلی جعفربیگی
 راهنامی برنامه ریزی و طراحی شهری: حمید رضا پارسی

 جامعه شناس شهری: حمید رضا پارسی
 آدرس پروژه: یزد، خیابان دهم فروردین، میدان مارکار، مجموعه ی مارکار

 مساحت: ۵/۶ هکتار
 کارفرما: انجمن زرتشتیان تهران

 مدت زمان برنامه ریزی و طراحی شهری: یک سال
 عکاسی پروژه: هادی خربه دست

www.sizandesign.com                                                                     :وب سایت 
info@sizandesign.com                                                                          :ایمیل 

برنامه ریزی و طراحی شهری مجموعه ی مارکار یزد (با رویکرد بازآفرینی فضای اجتامعی)

حسین آقا، حسام الدین، پدرام و نازلی 
جعفربیگی

پروژه ی حارض شامل دو بخش برنامه ریزی و طراحی شهری است. لزوم تصمیم گیری برای نوع 
کاربری و نحوه ی کارکرد فعالیت ها برای یک منطقه به سان بیامری است که پزشک برای 
تشخیص و منشأ نوع بیامری او، به کمک ارتباط دیگر اعضا و نیرو ی محرکه ی درونی آن ها 
(کمک گرفنت از سایر اعضا) و عنارص بیرونی (دارو و سایر تجهیزات پزشکی) سعی می کند که 
عملکرد تک تک اعضا را مجدداً به آن بازگرداند، و بعد از آن است که شاید دست به عمل 
جراحی بزند. در مواقعی نیاز به هیچ عمل و مداخله ای نیست و تنها با ارتباط صحیح دو عضو 
می توان ماندگاری سیستم را تضمین کرد. بدین گونه است که برای شناخت و بازشناخت هر 
یک از فعالیت ها و عملکردهای شهری، سیاست گذاری و برنامه ریزی نیاز به ارتباط بین آن ها 
و تأثیر هریک بر دیگری خواهد بود، و این نقشه ی راهی  است برای تصمیم سازی در حوزه ی 
طراحی شهری. بعضاً بدون هیچ عمل جراحی و تنها با برگزاری یک مراسم می توان به بهرتین 

طراحی شهری دست یافت.
در کالبد شهر، بافت تاریخی دچار بیشرتین بیامری و بیشرتین بی مهری است که شامل 
عدم برنامه ریزی، فقدان تحلیل و عدم ارتباط هر یک از اعضای خویش با دیگری است. شهر 
یزد نیز به مثابه ی آزمایشگاهی برای سعی و خطای مدیران شهری خود از این قاعده مستثنی 

نیست.
روند فرشده سازی و بورس بازی مستغالتی شهر یزد این سؤال را برانگیخت که فرصت های 
باقیامنده در شهر یزد کدامند، که بتوان با برنامه ای مدون سعی در جلوگیری از تخریب بیشرت 
این فضاها و با استعانت از آن ها به عنوان نیروهای بیرونی بتوان شهر و بافت تاریخی یزد 
برای  کالبدهای شهری و فضاهایی شهری فرصتی است  این نجات  داد.  از ویرانی نجات  را 
حضور مردم برای کنش متقابل منادین. ایجاد فضایی در کمربند بافت تاریخی سبب جلوگیری 
از تخریب فضاهای کوچک و خانه ها در درون بافت تاریخی می شود، چرا که ارتباطات در 

صورتی معنا می یابند که فضایی برای این کنش باشد.
این  از  یزد قرار دارد.  تاریخی  بافت  آباد در ضلع جنوب غربی کمربند  محله ی مارکار 
ساعت  میدان  شامل  که  است،  مانده  باقی  هکتار   ۵ تنها  امروز  هکتاری   ۱۲ سابقاً  محله ی 
فردوسی (گاهنامی فردوسی)، مدرسه، پرورشگاه پرسانه و آب انبار است. تأسیس این مدرسه 
در سال ۱۳۱۳، به دست مؤسس خود پشوتن مارکار در دومین سفر خویش به یزد اتفاق افتاد. 
دورمنای فکر زرتشتیان برای شهر خویش، یزد، از دیرباز تا به امروز گواه میراث آن هاست. از 
مقایسه ی میزان رسمایه گذاری دانشگاه تهران و مدرسه ی مارکار می توان از این امر آگاهی 
یافت که زمین مجموعه های مارکار توسط انجمن ایرانی مببئی از قرار مرتی ۸۰ ریال خریداری 
شده است؛ این در صورتی است که زمین دانشگاه تهران توسط دولت از قرار مرتی ۵ ریال 

خریداری شده است.
ایجاد خیابان در زمان پهلوی اّول، به عنوان مناد شهرسازی مدرن، باعث تغییر معنا و مناد 
در کالبد شهری شد. ساختامن هایی که در کوچه پس کوچه های بافت تاریخی با دیوار هایی 
بلند خود را پنهان کرده بودند، یکباره با معامری هایی شیءانگار و مجسمه وار رو به شهر 

و خیابان قد علم می کنند، فضایی برای دیده شدن می یابند، فضایی برای حضور مردم در 
پیرامون خود دارند، و این آغازی است برای حضور مردم، فضا و معامری. این رشطی است 
برای ماندگاری آن ها، چرا که این مناد ها تنها به واسطه ی فضای پیرامونی خود حضور پیدا 
می کنند. این نیرویی است که در زمان خویش سبب ماندگاری آن ها بوده است، لذا بازآفرینی 

آن ها در گرو بازگرداندن نیروهای زمان خویش است.
مجموعه ی مارکار امروز در بین فرآیند فرشده سازی و طرح های توسعه ی شهری پنهان 
شده است و از نقش خویش که قرارگاهی اجتامعی بوده خارج شده است. لذا بازگرداندن 
آن ها به فضایی برای کنش متقابل منادین تنها با برنامه و تحلیلی مدون امکان پذیر خواهد 
بود. با مطالعه و تحلیل تصاویر باقیامنده از سال ۱۳۳۵ تا به امروز شاهد روند تخریب و 

پنهان ماندن هرروزه ی این بنای فاخر هستیم.
اصالح  و  بیرونی  محرکه های  به  نیاز  مبنا  فرهنگ  بازآفرینی  برای  مارکار  مجموعه ی 
خویش در ارتباط با محیط اطراف خویش دارد. هدف از باز آفرینی فرهنگ مبنا، بازگرداندن 
معنا در ذهن و ضمیر ناخودآگاه شهروندان است. در حقیقت منادهایی که حقیقت را تجلی 
می بخشند فرهنگ را می سازند. این انگیزش های فرهنگی، اجتامعی و اقتصادی در صورتی 
به مشارکت جمعی و کنش متقابل منادین میرسند که فضایی رویدادی برای متبلور شدن 

ارزش های جمعی به دست آورند.
مجموعه ی  ارتباط  و  قرارگیری  نحوه ی  اصالح  به  نیاز  رویدادی  فضاهایی  ایجاد  برای 
مارکار با شهر و مردم است. تحلیل این ارتباطات در سه مؤلفه ی فرم، عملکرد و معنا به تولید 
سیاست، برنامه، طرح و دست آخر پروژه های موضوعی و موضعی منجر شد. سند چشم انداز 
متضاد برای این سایت تاریخی است،  بهینه ی پروژه نتیجه ی دو دیدگاه متفاوت و بعضاً 
دیدگاهی حاصل از تصمیم سازی های مدیران و مسئوالن شهری (بر پایه ی نبود مداخله) و 
دیدگاهی حاصل از بازآفرینی و جلوگیری از روند فرشده سازی سایت و اطراف (بر پایه ی 

مداخله).
تعریف ۱۰ پروژه ی معامری با در نظر گرفنت مالحظات جغرافیایی، مکانی، اجتامعی، 
می تواند  مارکار  مجموعه ی  در  مکان  تولید  منظور  به  غیره  و  محیطی  زیست  اقتصادی، 

فرصت هایی برای حضور مردم در بافت تاریخی و شهر یزد فراهم آورد. پروژه ها شامل:

۱. برگزاری جشن ها و مراسمی نظیر برپایی سمپوزیوم مجسمه سازی، مراسم آیینی و ... در 

(S1-L2-A1) حد فاصل میدان مارکار و حیاط مدرسه
(S2) ۲. تبدیل ساختامن مجموعه ی مارکار به یک بنای فرهنگی چندمنظوره

۳. تبدیل زیرزمین مجموعه ی مارکار به موزه
(OH1-OH2) ۴. تبدیل خانه های پهلوی اول و دوم به فضا های خدماتی-پذیرایی

گلشن  و  مارکار  بادگیری،  شش  آب انبار های  فاصل  حد  در  پیاده  جاذب  محور  ایجاد   .۵
(R1-R2-R3)

۶. ایجاد محور جاذب پیاده در حد فاصل آتشکده، محله ی زرتشتیان و مجموعه ی مارکار
(A2)  ۷. اختصاص محوطه ی باز جلوی پرورشگاه مارکار به مراسم زرتشتیان

(A2) ۸. اختصاص فضای جلوی پرورشگاه مارکار به بازارهای خوداشتغالی و هفتگی
B3 ۹. احداث پارکینگ روباز در ناحیه ی

میان  در  اجتامعی  تعامل  برقراری  و  ادیان  آشنایی  جهت  آموزشی  مرکز  یک  ایجاد   .۱۰
(D) آن ها

معامری در صورتی مانا و به میراثی برای شهرش بدل خواهد شد که نحوه ی تعامل 
و رشاکت خویش را با شهر، مردم، خیابان و دیگر عنارص پیوندخورده اش به صورتی دقیق 

گفت وگو کند. پروژه ی مارکار سعی در واضح سازی این گفت وگو داشته است.



۵۰۶۵۰۷

عکاس: رحیم خان شیرمحمدی، ۱۳۲۱  حضور مارکار در جشن ۱۵ سالگی مدرسه در سومین سفر خویش به یزد ۱۳۲۸

  سال ۱۳۱۵

سال ۱۳۳۲ سال ۱۳۱۷

تصاویر باال از آرشیو حامد خانی

میدان مارکار (گاهنامی فردوسی)
جدایی مدرسه از سازمان فضایی مسجد نشانه زمان را از مناره ها و موذنه ها به ساعت در تفکر مدرن تغییر شکل داد. قرارگیری میدان مارکار در کنار مجموعه ی خویش سبب معرفی خالص و بدون سلسله مراتب فضایی، کالبدی در 

رشیان ها اطراف بوده است. بازآفرینی مجموعه در گرو بازگرداندن و اتصال میدان ساعت و مجموعه است.



۵۰۸۵۰۹

تصویر اول: سال ۱۳۳۵ از مجموعه ی مارکار

تصویر سوم: طرح ها و پروژه های مجموعه ی مارکارتصویر دوم: سال ۱۳۹۲ از مجموعه ی مارکار

عکاس: هادی خربه دست



۵۱۰۵۱۱

 نام پروژه/ عملکرد: پروژه ی طراحی و توسعه ی مرکز آموزشی مارکار یزد
(با رویکرد آشنایی ادیان و تعامالت اجتامعی در بین آنها)

 رویکرد پروژه: آشنایی ادیان و برقراری تعامل اجتامعی در میان آنها
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری سیزان، خوانش معامری و شهر

 معامران مسئول: پدرام، نازلی جعفربیگی
 طراح منظر و معامری داخلی: پدرام جعفربیگی، نازلی جعفربیگی

 طراحان پروژه: پدرام، نازلی جعفربیگی
 همکاران طراحی: حسین آقا جعفربیگی، محمد عبدالرضازاده

 ترسیم: زهره مقیمی
 مشاور شهرسازی: حمید رضا پارسی

 مشاوران سازه: حمید رضا امیری، حسام الدین جعفربیگی
 تصاویر سه بعدی: عامد کشفی، شایان سیدی نیک 

 ماکت: موسی ربانی
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: لوله در لوله (Tube in tube) به صورت پیش ساخته

 آدرس پروژه: یزد، خیابان دهم فروردین، میدان مارکار، مجموعه مارکار
 مساحت: ۲۱۵۰ مرت مربع

 کارفرما: انجمن زرتشتیان تهران
 تاریخ رشوع و پایان طراحی: بهمن ۱۳۹۳-شش ماه بعد

info@sizandesign.com                                                                            :ایمیل 
www.sizandesign.com                                                                       :وب سایت 

پروژه ی طراحی و توسعه ی مرکز آموزشی مارکار یزد (با رویکرد آشنایی ادیان و تعامالت اجتامعی در بین آنها)

حسین آقا، حسام الدین، پدرام و نازلی جعفربیگی

پروژه ی حارض یکی از ۱۰ پروژه ی حاصل از برنامه ریزی و طراحی شهری است. این مجموعه ی 
آموزشی سعی در برقراری تعامل اجتامعی بین ادیان دارد. شهر یزد یادگاری از ادیان مختلف 

در زمان های گوناگون بوده است، و یکی از میراث داران این شهر زرتشتیان هستند. 
و  آموزش  رسالت  می کشیده  دوش  به  مارکار  مجموعه ی  که  وظایفی  از  یکی  همواره 
ادامه داشته  امروز  به  تا  تأسیس آن در سال ۱۳۱۳  ابتدای  از  این روند  پرورش بوده است. 
است. اگرچه در گذشته سالن امتحانات، محلی برای گردهامیی های اجتامعات شهری و مکانی 
به واسطه ی فرشده سازی  امروزه  بوده،  برپایی جشن های رسمی، فرهنگی و اجتامعی  برای 
بافت های همجوار هرروزه از ضمیر ناخودآگاه شهروندان خالی تر و رسالت آموزشی شهروندی 
آن فراموش شده است. یکی از موارد قابل توجه در وقفنامه ی این مدرسه این است که تدریس 
و تحصیل برای متام ادیان الهی آزاد و دین مبین اسالم در اولویت قرار دارد (جمشید پیشدادی، 
۱۵۵: ۱۳۷۷). این روند شکل گیری مجموعه ی مارکار این موضوع را توجیه می کند که الحاقات 
و اضافات به بنای فعلی باید متعلق به شهر و متامی ادیان باشد، که در شهر یزد مسلامنان و 
زرتشتیان بیشرتین حضور و کنش متقابل را دارند. این در صورتی ممکن است که مانند گذشته 
بتوان نیازهای محله را از طریق اشتغال زنان و برپایی کالس ها و کارگاه های آموزشی برای 
جوانان محله و شهر برآورده ساخت. در حالی که در مصاحبه ها و پرسشنامه ها جوانان برای 

دریافت امکانات آموزشی به دیگر شهرها در مهاجرت کرده اند.
هامن گونه که بنای فاخر مارکار در گذشته از برآیند نیروهای زمان خود شکل گرفته است، 
ایجاد بنایی جدید نیز باید درخور برآیند نیروهای حال باشد. در ارتفاع باالتر از مجموعه ی 
مارکار (A) و در سطح فعلی آن (B) از قداست آن مجموعه و تأکید بر معامری شیءانگار از 
آن می کاهد. بنابراین، مجموعه در داخل زمین (C) و تنها به محوری که به مهرآب معروف 
در  دارند.  دوستانه  و  مساملت آمیز  گفت وگویی  در  سعی  بنا  دو  این  می یابد.  اتصال  است 
میانه ی بین دو مجموعه فضاهایی خنثی برای مراسم و رویدادهای مختلف شکل گرفته است. 
نیروهای واردشده از سایت های مجاور شامل محالت و گذرها سبب ایجاد فضایی میان تهی 
به صورت گودال باغچه و فضایی مانند معامری خانه های زرتشتی به صورت چهارطاقی شد. 
فضای مختلط بام به منظور ایجاد سایه و ورود خالص نور به صورتی آشکار ترکیب گردیده 
است. بر روی سطح این پوسته گیاهان بومی منطقه و کاشتی که از گذشته بر روی این زمین 

بوده است، امروزه نیز به حیات خود ادامه می دهند.
 در میانه ی این فضای خالی حیاطی آزاد برای برگزاری مراسم مختلف، در ایام مذهبی 
زرتشتیان و مسلامنان، و دیگر فعالیت ها نظیر برگزاری تئاتر و موسیقی و غیره نیز است. رشط 
الزم برای مانایی این مجموعه تخریب دیوار های مدرسه و باز شدن فضا به شهر و حضور 
ناخودآگاه در این فضا است، از بین بردن مرز در یک فضای شهری اجازه ی حضور و ایجاد یک 

مکان (Place) است. تعامل اجتامعی ادیان در صورتی ممکن است که در فضا امکان حضور 
هر دو فراهم شود.

۱۰ پروژه ی تعریف شده در برنامه ریزی و طراحی شهری پروژه برای حیاط نیز نیاز به 
احکامی مدون دارند. احکام و ضوابط استخراج شده در برنامه ریزی برای مرکز آموزشی ادیان 

به رشح زیر است:
۱) این مرکز به دلیل آشکارسازی مجموعه ی مارکار در این منظر شهری باید دارای بیشرتین 

فاصله از این ساختامن باشد.
۲) به دلیل قرارگیری زمین کشاورزی در محدوده ی مورد نظر، طراحی این مجموعه نباید به 

گونه ای باشد که از حجم فضای سبز محله بکاهد.
۳) وجود این ساختامن نباید به عنوان فضای منادین از ارتفاع مجموعه ی مارکار بلندتر و به 
عنوان ساختامن قابل رویت باشد. طراحی این ساختامن باید به گونه ای باشد که اهالی محله 
و مردم شهر بتوانند از بام آن استفاده کنند، در حقیقت وضعیت فعلی زمین با اندکی تغییر 

تبدیل به معامری گردد.
۴) استفاده از الگوی بافت تاریخی از قبیل، گودال باغچه، حیاط مرکزی نیز برای همگون شدن 

این مجموعه با بسرت اقلیمی و تاریخی خود الزامی است.
۵) ایجاد این مکان به تشکیل انجمن های پایدار فرهنگی نظیر انجمن ادیان در شهر یزد نیاز 

دارد.
۶) در این مرکز، ادیان با برگزاری مراسم و آیین های خویش سعی در بازمنایی فرهنگ و تاریخ 
خود در شهر یزد را دارند. دیگر کلیمیان و زرتشتیان پشت دیوارهای بلند به برگزاری این مراسم 

منی پردازند، و مردم شهر یزد نیز از حضور آن ها خربدار می شوند. 
بر  و مسلامنان، عالوه  کلیمیان  زرتشتیان، مسیحیان،  از کتب  متشکل  کتابخانه ای  ایجاد   (۷
هویدا شدن نقاط مشرتک ادیان، می تواند زمینه ای برای پژوهش در مورد تاریخ یزد و روند 

تاریخی ادیان در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
۸) استفاده از فضای باز این مجموعه جهت برگزاری موسیقی ملل و ادیان یکی دیگر از اهداف 

این مجموعه است. (طراحی آمفی تئاتر روباز)
۹) نیاز به کالس هایی نظیر آموزش قرآن و احکام و برپایی کالس تاریخ ادیان باعث تعامل بین 

مذاهب و ادیان می گردد. 
در آخر می توان به این جمله بسنده کرد که: بگذاریم که این فضا، تنفس گاهی برای امداد 
محله و شهر باشد، بگذاریم که فضا محلی برای حضور مردم در صحنه باشد، بگذاریم تا فضا، 

مردم و دولت، دست در دست یکدیگر، مشارکت را معنا بخشند.



۵۱۲۵۱۳

دید به حیاط مرکزی و آبنامی منشعب از پرورشگاه مارکاردید به آمفی تئاتر روباز در حیاط مرکزی

سایت پالن

مقطع سایت
نحوه ارتباط و تاثیر سه عنرص مهم درفضا ( ساحتامن الحاقی در ۳ گزینه مورد بررسی قرار گرفت و قرارگیری ساختامن در مکان C سبب احرتام به دو عنرص دیگر است)

ماکت های اتود



۵۱۴۵۱۵

  کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی



۵۱۶۵۱۷

منظر شهر دولت آباد

حسین آقا، حسام الدین، پدرام و نازلی جعفربیگی

منظر شهر دولت آباد پروژه ای است در هیاهوی دوره ی مستغالت شهری و تخریب بافت های 
سبز با ایجاد آپارمتان های کوتاه و بلند که عنوان «ُمدرن» و «طرح های تفصیلی شهری» را 
یدک می کشد. این پروژه سعی در حفظ زمین های کشاورزی و قرار دادن رویکرد آموزشی و 
اعتقادی برای آن دارد. این پروژه گواهی است برای جلوگیری از روند تصمیم های بی برنامه و 

بعضاً منفعت طلبانه ی ارگان های شهری.
با روند وسعت گرفنت هسته ی اصلی شهر یزد از دوره ی آل کاکویه، زمین های کشاورزی 
رفته رفته از پشت برج و باروی شهر حذف شده و جای خود را به مناطق مسکونی داده اند. 
این  تا به امروز گواه  از سال ۱۳۳۵  ادامه داشته و مقایسه ی تصاویر  تا به امروز  این روند 
زندیه در سال ۱۱۶۰  به دوره ی  آباد، مربوط  باغ دولت  است. هسته ی شکل گیری  موضوع 
هجری قمری، از این توسعه مستثنی نبوده و بعد از دوره ی قاجار جزئی از شهر محسوب شده 
است. بر خالف زمین های کشاورزی که همگی به اسم توسعه جای خود را به ساختامن های 
بی هویت داده اند، انگشت شامر باغ های اعیانی یزد موقعیت خود را حفظ کرده اند، که در 

حال حارض تعدادی معدود تبدیل به مراکز گردشگری (هتل و رستوران) شده اند.
تعریف کاربری جدید و نحوه ی تقسیم اراضی توسط ارگان های شهری، برای زمین های 
کشاورزی روبه روی باغ دولت آباد یزد یکی از چالش ها و چرایی های اصلی پروژه بوده است. 
می توان با گذاشنت کاربری جدید با تراکم باال و فرشده سازی، زمین های کشاورز را از بین برده و 
بناهای معظمی ساخت. اگر چه منی توان سوداگری اقتصادی ساخت و ساز زمین و مستغالت را 
با دیگر درآمدهای اقتصادی حاصل از زمین مقایسه کرد، اما وقتی فضایی برای ساکنان کشاورز 
خود بازده اقتصادی هرچند خرد دارد، و معضالت اجتامعی پدید منی آورد، هدف از بازتعریف 

آن توسط ارگان های شهری چیست؟
 باغ شهر شیراز از قدیم با داشت و برداشت درخت های نارنج در رسارس شهر محوطه های 
مأکول/خوردنی  (Edible landscaping) یا Foodscaping ایجاد کرده است، جدای از بوی 
است،  شهر  به  توریست  دعوت  برای  فصل  اصلی ترین  که  اردیبهشت،  فصل  در  نارنج  بهار 

کرده  تکمیل  در فضای شهری  را  برداشت محصول، مشارکت خود  با  پارک ها  این  در  مردم 
به جا  لکه های سبز  و  تقویت می منایند  فرهنگی  فعالیت  این  دوام  برای  را  اشتیاق خود  و 
می گذارند. هدف از مثال شهر شیراز، مشارکت حداکرثی مردم در شهر به واسطه ی فضای سبز 
است. اگرچه شهر یزد از نعمت فضای سبز و منابع آبی به قدر کافی برخوردار نیست، اما 
می تواند فضاهای باقیامنده ی سبز خود را حفظ و از آن منظری دلپذیر و پرفایده برای حضور 

شهروندانش بسازد. 
هدف از تأکید ماندگاری این حجم از فضای سبز به عنوان تنفس گاهی برای شهر و محله 
و حتی اضافه شدن آن به واسطه ی پلی سبز که در گذشته به واسطه ی خیابان کشی ها از بین 
رفته، آن است که زمین های کشاورزی جزئی از فضای شهری پویا، و مشارکت مردم و کودکان 
در امر کاشت و برداشت جزئی از فرایند آموزشی شهری باشد. حضور کودکان در این فضای 
شهری، آموزشی و آشنایی با گیاه و بهره برداری و به مثر رساندن بذر، سبب حساس شدن آن ها 
این میراث را حفظ خواهند کرد. در  آنان  برای ماندگاری فضاهای سبز شهر خواهد شد و 
کنار بازآفرینی این حجم سبز می توان با ایجاد کاربری ها و عملکردهایی از قبیل توریستی، 
گردشگری، آموزشی و فرهنگی سعی در تولید فضایی فرهنگ مبنا با مشارکت اجتامعی داشت. 
تعریف این نوع کاربری سبب باقی ماندن فضا در شهر برای شهروندان است، نه اینکه با 
نظام اقطاعی زمین رصفاً فضا در اختیار گروهی خاص برای بورس بازی باشد و مردم شهر که 
مالکان اصلی آن هستند از آن محروم گردند. ایجاد این گونه اتفاقات در شهر باعث شکل گیری 

فعالیت های جدید به واسطه ی مشارکت گروه های سنی مختلف در کنار هم می شود. 
با  شد.  بررسی  سواره  زیرگذر  و  روگذر  آلرتناتیو های  سبز،  پل  آوردن  وجود  به  برای 
بررسی گزینه های پیشنهادی تصمیم بر این شد که عوارض شهری به عنوان یکی از نیروهای 
شکل دهنده ی فرم بر روی حجم تأثیر بگذارند. پس محور پیاده رو بر سطح ماشین رو مقدم 
شد، تا با حرکت بر بام سبز ناظرین بتوانند دورمنایی از باغ دولت آباد را نظاره کنند و فضایی 

برای ایجاد کنش متقابل منادین فراهم شود.

 نام پروژه/ عملکرد: منظر شهر دولت آباد
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری سیزان، خوانش معامری و شهر

 معامران مسئول: نازلی، پدرام جعفربیگی 
 همکاران طراحی: حسین آقا، حسام الدین و نازلی جعفربیگی

 طراح منظر: نازلی جعفربیگی
 مشاور سازه: حمید رضا امیری

 نوع سازه: بتنی
 آدرس پروژه: یزد، بلوار نواب صفوی، بلوار بهمن، پالک ۲۲

 مساحت: ۷/۵ هکتار
 کارفرما: ارائه ی پروپوزال (شهرداری یزد)

 تاریخ ارایه پروژه: ۱۳۹۵
 عکاس تصاویر هوایی: هادی خربه دست

 تصاویر سه بعدی: شایان سیدی نیک
www.sizandesign.com                                                                       :وب سایت 
info@sizandesign.com                                                                            :ایمیل 



۵۱۸۵۱۹

عکاس: هادی خربه دست



۵۲۰۵۲۱

سایت پالن

نحوه ی ارتباط محور سواره با مجموعه دیاگرام چگونگی تشکیل فرم

دید از بلوار نواب صفوی (محور سواره) به پل سبز و عملکردهای تزریق شده به آن (حجم های شیشه ای)



۵۲۲۵۲۳

ساختامن منازخانه ی بوستان عباس آباد (سفرهای دریایی)

افشین خرسویان

در مسیر رسیدن به خدا ابزارهایی چون رشیعت، عرف، قانون و ... راهنامی انسان هستند. 
موالنا طی کردن مسیر به سمت خدا را در دو حوزه ی کلی «بریدن از عامل مادی» و «فنا» 
بیان می کند. در این پروژه که در بوستان سفرهای دریایی واقع گردیده، «اسکله» که پایگاه 
«سفرهای دریایی» است، مصداق منادین این مسیر معنوی در نظر گرفته شده است. از طرفی، 
رشیعت مهم ترین ابزار هدایت کننده ی انسان به سوی معبود است که در این طرح، هسته ی 

اصلی منازخانه با فرم مکعبی شکل خود، این مفهوم را می رساند. 

مکعب به عنوان فرمی سمبلیک و آشنا، مناد برابری انسان ها و سمبل آشنای خانه ی خدا 
است. سعی در یافنت مصداق های مراحل سیر و سلوک، نقش «رمز آلود» منودن طرح را بر عهده 
دارد. بخش تاریک مسیر اسکله، تداعی گر «استغنا» است. شکافته شدن کنج مکعب منازخانه، 
یکی از معجزات اسالم، «شکاف رکن یامنی» و واقعه ی والدت یگانه  موعود کعبه را به منایش 
می گذارد. ساختار اصلی طرح به وسیله ی این انرژی در هم شکسته و فرم های به وجود آمده 
تداعی گر مقرنس های موجود در معامری مساجد اسالمی است. در نهایت، شیب مالیم اسکله 
به سمت باال به وضوح در مخاطب خود حس «عروج» و «فنا» را القا می کند. در انتهای مسیر 

چشم انداز مخاطب، تصویری از طبیعت، «حیرت» و غرق شدن در ذات حق می باشد.

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن منازخانه ی بوستان عباس آباد (سفرهای دریایی)
 وضعیت: طرح پیشنهادی مسابقه، طرح برگزیده

 رشکت/ دفرت طراحی: رشکت مهندسین مشاور فرا طرح رشق
 معامر اصلی: افشین خرسویان

 همکاران طراحی: جواد شعری، ادیب ذبیحی، فرزانه احراری، امین حسین زاده
 طراحی و دکوراسیون داخلی: افشین خرسویان و همکاران

 آدرس پروژه: تهران
 مساحت/ زیر بنا: ۵۰۰ مرت مربع

 کارفرما: رشکت نوسازی عباس آباد
 تاریخ رشوع و پایان طراحی: ۱۳۹۴

 info@afshin-khosravian.com                                                                  :ایمیل 



۵۲۴۵۲۵



۵۲۶۵۲۷

شهروز زمردی

تراسه

 نام پروژه/ عملکرد: تراسه، مسکونی
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت طراحی زمردی و همکاران

 معامر اصلی: شهروز زمردی
 همکاران طراحی: یاسمین فتحی، آنا اخالقی، شیرین باقری، دالرام عرفاتی، حامد نوریان، 

علی مروج، پیام الرحمن
 طراحی و دکوراسیون داخلی: دفرت طراحی زمردی و همکاران

 نوع سازه: فلزی

 آدرس پروژه: دربندرس
 مساحت/ زیر بنا: ۱۴۸۲۰ مرت مربع

 کارفرما: رضا برادران
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: در حال ساخت

 www.zomorrodi-associates.com                                                        :وب سایت 
zomorrodi@zomorrodi-associates.com                                                   :ایمیل 

مجتمع مسکونی تراس در زمینی به مساحت حدوداً ۲۲۰۰ مرتمربع در منطقه ی دربندرس 
تهران طراحی شده است. این مجتمع اقامتی، پایگاه تفریحی و مکانی برای اقامت و اسرتاحت 
اسکی بازان است، شامل ۳۶ واحد در ۱۶ طبقه که با بهره گیری از شیب ۴۵ درصدی زمین، دو 

دسرتسی اصلی شاملی و جنوبی، ساکنین به سمت واحدها هدایت می شوند. 
با توجه به مساحت هر طبقه و عدم نورگیری مناسب برای متام فضاها، بنا به دو بلوک با 
دسرتسی های مجزا تفکیک شده و بخش های کم نور به مشاعات و فضاهای خدماتی اختصاص 

داده شده است.
را  و سقف  تراس  دوگانه ی  خاصیت  که  توسط صفحاتی  «تراس»  مسکونی  مجموعه ی 
دارند، به وجود آمده است. این صفحات با تغییر شکل در جهات مختلف موجب گوناگونی و 
تنوع در فرم و نحوه ی دسرتسی تراس ها شده است، که با مساحت های مختلف و کیفیت های 
فضایی متفاوت، حجم پروژه را بر روی شیب طبیعی زمین شکل داده و موجب فراهم آوردن 

ارشاف کامل ساکنین به پیست اسکی دربندرس و بهره مندی آنها از مناظر طبیعی آن منطقه 
شده است. تراس های جهت دار در این بنا توسط یک دیوار جداکننده، مرز، محدوده و سهم 

هر واحد از تراس مقابل را مشخص می کند.
تنوع پالن ها در این پروژه می تواند پاسخگوی کاربران با سالیق متفاوت باشد، به صورتی 
که هر ۳۶ واحد موجود در مجموعه، ۳۶ پالن مختص به خود را دارند. پوسته های تغییر شکل 
یافته در حجم این پروژه به گونه ای در نظر گرفته شده که کل مجموعه را یکپارچه ساخته 
است و با تغییرات قانومنند و منطقِی خود سبب شده هم تراس های مسقف و هم غیرمسقف 
ایجاد شوند. همچنین این پوسته، جان پناه های الزم جهت حفظ امنیت تراس ها را به وجود 

آورده و از شکل گیری املان های اضافی جلوگیری کرده است.



۵۲۸۵۲۹

پالن طبقه ی هشتم

مقطع



۵۳۰۵۳۱

شهروز زمردی

ویالی فشم

 نام پروژه/ عملکرد: ویالی فشم
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت طراحی زمردی و همکاران

 معامر اصلی: شهروز زمردی
 همکاران طراحی: آنا اخالقی، شیرین باقری، پیام الرحمن، یاسمین فتحی، حامد نوریان، علی مروج

 طراحی و دکوراسیون داخلی: دفرت طراحی زمردی و همکاران
 نوع سازه: فلزی

 آدرس پروژه: فشم، روستای گرمابدر
 مساحت/ زیر بنا: ۱۱۰۰ مرت مربع

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: در حال ساخت
www.zomorrodi-associates.com                                                        :وب سایت 
zomorrodi@zomorrodi-associates.com                                                     :ایمیل 

و  فرم  دیاگرام  اصلی  ایده ی  که  داشته  فردی  به  منحرص  و  خاص  ویژگی های  پروژه  سایت 
سیرکوالسیون به تبعیت از آن به دست آمده است.

شکسِت یکباره ی زمین و اختالف ارتفاع ایجادشده، چشم انداز را به دو باغ کامالً مجزا 
تقسیم کرده است. با وجود این اختالف ارتفاع ۹ مرتی، سعی طراحان بر اتصال این دو باغ بوده 
است. به طوری که هیچ کدام از آن ها به خصوص باغ باال، بالاستفاده و مرتوک نشود و جریان 
عبور و استفاده در هر دو ایجاد شود. اتصالی مفید با عنارص و اِلاِمن های معامری مد نظر قرار 
گرفت. باغ اول که در تراز ورودی ویال است و باغ دوم که فضای خصوصی و محفوظ تری دارد.
فرم ویال هم، متعاقباً، ملزم به برقراری ارتباط بین دو باغ شده، فرمی که فضاهای مثبت 

طبقه ی اول را می سازد و فضای منفی ایجادشده در دل آن، حیاِط مرکزی ویال را می سازد. 
استقرار فضای گپ و نشیمن در این حیاط مرکزی تعریف می شود.

متام جدار های داخلی به حیاط مرکزی مرشف هستند و از آن نور می گیرند. فرم ویال، پرسپکتیو 
زیبایی را برای کاربر حیاط مرکزی ایجاد می کند. (تأثیر متقابل فضای منفی و مثبت بر هم)

فرم در طبقه ی دوم تراس هایی را می سازد که در ترازی غیر از دو باغ اصلی سایت قرار 
دارند.

با توجه به همجواری ها و شیب سایت، ایجاد این تراس ها و حیاط ها در ترازهای متفاوت 
باعث گردید، بنا به فعالیت و خواسته ی کاربر در زمان های متفاوت، دید بهرتی ایجاد شود.



۵۳۲۵۳۳

مقطع



۵۳۴۵۳۵

مجتمع مسکونی رسوستان

نگار رسیع االطالق فرد، محسن نوروزوند

طراحی الگوی سکونتی در مجموعه ی همجوار با بافت ناکارامد شهری
ایده ی طراحی 

ارتباطات محله محور 
با توجه به بسرت سایت که در بافت تاریخی شهر اردبیل قرار دارد، در جهت ایجاد حس تعلق 
به مکان، ایده ی اصلی مبتنی بر الگوی محله های بافت تاریخی اردبیل به همراه فضاهای 
باز خصوصی و همچنین ایجاد مرکز محله، به عنوان مکانی برای ایجاد تعامالت اجتامعی و 
فرهنگی بود. عالوه بر این، رویکرد دیگر مبتنی بر طراحی مجتمع مسکونی پایدار می باشد، 
به نحوی که هم معیارهای پایداری در آن رعایت شده است و هم طرحی در راستای احیای 
هویت تاریخی بافت اطراف محدوده می باشد. از طرفی، به دلیل طراحی مناسب و ایجاد 
تناسب بین توده و فضا و همچنین ایجاد کاربری های تجاری و ورزشی در مجتمع و تعداد 

باالی واحدها از لحاظ بازده ی اقتصادی نیز به خوبی قابل قبول می باشد.
اسرتاتژی کالبدی

۱. تأکید بر ایجاد تناسب و تعادل بین توده و فضا
۲. تداوم کالبدی در بافت

۳. ایجاد نرم فضا ها در بین بلوک های ساختامنی 
۴. طراحی فضاهای باز خصوصی برای واحدهای طبقات فوقانی 

۵. ایجاد تنوع فضایی، کالبدی و سکانس بندی مسیرهای دسرتسی داخل مجتمع با الگوبرداری 
از محله های قدیمی 

۶. طراحی فضای جمعی به عنوان فرصتی برای ایجاد تعامالت اجتامعی با الگوبرداری از مرکز 
محله

اسرتاتژی برنامه ی فیزیکی
مجتمع مورد طراحی در پنج سطح از کد ۷/۰۵- رشوع می شود که پایین ترین سطح به پارکینگ 
و فضاهای خدماتی ـ رفاهی ساکنین اختصاص دارد. فضاهای مسکونی از سطح دوم که در کد 
۴/۳۰- واقع شده، رشوع می شود. جهت ایجاد بدنه های نورگیر در این سطح، بخش میانی 
مجموعه که با عنوان فضای باز عمومی می باشد تا عمق ۴/۳۰- امتداد داده شده است و مانند 
یک گودال باغچه عمل می مناید. جهت دسرتسی به واحدهای مسکونی از ورودی های مستقل 
برای هر بلوک استفاده شده است که از محل جعبه ی پله، راه مستقل به گودال باغچه ها هم 
لحاظ شده است. در این تراز، کاربری های تجاری مرشف به فضاهای باز عمومی اختصاص 

داده شده است که قابل دسرتسی متام واحدها می باشد و به عنوان رفع نیاز روزمره ی ساکنین 
پویایی فضاهای عمومی  امنیت و  نیازها، در  تأمین  بر  در نظر گرفته شده است که عالوه 
نیز مؤثر می باشد. در تراز ۱/۱۰- دومین سطح مسکونی با تعداد ۱۹ واحد مسکونی مد نظر 
است. در تراز ۲/۰۱+ تعداد ۲۴ واحد مسکونی در کد نهایی ۲۳ واحد مسکونی در نظر گرفته 
شده است. همچنین، سعی شده ورودی های بلوک ها مستقل و با کمرتین تراکم تردد طراحی 
گردد. واحدهای باالتر به لحاظ کیفیت به دلیل اختصاص بالکن های خصوصی جزء واحدهای  
مرغوب تر می باشند. در واحدهای میانی نیز جهت ایجاد تنوع فضایی و همچنین کیفیت دهی 
به مجتمع در حد امکان از بالکن اختصاصی استفاده شده است. تیپ واحدها در طبقات 
مختلف با توجه به سیاست تنوع بدنه ها متغیر می باشد. با وجود این ترکیب، سازه به صورت 

مدوالر و در شبکه های ۵×۵ مرت مدنظر گرفته شده است.
اسرتاتژی اقتصادی 

۱. افزایش کیفیت فضاهای باز خصوصی و عمومی جهت افزایش رغبت خرید در مخاطبان
۲. اختصاص حیاط خلوت یا بالکن اختصاصی برای هر کدام از واحدها

۳. ایجاد فضایی هم ارزش مرکز محله جهت افزایش فضای تعامالت اجتامعی و رسزندگی در 
مجتمع

۴. اختصاص چند واحد تجاری در راستای افزایش بازدهی اقتصادی با عنوان تأمین کننده ی 
نیازهای روزانه ی مجتمع  

۵. استفاده از تسهیالت ویژه ی بافت فرسوده ی شهری در راستای افزایش قدرت خرید اقشار 
با درآ مد متوسط

۶. استفاده از مصالح بوم آورد جهت کاهش هزینه های ساخت
۷. تنوع مرتاژ و هزینه جهت استفاده ی متام اقشار با توان اقتصادی مختلف 

اسرتاتژی های کالنشهری 
الگویی برای بافت های ناکارامد شهری 

اسرتاتژی تعامل پروژه با بافت ناکارامد مجاور 
۱. به عنوان یک پروژه ی محرک توسعه در بافت ناکارامد مجاور

۲. افزایش نفوذپذیری برصی و فیزیکی در بافت مجاور با  اتصال دسرتسی های مجتمع به 
معابر بافت اطراف در توسعه های آتی 

۳. ایجاد یک استخوان بندی یکپارچه در بافت مجاور در توسعه های آتی
۴. جریان یافنت دوباره ی زندگی در بافت تاریخی مجاور

 نام پروژه/ عملکرد: مجتمع مسکونی رسوستان، مسکونی
 رشکت/ دفرت طراحی: معامر استودیو

 معامران اصلی: نگار رسیع االطالق فرد، محسن نوروزوند
 مدل سازی و رندرینگ: محسن رهنام، ابوالفضل ملکی

 گرافیک: محسن شجاع، میالد کیساالئی، زهرا دادجو
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: سیستم گرمایش مرکزی اتصال به سامانه شوفاژ، فوالدی

 آدرس پروژه: اردبیل، خیابان شهید مدنی، کوچه ی امام علی
 مساحت/ زیر بنا: ۴۱۷۰ مرت مربع

 کارفرما: رشکت رسمایه گذاری توسعه ی مسکن شامل غرب
 تاریخ رشوع پروژه: تابستان ۱۳۹۶

www.memarstudio.com                                                                    :وب سایت 
 Memar.studio.arta@gmail.com                                                               :ایمیل 



۵۳۶۵۳۷

روند شکل گیری معامری



۵۳۸۵۳۹

ستاره ی کیش، قطعه ی ۷۶-۷۷

امید شفیعی

قطعات ۷۷-۷۶ پروژ ی ستاره ی کیش
با کالبد و شاخصه های مورد نظر، در  این پروژه  از هر توصیفی، شایان ذکر است که  قبل 
زمانی طراحی گردید که کلیه ی فاکتورهای زیربنایی طرح مانند فونداسیون، استقرار ستون ها 
و جامنایی فضای پله ها و آسانسور بر اساس یک طرح پیشین، تثبیت شده و در مرحله ی اجرا 
بوده اند. از این رو، سعی گردید اهداف طراحی در چارچوب این محدودیت امکان بروز یابند. 
شاید غرور و تواضع، پر و خالی شدن، اولین مفاهیمی باشند که این پروژه  به ذهن یک ناظر 
خارجی متبادر کند. نیمی از وجوِد کالبد، معامری مدرن و ساده انگاری آن را به رخ می کشد و 
نیمی دیگر، بر آن است تا به الیه ها و فولدهای دست یافتنی و تواضع یافته ی گفتامن فولدینگ 

و پیچیدگی های پسامدرن دست یابد. 

پوسته ی بیرونی این مجموعه که ذائقه و ذوق زمانه را پوشش می دهد به رغم شکستگی ها 
و بی نظمی آن، در پی حفظ نظم یکپارچه ی خود است و از زاویه ای دیگر به گفتامن رویش و 
ریزش ادامه می دهد: نه مکعب و نه از عنان گسیخته، چیزی مانند شخصیت کاربر چند بعدی 
آن که قرار است در آن سکنی گزیند. حرکت عنارص بیرونی، حساب شده و بی افراط و تفریط 
خودمنایی می کنند. تنوع واحدها در این مجموعه، از حیث مرتاژ و طراحی، قابل توجه بوده و 
قادر است طیف وسیعی از اقشار مختلف را پوشش دهد. پنجره های گسرتده، فضاهای واسطه 
و نیمه باز با عمق زیاد و واحدهای دارای حیاط که از عنارص شاخص این مجموعه شمرده 
می شوند، به رابطه ی باز و پیوستگی فضای درونی و بیرونی گرایش داشته و با توجه به اقلیم 

خاص منطقه، برون گرایی این مجموعه نیز در این راستا رخ می مناید. 

 نام پروژه/ عملکرد: ستاره ی کیش، قطعه ی ۷۷-۷۶، مسکونی
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری امید شفیعی

 معامر اصلی: امید شفیعی
 همکاران طراحی: میالد صالحی، شیرین حدادیان 

 طراحی و دکوراسیون داخلی: علی محمودی 
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: اسپلیت، بنت پس تنیده

 آدرس پروژه: کیش، شهرک صدف
 مساحت/ زیر بنا: ۳۰/۷۰۰ مرت مربع

 کارفرما: رشکت رسمایه گذاری مسکن جنوب
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۷-۱۴۰۰

www.omidshafieie.com                                                                     :وب سایت 



۵۴۰۵۴۱
مقطعسایت پالن



۵۴۲۵۴۳

ستاره ی کیش، قطعه ی ۷۴-۷۵

امید شفیعی

قطعات ۷۵-۷۴ پروژه ی ستاره ی کیش
ماهیت زندگی، جنسی دو  باره دارد؛ جنسی از نوع یک گفت و گو، یک دیالوگ و بده و بستان. 
از صبحگاه تا شامگاه و حتی در خواب شبانه، درون و برون انسان با یکدیگر در رابطه و 
معامله، در کشمکش و تفاهم به رس می برد. هر یک بازتابی از دیگری را عیان می کند و هر یک 
بدون دیگری بی حاصل است. درون آدمی پیوسته در حال تأثیر گذاری و تأثیر پذیری از دنیای 
بیرون است. هامن گونه که بیرون را شکل می دهد از آن نیز شکل می گیرد و در این میانه، 
کالبدی به نام جسم، نقش عنرص میانی را بر عهده گرفته  و درون و برون با بهره گیری از این 
عامل به پاسخگویی متقابل می پردازند.  این بازی درون و بیرون، جریانی است که در پروژه ی 
حارض اتفاق می افتد: فضایی که از مرکز درون شکافته شده و از چهار سو به فضای پیرامون 
آغوش می گشاید تا به خلق فضایی واحد دست یابد. فضاهای میانی به مثابه رخسار کالبد، 
رابطه ی درون و بیرون را انعکاس داده و توأماً چهار باِل رو به درون این فضا در حین به رخ 

کشیدن ُحجب ایرانی، صالبت رابطه را تضمین می کنند. 

پروژه ی حارض با همزیستی و گفت و گوی دو فضا و نفوذ در عمیق ترین الیه های انسانی، 
رویکردی ارگانیک را به منایش می گذارد. واحدهای مسکونی در کلیه ی طبقات این مجتمع، در 
اقلیم گرمی مانند جزیره ی کیش از کوران مناسب برخوردار بوده و با برخورداری از مجاورت 
دو و سه سویه با فضای بیرون، رابطه ی باِز بین دو فضا را تحقق می بخشند: یک طرح گشوده 
و سخاومتند با حداقل فصول مشرتک بین واحدها که آشکارا به رضایتمندی و روحیه بخشی 

کاربر می انجامد.
رویکرد تکرث گرایی برصی با فرو رفتگی و بیرون زدگی فضاهای واسطه و میانی در حین 
سادگی در اجزا و تالش برای اقناع نیازهای زیبایی شناسی در دوری از یکنواختی موفق عمل 
کرده و تنوع برصی را محقق می سازد. این پروژه  با هدف گرفنت نیازهای ثانویه ی کاربر ایرانی 
از پاسخگویی به نیازهای اولیه فراتر می رود و با نگاهی چند الیه به زندگی، اهداف واقعی یک 

فضای معامرانه را نشانه می گیرد.  

 نام پروژه/ عملکرد: ستاره ی کیش، قطعه ی ۷۵-۷۴، مسکونی
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری امید شفیعی

 معامر اصلی: امید شفیعی
 همکار طراحی: فرهاد مینایی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: اسپلیت، بنت پس تنیده

 آدرس پروژه: کیش، شهرک صدف
 مساحت/ زیر بنا: ۹/۶۷۰ مرت مربع

 کارفرما: رشکت رسمایه گذاری مسکن جنوب
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۷-۱۴۰۰

www.omidshafieie.com                                                                     :وب سایت 



۵۴۴۵۴۵



۵۴۶۵۴۷

دبیرستان شبانه روزی دخرتانه ی رودبار کرمان 

مهدی شمس الدینی

پروژه ی مورد نظر، دبیرستان شبانه روزی دخرتانه ای است با مساحت ۵۲۵۸ مرت مربع، واقع در 
شهرستان رودبار استان کرمان. این پروژه با تالش بخش خصوصی و با هدف توجه به استعدادها 
و پتانسیل های فرزندان رسزمینامن آغاز گردیده است. کارفرمای این پروژه، در راستای توسعه ی 
علم اندوزی در مناطقی که کمرت توجهی به آنها می شود، بر آن شد تا مدرسه ای را پایه گذاری و 
بنا کند برای دخرتان این مرز و بوم که آینده سازان فردای ایران عزیز و مرکز اصلی بنیان خانواده 
هستند ــ دخرتانی که شایستگی استفاده از بهرتین و کامل ترین امکانات دانش آموختگی و 

دانش آموزی را دارند. 
آنچه در ابتدای طراحی این مدرسه توجه ویژه ای بدان شده فضا و مکان آن بوده؛ فضایی 
با باالترین سطح کیفیت و البته، توجه به جنبه های روحی و روان شناختی دانش آموزان نیز 
مدنظر جهت ساخت این مکان مقدس علم آموزی بوده است. در راستای تحقق دغدغه های 
کارفرما و در جهت ساخت مکانی در شأن دخرتان این ناحیه، سعی شده مدرسه به گونه ای 
طراحی شود که عالوه بر آنکه علم آموزی و یادگیری در آن خوشایند و سهل انجام گیرد، طرحی 

شایسته و منطبق بر غنای فرهنگی، اقلیم منطقه و معامری ایرانی ارائه گردد. 
حجم اصلی مدرسه، شامل دو بخش فضاهای آموزشی در طبقه ی همکف و خوابگاه در 
طبقه ی اول می باشد که فرم آن با توجه به اقلیم منطقه ی رودبار در جهت کنرتل صحیح نور 
و مرصف انرژی با ایجاد حداکرث سایه اندازی طراحی گردید. کانسپت پروژه از طراحی کتابی 
مزین به شعر سهراب سپهری (هر کجا هستم باشم/ آسامن مال من است)، آغاز گردید که 
خارج شدنش از جلد خویش رسآغاز نگاهی است نو تا دانش آموزان نیز با همین سادگی ای 
که سهراب از آن یاد می کند به دریافت هایی تازه فراخوانده شوند تا لذت مکاشفه در باب 

علم را بچشند.
مردمان محلی رودبار از دیرباز برای در امان ماندن از گرمای طاقت فرسای هوا، خانه هایی 
آن،  از  استفاده  اصلی مورد  که مصالح  «کپر» می ساختند؛ خانه هایی  به  از حصیر، معروف 

نی هایی بلند هستند با قطر ۵ تا ۱۰ سانتی مرت. از این رو، در بخشی از طراحی ساختامن این 
دبیرستان، از این نی ها به عنوان حائل فضای درون و بیرون، تحت پوششی مقابل پنجره ها 
با قابلیت جابجایی برای ایجاد گشودگی های بیشرت در نظر گرفته شد که جهت انتقال نور 
مطلوب به کالس ها و حفظ محرمیت برای اتاق های خوابگاه استفاده شده است. استفاده و 

بهره گیری از این نی ها به نوعی نشانه ی بومی بودن این بنای علمی است. 
در طراحی ورودی نیز ایده از نگاه به آینده شکل گرفت و کانسپت آن چشمی است که 
به آینده می نگرد. ورودی مجموعه شامل فضای نگهبانی، پارکینگ رسپوشیده و فضای مالقات 
والدین با دانش آموزان می باشد که به نحوی طراحی گردیده که کامالً مرشف به فضای حیاط 
باشد تا والدین به سهولت بتوانند ضمن مالقات با فرزندشان، سیامی کلی مدرسه را نیز رؤیت 
باکیفیت،  با توجه به محدودیت زمین و نظر به اهمیت پرداخنت به خلق فضاهای  منایند. 
باقیامنده ی مساحت زمین به حیاط اختصاص یافت. حیاط با هدف ایجاد حداکرث تعامالت 
اجتامعی در نظر گرفته شد و با مبلامنی طراحی شده که با کمرتین تغییر در ساختار حیاط، 
از بسرت خویش رس بیرون آورده اند. سایر فضاها نیز مانند کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، سالن 
اجتامعات، منازخانه، سوئیت ویژه ی معلامن ضمن خدمت، بوفه و سلف رسویس در طبقه ی 
زیرزمین جامنایی گردیدند. در جهت آسایش اقلیمی، گودال باغچه ای در نظر گرفته شده است 
که حیاط اصلی را به فضای زیرزمین متصل می کند و عالوه بر زیبایی با سایه افکنی و افزایش 
رطوبت نسبی، رشایط را برای حضور پذیری دانش آموزان در فضای باز مساعد می سازد. در 
مجاورت گودال باغچه، فضاهای متوالی و پیوسته ای قرار گرفته اند که توسط روزن های مشبکی 
فضای  در  می کنند.  تأمین  حیاط  از  را  خود  نور  روشنایی  محرمیت،  با حفظ  آجر  از جنس 
گودال باغچه، سطحی با گلدان های ساده و گل های رنگی، جداره ای شبه کبوترخانه، حوض آبی 
رنگی با موسیقی دلنواز آب، باغچه ای پر از گل های رنگارنگ و درختان بومی در نظر گرفته 
شدند که همگی فضای مدرسه را تلطیف منوده و به مثابه باغ خاطراتی اند پر از حس تعلق 

که با آنها توانستیم حیات را به حیاط  فراخوانیم. 

 نام پروژه/ عملکرد: دبیرستان شبانه روزی دخرتانه ی رودبار کرمان 
  رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری پویا فرم (یزد)

 معامر اصلی: مهدی شمس الدینی 
 همکار طراحی: مائده حسامی نژاد 

 طراحی و دکوراسیون داخلی: رشکت آرابن
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: استفاده از چیلر برای کلیه ی فضاها و هواساز جهت سالن 

اجتامعات، سازه ی بتنی با سقف مجوف پیش تنیده
 آدرس پروژه: استان کرمان، شهرستان رودبار 

 مساحت/ زیر بنا: ۵۲۵۸ مرت مربع، ۴۵۰۰ مرت مربع (شامل یک طبقه ی اختصاص یافته به فضاهای 
آموزشی به مساحت ۱۳۹۶ مرت مربع، یک طبقه ی اختصاص یافته به فضای خوابگاه به مساحت 
۱۰۴۴ مرت مربع، زیرزمین شامل سالن اجتامعات، کتابخانه، منازخانه، کارگاه آموزشی، سوئیت 

معلامن به مساحت ۱۷۷۰ مرت مربع و مجموعه ی فضای ورودی به مساحت ۲۹۰ مرت مربع)
 کارفرما: علی نرص، سیام مشکیان 

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: بهار ۱۳۹۶
pouyaformgroup@gmail.com                                                                 :ایمیل 



۵۴۸۵۴۹



۵۵۰۵۵۱



۵۵۲۵۵۳

رستوران دریایی مرجان

رستوران دریایی مرجان با مساحتی در حدود ۸۰۰ مرتمربع بر روی موج شکنی به طول ۱۸۰ 
مرت در مجاورت هتل مارینا پارک کیش واقع شده است. رستورانی سیال و شناور در ارتباط 
انتظار، سالن غذاخوری  و فضای  مانند البی  دارای بخش های مختلفی  که  دریا  با  تنگاتنگ 

رسپوشیده، تراس ها، فضاهای خدماتی و کافی شاپ روباز است.
به طور کلّی، طراحی مجموعه ی واقع شده بر روی موج شکن، دارای سلسله مراتب فضایی 
است. بدین صورت که در ابتدا، محوطه ی ورودی با تنوع کف سازی و نورپردازی واقع است، 
سپس به ساختامن رستوران با فضاهای پر و خالی می رسیم و در انتها نیز تراس رستوران همراه 
با آالچیق های مدرن و منحرص به فرد قرار دارد که در طول روز به خوبی سایه اندازی می کنند 
و شب هنگام، به مانند نگینی در دل دریا می درخشند و فضای دلپذیری را برای گذران اوقات 

فراغت و لذت بردن از مناظر زیبای جزیره ی کیش فراهم می سازند.

بنا  ایجاد تراس های نیمه باز در طول حجم کشیده ی  این پروژه  از دیگر نکات طراحی 
است، که عالوه بر ایجاد ریتم و هارمونی در طراحی ساختامن، نقش بسزایی در کادربندی دید 

ناظر، حفظ ارتباط او با محیط پیرامونی و ایجاد فضایی پویا و دلپذیر دارد.
در طراحی داخلی رستوران نیز الهام از طبیعت پیرامونی پروژه مد نظر بوده است. بدین 
به عنوان مفهوم اصلی  انتزاعی آن  از شکل  با ساختار مرجانی کیش  منظور، در هامهنگی 
طراحی داخلی استفاده شده که در طراحی عنارص دکوراتیو و معامری داخلی به خوبی به 

چشم می خورد.

 نام پروژه/ عملکرد: رستوران دریایی مرجان، رستوران
BNS Studio :رشکت/ دفرت طراحی 

 معامران اصلی: فرشاد کازرونی، فرناز بخشی، آذین سلطانی
 همکاران طراحی: نیوشا رشیدی، مهتا حیدری، ضحی نکوئیان، شادی ملک، بهنام برزگر

BNS Studio :طراحی و دکوراسیون داخلی 
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داکت اسپلیت، سازه ی پیش ساخته

 آدرس پروژه: جزیره ی کیش
 مساحت/ زیر بنا: ۸۰۰ مرت مربع
 کارفرما: مارین دریا تابان کیش

 تاریخ طراحی: ۱۳۹۵
www.bns-studio.com                                                                         :وب سایت 

 info@bns-studio.com                                                                              :ایمیل 

فرشاد کازرونی، آذین سلطانی، فرناز بخشی



۵۵۴۵۵۵

پالن

A-A مقطع



۵۵۶۵۵۷

طرح توسعه ی مجموعه ی صنعتى (طراحى مجموعه ی رفاهى      ــ      خدماتی كارگران)

ندا کامیاب، معین کامیاب

این پروژه شامل طرح توسعه ی كارخانه ای با سابقه ای بیش از ٧٠ سال است، كه در منطقه ی 
فردوسیه ی شهریار و در حومه ی شهر تهران قرار دارد .كارخانه ی مورد نظر با در بر داشنت 
و  فروشگاه  آزمایشگاه ها،  و  اداری  ساختامن های  انبارها،  تولید،  سالن های  از  مجموعه ای 
و  پیرشفت  با  است.  واقع شده  مرت مربع   ٢٠٠٠٠ تقریبی  با مساحت  زمینی  در  تصفیه خانه 
شكل گیری واحدهای مختلف در مجموعه و افزایش نیروی كارگر و متخصص، طرح توسعه ی 

كارخانه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت.
طراحی  و  صنعتی  انبار  برای  فضایی  تأمین  هدف  با  توسعه  طرح  درخواست  اعالم  با 
ـ     خدماتی برای كارگران از جانب كارفرما، مراحل اولیه ی شناخت و بررسی  مجموعه ای رفاهی     ـ 

ابعاد پروژه و تحلیل سایت آغاز گردید.

گزینش سایت پروژه:
پیشنهاد اولیه ی كارفرما برای سایت پروژه، زمینی با بافتی سبز و درختانی قطور بود كه در 
محوطه ی اصلی كارخانه قرار داشت، كه تیم طراحی با تأكید بر حفظ درختان و فضای سبز 
محوطه و توجه به این كه فضا برای ساعات اسرتاحت كارگران محیطی فارغ از محدوده ی 

صنعتی و كاری را فراهم می كند، كارفرما را ترغیب منود كه سایت دیگری پیشنهاد دهد.
پیشنهاد ثانویه با ارائه ی طرح گسرتش از برون و خرید زمینی در مجاورت سایت با قبول 

بار مالی كارفرما تحویل تیم طراحی گردید.
به  پروژه، موفق  پیشنهادی و بررسی محدوده ی  از تحلیل سایت های  تیم طراحی پس 
شناخت پتانسیل نهفته ای در محوطه ی داخلی كارخانه گردید، كه عالوه بر حفظ فضای سبز با 

كاهش شدید بار اقتصادی خرید زمین همراه بود.
در سایت اصىل كارخانه، تصفیه خانه اى با مساحت تقریبى ١٢٠٠ مرت مربع وجود دارد، 
كه شامل سه استخر تصفیه خانه ی پسامند بوده و این پتانسیل در این مرحله مورد توجه قرار 
گرفت كه مى توان روى این فضا، سازه اى در ارتفاع ساخت و با این كار فضایی با مساحت 

١٢٠٠ مرت مربع در اختیار تیم طراحى قرار گرفت.
نهایتاً طرح پیشنهادى تیم طراحى با دیدگاه حفظ تصفیه خانه، تأمین فضایی براى گسرتش 
ـ     خدماتی براى كارگران با تكیه بر  انبار صنعتى كارخانه و نهایتاً طراحى مجموعه اى رفاهى    ـ 

رویكرد تجمیع فضاهایی با عملكردهاى متفاوت و رعایت استانداردها مطرح گردید.

محدودیت ها و گسرتش از درون: 
به جهت رعایت استانداردهاى تصفیه خانه باید حداقل تا ارتفاع ٥ مرت فضاى خالی براى گردش 
با  هوا روى سطح استخرها تأمین گردد، و بدین منظور سازه اى ویژه تحت سیستم قاب و 

پایه هایی به ارتفاع تقریبى ٦ مرت طراحى گردید.

احرتام به كارگر:
در تراز تصفیه خانه فضایی در زیر سازه مختص زمان اسرتاحت كارگران در نظر گرفته شده كه 
توسط یك دیوار سبز از فضاى تصفیه خانه جدا شده است. به جهت گسرتش دادن این فضا و 
هویت بخشیدن به آن، سطح فضاى سبز مجاور، با حفظ درختان به تراز تصفیه خانه منتقل 

گردیده است.
ـ       خدماتی مختص كارگران كه شامل كلینیك پزشكی و دندانپزشكی،  مجموعه اى رفاهى       ـ
باشگاه ورزشی، سالن اجتامعات و كافی شاپ بوده در تراز ٢٠/٦+ مرت طراحى شده است، كه 
براى دسرتسی به آن می توان از پله و آسانسور استفاده كرد؛ در قسمت شاملی این مجموعه، 
انبارى با مساحت ٥٠٠ مرت مربع در نظر گرفته شده است، كه براى قسمت بارانداز آن از باالبر 

صنعتى استفاده مى شود.

ویژگی های فرم:
از آنجا كه سایت پروژه در داخل محوطه ی كارخانه و در مجاورت مجموعه ای از ساختامن های 
عملكردی  ماهیت  بودن  متفاوت  وجود  با  كه  داشت  توجه  این  به  باید  دارد،  قرار  صنعتی 
پروژه با ساختار صنعتی زمینه برای احرتام به بسرت از طرحی با اقتباس از ویژگی های معامری 
به  ابهامی كه در  بهره گرفته شده است.  انتزاعی  از فرم های  به دور  و  اكسپوزه  و  صنعتی 
 كارگیری پوسته ی غیرشفاف و نیمه شفاف منتقل می شود، از طریق به كارگیری دیوارهای بدون 
منفذ و مشبك ایجاد می شود. تا حد امكان برای تأمین نور فضاها از بازشوهای محدود، از 
نورگیری های غیرمستقیم سقفی و جداره های آجری مشبك استفاده شده است. به این صورت، 
حجم ساختامن از ساختاری صنعتی خارج نشده و بی آالیشی خود را حفظ کرده است. در 
انتها، الزم به ذكر است از آنجا كه نام تجاری این كاال «عقاب» است، طراحی سقف این پروژه 
با اقتباس از مناد عقاب و به شكلی بسیار ساده صورت گرفته است كه با سایر ساختامن ها 

هم تناسب دارد.

آجر: 
در متامی ساختامن های این مجموعه ی صنعتی از آجر قزاقی استفاده شده است، و تیم طراحی 
برای احرتام به بسرت، همواره به این تأكید داشته كه از مصالح آجر برای منای پروژه استفاده 

شود.

 نام پروژه/ عملکرد: طرح توسعه ی مجموعه ی صنعتى 
(طراحى مجموعه ی رفاهى     ــ     خدماتی كارگران)

 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری کامیاب
 معامران اصلی: ندا کامیاب، معین کامیاب

 همکاران طراحی: پریسا باقری رئوف، پیام طالبی، مینا مرآتی
 مجری: علی باطنی

 نظارت: آرمین باطنی
 طراحی و دکوراسیون داخلی: ندا کامیاب، معین کامیاب

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: فن كويل داكتى، قاب فلزی 
 آدرس پروژه: شهريار، فردوسيه، بلوار مداحى، كارخانه ی حلوا شكرى عقاب

 مساحت/ زیربنا: ۱۹۰۰ مرت مربع
 کارفرما: كارخانه ی حلوا شكرى عقاب (مدير عامل: سيد جالل نارصى)

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: تیر ماه ۹۷
 عکاسی پروژه: سعيد عسگری

kamyab_studio@gmail.com                                                                    :ایمیل 



۵۵۸۵۵۹

روند موقعيت يابی و شناخت سايتجا منايی فضايی عملكردها

احرتام به كارگر



۵۶۰۵۶۱

پالن طبقه ی دوم

پالن طبقه ی اول

روند شكل گريى پروژهپالن همکف



۵۶۲۵۶۳

علیرضا کریمی کلور

طرح بازار ایرانی اسالمی شهر الوند (مسابقه ی آزاد ملی)

مبانی:
در طراحی مجموعه چند عملکردی با محوریت بازار در شهر الوند، ما با چالش درهم تنیدگی 
عملکردهای مختلف با یکدیگر، روبه رو بودیم. با وجود اینکه عنوان مجموعه به بازار اشاره 
داشت، اما بیشرتین مساحت فضای خواسته شده در برنامه ی فیزیکی پیشنهادی مسابقه، بخش 
اداری با مساحت حداقل ۱۷۵۰۰ مرت مربع بود. درحالی که مساحت خواسته شده برای بخش 
و  فرهنگی  ورزشی، مجموعه  تاالر، مجموعه  و  پذیرایی  بخش های  بود.  مرت  تجاری ۱۵۰۰۰ 
مذهبی و پارکینگ و بخش های خدماتی نیز به آن اضافه می شد. در نهایت نیاز به طراحی 
فضای سبز عمومی و شهری نیز بود. پس به ناچار با پیشنهاد طراحی عمودی، سطح اشغال 

بخش اداری را کاهش دادیم و به طبقات آن اضافه منودیم.

در طراحی مجموعه ی تجاری، با هدف الهام گیری از بازار تاریخی ایرانی و با ایجاد حیاط 
مرکزی وسیع به درونگرایی رسیدیم. عالوه بر این که از ویژگی بسیار مهم معامری ایرانی، 
یعنی تقارن کل در عین عدم تقارن در جزئیات، استفاده ی بسیار منودیم. بدین صورت که با 
ایجاد آکس مرکزی و طراحی فضای سبز به صورت باغ ایرانی، تقارنی در کلیت مجموعه ایجاد 
کردیم که با جابه جایی ساختامن ها به تحریک عمق دید، و همچنین با استفاده از تناسبات در 

مناسازی بخش های مختلف، به عدم تقارن در جزئیات برسیم.
در مرکزیت مجموعه، با ایجاد گودال باغچه، گرهی عملکردی ایجاد کردیم. ارتباط بین 
بخش ورزشی، پذیرایی، پارکینگ و تجاری با فضای باز عمومی، در این نقطه به اوج خود 
می رسد. با این روش عملکرد ها در عین فعالیت همزمان با یکدیگر، امکان فعالیت مجزا در 

شیفت های مختلف کاری و ساعات مختلف شبانه روز را خواهند داشت.

 نام پروژه/ عملکرد: طرح بازار ایرانی اسالمی شهر الوند (مسابقه ی آزاد ملی)
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری علیرضا کریمی و همکاران

 معامر اصلی: علیرضا کریمی کلور
 همکاران طراحی: عیسی ذکایی، پرهام ادیب پور، حانیه آل یاسین

 نوع سازه: بتنی  -   دال مجوف

 آدرس پروژه: استان قزوین، شهر جدید الوند، میدان بسیج، خیابان آزادگان
 مساحت: ۵ هکتار

 کارفرما: شهرداری الوند
 تاریخ رشوع طراحی: بهار ۱۳۹۶

Alirezaarchi7@gmail.com                                                                       :ایمیل 



۵۶۴۵۶۵

دیاگرام مقطع

پالن طبقه ی  اولپالن همکفسایت پالن



۵۶۶۵۶۷

محمد رضا کهزادی

دهکده ی بوم گردی تنکابن

 نام پروژه/ عملکرد: دهکده بوم گردی تنکابن
 MRK رشکت/ دفرت طراحی: دفرت معامری 

 معامر اصلی: محمد رضا کهزادی
 همکاران طراحی: مرتضی علی محمدی، ندا میرانی، محمد آقاجانی، بنیامین جهانشاهی، 

مهتاب اذعانی، نیلوفر صادقی، حسین آقایی، معظمه اشکوریان، سوگند شورج 
 نوع سازه: چوبی

 آدرس پروژه: تنکابن، دوهزار، پارک جنگلی چالدره
 مساحت/ زیر بنا: ۵۰۰۰ مرت مربع

 کارفرما: شخصی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: زمستان ۹۶

www.mrkoffice.ir                                                                              :وب سایت 

پروژه ی دهکده ی بومگردی تنکابن برای زمینی به مساحت ۳۰ هکتار در منطقه ی جنگلی 
چالدره ی تنکابن طراحی شده است. این پروژه شامل یک ساختامن مرکزی به مساحت ۴۰۰۰ 
مرت با سازه ی چوب بستی که سوئیت های اقامتی را در خود جای داده است و تعدادی کلبه و 
پاویون که فضاهای عملکردی را شکل می دهند تشکیل شده است. هدف اصلی طرح، عالوه 
بر پاسخ به نیازهای خواسته شده ی پروژه، باز آفرینی معامری بومی کرانه ی جنوبی دریای 
خزر بود و نه رصفاً ساخت مجدد خانه های قدیمی. در مجموع، این پروژه پاسخی است برای 

مسائل ذیل:

منود؟



۵۶۸۵۶۹

مراحل طراحی



۵۷۰۵۷۱

احسان مالکی، یکتا آفرین

برج مسکونی ادیب

هدف کلی در هر طراحی از نظر برصی، ایجاد تعادل، وحدت و هارمونی بین عنارص تشکیل 
دهنده ی فضا با توجه به کاربری آن می باشد و این مهم در طراحی فضاهای برج باغ ادیب 
مشهود و منایان است. یکی دیگر از اهداف طراحی این بنا با ساختاری هرنی در ضمن بیان 
برای  آرامش  القای حس  راستای  در  مطلوب  و  انسان مدار  محیطی  تشکیل  زیبایی شناختی، 
استفاده کنندگان هنگام تعامل با محیط می باشد. اصول اولیه ی این طرح از جمله طراحی 
جزئیات، عنارص خارجی منا و داخلی، تزئینات و طراحی خاص فضای سبز و استفاده از آب 
برای ایجاد دید برصی مناسب و آرامش روان شناسی فضا از موارد کیفی آن به شامر می روند.

است.  ایرانی  مبانی معامری سنتی  و  از خطوط  برگرفته  ادیب  باغ  برج  اولیه ی  ایده ی 
این روند با انتخاب وسواس گونه و دقیق شکل، فرم و رنگ ها در فضاهای داخلی، خارجی 
و محوطه صورت پذیرفته است. همچنین متأثر از املان های معامری سنتی ایرانی، از قبیل 
مقرنس های تزئینی و حجم تبدیل به فرمی سیال گشته که نورگیری و منظره های متفاوت 
و منحرص به فردی را برای استفاده کنندگان فراهم می آورد. ضمن بهره گیری از این املان، منا 
بخش غیر قابل تفکیکی از درون و جزئی از شالوده ی آن و به تعبیر دیگر، یال بیرونی از یک 
ساختار به هم پیوسته می باشد؛ از طرفی، واحدهای منفک طراحی شده در منا، بروز بیرونی از 

واحدهای مسکونی بوده و خوانایی فرمی را برای ساکنین فراهم می آورد.

فضای زندگی که در این مجموعه به وجود آمده، رسشار از حس پویایی و تحرک می باشد. 
هدف اصلی طراحی داخلی این مجموعه خلق فضایی پر نور، راحت و آرامش بخش بوده که در 
عین مدرن بودن، حس اصالت معامری ایرانی، چشم نوازی می مناید. از ویژگی های شاخص این 
طرح می توان به پایبندی به اصل وحدت و هامهنگی در عین تنوع در رنگ و نورپردازی اشاره 
منود. همچنین در توجه به زمینه ی فرهنگی، معنایی و سنت های گذشته، فضای نیمه باز داخلی 
به نوعی یادآور بیانی مدرن از حیاط های مرکزی سنتی ایران است که عنرص اصلی سازماندهی 
سایر فضاها در اطرافشان می باشد. این امر، عالوه بر یادآوری الگوهای شکلی به نوعی بازتاب 

الگوهای فعالیتی از گذشته نیز خواهد بود.
پروژه ی حارض، در پاسخ به توجهاتی نظیر به روز بودن و در عین حال «این هامنی بودن» 
نوعی سکوت و کسب آرامش در برابر ساختامن سازی های شهری را اختیار کرده است و سعی 
دارد در کنار توجه ویژه به فرمالیسم و فضای معامری، موقرانه و با صالبت، خود را از این 

ناهامهنگی ها و هیاهوها به دور داشته و آرامش را در ذهن مخاطب القا مناید.
در طراحی منا، تالش شده تا با بکارگیری ترکیبی ساده از فرم مکعب، بنایی با کلیت واحد 
ایجاد گردد. تنوع و کارکرد مصالحی همچون چوب، سنگ و کاشی فیروزه ای موجب می شود 
تا بنا احساس خانه ای با حس و حال ایرانی را برای ساکنان فراهم آورد؛ همچنین این ترکیب 
باعث ایجاد حس پویایی در منا گردیده و تناسبات و بافت های مختلف، ترکیب پیچیده ی فرم را 
هر چه بیشرت منسجم می سازد. چرخش فرمی در پالن و قرارگیری بازشوها و نورگیرهای سازمان 

یافته، موجب نفوذ گزینش یافته ای از نور طبیعی و افزایش کیفیت فضای داخلی می گردد.

 نام پروژه/ عملکرد: برج مسکونی ادیب
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور آتی زیست

 معامران اصلی: احسان مالکی، یکتا آفرین
 همکاران طراحی: لیلی بیجاری، حسن عابدی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: یکتا آفرین
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه ی مرکزی و فن کویل، اسکلت فلزی (پیچ و مهره)

 آدرس پروژه: تهران، امیرنیا، افخمی، بهارستان دوم
 مساحت/ زیر بنا: ۱۲۱۵۰ مرت مربع

 کارفرما: فرزین ادیب شهرکی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۷-در حال ساخت

www.atizist.com                                                                                :وب سایت 
 info@atizist.com                                                                                    :ایمیل 



۵۷۲۵۷۳
مقطعپالن طبقه ی دوم

پالن طبقه ی منفی چهار

روند طراحی



۵۷۴۵۷۵

احسان مالکی، یکتا آفرین

برج مسکونی هزار آسامن

در زندگی شهری امروز حیاط ها از خانه ی ایرانی ها تا حدود زیادی حذف شده که خود موجب 
از دست دادن کیفیت زندگی گردیده است. در این پروژه، طراح از ایجاد برش ها در سطح منا، 

دو هدف عمده داشته است:
۱- ایجاد حیاط های رو باز و مسقف برای بهبود کیفیت فضای زندگی

ایجاد سکانس های متنوع و درخور  با  ۲- فراهم منودن کیفیت یکسان در طبقات مختلف 
زندگی برای استفاده کنندگان در متامی طبقات

در روند طراحی این برج مسکونی، مقاطعی از حجم حذف شده است و این برش ها 
در متامی طبقات چرخیده و همین امر باعث ایجاد پالن های نامنظم و متنوع و همچنین 
تراس هایی با ارتفاع های متفاوت شده است. موقعیت قرارگیری برج مسکونی هزار آسامن در 
یکی از مناطق خوب بافت شهری تهران (زعفرانیه) می باشد و به دلیل متفاوت بودن و طراحی 
به یاد  ماندنی با ساختامن های بلند مرتبه ی تکراری با پنجره های کوچک و عدم وجود آسامن 
در زندگی، در تضاد بوده است. در واقع ساختامن برج هزار آسامن، مانند یک تندیس مرتفع 
با تلفیقی از باغ های عمودی افراشته شده که ظاهری متفاوت و در عین حال دارای نظم، به 
معامری ساختامن داده است. این ساختامن به طور چرخشی دارای ساختار پله ای است که این 
پلکان در متام اندام بنا حرکت کرده و باعث شده تا هر طبقه به طور انفرادی، ظاهری متفاوت، 
همراه با نور و گیاه داشته باشد. حجم انعطاف پذیر با قرار گرفنت تراس ها و گیاهان مرتاکم از 

مزایای طرح بوده که می تواند به راحتی پاسخگوی زندگی ایرانی باشد.
این ساختامن در منطقه ی زعفرانیه، در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مرت مربع و با زیربنایی 
حدود ۱۴۵۰۰ مرت مربع طراحی شده است. در طراحی این برج مسکونی سعی شده با کم 
کردن از حجم بنا در متامی جداره ها (رشقی، غربی، شاملی و جنوبی)، نور آفتاب و هوای تازه، 
منظره و گیاه را وارد زندگی ساکنین کرده تا بدین ترتیب هم به لحاظ برصی و هم از لحاظ 

انرژی، آن را دارای کیفیت منحرص به فردی مناید. معامر با ایجاد باغ عمودی و تراس های 
گسرتده در متامی سطوح بنا، دیدگاهی متفاوت برای زندگی شهری ارائه منوده است. روش 
طراحی ساختامن های بلندمرتبه، تبدیل به چند تیپ تکراری شده است؛ حتی برخی از آنها که 
دارای تراس می باشند دچار ریتمیک شده اند، اما پالن های برج مسکونی هزار آسامن بسیار 
پیچیده تر بوده که در نتیجه ی آن، آپارمتان هایی با مرتاژ حدود ۶۳۰-۵۵۰ مرت مربع با تراس های 

اغوا  کننده بوده است.
متامی  سطوح،  در  شده  خالی  فضاهای  چرخش  و  حجمی  متفاوت  ساختار  با  بنا  این 
واحدها را از منظره و آسامن و گیاه بی نصیب نگذاشته است، به طوری که متامی ساکنین 
در متامی طبقات از کیفیت فضای حیاط های روباز بهره مند شده اند. توجه به نور و فضا از 
ارکان اصلی معامری است. عالوه بر این، سیالیت فضا و نیز ارتباط فضای داخلی و فضای 
بیرونی از شاخصه های این پروژه است. طراحی برج مسکونی هزار آسامن با هدف بازسازی 
بنا  فرمی  ساختار  با  معامر  می باشد.  استفاده کنندگان  زندگی  به  فضا  کیفیت  بازگرداندن  و 
به داخل خانه ها دعوت  را  به شهر، منظره ی شهر  به واسطه ی آگاهی و احرتام  تا  خواسته 
مناید. الیه های تشکیل دهنده ی بنا شامل تراس ها، داخل و خارج پوشش گیاهی، نور و هویت 
است و نتیجه ی آن یک ساختامن عمودی است که توسط فرم های منظم و متحرک دچار تنوع 
فضایی شده است. می توان گفت با ایجاد زندگی انعطاف پذیر بین داخل و خارج بنا و جزئیات 
دقیق و متمرکز بر ارزیابی سازگاری با محیط زیست، این ساختامن تبدیل به یک ساختامن 
منحرص به فرد شده است. افزون بر این، فرو رفتگی ها که در سطح بنا ایجاد شده و ساختار 
طبقه بندی شده ی آن توسط واحدهای مسکونی که به عقب یا جلو متوسل شده اند، اجازه 

داده تا در تراس ها فضای رسپوشیده و روباز ایجاد شود که نتیجه ی آن نور و سایه می باشد.

 نام پروژه/ عملکرد: برج مسکونی هزار آسامن
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور آتی زیست

 معامران اصلی: احسان مالکی، یکتا آفرین
 همکار طراحی: حسن عابدی

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه ی مرکزی، فن کویل، فلزی
 آدرس پروژه: تهران، زعفرانیه، نیاز زاده 

 مساحت/ زیر بنا: ۱۴۵۰۰ مرت مربع
 کارفرما: بخش خصوصی

 تاریخ رشوع و پایان ساخت: در حال طراحی
www.atizist.com                                                                                :وب سایت 
 info@atizist.com                                                                                    :ایمیل 
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۵۷۸۵۷۹

مجموعه ی استادیوم های تنیس ایران مال

رضا مفاخر

و  زیربنا  مرت مربع   ۱,۷۰۰,۰۰۰ با  خاورمیانه  پروژه های  بزرگ ترین  از  ایران مال،  مجموعه ی 
عملکردهای مختلف تجاری، اداری، مجموعه ی سینامیی، فودکورت، مرکز تفریحات خانوادگی، 
منایشگاه ها،  مرکز  تهران،  تجارت  بین املللی  مرکز  خودرو،  گالری  آمفی تئاتر،  پذیرایی،  تاالر 
هتل های ۵ ستاره، پیست یخ و استادیوم تنیس در منطقه ی ۲۲ تهران در مجاورت دریاچه ی 
چیتگر، در مرحله ی ساخت قرار دارد. استادیوم تنیس بر روی بام مجموعه و در ارتفاع ۳۰ مرتی 
از سطح زمین در محدوده ای به ابعاد ۹۷×۳۸ مرت با کشیدگی شاملی ـ جنوبی، در همسایگی باغ 
ایرانی جامنایی شده که از سمت غرب به گالری خودرو و از رشق به ساختامن تأمین کننده ی 

تأسیسات بام محدود گشته است.
توجه به مجموعه ی ایران مال به عنوان بسرت پروژه و وجود محدودیت های ذکر شده در 
پیرامون سایت از جمله مسائل پیش روی طرح از ابتدا بوده اند ــ طرحی که به عنوان جزئی 
از یک مجموعه ی یکپارچه تلقی می گردد و در عین حال مختص رویدادی ورزشی است. طبیعتاً 
استادیوم، فضایی منحرص به فرد به تناسب شخصیت و روحیه ی تنیس را می طلبد و معامری 
آن می تواند بر شکوه و کیفیت این رویداد بیفزاید و با شور و هیجان متاشاچیان همساز شود. 
بنابراین، برای رسیدن به این هدف، استادیوم به عنوان حجمی که رصفاً به مجموعه  الحاق 
شده باشد، مطرح نگشت، بلکه بر روی یک دگردیسی متمرکز شده است که در آن، سطح بام 

رفته رفته تغییر ماهیت دهد و روندی را به سمت ایجاد کالبد استادیوم طی مناید.

این نگرش، ایده ی جدا شدن و بلند شدن پوسته های بام را مطرح ساخت ــ پوسته هایی 
که ساختار کالبدی پروژه ی ایران مال را ایجاد منوده اند و از سطح زمین تا روی منا و سطح 
بام امتداد یافته اند و سایت پروژه را به قطعاتی ۱۰ مرتی با فواصل ۲ مرتی تقسیم منوده اند. 
در راستای همخوانی طرح با ساختار پروژه، این تقسیامت به پوسته هایی تکرار شونده تعبیر 
شده اند که به عنوان عامل سازمان دهنده ی طرح با برخاسنت از زمین، بدنه و کالبد استادیوم 
را  شکل  می دهند و سطوح و جداره های پروژه، رمپ های دسرتسی، ورودی های اصلی و فرعی، 
بدنه ی جایگاه ها و سایبان ها را به وجود می آورند، به طوری که منودی هامهنگ با مجموعه، 

اما متفاوت، پر شور و در عین حال متین ایجاد می منایند.
ـ که بخشی جدانشدنی از هویت کالبدی  کانسپت پروژه در متام ابعاد طرح از جمله سازهـ 
استادیوم می باشد ــ منایان شده است. سازه ی فضایی که متشکل از اعضای کششی و فشاری 
است و به موازات پوسته ها آزادانه دوران می یابد، گاهی در سطح منایان می شود و گاهی به 
زیر پوسته می غلتد و متناسب با آن، رفتار سازه ای خود را تغییر می دهد. به منظور ساخت 
پوسته های منحنی شکل با کیفیت مطلوب، چوب اپال که ترکیبی از غالف دانه ی برنج و مواد 
پلیمری می باشد، انتخاب شده است که عالوه بر حالت پذیری اولیه، مقاومت و دوام باالیی 
دارد و با توجه به امکان بازیافت و مواد اولیه ی تجدید پذیر، دوستدار محیط زیست است. 
این مرتیال، بافتی نزدیک به چوب و حس گرمایی متناسب با حال و هوای ورزش تنیس ایجاد 
ایران مال،  تنیس  استادیوم  با کلیت مجموعه همخوانی دارد.  از نظر طیف رنگی  و  می کند 
طرحی برخاسته از بسرت و در عین حال خالقانه و منحرص به فرد است که خاطره ی خود را در 

ذهن مخاطب باقی خواهد گذاشت.

 نام پروژه/ عملکرد: مجموعه  استادیوم  های تنیس ایران مال
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت مهندسین مشاور زما

 معامر اصلی: رضا مفاخر
 همکاران طراحی: نازنین جوانشیر، نسرتن فدایی، حامد رسحدی

 طراحی و دکوراسیون داخلی: رضا مفاخر
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: رسمایش و گرمایش سیستم تهویه ی مطبوع، س خرپای فلزی

 آدرس پروژه: تهران
 مساحت/ زیر بنا: ۳۵۰۰ مرت مربع

 کارفرما: ایران مال
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۵

www.xema.ir                                                                                     :وب سایت 
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۵۸۲۵۸۳

نیام مکاری

ساختامن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه

در  کرمانشاه  استان  معادن  و  بازرگانی صنایع  اتاق  پروژه ی  قرار گیری  موقعیت  به  توجه  با 
مخروط پرواز فرودگاه کرمانشاه و محدودیت قانونی ارتفاع پروژه (۱۴ مرت) و همچنین نیاز 
به تأمین حدود ۵۰۰۰ مرت مربع زیربنای ناخالص برای پروژه ی مذبور، کالبد مجموعه به جای 
توسعه در راستای قائم، بر روی پهنه ی ۱۰۰۰۰ مرت مربعی سایت گسرتش یافت. نتیجه ی اعامل 
این اسرتاتژی، تأثیر کامل از هندسه ی سایت در پالستیک نهایی پروژه است. در توصیف تفکر 

حاکم بر روند شکل گیری پروژه چهار نکته ی ذیل قابل عرضه می باشد:
۱. کمینه گرایی: محصول نهایی پروژه ی اتاق بازرگانی استان کرمانشاه در پاسخگویی به مسائل 
پروژه کمینه گرا است؛ به این معنا که آنچه در کانسپت کالبدی پروژه به وقوع می پیوندد، 
در خروج یک بازوی عملکردی از قالب مکعب مستطیل زیر بنای پروژه خالصه می شود. اما 
همین حرکت واحد، عامل ایجاد سه حوزه ی عملکردی ـ کالبدی، یعنی فضا و محور ورودی، 
فضا و محوطه ی بام سبز در میانه ی حجم پروژه و بازوی عملکردهای پر مخاطب است. بدین  
ترتیب، می توان ادعا منود پروژه در روند انتخاب راه  حل های کالبدی برای خلق فضا، کمینه گر 
می باشد. این کمینه گرایی باعث هم پیوندی ناگسستنی میان کالبد، فضا و عملکردهای گوناگون 
و در ظاهر نامتجانس مجموعه است، به گونه ای که می توان وجود محور ورودی را هم ارز 

وجود بام سبز دانست که این دو عامل شکل گیری منای اصلی پروژه اند.
۲. هندسه: هندسه ی نهایی کالبد پروژه، بیش از هر چیز دیگری به دلیل محدودیت صعود در 
ارتفاع، متأثر از هندسه ی کشیده ی سایت است. جهتگیری پروژه بر کشیدگی سایت منطبق 
گردیده است و عدم ایجاد بدنه ی صلب در همجواری مسیر دسرتسی سواره، فرصت حضور و 
رسایت فضای سبز باارزش موجود در حاشیه ی خیابان اصلی به داخل سایت را فراهم آورده 

است.

۳. سیرکوالسیون و انگیزه ی حرکت: افزایش میزان سیرکوالسیون در شیوه ی ساماندهی خطی، به 
ویژه در کاربری های مسکونی و اداری، عامل نامطلوب در برنامه ریزی پالن تلقی می گردد. در 
این پروژه با قرارگیری آمفی تئاتر در منتهی الیه پروژه، محورهای سیرکوالسیون از حدود یک سوم 
طبقات بنا حذف گردید. همچنین با جامنایی ورودی های ساختامن در میانه و مرکز بازوهای 
پروژه، به جای ابتدای آن، سهم بیشرت سیرکوالسیون از فضای داخلی به محور ورودی مجموعه 
در محوطه ی بنا انتقال یافت. بر خالف سهم نامطلوب افزایش طول مسیر سیرکوالسیون در 
داخل بنا، در محوطه و لنداسکیپ با جامنایی درست انگیزه های حرکت، می توان افزایش طول 
مسیر سیرکوالسیون را به عاملی مطلوب در پروژه بدل منود. قرارگیری دو وید تعاملی بین 
فضای داخلی و محور ورودی در محوطه، جامنایی مناسب محدوده ی فضای سبز و انتخاب 
صحیح مبلامن، مرتیال و جزئیات کف محور ورود در محوطه، عوامل ایجاد اشتیاق در مخاطب 
پروژه برای سیر در این محور و رسیدن به فضای ورودی است. در حقیقت می توان ادعا کرد 
پیامیش  به مقدار مسافت  آنکه  از  بیش  باز  و فضای  طول مسیر سیرکوالسیون در محوطه 

وابسته باشد، بر قوت انگیزه ی حرکت متکی است.
عنارص  نیز  و   پروژه  کالن  تناسبات  در  اهمیت  حائز  نکته ی  پیش ساخت:  و  مدوالسیون   .۴
سازنده ی منای پروژه، سهولت در شیوه ی اجرا است. سادگی و همسانی تقسیامت موجود در 
منای پروژه، تسأهل در ساخت اجزای آن را در پی دارد. این موضوع کمک شایانی به اجرای 
دقیق تر و در نهایت کم خطاتر پروژه می کند. با رعایت مدوالسیون در شکل گیری طرح در 
حوزه ی سازه و به تبع آن فاز دو طراحی معامری می توان حجم زیادی از پروسه ی ساخت، 
به ویژه در بخش منای مجموعه را به شیوه ی پیش ساخته انجام داد. با توجه به ظرفیت های 
اجرایی محدود در شیوه ی «در جا» و نیز کم بودن نیروهای متخصص بومی، این نکته بیش از 

پیش اهمیت می یابد.

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت مهندسین نیام مکاری و همکاران 

 مدیر طراحی: نیام مکاری
 مسئول طراحی: مجتبی نبوی

 همکاران طراحی: امیرحسین یوسفی، سعید قربانی فرد، حمیده آچاک، محمد حسین غفاری
 طراحی و دکوراسیون داخلی: حمیده آچاک

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلر و موتورخانه مرکزی، فلزی
 آدرس پروژه: کرمانشاه، خیابان منتهی به فرودگاه

 مساحت/ زیربنا: ۶۰۰۰ مرت مربع
 کارفرما: ساختامن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه، کیوان کاشفی
Nima.mokary@yahoo.com                                                                     :ایمیل 
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پالن طبقه ی دوم

پالن طبقه ی اول

پالن طبقه ی همکف

پالن زیرزمین

منودار ۶ منودار ۵

سیستم سازه ای پیشنهادی پروژه منودار ۷

منودار ۴ منودار ۳

منودار ۲ منودار ۱
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برنامه ی پالن



۵۸۸۵۸۹

نیام مکاری

ساختامن تجاری   -   اداری نوشهر 

کیفیت باالی فضایی در ساخت مایه محیط طبیعی حاشیه دریای خزر، در مقایسه با کیفیات 
متداول در متحدثات انسانی این بوم به گونه ای است که گویی متامی اتفاقات مطلوب محیط 
مسکون در خارج از بنا به وقوع می پیوندد. در یک دریافت اولیه، بنای بومی ناحیه خزری 
تنها ماحصل تلفیق نظرگاه (ارسن پایش) و رسپناه است. استفاده از مصالح بوم آورد و وقوف 
سازنده به بازگشت پذیری مصالح آن و کیفیت پایین ساخت ابنیه در مقایسه با ابنیه گونه 
درونگرا در مناطق مرکزی ایران، همگی موید این موضوع است که پنداری سازنده علیرغم میل 
باطنیش و فقط ناظر بر نیاز به رسپناه وادار به ساخت می گردد. به طور خالصه می توان بیان 

کرد که در این بوم ،کیفیت فضای پیرامون بر فضای اندرون رجحان کامل دارد.
با این مقدمه می توان تفکر حاکم بر شکل گیری پروژه را در دو عنوان زیر مطرح منود.

۱. رسایت فضا از پیرامون به اندرون: در ساختامن اداری    –    تجاری نوشهر آنچه ایده مبنایی طرح 
است، تداوم فضا از پیرامون به اندرون بناست. به عبارت دیگر سیری از خارج بنا به وجه منا 

و از آنجا به داخل آن.
ترجامن کالبدی ایده مطروحه، شیوه سازمان دهی جدیدی در نظرگاه های (آیکون متداول 
معامری گونه برونگرا) واحد های اداری مجموعه است. این سازماندهی ناظر به محیط خارجی 
بنا ولی در داخل توده بنا شکل می یابد. حرکت موصوف از محیط پیرامونی پروژه آغاز می گردد 
و همراه با مخاطب پروژه به آن نزدیک می شود. در برخورد با وجه اصلی پروژه، تراس ها و 
نظرگاه های منای پروژه و شکاف ورودی را شکل می دهد و همراه بازدیدکننده پس از گذر از 
پله های ورودی تا ابتدای درب ورودی در میان پروژه او را مشایعت می کند. در متام طول مسیر 
حرکت مخاطب، کیفیت فضای طبیعی به وسیله چیدمان متنوع تراس ها و قرارگیری به سامان 
وید و گشایش های درونی بنا معرفی می گردد. در واقع فضای منفی میان پروژه از جنس هامن 

فضای با کیفیت خارجی است.

بیشرت  باشد،  نوشهری  آنکه  از  بیش  پروژه،  نهایی  محصول  معامرانه،  توصیف  یک  در 
همسان معامری ناحیه گرم و خشک استان گلستان و یا معامری بومی استان بوشهر است.

جایی که محصول معامری، درونگرایی و برونگرایی را توامان در خود تفسیر می کند.
۲. همسازی با اقلیم: در پروژه ی ساختامن اداری نوشهر به مانند متامی ساختارهای منطبق 
با اقلیم در عموم نواحی ایران (اقلیم معتدل و مرطوب، گرم و مرطوب و گرم و خشک)، از 

"جریان هوا" و تهویه طبیعی برای ایجاد آسایش اقلیمی بهره برده شده است.
با توجه به جهت گیری شاملی   –    جنوبی پروژه و وزش همیشگی باد در محور عمود بر 
دریا در نواحی ساحلی، گشایش عمیق میان پروژه به همراه دریچه موجود در بام شیشه ای 
وید(void) میانی عمل مکش رطوبت از مجموعه را به طور دامئی انجام می دهد. البته این 
مسئله تاثیر مستقیمی در برودت هوا ندارد و تنظیم درجه حرارت فضای بسته مجموعه بر 

عهده سیستم های اکتیو تاسیساتی است.
نکته ظریف در طراحی اقلیمی ابنیه در نواحی ساحلی با حد رطوبت باال (اقلیم معتدل 
و مرطوب در شامل کشور و گرم و مرطوب در جنوب کشور) افزایش محسوس شدت تابش 
است. به دلیل ذرات آب معلق موجود در هوا و انکسار متناوب نور موجود در محیط، حد 
روشنایی موجود در محیط عموماً باعث خیره گی و افزایش حجم میزان نور ورودی به داخل 
بنا بدون در نظر گرفنت جهت تابش می گردد. افزایش نیم سایه ها در این اقلیم خود موید این 

موضوع است.
در پروژه ی ساختامن اداری نوشهر منای اصلی بنا علیرغم جهت گیری شاملی، به دلیل 
مقابل  در  عمودی   (shader) شیدرهای  از  استفاده  با  توجه،  قابل  شفاف  سطح  مساحت 

روشنایی بیش از حد محیط پیرامون محافظت گردید.

 نام پروژه/ عملکرد: ساختامن تجاری-اداری نوشهر 
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت مهندسین نیام مکاری و همکاران

 معامر اصلی: نیام مکاری 
 همکاران طراحی: امیرحسین یوسفی، حمیده آچاک، لیال گلباغی، حسن دهقانپور

 طراحی و دکوراسیون داخلی: امیر حسین یوسفی، حمیده آچاک
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: داک اسپلیت، فلزی

 آدرس پروژه: نوشهر، خیابان پهلوان
 مساحت/ زیر بنا: ۱۵۰۰ مرت مربع

 کارفرما: برادران حمیدی نیا
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۶-۱۳۹۸

Nima.mokary@yahoo.com                                                                     :ایمیل 
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۲. جا به جایی ویدهای منا که امکان ایجاد بالکن های معلق را فراهم می سازد۱. ایجاد شکاف میانی که ارتباط بین برون و درون را فراهم می سازد

۴. امکان تهویه طبیعی به واسطه ی پس نشستگی جداره های خارجی منا۳. قرارگیری ویدها در فضای برونی و اندرونی حجم اثر 
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نیام مکاری

رتبه ی نخست مسابقه ی بین املللی موزه ی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ایران (۱۳۹۴)

توصیف طرح
سه مفروض در وادی معنا

۱. تشکیک و ساختار مرحله ای: در متام صنوف عبادی، از زهد تا جهاد و به طور کلی در متامی 
مکاتب عرفان رشقی، برای رسیدن به مقصود نهایی، مراحلی مفروض است. برای مثال، درک 
رشیعت سپس طریقت و پس از آن حقیقت، یا به زبان عطار نیشابوری در توصیف هفت 
شهر عشق، اولین شهر، طلب و آخرین شهر فنا است ــ که هر یک دارای کیفیات متفاوت، اما 
همگونی هستند ــ و می توان در زبان امروزی هرن به آن «سناریو» گفت و به سیر اتفاقات 
درونی در فرد، از عزم رفنت تا شهادت یا از دگر شناسی تا خود شناسی و خدا شناسی یا هر تعبیر 

زیبای دیگری اشاره منود. در یک جمله، این موزه یک سینامتوگرافی است و نه فوتوگرافی. 
۲. هارمونی و رضباهنگ: نقش سناریو در معامری مانند سایر هرنها سه ساختار اصلی دارد: 
ورود، اوج یا اوج ها (رضباهنگ) و خروج. شاید اینجا اوج ماجرا شهادت باشد و خروج هامن 
رستگاری. بیان یکنواخت در کیفیات فضایی و در نظر نگرفنت اهمیت اوج ها نسبت به سایر 

فضاها از کیفیت «محصول معامری» می کاهد. 
۳. موزه ی دفاع مقدس یا جنگ: فارغ از هر گونه جانبداری و رصف نظر از سابقه ی کشور گشایی 
برخی پادشاهان ایرانی  تاریخ کشورمان در حوزه ی مقاومت به راستی کم نظیر است. در چنین 
کشوری، ۸ سال مقاومت، حامسه ای مقدس و ستودنی است و همزمانی آن با انقالب اسالمی، 
رنگ و بوی دینی آن را دو چندان کرده است. پس نگاه تیم طراح علی رغم اطالع از زشتی ها 

و فجایع هر جنگی، نگاهی خالی از خشونت و بیشرت ناظر به لطافت معنای «دفاع» است.

مالحظات صوری 
۱. فهم مسئله ی سایت و ساماندهی توده: این سایت در نقطه ی تقاطع امتداد ورودی مرتو 
و مکان هندسی محور تعادل سایت که منطبق بر محور قبله نیز هست، دارای مزیت نسبی 

برای قرار گیری مجموعه ی ورودی می باشد. 
۲. پیرایه و ساماندهی کالبد: اتفاق مورد نظر تیم طراح، منود نوینی از ساماندهی مرکزی است 
که پیش تر و بیشرت، در خانه های مناطق مشابه اقلیمی یافت می شده است (گونه ی درون گرا) 
و ساماندهی باغ ایرانی که بیشرت عالوه بر اقلیم مشابه ، مفاهیم مطرح شده ی «بهشت گون» را 
به ذهن متبادر می کند. نتیجه ی این اتفاق، حرکتی بی سابقه در ساماندهی فضا در امتداد سیر 
تاریخی معامری ایران است. رصاحتاً این بنا در «شیوه ی ساماندهی»، نه کامالً یک باغ ایرانی 
است و نه یک خانه ی ایرانی. مضاف بر اینکه، باغ به عرصه ی عمومی تعلق دارد و بدون ورود 
به موزه نیز، باشندگان در سایت می توانند آن را تجربه کرده و از آن بگذرند. حال آنکه این 
نوآوری بنیادین باید به شیوه ای شکل می گرفت که در چشم مخاطب عام و خاص، غریبه به 
نظر نرسد و بر اساس آنچه در پیش گفته شد، خلق نوستالژی همواره دغدغه ی گروه طراح در 
متام پروژه ها بوده است. در ادبیات گروه طراح، معنای خلق نوستالژی معامری، به مثابه مقدار 
شباهت چهره ی فرزند خانواده به چهره ی والدین، همراه با ویژگی های منحرص به فرد او است.  
شاید بتوان با کمی تأمل این شیوه ی ساماندهی را اولین گونه از یک «موزه ی ایرانی» دانست.
۳. مخاطب پروژه: مخاطبین این پروژه در مقایسه با مخاطبین پروژه ی موجود در تهران، دارای 
ویژگی های متفاوتی اند. اول آنکه به لحاظ همجواری با حرم امام خمینی(ره) و حضور هزاران 
زائر ــ به  ویژه در ایامی همچون ارتحال آن حرضت ــ امکان بازدیدهای چند هزار نفره در 
روز، با توجه به نزدیکی این سایت به خروجی مرتو بسیار محتمل است. در نتیجه ی این امر، 
برای  تعزیه (میدان ورودی)  از مسیرهای محوری (محور اصلی) و گشایش میدان  استفاده 
هدایت و خوانایی بیشرت در دستور کار قرار گرفت. دوم آنکه مخاطبین این پروژه، از کلیه ی 
اقشار و متام نقاط ایران اند و احتامل حضور مسافرین در این پروژه بسیار است، در نتیجه 

جایگاه پارکینگ و فضاهای تفرجی سایت باید به شیوه ای باشد تا از برپایی چادر و هر گونه 
ناهنجاری برصی تا جای ممکن، جلوگیری کند. 

۴. مقیاس پروژه: برخورد مخاطب با پروژه های بزرگ مقیاس، عموماً با درک آنی توده ی حجم 
اثر رابطه برقرار  با توده ی  پروژه همراه نیست و مخاطب با حرکت در فضا و رصف زمان 
می کند. در بعضی از پروژه های مشابه در جهان، معامر از پیام برصی فرم رصف نظر کرده و 
توده ی حجیم پروژه را در دل زمین و یا تپه مدفون و فقط روزنه ها و بارقه هایی از آن را منایان 
می سازد که با مقیاس انسان رابطه برقرار می کند. حال آنکه در این پروژه، اجازه ی استفاده از 
عمق زمین فقط در حد یک طبقه ی منفی فراهم است. در چنین رشایطی ــ که فرم عظیم 
مجموعه، به طور کامل در مقابل دیدگان مخاطب است  ــ گروه طراح، با بهره گیری از گشتالت 
حجمی و تقارن محوری فرم، در جهت افزایش خوانایی فرم بنا (کالبد) قدم برداشته است، به 
نحوی که مخاطب با یک نگاه، فرمی ملموس را در ذهن خود مجسم کرده و ابتدا و انتهای آن 
را درک می مناید. به عقیده ی طراحان، برای فهم سناریوی پیش بینی شده، درک ابتدا و انتهای 
کالبد و موقعیت مخاطب در آن از رضوریات است، در نتیجه فهم پذیری و سادگی کالبد، تقارن 
محوری، املان های عمودی انتهای پروژه، حضور مخاطب بر روی بام و در کل هر آنچه عامل 

خوانایی بیشرت است، از بایدهای طرح می باشد. 
۵. رابطه ی توده و سایت پروژه:  پس از تجربه ی قرارگیری در سایت پروژه، طراحان به این 
نتیجه رسیدند که شدت تابش در این منطقه مهم ترین پارامرت محدود کننده می باشد. دلیل 
ایجاد فرم یکپارچه برای مجموعه آن است که میزان حرکت باشندگان در فضا را در ارسن 
بدون سایه سار، هامنند باغ ایرانی به حداقل برساند. در نتیجه موزه، قسمت اصلی سایت را 
ــ که حامل سناریو و کاربری است و در انتها با نظرگاه استخر خامته می یابد ــ در پناه خود 
می گیرد و سایه ی الزم آن را تأمین می کند. به همین دلیل گروه طراح، پخش شدن احجام و 
کاربری ها در سایت و یا کاهش ارتفاع مجموعه برای ارتباط بیشرت با سایت را در این پروژه 
مردود دانست. به بیان دیگر، همچون باغ ایرانی، انفکاک کامل توده از سایِت فاقد کاربری 
(دیواره ی مجموعه) و متاس کامل توده با سایت دارای کاربری (باغی در دل پروژه) در دستور 

کار قرار گرفت. 
یا سایر  اتفاقی که در برج میالد و  ۶. جایگاه سالن هامیش بین امللل: سالن هامیش، مانند 
پروژه های ملی به شکل سود مند عمل می کند، اندامی مستقل از موزه است. یکی از مهم ترین 
ویژگی های ساماندهی ارسن، فضایی با عملکرد شهری، خصوصاً بناهایی با ساختار فرهنگی 
و نیز توجه به زمینه (context) در سایت مورد نظر طراحی می باشد. در مجموعه ی فوق،  
با توجه به اینکه سایت مجموعه، خارج از محدوده ی شهری واقع شده است، دسرتسی های 
مجموعه یکی از مهم ترین معیارهای شکل گیری پروژه به حساب می آید. از طرفی، قرارگیری 
سایت در مجاورت حرم مطهر امام خمینی(ره) و منایشگاه بین املللی تهران، ما را بر آن داشت که 
این زمینه های با اهمیت، محور اصلی طراحی ما را تحت الشعاع خویش قرار دهد. عالوه بر این، 
مجاورت های  به طورکلی  بین املللی)  سالن هامیش های  و  موزه  اصلی  (حجم  فضا  دسته  دو 
نامتجانس مجموعه ی فرهنگی را شامل می شود و از این رو، ایجاد یک فیلرت فضایی همچون 
باشندگان  تا  می کند  برقرار  فضا، رشایطی  دسته  دو  این  بین   (Social Plaza) پالزای شهری 
در فضا، به  واسطه ی پالزای ایجاد شده با یکدیگر برخورد آزاد داشته باشند. در واقع مرکز 

گردهامیی، از ناظرین در فضا جامعه می سازد، نه تجمعی رصف از افراد.

 نام پروژه/ عملکرد: مسابقه بین املللی موزه ی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ایران، رتبه ی اول
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت مهندسین نیام مکاری و همکاران 

 معامر اصلی: نیام مکاری
 همکاران طراحی: امیرحسین یوسفی، سعید قربانی فرد، پیامن بیات، حمید مهربان رحیمی، 

حمیده آچاک، زینب مقدوری

 آدرس پروژه: بخش جنوبی حرم امام خمینی(ره)
 مساحت/ زیر بنا: ۱۶۰۰۰۰ مرت مربع 

 کارفرما: نیروهای مسلح ایران
Nima.mokary@yahoo.com                                                                     :ایمیل 
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مفاهیم پایه در باز تعریف باغ آرایی ایرانی 
با توجه به اینکه موضوع مورد نظر ما طراحی موزه ای با کارکرد روایی 
  (concept) تا در طراحی مورد نظر، مفهوم این رو سعی شد  از  بود، 
روایی، کلیت ایده ی اصلی پروژه را سازماندهی کند. بنابراین با توجه 
که  کنیم  مطرح  پروژه  برای  سناریویی  منودیم  تالش  فوق  رویکرد  به 
و  اسالمی  انقالب  مقوله ی  تاریخی  فرهنگی  عملکرد  با  فضایی  درخور 

دفاع مقدس باشد. 
باغ اول (ارسن وجود): منادی از بهشت وعده داده شده به مسلمین 

هر رزمنده ای که به جبهه وارد می شود، دری از باغ بهشت به روی خویش می گشاید.

باغ چهارم (ارسن خداشناسی)
زوج منار یادمانی، مناد  قرب الهی

باغ سوم (ارسن خودشناسی): تاالر آیینه در گودال باغچه ی سوم
ناظر در مسیر حرکت خود، خویشنت خویش را در تاالر آیینه جست و جو می کند.

باغ دوم (ارسن دگرشناسی): ستون پیکره های عمودی در قابی هفت در هفت
این ستون ـ پیکره ها منادی از نقشینه ی شهدا هستند که بر روی این ستون ها نصب می شوند.

رمپ حرکتیرمپ حرکتی مظهر آبنهر آب

زوج منار یادمانی (آخرین باغ)
 کوشک انتهایی

 کتیبه های یادمانی

 تاالر آیینه
پلکان ناظر
باغ مجسمه

دیواره ی منتهی به باغ مجسمه

گودال باغچه
ارسن حضور

 پالزای فوقانی پروژه

محور ورود به باغ آرایی ایرانی

ورودی اصلی موزه

دیاگرام کانسپت فضاهای داخلی موزه ی انقالب اسالمی و دفاع مقدس ایران، ۱۳۹۴
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روند طراحی

دیاگرام کارکردیدیاگرام زمینه ایدیاگرام فرا روند

دیاگرام اقلیمی دیاگرام کالبدی دیاگرام اجتامعی ـ فرهنگی Cدیاگرام تاریخی
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جاگذاری رمپ های ارتباطی برای تسهیل در
 ارتباط عمودی فضاهای داخلی موزه

دیاگرام باغ آرایی ایرانی که از جبهه ی ورودی تا
 انتهای اثر را تحت الشعاع قرار می دهد.

ایجاد ورودی مجزا برای دسرتسی مستقیم به 
فضای فرهنگی (سالن هامیش و سینام) پروژه

پالزای شهری درست در منتهی الیه فوقانی اثر،
 باشنده در فضا را حول خویش گرد می آورد. 

جاگذاری زوج مناره های یادمانی، درست در 
امتداد محور خطی باغ آرایی ایرانی

فضاهای پارکینگ در سطح زیرزمین از خیابان
 فرعی به واسطه ی مسیر کندرو به سطح زیرین

 موزه راه می یابد.

ی 
عه 

مو
مج

ی 
صل

ی ا
ود

ور
ر 

و ب
مرت

ی 
ود

ور
ر 

أثی
ت

در
ی 

الق
ل ت

ص
مف

ک 
د ی

جا
 ای

س
قد

 م
اع

دف
ی 

زه 
مو

ت
سای

ی 
ید

کل
ور 

مح
و 

 د
ال

ص
 ات

ه ی
قط

 ن

ام
 ام

رم
 ح

داد
مت

ر ا
 د

نی
یرا

ی ا
رای

غ آ
 با

طی
 خ

ور
مح

جم
 ح

داد
مت

ر ا
 د

چه
ریا

 د
دی

ه بن
هن

ه پ
قبل

ور 
مح

و 
 

زه 
مو

ی 
صل

 ا

قی
تال

ی 
طه  

نق
ر 

 د
ری

شه
ی 

الزا
ک پ

د ی
جا

ای
جم

 ح
ری

ذا
جاگ

ه 
وع

جم
 م

لی
ص

ی ا
ها

ور
مح

 
ت 

ور
جا

 م
در

ش 
امی

 ه
لن

سا
و 

زه 
مو

ی 
صل

 ا
ری

شه
ی 

الزا
پ

یکی از ویژگی های اصلی مجموعه ی موزه ی انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس در این پروژه، تداوم جریان 
شهری است که سایت و فضای پیرامونی اطراف را 
خارجی  فضاهای  ارسن  از  فضایی  فیلرتینگ  بدون 
به داخل فضای باز «محورخطی باغ آرایی ایرانی» 

آن جاری می سازد.
پیش فضای ورودی موزه نه تنها یک سلسله مراتب 
یک  مهم تر،  ساحتی  در  بلکه  است،  عملکردی 
ارزشمند  فضایی  پیش  بوده:  ارزشی  سلسله مراتب 
که  مراسامتی  دیگر  و  تعزیه  مراسم  برگزاری  برای 

امکان برقراری آنها در فضای روباز وجود دارد.
از این رو، این فضای تهی خود یک فضای اصلی به 
حساب آمده که به تعریف صحیح فضاهای مثبت 
حول  را  فرهنگی  مکانی  و  مرکز  پرداخته،  اطراف 
بنابراین تداوم جریان زندگی  خویش گرد می آورد. 
شهری یکی از ویژگی های اصلی در نظر گرفته شده 
و موزه، از باشندگاِن در فضا، جامعه ساخته و نه 

تجمعی رصف از افراد.  

حجم اصلی پروژه
 پالزای شهری میانی

سالن هامیش

ایجاد یک پالزای شهری که حکم فضایی به منظور گردآوری مردم در فضای روباز برای برگزاری مراسم تعزیه و دیگر مناسبات اجتامعی را دارد.

موزه و مردم

ایجاد یک محور میانی که فرصتی را ایجاد می کند تا ناظر یا باشنده در فضا بدون فیلرت فضایی، به ارسن میانی باغ ـ موزه ی دفاع مقدس جاری شود.

فضای تعزیه جاگذاری سطوح زیرزمین به منظور تأمین گالری های موزه که این فضا در سطح زیرین باغ آرایی ایرانی مجموعه 
جاگذاری شد.

هامیش رو باز

ایجاد چهار باغ در فواصل مدون که حیاط های مرکزی مجموعه را ساماندهی کرده، سطوح نور را به بخش های پایینی مجموعه جاری می سازد.

حرم مطهر امام خمینی(ره)

.(Roof Garden) ایجاد گودال باغچه های سبز در طبقات فوقانی ساختامن اصلی که این فضاهای سبز، از سقف انتهایی مجموعه  قابل رؤیت است
آزادسازی پرسپکتیو برصی از سطح فوقانی مجموعه ی موزه به حرم مطهر امام خمینی(ره) از طریق تقلیل ارتفاع سالن هامیش

 زوج منار یادمانی  رسویس ویژه ی امنیتی بخش اداریسالن بازی کودکبخش فرهنگیمحور اصلی (باغ آرایی ایرانی) منایشگاه (گالری)

 سالن هامیش های بین املللیسوئیت رستوران  مسجدسینامی کوچکسالن هامیش چندمنظورهورودی فرعی
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روند طراحی

دیاگرام کارکردیدیاگرام زمینه ایدیاگرام فرا روند

دیاگرام اقلیمی دیاگرام کالبدی دیاگرام اجتامعی ـ فرهنگی Cدیاگرام تاریخی
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سیرکوالسیون طبقه ی همکف

اسارت (آزادگان ایرانی و ارسای عراقی)
 جنایت (عملکرد دشمن و جنایات جنگی)

چهره های ماندگار

عملکرد دولت و وزارتخانه ها در جنگ

رهربی امام خمینی
کتب

دیاگرام سیرکوالسیون گالری

گام دوم گام چهارم

رهربی
ترور

فناوری ها
گروهک های منافق

ادوات جنگی
دستاوردهای جنگ

گالری ادوات جنگی سبک
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سیرکوالسیون حرکتی گالری ها
دفاع  باغ ـ موزه ی  طراحی  پهنه بندی  در  دخیل  رشایط  از  یکی 
تا با  مقدس، بحث محدودیت ارتفاع بود. از این رو سعی شد 
قرار دادن یک سطح در طبقه ی زیرین همکف و اختصاص آن به 
فضای گالری های موزه، رشایطی ایجاد گردد تا طبقه ی همکف 
مجموعه با باغ آرایی ایرانی مزین گشته و سطح زیرین مجموعه، 

نقطه ی رشوع بازدید گالری های موزه گردد. 

سیرکوالسیون طبقه ی زیر زمین 

واکنش
شهدای ترور

توطئه
دستاورد ها

هجوم و تجاوز
دفاع

حمله و باز پس گیری

دوره ی گسرتش جنگ
دوره ی پایان جنگ
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یادواره ی شهدای غواص
باغ    ـ     موزه ی  گالری های  برای  مفهومی  طراحی  ویژگی های  از  یکی 
دفاع مقدس، جاگذاری یادواره شهدای غواص بود که در بخش رشقی 
موزه قرار گرفت. این یادواره درست در امتداد محور برصی باغ دوم 
ستون    ـ     پیکره ی شهدای  از  منادی  که  گرفت  قرار  دگرشناسی)  (ارسن 
هشت سال دفاع مقدس بود. بدین ترتیب، درست در تراز برصی باغ 
مجسمه، یادواره ی شهدای غواص جا گرفت که مسیر ورود به آن، از 

رسرسای گالری طبقه ی زیرین موزه میرس گشت.

 امام و امت
پیروزی انقالب
رسکوب
آغاز انقالب
آغاز کودتا
جنگ های دویست سال اخیر
جنگ های دوره ی اسالمی
جنگ های پیش از اسالم
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بسرت حاشیه ی سایت، دارای رنگ کرم ـ قهوه ای بوده، از این رو سعی شد تا از زمینه ی 
سایت مورد نظر در طراحی استفاده شود.

جدایی مجاورت های نا متجانس از یکدیگر با استفاده از فیلرت فضایی مشرتک
«حجم اصلی موزه و سالن هامیش های بین املللی» 

«سالن هامیش های بین املللی به دلیل نیاز به امنیت باال و البته کارکرد متفاوت، خارج از حجم موزه قرار گرفت.»

قرارگیری دو حجم اصلی مجموعه درست در امتداد یکدیگر
سهولت دسرتسی ها و ایجاد کیفیت برصی مناسب دلیل اصلی این رویکرد خطی است.

استفاده از الگوی متمرکز درون گرا برای حجم اصلی موزه

«این الگو بسته به رویکرد خویش می تواند فضای تهی (قلب تپنده ی بنا) را در خویش جا دهد.»

وجود پالزای شهری در سطح زیرین همکف با دسرتسی مستقیم از مرتو 

«با توجه به قرارگیری سایت خارج از محدوده ی شهر، مهم ترین دسرتسی به مجموعه از مرتوی مجاور آن بود.»

استفاده از الگوی متمرکز برون گرا برای مرکز هامیش های بین املللی

«الگوی متمرکز برون گرا، متناسب با عملکرد مجموعه مورد استفاده قرار گرفته است.»

 استفاده از دیاگرام محور خطی منبسط از سایت کشیده ی مجموعه

«ایجاد شکاف رس  تا  رسی، درست در امتداد پالزای میانی حجم اصلی» 
با این شکاف، امکان آزادسازی پرسپکتیو از محور باغ به حرم مطهر امام خمینی(ره) فراهم شد.

امتداد حرکت مستقیم باشنده در فضا از پالزای میانی به فضای حیاط اندرونی موزه
باشنده در فضا می تواند بدون ورود به ارسن فضایی داخلی موزه، از باغ ـ موزه ی دفاع مقدس دیدن مناید.

جاگذاری بخش های فرهنگی درست در امتداد محور خطی باغ آرایی ایرانی

این محور خطی رشایط ایده آلی را برای ایجاد ورودی مجزا به سالن ها فراهم می کند.

استفاده از محور خطی باغ آرایی ایرانی از پالزای میانی تا کوشک انتهایی اثر
حرکتی  خطی  محور  زمین،  ایران  گذشته ی  باغ آرایی  خطی  محور  در  همواره 

توسط شاخصه ای چون کوشک بسته می شده است.

ایجاد چهار وید اصلی با سلسله مراتب مفهومی در امتداد محور خطی باغ آرایی ایرانی

«این ویدها با سلسله مراتب مفهومی خویش، سناریوی فرایند طراحی باغ ـ موزه 
را باز تعریف می کنند.»

چهار باغ پیش رو به ترتیب ارسن حضور، ارسن دگرشناسی، ارسن خودشناسی 
و ارسن خداشناسی می باشند.

جاگذاری گودال باغچه های سبز که تداوم مسیر حرکتی را ساماندهی می کند.

جاگذاری باند آجرین در پوسته ی منا به منظور ایجاد حس اصالت بیشرت 

رنگ آجرین پروژه، قرابت محتوایی زیادی با زمینه ی سایت مورد نظر طراحی دارد.

یادواره ی شهدای غواص

توجه به خطی بودن سایت و جاگذاری حرم مطهر و منایشگاه بین املللی مجموعه ارکان اصلی در فرایند طراحی پروژه مطرح شده می باشدایجاد یک ورودی مجزا از موزه به یادوارهجاگذاری سکوی یادمانی در سطح
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نیام مکاری

رتبه ی نخست مسابقه ی موزه ی جامع حرم رضوی

از طرف مهندسین مشاور آستان قدس رضوی به مسابقه ی دعوتی تحت عنوان موزه ی جامع 
آستان قدس رضوی دعوت شدیم. فضایی با عملکرد فرهنگی-خدماتی به مرتاژ تقریبی ۸۴ هزار 
مرتمربع درست در همجواری ورودی باب الرضا که بی گامن مهمرتین و شاخصرتین ورودی 

مجموعه ی حرم رضوی است. 
باقیامنده در همجواری حرم بود که قرار است  سایت پروژه در واقع تنها زمین خالی 
توسط اداره ی اراضی پهنه ی حرم رضوی به موزه ی حرم رضوی اختصاص پیدا کند. آنچه در 
برخورد با شکل ناهمگون سایت، پس از مطالعه ی دقیق برنامه ی فیزیکی طرح به دست آمد، 
ما را بر آن داشت که در طراحی پروژه دو رکن اساسی را می بایست به صورت همزمان در 
نظر بگیریم. نخست همجواری پروژه با حرم رضوی از یکسو و همچنین برخورد تواماِن آن 
با بخش پرتردد شهر که بی گامن ما را مجبور می کرد پروژه را به صورت ساختاری منفعل از 
سایت ببینیم که در واقع پروژه تبدیل به مفصلی شود که همزمان میتواند با وجود ایجاد احراز 
هویتی جدید نقش تعیین کننده ای در ارتباط همزمان حرم و شهر ایفا کند. ایده فوق در واقع 
حاصل درک فضای ادغامی است. در تعریف فضای ادغامی میگویم: ویژگی چند عملکردی 
فضاهای ادغامی که طی آن یک بنا با عملکرد عمومی در فضای پیرامون خود ادغام می شود 
و مفصلی پرتحرک می سازد، میان مرز تک فضا و فضاهای پیرامونی اطراف. از این رو، پروژه 
بیشرت پلی است میان درون حرم و فضای بیرونی آن. در طراحی پروژه سعی منودیم با ایجاد دو 
محور چلیپایی عمود بر هم، دِر ورودِی باب الکاظم را که یکی دیگر از ورودی های مهم حرم 
بود را به بازار رضا که از تردد ویژه ای برخوردار است وصل کرده، ناظر در فضا بدون هیچ گونه 
فیلرتینگ فضایی بتواند با گذر از فضای میانی موزه از بازار رضا به مجموعه ی حرم وارد شود. 

محور دیگر که درست بر محور فوق الذکر عمود شده است مجموعه ی شهری پیرامون سایت 
موزه را بدون هیچ گونه آلودگی برصی به درآگاه باب الرضا وصل می کند، از این رو پروژه تبدیل 

به مفصلی می شود که پیشرت در مورد اهمیت آن صحبت کرده بودیم. 
این محور خطی که درست در طبقه ی همکف پروژه ایجاد شده است می تواند فضاهایی 
را حول خویش گرد آورد. از این رو فضاهای دیگر فرهنگی نظیر سالن هامیش، کتابخانه و 
فضاهای  و همچنین  کارگاه ها  و  و ورک شاپ ها  آموزشی  نظیر کالس های  آموزشی  فضاهای 
این قبیل فضاها در واقع  خدماتی نظیر رستوران و کافه را حول خویش گرد می آورد، زیرا 
مجاورت های ناهمگون با موضوع کارکرد اصلی موزه ی حرم رضوی، از این رو این محور خطی 

عمود بر هم رشایط ایجاد این برنامه ی فیزیکی را فراهم می ساخت.
و درخور  دارای هویتی مشخص  نیز می بایست  از طرفی خود مجموعه ی حرم رضوی 
می شد، از این رو سعی منودیم مفهوم معنوی را برای پروژه مطرح کنیم. بدین منظور سالن های 
اشیاء و  آبزیان،  گالری سکه، فرش، مترب، موزه ی  نظیر  گالری که عملکردهایی دنیوی داشته 
هدایای موزه ی گنجینه ی آستان قدس رضوی را در فضاهای تحتانی موزه در سطح زیرین زمین 
بارگزاری کردیم، و گالری هایی با عنوان موزه ی قرآن و عرتت پیامرب و همچنین گالری سیره ی 
نبوی که در واقع از سالن ها و گالری های مهم اثر بوده را در قسمت فوقانی مجموعه بارگزاری 
منودیم، که این دو دسته فضا از طریق آتریوم مرکزی که توسط حوض کوثر تطهیر شده بود، به 
یکدیگر متصل ساختیم، تا ناظر یا باشنده در فضا در حرکت مداوم از طبقات تحتانی به سمت 
آسامن عروج کرده، هرچه به سطوح فوقانی نزدیکرت شود برمعنویت فضا در سایه سار حوض 

کوثر افزوده شده، درک بهرتی از فضا با عملکردهای معنوی پروژه ایجاد می شود.

 نام پروژه/ عملکرد: مسابقه ی موزه ی جامع حرم رضوی، رتبه ی اول
 رشکت/ دفرت طراحی: دفرت مهندسین نیام مکاری و همکاران 

 معامر اصلی: نیام مکاری 
 همکاران طراحی: سعید قربانی فرد، ساناز گودرزی، امیرحسین بازیانفر، نیلوفر ابراهیمی، 

ماهان محمداف
 نوع تأسیسات/ نوع سازه: موتورخانه مرکزی و چیلر، فلزی

 آدرس پروژه: مشهد، جنب آستان قدس رضوی
 مساحت/ زیر بنا: ۸۴۰۰۰ مرت مربع

 کارفرما: آستان قدس رضوی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۷

Nima.mokary@yahoo.com                                                                     :ایمیل 
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پالزا و صحن شهری پیش فضای ارسن ورودی



۶۰۲۶۰۳

پیش فضای ورودی باب الرضا و محور ورودی موزه



۶۰۴۶۰۵

حمید مهربان، فرنوش میرزایی

موزه ی جازموریان (قلعه ی گنج کرمان) 

 نام پروژه/ عملکرد: موزه ی جازموریان (قلعه ی گنج کرمان) 
 دفرت معامری: دفرت معامری حمید مهربان و فرنوش میرزایی

 معامران اصلی: حمید مهربان، فرنوش میرزایی
 همکاران طراحی: فرنوش میرزایی، نرسین مهربان، سامنه مؤمن پور، عرفان محمدی، 

مصطفی قلی پور، مظاهر قنربی، نازنین کاظمی

 آدرس پروژه: قلعه گنج کرمان 
 مساحت/ زیر بنا: ۷۲۰۰ مرت مربع 

 کارفرما: موسسه ی فرهنگی موزه های بنیاد 
 تاریخ پایان ساخت: ۱۳۹۵

موقعیت شناسی سایت
با مطالعه ی اجاملی در مورد سایت پروژه و شهر قلعه گنِج کرمان دریافتیم که یکی از مهم ترین 
ویژگی های ساماندهی فضایی با عملکرد شهری و خصوصاً بناهایی با ساختار فرهنگی توجه به 
زمینه گرایی در سایت مورد نظر طراحی ما است، و نیز توجه ویژه به «کپر» در طراحی با توجه 
به گسرتدگی و پیشینه ی استفاده از آن در منطقه، و الگوی آشنا در اذهان مردم، هم در کالبد 

جامع طرح و نیز در منا جهت هم بسرتسازی با موقعیت مکانی طرح.
تفکیک فضایی براساس عملکرد هایی غیرهم راستا به صورتی که بخش گالری ها و منایش 
با ایجاد یک عنرص فضایی همچون پالزای شهری، مابین این دو دسته فضا رشایطی را برقرار 
می کند تا باشنده در فضا بتواند به واسطه ی پالزای شهری ایجادشده وارد فضاهایی با عملکرد 
متفاوت از هم شود. و ایجاد مرکز گردهامیی در بدو ورود به مجموعه این امکان را فراهم 
می سازد که در آن مکان بتوان در جهت ارتقاء تعامالت اجتامعی مراسم آئینی و مذهبی را 

به انجام رساند. 

ایده ی اصلی طرح
یکی از ویژگی های اصلی مجموعه ی موزه در این پروژه تداوم جریان شهر است که سایت و 
فضای پیرامون اطراف را بدون فیلرتینگ فضایی از فضاهای خارجی به داخل فضای موزه و 

باشنده در فضا را از یک فضای شهری به یک فضای شهری دیگر هدایت می کند. پیش فضای 
موزه نه تنها یک سلسله مراتِب عملکردی بلکه در ساخنت یک سلسله مراتِب ارزشی نیز درگیر 
است؛ این سلسله مراتب فضای معنوی برای ایجاد برخی مراسم آیینی و مذهبی را در فضای 

روباز میرس می سازد.
از این رو فضای تهی یا منفی خود یک فضای اصلی به حساب آمده که به تعریف مجمع 
فضاهای مثبت اطراف پرداخته و سایر فضاهای عملکردی را در امتداد خویش گرد می آورد. 
بنابراین تداوم جریان زندگی شهری یکی از ویژگی های اصلی می باشد و به این ترتیب موزه 

بدون هیچ مرزی و محدودیتی با شهر اقدام شده است.

کف در بنا، بنا در کف
در این پروژه سعی بر آن شده که با هدایت باشندگان در فضا به سمت بام مجموعه این امکان 
را فراهم می سازد تا ناظر بتواند پرسپکتیوهای انسانی را به سمت شهر و مناظر شهری اطراف 
موزه ی قلعه گنج آزاد کند، زیرا هدف اصلی آن است که شهر خود به عنوان یک اثر منایشی 
در موزه منایانگر شود. با حضور باشنده در بام مجموعه، وی می تواند شهر را به عنوان یک 
اثر منایشی رؤیت مناید. پس با این اوصاف، موزه به واسطه ی طراحی بام مجموعه و آزادسازی 
پرسپکتیوهای انسانی در جهت معرفی هر چه بیشرت شهر قلعه گنج و موقعیت مکانی آن 

منطقه، مکانی برای منایش شهر قلعه گنج است. 



۶۰۶۶۰۷

دیاگرام فرایند طراحی



۶۰۸۶۰۹

کتابخانه ی تخصصی آیت اللّه سیستانی

بیژن وزیری، احسان اکرمی، شیام مبارکی

پالن کلی پروژه با توجه به هندسه ی زمین، مربعی شکل با سطح اشغال حدود ۶۰۰۰ و زیربنای 
۶۰ هزار مرت مربع، با کاربری کتابخانه ی تخصصی شیعه شامل ۷ کتابخانه ی مجزا در حوزه های 
مختلف در ۱۳ طبقه طراحی و برنامه ریزی شده است. منای خارجی بنا آجری بوده که با ایجاد 
قوس هایی در جداره از یکنواختی حجم و جداره کاسته و مانند حرکت شن، از لحاظ برصی 
جلوه ای زیبا به حجم بخشیده است. ورودی اصلی  مجموعه توسط یک گشایش، با طراحی 
یک قوس مرتفع  با طرح کاشیکاری ایرانی در درونش، دعوت کننده ای قوی برای مراجعین 
می باشد. افزون بر این، وجود یک حیاط مرکزی با قاعده ی کروی که در ارتفاع به صورت حجم 
بیضی (به ارتفاع ۹۰ و قطر ۵۰ مرت)، فضاها و کاربری های داخلی مجموعه را در عین تفکیک 

فضایی، پیوند می دهد. 
فصل مشرتک بین کاربری های طبقات و آتریوم، شامل یک پوسته ی بتنی یا طرح ایرانی به 
شکل لوزی بوده که بدنه ی داخلی را در بر می گیرد. جداره ی داخلی پوسته در ترکیب با گیاهان 
زینتی، به صورت دیواره ای سبز، عالوه بر ایجاد منظری زیبا، به تلطیف هوای داخلی کمک 
می کند. همچنین، آرایش فضاهای داخلی طبقات، بر اساس برنامه ی فیزیکی و عملکردهای 
مورد نیاز پروژه، طراحی و ارتباط افقی طبقات از طریق یک راهروی ارتباطی پیرامون آتریوم 

مرکزی، برقرار می شود.
پوسته ی مشبک بتنی تا ارتفاع ۱۷/۵ مرت باالتر از کف نهایی بام ادامه و پوشش آن به قطر 
۸ مرت، باز و از فاصله ی دور نیز دیده خواهد شد. طراحی بام مجموعه در ترکیب با پوسته ی 
بتنی بر آمده از حجم اصلی، فضایی را خلق کرده که برای اسرتاحت و پذیرایی مدعوین و 

کارکنان مجموعه قابل استفاده است. قابل ذکر است طرح آبنامی مرکزی در همکف با کف 
شیشه ای، متصل به سازه ی مشبک بتنی که تا تراز زیرزمین اول تداوم دارد، ضمن امکان عبور 

نور از درون آبنام به طبقه ی زیرین، فضایی نورانی و دلنشینی را خلق می کند.
زمین،  سطح  از  ساختامن  رویش  قسمت  در  تعلیق  حس  ایجاد  منظور  به  نهایت،  در 
محوطه ی سبز اطراف ساختامن به صورت تراس بندی سبز پلکانی  به طبقه ی پایین تر از سطح 
زمین متصل شده است که این ویژگی، عالوه بر نورگیری مستقیم طبقه ی زیرزمین اول، امکان 
ارتباط مستقیم و بی واسطه از محوطه به داخل مجموعه و نیز چشم انداز دلپذیری را فراهم 
کرده است. نحوه ی ارتباط حیاط توسط دو دستگاه پله ی عریض و دو دستگاه رمپ پیاده به 
خیابان های اطراف امکان پذیر است و عالوه بر آن، یک رمپ سواره نیز به خیابان دوازده مرتی 

ضلع شامل سایت در نظر گرفته شده که در مواقع خاص کاربرد دارد.
کاربری و عملکرد طبقات: 

 دو طبقه ی زیرزمین (دوم و سوم) با کاربری مخازن کتاب و پارکینگ
 دو طبقه ی همکف و زیرزمین اول با کاربری ورودی، منایشگاه کتاب، سالن اجتامعات و 

فضاهای عمومی
باز و سالن های  کتابخانه های تخصصی شامل مخازن کتاب  تا هشتم)  (اول   هشت طبقه 

مطالعه
 یک طبقه ی عمومی با کاربری اتاق های جلسات تخصصی

 نام پروژه/ عملکرد: کتابخانه ی تخصصی آیت  اللّه سیستانی
 رشکت/ دفرت طراحی: مهندسین مشاور پل میر

 مدیر پروژه طراحی: بیژن وزیری
 معامران اصلی: بیژن وزیری، احسان اکرمی، شیام مبارکی

 همکاران طراحی: فرشته جواد زاده، رویا چوپانی، ملیکا عظیمی، آرزو صاحب کار، بهار جعفر زاده
 طراحی و دکوراسیون داخلی: مهندسین مشاور پل میر

 نوع تأسیسات/ نوع سازه: چیلرهای تراکمی هوای خنک با کمپرسور نوع اسکرو با هوارسان، بتنی

 آدرس پروژه: استان قم
 مساحت/ زیر بنا: ۶۰۰۰۰ مرت مربع

 کارفرما: مؤسسه فرهنگی حرضت آیت اللّه العظمی سیستانی
 تاریخ رشوع و پایان ساخت: ۱۳۹۶-۱۳۹۷
 مدلینگ و سه بعدی پروژه: احسان اکرمی

www.polmir.com                                                                              :وب سایت 
info@polmir.com                                                                                   :ایمیل 
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آوا هاممی، پیامن هاممی

مبانی نظری مرحله ی اول مسابقه ی پالسکو
ایده ی بازتعریف مجموعه ی پالسکو

جداره های خیابان جمهوری که سایت مورد نظر را در خود جای داده، عمدتاً بدون گشودگی و 
فاقد تناسب عرض محور به ارتفاع بدنه ها است. مهم آنکه سبزینگی های اطراف سایت بیشرت 
محصور یا نیمه محصور در زمین سفارتخانه ها و یا در فضای باز مراکزی از جمله ساختامن 
بانک ملت یا مدرسه ژاندارک هستند. در این محور غالباً جداره های صلب و تیره از آلودگی 
و اغتشاشات برصی مشهود است، که جمیع این موارد با پیشینه ی افکار عمومی از فاجعه ی 
پالسکو، بر فشار روحی و روانی جامعه افزوده و از دالیل افرسدگی جامعه یا دست کم تأثیرگذار 
بر آن است. در نتیجه، طرح ریزی یک فضای شهری سبز در مجاورت خیابان جمهوری جهت 
ایجاد احساس امید و رسزندگی برای شهروندان به واسطه ی خلق این فضا در عین زنده نگاه 
داشنت یاد و آرمان های قهرمانان پالسکو و همچنین تعدیل کاربری های تجاری طبق چشم انداز 

مندرج در طرح تفصیلی منطقه، به عنوان اهداف نهایی در این ایده پردازی قرار گرفتند. 
این فضای شهری عالوه بر احیای مجدد خاطرات و زنده ساخنت فضای جمعی در الله زار 
قدیم و بنا بر ماهیت خود که قرارگاه های مدنی و پاتوق های فرهنگی را به واسطه ی گالری 
و منایشگاه و فضای ورزشی به وجود می آورد، امکان دسرتسی به واحدهای تجاری و مسکونی 
در سطوح  گیاهی  بافت  از  استفاده  می مناید.  فراهم  احجام  گشودگی های  طریق  از  نیز  را 
بام ها، تراس ها و بدنه های شهری یکی از راهکارهای اصلی کاهش آلودگی هوا و مبارزه با 
گرمایش زمین در کالنشهرهای پیرشفته است؛ تراکم باالی سبزینگی در این ایده با به کارگیری 
تکنولوژی های روز از جمله بام-تراس های سبز با سیستم مدوالر و دیوارهای عمودی زنده 
ایجاد شده که در سطح فضای شهری و  با سیستم کابلی کششی، و طاق-سایبان های سبز 
دارد،  پراکندگی  سایت  جانبی  مراکز  بدنه ی  پوشش  در  و  تجاری  و  مسکونی  بام تراس های 

راهکاری برای سامان دهی برصی نیز به شامر می آید.

مبانی نظری مرحله ی دوم مسابقه ی پالسکو
ارزشمند میراث فرهنگی  با سازه های  تاریخی و همجواری  بافت  بیان مسئله: جایگیری در 
در محدوده ی سایت پالسکو، ایرادات و نواقص در وضع سابق برج پالسکو، نیازهای کسبه ی 

پالسکو و انتظارات کارفرما از مؤلفه های اصلی برای طراحی مجدد پالسکو هستند.
اهداف: طراحی برج جنوبی ساختامن پالسکو با جامنایی فضای یادمان آتش نشانان در 
یک طبقه، اصالح نقشه های داخلی و رفع نواقص نسبت به وضع سابق و بر اساس اطالعات 
و نیازهای گردآوری شده از کسبه ی پالسکو، از جمله جامنایی مناسب دسرتسی های عمودی 
و جامنایی سیستم پلکان برقی، ایجاد گشودگی جهت دسرتسی به نور طبیعی برای واحدهای 
میانی در ترازهای پایین، و تغییر فضای تجاری-کارگاهی سابق به تجاری-عمومی و مطابق با 
معامری مراکز تجاری روز، طراحی منای ساختامن در عین احرتام به ارزش های بافت همجوار و 
دارای هارمونی با کالبد تاریخی توأمان با سامان دهی برصی به جهت ارتفاع ملزم و تأثیرگذاری 

اجتناب ناپذیر برج پالسکو بر خط آسامن.
همجواری های سایت پالسکو: بررسی بدنه های مجاور سایت در بافت تاریخی که شامل 
بدنه های شاملی و جنوبی محور جمهوری، چهارراه استانبول، محور الله زار و بافت میانی که 
ژاندارک و خانه های پیرنیا و رسدار معتمد را در خود جای داده، لزوم طراحی کالبدی دارای 
هارمونی پیوسته در بافت تاریخی را مورد تاکید قرار می دهد. از طرفی سیامی برج سابق 
پالسکو نیز با هویت ایرانی و با موتیف های گره مزین، با زمینه ی کاشی های لعابدار فیروزه ای، 
با ظرافتی خاص این موتیف و پرتن ها، مختص پروژه ای با کاربری تجاری طرح ریزی و اجرا 

شده بود.
ایرادات در روابط داخلی برج سابق با افزایش تعداد کابین باالبر و اختصاص سه کابین 
کامل جهت  ارتباط  برای  برج،  در ضلع رشقی  استاندارد،  سه طرفه ی  پله ی  دستگاه  و  بزرگ 

استفاده ی کسبه برای دسرتسی به کارگاه ها و دفاتر طبقات اصالح شده است.

بازتعریف ساختامن تجاری پالسکو
(رتبه ی اول در مرحله ی اول مسابقه ی پالسکو)

 نام پروژه/ عملکرد: بازتعریف ساختامن تجاری پالسکو
 رشکت/ دفرت طراحی: گروه طراحی معامری اُرُسی

 معامران اصلی: آوا هاممی، پیامن هاممی
 نوع سازه: عرشه فوالدی

 آدرس پروژه: تهران، خیابان جمهوری، حدفاصل خیابان فردوسی و الله زار
 مساحت/ زیر بنا: ۱۰۸۵ مرت مربع

 کارفرما: بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
orosi.architectural.group@gmail.com                                                      :ایمیل 
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ابر اصل چیست؟
معامری محصول نیازهای برشیت است. نیازهایی که از جسم تا جان را در بر می گیرد و بسته به جایگاه اجتامعی افراد، 
متفاوت است. ابر اصل، نیاز اصلی عموم مردم در یک زمانه و دستور کلی معامری آن دوران است. بخشی از آینده ی معامری 
و جزئی از زنجیره ی شکل گیری آن است. محدود به زیبایی نیست که آن را زیبایی شناسی بخوانیم. ابر اصل، راهربد کلی 
معامری کردن در هر عرصی است؛ بینشی اساسی است که همه باید از آن برخوردار باشند، وگرنه اصطالحاً در باغ نیستند!

ابر  اصل از چه زمانی به وجود آمد؟
ابر  اصل ها از دوران مدرن به بعد شکل گرفتند، معامری سنتی هرچند بسیار زیبا، خالقانه و دل فریب بوده و هست، اما 
بیشرت از آنکه زاییده ی ابراصل ها باشد، محصول محدودیت های بی شامری است که معامر آنها را حل می کرد. تفکر ابر اصل 
محصول رشایطی است که حق انتخاب های معامر نه بی شامر، اما فراوان باشند؛ فراوان به قدری که معامر حقیقتاً اذعان 
ـ وضعیتی که در معامری سنتی نبوده است، اگر هم بوده چندان برای  کند در مورد فالن مسئله من این موضوع را برگزیدمـ 
ما ملموس نیست. به هر حال محدودیت اقلیم، سازه و مصالح، واقعیتی است که در معامری مدرن حل شد. از این واقعیت 
می توان به این نکته پی برد که جهان عرص به عرص بیشرت با اتکا به ابر اصل ها خود را می سازد و از همین درگاه است که 
مسابقات و جوایز در جهان معارص مهم و مهم و مهم تر می شوند. یکی از نقاط جوشش ابر اصل ها، مسابقات هستند. در 
این وادی، ما متام این جنبش را در گزاره ی معامری مدرن خالصه کرده ایم. همچنان که نخستین جوشش ها در مدرنیزاسیون 
اروپا رخ نشان داد، از کریستال پاالس و برج ایفل و مانند آنها ... تا به امروز. شاید برخی اذعان کنند که مدرن به پایان 

رسیده است، اما این سوءتفاهمی بیش نیست.
مدرن به معنای نو شدن است؛ به معنای رسیع شدن، به پیش رفنت، پیرشفت کردن. معامری مدرن هیچگاه متام نشد و 
نخواهد شد، زیرا هیچگاه انسان از پیرشفت و حرکت به سمت لذت بردن از عمر کوتاه خود دست نخواهد کشید. این مدرن 
شدن مداوم، باعث می شود که در هر عرصی یک ابر اصل به وجود بیاید. ابر اصل می گوید که اکرثاً باید به کدام جهت بروند 
تا دوران جدیدی شکل گیرد. بزرگ ترین وظیفه ی مدرسه های معامری، آموزش انتقال رسیع ابر اصل فعلی به دانشجویان، 

توجیه آنان، آموزش روش معامری کردن در آن و آموخنت چگونگی «ساخت» و «درک» ابر اصل عرص های بعدی است. 

ابر اصل ها در ایران
عمر معامری مدرن در ایران به خوبی منایانگر نقش ابر اصل ها در معامری این مملکت است. معامری مدرن در ایران پس 
از برخورد اولیه در دوران قاجار و جدال های فکری و نظری، عمالً در دوران پهلوی اول از ۱۲۹۹ آغاز شد؛ تا ۱۳۲۰ که رضا 
شاه از قدرت کنار کشید. در همین دوران بود که عمالً ایرانیان مدرنیزاسیون را شناخته و کجدار و مریز به سمت آن حرکت 
کردند. این حرکت اجتامعی، اقتصادی، فرهنگی، هرنی و منطقاً معامری بود؛ تک بعدی نبود، هرچند هیچگاه صد در صد 

و عمیقاً نیز مدرن نشدند.

ابر اصل اول: پالن
معامری هر عرصی یک ابر اصل دارد که معامری بر اساس آن شکل می گیرد. کسی که خارج از این بازِی ابر اصل باشد، دو 
حال و رسنوشت بیشرت ندارد: یا در فشار تاریخ محو می شود و یا بنیانگذار ابر اصل بعدی خواهد شد. در رسآغاز مدرنیسم 
ایران، پالن که تبلوری بود از مفهوم عملکرد در معامری، مورد توجه قرار گرفت. معامران باید پالن کشیدن را به خوبی 
می آموختند و جالب آنکه برای کاربری های جدید مثل ایستگاه راه  آهن، هیچ تجربه ی سنتی ای نبود و همه چیز مدرن و 
جدید بود. این توجه به پالن تا پنجاه سال بعد در معامری ایران حاکم بود. نقطه ی بسیار دلنشین این اصل در پالن های 
وارطان هوانسیان بود، اما دوران اوج توجه به این ابر اصل را باید در آثار دانشجویان دانشگاه تهرانی دهه های چهل و پنجاه 
و همزمان معامران حرفه ای بیرون از دانشگاه جست و جو منود ــ جایی که پالن ها به قدری چشم نواز هستند که در ابعاد 
بزرگ روی دیوار نصب می شدند. البته منظور از چشم نواز، اسکیس و درخت و راندوهایی که روی پالن می شد نیست، 
بلکه حل مسائل عملکردی، ارتباطات، ابعاد فضاها، نظام سازماندهی و مسائلی از این دست است. مفاهیمی که به «علم 

معامری» معروف است.
یکی از علل موفقیت معامران این عرص و به تعقیب آن موفقیت بناهای آنان که حتی تا به امروز به کار می آیند، توجه 
به پالن و حل مسائل عملکردی بود. برای ایشان ایده و نظریه پردازی تا جایی مجاز بود که اعتبار معامری خدشه دار نشود. 
در ادامه متوجه خواهید شد که این نسل از معامران ما همزمان به کیفیت اجرا نیز، به دلیل ارتباطات بین املللی خود، بها 
می دادند و به همین دلیل آنها را آوانگارد می خوانیم. در واقع، ارتباطات بین املللی این جریان باعث شده بود که ایشان 

ناخودآگاه از برخی معامران اروپایی که در فضای ابر اصل دوم و حتی سوم بودند تأثیر بگیرند!

سخن پایانی
ابر اصل در معامری: امروز باید چگونه طراحی کنید تا جریان ساز شوید؟

شهریار خانی زاد

ابر اصل دوم: فرم
تا حدودی همگام با تغییرات جهان و رونق ساخت و ساز در دوران پسا انقالب و پساجنگ در ایران، ابر اصل دوم به آهستگی زاییده 
شد: فرم! در دهه ی هفتاد به وضوح معامران ایرانی بر رس فرم در معامری می جنگیدند. فرم اسالمی، فرم مدرن، فرم دیکانسرتاکشن ... 
ـ اگر هم رفت، نتوانست جریان ساز باشد. ابر اصل دوم، همگام بود با تولد رسانه های آزاد، جدید و  و هیچگاه بحث از فرم فراتر نرفتـ 
مستقل. همگام بود با جریان جدید و جوانان معامر که جویای نام بودند. همگام بود با واردات و نصب نرم افزار روی سیستم های قوام 
گرفته از ویندوز و مغز مایکروسافتی. این سه عامل (رسانه های جدید، نسل جوان و نرم افزار) باعث شد تا فرمالیسم در ایران نزدیک 
به بیست سال به تفسیر ما از معامری تبدیل شود. در دهه ی هشتاد، معامری خالق بود که فرمالیست بهرتی باشد. جالب است که در 

این دوره، ابر اصل قبلی، پالن، گاهی مخدوش می شد، اما چون فرم زیبا بود، پروژه حتی جایزه هم برنده می شد!

ابر اصل سوم: فناوری باال و کیفیت ساخت
ابر اصل نخست، پالن، بیش از شش دهه در معامری ایران حکمرانی کرد. ابر اصل دوم، فرم، به زحمت دو دهه دوام آورد. ابر اصل سوم 
در بهرتین حالت یک دهه باید نقش پیرشانه ی معامری ما را بازی کند. چرا عمر ابراصل ها در حال کوتاه شدن است؟ زیرا رسعت جهان 
در حال افزایش است. رغبت مردم به مفاهیم جدید بیشرت شده است. همچنین مشکالت ما بزرگ تر شده اند و زمان ما برای حل آنها 
کمرت است. از سویی آمال و آرزوهای برش بلندتر و واالتر گشته است. اگر در این ابر اصل مبانیم، از جهان عقب افتادیم ــ حتی اکنون 

هم برخی کشورها به ابر اصل چهارم و پنجم رسیده اند.
اما برگردیم به ابر اصل سوم، فناوری باال و کیفیت ساخت. نخستین ابر اصلی که دوگانه است: دوگانه است زیرا علت و معلول 
یکدیگرند. ذات جهان معارص این فرشدگی و همزمانی را طلب می کند. فناوری باال و کیفیت ساخت متولد شده در دهه ی نود، 
بر اساس درک عمومی بین معامران و کارفرمایانشان رخ داد و ایشان به این نتیجه رسیدند که فرم غایت نیست؛ فرم منی تواند بهرتین 
پاسخ باشد زیرا پس از چند ماه مشکالت عدیده ای بروز می کنند. دیگر فرم تنها باور پذیر نیست؛ فرم نیاز به مکمل هایی دارد که 
فناوری و ساخت نام دارند. این ابر اصلی است که دیگر به درک شدن (همچون پالن) یا دیده شدن (همچون فرم) اهمیت منی دهد. 
بنابراین یکی از سخت ترین ابر اصل ها برای قبول آن توسط معامران است. به مراتب درک آن توسط کارفرما و مردم نیز زمان بر است، 

اما غیر ممکن نیست.
فناوری باال و کیفیت ساخت عالی تضمین  کننده ی بقای ما در برابر مشکالت آتی است. مشکالتی که امروز خطرشان را گاهی 
حس می کنیم. از سویی دیگر، این نخستین ابر اصلی است که پا را از بدنه ی نخبه و رسمایه دار جامعه بیرون گذاشته و با نیت کمک 
به عموم مردم ظهور می کند. اساساً فناوری با روح عمومی و کمک به همه معنا می یابد. در چارچوب نظری همین ابر اصل است 
که کم کم تک پروژه هایی در دورترین شهرهای ایران با معامری ای فاخر و ارزشمند معرفی می شوند، دفاتر معامری غیر از پایتخت، 
پروژه هایی با امکان افتخار آفرینی در سطح جهانی تولید می کنند. در منظومه ی فکری همین ابر اصل است که ما می توانیم برای 
مردمان دور دست نیز معامری ای با کیفیت پایتخت تصور کنیم. این ابر اصل، پیش زمینه ای برای ظهور ابر اصل های بعدی فراهم می کند. 

ابر اصل هوشمندسازی و پایدارسازی؛ ابر اصل ارزان سازی؛ ابر اصل اجتامعی سازی؛ طراحی شهری؛ آزادسازی فضا از جرم.
هرچند ابراصل قبلی همگام با تولد رسانه های جریان ساز بود، این ابر اصل به دلیل وجود شبه رسانه های زرد دچار مشکل است. 
امروز، شام می توانید یک کار عادی را به نحوی ارائه دهید که در رستارس اینرتنت زرد و نرشیاِت به ظاهر تخصصی ظاهر شوید. از 
این زاویه، اثبات شام به عنوان یک اثر از نسل ابر  اصل سوم بسیار سخت است. در روزگاری که فتوشاپ در خدمت معامران است 
این کار سخت تر هم شده است. خصوصاً که جریان سازی ابر اصل سوم منافع متام حامیان و دوستداران ابر اصل قبلی (ابراصل فرم) را 

به خطر می اندازد.
به هر حال، اینکه امروز چقدر افراد عادی شام را تحسین کنند مهم نیست، مهم این است که آیا خود شام اثر خویش، کیفیت 
ساخت، فناوری دخیل در طراحی، ساخت و بهره برداری آن را تأیید می کنید یا خیر. واقعیت این است که امروز، جهان در ابر اصل های 
چهارم و پنجم است و ما در ایران در تکاپوی ورود به ابر اصل سوم ــ البته اگر فرمالیست ها کوتاه بیایند! اما این کشمکش دیری 
نخواهد پایید. جهان دیگر خریدار کمیت نیست؛ فرم، پاسخ نهایی و کاملی نیست. همه چیز بر اساس کیفیت و حسی که به مخاطب 
می دهد ارزشمند است و معامری جدا از این قانون نبوده و نخواهد بود. امروز، هر معامری خودش بهرت می داند در بند کدام ابر اصل 
مانده است و کدام معامر، درست در برابر چشامن او به ابر اصل بعدی وارد شده است ... شام می توانید با شبه  رسانه ها کارفرما، 
اقوام، دوستان، دانشجویان ترم پایینی و خیلی های دیگر را فریب دهید، اما خود و حرفه ای ها را نه! ابر اصل سوم اساساً به دلیل روح 
کیفیت گرایش به رسعت خود را نشان منی دهد. شام خود بهرت می دانید فناوری طراحی، کیفیت طراحی، کیفیت اجرا، فناوری ساخت، 
فناوری بهره برداری و دیگر پارادایم های ابر اصل سوم چقدر در کار شام لحاظ شده است. حتی بهرت از آن، شام می دانید چقدر به 
معامری کردن با این فاکتورها مسلط هستید و کدام معامر با منایش آثار خود، خواسته یا ناخواسته، نشان می دهد که این ارکان را 
می شناسد؛ کدام جایزه و مسابقه ابر اصل سوم را محک می زند و کدام جایزه ابر اصل دوم و حتی کدام هنوز در بند ابر اصل نخست 

است ــ کدام رسانه، معرف آثار ابر اصل سوم و چهارم است و کدامیک تنها ناجی ابر اصل دومی ها است.



۶۱۸۶۱۹

The Endپایان
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 Office     /  company: Zomorrodi and Associates
 Main Architect: Shahruz Zomorrodi
 Collaborators: Yasamin Fathi, Anna Akhlaghi, 

  Shirin Bagheri, Delaram Arafati, Hamed Nurian, 
  Ali Moravvej, Payam Alrahman
 Interior Design: Zomorrodi and Associates
 Structure: Steel
 Location: Darbandsar.
 Area: 14820 m2

 Client: Reza Baradaran
 Website: www.zomorrodi-associates.com
 Email: zomorrodi@zomorrodi-associates.com

  pp. 526 -529

The Terrace, Darbandsar, Under 
Construction

 Office     /  company: Zomorrodi and Associates
 Main Architect: Shahruz Zomorrodi
 Collaborators: Anna Akhlaghi, Shirin Bagheri, 

  Payam Alrahman, Yasamin Fathi, Hamed Nurian, 
  Ali Moravvej 
 Interior Design: Zomorrodi and Associates
 Structure: Steel
 Location: Garmabdar, Fasham, Iran.
 Area: 1100 m2

 Website: www.zomorrodi-associates.com
 Email: zomorrodi@zomorrodi-associates.com

  pp. 530 -533

Fasham Villa, Fasham, Under 
Construction

 Office     /  company: Polmir Consulting Architects 
  Engineers & planners
 Project Manager: Bijan Vaziri
 Main Architect: Bijan Vaziri, Ehsan Akrami, 

  Shima Mobaraki
 Collaborators: Fereshteh Javadzadeh,  

  Roya Choopani, Melika Azimi, Arezoo Sahebkar, 
  Bahar Jafarzadeh
 Interior Design: Polmir Consulting Architects 

  Engineers & planners
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Compressed chiller
 Location: Qom Province.
 Area: 60000 m2

 Client: Ayatollah Sistani Cultural Institute
 Modeling & 3D: Ehsan Akrami
 Website: www.polmir.com
 Email: info@polmir.com

  pp. 608 -611

Ayatollah Sistani Special Library 
Qom, 2017 -2018

 Office     /  company: Pouyaform Architectural Office 
  (Yazd)
 Main Architect: Mehdi Shamsaddini
 Collaborators: Maede Hesaminezhad
 Interior Design: Arabon Company
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete with 

  tiled ceilings, Using air-conditioning for meeting 
  halls and chiller for all spaces
 Location: Rudbar city, Kerman.
 Area: Land area: 5258 m2 , Foundation: 4500 m2

  (Including one floor dedicated to educational  
  spaces with area of 1396 m2, a room dedicated 
  to dormitory with area of 1044 m2, the basement 
  including a meeting hall, a library, a prayer hall, a 
  workshop, and teacher’s dormitory in 1770 m2 
  and the area of entrance space is 290 m2) 
 Client: Ali Nasr, Sima Meshkian
 Email: pouyaformgroup@gmail.com

  pp. 546 -551

Rudbar of Kerman Girls Boarding 
High school, Kerman, 2017

CONCEPT
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 Office     /  company: Nima Mokary Studio 
  Architecture
 Principal Architect: Nima Mokary 
 Lead Architect: Mojtaba Nabavi
 Collaborators: Amir Hoseyn Yousefi,  

  Saeed Ghorbanifard, Hamide Achak,  
  Mohammad Hoseyn Ghaffari
 Interior Design: Hamide Achak
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Central 

  engine room، Chiller
 Location: Airport Ave., Kermanshah.
 Area: 6000 m2

 Client: Chamber of Commerce, Industry, Mine 
  and Agriculture Building of Kermanshah,  
  Keyvan Kashefi
 Email: nima.mokary@yahoo.com

  pp. 582 -587

Chamber of Commerce, Kermanshah
2016- 2019

 Office     /  company: Xema Architects
 Main Architect: Reza Mafakher
 Collaborators: Nazanin Javanshir,  

  Nastaran Fadaee, Hamed Sarhadi
 Interior Design: Reza Mafakher
 Structure      /   Mechanical structure: Steel truss, Air 

  conditioning cooling and heating
 Location: Tehran.
 Area: 3500 m2

 Client: Iranmall
 Website: www.xema.ir

  pp. 578 -581

Iranmall Tennis Stadium Complex
Tehran, 2016

 Office     /  company: Atizist Consulting Engineers
 Main Architect: Ehsan Maleki, Yekta Afarin
 Collaborators: Leili Bijari, Hasan Abedi
 Interior Design: Yekta Afarin
 Structure      /   Mechanical structure: Metal skeletons 

  (bolts), Central engine room, Fan coil
 Location: End Alley Baharestan 2, Afkhami St., 

  Amirnia St., Tehran.
 Area: 12150 m2

 Client: Farzin Adib Shahraki
 Website: www.atizist.com
 Email: info@atizist.com

  pp. 570 -573

Adib Residential Building, Tehran 
2018

 Office     /  company: Atizist Consulting Engineers
 Main Architect: Ehsan Maleki, Yekta Afarin
 Collaborators: Hasan Abedi
 Structure      /   Mechanical structure: Metal skeletons, 

  Central engine room + Fan coil
 Location: Niaz Zadeh St., Zaferanieh, Tehran
 Area: 14500 m2

 Client: Private sector
 Website: www.atizist.com
 Email: info@atizist.com

  pp. 574 -577

The Thousand Sky Residential 
Building, Tehran, 2018

 Main Architect: Hamid Mehraban, Farnush 
  Mirzayi
 Collaborators: Farnush Mirzayi, Nasrin 

  Mehraban, Samaneh Mo'menpur, Erfan 
  Mohammadi, Mostafa Qolipur, Mazaher 
  Qanbari, Nazanin Kazemi
 Location: Qaleh Ganj, Kerman.
 Area: 7200 m2

 Client: Cultural Institution of Bonyad Museums
  pp. 604 -607

Jazmurian (Qaleh Ganj, Kerman) 
Kerman, 2017

 Office     /  company: Nima Mokary Studio   
  Architecture
 Main Architect: Nima Mokary
 Collaborators: Saeed Ghorbanifard, Sanaz 

  Goudarzi, Mohammad Hoseyn Bazianfar, 
  Niloofar Ebrahimi, Mahan Mohammadov
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Central 

  engine room، Chiller
 Location: Astan Quds Razavi, Mashad.
 Area: 84000 m2

 Client: Astan Quds Razavi
 Email: nima.mokary@yahoo.com

  pp. 598 -603

 Office     /  company: Nima Mokary Studio 
  Architecture
 Main Architect: Nima Mokary
 Collaborators: Amir Hoseyn Yousefi, Saeed 

  Ghorbanifard, Peiman Bayat, Hamid Mehraban 
  Rahimi, Hamide Achak, Zeinab Maghdouri
 Location: South Area in Khomeyni Holy Shrine 

  (Imam Khomeini).
 Area: 160000 m2

 Client: Islamic Republic Of Iran Army Military
 Email: nima.mokary@yahoo.com

  pp. 592 -597

 Office     /  company: Nima Mokary Studio 
  Architecture
 Main Architect: Nima Mokary
 Collaborators: Amir Hoseyn Yousefi,  

  Hamide Achak, Leila Golbaghi,                   
  Hasan Dehghanpour
 Interior Design: Amir Hoseyn Yousefi,  

  Hamide Achak
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Duct split 
 Location: Pahlavan Ave., Nowshahr.
 Area: 1500 m2

 Client: Hamidinia Brothers
 Email: nima.mokary@yahoo.com

  pp. 588 -591

Nowshahr Commercial, Office 
Building, 2016 -2019

International Competition of Islamic 
Revolution and Holy Defense 
Museum, Tehran, 2015

Razavi Shrine Comprehensive 
Museum Competition, Mashhad
2018

 Office     /  company: Memar Studio
 Main Architect: Negar Sarioletlagh Fard,  

  Mohsen Noruzvand
 Modeling & Rendering: Mohsen Rahnema, 

  Abolfazl Maleki
 Graphic: Mohsen Shoja, Milad Kisalaei,  

  Zahra Dadjou
 Structure      /   Mechanical structure: Steel, Central 

  heating with radiators 
 Location: Imam Ali Alley., Shaheed Madani St., 

  Ardabil.
 Area: 4170 m2

 Client: Housing Investment Group Co.
 Website: www.memarstudio.com
 Email: Memar.studio.arta@gmail.com

  pp. 534 -537

Sarvestan Residential Complex 
Ardabil, 2017

 Office     /  company: Omid Shafieie
 Main Architect: Omid Shafieie
 Collaborators: Milad Salehi, Shirin Hadaddian
 Interior Design: Ali Mahmoudi
 Structure      /   Mechanical structure: Post tensioned 

  concrete, Split 
 Location: Sadaf, Kish.
 Area: 30700 m2

 Client: South House Investment Company 
 Website: www.omidshafieie.com

  pp. 538 -541

Setareh Kish Blocks 76   -77
2018 -2021

 Office     /  company: mrk Office
 Main Architect: Mohammad Reza Kohzadi
 Collaborators: Morteza Alimohammad, 

  Neda Mirani, Mohmmad Aghajani, Benyamin 
  Jahanshahi, Mahtab Ezani, Niloofar Sadeghi, 
  Hosein Aghayi, Moazameh Eshkevarian, Sogand 
  Shoraj
 Structure: Wooden
 Location: Chaldareh, Ecopark ,Tonekabon.
 Area: 5000 m2

 Client: Personal
 Website: www.mrkoffice.ir

  pp. 566 -569

Tonekabon Ecotourism Village
2017

CONCEPT

 Office     /  company: Omid Shafieie
 Main Architect: Omid Shafieie
 Collaborators: Farhad Minaie
 Structure      /   Mechanical structure: Post tensioned 

  concrete, Split
 Location: Sadaf, Kish.
 Area: 9670 m2

 Client: South House Investment Company 
 Website: www.omidshafieie.com

  pp. 542 -545

Setareh Kish Blocks 74 -75
2018    -   2021
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 Office     /  company: Alireza Karimi and Associates
 Main Architect: Alireza Karimi Kolor
 Collaborators: Issa Zokaei, Parham Adibpour, 

  Hanieh Aleyasin
 Structure: Concrete with hollow-core slab
 Location: Azadegan Ave., Basij Sq., Alvand New 

  City, Ghazvin Province.
 Area: 5 ha
 Client: Municipality of Alvand
 Email: Alirezaarchi7@gmail.com

  pp. 562 -565

 Approach: Recreation of Yazd Social Space
 Office     /  company: Sizan Architecture & City Reading
 Architecture in Charge: Pedram Jafarbeigy
 Urban Collaborators: Nazli, Hossein Agha, 

  Hessam Jafarbeigy, Mohamad Abdolrezazadeh
 Landscape Design Nazli Jafarbeigy
 Urban Planning Director: Hamidreza Parsi
 Urban Sociologist: Hamidreza Parsi
 Location: Ayatollah Kashani Ave., Fatemieh 

  Intersection, Markar Sq., Markar High School, Yazd.
 Area: 5.6 ha
 Client: Zoroastrian Association Of Tehran
 Urban Planning and Designing Duration: One Year
 Photographer: Hadi Khebrehdast
 Website: www.sizandesign.com
 Email: info@sizandesign.com

  pp. 504 -509

Coral Seafood Restaurant, Kish 
Island, 2016

 Office     /  company: BNS Studio
 Main Architect: Farshad Kazeruni, Azin Soltani, 

  Farnaz Bakhshi
 Collaborators: Niusha Rashidi, Mahta Heydari, 

  Zoha Nekuian, Shadi Malek, Behnam Barzegar
 Interior Design: BNS Studio
 Structure      /   Mechanical structure: Prefabricated,  

  Ducted split system
 Location: Kish Island, Iran.
 Area: 800 m2

 Client: Marin Darya Taban Kish
 Website: www.bns-studio.com
 Email: info@bns-studio.com

  pp. 552 -555

Alvand Islamic Bazaar, Ghazvin
2017

Iran International Neuroscience 
Institute and Hospital, Tehran, 2010

 Office     /  company: Orosi Architectural Group
 Main Architect: Ava Hemami, Peiman Hemami
 Structure: metal deck
 Location: Jomhouri St.,Tehran province, Tehran, 

  Iran.
 Area: 1085 m2

 Client: Mostazafan foundation of Islamic 
  Revolution
 Email: orosi.architectural.group@gmail.com

  pp. 612 -615

 Office     /  company: Daal Architecture Studio
 Main Architect: Alireza Esfandiari, Hilda Tehrani
 Collaborators: Mohammadreza Esfandiari, 

  Atusa Shiran
 Structure: Steel
 Location: Tehran, Iran.
 Client: Industrial Project Management of Iran
 Website: www.daalstudio.com

  pp. 496 -499

 Office     /  company: Sharestan Consultants   
  (Architects and Planners)
 Project Manager: Behrooz Ahmadi
 Designer: Mahdi Niktab
 Collaborators: Saina Hamidi, Ali Asghar  

  Behbahani, Alireza Chaychi, Bahman keynejad, 
  Shahram Alba, Zahra Mousapour,  
  Bahman Farhat, Aidin Zavareh, Zharfandishan 
  Consultant Engineers
 Structure      /   Mechanical structure: Steel in 

  accordance with the hospital building, Fresh air 
  conditioning installation standards
 Location: 22 Zone, Tehran.
 Area: 50000 m2

 Client: Imam Reza Charity Organization
 Photographer: Meisam Kaviani, 

  Ali Asghar jiryayi
 Website: www.sharestan.com
 Email: info@sharestan.com

  pp. 488 -491

Regeneration of Risbaf Industrial 
Heritage Cultural Entertainment 
Commercial Complex, Isfahan, 2018

 Office     /  company: Sharsan Architecture Office 
 Main Architect: Saed Bazazi, Aryan Niliani
 Collaborators: Elias Niliani, Ramin Arab Amiri
 Location: Chahar Bagh Bala St., Isfahan, Iran.
 Area: Area 70000 m2, Subtraction area 40000 m2

 Client: Ministry of Roads and Urban 
  Development Urban Regeneration of Iran 
 Email: Sharsan.Architecture.Office@Gmail.com  

  pp. 500 -503

Hashtgerd Engineering Building 
Hashtgerd

 Office     /  company: Daal Studio
 Main Architect: Alireza Esfandiari, Zahra 

  Aghamohammadi, Hilda Tehrani
 Collaborators: Mohammadreza Esfandiari,  

  Atusa Shiran
 Structure: Steel
 Location: No. 15, Sa'at Sq., First Phase, 

  Hashtgerd city, Alborz Province, Iran.
 Area: 402 m2

 Client: Alborz Province Engineering 
  Organization 
 Website: www.daalstudio.com

  pp. 492 -495

IPMI Headquarter Building, Tehran
2016

Plasco commercial Complex Rebuild
Tehran

 Office     /  company: Sizan Architecture & City 
  Reading
 Architecture in Charge: Nazli & Pedram 

  Ja'farbeygi
 Collaborators: Hossein Agha, Hessam & Nazli 

  Ja'farbeygi
 Landscape Design: Nazli jafarbeigy
 Structure Consultant: Hamidreza Amiri
 Structure: Concrete
 Location: No. 22, Bahman Blvd., Navvab Safavi 

  Blvd., Yazd, Iran.
 Area: 7.5 ha
 Client: Municipality Proposal 

  (Yazd Municipality)
 Aerian Photos: Hadi Khebrehdast
 3D Art: Shayan Nik
 Website: www.sizandesign.com
 Email: info@sizandesign.com

  pp. 516 -521

Dowlat Abad Landscape, Yazd
2016

CONCEPT

Design & Development of Markar 
Educational Center, Yazd, 2015

 Office     /  company: Sizan Architecture & City Reading
 Architecture in Charge: Pedram, Nazli Jafarbeigy
 Landscape and Interior Design: Pedram, Nazli 
Jafarbeigy
 Project Designers: Pedram, Nazli Jafarbeigy
 Collaborators: Hossein Agha, Mohamad 

  Abdolrezazadeh
 Drawing: Zohreh Moqimi
 Urban Planning Consultant: Hamid-Reza Parsi
 Structure Consultant: Hamidreza Amiri, Hessam 

  Jafarbeigy
 3D Art: Emad Kashfi, Shayan Nik
 Modelling: Musa Rabbani
 Structure      /   Mechanical structure: Prefabricated tube 

  in tube
 Location: Ayatollah Kashani Ave., Fatemieh 

  Intersection, Markar Sq., Markar High School,Yazd.
 Area: 2150 m2

 Client: Zoroastrian Association Of Tehran
 Website: www.sizandesign.com
 Email: info@sizandesign.com

  pp. 510 -515

Design & Development of Markar 
Educational Center, Yazd, 2015

 Office     /  company: Kamyab
 Main Architect: Neda Kamyab, Mo'in Kamyab
 Collaborators: Parisa Bagheri Ra'uf,  

  Payam Talebi, Mina Merati
 Executor: Ali Bateni
 Supervision: Armin Bateni
 Interior Design: Neda Kamyab, Mo'in Kamyab
 Structure      /   Mechanical structure: Metal skeleton, 

  Fan coil duct type
 Location: Oghab Factory, Maddahi Blvd., 

  Ferdowsiyyeh, Shahriyar.
 Area: 1900 m2

 Client: Seyed Jalal Naseri
 Photographer: Saeid Asgari 
 Email: kamyab_studio@gmail.com

  pp. 556 -561

Development Industrial Project 
(Welfare Service Complex), Shahriyar
2017

 Office     /  company: East Faratarh Studio
 Status: Competition Proposal
 Main Architect: Afshin Khosravian
 Collaborators: Javad Sheari, Adib Zabihi, 

  Farzaneh Ahrari, Amin Hossein Zade
 Interior Design: Afshin Khosravian and Partners
 Location: Tehran, Iran.
 Area: 500 m2

 Client: Abbas Abad Renovation Company
 Email: info@afshin-khosravian.com

  pp. 522 -525

Abbas Abad Prayer Room, Tehran 
2016
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 Office     /  company: Zomorrodi & Associates
 Main Architect: Shahruz Zomorrodi
 Collaborators: Payam Alrahman, Shirin Bagheri, 

  Ali Moravvej
 Interior Design: Zomorrodi & Associates
 Structure      /   Mechanical structure: Metal frame, 

  VRF
 Location: Royal Address Complex, West Maryam 

  St., Nilufar St., Elahieh St., Tehran.
 Area: 1200 m2

 Client: Nima Hoseyni, Khashayar Moradi and 
  Partners
 Photographer: Parham Taghioff, Sa'id Faramarzi
 Website: www.zomorrodi-associates.com
 Email: zomorrodi@zomorrodi-associates.com

  pp. 426 -429

Admiral Office, Tehran
2018

 Office     /  company: Studio Saheb
 Main Architect: Amir     Reza Saheb
 Collaborators: Sara Hoseynian Amiri, 

  Mohammad      Reza Aliyari      Nia
 Interior Design: Studio Saheb
 Structure      /   Mechanical structure: Split, Load 

  bearing wall, Barrel vault
 Location: No. 21, 29th St., Vozara St., Tehran.
 Area: Area: 530 m2

 Client: Admiral Group
 Photographer: Mohammad     Hasan Ettefaq
 Website: www.studiosaheb.com
 Email: studiosaheb.arch@gmail.com

  pp. 430 -433

Address Food Hall, Tehran
2016 -2017

 Office     /  company: Shabahang Architecture Office
 Main Architect: Sorush Roghanian
 Collaborators: Elahe Musavi, Leila Asadbeygi, 

  Elahe Roshandel, Nima Mirzai, Hoda Emtiaz
 Interior Design: Shabahang Architecture Office
 Graphic Designer: Sahar Ghorbani
 Structure      /   Mechanical structure: Steel, Fan coil 

  Air conditioner
 Location: Nini Mah, 17th Alley., Dore Shahr St., 

  Qom, Iran.
 Area: 900 m2 in 3 storeys
 Client: Mehdi Lesani
 Photographer: Sarang Farzamfar, Omid Sedighi
 Website: www.Shabahang-office.com
 Email: shabanahg-office@gmail.com

  pp. 422 -425

Yellow Project (Nini Mah Baby Shop) 
Qom, 2017

Tavalla Barbershop, Isfahan
2017

 Office     /  company: Farnush Rafe'i Architecture 
  Office
 Main Architect: Farnush Rafe'i
 Interior Design: Farnush Rafe'i
 Structure      /   Mechanical structure: Structural steel, 

  Split air conditioner unit
 Location: Mir St., Isfahan.
 Area: 12.5 m2

 Client: Mohammad Tavalla
 Photographer: Negar Sedighi
 Email: frafeei.arc@gmail.com

  pp. 418 -421

INTERIOR DESIGN & RECONSTRUCTION
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Rahimzadeh Jewelry, Tehran
2016

 Office     /  company: Xema Architects
 Main Architect: Reza Mafakher
 Collaborators: Sahar Haghparast, Nazanin 

  Javanshir, Saina Afshar, Nastaran Fadaee, 
  Mahshid Salamati, Hamed Sarhadi, Elnaz 
  Asadian, Majid Mahmoudzadeh, Masoud 
  Soleimanifar, Pedram Rahimi, Masoud Khabbaz, 
  Korosh Majidi Far
 Interior Design: Reza Mafakher
 Structure      /   Mechanical structure: Steel with barrel 

  vault, VRF cooling and heating system, Septic tank 
  and sewage system in line with values of historical site
 Location: No. 53, Jewelry District, Tehran Grand 

  Bazaar, Tehran.
 Area: 75 m2

 Client: Rahimzadeh Jewelry and Gold Store
 Photographer: Parham Taghioff
 Website: www.xema.ir

  pp. 460 -465

Riwas Restaurant, Tehran
2015

 Office     /  company: Persian Garden Studio
 Main Architect: Mahsa Majidi
 Collaborators: Anousheh Ahmadi, Pante-a 

  Parhami, Mehdi Nikkhah Azad,  
  Yashar Montazeri
 Interior Design: Mahsa Majidi, Anousheh 

  Ahmadi, Pante-a Parhami
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, VRF
 Location: Junction of Alef St. & Javanan St., 

  Chamran Highway, Tehran, Iran.
 Area: 474 m2

 Client: Private
 Photographer: Afshin Ghaderpanah
 Website: www.persiangarden.net
 Email: offic@persiangarden.net

  pp. 454 -459

Louvre Museum in Tehran
Tehran, 2018

 Office     /  company: Hoorshar Tarh
 Main Architect: Arash Milaninia
 Collaborators: Ali Rafati Zangi, Mozhgan Jeyran 

  pour, Maziar Ravan, Morteza Ghasemi, Pazhuhan 
  Bagheri, Issa Zokaie
 Interior Design: Hoorshar Tarh
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete ceiling 

  and load-bearing wall, Air conditioner
 Location: National Museum of Iran, Emam 

  Khomeini Ave., Tehran.
 Area: 740 m2

 Client: National Museum of Iran, 
  Louvre Museum
 Photographer: Masood Ghadirifar
 Website: www.hoordesign.com
 Email: info@hoordesign.com

  pp. 470 -473

Sales Representative of Tabriz and 
Keraben Tiles Company, Hamedan 
2016 -2017

 Office     /  company: Mousavi Architects (MA)
 Main Architect: Seyyed Jalil Mousavi
 Collaborators: Raziyeh Sho'a'i, Seyyed Akam 

  Katurani, Sepehr Edalati Moraffah, Elaheh 
  Afrukhteh, Alireza Moradimeshkin, Sonbol 
  Hatami, Human Sa'adat
 Interior Design: Mousavi Architects (MA)
 Structure      /   Mechanical structure: Steel, Wall Hung 

  Boiler, Air Cooler
 Location: Sales Representative of Tabriz and 

  Keraben Tiles Company, Madani Blvd., 
  Hamedan, Iran.
 Area: 94.51 m2, 352.70 m2

 Client: Payvar Tejarat Co.
 Photographer: Ali Daghigh, Ata Mobaraki Novin
 Email: architects.mousavi@gmail.com

  pp. 466 -469

Kaarmaan, House of Work and 
Network, Business Club, Tehran 
2017 -2018

 Office     /  company: Studio Davazdah
 Main Architect: Nilufar Niksar
 Collaborators: Parisa Allahgholi, 

  Arman Asgharlu, Negar Nuri, Setayesh Nejadi, 
  Mahsa Elahivafa, Mona Haddadi
 Interior Design: Studio Davazdah
 Café decoration and supplier: Alireza Taheri 
 Structure      /   Mechanical structure: Steel with shear 

  wall and Vaulted ceiling, VRF
 Location: 1st Kouhestan Alley., Pasdaran St., Tehran, Iran.
 Area: Site area: 1140 m2, Total built area: 1000 m2 

  in 3 storeys
 Client: Mona Shekarriz
 Photographer: Ali Daghigh, Hamid Aghaei, 

  Negar Nuri, Nesam Keshavarz
 Email: niloofar.niksar@gmail.com

  pp. 474 -479

Garage Cafe, Kerman, 2017

 Office     /  company: Rerad Design Studio
 Main Architect: Ali Rad
 Collaborators: Behrooz Nakhaei
 Interior Design: Ali Rad
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Central 

  Heating System, Water Cooler
 Location: Ali Zia St., Bahmaniar St., Kerman, 

  Iran.
 Area: 270 m2

 Client: Hadi Moujezi
 Photographer: Ashkan Dabestani
 Website: www.Rerad.ir
 Email: Reradstudio@gmail.com

  pp. 414 -417

 Office     /  company: Charak Architectural Office
 Main Architect: Mojtaba Kazemi
 Collaborators: Mohammad Sheykhnia, 

  Mohammad Shabankareh
 Interior Design: Charak Architectural Office
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete and 

  steel, Air conditioning
 Location: Western Saheli St., Cultural Welfare 

  Complex of Shiraz University, Shiraz, Iran.
 Area: 3200 m2

 Client: Shiraz University
 Photographer: Behruz Mosalayi
 Website: www.charak_arc.com
 Email: www.m.kazemi_arc@yahoo.com

  pp. 442 -445

 Office     /  company: 2Point Studio
 Main Architect: Adel Khorasanizade,        

  Mohsen Khazdooz
 Interior Design: Adel Khorasanizade,        

  Mohsen Khazdooz
 Location: No. 28, Honar Bazaar, Chahar Bagh 

  Abbassi Ave., Isfahan.
 Area: 15 m2

 Client: Asghar Banki
 Photographer: Amir Masud Aghareb parast, 

  Mohammad Banki
 Email: 2points.studio@gmail.com

  pp. 406 -409

Rahnama House, Isfahan
2011 -2016

 Office     /  company: Bavand, Home Design Office
 Main Architect: Iraj Kalantari, Iman Aminlari
 Collaborators: Arya Khorramian
 Project Executor: Iman Aminlari,               

  Jamshid pirzadeh, Shahram serri
 Interior Design: Iman Aminlari
 Structure      /   Mechanical structure: Steel, Central 

  chiller
 Location: West Nazar Ave., Isfahan, Iran.
 Area: 708 m2

 Client: Farhad Rahnama
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Email: Khaneh_tarh@yahoo.com, 

  Aminlary_iman@yahoo.com
  pp. 384 -387

Teacher’s Lounge Center for 
Advanced Technologies, Mashhad 
2017

 Office     /  company: Faculty of Architecture and 
  Urbanism 
 Main Architect: Hamed Kamelnia
 Collaborators: Alireza khorasanchi,  

  Shokufeh Shayesteh, Mohammad        Hoseyn 
  Ghasemi, Somayyeh Jahanpanah
 Interior Design: Hamed Kamelnia
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Air 

  Conditioner
 Location: Ferdowsi University of Mashhad, 

  Mashhad.
 Area: 95 m2

 Client: Ferdowsi University of Mashhad
 Photographer: Shokufeh Shayesteh
 Website: www.hkamelnia.ir

  pp. 446 -449

The Cultural Welfare Complex of 
Shiraz University, Shiraz, 2015 -2016

Banki Gallery, Isfahan
2017

Hestouran Restaurant, Tehran
2017

 Office     /  company: Pargar Architecture and Design 
  Studio
 Main Architect: Behzad Heidari, Shirin Samadian
 Collaborators: Nastaran Hadidi, Elina vazinfard, 

  Elnaz Ghafourian, Nikrooz Seyedi
 Decorative Elements Artists: Amir abbas kashef, 

  soudabeh mozaffari, ghazal heidari, danial Zirak, 
  shahriar rafiei
 Location: 3rd Floor, Royal Address Complex, E., 

  Maryam St., Fereshteh St., Tehran, Iran.
 Area: 1200 m2

 Client: Maan Malek Tejarat Group (MMT)
 Photographer: Hossein Farahani,           

  Mehrdad Emrani
 Website: www.pargar-arch.com
 Email: pargar.arch@gmail.com

  pp. 400 -405

 Office     /  company: Aknoon Architects
 Main Architect: Homayoun Hamrang, 

  Morteza Mehrabi
 Interior Design: Homayoun Hamrang,      

  Morteza Mehrabi
 Structure: steel
 Location: Tonekaboon, Mazandaran.
 Area: 440 m2, 390 m2

 Client: Pourya Mohtashamkhani
 Photographer: Homayoun Hamrang,         

  Vaheed Hasanabbasi
 Website: www.aknoon.com
 Email: aknoon.group@gmail.com

  pp. 480 -485

Skyline Resturant, Mazandaran
2018

INTERIOR DESIGN & RECONSTRUCTION
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 Office     /  company: Future Design Studio
 Main Architect: Amir Farshad Ghaffarzadeh
 Collaborators: Amir Sabet
 Supervisor Architecture: Hossein Soodavi, 

  Amir Farshad Ghaffarzadeh
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Absorption chiller and central heating
 Location: Jey St., Isfahan.
 Area: 900 m2

 Client: Hosseini
 Photographer: Farshid Nasrabadi, (Azar 

Architecture Group)
 Email: future.designstudio.2015@gmail.com

  pp. 434 -437

Furniture Shop, Mehrshahr
2016

 Office     /  company: Perce Project
 Main Architect: Hamidreza Darestani
 Collaborators: Ali Jahanzadeh
 Interior Design: Hamidreza Darestani
 Structure: Concrete
 Location: Mehrshahr.
 Area: 140 m2

 Photographer: Peyman Khoram
 Email: hamidreza.darestani70@gmail.com

  pp. 410 -413

Mehr House, Isfahan
2017

 Office     /  company: Form consulting engineers
 Main Architect: Alireza Eghdami,

  Sepideh Shekarchizade
 Collaborators: Farnaz Naseri Boroujeni,

  Parisa Heidari
 Interior Design: Form Consulting Engineers
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete,  

  Airwasher
 Location: Mehrshaad Alley., north Mehr Blvd., 

  Mehran St., Isfahan.
 Area: 220 m2

 Client: Mojtaba Abdoli
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Email: fazarahmanzar@yahoo.com

  pp. 388 -391

70 House, Isfahan
2013 -2015

 Office     /  company: Form Consulting Engineers
 Main Architect: Alireza Eghdami,              

  Sepideh Shekarchizade
 Collaborators: Farnaz Naseri Boroujeni,     

  Somaye Saiedi, Nasim Abdoli 
 Interior Design: Form Consulting Engineers
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Chiller and central powerhouse
 Location: No. 70, Bahar Alley., Asiyab Alley.,    

  Saadi Blvd., Isfahan.
 Area: 860 m2

 Client: Zarean
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Email: fazarahmanzar@yahoo.com

  pp. 392 -395

Fahima Nail Salon, Karaj
2018

 Office     /  company: Farhad and Associates
 Main Architect: Farshad Farhad,                  

  Sepideh Valiahdi
 Collaborators: Sogol Valiahdi, Amir Valiahdi, 

  Fatemeh Aali Abuzar, Aliakbar Zahiri
 Interior Design: Farshad Farhad, 

  Sepideh Valiahdi
 Location: kasra St., Nasim Alley., Jahanshahr, 

  Karaj.
 Area: 200 m2

 Client: Fahima Mola'i
 Photographer: Mohammadreza Abdollahi
 Email: Farshadfarhad@gmail.com

  pp. 438 -441

Khaneh-Bagh Jey, Isfahan
2013 -2015

Don Café, Isfahan
2018

 Main Architect: Ali Gorjian Jolfaee, 
  Babak Karimpour
 Collaborators: Zahra Mahmoudi Manesh
 Interior Design: Babak Karimpour, 

  Zahra Mahmoudi Manesh
 Location: Alley No. 1, Azar St., Isfahan.
 Area: 97 m2

 Client: K. Khalili, A. Minaeian
 Photographer: Ali Gorjian Jolfaee 
 Website: www.aligorjian.com 

  pp. 450 -453

Bullkwich and Sinatella Fast Food and 
Coffee Shop Complex, Tehran, 2018

 Office     /  company: Hamide Achack and Partners
 Main Architect: Hamide Achack
 Collaborators: Niloofar Ebrahimi
 Interior Design: Hamide Achack, Niloofar Ebrahimi
 Structure      /   Mechanical structure: Facilities 

  Engineering, Duct split 
 Location: No. 120, Dadman St., Yadegare Emam 

  Highway, Tehran.
 Area: 138 m2

 Client: Sina Mohammadi
 Executor: Hosein Mehr Alizadeh
 High Consultant: Nima Mokari
 Photographer: Shahryar Khanizad
 Email: hamide_achack@yahoo.com

  pp. 396 -399

Adib Currency Exchange, Tehran 
2017

 Office     /  company: Adib Architects
 Main Architect: Sepehr Adibzadeh
 Collaborators: Ramtin Hagh Nazar, Danial Azari, 

  Frozan Sadri
 Interior Design: Sepehr Adibzadeh
 Location: No. 6, 1st Floor, Artemis Shopping 

  Center, Pasdaran St., Tehran.
 Area: 40 m2

 Client: Adib Currency Exchange
 Photographer: Parham Taghioff
 Website: www.adibarchitects.com
 Email: info@adibarchitects.com

  pp. 368 -371

Rayzan House of Culture, Tehran 
2017

 Office     /  company: Sarvestan Architecture and 
  Urbanism Group
 Main Architect: Maneli Afshang,  

  Mahfam Kooshesh
 Collaborators: Mitra Tafazoli, Farzaneh Khalili, 

  Sheida Bani Hashemi, Mahsa Elahi Vafa, 
  Mohammad Reza Karamloo, Mansour Kazeminia
 Interior Design: Maneli Afshang,  

  Mahfam Kooshesh 
 Structure      /   Mechanical structure: Load bearing 

  wall and strengthening the structure by metal, 
  Duct split
 Location: Niavaran, Tehran.
 Area: 801 m2

 Client: Rayzan culrural institute, Bojnourdi
 Client Representative: Elnaz Behnam Kia
 Photographer: Parham Taghiof
 Website: www.sarvestanarch87.com
 Email: Sarvestan.arch87@gmail.com

pp. 376 -379

 Office     /  company: Home Design Office
 Main Architect: Iman Aminlari
 Collaborators: Negin Azadjou
 Project Executor: Mehdi Samanian 
 Interior Design: Iman Aminlari
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Central chiller
 Location: Boostan Complex, Boostan-e Sa'di 

  Blvd., Isfahan, Iran.
 Area: 370 m2

 Client: Hashemi
 Photographer: Amir Mas'ud Aghareb-Parast
 Email: Khaneh_tarh@yahoo.com

  pp. 380 -383

Boostan Apartment Reconstruction 
Isfahan, 2015 -2016

 Office     /  company: Ashari Architects
 Main Architect: Amirhossein Ashari
 Collaborators: Zahra Jafari, Amir Iranidoost 

  Haghighi
 Research: Elnaz Amini Khanimani
 Executive Team: Saeed Jamali, Ehsan Shabani
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Central 

  cooling unit, Chiller
 Location: Daarbast Café, honarshahreaftab, 

  Persian Gulf Complex, Shiraz, Iran.
 Area: 350 m2

 Client: Hambastegan Masir Hedayat Company
 Photographer: Amirali Ghaffari
 Website: www.ashariarchitects.com

  pp. 372 -375

Daarbast Café, Shiraz
2017 -2018

 Office     /  company: Ahmadi Studio
 Main Architect: Arash Ahmadi
 Collaborators: Mahnaz Mobarham Bonub, 

  Mehrnaz Movaffaghi, Samira Heydari,  
  Samaneh Heydari 
 Interior Design: Arash Ahmadi
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, VRV
 Location: No. 3 Shams Lahijani St., Gita St., After 

  Paul Hemet Tavanir St., Valiasr St., Tehran.
 Area: 7200 m2

 Client: Niloo Hotel
 Photographer: Shahryar Khanizad
 Website: www.ahmadistudio.com
 Email: arash@ahmadistudio.com

  pp. 362 -367

Niloo Hotel, Tehran
2012 -2017

INTERIOR DESIGN & RECONSTRUCTION
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Lolagar Building, Tehran
2013 -2015

 Office     /  company: Dayereh Design Studio
 Main Architect: Dayereh Design Studio (Sina 

  Ahmadi, Jamshid Bayandor, Ali Moghaddam)
 Collaborators: Golzar Taravati, Amir Abbass 

  Joneidi, Behzad Karamzadeh Dashti
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete,  

  Duct split VRF
 Location: Lolagar Alley., Neauphle-le-Château 

  Ave., Tehran, Iran.
 Client: Mohssen Ataei
 Photographer: Shahin Akbari Kharrazi
 Website: www.dayere.com 
 Email: info@dayere.com

  pp. 324 -327

Observatory in Desert, Southern 
Khorasan, 2017

 Office     /  company: Isfahak Soil Architecture Institute
 Main Architect: Amirali Zinati, Behnaz Motarjem, 

  Aidin Emdadian, Sonia Beygi, Bahar Mehdi Pour, 
  Ramtin Ramezani, Hamidreza Malek Khani
 Collaborators: Sara Tabaraei, Elaheh Azarnoush, 

  Mehdi Hosaini, Mohsen 
  Mehdizadeh, Mostafa Yaghobi
 Consultant: Pouya Khazaeli Parsa 
 Material: Pise, Brick, Mud Brick 
 Location: Esfahk, Southern Khorasan, Iran.
 Area: Footprint Area: 69 m2

 Client: Esfahak Village Office 
 Organizer: Contemporary Architects Association 

  (CAA) Esfahak Soil Research Center
 Photographer: Aidin Emdadian, Anis Eshraghi
 Email: pokhazael@gmail.com

pp. 336 -341

Imam Ali Square, Isfahan
1993- 2016

 Office     /  company: Naghsh-e Jahan Pars 
  Consulting Engineers
 Main Architect: Sayyed Hadi Mirmiran,  

  Hamid Mirmiran
 Collaborators: Naghsh-e Jahan Pars Consulting 

  Engineers
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, metal 

  and brick , Air conditioning
 Location: Kohneh sq., Isfahan.
 Area: 32.5 ha
 Client: Isfahan Municipality
 Photographer: Maryam fakhimi
 Website: www.njp-arch.com- 
 Email: info@njp-arch.com

  pp. 354 -359

Bank Tejarat Restoration and 
Revitalization Project, Tehran 
2012    -   2018

 Office     /  company: Emarat Khorshid Consulting 
  Engineers
 Main Architect: Faramarz Parsi, Seyyed Vahid Afsahi
 Collaborators: Ronak Fahimi, Amid Parsi, 

  Azadeh Yousefnejad, Nima Talebi, Hamed 
  Parham, Fereshteh Davoudi, Ali Shayesteh, Saber Asadi
 Documentation Team: Emarat Khorshid 

  Consulting Enginners Team
 Interior Design: Seyyed Vahid Afsahi, Azar Mirzaei
 Structure      /   Mechanical structure: Brick fortified, 

Central boiler room with full-board electric-
electronical system
 Location: Emam Khomeini Sq., Tehran.
 Area: Site area: 12000 m2, Built area: 6000 m2

 Client: Tejarat Bank
 Photographer: Farshid Rahimi, Farid Tavakkoli
 Website: www.emaratkhorshid.com
 Email: Emarate_khorshid@yahoo.com

  pp. 328 -331

 Office     /  company: Emarat Khorshid Consulting 
  Engineers
 Main Architect: Faramarz Parsi, Kaveh Mansoori, 

  Saber Asadi
 Collaborators: Nima Talebi, Emad Shahabi, 

  Hamed Parham, Younes Ghahremani, Khorshid 
  Parsi, Elaheh Khajuei, Yazd University Master 
  Degree Students (fall-winter semester 2015) and 
  Master Degree Students (winter-spring 2014)
 Interior Design: Faramarz Parsi, Khorshid Parsi, 

  Master’s students of Interior Design of Tehran 
  University, Faculty of Fine Arts (2013 -2014)
 Structure      /   Mechanical structure: Reinforced 

  adobe architecture, Minimum intervention
 Location: Tabas, South Khorasan, Iran.
 Area: Site area: 3.5 ha, Built area: 4000 m2

 Client: Esfahk Settlers
 Photographer: Anousheh Pirbadian, Kaveh 

  Mansoori, Siavash Parsi
 Executive Manager: Mehsen Mehdizadeh, 

  Mostafa Yaghoubi
 Website: www.emaratkhorshid.com
 Email: Emarate_khorshid@yahoo.com

  pp. 332 -335

Esfahak Historic Village Restoration 
Project, Khorasan, 2014

Water Home, Ardabil
2017

 Office     /  company: Memar Studio
 Main Architect: Negar Sarioletlagh Fard, Mohsen 

  Noruzvand
 Modeling & Rendering: Mohsen Rahnema, Elnaz 

  Hoseini, Abolfazl Maleki
 Graphic: Zahra Dadjou, Milad Kisalaei
 Research Collaborator: Yasoub Alizadeh
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Masonry, Central Heating System
 Location: Pirzargar St., Ardabil.
 Area: 1160 m2 
 Client: Cultural Heritage of Industries and 

  Tourism, Ardabil Province
 Website: www.memarstudio.com
 Email: Memar.studio.arta@gmail.com

  pp. 342 -347

Revival Project of Sadeqi’s Historical 
House, Ardabil, 2016

 Office     /  company: Memar Studio
 Main Architect: Negar Sarioletlagh Fard,   

  Mohsen Noruzvand
 Modeling & Rendering: Mohsen Rahnema
 Graphic: Zahra Dadjou, Milad Kisalaei
 Interior Design: Negar Sarioletlagh Fard,   

  Mohsen Noruzvand
 Structure      /   Mechanical structure: Masonry, Boiler 

  Room
 Location: Neighborhood of Ochdokan, Pir 

  Abdolmalek St., Ardabil, Iran.
 Area: 1750 m2

 Client: Preservation and Revival
 Investor: Asemizadeh
 Photographer: Amin Sabour, Sajjad Dadpour 
 Website: www.memarstudio.com
 Email: Memar.studio.arta@gmail.com

  pp. 348 -353

RENOVATION
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 Office     /  company: Shahr o Andishe Consulting 
  Engineers
 Main Architect: Foroud Zargham, Shiva Sanagoo
 Collaborators: Shahr o Andishe Consulting 

  Engineers
 Interior Design: Shahro Andishe Consulting 

  Engineers
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, Air 

  conditioning
 Location: Mehrabad st., Isfahan.
 Area: 2000 m2

 Client: Mohkamkar Engineering Group
 Photographer: Afra Zargham
 Website: shahroandisheh.com
 Email: shahroandishe48@gmail.com

  pp. 190 -193

Padideh, Isfahan
2009    -  2011

 Office     /  company: Shahr & Andishe Consulting 
  Engineers
 Main Architect: Foroud Zargham, Shiva Sanagoo
 Collaborators: Zahra Rahmani,  

  Mehrnoush Zargham, Mohamad Reza Nasiri
 Interior Design: Shahr & Andishe Consulting 

  Engineers
 Structure      /   Mechanical structure: concrete, Air 

  conditioning and central
 Location: Tohid St., Isfahan.
 Area: 3850 m2

 Client: Allahi, Shadi and Tosee and Omran Omid 
  Company
 Photographer: Afra Zargham
 Website: shahroandisheh.com
 Email: shahroandishe48@gmail.com

  pp. 186 -189

The Design of the Ecologic Landscape 
of the Confines of Evin Darake’s 
Comprehensive Planning, Tehran 
2016 -2018

 Office     /  company: Herampey Consulting 
  Engineers
 Main Architect: Mohammad Mehdi Mahmoudi, 

  Lida Eslami, Sharareh Hariri
 Collaborators: Roya Ranjbari, Shadab Bahreini,

  Sedigheh Ramandi, Saeed Gholampour
 Location: Evin Darakeh, Tehran.
 Area: Almost 180 ha
 Client: Deputy of Urbanism and Architecture – 

  Municipality of Tehran
 Photographer: Reza Norouzi, Maedeh 

  Gholampour, Parham Jaber
 Website: www.herampey.com
 Email: info@herampey.com, 

  herampey@gmail.com 
  pp. 316 -321

URBANISM

White Dream Residential Complex 
Isfahan, 2015- 2017

 Office     /  company: Safhe Design and Construction 
  Studio
 Main Architect: Iman Tavousi,  

  Mohammad Karimi, Marzie Tabaeian
 Collaborators: Razieh Aghaie, Samira Vakili
 Interior Design: Safhe Design and Build Studio
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Package and radiator for heating, split air 
  conditioners for cooling
 Location: Dashtestan St., Isfahan.
 Area: Site Area: 250 m2, Built area: 1250 m2

 Client: Ozra Mannani
 Photographer: Milad Gharbi
 Email: Safhestudio@Gmail.com

  pp. 194 -199

Mehrabad Residential Complex 
Isfahan, 2015      -    2017

ARCHITECTURE

Chaman Villa, Karaj
2015 -2016

 Office     /  company: Special Space Architect Group
 Main Architect: Mojtaba Tasallot,  

  Hossein Namazi
 Collaborators: Mahyar Tasallot, Milad Sarhadi, 

  Nastaran Hasani, Marzieh Mehranfar
 Interior Design: Mohammad Tasallot
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Package
 Location: Ladan dead end, North Loulouyi town, 

  Golestanak St., Chaman St., Mehrshahr, Karaj.
 Area: Site area: 1040 m2, Total area: 130 m2

 Client: Private Sector
 Photographer: Mojtaba Tasallot
 Website: www.fazayekhaas.com
 Email: spclspace@gmail.com

  pp. 98 -101
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 Office     /  company: Sohrab Rafat Architecture
 Main Architect: Sohrab Rafat
 Collaborators: Saloumeh Golbabaei, Negin 

  Asgari, Mohammad Hossein Shoghi, Vahid Joudi
 Interior Design: Saloumeh Golbabaei
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Super 

  pipe
 Location: Banou Sahra, Kordan, Alborz, Iran.
 Area: 400 m2

 Client: Hamid Kouretchian
 Photographer: Ali Daghigh
 Website: www.sohrabrafat.com
 Email: sohrab_rafat@yahoo.com

  pp. 148 -151

 Office     /  company: Omid Shafieie
 Main Architect: Omid Shafieie
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Central heating and cooling
 Location: 1st Moshtagh, Isfahan.
 Area: 900 m2

 Client: Saeed Borhani
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Website: omidshafieie.com

  pp. 156 -159

Father and Son Residential, Isfahan 
2015 2017

Moshtagh, Isfahan
2014 -2016

 Office     /  company: Omid Shafieie
 Main Architect: Omid Shafieie
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete slab, 

  VRF
 Location: 1st Moshtagh, Isfahan.
 Area: 1050 m2

 Client: Mohammad Reza Amini
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Website: omidshafieie.com

  pp. 152 -155

 Office     /  company: Tajeer Consultant Architects
 Main Architect: Ali Akbar Saremi, Javad 

  Bonakdar
 Collaborators: Amir Abbas Shirazi, Niloofar Irani 

  Shemirani
 Interior Design: Tajeer Consultant Architects, 

  Moosa Bina
 Structure      /   Mechanical structure: Fireproof 

  steel structure with bolted connections, Central 
  heating-cooling system
 Location: Eal Goli Blvd., Tabriz.
 Area: 12000 m2

 Client: Mellat Bank
 Photographer: Tehran Civil Company
 Website: www.Tajeerarch.com
 Email: Tajeer_co@yahoo.com

  pp. 182 -185

Azarbayjan Headquarter of Mellat 
Bank, Tabriz, 2014- 2017

Toutestan Villa, Alborz
2014 -2017

Harmony (Commercial, Cultural 
Historical, Administrative Complex ) 
Karaj, 2011- 2016

 Office     /  company: Harmony
 Main Architect: Morteza Rahimi Farab
 Collaborators: Gilda Aboei, solmaz Tavakoli, 

  Minoo Darvish Zade, Ava Rahimi Farab,  
  Sheida Shaeri, Ali Shahdad, Sohrab Golestani,  
  Samira Madani, Hale Naseri, Sepide Nakisa, 
  Sepide Valiahdi
 Location: Harmony, Standard Sq., next to 

  Karaj-Tehran Highway.
 Area: 6000 m2 in 2 floor
 Client: House of Harmony Design
 Website: www.Harmonic.ir

  pp. 134 -139

Niloofar 22 Residential Building
Tehran, 2017

 Office     /  company: Studio Saheb
 Main Architect: Amir Reza Saheb

  Associate Architect: Maryam Shaker
 Collaborators: Paria Vahid Farahmandi,   

  Golemaryam Naderian
 Interior Design: Studio Saheb
 Structure      /   Mechanical structure: Metal skeleton 

  with composite roof, Duct split with central 
  engine room
 Location: No. 22, Niloofar St., Nelson Mandela 

  Blvd., Tehran.
 Area: 516 m2, Total built area: 2200 m2

 Client: Ali Sabbagh & Partners
 Photographer: Ali Daghigh, Mohammad    Hassan 

  Ettefagh
 Website: www.studiosaheb.com
 Email: studiosaheb.arch@gmail.com

  pp. 178 -181

Bamik Commercial and Parking 
Tehran, 2013- 2014

 Office     /  company: Padiav Parth Architects
 Main Architect: Bahram Shokouhian
 Collaborators: Amir Fazeli, Mohamadreza Azizi
 Location: No. 32, Zaferanieh St., Tehran. 
 Area: 9100 m2

 Client: Yaghoob   pour
 Photographer: Ali Daghigh
 Website: padiavparth.com 
 Email: info@padiavparth.com

  pp. 170 -173

 Office     /  company: New Form Architecture Studio
 Main Architect: Ehsan Sheikholharam, Jafar Erabi
 Collaborators: Anush safayepoor, Zahra 

  Safar, Eghbal HojabrSadati, Farhang Nejatian 
  Ahamdi, Omid Safari, Malihe Borumand, Arezoo 
  Sabbaghpoor, Nasrin Shahrabadi, Azadeh Yousefi
 Interior Design: New Form Architecture Studio
 Structure      /   Mechanical structure: Steel, Cooling 

  system: absorption and condensation chiller; heating 
  system: engine room, fan coil and air-conditioner; 
  addressable fire detection and alarm system
 Location: Mokhaberat Junction, Shahrak-e-

  Gharb, Mashhad.
 Area: 2500 m2, 24500 m2

 Client: Reza Sartayi, Gholamreza Salamat
 Photographer: Hamid Niksoleymani
 Email: newform.erabi @gmail.com

  pp. 174 -177

Oxin Commercial Center, Mashhad 
2011 -2016

Behtash Office, Isfahan
2013 -2016

 Office     /  company: Omid Shafieie
 Main Architect: Omid Shafieie
 Structure      /   Mechanical structure: Metal deck, 

  Central heating and cooling
 Location: Hakim Nezami, Isfahan.
 Area: 3000 m2

 Client: Behtash Sepahan Company
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Website: omidshafieie.com

  pp. 160 -163

Lavasan Villas, Lavasan
2012- 2017

 Office     /  company: Faramarz Sharifi & Associates
 Main Architect: Farmarz Sharifi
 Collaborators: Sanaz Momtaz, Elham Rezainia
 Structural: Kooros Etaati
 Mechanical: The late Farhad Nafisi
 Electrical: Behzad Mahmoodian
 Construction Management: DENO Construction 

  Co. (Hassan Tajeddin & collaborators)
 Reinforced Earth: Reinforced Earth Iran Company
 Interior Design: Sanaz Momtaz, Loosineh Davoodian
 Location: Lavasan ring road.
 Area: Eastern Villa: 1250 m2, Western Villa: 

  1250 m2, Habitable Area: Eastern Villa: 1590 m2, 
  Western Villa: 824 m2

 Number of Floors: Eastern Villa: 6, Western Villa: 3
 Client: Mr. Atai
 Photographer: Armin Shahvari
 Website www.faramarzsharifi.com
 Deno Construction Company: www.denoconst.ir

  pp. 164- 169

Mosha Twin Villa, Haraz road 
2016 -2018

 Office     /  company: Special Space Architect Group
 Main Architect: Mojtaba Tasallot, Hossein Namazi
 Collaborators: Mahyar Tasallot, Milad Sarhadi, 

  Nastaran Hasani, Hamed Sarhadi, Marzieh 
  Mehranfar
 Interior Design: Mohammad Tasallot,  

  Omid Deylami, Reza Keshavarzian
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Central engine room
 Location: Dasht No. 29, Mosha town, Haraz road.
 Area: Site area: 1850 m2, Total area: 1100 m2

 Client: Private sector
 Photographer: Parham Taghioff
 Website: www.fazayekhaas.com
 Email: spclspace@gmail.com

  pp. 94 -97

ARCHITECTURE

Ferdows No.5 Villa, Mazandaran 
2016 -2018

 Office     /  company: Sohrab Rafat Architecture
 Main Architect: Sohrab Rafat
 Collaborators: Salumeh Babaei, Negin Asgari, 

  Mohammad Showghi, Vahid Judi
 Interior Design: Salumeh Babaei 
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Duct split 
 Location: Mazandaran.
 Area: 480 m2

 Client: Reza Mostajeran
 Photographer: Vahid Judi
 Website: www.sohrabrafat.com
 Email: sohrab_rafat@yahoo.com

  pp. 144 -147
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 Office     /  company: Green Volume Group
 Main Architect: Ehsan Mohammadi, Ali Bassiri, 

  Mohsen Jafari
 Collaborators: Saeideh Hashemzadeh,  

  Masoud Ghasemi
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete frame, 

  Split
 Location: Dorche, Esfahan.
 Area: Built area: 143 m2, Site area: 2400 m2

 Client: Ehsan Mani and partners
 Photographer: Farshid Nasrabadi 
 Website: www.greenvolumegroup.com
 Email: info@greenvolumegroup.com

  pp. 294 -297

Jalal Abad Villa, Esfahan
2017 -2018

 Office     /  company: Alireza Mashhadimirza
 Main Architect: Alireza Mashhadimirza
 Collaborators: Hamid Zinsaz, Payam Talebi, 

  Amin Allahverdi
 Interior Design: Alireza Mashhadimirza
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Duct split 
 Location: Tehran, Iran. 
 Area: 516 m2, 2409 m2

 Client: Moamadmehdi Dianat
 Photographer: Hossein Barazandeh,  

  Negar Sedighi, Amirali Ghaffari
 Email: www.mashhadimirza.com

  pp. 288 -293

 Office     /  company: Payest Consulting Engineers
 Design Manager: Mohsen Mirdamadi
 Designer: Parham Mirdamadi
 Collaborators: Maryam Mehrasa,  

  Arefe Tabatabaei
 Presented: Alireza Movahedi Rad,  

  Majid Derakhti 
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Centeral heating
 Location: Second East, Shahrak Ehsan, Mosha, 

  Tehran.
 Area: 4000 m2, two villas, each with 400 m2 built
 Client: Mohammad Jedari
 Photographer: Deed Studio 
 Email: Payest_co@yahoo.com

  pp. 302 -305

A House in Mosha, Tehran
2016 -2018

 Office     /  company: Panah Consulting Engineers
 Main Architect: Behnam Miranian 
 Collaborators: Ahmadreza Khodakaram,  

  Mona Khodayi
 Location: Sahand University of Technology, 

  Tabriz, Iran.
 Area: 1700 m2

 Client: Sahand University of Technology
 Photographer: Mohammad     Mehdi Milani
 Website: www.panahco.com
 Email: info@Panahco.com

  pp. 298 -301

Sahand University of Technology 
Services Complex, Tabriz, 2015- 2017

 Office     /  company: Navid Mas'udi
 Main Architect: Navid Mas'udi
 Collaborators: Saman Ahmadi
 Interior Design: Navid Mas'udi, Narcisse Honar
 Structure: Concrete
 Location: Zeytun 7, Gowd        e Goyom, Shiraz, Iran.
 Area: 220 m2

 Client: Ali Mo'tamed, Saman Arjomand
 Photographer: Ghanbarpur
 Website: www.navidmasoudi.com
 Email: navidmasoudi2014@gmail.com

  pp. 278 -281

Villado, Shiraz
2013- 2016

 Office     /  company: Alireza Mashhadimirza
 Main Architect: Alireza Mashhadimirza
 Collaborators: Payam talebi, Hamid zinsaz,  

  Mani Shabanzadeh, Amirhosein Rafati, Parastoo   
  Noroozi, Zahra Poorhadi
 Interior Design: Alireza Mashhadimirza
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, Duct 

  split 
 Location: Darband, Tehran, Iran.
 Area: 1300 m2, 8000 m2

 Client: Jalil Mozaffari
 Photographer: Negar Sedighi, Amirali Ghaffari
 Email: www.mashhadimirza.com

  pp. 282 -287

30 Houses, Tehran
2012 -2017

A house with a green neighborhood
Tehran, 2015 -2017

Salar’s Eye (Salar Official Building) 
Tehran, 2013 -2016

 Office     /  company: Pasbani Architectural Group
 Main Architect: Kanaan Pasbani
 Collaborators: Alireza Pirhashemi, Sama Yousefi, 

  Shahab Bolvardi, Nasrin Eghtesadi, Mahsa Elahi
 Structure      /   Mechanical structure: Reinforced 

  Concrete, Mini chiller and separate heating package
 Location: No. 14, Salar Alley., Mahmoudieh, 

  Tehran, Iran.
 Area: 3625 m2

 Client: Private Sector
 Photographer: Ali Daghigh
 Website: www.pasbanigroup.com
 Email: general@pasbanigroup.com

  pp. 88 -93

 Office     /  company: Emarat Khorshid Consulting 
  Engineers
 Main Architect: Faramarz Parsi
 Collaborators: Sahar Banar, Arash Memarzadeh
 Executive Team: Parisa Bahrami, Kiarash Eghtesadi
 Interior Design: Sahar Banar, Arash Memarzadeh
 Structure      /   Mechanical structure: Vernacular, 

  Static methods for cooling in special cases of 
  water cooler and local techniques are also used 
  for heating.
 Location: Chah Sadat Village, Gasht, Sistan and 

  Baluchestan Province.
 Area: 56 m2

 Client: Pooyeshe Irane Man Institiute
 Photographer: Parisa Bahrami
 Website: www.emaratkhorshid.com
 Email: Emarate_khorshid@yahoo.com

  pp. 82 -87

Kapari School of Chah Sadat Village 
Sistan and Baluchestan, 2017

 Office     /  company: Seyed Hamid Nourkeyhani and 
  Associates 
 Main Architect: Seyed Hamid Nourkeyhani
 Collaborators: Maryam Rahi
 Interior Design: Seyed Hamid Nourkeyhani, 

  Daryoush Amiri Kashani
 Structure      /   Mechanical structure: Steel, Chiller
 Location: No. 80, Sayeh St., Valieasr St., Tehran.
 Area: 2300 m2

 Client: Amiri Kashani brothers
 Photographer: Shahryar Khanizad
 Website: www.nourkeyhani.com
 Email: h_nourkeyhani@yahoo.com

  pp. 310 -313

Modern Sayeh, Official Building 
Tehran, 2016 -2018

 Office     /  company: Nasim Company
 Main Architect: Vahid Nasimi
 Collaborators: Saeid Hemmati (Executor)
 Interior Design: Vahid Nasimi
 Structure      /   Mechanical structure: Steel, Cooling 

  under floor, Ducted split
 Location: Ghamsar, Kashan.
 Area: 323 m2

 Client: Mohammad Darbzanjiri
 Photographer: Vahid Nasimi
 Email: v.nasimi@yahoo.com

  pp. 306 -309

Pearl Villa Garden, Kashan
2017 -2018

7      Sangan Villa, Qazvin
2016 -2018

 Office     /  company: Sohrab Rafat Architecture
 Main Architect: Sohrab Rafat
 Collaborators: Negin Asgari, Vahid Joudi, 

  Mohammad Shoghi
 Interior Design: Negin Asgari
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Duct split 
 Location: Qazvin.
 Area: 720 m2

 Client: Ghafar Ahmadi
 Photographer: Vahid Joudi
 Website: www.sohrabrafat.com
 Email: sohrab_rafat@yahoo.com

  pp. 140 -143

ARCHITECTURE

Tehran International Trade Fair 
Shahr-e Aftab, Tehran, 2012- 2017

 Office     /  company: Consulting Engineers Naghsh-e 
  Jahan Pars, Consulting Engineers GMP
 Main Architect: Volkwin Marg, Hamid Mirmiran
 Collaborators: Design Department of Naghsh-e 

  Jahan Pars Consulting Engineers, Design 
  Department of Consulting Engineers GMP
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete skeleton 

  and Spacecraft, Air conditioning and Utility tunnels
 Location: front of the Imam Khomeini Holy 

  Shrine, Khalij-e Fars highway, Tehran.
 Area: 138 ha, Building Infrastructure: 1Million m2

 Client: Tehran Municipality, Public Contributions 
  and Investments of Tehran, Yademan Sazeh
 Photographer: Kaveh Seyyed-Ahmadian, Marcus Bredt
 Website: www.njp-arch.com
 Email: info@njp-arch.com

  pp. 262 -267



8 9

 Office     /  company: Faculty Architecture and 
  Urbanism
 Main Architect: Hamed Kamelnia
 Collaborators: Mozhgan Rupush, Hamidreza 

  Nikughadam, Mohammad      Hoseyn Ghasemi, 
  Somayyeh Jahanpanah
 Interior Design: Hamed Kamelnia
 Structure: Concrete
 Location: Ferdowsi University Of Mashhad.
 Area: 108 m2

 Client: Ferdowsi University Of Mashhad
 Photographer: Isna, Iqna, Ferdowsi University of  

  Mashhad
 Website: www.hkamelnia.ir

  pp. 258 -261

Fum Marty’ Memorial, Mashhad
2016   -2017 

 Office     /  company: Green Volume Group
 Main Architect: Mohsen Jafari, Ehsan 

  Mohammadi, Ali Bassiri 
 Collaborators: Saeideh Hashemzadeh,  

  Masoud Ghasemi 
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete load 

  bearing wall, Ducted split
 Location: Dorcheh, Esfahan.
 Area: Site area: 3000 m2, Built area: 700 m2

 Client: Yavaran Zeynab Charity
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Website: www.greenvolumegroup.com
 Email: info@greenvolumegroup.com

  pp. 110   -113

Autism Garden, Esfahan
2014 -2017 

 Office     /  company: Sizan Architecture & City Reading
 Architecture in Charge: Pedram Jafarbeigy
 Collaborators: Hossein Agha, Hessam & Nazli Jafarbeigy
 Landscape and Interior Architecture: Nazli Jafarbeigy
 Contractor: Hossein Agha Jafarbeigy
 Supervision: Hessam Jafarbeigy
 Executive Team: The late Ali Rahimi
 Strengthening: Hessam Jafarbeigy, Moien Ghafori
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Block Joist, Mechanical Room, Chiller
 Location: Massarati Primary School Alley., 

  Borassavieh District, Taft, Yazd.
 Area: 4844 m2, 945 m2

 Client: Soraya Dehghani Tafti, Mohammad Dehghani Tafti
 Photographer: Pedram Jafarbeigy
 Project Expense Budget: c. 15 billion Rials 
 Website: www.sizandesign.com
 Email: info@sizandesign.com

  pp. 102 -109

Grandfather Pomegranate Garden 
Yazd, 2014 -2018

 Office     /  company: Atec Consultants
 Main Architect: Moezzeddin Imani, Samar 

  Attarchi
 Interior Design: Samar Attarchi
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Chiller, Air Conditioner
 Location: Bushehr Province, Bushehr City.
 Area: 5000 m2

 Client: Persian Gulf University of Bushehr
 Photographer: Arash Fakhar 
 Website: www.atec-ir.com
 Email: info@atec-ir.com

  pp. 74 -77

Bushehr University Library, Bushehr 
2008 -2014 

Arman Commercial, Residential 
and Serviced Apartment Complex 
Mashhad, 2010- 2015
 Office     /  company: Sharestan Consultants 

  (Architects and Planners)
 Main Architect: Kamal Aldin Imani
 Collaborators: Mehdi Dalili, Marjan Esmaelzadeh, 

  Hosein Hasan Sajedi, Mehran Imani, Shahram 
  Mir Saeidi, Amir Hossain Azmayesh, Behrooz 
  Noori, Aydin Afshar, Sanaz Afroozian, Amir Malmir
 Design Team At Competition Stage: Mehdi 

  Niktabe, Leila Farivar sadri, Mehrnoush Taherkhani
 Model: Farhad Sharifi
 Interior Design: SetavandPazh Consultants
 Structure      /   Mechanical structure: Steel, 

  Fresh air conditioning
 Location: Navab Safavi Ave., Mashhad.
 Area: 92000 m2

 Client: Setareh Arman Company
 Website: www.sharestan.com
 Email: info@sharestan.com

  pp. 68 -73

 Office     /  company: BNS Studio
 Main Architect: Farshad Kazeruni, Farnaz  

  Bakhshi, Azin Soltani
 Collaborators: Niusha Rashidi, Shabnam Abtahi, 

  Mahta Heydari, Zoha Nekuian, Shadi Malek, 
  Behnam Barzegar, Meysam Ebrahimi Moghadam
 Interior Design: BNS Studio
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, HVAC  

  and Central heating
 Location: Sa'adat-Abad, Tehran.
 Area: 2300 m2

 Client: Mohammad-Reza Me'marian, Farshad 
  Me'marian
 Photographer: Farshad Kazeruni, Azin Soltani
 Website: www.bns-studio.com
 Email: info@bns-studio.com

  pp. 254 -257

Apartment No. 135, Tehran
2018

Nur-e Mobin Charity Organization 
G2 Primary School, Semnan 
2010 -2011

 Office     /  company: Atizist Consulting Engineers
 Main Architect: Ehsan Maleki, Yekta Afarin
 Collaborators: Shima Zahraye, Leila Bijari, 

  Hasan Abedi
 Interior Design: Yekta Afarin
 Structure      /   Mechanical structure: Metal skeletons 

  (bolts), Central engine room, Splint
 Location: End Alley Gole Maryam, Sarafarazian 

  St., Imam Khomeini Blvd., lavasan, Tehran.
 Area: 1447 m2

 Client: Alireza Porkasim & partners
 Photographer: Did Studio
 Website: www.atizist.com
 Email: info@atizist.com

  pp. 268 -273

An Intimate Apartment in Lavasan 
Lavasan, Tehran, 2015- 2016

Saipa Car Agency, Mashhad
2010  - 2013
 Office     /  company: East Faratarh Studio
 Main Architect: Afshin Khosravian
 Collaborators: Ehsan Pooyanfar, Mojgan Gifani, 

  Nafiseh Shoja
 Interior Design: Afshin Khosravian and  

  Associates
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete frame, 

  Kubiax roof
 Location: 24th Moallem Ave., Mashhad, Razavi 

  Khorasan.
 Area: 1270.4 m2, 408 m2

 Client: Mohammad Reza Varzandeh
 Email: info@afshin-khosravian.com

  pp. 124 -127

 Office     /  company: Fea Studio
 Main Architect: Ensieh Khamesh, Arash Nasiri
 Collaborators: Semiramis Ghorbani, Ehsan 

  Eskandari, Mohammad Hossein Azimi, Amir 
  Nasiri, Mahshid Aghakhani, Parisa Allah-Gholi, 
  Samira Razipur
 Structure      /   Mechanical structure: Metal frame, 

  Floor heating and water cooler
 Location: Dehkheir, Abarsej Road, Bastam City, 

  Semnan, Iran, Nur-e Mobin Charity 
  Organization, Educational Complex 
 Area: Design Area: 2500 m2, Landscape Area: 4300 m2

 Client: The Nur-e Mobin Charity Organization 
  (Mr. Hossein Farzinnia)
 Photographer: Ali Daghigh, Behruz Khamseh, 

  Sorush Riazi
 Website: www. feastudio. com
 Email: info@feastudio. com

  pp. 128 -133

Nahid Commercial & Officials 
Building, Tehran, 2016
 Office     /  company: Atizist Consulting Engineers
 Main Architect: Ehsan Maleki, Yekta Afarin
 Collaborators: Yekta Afarin, Hasan Abedi,   

  Mahsa Dabbaq
 Interior Design: Yekta Afarin
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete 

  skeleton, Central engine room, Fan coil
 Location: End Alley Western Nahid, Jordan St., 

  Tehran.
 Area: 6000 m2

 Client: Arash Vahidi & partners
 Photographer: Atizist
 Website: www.atizist.com
 Email: info@atizist.com

  pp. 274 -277

 Office     /  company: Pargar Architecture & Design 
  Studio
 Main Architect: Behzad Heidari, Shirin Samadian
 Collaborators: Maryam Gholami, Anahid 

  Ghasemi, Nikrooz Seyedi
 Construction: Behzad Heidari
 Construction associates: Sahand mazlumi, 

  Nikrouz Seyedi
 Location: No. 2, Sepideh St., Soheyl St., Shariati 

  St., Tehran.
 Area: 370 m2, 1500 m2

 Client: Rasoul Azizi
 Photographer: Hossein Farahani, Mehrdad Emrani
 Website: www.pargar-arch.com
 Email: pargar.arch@gmail.com

  pp. 120 -123

Park Residential Building, Tehran
2014 -2016

ARCHITECTURE

White Office Building, Tehran
2015

 Office     /  company: BNS Studio
 Main Architect: Farshad Kazeruni, Azin Soltani   

  Farnaz Bakhshi
 Collaborators: Mahta Heydari, Ali Kashtiara, 

  Hadi Sharifzadeh, Niusha Rashidi, Zoha 
  Nekouian, Shabnam Abtahi, Naser Naghdi, 
  Mansour Naghdi
 Interior Design: BNS Studio
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Ducted  

  Split System
 Location: Shahrak-e Gharb, Tehran.
 Area: 1500 m2

 Client: Confidential
 Photographer: Farshad Kazeruni, Azin Soltani
 Website: www.bns-studio.com
 Email: info@bns-studio.com

  pp. 250 -253
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 Office     /  company: Ghaffarpasand Architects
 Main Architect: Faramarz Ghaffarpasand, Aram 

  Arshadi
 Collaborators: Mohammad Javad Sharifi, 

  Seyed Reza Seraji Haghighat shenas, Farshad 
  Ghaffarpasand
 Interior Design: Faramarz Ghaffarpasnd
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, Non-

  central mechanical system
 Location: Felestin St., (Baghshah St.), between 

  Hakimi St. and Hedaiat St., Shiraz.
 Area: 1700 m2

 Client: Seyed Javad Seraji Haghighatshenas
 Photographer: Faramarz Ghaffarpasand
 Email: f_ghaffarpasand@yahoo.com

  pp. 218 -221

Elseed Commercial-Office Building
Shiraz, 2014 -2017

 Office     /  company: Future Design Studio
 Main Architect: Amir Farshad Ghaffarzadeh
 Project Management: Amir Farshad Ghaffarzadeh
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, Air 

  cooled scroll chiller and central heating
 Location: Parsian Alley., 1st Abshar St., Isfahan.
 Area: 1860 m2

 Client: Badiei
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Email: future.designstudio.2015@gmail.com

  pp. 222 -225

Five House Residential Complex 
Isfahan, 2011 -2016

Padra Residential Building, Tehran 
2015 -2018

 Office     /  company: Padra Company
 Main Architect: Vahid Ghobadian
 Collaborators: Vahid Ghobadian, Babak Ghoseiri, 

  Samira Ghobadian
 Project Executor: esmael samadi, masoud poor 

  mohamad khan
 Interior Design: Shiva Ghobadian
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, Duct 

  Split and Package
 Location: North Sohravadi Ave., Tehran.
 Area: 1900 m2

 Client: Vahid Ghobadian
 Photographer: Shahryar Khanizad, Davud 

  Asadolahvash
 Email: v_ghobad@yahoo.com

  pp. 244 -249

Pershika Franchise Restaurant
Tehran, 2015 -2016 

 Office     /  company: Future Design Studio
 Main Architect: Amir Farshad Ghaffarzadeh
 Project Management: Ehsan Fazeli
 Collaborators: Marjan Salehpoor
 Structure      /   Mechanical structure: Prefabricated 

  steel, Split air conditioners
 Location: Kooy, Tehran University Dormitory, 

  North Karegar Ave., Tehran.
 Area: 350 m2

 Client: Almas Hasht Behesht Investment Group
 Photographer: Deed Studio, Azar Studio 

  (Farshid Nasrabadi)
 Email: future.designstudio.2015@gmail.com

  pp. 226 -229

 Office     /  company: Hariri & Hariri Architecture
 Main Architect: Giso Hariri, Mozhghan Hariri
 Collaborators: Giso Hariri, Mozhghan Hariri
 Interior Design: Giso Hariri, Mozhghan Hariri
 Location: No. 50, Negar St., Shokofeh St., Lavasan, 

  Tehran.
 Client: Ramin Varasteh, Rana Varasteh 
 Website: www.haririandhariri.com
 Email: info@haririandhariri.com

  pp. 114 -119

Lavasan Villa, Lavasan, Tehran
2012 -2016

 Office     /  company: Fatourechiani Architecture Office
 Main Architect: Majid Fatourechiani, Hamid 

  Fatourechiani
 Collaborators: Rouhallah kashmiri
 Interior Design: Fatourechiani Architecture Office
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete frame 

  with prestressed composite roof and chromite, 
  Usage of absorption refrigerator in all spaces, and 
  air conditioning for auditorium
 Location: Lavasan, Tehran.
 Area: 1700 m2 (including two 250 m2 floor,  

  a 600 m2 pilotis, basement, facilities engineering 
  and security guard up to 600 m2)
 Client: Parvin Taj Arasteh Kermani
 Photographer: Parham Taghiof
 Website: www.fatourechiani.com
 Email: r.kashmiry@gmail.com

  pp. 230 -235

Khaneh Kaboutar Multifunctional 
Building, Tehran, 2014 -2017

 Office     /  company: Esko
 Main Architect: Kambiz Eskandartabar
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Floor heating
 Location: Mazandaran, Nour.
 Area: 155 m2, 89 m2

 Client: Parva Maghsoudi
 Photographer: Deed studio
 Email: Kambiz_Architect@hotmail.com

  pp. 50 -53

Parva House, Mazandaran
2018

 Office     /  company: Atec Consultants
 Main Architect: Arash Fakhar, Hushang Ardalan
 Collaborators: Tuka Neyestani
 Interior Design: Arash Fakhar
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Chiller and air conditioner
 Location: Bushehr Province, Borazjan City.
 Area: 5000 m2

 Client: Persian Gulf University of Bushehr
 Photographer: Atec Consultants, Bushehr
 Website: www.atec-ir.com
 Email: info@atec-ir.com

  pp. 236 -239

Borazjan Agriculture, Faculty 
Bushehr, 2007 -2017

 Office     /  company: Esko
 Main Architect: Kambiz Eskandartabar
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Duct split
 Location: Mazandaran, Noshahr, Khazartire.
 Area: 481 m2, 161 m2

 Client: Mehdi Taheripanah
 Photographer: Nima Mokari, Farzad Shabani
 Email: Kambiz_Architect@hotmail.com

  pp. 46 -49

Khazartire Villa, Mazandaran
2016

 Office     /  company: Form Consulting Engineers
 Main Architect: Alireza Eghdami,  

  Sepideh Shekarchizadeh
 Collaborators: Farnaz Naseri Borujeni,  

  Somayye Sa'idi, Nasim Abdoli, Yasamin Sinayi, 
  Parisa Heydari, Samira Badri
 Interior Design: Form Consulting Engineers
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, Beam, 

  Chiller and central heating
 Location: No. 5, Negarestan St., Azar St., Isfahan.
 Area: 1170m2

 Client: Zare'an
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Email: fazarahmanzar@yahoo.com

  pp. 54 -57

Ordibehesht House, Isfahan
2015 -2017

 Office     /  company: Far.Nia Engeener Group
 Main Architect: Masoud Farajian
 Collaborators: Hossein Mahmodi, Nazanin Saedi
 Interior Design: Masoud Farajian, Nazanin Saedi
 Structure      /   Mechanical structure: Metallic, Floor 

  heating and central split
 Location: Ajin Dojin village, Alborz.
 Area: 4700 m2, 460 m2

 Client: Mostafa Farajian
 Photographer: Reza Sofi
 Email: Far.Nia.group@gmail.com

  pp. 240 -243

Father's villa, Alborz
2014 -2017

 Office     /  company: Green Volume Group
 Main Architect: Ali Bassiri , Mohsen Jafari,  

  Ehsan Mohammadi
 Collaborators: Saeideh Hashemzadeh,  

  Masoud Ghasemi
 Landscape Design: Amirtaher Shirani
 Mechanical structure: Water cooler
 Location: Mehdi abad, ziar, Isfahan.
 Area: 200 m2

 Client: Mehdi Bassiri
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Website: www.greenvolumegroup.com
 Email: info@greenvolumegroup.com

  pp. 78 -81

Shahrasb Villa, Isfahan
2015- 2016

ARCHITECTURE
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ARCHITECTURE

 Office     /  company: Alidoost and Partners
 Main Architect: Shahab Alidoost, Sona 

  Eftekhara'zam
 Collaborators: Amir Niknafs, Hamideh 

  Raoufzadeh, Sahand Mohaddes, Mahmud 
  Jaferman, Mehdi Beheshti, Arash Daryai, Ghasem 
  Na'iji, Parisa Soltani, Rokhsareh Panahinezhad
 Interior Design: Alidoost and Partners
 Structure      /   Mechanical structure: Metal, Cooling 

  system: chiller, Heating system: central boiler
 Location: No. 76 , Abbas Anari Alley., Northern 

  Motahhari St., Darya Blvd., Sa'adat-Abad, Tehran, Iran.
 Area: 260 m2

 Client: Gohar Zandiyeh, Omid Mashhadi
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Website: www.alidoost-partners.com
 Email: Info@alidoost-partners.com

  pp. 212 -217

Arghavan Family Apartment, Tehran 
2015 -2017

 Office     /  company: White Cube Atelier
 Main Architect: Reza Asadzade,              

  Shabnam Khalilpour
 Collaborators: Hengameh Rezaee,           

  Mohamad Asadzade
 Interior Design: Reza Asadzade,              

  Shabnam Khalilpour
 Structure      /   Mechanical structure: Steel   , Boiler 

  room
 Location: Maku, West Azarbayjan province.
 Area: 150 m2

 Client: Hadi Yousefi Makuee
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Email: reza.asadzade@yahoo.com

  pp. 38 -41

Magush Villa, West Azarbayjan 
2016   -2018

 Office     /  company: White Cube Atelier
 Main Architect: Reza Asadzade,  

  Shabnam Khalilpour
 Collaborators: Hengameh Rezaee,  

  Mohamad Asadzade
 Interior Design: Reza Asadzade,  

  Shabnam Khalilpour
 Structure      /   Mechanical structure: Steel, Package
 Location: Gajot Turism Area, Maku, West 

  Azarbayjan.
 Area: 100 m2

 Client: Rahman Zamani
 Photographer: Farshid Nasrabadi
 Email: reza.asadzade@yahoo.com

  pp. 42 -45

V Villa, West Azarbayjan
2017

 Office     /  company: Tarh Home Design Office
 Main Architect: Iman Aminlari
 Collaborators: Negar Azadju, Farshid Iranpur
 Interior Design: Iman Aminlari
 Project Designer: Kianoosh Naseri
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, 

  Central chiller
 Location: Kooshk, Isfahan.
 Area: 865 m2

 Client: Kianoosh Naseri
 Photographer: Sina Golestaneh, Ali Fazileh
 Email: Aminlary_iman@yahoo.com,

  Khaneh_tarh@yahoo.com
  pp. 64 -67

Kooshk Villa, Isfahan 
2013 -2017
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Kelvan 4, West Azerbaijan 
2013 -2015

 Office     /  company: Kelvan
 Main Architect: Shoresh Abed
 Collaborators: Hesam saeidi kia
 Interior Design: Shoresh Abed
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, Wall 

  mounted boiler
 Location: Side SamSung Exhibition ,Shahid 

  fahmide St., bukan.
 Area: 252m2, 1600m2

 Client: Ali Mam Abdolla
 Photographer: Farshid Nasr Abadi,            

  Solmaz Arshaha
 Email: Shoreshabed@gmail.com

  pp. 200 -205

 Office     /  company: Dayereh Design Studio
 Main Architect: Sina Ahmadi, Farshad Afzalinejad,       

  Jamshid Bayandor, Ali Moghaddam, Paris Mahtash
 Collaborators: Behzad Karamzadeh Dashti, Mahsa 

  Mafakher, Nazanin Monsef, Behrang Baniadam, 
  Hossain sanayei Kermani, Mehdi Azadpeyma
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, Fresh 

  air injection
 Location: Holy Defense Museum, Haqqani 

  Highway, Tehran, Iran.
 Client: Tehran City Municipality
 Photographer: Shahin Akbari Kharrazi, Afshin 

  Bakhtiar, Sina Ahmadi
 Website: www.dayere.com
 Email: info@dayere.com

  pp. 26    -29

Amini House, West Azerbaijan 
2014 -2017

 Office     /  company: Kelvan
 Main Architect: Shoresh Abed
 Graphic Design Collaborators: Amir Ramazanee, 

  Loghman Yousefi
 Interior Design: Shoresh Abed
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete,  

  Heating Room
 Location: Khaiam St., Abozar St., Bukan.
 Area: 240m2, 540m2

 Client: As’ad Amini
 Photographer: Farshid Nasr Abadi
 Email: Shoreshabed@gmail.com

  pp. 206    -211

Khorramshahr Panorama Museum 
Tehran, 2013- 2015 

Iran Insurance Company, Tehran 
2007- 2015

 Office     /  company: Sharestan Consultants  
 (Architects and Planners)
 Project manager: Behrooz Ahmadi
 Designer: Mahdi Niktab
 Collaborators: Abazar Asghari, Mahmood 

  Zaribaf, Behzad Mahmoodian, Bijan Vaziri
 Structure      /   Mechanical structure: Steel, Fresh air 

  conditioning
 Location: West Brazil St., Tehran.
 Area: 30000 m2

 Client: Hossein Sarami, National Building and 
  Industry International
 Photographer: Morad Ahmadi
 Website: www.sharestan.com
 Email: info@sharestan.com

  pp. 30 -33

South Pars Gas Company, Asalooyeh 
2005- 2014

 Office     /  company: Sharestan Consultants 
  (Architects and Planners)
 Project Manager: Behrooz Ahmadi, Jamshid Leisi
 Designer: Mahdi Niktab
 Collaborators: Shahram Mir Saeidi, Mahmood 

  Zaribaf, Mohammad Hossein Rahnamayi, Farhad 
  Faridnia, Amirali Khalilnaji, Aidin Zavareh
 Structure      /   Mechanical structure: Concrete, Fresh 

  air conditioning
 Location: South Pars Zone, Asalooyeh.
 Area: 24000 m2

 Client: South Pars Gas Company
 Photographer: Sina Ahmadi
 Website: www.sharestan.com
 Email: info@sharestan.com

  pp. 34 -37

 Office     /  company: Artur & Associates (AOA)
 Main Architect: Artur Omid Azeri
 Collaborators: Meysam Fallahi, Nooshin Safayi, 

  Molud Hoseini Amir
 Interior Design: Artur Omid Azeri
 Structure      /   Mechanical structure: Central engine, 

  Concrete, Unionite beam 
 Location: Afsharieh Town, Old Road 

  Kamalshahr to Hashtgerd.
 Area: Site area: 1000 m2, Built up area: 300 m2

 Client: Beheshteh Nazeri
 Photographer: Hossein Hamzeluyi
 Website: www.artur.ir

  pp. 58 -63

Afsharieh Villa, Hashtgerd
 2013 -2014
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