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 های مسکونی و ادارینکات کلیدی و پراهمیت در زمینه طراحی ساختمان

 

شوند. متداول است که در چهار مرحله تشکیل میاز  در هر نوعی که باشند، های ساختمانیمعموال پروژه

مرحله اول، نقشه اولیه ساختمان و در مرحله دوم، بحث نقشه اجرایی ساختمان، حال چه مسکونی و چه 

شود. در این دو مرحله ذکر شده، باید نقشه ساختمان و نما طراحی شده، تا با توجه به نقشه مطرح میاداری، 

نهایی شده، کار عملیاتی ساختمان شروع شود. در این بخش نکات پر اهمیتی وجود دارد، که در هر بخش به 

 پردازیم.آن می

 و اداری های مسکونیساختمان نقشهطراحی  رابطه بادر  موارد پراهمیت

ای شاید به جرات بتوان گفت، مهمترین فاز اجرایی در طراحی و ساخت یک ساختمان، نقشه مناسب و حرفه

دهد، که به یاد داشته باشیم، افراد بیشماری زمان زیادی را در آن است. این نقشه هنگامی خودش را نشان می

های مختلف یک ترسی آسان به بخشآن فضا خواهند گذراند. پس، دقت در طراحی به منظور داشتن دس

 ساختمان، اهمیت زیادی دارد.

تواند موارد متعددی از جمله تحلیل درست اولین نکته، استفاده حداکثری از زمین پروژه است. این استفاده می

نورگیری ساختمان، استفاده بهینه از مناظر طبیعی موجود، استفاده از تراس در سمت جغرافیایی مناسب، 

 ه مفید از فضاهای غیرمفید و موارد دیگر، باشد. استفاد

پس از مشخص کردن این موارد، باید از سبک زندگی یا کاری آن ساختمان مسکونی و اداری، اطالعات کافی 

را به دست آورد. مسلما فضای مورد نیاز برای یک اداره، بانک یا ساختمان مسکونی، کامال از یکدیگر متفاوت 

خواهند از تن فضاهای مورد نیاز برای هر نوع ساختمان، با توجه به فعالیت نفراتی که میاست، در نتیجه دانس

آن استفاده کنند، بسیار مهم است. بدین منظور، باید از کاربران آینده ساختمان نظرسنجی کرد تا کارکردهای 

 مورد نیازشان مشخص شود.

شود که به خاطر ولی این موضوع دلیل نمی مسلما برآورد هزینه، در طراحی یک ساختمان پراهمیت است،

پوشی کرد، چون ممکن است ها چشموساز نکات مهم و پراهمیت را در نظر نگرفت و از آنکاهش هزینه ساخت

 همین کار استفاده کنندگان از آن ساختمان را دچار دردسر کند.

جویی کرد و هم ها صرفهر هزینهتوان هم دهای مختلف یک ساختمان، میبا دقت در ایجاد ارتباط بین بخش

های ارتباط مناسب و بهتری را برای استفاده کنندگان آن ساختمان به ارمغان آورد. به طور مثال برای ساختمان

تر بین آشپزخانه و پذیرایی و همچنین اتاق خواب و حمام پر اهمیت مسکونی، ارتباط آسان و دسترسی راحت

های بهداشتی و ها، آسانسور و سرویسپلهها با راهز ارتباط مناسب بین اتاقهای اداری نیاست. برای ساختمان

 ها و آسانسورها دارای اهمیت زیادی است.پلهها، از طریق راهدسترسی آسان ارباب رجوع به همه اتاق

ذیر های ویالیی به راحتی امکان پنکته مهم دیگر، داشتن دسترسی به فضای باز است. این امر در ساختمان

های اداری کند. در محیطها، رعایت این موضوع کار را در طراحی این بخش دشوار میاست، ولی در آپارتمان

 گذارد. هم اگر متراژ زمین مناسب باشد، دست طراح را برای طراحی فضای مناسب بیرونی باز می
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 های مسکونی و اداریدر زمینه طراحی نمای ساختمان موارد پراهمیت

زه طراحی یک نمای منحصر به فرد و به یاد ماندنی، اولویت بسیاری از سازندگان و مشتریان است. جدای امرو

 کنیم.ای میها اشارهاز طراحی زیبا برای نمای ساختمان، برخی فاکتورها باید در آن لحاظ شود که به آن

ظر دارد، را برآورد کرده و طوری عمل ای که مشتری برای نمای ساختمان در ندر ابتدای کار، باید میزان هزینه

 خوانی الزم را داشته باشد.کنید، که با طراحی مد نظر شما هم

نکته بعدی، توجه به منطقه جغرافیایی ساختمان، بافت و مصالح منطقه است، که باید نسبت به آن توجه 

های کوچکتری باید از پنجره ای داشت. چرا که در طراحی باید توجه داشت که، مثال در مناطق سردسیری،ویژه

های وهوای منطقه، باید پنجرهاستفاده کرد و در مناطق معتدل، جهت نورگیری مناسب و استفاده از آب

جوار نیز، به زیبایی بصری آن کوچه یا های همخوان با ساختمانبزرگتری به کار برد. استفاده از نماهای هم

ه به مصالح موجود در منطقه، برای استفاده در نما پیشنهاد کند. همچنین توجخیابان، کمک شایانی می

کند. استفاده از مصالح با کیفیت نیز، در تحت تاثیر قرار شود، زیرا به هویت آن ساختمان کمک زیادی میمی

 تواند بسیار مفید باشد.دادن کارفرما و مشتری، می

ای خاص در ها با استفاده از این کار، جلوهختماننورپردازی در طراحی نما بسیار تاثیرگذار است. برخی از سا

 شوند در منطقه خود، به عنوان یک نماد مطرح شوند.دهند و باعث میها به نمای خود میشب

ترین مسائلی است که باید به آن توجه شود. در یک توجه به کاربری ساختمان در هنگام طراحی، از مهم

توسط یک فرد، باید نوع مسکونی، تجاری یا اداری بودنش قابل  ای، به محض رویت ساختمانطراحی حرفه

 حدس باشد. 



  www.MianaWeb.ir                                                                                   فرهاد ناجی محتوانویس:

3 

 

ای، از دیگر مواردی است که های غیرحرفهاستفاده کافی از فضا و به هدر ندادن فضای ساختمان با ایجاد حجم

 یک طراح باید در هنگام طراحی نمای یک ساختمان به آن توجه داشته باشد. 

ونگرا بودن معماری در فرهنگ ما، به نقل از اساتید، باید بحث حریم شخصی به خصوص همچنین، با توجه به در

 در طراحی نمای منازل را در نظر بگیرید.

 
 

  یبرگ سبز معمار

وساز الزامی است. این باید یادآور شویم که جهت ساخت یک ساختمان، تهیه نقشه و گرفتن مجوز ساخت

 مورد نیاز به شهرداری گرفته شود.مجوز را باید بعد از ارایه مدارک 

ها را بر اساس نکاتی که ذکر شد و در نظر گرفتن پس از گرفتن دستور نقشه، مهندس معمار، طراحی پالن

دهد. بعد از اتمام کار طراحی، برگه سبز معماری باید به همراه ضوابط و قوانین شهرداری منطقه، انجام می

شود و در آن سازی گرفته میبرگه در حقیقت برای ضمانت نقشه پیاده ها به شهرداری ارسال شود. ایننقشه

ها را مطابق با مقررات ملی ساختمان طراحی کرده است. در صورت ایجاد هر شود که نقشهطراح متعهد می

 نوع مشکلی در آینده، مهندس معمار که این برگه را امضا نموده است، پاسخگو خواهد بود. 

 یساتگ سبز تاسسبز محاسب و بر برگ

گردد. در مرحله بعد مهندسین سازه و تاسیسات طبق نقشه ها، جواز ساختمان صادر میبعد از تصویب نقشه

ها مجددا با کنند. هر کدام از این نقشهآماده شده، شروع به طراحی سازه و طراحی تاسیسات ساختمان می

به شهرداری، جهت تایید و گرفتن مجوزهای های مربوطه یک برگه سبز مخصوص به خود، به انضمام نقشه

 شود.الزم، ارسال می

شود. پس از صدور این پروانه، یک ماه فرصت هست تا پس از بررسی کلیه موارد فوق، پروانه ساخت صادر می

 شود.تاییدیه نما نیز اخذ شود. پس از طی این مراحل، کار اجرایی ساختمان شروع می

 سبز نظارت برگ
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وساز یک ساختمان، ناظر یا ناظرانی از طرف سازمان نظام مهندسی برای پروژه معرفی شده و با شروع ساخت

وساز یق بر مراحل ساختدق نظارتبر  ینیتضم ،برگ سبز نظارتکنند. در حقیقت بر حسن انجام کار نظارت می

 .باشدیم یا ناظران توسط ناظر ساختمان،

 

 
 


