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دانشجوی معماری همیشه با یک طرح سر و  عنوانبه، هستندهای معماری زندگی و روح دانشکده ،های طراحی معماریپروژه

شما ممکن است بهترین تالشتان را بگذارید و باور داشته باشید که بهترین  گذرد.حول و حوش آن می تانیزندگکار دارید و 

دهید؛ نه بهای دیگران اعتماد به نفس خود را از دست دهید اما در روز ارائه نهایی ممکن است با دیدن پروژهکارتان را ارائه می

 طرحتان. یین بودن کیفیت ارائهخاطر پا به این دلیل که طرحتان ضعیف است بلکه به

های شاخصی برای مهارت عنوانبهتواند بر بیننده اثرگذار است. همچنین می مسلماًشاید ارائه، هسته اصلی طرح نباشد ولی 

اشید کننده وابسته بخیره ایارائهبر  کامالًهنری و هوش طراحی در نظر گرفته شود. هر چند که نباید برای گرفتن نتیجه بهتر 

 هایتان را نمایش دهد.طرحتان صرف کنید تا به بهترین نحو ایده ارائهریزی اما همچنان الزم است زمان مناسبی را برای برنامه

نظر از ارائه، اعتبار قائل شود اما مشتریان آینده شما ممکن است تان صرفاستاد معماری شما ممکن است برای طراحی خالقانه

. در اینجا ترفندهای دخیل کنیدتان های پروژههای طراحی را در همه جنبهفقط ارائه شما را ببینند، پس عادت کنید مهارت

 اجازه دهید شروع کنیم.را ارائه دهید.  تانمعماریهای پروژه بتوانید تاکنیم ای را به شما معرفی میپایه

 بندینکاتی درباره شیت

 گیریابعاد و جهت. 1

کنند. اگر به این صورت باشد شما در اغلب مواقع، اساتید شما را به داشتن تعداد مشخصی شیت در ابعاد مشخص، محدود می

شما قرار  هایتصمیم بگیرید که شیت طورهمینهایتان عمودی کار شوند یا افقی و فقط الزم است تصمیم بگیرید که شیت

ه ب و های جدا از همشیت صورتبهیک شیت بزرگ دیده شوند یا بهتر است  صورتبهاست طوری کنار هم قرار بگیرند که 

 ترتیب دیده شوند.

 



 

 

 
 ابعاد شیت

 
 سرهمی پشتهای جداگانهشیت

 



 

 

 
 افقی بندیشیت

 
 عمودی بندیشیت



 

 

 
 پوستر نهایی

 بندیطرح. 2

هایتان اگر شما طرحکنید:پوسترتان ها یا بندی شیتگیری برای طرحخب حاال شما بیس کار را دارید و باید شروع به تصمیم

امتحان کنید. سعی کنید تخمین دقیقی از فضای  A4ها را روی یک یا چند کاغذ توانید طرح اولیه شیتکشید میرا دستی می

 ها در نظر بگیرید.مانده بین ترسیمآزاد باقیمورد نیاز هر ترسیم و مقدار فضای 

 
 از شبکه استفاده کنید



 

 

 
 هابندی شیتهای برای طرحگزینه

نید کدیجیتال آماده می صورتبهتان را تر خواهد بود، اگر پروژهکارتان آسان ،دهیدکَد ارائه  هایفایل صورتبهرا  هایاگر نقشه

های توانید از شبکهدر فتوشاپ یا اتوکد امتحان کنید. می تصاویر اصلی پروژههای مورد نظرتان را با بندیتوانید طرحمی

تان انتخاب کنید را برای ابعاد شبکه متریسانتی 6 مثالًاستفاده کنید. یک عرض مناسب  هایتانطرحزمینه برای ساماندهی پس

برای فضای  متریسانتی 12 مثالًهایی از این عرض را برای ساماندهی طرحتان استفاده کنید توانید مضربو به این ترتیب می

 به این صورت: های اصلی و به همین صورت برای دیگر اجزای طرح.برای ترسیم متریسانتی 36خالی دور شیت یا 

 

 



 

 

 :ترتیب این بهیا و 

 

 یک نمونه:

 

 



 

 

 بندیجایگذاری و منطقه. 3

ینند، خواهید اول ببهای شما گردش کند. چه چیز را میبه این فکر کنید که دوست دارید چشم بینندگان چگونه بر روی شیت

بیان  سپس سراغو سایت شروع کنید  از کوتاه تحلیلیک شما ممکن است با  مثالً؛ درک کنندتوانند پروژه را چطور بهتر می

 موضوع را نشان دهید. بیانگرهای کانسپت بروید و اسکیس

اگر کانسپت شما مرتبط با فرم است بهتر است اول فرم را نشان دهید و بعد به سراغ پالن بروید تا نشان دهد این فرم چگونه 

جی بروید و سپس کار را با نمایش فرم خار سراغ پالن مستقیماًاگر کانسپت شما مرتبط با پالن است؛  .آیدبرمیاز پس کاربری 

 تکمیل کنید.

 و رندرگیری ترسیمنکاتی درباره 

 زمینهپس. 4

ضی . بعشودترسیمات شما سبب جلب توجه حضار به تواند میزمینه پسگویند دلیلی دارد. می «زمینهپس»اینکه به آن 

اشد. کننده بتواند منحرفکنند که این میزمینه استفاده میپس عنوانبهشان را دانشجویان تصویر کمرنگ و محوشده پروژه

زمینه دهد. بعضی رنگ سیاه را برای پسهای واقعی و صحیح پروژه را نشان میاست چون رنگ انتخاب زمینه سفید، بهترینپس

 شود.های حساس میشمو باعث ایجاد هاله و فشار برای چ آیددرنمیخیلی خوب از آب  معموالًدهند هر چند ترجیح می

 
 زمینه تیره و روشنپس

 هارنگ. 5

ین تان را به بهترانتخاب کنید و پروژه را ها وجود دارد. یکی که در آن بهترین هستیدهای مختلفی برای رندرگیری پروژهروش

 شکل نمایش دهید.



 

 

شود متفاوت نمایش داده می باضخامت( است که در آن تنها خطوط greyscaleسفید یا طیف خاکستری )-سیاه ،یک راه ارائه

ین تواند از بها. روش دیگر استفاده از طیف خاکستری به همراه یک المان رنگی است که این رنگ میی طیف و سایهعالوهبه

به دو  اه دیگر تبدیل یک رنگرنگ دیگر. رهای بیسبز برای فضای سبز در تضاد با ترسیم مثالً؛ های درخشان انتخاب شودرنگ

 شیشه و ... است. ، آجر،رنگ برای نمایش مصالح مختلف مانند چوب

د یا ها یا مصالح باشای پشت استفاده از رنگاگر ایده .های باال خوب هستندتمام روش، ها نباشداگر تمرکز اصلی پروژه بر رنگ

های ذکر شده بسیاری از جزئیات دیده نشوند؛ بهتر است از روش شودمیکه سبب  خاکستری استفاده از طیف رنگدر صورت 

های شیت های شما پخش شوند.در شیت و یا حداقل چندین رنگ استفاده کنید هارنگاز تمام . الزم است نکنیداستفاده 

ل نویس و پاست، ماژیک، روانتوان با آبرنگهای رنگی را میتوان با مداد طراحی یا جوهر، رنگ کرد. قسمترنگ را میی تکارائه

هایی و افکت هاتوان قلمشناسی طبیعی میترین ابزار است. برای ایجاد حس زیبایینمایش داد. برای ارائه دیجیتال، فتوشاپ رایج

 دهند.القا برای فتوشاپ دانلود کرد که حس نقاشی واقعی را 

 
 سفیدو  سیاه ارائه

 
 رنگ آبیطیف خاکستری و تک با ارائه



 

 

 
 طیف خاکستری و دو رنگ نارنجی و آبی ارائه با

 
 رنگی ارائه

 سلسله مراتب بصری. 6

های زیادی برای مورد توجه ترین قسمت پروژه شما چیست؟ همه توجهات را به سمت آن ببرید. راهترین نکته یا برجستهقوی

 توانید مقطع را در مقیاساگر ایده اصلی شما در مقطع است، می مثالًوجود دارد. استفاده از رنگ یا ابعاد،  طرحقرار گرفتن یک 

استفاده از  بر دیتأک-است  ارائهسفید باقی بگذارید. این ترکیب دو تکنیک -های پررنگ رسم کنید و پالن را سیاهبزرگ و رنگ

 به آن اشاره کردیم. نجمنکته پکه در  -تضاد و کنتراست رنگ و ابعاد



 

 

 
 سفید و رنگی-تضاد سیاه

 
 بندی با زمینه سفیدشیت

 کلینکات 

 هایتان کم کنید.شود نوشته را در شیتتا آنجا که می. 7

بندی تیتر کوتاه و مختصری درباره کانسپتتان بنویسید و اگر نیاز است توضیحی بسیار خالصه بنویسید. زمانتان را برای ترکیب 

 کسی نخواهد خواند. احتماالًتوصیفات طوالنی هدر ندهید چون 

 



 

 

 تصاویر ساده و واضح تبدیل کنید. ها واسکیس تا آنجا که ممکن است کلمات را به .8

ها و کلیدها برای وضوح هر چه بیشتر تصاویرتان توانید از رنگگویند یک تصویر، ارزش هزار کلمه را دارد. میبه هر حال می

 استفاده کنید.

 
 همیشه دیاگرام را جایگزین توضیح نوشتاری کنید

 ها فونت مناسبی پیدا کنید.برای تیتر و نوشته. 9

مات را با تفاوت ترسی گذارینامتوانید تفاوت تیتر با بیان کانسپت و برای هر پروژه از فقط یک فونت استفاده کنید. می حاًیترج 

 برای تیتر انگلیسی مناسب هستند. Helveticaو  Century Gothic هایفونتدر ابعاد نوشته نشان دهید. 

 
 های مختلففونت

 .کاری نکنیددر آخر؛ اضافه. 10

ها از همه طرف نبندید. کمی فضای تنفس خالی بگذارید البته نه زیاد. زیادی خالی گذاشتن شیت شیت را با ترسیمات و نوشته

اید ریزی نداشتههبرنام ،جایگذاری تصاویر برای خوبیبهاید کارتان را کامل کنید یا ممکن است به این تعبیر شود که شما نتوانسته

 اید.و یا اینکه به حد کافی برای کارتان تالش نکرده

هایتان را زیادی پرتی شود اما شیتتواند باعث حواسبیش از حد و در تمام سطح شیت استفاده نکنید چون می ،هااز رنگ

 کند.ف را منتقل میرا خسته و احساس دیدن یک کار ضعی بیننده محو، کار نکنید چون چشمروشن و یا 
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