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مقدمــــــــــه مولف 
داوطلبین عزیز، جلد اول کتابی که در دســت دارید، با عنوان 
»فرهنگ تصویری طراحی معماری« با مضمون آموزش ضوابط 
طراحــی معماری به زبان تصویر ویژه آزمون نظام مهندســی، 
چندی پیش مراحل تالیف را به پایان رســاند و به چاپ رسید. 
طی روند نگارش کتاب نام برده،  تالش شد محتوا و شیوه بیان، 
ضمــن انطباق با قوانین و اصول موجود در مباحثی که به عنوان 
منبع آزمون طراحی معماری از سوی دفتر تدوین مقررات ملی 
معرفی شده اند، به روشی جدید؛ به صورت مصور ارائه شود و 
به دلیل رعایت سلســله مراتب در امر آموزش و نتیجتا ایجاد 
انســجام ذهنی و یادگیــری گام به گام اطالعــات،  به مرجعی 
مناســب و فراگیر برای برطرف نمــودن ابهامات و ضعف های 
داوطلبین شرکت کننده در آزمون طراحی معماری جهت اخذ 

پروانه اشتغال به کار حرفه ای بدل شود.
بــه دلیل هم ســویی مجموعه حاضــر با مباحث مقــررات ملی 
ســاختمان و رعایت اســتانداردهای مکتوب در آن، گســتره 
استفاده از این کتاب، نه تنها داوطلبان آزمون طراحی معماری 
نظام مهندســی، بلکه دانشجویان معماری، عمران و شهرسازی 
و تمامی مهندســین طــراح و عالقمندان به ایــن گرایش را در 

برمی گیرد.  

با توجه به دریافت پیام های مکرر شما عزیزان مبنی بر رضایت 
از این کتاب و پیشــنهادتان در خصوص ارائه پاســخ صحیح به 
آزمون های ســنوات گذشــته طراحی معماری نظام مهندسی، 
جلد دوم کتاب »فرهنگ تصویری طراحی معماری« با مضمون 
مجموعه پاســخ های ترســیمی آزمون های طراحــی معماری، 

تالیف، طراحی و ترسیم گردیده است.
نقاط قوت این مجموعه شامل:

- تحلیل و بررســی ســوال از لحاظ سطح اســتاندارد، قیاس با 
آزمون دوره قبل و بعد و بررسی خواسته های سوال

- تنوع در شیوه حل و جانمایی فضاهای خواسته شده در سوال
- عدم شباهت به اتودهای موجود تا حد امکان

- درج اندازه گذاری فضاها
- طراحی دو آلترناتیو برای برخی آزمون ها

- عدم حاشیه پردازی و صراحت ترسیمات و
- گرافیک مناسب،

 می باشد.  
امید است جلد دوم این کتاب نیز چون جلد اول، شبهات موجود 

در قوانین و سپس ترسیمات را مرتفع بخشد و داوطلبین عزیز 
را به سمت ترسیمات صحیح تر هدایت کند.

با احترام
فائزه اردشیری؛

 مدرس دانشگاه و مدرس و مشاور آزمون های نظام مهندسی 
)گرایش معماری( 



تشکر و قدردانــــــــــی
مجموعــه حاضر مدیون تالش های بی وقفه و شــبانه روزی من، 
طــی یک دهه گذشــته، از زمان پیوســتن به خانــواده بزرگ 
معماری است. هموار نمودن این راه،  بی حضور پر مهر خانواده 
و دوســتان، میســر نبود. دوســتان و همکارانی کــه همدلی و 

همراهیشان مرا به تالیف مجموعه حاضر ترغیب کرد.

تشــکر از آقای مهندس حامد ابراهیمی گرامی، نه تنها در مقام 
یک دوســت و همکار بلکه در مقام معلم و راهنمایی دلســوز 
که بی حضورش، گام های پیشــرفت در این عرصه آسان نبود. 
همراهــی در مراحل تالیف، کنترل مکــرر طرح ها و اصالحات 
فنــی حاصل زحمات اقــای مهندس هادی قائدرحمتی اســت. 
بازخوانی و بازبینی نهایی در بخش تئوری نیز حاصل دقت نظر 

خانم مهندس الدن شعله است. 

تالیــف و تهیه مجموعــه دوجلدی فرهنــگ تصویری طراحی 
معماری وام داِر حمایت های بی دریغ و تشویق و ترغیب مکرر 
آقای دکتر مرتضی رضایی، ریاست محترم نشر آی نماد است.



تقدیـــــــــم به

تقدیم به خواهران عزیزم؛ فاطـــمه و مریـــم.

فائزه اردشیری
زمستان 1398



سخنی با خوانندگــــــــــان
آزمون های نظام مهندســی جهت کســب پروانه اشتغال به کار 
مهندســی در گرایش های هفتگانه، از ســوی وزارت مسکن و 
شهرســازی برگزار می گردد. طبق ماده 11 آیین نامه اجرایی 
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وزارت نامبرده موظف 
اســت با توجه به تعداد متقاضیان هر درجه و رعایت تناســب 
مورد نیاز جامعه به آن، به طور مســتمر در فواصل زمانی معین 
نسبت به برگزاری آزمون های مربوطه اقدام نماید )برای مثال 
در سال 96 این آزمون یک بار در مهرماه و در سال 97 دو بار 
در اردیبهشــت و بهمن ماه برگزار شد(. قبولی در این آزمون 
منجر به اخذ درجه 3 )پایه 3( مهندســی در گرایش مربوط به 
هر رشته می باشد. پس از آن طبق همان ماده  از قانون نامبرده، 
می توان جهت ارتقا پایه 3 به 2 ، 1 و ســپس ارشد، اقدام کرد. 
ارتقای پایه مشــمول گذشت سنوات از پایه قبلی و شرکت در 
دوره هایی است که نظام مهندســی، خود مجری برگزاری آن 
اســت )بدین معنی که آزمون اصلی تنها یک بار و برای کسب 

پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه3 برگزار می گردد(.
در این کتاب، آزمون طراحــی از گرایش معماری مورد بحث 
اســت. سبک برگزاری این آزمون شبیه به آزمون های نظارت 
و اجراست و به صورت »جزوه باز« برگزار می گردد. این به این 
معنی اســت که داوطلب مجاز است در جلســه آزمون، نمونه 
نقشــه نیز همراه داشــته باشد و در ترســیمات از آن استفاده 
کند. خواســته های آزمون معموال شــامل طراحی ســاختمانی 
دارای زیرزمین، طبقه همکف )با کاربری مســکونی یا مختلط( 
و ســایر طبقات است که عالوه بر ترســیم مولفه های یاد شده 
گاها  طراحی ســایت پــالن، نما، مقطع عمــودی و پالن بام نیز 

مورد توجه است. 
مدت زمان در نظر گرفته شــده جهت برگزاری این آزمون 8 
ساعت یا 480 دقیقه است. داوطلب موظف است در این زمان، 
خواســته های ســوال را در شــیت های مربوط به آن به صورت 
حرفه ای و کامال مهندسی ترسیم کند. بر خالف تصور بسیاری 
از متقاضیان، هیچ شــباهتی بین آزمــون طراحی معماری نظام 

مهندسی و آزمون اسکیس مقاطع تکمیلی نمی باشد. 
حدنصاب قبولی در این آزمون، کســب نمره 25 از50 اســت. 
حــدود 95 درصد از داوطلبان با نمره 25 و درصد کمی از آنها 
نمراتی باالتر از این سطح اخذ می کنند لیکن بطور کلی، تفاوتی 
میان این دو دســته نیست و اخذ نمره 25 ، پذیرش در آزمون 

را مرتفع می کند.
مــالک طراحــی، ترســیم و پذیــرش در این آزمــون رعایت 

»مقررات ملی ســاختمان«، منطبق با آخریــن ویرایش مباحث 
است. این مقررات شــامل اصول و قواعد فنی است که رعایت 
آن در طراحی، محاســبه، اجرا تا بهــره برداری و  نگهداری از  
ســاختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره 
برداری مناسب و ...، ضروری است. مرجع تدوین این مقررات 
نیز وزارت مســکن و شهرســازی اســت. این قوانین در قالب 
کتاب هایی با عنوان »مباحث 22 گانه« ارائه شده اند و به عنوان 
منابع آزمون رشــته های هفتگانه به تناســب هر رشته، معرفی 

می گردند.
مباحث ســه )حفاظــت ســاختمان ها در مقابل حریــق(، چهار 
)الزامات عمومی ساختمان(، پانزده )آسانسورها و پلکان برقی(

و ضوابط و مقررات شهرســازی و معمــاری برای افراد معلول 
جســمی-حرکتی، به عنوان مهم ترین منابــع برای آمادگی در 
آزمون طراحی معماری مطرح می باشــند. تسلط به آنها اولین 
گام برای پیمودن مســیر موفقیت اســت. پــس از آن، رعایت 
اصول ترســیم فنی به عنوان گام دوم برای هموار نمودن مسیر، 
مورد توجه می باشد. در نهایت این دو گام در صورتی منجر به 
موفقیت می شــوند که در چارچوب زمانی مقرر شده مدیریت 
شــوند. رعایِت همزمان این سه شــرط، قبولی بی قید و شرط 

داوطلب را به همراه دارد.
در این میــان ابهام و عدم درک قوانین در منابع آزمون و عدم 
تالیِف مصور مقررات، مانع سهولت حرکت در این مسیر شده 
است. به همین منظور جلد اول کتاب »فرهنگ تصویری طراحی 
معماری« با شــعار »یــک تصویر بیانگر هزاران حرف اســت«، 
تــالش دارد در 33 گام، به ســبکی متفــاوت و به کمک مصور 
نمودن مقــررات، ذکر قوانین مورد توجــه در آزمون طراحی 
معماری و نه پرداختن به حواشــی، با بیانی ساده و نثری روان، 
پیمودن مسیر یاد شده را تســهیل بخشد. جلد دوم این کتاب 
نیز با مضمون طراحی و ترســیم آزمون های ســنوات گذشته 
طراحی معماری نظام مهندســی قصد دارد تا حد امکان بهترین 
نوع طراحی منطبق بر خواســته های ســوال را مورد هدف قرار 
داده و بدین ترتیب با ارائه مرجع ترسیمی مناسب، پاسخگوی 
سواالت و شــبهات ذهنی مخاطبین این حوزه گردد چرا که بر 
خالف آزمون های نظارت و اجرا، کلید )پاسخ ترسیمی( آزمون 
طراحی معماری هیچگاه به داوطلبان ارائه نشده و در دوره های 
اخیر حتی دفترچه ســوال نیز بر سایت ســامانه دفتر مقررات 

ملی بارگذاری نگردیده است. 
برای اطالع از کلیــات آزمون طراحی معمــاری و ایجاد پیش 
زمینه در ذهــن داوطلبین، جدول بودجه بندی و خواســته های 

آزمون طراحی معماری در صفحه بعد ارائه شده است.



خواسته های طراحی دوره برگزاری
تعداد 
سوال

نوع زمین 

اسفند 91
زیرزمین: شش خودرو- چهار انباری - اتاق تاسیسات

همکف: آژانس مسافرتی )100 مترمربع( - البی مسکونی
پالن تیپ طبقات اول و دوم: دو واحد مسکونی دو خوابه

مسطح1

آذر 92

زیرزمین: چهار خودرو - چهار انباری - تاسیسات
همکف: فروشگاه مواد غذایی- البی مسکونی

طبقه اول: دو واحد مسکونی؛ تک خوابه 65 متر و دو خوابه 120 مترمربعی
طبقه دوم: یک واحد مسکونی سه خوابه

مسطح1

خرداد 93

زیرزمین: چهار خودرو - چهار انباری - تاسیسات
همکف:  تجاری )فروشگاه کتاب(

طبقه اول: دو واحد مسکونی؛ تک خوابه 65 متر و سه خوابه 135 مترمربعی
طبقه دوم: دو واحد مسکونی دو خوابه برابر

شیبدار1
100% ساخت

آبان 93

زیرزمین: چهار خودرو - چهار انباری - تاسیسات
همکف:  اداری )دفتر پیشخوان دولت(

طبقه اول: سه واحد مسکونی تک خوابه برابر
طبقه دوم : دو واحد مسکونی؛ تک خوابه 65 متر و سه خوابه 135 مترمربعی

شیبدار1
100% ساخت

مرداد 94
زیرزمین: 3 خودرو - 3 انباری - تاسیسات - سرویس بهداشتی

همکف: یک واحد تجاری-البی-یک واحد مسکونی
طبقه اول: دو واحد مسکونی 120 و حدود 75 مترمربعی

مسطح1

بهمن 94

زیرزمین: زیرزمین و پیلوت 12 خودرو- 12 انباری-تاسیسات-سرویس بهداشتی
پیلوت

چهار طبقه مســکونی)هر طبقه ســه واحد مســکونی؛ دو واحد تک خواب 55 متری و یک واحد دو 
خواب 90 مترمربعی(

مسطح1

شهریور 95
زیرزمین: شش خودرو - شش انباری

همکف: اداری )دفتر معماری 155 مترمربع( و البی)20 مترمربع(
سه طبقه مسکونی)هر طبقه دو واحد برابر(

شیبدار2

اسفند 95
زیرزمین: 5 خودرو

همکف: ورودی -  واحد سه خوابه
دو طبقه مسکونی )هر طبقه یک واحد دوخوابه و یک واحد یک خوابه (

شیبدار2
100% ساخت

مهر 96

زیرزمین: 3 خودرو - 4 انباری
همکف: ورودی- تجاری - یک واحد مسکونی دو خوابه

پالن طبقه اول : یک واحد مسکونی سه خوابه
پالن طبقه دوم : یک واحد مسکونی چهار خوابه

مسطح2

اردیبهشت 97

زیرزمین: 6 خودرو - 6 انباری
همکف: ورودی - دو واحد مسکونی )یک خوابه 76 مترمربع(

پالن تیپ طبقات اول و دوم: دو واحد مســکونی )یک واحــد دو خوابه 130 و یک واحد تک خوابه 
70 مترمربعی(

مسطح2

بهمن 97

زیرزمین: 5 خودرو - 5 انباری
همکف: ورودی - دو واحد مســکونی )یک واحد ســه خوابه 115 و یک واحــد تک خوابه 65 متر 

مربع(
طبقه اول : سه واحد مسکونی )یک واحد دو خوابه 85  و دو واحد تک خوابه 55 تا 74 مترمربعی(

شیبدار2

مهر 98

زیرزمین: 3 خودرو - سرویس بهداشتی
همکف: واحد تجاری - واحد مسکونی )دو خوابه بیش از 75 مترمربع(

مسطح2طبقه اول : دو واحد مسکونی )یک واحد دو خوابه 80 و یک واحد تک خوابه 60 مترمربعی(
100% ساخت

جدول بودجه بندی و خواسته های آزمون طراحی معماری از اسفند 91 تا مهر 98



بدین ترتیب مالحظه می شود ســاختار آزمون الینحل و سخت 
نیســت لیکن نکات خواســته شــده در متن ســوال با توجه به 
زمان محدود برگزاری آزمون )8 ســاعت( و ترســیم به شیوه 
سنتی )دستی(، طراحی و ترسیم را با مشکالتی روبرو می نماید.  
»اگر زمان بیشتری داشتم، اتود بهتری ارائه می کردم« جمله ی 
قریب به اتفاق داوطلبان پس از آزمون طراحی معماری است. 
به هر صورت در حال حاضر کتاب ها و ابزارهای کمک آموزشی 
وجود دارند که آموزش مقررات را تسهیل بخشیده و به کمک 
راهکارهایــی متنوع، موجب افزایش ســرعت در ترســیمات 
دستی می گردند. ما کتاب »فرهنگ تصویری طراحی معماری« 

را به شما پیشنهاد می کنیم.
این کتاب در دو جلد تالیف شــده اســت. از آنجــا که این دو 
مجموعه مکمل یکدیگرند، پیشــنهاد مولف تهیه هر دو کتاب 
می باشــد. در جلد اول عالوه بر آموزش ضوابط و بیان قوانین 
به زبان تصویر، مثال ها در انطباق با نمونه ســواالت آزمون های 
سنوات گذشــته طراحی معماری نظام مهندســی تدوین شده 
اســت و از این جهت آمادگی ذهنی حل و تحلیل سوال را برای 
خواننــده فراهم می آورد بدین ترتیب، داوطلب حین مطالعه ی 
جلد دوم -پاسخ های ترسیمی- قادر است به راحتی به آنالیز و 

شیوه حل سوال مسلط گردد.
داوطلبیــن گرامی بدانند تجربه مولف -با بررســی ســواالت 
حداقل 15 دوره گذشته-  حاکی از آن است که سیاست گذاری 
تالیف ســوال آزمون طراحی معماری نظام مهندســی بر مبنای 
حل نشدن صددرصدی استوار است. این بدین معنی نیست که 
پاسخ به سوال قابل حل شدن نیست؛ منظور این است که گاها 
طراح به ناچار می بایست برای پاسخ به سوال بخش کوتاهی از 
ضوابط را نادیده گیرد تا بتواند برای بخش دیگر تامین فضای 

بهتری ایجاد کند. همچنین  
- در کتابی که در دست دارید نیز، تالش شده پاسخ به سواالت، 
به شیوه های متفاوت تری -در قیاس با نمونه حل های موجود- 
انجام گیــرد تا در صورتی که داوطلب قصد تهیه چند مجموعه 
را داشته باشد، اتودهای متنوع از یک آزمون را ببیند کما اینکه 

تکرار آنچه موجود است، کاری بیهوده می باشد. 
- در برخی از آزمون ها یک و در برخی دیگر به تناسب شرایط 

آزمون، دو روش حل ارائه شده است. 
- تمامی پالن ها با مقیاس مورد نظر در صورت ســوال، ترسیم 
شده اند اما جهت درج در کتاب، خروجی آنها به صورت عکس 
)فاقد مقیاس( اســت لیکن جهت درک عمیق داوطلبین محترم 

اندازه گذاری ها روی نقشه درج شده است. 

- جهت شمال در تمامی نقشه ها رو به باالست.
دیوارهایی که در پالن ها با هاشــور مشــخص شده اند، نشانگر 
اجزای راه خروج و نتیجتا تمهیدات ارائه شده برای مهار حریق 

می باشند. 
- در دو آزمــون اخیر )بهمن97 و مهر98( در صورت ســوال به 
صراحت ترســیم درزانقطاع غیر لزوم اعالم شده است. در برخی 
از نمونه های حل شــده قبلی نیز به دلیل به روز رسانی ترسیمات، 

درز انقطاع ترسیم نشده است.
- همانطور که قبال گفته شــد، نمونه سوال برخی دوره های آزمون 
طراحی در سامانه دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان بارگزاری 
نشده اســت لیکن به جهت اطالع داوطلب ازچگونگی نحوه ارائه 
ســایت پالن در آزمون، شیت مربوط به ســایت پالن سواالتی که 

در سامانه یادشده قرار دارند، عینا ارائه و مابقی ترسیم شده اند.
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سوال

 موضوع طراحی   
در نظر است یک ساختمان شامل طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم، در اقلیم معتدل در زمینی مسطح، مطابق با پالن موقعیت 

ارائه شده احداث گردد. طراحی فاز یک این ساختمان برای این آزمون مد نظر می باشد.
 

 مشخصات طرح مورد نیاز 
طبقه زیرزمین : شش واحد پارکینگ، چهار واحد انباری و اتاق تاسیسات. 

طبقه همکف: آژانس مسافرتی با زیربنای حداقل 100 مترمربع و البی برای واحدهای مسکونی.
طبقات اول و دوم)پالن تیپ( : دو واحد مسکونی دو خوابه در هر طبقه.

 
 تذکر 

در طرح فوق رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن موارد زیر الزامی است.
آسانسور .

دسترسی معلولین به ساختمان.
تراز طبقه همکف حداکثر 1.20 متر.

نمایش کد ارتفاعی طبقات در مقطع، نما و پالن ها.

ترسیمات مورد نظر  

 1- ترسیم پالن معماری زیرزمین در مقیاس 1:100 با نمایش محل توقف اتومبیل ها، محورها و محل ستون ها و اندازه گذاری. 
)9 نمره( 

2- ترسیم پالن  معماری همکف در مقیاس 1:100 با نمایش محورها و محل ستون ها، اندازه گذاری و مبلمان.  )9نمره(
3- ترســیم پــالن تیپ طبقــات اول و دوم در مقیاس 1:100 با نمایش محورها و محل ســتون ها، اندازه گــذاری و مبلمان )9 

نمره( 
4- ترسیم پالن بام در مقیاس 1:100 با نمایش  محورها و اندازه گذاری.)6 نمره(

5- ترسیم برش طولی ساختمان با عبور خط برش از محل پلکان و آسانسور در مقیاس 1:100 و نمایش محورها و مشخصات 
الزم.)8 نمره(

6- تکمیل سایت پالن پیوست با مشخص نمودن دسترسی ها و رمپ در مقیاس 1:200.  )5 نمره( 
7- ترسیم نمای شمالی در مقیاس 1:100 با نمایش محورها و مشخصات الزم. )4 نمره( 

*برای تسهیل در طراحی، در هر طبقه محدوده ترسیم و حداکثر سطح اشغال مشخص گردیده است.
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