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 ”میردامادپروژه اداری : موردی

Surveying the Software ‘Revit Architecture’ Capabilities in Interior Design process, 

Case study: Mirdaamad Office Project  
 

 m.d.rezaee2@gmail.comارشد مهندسی معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران،  کارشناسمحمد رضایی، 

 

در پروسه طراحی معماری و معماری داخلی  1DACAامروزه اهمیت و حضور روش های شبیه سازی کامپیوتری و طراحی 

غیر قابل انکار. حرفه معماری داخلی به دلیل ظرافت و دقت زیاد رابطه تنگاتنگی با این تکنیک ها دارد. استفاده از امری است 

سودمندی های بسیاری در  ،3و رویکرد پارامتریک 2BIM سطه بهره گیری از سیستمبوا  Revit Architectureنرم افزار 

تجربه  با بهره گیری از روش موردپژوهی، مراحل طراحی، تعامل با کارفرما، ارائه و تهیه ترسیمات اجرایی دارد. در این نوشتار

   بازگو  مصورنگارنده در به کارگیری این نرم افزار در روند طراحی یک پروژه معماری داخلی به صورت مدون، مرحله به مرحله و 

  شود تا قابلیت ها و ویژگی های این نرم افزار در مراحل طراحی تا اجرا معرفی شوند.می 

 

 ، موردپژوهیRevit Architectureکامپیوتر، معماری داخلی،  طراحی معماری به کمکواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه -1
 روند طراحی در معماری داخلی -1-1

تغییر در فضای داخلی بناها از لحاظ ساختار، چیدمان عناصر، نور و رنگ به مجموعه اعمالی که جهت بهینه سازی  ویا ایجاد 

انجام می شود، طراحی داخلی گفته می شود. طراحی به منظور ارائه راه حل هایی برای سهولت در استفاده ساکنان و پدید 

 (1931)بنه ولو، آوردن فضایی مناسب، بسته به نوع کاربری بنا انجام می شود.

ی یا ظاهری یک فضای داخلی نیست، بلکه هدف آن بهینه سازی و سازگار تنها مربوط به بهبود وضعیت بصر لیطراحی داخ

کردن استفاده های مورد نظر برای یک محیط ساخته شده است. در واقع می توان از آن به عنوان روندی عملکردی، زیبایی 

یا بهتر کردن روش زندگی یاد کرد.)دی ویایی، افزایش بازده و شناختی و هدایتگر، برای رسیدن به اهداف مورد نظر از جمله پ

 (1931کیارا و پانرو، 

عناصر اصلی شکل دهنده فضای داخلی عبارتند از کف، سقف جداره ها و مبلمان. طراحی این عناصر را باید به موازات یکدیگر 

باط، انسجام، همنشینی و تاثیری که بر یکدیگر جام شود اما نباید ارتاست طراحی هر یک به صورت مستقل انپیش برد. ممکن 

 می گذارند را از نظر دور داشت. 

روند طراحی معماری داخلی بسیار سیال است. در مسیر نیل به محصول نهایی تغییرات و تحوالت بسیاری رخ می دهد. انعطاف 

اعمال تغییر در یک عنصر  (19: 1132، 4)دادزورثپذیری و پذیرش اعمال تغییر از ویژگی های ضروری یک طراح خوب است.

 ت به مراحل عقبتر است.عمال تغییر در دیگر عناصر و بازگشدر مرحله ای خاص از طراحی اغلب نیازمند باز نگری و ا
 

 جایگاه کامپیوتر در روند طراحی  -2-1

معماری پدید آمد. این ادبیات از با ورود کامپیوتر به فرایند طراحی معماری چالش ها، مزایا و ادبیات جدیدی در خلق آثار 

 (1931مراحل اولیه طراحی کانسپچوال شروع شده و تا مرحله ساخت بنا خاتمه پیدا میکند. )گالبچی، 

                                                 
1 Computer-Aided Architectural Design 
2 Building Information Modeling 
3 Parametric 
4 Dodsworth 



 2 

 مراحل در بیشتر کامپیوتری ابزارهای البته.است شده معماری طراحی ابزار در ای گسترده تحوالت کامپیوتر موجب واقع در

 دقیق ترسیمات همچنین و کلیات طرح ارایه و پرزانته برای و اولیه ایده شکل گیری از بعد معماری،طراحی  فرایند پایانی

نقشه های مورد نیاز در مرحله اجرا بسیار بیشتر از مدارکی است که در مراحل  تعداد. دارند اجرایی کاربرد های نقشه و جزییات

ن بوجود آمده اند. حتی ممکن است در حین اجرا ترسیمات کامال اندرکارا اولیه طراحی با هدف تعامل با کارفرما و دست

 (21: 2113)دادزورث، جدیدی به منظور غلبه بر مسایل غیرمنتظره مورد نیاز باشند. 

 (1932همکاران،)هاشم نژاد و .است ابهام از یا هاله در ) ترسیم اسکیس( طراحی اولیه مراحل در ابزارهای کامپیوتری بازدهی

 )،5الوسون( .اند بوده  معمارانه خالقیت در CAADابزار  مثبت تأثیرات مخالف برایان الوسون نظیر فراوانی محققانو 

 دارای رواج بسیاری هستند. در دفاتر معماری   "طراحی به کمک کامپیوتر"امروزه سیستم های  به هرحال 1384

قدم بعدی در گسترش طراحی به کمک کامپیوتر است. در عمل به جای چندین سند  (BIM)  "6نمونه سازی اطالعات بنا"

تخصصی شامل طرح معماری، طرح محوطه، ترسیمات اجرایی و غیره و همچنین صورت مقادیر و براوردهای هزینه ای، یک 

رامتریک اساس به کارگیری مدل سه بعدی به همراه یک پایگاه داده ای حاوی کلیه موارد فوق جایگزین می شود. مدلسازی پا

 (2112، 8و پکاال 7)چموکرا شکل می دهد.  BIMکامل  

نمود دیجیتالی مشخصات فیزیکی و عملکردی "را اینگونه تعریف میکند:  BIMکمیته ملی مدل اطالعاتی استاندارد آمریکا 

 {11} یک ساختمان که برای تصمیمات طول چرخه حیات بنا منبع اطالعاتی قابل اتکایی به دست می دهد.

با  زه هاگر ساروند طراحی، ساخت و بهره برداری ابنیه یا دی"ارائه می دهد:  BIMموسسه استاندارد بریتانیا چنین تعریفی از 

 (  (PAS 1192-2:2013"از اطالعات مربوط به اشیا مجازیاستفاده 

طراحی شده  "نمونه سازی اطالعات بنا"از شاخص ترین نرم افزارهایی است که بر پایه   Revit Architectureنرم افزار 

اری محصوالت مشابه متمایز میکند. ، ترسیمات و اندازه گذاری ها رویت را از بسی9ایده هماهنگی دو طرفه بین اجزااند.

برای مثال با جابجایی یک دیوار، دیوارهای مجاور، کف ها و سقف ها به روز رسانی شده، موقعیت و مقدار اندازه ها {11}

، مقاطع باز ترسیم می شوند و غیره. در واقع همه اسناد و مدارک نای ارائه شده در جداول تغییر کردهتصحیح شده، سطوح زیرب

 بود. )It-Revise10مخفف )  Revitهم هماهنگ می شوند. سهولت در اعمال تغییرات الهام بخش نام  با

 

 روش تحقیق: -2
در  Revit Architectureهدف پژوهش حاضر عبارتست از تشریح سودمندی ها و امتیازات به کارگیری نرم افزار کامپیوتری 

ق مورد پژوهی در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است. تحقیروند طراحی و پیشبرد پروژه های معماری داخلی. روش 

، )گروتپژوهش موردی جستحویی تجربی است که پدیده ای معاصر را در متن زندگی واقعی مورد بررسی قرار می دهد.

 شد.بهره مندی از این روش منجر به تجربه گام به گام و حصول ادراک ملموس تری از اهداف پژوهش خواهد  (1931

خواهان اعمال تغییرات  نمونه موردی انتخاب شد. کارفرما یک پروژه معماری داخلی واقع در خیابان میرداماد تهران به عنوان

طبقه از فضای داخلی بنا به منظور برپایی یک شرکت اداری مالی با عملکرد کارگزاری بورس بود. مالحظات  2بنیادین در 

به عالوه الزم بود از روندی با  ی کرد.مرحله طراحی را ضرورتر مجموعه، سرعت زیاد در اقتصادی و لزوم فعالیت هرچه سریع

. ن بنشیند و به تایید برسدابلیت اصالح و تغییر سریع استفاده شود تا برنامه فیزیکی پیچیده و پردانه مجموعه به خوبی در پالق

 را توجیه می کند.  Revit Architectureمجموعه عوامل فوق انتخاب این مورد به منظور تبیین قابلیت های نرم افزار 

 

 

                                                 
5 Lawson 
6  Building Information Modeling 
7 Czmoch 
8  Pkala 
9 Bi-directional associativity 

 اصالحش کن 10
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 بحث -3
( تشریح میشود. این طبقه شامل سالن جلسات، 9در این بخش روند طراحی و اعمال تغییرات در یکی از طبقات پروژه )طبقه 

 آبدارخانه می باشد.  راق و  فضاهای خدماتی سرویس وچند زون اداری باز و بسته، تاالر او

به جای ترسیم خطوط به ترسیم المان های ساختمانی می پردازیم. پس منطقی تر است  Revit Architectureدر نرم افزار  

توان موقعیت ترسیم را مطابق مراحل واقعی ساخت پیش ببریم. به این منظور ابتدا آکس ها و ستون ها را تعریف می کنیم تا ب

 (.  1شماره  شکلسایر اجزا را نسبت به آن ها تعریف کرده و دقت در ترسیم و ساخت را افزایش دهیم )

 

 

انواع مقاطع بتنی و فوالدی با ابعاد و مشخصات مطلوب قابل معرفی به پروژه هستند. به منظور افزایش سرعت قرارگیری ستون 

استفاده کرد. در این حالت زوج آکس هایی را که در تقاطع شان یک تیپ ستون قرار می  At Gridsها می توان از گزینه 

 گیرد انتخاب می کنیم. 

تعریف محدوده کف به ترسیم دیوارهای جدا کننده داخلی می پردازیم. )ترسیم مهاربندهای افقی و پلکان از  با تکمیل سازه و

الزم است انواع دیوارهای مورد نیاز در پروژه را از نظر جزئیات اجرایی تفکیک و  مجال این نوشتار خارج است(. قبل از ترسیم

 (2شماره  شکلای، عایق و اندود با ضخامت های متنوع وجود دارد. )تعریف کنیم. امکان تعریف الیه های متنوع سازه 

 

 ترسیم آکس ها -1شکل 

 تعریف جزئیات مقطع دیوار -2شکل 
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سیستم تعریف المان بر اساس مقطع در مورد کف ها و سقف ها نیز مهیاست. بنابراین در این پروژه می توان دو نوع کف 

 ( 9شماره شکلو پوشش نهایی برای فضاهای خیس و خشک تعریف کرد )متفاوت از نظر جزئیات عایق کاری 

 

تعریف این مقاطع اجرایی تنها یک بار صورت می گیرد و می توان مقطع تعریف شده را در هر تعداد دیوار یا کف با هر میزان 

استفاده کرد. استفاده از این قابلیت تاثیر بسزایی در امکان ترسیم همزمان نقشه های معماری و نقشه های ارتفاع یا وسعت 

 اجرایی دارد.

Revit دیوارهای خاصی از این پروژه دارای چنین کیفیتی هستند.  دارد. رامتغیر ابلیت ترسیم دیوارهایی با مقاطع همچنین ق

برای ترسیم این دیواره ها الزم است پروفیل های کاهنده یا الحاقی، موقعیت دقیق آن ها و فاصله آن ها از یکدیگر  را تعریف 

 (2شماره  شکلکنیم. )

 

 (5شماره  شکلنشان دهنده محصول نهایی این تنظیم است. ) 5 شکل

 کفسازی متفاوت فضاهای خیس و خشک -9شکل 

 دیواراعمال پروفیل های کاهنده در مقطع  -2شکل 

 ترسیم دیوار با مقطع متغیر -5شکل 
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نوع پوشاننده و همه پروفیل ها طبق نیاز طرح . با تعریف ابعاد، شداستفاده  Wall  Curtainز دستورن ها ابرای ترسیم پارتیش

 (1شماره  شکلو مشخصات کارخانه سازنده نوع پارتیشن را تنظیم کرده و به ترسیم در موقعیت های مطلوب می پردازیم. )

 

ا برای ترسیم سقف های کاذب، دید را بر روی پالن معکوس تنظیم کرده، نوع و ضخامت سقف و فاصله کف تا سطح زیر سقف ر

 ( 7شماره  شکلتعریف کرده و محدوده مطلوب را ترسیم می کنیم. )

 

میزها، کمدها و تجهیزات روشنایی به صورت پس از ترسیم عناصر معماری به قرار دهی مبلمان مورد نیاز پروژه می پردازیم. 

پارامتریک در نرم افزار طراحی شدند تا با تغییر پارامترهای مربوطه به سادگی در حاالت و موقعیت های مختلف قابل استفاده 

لها تنها یک باشند. به عنوان مثال کمدهای دیواری از دو نوع مدول و نیم مدول دردار و بدون در تشکیل شده اند. هریک از مدو

کمدها با تکرارپذیری  3 شکلبار طراحی شده اند و تعداد تکرار آنها به عنوان یک پارامتر برای نرم افزار تعریف شده است. در 

 بهینه در نمای داخلی مربوطه جانمایی می شوند. 

 تعریف و ترسیم پارتیشن ها -1شکل 

 تعریف و ترسیم سقف کاذب -7شکل 
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 دیده میشود کمدهای ترسیم شده در نمای داخلی در دید سه بعدی نیز نمایان می شوند. 3همانطور که در شکل 

 

 پالن و سه بعدی ایزومتریک طبقه دیده می شوند. 11و  11در شکلهای 

 پالن و دید سه بعدی ایزومتریک طبقه را نشان می دهند. 11و  11تصاویر 
 

 

 

 

 نصب کمدهای مدوالر در دید نمای داخلی -3شکل 

 نمای سه بعدی، مرحله قرار دهی مبلمان -3شکل 

 پالن طبقه -11شکل 
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مجموعه تصمیمات و اقداماتی را که منجر به رسیدن به آن مرحله در روند طراحی معماری داخلی الزم است طراح پیوسته 

 (22: 2113)دادزورث،  شده اند را با دیدگاه انتقادی مورد بررسی و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار دهد.

  طراحی شد. 12 شکلتاالر اوراق مطابق   VIPدر ابتدا قسمت 

 

 

 کاربرده شده با روحیه مطلوب تعامل و صمیمیت قدری متضاد بود. بنابراین همانطور که مالحظه می شود هندسه راستگوشه به 

 این تغییر در مقطع اعمال شد. 15 شکلدیوار و سقف به صورت یکپارچه طراحی شدند. مطابق  ،طرح یک منحنیبا 

 دید سه بعدی ایزومتریک از طبقه -11شکل 

 VIPطرح اولیه فضای -12شکل 

 VIPاعمال تغییر در سقف فضای  -19شکل 



 3 

 

و دید های سه مقطع های داخلی -وارد شده و منجر به تغییر خودکار در پالن معکوس، نما BIMتغییر بوجود آمده در نظام 

 (12شکلبعدی می شود. )

 

 به صورت بسته طراحی شده بود.  15 شکلفضای کنفرانس در ابتدا همچون 

 

 

در تعامل با مجموعه کارفرما خواست ایشان مبنی بر انتقال موقعیت نمایشگر بر روی جداره جانبی مورد قبول قرار گرفت. با 

 دیوار پیش آمده و نصب یک نمایشگر بر روی آن(، دید سه بعدیاعمال دستورات اندکی در پالن )حذف دو میز، ایجاد یک 

 و نقشه نمای داخلی به حالت مطلوب تغییر یافت. (13 شکل)

 

 VIPطرح تغییر یافته فضای  -12شکل 

 طرح اولیه فضای کنفرانس -15شکل 

 طرح تغییر یافته فضای کنفرانس -11شکل 
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می توان به تولید جداول مقادیر اشاره کرد. مبلمان مورد استفاده در   Revit Architectureاز دیگر قابلیت های نرم افزار 

 )مستخرج از نرم افزار( ارائه شده اند.  1مدل به تفکیک نوع در جدول 

 

 

شمارگان هر یک و بهای مجموع از جمله اطالعاتی هستند که به صورت خودکار در قالب جداول مقادیر ارائه می شوند تا امکان 

 و صدور دستور خرید دقیق مهیا شود. براورد هزینه

نرم افزار رویت در سه نسخه معماری، سازه و تاسییات عرضه می شود. از این رو امکان فعالیت متخصصان مختلف بر روی پروژه 

ای واحد به صورت همزمان را مهیا می کند.  هرگونه تداخل المان های ساختمانی اعم از عناصر سازه ای، تاسیساتی یا معماری 

دارای کمترین ضریب خطا و پتانسیل این رو نقشه های تولید شده کاربر اخطار می شوند. از به صورت هوشمند با دقتی باال به 

بروز مشکل در روند اجرا هستند. به عالوه این نرم افزار دارای قابلیت های زیادی در دتایلینگ و ترسیم جزئیات ساختمانی 

 افزار می باشد.محصول معماری نهایی با خروجی نرم  انطباق نشاندهنده  17است. شکل 

 مقادیر مریوط به مبلمان پروژه -1جدول 

 تصاویر پروژه اجرا شده -17شکل 
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 نتیجه گیری -4

ای روندی رفت و برگشتی و چندبعدی می باشد. فضاهای داخلی نسبت به کلیت معماری بنا برای معماری داخلی دارطراحی 

افراد عادی و کاربران ملموس تر و تجربه شده تر است و باید پاسخگوی دغدغه های پرشمار عملکردی آنان نیز باشد. بنابراین 

حات و نقدهایی که طراح خود در پروژه اعمال میکند، نظرات انتقادی و اصالحی کارفرما نیز جایگاه پررنگی دارند. اصالعالوه بر 

سالهاست تکنولوژی و نرم افزارهای کامپیوتری جای خود را در روند طراحی و ارائه پروژه های معماری و معماری داخلی یافته 

  ، BIMاز جمله نرم افزارهای کامپیوتری است که بواسطه بهره مندی از سیستم های   Revit Architectureاند. نرم افزار 

و رویکرد پارامتریک، دامنه کاربرد گسترده ای در دفاتر  (Bidirectional Associativity)هماهنگی دو طرفه بین اجزا 

لیت های این نرم افزار به صورت مرحله به معماری معتبر یافته است. در این نوشتار با تکیه بر روش پژوهش موردپژوهی، قاب

در روند  Revit Architectureمرحله و مصور در قالب یک تجربه واقعی روایت شد. تجربه مذکور تاثیر مثبت نرم افزار 

 طراحی و اجرا پروژه های معماری داخلی را تایید میکند. 
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