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 ارئٍ راَکارَایی برای مدیریت ساخت ي وصب اسکلت فًالدی
 

 

 

 

  مدیریت ساخت رشتٍ داوشجًی ارشدحامد وامداری : 

 

        

 

 

 

 

 چکیدٌ 
ّب ٍ  بی ًَیي جْت ثْجَد افضایؾ ثبصدّی، کبّؾ ّضیٌِّ ى ػبصُ ّب ٍ ثضسگ ؿذى اثؼبد آًْب، اػتفبدُ اص فٌبٍسیثب تَجِ ثِ سؿذ سٍص افضٍ

 .سػذ ت تَلیذ اهشی هْن ثِ ًظش هیافضایؾ ػشػ

اًین دس هشاحل هختلف پشٍطُ تشی داؿتِ ثبؿین تب  ثتَ ُ پیؾ سٍی خَد دسک هٌبػتشٍط، ثتَاًین اص پؿًَذ کِ ّبی ًَیي ثبػث هی آٍسی في

 .سیضی هتٌبػجی داؿتِ ثبؿین ثشًبهِگیشی ٍ  تلوین

َاًذ کوک ت ایي هقبلِ ػؼی ؿذُ اػت تب ًظش هذیشاى پشٍطُ ٍ پیوبًکبساى ػبخت ٍ ًلت اػکلت فَالدی سا ثِ هَضَػبتی جلت کشد کِ هی دس

 .ؿبیبًی دس سًٍذ پیـشفت پشٍطُ ایفب ًوبیذ
 

  TEKLA، هذیشیت پشٍطُ، اػکلت فَالدی، ؿبح اػکلت، تکال، صهبى ثٌذی، ثَدجِ ثٌذی کلمات کلیدی :
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 :مقدمٍ
دس ػبلْبی اخیش هتبػفبًِ ّوکبسی ثخـْبی داًـگبُ ٍ كٌؼت ػبخت اػکلت فَالدی ثؼیبس کن ثَدُ ٍ هقبالتی کِ دس ایي       

 .ثبؿذ کوتش داؿتِ ٍ ثیـتش ًظشی هیؿًَذ داسای ثؼذ اجشایی  هَسد دیذُ هی

هؼَالى ایي دٍ ثخؾ ًیض ـتش ؿَد ٍ سًٍذ تؼبهل دس ساػتبی اقتلبد هقبٍهتی الصم اػت ایي استجبط )داًـگبُ ٍ كٌؼت( ثی      

سا هذیشیت ٍ ّبی هختلفی ایي كٌؼت اػکلت فَالدی حضَس داسًذ ثب سًٍذ، کبسؿٌبػبًی کِ دس حَضِ ػبخت ٍ ًلت ثیـتش ؿَد

 .کٌٌذ سیضی هی ثشًبهِ

، ثبؿذسیضی ٍ هذیشیت پشٍطُ  هِّبی  ثشًب توبهی فؼبلیت گیشًذُ دس ثشاگش ثتَاى سًٍذ هـخلی ثب یک اػتبًذاسد خبف کِ       

اص ایي سًٍذ هـخق ؿذُ پیشٍی ًوبیٌذ هـکالتی کِ دس ایي ثخؾ اص كٌؼت ٍجَد داسد کوتش خَاّذ تَاًٌذ  هی کٌٌذگبى تَلیذ

ًقق ٍ حذاقل صهبى ؿَد کبالیی ثب کوتشیي  ایي سٍیِ ثبػث هی ،جِ کبس فشهب ٍ پیوبًکبس خَاّذ ؿذؿذ ٍ سیؼک کوتشی هتَ

 .ؿَدهوکي تَلیذ 

ؿًَذ ٍ ثِ ػوت پیؾ ػبختِ  ّبی ًَیي کِ حجن ٍ اثؼبد آًْب سٍص ثِ سٍص ثضسگتش هی تَجِ ثِ ػبخت ػبختوبًْب ٍ ػبصُثب       

؛ ػبصُ ٍ خَاػت کبسفب داؿتِ ثبؿین ، پغ ثبیذ ؿٌبخت کبفی ًؼجت ثِسیضی داؿت سٍد ثبیذ ثشًبهِ یؾ هیثَدى ٍ ًلت دس هحل پ

بصُ ًیبص کبسفشهب سا تبهیي یب ایي ػآگیشد ٍ  هب ػبصُ سا تحَیل هی یل ؿذُ ٍ کبسفشهب چگًَِ اصایٌکِ ػبصُ اص چِ قغؼبتی تـک

 ؟  ٍ ...کٌذ؟ یب خیش هی

کٌذ تب پیـٌْبدّبیی ًؼجت ثِ  کٌذ ٍ ثِ هب کوک هی ایي ًیبص ػٌجی دیذ هب سا اص ًگشؽ کبسفشهب ًؼجت ثِ ػبصُ ثیـتش هی      

 .یل ػبصُ داؿتِ ثبؿینِ چگًَگی تحَثْجَد کبسثشی ٍ الجت

 

 :دفتر مدیریت پريشٌ
تب هـکلی ثشای ثیٌی کشد  ایي حجن ًقذیٌگی سا ثبیذ پیؾ بص ثِ ػشهبیِ دس گشدؽ صیبدی داسد،ًی ػبخت اػکلتْبی فَالدی،      

ثیـتشی ًؼجت سیضی حجن ػشهبیِ دس گشدؽ سا کن کشد تب ثتَاى حبؿیِ ػَد  تَاى  ثب ثشًبهِ خَؿجختبًِ هی پشٍطُ ثَجَد ًیبیذ،

 .داؿتِ ثبؿین ثِ اجشای اػکلت

ٍطُ دس دفتش سیضی ٍ کٌتشل پش الصم اػت ٍاحذی ثِ ًبم ثشًبهِ ثب تَجِ ثِ حجن صیبد قغؼبت ٍ هَاسدی کِ دس ثبال رکش ؿذ،      

ضی ٍ دػتَسات سی هَجَد کبس ػبخت ٍ ًلت سا ثشًبهِ ؿشایظ کِ ایي ٍاحذ ثب تَجِ ثِ خَاػتِ کبسفشهب ٍ فٌی حضَس داؿتِ ثبؿذ،

 .ًوبیذ الصم سا دس کبسگبُ اسئِ هی

اهشٍصُ دفتش هذیشیت پشٍطُ دس ػبصهبًْبی پشٍطُ هحَس ثِ ػٌَاى یکی اص اسکبى اػبػی ثشای تؼییي هَفقیت ػبصهبًِ ٍ تحقق       

ّب  س تحَیل پشٍطُداّذاف پشٍطُ ؿٌبختِ ؿذُ اػت ٍ ثِ یک ػبختبس ػبصهبًی هتوشکض ثشای اػتبًذاسد ػبصی ػولکشد ػبصهبًْب 

 [1]تجذیل ؿذُ اػت.

دفتش هذیشیت  .ّب اػت ٍ الجتِ ایذُ ال اص پشٍطُ، ایجبد هٌظشی ٍاقغ ثیٌبًِ داسدهؼئَلیتی کِ دفتش هذیشیت پشٍطُ ثش ػْذُ       

اًؼبًی ٍ اداسی، ّبی  ّبی اجشایی ٍ قبثلیت سػی تَاىثٌذی ٍ ًیض ثش قَل ٍ ّوچٌیي تؼییي اٍصاى اٍلَیتپشٍطُ ثب خلق هؼیبسّبی هؼ

آٍسد تب دس ثؼتشی ثِ دٍس اى ػبصهبى ٍ پشٍطُ ّب ثِ ٍجَد هی ػبصد ٍ چـن اًذاص سٍؿٌی سا ثشای هذیش ي هیتشتیجی اص پشٍطُ سا هؼی

 [7]( vistacion,2002) .اص ػذم اعویٌبى ٍ اثْبم ثِ فؼبلیت ثپشداصًذ
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 :ًثر در زمان بىدی ي مدیریت پريشٌعًامل م

 :زمان بىدی
اقذام ثِ تْیِ فبص ثٌذی ػبخت ٍ تؼییي یک سًٍذ  یظ کبسفشهب ٍ دیگش هَاسد،ػی ػبصُ ٍ ؿشاساحذ کٌتشل پشٍطُ ثؼذ اص ثشٍ     

 .ًوبیذ ًلت هی ثشای اٍلَیت ثٌذی دس ػبخت ٍ

 

 :ساخت
تؼذاد آًبى ثب  س ٍتؼییي پیوبًکب ، ػبخت قغؼبت،ػولیبت اٍلیِ ّبی  خشیذ هلبلح، ای ثشای اٍلَیت سًٍذ ػبخت کِ خَد ثشًبهِ      

، تؼذاد ٍ ًَع جشثقیلْب ٍ جْت ػبخت، هؼبحت هَسد ًیبص ّش پیوبًکبس هحل کبس هؼبحت هحل کبس،تَجِ ثِ کبس ّبی هَجَد ٍ 

تؼییي هقذاس سًگ ثب  ،صهبًجٌذی ػوجالع کشدى ،تؼییي هقذاس خغب ّب ٍ تلوین جْت چگًَگی سفغ آًْب ،هَسد ًیبصهبؿیي آالت 

تؼییي چگًَگی جبثجبیی ٍ تؼذاد ٍػبیل ًقلیِ هَسد  ،چگًَگی اًجبس کشدى، َاػتِ ؿذُ ٍ ػغَح قغؼبتتَجِ ثِ ضخبهتْبی خ

 .آى ٍ... اػت ٍ چگًَگی اًجبس هـخق ًوَدى هحل اًجبس، ًیبص جْت جبثجبیی قغؼبت

 

 :وصب
ًلت قغؼبت داؿتِ ثبؿین  صهبًجٌذی ثشای چگًَگی ،ػی ّبی ٍاحذ کٌتشل پشٍطُسسًٍذ ًلت قغؼبت ًیض ثبیذ ثب تَجِ ثِ ثش      

کٌین ٍ الجتِ دس هَاسد  ی دس پیؾ سٍ آى  سا صهبًجٌذی هیْبٍ ایي ثشًبهِ سیضی  ٍسٍد قغؼبت ثِ کبسگبُ  ثب ؿٌبخت  هحذٍدیت

ّبی هَسد ًیبص ثب تَجِ ثِ ٍصى ٍ اثؼبد  تؼذاد جشثقیل ،تؼذاد ًٍَع پیچْبی هَسد ًیبص ،؛ هحل ٍ چگًَی اًجبس قغؼبتدیگش چَى

قغؼبت هَجَد دس کبسگبُ ٍ ًلت  ،تَالی ًلت قغؼبت، تؼییي هـکالت ػبصُ قجل اص جبیگزاسی قغؼبت ٍ سفغ هـکل آًْب ،قغؼبت

 .، قغؼبت دس حبل ػبخت ٍ... اػتقغؼبت دس حبل اسػبل ،ؿذُ

هَاسد رکش ، صًجیش ثِ ّن هتلل هی ثبؿٌذیک ثیٌین توبهی ایي سًٍذ )ًلت ٍػبخت( ثِ كَست  ّوبًگًَِ کِ دس ثبال هی      

ثبؿذ کِ اگش اختاللی دس یکی اص ایي ثٌذّب  ایي ثذاى هؼٌب هی ،ؿذُ ّش کذام ثِ خَدی خَد اّویت صیبدی دس اجشای پشٍطُ داسد

 .هـکل سٍثشٍ خَاّین ؿذ ثب ثَجَد آیذ ثش سٍی توبهی سًٍذ ػبخت ٍ ًلت  تبثیش خَاّذ گزاؿت ٍ هب

طُ صهبًجٌذی هٌبػجی ثِ هب اسائِ کٌذ ٍ ایي ثذاى هؼٌب هیجبؿذ کِ ایي ٌتشل پشٍهـکلی ثبیذ ٍاحذ کثشای جلَگیشی اص چٌیي       

ای هٌبػت ثشای پشٍطُ اثالؽ کٌذ ٍ ایي ؿٌبخت ًیبص ثِ لیؼتْبی  ٍطُ داؿتِ ثبؿذ تب ثتَاًذ ثشًبهٍِاحذ ثبیذ ؿٌبخت الصم سا ثِ پش

 .ػبصُ ثجیٌین سد کِ ثِ كَست ثلشی هَقؼیت قغؼبت سا دسثبؿذ ٍ الجتِ دس ثشخی هَاسد ًیض ًیبص ثِ ایي دا هتفبٍتی اص ػبصُ هی

 

 بروامٍ ریسی ي زمان بىدی ساخت ي وصب اسکلت فًالدی:
ثبؿذ ثش  ثب تَجِ ثِ ؿٌبخت پشٍطُ تبثیش ثِ ػضایی دس سًٍذ ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیت ػبخت ٍ ًلت اػکلت فَالدی داسا هی      

 . س اختالل ًـَدد تب هؼیش ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیت پشٍطُ دچبسٍی هتشُ ٍ ثشاٍسد ػبصُ ثبیذ دقت ثیـتشی ًوَ

، اگش ثخَاّین ثشًبهِ سیضی ٍ صهبًجٌذی هٌبػجی بًجش ٍ داسای احتوبل خغبی اًؼبًیدػتی  سًٍذی اػت صههتشُ ٍ ثشاٍسد       

ثٌذی ٍ  تش ثبؿذ صهبى ُ دقیقؼجت ثِ پشٍطُ دس دػتشع قشاس گیشد، ّش چِ ثشاٍسد هب اص پشٍطداؿتِ ثبؿین ثبیذ ثشاٍسد دقیقی ً

 .ثبؿذ تش هی قیقتش ٍ ٍاقؼیهذیشیت آى ًیض د

ًشم ایجبد  تَاى ثب اػتفبدُ اص سٍؿْبی هختلف ثشًبهِ سیضی کبهپیَتش ٍ دس ػبلْبی اخیش ثب ظَْس فٌبٍسی ّبی ًَیي هی      

 .اػت تب حذٍدی ثبػث کوتش ؿذى ایي هـکالت ؿذُثین BBBBBBافضاسّبی هتفبٍت اص جولِ سٍؽ 
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یک ًوبیؾ دیجیتبل اص ٍیظگیْبی " ثین سا ایي چٌیي تؼشیف کشدُ اػت؛NIBS) ) هَػؼِ هلی داًؾ ػبختوبى دس آهشیکب      

فیضیکی ٍ ػولکشدی ػبختوبى ٍ یک هٌجغ هـتشک اص اعالػبت هشثَط ثِ ػبختوبى کِ هجٌبی تلوین گیشی قبثل اتکب دس عَل 

 "گشدد. ای کِ ًخؼتیي هشاحل عشاحی تب هشحلِ تخشیت ػبصُ تؼشیف گشدد چشخِ چشخِ حیبت ػبختوبى هحؼَة هی

ًچِ اص یک آ، عجق تؼشیف ثبال کٌینهیثؼذی اص ػبصُ هَسد ًظش اعالػبت خَد سا دس یبفت ٍ ثشًبهِ سیضی  nایجبد هذل  ثب      

سٍد تٌْب تبهیي اعالػبت فیضیکی ٍ ػولکشدی ًیؼت ، دس ٍاقغ تؼشیف هذل ثین ّیچ گًَِ هحذٍدیتی ثشای  هذل ثین اًتظبس هی

) پیتش  .هحذٍد اػتفِ ؿذى اثؼبد جذیذ ثِ هذل ثین ًببدس هذل ػٌَاى ًگشدیذُ ٍ قبثلیت اضًَع ٍ هیضاى اعالػبت  هَجَد 

 [ 6] (211132111325345212 2114 251321659876443اػویت

دّذ ٍ  ثبؿذ کِ ػبصُ سا ثِ كَست ػِ ثؼذی ًـبى هی افضاسّب ثِ ًبم تکال اػتشاکچش هی یکی اص ایي ًشم 55465277985222      

 .ت ّبی هتفبٍتی اص آى دسیبفت کٌینتَاًین هَقؼیت قغؼبت سا دس آى ثجیٌین ٍ ّوچٌیي لیؼ هب هی

ثبؿذ  دس هَسد ػبخت ٍ ًلت آى هی  کِ  ّبیی ثیـتش ًقـِ َد کِ ؿ اص ایي ًشم افضاس دس ػبلْبی اخیش دس کبسّب اػتفبدُ هی      

کتبثی دس تَجِ کبفی ثِ آى ًـذُ اػت ٍکوتشیب  هَسد اػتفبدُ قشاس گشفتِ اػت ٍ کوتش دس هَسد لیؼتْبی خشٍجی آى کبس ؿذُ ٍ

 .ٌینک ػی هیسثششٍجی آى سا ػی کشدُ  کِ دس ایٌجب  قؼوتی اص کبسثشد لیؼتْبی خسآى ثِ كَست اجشایی  کبهل  ثش

، اٍلیي ثحث دسکبّؾ ّضیٌِ ّب ؿٌبخت آًْبػت  ثبؿذ ؿَد کبّؾ ّضیٌِ ّب هی ثیـتشیي ثحثی کِ دس پشٍطُ ّب هغشح هی      

 17117 [ 3 ]گشدد . ؿَد کِ خَد ؿٌبخت ّضیٌِ ّب ثبػث کبّؾ ّضیٌِ ّب هی ٍ هغشح هی

لیؼتی جْت خشیذ هتشیبل تْیِ   ،یت ػبخت ٍ پیـشفت پشٍطُ؛ ثب تَجِ ثِ فبص ثٌذی پشٍطُ ٍ اٍلَتْیِ لیؼت هتشیبل      

ایي هشحلِ اص کبس  ،ؿَد ّبی الصم جْت ثَدجِ خشیذ هتشیبل  دس صهبى اجشای پشٍطُ  هی ثیٌی ث پیؾ، ثبػکِ ایي خَد، کٌین هی

ٍ اگش ًذاًین کِ چِ ؿَد   تشی دس پشٍطُ هی حبؿیِ ػَد هٌبػت ،ثبؿذ کِ ثبػث یکی اص هْوتشیي کبسکشدّبی اجشای پشٍطُ هی

هوکي اػت کبسگبُ دس سًٍذ تَلیذ ثبػث  ًگشی اقذام ثِ خشیذ هتشیبل کٌین، هتشیبل سا خشیذ کٌین یب ثب ػغحی صهبى کذام

هتَقف ثبؿذ دس هَسد ثَدجِ هَسد ًیبص ًیض دچبس اختالل خَاّین ؿذ ٍ احتوبل  هـکالت ؿَد ٍ اص آًجبیی کِ ثَدجِ هحذٍد هی

 .خَاّین ؿذػولیبت اجشایی  ؿذى

سػذ کِ  ثِ ًظش هی ثیٌی ؿذُ ثبؿذ، لح هَسد ًیبص ٍ صهبى تْیِ آى پیؾًَع  هلب ص ثِ ثَدجِ ای اػت کِ ثب تَجِ ثِ،پغ ًیب      

 .سا سػبیت  کٌین رکش ؿذُ  ثٌذی خَد دس پشٍطُ الضاهبت هب ثبیذ دس ثَدجِ

سیضی دقیقی  هیتَاى ثشًبهًِْب ٍ پشت سًگ ٍ اثؼبد آ قغؼبت ػغح ؛ ثب تَجِ ثِ هؼبحتقغؼبت ػغحتؼییي لیؼت هؼبحت       

 .هقذاس سًگ هلشفی ًیض داؿتِ ثبؿینداؿتِ ثبؿین ٍ ّوچٌیي کٌتشل هٌبػجی ًؼجت ثِ  قغؼبتهیضی آ ًؼجت ثِ سًگ

 ثیٌی ؿذُ اص قجل هب ثبیذ لیؼتی تْیِ ثبؿذ کِ جْت ػبخت قغؼبت پیؾ ؛ ایي ثذاى هؼٌب هیتْیِ لیؼت ػیٌگل پبستْب      

 .اٍلیِ سا ثش سٍی آًْب اًجبم دّینکٌین کِ دس ساػتبی ػبخت آى قغؼبت ثبؿذ ٍ ػولیبت 

 .ثبؿذ ؛ کِ ایي لیؼت جْت تؼییي تَالی دس ػبخت ٍ اسػبل قغؼبت هیتْیِ لیؼت اػوجلی پبستْب

 تْیِ ٍ اسػبل ًوبیین. ػی کٌین ٍس؛ ثشای ًلت قغؼبت ٍ تَالی دس ًلت آًْب ثبیذ هقذاس پیچ هَسد ًیبص سا ثشتْیِ لیؼت پیچْب

 ٍ...دّذ  ّبی هَسد ًظش  ثِ هب گضاسؽ هی ػبل قغؼبت سا ثب تَجِ ثِ هحذٍدیت؛ تَالی دس اسیِ لیؼت ثبسگیشی ٍ اسػبل قغؼبتتْ

ت هَسد ّبی  هب جْت دسیبفت اعالػب تَاًذ خَاػتِ ئِ لیؼتْبی هتفبٍت  سا داسد ٍ هیایي ًشم افضاس تَاًبیی خَثی جْت اسا      

 .ص اص پشٍطُ سا سفغ کٌذًیب

ػبخت ، هذیشیت اص جولِ هتشُ ٍ ثشآٍسد، هذیشیت صهبىسیضی دس توبهی هشاحل کبس  تَاًٌذ دس ثشًبهِ ایي گًَِ ًشم افضاسّب هی      

 .ٍ ًلت اػکلت ٍ ثْشُ ثشداسی کوک ؿبیبًی داؿتِ ثبؿٌذ

، ایي پیًَذ فٌبٍسی ٍ فشایٌذ ) ثین ٍ الم پشٍطُ ّوشاُ ؿَدپبسچِ اق تَاًذ ثب تحَیل یک یٌذُ کٌتشل خَد کبس قَاػذ هیآدس       

IPD ّبی  ّبی اٍلیِ ٍ ّضیٌِ ٍسد، هبًٌذ ّوکبسی ثْتش دس ثشاٍسد ّضیٌِآ جذیذ دس اػتفبدُ اص ثین پذیذ هی ( یک پتبًؼیل

سیتوْب ثِ كَست خَدکبس ، ایي الگَالگَسیتوْبی کٌتشل خَدکبس قَاػذ گیشی اص هذلْبی ؿوبتیک ثین ٍ ّبی حیبت، ثب ثْشُ چشخِ

 [2].دّذ کٌذ ٍ گضاسؽ هی سػی هیش، ثشًبهِ صهبًی ٍ اّذاف چشخِ حیبت پشٍطُ ثكَست گشفتِ سا ثب ثَدجِ کبسفشهب تغبثق عشاحی



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم
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 : اص جولِ هضایبی ایي سٍؽ

  کبّؾ حجن اػٌبد ؿبهل ًقـِ ّب ٍ ًبهِ ًگبسی ّب 

  ُثْجَد استجبط هیبى ػَاهل دس گیش دس پشٍط 

 هبى اًجبم پشٍطُ ّب کبّؾ هذت ص 

  کبّؾ ّضیٌِ ّب ٍ تخویي دقیقتشی اص ّضیٌِ ّب 

  کبّؾ تغییشات دس فبص ػبخت تؼحیل اػوبل تغییشات 

  ؿٌبػبیی خغبّبی احتوبلی دس هشحلِ عشاحی 

  ایجبد دسک ثْتش اص پشٍطُ ٍ تفْین ٍظبیف هَسد اًتظبس اص ػَاهل دس گیش 

 اسی ثْجَد هذیشیت تؼْیالت دس دٍسُ تؼویش ٍ ًگْذ 



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم
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 :وتیجٍ گیری
سیضی  ٍ هذیشیت پشٍطُ دس قجل ٍ  تَاًین جْت ثشًبهِ تَاى ثِ ایي ًتیجِ سػیذ کِ هب هی ثب تَجِ ثِ هَاسدی کِ رکش ؿذ هی      

ثب احتوبل کوتشیي خغبی اًؼبًی دس  ، ثشای دسک ثْتش اص پشٍطُ ٍ دسیبفت اعالػبت هَسد ًیبصحتی ثؼذ اص اجشای ٌّگبم اجشا ٍ

 طُ هَسد ًظش داسًذ اػتفبدُ کٌین،ئِ اعالػبت اص پشٍاافضاسّبی هَجَد کِ تَاًبیی هٌبػجی ًؼجت ثِ اس اص ًشم کَتبُ هذت صهبى 

تشی  ّبی دقیق ثیٌی پیؾ هذیشیت صهبًی  ٍ هٌبثغ اًؼبًی خَد تلویوبت ٍ َاًین  ثشای  هذیشیت هٌبثغ هبلی،ت ّوچٌیي  هی

 .داؿتِ ثبؿین



  معمارایران سراسری اوجمه َای صىفی مُىدسان کاوًن

 َمایش بیه المللی معماری،عمران ي شُرسازی در َسارٌ سًم

 49ماٌ  تیر -تُران 
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