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: چکیذُ  

فشْ دس صٔیٙٝ ٔعٕبس ی اص رّٕٝ چبِؾ ٞب ثٛدٜ اػت ، چٙبٖ وٝ دیذٌبٜ ثؼیبسی ثشای عشاحی دس ایٗ  ٚ ٚ آفشیٙؾ فضب سٚؽ عشاحی

ٔعبصش  ثشسػی آحبس یٛػف ؿشیعت صادٜ ٔعٕبس ٔعبصش ایشا٘ی اص دیذٌبٜ ٘ظشیٝ پشداصاٖ ٔعٕبسی ٝدس ایٗ ٔمبِٝ ثحشفٝ ٚرٛد داسد . 

اص سٚؽ ٞبی خشدٌشا  آحبسؽ ٝ ٔی سػیٓ وٝ ایـبٖ دس عشاحیتٛصیفی ثٝ ایٗ ٘تیز –ثٝ سٚؽ تحّیّی  پشداختٝ ٔی ؿٛد وٝ

 ،ؿٕبیّی ،رٛٞشٜ ای ٚ لبعذٜ ای ثٟشٜ ثشدٜ اػت .

  ، ٔعٕبسی ٔعبصش یٛػف ؿشیعت صادٜ  ، سٚؽ ٞبی عشاحی ، سٚؽ خشد ٌشاکلیذ ٍاشُ :
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 : هقذهِ

ؿٕؼیی دس   1309اٚ دس ػبَ  پیـٍبٔبٖ ٔعٕبسی ٔعبصش دس ایشاٖ ثٛد. اٖ ایشا٘ی ٚ ٔعٕبساص ( 1380 - 1309یٛػف ؿشیعت صادٜ )    

اص  1342تجشیض ٔتِٛذ ؿذ. ٚی تحصیالت خٛد سا دس سؿتٝ ٔعٕبسی دس دا٘ـىذٜ ٞٙشٞبی صیجبی دا٘ـٍبٜ تٟشاٖ آغیبص ویشد ٚ دس ػیبَ    

 ایٗ دا٘ـٍبٜ فبسغ اِتحصیُ ٌشدیذ.

سا پی سیضی وشد٘یذ، ویٝ   « ػؼٝ أیش ٘صشت ٔٙمح ٚ یٛػف ؿشیعت صادٜٔؤ»ثٝ ٕٞشاٜ أیش ٘صشت ٔٙمح،  1337ؿشیعت صادٜ دس ػبَ 

ٞبی فٙی ٔعٕبسی ایشاٖ دس ٔذت صٔب٘ی وٛتبٜ ؿیىُ ٌشفیت. ثیٕبسػیتبٖ طا٘یذاسٔشی )٘ییشٚی ا٘تظیبٔی        تشیٗ تیٓ عی آٖ یىی اص صثذٜ

ٞیب ٚ   تٟشاٖ، تعذادی اص ثیٕبسػتبٖ فعّی( دس خیبثبٖ ِٚی عصش )عذ(، ػبختٕبٖ ٔشوضی ٚصاست وبس ٚ تأٔیٗ ارتٕبعی دس خیبثبٖ آصادی

تختخیٛاثی اصیفٟبٖ ٚ ثیبهخشٜ تعیذاد      300ٞبی ارتٕبعی دس ٘مبط ٔختّف وـٛس ٚ اص رّٕٝ ثیٕبسػتبٖ  ٔشاوض ثٟذاؿتی ػبصٔبٖ ثیٕٝ

   َ ثیٝ   1341تیب   1337ٞیبی   صیبدی اص ٚاحذٞبی ٔؼىٛ٘ی ٚ ٔٙبصَ ؿبخص ؿخصی حبصُ ؿىُ ٌیشی ایٗ ٕٞىیبسی دس فبصیّٝ ػیب

ٖ    »ٞبی ایٗ تیٓ عشاحی ٚ ٔعٕبسی تحت عٙیٛاٖ   ای اص فعبِیت دٚس تبصٜ 1350ذ. دس ػبَ آی حؼبة ٔی « دفتیش ٟٔٙذػیبٖ ٔـیبٚس ثٙییب

ٔیی تیٛاٖ ثیٝ ٔزتٕی       1357تیب   1350)پیشساص( ثٝ ٕٞشاٜ ٔحؼٗ ٔیشحیذس آغبص ٔیـٛد. اص رّٕٝ فعبِیت ٞبی ایٗ ٌشٜٚ دس ػبِٟبی 

ٞبی آٔٛصؿی دا٘ـیٍبٜ عّیٓ ٚ صیٙعت، ػیبختٕبٖ صیٙبی  غیزایی دس ٘یـیبثٛس ٚ         دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثبٞٙش وشٔبٖ، یه ػشی اص ػبختٕبٖ

ٚصاست ٘فیت دس تٟیشاٖ، ٔزتٕی  صیٙعتی      2ٌّپبیٍبٖ ٚ ٌشٔؼبس، ػبختٕبٖ چبح اػىٙبع ثب٘ه ٔشوضی دس تٟشاٖ، ػبختٕبٖ ؿیٕبسٜ  

ثضسٌشاٜ آفشیمب )تٟشاٖ(، ٔغبِعٝ  ٚاٌٗ پبسع دس اسان، ٔزتٕ  آپبستٕب٘ی وبسؿٙبػبٖ ٔشاوض صٙعتی تجشیض، ٔزتٕ  ٔؼىٛ٘ی تٙذیغ دس

  ٔشوض حٛصٜ عٕشاٖ سٚػتبیی ٚ آؿیب٘ٝ ٞٛاپیٕبٞبی دِٚتی دس فشٚد ٌبٜ ٟٔشآثبد تٟشاٖ اؿبسٜ وشد. 15ٚ عشاحی 

) www.shariatzadeh.com )سایت اینترنتی یادبودشریعت زاده    

 

 : ضرح رٍش ّای ًظریِ پردازاى

( تجذیُ یه ایذٜ ٚ دیبٌشاْ ثٝ فشْ ٔعٕبسی ٚ ثغٛس وّی آفشیٙؾ لشْ ٔعٕبسی سا دس یه سٚ٘ذ تبسیخی تحّییُ  1969رفشی ثشاد ثٙت )

ٔعٕبساٖ دس ٔشحّٝ ی تشویت اص چٟبس سٚؽ دیٍش ثشای خّك فشْ اػتفبدٜ وشدٜ  ،وشدٜ اػت . اص ٘ظش اٚ ثٝ حض یبفتٝ ٞبی تحّیُ ٔؼبِٝ

 ا٘ز ایٗ چٟبس سٚؽ وٝ اص ٘ظش اٚ لبثُ تشویت ا٘ذ عجبست ا٘ذ اص :

 

 

http://www.shariatzadeh.com/
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 رٍش کاربرد گرا :

 ثب عشاح . دس ایٗ سٚؽ ٔیٍیشد ٚ ثب ٔصبِح ثٛٔی صٛست الّیٕی ؿشایظ وٙتشَ ثٝ ثب تٛرٝ ٔختّف ٞبی ٔىبٖ دس ثٛٔی وٝ سٚؿی

ٓ  ٚ خغییب ٚ آصٔییٖٛ ثیب  ٚ ٔختّییف عٛأییُ تشوییت  ٝ  ػییشا٘زبْ ٔصییبِح ٚ ٔیٛاد  ا٘تخییبة ثییشای ٌیییشی تصیٕی  .سػییذ ٔییی فییشْ ثی

 (1393،105،)سضبیی

 رٍش ضوایلی یا گًَِ ای : 

ٝ  یه اص ٔـخص ٔٛسدی ٕ٘ٛ٘ٝ یب ٔعیٗ رٞٙی تصٛیش یه یعٙی.  وٙذ ٔی تجعیت ؿبخص ثٙبٞبی فشْ دس ایٗ سٚؽ عشاح اص  ٌٛ٘ی

 (1393،110،.)سضبیی .ؿٛد ٔی تىشاس ٔـبثٝ ٔٛاسد دس عشاح تٛػظ ثٙب ی

 رٍش قیاسی یا استؼاری :

وٙذ ٚ ثیٝ فیشْ    ٔی تزؼٓ سا عشح ٞؼتٙذ ٔعٕبسی ی ٌؼتشٜ خبسد ثیـتش وٝ ٞبیی پذیذٜ ثب لیبع وٕه ثٝ دس ایٗ سٚؽ عشاح

 (1393،114،.)سضبییٔی سػذ 

 ٌّذسی یا ترکیبی : ،رٍش قاػذُ ای 

 ٚ تٙبػیجبت  ،ثىبسٌیشی ثٙذی ٔحٛس ٚ ؿجىٝ ٔب٘ٙذ ییٞب لبٖ٘ٛ ٚ اػت حبوٓ عشح ثش ٔعیٙی اصَٛ ٚ لٛا٘یٗ ٚ لٛاعذ ثش وٝ سٚؿی

 (1393،122،دس ایٗ سٚؽ اص اصَٛ عشاحی ٞؼتٙذ .)سضبیی ٌیشی ا٘ذاصٜ ٘ظبْ

تٕٟیذی دیٍش اص عشاحی ٚ آفشیٙؾ فشْ سا  ثشادثتسٚؽ لیبػی ٚ اػتعبسٜ ای یعٙی ثشایبٖ هػٗ ثب پیؾ ثشدٖ ٔفْٟٛ سٚؽ ػْٛ 

 (1393،127،)سضبییٔغشح ػبختٝ ٚ آٖ سا عشاحی سٚایتی ٘بٔیذٜ اػت. 

 

 



  هؼوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هؼواری،ػوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 44هاُ  تیر -تْراى 

 

4 
 

 : رٍش رٍایتی

دس ایٗ سٚؽ عشاح ،داػتبٖ یب ٔزٕٛعٝ ای اص سٚیذادٞب سا سٚایت ٔی وٙٙذ یب وٙبس ٞٓ ٔی ٌزاسد وٝ ٔی تٛا٘ذ ٚیظٌی ٞبی اصیّی  

 (1393،127،)سضبییعشح سا ثٝ ٞٓ سثظ دٞذ ٚ وُ عشح سا پذیذ آٚسد. 

ٜ ثٝ ا٘تیضا  (،اص سٚؽ ریٛٞشٜ )ٍ٘یبٜ    تٓ ٔه ٌیٙتی ٘یض ثٝ رض سٚؽ ٞبی لیبػی ٚ تـجیٝ )ٍ٘بٜ ثٝ ػبیش پذیذٜ ٞب (ٚ اػتعبسٜ )ٍ٘ب

ثٝ فشاػٛی ٘یبصٞبی صشف ثش٘بٔٝ (،ثش٘بٔٝ ٔحٛس )ٍ٘بٜ ثٝ ثش٘بٔٝ ،خٛاػت ٞب ٚ ٘یبصٞیبی پیشٚطٜ ( ٚ آسٔیب٘ی )ٍ٘یبٜ ثیٝ اسصؽ ٞیبی       

 (1393،127،)سضبییی ٔـخص ٔعٕبسی ٘بْ ثشدٜ اػت. «پٙذاسٜ»رٟب٘ی ( ٘یض وبٔال ثٝ عٙٛاٖ پٙذ ٘ٛ  

 

 سایر پذیذُ ّا (:رٍش قیاسی)ًگاُ بِ 

لیبع عجبست اػت اص یه ساٞجشد ثشای حُ ٔؼأِٝ ی عشاحی اص عشیك یبفتٗ یه پذییذٜ ی ٔعییٗ دسٖٚ ییب خیبسد اص لّٕیشٚی      

ٔعٕبسی اػت . لیبع ثٝ ؿٙبػبیی سٚاثظ حمیمی ثیٗ اؿیب ٔی پشداصد . ػعی دس پیذا وشدٖ چیضی داسد وٝ داسای تٕیبْ ٚیظٌیی   

 (1393،131،)سضبیی ا ثشای پشٚطٜ یذس دػت ارشا اٍِٛ لشاس ٔی دٞذ.ٞبی ٔٛسد ٘ظش ثبؿذ .ػپغ آٖ س

 رٍش استؼارُ ای ٍ تطبیْی :

اػتعبسٜ ٞب ٚ تـجیٝ ٞب ٔب٘ٙذ لیبع تعییٗ وٙٙذٜ ی ساثغٝ ثیٗ پذیذٜ ٞب ٞؼتٙذ . ثٙب ثٝ ٘ظش ٔه ٌیٙتی ،ٍٞٙبٔی وٝ ساثغٝ ثیٗ 

ثٝ ایٗ ؿیٜٛ ی عشاحی ٔی تٛاٖ عشاحی اػتعبسٜ ای یب تـیجیٟی   عشح ثب پذیذٜ ای ٔعیٗ ساثغٝ ی ا٘تضاعی ثبؿذ ،دس ایٗ صٛست

اعالق وشد.سٚؽ لیبع ثٝ د٘جبَ سٚاثظ ٔؼتمیٓ ،دلیك ٚ ٔٛ ثٝ ٔٛ ٔیبٖ عشح پیـٟٙبدی ٚ پذیذٜ ی ٔـخص اػیت وِٚیی سٚؽ   

 (1393،138،)سضبیی اػتعبسٜ ٚ تـجیٝ ثٝ د٘جبَ ساثغٝ ی غیش ٔؼتمیٓ ٚ ٔٛاصی ٞؼتٙذ.
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 رٍش جَّرُ ای :

ؽ رٛٞشٜ ای ٔعٕبس ٔی وٛؿذ رٛٞشٜ یب ٟٔٓ تشیٗ ٔٛضٛ  عشح ٚ ثش٘بٔٝ ی پشٚطٜ سا وـف وٙذ ٚ ثب تٕشوض ثش آٖ ثٝ عشح دس سٚ

ؿىُ دٞذ . یعٙی وـف ٚ پشداخت ٔٛضٛعی وٝ رٛٞشٜ ی پشٚطٜ اػت . ایٗ أش ثب ٔغبِعٝ ی دلیك ٔٛضیٛ  ا٘زیبْ ٔیی ؿیٛد ٚ     

ح ثب ٔجبِغٝ ٚ پشداصؽ فشاٚاٖ ٚ ٔؼتمیٓ ثٝ ٔٛضٛ  ٔیٛسد ٘ظیش دس رٟیت    ٔتٙبػت ثب فٟٓ فشد عشاح اص عشح ٞذایت ٔی ؿٛد .عشا

 (1393،142،)سضبیی پبػخ ثٝ آٖ ،اص ثش٘بٔٝ فشاتش ٔی سٚد.

 رٍش برًاهِ هحَر:

یىی اص ٟٔٓ تشیٗ ٚ سایذ تشیٗ سٚؽ ٞبی عشاحی اػت وٝ عشاح دس آٖ احش سا ثب ثشسػی ٔؼتمیٓ ٔؼأِٝ ،خٛاػت ٞیبی وبسفشٔیب   

ضٛاثظ ٚ لٛا٘یٗ حبوٓ ثش عشح ٔی آفشیٙذ . دس ایٗ سٚؽ ٔعٕبس ثٝ ٘ٛعی د٘جبَ ٔٙحصش ثٝ فشد ؿذٖ احیش خیٛد   ،ثش٘بٔٝ ی عشح ٚ 

 (1393،146،)سضبیی اص عشیك ثش٘بٔٝ اػت ٚ ٌبٞی اص آٖ ثٝ ٚضٛح پیـی ٔی ٌیشد.

 رٍش آرهاًی:

ایٗ سٚؽ ثش اسصؽ ٞبی عٕٛٔی یب فشدی عشاح تأویذ داسد و اسصؽ ٞبیی وٝ ٔعٕبس آٖ ٞب سا ثٝ دسٖٚ پشٚطٜ ٞبی خٛد ٔیی آٚسد .  

ایذٜ ٞبیی وٝ ثبصٕ٘بیی ٚاهتشیٗ اٞذاف ٔعٕبس ٞؼتٙذ . ثشخالف سٚؽ ثش٘بٔٝ ٔحٛس وٝ سٚیىشد ٔعٕبس ییبفتٗ اسصؽ ٞیبی دسٚ٘یی    

دخبِت دادٖ اسصؽ ٞبی عٕٛٔی یب فشدی ثٝ دسٖٚ پشٚطٜ اػت . ایٗ سٚؽ دس ٚال  أضیبی   پشٚطٜ اػت ،دس ایٙزب تالؽ ٔعٕبس ثش

ٔعٕبس اػت .اٌش سٚؽ ثش٘بٔٝ ٔحٛس سا سٚؿی اص پبییٗ ثٝ ثبه وٝ دس آٖ عشاح اص ثش٘بٔٝ ثٝ عیشح ٔیی سػیذ ثیذا٘یٓ ،سٚؽ آسٔیب٘ی      

 (1393،150،)سضبییسٚؿی اص ثبه ثٝ پبییٗ اػت وٝ تٛػظ رٞٗ عشاح دس پشٚطٜ آٚسدٜ ٔی ؿٛد. 

 

کاری یورماکا و همکارانش نیز شیوه های طراحی را در هفت روش با روند تاریخی دسته بندی کرده اند . شیوه های طبیعتت و 

 واکنش به سایت و فرآیندهای زایشی . –رویه و پیشینه  –خرد و اندیشه  –تصادف و ناخودآگاه  –موسیقایی و ریاضی  –هندسه 
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 ٌّذسِ ٍ طبیؼت : 

یٛسٔبوب ؿیٜٛ ی ربٖ سیختی ٚ ٔشث  ثٙذی یب ٔخّج ثٙذی سا وٛؿـی ثشای فشاس اص داْ ٞبی سٚؽ ٞبی سایذ ٔعٕبسی ٔی دا٘یذ ٚ  

 (1393،179،)سضبیی ثٟشٜ ٔی ثشد .اص اػتفبدٜ ی ا٘تضاعی اص ٞٙذػٝ ٚ عجیعت  عشاح دس ایٗ سٚؽ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای

  هَسیقایی ٍ ریاضی :

 (1393،182،. )سضبیی تشویت ٔٛػیمی ٚ صٛت ثب فضبٞبی ٔعٕبسی صٛست ٔی ٌیشد اص ٘ظش یٛسٔبوب دس ایٗ سٚؽ

 تصادف ٍ ًاخَدآگاُ :

دس ایٗ  سٚؽ تصبدف ثٝ عٙٛاٖ یه ٘یشٚی ٔحشن خاللیت ٞٙشی اػت ٚ عشاح تشویجبت ٔختّف سا دس یه فضیبی حؼیی ٔیی    

 (1393،186،)سضبیی آفشیٙذ .

 :خردگرایاًِ 

ٚالعی ٚ دسػت سا دس سػیذٖ ثٝ پبػخ عشح پیؾ ثٍیشد ٚ سٚؿی اػت وٝ ثیـتش ثش ٔجٙیبی  دس ایٗ سٚؽ عشاح ٔی وٛؿذ ساٞی 

 (1393،188،)سضبیی دا٘ؾ ٚ خشد اػت تب اِٟبْ ٚ ؿٟٛد .

 رٍیِ ٍ پیطیٌِ :

دس  ایٗ سٚؽ ٘مغٝ ی ؿشٚ  عشاحی ٚ آفشیٙؾ احش ٔی تٛا٘ذ یه ثٙبی ٔعٕبسی ٔٛرٛد ثبؿذ ٚ تِٛیذ یه احش ثٝ وٕه تشویت ٌٛ٘ٝ 

 (1393،190،)سضبیی ٔعٕبسی ثٝ ٚرٛد ٔی آیذ . ٞبی
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 : ٍاکٌص بِ سایت

ٔٙغمٝ ٌشایی اص ٘ظش یٛسٔبوب ٚاوٙؾ ثٝ ػبیتی اػت وٝ عشح دس آٖ ؿىُ ٔی ٌیشد . یعٙی ٔعٕبس ٔی وٛؿذ عشحؾ پبػخی ثٝ 

حُ عشاحی ثش اػبع ٚیظٌی ٞبی ثٛٔی ػبیت ٚ ٔٙغمٝ ثبؿذ . ثٝ عٛس وّی اص ٘ظش یٛسٔبوب ٚاوٙؾ ثٝ ػبیت ؿیٜٛ ی یبفتٗ ساٜ 

 (1393،192،)سضبیی ػبیت ٚ ٔحیظ اعشاف اػت .

 فرآیٌذ ّای زایطی :

دس آخشیٗ دػتٝ ثٙذی سٚؽ ٞبی یٛسٔبوب اص پٙذ ؿیٜٛ ی ٘ٛیٗ ػخٗ ٔی ٌٛیذ .سٚؽ ٞبیی وٝ دس ساػتبی دػتىبسی تشػیٓ ٚ 

 (1393،194،)سضبیی تصٛیش ٞب ثب ٔتغیش ٞبی پبیٝ ا٘زبْ ٔی ؿٛد ٚ ثٝ صایؾ فشٔی رذیذ ٔٙزش ٔی ؿٛد .

 

 : تحلیل ایذُ ّای طراحی هؼوار

 

ْ   صادٜ ٔعتمذ اػت یه ٔعٕبسی خٛة اػبػب یه اٍِٛ ٚ ساٜ ؿشیعت در آثتار معمتاری شتریعت زاده تق یتد از ،  حُ اػت ٘ٝ ؿىُ ییب فیش

شناخت دقیق نیازهای فضتا تبعیت از تحقیق و مطالعه و  سبک های معماری دیگر به چشم نمی خورد و فرم و احجام طرح های او به

 شکل گرفته است. او درباره خود می گوید: "من فرم دهنده نیستم، فرم یابنده هستم".

ٔٛضیٛعی ویٝ دس اییٗ سٚیىیشد      ای ٔتـیىُ اص اریضا   ٔزٕٛعٝ پیٛػتٝ اػت ٚ ٘ٝ  صادٜ ٔتـىُ اص ارضای ثٟٓ ٞبی ٔعٕبسی ؿشیعت پالٖ

ارضاػت. ثشای ٔخبَ ٔب دس وتبثخب٘ٝ ّٔی ثب یه حزٓ خبِص سٚثشٚ ٘یؼتیٓ، ثّىیٝ فضیبٞبی   وٙذ، استجبط ٚ وبسوشد ثیٗ  إٞیت پیذا ٔی

 ٔتعذدی ٞؼتٙذ وٝ دس استجبط ثبٞٓ لشاس ٌشفتٙذ.

تیٛاٖ دس ثیٝ ویبسٌیشی ٞٙذػیٝ ه٘یٝ ص٘جیٛسی دس        صادٜ ثٝ ٘ٛعی ٔعٕبسی اسٌب٘یه ٌشایؾ داؿتٝ وٝ ثبصتبة ایٗ ٌشایؾ سا ٔیی  ؿشیعت

ص٘جٛسی ییه ٞٙذػیٝ ٌؼیتشؽ یبثٙیذٜ اػیت أىب٘یبت        ربیی وٝ ٞٙذػٝ ه٘ٝ ٙذػٝ چٟبسٌٛؽ دیذ، ٚ اص آٖٞب ثٝ ربی ٞ عشاحی پالٖ

 .. ثیـتشی ثشای حُ فضبٞب داسد
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ثیٙییذ تٕیبْ لغعیبت     ضیّعی اػیت. اٌیش ؿیٕب ثیٝ ویٛیش ٕ٘یه ثشٚییذ ٚ صٔییٗ سا ٍ٘یبٜ وٙییذ، ٔیی             ٞبی ثذٖ ا٘ؼبٖ ؿؾ تٕبْ ػَّٛ

صادٜ آٖ سا ثیٝ عٙیٛاٖ ییه ٔیذَٚ ػیغح ا٘تخیبة        اٍِٛی تىخیشپزیش اػیت ٚ ؿیشیعت  ٞبی ٘بٔٙظٓ اػت. ایٗ ٞٙذػٝ یه  ضّعی ؿؾ

یعٙیی ییه آریش سا ثیٝ عٙیٛاٖ ٔیذَٚ ا٘تخیبة         .ٌٛییٓ آرش ٞٓ دس ٔعٕبسی ایشا٘ی یه ٔذَٚ اػت اػت. ٔب دس ثعضی ٔٛال  ٔی وشدٜ

 ضیّعی خیٛد سا دس ٕٞیٝ رسٜ    دٜ ٔیذَٚ ؿیؾ  صا دٞیٓ تب فضبٞب ثٝ ٚرٛد ثیبیذ. ؿیشیعت  وٙیٓ، ثعذ آٖ ٔذَٚ ٞب سا وٙبس ٞٓ لشاس ٔی ٔی

 اػت. فضبٞبیؾ تىشاس وشدٜ 

پزیش تجعییت وٙیذ. اصیٛه ٔیب ثیٝ اییٗ        ثٙذی ا٘عغبف ثٙبثشایٗ، ایٗ وبِجذ ٔعٕبسی ثبیؼتی ثٝ عشیمی عشاحی ؿٛد وٝ اص یه اػتخٛاٖ 

سػذ. ٞشچٝ فشْ داسد صٔبٖ داسد ٚ پبییذاس   فشضیٝ ٚالف ٞؼتیٓ وٝ ٔعٕبسی ٞٙذػٝ ٘یؼت ٚ خاللیت آصاد تٛػظ ٞٙذػٝ ثٝ ٔٛاص٘ٝ ٔی

 د وٝ ٞٓ اص رٟبت اصّی ٚ ٞٓ اص رٟبت فشعی لبثُ ٌؼتشؽ اػت.ضّعی ایٗ خبصیت داس ٘یؼت. ؿؾ

ضّعی ٚ ٞـت ضّعی ثیٛدٜ.   عٛس وٝ دس ٔعٕبسی ٌزؿتٝ ٔب ؿؾ ا٘ذ. ٕٞبٖ ٞب ٞٓ اص آٖ اػتفبدٜ وشدٜ ضّعی ٕٞیـٝ ثٛدٜ ٚ خیّی ؿؾ

ٞبی وبس  اػت. ٚ ایٗ ثٝ یىی اص ؿبخصٝ وشدٜصادٜ ایٗ اٍِٛ سا دس ٔعٕبسی ٘ٛیٗ خٛد داسد ٚ اص آٖ حزٓ ٚ وبِجذ ٘ٛی ایزبد  ِٚی ؿشیعت

 . اػت صادٜ تجذیُ ؿذٜ ؿشیعت
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 لیست آثار هٌْذض یَسف ضریؼت زادُ :

 احداث شده نوع کاربری تاریخ ساخت لیست آثار ردیف

 ػبختٕبٖ وتبثخب٘ٝ ی ّٔی ایشاٖ 1

 

 اجرا شده فرهنگی 1993

ساختمان دانشکده های دانشگاه شهید  2

 با هنر کرمان

1973-1989  اجرا شده آموزشی 

 اجرا شده اداری - ػبختٕبٖ صٙبی  غزایی دس ٘یـبثٛس 3

ػبختٕبٖ چبح اػىٙبع ثب٘ه  4

 ٔشوضی دس تٟشاٖ

 اجرا شده اداری -

ٚصاست ٘فت دس  2ػبختٕبٖ ؿٕبسٜ  5

 تٟشاٖ

 اجرا شده اداری -

 اجرا شده اداری - ٔزتٕ  صٙعتی ٚاٌٗ پبسع دس اسان 6

آپبستٕب٘ی وبسؿٙبػبٖ ٔشاوض ٔزتٕ   7

 صٙعتی تجشیض

 اجرا شده مسکونی -

 ٔزتٕ  ٔؼىٛ٘ی تٙذیغ دس  8

 ثضسٌشاٜ آفشیمب )تٟشاٖ(

 اجرا شده مسکونی -

ٔشوض حٛصٜ عٕشاٖ  15عشاحی  9

سٚػتبیی ٚ آؿیب٘ٝ ٞٛاپیٕبٞبی دِٚتی 

دٟٔشآثب دس فشٚد ٌبٜ  

 اجرا شده  -
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 مورد از پروژه های شاخص شریعت زاده پرداخته می شود :در این قسمت به بررسی و تحلیل دو 

 کتابخانه ملی ایران

 

 

 خصٛصیبت ٔعٕبسی ایشا٘یی دس اییٗ عیشح ٔیذ ٘ظیش ثٛدٜ.تٛریٝ ثیٝ دػیتبٚسدٞبی سٚص د٘ییب ٚ ایشا٘یی ویشدٖ آٟ٘باتٛریٝ ثیٝ ؿیشایظ              

                                                                                                                                 .:الّیٕی،فشٍٞٙی، ارتٕبعی ٚ ثبیذ ٚ ٘جبیذ ٞبی ثٛٔیااص ٘ىبت ٔٛسد روش ایٗ ٌشٜٚ ٞؼت

  :                                                                                                هْن تریي ایذُ ّا ٍ اّذاف در طراحی ایي هجوَػِ

                                                                                                              ثٝ وبسٌیشی آخشیٗ دػتبٚسدٞبی تىِٙٛٛطی د٘یب-

                                                                        دس ٘ظیش ٌیشفتٗ عٛأیُ الّیٕیی ٚ آة ٚ ٞیٛا     -

                                            فشٞٙییً ٚ پیـیییٙٝ تییبسیخی  -

                                                                          پشٞییض اص تمّییذ ػیجه ٞیبی سٚص د٘ییب     -

         (                    1388،67)ثب٘ی ٔؼعٛد ،

 

) www.shariatzadeh.com )سایت اینترنتی یادبودشریعت زاده   

http://www.shariatzadeh.com/
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) www.shariatzadeh.com )سایت اینترنتی یادبودشریعت زاده   

 

 

وٝ ٕٞیـٝ چٝ اص ٘ظش ایذئِٛٛطی ٔعٕبساٖ ایشا٘یی    خٛد ایٗ ٘ىتٝ سا دس ٘ظش داؿتٝ صادٜ دس عشاحی دس ػبختٕبٖ وتبثخب٘ٝ ّٔی، ؿشیعت

 ؿذ ٞبی تٙفؼی وال٘ـٟش تٟشاٖ ٔحؼٛة ٔی آثبد سیٝ ٞبی عجبع ؿٙبختٙذ تپٝ وٝ تٟشاٖ سا ٔی  ٚ چٝ اص ٘ظش ایذئِٛٛطی ٔعٕبساٖ خبسری

فضیبی    ، اییذٜ ٔی ؿیذ ٔىبٖ ؿشٚ  ثٝ ػبخت ثٙبٞبی یبدٔب٘ی  ٗ ؿذو دس ٘تیزٝ اٌش دس ای ٚ ثبیذ ثٝ عٛس وبُٔ ثٝ فضبی ػجض تجذیُ ٔی 

وٝ ثّٙذتش اص استفب  دسختبٖ ٚ فضبی ػیجض ٘جبؿیذ ٚ دس    ٌیشدثٝ تشتیجی لشاس   ٞب ِٚی ٔٛلعی وٝ استفب  ػبختٕبٖ . سفت ػجض اص ثیٗ ٔی

ٔىبٖ ٚ تٙظیٓ ؿشایظ صٔیٗ اػت. صٔیٗ   وٝ ایٗ خٛد ٔؼئّٝ ؿذٜ اػت  ٞب ٌٓ ؿٛد، ثٝ ایٗ ٔٙغمٝ ٚ ٔحیظ احتشاْ ٌزاؿتٝ هثالی آٖ

ٞب ٚ خظ  ٞب، دػتشػی وٝ وبِجذ ٔعٕبسی یب فضبیی وٝ هصْ اػت دسآٖ لشاس ثٍیشد اص ٘ظش دیذ ٚ ٔٙظشٞب، استجبط ؿذٜثٝ عشیمی تٙظیٓ 

ش احتیبریبت  ٞبی ثضسي خغش ایٗ ٚریٛد داسد ویٝ ثیٝ خیبع     آٚسد حبِت ٔٙٛٔب٘تبَ سا پیذا ٘ىٙذ. دس ػبختٕبٖ آػٕب٘ی وٝ ثٝ ٚرٛد ٔی

ای ثب ٚرذاٖ، ٕٞیـٝ ػیعی وشد٘یذ    . ٔعٕبسٞبی حشفٝیذٚ رٙجٝ ٔٙٛٔٙتبِیؼٓ دٚٔشتجٝ ثٝ ٚرٛد آ ثشٚد، ثٝ استفب  اػتفضبیی وٝ هصْ 

ایٗ حبِت ٔٙٛٔٙتبِیؼیٓ سا دس وبسؿیبٖ ٘ـیبٖ ٘ذٞٙیذ ٚ خٛدٕ٘یبیی، خیٛدٌشایی ٚ خٛدؿییفتٍی سا ویٝ ٘ؼیجت ثیٝ خیٛد داس٘یذ دس             

تٕبْ فضبٞب  ٚ چٖٛ دس استفب  ٘شفتٝ، ٔزجٛس ؿذٜ دیذٜ ٔی ؿٛدؿبٖ ایزبد ٘ىٙٙذ. ایٗ ٔٛضٛ  دس وبس ػبختٕبٖ وتبثخب٘ٝ ّٔی  ٔعٕبسی

 . ٞب ثٝ عشیمی وٝ وٕتشیٗ ثشخٛسدٞب ثٝ ٚریٛد ثیبییذ تٙظییٓ وٙیذ     ٚ عّٕىشدٞبی ٔختّف ٚ ٔتعذد سا اص عشیك تٛصی  فضبٞب ٚ حشوت

خب٘ٝ اػتفبدٜ وٙٙذ، ثشخیٛسد  ثعیذی    خٛاٞٙذ اص وتبثخب٘ٝ ٚ لشائت عبُٔ اَٚ ٔشدٔی ٞؼتٙذ وٝ ٔیٞب.  ثیٗ عبُٔ  ثشخٛسدٞب یعٙی استجبط

ؿٛد، ثشخٛسد  دیٍش ثشخیٛسدی اػیت ویٝ اص عشییك ٔیضٌشدٞیبی       ٞبیی اػت وٝ دس ػبِٗ آٖ ا٘زبْ ٔی ٞب ٚ ٕٞبیؾ ٙشا٘یاص عشیك ػخ

 اػت ٞب سعبیت ؿذٜ خب٘ٝ ٚ ا٘جبسٞبػت ٚ ٕٞٝ ایٗ ؿٛدو ٚ ثعذ خٛد وتبثخب٘ٝ ٚ لشائت ٞب تـىیُ ٔی ٔختّفی وٝ ثعذ اص ثشٌضاسی ٕٞبیؾ

 . تىٙیه ٚ تىِٙٛٛطی آٖ ٞٓ ربِت اػت .

ٝ  ٌیشی آٖ اػت ه ٔعضُ ؿبخص دس وتبثخب٘ٝ ّٔی اػت ٘ٛسی ٗ    . دس ایٗ ػبختٕبٖ، عجمبت تب چٟبس ػغح صیش صٔیٗ سفتی  ا٘یذ ویٝ ایی

ای وٝ دس ٔٛسد ٘ٛسٌیشی فضبٞبی ٔغبِعٝ ٔغشح اػت، ایٗ اػت وٝ ایٗ فضبٞب تب حذ  ؿٛد. ٔؼئّٝ خب٘ٝ ٞب ٞٓ ٔی عجمبت ؿبُٔ لشائت

http://www.shariatzadeh.com/
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ش ٔؼتمیٓ اػتفبدٜ وٙٙذ تب ٔخبعت سا خؼتٝ ٘ىٙذ ٚ ایٗ اتفبق دس وتبثخب٘ٝ ّٔیی ٘یبفتیبدٜ اػیتو    ٕٔىٗ ثبیذ اص ٘ٛس عجیعی ثٝ عٛس غی

یىی اص دهیّی وٝ چٟبس عجمٝ صیش صٔیٗ سفتٝ، ایٗ ثٛدٜ ویٝ ٘خٛاػیتٝ فضیبٞبی     ؿٛیذ ؿٕب پغ اص ٔذت ٘ٝ چٙذاٖ عٛه٘ی خؼتٝ ٔی

لذس ثبه ثیبٚسد ٚ ػعی ویشدٜ اص اخیتالف    ػجض خٛاٞذؿذ ایٗ  ثٝ فضبیآثبد وٝ ثعذا تجذیُ  حزیٓ سا دس ٔمبثُ ایٗ تپٝ ٔبٞٛسٞبی عجبع

 . ٞب اػتفبدٜ وٙذ ػغح

تش آٔذٜ. ایٗ  ٞبیی ٞٓ ٚرٛد داسد، تٟٙب دس ربیی وٝ ؿیت ؿذیذتش ثٛدٜ ٚ پبییٗ ٞب ٚ ؿیت حبه دس ایٗ ٔٛسد چٖٛ اعشاف آٖ ٘بٕٞٛاسی

اػت وٝ دس تٙظیٓ ؿیشایظ صٔییٗ ػیعی     دس دٚ یب ػٝ ػغح حُ ؿذٜٞب ایٗ ؿیت  اػت. دس ثبلی لؼٕت ػغٛح ثٝ چٟبس عجمٝ سػیذٜ

ٞب ٞیٓ تٕیبْ فضیبی     ثبسٜ ٘جشد ٚ پبییٗ آیذ. ثب ؿیت ایٗ ٔؼئّٝ سا حُ وشدٜ ٚ ثعذ سٚی ایٗ ؿیت دادٖ یه وشدٜ صٔیٗ سا ثٝ خبعش ٘ٛس

ٞیبیی سا دس فضیبٞبی    عییف  تبثیذ، چیٖٛ ٘یٛس خٛسؿییذ     ػجض ایزبد ؿذٜ. ٔؼّٓ اػت وٝ ٘ٛس ٔؼتمیٓ خٛسؿیذ داخُ ایٗ فضبٞب ٕ٘یی 

. اص ٘ٛس غییش ٔؼیتمیٓ اػیتفبدٜ ویشدٜ ٚ     اػت وٙذ. ٔعٕبس اص ایٗ ٔؼئّٝ احتشاص وشدٜ وٙذ وٝ حٛاع ؿٕب سا پشت ٔی تش ایزبد ٔی تبسیه

 . چٖٛ فضب ثضسي اػت، ٔؼّٕبً اص ٘ٛس ٔصٙٛعی ٞٓ ثبیؼتی اػتفبدٜ وشد

 پالى ّای کتابخاًِ ی هلی ایراى :

.  
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کرمان :ساختمان دانشکده های دانشگاه شهید با هنر   

 

 

) www.shariatzadeh.com )سایت اینترنتی یادبودشریعت زاده   

ثبؿذ، ثبیذ ثب عّٕىشد  وٝ ثبیذ ظبٞش صیجبیی داؿتٝ آیذ، ثبیذ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛرٝ وشد وٝ فشْ عالٜٚ ثش ایٗ ٚلتی صحجت اص فشْ ثٝ ٔیبٖ ٔی

ٞب ٞش چٙیذ   سػذ، أب عّٕىشد آٖ عشاحی ثبیذ ٔتٛرٝ عّٕىشد آٖ ثبؿیٓ. ػبخت یه ثٙب دٚ ػٝ ػبَ ثٝ پبیبٖ ٔیٍٞٙبْ  .آٖ ٞٓ ثخٛا٘ذ

ٞیب اسائیٝ    ٌیشد. ثشای ٔخبَ، ثش٘بٔٝ دسػی وٝ ثشای دا٘ـیٍبٜ  ػبَ صٛست ٔی 10ػبَ یب  5وٙذ. ایٗ تغییشات ٞش  ػبَ یه ثبس تغییش ٔی

 ػبَ دٚاْ داسد. 5دٞٙذ، حذالُ  ٔی

وٝ ػبختٕبٖ ثٝ ایٗ  ؿٛد. ثشای ایٗ ؿٛد ٚ یب حتی حزف ٔی سیضی عٛض ؿٛد. وٓ یب صیبد ٔی ػبَ ٕٔىٗ اػت ایٗ ثش٘بٔٝ 5ش ثعذ اص ٞ 

رب وشد ٚ ثتٛاٖ  ٞب سا ربثٝ پزیش ثبؿذ. ثبیذ عٛسی ایٗ ػبختٕبٖ سا عشاحی وٙیٓ وٝ ثـٛد ایٗ تیغٝ ٌٛ ثبؿذ، ثبیذ ا٘عغبف تغییشات پبػخ

ٝ    وشدو ثذٖٚ ایٗٞب سا ثضسي یب وٛچه  اتبق ای  وٝ فشْ وّی ػبختٕبٖ تغییش وٙذ. اص ٘ظش تبػیؼبت اِىتشیىی ٚ ٔىب٘یىی، ثبییذ ثیٝ ٌٛ٘ی

 ؿٛد، فضب وبسایی داؿتٝ ثبؿذ ثبؿذ وٝ ٚلتی فضب وٛچه ٔی

 دا٘ـٍبٜ ؿٟیذ ثبٞٙش وشٔبٖ یه ٔذَٚ یه ٚ ٘یٓ ٔتشی داسد. یعٙی عشض وٛچىتشیٗ فضب یه ٚ ٘یٓ ٔتش اػت. اِجتیٝ عیشض ٔفییذ،    

ایٗ عشض ثٝ خٛثی پبػخٍٛی یه ٚاحذ دػتـٛیی اػت. ٕٔىٗ اػت  . ٔتش اػت ػب٘تی پغ اص وؼش ضخبٔت دیٛاسٞب، یه ٔتش ٚ ػی

ٔب٘ذٜ فضب یه ٚاحذ دػتـٛیی دسثیبٚسیذ. ٘ىتیٝ حیبئض إٞییت دس     تٛا٘یذ اص ثبلی ثخٛاٞیذ یه فضب سا وٛچه وٙیذ. دس ایٗ صٛست ٔی

 وٙیٓ. غٝ ا٘تخبة ٔیربیی اػت وٝ ثشای لشاس دادٖ ایٗ تی

پزیشی دس ایٗ اػت وٝ دس اػىّت ػمف، تیشٞب دسػت ثٝ فبصّٝ یه ٚ  ٞبی دا٘ـٍبٜ وشٔبٖ دس ساثغٝ ثب ٔؼئّٝ ا٘عغبف یىی اص ٚیظٌی  

خٛا٘ی ٚرٛد داسد. ثبیذ عٛسی عشاحی وٙیذ وٝ ٘یبصی ثٝ تغییش ٕ٘یب ٘جبؿیذ. تغیییش     ا٘ذ. دس وف ٞٓ ایٗ ٞٓ ٘یٓ ٔتشی اص ٞٓ لشاس ٌشفتٝ

غیییش حزیٓ   تای ثبؿذ وٝ ثذٖٚ ٘یبص ثٝ  تشی اػت. عشاحی ؿٕب ثبیذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ٞب وبس ػبدٜ ربیی تیغٝ اػت أب ربثٝدادٖ ٕ٘ب وبس ٔـىّی 

 ٞبی داخّی پبػخ عّٕىشد رذیذ سا ثذٞذ. رب وشدٖ تیغٝ ػبختٕبٖ، ثب ربثٝ

http://www.shariatzadeh.com/
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) www.shariatzadeh.com )سایت اینترنتی یادبودشریعت زاده   

ٔشوضی ٚ خٛؿٝ ای ػبصٔب٘ذٞی ؿذٜ ا٘یذ . ؿیشایظ الّیٕیی     ،ؿعبعی  ،دس ایٗ ثٙب عٙبصش فضبیی دس ػبختبس ٞبیی ٔتفبٚت ٘ظیش خغی 

 ٔحُ ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ اػت ٚ خصٛصیبت ٔعٕبسی ٚ ثبفت ٔزٕٛعٝ ٔتبحش اص خصٛصیبت ثٛٔی ٔٙغمٝ اػت . 

ٔزٕٛعٝ ثٝ تٙبػجبت ٚ ٔمیبع ا٘ؼب٘ی تٛرٝ ٚیظٜ ای ؿذٜ اػت ٚ ٘حٜٛ ی ٌؼتشؽ ٚ تٛػعٝ ی ػبختٕبٖ ٞب ثیٝ   دس ؿىُ ٌیشی ایٗ

 صٛست ؿعبعی ٔی ثبؿذ ثٝ ٘حٛی وٝ احذاث ػبختٕبٖ ٞبی رذیذ ٔب٘  ثٟشٜ ثشداسی تذسیزی اص ػبختٕبٖ ٞب ٘ـٛد .

ا٘یذاصٜ ی ثٟیٙیٝ ثیشای فضیب ٞیبی آٔٛصؿیی اػیت ٚ         ٔتش صٛست ٌشفتٝ اػت وٝ  50/1*  50/1عشح ػبختٕبٖ ٞب ثش پبیٝ ی ٔذَٚ 

اػتمشاس عٙبصش ٚ ارضا ٔؼتمش دس ػمف ثش پبی ی ؿجىٝ ثٙذی ٔذٚهس اػت ثٝ صٛستی وٝ ثب تغییش پیزیشی فضیب ٘ییبصی ثیٝ تغیییش دس      

ٛریٝ ثیٝ   خصٛصیبت ٚ رضئیبت ٔعٕبسی ٔزٕٛعٝ ثٝ تجعیت اص ؿشایظ الّیٕیی ؿیٟش وشٔیبٖ ٚ ثیب ت     ؿجىٝ ٞبی تبػیؼبتی ٕ٘ی ثبؿذ .

 اختالف دسرٝ حشاست ؿت ٚ سٚص تبثؼتبٖ ٚ صٔؼتبٖ ؿىُ ٌشفتٝ اػت .

 

( www.shariatzadeh.com زاده یادبودشریعت اینترنتی سایت ) 

آرش ٔصبِح غبِت ٕ٘بٞبی  ػبختٕبٖ ٞب ٔی ثبؿذ وٝ دس ثشخی ٔٛاسد ثتٗ ٕ٘بیبٖ ٘یض دس وٙبس آٟ٘ب لیشاس ٔیی ٌییشد . ػیبختٕبٖ ٞیب اص      

ٔغّٛثی ثش خٛسداس ٔی ثبؿٙذ . وبسثشد آرش ٚ تضئیٙیبت آریشی .پشداخیت ثیتٗ ٕ٘بییبٖ . ثبصؿیٛ ٞیب ٚ اتصیبهت آٟ٘یب .          ویفیت ارشایی 

 ٘ٛسٌیشٞبی ػمفی ٚ عٙبصش ٔحٛعٝ ػبصی اص ٟٕٔتشیٗ رضئیبت ارشایی ایٗ ٔزٕٛعٝ ٔی ثبؿٙذ .

http://www.shariatzadeh.com/
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  ٍیصگی ّای ایي هجوَػِ :

 ػبختبس ٞٙذػی پالٖ ٞب

 ػبٔب٘ذٞی عٙبصش فضبیی ٞش ثّٛن

 اػتفبدٜ اص آرش ٚ ثتٗ ٕ٘بیبٖ دس ٕ٘ب 

 ٔمیبع ا٘ؼب٘ی  

 . سٚاق ٞبی پیشأٖٛ ػبختٕبٖ ٞب 

 اػتفبدٜ اص ٔفبٞیٓ ٚ عٙبصش ٔعٕبسی ٌزؿتٝ ٔب٘ٙذ دعٛت وٙٙذٌی . دسٖٚ ٌشایی ٚ ثشٖٚ ٌشایی ٚ حیبط ٔشوضی 

ْ ٚ ثؼیتش ٚ الّییٓ ٚ ٔعٕیبسی ٌزؿیتٝ     ثؼیبسی اص خصٛصیبت ػبختٕبٖ ٔتبحش اص رٙجؾ ٔعٕبسی ٔذسٖ ٔی ثبؿذ أب تٛرٟی وٝ ثٝ ثٛ

ؿذٜ اػت ثیبٖ ٌش تبحیش ٟ٘ضت ٞبی پؼت ٔذس٘یؼٓ دس ٔعٕبسی ٔی ثبؿذ . ایٗ ٔزٕٛعیٝ ثیـیتش اص آ٘ىیٝ ٔعیشف ػیجه ییب دٚسٜ ی       

)ثیب٘ی   خبصی ثبؿذ ٔعشف خٛد ٚ ا٘ذیـٝ ٞبی عشاح دس ثشآٚسد پبػخٍٛیی ثٝ ٘یبصٞبی عّٕىشدی ٚ خّك فضبٞبی ٔعٕبسا٘ٝ ٔی ثبؿیذ . 

 (                          1388،79د ،ٔؼعٛ
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:نتیجه گیری  

 شمستی 1319 ستال در او. بتود ایتران در معاصر معماری پیشگامان  و ایرانی معماران از( 1381 - 1319) زاده شریعت یوسف    

 13۳2 ستال در و کترد آغتاز تهتران دانشگاه زیبای هنرهای دانشکده در معماری رشته در را خود تحصیالت وی. شد متولد تبریز در

 .گردید التحصیل فارغ دانشگاه این از

ْ  ساٜصادٜ ٔعتمذ اػت یه ٔعٕبسی خٛة اػبػب یه اٍِٛ ٚ  ؿشیعت  در آثتار معمتاری شتریعت زاده تق یتد از ،  حُ اػت ٘ٝ ؿىُ یب فیش

تبعیت از تحقیق و مطالعه و شناخت دقیق نیازهای فضتا  سبک های معماری دیگر به چشم نمی خورد و فرم و احجام طرح های او به

  شکل گرفته است. او درباره خود می گوید: "من فرم دهنده نیستم، فرم یابنده هستم".

ٔٛضیٛعی ویٝ دس اییٗ سٚیىیشد      ای ٔتـیىُ اص اریضا   ٔزٕٛعٝ پیٛػتٝ اػت ٚ ٘ٝ  صادٜ ٔتـىُ اص ارضای ثٟٓ ٞبی ٔعٕبسی ؿشیعتٖ پال

وٙذ، استجبط ٚ وبسوشد ثیٗ ارضاػت. ثشای ٔخبَ ٔب دس وتبثخب٘ٝ ّٔی ثب یه حزٓ خبِص سٚثشٚ ٘یؼتیٓ، ثّىیٝ فضیبٞبی    إٞیت پیذا ٔی

 لشاس ٌشفتٙذ.ٔتعذدی ٞؼتٙذ وٝ دس استجبط ثبٞٓ 

تیٛاٖ دس ثیٝ ویبسٌیشی ٞٙذػیٝ ه٘یٝ ص٘جیٛسی دس        صادٜ ثٝ ٘ٛعی ٔعٕبسی اسٌب٘یه ٌشایؾ داؿتٝ وٝ ثبصتبة ایٗ ٌشایؾ سا ٔیی  ؿشیعت

ص٘جٛسی ییه ٞٙذػیٝ ٌؼیتشؽ یبثٙیذٜ اػیت أىب٘یبت        ربیی وٝ ٞٙذػٝ ه٘ٝ ٞب ثٝ ربی ٞٙذػٝ چٟبسٌٛؽ دیذ، ٚ اص آٖ عشاحی پالٖ

 . داسدثیـتشی ثشای حُ فضبٞب 

ثب ایٗ حبَ ثب ثشسػی آحبس ؿشیعت صادٜ ٚ ٔمبیؼٝ آٖ ثب سٚؽ ٞبی صبحت ٘ظشاٖ ثٝ ایٗ ٘تیزٝ ٔی سػیٓ وٝ دس عشاحی ٞبی خیٛد اص  

سٚؽ ریٛٞشٜ   ،ذ٘عشح ٞب ثٝ تجعیت اص تحمیك ٚ ٔغبِعٝ ؿىُ ٔیٍیش ٚثٝ ٔٛضٛ  فشْ تبث  عّٕىشد اػت  داسد وٝ تبویذسٚؽ خشدٌشا 

ْ اص ػبیت ، سٚؽ لبعذٜ ای ثب اػتفبدٜ اص عشح ٞبی ٞٙذػیی ٚ ٔیذٚهس  ٚ ٘ییض اص سٚؽ ؿیٕبیّی ثیب       ثب اػتفبدٜ ٔٙبػت وٝای  اص  اِٟیب

 ٔعٕبسی ػٙتی ٚ ٔذسٖ ثٟشٜ ٌشفتٝ اػت.

 

 قیاض ًوًَِ  رٍش ردیف

-لبعذٜ ای -ای رٛٞشٜ 1

 خشدٌشا

وتبثخب٘ٝ ّٔی 

 ایشاٖ

هندسه ی النه زنبوری  ٚ تبسیخی ی پیـیٙٝ ٚ فشًٞٙ دادٖ لشاس ٘ظش ٔذ

 و ترکیب های شش ض عی

 ؿٟیذ دا٘ـٍبٜ خشدٌشا-رٛٞشٜ ای  2

 وشٔبٖ ثبٞٙش

 ٚ فشْ ٔٙبػت ػبیت ثؼتش ٚ الّیٓ ثٝ تٛرٝ

 



  هؼوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هؼواری،ػوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 44هاُ  تیر -تْراى 
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