
 

1 
 

 طراحی هنرستان فرش با نگرش کار افرینی و احیای فرهنگ غنی ایرانی اسالمی
 

  ایران –تهران  -دانشگاه آزاد اسالمی  -واحدشمال تهران  -استادیار گروه برنامه ریزی شهری :  استاد عباس ارغان 

 ایران – مهدیشهر –دانشگاه ازاد اسالمی  – مهدیشهر واحد – معماری گروه ارشد کارشناسی دانشجوی: یغماییزهرا  

 

 

 :چکیده تحقیق 

برای بدست آمدن تخصصی خاص بوجود آمده اند جهت تاکید وایجاد عالقه در فضاهائی که به اموزش تئوری عملی  

بدست اوردن یک اهل فن ماهر و جلو گیری از به هدر رفتن نیروی انسانی با مناسب سازی و بهبود کیفیت اموزش به جوانان و 
فضایی مطلوب تبدیل می شوند که مورد توجه  گروهی خاص از افراد جامعه می باشد طراحی هنرستان کاردانش هنر فرش با 

کالبدی اموزش دهنده که باعث ترغیب و بالندگی هنر جویان و روی  ایجاد فضایی دلپذیر و رعایت نکات زیبایی شناسانه و

این مقاله اهمیت چنین فضایی را مورد بررسی قرار می دهد که اوردن انان به سوی این هنر گردد از جمله این فضاها می باشد.
بر ایین های  اموزشی  برای فعالیت اجتماعی و اقتصادی می تواند زمینه مناسبی را فراهم اورد . تاکید این تحقیق

،اقتصادی،هنری و نمایشی استوار است .با بررسی عوامل موثر در اموزش عملی و ارتقاء هویت پرداخته و در انتها محل مناسبی 

بستر این طرح شهر سمنان بوده که با توجه به شرایط اقلیمی که درمنطقه به نام هنرستان کاردانش فرش طراحی شده است . 

دارد از طراحی حیاط مرکزی الهام گرفته شده و از طرحها و نقوشی که در فرش ومعماری سنتی  اسالمی  گرم وخشک قرار
بستر سازی این فضاها برای انجام فعالیت ایران منحصر بفرد است ، جهت ترغیب و ذوق جوانان و مردم استفاده شده است.

 شتی و کسب و کار وهمچنین هویت افراد می گردد .های اموزشی ، اقتصادی ،هنری و نمایشی باعث ارتقاء وضعیت معی

 
CONSERVATORY DESIGN CARPET WITH ENTREPRENEURIAL ATTITUDE AND RICH 

CULTURAL REVIVAL OF ISLAMIC 

To emphasis and create the interest in young mind and obtain the skill expert   , the 

educational spaces are having an important role ,special context which reflect the specialized 
teaching spaces are suitable to avoid wasting man power and improving the quality of 
education to have a desirable spaces ,that bring involvement for special group of people .The 

conservatory design staff creates a pleasant physical atmosphere and observing the art of 
carpet in educational spaces. That encourage the development of student and the migration of 

people from day to day life to a educational environment, which for itself can be call an art. 
The article examine the importance of such spaces the social and economic activity can 
provide fertile ground. The research focus on the rituals of educational, economic, artistic 

and dramatic rests. The influencing factors are discussed in practical training and promotion 
of identity which in far end is towards the carpet design this opportunity can take place in 

vocational school. The project placed in a hot and dry region, Semnan context with spatial 
climatic condition brought special arrangement of spaces in buildings like courtyard 
arrangement and other concepts .more over the design and motifs in Iran is unique especially 

in carpet and traditional Islamic architecture. These elements gone inspire and encourage 
talented young minds and society. 

 ،احیا،هنر ،فرش،هنرستان کاردانش،اقتصاد،آموزش کلیدی:کلمات 
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 مقدمه:
ذوق و خالقیت هنری هر جامعه از سنن زندگی و سوابق تاریخی و محیطی ان قوم ریشه و الهام می گیرد و غالبا این ذوق و 

استعداد در یک یا چند رشته خاص متبلور می شود از جمله هنرهایی که در این سرزمین به مرور زمان به کمال رسیده و ذوق 
فر یافته هنر فرش و معماری می باشد. دلیل این شکوفائی عالوه بر خصوصیات ذاتی هنرمند ایرانی در پهنه آن فرصت تجلی وا

هنر فرش  در ایران از سابقه ای دیرینه برخوردار میباشد. .ایرانیان مانند هنر دوستی و بردباری باید در وفور مواد اولیه دانست 

ست ایران باعث پدیده های شگرفی در این زمینه شده که در جایجای زمان دست های توانا و ذوق خالق و سلیقه مردم هنر دو

است فرش ایران در گذر قرنها نه تنها جلوه ای بزرگ  از هنر وصنعت این سرزمین بلکه جزئی از زندگی مردم آن نیز بوده 
 یل ایرانیاست.. در جهان شناسنامه ایران و ایرانی با فرش و معماری سنتی آن شناخته شده و هویت یافته است طرح های اص

درفرش و معماری از آن جهت که با تاریخ و فرهنگ و سایر هنرهای سنتی ایران ارتباط تنگاتنگ دارد هرگز غبار کهنگی و 

نابودی برآن نمی نشیند همانطور که بر نقوش گنبدهای فیروزه ای مساجد اصفهان ، نقشهای سنگها و ستون های تخت 

ضا عباسی نیز  هیچ نشان از کهنگی نمی بینیم. در نقشهایی که در مجموع  از جمشید و نقاشی های سنتی )مینیاتور ( ر
سنتی ریشه دار مایه می گرد برخی نگاره ها در پیوند با فرهنگ کهنسال این کشور نمادین است دورنمایه هر نقش پردازی 

یوند هستی و شور و زیبایی است. سنتی ایران در نقش هایی که می آفریند و رنگهایی که به چهره نقشها می نهد نشانگر پ

برای همین است آنچه که نقش می شود گرچه در مجموع به  گونه ای  است که قرنها پیش بوده ولی باز هم به چشم زیبا و 
این روزها آنقدر از سختی های کار قالیبافی گفته اند و نوشته اند که این هنر در ذهن همگان .دلنشین و منحصر بفرد است

درسالهای اخیردر کشورمان این هنر به دالیل  است. در نتیجه نگاه ناشایست و منفی به آن قوت پیدا کرده است. رنگ باخته

 اینزیادی پیشرفت الزم را نداشته و می رود تا به خاموشی گراید حتی می رود تا گرایش جوانان به سوی آن کمرنگ شود 

. بدیهی است در چنین اوضائی ن مقاله مورد توجه قرار گرفته استمشکل به یکی از دغدغه هایی تبدیل شده است که در ای
با توجه به وضعیت اقتصادی آیا این هنر قابل احیا شدن است؟چگونه می توانیم ضرورت آموزش بیشتر آن بخوبی آشکار است .

 این هنر را بین مردم فراگیر کنیم؟

آموزش این هنر ارزشمند نیاز های الزم را پاسخ دهد چیست؟نقش معماری در پیدایش و خلق فضاهائی که بتواند کمبودها و 
با چه راهکارهائی و در چه محلهائی می تواند جلب کننده جوانان این مرز و بوم و در نتیجه احیای آن گردد ؟و چگونه با بها 

 دادن به آن  و هنرجویانش می توانیم حیاتی مجدد به آن بخشیم ؟

اله نیازمند فرایند ویژه ای جهت طراحی و تالش در جهت یافتن ساده ترین و مفهوم ترین صورت مسأله ارائه شده در این مق

جواب برای متغیرهای بیشمار بوده است.بسترسازی بهتر برای خالقیت ، احیا و معرفی نویی از این هنر در ذهن جوانان ومردم 
زی برای ارتقاء درک کیفیتهای فضایی در هنگام این مرز و بوم و افزایش کیفیت های آموزش عملی از طرفی و   زمینه سا

طرح فضا می تواند از جمله نتایج این تحقیق باشند. بازنگری و اصالح فضاهای موجود و بهینه سازی آن ها از جمله  نتایج 

ر سطوح از لحاظ فرهنگی تغییر ذهنیت قشر جوان و قدم نهادن در این راه و استفاده از جوانان د  کاربردی این طرح است.
طراحی و بافت های جدید،استفاده از تکنولوژی جدید برای رنگرزی و طراحی و نقطه گذاری ،طراحی مکان هائی اصولی و زیبا 

ز اکه بتوانند با مراحل انجام کار آشنا شوند بافتنبرای به نمایش در آوردن و معرفی به مردم،در گیر کردن مردم و مخاطبین با 

واند بر برنامه ریزی مکانی مجتمع های آموزشی و آکادمیک و همچنین نوع  آن ها تاثیر گذارد جمله مسایل مهمی که میت

الگوی رفتاری و گرایش های جوانان بخصوص قشر تحصیلکرده است.توضیح این که جوانان به مرور زمان و کسب تجربه 
ب همین فرهنگ تعریف می شود.بر این اساس فرهنگ خاصی را شکل داده اند و بسیاری از رفتارها و تصمیم های آنان در قال



 

3 
 

شناخت موضوعاتی نظیر این که آموختن این هنر آنها را به سوی  هنرمند نه کارگر بافنده.می توانند نقش موثری در مکان 

یابی مکانهای آموزشی داشته باشد.اکنون زمان آن رسیده که مردم با حضور بیشتر خود راهگشای جوانان به سوی این هنر 
زشمند شوند  تا جوانان با دلگرمی به تکاپو افتاده وذهن خالق آنها باعث نوآوری در این راه گردد.پس برای حفظ این هویت ار

ملی براین تحقق اتفاق نظر آمده تا رشته هنر فرش در هنرستان ها اجرا گردید تا هنرجویان با تکنیک ها و رموز این هنر که از 

یکی از برجسته ترین مظاهر هنر دینی و سمبل ملی ایران به شمار می رود آشنا شوند در  شریف ترین هنرهای صناعی و نیز

عصر حاضر هنرستان کاردانش فرش گامی برای آموزش ونگهداری آثار هنری می باشد و بسیاری از ساختمانهای هنرستان 
از قبیل: آموزش و  مهمی را برعهده گرفتهشودوظایف هاعالوه بر کالسها و کارگاهها، به عنوان مراکز فرهنگی استفاده  می

رسانی، مطالعه و تحقیق و روشنگری، همچنین با برپایی کالسهای آموزشی برای اقشار مختلف، عنمایش آثار برجسته، اطال

ضا ف جلسات بحث و گفتگو، نمایشگاهها، نمایش فیلم و اسالید و....نتایج این تحقیق می تواند بصورت الگویی بهینه برای طرح
پیشنهاد شود. این الگوها براساس نوع پاسخگویی به طرح فضا، قالبی را به عنوان یک نمونه  ایده آل جهت طرح فضاهای 

آموزش عملی مطرح می کند اصالح و تأیید الگوها از سوی وزارت آموزش عالی، در باب طرح فضای آموزشی و به کار گیری 

می تواند کیفیت آموزش را به گونه ای رشد دهد که هدف های طرح و حتی آن بعد از بررسی های مناسب جهت طرح فضا 

 فراتر از آن تأیید شود.
 

 

 مبانی نظری :

برای پیدایش هر طرح نیاز به یک مجموعه مبانی فکری و نظری وجود دارد که طراح بر مبنای آن مبانی،  اصوالً             

کند بحث و کنکاش در مورد یافتن مشکالت وافر بر سر راه آموزش خطوط و چهارچوبهای اصلی طرح را مشخص و توجیه می

اصولی در پی بردن به راه حل های بهبود و اصالح آموزش هنر فرش هنر فرش در ایران خود به تنهایی از مباحث مهم و بسیار 
 آکادمیک می باشد.  

تر و گونه که علم صحیحپذیرد، یعنی همانهمچنان که در هنرستان کاردانش ، تکاملی تدریجی صورت می            

در مورد احساسات نیز، به وسیلة هنر،  نشیند،راند و به جایش میتر، دانش ناقص و غیر ضروری را از راه خویش میضروری
ان اند، از میروزی آدمیان کمتر مورد لزومدهد و این تکامل، احساسات نسبتا بد و پست را که برای بهتکاملی تدریجی رخ می

و، هر ر خورند، بگشاید. این است رسالت هنر. از اینبختی بیشتر میدارد تا راه احساسات بهتری را که به کار این نیکبرمی

 .دهداندازه هنر از نظر محتوا بهتر باشد، به همان نسبت نیز این رسالت را بهتر انجام می

 

 

:فرشتاریخچه   

فرش ایران عمری به درازی تاریخ هنر و فرهنگ ایرانی دارد و همیشه با فراز و نشیب هائی روبرو بوده است . گاه با             

مناسبی که برای رشد و شکوفائی این هنر ایجاد گردید به حد اعالی خود رسیده و گاه فراغت فکری هنرمندان و محیط 
 صدماتی براثر مصائب طبیعی و غیر طبیعی بر پیکر جامعه وارد شده به دوره خمودگی  سوق داده است .

شناخت جهانیان از قالی ایران و ستودن آن، ناشی از تالش و شوریدگی مردمانی است که ذوق هنری را با جاذبه              

های پر رمز و راز هنر ملی درآمیختند.. حدیث فرش ایران، حدیث عاشقان ناشناخته ای است که هنر خود را که تنها خودشان 

هر نقش و رنگ معنی داده اند. در فروتنی و اخالص هنرمندان فرش ایران، به مفهوم آن آشنا هستند، با پیچیدگی و تکرار مظا
گفتنی است آنان در طول دوره های تاریخی، حتی از به جا گذاشتن نام و نشان و زمان خویش بر روی آفریده خود پرهیز 
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ازین آن را نمی داند، متولد داشته اندفرش ایران با چنین محک تاریخی و درونمایه معرفتی در گستره زمان که کسی نقطه آغ

دورنمایه هر نقش پردازی سنتی ایران در نقش هایی که می آفریند و رنگهایی که به چهره نقشها می نهد نشانگر .می شود
پیوند هستی و شور زیبایی است. برای همین است آنچه که نقش می شود, گرچه در مجموع به گونه ای  است که قرنها پیش 

به چشم زیبا و دلنشین است . در بیرون نشانه ای از توانایی فراوان هنرمندان یران در نقش پردازی , و در بوده ولی باز هم 

درون شوری که به زبان نگاره ها بیان می شود, و این قالی پر نقش و نگار ایران,همراه زندگی معمول مردم این آب و خاک, 

باشد  و این جلوه راستین زندگی است که حتی خاموشی آن نیز سرگذشتی دارد. که همچنان در فراز و نشیب هایی می 
  نشانی از بالندگی می باشد

رودنکوباستان شناس  9191واقع در دامنه های جنوبی جبال آلتای سیبری در سال  همزمان با کشف قالی پازیریک            

سال پیش می داند و در چند جای این کتاب به  0022تاریخ فرش ایران را( به بیش از  -نامدار روس، در  کتاب معروفش 

 .ایرانی بودن این فرش اشاره دارد

 

 

 :هنر

هنر زندگی را ممکن و شایسته زیستن می کند . هنر گفتن اندیشه یک انسان به زبان های گوناگون است هنر یک              

یاری عالئم مشخَصِّه ظاهری ، احساساتی را که خود تجربه فعالیّت انسانی است و عبارت است از این که انسانی آگاهانه  و به 
کرده است، به دیگران انتقال دهد؛ به طوری که این احساسات به ایشان سرایت کند و آن ها نیز آن احساسات را تجربه نمایند 

صورت و شکل،توجّه واز همان مراحل حسّی که او گذشته است ،  بگذرند . هر اثر و صُنع بشری که صورتی ارائه دهد وآن 

دیگران را به خود جلب کند، اثر هنری است.ضرورتی ندارد که این صورت ارائه شده به نظر همه یا عدّه ای زیبا باشد؛ بلکه 
زیبا آن است که لذتی بیافریند رها از بهره »کانت می گوید : . انسانی را به خود جلب کرد اثر هنری خواهد بود ههمین که توج

 « وم و همگانی  که چون غایتی بی هدف باشد. و سود بی مفه

ویژگی ذاتی در هنر،بیان وانتقال احساسات درونی هنرمند به مخاطب است.به عبارت دیگر، یک اثر "تولستوی:             

ن تواهنگامی اثر هنری است که احساسات هنرمند را به مخاطبان انتقال دهد. اگر ویژگی در یک اثر وجود نداشته باشد نمی 
 "آن را اثر هنری نامید؛ بنابراین،بنیاد وبنیان هنر بر سرایت احساسات از هنرمند به مخاطب بنا نهاده شده است. 

 

 

 :فرش

شود معادل فارسی آن قالی، قالیچه وگلیم و ... ای است عربی و به هر آنچه که گستردنی باشد گفته میفرش کلمه            

فرش نقشهایی است که در مجموع  از سنتی ریشه دار مایه می گرد برخی نگاره ها در پیوند با  باشد گره ها و طرحها درمی
فرهنگ کهنسال این کشور نمادین است .دورنمایه هر نقش پردازی سنتی ایران در نقش هایی که می آفریند و رنگهایی که به 

ن است آنچه که نقش می شود, گرچه در مجموع به چهره نقشها می نهد نشانگر پیوند هستی و شور زیبایی است. برای همی

گونه ای  است که قرنها پیش بوده ولی باز هم به چشم زیبا و دلنشین است . در بیرون نشانه ای از توانایی فراوان هنرمندان 
 .ه به زبان نگاره ها بیان می شودایران در نقش پردازی , و در درون شوری ک
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 :اقتصاد فرش

 های ملیترین مظاهر هنر دینی و سمبلترین هنرهای صناعی، و نیز یکی از برجستهبه عنوان یکی از شریف فرش            

قالی ایران در گذر قرنها نه تنها جلوه ای بزرگ  از هنر وصنعت این سرزمین بلکه جزئی از زندگی مردم نیز  رودشمار میایران به
هنری خود، یعنی درعصر صفویه نیز کاالیی تجاری بوده که دربرخی موارد با  بوده است.فرش ایران ، حتی در زمان اوج رونق

عرضه آن به صورت هدیه و پیشکش ، ارزش سیاسی نیز یافته است. اما درحال حاضر ، فرش های ایرانی بازگو کننده تاریخ هنر 

ته است . فرهنگی که هویّت این سرزمین هستند . چراکه این نماد هنر ایرانی ،از یک فرهنگ اصیل و دیرپا برخاس

قومی،تاریخی،جغرافیایی و مذهبی ایران را به همراه داردطرح های اصیل فرش ایرانی، از آن جهت که با تاریخ و فرهنگ و سایر 
هنرهای سنتی ایران ارتباط تنگاتنگ دارد، هرگز غبار کهنگی و نابودی بر آن نمی نشیند.یکی از مسایل ارزشمند در مورداین 

 فرش دستباف عنصر بسیار شاخصی است"ضعیت اقتصادی می باشد به نقل از حمید کارگر مدیر کل شرکت فرش ایران : هنر و

که در مقایسه با سایر  اقالم صادراتی عدد بزرگی ندارد اما به دلیل ویژگیهای بارزی که دارد اعم از اشتغال زائی ، تثبیت کردن 
ه معیشت خانوار ، نقش افرینی در اقتصاد  مقاومتی نقش مهمی دارد.فرش به دلیل جمعیت در شهرستان ها و روستاها ، کمک ب

 سرمایه گذاری اندک و ارزش افزوده باال برای رشد اقتصادی خانواده و کشور بسیار مناسب به نظر می اید.

خوابیدن مستقیم روی "، [ ،به نقل از باشگاه خبرنگارانwww.rugart.orgبه گزارش پایگاه علمی پژوهش فرش ]            

مواد غذایی جذب   بدن نشود.  الیاف مصنوعی  شود که کلسیمشود و باعث میماشینی باعث کاهش تراکم استخوانی می فرش
 دهندباعثشوند و دردهای استخوانی را افزایش میهای ماشینی مانند پلی پروپلین باعث کاهش تراکم استخوانی میفرش

ها، قدرت حرکتی را گرفته و ها و استخوانهای ماشینی در نهایت با آسیب رساندن به عضلهشود.فرشهای پوستی میحساسیت

هر چند با توجه به دوام کم و ضررهایی  که فرش ماشینی برای استفاده کنندگان  دارد چون "کند.عضالت را ضعیف و ناتوان می

باشد اما با گران شدن مواد اولیه چه برای استفاده کننده و چه  فرش های ماشینی بی نهایت ارزان تر از نوع دستباف آن می
 .برای تو لید کننده ،به صرفه نمی باشد که از فرش های دستباف استفاده شود

 

 

  :هنرستان کار دانش 

در عصر حاضر هنرستان فرش گامی برای آموزش ونگهداری آثار هنری می باشد آموزش فرش به صورت آکادمیک             

که دارای سه زمینه صنعت ، کشاورزی و خدمات است  و هر زمینه دارای آغاز گشت. 9732ازسال در هنرستان های کارودانش 

هر رشته دارای یک یا چند رشته مهارتی می باشد .در کلیه  یک یا چند گروه و هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی است و

 واحد به درسهای مهارتی اختصاص دارد  97واحد به درسهای عمومی و انتخابی و حدود  07رشته های مهارتی این شاخه 

احی قالی و طر» با دو گرایش 9731های آموزش عالی است این رشته از سال دوره کارشناسی فرش یکی از دوره             

ربردی، اموزشکده فنی و کا علمی جامع هنر جویان می توانند در دانشگاه در دانشگاه هنر آغاز به کار کرد.« مرمت 

اکزتربیت افراد و کارشناسان متخصص و آشنا به مبانی علمی و مرهدف این .دهند تحصیل ادامه مرتبط رشته در ازاد دانشگاه 
نظری فرش است؛ به نحوی که بتوانند به احیا هنر فرش پرداخته و مهارت الزم را در مراحل مختلف فرش کسب کنند. 

سازی نههیهمچنین با توانایی کنترل کیفی فرش هنگام بافت و رفع عیوب آن، ضمن شناخت بازار جهانی فرش، بتوانند به ب

 صادرات فرش نیزبپردازند 
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 :آموزش فرش  

، طراحی فرش ،  رنگ و نقطه ، ،آماده سازی آموزش فرش شامل قسمتهای مختلفی می باشد که  شامل آموزش             

و مرمت  کشی فرشخامه و مواد مصرفی،رنگرزی ، چله کشی ، بافت فرش ، بافت تابلو فرش,بافت انواع گلیم و گبه و .....،پایین 

 می باشد

یکی از اهداف کمی در برنامه ششم توسعه شاخه فنی و حر فه ای و کار دانش می باشد.به گفته حسینی مقدم مدیر             
طبق سیاست های عالی اموزش و پرورش تا پایان برنامه "کل دفتر اموزش فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت اموزش و پرورش 

 19در صد می رسد که در سال  09/94به  10-19اد دانش اموزان مشغول به تحصیل در سطح کشور در سال ششم توسعه تعد

  "هزار نفر جذب هنرستان  شده اند. 702هزار دانش اموز پایه سوم 122از  10-19در صد بوده است. که در سال  99این امار 
وان مدرس فنی حرفه ای شهر ری مشغول به تدریس بوده است سال بعن 0پریچهر راد یکی از هنر مندان  موفق قالیبافی که 

او در رشته فرش تحصیل کرده و تا کنون هنر جویان بسیاری را تربیت و وارد بازار کار کرده است . او معتقد است  به گفته او : 

ه به اینکه تنها رشته ای است کافراد عالقه مند به این رشته باید به صورت تئوری و عملی این رشته را دنبال کرده و با توجه 

با کمترین سرمایه بیشترین سود اوری را بدست میاورد و از انجائیکه یکی از نیازهای هنر مندان به نمایش گذاشتن اثار خلق 
شده انها و در معرض دید عموم گذاشتن است که الزمه چنین کاری داشتن فضائی مناسب است و حمایت خانواده ها در 

 انشان می باشد.موفقیت فرزند

 

 

 اینده شغلی)ورودبه بازارکار(:

 از دادیتع که  شوند کار به مشغول خصوصی و فارغ التحصیالن می توانند به عنوان تکنسین فرش در مراکز دولتی             
زش و پرورش.فرهنگسرا.خانه فرهنگ....( شرکت های فرش دستباف و امو)اموزشی مراکز در مربیعنوان به:  عبارتند  مراکز این

 فرش سهامی شرکت.دستی صنایع سازمان.بازرگانی ،وزارت فرش ملی مرکز)رشته این با فرش ماشینی و مراکز دولتی مرتبط 

 خانگی کارگاههای در اشتغال( دستباف
 

 

 :ضرورت توجه به هنر در طراحی هنرستان فرش

پاره ای از اثارمعماری ایرانی  در گوشه وکنار کشورمان معماری باشکوه دوران گذشته را در قامت های استوار بناها             

نگهداری می کند و چه بسیار مواردی که اصول معماری ایرانی ریشه هنر معماری جهان گشته است.درمعماری سنتی ایران بناها 

گرفته است و همیشه همگام با باورهای فرهنگی ،دینی و قومی هر ناحیه بوده باتوجه به هویت و فرهنگ قومی ایرانی شکل 

است. حتی تزئینات بکاربرده شده نیز از این قاعده مستثناء نبوده است . در این بناها ضمن حفظ هویت های فرهنگی در ساخت 
تزئینات در بنا( و استفاده از مصالح بومی  و ساز همواره پنج اصل مردم واری ،پرهیز از بیهودگی،درونگرائی،نیازش )بکار بردن

رعایت شده است. معماری سنتی راه حل ها وشیوه های منطقی جهت فراهم نمودن شرایط اسایش انسان ابداع نموده 

است.بنابراین با استفاده از مصالح موجود در محیط و استفاده خردمندانه از زمین و محیط ،ساخت وساز این بناها در نهایت دقت 
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و توجه بوده و از جنبه اقتصادی نیز با توجه به باورهای  دینی و فرهنگی در جلوگیری از اسراف نهایت دقت و کوشش بعمل 

 امده است تا متحمل کار و هزینه اضافی نگردد.
 

 

 :هدف از طراحی

وظیفه های رسمی ،اخذ  ( موسسه اجتماعی است که در ان ارتباط از یک سو به تحققGAILمدرسه به تعبیرگیل )            

تصمیم ،هماهنگی،تامین قدرت برای رفع نیازها و شکل گیری رابطه های غیر رسمی یاری می رساند و از سوی دیگر به پیشبرد 

هدفهای تربیتی در باره جریان های اجتماعی مانند همکاری ، سازگاری و توافق می انجامد. با توجه به اهداف مدارس فنی و 
دیگری از جمله حس خود افریندگی ،استفاده از تکنولوژی اطالعات و تبدیل روحیه مصرف کننده دانش به حرفه ای ویژگی 

 تولید کننده کار و هنر  را نیز می توان مد نظر قرار داد.

 
 

 :اهداف شاخه تحصیلی

 سرپرستی و کاری استاد و ماهر –اعتالی سطح فرهنگ و دانش عمومی  پرورش نیروی انسانی در سطوح نیمه ماهر             
احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته های خاص علمی و کاربردی  خدمات و صنعت بخشهای برای

 اعتالی سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش فضائل اخالقی بینش سیاسی و اجتمائی

 

 

 عوامل موثر بر هویت یابی طرح:

اصالح و تأیید الگوها از سوی وزارت آموزش و پرورش، در باب طرح فضای آموزشی و به کار گیری آن بعد از بررسی             

های مناسب جهت طرح فضا می تواند کیفیت آموزش را به گونه ای رشد دهد که هدف های طرح و حتی فراتر از آن تأیید 

 شود. 
و معرفی نویی از این هنر در ذهن جوانان ومردم این مرز و بوم و افزایش کیفیت  بسترسازی بهتر برای خالقیت ، احیا            

های آموزش عملی از طرفی و زمینه سازی برای ارتقاء درک کیفیتهای فضایی در هنگام طرح فضا می تواند از جمله نتایج این 

 تحقیق باشند. 

ا از جمله نتایج کاربردی این طرح است.نتایج این تحقیق می بازنگری و اصالح فضاهای موجود و بهینه سازی آن ه           
تواند بصورت الگویی بهینه برای طرح فضا پیشنهاد شود. این الگوها براساس نوع پاسخگویی به طرح فضا، قالبی را به عنوان 

 یک نمونه ایده آل جهت طرح فضاهای آموزش عملی مطرح می کند. 

هائی معماری رسیدن به تعالی در ساخت یک بنا می باشد و هدف هر معمار هم به جا گذاشتن از آنجایی که رسالت ن            
یک اثر متعالی از خود است شاید بتوان یکسری مفاهیم را برای ارتقاء آموزش طراحی معماری جهت محلی مناسب و 

 آکادمیک در جهت ارتقای درک فضا در روند طراحی به شرح زیر پیشنهاد کرد:

 سیستم آموزشی و تعیین اولویت ها که از سیاست های کلی است. بررسی-9

 تالش برای نهادینه کردن این نکات به صورت الگوهای طراحی جهت طرح فضا.-0
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 : بیان اهداف طرح

 طراحی فضاهای آموزشی متناسب با هویت و فرهنگ ایرانی -طراحی هنرستان فرش با تکیه بر کیفیت فضاهای آموزشی-

 تواند شخصیت ویژه ای به منطقه دهد.ارزشهای تاریخی و فرهنگی  و احیای سنت فرش که میحفظ  -

 سازماندهی حرکتی، فضایی و کالبدی  - 

 استفاده از مجموعه توسط گروههای مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سنی  - 

 مختلف بافت و فروش  استفاده از عالیق و استعدادهای جوانان در گروههای مختلف با ایجاد کارگاههای -

 امکان استقرار و آرامش در سایت  -
 حفاظت و نگهداری  ثروتهای فرهنگی آثار تاریخی و یا سنتهای با ارزش  -

 حفظ و احیای  سنت فرش، نمایش , آموزش و نگهداری فرش   -

 اعی ،سنی ،فرهنگی ای مختلف اجتمایجاد فضاهای فرهنگی و آموزشی و نمایشی استفاده از  مجموعه توسط گروهه -

 

 

 :نمونه موردی  

معماری مدرسه آقا بزرگ کاشان اوج تکامل سازماندهی و ساخت فضا توسط معماران   مدرسه آغا بزرگ کاشان : - 1                        

و سازندگان زمان قاجار است. معماری این مدرسه که با کیفیتی شگفت انگیز در مقیاس اجزاء و سازماندهی کل ساخته شده 
انست.انتظام فضاهای پر و خالی و است را می توان یکی از مهمترین و با ارزش ترین نمونه های معماری مدارس سنتی د

ره درشکل شماسرپوشیده و کیفیت هر کدام چه بصورت فردی و چه در کل از کیفیت بسیار خاص و مطلوبی برخوردار است. 

 پرسپکتیو مدرسه اغا بزرگ کاشان نشان میدهد.9

مجموعه آنرا بعنوان یک اکوسیستم درونی و کامل با  این مدرسه نمونه کاملی از معماری اقلیمی است که می توان                         
و محیط طبیعی گرم و خشک تلقی نمود. تنوع فضاهای ساخته شده مانند گودال باغچه با   ارتباطی منسجم بین محیط مصنوع

از جمله کل  حوض وسیع آب و باغچه های سبز، ایجاد سایه ها وجود ارتفاع بلند دیوارها و گنبدخانه جنوبی، فضاهای نیمه باز

گنبدخانه و بخش های شمالی، امکان ایجاد کوران با ایجاد توالی فضاهای پر و خالی، )توسط تغییر فشار مثبت و منفی(، جهت 
درسه م ل توجه ساخته شده اند.گیری بطرف جنوب همگی برای ایجاد فضای مطلوب برای فصول معتدل و گرم با تدابیری قاب

اوج تکامل در ارتباط با تنظیم فضاهای پر و خالی و سرپوشیده و تنوع فضاهای مختلف متناسب با ا بزرگ کاشان را می توان غآ

 عملکرد شرایط محیطی و اقلیمی تلقی نمود. 
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 پرسپکتیو مدرسه آغابزرگ کاشان-1

طرح مقبره بایزید -2                 

 بسطامی

فرش  ایرانی با گرهها و رنگ های زیبایش نا خود آگاه معماری سنتی ایرانی  را بیاد می آورد  آنچه در این دو مقوله              
مشترک است گرهها ورنگ های زیبای آن می باشد و این مشترکات سبب به موازات پیمودن این راه می باشد که در این طرح 

 در حجم بدنه قرار این طرح قراردارد الهام گرفته شده است.  مورد توجه قرار گرفت واز گرههای ایرانی که

 

 
 

 مقبره بایزید بسطامی -3 مقبره بایزید بسطامینمای شرقی و غربی  -2

 

 

 :معماری و فن طراحی  ساختمان هنرستان

می باشد. به این معماری نوعی عمل خالقانه است که مقصود آن شکل دادن به فضای زیست انسان در تمامیتش             

 زیست ایمقتض به بخشی انتقام توان و یافته ترتیب هدف این رشته تربیت افرادی است که براین طیف عمل خالقانه تسلط

یفی زیست و رشد درجامعه فراهم گردد که این از لزومات و اهمیت ک وشرایط کمّی ابعاد ترتیب بدین تا باشند داشته را انسانی

وجود معماری محسوب می شود. امروزه از بسیاری از ساختمانهای هنرستان هاعالوه بر کالسها و کارگاهها، به عنوان مراکز 
رای نمایشگاههای دایم و شود و این احتمال را باید در مرحله طراحی درنظر داشت در این ساختمانها بفرهنگی استفاده می

ها و تاالرهای سخنرانی فضاهایی باید دردسترس باشد همچنین فضاهایی برای حمل های مخصوص رسانهها اطاقموقت کتابخانه

 و نقل، انبار سازی، کارگاهها و قسمت اداری نیز وجود داشته باشد. 
 در شروع طراحی هنرستان باید سه نکته را در نظر داشت:

 وع هنرستان بر کالبدبنا، تاثیر ن-9

 نحوه قرارگیری در بستر با توجه به عوامل موثربرآن  -0
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 گسترش پذیری -7 

 

 

 نحوه قرارگیری در بستر:

شناخت بستر و عوامل تاثیرگذار برآن، اولین مساله ای است که طراح می بایست آنرا به نحو مطلوب حل  نماید.عوامل             

رت خالصه عبارتند )اندازه بستر، جنس زمین، پوشش گیاه، مسیرهای رسیدن به بنا، شکل مسیرها و تاثیرگذار بر سایت بصو

نوع حجم ترددهای ترافیکی در منطقه و نیز تعیین موزه های فعلی و آینده حوزه نفوذ بنا، بررسی مسائل اقلیمی، تعیین مراکز 

بستر جهت تاثیر پذیری و تاثیرگذاری بر یکدیگر که از  جمله فرهنگی وتفریحی در جواربنا، شناخت ابنیه و فضاهای ا طراف 
عوامل جذاب و غیر جذاب که تاثیر  این بایدعوامل موثر برنحوه شکل گیری بنای هنرستان در سایت می باشند. عالوه بر 

با مراجعین از اهمیت مستقیم بر استفاده کنندگان هنرستان را دارد، نیز در نظر داشت.و قابل گسترش باشد. ارتباط هنرستان 

 ویژه ای برخوردار است میبایست طرح هائی انتخاب شودکه قابلیت انعطاف داشته باشد

 

 

 :راهکارهای کلی طراحی معماری هنرستان فرش

 به برنامه ریزی اموزشی و کالبدی بنا توجه ویژه ای مبذول شود. -

 مادی و معنوی افراد استفاده کننده در این محیطتفکر و توجه به برنامه ریزی عملکردی  و مطالعه نیازهای  -
 رعایت شرایط جغرافیائی محل احداث بنا -

 سازگاری با اقلیم ،سازگاری با شهر،محله و شرایط فرهنگی ،اداب ،سنن ،دین ،تمدن،ذائقه و گذران زندگی مردم -

 ها و نیروهاتوجه به تامین مقاومت عناصر سازه ای و غیر سازه ای ساختمان در مقابل باد -

 انتخاب و استفاده از مصالح ساختمانی مناسب از نظر کیفیت و دوام -
 توجه به فناوری جدید ساختمانی -

 رعایت الزامات ساختمانی ، استانداردها ، ائین نامه ها و دستور العمل های مربوطه  -

 انتخاب زمین با وسعت مناسب طبق بخشنامه های وزارت مسکن و شهر سازی -
تالش در ترکیب عوامل فوق برای دستیابی به طرحی ساده ، محکم ، ماندگار ، نجیب و با هویت یک مکان اموزشی هنری  -

 که سالیان دراز کار امد و زیبا باشد.

 

 

 :عمده ترین ویژگی معماری برای ساختمان های اموزشی در اقلیم گرم و خشک

 با اقلیم ساخته می شود .ساختمان ها در این گونه مناطق از مصالح متناسب -

 پالن ها تا حد ممکن متراکم و فشرده بوده و سطح خارجی ساختمان نسبت به حجم ان کاهش می یابد.-
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   ایجاد بادگیر که به شکل طبیعی برای خنک نمودن هوای داخلی می توان استفاده نمود و جلوگیری  از کوران هوا و ورود -

 انهای گرم از طریق پنجره ها و قسمت های باز شوی مناسب.هوای خارجی به داخل ساختمان در زم

 ای ناشی از تابش افتاب گرم نفوذ رساندن حداقل به و کنترل جهت به غربی–استقرار ساختمان به صورت شرقی -

 پیش بینی ساختمان در دو طبقه-

 پیش بینی حیاط مرکزی -

 ی  مناسب به منظور استفاده در مواقعی که هوا مناسب است.فضای خارجو پیش بینی سایه بان های مناسب برای پنجره ها -

 پیش بینی بافت متراکم و به هم پیوسته از طریق اتصال عناصر مختلف به یکدیگر-

 پیش بینی الیه های عا یق حرارتی در جداره های ساختمان-

 پیش بینی سطوح منعکس کننده در کف مشرف به پنجره های افتابگیر-

 تیره و بافت خشن برای سطوح خارجیپیش بینی رنگ -

 استفاده از درختان خزان دار به منظور ایجاد سایه بر روی ساختمان)بخصوص نماهای شرقی و غربی(-

 پیش بینی فضاهای قابل تهویه در زیر بام و سقف دوبله با استفاده از عایق حرارتی در مصالح بام-

 ایه بان باالی پنجره ها و نمای مربوطهپیش بینی شکاف یا فا صله مناسب در محل اتصال س-

استفاده از پوسته ساختمانی با طرح های سنتی که هم به زیبایی ساختمان کمک می کند و هم جهت جلو گیری از اتالف -

 حرارتی می باشد.

 

 

 :عملکردها

یگانه موجودی که روح فضا را درک می کند انسان است و استفاده هایی است که از فضا دارد بنابر این عملکرد هر             

..     .فضا در نهایت تابعی ازانسان است حال این فضا می خواهد یک بیمارستان بشد ،یا یک مرکز تفریحی یا یک هنرستان یا 

ن فضایی ست که میخواهیم طراحی کنیم برای تعیین درست تر این نیازها انچه که مهم است شناخت نیاز های انسان در ا
 باید عواملی مانند فرهنگ ، اقلیم ، اقتصاد ، جامعه شناسی و... را مورد دقت و بررسی قرار دهیم

برای بررسی عملکرد فضا ها درهنرستان فرش در سایت شهر سمنان،ابتدا نیازمند یک دسته بندی کلی هستیم که              

با کمک این دسته بندی و جزء جزء کردن فضا ها ،راحت تر بتوانیم کار بررسی را انجام دهیم.الزم  به ذکر است قبل از هر 
اموزشی می پردازیم.چیز به صورت اجمالی به بررسی کلی عملکرد یک فضای  هدف از طراحی فضای اموزشی،حل کردن  .

روابط فضایی مورد نیاز جهت فر ایند آموزش است به این معنا که فضا هایی که امر اموزش در هر رشته ای نیازمند ان فضا ها 

به بهترین صورتی حاصل و امکانات است، به چه صورت و با چه نظمی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوانند هدف نهایی را 

کنند.در اینجا سعی بر ان شده که بر اساس تقسیم بندی انجام شده، عملکرد جزئی هر بخش و هر فضا را به تفکیک بر اساس 
. نور و فرم و روابط و مصالح و... بررسی و ذکر نماییم  

 

 

 : فرم کالبدی و سازماندهی پالن
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و جایگزینی فضاها ی موجود در یک طرح در پالن و در ارتباط با شرایط محیط منظور از سازماندهی نحوه ترکیب             

اطراف است که این جایگزینی بگونه ای باشد که میزان انطباق و سازگاری طرح و شرایط اقلیمی ان را به حد اکثر ممکن 
 مرکزی می باشد.برساند.در اقلیم سمنان که جزء مناطق گرم و خشک میباشد بهترین حالت استفاده از حیاط 

 

 

 مطالعات بستر طرح:

شود از پهنه کشور را شامل می %0کیلومتر مربع حدود  14922استان سمنان با وسعت :موقعیت جغرافیایی استان سمنان

های خراسان، از جنوب به استان اصفهان و از غرب به استان تهران نیز محدود از شمال به استان مازندران، از شرق به استان

است. این استان از نظر شرایط آب و هوایی دارای سه ناحیه کوهستانی در شمال، ناحیه خشک در قسمت مرکزی و شده 

 سمنان شهرستان مرکز که است سمنان استان ازشهرهای یکی سمنان.ناحیه خیلی خشک کویری در جنوب استان است

که ت.برگرفته اس شهررا وجنوبی شمالی نیمه که است ودشت کوه بخش بردو مشتمل شهرسمنان پیرامون توپوگرافیمیباشد.

 توپوگرافی شهر سمنان دیده می شود.9شماره در نقشه 
 

 

 

 وضع دمایی شهر سمناننمودار -1 نقشه توپوگرافی شهر سمنان -4

 

 

 قلیم:ا

 سمنان ودشت مناطق کوهستانی آن شمالی حاشیه که قرارگرفته وخشک گرم وهوای آب درمحدوده شهرسمنان            

شرایط آب و هوایی کلیه زیرگروههای اقلیم گرم و خشک گردد.  می کویرختم دشت وبه آبرفتی جلگه های آن جنوبی وحاشیه
شرایط وضع دمایی شهر سمنان را نشان میدهد. 9نمودارشماره در زمستان نسبتاً سرد و در تابستان نیمه گرم و خشک است. 

آورد و بسیار زیادی را جهت استفاده از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان بوجود میحرارتی هوا در فصل زمستان امکان 

ر گیری از انرژی خورشیدی باالت به همین دلیل تقریباً در کلیه زیرگروههای واقع در این پهنه اقلیمی درصد ساالنه امکان بهره

نسبی هوا بخصوص در فصل گرم در کلیه زیرگروههای از درصد نیازهای دیگر است. در این گروه بدلیل پایین بودن رطوبت 
گیری از عملکرد مصالح ساختمانی سنگین در بخشی از فصل گرم سال شرایط حرارتی فضاهای داخلی توان با بهرهاقلیمی می

 را کنترل نمود.
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 :صنایع دستی استان سمنان

در این استان انواع صنایع دستی نظیر قالیبافی، گلیم  استان سمنان از مراکز قابل توجه صنایع دستی کشور است.            

بافی، نمد مالی، سرامیک و سفال وجود دارد قالیبافی و تولید قالی و قالیچه از دیرباز یکی از تولیدات مهم استان سمنان به 

رسمنان با راشاغالن تشکیل داده اند وشه 9740درصدجمعیت فعال شهرسمنان درسال  19,99حدود .شمار می رفته است
 3,43درصدی دارد درحالی که میزان بیکاری حوزه نفوذ )شهرستان سمنان( معادل  4,01نفربیکار،نرخ بیکاری 9297

روند رشد اقتصادی شهر سمنان را  0نمودار شمارهدرصداست که نرخ بیکاری شهرسمنان باالترازشهرستان سمنان میباشد.

 نشان می دهد.

 
  رشداقتصادی شهرسمنانروند نرخ نمودار -2

 جلوگیری از گرم شدن کالس

گرچه نفوذ مستقیم آفتاب به فضای داخلی در فصل سرد به گرمایش طبیعی این فضاها کمک می کند اما در ماه             

های گرم نفوذ مستقیم آفتاب به فضای داخلی باعث بیش از حد گرم شدن این فضا شده و عامل منفی محسوب می شود 
ابراین در اقلیم هائی که دارای ماه های گرم در طول سال تحصیلی هستند امکان بیش از حد گرم شدن کالسها در نتیجه بن

نفوذ مستقیم آفتاب به داخل کالس ها وجود دارد لذا الزم است با استفاده از تمهیداتی این احتمال به حداقل ممکن کاهش 

 حتمال بیش از گرم شدن کالس ها را به حداقل ممکن رساند.یابد بااستفاده  از روش های زیر می توان ا

 پیش بینی سطوح منعکس کننده در کف مشرف به پنجره های افتابگیر-
 پیش بینی رنگ تیره و بافت خشن برای سطوح خارجی- 

 استفاده از درختان خزان دار به منظور ایجاد سایه بر روی ساختمان)بخصوص نماهای شرقی و غربی(- 

 بینی فضاهای قابل تهویه در زیر بام و سقف دوبله با استفاده از عایق حرارتی در مصالح بامپیش - 

 پیش بینی شکاف یا فا صله مناسب در محل اتصال سایه بان باالی پنجره ها و نمای مربوطه- 

می تواند معیار تعیین اندازه در کالسهای درس که تنها در روز مورد استفاده قرار می گیرد عملکرد حرارتی پنجره ها در روزها 

باشد همچنین تامین روشنائی طبیعی در کالس ها به اندازه کافی در اکثر گروههای اقلیمی مهمتر از مسائل حرارتی ناشی از 

اندازه پنجره است بنابراین برای پنجرهها در مناطق گرم سایه بان موثر پیش بینی می شود.در اقلیم سمنان بهتر است اندازه 
درصد مساحت کالس پیش بینی شود کم کردن باز شوها در نماهای  90درصد مساحت نمای خارجی یا  72ه ها به پنجر

شمالی ،شرقی و غربی بهتر است زیرا در زمستان آفتابگیرنیستند ودر تابستان از جهات شمال و غرب حرارت زیادی جذب می 

توجه به اینکه سمنان در اقلیم گرم و خشک قراردارد از سایه بان کنند و بادهای زمستانی نیز اغلب از سمت شمال می وزد.با 

 هائی با عمق زیاد استفاده شود که از ورود هوای گرم به داخل کالسها ممانعت بعمل آید.
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 تاثیر رنگ خارجی در دما:

درجه  92روشن به جای رنگ های متوسط دمای سطح خارجی دیوار جنوبی حدود  استفاده از رنگهایدر صورت             

سلیسیوس کاهش خواهد یافت و این کاهش دما در تعدیل شرایط داخل حائز اهمیت است.به منظور گرم نگاه داشتن کالس 
و جلوگیری از اتالف های درس با توجه به اقلیم کاهش میزان گرمایش مکانیکی از طریق بهره گیری از انرژی خورشیدی 

 حرارت  ایجاد شده در کالس و دریافت حداکثر انرژی خورشیدی تابیده شده در کل سال امکان پذیراست. 

 

       

 استاندارد ها و روابط در طراحی هنرستان کاردانش

امه زیربنای مورد نیاز آن و برن برنامه ریزی فیزیکی با در نظر گرفتن نوع و تعداد فضاهای مورد نیاز، ظرفیت هر فضا و            

آموزشی مصوب، انجام خواهد شد. در تعیین مطلوبیت محیط آموزشی ،تجهیزات مورد نیاز  از مواردی است که در طراحی 

های جسمی هنرجویان های تجهیزات و استانداردهای متناسب با  ویژگیفضاهای آموزشی باید درنظر گرفته شود. ابعاد و اندازه
 یت است.حایز اهم

ای و کار و دانش، حداکثر آموزان شاخه فنی و حرفهبرنامه کاری یا برنامه آموزشی بر اساس هدف اصلی برای دانش            

ساعت تنظیم  4ساعت و حداکثر  9روز در هفته و هر روز حداقل  9ساعت است. برنامه هفتگی واحدهای آموزشی برای  94

 شده است.

 

 

 دسته بندی فضاها 

های آموزشی چنین نتیجه آید. بطور کلی از بررسی برنامهبا توجه به برنامه کارکردی، نیازهای فضایی بدست می            

باشند.که با توجه به رشته مورد نظر شود که در مدارس کاردانش، دارای سه گونه کارگاه سبک، نیمه سنگین و سنگین میمی

 احتیاج به کارگاه نیمه سنگین داریم.  
بندی و نوع فعالیتهای هر گروه، این فضاها شامل فضاهای ارتباطی ، آموزشی ،پرورشی، فرهنگی بر اساس گروه            

 توانمی را فضاها این …باشند فضاهای آموزش عملی وکمک آموزشی شامل کارگاه، آزمایشگاه و ،نمایشی،خدماتی و اداری می

 .دنمو تقسیم باز وفضاهای بسته فضاهای دسته دو به
 

 

 :کالسهای آموزشی 

نفر در کالس ذکر  70-92آموزان در مقطع متوسطه،، بهترین تعداد دانشTimesaverکالسها:  در کتاب  ظرفیت            

 نفر را ظرفیت مطلوب کالس در مقطع متوسطه اعالم نموده است. 92شده است و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، 
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آموز در کالس و نیز در نظر داشتن جدول پایه نفر دانش 92کالسها: ابعاد کالس درس براساس تعداد حداکثر ابعاد             

متر است. طول  0/3(و اندازه بهینة آن M 3متر) 7/9(، می باشد. حداقل عرض مفید کالس درس M 1/2سانتیمتر) 12
گردد.حداقل ارتفاع کالس در مناطق گرمسیر هاد می( پیشنM 1متر) 9/4ردیف میزوصندلی،  0مناسب کالس برای استقرار 

 شود.پیشنهاد می  0/7-9/7

تجهیزات کالس:استانداردهای متداول جهانی برای عناصر موجود درکالس درس, مناسبترین میز و نیمکت برای             

ز آوینگهداری تجهیزات کالس، کمد و رختدار برای باشد. عالوه بر این موارد، قفسة قفلمدارس، نوع تک نفره و صندلی می
المقدور به ( که مبلمان و اثاثیه در کالس درس، حتی9149آموزان نیز ضروری است. توصیه شده است)یونسکو برای دانش

 صورت توکار قرار داشته باشند.

گیری مشارکتی و تکالیف نفری برای مباحثه گروهی و یاد 9تا  9چیدمان  کالس :نشستن گروهی در گروههای             
باشد. برای نظارت بر تمام فعالیتها در چیدمان گروهی، معلم باید قادر باشد که ببیند در مراکز گروهی کوچک مناسب می

 افتد  فعالیتی هر گروه چه اتفاقی می

در یک سمت واقع شده باشد،  های نورگیریبه منظور ایجاد نور کافی در کالس در صورتی که پنجره : نور در کالسها            

برای آنکه تاثیر نور خورشید که منبع نور . سطح کل پنجره ها نباید از یک پنجم الی یک هفتم سطوح کالس کمتر باشد

شود، بطور مستقیم به کالس وارد نشود، بکار بردن سایبانهای مناسب از قبیل سایبان باالی پنجره طبیعی کالس محسوب می

 شود.ای توصیه میرهو یا سایبان کرک
 

 

 فضاهای آموزشی عملی:

) آتلیه طراحیوآتلیه رنگ آمیزی و نقطه گذاری(  کارگاه :فضاهای مورد نیاز هنرستانکاردانش  فرش شامل:آتلیه ها             

گرزی (    ها: ) کارگاه بافت، کارگاه مرمت ، کارگاهرنگرزی ( آزمایشگاهها: ) آزمایشگاه رنگ آمیزی ، آزمایشگاه رن
رفاهی:   آمفی تئاتر   ،کتابخانه ، نماز خانه   بخش نمایشی: سالن نمایش دائم           سالناجتماعات        -بخشفرهنگی

 سالن چند منظوره  )سالن نمایش موقت  (               

 -3اتاق کارکنان  -9کارگاه  مسئول  -0اتاق مربیان  -9معاون آموزشی -7اتاق معاون -0اتاق مدیریت -9بخش اداری: 
  آبدارخانه-مربی بهداشت   بخش خدماتی: -99مشاور تحصیلی  -92 مامور خرید -1ات  حراست وانتظام-4مالی)حسابداری(  

 نگهبانی-  سرایداری -انبارها  -موتورخانه   -سرویس ها  -

 

 

 :استانداردهای توصیه شده برای کارگاهها

های فنی دارای فضاهای جنبی از قبیل انبار، اتاق مسئول و رختکن هستند. به منظور قرار دادن وسایل کار و گاهکار                        
ی مهارتی مزبور باشند. همچنین رعایت موارد ی رشتههای متناسب با وسایل ویژهها باید دارای ابعاد و اندازهتجهیزات، کارگاه

ها های پیشنهادی برای انواع کارگاهالکتریکی و مکانیکی الزامی است. ابعاد و اندازههای ها و سیستمایمنی در مورد دستگاه

استانداردهای مختلف برای تعیین سطح این فضا با یکدیگر هم قول  .متر 9/90*9/99متر مربع و ابعاد  904مساحتی حدود 

و در جمهوری  0.21-0.28در انگلستان  2,21- 2,94نیستنداستاندارد سطح ارائه شده برای این فضا در ایاالت متحده 
ابعاد فضاهای کارگاهی با توجه به تجهیزات مورد نیاز، حدود .متر مربع بر نفر توصیه گردیده است 2,0-2,7فدرال آلمان 

 متر برآورد شده است.   4/92*0/3
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 استانداردهای توصیه شده برای مدرسه با استفاده از آئین نامه بهداشت مدارس

طرح آن بایستی طبق ضوابط و معیارهای طراحی فضای آموزشی و پرورشی سازمان نوسازی ، توسعه وتجهیز مدارس             

کشور تهیه واجرا گردد . محل آن در فاصله و موقعیت مناسبی نسبت به مراکز جمعیتی و نواحی مسکونی و آموزشی بوده ، 

بیمارستان ، تیمارستان ، گورستان ، زندان ، خطوط راه آهن ، بزرگراهها باید دقت شود تا محل احداث مدرسه در جوار 

متر ( تامدرسه را رعایت  022قرارنداشته  در صورتی که ابتدا مدرسه احداث شده باشد سایر مراکز باید فاصله مناسب)حداقل 
امل آلودگی زا مانند کارخانجات صنعتی، با توجه به تعیین جهت وزش باد ، زمین انتخابی نباید در مسیر و مجاورت عو .نمایند

شیمیائی ، محلهای دفن زباله ، فاضالب شهری ، دامداری ، مرغداری دباغ خانه ها ، کشتارگاهها ، کوره های آجرپزی ، محل 

 معیار محاسبه.و غبار نماید قرار داشته باشد انباشت کود و سایر مراکزی که به نحوی ممکن است ایجاد دود ، بو و گرد 
مساحت زمین مورد نیاز به منظور احداث مدرسه ، تعداد دانش آموزانی خواهد بود که در آن مدرسه به تحصیل اشتغال 

 خواهند داشت.

 

        

 انواع سازماندهی فضاها در کنار هم

یابی هر فضا در کالبد ساختمان آموزشی شامل موارد زیر است:معیارهای مکان                 

ی آموزشی، اداری یا خدماتی(ارتباط میان فضاها)رابطهنوع -9  

میزان رفت و آمد)سیرکوالسیون( میان فضاها در کار روزانه-0  

ارایه داد می توان  را میان بخشهای اصلی 7شماره در اغلب ساختمانهای آموزشی، نمودار   

  

 

 3-نمودار ساختمان های آموزشی

 

 

طرح نهایی:   
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غیر قابل  در طراحی هنرستان کاردانش فرش  از شاخصه های اصلی معماری کویری به عنوان اصول:طراحیروند             

اولین اصل در طراحی یک فضای آموزشی پس از شناخت سایت وروابط حاکم بر آن، تعیین نوع .انکار استفاده شده است
این پروژه با توجه به اقلیم گرم وخشک سمنان  سازماندهی مورد نیاز با توجه به اقلیم منطقه ی مورد نظر می باشد.در

،سازماندهی مرکزی به عنوان عنصر عملکردی ومنظر ساز راه حل بهینه انتخاب شده است.در سازماندهی مرکزی همانگونه که 

ری جهت گیاشاره گردید، اجزاء گرداگرد یک عنصر مرکزی بزرگ وغالب قرار گرفته اند که در این پروژه با توجه به نوع اقلیم، 

مناسب جغرافیایی ،  درونگرایی ومحصوریت فضا ، ، استفاده از فضای باز مرکزی ) حیاط مرکزی ( به عنوان عنصر مرکزی 
.نوع چیدمان فضاها پیرامون این حیاط مرکزی، بستگی مستقیم با نیروهای داخلی وخارجی  بزرگ در نظر گرفته شده است

ر می گیرند به طور کلی شامل بخش اداری، بخش آموزشی، بخش کارگاهی وآمفی سایت دارد.فضاهایی که اطراف حیاط قرا

متری، بخش اداری وآموزشی که در اولویت قرار دارند باید در  72تاتر می باشد.با توجه به دسترسی اصلی سایت از خیابان 
با بافت محله ای ومنطقه ای قرار گرفته نزدیکترین ارتباط با این ورودی باشند.آمفی تاتر در امتداد محور اصلی ودر همجواری 

است.با توجه به اینکه جامعیت این هنرستان در دو زمینه تعریف شده است، بنابراین فضاهای فرهنگی ان باید قابلیت استفاده 

یم بندی ر تقسبا بافت محله ای، همجوار باشند.بنابراین د عموم را نیز داشته باشند ، لذا در قسمتی از سایت قرار گرفته اند که 

 9شماره سایت چیدمان فضاهای کلی مورد نیاز به صورت دیاگرام 
با توجه به جهت گیری بهینه ی ساختمان             قرار می گیرند.

)از نظر بهترین زاویه ی نورگیری ( کلیت حجم کالبدی در نظر 

گرفته شده به صورت مستطیل و مربع طراحی شده است.در وسط 
یاط مرکزی طراحی شده  که وجود آن در این این  مستطیل  ،ح

 قسمت پاسخی است به شرایط اقلیمی نامناسب.

 

 دیاگرام چیدمان فضاهای کلی-4    

برش طولی و  9پالن طرح و شماره 0موقعیت سایت را در نقشه هوایی نشان میدهدو شکل شماره  9شکل شماره             

نما برش  99نما برش غربی و شماره  92نمای شرقی و شماره  1داخلی و شماره نمای  4نمای شمالی و شماره  3شماره 

 پرسپکتیو سایت را نشان میدهد. 90جنوبی و شماره 
 

 
 

 
 

 پالن-0 نقشه هوایی )طرح هادی(-9
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 برش طولی—6

 

 شمالی نمای--7

 
  

 نمای داخلی-8

- 

 نمای شرقی-9

 

 نما برش غربی-11

 
 نما برش جنوبی-11

 

 

 
 پرسپکتیو-29

 نتیجه گیری:

یکی از مهم هنر همیشه جزِ الینفک زندگی ایرانی بوده و هنر فرش و معماری از اصیل ترین این هنرها بشمار میرود.            

ترین بخش های نظام اموزشی هر کشور نظام اموزش فنی و حرفه ای است و با توجه به ان از جمله خط مشی های اساسی 

کشورها برای تربیت نیروی انسانی در سطح پیش دانشگاه به شمار می اید. هنرستان فنی حرفه ای با اهداف مختلف بویژه تدارک 
ه اشتغال و ادامه تحصیل تاسیس شده اند اما کیفیت پائین انها و نبودن ظرفیت الزم در جامعه زمینه های هدایت دانش اموزان ب

و وجود انواع نا برابری جنبشی در محیط کار ، موانع جدی در راه تحقق این اهداف در هنرستان ایجاد کرده است. وجه حائز 

د تاثیر مکان ها و فضاهای اموزشی برمخاطبانش می باشد .زیرا اهمیت دیگری که در این زمینه می توان ان را مورد توجه قرار دا
این فضاها بطور ذاتی تاثیر گذار بر دانشجویان در گیر با این فضاها می باشد .لذا این امر حساسیت موضوع را چند برابرمی کند 

و اقتصادی و از سوئی دیگر  طراحی اموزش هنری بدلیل ذات هنری بودنشان از سوئی تاثیر پذیر از محیط و شرایط اجتماعی

تاثیر گذار بر هنر جویان اینده که یکی از بخش های خالق پیکره جامعه اند می باشد هدف از اموزش هنر فرش تربیت افراد و 

کارشناسان متخصص و اشنا به مبانی علمی و نظری فرش است بطوری که بتواند به احیاء و نوزائی هنر فرش پرداخته و مهارت 
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در مراحل مختلف تولید فرش کسب کنند و همچنین با توانائی کنترل کیفی فرش هنگام بافت و رفع عیوب ان ضمن الزم را 

شناخت بازار جهانی به بهینه سازی صادرات فرش نیز بپردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که در نظر گرفتن فضای خاص برای 
و ایجاد در امد و کمک برای گروهی ازجوانان به منظور کسب و کار انجام فعالیت های اموزش برای بدست اوردن تخصصی خاص 

 موثر یعمل–به اقتصاد خانواده ودر نتیجه به کشور از جمله راهکارهایی است که در هویت بخشی و ارتقاء کیفیت اموزش تئوری 

اموزش افراد حرفه ای برای  در پذیری نا انکار نقش دارای که ای حرفه فنی اموزش مرکز طراحی  به خاص توجه. بود خواهد

ورود به جامعه و تبدیل ان به یک جامعه حرفه ای و در حقیقت تزریق مهارت در همه سطوح کاربردی ان دارد، مسئله ای است 
که با توجه و دقت و ساز ماندهی و فضاهای اینچنین که مشابه کارگاههای کوچک اما بایک سیستم اموزشی مدون در جامعه 

،الزامی میباشد. باتوجه به موازی بودن این هنر بامعماری با توجه به نقوش مشترکشان و به منظوراحیای این  موجود میباشد 

 در این مقاله توجه خاص شده است.هنر در مورد فرش استفاده از معماری  سنتی 

 

 

 جمع بندی:

ایرانی دارد، وما باید به  آنچه که داریم بیاندیشیم نه اندرکاران و مردم جانبه دستاحیای هنر مقتدر ایرانی نیاز به حمایت همه

نمایدصنعت فرش به درآمدزا ضروری می به منظور رهایی از اتکاء به در آمدهای نفتی ،توجه به سایر بخشهای آنچه که نداریم

ر ها بسیار مناسب به نظکشور گذاری اندک و ارزش افزوده باال،برای رشد اقتصادیدلیل برخی ویژگیها چون تولید با سرمایه

مدیریتی مورد  باید با رعایت مسائلرو،میای برخوردار است ازاینویژه رسد و با توجه به خاصیت اشتغالزایی آن از توجهمی
 گردد. و به ارائه راهکارهای مناسبی منتهی تحلیل و بررسی قرار گرفته

 

 

 راهکارهای پیشنهادی:

 مطلوب درهنرستانها و دانشگاه ها وایجاد رشته فرش با کیفیت  -9

 تبلیغات فراگیروبرگزاری المپیاد ها ،جشنوارهها  ونمایشگاهها -0

ن ها و حمایت از  شاغلین درایپرداخت تسهیالت بانکی به دست اندرکاران شبکه تولید و توزیع مواد اولیه با کمک تعاونی -7
 رشته

 منابع :
 مهاجری ،برادران کوروش. محمودی:مترجمین  نیکالس.هاییج،بوسما–.ویراستاران  ارنست .اطالعات معماری نویفرت -نیوفرت

  سازان آینده.  تهران.  ،پریما

 رضوی و حسن آذرپاد, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی,اهلل حشمتیفرشنامه ایران, فضل

انتشارات علمی فرهنگی ,  , 9739رید ,هربرت, معنی هنر, ترجمه نجف دریا بندی,      

نشر آگاه, چاپ اول , ,9749میخائیل, لیف شینر, فلسفه هنر از دیدگاه مارکس, ترجمه مجید مددی,          

چاپ چهارم, انتشارات دانشگاه  ,9749یورگ کورت, گروتر, زیبایی شناسی درمعماری, مترجم دکتر جهانشاه پاکزاد و همایون,

 شهید بهشتی, 

 انتشارات امیر کبیر  ،9700 ،ترجمه کاوه دهگان  هنر چیست ؟ ،  ئون ،ل تولستوی ،

 ,نشر مرکز9739احمدی, بابک, درسهای فلسفه هنر, 
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روزنامه جهان اقتصاد(حمید کارگر )مدیر روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران          

کتاب ارزیابی فضاهای آموزشی      

روانشناسی محیط، دکتر شهرناز مرتضویفضاهای آموزشی از دیدگاه        

، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی9733، تابستان 09طاهباز، منصوره مجله صفحه شماره      

سروش دانش،می السبک شناسی معماری اس،کریم پیرنیا، محمد      

 
 [www.weatherbase.com] 

 [www.rugart.org ] 
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