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مؤسسه نیکوکاری حضرت فاطمه الزهرا )س( - یزد
مجتمع آسایشگاه های معلولین و سالمندان

این	مؤسسـه	در	سـال	1371	در	تفت	)	نزدیک	شـهر	یزد	(	به	شـماره	ثبتی	100	،	با	مسـاحت	180/000	مترمربع	تأسیس	شـد	.	پـس	از	تکـمیل	
این	پروژه	،	750	فرصـت	شغلی	ایجـاد	شـد	.	با	اختصـاص	دادن	7	میلیارد	ریال	بودجـه	در	سـال	1385	،	این	مؤسسـه	مـیزبان	105	نفـر	از	کودکان	
عقب	مانده	ذهنی	،	130	نفر	از	سالمندان	زن	و	مرد	،	در	دو	سالن	جداگانه	و	53	نفر	از	بیماران	روانـی	مزمن	شده	است	،	و	توانایی	اضافه	کردن	1500	

تخت	،	برای	افرادی	که	از	نظر	مالی	در	طبقه	ضعیف	جامعه	هستند	را	دارد	.
		این	مـرکز	شامل	بخـش	های	دیگری	چون	،	سـاختمان	اداری	،	درمـانگاه	،	کارگاه	حرفـه	آموزی	و	اشتغال	،	روانشـناسی	و	کار	درمـانی	و	غیره	است	.

قلب	های	نومید	و	تنها	،	در	انتظار	و	سپاسگزار	حمایت	های	مالی	و	معنوی	نیکوکاران	ایرانی	هستند	.

برای کمک به ما

شماره	حساب	واریز	کمک	:
0100777875008	-		سپهر	صادرات

222846011	-		جام	ملت

MNFATEMAHALZAHRA@gmail.com  	:	الکترونیک	پست

کد	پستی	:	691	-	89165



مهدی	گرامی 	 	 	 	 										مدیرعامل	و	سرپرست	گروه	طراحی	 	
محسن	گرامی 	 	 	 	 										رئیس	هیئت	مدیره	و	مدیر	گروه	ساخت	 	

رنه	پیازک 	 	 	 	 	 										مدیر	فنی	و	دستگاه	نظارت	 	
										معماران 	

										مهندسان	سازه	و	تأسیسات 	

										مهندسان	ساخت 	

										پشتیبانی 	

										رسانه 	
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شیوا	حسینی
امیر	غفاری
منا	مهری
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نشـریه	کلیـاس	،	به	منـظور	معـرفی	فعـالیت	های	گـروه	معمـاری	کلیـاس	کـویر	و	نیز	ایجاد	

	ارتباط	مستمر	با	کارفرمایان	،	سـرمایه		گذاران	و	همکاران	حرفـه	معمـاری	و	صنعت	ساختمان

و	جلب	مشـارکت	گسترده	ایشـان	برای	توسـعه	این	حرفـه	منتشر	می	شود	.
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                سخن آغاز

گروه	معماری	کلیاس	کویر
مهدی	گرامی

گروه	معماري	گرامي	و	همکاران	در	سال	1376	براي	طراحي	و	اجراي	پروژه	هاي	معماري	تأسیس	شد	.	هدف	ما	رسیدن	به	معماري	مطلـوب	براي	
زندگي	ایراني	بود	.	هرچند	پروژه	ها	بیشتر	بر	پایه	تالش	هاي	فـردي	شکل	گرفت	،	ما	سعی	کردیم	تا	زمینه	هاي	الزم	براي	تغییر	به	سوي	کار	گروهي	

را	فراهم	آوریم	.
گروه	ما	به	تدریج	شکل	گرفت	و	نیروهاي	ارزشمندي	به	آن	اضافه	شد	.	به	منـظور	شکل	دهي	قانوني	حرفـه	خود	و	ایجاد	بسـتر	مناسب	براي	رشد

و	توسـعه	در	سال	1385	،	گروه	معماري	کلیاس	کویر	،	نخستین	شرکت	وابسته	به	گروه	گرامي	و	همکاران	تأسیس	شد	.
با	سـازماندهي	این	گروه	،	پروژه	هاي	متعددي	احداث	شـد	و	اکنون	پس	از	چهار	سال	،	مورد	توجه	کارفرمایان	و	همـکاران	خود	هستیم	.	در	فعالیت	هاي	

خود	افتخـارات	رسمي	دریافت	جوایز	معمـاري	داشـته	ایم	،	اما	مهمترین	افتخـار	ما	اعتمـاد	کار	فرمایان	نسبت	به	خدمات	ما	بوده	است	.	
کار	در	گروه	معماري	کلیاس	کویر	بر	سـه	اصل	استوار	است	،		مسئولیت	پذیري	آگاهانه		،		راستي	و	کار	گروهي	.	و	این	سـه	اصل	به	ما	کمک	کرده
تا	بتوانیم	پیوسـته	شرایط	حرفـه	خود	را	بهبـود	بخشیم	.	نزد	ما	حرفـه	واژه	ایست	مقدس	که	تقدس	عمل	به	آن	،	ما	را	از	پرداختن	بـه	منفعت	طلبي	هاي	
غیر	اخالقي	مصـون	مي	دارد	.	ما	بر	این	باوریم	که	معمـاري	رنگ	زیبایي	به	خود	نمي	گیرد	مگر	آنکه	بر	پایه	هاي	دانایي	و	راستي	استوار	باشد	؛	و	پویا	
و	بالنده	نمي	شـود	مگر	با	ممارسـت	مبتني	بر	دانش	؛	و	شکل	نمي	پذیرد	مگر	با	مسئولیت	پذیري	آگاهانه	.	ما	تالش	کرده	ایم	همکاري	ها	و	کارگروهي	

را	بر	این	باورهاي	مشترک	استوار	سازیم	.	
در	آغاز	سال	1389	بر	آن	شـدیم	تا	معرفي	و	اطالع	رساني	فعالیت	هایمان	را	با	رویکردي	جدید	آغـاز	کنیم	؛	رویکردي	که	بتواند	از	طریق	مشارکت	

گسترده	کارفرمایان	و	همکاران	فضـاي	جدیدي	براي	پیشرفت	و	توسعه	شرکت	ایجاد	کند	.	
»	نشریه	کلیاس	«	نخستین	گام	براي	این	رویکرد	جدید	است	.	این	نشریه	با	هدف	ایجاد	ارتباط	مستمر	با	کارفرمایان	و	سرمایه	گذاران	،	پیمانکاران

و	زنجیره	تأمین	کنندگان	کاال	،	معماران	،	مهندسان	و	مشاوران	همکار	و	نیز	جلب	مشارکت	ایشان	منتشر	مي	شود	.	
مطالب	مندرج	در	کلیاس	بر	دو	محـور	اصلي	»	معماري	«	و	»	صنعت	ساختمان	«	استوار	است	و	تالش	مي	کنیم	تا	مطالب	،	ضمن	برخورداري	از	ساختار	

نظري	صحیح	،	قابلیت	کاربردي	نیز	داشته	باشد	.	
»	گروه	معماري	کلیاس	کویر	«	از	تمامي	همکاران	و	شرکت	هایي	که	با	ارسال	مقـاله	و	نیز	معرفي	محصوالت	خود	در	فرایند	فراهم	آوري	نخستین	
شماره	»	کلـیاس	«	مشارکت	داشته	اند	سپاسگزار	است	و	از	تمـامي	همکاران	ارجمند	خود	دعـوت	مي	نماید	تا	با	ارسال	مقـاله	و	نقد	و	نقطه	نظرهای	

خویش	،	این	تالش	حرفه	اي	را	یاري	کنند	.	
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معماری    معماری    معماری            

کیفیت	و	چگونگی	محصول	معماری	از	منظر	فرم
گروه	معماری	کلیاس	کویر	.	مهدی	گرامی

موضـوع	 این	 تا	 دارد	 بر	آن	 سـعي	 نوشـتار	 این	 	. کرد	 بررسي	 گوناگون	 جهات	 از	 مي	توان	 را	 معماري	 محصـول	 چگونگي	 و	 کیفیت	 ارزیابي	
را	از	منظر	فرم	مورد	توجه	قرار	دهد	،	به	گونه	اي	که	ضمن	توجه	به	تمامي	جنبه	هاي	محصول	معماري	شاخص	هایي	براي	این	ارزیابي	ارائه	دهد	.	
فرم	با	همه	ویژگي	ها	و	اجزاء	خود	در	برگیرنده	تمامي	کارکرد	ها	و	مفاهیم	آشکار	و	نهان	در	معماري	است	از	این	رو	مي	توان	فرم	را	جوهره	اصلي	
زبان	معماري	دانست	.	زباني	که	در	گذر	زمان	به	واسطه	آفرینندگان	و	کاربران	خود	،	در	مسیر	دانایي	بالنده	مي	شود	و	هویتي	نو	شونده	خواهد	داشت

و	در	مسیر	روزمرگي	و	بي	خردي	،	بي	هویت	و	باري	به	هر	جهت	مي	شود	.
مستتر و	 بارز	 مفاهیم	 و	 کارکردي	 عناصر	 تمامي	 دارد	 سعي	 و	 مي	شود	 متبادر	 فرم	 از	 که	 است	 پیام	هایي	 بر	 متمرکز	 ارزیابي	 روش	 این	
ارزیابي	 مؤلفه	ها	 این	 جمع	بندي	 طریق	 از	 و	 دهد	 قرار	 بررسي	 مورد	 فرم	 از	 آن	 اثر	پذیري	 و	 فرم	 بر	 تأثیرگذاري	 طریق	 از	 را	 معماري	 محصول	 در	
الزم ارزیابي	 	، طرح	 شکل	گیري	 فرایند	 در	 تا	 مي	کند	 کمک	 طراح	 به	 روش	 این	 این	که	 ضمن	 	. باشد	 داشته	 معماري	 محصول	 از	 جامعي	

از	محصول	معماري	خود	داشته	باشد	.	پیام	هاي	ناشي	از	فرم	در	دو	بعد	کمي	و	کیفي	قابل	دریافت	و	ادراک	اند	:

پیام هاي بعد کمي: 
فرم از	 بهره	مندي	 چگونگي	 نیز	 و	 	، فرم	 بر	 کارکردي	 عناصر	 و	 عملکرد	 تأثیر	 از	 ناشي	 که	 مي	شود	 اطالق	 پیام	هایي	 به	 بعد	کمي	 پیام	هاي	

در	مواجه	با	عناصر	کارکردي	معماري	اند	.	عناصر	کارکردي	را	مي	توان		به	سه	بخش	تقسیم	نمود	:	
1(	عناصر	کارکردي	استوار	سازنده	بنا	که	شامل	سازه	،	تهـویه	،	تأسیسات	مکانیکي	،	تأسیسات	الکتریکي	،	نظام	هوشمند	سازي	و	عناصري	از	این	قبیل	

است	.
2(	عناصر	کارکردي	تعریف	کننده	فضا	که	از	کاربري	هاي	اصلي	بنا	نظیر	مسکوني	،	اداري	،	تجاري	،	مجتمع	فرهنگي	و	غیره	آغاز	و	به	جزء	فضاهاي	

عملـکردي	مانند	ورودي	،	سـرسـرا	،	سالن	اجتـماعات	و	یا	هر	فضاي	عملـکردي	دیگري	تسري	مي	یابد	.
3(	عناصـر	محیطي	تأثیر	گذار	بر	بنا	نظیر	اقلیم	،	تابش	زمین	،	تابش	نور	،	آلـودگي	هوا	،	آلـودگي	صـوتي	که	هر	یک	به	نوعي	مي	تواند	در	ویژگي	هاي	

فرم	و	جنس	آن	مؤثر	باشد	.

در	هر	یک	از	موارد	فوق	مهمترین	موضوعات	قابل	بررسي	در	ارزیابي	محصول	معماري	عبارتند	از	:
1(	انتخاب	فرم	با	توجه	به	تأثیرگذاري	و	تأثیر	پذیري	آن	نسبت	به	عناصر	کارکردي	که	بر	این	اساس	میزان	درستي	انتخاب	فرم	با	توجه	به		ویژگي	هاي	

شکلي	و	جنس	آن	مورد	ارزیابي	قرار	مي	گیرد	.	
2(	روش	ها	و	تکنیک	هاي	حل	موضوعات	که	بر	این	اساس	میزان	مهارت	معمار	و	کارایي	معماري	مورد	ارزیابي	قرار	می	گیرد	.	

3(	مصالح	و	تکنیک	ساخت	که	بر	این	اساس	میزان	درستي	و	دوام	محصول	معماري	مورد	ارزیابي	قرار	مي	گیرد	.
در	هر	یک	از	ارزیابي	هاي	فوق	الزم	است	امکانات	فناوري	،	نیروي	انسـاني	،	اقتصـاد	و	بودجه	براي	تحقق	محصـول	معمـاري	مـورد	نظر	قرار	گیرد	.

پیام هاي بعد کیفي :
پیام	هاي	بعد	کیفي	پیام	هایي	هستند	که	کیفیت	فضا	را	بر	اساس	کلیت	محصول	معماري	و	رابطه	آن	با	انسان	و	محیط	پیرامون	او	معرفي	مي	کنند		
را آن	ها	 مي	توان	 که	 مي	کنـد	 ایجاد	 درون	 و	 بیرون	 به	 نسـبت	 فضـایي	 روابـط	 خود	 جنـس	 و	 شکلي	 ویژگي	هاي	 تمـهید	 به	 معمـاري	 محصـول	

به	مؤلفه	هاي	زیر	تقسیم	نمود	:	
1(	رابطه	بیرون	و	درون		عبارتست	از	میزان	و	کیفیتي	از	فضا	که	از	بیرون		به	درون	انتقال	مي	یابد	و	بالعکس	از	فضاي	درون	به	بیرون	انتقال	مي	یابد	.

2(	رابطه	بیرون	با	بیرون	محصول	معماري	دریافتي	از	فضاي	بیرون	را	بر	خود	نمایان	مي	سازد	و	متقاباًل	بر	پیرامون	خود	اثر	گذار	است	.	
3(	رابطه	درون	با	درون	محصـول	معماري	دریافتي	از	فضاي	داخل	را	در	خود	نمایان	مي	سازد	و	متقاباًل	بر	فضاي	درون	خود	مؤثر	است	.	
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هر	یک	از	روابط	مذکور	به	نوعي	ارتباط	دو	جانبه	با	دو	موضوع	زیر	دارد	:	
تمـایز اصـلي	 وجـه	 که	 موضـوع	 این	 	. مي	شـود	 شـامل	 را	 بنــا	 پیرامـون	 و	 درون	 فعــالیت	هاي	 تمـامي	 که	 اســت	 زندگـي	 موضـوع	 	:  ابتـدا 

»	محصـول	معمـاري	«	از	»	ساختمان	«	است	هم	بخشي	از	کیفیت	معمـاري	را	شامل	مي	شود	و	هم	محل	اثر	کیـفي	آن	است	.	
چگـونگي	و	نحـوه	زندگي	کاربران	و	نیز	جریان	زندگي	پیرامـون	بنـا	بازتابي	در	فضـا	دارد	که	تأثیر	آن	بر	کیفیت	محصـول	معمـاري	اجـتناب	ناپذیر	
است	.	همچنین	میزان	استمرار	زندگي	در	فضا	تأثیر	مستقیم	بر	دوام	تأثیر	کیفي	آن	دارد	و	نحوه	و	کیفیت	زندگي	مي	تواند	قوام	و	پویایي	فضاي	معماري	
را	به	ارمغان	آورد	.	از	سوي	دیگر	فرم	و	فضای	ناشي	از	آن	بي	تردید	تأثیر	در	کیفیت	زندگي	دارد	.	آرامش	،	نشاط	،	شعف	،	آسودگي	،	کشف	،	عظمت	

که	همگی	حاالتی	از	خوشایندی	هستند	و	مي	توانند	متأثر	از	فرم	و	فضای	حاصل	از	آن	باشند	.	
دوم :	بافت	و	طبیعت	همجوار	محصول	معماري	است	.	از	این	رو	نگرش	و	برخورد	با	آن	تأثیر	مستقیم	بر	فرم	و	روابط	فضاي	ناشي	از	آن	دارد	و	بالطبع	

محصول	معماري	تأثیر	جدي	بر	محیط	همجوار	خواهد	داشت	.	

ارزیابي نهایي :
از	تلفیق	پیــام	هاي	بعد	کـمي	و	بعد	کیـفي	محصـول	معمـاري	و	بررسي	آن	در	بســتر	شکل	گیري	که	همــان	بستر	اجتماعي	،	فرهنـگي	و	تاریخي	
محصـول	معماري	است	،	برداشـتي	از	محصول	معماري	صـورت	مي	پذیرد	که	یا	داراي	هویت	است	و	یا	فاقد	آن	؛	به	خاطر	سپرده	مي	شود	یا	فرامـوش	
پایدار	است ؛	 یا	کسل	کننده	 ؛	فرح	بخـش	اسـت	 یا	صریح	و	واضح	 ؛	پیچیده	است	 از	آن	متبادر	نمي	شود	 یا	معنایي	 از	معناست	 ؛	سرشار	 	مي	شود	

یا	به	زودي	فرسـوده	و	مسـتهلک	مي	شـود	؛	نـگاه	به	آینـده	دارد	و	به	سـوی	تمـدن	نیـازي	نـو	مي	آفرینـد	و	یا	روزمرگي	را	به	دنبـال	دارد	.			

تصاویری	که	در	ادامه	آمده	است	،	نمونه	آثاری	است	که	با	بررسی	کامل	آن	ها	می	توان	برداشت	دقیق	تری	از	مطالب	مورد	نظر	نگارنده	داشت	:

مجموعه	گنبد	فرمی	است	که	همه	پیام	های	بعد	کمی	و	کیفی	فضا	را	از	جمله	سازه	،	تهویه	،	عملکرد	،	تزئینات	،	کیفیت	فضا	،	تفکیک	فضـا	و	غیره	در	بر	دارد	.

مسجد	شیخ	لطف	اهلل	-	میدان	نقش	جهان	-	اصفهان

بادگیر	فرمی	شاخص	است	که	بسیاری	از	شهرهای	ایرانی	به	واسطه	آن	شناخته	می	شوند	.
عناصر	سازه	ای	این	فرم	جزئی	از	شکل	آن	می	باشد	،	عملکرد	ویژه	اش	ایجاد	تهویه	مناسب	برای	تاالرها	و	آب	انبارها	بوده	است	.

باغ	دولت	آباد	-	یزد
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نمونه	ای	بارز	از	تأثیر	گذاری	فرم	بر	فضای	پیرامون	و	بهره	مندی	عناصر	کارکردی	در	شکل	دهی	فرم	.

مرکز	ژرژ	پومپیدو	-	پاریس	/	فرانسه	-	معماران	:	رنتسو	پیانو	،	ریچارد	راجرز

کلیسای	رونشان	-	نوتردام	/	فرانسه	-	معمار	:		کوربوزیه

ساختمانی	تندیس	گونه	که	سازه	و	معماری	آن	در	هم	تنیده	شده	است	.
حفره	هایی	در	نما	تأمین	کننده	نور	و	تنها	رابط	درون	و	بیرون	کلیسا	هستند	.

سازه	نه	تنها	استوار	کننده	فرم	،	بلکه	جزئی	از	آن	است	.

نمایشگاه	اکریس	-	اوترخت	/	هلند	-	معمار	:	جیجز	جوسن
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ساختمان	پردیس	سینمایی	پارک	ملت	،	به	خوبی	در	بستر	پارک	ملت	و	بزرگراه	نیایش	جای	گرفته	و	نمونه	ای	از	برقراری	مناسب	رابطه	درون	و	برون	،	
و	رابطه	برون	و	برون	است	.

پردیس	سینمایی	پارک	ملت	-	تهران	-	معمار	:	رضا	دانشمیر

بازتاب	فضای	بیرون	بر	بدنه	ساختمان	و	نمایش	درون	از	بیرون	،	رابطه	ای	مؤثر	از	درون	و	بیرون	را	تعریف	می	کند	.

خانه	آپارتمانی	گراداسکا	-	لیوبلیانا	/	اسلوونی	-	معماران	:	جورج	سادار	،	بوشیجان	ووگا

هندسه	مورد	استفاده	در	طرح	،	قابلیت	آن	را	ایجاد	کرده	است	که	با	حفظ	ریتم	مدوالر	صنعتی	پروژه	،	فرم	و	فضا	تأثیراتی	فراتر	از	عملکرد	داشته	باشند	.

کارخانه	پایکار	بنیان	پانل	-	پرند	-	معماران	:	کورش	دباغ	،	بهرام	کالنتری
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خانه	آبشار	-	پنسیلوانیا	/	آمریکا	-	معمار	:	فرانک	لوید	رایت

موزه	هنر	میلواکی	-	میلواکی	/	ویسکانسن	/	ایاالت	متحده	-	معمار	:	سانتیاگو	کاالتراوا

ترکیبی	متنوع	و	پیچیده	از	سازه	و	معماری	که	نمایشگر	قدرت	تأثیر	گذاری	یک	اثر	معماری	است	.	قابلیت	باز	و	بسته	شدن	بال	پرنده	در	طلوع	و	غروب	
خورشید	،	سایه	روشن	هایی	زیبا	در	داخل	موزه	ایجاد	می	کند	.	این	ساختمان	به	مثابه	جزئی	از	طبیعت	قابلیت	تغییر	دارد	.

پیوستگی	طبیعی	تمام	اجزای	ساختمان	و	آمیختن	آن	با	طبیعت	به	گونه	ای	که	خانه	جزئی	از	طبیعت	شده	است	.

تعاریف	جدید	از	موضوعاتی	چون	آموزش	در	تمدن	امروزی	،	نیازهایی	را	ایجاد	می	کند	که	معماری	بسوی	تمدن	،	باید	پاسخگوی	آن	باشد	.	بی	تردید	
این	پاسخ	ها	فرم	های	نوینی	را	تقاضا	می	کند	.

دانشگاه	زاید	-	ابوظبی	/	دوبی	-	معمار	:	هادی	تهرانی
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سازیم  ما آنچه را طراحی می کنیم می 
ما به آنچه می سازیم افتخار می کنیم
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               معرفی پروژه

شفافیت	و	رنگ
دفتر	مرکزی	شرکت	گلدیران

کارفرما	:	شرکت	گلدیران
مشاور	طراحی	:	گروه	معماری	کلیاس	کویر

مدیر	پروژه	و	سرپرست	طراحی	:	مهدی	گرامی
همکاران	طراحی	:	سعید	خیری	،	سعید	فرمهین	فراهانی

همکار	طراحی	داخلی	:	گروه	باتیس
مساحت	زمین	:	1000	مترمربع

مساحت	کل	زیربنا	:	3500	مترمربع	
)7	طبقه	:	5	طبقه	اداری	-	2	طبقه	زیرزمین	(

زمان	طراحی	و	اجرا	:	1388	-	1387
عکس	:		علی	دقیق	،	سیاوش	باقری

برنده	جایزه	طراحی	نما	در	محور	بیان	نوین	معماری	ایرانی	.	اسفند	1388

در	بدنه	بلوار	آفریقا	،	ساختمانی	با	نمای	چوب	و	شیشه	،	با	ترکیب	هایی	از	رنگ	،	متمایز	از	نماهای	پیرامون	خود	شده	است	.
این	یک	پـروژه	بازسـازی	بود	که	مــطابق	آنچـه	در	تصـاویر	مشـاهده	می	شــود	از	یک	سـاختمان	مسـکونی	33	واحـدی	به	یک	سـاختمان	اداری	

برای	دفتر	مرکزی	شرکت	گلـدیران	تبدیل	شده	است	.
طراحی	و	اجرای	پروژه	با	3	محدودیت	بزرگ	روبرو	بود	:

1(	برنامه	فیزیکی	پروژه	،	که	به	دلیل	تغییرات	در	سازماندهی	شرکت	بطور	کامل	مشخص	نبود	و	در	حین	عملیات	اجرایی	تغییر	می	یافت	.
2(	محدودیت	زمان	،	زیرا	تمامی	پرسنل	شرکت	باید	تا	آبان	سال	1388	در	ساختمان	مستقر	می	شدند	.

3(	مجوز	شهرداری	مربوط	به	تغییرات	،	که	باید	بصورت	تدریجی	دریافت	می	شد	و	این	کار	منجر	به	توقف	متناوب	پروژه	می	شد	.		

محدودیت	ها	شرایطی	ایجاد	نمود	که	طراحی	و	اجرا	باید	بطور	همزمان	پیش	می	رفت	،	بنابراین	نظام	طرح	و	اجرا	اینگونه	مرحله	بندی	شد	:	

عکس	گرفته	شده	از	google map -	خیابان	گاندی	.	انتهای	کوچه	یازدهم

Transparency & Color
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بازسازی از  پیش 

بازسازی از  پس 
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مرحله اول :	همـه	سـاختمان	به	غـیر	از	سـازه	،	ســقف	ها	و	جعــبه	پلــه	
و	آسانسـور	،	تخریب	و	تمـامی	نور	گیرهای	میانی	بنا	پر	شـدند	.

مرحله دوم :	با	توجه	به	عدم	وجود	محلی	مناسب	برای	سیستم	تأسیسات	
مرکزی	و	نیز	عدم	وجود	رایزر	در	وضع	موجود	،	تصمیم	گرفته	شد	تا	یک	
اتاق	تأسیسات	در	هر	طبقه	و	یک	رایزر	مرکزی	در	کنار	جعبه	پله	در	نظر	

گرفته	شود	.

 مرحله سوم :	هنـوز	برنامه	فـیزیکی	مشـخصی	وجـود	نداشت	.	آنچه	که	مشـخص	بود	حداقل	40	نفر	در	هر	طبقــه	مشغول	به	کار	خواهنـد	شد	.	
بنا	بر	این	تصمیم	گرفته	شد	تا	سرویس	های	بهـداشتی	و	نیز	آبدارخانه	در	فضایی	متمرکز	که	از	دو	طرف	سـاختمان	قابل	دسـترسی	باشـد	پیش	بینی	

شود	و	بقیه	فضاها	را	بصورت	آزاد	ببینیم	.

مرحله چهارم :	برای	انتخاب	سیستم	تأسیسات	با	توجه	به	کوتاه	بودن	ارتفاع	طبقات	،	استفاده	از	سیستم	های	کانالی	و	فـن	کوئل	ها	را	غیر	ممـکن	
می	ساخت	؛	بنابراین	تصمیم	گرفته	شد	تا	سیستم	گرمایش	از	کف	برای	حرارت	و	نیز	اسپلیت	یونیت	ها	برای	برودت	استفاده	شوند	.		

مرحله پنجم :	هرچند	هنوز	برنامه	فیزیکی	و	چیدمان	داخلی	قطعی	نشده	بود	،	باید	نما	طراحی	و	اجرا	می	شد	.	
طراحی	نما	:	مناظر	زیبای	ضلع	شرقی	ساختمان	که	تپه	های	عباس	آباد	را	شامل	می	شود	و	نیز	لزوم	ایجاد	فضاهای	آزاد	در	داخل	،	ما	را	بر	آن	داشت	

تا	اساس	نما	را	بر	شفافیت	استوار	نماییم	.
فریم	ایجاد	شده	از	چوب	طبیعی	کامپوزیت	شده	پیرامون	نما	به	انضمام	گیاهان	و	چادرهای	روی	بام	،	ساختمان	را	با	طبیعت	پیرامون	خود	هماهنگ	

ساخته	است	.	ضمن	اینکه	سنگ	های	تراورتن	قیچی	شده	در	تراز	پایینی	نما	اتصال	آن	را	به	زمین	تسهیل	نموده	است	.
پرده	های	رنگی	پشت	شیشه	ها	ضمن	محدود	ساختن	ورود	نور	به	داخل	،	تنوعی	از	رنگ	و	شادابی	را	به	ارمغان	می	آورد	.

مصالح	نما	عبارتند	از	:	چوب	طبیعی	کامپوزیت	شده	.	شیشه	با	فریم	آلومینیوم	.	سنگ	تراورتن	قیچی	شده	.

پالن	تیپ	طبقات	.	قبل	از	بازسازی پالن	تیپ	طبقات	.	مرحله	دوم پالن	طبقه	همکف	.	مرحله	سوم
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مرحله ششم :	با	توجه	به	انتخاب	سیستم	تأسیسات	،	انتخاب	دیوارهایی	برای	نصب	اسپلیت	یونیت	ها	ضروری	بود	،	بنابراین	پالن	پروژه	به	ترکیبی	
از	فضـای	باز	و	اتاق	های	بسـته	مبدل	شـد	.	سـقف	بصـورت	شبکه	،	مستقل	از	دیوارها	و	جداکننده	ها	پیش	بینی	شـد	.	فرش	کف	نیز	بطـور	مستقل	
و	یکپارچه	در	سطوح	هر	طبقـه	طراحی	شده	،	صرفاً	بخش	بنـدي	های	فرضی	برای	سیستم	گرمـایش	از	کف	پیش	بینی	شد	و	نیز	از	کانال	های	عبـور	

کابل	و	کف	خواب	ها	برای	تأمین	برق	و	شبکه	کامپیوتر	و	تلفن	استفاده	شد	.		

مرحله هفتم : از	این	پس	بخش	هایی	از	پروژه	قطـعی	بود	و	کارفرما	می	بایست	برنامه	استقرار	پرسنل	و	دفاتر	خود	را	بر	آن	منطبق	سازد	.	در	این	
مرحله	طراحی	جدا	کننده	ها	انجام	شد	.

مرحله هشتم :	در	چنین	پروژه	ای	که	فراینـد	طراحی	منقطـع	می	شد	،	حتماً	نواقص	بارزی	در	طرح	بوجود	می	آمـد	،	و	یکپارچگی	طرح	با	مشـکل	
رو	به	رو	می	شـد	،	اما	تالش	شـد	تا	بوسیله	عناصر	تزئینی	،	فضای	درون	و	بیرون	پروژه	یکپارچه	شـود	.	

برخـی	از	این	عناصر	عبارت	بودند	از	:
					• ایجاد	رنگ	های	متمایز	که	پرده	ها	،	سـرامیک	و	کاشی	و	سرویس	ها	،	دیوارها	و	کابینت	ها	را	شـامل	می	شـد	و	هر	طبقه	را	با	رنگ	ویژه	خـود	

از	درون	و	بیرون	معرفی	می	کرد	.		
					• تنظیم	رنگ	در	نما	از	طریق	پرده	ها	که	تصویر	شب	را	نیز	بصورت	زنده	و	زیبا	ایجاد	می	کرد	.

					• شبکه	نامنظم	روشنایی	در	طبقات	که	کاستی	های	ناشی	از	کوتاه	بودن	ارتفاع	طبقات	را	جبران	کرد	.
	

عملیات	بازسازی	دفتر	مرکزی	شرکت	گلدیران	تابستان	1387	آغاز	و	آبان	1388	خاتمه	یافت	.
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ایجاد	بامی	سبز	که	عالوه	بر	جلوه	و	زیبایی	،	اشراف	کامل	به	مناظر	اطراف	
خود	دارد	و	پذیرای	میهمانان	شرکت	خواهد	بود	،	از	مشخصه	های	این	پروژه	

به	شمار	می	رود	.
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کارفرما	:	شرکت	طراحی	صنعتی	ایران
مشاور	طراحی	:	گروه	معماری	کلیاس	کویر

مدیر	پروژه	و	سرپرست	طراحی	:	مهدی	گرامی
همکاران	طراحی	:	شیوا	حسینی	،	سعید	خیری	،	مصطفی	رستمی	فرد	،	آرش	شیخی

طراحی	سازه	:	احسان	نصیری
طراحی	مکانیک	:	علی	ساروخانی

طراحی	برق	:	ابراهیم	خوش	طینت
نظارت	:	گروه	معماری	کلیاس	کویر

مساحت	زمین	:	1250	مترمربع
مساحت	زیربنا	:	4000	مترمربع

)	12	طبقه		:	9	طبقه	اداری	-	2	طبقه	زیرزمین	(
زمان	طراحی	و	اجرا	:	1389	-	1385

ساختمان	از	دو	بخش	تشکیل	شده	است	:	
الف	(	بخش	اداری	که	قسمت	اصلی	ساختمان	را	تشکیل	می	دهد	.		

ب	(	دسترسی	های	عمودی	که	به	شکل	یک	حجم	مجزا	و	به	وسیله	پل	هایی	به	قسمت	اصلی	ساختمان	متصل	شده	است	.	
جدا	بودن	دسترسی	عمودی	و	اتصال	شفاف	آن	به	سـاختمان	،	ضمن	ایجاد	تحرک	در	نما	،	امکان	کنترل	هوشمند	تردد	را	به	خوبی	ایجاد	می	کند	.	
ضلع	شمالی	ساختمان	،	نمایی	دو	پوسته	دارد	که	پوسته	اول	شیشه	با	سازه	اسپایدر	می	باشد	و	پوسته	دوم	با	روش	قاب	و	پنجره	طراحی	شده	است	.	
دو	پوسته	بودن	نما	امکان	ایجاد	تهویه	طبیعی	در	فصل	های	معتدل	و	نیز	کنترل	دما	در	فصل	زمستان	را	پدید	آورده	است	که	ضمن	کمیت	صرفه	جویی	
در	مصرف	انرژی	،	عایق	صـوتی	مناسبی	در	برابر	آلودگی	صـوتی	ناشی	از	همجواری	خیابان	اصلی	می	باشد	.	شـفافیت	ضلع	شمالی	امکان	بهره	مندی	از	
منظـر	درختان	و	چشم	انداز	زیبای	کوه	های	البرز	را	فراهم	آورده	است	.	امتداد	این	پوسته	شفاف	از	سمت	غرب	به	سوی	پوسته	جنوبی	به	گونه	ای	است	
که	از	دید	مسیر	حرکتی	غرب	به	شـرق	خیابان	یک	طرفه	فرمـانیه	،	اتصال	پوسته	نمای	شمالی	به	بدنه	جنوبی	مشـاهده	می	شود	و	با	اتصال	این	دو	
نما	به	یکدیگر	حجم	ساختمان	معرفی	می	شود	.	در	ضلع	جنوبی	ساختمان	نور	و	منظر	در	کنترل	قاب	های	پنجره	قرار	دارند	و	نما	به	سمت	فرمی	ساده	

سوق	داده	شده	است	.

Iran Industrial Design  Co. ( I.I.D )دفتر	مرکزی	شرکت	طراحی	صنعتی	ایران

پالن	طبقه	همکف
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مقطع		از	گودال	باغچه

اتاق	کنفرانس	-	طبقه	هشتم

نمای	گودال	باغچه	از	بام

ورودی	-	طبقه	همکف پالن	طبقه	سوم

پالن	طبقه	هشتم

در	طراحی	پالن	،	فضاهای	خیس	در	کنار	دسترسی	فرار		قرار	گرفته	است	و	سایر	
فضاها	بصورت	باز	پیش	بینی	شده	اند	که	تقسیم	فضاها	به	وسیله	جدا	کننده	های	
شفاف	و	یا	کتابخانه	ها	صورت	می	گیرد	.	البته	در	هر	طبقه	اتاق	های	مدیریت	

بصورت	مستقل	پیش	بینی	شده	است	.
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موقعیت	:	Hilversum	هلند
		Willem Jan Neutelings	،	Michiel Riedijk			:	معماران

زیربنا	:		30000		مترمربع
هزینه	ساخت	:		40	میلیون	یورو

سال	طراحی	و	اجرا	:	1999	-	2006

	،	)	Hilversum	(	هیـلورسام	در	هلنـد	ملـی	تلـویزیون	کـمپ	،	) Media Park	(	مدیا	پارک	در	،	هلند	تصویری	و	صـوتی	های	رسانه	مؤسسـه
جنـوب	شرقی	آمستردام	است	.	این	مؤسسه	همه	اسناد	سمعی	و	بصری	تولید	شده	در	رادیو	،	تلویزیون	و	سینمای	هلنـد	را	از	ابتدا	تا	به	امروز	آرشیو	

کرده	است		.
مرکزی سرسرای	 در	 که	 خدمات	 و	 مراجعه	کنندگان	 پذیرش	 	، اداری	 بخش	 	، گالری	 	، موزه	 	، آرشیو	 	: است	 اصلی	 بخش	 پنج	 شامل	 ساختمان	

در	قلب	ساختمان	به	هم	مرتبط	می	شوند	.
ساختار	این	مجموعه	از	اساس	به	دو	بخش	افقی	تقسیم	شده	است	و	نیمی	از	پروژه	به	آرشیو	اختصاص	داده	شده	که	به	شـرایط	نوری	و	آب	و	هوایی	

ویژه	ای	احتیاج	دارد	.	گنجینه	های	آرشیو	در	تراز	های	زیرین	قرار	گرفته	اند	،	در	حالی	که	موزه	باالی	طبقه	همکف	واقع	است	.	
دّره	ایجاد	شده	در	ورودی	،	مراجعین	را	به	سمت	گنجینه	ها	هدایت	می	کند	و	با	این	ایده	،	مقیاس	بزرگ	ساختمان	را	به	نمایش	می	گذارد	.	در	این	جا	

پنج	طبقه	زیرین	و	پنج	طبقه	باالی	زمین	قابل	رویت	است	.	
معماران	این	مجموعه	بر	این	نظـرند	که	»	در	فضای	خالی	مرکزی	،	جایی	که	دفاتر	و	موزه	به	خوبی	دیده	می	شوند	،	بیشترین	ارتفاع	ساختمان	نمایان	
است	.	دیوار	طبقات	موزه	که	به	شکل	آبشـار	وارونه	و	بسان	مجسمه	دیواری	خود	نمایی	می	کند	،		آن	چنان	خوب	طراحی	شده	که	مقیاس	و	فرم	فضای	

داخلی	ساختمان	را	در	بهترین	حالت	ممکن	نشان	می	دهد	«	.

                از معماری جهان

The Netherlands Institute for Sound and Visionمؤسسه	رسانه	های	صوتی	و	تصویری	هلند

ترجمه	:	زهرا	پامناری
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در	این	ساختمان	هر	بخش	یک	مشخصه	دارد	:	سنگ	با	دیافراگم	قرمز	و	نارنجی	برای	آرشیو	.	شیشه	و	آلومینیوم	برای	بخش	اداری	.
خاصیت	پلکانی	آرشیو	که	در	قسمت	جنوبی	رستوران	و	شرق	گالری	به	چشم	می	خورد	،	اجازه	می	دهد	که	نور	به	تمام	قسمت	های	ساختمان	برسد	.

با	قرار	دادن	بخش	آرشیو	در	تراز	زیرین	زمین	،	که	دمای	اطراف	آن	ثابت	است	،	انرژی	و	دستگاه	های	کمتری	برای	نحوه	آرشیو	احتیاج	است	.	به	دلیل	
استفاده	از	نمای	شیشه	ای	،	هزینه	ساخت	کاهش	پیدا	کرده	است	؛	شیشه	دوجداره	مانند	عایق	عمل	می	کند	که	باعث	ذخیره	شدن	انرژی	و	اتالف	کمتر	

آن	می	شود	.	در	بخش	اداری	سیستم	گرمایش	از	کف	بکار	رفته	است	.	

مقاطع	باال	نشان	دهنده	بخش	اساسی	و	مهمی	از	ساختار	مجموعه	است	که	در	ترازهای	زیرین	واقع	شده	و	آنچه	از	مجموعه	نمایان	است	کمتر	از	واقعیت	آن	است	.

رنگ	،	یا	تضاد	رنگی	بین	رنگ	های	روشن	،	فضای	روح	بخش	وسیعی	را	ایجاد	می	کند	که	هدف	آن	،	محافظت	از	
موجودی	آرشیوها	از	نور	و	دیگر	عوامل	تخریب	کننده	داخلی	است	.
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سه	طرف	سـاختمان	با	نمـای	شیشـه	های	رنگی	برجسته	،	که	عکس	های	مشــهور	تلــویزیون	هلنـد	را	به	نمـایش	گذاشـته	،	پوشـانده	شـده	اسـت	.	
	)	Jaap Drupsteen	(	اسـتین	دراپ	جـاپ	،	مطرح	گرافیست	توسـط	و	طراحی	،	مجموعه	معماران	پردازی	ایده	با	ساختمان	معمول	غیر	نمای	
با	تکنـولوژی	حرفـه	ای	و	نوینی	اجرا	شده	است	.	رنگ	های	تصـاویر	مجاور	هم	،	در	هم	ادغـام	شده	اند	و	در	حقیقت	کنتراست	رنگ	سیاه	و	سفید	است	
که	حالت	برجسته	به	شیشـه	می	دهد	.	تکنیک	خاصی	که	در	این	کار	استفاده	شده	باعث	نمود	هرچه	بیشتر	تصاویر	برجسته	در	زوایا	و	مسافت	مشخص	

می	گردد	.

شیشـه	های	رنگـی	نمـا	،	نورهای	گوناگون	خوبی	را	نسبت	به	مـواردی	که	با	فلـز	کار	می	شود	در	فضـای	داخلی	
ایجاد	می	کنند	.
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پوشـش	رنـگی	،	این	سـاختمان	را	به	یک	عنصـر	درخشـان	شـهری	تبـدیل	کـرده	اسـت	.	کنتـراست	طراحی	داخلی	سـاختمان	با	نمـای	بیـرون	آن	
کامـاًل	مشـهود	است	.

با	وجود	تمام	مشخصه	ها	،	مؤسسه	رسانه	های	صوتی	و	تصویری	هلند	،	نمایی	معمولی	دارد	و	بیشتر	طراحی	داخـلی	سـاختمان	است	که	آن	را	متمایز	
از	سایر	بنـاها	کرده	است	.	در	نتیجه	این	خالقیت	ها	و	ابتکارات	،	این	ساختمان	به	عنـوان	یک	اثر	بی	نظـیر	خود	نمایی	می	کند	.

این	نمای	رنگارنگ	،	یکی	از	عناصر	کلیدی	طراحی	برای	معماران	خود	بوده	است	.	
طراحی	نمای	شیشـه	ای	که	شامل	تصاویر	تلویزیونی	هلنـد	است	،	این	نما	را	در	روز	

و	شب	بصورت	رنگی	نشان	می	دهد	.

مراجع	:
Further information : http://instituut.beeldengeluid.nl/

Mies Arch Prize : http://www.miesarch.com/

Architecture Now 5 !  (Philip Jadidio)
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                دست ساخته های معماری ایران

شیشـه	های	 گـاه	 و	 چوبـی	 گـره	بنـدی	هـای	 با	 ارسـی	 پنجـره	هـای	
رنگی	،	از	جمله	دسـت	سـاخته	های	ایرانـی	است	کـه	در	عمـارت	های	

بر	جــای	مانده	از	قـدیم	دیده	می	شود	.	
این	پنجــره	ها	و	دست	سـاخته	های	دیگـری	از	این	دست	،	هرچـند	
به	دالیل	گوناگـون	،	امروزه	سـاخته	نمی	شـوند	،	بازخـوانی	جزئیـات
و	کارکرد	آن	ها	کمـک	می	کـند	تا	بار	دیگر	با	فناوری	نوین	و	مطــابق	
با	نیـاز	های	زندگی	و	معمـاری	امروز	به	باز	تولید	این	دست	سـاخته	ها	

با	بیان	و	گونه	ای	جدید	پرداخت	.	
ارسـی	،گونه	ای	پنجــره	چـوبی	و	شـبکه	دار	کشـویی	اسـت	که	با	باال	

و	پایین	رفـتن	،	باز	و	بسـته	می	شـود	.
این	درب	– پنجره	جایگاه	ویژه	ای	در	معماری	ایران	دارد	و	نمونه	های	

زیبایی	از	آن	در	همه	جای	ایران	یافت	می	شود	.	
نشـأت	 اسـلیمی	 طـرح	های	 از	 که	 رنـگ	 و	 شـکل	 در	 کامل	 تقـارن	
گرفتـه	شــده	است	،	ویژگـی	مشـترک	پنجـره	های	مشبک	گره	چینی	
این	پنجــره	ها	شیشــه	های	 از	 برخـی	 ارسی	است	که	در	 از	جمـله	
الوان	به	رنگ	های	زرد	،	سبز	،	قرمز	و	آبی	بـه	آن	اضافه	شـده	اسـت	.	
نقـاط	کشور	مرسوم	 ماننـد	دیگر	 ارسی	 نیز	سـاخت	 ایران	 در	شمـال	
بوده	است	.	امـا	به	دلیل	رطـوبت	از	چوب	درخت	آزاد	یا	ازدار	که	مقـاوم	
است	اسـتفاده	می	شده	و	در	منـاطق	خشک	جنـوبی	و	مرکزی	کشـور	

از	چوب	چنار	اسـتفاده	می	کرده	اند	.
هر	ارسی	از	بخش	های	زیر	ساخته	می	شود	:

وادار	یا	چهار	چوب
کاله	یا	تیر	افقی	میان	بخش	ثابت	و	متحرک

تنک	یا	شبکه	های	درون	لنگه	ها
چفت	که	درک	ها	را	ثابت	نگه	می	دارد

درک	یا	لنگه	که	مانند	کشو	باال	و	پایین	می	رود	.

رویه	بیرونی
رویه	درونی
قرقره

طناب	ارسی

	چهارچوب	ارسیمحل	تالقی	ریل	ها

	نوار	جداره

	ریل	پایینی
سنگ	وزنه	ارسی

	قطعات	مهره

	تیر	نگهدارنده	مهره
	قرقره	توکار	چهارچوب ۳

٦

۱۱

۱0

۱۲

۱۲

۹

۸

۷

٥
۲

۱

4

،	ویژگی	مشترک	پنجره	های	مشبک	گره	چینی	در	سرتاسر	 با	تکه	های	کوچک	چوب	به	شکل	ستاره	های	چندپر	اجرا	شده	 از	طرح	های	اسلیمی	نشأت	گرفته	و	 ،	فرم	و	رنگ	که	 تقارن	کامل	در	شکل	
ایران	زمین	به	شمار	می	آید	.	در	ارسی	ها		شیشه	های	الوان	به	رنگ	های	زرد	،	سبز	،	قرمز	و	آبی	به	آن	اضافه	شده	است	.

پنجره	ارسی
		عکس	:	سیاوش	باقری 	 	 	 	 	 	 	 	 گردآوری	:	زهرا	پامناری		.			
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پنجره	ارسی	حمام	خان	یزد	.
یکی	از	قدیمی	ترین	ارسی	های	بر	جای	مانده	از	قدیم	.

تصاویر	ارسی	،	باغ	دولت	آباد	یزد
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نمونه	های	زیبای	ارسی	در	همه	جای	ایران	دیده	می	شود	.	لت	ارسی	ها	معموالً	فرد	است	.
ارسی	یک	لتی	در	باالخانه	های	گوشوار	یا	راهروهای	طبقه	اول	ساختمان	دیده	می	شوند	.
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نقش فضا در معماری ایران
هفت	گفتار	درباره	زبان	و	توان	معماری
انتشارات	:	دفتر	پژوهش	های	فرهنگی	

تألیف	:	محمدرضا	حائری
978-964-379-137-7	:	ISBN

این	کتاب	:
مجموعه	ای	از	تفکرات	و	طرح	های	محمدرضا	حائری	است	که	از	سال	1352	تا	به	امروز	

گرد	هم	آورده	است	.

عناوین	دستاوردهای	این	کتاب	عبارتند	از	:

1.	شناخت	معماری	از	غیر	معماری
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آگاهانه	فضا	است	 این	کتاب	تحقق	سازمان	یابی	 ایران	در	 از	معماری	معاصر	 مراد	

مبتنی	بر	فرهنگ	و	شیوه	زندگی	امروز	مردم	ایران	به	همراه	بهره	مندی	از	توان	های	

محیطی	این	سرزمین	با	تکیه	بر	دانش	بومی	معماری	ایران	و	جهان	.	شناخت	گذشته	

معماری	ایران	بازگشت	به	گذشته	را	بر	نمی	تابد	،	بلکه		بخشی	از	دانش	و	سرمایه	

مورد	نیاز	در	تحقق	معماری	معاصر	ایران	را	فراهم	می	کند	.	

این	کتاب	تالشی	است	برای	نزدیک	شدن	به	پاسخ	5	پرسش	زیر	:

1(	چگونه	می	توانیم	معماری	ایران	را	بشناسیم؟

2(	سـازمان	یابی	فضـا	در	خـانه	های	ایرانـی	چگـونه	و	بر	اسـاس	چه	معـیار	هایی	

صورت	گرفته	است	؟

3(	سازمان	یابی	فضا	در	خانه	های	معاصر	چگونه	است	و	چه	عواملی	آن	را	هدایت	می	کند	؟
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از	معماری	ایران	باشد	؟
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گفتگو	با	مهندس	فریبرز	مقیمی

مهندس	مقیمی
		من	فکر	می	کنم	که	منظور	شما	بیشتر	از	بعد	کیفیت	کار	و	در	ارتباط	

با	قیمت	تمام	شده	کار	است	.
در	مورد	کیفیت	کار	به	نظر	می	رسد	که	در	آموزش	پرسنلی	که	بطور	
مستقیم	کار	می	کنند	،	مشکل	داریم	.	وقتی	به	کشورهای	دیگر	،	حاال	
کشورهای	اروپایی	جای	خودش	،	حتی	به	ترکیه	وقتی	نگاه	می	کنیم	
،	می	بینیم	افرادی	که	کار	می	کنند	،	عماًل	کار	را	با	دقت	خیلی	خوبی	
.	و	همـچنین	همـه	 باالست	 انجام	می	دهند	و	کیفیت	کارشان	بسیار	
چیز	از	قبل	برنامه	ریزی	شـده	است	؛	اگر	قطـعه	ای	،	پنجره	یا	چیزی	
می	سازند	،	تمـام	بر	اساس	نقشه	و	اندازه	استاندارد	سـاخته	می	شـود	
و	وقتی	می	آیند	و	نصـب	می	کنند	می	تـوان	گفت	راندمـان	کار	بسـیار
باالست	،	که	این	راندمان	باال	روی	کیفیت	کار	هم	تأثیر	می	گذارد	؛	
طبیعتـاً	 و	 شـود	 می	 انجـام	 کتـاب	 و	 روی	حسـاب	 کار	 اینـکه	 برای	
برنامه	ریزی	تأثیر	چشم	گیری	در	سرعت	عمـل	دارد	.	در	حالی	که	در	
ایران	،	کسانی	که	برای	ما	کارهای	اجرایی	انجام	می	دهند	،	می	گویند	
به	امید	خدا	می	رویم	ببینیم	چه	می	شود؟!	بعد	می	روند	و	کار	را	انجام	
حـاال	 ؛	 بیرون	 زده	 یک	ذره	 و	 است	 کـج	 می	گویند	 بعـد	 و	 می	دهند	
می	خواهند	اصالح	کنند	که	این	ها	باعث	می	شود	کیفیت	کار	به	خوبی	
برای	 	. برود	 باال	 هم	 هزینـه	ها	 و	 بیافتد	 عقـب	 زمان	 	، نشـود	 انجـام	
این	که	مراحل	کار	بصورت	تسلسل	به	همدیگر	بندند	،	می	گویند	این	
مرحله	باید	تمام	شود	تا	کار	را	در	مرحله	بعد	شروع	کنیم	.	در	نتیجه	
من	فکر	می	کنم	که	عدم	دقت	عمل	پرسنلی	که	مستقیم	کار	می	کنند	
و	عدم	آموزش	آنان	برای	کار	سیستماتیک	باعث	می	شـود	سـاختمان	

در	یک	همچنین	وضعیتی	قرار	بگیرد	.

نخستین	جلسه	آشنایی	من	با	مهندس	فریبرز	مقیمی	به	چهار	سال	پیش	باز	می	گردد	که	برای	
ایران	،	نزد	ایشان	 عقـد	قرار	داد	طراحی	و	نظارت	ساختمان	دفتر	مرکزی	گروه	طراحی	صنعتی	

رفتم	.	مردی	دقیق	و	ریزبین	،	در	عین	حال	خوشرو	،	خوش	بیان	و	با	متانت	.
طی	جلسات	متعددی	که	برای	پیشبرد	پروژه	برگـزار	می	شـد	،	دریافتـم	که	هرچـند	کالم	وی	
نافذ	است	و	حرف	آخر	را	در	تصمیم	گیری	می	زند	،	اما	فضایی	دموکراتیک	و	صمیمی	،	مبتنی	
	. را	در	تصمیم	سازی	فعال	می	کند	 این	طریق	همکاران	خود	 از	 و	 بر	کار	گروهی	پدید	می	آورد	
همـواره	جلسات	ما	با	حضـور	مدیران	مؤثر	در	موضـوع	برگزار	می	شـد	.	ترکیب	این	ویژگی	ها	
به	همراه	شخصیت	خالق	و	کارآفرین	وی	،	باعث	شده	است	تا	احترام	قلبی	ویژه	ای	نزد	همکاران	

خود	داشته	باشد	.
	، 	1343 سال	 از	 و	 است	 امیرکبیر	 صنعتی	 دانشگاه	 از	 شیمی	 لیسانس	 فوق	 مقیمی	 مهندس	
یعنی	22	سالگی	در	صنعت	کشور	فعالیت	دارد	.	او	شخصیتی	شناخته	شده	در	صنعت	سیمان
حدی	 به	 	، شدم	 جویا	 همکارانش	 از	 را	 وی	 سوابق	 که	 هنگامی	 	. است	 غیر	فلزی	 کانی	های	 و	
وسیع	بود	که	درج	کامل	آن	چندین	صفحه	را	شامل	می	شود	.	در	خالصه	می	توان	گفت	که	وی	
.	تأسیس	 ایران	تالش	می	کند	 	آینده	 برای	بهبود	 شخصیتی	کارآفرین	و	تولید	کننده	است	که	
شرکت	گروه	طراحی	صنعتی	ایران	،	سیمان	اکباتان	،	سرامیک	بهرنگ	،	آهک	البرز	،	سازند	صنعتی	،	
الیاف	سرامیک	سپید	،	دیوا	بابل	،	بخشی	از	خدمات	وی	بوده	است	.	همچنین	او	از	سال	1380	
سرمایه	گذاری	خارجی	در	صنعت	سیمان	را	وارد	ایران	کرد	و	از	طریق	مشارکت	با	شرکت	هولسیم	
و	تأسیس	شرکت	سرمایه	گذاری	سیمان	اسپندار	به	تأسیس	کارخانجات	متعدد	سیمان	،	از	جمله	
شرکت	های	سیمان	فراز	فیروزکوه	،	سیمان	کویر	کاشان	،	سیمان	نیزار	قم	و	غیره	اقدام	نمودند	.

ایشان با	 را	 کلیاس	 گفتگوی	 نخستین	 تا	 داشت	 آن	 بر	 را	 ما	 	، خدمات	 و	 تجارب	 این	 مجموعه	
			مهدی	گرامی برگزار	کنیم	.		

، کنیم  سـاز شـروع  و  وضعیت سـاخت  از  را  دهید صحبت  اجـازه  اگر    •

ساز  و  ساخت  وضعیت   ، هستید  واقف  شما  که  همانـطور  حال  هر  به 

هم فاقد استاندارد در موضوعات انرژی ، استحکام و دوام ساختمان است و هم

طبیعتـًا  که  داریم  زیاد  بسیار  مصالح  هدر رفت   ، ساخت  روش  خصوص  در 

بخشی از این مسائل ریشه هایی در سـرمایه ناشی از نفت و ارزان بودن انرژی 

و مسائلی نوین  فناوری های  با  مقایسه  در  کارگری  نیروی  بودن  ارزان  نیز  و 

از این قبیل هست . ولی من می خواهم نقطه نظر شـما را بدانم که چه چیزهای 

ایران  در  که  و سـازی  در سـاخت  ما  چرا   ، است  مؤثر  این ها  ورای  دیگری 

این قدر هم می تواند سـود آور باشد ، ناهنجاری داریم ؟
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مصالح	 زیادی	 مقدار	 ما	 که	 با	این	است	 ارتباط	 در	 هم	 بعدی	 مطلـب	
در	 یا	 	، بوده	 ارزان	 ما	 مملکت	 در	 انرژی	 که	 دلیل	 این	 به	 	. داریم	
حقیقت	ما	پول	نفت	را	راحت	گیر	آورده	ایم	،	نه	تنها	در	مورد	اجرای	کار	
	ساختمانی	بلکه	در	کار	صنعتی	مان	هم	همینطور	است	،	ما	نیامده	ایم
تا	جایی	که	ممکن	است	صرفه	جویی	کنیم	،	یک	مقدار	دست	و	دلبازی	

به	خرج	دادیم	و	کارهای	عبثی	کرده	ایم	.	
به	عنوان	مثال	،	همانطور	که	می	دانیـد	،	دیوار	را	گچ	و	خاک	می	کنند	
	. و	کلـی	پرت	دارند	و	در	نهایت	از	فضای	مفید	هم	کاسته	می	شـود	
هم	این	که	یک	هزینـه	بی	خـود	و	بیجـا	می	پـردازند	و	هم	این	که	زمان	

تلف	می	شود	.
	، شروع	کردیم	 تازه	 و	 هستیم	 عقب	 اروپا	 و	 آمریکا	 از	 سال	 	25 	- 	30
دیگر 	، 	dry wall از	 اسـتفاده	 با	 امروز	 خوشبختانه	 خوب	 	ولـی	
می	شود صرفه	جویی	 زمان	 در	 هم	 	، نمی	کنیم	 درست	 خاک	 و	 	گچ	

	و	هم	کیفیت	کار	باال	می	رود	.
قطعات	 از	 استفاده	 با	 ارتباط	 در	 افتاد	 یادم	 االن	 که	 هم	 مطلبی	 یک	
استفاده	 برای	 کارفرمایان	 که	 هم	 تأکیدی	 با	 حتی	 	، است	 	استاندارد	
از	قطعات	استاندارد	با	کیفیت	باال	دارند	،	به	هیچ	وجه	توجه	نمی	شود	.	
برای	مثال	لوله	و	شیر	و	غیره	که	در	ساختمان	استفاده	می	شود	؛	اگر	
توجه	کنید	می	بینید	که	اکثر	خانه	هایی	که	ساخته	می	شود	بعد	از	یک	
مدت	کوتاهی	باید	دوباره	زمین	کنده	شود	،	برای	این	که	وقتی	مجری	
کار	می	کرده	است	،	موارد	استاندارد	را	رعایت	نکرده	و	از	قطعات	اصلی	

و	با	کیفیت	استفاده	نکرده	است	.

"•  من از صحبت های شما این چنین نتیجه می گیرم که شما تأکید مشخصی

به آموزش دارید . از سویی به موضوع برنامه ریزی و این که کارگاه سـاختمانی 

رعایت  سوی دیگر  از  و   ، سـاخت  کارگاه  تا  باشـد  نصـب  کارگاه  یک 

اسـتانداردها . حـاال بر می گردم به قسمت اول صحبتتان که مسئله آموزش 

است . مـا به هر حال شرکت های ساختمانی متعددی داریم که مدیران الیق و 

صاحب نظری آن ها  را اداره می کننـد ، خود جنابـعالی یک شـرکت مشـاور 

دارید که به نوعـی در صـنعت سـیمان فعـال است . چرا این آمـوزش ضعیف 

اسـت ؟ در مجموع در سازماندهی کشور ما چرا به آموزش توجهی نمی شود ؟

		سـؤال	قشـنگی	کردید	،	مـا	از	باالی	باال	تا	پایین	پایین	اعتقـادی	
به	آمـوزش	نداریم	.	من	در	خصـوص	شرکت	خودم	که	شرکت	مشـاور	
هـم	هست		،	بسیار	تالش	کردم	که	بتوانیم	یک	برنامه	آموزشی	بگـذاریم	،	
توضیح	 برایشان	 	، ببینند	 آموزش	 و	 تربیت	شوند	 باید	 بچه	ها	 چـرا	که	
داده	شود	و	سؤاالتشان	رفـع	شود	.	من	هرکاری	کردم	که	سـازمان	مـا
این	دوره	هـای	آموزشی	را	برای	نیروهای	جـوانی	که	می	گیرد	سازمان	دهد	

و	کار	را	سیستماتیک	دنبال	کنیم	،	به	نتیجه	خوبی	نرسـیدم	.	
این	آمـوزش	صـرف	تکنیک	نیسـت	،	وقتی	بحث	آموزش	می	کنیم	،	
ترتیب	کار	را	می	توانیـم	آمــوزش	بدهـیم	.	نوع	بسـته	بنـدی	کاالیی	
که	سر	ساختمان	می	رود	،	روش	کار	و	بعد	روش	کنترل	کار	را	یاد	بدهیم	.	

•  ظاهراً یک مسـئله فرهنگی - بینشی است ؟

		دقیقاً	مسئله	فرهنگی	است	.	

خصوصی بخش   ، دارد  طـوالنی  بحث  یک  که  قـوانین  از  نظر  صرف    •"

چه حرکتی برای توسعه این کار می تواند انجام دهد ؟ 

به هر حـال قـوانین و نظـارت دولتی روی این موضـوعات ضـعیف است ؛ 

نظـارت سـازمان هـایی مثـل نظام مهندسی روی این مسائل

ضعیف است . ولی به هر حال ما در بخش خصوصیمان ، یک بخشـی هسـتیم 

که در آن تحصـیلکرده وجود دارد ، شـرکت هایی که عالقه مندی هم دارند 

باید پدید بیاید این موضوع  برای  امـا یک روح جمعی و یک همت جمعی   ؛ 

هم  مدیران  و  متصدیان  تا  ؛  شود  اجتماعی  مطالبه  یک  موضوع  در این  تا    

در این زمینه فعـال شـوند . 

منتظـرند  همه   . شود  نمی  کاری  زمینه  این  در  که  می شود  احساس   ولی 

که کسی در این خصـوص کاری کند .

		اوالً	همانطـور	که	خودتان	هم	فرمـودید	،	فرهـنگ	ما	این	مشـکل	
افـرادی	 .	دوم	نسـبت	 بـرویی	داریـم	 بـزن	و	 را	دارد	و	یک	فرهنـگ	
مملکت برای	 را	 کار	 و	 کرده	 بلند	مدت	 سرمایه	گذاری	 ایران	 در	 	که	
	و	جامعه	شان	انجام	می	دهند	،	و	این	کار	را	هم	از	جیب	خودشان	می	کنند	
نسبتی	است		بسیار	بسیار	کوچک	به	سرمایه	گذاری	هایی	که	در	سطح	
فقط	 	، .	در	کل	سـرمایه	گذاری	هایی	که	می	شود	 مملکـت	می	شـود	

برای	این	است	که	،	طرف	منفعتی	به	جیب	بزند	و	برود	.
اینجا	 شـما	 اگر	 	. است	 بسیار	سختی	 کار	 عوض	کردن	 را	 دیدگاه	 این	
مملکت منفعت	 برای	 بگـوید	 که	 داشـته	باشـید	 	سـرمایه	گذاری	
آن	 ضـمن	 و	 می	دهـم	 انجـام	 را	 این	کار	 بیـکار	 افـراد	 جذب	 برای	 و	
می	خواهـم		منفعتی	ببـرم	.	این	فـرد	می	تواند	اسـتعداد	این	را	داشـته	

باشـد	که	در	مسیر	درستی	هدایت	شـود	.	
ولی	فردی	که	اعتقـادی	ندارد	،	می	گوید	که	پولی	که	دارم	را	می	گذارم	
تا	فــردا	به	سـودی	برسم	و	مشـکالت	مملکـت	به	من	ربـطی	ندارد	،	
اگر	چنین	روحیـه	ای	وجود	داشته	باشد	،	به	راحتی	امکان	اصـالح	کردن	
این	راه	وجود	ندارد	.	باید	به	این	توجه	کنید	که	درکل	جامعـه	ما	،	عدد	
مردمی	که	دستشان	به	دهانشان	می	رسد	و	می	توانند	سرمایه	گذاری	
،	حاال	چه	سرمایه	گذاری	در	ساختمان	و	چه	در	کارهای	دیگر	 کنند	

بسیار	کوچک	است	،	این	عدد	به	5	درصـد	هم	نمی	رسد	.
می	بینید 	، بگیرید	 نظر	 در	 را	 جامعه	 مختلف	 طبقات	 اگر	 	شـما	
	که	از	مجـموع	75	میلیون	نفر	جمعیت	،	کاًل	3	میلیون	نفر	سرمایه	گذار	
هستند	،	چه	در	ساختمان	و	چه	در	صنعت	و	چه	در	امـور	دیگر	.	ضمن	
این	که	بخش	عمـده	این	افراد	فکر	منافع	شخصی	کوتاه	مدت	هستند	.

•  شاید مسئله امنیت سرمایه مطرح است ، در نتیجه افراد به دنبال منافع 

کوتاه مدت هستند .

		من	فکر	می	کنم	که	مسائل	مربوط	به	امنیت	سرمایه	گذاری	در	ایران		
از	آمریکا	و	اروپا	هیچ	کمی	ندارد	؛	این	مسئله	کاماًل	فرهنـگی	است	.
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	که	چرا	با	این	کارفرمایان	کار	می	کنند؟!	در	صورتی	که	بسیاری	از	آنان
مشـکل	مالی	هم	ندارند	و	مهمتر	از	همه	این	ها	شهرداری	است	،	که	

نقش	مهمی	در	جلوگیری	از	آشفتگی	شهر	دارد	.
در	شهرهای	مختلف	اروپا	مثل	وین	،	پاریس	و	بسیاری	دیگر	،	مسائل		
مربوط	به	نما	خیلی	سرسختانه	است	و	طبق	ضوابط	انجام	می	پذیرد	.	

شما	برای	تغییر	نما	باید	ماه	ها	وقت	صرف	کنید	و	شهرداری	را	توجیه	
نیروهای	متخصصی نه	 و	 دارد	 را	 قوانین	الزم	 نه	 ما	 .	شهرداری	 	کنید	

که	بتوانند	این	کار	را	انجام	دهند	.
	، می	کنند	 استفاده	 چند	جا	 در	 کار	 یک	 از	 معماران	 این	که	 هم	 یکی	
بدون	در	نظر	گرفتن	فضا	و	موقعیت	محلی	کار	.	مثاًل	گاهی	به	برخی	
معماران	انتقاد	می	کنم	که	چگونه	شـما	خانه	ای	را	که	در	یک	خیابان	
طراحی	کردید	،	عیناً	برای	جای	دیگری	که	هیچ	سنخیتی	با	آن	فضا	

ندارد	ارائه	می	کنید؟!	

قـوانین و  فرهنـگ   ، آمـوزش  نقـش  هم  باز  ظاهـراً  مجمـوع  در    •"

تجارب شـما  به  توجه  با  می خـواهم  پایان  در   . است  رنگ  پر  موضـوع   در 

در مدیریت و نیز تسـلط کامل به موضـوع مشاوره و ساخت توصیه ای برای 

کلیاس کویر داشـته باشید .

افرادی	که	برای	شرکت	شـما	کار	می	کنند	 	، 		من	دو	توصیه	دارم	
کارهـای	دفـتری	و	اداری	مربـوط	به	موضـوع	کار	خود	را	فـرا	گــیرند	
آمـوزش	 پرسنل	 اگر	 به	نظر	من	 	. داشـته	باشـند	 قرار	 آموزش	 تحت	 و	
منفـعت	 دراز	مدت	 در	 اما	 	، دارد	 هزینه	 شما	 برای	 هرچند	 	، ببینند	

خواهد	داشت	.	
یکی	دیگر	این	که	از	نیـروهایی	اسـتفاده	کنید	که	شــأن	حرفـه	شـما	
را	حفـظ	کنند	و	برخورد	صحیح	با	موضـوع	داشته	باشند	.	به	هر	حال	
شـما	تمام	کارها	را	خودتان	انجام	نمی	دهید	و	نیروهای	شما	باید	شـأن	
این	حرفه	را	بدانند	تا	به	جای	شما	خوب	عمل	کنند	.	به	ویژه	در	بخش	
اجرا	که	مسـائل	اجتمـاعی	نمـود	بیشـتری	دارد	،	از	موضـوع	ارتبـاط	
با	کارفـرما	تا	سـایر	عوامل	اجرایی	،	نقش	نماینده	شـرکت	شـما	بسـیار	

مهم	است	.

•  از فرصتی که برای این گفتگو اختصاص دادید سپاسگزارم .

از  ببینید یکی   . وارد مقوله معماری شویم  از ساختمان  بعد  بدهید  اجازه    •

. است  معماری  کیفیت  موضوع   ، است  ضعیف  ما  ساختمان  در  که   مسائلی 

 ، داریم  هستند  خوب   ، ساخت  مسائل  لحاظ  به  که  ساختمان هایی   ما 

 اما باز فاقد کیفیت های معمـاری هستند . جنابعـالی به عنوان یک  سـرمایه گذار

معماری موضوع  به  توجه  چقـدر   ، ساختمان  صنعت  دست اندر کار  یک   و 

در  و  درونی  فضـای   ، خانه   ، شهر  در  تأثیر گذار  که  مسائلی  و  فضا  کیفیت 

محیط کار است را ضروری می بینیـد و فکر می کنید چرا گرایش جامعه به 

این موضوع ضعیف است ؟

یعنی حداکثـر سـعی می کنند خـوب و تمیــز بسـازند ، ولی خود مسئله 

قرار  توجـه  مـورد  کمـتر   ، فضـا  کیفیت  مسئله  و  مسئله طرح   ، معمـاری 

می گیرد .

		من	برای	بررسی	همین	زمینه	به	خـارج	هم	رفته	بودم	،	دو	بخش	
در	معمـاری	قابل	توجه	است	،	یکی	مسائل	کلی	و	عمـومی	معمـاری	،	

و	دیگری	جزئیـات	معمـاری		.
تا	آنجایی	که	من	می	دانـم	و	دیـده	ام	،	 با	مسـائل	عمومی	 ارتباط	 در	
در	ایران	خوب	کار	می	شـود	.	از	فضـا	حداکثر	اسـتفاده	را	می	کننـد	
فضـا	 از	 استفاده	 نظر	 از	 	. می	رسانند	 حداقل	 به	 را	 فضـایی	 پرت	 و	
خارجی	 کشـورهای	 از	 بهـتر	 خیلی	 و	 هستیم	 جلوتر	 ما	 می	کنم	 فکر	
عمل	می	کنیم	.	ولی	در	بخش	جزئیات	،	متأسفانه	خیلی	ضعف	داریم	
به	 معمـار	 	، اسـت	 معمـار	 از	 صـرفاً	 ضـعف	 این	 بگـویم	 نمی	توانم	 	.
تنهایی	که	کاری	نمی	کند	.	یکی	از	این	مسـائل	که	ما	داریم	،	مسئله	
نور	و	روشـنایی	در	ساختمان	است	که	اصاًل	علمی	نیست	؛	نه	شـدت	آن	
	علمی	است	و	نه	نحوه	رساندن	نور	به	فـرد	.	سیستم	تأسیسات	بسیار
بد	است	و	گرمایش	و	سرمایش	مطابق	با	موقعیت	و	نیاز	ساختمان	نیست		.	
صـرفه	جویی	در	این	زمـینه	وجود	ندارد	و	قطعاً	کشـورهای	آمریکایی	

و	اروپایی	جـلوتر	هستند	.

حجم  ، فرم   ، نما  بحث  در   ، معمـاری  بیرونی  نمـود های  بحث  در  حاال    •"

و نظـایر آن ، به هر حال ما در تهران شـهر آشـفته ای داریم ، یعنی مصــالح 

 مختلــف با فـرم های گـوناگـون کنار هم می نشـیند و به نظر می رسـد که

 یا معمـار ها تخصصی با موضوع برخـورد نمی کنند ، یا این که کارفرمـایان

بر این اعتقـادند که خودشـان تصمیم گیرنده هستند . 

اسـت آن  مستقیم  کاربران  به  مربوط  بنا  هر  داخلی  نمود  واقع   در 

مربوط بیرونی اش  نمود  ولی   ، باشـد  چگونه  دهند  ترجیح  می توانند   و 

به شـهر است ؛ و اینجا در واقع مسئله شهرداری بوجـود می آید . مسـئله 

تقابل معمـار و کارفرمـا ، بسـته به عالیـق و بینش که ممکن اسـت مشترک 

نباشـد ، این ها در مجموع یک ملقمه ای می شود که وضعیت شهر این چنین 

است .

نسبت ما	 معماران	 هم	 یعنی	 	، تا	 سه	 هر	 که	 می	کنم	 فکر	 من	 	 		
به	این	قضیه	کم	توجهی	می	کنند	؛	البته	به	نظر	من	معماران	در	این	

موضوع	بخصـوص	کمترین	تقصیر	را	دارند	. 	
در	مرحله	دوم	تقصـیر	بیشـتر	گردن	کارفرمایان	است	،	که	بدون	توجه	به	وضعیت	
	ساختمان	،	صرف	این	که	یک	ساختمانی	را	جـایی	دیده	اند	،	می	گویند	ما	هم
از	این	مـدل	می	خواهیم	.	در	اینجا	البته	ایرادی	هم	به	معماران	وارد	است
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                   رویداد و خبر

جایزه	طراحی	نما	با	مصالح	طبیعی

برنامه	آموزشی	گروه	معماری	کلیاس	کویر

: Primavera Enterprise دوره آموزش نرم افزار 
این	دوره	به	منـظور	اسـتقرار	سیستم	برنامه	ریزی	و	کنترل	پروژه	،	با	نرم	افزار	Primavera Enterprise	برای	نمـایندگان	واحد	های	مالی	و	نظـارت

و	برنامه	ریزی	،	در	شرکت	تهـران	تدبیر	طرح	طـی	8	جلسه	آموزشـی	،	از	آذر	ماه	1388	تا	اسفند	ماه	1388	برگزار	شد	.

: Autodesk Revit ( Architecture 2010 )  دوره آموزش نرم افزار 
از	پائیز	سال	جاری	،	بخشی	از	فعالیت	های	طراحی	شرکت	،	به	ویژه	در	فاز	2	،	با	نرم	افزار	Autodesk Revit		انجام	خواهد	شد	.	به	همـین	منـظور	
دوره	آموزشـی	این	نرم	افـزار	توسـط	مهـندس	سـعید	فتحــی	،	از	بهـمن	ماه	1388	تا	اردیبهشـت	ماه	1389	طـی	16	جلسـه	آموزشی	در	آتلـیه	

گـروه	معماری	کلیاس	کـویر	برگزار	شد	.

: ISO 9001 - 2008 دوره آموزش و استقرار 
گروه	معماری	کلیاس	کویر	در	نظر	دارد	نسبت	به	اخذ	گواهینامه	مدیریت	تضمین	کیفیت	( ISO 9001 - 2008 )	اقدام	کند	؛	که	بر	اساس	برنامه	،	

این	هـدف	تا	پایان	سال	جاری	برای	گروه	طراحـی	و	تا	پایان	سال	1390	برای	گروه	ساخت	و	نظارت	مححق	خواهـد	شـد	.	
به	همین	منظـور	دوره	های	آموزشی	موضـوع	آغاز	شـده	است	؛که	نخستین	دوره	آن	که	ویژه	مـدیران	بخش	ها	می	باشد	تا	پایان	مـرداد	ماه	خاتمـه	

خواهد	یافـت	.	برنامه	ریزی	،	آمـوزش	و	استقرار	سیستم	به	عهده	مهندس	کامیار	شـکرایی	است	.

  آموزش تأسیسات ساختمان
تأسیسات	مکانیکی	ساختمان	 اجرایی	 با	کلیات	مسائل	و	شیوه	های	 	، ،	مدیران	کارگاه	ها	طی	یک	جلسه	فشرده	8	ساعتی	 این	دوره	آموزشی	 در	

آشنا	شدند	.	این	دوره	در	روز	27	تیرماه	،	توسط	شرکت	سوپرپایپ	اینترنشنال	،	ویژه	گروه	معماری	کلیاس	کویر	برگزار	شد	.
: Brain Storming جلسات

این	جلسات	با	هدف	ترغیب	به	خالقیت	و	دریافت	بازخورد	مناسب	از	وضعیت	موجود	و	پیدا	کردن	راهکارهای	مناسب	برای	حل	مسائل	در	موضوعات	
مختلف	طراحی	و	سـاخت	،	ماهیانه	یک	بار	از	مرداد	ماه	سال	جاری	برگزار	خواهـد	شد	.

 گفتگوی عمومی :   
این	جلسات	به	منظور	اطالع	همه	همکاران	از	فعالیت	های	یکدیگر	،	بسط	توانمندی	همکاران	برای	سازماندهی	و	پیشبرد	اهداف	در	جلسات	و	نیز	رسیدن	

به	بینش	مشترک	در	فرهنگ	سازمانی	،	هر	دو	هفته	یک	بار	برگزار	می	شود	.

نخستین	دوره	جایزه	طراحی	نما	،	با	عنوان	طراحی	نما	با	مصالح	طبیعی	،	اسفند	ماه	سال	1388	،	توسط	نشریه	معماری	و	سـاختمان	برگزار	شد	.
گـروه	معمـاری	کلیـاس	کـویر	نیز	با	ارائـه	چند	طــرح	،	در	این	فراخــوان	شرکت	نمود	که	به	دنبال	آن	:

•		دفتر	مرکـزی	شرکت	گلـدیران	،	به	عنوان	طرح	منتخب	در	زمینه	طراحی	
بر	پایه	معماری	و	هویت	ایرانی	برگزیده	شد	.

•  مجموعه	اداری	-	نمایشگاهی	گروه	پاریزان	صنعت	نیز	به	عنوان	بهترین	

طرح	نمای	صنعتی	با	مصالح	طبیعی	مورد	تقدیر	هیئت	داوران		قرار	گرفت	.
هیئت	داوران	این	دوره	به	ترتیب	حروف	الفبا	:	

بهروز	پاکدامن	.	محمدرضا	حائری	.	دکتر	حسین	سلطان	زاده	.	
بیژن	شـافعی	.	فرامرز	شـریفی	.	فیروز	فیروز	.	ایرج	کالنتـری	.	

دکتر	اسکندر	مختاری	.	محمدرضا	نیکبخت	.
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کارگاه	های	پیشرفته	مرکز	توسعه	کالبدی

مرکز رشد معماري و ساختمان

پژوهشـکده	توسـعه	کالـبدي	در	راستاي	فعـالیت	هاي	پژوهشي	،	تحقیق	و	توسـعه	خود	و	با	هدف	حمایت	از	حرکت	هاي	پیشرو	نخبگان	جوان	معماري	و	ساختمان	براي	دستیابي	به	استاندارد	هاي	جهاني	
حرفه	و	کسب	قدرت	رقابت	بین	المللي	،	در	سال	1384	با	اخذ	مجوز	از	وزارت	علوم	تحقیقات	و	فناوري	اولین	مرکز	رشد	معماري	و	ساختمان	در	بخش	خصوصي	را	تأسیس	نمود	.	

اهم	فعـالیت	این	مرکز	شامل	موارد	زیر	است	:	
شناسایي	اولیه	نخبگان	جوان	معماري	،	ارزیابي	تجارب	طراحي	و	اجرایي	آن	ها	،	برگزاري	جلسات	نقد	معماري	،	دعوت	به	مسابقات	،	ارجاع	پروژه	توسط	پژوهشکده	،	نظارت	فني	بر	کیفیت	پروژه	هاي	مذکور	
از	طریق	کمیته	هاي	هدایت	و	راهبردي	،	معرفي	به	سازمان	هاي	عمراني	و	یا	شرکت	هاي	سرمایه	گذاري	براي	واگذاري	پروژه	،	حمایت	از	اعضا	براي	عقد	قرارداد	هاي	طراحي	با	کارفرمایان	مختلف	،	ارتبـاط	

بین	المللي	و	تشکیل	مشارکت	بین	دفاتر	معماران	ایراني	و	خارجي	،	برگزاري	آموزش	هاي	تکمیلي	و	غیره		.
سخنرانی	ها	به	زبان	انگلیسی	بوده	و	بصورت	همزمان	ترجمه	می	شود	.	

برگزاری	کارگاه	های	پیشرفته	معماری	از	مجموعه	فعالیت	های	آموزشی	پژوهشکده	توسعه	کالبدی	)	مرکز	رشد	معماری	و	ساختمان	(	است	.	
کارگاه	دوازدهم	،	خرداد	ماه	1389	،	با	حضـور	هایلیم	سو	و	نادر	تهرانی	برگزار	شد	و	به	معرفی	پروژه	ها	و	طراحی	های	این	دو	معمار	پرداخت	.

شرکت	کنندگان	در	کارگاه	گواهینامه	دو	زبانه	)	فارسی	و	انگلیسی	(	با	امضای	استاد	مدعو	و	پژوهشکده	توسعه	کالبدی	را	دریافت	می	نمایند	.	
از	کلیه	درس	گفتارها	بصورت	کامل	فیلمبرداری	شده	و	لوح	فشرده	آن	تدوین	و	تکثیر	می	شود	و	همراه	با	گواهینامه	برای	کلـیه	شرکت	کنندگان	ارسال	می	گردد	.

بخـش	اول	سمینار	،	به	سخنرانی	خانم	»	هایلـــیم	ســو	«	)معمــار	اهـــل	کره(	-	فارغ	التحصیل	دانشــگاه	هاروارد	،	اختصاص	یافت	.	
او	در	این	بخـش	تـعدادی	از	پروژه	های	خود	را	تحت	عنوان	»	پهنــه	توپوگرافیک	سـاختمان	-	Constructed Topographies «	معرفی	کرد	.

صنم	کالنتری	)	مترجم	(	-	هایلیم	سو			

	. اوست	 طراحی	های	 تک	تک	 در	 منظـر	 معمـاری	 مبحث	 به	 وی	 خاص	 و	 عمیق	 تفـکر	 بیانگر	 	، پروژه	ها	 منظـر	 به	 سو	 هایلیم	 هوشمندانه	 	نگاه	
اهمیت	ویژه	ای	که	وی	برای	طراحی	منظر	پروژه	های	خود	قائل	است	،	تأییدی	بر	همین	موضوع	است	که	طراحی	معماری	،	توأم	با	منظر	،	فرآیندی	

رفت	و	برگشتی	است	که	هرگز	قابل	تفکیک	از	یکدیگر	نیستند	.
در	ادامه	به	معرفی	برخی	از	پروژه	ها	و	طراحی	ها	پرداخته	شد	:

1.	مدرسه	در	مقیاس	شهری	-	کره	
2.	مدرسه	–  تایوان	
Tilt Up House	.3

Cross Drain House	.4
5.	شهر	کتاب	Paju	-	محدوده	کره	شمالی	و	جنوبی	

گروه	معماری	کلیاس	کویر	،	عضو	مرکز	رشد	معماری	و	ساختمان		است	.
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صنم	کالنتری	)	مترجم	(	-	نادر	تهرانی			

در	بخـش	دوم	سمینار	،	نادر	تـهرانی	)	معمـار	ایرانی	(	،	فارغ	التحصـیل	دانشـگاه	هاروارد	و	استاد	دانشگاه	»	هاروارد	«	و	»	ام	آی	تی	«	،	به	معرفی	
پروژه	های	دو	سال	اخیر	خود	پرداخت	.	دراین	بخش	دو	مبحث	مورد	بررسی	قرار	گرفت	:

  ( Depressive Speculations )	ساز	و	ساخت	راکد	بازار	1.
( Designing Upside	)	اندیش	مثبت	طراحی	2.

او	فرصـتی	مناسب	جهت	تفکری	عمیق	در	طراحی	پروژه	ها	و	شـرکت	 نگاه	 از	 	، بازار	راکد	سـاخت	و	ساز	دو	سال	اخیر	 اظهار	داشت	 	نادر	تهرانی	
	در	مسابقه	های	متعدد	معماری	بوده	است	.	او	در	تعدادی	از	پروژه	های	خود	با	تأکید	بر	معماری	منظر	و	منظر	شهری	به	معرفی	پروژه	ها	،	مسابقات

و	توضیح	فرآیند	طراحی	آن	ها	به	شرح	زیر	پرداخت	:
1.	خانه	سالمندان	-	بروکسل	،	بلژیک	

2.	سالن	سمفونی	-	بلژیک	
3.	رستوران	-	آمریکا	،	بوستن	

4.	مرکز	موسیقی	-	تایوان	
5.	موزه	هنرهای	معاصر	-	آمریکا	،	بوستن	

در	پایان	،	جلسه	پرسش	و	پاسخ	برگـزار	شد	

Bernardo Gomez-Pimienta

برناردو	گومز	
متولد	18	اوت	1961	-	بروکسل	بلژیک

تحصیالت :
2008	-	2006						دکترای	معماری

	دانشگاه	اروپایی	طراحی	-	مادرید
								کارشناسی	ارشد	معماری	 	1987

دانشگاه	کلمبیا	-	نیویورک
								کارشناس	معماری		 	1986

دانشگاه	Anahuac	-	مکزیکو	سیتی

میهمان	کارگاه	سیزدهم	پژوهشکده	توسعه	کالبدی	،	آقای	برناردو	گومز	از	مکزیک	است	.
قرار	است	این	کارگاه	در	روز	پنج	شنبه	22	مهر	ماه	سال	جاری	در	پردیس	سینمایی	پارک	ملت	برگزار	شود	.

سوابق حرفه ای :
BGP	معماری	مدیر 	 	2003
همکار	مدیر	ده	معمار 	2003	-	1987
BGP	طراحی	مدیر 	1995	-	2003

طراح	پیمانکاران	George Wimpey	-	انگلستان 	1980	-	1981

برخی از آثار :
ایستگاه	آتش	نشانی	خیابان	Fenix	-	مکزیک

آپارتمان	های	Calderon de la Barca	و	Zacatecas	-	مکزیک
هتل	Habita	-	مکزیک

تئاتر	IFAL	و	Insurgentes-	مکزیک
ساختمان	خدمات	Chapultepec Televisa	-	مکزیک

و	پروژه	هایی	در	ایاالت	متحده	آمریکا	،	اسپانیا	،	مجارستان	و	..	.
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             معماری و صنعت ساختمان

نمای	دیوار	پرده
گروه	معماری	کلیاس	کویر	.	رنه	پیازک

پیشگفتار :
نمای	دیوار	پرده	،	نوعـی	پوشش	خارجی	است	که	همچون	دیوار	های	پیرامونی	غیر	باربر	است	و	فقـط	مانعی	در	برابر	نفوذ	آب	و	هوای	آزاد	بیرون	محسـوب	می	شود	.		

این	نما	اساساً	از	دو	بخش	تشکیل	شده	است	،	نگهدارنده	ها	که	عبارتند	از	تعدادی	عناصر	افقی	و	عمودی	با	فواصل	مشخص	از	جنس	آلومینیوم	یا	فوالد	و	یا	هر	مصالح	باربر	دیگر	که	به	صورت	شبکه	به	
هم	متصل	می	شوند	و	پرکننده	ها	که	فضای	خالی	بین	این	عناصر	را	پر	می	کنند	.	مصالحی	که	به	عنوان	پرکننده	استفاده	می	شود	می	تواند	شیشه	،	ورق	فوالدی	کم	ضخامت	،	چوب	،	آلومینیوم	،	سنگ

	یا	هر	مصـالح	مصنوعی	شامل	انواع	ورق	های	PVC	و	غیره	باشد	.	
از	لحاظ	بارهای	اصلی	وارده	،	نمای	دیوار	پرده	باید	در	برابر	بار	مرده	که	وزن	خود	دیوار	است	و	بار	باد	کاماًل	مقاوم	باشد	.	به	نیروهای	دیگر	برای	طراحی	این	نما	در	ادامه	اشاره	شده	است	.	کلیه	نیروهای	وارد
بر	این	نما	توسط	اتصاالت	آن	به	سازه	اصلی	ساختمان	منتقل	می	گردد	.	یک	نمای	دیوار	پرده	باید	به	گونه	ای	طراحی	و	اجرا	شود	که	تغییر	شکل	های	ناشی	از	نیروهای	وارده	باعث	نفوذ	هوا	و	آب	در	آن	نگردد	.
تفاوت	این	نما	با	سیستم	های	پنجره	ای	ورودی	فروشگاه	ها	و	ویترین	مغازه	ها	در	این	است	که	نمای	دیوار	پرده	می	تواند	چندین	طبقه	را	پوشش	دهد	،	مواردی	که	باید	در	طراحی	این	نمـا	مورد	توجه	قرار	
گیرد	عبارتنـد	از	:	درزهای	انبساط	،	تغییر	مکان	های	طبقات	سـاختمان	در	اثر	بارهای	جانبی	،	نفوذ	ناپذیری	و	هدایت	صحیح	آب	و	حداقل	تبادل	حرارتی	جهت	صرفه	جویی	در	مصرف	انرژی	در	ساختمان	.

تاریخچه :
	)	Oriel Chambers 	( اریل	چمبرز	 لیورپول	،	ساختمان	 انگلستان	،	شهر	بندری	 بار	در	در	سال	1864	میالدی	در	 اولین	 برای	 سیستم	دیوار	پرده	
طراحی	شد	که	در	آن	از	پانل	های	تزئینی	سنگ	در	کنار	شیشه	،	برای	این	سیستم	استفاده	شده	بود	.	در	سال	1866	ساختمان	دیگری	در	این	شهر
ساخته	شد	که	از	همان	سیستم	تبعیت	می	کرد	،	ولی	قطعـات	بزرگ	شیشه	،	کف	تا	سقف	هر	طبقه	را	پوشش	می	داد	.	هر	دو	ساختمان	توسط	معمار	انگلیسی
پیتر	الیس	)	Peter Ellis	(	طراحی	و	ساخته	شده	بود	.	به	دلیل	عدم	وجود	دیوارهای	باربر	پیرامونی	،	فضای	مفید	ساختمان	افزایش	یافته	و	سـطوح	
وسیع	شیشه	اجازه	نفوذ	نور	تا	اعمـاق	ساختمان	را	می	داد	و	کاهش	محسوسی	در	هزینه	برق	مصرفی	ساختمان	در	روزهای	کوتاه	زمستان	ایجاد	می	شد	.

Oriel Chambers Bauhaus

Curtain Wall



59

دیوار	پرده	های	اولیـه	از	عناصـر	فـوالدی	تشکیل	می	شـد	که	قطعات	شیشه	توسـط	آزبست	یا	ترکیب	عمل	آوری	شـده	فایبرگالس	به	این	عناصـر	
متصـل	می	شدند	.	متعاقباً	با	تولید	چسب	های	آب	بند	سیلیکونی	و	چسب	های	شیشه	،	استفاده	از	آزبست	و	ترکیبات	فایبرگالس	منسوخ	گردید	.	برخی	
از	طرح	ها	شـامل	یک	درپوش	برای	مـهار	کردن	و	نگه	داشتن	شیشـه	و	همچنین	برای	حفـاظت	مـواد	آب	بند	بودند	.	اولـین	دیوار	پرده	اجرا	شـده	در	
شـهر	نیویورک	از	این	نوع	بود	و	از	نمـونه	های	مدرن	آن	می	توان	مدرسه	باوهاس	)	Bauhaus	(	در	آلمـان	را	نام	برد	.	در	دهه	هفتـاد	قرن	بیستم	
استفاده	از	عناصـر	آلـومینیومی	در	سـازه	این	دیوار	به	شدت	رواج	یافت	.	در	کنار	وزن	بسـیار	کم	،	مزیت	دیگر	آلومینیوم	راحتی	تولیـد	آن	به	هر	شکل	
دلخـواه	است	،	به	گونـه	ای	که	امروزه	اشکال	تولـید	شده	نامحـدودند	.	به	همین	شکل	،	روش	های	آب	بندی	و	انواع	آن	در	طی	سال	ها	دگرگونی	بسـیار	
زیادی	داشـته	است	و	در	نتیجه	دیوار	پرده	های	امـروزی	نیازمند	رسیدگی	مستمر	نیستند	.	ولی	اصـوالً	بعد	از	گذشت	پنج	سال	مجدداً	باید	کلیه	نواحی	

آب	بندی	و	هوا	بندی	کنترل	و	در	صورت	نیاز	اصالح	شوند	.

انواع نمای دیوار پرده 
بطور	کلی	دو	نوع		نمای	دیوار	پرده	وجود	دارد	:	

)	face cap	(	نمایان	قاب	سیستم	1-
)	frame less	(	پنهان	قاب	سیستم	2-

 : ) face cap ( سیستم قاب نمایان
جزئیات	این	نوع	نمای	دیوار	پرده	که	بسیار	متداول	است	،	در	شکل	)	a (	نشان	داده	شده	است	.

این	سیستم	دارای	یک	اسکلت	اصلی	فلزی	است	که	توسط	یک	گروه	اتصاالت	به	اسکلت	ساختمان	متصل	می	شود	.	سپس	پرکننده	های	آن	با	جزئیات	
نشان	داده	شده	در	شکل	( a )	بین	اعضای	افقی	و	عمودی	قرار	گرفته	و	با	یک	عنصر	درپوش	دیگر	که	کاماًل	درزبند	می	باشد	مهار	می	شوند	.

از	مزیت	های	نمای	دیوار	پرده	قــاب	نــمایان	نسـبت	به	سیستم	قـاب	پنهـان	،	قابلیت	اجرای	پنجره	هایی	با	بازشوی	لوالیی	است	.	ولی	در	این	بازشو	ها	
فریم	لنگه	بازشوی	پنجره	از	بیرون	قابل	رویت	است	،	در	صورتی	که	بازشو	های	کلنگی	قابل	رویت	نبوده	و	از	سمت	نما	مشخص	نیستند	.	سادگی	اجرا	
و	قیمت	ارزان	تر	،	از	مزیت	های	دیگر	این	سیستم	است	.	همچنین	در	صـورت	نیاز	تعـویض	هر	یک	از	پرکننده	هـا	نظـیر	شیشـه	،	ورق	و	یا	نظیر	آن		

به	راحتی	میسـر	می	شود	،	در	صورتی	که	در	سیستـم	قـاب	پنهــان		این	کار	بسیار	پیچیده	است	.

الستیک	آب	بند

الستیک	آب	بند

الستیک	آب	بندفریم	شیشه

شیشه	دو	جداره

face cap جزئیات - a	شکل

face cap 	های	درپوش	انواع - b	شکل
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 : ) frame less ( سیستم قاب پنهان
این	سیستم	نیز	مانند	سیستم	قاب	نمایان	دارای	یک	اسکلت	اصلی	فلزی	است	که	به	اسکلت	ساختمان	متصل	می	شود	.	سپس	پرکننده	های	این	سیستم	
داخل	قاب	مخصوصی	قرار	می	گیرند	که	این	عملیات	در	کارخانه	و	با	تزریق	چسب	های	خاص	آب	بندی	اتفاق	مـی	افتد	و	سپس	فریم	های	آمـاده	شـده	
به	کارگاه	حمـل	،	و	در	محـل	خـود	روی	اسـکلت	اصـلی	دیـوار	پـرده	قرار	گرفتـه	و	نصـب	می	شوند	.	پـس	از	این	مرحـله	درز	باقی	مانده	بین	دو	

شیشـه	مجـاور	با	چسـب	مخصوص	آب	بنـد	پر	می	گردد	.	
)	شکل	(	c )	جزئیات	نمای	دیوار	پرده	قاب	پنهان	را	نشان	می	دهد	(	.

یکی	از	مزایای	این	سیستم	،	ضریب	اطمینان		بسیار	باالی	آب	بندی	و	نفوذ	ناپذیری	،	و	مزیت	دیگر	آن	ظرافت	سطح	نهایی	کار	است	.	عالوه	بر	این	
به	دلیل	سطح	صاف	و	هموار	نهایی	،	هیچ	برجستگی	روی	کار	وجود	ندارد	که	محل	تجمع	گرد	و	خاک	بوده	و	به	مجرد	قرار	گرفتن	در	معرض	باران	
روی	سطح	نما	جاری	شده	و	باعث	آلودگی	سطح	روی	نما	گردد	.	از	معایب	آن	می	توان	به	قیمت	باال	و	دشواری	تعویض	قطعات	پرکننده	اشاره	کرد	.

چنانکه	در	جزئیات	دو	شـکل	a	و	c	دیده	می	شود	شیشـه	های	دو	جــداره	دو	سیستم	با	هم	متفاوت	هستند	به	نحـوی	که	در	سیستم	قاب	پنهان	،	
جدار	خارجی	شیشه	دو	جداره	2		الی	3	سانتیمتر	بزرگتر	از	جدار	داخلی	ساخته	می	شود	و	این	امر	،	دشواری	حمل	شیشه	ها	و	همچنین	باالتر	بودن	

) d	شکل	)	.	دارد	دنبال	به	را	ها	آن	ساخت	قیمت

الستیک	آب	بند

چسب	تزریقی

الستیک	آب	بند

شیشه	دو	جداره

الستیک	آب	بند مواد	درز	بند فریم	شیشه

الستیک	آب	بند

Greenpix media wall John Marshall - High School

frame less جزئیات - c	شکل

frame less	سیستم	به	مربوط	جداره	دو	شیشه - d	شکل
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a	عنصر

b	عنصر

c	عنصر

تحلیل نیروها برای طراحی :
	. انتقال	می	یابند	 نیروهـای	اعمـال	شده	بر	نمـای	دیوار	پرده	توسط	مهارهایی	که	عناصـر	آن	را	به	سـازه	اصلی	وصل	می	کنند	به	سـازه	سـاختمان	
آمده بوجـود	 اثر	جا	به	جایی	های	 این	است	که	در	 بسیار	مهم	 نکتـه	 	. نظـر	گرفته	شوند	 اصلی	در	 بایستی	در	محـاسبه	سـازه	 نیـروها	 این	 	تمـامی	

در	نمـای	دیوار	پرده	بر	اثر	نیـروهای	وارده	،	نباید	هیچ	خدشه	ای	به	آب	بندی	و	هوا	بندی	نمای	دیوار	پرده	وارد	شود	.

بار مرده :
در	محاسبه	بار	مرده	وزن	کلیه	اجـزا	تشکیل	دهنده	نمـای	دیوار	پرده	شامل	عناصر	افقی	و	عمودی	،	پرکننده	ها	نظیر	شیشه	یا	ورق	،	کلیه	اتصاالت	،	

و	در	صورت	وجود	،	آفتاب	گیرها	و	غیره	در	نظر	گرفته	می	شود	.

بار باد :
فشـار	باد	باید	توسـط	سیستم	نمای	دیوار	پرده	تحمـل	گردد	.	نیروهای	باد	در	مناطق	مختلف	جهـان	بسیار	متفاوتنـد	و	بسته	به	ارتفاع	و	اهمیت	
سـاختمان	،	گاهی	از	مدل	تونل	باد	جهت	شبیه	سازی	رفتار	ساختمان	در	برابر	باد	اسـتفاده	می	کنند	که	در	این	حالت	مـدل	کوچکـتری	از	سـاختمان	
و	ساختمان	های	مجاور	که	اثر	تعیین	کننده	ای	روی	فشار	باد	وارد	بر	ساختمان	دارند	ساخته	می	شوند	و	آزمایش	تونل	باد	جهت	بررسی	نیـروهای	وارد	
بر	ساختمان	انجام	می	گردد	.	کل	نیروی	باد	وارد	بر	ساختمان	باید	توسط	عناصر	افقی	و	عمودی	نمای	دیوار	پرده	با	حفظ	تغییر	شکل	مجاز	تحمل	گردد	

و	سپس	توسـط	اتصاالت	تعبیه	شده	به	سازه	اصلی	منتقل	شود	.	در	نتیجه	در	محاسبه	اتصاالت	،	این	نیروها	باید	مد	نظر	قرار	گیرند	.

بار لرزه ای :
بار	لرزه	ای	حتماً	باید	برای	طراحی	اتصاالت	و	ملحقات	دیوار	پرده	در	نظر	گرفته	شود	.	در	اغلب	حاالت	دیوار	پرده	،	دیوار	پرده	به	دلیل	فضـای	خالی	بین	
عناصر	افقی	و	عمودی	و	مصـالح	پرکننده	،	نظـیر	شیشه	،	ورق	و	غیره	،	تغییر	مکان	های	ساختمان	را	تحمل	می	کند	،	ولی	حتماً	باید	محدودیت	تغییر	
شکل	های	نسبی	نمای	دیوار	پرده	در	جا	به	جایی	طبقات	سازه	اصلی	مد	نظر	قرار	گیرد	.	در	آزمایش	ها	مشخص	شده	است	که	یک	سیستم	دیوار	پرده	
استاندارد	،	تغییر	مـکان	نسبی	7/5	سانتیمتری	را	بدون	شکستن	شیشه	ها	تحمل	می	کـند	.	برای	تغییر	مکان	های	نسبی	بزرگـتر	باید	در	طراحی	

اتصـاالت	و	درزبندی	ها	بازنگری	صورت	گیرد	.

بار برف :
بطور	معمول	بار	برف	در	طراحی	نماهای	دیوار	پرده	در	نظر	گرفته	نمی	شود	،	چون	با	توجه	به	قرار	گیری	اکثر	نماهای	دیوار	پرده	بصورت	عمودی	،	
	هیچ	نیروی	زنده	یا	بار	برفی	بر	آن	اثر	نمی	کند	؛	اما	چنانچه	شیب	یک	سیستم	دیوار	پرده	از	20	درجه	تجـاوز	کند	،	نیروی	برف	و	بار	زنده	بایستی

در	طراحی	آن	مد	نظر	قرار	گیرد	.

بار حرارتی :
به	دلیل	ضریب	انبساط	حرارتی	بسـیار	باالی	آلومینیوم	،	بار	حرارتی	باید	در	طراحی	سیستم	نمای	دیوار	پرده	در	نظر	گرفته	شود	.	این	بدان	معنی	
	است	که	در	طـول	یک	دهانه	از	چند	طبقـه	،	نمـای	دیوار	پرده	باید	قابلیت	انبساط	و	انقباض	داشته	باشد	که	این	مسئله	بستگی	به	طـول	و	ارتفـاع	نما	
و	اختالف	دمـای	مؤثر	بر	آن	دارد	.	جهت	تأمین	فضای	این	انبساط	و	انقباض	در	طول	،	عناصر	افقی	کوتاهتر	از	فاصله	دو	عنصر	عمـودی	مجاور	سـاخته	
می	شوند	و	جهت	تأمین	فضای	انبساط	و	انقباض	در	امتداد	ارتفاع	از	یک	عنصر	واسطه	،	طبق	جزئیـات	شکل	)	e (	استفاده	می	شـود	که	این	عنصـر	

واسطه	فقط	به	یکی	از	عناصر	عمودی	مجاور	خود	متصل	می	شود	.	

شکل	e - اتصال	اعضای	عمودی	دیوار	پرده
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بار انفجار :
کلـیه	 اخیراً	 	. انفجـار	صورت	پذیرد	 بار	 برابر	 به	مقـوله	طراحی	مقاوم	در	 باعث	شده	اند	که	توجه	ویژه	ای	 تروریستی	 اتفاقی	و	حمالت	 انفجـار	های	
ساختمان	های	تازه	تأسیس	فدرال	در	ایاالت	متحده	و	کلیه	سفارتخانه	های	این	کشـور	که	در	کشورهای	دیگر	سـاخته	می	شوند	ملزمند	که	در	برابر	
بارهای	ناشی	از	انفجار	مقاوم	باشند	.	از	آنجا	که	نمای	دیوار	پرده	در	نمای	خارجی	ساختمان	واقع	شـده	است	،	در	برابر	نیروی	انفجار	اولین	مانع	تلـقی	
می	گردد	؛	بنابراین	سیستم	نمای	دیوار	پرده	مقاوم	در	برابر	انفجار	باید	بتـواند	این	بارها	را	بدون	تأثیر	بر	داخل	ساختمان	و	حفظ	سالمت	ساکنین	،	
تحمل	نماید	.	از	آنجـا	که	نیروهـای	انفجـار	،	نیروهـای	بسـیار	بزرگی	با	مدت	زمان	بسیار	کم	می	باشـند	،	پاسخ	سیستم	نمـای	دیوار	پرده	باید	تحت	
	آنالیز	بار	دینامیکی	بررسـی	شـود	.	شیشـه	های	مقـاوم	در	برابر	انفجـار	عبارتنـد	از	شیشـه	های	لـمینیت	شده	که	قابلـیت	شکستن	را	دارند	ولـی	

از	روی	شـبکه	های	نما	جدا	نمی	شوند	.

درزبندی هوا :
هوا	بنـدی	باید	در	فضـاهایی	که	امکان	عبور	هـوا	از	جدار	خارجی	به	فضـای	داخل	را	دارد	انجـام	شود	،	که	عبارتند	از	:	

محل	واشرها	،	اتصال	عناصر	افقی	و	عمودی	،	منافذ	آبرو	و	محل	های	آب	بندی	نا	مناسب	.	
مقدار	مجـاز	هـوای	عبـوری	از	جدار	خارجی	به	فضـای	پشـت	آن	طبق	اسـتاندارد	AAMA	ایاالت	متحده	-	0/6 است	که	آزمایش	این	موضوع	

طبق	استاندارد	ASTM E -	783	انجام	می	شود	.

آب بندی :
نفوذ	آب	در	استاندارد	ASTM E -	1105	بطور	کلی	قابل	قبول	نیست	و	برای	تست	آب	بندی	نمای	دیوار	پرده	،	آب	را	با	فـشار	معینی	به	سطح	بیرونی	

آن	می	پاشند	و	در	این	تست	هیچ	قـطره	آبی	روی	سـطح	داخلی	نمای	دیوار	پرده	نباید	مشاهده	شود	.

تغییر مکان یا جا به جایی 
یکی	از	معایب	آلومینیوم	در	مقایسه	با	فوالد	،	این	است	که	مدول	االستیسیته	آن	یک	سوم	فوالد	است	.	این	بدان	معناست	که	آلومینیوم	در	شرایط	
بارگذاری	مساوی	با	فوالد	،	3	برابر	بیشتر	از	آن	دچار	تغییر	شکل	می	گردد	.	مشخصات	سـاختمان	،	مقادیر	تغییر	شکل	های	در	صفحه	و	عمود	بر	
	صفحه	نمـای	دیوار	پرده	را	مشـخص	می	کند	که	این	تغییر	شکل	ها	به	مقاومت	عناصـر	آلومینیومی	محدود	نشده	و	شاخص	تعیین	کننده	در	آن	ها
دیوار	پرده	 نمای	 مشـخصات	 در	 عمـوماً	 	، بر	صفحه	 عمود	 تغییر	شکل	 محدودیت	 	. آن	هاست	 آمدن	 در	 جا	 از	 یا	 و	 نما	 	عدم	شکست	شیشه	های	
با	مقدار	-		تعریف	می	شـود	که	L	فاصله	اتصاالت	مهـار	دیـوار	پرده	در	جهت	ثقلی	است	.	به	عنـوان	مثال	برای	سـاختمانی	با	نمای	دیوار	پرده	
	که	فاصـله	مهار	عمودی	آن	طبیعتاً	با	ارتفاع	طبقات	ساختمان	یکی	بوده	و	400	سانتی	متر	اسـت	،	مقـدار	مجـاز	تغـییر	شـکل	عمـود	بر	صفـحه	نمـا

بـرابـر       2/29=      		است	که	در	اثر	بیشترین	فشار	باد	پدید	می	آید	.	
این	تغییر	شکل	در	توسط	اشکال	مختلـف	پروفیل	های	آن	کنترل	می	شود	.	بنابراین	با	تغییر	مقاطع	پروفیل	یا	تغییر	فواصل	عناصر	که	در	مجمـوع	
	ممـان	اینـرسی	سطح	تأثیر	گذار	است	می	توان	تغییر	شکل	را	محدود	کرد	.	یک	روش	دیگر	برای	کنترل	تغییر	شکل	،	اضافه	کردن	مقاطع	فوالدی	

به	داخل	پروفیل	های	آلومینیومی	است	که	در	نتیجـه	با	هزینه	نسبتاً	کم	و	می	توان	از	پروفیل	های	با	مقاطـع	کوچکتر	استفاده	کرد	.	

نحوه نصب :
نحـوه	نصـب	دیوار	پرده	به	این	شکل	اسـت	که	پس	از	محاسبه	نیروهای	موجـود	تعداد	و	فاصله	نقـاط	تکیه	گاهی	برای	هر	طبقه	محاسبه	می	شود	
.	مدل	سازه	ای	سیستم	دیوار	پرده	با	توجه	به	نوع	اتصال	آن	به	سقف	تراز	باالیی	کامال	ً	مشـابه	تکیه	گاه	مفصـلی	و	در	تـراز	پایین	خود	کاماًل	مشابه	
نتایج 	، نیروها	 بر	آورد	 در	 و	 بوده	 واقعیت	 به	 نزدیک	 کاماًل	 تیر	ساده	 به	صورت	یک	 	، نمای	هر	طبقه	 بنابراین	مدل	کردن	 ؛	 است	 گاه	غلطکی	 	تکیه	

	قابل	قبـولی	می	دهد	.

تکیه	گاه	مفصلی

دیوار	پرده

تکیه	گاه	غلطکی
شکل	f - مدل	سازه	ای	سیستم	دیوار	پرده

400

L
175

175- cm

cfm
sqft
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عناصر	عمودی	نمای	دیوار	پرده	با	جزئیات	زیر	،	در	تراز	باالیی	خود	به	سازه	اصلی	وصل	می	شوند	.

اتصال	این	عناصر	در	تراز	پایینی	خود	مشابه	شکل	(	e )	می	باشد	.	
	نکته	بسیار	مهم	در	اتصال	شکل	(	e )	این	اسـت	که	عنصـر	b	به	یکی	از	عناصـر	a	یا	c	متصـل	گردد	تا	از	حرکت	عنصـر	b	در	یکی	از	عناصـر

a	یا	c	ممانعت	به	عمل	نیاید	.
اتصال	عنصر	عمودی	در	محل	کف	اولین	طبقه	شروع	نمای	دیوار	پرده	در	شکل	(	h )	نشان	داده	شده	است	.

نکته	قابل	توجه	در	جزئیات	ارائه	شده	این	است	که	در	طبقه	اول	شروع	نما	ناگزیر	از	اجرای	جزئیات	شکل	(	e )	در	تراز	پایین	تر	از	سقف	اول	می	باشیم	
تا	امکان	حرکت	دیوار	پرده	ناشی	از	انبساط	و	انقباض	عناصر	طبقه	اول	به	سادگی	مهیا	گردد	.

تغییر	طول	عناصر	افقی	به	وسیله	فاصله	خالی	که	بین	عناصر	افقی	و	عمودی	در	نمای	دیوار	پرده	وجود	دارد	امکان	پذیر	است	.
برای	آب	بندی	،	این	فواصل	خالی	را	با	چسب	های	کاماًل	ارتجاعی	در	برابر	نفوذ	آب	و	هوا	پر	می	کنند	.

مراجع	:
]01[	تحقیقات	گروه	معماری	کلیاس	کویر	.

[02] Wikipedia . The free encyclopedia

[03] AAMA Aluminum Curtain Wall Design Guide Manual

شکل	g - اتصال	به	سازه	فلزی	و	بتنی

شکل	h - اتصال	عنصر	عمودی	در	کف	اولین	طبقه

عنصر	عمودی	دیوار	پرده

پلیت	کار	گذاشته	شده	در	بتنفونداسیون	پای	دیوار	یا	فونداسیون	ساختمان

پایین	ترین	عنصر	افقی	دیوار	پرده
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             معماری و فرهنگ

روشنگری	در	پویش	زبان	و	پیدایی	معماری
بنیاد	فرهنگی	گرامی	.	سّید	حمید	گرامی

پیشگفتار
زبان	،	بازنُمایی	اندیشه	و	راهگشای	اندیشه	ورزی	است	.	اندیشه	در	بازنُمایی	و	بازُگویی	یافته	ها،	نگرِش	انسان	را	سامان	می	دهد	.	این	نگرش	ها	،	بر	پایه	هایی	استوار	است	که	نموِد	دیداری	دارند	.	

َِزبان برای	روشنگری	در	پویش	 	. انسانی	است	 بهتِر	پیوند	های	جامعه	های	گوناگون	 برای	شناخِت	 بُنیادی	 ُهنر	و	فناوری	 ،	یک	 ِمعماری	 	. ،	معماری	هر	ملّت	است	 	زیباترین	نمود	های	دیداری	 از	 یکی	
و	پیدایی	ِمعماری	،	نگاهی	به	َژرفای	ِذهن	و	واکاوی		همبستگی	کاربردی	دانش	و	بینِش	انسا	نی	ضروری	است	.

پایه های بنیادی
	انسان	که	شناسای	برتری	او	با	دیگر	جانداران	است	،	اندیشه	ورزی	و	زبان	آوری	است	.	به	گفتار	ساده	،		اندیشه	فرایندی	است	 یکی	از	توانایی	های	ُمهمِّ
که	در	مغز	انسان	شکل	می	گیرد	،	ساز	وکار	می	یابد	،	و	سر	انجام	با	زبانی	که	از	سوی	همگان	،	توانایی	برقراری	پیوند	و	شناختن	نیازها	و	پدیده	ها	را	
داشته	باشد	،	بیان	می	شود	.	این	اندیشه	،	با	زبان	آوری	و	تصویرسازی	،	بازخوانی	می	شود	.	تردیدی	نیست	که	همکاری	و	همراهی	رویاروی	زبان	واندیشه	

برای	آفرینشی	دیگر،	چرخه	وار	پیوسته	است	.	یکی	از	دیگری	زاده	می	شود	و	سر	انجام	هر	دو	به	بالندگی	می	رسند	.
کاِر	اندیشه	و	دستاورِد	بیانی	آن	در	چهار	گروه	پدیدار	شده	است	:

	1(	تجزیه	وتحلیِل	پدیده	ها	و	پدیدار	شناسی	ماّده	و	ذهن	.	انسان	ها	،	دریافت	یکسان	و	همانندی	از	پدیده	های	بیرونی	و	درونی	خویش	ندارند	.	
ذهن	واکنش	های	گوناگونی	را	بروز	می	دهد	که	در	پدیدار	شناسی	پیوند	ماّده	و	ذهن	اثرگذار	است	.	ویژگی	نهایی	این	پرداخت	های	ذهنی	،	همگرایی	

و	هم		راستایی	دریافت	های	گوناگون	است	.	
	2(	ایجاِد	تصویِر	ذهنی	و	برگزاری	نسبت	های	رابطه	از	دیدگاه	بیان	،	که	این	دیدگاه	بیانی	خود	نیز	چهار	عملکرِد	رفتاری	دارد	:

					1-2	(	بیاِن	دیداری	:	گونه	ای	بازگویی	یک	تصویر	و	ذهنیت	است	که	نمود	آن	با	نمادهای	همگانی	پذیرفته	شده	،	به	چشم	می	آید	.
					2-2(	بیاِن	گفتاری	:	بر	زبان	آوردن	و	بکارگیری	واژه	ها	،	برای	رساندن	اندیشه	و	خواسته	های	انسانی	است	.

						3-2	(	بیاِن	نوشتاری	:	نگارش	واژه	ها	و	گزارش	پدیده	ها	و	پیـونِد	پدیداری	آن	ها	بر	پایۀ	نقش	پذیری	و	اثرگذاری	واژه	و	دستور	زبان	کاربردی	است	.	
:	رفتاِر	انسان	ها	،	بر	پایۀ	ذهنّیت	آن	ها	نمایان	می	شود	.	آن	ها	از	آنچه	دیده	و	شنیده	اند	،	از	آنچه	خوانده	و	نوشته	اند	،	 				4-2	(	بیاِن	کرداری	

و	از	آنچه	که	گفته	و	بکار	برده	اند	،	یک	بیاِن	کرداری	را	نمودار	می	سازند.	بیان	های		کرداری	همانند	،	نماِد	فرهنِگ	همگانی	یک	ملّت	است	.
3	(	درِک	ذاِت	واقعّیِت	بیرونی	.	پویایی	ذهن	انسان	و	بیان	اندیشه	های	ذهنی	او	در	پذیرِش	چیستی	یک	پدیده	،	و	دریافت	چگونگی	انجام	ساز	و	کاِر	

پدیدارهای	پیرامونی	آن	نشان	داده	می	شود	.
است	 این	 ورزی	 اندیشه	 کار	 نخستین	 	. است	 آفرینی	 دانش	 ،گونه	ای	 کاربردی	 الگوی	 یک	 ساختِن	 	. الگو	 یا	 دستور	 یک	 پرداختن	 و	 ساختن	 	) 	4 	

که	
	اندیشه	ورزی	،	آن	است	که	انسان	نیازش	را	بر	طرف	سازد	.	اندیشه	سازی	 قانون	مندی	را	کشف	کند	.	تردیدی	نیست	که	یکی	از	ساز	و	کار	های	ُمهمِّ

به	او	بهره	گیری	کارا	را	بیاموزد	و	بهتر	بهره	مند	گردد	.
ِمعماری	،	کاربرد	دیداری	اندیشه	و	دانش	،	همکاری	دانش	و	توانایی	است	.	این	فناوری	،	به	ساده	ترین	زبان	،گویای	باورمندی	های	انسان	در	گسترۀ	
را	 ،	حقیقت	وجودی	خویش	 بی	آرایه	 و	 بی	پیرایه	 ،	حتی	 نماد	هایش	 از	 نمودی	است	که	هریک	 	، فناوری	معماری	 و	 .	هنر	 ادراک	است	 و	 احساس	

چهره	می	نمایاند	.
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              معماری و فرهنگ
پایه های ِمعماری

فناوری	ِمعماری	بر	سه	پایۀ	بنیادی	سامان	گرفته	است	:	الف	(	نیاِز	انسانی			ب(	زیست	بوِم	اقلیمی				پ(	اندیشۀ	کاربردی	.	نیاِز	انسانی	،	واگویی	پیونِد	
	میاِن	انسان	و	سکونتگاه	است	.	سرزمین	و	جای	زندگی	انسان	،	نیاز	آفرینی	فرهنگ	و	رفتار	را	ساماندهی	می	کند	.	در	حقیقت	منطق	ِ	نیاز	شناسی	انسان	،	
واگویی	 	، واژه	ها	 	آدمی	در	گرو	ساختن	 نیازهای	 برآورده	شدن	همۀ	 	، رفتار	شناسی	روان	شناختی	 از	دیدگاه	 	. واژه	ساخته	می	شود	 و	 زبان	 پایۀ	 	بر	
اندیشه	ها	،	و	روشنگری	پیوندهای	رفتاری	و	ارتباطی	او	نهفته	است	.	این	روشنگری	و	باز	نمایی	باید	در	پیونِد	رابطۀ	انسان	با	خویش	،	انسان	با	دیگران	،	

انسان	با	زیست	بوِم	زندگی	و	انسان	با		خدای	جهان	باشد	.
ُهنِر	ِمعماری	،	پاسخگوی	نیاز	های	زیباشناختی	و	ذهنی	آدمی	است	.	به	فضا	،	بافت	،	نور	،	مصالح		و	تصویر	آفرینی	توّجه	دارد	.	آرایه	و	چیدماِن	مصالح	و	
بافت	،	ساماندهی	فضا	و	نور	،	نمایش	و	بیاِن	کرداری	از	احساس	و	ادراک	آدمی	است	.	نماد	های	کاربردی	،	اثر	پذیرفته	و	برگرفته	از	زیست	بوِم	جغرافیایی	

است	.	بنا	،	گویندۀ	چیستی	پیوند	های	گروهی	در	میان	تودۀ	مردم	است	.	

زبان زیر بنای فرهنگ ، معماری رو بنای فرهنگ
	ساختن	و	پرداختِن	واژه	،	برای	بیاِن	خواسته	و	هدف	،	نوید	بخِش	زبان	ورزی	و	کارایی	زبان	است	.	دستاورِد	این	بالندگی	زبانی	،	سر	افرازی	فرهنگی	
و	سر	زندگی	گروهی	است	.	پویایی	ها	،	هنگامی	که	زایایی	در	واژه	و	زبان	دارند	،	رهنورِد	دیار	اندیشه	هستند	.	اندیشه	ها	،	در	کوشش	ها	وجوشش	های	
زمینۀ	رفتار	و	زمانۀ	حضور	،	فرهنگ	سازی	می	کنند	و	سرانجام	این	مردماِن	فرهنگمند	هستند	که	در	روز	و	روزگار	خود	اثرگذاری	دارند	.	وآیا	به	راستی	

معنای	دیگری	جز	اثرگذاری	کارامد	برای	پیروزمندی	می	شناسیم	؟
دارایی	های	ماّدی	و	معنوی	،	از	یک	فرهنِگ	بالنده	و	بالندگی	فرهنگی	ساخته	می	شوند	و	بدست	می	آیند	.	فرهنِگ	دینی	و	باورهای	آیینی	،	پیشینۀ	تاریخی	،	
بینش	های	آسمانی	و	دانش	های	زمینی	،	آفرینش	های	هنری	و	آفریده	های	آدمی	،	هر	یک	به	گونه	ای	بیانگر	و	نشانداِر	دارایی	های	یک	ملّت	هستند	

که	از	واژه	و	زبان	،	به	معنای	نرم	افزار	اندیشه	و	فرهنگ		بهره	مند	می	شوند	.	
	خودآگاهی	 تَمّدِن	هر	ملّتی	از	روی	آثاِر	ِمعماری	و	نمادهای	دیداری	شناخته	می	شوند	.	ِمعماری	و	آثار	آن	،	بازگو	ُکننده	و	نشانگِر		پیوند	های	ُمهمِّ

اجتماعی	انسان	ها	است	.	به	بیاِن	درست	و	زباِن	روشن	،	فرهنگ	ها	و	منش	های	ملّت	ها	از	همین	یادواره	ها	شناخته	می	شوند	.
بیان	های	دیداری	،ُگفتاری	و	نوشتاری	مردِم	یک	سرزمین	،	در		واژۀ	»	بیاِن	کرداری	«	شناخته	می	شود	.	این	بیاِن	کرداری	،	به	َمعنای	»	فرهنگ	«	است	.	
بناهای	یادمانی	و	سکونتگاهی	،	واگویی	بیاِن	کرداری	مردماِن	یک	جغرافیا	و	فرهنگ	است	.	آنجا	که	مردماِن	فرهنگمنِد	کشوری	می	اندیشند	،	بازنُمایی	

اندیشه	در	تصویر	سازی	ذهنی	یا	در	واژه	سازی	و	واژه	گزینی	دانشی	و	نگرشی	،	پدیدار	می	شود		.
مردماِن	فرهنگمند	،	دارای	نوآوری	و	دانای	خالقّیتند	.	آفرینش	های	ذهنی	،	زیر	ساخِت	بالندگی	و	بهبودی	اجتماعی	است	.	نوآوری	،	ُرویی	در	شناخِت	

بهتِر	زیست	بوم	دارد	و	ُرویی	دیگر	در	فرهنِگ	کرداری	و	پیوند	های	انسانی	.	
مجموعۀ	سازگاری	انسان	با	انسان	و	انسان	با	زیست	بوم	،		هنر	و	فناوری	ِمعماری	را	سامان	می	دهد	.	سبک	وشیوه	در	ِمعماری	،	بازشناخِت	همین	دو	گونه	
	سازگاری	است	.	اندیشه	ورزان	،	ساختاِر	زیریِن	باورهای	رفتاری	جامعه	را	طرح	ریزی	و	آماده	می	کنند	.	با	اندیشه	ورزی	بالنده	،	ُکنش	و	منِش	مردم	،	
	در	گزینِش	شیوه	های	ساخت	و	ساز	ساختمانی	واقع	گرایانه	تر	می	نماید	.	می	گویند	کردارِ	یک	ملّت	،	فرهنِگ	یک	ملّت	است	.	هر	ملّتی	،	زنده	به	اندیشه	ورزان	
و	دانشورانی	است	که	پویِش	فرهنگ	را	،	پایش	و	پایا	می	کنند	.	ساخِت	واژه	،	زیر	ساخِت	اندیشه	است	.	اندیشۀ	زایا	،	دا	نش	آفرین	است	و	این	همبستگی	

دانش	و	اندیشه	،	با	فرهنِگ	بالنده		همراه	است	.	
	گونه	ای	از	رفتاِر	فرهنِگ	همگانی	،	که	ریشه	در	پیشینۀ	تاریخی	یک	ملّت	دارد	،	»	ُسّنت	«	نامیده	می	شود	..	اگر	دانِش	کاربردی	امروز	،	برخاسته	
و	برگرفته	از	رفتاِر	فرهنِگ	همگانی	برای	پاسخگویی	نیاز	های	مردمان	نباشد	،	پایدار	نمی	ماند	و	رنگ	پویایی	نمی	گیرد	.	این	پدیدار	شناسی	به	سادگی	
ملّت	 یک	 دیداری	 و	 نوشتاری	 	، کرداری	 	، گفتاری	 باورهای	 در	 ریشه	 باید	 	، آدمی	 آفریده	های	 و	 ذهنی	 آفرینش	های	 	. می	شود	 نموده	 ِمعماری	 	در	

داشته	باشد	.	سازگاری	میان	انسان	و	انسان	،	انسان	و	جهان	،	انسان	و	زیست	بوِم	زندگانی	،	بر	بنیاد	داشته	های	یک	فرهنگ	،	بالنده	می	شود	.
ُگسسِت	اندیشه	ورزی	،آفرینش	های	ذهنی	و	آفریده	های	آدمی	را	نازا	می	کند	و	فرهنِگ	نا	کارامد	،	ُرویی	در	پیروی	و	ُسویی	در	نابودی	دارد	.	نَخست،	

فرهنگمنداِن	پیشین	را	به	ُجدایی	ازکیستی	خویش	،	سپس	دگرگون	ساختن	پیوند	های	انسانی	و	محیِط	زیستگاهی	و	اجتماعی		وا	می	دارد	.
پیروی	از	سبِک	زیستِن	مردمانی	دیگر	،	گونه	ای	خود	ناباوری	است	.	پنهان	کردن	و	نادیده	گرفتن	فرهنِگ	میهنی	و	آیینی	است	.	این	کار،	زمینه	ساِز	
بروِز	ناهنجاری	میاِن	رفتارهای	موجود	و	تولید	های	معماری	است	.	منش	انسان	ها	،	سخت	برگرفته	از	باورهای	میهنی	،	آیینی	و	وجدانی	آن	ها	است	.	

اگر	گونه	ای	از		معماری	،	بر	پایۀ	انسان	شناختی	رفتار	انسان	ها	بنا	شود	،	ساماندهی	فضا	و	حجم	،	از	فرماندهی	ذهن	و	روان	اثر	می	پذیرد	.	
خواهش	های	مردمان	و	افزون	خواست	های	مردمی	،	جز	در	واگویی	پیوندها	دیده	نمی	شود	.خواهشی	که	در	نیاز	سنجی	و	نیاز	آفرینی	فرهنگ	اجتماعی	
واقعی	باشد	،	بالنده	می	شود	.	بالندگی	،		پویایی	می	آورد	.	این	پویایی	ها	،	سر	انجام	به	پایایی	می	رسد	.	نیک	به	یاد	بسپاریم	،	ِمعماری	پیمایِش	اندیشۀ	

اجتماعی	در	پایِش	رفتار	شناسی	یک	مردم	و	میهن	است	.
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              مدیریت

مدیریت	دانایی	،	کاربرد	ها	و	افق	ها	در	صنعت	ساختمان
شرکت	مشاوره	مدیریت	و	نظام	افزار	پارسه	.	کامیار	گلستانیان

پیشگفتار
هدف	از	این	مقـاله	،	ارائه	یک	آشـنایي	مقدمـاتی	با	مفـهوم	مدیریت	دانایي	)	Knowledge Mangement (	و	اهـمیت	و	کاربرد	آن	در	صـنعت	سـاختمان	است	.	بخش	های	اول	و	دوم	مقـاله	به	معرفی	
مدیریت	دانایي	و	کاربرد	آن	بطور	عمومی	مي	پردازد.	در	بخش	های	سوم	تا	هفتم	،	با	استفاده	از	نتایج	یک	پروژه	مطالعاتی	هدایت	شده	توسـط	وزارت	صـنعت	و	بازرگانی	کشور	انگلسـتان	با	هدف	ترغیب	
مدیریت	دانایي	در	کسـب	و	کارهای	صـنعت	سـاختمان	،	به	بررسی	محـرک	ها	،	عوامل	تشـویق	کننده	و	باز	دارنده	برای	توسعه	و	کاربرد	دانایي	در	صنعت	ساختمان	پرداخته	می	شود	.	در	بخش	های	هشتم	

تا	یازدهـم	برخی	نکات	قابل	توجه	برای	توسعه	کاربرد	مدیریت	دانایي	در	صنعت	ساختمان	ایران	و	برخی	توصیه	ها	برای	توجه	بیشتر	در	سطح	کالن	ارائه	شده	است	.

1( مفهوم مدیریت دانایي :
اوایل	دهه	90	میالدی از	 ادبیات	مدیریت	است	که	 برانگیز	در	 از	مفاهیم	نستباً	جدید	و	چالش	 	)  Knowledge Management مدیریت	دانایي	)	

توجه	روز	افـزونی	را	به	خود	جلب	کرده	است	.	یکی	از	تعاریف	جامع	مفـهوم	دانایي	)	Knowledge (	]04[	،	در	متن	1-2	ارائه	شده	است	.	
تعـاریف	داده	ها	)	Data (	و	اطالعات	)	Information (	استفاده	شده	در	این	تعریف	،	در	متن	1-1	آمده	است	.	براساس	این	تعریف	و	با	استفاده
از	برخی	تعاریف	دیگر	،	مي	توان	چهار	کارکرد	اصلی	شناسایي	و	حل	مسائل	،	کمک	به	تصمیم	گیری	،	کمک	به	خالقیت	و	نوآوری	و	به	وجود	آوردن	تغییر	

را	به	عنوان	کارکرد	های	اصلی	مورد	انتظار	از	دانایي	تعریف	کرد	.	)	متن	3-1	(

متن	1-1(	تعریف	داده	و	اطالعات
:	) Data	(	ها	داده

مجموعه	ای	از	حقایق	عینی	بصورت	گسسته	و	مستقل	از	متن	)Context(	که	بصورت	نماد	)حرف	،	عدد	،	شکل(	نمایش	داده	شوند	.
:	)Information(	اطالعات

مجموعه	ای	از	داده	ها	که	در	یک	متن	)Context(	قرار	داده	شده	است	.

متن	1-2(	تعریف	دانایي
:	) Knowledge	(	دانایي

دانایي	مجموعه	ادراکات	و	مهارت	هایي	است	که	انسان	ها	برای	حل	مسائل	و	خالقیت	به	کار	مي	گیرند	.	دانایي	کلیه	نظریه	ها	،	تجربیات	و	قواعد	عمل	در	ابعاد	مختلف	
زندگی	را	در	بر	می	گیرد	.	دانایي	براساس	داده	ها	و	اطالعات	شکل	مي	گیرد	ولی	برخالف	این	دو	همیشه	وابسته	و	متصل	به	انسان	است	.	دانایي	توسط	انسان	تولید	

مي	شود	و	بیانگر	اعتقادات	انسان	در	مورد	روابط	علت	و	معلولی	پدیده	ها	است	.	

متن	1-3(	کارکرد	های	مورد	انتظار	از	دانایي
کارکرد	های	مورد	انتظار	از	دانایي	:

1(	ایجاد	قابلیت	برای	شناسایي	و	حل	مسائل
2(	ایجاد	قابلیت	برای	تصمیم	گیری

3(	کمک	به	خالقیت	و	نو	آوری
4(	ایجاد	قابلیت	برای	بوجود	آوردن	و	مدیریت	تغییر

براساس	کارکرد	های	مطرح	شده	در	متن	1-3	،	دانایي	)	Knowledge (	تفاوت	معنی	داری	با	علم	)	Science (	از	جنبه	کاربردی	بودن	دارد	.

:	) Data	(	ها	داده
مجموعه	ای	از	حقایق	عینی	بصورت	گسسته	و	مستقل	از	متن	)Context(	که	بصورت	نماد	)حرف	،	عدد	،	شکل(	نمایش	داده	شوند	.

:	)Information(	اطالعات
مجموعه	ای	از	داده	ها	که	در	یک	متن	)Context(	قرار	داده	شده	است	.
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متن	1-4(	تعریف	دانایي	صریح

متن	1-5(	تعریف	دانایي	ضمنی

:	) Explicit Knowledge	(	صریح	دانایي
دانایي	صریح	)آشکار(	نوعی	از	دانایي	است	که	ساخت	یافته	)Structured(	بوده	و	قابلـیت	مدون	کردن	را	دارد	.	دانایي	صریح	ممکن	است	به	شکل	کلمات	،	

طبقه	بندي	ها	،	مدل	ها	،	الگو	های	تصویری	،	معادالت	ریاضی	و	غیره	مدون	شده	باشد	.	

:	) Tacit Knowledge	(	ضمنی	دانایي
دانایي	ضمنی	نوعی	از	دانایي	است	که	ساخت	یافته	نبوده	و	تدوین	آن	بسیار	مشکل	و	بعضاً	ناممکن	است	.	در	خیلی	از	موارد	شخص	به	کیفیت	،	عملکرد	و	ساختار	

دانایي	ضمنی	خود	آگاه	نیست	.	انتقال	این	نوع	دانایي	به	سادگی	امکان	پذیر	نیست	.	

در	ادبیات	مدیریت	دانایي	،	طبقه	بندي	های	متفاوتی	برای	انواع	دانایي	از	جنبه	های	مختلف	ارائه	شده	است	ولی	یکی	از	مهمترین	و	بنیادی	ترین	آن	ها	
طبقه	بنـدی	دانایي	به	دو	نوع	اصـلی	دانایي	صریح	)	Explicit Knowledge (	و	دانایي	ضمنی	)	Tacit Knowledge (	است	.	تعـاریف	این	دو	نوع

در	متن	های	1-4	و	1-5	ارائه	شده	است	.

افراد	نهفته	است	،	راحت	تر	قابل	 بر	طبق	این	تعاریف	،	دانایي	صریح	دانایي	ساخت	یافته	ای	است	که	به	نسبت	دانایي	ضمنی	که	در	ذهن	و	قلب	
مستند	سازی	،	انتقال	و	آموزش	است	.	انتقال	دانایي	صریح	مي	تواند	از	طریق	مستندسازی	،	تدوین	نقشه	،	مدل	سازی	و	سایر	روش	های	ساخت	یافته	
انجام	گیرد	در	حالی	که	انتقال	دانایي	ضمنی	عمدتاً	به	روش	انتقال	سینه	به	سینه	امکان	پذیر	است	.	کارآموزی	،	جلسات	بحث	و	گفتگو	و	همچنین	
روابط	استاد	-	شاگردی	در	کسب	مهارت	های	حرفه	ای	از	روش	های	معمول	برای	انتقال	سینه	به	سینه	محسوب	مي	شوند	.	یکی	از	چالش	های	مـهم	

در	مدیریت	دانایي	تالش	برای	تبدیل	کردن	دانایي	ضمنی	به	دانایي	صریح	است	.
در	همین	ارتباط	،	یکی	از	معروفترین	و	شناخته	شده	ترین	مدل	های	مدیریت	دانایي	تحت	عنوان	مدل		SECI ،	انواع	حالت	های	تبدیل	دو	نوع	دانایي	

ضمنی	و	صریح	به	یکدیگر	را	در	چهار	گروه	به	شکل	زیر	طبقه	بندی	کرده	است	:
1(	اجتماعی	سازی	)	Socialization (	:	تبدیل	دانایي	ضمنی	به	ضمنی
2(	برونی	سازی	)	Externalization (	:	تبدیل	دانایي	ضمنی	به	صریح

3(	ترکیب	)	Combination (	:	تبدیل	دانایي	صریح	به	صریح
4(	درونی	سازی	)	Internalization (	:	تبدیل	دانایي	صریح	به	ضمنی

نمودار	1-1	نمای	کلی	این	مدل	را	نشان	مي	دهد.

اجتماعي سازي Socialization Tacit Tacit

بروني سازي Externalization Tacit Explicit

تركيب Combination Explicit Explicit

دروني سازي Internalization Explicit Tacit

SECI MODEL ( Nonaka & Takeuchi )

To

Tacit Knowledge Explicit Knowledge

Tacit Knowledge Socialization Externalization
From

Explicit Knowledge Internalization Combination

نمودار	1-1(	نمای	کلی	مدل	SECI	برای	تغییر	شکل	یافتن	دانایي	صریح	و	ضمنی

با	این	مقدمات	،	تعریف	مدیریت	دانایي	در	متن	1-6	ارائه	شده	است	.	نمودار	1-2	نمای	کلی	یکی	از	معروفترین	توصیفات	در	ارتباط	با	فرآیند	های	
مدیریت	دانایي	را	نشان	مي	دهد	.	از	منظر	ماهیت	مشاغل	،	نمودار	1-3	تغییر	ماهیت	مشاغل	دانایي	-	محور	از	سمت	تمرکز	بر	کارهای	تکرار	شونده	

به	سمت	مواجهه	با	پیچیدگي	های	بیشتر	نشان	مي	دهد	.
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حل مسئلهحل مسئلهحل مسئلهحل مسئله

	متن	1-6(	تعریف	مدیریت	دانایي
:	) Knowledge Management	(	دانایي	مدیریت

مدیریت	دانایي	شامل	مدیریت	فعالیت	ها	و	فرآیند	هایي	است	که	به	نقش	آفرینی	دانایي	درجهت	توسعه	رقابت	پذیری	)Competitveness(	از	طریق	استفاده
و	تولید	بهتر	دانایي	فردی	و	جمعی	کمک	مي	کند.	

اهداف دانايي ارزيابي دانايي

شناسايي دانايي حفظ دانايي

        

اكتساب دانايي بكارگيري دانايي

توسعه دانايي به اشتراك گذاري دانايي

بازخورد

نمودار	1-2(	نمای	کلی	فرآیند	های	مدیریت	دانایي

2( محرک های عمومی تولید و به کارگیری دانایي :
همانطور	که	در	بخش	اول	گفته	شد	،	چهار	کارکرد	اصلی	زیر	برای	دانایي	مورد	انتظار	است	:

1(	ایجاد	قابلیت	برای	شناسایي	و	حل	مسائل
2(	ایجاد	قابلیت	برای	تصمیم	گیری

3(	کمک	به	خالقیت	و	نوآوری
4(	ایجاد	قابلیت	برای	بوجود	آوردن	و	مدیریت	تغییر

جدول	2-1	مصداق	های	این	چهار	کارکرد	را	به	عنوان	محرک	های	عمومی	تولید	و	به	کارگیری	دانایي	در	یک	سازمان	پروژه	-	محور	نشان	مي	دهد	.

حل مسئلهحل مسئلهحل مسئلهحل مسئله نیاز به نوآوریایجاد تغییرتصمیم گیریحل مسئله
	مواجهه	با	پروژه	های	پیچیده	

	مدیریت	ارتبـاطات	بین	اعضـای	تیم	پروژه	در	داخـل	

و	بیرون	سـازمان

	برآورده	کردن	نیاز	های	مشتریان

	تشخیص	شکاف	دانشي	

)بین	وضع	موجود	و	دانایي	مورد	نیاز(

	)Contextual(	متنی	های	تفاوت	با	مناسب	برخورد	

در	پروژه	های	مختلـف

	ارتقاء	سطح	رقابت	پذیری	سازمان

	چگونگی	برخورد	با	موارد	کمبود	اطالعات

	ارتقاء	سطح	کیفیت

)Efficiency(	کارآیی	سطح	ارتقاء	

	جذب	و	نگهداشت	نیروی	متخصص

	مدیریت	چالـش	های	مرتبـط	با	لجسـتیک	برای	سایت	

پروژه

	تالش	برای	اجرای	مهندسی	ارزش

	و	غیره	.

	تصـمیم	گیري	برای	محدوده	قرارداد	و	قبول	

تعهدات	مرتبط

ریســک	های	 پذیرفتن	 برای	 تصـمیم	گیري	 	

پـروژه

	تصـمیم	گیري	در	مراحل	طـراحی

	تصـمیم	گیري	برای	انتخاب	پیمانکاران

	تصـمیم	گیري	برای	اولویت	بندی	فعالیت	ها

	تصـمیم	گیري	برای	انتخاب	ترکیب	تیم	پروژه

	تصـمیم	گیري	برای	انتخاب	اعضای	تیم	پروژه

برای	شـیوه	و	رویکرد	روابـط	 	تصـمیم	گیري	

با	کارفرما

	و	غیره	.

	مدیریت	تغییرات	در	پروژه

	مدیریت	تغییرات	سـازمانی

در	 تغییرات	 از	 ناشی	 اثرات	 مدیریت	 	

مقررات	و	اسـتانداردها

در	 تغییرات	 از	 ناشی	 اثرات	 مدیریت	 	

محیط	عمومی	)دولت	،	شرایط	اقتصادی	

و	غیره(

	کارکردن	با	پیمانکاران	جدید

سیستم	های	 در	 تغییرات	 مدیریت	 	

	، جدید	 افزارهای	 )نرم	 پروژه	 اطالعـاتی	

قالب	اطالعاتی	جدید(

	و	غیره	.

	استفاده	از	مواد	و	مصالح	جدید	با	

فناوری	باال

	استفاده	از	سیستم	های	جدید

	استفاده	از	خدمات	جدید

	تالش	برای	ایجاد	تمایز	در	صنعت	

)ممتاز	و	پیشرو	بودن(

محیطی	 فشارهای	 به	 پاسخگویی	 	

روش	های	 به	 نو	 )نگاه	 نوآوری	 برای	

انجام	کار(

	و	غیره	.

جدول	2-1(	محرک	های	عمومی	تولید	و	به	کارگیری	دانایي	در	سازمان	های	پروژه	-	محور
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3( محرک های توجه به تولید دانایي در کسب و کارهای صنعت ساختمان : [05]
در	یک	پروژه	مطالـعاتی	هدایت	شـده	توسـط	وزارت	صـنعت	و	بازرگانی	کشـور	انگلسـتان	با	هـدف	ترغیب	مـدیریت	دانایي	در	کسـب	و	کارهای	
صـنعت	ساختمان	،	یک	مطالـعه	میدانی	از	طریق	مصاحبه	با	31	فرد	متخصص	و	با	تجربه	در	صنعت	ساختمان	انجام	گرفته	است	.	جدول	3-1	ترکیب	

نفرات	مصاحبه	شده	در	این	مطالعه	را	نشان	مي	دهد	.	
بخشی	از	نتایج	این	مطالـعه	میدانی	،	در	بخـش	های	سـوم	)	بخش	حاضـر	(	تا	هفتـم	این	مقـاله	،	با	هدف	ایجـاد	فضـای	فکـری	مناسـب	از	ضرورت	

و	چالـش	های	مدیریت	دانایي	در	کسب	و	کارهای	صنعت	ساختمان	مورد	اسـتفاده	قرار	گرفته	اند	.

جدول	3-1(	ترکیب	نفرات	مصاحبه	شده	در	مطالعه	میدانی	مرجع	]05[
10	نفر مدیران	ارشد	
12	نفر مدیران	میانی	
9	نفر کارکنان	سایت	

براساس	مرجع	]05[	،	نمودار	3-1	محرک	های	اصلی	توجه	به	تولید	دانایي	در	کسب	و	کارهای	صنعت	ساختمان	در	کشور	انگلستان	را	نشان	مي	دهد	.	
متن	3-1	،	فهرست	این	محرک	ها	را	به	ترتیب	اهمیت	در	نظر	گرفتــه	شده	در	مطالعه	نشـان	مي	دهد	.

همانطور	که	در	این	فهرست	دیده	مي	شود	،	اجرای	پروژه	های	پیچیده	،	استفاده	از	مصالح	،	سیستم	ها	و	خدمات	جدید	و	همچنین	مدیریت	تغییرات	
مورد	نیاز	در	سازمان	ها	،	سـه	محرک	اصلی	برای	توجه	به	تولید	دانایي	در	این	صنعت	در	نظر	گرفته	شده	اند	.	این	سه	محـرک	اصلی	،	مجمـوعه	ای	
از	عوامل	اقتصادی	،	مدیریتی	،	فناوری	،	سازمانی	و	انسانی	را	شامل	مي	شوند	.	همین	موضوع	،	به	شکل	بسیار	خوبی	پیچیدگی	و	چالش	های	مرتبـط	

با	توسعه	و	مدیریت	دانایي	را	نشان	مي	دهد	.

متن	3-1(	محرک	های	اصلی	توجه	به	تولید	دانایي	در	صنعت	ساختمان	به	ترتیب	اهمیت	]05[
1(	مواجهه	با	پروژه	های	پیچیده

2(	استفاده	از	مواد	و	مصالح	جدید	با	فناوری	باال	،	سیستم	های	جدید	یا	خدمات	جدید
3(	مدیریت	تغییر	)در	سطح	پروژه	و	سازمان(

4(	اداره	مناسب	شرایط	یکتای	پروژه
5(	مدیریت	ارتباطات	بین	اعضای	تیم	پروژه

6(	اجرای	مهندسی	ارزش
7(	برآورده	کردن	نیازهای	مشتریان

8(	شناسایي	شکاف	دانشی
9(	برخورد	مناسب	با	تفاوت	های	متنی	)Contextual(	در	پروژه	های	مختلف

10(	تالش	برای	ایجاد	تمایز	در	صنعت	)ممتاز	و	پیشرو	بودن(

نمودار	3-1(	محرک	های	اصلی	توجه	به	تولید	دانایی	در	صنعت	ساختمان
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	نیاز	به	نوآوری
	نیاز	به	تغییر	در	سیستم	های	اطالعاتی

	نیاز	به	ایجاد	پایگاه	اطالعاتی	از	تأمین	کنندگان
	رعایت	مقررات	دولتی

محرک هایي که فقط توسط مدیران میانی مطرح شده اندحل مسئله
جدول	3-2(		نظراتی	که	فقط	توسط	مدیران	ارشد	یا	فقط	توسط	مدیران	میانی	در	نمودار	3-1	مطرح	شده	اند	]05[

حل مسئله محرک هایي که فقط توسط مدیران ارشد مطرح شده اندحل مسئلهحل مسئله
	ارتقاء	سطح	کیفیت

)Efficinecy(	کارآیي	افزایش	
	کار	کردن	با	مشاوران	ناکارآمد
	کار	کردن	با	پیمانکاران	جدید

4( منابع دانایي مورد استفاده در صنعت ساختمان : [05]
نمودار	4-1	،	منابع	دانایي	مورد	ارجاع	در	صنعت	ساختمان	در	کشور	انگلستان	را	نشان	مي	دهد	.	متن	4-1	،	فهرست	این	منابع	را	به	ترتیب	اهمیت	

در	نظر	گرفته	شده	در	مطالعه	نشان	مي	دهد	.
نکات	زیر	در	ارتباط	با	نمودار	4-1	قابل	توجه	است	:

	به	نظر	می	آید	در	صنعت	ساختمان	انگلستان	،	استفاده	از	دانایي	ضمنی	همکاران	،	بسیار	بیشتر	از	استفاده	از	دانایي	مدون	شده	در	مراجع	مختلف	
از	جمله	مستندات	سـازمانی	،	مراجع	موجود	در	اینترنت	و	مستندات	راهنمـا	معمـول	است	.	این	در	حالی	است	که	در	صـنایع	دیگری	مثل	نرم	افـزار	

یا	صنعت	خودرو	،	چنین	پدیده	ای	به	چشم	نمي	خورد	.
	استفاده	از	تجربیات	مستند	شده	شرکت	در	رده	هفـتم	متن	4-1	قرار	گرفته	است	.	کم	توجهی	به	تجربیات	مستند	شده	شرکت	یکی	از	دغدغه	های	

مهم	در	موضوع	مدیریت	دانایي	به	شمار	مي	رود	.
	استفاده	از	آمارها	و	شاخص	های	منتشر	شده	در	سطح	صنعت	در	رده	چهاردهم	قرار	گرفته	است	.	این	موضوع	نشان	دهنده	این	واقعیت	است	که

در	صنعت	ساختمان	موضوع	بهینه	کاوی	)	Benchmarking (	و	یادگیری	از	بهترین	تجربیات	صنعت	در	سطح	بسیار	ضعیفی	قرار	دارد	.

نمودار	4-1(	منابع	دانایي	مورد	استفاده	در	صنعت	ساختمان	]05[

یکی	از	نکات	قابل	توجه	در	نمودار	3-1	،	تفـاوت	دیدگاه	های	مدیران	ارشد	،	مدیران	میانی	و	کارکنان	سایت	پروژه	در	ارتباط	با	محرک	های	نیاز	به	
تولید	و	توسعه	دانایي	است	.	جدول	3-2	نظراتی	که	فقط	توسط	مدیران	ارشد	و	فقط	توسط	مدیران	میانی	در	نمودار	3-1	مطرح	شده	را	نشان	مي	دهد	.
همانطور	که	در	این	جدول	دیده	مي	شود	,	نکات	مورد	توجه	مدیران	ارشد	بیشتر	مرتبط	با	ایجاد	دارایي	های	معنوی	و	مدیریت	روابط	بیرونی	شرکت	
بوده	در	حالی	که	نکات	مورد	توجه	مدیران	میانی	مرتبط	با	موضوعات	و	دغدغه	های	اجرایي	از	جمله	کارکردن	با	مشاوران	و	پیمانکاران	و	همچنین	

افزایش	کیفیت	و	اثربخشی	کار	بوده	است	.
مطالعات	دیگر	نشـان	مي	دهد	که	این	دغـدغـه	ها	و	انگیزه	ها	در	سـطح	هیئت	مدیره	و	همینطور	در	سـطح	تک	تک	کارکـنان	تفـاوت	های	بازهــم	

بیشتری	دارد	.



71

متن	4-1(	منابع	دانایي	مورد	استفاده	در	صنعت	ساختمان	به	ترتیب	اهمیت	]05[
1(	همکاران

2(	جلسات	تیم	پروژه
3(	اینترنت

4(	اینترانت	شرکت
5(	تجربه	شخصی

6(	مستندات	سازمانی
7(	تجربیات	شرکت

8(	مستندات	پروژه	)قرارداد	و	غیره(

9(	واسطه	های	دانشی	بیرون	از	شرکت
10(	آموزش	های	رسمی

11(	سیاست	های	داخل	سازمانی
12(	مستندات	راهنمای	طراحی	برون	سازمانی

13(	مشتریان
14(	آمار	و	شاخص	های	ارائه	شده	در	صنعت	یا	ادبیات

15(	کتابخانه	شخصی
16(	رویداد	های	برون	سازمانی	)کنفرانس	ها	و	غیره(

5( عوامل کالن اثر گذار بر تولید دانایي در صنعت ساختمان : [05]
نمودار	5-1	،	عوامـل	کالن	تشـویق	کننده	و	نمودار	5-2	عوامل	باز	دارنده	تولـید	دانایي	در	صنعت	ساختمان	در	کشور	انگلستان	را	نشان	مي	دهند	.	

متن	های	5-1	و	5-2	،	فهرست	این	عوامل	را	به	ترتیب	اهمیت	در	نظر	گرفته	شده	در	مطالعه	نشان	مي	دهند	.
همانطور	که	در	فهرست	متن	5-1	دیده	مي	شود	،	وجود	تحوالت	در	سطح	صنعت	،	نیاز	بیشتر	به	مشارکت	و	روابط	با	هم	وندان	بیرونی	و	همچنین	

آگاهی	مشتریان	،	تأثیر	بسیار	زیادی	بر	شکل	گیری	نیاز	به	تولید	و	توسعه	دانایي	در	صنعت	ساختمان	مي	گذارد	.
در	مقابل	چنین	نیازهایي	،	در	توصیف	عوامل	بازدارنده	در	نمودار	5-2	دیده	مي	شود	که	ضعف	ارتباطات	ناشی	از	وجـود	فضـای	منازعه	،	شرایط	خشک	

و	خشن	قراردادی	و	همچنین	نبود	اعتماد	،	در	کنار	پایین	بودن	سطح	آموزش	فضای	نامناسبی	را	برای	تولید	و	توسعه	دانایي	ایجاد	کرده	است	.	

نمودار	5-2(	عوامل	کالن	بازدارنده	تولید	دانایي	در	صنعت	ساختمان	]05[

متن	5-1(	عوامل	کالن	تشویق	کننده	تولید	دانایي	در	صنعت	ساختمان	به	ترتیب	اهمیت	]05[

1(	وجود	تحوالت	در	سطح	صنعت	)	تمرکز	بر	کیفیت	،	و	غیره	(
)Collaborative(	مشارکتی	صورت	به	خرید	سمت	به	حرکت	)2

)Enlightened(	بین	روشن	و	پیشرو	مشتریان	)3

0 2 4 6 8 10 12

A move to wards change in the industry ( focus on quality , etc , driven by 
Lathan , Egan Reborts )

A move towards collaborative forms of procurement ( e.g.partnering , PFI 
, framework arrangments )

Enlightened clints

Efficiency improvements to maintain Profit margins

Early Involvement of Contractors

Respect towards all stake holders

0 2 4 6 8 10 12 14

Reluctance to change  ( routines , etc . )

Confronational , Litigious , Fragmented indusrty & organisations

Lack of Trust

Adverserial inflexible contractural arrangementsAdverserial , inflexible contractural arrangements

Low level of use & exploition of IT

Low level of education & training

Relucatance to admit mistakes

Lack of R&D

نمودار	5-1(	عوامل	کالن	تشویق	کننده	تولید	دانایي	در	صنعت	ساختمان	]05[

                   A move to wards change in the industy 
 ( focus on quality , etc , driven by lathan , egan reborts )

A move to wards collaborative forms of procurement
                     ( e . g . partnering , PFI ,farmework arrangments ) 

Enlightened clints

Efficiency improvements to maintion profit margins

Early involvement of contractors

Respect towards all stake holders

4(	افزایش	کارآیي	برای	حفظ	حاشیه	سود
5(	مشارکت	دادن	پیمانکاران	از	مراحل	آغازین	پروژه

)Stakeholders(	وندان	هم	همه	به	احترام	)6

Reluctance to change ( routines , etc . )

Confronational , litigious , fragmented indusrty & organisations

Lack of Trust

Adverserial , inflexible contractural arrangements

Low level of use & exploition of IT

Low level of education & training

Relucatance to admit mistakes

Lack of R&D
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0 2 4 6 8 10 12 14

An environment which encourages innovation to deliver better Value

Willingness to embrace technological developments including IT

Awareness of the importance of KM including the provision of leadership

Degree to which individual initiatives & freedom are encouraged      
( e.g.empowerment )

Encourage employees to get formal training

Motive to become more entrepreneurial

High safety awareness continuously improving safety standardsHigh safety awareness continuously improving safety standards

High level of camaraderie

Culture of promoting research & development , experimentation

Effective , flexible top ‐ down , botton ‐ up , lateral communication

Sence of pride in company archievements

Encouragement to network with different regions

Facilitating peer ‐ learning

Senior members of staff have hands ‐ on approach to day ‐ to ‐ day activities

Usage of project reviews

متن	6-1(	عوامل	فرهنگی	تشویق	کننده	تولید	دانایي	به	ترتیب	اهمیت	]05[
1(	محیطی	که	نوآوری	را	در	راستای	خلق	ارزش	تشویق	مي	کند

2(	اشتیاق	برای	به	کارگیری	و	توسعه	فناوری	)از	جمله	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات(
3(	آگاهی	به	اهمیت	مدیریت	دانایي

4(	فرصت	دادن	به	کارکنان	برای	تعریف	کارهای	جدید	)توانمند	سازی	کارکنان(
5(	تشویق	کارکنان	به	شرکت	در	دوره	های	آموزش	رسمی

6(	وجود	انگیزه	برای	فعالیت	های	کارآفرینانه
7(	وجود	سطح	باالی	آگاهی	و	حساسیت	نسبت	به	موضوع	ایمنی

8(	وجود	سطح	باالیي	از	دوستی	و	رفاقت

9(	وجود	فرهنگ	تشویق	به	تحقیق	و	توسعه	و	تجربه	کردن
10(	وجود	ارتباطات	باال	به	پایین	،	پایین	به	باال	و	افقی	اثربخش	و	منعطف

11(	وجود	حس	غرور	در	ارتباط	با	دست	آورد	های	شرکت
12(	تشویق	به	ایجاد	و	توسعه	شبکه	های	ارتباطی	برون	سازمانی

13(	تسهیل	یادگیری	از	همکاران
14(	وجود	امکان	برقراری	ارتباط	مستقیم	مدیران	ارشد	با	فعالیت	های	جاری

15(	استفاده	از	جلسات	بازنگری	پروژه

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Time pressure ( e.g.limited time available to reflect on project knowledge 
during a project & from one project to the other )

Inward looking silo mentality

Reluctance to change & embrace new ideas & developments in the sector

Inability & unwillingness to share knowledge across business

Difficulties encountered in finding the " right person " , information 
, knowledge

Rigid QA arrangements which increase paper ‐ work

Lack of reward for wider organisational performance

Low level of job security

Paper ‐ based document dissemination

Transience of company principles & objectives

" Unrealistic startegic targets "

An endemic blame culture in organisation

نمودار	6-2(	عوامل	فرهنگی	بازدارنده	تولید	دانایي	]05[

نمودار	6-1(	عوامل	فرهنگی	تشویق	کننده	تولید	دانایي	]05[

متن	5-2(	عوامل	کالن	بازدارنده	تولید	دانایي	در	صنعت	ساختمان	به	ترتیب	اهمیت	]05[
1(	مقاومت	در	مقابل	تغییر

2(	وجود	فضای	منازعه	و	مناقشه	بین	کسب	و	کارهای	مختلف	در	سطح	صنعت
3(	نبود	اعتماد

4(	شرایط	خشن	و	غیرقابل	انعطاف	قراردادی
5(	سطح	پایین	به	کارگیری	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات

6(	سطح	پایین	آموزش
7(	مقاومت	در	برابر	پذیرش	اشتباهات
8(	نبود	فعالیت	های	تحقیق	و	توسعه

6( نقش فرهنگ سازمانی در تولید دانایي : [05]
نمودار	6-1	،	عوامل	فرهنگی	تشویق	کننده	و	نمودار	6-2	عوامل	فرهنگی	بازدارنده	تولید	دانایي	در	صنعت	ساختمان	در	کشور	انگلستان	را	نشان	مي	دهند	.	

متن	های	6-1	و	6-2	،	فهرست	این	عوامل	را	به	ترتیب	اهمیت	در	نظر	گرفته	شده	در	مطالعه	نشان	مي	دهند	.
اولین	نکته	قابل	توجه	در	ارتبـاط	نکات	مطرح	شده	در	این	دو	فهرست	این	است	که	چقدر	این	عوامل	آشنا	و	ملموس	به	نظر	مي	رسند	؟!	

نکـته	دوم	اینکه	موضـوع	تولـید	و	توسـعه	دانایي	با	توجه	به	عوامـل	فرهنگی	پیچیده	مطرح	شـده	در	این	بخـش	،	موضـوع	بسیار	پیچیده	ای	اسـت	
که	مي	بایست	با	دید	باز	و	ایجاد	یک	نگرش	پیشرو	،	جامع	و	واقع	بینانه	در	سطح	خرد	و	کالن	کشور	مورد	توجه	قرار	گیرد	.

An enviroment which encourages innovation to deliver better value

Willingness to embrace technological developments including IT

Awareness of the improtance of KM including the provision of leadership

Degree to which individual initiatives & freedom are encourage

Encourage employees to get formal training

Motive to become more entrepreneurial

High safety awareness continuously improving safety standards

High level of camaraderie

Culture of promoting research & development , experimentation

Effective , flexible top - down , botton - up , lateral communication

Sence of pride in company archievements

Encouragment to network with diffrent regions

Facilitating peer - learning

Senior members of staff have hands - on approach to day - to - day activities

Usage of project reviews

Time pressure ( e . g . limited time available to reflect on project knowledge during
 a project & frome one project to the other )

Inward looking silo mentality

Reluctance to change & embrace new ideas & developments in the sector

Inability & unwillingness to share knowledge across business

Difficulties encountered in finding the “ right person “ , information , knowledge

Rigid QA arrangments which increase paper - work

Lack of reward for wider organisational performance

Low level of job security

Paper - based document dissemination

Transience of company principles & objectives

“ Unrealistic startegic targets “

An endemic blame culture in organisation
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متن	6-2(	عوامل	فرهنگی	بازدارنده	تولید	دان	ایي	به	ترتیب	اهمیت	]05[
1(	وجود	فشار	های	زمانی

2(	وجود	نگاه	درون	بخشی	)وجود	سیلو	های	موازی	و	منفک	از	هم	در	سازمان(
3(	مقاومت	در	مقابل	تغییر	و	ایده	های	جدید	در	سطح	صنعت

4(	ناتوانی	و	نبود	اشتیاق	برای	به	اشتراک	گذاری	دانایي	در	شرکت
5(	وجود	مشکالت	در	پیدا	کردن	نیروی	متخصص	،	اطالعات	و	دانایي	به	جا	و	به	موقع	در	موارد	نیاز

6(	وجود	الزامات	خشک	سیستم	تضمین	کیفیت	که	باعث	افزایش	سطح	تولید	اسناد	کاغذی	مي	شود
7(	نبود	سازوکار	برای	تشویق	شدن	به	خاطر	عملکرد	کلی	سازمان

8(	پایین	بودن	امنیت	شغلی
9(	بیش	از	حد	وابسته	بودن	به	انتشار	اسناد	کاغذی

10(	متغیر	بودن	اصول	و	اهداف	شرکت
11(	تعریف	شدن	اهداف	استراتژیک	غیر	واقعی

12(	وجود	فرهنگ	بومی	عیب	جویي	،	مچ	گیری	و	مقصر	دانستن	دیگر	همکاران	در	سازمان	ها

7( ویژگي های اثرگذار یک پروژه بر تولید دانایي : [05]
جدول	7-1	،	ویژگـي	های	اثرگذار	یک	پروژه	بر	تولـید	و	توسعه	دانایي	را	نشان	مي	دهد	.	عوامل	ذکر	شـده	در	این	جدول	که	در	فضـای	یک	پروژه	

جمع	بندی	شده	،	نمود	بارز	مجموعه	عوامل	مطرح	شده	در	بخش	های	3	تا	6	مقـاله	حاضر	است	.

جدول	7-1(	ویژگي	های	اثرگذار	یک	پروژه	بر	تولید	دانایي	]05[

حل مسئلهحل مسئلهحل مسئلهحل مسئله ویژگي های پروژه های بازدارنده تولید دانایيویژگي های پروژه های تشویق کننده تولید دانایي
	ترکیب	اثر	بخش	و	سطح	باالی	تخصص	در	تیم	پروژه

	وجود	اعتماد	در	بین	اعضای	تیم	پروژه
	وجود	پایداری	و	ثبات	در	اعضای	تیم	پروژه

	سطح	باالی	پیچیدگی	در	پروژه
	نیاز	به	حل	یک	مسئله	/	چالش	از	طریق	راهکارهای	خاص	و	ویژه	پروژه

	وجود	منابع	کافی	برای	پروژه	)زمان،	منابع	مالی	و	غیره(

	ترکیب	نامناسب	و	سطح	پایین	تخصص	در	تیم	پروژه
	نبود	اعتماد	بین	اعضای	تیم	پروژه

	نبود	ثبات	و	پایداری	در	اعضای	تیم	پروژه
	وجود	نگرش	)تالش	بیهوده	برای	اختراع	مجدد	چرخ	!(	در	میان	اعضای	تیم	پروژه

	کمبود	منابع	برای	اجرای	پروژه	)زمان	،	منابع	مالی	و	غیره(

8( وضعیت کلی مدیریت دانایي در ایران :
در	چند	سال	اخیر	توجه	گسترده	ای	به	موضوع	مدیریت	دانایي	در	کشور	شده	است	که	برگزاری	دو	کنفرانس	تخصصی	یکی	از	نمود	های	آن	است	.	

دالیل	متفاوتی	از	جمله	دالیل	زیر	باعث	توجه	به	این	موضوع	شده	است	:
	ثبت	تجربیات	مدیران	به	ویژه	در	مورد	مدیرانی	که	نزدیک	به	بازنشستگی	هستند

	ثبت	تجربیات	پروژه	ها	برای	استفاده	در	پروژه	های	بعدی
EFQM	سازمانی	تعالی	مدل	براساس	ارزیابی	امتیاز	بردن	باال	

	توجه	از	جنبه	کنجکاوی	نسبت	به	یک	تفکر	و	سیستم	جدید	مدیریتی	
	پیروی	از	یک	جریان	و	مد	مدیریتی	جاری	در	کشور	!

	و	غیره	.

متأسفانه	با	وجود	سابقه	ای	بیش	از	5	سال	،	موارد	موفق	زیادی	برای	پروژه	های	سیستم	مدیریت	دانایي	در	سازمان	ها	به	چشم	نمي	خورد	.	
مجموعه	ای	از	دالیل	متفاوت	از	جمله	موارد	زیر	باعث	موفقیت	نسبی	کم	در	این	موضوع	شده	است	:

	وجود	پیچیدگي	های	مفهومی	
	تولید	خروجي	های	ناملموس	که	اثربخشی	آن	ها	به	سادگی	قابل	اندازه	گیری	نیستند

	کم	توجهی	به	عوامل	فرهنگی	تأثیر	گذار	بر	موضوع	مدیریت	دانایي
	ضعیف	بودن	زیرساخت	های	مهم	مدیریت	دانایي	به	ویژه	مدیریت	منابع	انسانی

	کم	توجهی	به	لزوم	ایجاد	بسترها	و	زیرساخت	های	مناسب	در	سطح	کالن	کشور	
	تجربه	کم	مشاوران	در	پیشبرد	پروژه	های	مدیریت	دانایي

	و	غیره	.



74

	با	وجود	این	کاستي	ها	،	توجه	جدی	و	روز	افزونی	به	مدیریت	دانایي	از	جانب	سازمان	ها	به	چشم	مي	خورد	که	نشان	دهنده	اصالت	موضوع	،	و	وجود
نیاز	واقعی	به	ایجاد	بسترهای	مناسب	برای	مدیریت	دانایي	در	سطح	خرد	و	کالن	کشور	است	.

9( برخی ویژگي های خاص صنعت ساختمان ایران از منظر مدیریت دانایي :
توصـیف	ویژگي	های	خاص	صـنعت	سـاختمان	از	منظر	مدیریت	دانایي	نیاز	به	مطالـعه	جامع	تری	دارد	ولی	،	به	نظـر	می	آید	حداقل	دو	ویژگی	زیر	

تأثیر	زیادی	بر	چرخه	تولید	،	توسعه	و	کاربرد	دانایي	در	صنعت	ساختمان	ایران	داشته	باشند	:

9-1(	سود	آوری	باال	،	فزونی	تقاضا	بر	عرضه	و	به	چشم	نیامدن	موضوع	مدیریت	بهینه	منابع	و	بهره	وری	:
در	10	تا	15	سال	گذشته	،	روند	پرشتاب	افزایش	قیمت	ساختمان	ها	باعث	شده	است	کارفرمایان	و	به	تبع	آن	مشاوران	و	پیمانکاران	،	توجه	خاصی	
نسبت	به	مدیریت	بهینه	منابع	و	افزایش	بهره	وری	نشان	ندهند	.	فزونی	تقاضا	بر	عرضه	و	نبود	احساس	رقابت	جدی	،	این	موضوع	را	دامن	زده	است	.	
طبیعتاً	در	چنین	فضایي	نیاز	به	تولید	،	توسعه	و	به	کارگیری	دانایي	شکل	نمي	گیرد	.	کند	شدن	روند	افزایش	بی	رویه	قیمت	ساختمان	در	سال	های	

اخیر	،	تأثیر	زیادی	بر	توجه	بیشتر	به	مدیریت	بهینه	منابع	و	باال	بردن	حاشیه	سود	از	این	طریق	خواهد	کرد	.

9-2(	وجود	نگرش	عمومی	به	پایین	بودن	سطح	دانش	و	فناوری	( Low tech )	در	صنعت	ساختمان	:
صنعت	ساختمان	در	کشور	ما	یک	صنعت	با	سطح	فناوری	پایین	را	تداعی	مي	کند	.	کندی	روند	استفاده	از	فناوري	های	جدید	در	مصالح	و	سیستم	های	
مختلف	از	جمله	گرمایش	و	سرمایش	،	ایمنی	و	روشنایي	،	رونق	ساخت	و	ساز	توسط	سرمایه	گذاران	با	سطح	پایین	دانش	فنی	)	کسب	و	کار	منسوب	به	
بساز	و	بفروش	(	و	همچنین	سطح	پایین	مهارت	و	دانش	کارگران	فنی	ساختمان	،	مي	تواند	از	عوامل	ایجاد	چنین	نگرشی	باشد	.	وجود	چنین	نگرشی	

باعث	شده	است	کاربرد	زمینه	های	تخصصی	از	جمله	مهندسی	صنایع	و	حوزه	های	مختلف	مدیریتی	در	این	صنعت	کمتر	مورد	توجه	قرار	گیرد	.	

10( برخی چالش های کاربرد مدیریت دانایي در صنعت ساختمان ایران - سطح خرد :
مطالعه	 یک	 نیازمند	 خرد(	 )سطح	 ایران	 ساختمان	 صنعت	 کارهای	 و	 کسب	 و	 شرکت	ها	 سطح	 در	 دانایي	 مدیریت	 کاربرد	 چالش	های	 	شناسایي	
	جامع	میدانی	است	ولی	بطور	عمومی	،	موانع	فرهنگی	،	موانع	ادراکی	و	موانع	انگیزشی	سه	عامل	اصلی	بازدارنده	کاربرد	مدیریت	دانایي	در	سطح	

یک	سازمان	محسوب	مي	شوند	.	
در	فضـای	کسب	و	کار	ایران	و	با	توجه	به	ویژگي	های	صنعت	سـاختمان	ایران	،	مي	توان	چالش	های	زیر	را	برای	کاربرد	مدیریت	دانایي	در	سطح	خرد	

)	شرکت	ها	و	کسب	و	کارها	(	برشمرد	:
	سطح	بسیار	پایین	مهارت	نوشتاری	و	مستندسازی	)	که	ریشه	در	نظام	آموزش	مقدماتی	و	عالی	کشور	دارد	(

	وجود	فرهنگ	اعالم	نکردن	مسائل	و	ندانسته	ها
	ضعف	شدید	در	برقراری	ارتباطات	اثربخش	در	الیه	های	کارشناسی	و	کاردانی

	رواج	کم	سیستم	های	مدیریتی	اثربخش	و	کارآمد	خاص	صنعت	ساختمان
	گردش	باالی	نیروی	انسانی	و	پایین	بودن	سطح	تعلق	سازمانی

	و	غیره	.

سیستم	ها	،	روش	ها	و	سبک	های	مدیریتی	در	حوزه	های	مختلف	از	جمله	مدیریت	پروژه	،	مدیریت	کیفیت	،	مدیریت	عملیات	و	مدیریت	منابع	انسانی	
تأثیر	به	سزایي	بر	ایجاد	فضای	مناسب	برای	مدیریت	دانایي	دارند	.	

به	عنوان	مثال	،	دفترچه	گزارش	فعالیت	های	روزانه	کارگاه	( Logbook )	مي	تواند	با	هدف	های	مختلفی	به	عنوان	یک	ابزار	مدیریتی	به	کار	گرفته	شود	:
	ثبت	وقایع	مربوط	به	فعالیت	های	تعریف	شده	)	جنبه	کنترل	پروژه	(

	ثبت	حضور	و	غیاب	نیروی	انسانی	)	جنبه	مدیریت	کارکرد	منابع	انسانی	(
	ثبت	رویداد	های	پیش	بینی	نشده	و	سوانح	)	جنبه	مدیریت	ایمنی	(

	و	غیره	.
میزان	و	نوع	تحلیل	اطالعات	این	دفترچه	مي	تواند	براسـاس	نگرش	های	متفـاوتی	از	کنترل	کارکنـان	و	مچ	گیری	گرفته	تا	یادگیری	از	اشتباهات	،	
	رویداد	های	پیش	بینی	نشـده	و	انحـرافات	از	برنامـه	انجـام	گیرد	.	تمرکز	بر	ارزش	یادگیری	از	عملکرد	،	آموزش	کارکنان	در	ارتبـاط	با	این	نگرش
و	ایجاد	فرهنـگ	مناسب	در	کارگاه	برای	ثبت	درسـت	وقـایع	مي	تواند	دفترچـه	گزارش	فعالیت	های	روزانه	کارگاه	را	به	یک	ابزار	ارزشـمند	برای	مدیریت	

دانایي	تبدیل	کند	.
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11( برخی توصیه ها برای توسعه کاربرد مدیریت دانایي در صنعت ساختمان ایران - سطح کالن :
در	آخرین	بخش	این	مقاله	،	پنج	توصیه	برای	توسعه	کاربرد	مدیریت	دانایي	در	سطح	کالن	صنعت	ساختمان	ایران	ارائه	مي	گردد	:

11-1(	توجه	به	آگاه	سازی	مشتریان	:
	باال	رفتن	سـطح	آگاهی	مشـتریان	از	مشـخصه	ها	و	ویژگي	های	محصـول	خریداری	شـده	،	تأثیر	بسـیار	زیادی	بر	ارتقای	سـطح	کیفی	محصـول
	و	ایجاد	محرک	های	قوی	برای	یادگیری	و	توسعه	دانایي	در	تولیدکنندگان	و	مشاوران	دارد	.	در	حال	حاضر	،	اطالعات	بسیار	کم	و	ناقصی	از	مشخصه	های
فنی	ساختمان	به	مشتریان	ارائه	مي	شود	.	ارائه	یک	دفترچه	مشخصات	فنی	جامع	به	مشتریان	،	شامل	اطالعاتی	از	جمله	مشخصات	فنی	سیستم	ها	،	
مشخصه	های	مربوط	به	دوام	و	قابلیت	اطمینان	،	سطح	انرژی	مصـرفی	و	همچنین	گارانتی	سیستم	های	مختلـف	مي	تواند	به	باال	رفتن	سطح	آگاهی	

مشتریان	و	در	نتیجه	تخصصی	شدن	مطالبات	آن	ها	کمک	کند	.	

11-2(	توجه	بیشتر	حاکمیت	به	ایفای	نقش	در	چرخه	توسعه	دانایي	و	فناوری	:
یکی	از	محرک	های	اصلی	برای	ارتقاء	سطح	دانایي	و	فناوری	در	صنعت	ساختمان	،	توجه	بیشتر	حاکمیت	به	ایفای	نقش	مؤثر	در	چرخه	توسعه	دانایي	
و	فناوری	است	.	خوشبختانه	موضـوع	بهینه	سـازی	مصـرف	انرژی	در	چند	سال	اخیر	به	عنـوان	یک	فعـالیت	حاکمیتی	قوت	گرفته	و	روند	اثر	گذاری	

آن	برصنعت	ساختمان	به	خوبی	مشهود	است	.	ولی	در	سایر	حوزه	های	مرتبط	از	جمله	موارد	زیر	این	روند	کمتر	به	چشم	مي	خورد	:
	افزایش	عمر	مفید	ساختمان	و	سیستم	های	ساختمان

	ارتقاء	سطح	ایمنی	ساختمان
	کاهش	آالینده	ها

	کاهش	هزینه	تمام	شده	)	مهندسی	ارزش	(
	و	غیره	.

به	نـظر	می	آید	وجود	الزامات	یا	مقررات	خاص	برای	سیستم	های	مدیریتی	مورد	استفاده	در	صنعت	سـاختمان	)	مانند	ISO/TS	16949	در	صنعت	خودرو	(	
یکی	از	موارد	بسیار	اثر	گذار	در	ارتقاء	سطح	دانایي	در	این	صنعت	باشد	.

11-3(	ترویج	همکاري	های	میان	رشته	ای	:
در	عین	حالي	که	رشته	های	مهندسی	معماری	و	مهندسی	ساختمان	در	تولید	ساختمان	رشته	ها	محوری	محسوب	مي	شوند	،	ولی	نقش	سایر	رشته	های	
مهندسی	از	جمله	مهندسی	تأسیسات	،	آب	و	فاضالب	،	برق	،	الکترونیک	و	حتی	مهندسی	صنایع	از	اهمیت	بسیار	باال	و	روزافزونی	برخوردار	است	.	
وجود	همکاري	های	تحقیقاتی	و	تخصصی	میان	رشته	ای	از	طریق	ایجاد	رشته	های	دانشگاهی	و	تعریف	پروژه	های	کاربردی	میان	رشته	ای	حرکتی	است	

که	مي	بایست	مورد	توجه	بیشتری	قرار	گیرد	.

11-4(	هدایت	اثر	بخش	پروژه	ها	و	بودجه	های	تحقیقاتی	در	صنعت	ساختمان	:
ساالنه	بودجه	های	تحقیقاتی	دولتی	زیادی	در	همه	صنایع	از	جمله	صنعت	ساختمان	صرف	مي	شود	.	ایجاد	یک	سازوکار	مناسب	برای	هدایت	پروژه	های	
تحقیقـاتی	به	سمت	مسـائل	اصلی	صنعت	و	نیازهای	کارفرمایان	و	مشـتریان	،	با	درنظر	گرفتن	روند	های	بین	الـمللی	و	ویژگي	های	بومی	از	اهمیت	

ویژه	ای	برخوردار	است	.

11-5(	ترویج	و	توسعه	حرفه	ای	گرایي	:
حرفـه											ای	گرایي	( Professionalism )	،	پایه	و	اسـاس	دانش	و	اخالق	حرفـه											ای	یک	صـنعت	را	بنیان	گذاری	مي	کنـد	.	توجـه	بیشـتر	و	جدی	تر	به	
مسئولیت	های	حرفـه											ای	و	ارتقای	فرهنـگ	و	اخالق	حرفـه											ای	در	کلیه	رشته	ها	،	زمینه	های	تخصصی	و	سـطوح	کاری	صنعت	ساختمان	از	اهمیت	
	ویژه	ای	برخوردار	است	.	در	این	راستا	،	الزم	است	به	موضوع	ساماندهی	حرفـه											ای	کارگران	و	تکنیسین	ها	با	توجه	به	نقش	بسیار	مهم	و	خاص	آن	ها	

در	صنعت	ساختمان	توجه	بیشتری	معطوف	شود	.
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