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اگرچه موضوع معمارى ،خلق فضاست اما اگر طرّاحى و ساخت هر شئ را نىز گونه اى معمارى به حساب آورىم درمى ىابىم که

ماهىت شىئى  ست ،که قرار است پا به عرصه وجود گذارد.
ٔ
کىفىت فضا ىا ّ
دغدغه ىک معمارّ ،
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صحت ،تجسمى واقعى بخشد .رؤىاهاى حقىقى ،نامى ست که بدون اغراق مى توان بر اىن فضاها و اجسام پدىد آمده نهاد.
است در کمال ّ

آفرىده ذهن و خىال خود را ابتدا به گروههاى همکار خود و سپس به کارفرما منتقل سازد نىاز است
براى آن که ىک طراح بتواند
ٔ

که خود را به مناسب ترىن ،آسان ترىن و سرىع ترىن راهها و ابزار الزم مسلح گرداند تا مخاطبان او برداشتهاى واقعى ترى از طرح ذهنى
او داشته باشند.
کتاب حاضر ،تالش دارد به شىوه اى گام به گام ساخت انواع ماکت ،معرّفى ابزار و مصالح ماکت سازى و روشهاى ساخت آن را
رشته نقشه کشى معمارى آموزش دهد تا در نهاىت ،آنها توان ساخت انواع ماکت را در حدّى معمولى براى کاربردهاى
به دانش آموزان ٔ

متفاوتى چون رفع نىازهاى دفترهاى مهندسى مشاور معمارى ،پروژه هاى دکوراسىون ،اهداف آموزشى و… کسب کنند.
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