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پودمان 2

نقشه کشی مقدماتی
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نخستین گام برای احداث یک ساختمان بر روی یک قطعه زمین، کشیدن نقشۀ آن 
است. یک ساختمان با صرف هزینه و زحمات بسیاری ساخته می شود و سال ها مورد 
استفاده قرار می گیرد، بنابراین با تصمیم گیری صحیح تیم طراح و داشتن نقشه ای 
را  را معین کرد و هزینۀ کار  مناسب می توان روش ساخت و نوع مصالح مصرفی 
برآورد نمود، تا بتوان با ایجاد هماهنگی الزم بین کلیه دست اندرکاران اجرای آن، 

ساختمانی زیبا و با دوام و مناسب و مفید احداث کرد.
در این امر، طراحی و نقشه کشی ساختمان اهمیت بسزایی دارد و هنر و مهارت یک 
نقشه کش خوب و باتجربه سبب تبدیل ایده ها و طرح های اولیه مهندسین طراح به 
نقشه های استاندارد و خوانا و کامل می گردد و زمینه احداث یک بنای ایده آل را 

فراهم می آورد.

مقدمه

استاندارد عملکرد

پـس از اتمـام ایـن واحـد یادگیـری هنرجویان قادر خواهند بود با اسـتفاده از وسـایل ترسـیم و رعایـت اصول و 
قواعـد و اسـتانداردهای نقشـه کشـی، نقشـه هـای فاز یک )مرحلـه اول( سـاختمان یک طبقه احداثـی در زمین 
نامحـدود، شـامل پـالن موقعیـت، پـالن طبقه، پالن بـام، نماها و برش هـا را مطابق نشـریه 256 سـازمان برنامه 

و بودجه و اسـتاندارد ISO ترسـیم نمایند.

مفاهیم کلیدی

معماری
نقشه
پالن
برش
نما
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یک ساختمان متشکل از اعضا و عناصر سازه ای و معماری است و فقط با طراحی دقیق و ثبت ایده های طراحان 
و نظرات کارفرما و ساماندهی درست اجراست که می توان دوام و زیبایی و کارایی آن را تأمین کرد و با صرف 
استاندارد در  به صورتی که مطابق  نمود،  آن  احداث  به  اقدام  تخریب محیط زیست  و  انرژی  و  کمترین هزینه 

درازمدت مورد بهره برداری قرار گیرد و از لحاظ مصرف انرژی نیز بهینه باشد.
تهیه و ترسیم نقشه های اجرایی ساختمان که با هنر و مهارت یک نقشه کش حرفه ای صورت می گیرد و ایده 
و طرح های اولیۀ مهندسان طراح در زمینه های سازه، معماری، برق و مکانیک را در قالب نقشه های استاندارد 
به همراه اطالعات فنی و جزئیات آنها جهت اجرای ساختمان فراهم می آورد. آلبوم نقشه های اجرایی ساختمان 
نام گذاری  و  شماره گذاری  اختصاری  عالئم  از  استفاده  با  و  دسته بندی  و  ترسیم  فوق  گروه  چهار  در  معموالً 
 ”M” ، ”A” ، ”S” می شوند. نقشه های سازه، معماری، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی به ترتیب با نمادهای

و ”E” نام گذاری می شوند. به عنوان مثال نقشه S12 یک نقشۀ سازه است.

2-1- نقشه های ساختمانی 

نمونه ای ازنقشه سازه )پالن تیر ریزی S12( شکل 1 

cm
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نقشه هایی که اطالعات و مشخصات فنی کامل و جامعی ارائه می کنند، سبب می شوند  تا اجرای کار ساده تر و 
بال تکلیفی و خطای مجریان به حداقل برسد و کیفیت کار باالتر برود. همچنین با مشخص بودن حجم مصالح 

مصرفی و هزینۀ تهیه مصالح و اجرای آن منجر به برنامه ریزی و تصمیم گیری درست می گردد.
شاید بتوان یک خانۀ کوچک را با ارائۀ چند برگ نقشه اجرا کرد ولی ساختمان های بزرگ و پیچیده جهت اجرا 

نیاز به هزاران برگ از انواع نقشه ها دارند.

 شکل 2 
نمونه ای از نقشۀ             
تأسیسات برقی

فعالیت 
جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید:کالسی 1

نخستین گام در اجرای ساختمان، تهیۀ .................. آن است.  
نقشه های اجرایی ساختمان در ................ زمینه و گروه ترسیم می شوند.  

در نقشه های تأسیسات برقی، نام گذاری نقشه با حرف .............. شروع می شود.  
از استاندارد ............. و نشریۀ ............ جهت ترسیم نقشه های معماری استفاده می شود.  
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2-2- زبان نقشه 

2-3- مراحل تهیه نقشه

برای آنکه بتوان اطالعات کاملی را که مورد نظر طراح است به مجریان بخش های مختلف یک ساختمان ارائه 
کرد الزم است نقشه ها را با تصاویر مبتنی بر اصول نقشه کشی و توضیحات و نوشته های مورد نیازآن، مشخص و 

تبیین کرد، بنابراین در نقشه کشی از دو زبان نوشتاری و ترسیمی استفاده می شود.
زبان نوشتاری: بخش مهم سیستم انتقال اطالعات را بر عهده دارد و با ارائۀ درست توضیحات و استفاده از عالئم 

اختصاری، حجم نقشه ها کاهش می یابد.
زبان ترسیم: در واقع با نشان دادن تصاویر الزم برای انتقال اطالعات استفاده می شود و گاهی یک تصویر به 

اندازۀ صدها کلمه و گفتار کارایی دارد.
زبان ترسیم شامل تصاویر دو بعدی و تصاویر سه بعدی می شود.

جهت تهیه و ترسیم نقشه های اجرایی ساختمان، مراحل زیر به ترتیب انجام می شود:
1- نقشه های فاز صفر )طرح اولیه(:

 پس از اتمام مرحلۀ برنامه ریزی و شناخت فضاها و اجزای پروژه و درک روابط متقابل فضاها، ایده های طراحی 
شکل می گیرد. این ایده ها معموالً با دست آزاد و بدون مقیاس و با ابزار ساده ترسیم می شود. 
پالن های ساده و نماهای یک خطی و تصورات سه بعدی ساده در این مرحله ترسیم می شود.

نقشه های فازصفر موقعیت دیواره، تناسبات و نحوه استقرار فضاها و سیمای کلی ساختمان را نشان می دهد. 
2- نقشه های فاز یک )مرحله اول(: برای ارزیابی و تصمیم گیری کارفرمایان باید نقشه ای تهیه شود که طرح را 
برای افراد غیر فنی بهتر معرفی کند و در صورت نیاز می توان با نقاشی کردن تصاویر و ترسیمات پرسپکتیو و 

ساخت ماکت به این امر کمک کرد. 
این نقشه ها فاقد دقت و اطالعات الزم برای اجرای ساختمان است. 

3- نقشه های فاز 2 )اجرایی(: این نقشه ها بر اساس نقشه های فاز یک که به تأیید کارفرما رسیده تهیه می گردد. 
و در آن تمامی اطالعات اجرایی و ابعاد هرکدام ازاجزای ساختمان ارائه می گردد.

فعالیت 
کالسی 2

فعالیت 
کالسی 3

جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید:
زبان ................. ، اساسی ترین وسیله برای انتقال اطالعات ساختمان است.  

بخش اساسی و مهم سیستم انتقال اطالعات در نقشه ها بر عهدۀ زبان ................. است.  
اندازه گذاری نقشه و عالئم اختصاری در نقشه ها همان کاربرد زبان .............. است.  

جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید:
نقشه های فاز ............. ، فاقد مشخصات دقیق مصالح و نکات فنی جهت اجرا است.  

نقشه های فاز ............... ، شامل نقشه های جزئیات نیزمی شود.  
نقشه های فاز 1 چه اطالعاتی را نشان می دهند؟  
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2-4- انواع نقشه های معماری

طرح یک ساختمان را می توان به روش های مختلف نمایش داد. برای نمایش یک ساختمان از تصاویر و نقشه های 
دو بعدی و سه بعدی استفاده می شود.

 پالن طبقۀ همکف

نمایش ساختمان با کمک نقشه های 
دو بعدی و سه بعدی

 شکل 3 
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 شکل 5 

پالن ساختمان

نمای ساختمان

2-4-1- تصاویر دو بعدی )ارتوگرافیک(
برای مشخص کردن قسمت های مختلف داخلی و خارجی یک ساختمان و معین کردن شکل، اندازه و ابعاد هر 

قسمت آن، از تصویر )نقشه( دو بعدی استفاده می گردد. این نقشه ها شامل پالن، نما و مقطع می شود.
الف- پالن: ترسیم تصویر یک برش افقی را پالن گویند،که در آن موقعیت تمام دیوارها، درها، پنجره ها، پله ها 

و .... را نشان می دهد و تمام فضاها و قسمت های ساختمان را معرفی می نماید.

ب- نما: تصاویر روبه رو، جانبی و پشتی ساختمان است. معموالً یک ساختمان، چهار نما داردکه در آنها شکل و 
جزئیات قسمت های بیرونی ساختمان مشخص می شود.

 شکل 4 
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به شرایط  بسته  یا جانبی ساختمان است که  قائم  برش  یعنی تصویر   :)Section( ج- برش، مقطع، نیمرخ
به صورت برش شکسته نیز تهیه می شود و در اصطالح به آن برش طولی و عرضی ساختمان گفته می شود. در 

مقاطع، تناسب ارتفاعی ساختمان تعیین می گردد.

د- پالن بام: تصویر افقی ساختمان در محل بام را نمایش می دهد و در آن فرم و ترکیب ساختمان و شیب ها 
و شکستگی های بام را نمایش می دهد.

 شکل 6 

 شکل 7 

برش قائم 
ساختمان

پالن بام
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فعالیت 
اکنون که با انواع نقشه های معماری آشنا شده اید، نقشه ای که در اینجا رسم شده است را با مقیاس عملی 1

1 ترسیم نمایید.
50

 شکل 8 
پالن ساختمان
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فعالیت 
در تصویر زیر تعدادی از نقشه های دوبعدی یک ساختمان نمایش داده شده است. آ نها را با مقیاس عملی 2

1 مجدداً ترسیم نمایید.
50

 شکل 9 
پالن و نما و برش یک 

ساختمان
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 شکل 10 
تصویر سه بعدی خارجی 

و داخلی ساختمان

2-4-2- تصاویر سه بعدی

برای ایجاد تصویر واضح و تکمیل نقشه های دو بعدی استفاده می شود. برای این نقشه ها از تصویر موازی قائم نظیر 
ایزومتریک یا پرسپکتیو )تصویر مرکزی( استفاده می شود و بیشتر حالت نمایشی دارد و برای نمایش فضاهای 

داخلی و بیرونی ساختمان به کار می رود.
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2-5- اجزای عملکردی ساختمان

2-6- ترسیم پالن طبقات

از نظر معماری، ساختمان دارای قسمت های مختلفی از لحاظ عملکرد است که به شرح زیر هستند:
1- ورودی ساختمان؛

2- اتاق نشیمن؛
3- غذاخوری؛
4- آشپزخانه؛

5- اتاق خواب؛
6- پارکینگ؛
7- اتاق کار؛

8- حمام؛
9- سرویس؛

10- سایرفضاها که براساس نیاز افراد طراحی می شود، نظیر فضایی برای معلوالن یا استخر یا اتاق بازی کودک. 
اجزای ساختمان، روابط متقابلی با یکدیگر دارند که با توجه به نیاز کارفرما و شرایط و محدودیت های موجود در 
هر پروژه، راجع به محل قرارگیری و وجود یا نبود هر کدام از آنها از سوی طراح تصمیم مناسب اتخاذ می گردد.

پالن، تصویری از یک برش افقی فرضی ساختمان است 
که برای هر طبقه در ارتفاع حدود دو سوم تا سه چهارم 
ارتفاع طبقه نسبت به کف طبقه ترسیم می شود. این 
می کند  قطع  را  ساختمان  مختلف  بخش های  صفحه 
کف سازی،  خانه،  لوازم  و  مبلمان  مانند  عناصری  و 
اختالف سطوح و ... را قابل رؤیت می نماید و طرح و 
جزئیات داخلی ساختمان،  به کمک آن معین و معرفی 

می شود. 
ساختمان  یک  نقشه های  مهم ترین  از  طبقات  پالن 
است و زمینه ای برای ترسیم نقشه های دیگر ساختمان 

به شمار می رود.
نقشه های  با  معموالً  ساختمان  یک  نقشه های  ترسیم 
سایر  ترسیم  از  پس  ادامه  در  و  می شود  شروع  پالن 
در  نما  و  تأسیسات  سازه،  نقشه های  مثل  نقشه ها 
و  به اصالح  تغییر در جزئیات معماری نسبت  صورت 

تکمیل نقشه های پالن نیز اقدام می شود.

 شکل 11 

تصویر مجسم یک 
ساختمان ویالیی
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 شکل 14 
پالن ساختمان ) تصویر افقی(

صفحۀ
 برش

صفحۀ
 برش

 شکل 12 
صفحه فرضی برش افقی

 شکل 13 
محل های تقاطع 
عناصرساختمان با صفحه 
فرضی
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فعالیت 
1 ترسیم نمایید. )بدون اندازه گذاری(عملی 3

100
نقشۀ رسم شده با مقیاس 

تفـاوت ایـن نقشـه را بـا نقشـۀ ارائـه شـده در فعالیت عملـی 1 را پیـدا کـرده و در مـورد این 
تفـاوت بـا هم کالسـی خـود مشـورت نمایید.

 شکل 15 



ساختمان سازی / پودمان 2 / نقشه کشی مقدماتی

87

فعالیت 
1 ترسیم نمایید. عملی 4

20
برای کروکی نشان داده شده، پالن را با مقیاس 

ابعاد داخلی آن روی شکل بر حسب سانتی متر نشان داده شده  این اتاق هم سطح زمین است و 
است.

ضخامت دیوارهای پیرامونی را 35 سانتی متر در نظر بگیرید.

 شکل 16 
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فعالیت 
عملی 5

فعالیت 
عملی 6

بـرای کروکی نشـان داده شـده، 

1 ترسـیم 
20

پـالن را بـا مقیـاس 

نمایید. 
ایـن اتاق 15 سـانتی متر نسـبت 
بـه سـطح زمیـن باالتر اسـت و 
ابعـاد داخلـی آن روی شـکل بر 
نشـان داده  سـانتی متر  حسـب 

است. شـده 
ضخامـت دیوارهـای پیرامونی را 
35 سـانتی متر در نظـر بگیریـد.

شده،  نشان داده  کروکی  برای 
ترسیم   1

20
مقیاس  با  را  پالن 

نمایید. 
سـانتی متر   60 اتـاق  ایـن 
نسـبت به سـطح زمیـن باالتر 
اسـت و ابعاد داخلـی آن روی 
بر حسـب سـانتی متر  شـکل 

نشـان داده شـده اسـت.

ضخامت دیوارهای پیرامونی را 
35 سانتی متر در نظر بگیرید.

 شکل 17 

 شکل 18 
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فعالیت 
عملی 7

فعالیت 
عملی 8

 1
50

مقیاس  با  را  شده  رسم  نقشۀ 

ترسیم نمایید. 

نشان  را  مواردی  چه  نقشه  این 
می دهد؟ چه نامی برای آن مناسب 

است؟

توسط  با دست  رسم شده  نقشۀ 

ترسیم   1
50

مقیاس  با  را  طراح 

نمایید. 

دربارۀ مفهوم خط چین در کالس 

تبادل نظر کنید.

 شکل 19 
پالن همکف

 شکل 20 
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2-6-1- کاربرد پالن 

2-6-2- عالئم کاربردی در پالن

اندازه گذاری کامل وترسیم عالئم و جزئیات مربوط به مصالح مصرفی وموقعیت، جزئیات،  در نقشه های پالن، 
می شود.  موقعیت ستون ها مشخص  و  ابعاد  و  و خارجی  داخلی  دیوارهای  اندازه  و  فضاها، جنس  عنوان  ابعاد، 
ابعاد، موقعیت و نوع درها و پنجره ها معرفی می شوند. پله ها، داکت ها و رایزرهای عمودی با جزئیات مربوط به 
آن معرفی می گردند و ابعاد و محل استقرار تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، کابینت ها، قفسه و کمدها ترسیم 
می شود. همچنین ابعاد و مشخصات تمامی مصالح و لوازم مصرفی نمایش داده می شود. برای درک بهتر نقشه ها 
و تمایزقسمت های مختلف ساختمان از یکدیگر، هرکدام از عناصر برش خورده و برش نخورده را با استفاده از 

عالئم استاندارد در نقشۀ پالن نشان می دهند. 

برای نشان دادن عناصر، مصالح و تجهیزات ساختمانی در نقشه ها، از عالئم قراردادی استاندارد استفاده می شود تا 
بی نیاز از توضیحات مفصل، به طور خالصه، جامع و خوانا اطالعات مورد نیاز را با روشی ساده و صریح در اختیار 
قرار دهد. برای معرفی مشخصات سطوح تمام شده )سطح نازک کاری( از نظر جنس و ابعاد ازجدول نازک کاری 

استفاده می شود.

ستون ها و دیوارها: ستون ها و دیوارها ازعناصر اصلی 
ساختمان هستند. ستون ها در پالن برش خورده هستند 
و به شکل های مربع، مستطیل، دایره، چند ضلعی و   ... 
ضخامت  و  نوع  می شوند.  ترسیم  توپُر  به صورت  و 
دیوارهای ساختمان بستگی به نوع سازه بنا و شرایط 
محیطی دارد. دیوارهای برش خورده در پالن با دو خط 
توجه  با  خط  دو  فاصلۀ  می شوند.  داده  نشان  ضخیم 
می شود.  تعیین  برش خورده  دیوار  و ضخامت  قطر  به 
دیوارها ازنظر تقسیم فضا به دو نوع دیوارهای داخلی و 
دیوارهای خارجی تقسیم می شوند. دیوارهای خارجی 
تأمین  ضمن  و  هستند  داخلی  دیوارهای  از  ضخیم تر 
سرما،  نفوذ  مقابل  در  مناسبی  حفاظ  خانه،  امنیت 
ضخامت  معموالً  هستند.  هم  مزاحم  و صداهای  گرما 
دیوارهای خارجی 35  و  آجری 11  داخلی  دیوارهای 

سانتی متر است.
 شکل 21 

نحوه نمایش 
ستون و دیوار 

در پالن
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درها: درها عناصر بازشویی هستند که 
و قسمت های مختلف ساختمان  فضاها 
را از هم تفکیک و رابطۀ آنها را با یکدیگر 
مختلفی  انواع  درها  می کنند.  برقرار 
درهای  ماشین رو،  درهای  مانند  دارند، 
بیرونی، درهای داخلی، درهای سرویس 
و درهای ویژه )ضد حریق، گاوصندوقی 
یا  باز  به صورت  پالن  در  درها   .)... و 
نیمه باز و با استفاده از خط نازک ترسیم 
لنگه  یا چند  و می توانند یک  می شوند 
بیرونی  درهای  برای  معموالً  و  باشند 
آستانه  با  بهداشتی  سرویس  درهای  یا 
و  آنها  از  نمونه هایی  می شوند.  ترسیم 
 22 شکل  در  را  هرکدام  ترسیم  نحوۀ 

مشاهده می کنید.

پنجره ها: پنجره نوعی بازشو در دیوار یا بام است که امکان ورود نور، تهویه فضاهای داخلی و تأمین دید را فراهم 
نمایش  دارند.  مختلف  انواع  پنجره ها  می سازد. 
پنجره،  مقطع  ترسیم  شامل  پالن،  در  پنجره 
چارچوب(  پایینی  )قسمت  پنجره  آستانه  نمای 
در  پنجره  بازشوهای  است.  پنجره  کف  نمای  و 
آنها  دقیق  مشخصات  و  نمی شوند  ترسیم  پالن 
نمایش  مربوط  جزئیات  با  پنجره  جدول  در  را 

می دهند.

 شکل 23 
ترسیم پنجره 
در پالن

ترسیم درها 
در پالن

شکل 22
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وسایل  و  لوازم  نگهداری  برای  فضایی  کمد  کمدها: 
مختلف است. کمد را با خط نازک  مطابق  شکل 24 
سه طرف  دیوارهای  چون  شکل  در  می کنند.  ترسیم 
کمد با مصالح بنایی ساخته شده اند، با استفاده از خط 

 شکل 24 ممتد ضخیم ترسیم شده اند.
ترسیم کمد

حمام،  وان  مانند  بهداشتی  لوازم  جای  باید  پالن  ترسیم  در  خانگی:  لوازم  و  مبلمان  بهداشتی،  سرویس 
روشویی و توالت ایرانی و فرنگی و محل استقرار وسایل آشپزخانه و مبل ها و قفسه ها معلوم گردد. این عناصر 
ساختمانی با استفاده از شابلون های مخصوص مبلمان و خطوط نازک ترسیم انجام می شود. درشکل 25 می توان 
برخی از وسایل و نحوه چیدمان هرکدام از آنها را مشاهده کرد. به عنوان مثال راحتی و کاناپه، سرویس ایرانی، 

رو شویی، تلویزیون، میز پذیرایی، زیر دوشی، اجاق گاز، سینک ظرفشویی، یخچال، تخت خواب و ... .

پالن مبلمان شکل 25 
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ترسیم عناصر در باالی صفحه برش: 
در سقف هایی که به صورت صاف و یکنواخت نیستند و دارای اختالف سطح هستند نظیر شکستگی های سقف، 
تیرها و خرپاهای نمایان در زیر سقف و ... باید این شکستگی ها به وسیلۀ خط چین ترسیم شوند. درشکل سقف 
بالکن ها در پشت صفحه برش پالن واقع شده و خطوط پیرامون آن ها با خط ندید )خط چین( ترسیم می شوند.

عالمت شمال و جهت قبله: 
کرد  تنظیم  باید  شکلی  به  را  پالن  ترسیم  معموالً 
عالمت  و  باشد. جهت  باال  به سمت  که جهت شمال 
شمال در جایی از نقشه ترسیم شود که به راحتی دیده 
شود. می توان از عالمت های خوانا و زیبا و با اندازه ای 
باید  این منظور استفاده کرد.  برای  با نقشه  هماهنگ 
را که در شهرهای  ازجهت شمال  قبله  انحراف  میزان 
مختلف متفاوت است، در کنار عالمت شمال مشخص 

کرد.

 شکل 26 

 شکل 27 
شکل های مختلف از 
نمایش جهت شمال
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ترسیم  نازک  ممتد  خطوط  با  آن  لبه  خط  پالن  در 
می شود و جهت حرکت از پایین به باال، با رسم فلش 

مشخص می گردد.

طراحی و ترسیم پله باید مطابق ضوابط عمومی زیر باشد:
- عرض کف پله معموالً 29 تا 31 سانتی متر، متناسب با استقرار راحت پای افراد روی آن می باشد.

- ارتفاع پله معموالً بین 16 تا 19 سانتی متر در نظر گرفته می شود.

یک  مختلف  سطوح  بین  ارتباط  برقراری  برای  پله: 
ایمنی،  کارایی،  می شود.  استفاده  پله  از  ساختمان 

سهولت استفاده و زیبایی آن اهمیت بسزایی دارد.

 شکل 28 
تصویر پله

 شکل 29 
پالن پله و مسیر پله از 
پایین به باال

 شکل 30 
عرض پله و 

توجه به عبور 
افراد
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 )h( ارتفاع  و   )b( عرض  تناسب  کنترل  برای   -
احتیاط   و  راحتی  قدم،  اندازه  فرمول های  از  پله 

استفاده می شود.

- عرض پله برای ساختمان های مسکونی بین 90 تا 110 سانتی متر است ولی برای مجموعۀ مسکونی و فضاهای 
عمومی از عرض بیش تر هم استفاده می شود؛ به طور کلی عرض پله بستگی به تعداد افراد استفاده کننده از آن و 

ابعاد وسایلی دارد که باید حمل شوند.

- ارتفاع سر گیر پله )فاصلۀ قائم سقف باال تا لبۀ پله(، حداقل cm 220 است.

فرمول های پله

 شکل 31 

 شکل 32 

تصویر مجسم 
پله

رعایت استاندارد سرگیر پله

h+b=46 cmفرمول پله احتیاط

b-h=46 cmفرمول راحتی پله

cm 64 تا 2h+b ≤ 63فرمول اندازۀ قدم
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2-6-3- اصول و مراحل ترسیم پالن

اندازۀ نقشه ترسیمی به ابعاد ساختمان و مقیاس مورد استفاده بستگی دارد. پالن های یک ساختمان مسکونی 
در  ساختمان  یک  به  مربوط  نقشه های  همۀ  می شوند.  ترسیم   A3 و  A2 ،A1 ابعاد به  برگه هایی  در  معموالً 
برگه هایی با ابعاد یکسان تهیه می شوند. یعنی از برگی که برای ترسیم پالن استفاده شده است برای رسم سایر 

ترسیم قسمت های  برای  و  ترسیم می شود   1
100

یا   1
50

با مقیاس  اجرایی  نیزاستفاده می شود. پالن  نقشه ها 

پیچیده در پالن از مقیاس های بزرگ تر استفاده می شود. برای ساختمان های ساده با ابعاد وسیع مانند انبارها، 

1 نیز استفاده کرد. ابعاد نقشه پالن به نحوی انتخاب می شود که 
200

سالن های ورزشی و ... می توان ازمقیاس 

از همان اندازه بتوان برای ترسیم نماها و مقاطع و پالن بام نیز استفاده نمود. برای تمرینات کالسی کاغذ A3 و 
A4 با توجه به نظر هنرآموز درس پیشنهاد می شود. 

راهنمایی  و  اصول  رعایت  با  که  است  بدیهی  و  می کنیم  بررسی  را  پالن  یک  ترسیم  مراحل  قسمت  این  در 
هنرآموزان، می توانید ازروش های مشابه دیگر نیز استفاده کنید. تمرین مداوم و رعایت اصول ذکر شده مهم ترین 

عامل آموزش و کسب مهارت شماست. 
برای شروع کار، پس از آماده کردن ابزار و لوازم، از تمیزی دست ها و ابزار خود اطمینان حاصل کنید و اطالعات 
و کروکی محل را مطالعه کنید تا شناخت کاملی از طرح داشته باشید و موارد مبهم را قبل از شروع کار برطرف 

نمایید. 
1- کاغذ را که با توجه به ابعاد پالن انتخاب شده است، تنظیم و بر روی تخته رسم بچسبانید.

2- با استفاده ازمدادهای 4H یا 6H، خطوط کمکی را که خطوط کم رنگ و نازکی هستند، ترسیم می کنیم.  
ترسیم این خطوط در نقشه ضروری است و پس از تکمیل در پالن نهایی نیازی به آنها نیست و آنها را پاک 

می کنیم.
3- قسمتی از کاغذ را که برای ترسیم پالن استفاده می شود با یک کادر جدا می کنیم. برای خوانایی، سالم ماندن 
و امکان آلبوم کردن و بایگانی نقشه ها وجود حاشیه مناسب ضروری است. اندازه حاشیه مناسب با توجه به ابعاد 
نقشه از1 تا 3 سانتی متر متغیر است. درنقشه های به زبان فارسی درسمت راست و در نقشه های استاندارد و 
نقشه های به زبان انگلیسی درسمت چپ این حاشیه 1 سانتی متر بزرگ تر است تا امکان بایگانی و آلبوم کردن 

نقشه ها وجود داشته باشد.
4- محل تقریبی ترسیم پالن را با درنظر گرفتن کادر نقشه، ابعاد پالن، فضای الزم جهت اندازه گذاری )بین 3 
تا 6 سانتی متر(، محل ترسیم جدول مشخصات و نوشتن توضیحات فنی، تعیین می کنیم. جدول مشخصات در 

واقع شناسنامۀ نقشه است و اطالعات الزم را در اختیار می گذارد.
5- با توجه به کادر نقشه و ابعاد پالن، محل دقیق رسم پالن را قطعی می کنیم و خطوط بیرونی دیوارهای خارجی 
را با استفاده ازمدادهای 4H یا 6H، ترسیم نمایید. و توزیع ترسیمات از قبیل ترسیم جزئیات و نوشتن توضیحات 

روی نقشه ازتعادل خوبی برخوردار باشد.
6- خطوط دیوارهای داخلی و خارجی را ترسیم می کنیم.
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7- موقعیت و ابعاد درها و پنجره ها را مشخص می کنیم. باید دقت شود که ابعاد و محل استقرار آنها مطابق 
مشخصات داده شده باشد.

ترسیم  را  ظرفشویی  سینک  و  زیردوشی  رو شویی،  بهداشتی،  سرویس  وان،  نظیر  ثابت  تجهیزات  و  لوازم   -8
می کنیم. هنگام ترسیم باید ابعاد استاندارد و محل استقرار طبق استاندارد رعایت شود.

9- عناصری مانند سکو، بالکن و نردۀ آن و عناصر اصلی محوطه را در صورت نیاز ترسیم می کنیم.
10- پله ها و شیب راهه ها را با رعایت دقیق موقعیت و ابعاد آن رسم می کنیم.

11- پس از کنترل ترسیمات انجام شده و اطمینان از صحت آن، با استفاده از قلم مناسب، خطوط و عناصر 
ساختمانی برش خورده، مانند ستون و دیوار را پر رنگ می کنیم. در کلیۀ مراحل تکمیلی و برای تمیزکاری سعی 
کنید دست، حداقل برخورد را با قسمت های ترسیم شده داشته باشد. می توانید از یک کاغذ به عنوان زیر دستی 

استفاده کنید تا از کثیف شدن نقشه جلوگیری شود .
12- حال می توانیم با استفاده از خطوط کمکی ، خطوط اندازه گذاری دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان را 

ترسیم کنیم .
13- حال اندازه ها را با دقت در وسط و باالی خطوط اندازه گذاری با استفاده از مداد نوع F یا H رسم می کنیم . 
برای عدد نویسی استفاده از شابلون یا ترسیم دست آزاد با خطوط راهنما پیشنهاد می شود . در ابتدا و انتهای 

اندازه ها می توانید از نقطه ، ممیز و... استفاده نمایید  ) توضیحات در مبحث اندازه گذاری ارائه شده است(.
14- تراز ارتفاعی کف ها را مشخص کرده وکد گذاری می کنیم و عالئم مربوط به تیپ بندی در ها و پنجره ها و 

عالمت شمال را ترسیم می کنیم . 
15- موقعیت همۀ داکت ها و روزنه ها را با عالئم مناسب مانند شکل  در پالن مشخص کنید .

16- موقعیت ابعاد و ویژگی های در ها و پنجره ها را مشخص کنید ) اندازه ها و تیپ بندی (.
تصویر تیرهای نمایان ، لبه های بالکن ، کنسول سقف و پاگردها ، شکستگی سقف را با عالئم الزم و به صورت 
خط چین ترسیم می کنیم . همچنین با استفاده از خطوط راهنما توضیحات ضروری مانند ارتفاع تیرهای نمایان 

در فضای باالسر را اضافه می کنیم .

17- برای معرفی بهتر فضاهای ترسیم شده عنوان و مقیاس نقشه و لوازم وتجهیزات مصرفی، موارد زیر را ترسیم 
می کنیم :

- عنوان فضاها را با خطوطی درشت به ارتفاع دو برابر نوشته های معمولی و با استفاده از خطوط راهنما روی نقشه 
و یا به صورت عنوان در کنار نقشه نشان می دهند؛

فعالیت 
به سؤاالت زیر، پاسخ مناسب دهید:کالسی 2

1- اشکال  ،  و  در تیپ بندی در و پنجره ، نشان دهنده چیست ؟  

2- در اینجا نماد D و W  مشخص کنندۀ چیست ؟  
3- نماد های M و W  نشان دهنده استفاده از چه مصالحی است ؟  
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 شکل 34 
معرفی فضاها در توضیحات نقشه

شکل 33 

 

معرفی فضاها 
در پالن
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شکل 35 

- عنوان ومقیاس نقشه را معموالً در وسط و زیر پالن با خط درشت نشان می دهند که ارتفاع سه برابر نوشته های 
معمولی را دارد؛ 

- مقیاس نقشه با اندازۀ کوچک تر و در زیر عنوان جای دارد؛ 
-  مقیاس نقشه در جدول مشخصات نقشه درج می شود؛

- اسامی و نمادهای مربوط به لوازم ، تجهیزات و مصالح مصرفی در کنار موضوع ترسیم شده، درج می شود.
 

18- تکمیل جدول نازک کاری بر  اساس ابعاد و مصالح مورد استفاده.
19- تکمیل اطالعات جدول مشخصات نقشه.
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2-6-4- اندازه گذاری در پالن

بسیاری ازمشخصات ساختمان مانند ابعاد فضاها ، ضخامت دیوارها و ... از طریق اندازه گذاری معلوم می شوند و 
این کار از ایجاد اشتباهات رایج در اجرای ساختمان که ناشی از اندازه گذاری ناقص یا اشتباه است جلوگیری 
می کند . دراندازه گذاری پالن های معماری ، از یکی از روش های نمایش اندازه یا ترکیبی از آنها استفاده می کنیم. 

این اندازه گذاری  به دو شکل اندازه گذاری خارجی و اندازه گذاری داخلی صورت می گیرد .

الف( اندازه گذاری خارجی: این  اندازه گذاری در سه ردیف افقی یا عمودی انجام می شودکه در زیر به توضیح 
هریک پرداخته می شود :

1- خط اندازه سرتاسری : طول کل ساختمان را نشان می دهد و اولین خط از بیرون ساختمان است .
اندازه و محل شکستگی های بدنۀ  اندازه ، به ساختمان نزدیک تر است و  اندازه شکستگی ها : این خط  2- خط 

ساختمان را نشان می دهد . همچنین این خط محل تالقی دیوارها با بدنه را نشان می دهد.
3- خط اندازه موقعیت ها : نزدیک ترین خط اندازه به ساختمان است که محل استقرار و ابعاد درها و پنجره ها و   ... 

را نشان می دهد .

 شکل 36 

 شکل 37 
اندازه گذاری 

خارجی 
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این  در  می شود .  انجام  عرضی  و  طولی  صورت  به  نیاز  برحسب  اندازه گذاری  این  داخلی:  اندازه گذاری  ب( 
اندازه گذاری طول، ضخامت دیوارها، ابعاد درها و تجهیزات در یک ستون یا ردیف نوشته می شود  . در اندازه گذاری 

باید موارد زیر رعایت شود:
1- اندازه ها با توجه به ابعاد واقعی نوشته شوند ؛

2- خطوط اندازه گذاری مستقیم و بدون شکستگی باشند؛ 
3- جمع اندازه ها در ستون ها یا ردیف های مختلف با هم هماهنگ باشند؛

4- پالن اندازه گذاری باید خوانا و ساده و قابل درک باشد؛
5- برای نوشتن اندازه های مرکب مانند عرض و ارتفاع یک در یا پنجره با استفاده از اندازه های مرکب به صورت 

عرض عمل می کنیم .
ارتفاع

 شکل 38 
اندازه گذاری 

داخلی 
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فعالیت 
عملی 9

فعالیت 
عملی 10

1 ترسـیم و 
20

نقشـۀ روبـه رو را بـا مقیـاس 
اندازه گذاری کنید.

ابعـاد داخلی در نقشـه بر حسـب سـانتی متر 
نمایش داده شـده است.

)ضخامت دیوارهای بیرونی 35  سانتی متر است(

 شکل 39 

 شکل 40 

 1
50

مقیاس  با  را  روبه رو  نقشۀ 

ترسیم و اندازه گذاری کنید.

طول هـای داخلی در نقشـه 
نمایش داده شـده اسـت و 
بیرونی  دیوارهـای  ضخامت 

است. سـانتی متر   35
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فعالیت 
عملی 11

1 ترسیم و اندازه گذاری کنید.
50

نقشۀ زیر را با مقیاس 

طول های داخلی در نقشـه نمایش داده شـده اسـت و ضخامـت دیوارهای بیرونی 35 سـانتی متر 
است.

 شکل 41 
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2-6-5- معرفی کف پنجره

2-6-6- پالن پله

ارتفاع کف پنجره ) دست اندازه پنجره ( معموالً در مقاطع و نماها نمایش داده شده و اندازه گذاری می شود .   
ارتفاع کف پنجره ها را نسبت به کف هر طبقه می توان در نقشه پالن و با نماد .O.K.B نمایش داد .

در پالن ساختمان های ویالیی که یک طبقه برای محافظت ساختمان در برابر نفوذ کمی باالتر از سطح زمین 
ساخته می شود، ارتباط بین کف ساختمان و محوطه به  وسیله چند پله برقرار می شود. صفحه فرضی پالن با پله ها 
تقاطعی ندارد و در واقع پله ها را با استفاده از خطوط نما ترسیم می کنیم و در ترسیم آن دقت الزم را در خصوص 
رعایت ابعاد پله نظیر ارتفاع پله، عرض کف پله و عرض پله به کار می بندیم. و تراز ارتفاعی را کف ساختمان و 

محوطه ترسیم می کنیم.

 شکل 42 

 شکل 43 

تصویر مجسم  و 
پالن پنجره

پالن پله
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2-7- ترسیم نما

نما تصویر بدنه بیرونی ساختمان است و شکل و ظاهر بیرونی آن را نشان می دهد. هر ساختمان معموالً 4 نما دارد، 
ولی در زمین های محدود شهری، ساختمان ممکن است 2 نما داشته باشد. نماهای ساختمان را بر اساس جهات 
جغرافیایی نام گذاری می کنند. به عنوان مثال نمای جنوبی ساختمان، مشخصات بدنه رو به جنوب ساختمان را 

نشان می دهد. یعنی ناظر ازسمت جنوب به ساختمان نگاه می کند.
... را نشان  نمای ساختمان، تعدادطبقات، محل درها و پنجره ها، نوع و ضخامت سقف و محل شکستگی ها و 

1 ترسیم می شوند.
50

1 یا 
100

می دهد و معموالً هم اندازه با مقیاس پالن و با مقیاس 

اصول و مراحل ترسیم نماها: 
مراحل ترسیم نما به صورت زیر است:

1- پس از نصب کاغذ و ترسیم کادر و جدول مشخصات و مشخص شدن محل ترسیم نما، پالن ساختمان را 
با توجه به جهت دید ناظر در باالی کاغذ می چسبانیم ) امتداد دید ناظر عمود بر امتداد بدنۀ ساختمان است(. 
کاغذ  روی  پایین  به سمت  را  پالن  شمالی  باید ضلع  کنیم  رسم  را  شمالی  نمای  بخواهیم  اگر  مثال  به عنوان 

بچسبانیم.
2- خط زمین را در امتداد لبۀ کاغذ و عمود بر دید ناظر ترسیم می کنیم.

3- خطوط کناری پالن و خطوط شکستگی بدنه ها را به صورت عمودی تا خط زمین ادامه می دهیم.
4- با توجه به تراز ارتفاعی خط زمین موقعیت سقف ها و شکستگی های نما را ترسیم می کنیم.

5- با توجه به ارتفاع نعل درگاه درها و پنجره ها و با رعایت ابعاد، درها و پنجره ها را ترسیم می کنیم.
6- خطوط کف پنجره را ترسیم و قالب پنجره ها را کامل می کنیم.

7- نماهای پله، ستون و ایوان های موجود در نما و خط لبه دست انداز و نرده ها را ترسیم می کنیم.
8- کنترل ترسیمات را انجام داده و با مشخص کردن ضخامت خطوط، ترسیمات را پر رنگ تر می کنیم. سطوحی 

که به ناظر نزدیک ترند با خطوط پر رنگ تر ترسیم می شوند.
9- وضعیت ارتفاعی در نمای ساختمان با اندازه گذاری یا ترازنویسی مشخص می شود.

 شکل 44 
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با توجه به پالن، نمای جنوبی و غربی را رسم می نماییم.
مثال

 شکل 45 

 شکل 46 

پالن نگهبانی

رسم خطوط کمکی و ترازهای ارتفاعی 
نمای جنوبی
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 شکل 47 

 شکل 48 

پالن پله

تکمیل نمای 
شمالی
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 شکل 49 
نمای غرب
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فعالیت 
عملی 12

1 ترسیم نمایید.
50

نمای شمالی و شرقی اتاقک نگهبانی را با مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع طبقه 290 سانتی متر.

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر.
3- ارتفاع جان پناه بام 30 سانتی متر.

. O.K.B. = 100 cm 4- برای پنجره
5- ارتفاع پنجره تا زیر سقف است.

6- ارتفاع درها 220 سانتی متر است.
سایر اندازه های داده نشده در حد متعارف، فرض شود.

 شکل 50 
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فعالیت 
عملی 13

1 ترسیم نمایید.
50

نمای جنوبی و شرقی پالن زیر را با مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع کف طبقه تا کف بام 330 سانتی متر.

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر.
3- ارتفاع جان پناه بام 80 سانتی متر.

. O.K.B. = 100 cm 4- برای پنجره
5- ارتفاع پنجره 30 سانتی متر زیر سقف است.

6- ارتفاع درها 220 سانتی متر است.
سایر اندازه های داده نشده در حد متعارف، فرض شود.

 شکل 51 
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فعالیت 
عملی 14

1 ترسیم نمایید.
50

نمای جنوبی و شرقی اتاقک نگهبانی را با مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع طبقه 290 سانتی متر.

2- ضخامت سقف 40 سانتی متر.
3- ارتفاع جان پناه بام 80 سانتی متر.

. O.K.B. = 100 cm 4- برای پنجره
5- ارتفاع پنجره تا زیر سقف است.

6- ارتفاع درها 220 سانتی متر است.
سایر اندازه های داده نشده در حد متعارف، فرض شود.

 شکل 52 
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2-8- ترسیم مقطع ) برش(

نقشه های مقاطع از جمله مهم ترین نقشه های ساختمانی است. می توان با ترسیم مقاطع، رابطه ساختمان با زمین 
و هم تعداد طبقات و ارتباط عمودی فضاها با یکدیگر و ساختار داخلی ساختمان را نشان داد. همچنین سیستم 

سازه، نوع سقف و نماهای داخلی ساختمان، با ترسیم مقاطع نمایش داده می شود.
برای معرفی بخش های داخلی هر ساختمان، آن را در امتداد یک صفحه قائم برش می دهیم و قسمت های برش 

خورده را ترسیم می کنیم.

 شکل 53 

 شکل 54 

مراحل ترسیم 
برش ساختمان
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 شکل 55 
مراحل برش ساختمان 
و ترسیم آن

صفحۀ برش

صفحۀ برش
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ابعاد و اندازه ساختمان و پیچیدگی قسمت های مختلف آن، تعیین کننده نوع و تعداد مقاطع الزم برای نقشه های 
یک ساختمان است. بنابراین محل هر کدام از برش ها را در پالن مشخص و نام گذاری می کنند. 

برای ترسیم مقطع ساختمان، پالن را بررسی می کنیم و محل برش و جهت دید را در جایی انتخاب می کنیم 
که عمده ترین بخش های داخلی ساختمان و بخصوص قسمت های پیچیده نظیر پله و ... را به خوبی نشان دهد. 

1 یا 
100

ترسیم مقطع به کمک پالن طبقه همکف و سایر طبقات و با همان مقیاس پالن و معموالً با مقیاس 

1 ترسیم می شوند.
50

در ترسیم مقاطع، سطوح برش خورده با خطوط پررنگ رسم و معموالً هاشور زده می شوند.
برای تکمیل نقشه های ساختمان از سه نوع مقطع »مقاطع سراسری«، »مقاطع موضعی« و »مقاطع جزئی یا 

دیتایل« استفاده می شود.
در صورت ساده بودن و کوچک بودن پالن می توان با ترسیم مقطع سراسری، مشخصات عمودی ساختمان را به 

سهولت نشان داد.

2-8-1- اصول و مراحل ترسیم مقاطع
 برای ترسیم برش ساختمان مراحل زیر را انجام می دهیم:

1- پالن را با توجه به مسیر و جهت برش در باالی کاغذ نصب و با توجه به ابعاد مقطع ساختمان و محل ترسیم ، 
کادر و جدول نقشه را با خطوط کمکی رسم می کنیم .

2- پس از ترسیم خط زمین ، خطوط جانبی پالن را به صورت عمودی تا خط زمین رسم شده ادامه می دهیم، 
محدوده ترسیم را مشخص و در کنار آن یک خط اندازه قائم رسم می کنیم .

3- اندازۀ ارتفاع های ساختمان را با توجه به مشخصات و نمای ساختمان ، بر روی خط اندازه معین می کنیم و 
آن گاه کف تمام شده داخل و خارج ساختمان را رسم می کنیم.

4- با توجه به پالن طبقه و ضخامت دیوار ها، مقطع دیوار های کناری را با خطوط کمکی رسم می کنیم.
5- با توجه به ارتفاع سقف از کف تمام شده و ضخامت سقف، خط زیر سقف را رسم می کنیم )ارتفاع کف تا روی سقف معموالً 

بین 270 تا 310 سانتی متر می باشد(. آن گاه ضخامت سقف را که معموالً 30 تا 40 سانتی متر است نمایش می دهیم.
6- مقطع دیوار های داخلی را با توجه به ضخامت هر دیوار رسم می کنیم . دیوار های باربر در طبقات مختلف 

همیشه بر روی هم قرار می گیرند.
7- ابعاد درها و پنجره ها و خط کف پنجره ها را، با توجه به مشخصات داده شده و هماهنگ با نما رسم می کنیم . 
مقاطع درها  و پنجره های برش خورده را می کشیم . )ارتفاع نعل درگاه درها و پنجره ها حداقل 205 سانتی متر 
از کف تمام شده می باشد . ارتفاع کف پنجرۀ آشپزخانه  را 120 سانتی متر و اتاق های دیگر را 70 سانتی متر و 

توالت و حمام را 160 سانتی متر در نظر می گیریم(.
8- مقطع طبقه اول را در صورت وجود مانند مراحل فوق تکمیل می کنیم .

9- دست انداز )جان پناه( بام را با توجه به ارتفاع داده شده )معموالً 80 سانتی متر ( ترسیم می کنیم.
10- خطوط نماهای داخلی فضاها و عناصر برش نخورده را ترسیم می کنیم .

11- ترسیمات را باز بینی می کنیم تا از صحت آنها اطمینان حاصل کنیم آن گاه خطوط را با توجه به سطوح 
برش خورده و برش نخورده با مداد HB و H پررنگ می کنیم.
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مثال

 شکل 58 
B-B برش

 شکل 57 
A-A برش

12- در روی خط اندازه کناری ، سطوح اصلی مقطع مانند کف محوطه ، کف طبقه همکف ، ارتفاع زیر سقف و باالی بام ، 
ارتفاع نعل درگاه و ... را تراز نویسی می کنیم و در صورت نیاز در کنار یا روی مقطع بقیۀ اندازه های قائم را می نویسیم .

13-عنوان نقشه و مقیاس آن را نوشته و جدول مشخصات نقشه را کامل می کنیم.

نشـان داده  برش هـای 
شـده در پالن را ترسیم 

. کنید

 شکل 56 
نمایش محل های برش 
در پالن
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برش های نشان داده شده در پالن را ترسیم کنید.
مثال

 شکل 60   برش

 شکل 59 
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فعالیت 
عملی 15

1 ترسیم نمایید.
100

نمای جنوبی و برش B-B را برای پالن داده شده با مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع طبقه 290 سانتی متر.

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر.
3- ارتفاع جان پناه بام 80 سانتی متر.

4- ارتفاع پنجره و نعل درگاه 20 سانتی متر پایین تر از سقف است.
سایر اندازه های داده نشده در حد متعارف، فرض شود.

 شکل 61 
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فعالیت 
عملی 16

 1
100

نمای جنوبی و برش A-A را برای ساختمان یک طبقه با استفاده از پالن داده شده، با مقیاس 
ترسیم نمایید.

فرضیات:
1- ارتفاع کف طبقه تا کف بام 330 سانتی متر.

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر.
3- ارتفاع جان پناه بام 40 سانتی متر.

4- ارتفاع پنجره تا زیر سقف است.
5- ارتفاع درهای سرویس 200 سانتی متر و سایر درها 220 سانتی متر است.

سایر اندازه های داده نشده در حد متعارف، فرض شود.

 شکل 62 
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2-9- ترسیم پالن بام  و پالن موقعیت

ترسیم پالن بام: پالن بام به صورت یک نقشۀ مستقل و اغلب به همراه پالن موقعیت ترسیم می شود. پوشش 
ساختمان براساس شرایط اقلیمی و فرهنگی و سازه ای ممکن است صاف، شیب دار یا طاقی و گنبدی باشد. پالن 
بام، شکل ساختمان، نوع سقف، ارتفاع قسمت های مختلف و شیب بندی بام و محل آبروهای بام را نشان می دهد.

ترسیم پالن موقعیت: پالن موقعیت برای نشان دادن اطالعات ضروری زمین، عوارض طبیعی، عوارض مصنوعی ، 
رابطه ساختمان با ساختمان ها و خیابان ها و کوچه های مجاور، شکل محوطه و فضای بین ساختمان ها کاربرد 

دارد. 

 شکل 63 

 شکل 64 

مراحل ترسیم پالن بام
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1 ترسیم کنید. 
100

پالن بام و پالن موقعیت ساختمان را با مقیاس 

پـالن طبقـه سـاختمان های یـک طبقـه نشـان داده شـده اسـت. ایـن سـاختمان در زمینی به 
ابعـاد 30×30 متـر بـه صـورت متقارن نسـبت بـه دیوارهـای محوطه واقع شـده اسـت.

 شکل 65 

فعالیت 
عملی 17
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پـالن یـک سـاختمان یک طبقـه داده شـده اسـت.  پالن بـام و نماهـای شـمالی و جنوبـی را با 

1 ترسیم کنید. 
100

مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع طبقه 280 سانتی متر.

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر.
3- ارتفاع جان پناه بام 80 سانتی متر.

4- ارتفاع پنجره ها 20 سانتی متر پایین تر از سقف است.
سایر مجهوالت الزم در مسئله را در حد متعارف و مطابق استاندارد در نظر بگیرید.

فعالیت 
عملی 18

 شکل 66 
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پـالن یـک سـاختمان یک طبقـه داده شـده اسـت. پـالن بـام و نماهـای شـرقی و جنوبـی را با 

1 ترسیم کنید. 
100

مقیاس 

فرضیات:
1- ارتفاع طبقه 280 سانتی متر.

2- ضخامت سقف 30 سانتی متر.
3- ارتفاع جان پناه بام 30 سانتی متر.

. O.K.B. = 100 cm 4- ارتفاع پنجره ها 150 سانتی متر و
5- ارتفاع درها 240 سانتی متر.

6- اندازه های مجهول را با استفاده از اندازه گیری به دست آورید.
سایر مجهوالت الزم در مسئله را در حد متعارف و مطابق استاندارد در نظر بگیرید.

فعالیت 
عملی 19

 شکل 67 
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فعالیت 
عملی 20

1 ترسیم نمایید.
50

پالن بام و نمای جنوبی را با مقیاس 

 شکل 68 
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ارزشیابی شایستگی نقشه کشی مقدماتی

شرح کار:
مطابق نقشه و با استفاده از وسایل نقشه کشی، انواع ترسیمات ساده و مقدماتی معماری شامل پالن - نما و برش های 
مختلف ساختمان های یک طبقه ویالیی در زمین های نامحدود را مطابق اصول و ضوابط فنی و طبق نظر هنرآموز محترم، 

ترسیم و ارائه نماید.
استاندارد عملکرد: 

با استفاده از نقشه و وسایل الزم مطابق نشریۀ 256 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استاندارد )ISO( انواع ترسیمات 
سادۀ معماری تدریس شده را ترسیم نموده و ارائه نماید.

شاخص ها:
رعایت اصول فنی شامل تجسم شکل، قطر خطوط، اندازه گذاری، مقیاس نقشه، دقت و نظافت ترسیمات در مدت زمان 

2 ساعت.
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: با استفاده از نقشۀ موجود و ابزار و وسایل الزم، خواسته های آن شامل انواع ترسیمات تدریس شده را در زمان 
مناسب و مطابق خواسته های نقشه و نظر هنرآموز محترم تدریس نماید.

ابزار و تجهیزات: میز نقشه کشی و تخته رسم - کاغذ نقشه کشی - وسایل ترسیم دستی.
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

2ترسیم صحیح نقشه1

2رعایت قطر خطوط2

2رعایت مقیاس نقشه3

2رعایت اصول اندازه گذاری4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست 
محیطی و نگرش:

رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، لباس کار مناسب، دقت اجرا، 
جمع آوری زباله، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، تصمیم گیری، 

مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت زمان.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.


