
نقشه کشی معماری
پایه یازدهم ـ دوازدهم
دورۀ دوم متوسطه
شاخۀ: کاردانش

زمینۀ: صنعت ـ هنر
گروه های تحصیلی: معماری و ساختمان ـ هنر 

رشته های مهارتی: نقشه کشی ساختمان ـ معماری داخلی
نام استاندارد مهارتی مبنا: نقشه کشی معماری

کداستاندارد متولی: 0-32/54/1/3
سرشناسه

عنوان و نام پدیدآور

مشخصات نشر
مشخصات ظاهری

شابک
وضعیت 

فهرست نویسی
موضوع
موضوع

شناسٔه افزوده

رده بندی کنگره
رده بندی دیویی

شمارهٔ کتابشناسی ملی

:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:

دباغیان، فرنوش،  ۱۳۵4 - 
نقشه کشی معماری/ مؤلفان: فاطمه پاکخو، فرنوش دباغیان؛ برنامه ریزی محتوا و نظارت بر 

تألیف: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی  و حرفه ای و کاردانش.
تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.

۲48 ص.: مصور، جدول، نمودار؛ ۲۲×۲۹ س م.
۹78-۹64-0۵-۲۲77-6

فیپا
کتابنامه. ص ۲48.

معماری ـ رسم فّنی  ـ راهنمای آموزشی )متوسطه(
معماری ـ رسم فّنی  ـ آزمون ها و تمرین ها )متوسطه(

تألیف کتاب های درسی فنی و  ـ دفتر  برنامه ریزی آموزشی. ب  پژوهش و  ـ سازمان  الف 
حرفه ای و کاردانش. ج ـ  ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی.

NA۲700 /۱۳۹0 7ن۲د
7۲0/ ۲84
۲۳44۲87

ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



ISBN 978-964-05-2277-6         978-964-05 - 2277-6  شابک

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

                                 نام کتاب:               نقشه کشی معماری ـ 311219 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی                                    پدیدآورنده:   

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش    مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    
نبی الله مقیمی، غالمحسین قربانیان، ویدا تقوائی، ملک طباطبایی زواره و پرستو آریانژاد )اعضای شورای برنامه ریزی(  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 

فاطمه پاکخو،فرنوش دباغّیان )اعضای گروه تالیف( ـ سّید حسین تقوائی )ویراستار علمی(
ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی              مدیریت آماده سازی هنری:   

سیده فیروزه هاشمی، فربد ضیافتی و راحله  زادفتح اله )صفحه آرا(ـ   محمدحسن معماری )طراح جلد(  ـ فرنوش دباّغیان  )رسام(             شناسه افزوده آماده سازی: 
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                               نشانی سازمان:  

ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : 1584747359  تلفن  : 9   
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  

ـ کیلومتر 17 جادٔه مخصوص کرج   ـ خیابان61 )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی ایران : تهران                                              ناشر :   
ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139ـ 37515 تلفن :5   

                                         چاپخانه:   شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«
چاپ چهارم 1399              سال انتشار و نوبت چاپ:   



عزيزم! از جواني به اندازه اي كه باقي است استفاده كن كه در پيري همه چيز از 
دست مي رود، حتي توجه به آخرت و خداي تعالي… .

ُه« َس ِسُرّ امام خمینى »ُقِدّ



مقدمه 
ساخت و ساز درسطح کشور توسط متولّیان خصوصی)شرکت ها و سازمان ها يا شخصیت های حقوقی( و متولّیان 
عمومي )دستگاه ها و نهادها و سازمان های دولتی( انجام مي شود و به منظور رعايت اصول و قواعد طراحی و اجرايی 
و نحوه نظارت صحیح براين عملکردها، دستورالعمل ها، ضوابط، آيین نامه ها و بخشنامه های اجرايی و مقررات ملی 
ساختمانی تدوين شده است و تحت پوشش قانون نظام مهندسی در کل کشور به اجرا درمي آيد. در اين رابطه کلیه 
نهادهای قانونی و شخصیت های حقوقی اعم از خصوصی و عمومي طبق قانون نظام مهندسی و معاونت برنامه ريزی 

و نظارت راهبردی رياست جمهوری مکلف به تبعیت از ضوابط مذکوراند. 
به طور خالصه روند اجرای طرح های عمرانی و ساخت و ساز شامل موارد زير است:

1- برنامه ريزی و تهیه طرح مطابق اهداف کارفرما به ازای مطالعات، 2- بررسی و شناسايی اولیه، 3- بررسی 
و تصويب طرح اولیه مطلوب، 4- بررسی گزارش توجیهی فّنی و اقتصادی و اجرايی مربوطه، 5- تهیه مشخصات 
فّنی عمومي و خصوصی طرح، تهیه نقشه ها، اسناد و مدارک فّنی و تعهدآور، 6- انتخاب مجری و واگذاری طرح 
برای اجرا، نظارت بر حسن اجرای عملیات و انجام مراحل ساخت و ساز و پرداخت حق الزحمه های مربوطه است.

به منظور تهیه کلی طرح و حجم مطلوب فیزيکی پروژه و تأمین اهداف طراحی با توجه به جنبه های اجرايی و 
اقتصادی و فّنی، )مشاور( اقدام به طراحی اولیه در زمینۀ معماری مي کند و مطالعاتی تکمیلی درخصوص معماری، 

شهرسازی، تأسیساتی و سازه ای به شرح زير انجام مي دهد:
- بررسی تکمیلی و بازديد مجدد برای کنترل عوارض و شیب منطقه؛ تعیین تعداد نقشه ها و آزمايشات و 
عکس ها و خدماتی که توسط مشاور يا کارفرما در مرحلۀ جديد بايستی انجام شود؛ آمار و اطالعات تکمیلی 
برای گزينه های نهايی؛ مطالعات تکمیلی در مورد روش ساخت؛ ارائۀ جدول مقايسه ای در زمینۀ مسائل 
فّنی و اقتصادی؛ امکانات و محدوديت ها در زمینۀ نیروی انسانی؛ تجهیزات و وسايل؛ مواد و مصالح و راه های 
 دستیابی؛ زمان های اجرايی؛ مطالعات جامع تکمیلی در زمینۀ نیازها و توسعۀ آيندۀ پروژه و بررسی هزينه های

و  محوطه  ؛  ها ساختمان  خارجی  ارتباطات  ت  عا مطال تکمیل  حی؛  طرا در  شدن  لحاظ  صورت  در  مربوطه 
خیابان بندی و طرح مقدماتی استقرار ساختمان ها با توجه به عوارض زمین و شبکه های تأسیساتی و امکانات 
 آتش نشانی و رعايت مقررات ايمنی و پناه گاه ها؛ راه های دسترسی به شبکۀ ارتباطی؛ جمع آوری و انتقال آب های
سطحی و زهکشی؛ مطالعات نهايی ارتباطات افقی و عمودی با توجه به عملکرد هر يک از فضاهای داخلی و 
 الزامات استقرار ساختمان ها با نورگیری؛ تراکم طبقات؛ سیستم های تأسیساتی، تجهیزات، مقررات ايمنی، تخلیۀ
اضطراری ساختمان؛ طراحی معماری ساختمان ها و محوطه ضمن هماهنگی الزم با بخش های سازه، سیويل 
)محوطه سازی(، تأسیسات برقی و مکانیکی؛ مطالعات و طراحی سازه ای از جنبۀ بارگذاری؛ با تجزيه و تحلیل 
مطالعات زمین شناسی، مکانیک خاک و مقاومت مصالح و تعیین نوع و حدود ابعاد شالوده ها، ضخامت ديوارهای 
باربر، دهانه و ابعاد تیرها، ابعاد ستون ها، ضخامت دال ها، محل درزهای انقطاع و عوامل تعیین کننده در طراحی 



سازه ای مطالعات و طراحی تأسیسات و تهیۀ مشخصات تجهیزاتی براساس مبانی طراحی، عملکرد ساختمان ها، 
آمار جمعیتی، شرايط اقلیمي  و محیطی؛ بهره برداری از الزامات خاص طراحی و تعیین سیستم های تأسیساتی 
و برآورد کل نیازهای تأسیساتی و بررسی اقتصادی هريک و تعیین گزينۀ برتر؛ تعیین نوع تأسیسات بهداشتی، 
جمع آوری و دفع زباله آتش نشانی، آبیاری، گازرسانی، آبرسانی، تأسیسات گرمايی؛ تعويض هوا و تهويه مطبوع؛ 
تأمین و توزيع انرژی گرمايی و سرمايی؛ تأسیسات برق رسانی، روشنايی، ارتباطی و مخابراتی همانند تلفن و اعالم 
حريق، صوتی- تصويری؛ سیستم های ايمنی شامل صاعقه گیر و اتصال زمین و برق اضطراری؛ تعیین مشخصات 
فّنی تجهیزات، تأسیسات و طرح تأسیساتی؛ تهیۀ نقشه های مقدماتی مانند: نقشه های مقدماتی معماری شامل: 
پالن جانمايی ساختمان ها و محوطه و راه های دسترسی سواره و پیاده؛ پروفیل يا مقطع از محوطه؛ پالن طبقات 
مهم ساختمان ها با تجهیزات، پالن بام کلیه ساختمان ها؛ نمای ساختمان ها با نمايش کلی نوع مصالح مصرفی؛ 
مقاطع طولی و عرضی از قسمت های مورد نیاز ساختمان ها؛ نقشه های تفصیلی معماری مربوط به قسمت های مهم؛ 
پالن کلی محوطه شامل خیابان بندی، شبکه جمع آوری و دفع آب های سطحی و زهکشی و مقاطع و جزئیات 
مربوطه؛ نقشه های مقدماتی سازه شامل محوربندی، پالن شالوده، پوشش طبقات، حدود ابعاد ستون ها، تیرها و 
شالوده و موارد مشابه؛ نقشه های مقدماتی شبکه های تأسیساتی شامل پالن جانمايی دستگاه ها در موتورخانه های 
فرعی و اصلی؛ با تعیین محل عبور سیستم های توزيع انرژی و همچنین نمودار اولیه شبکه لوله کشی و پیش بینی 
سیستم های توزيع انرژی با توجه به موقعیت موجود و طرح توسعه آينده و مشخصات دستگاه های تأسیساتی و 
تجهیزاتی؛ برآورد هزينۀ اجرای پروژه برای ساختمان ها و محوطه با توجه به مشخصات فّنی ساختمان ها، محوطه، 
تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و برقی براساس آخرين فهرست بهای واحد پايه و به صورت مترمربع زيربنا و از 

طريق مقايسه با هزينۀ ساختمان های مشابه به صورت تفکیک شده و نیز برای کل پروژه.  
در اين مرحله مدارک و گزارش های مربوط به مطالعات انجام شده در قطع های استاندارد، تهیه و به کارفرما 
تحويل داده مي شود. سپس به منظور تعیین ضوابط و شکل دقیق و اجرايی اجزای پروژه براساس اسناد و مدارک 
و گزارش های تصويب شده در مرحلۀ قبل، شخصیت حقوقی)مشاور(، ضمن آزمايش يا مطالعات تکمیلی برطبق 

برنامۀ کلی اعالم شده )مانند نقشه برداری دقیق ( برای اجرايی نمودن طرح اقدام مي کند.
بنابراين درکتاب حاضر، باعنوان»نقشه کشی معماری« متشکل از چهار واحدکار، بخشی از مباحث اشاره شده 
را در دسترس شما هنرآموزان و هنرجويان عزيز قرار مي دهد. اين کتاب شامل جزئیات )ديتیل های( اجرايی 
ساختمان، تأسیسات مکانیکی و الکتريکی، آشنايی با نحوۀ ترسیم نقشه های محوطه سازی و ترسیم انواع طاق و 

قوس است.
درعین حال از کلّیه صاحب نظران، هنرآموزان و هنرجويان پژوهشگر درخواست می کنیم، نظرات سازندۀ خود را 
دراختیار مؤلفین قرار دهند تا دربازنگری و اِعمال اصالحات پیشنهادی، سطح آموزش جوانان اين مرز و بوم ارتقاء يابد. 
درآخر از کلّیه عزيزانی که در به سرانجام رسیدن اين کتاب، راهنمايی های خود را از ما دريغ نکردند تشکر مي نمايیم.

                                                              مؤلفین
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