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مهمترىن عامل در کسب خودکفاىى و بازسازى ، توسعٔه مراکز علمى و 
تحقىقات و تمرکز و هداىت امکانات و تشوىق کامل و همه جانبٔه مخترعىن و 
مکتشفىن و نىروهاى متعهد و متخصصى است که شهامت مبارزه با جهل را 
دارند و از الک نگرش انحصارى علم به غرب و شرق به درآمده و نشان داده اند 

که مى توانند کشور را روى پاى خود نگهدارند.
امام خمینى )ره(
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مقدمه
از بدو خلقت موجودات، جانوران مختلف به منظور حفاظت خود از بالىاى طبىعى و درندگان، 
در پى پىدا کردن مسکن برآمدند. در طى مىلىونها سال، تنها انسان به فراخور طبىعت ضعىف تر و 
خصلت برتر خود، غارها و بلنداى درختان را ترک کرد و ساختمان سازى در سطح زمىن را تجربه 
نمود. سپس تجارب خود را به فرزندانش منتقل کرد. سالهاى متمادى طول کشىد تا بّناىان به عنوان 
طبقه اى برگزىده، با در نظر گرفتن کلىه عوامل محىطى مانند اقلىم، جغرافىا و همچنىن مصالح موجود، 
به خلق شاهکارهاى ابدى دست زدند که بىانگر تمدنهاى پر قدرت زمان خوىش هستند. در معمارى 
امروز باىد از مهارتها و تخصصهاى مختلف موجود بهره گرفت تا نتىجه بهترى بدست آىد و کىفىت 

و کمّىت کار معمارى را افزاىش دهد.
مبانى کتاب حاضر با اىن هدف برنامه رىزى شده که بتواند خأل بىن مهندسان معمار و مجرىان 

ساختمان را در دفاتر و همچنىن کارگاههاى ساختمانى پر کند.
براى فراگىرى بىشتر کتاب ذکر چند نکته براى هنرجوىان ضرورى به نظر مى رسد:

ــ به علّت وابستگى فصول مختلف به ىکدىگر، حفظ ترکىب و آموزش کامل مطالب هر فصل 
براى ىادگىرى مباحث بعدى الزم است.

ــ در ابتداى هر فصل با آموزش مطالب ساده، زمىنه براى جذب مباحث پىچىده تر فراهم شده 
است. بهتر است در آموزش اىن قسمت دقت بىشترى به عمل آىد.

ــ جزئىات ارائه شده، اکثرًا داراى مقىاس مناسب و مستقىماً قابل استفاده هنرجوىان هستند.
متفاوتى  سؤاالت  موجود،  جزئىات  کمک  به  مى شود  توصىه  بهتر،  آموزش  براى  ــ 

براى  هنرجوىان مطرح شود تا طراحى کنند.
ــ براى فراگىرى عملى مطالب کتاب، توصىه ضرورى اىن است که ساعات اضافى براى 
براى  عملى  کارآموزى  امکانات  و  ىابد  اختصاص  هفتگى  گزارشهاى  تهىه  و  کارگاهها  از  بازدىد 

هنرجوىان فراهم شود.
مؤلف

هنر آموزان محترم و هنرجوىان گرامى:

در تعدادى از ترسىمات کتاب به  دلىل محدودىت در اندازهٔ صفحات، مىان 
ترسىم و مقىاس ذکر شده براى آن اختالف وجود دارد،  انتظار مى رود ترسىم آنها 

با توجه به اندازه هاى داده شده روى ترسىم انجام پذىرد.
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