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برای درک بهتر شما از فرآیند آموزش طراحی و اجرای نما و چگونگی تدریس در این کتاب در ادامه به صورت تصادفی صفحاتی از این 

 کتاب را از فصل های مختلف  می توانید در ادامه مطالعه کنید.

http://www.bimcity.ir/


 

 



 



 



 

 



 



ارائه شده در این کتاب به صورت کامال تصویری برای درک بهتر بصری در تمامی سرفصل ها همان طور که مشاهده کردید 

برای مخاطبین, مهندسین و دانشجویان معماری بیان شده است. و نویسنده و تهیه کننده این  نمای ساختمان طراحی و اجرا

با نکات کلیدی و اجرایی کتاب سعی بر آن داشته که آموزش تمامی درس ها را به صورت خالصه , مفید و کاربردی همراه 

برای مخاطبین و مهندسین معماری باشد. اما یکی از نکات مثبت این کتاب مربوط تا در جمع یک منبع کاربردی  بیان کند.

طرح نمای ساختمان ,  فرآیند طراحی آن به صورت کامال تصویری مرحله  04میشه به فصل پنجم که در این فصل نزدیک به 

ه که این شیوه طراحی نما برای یادگیری برای اولین بار توسط نویسنده کتاب ارائه شده است. پس به مرحله تدریس می ش

 در ادامه بهتر از شما را با روش یادگیری طراحی نما در فصل پنجم آشنا کنیم.

 

 فرآیند طراحی نما به صورت تمرینی در فصل پنجم این کتاب چگونه است؟ 

 آموزش میدهد؟ در این کتاب آلترناتیو نما را برای یک ساختمان 83چرا نویسنده و طراح کتاب 

فرآیند طرحینما جدای از طراحی معماری کل ساختمان نیست  و در اصل طراحی نما , باید با پالن و محیط داخل , اقلیم 

روی یک ساختمان طرح و آلترناتیو درس داده شده در این کتاب بر  83. اما فرآیند ,نوع کاربری و...  هماهنگ باشد

چهارطبقه , با فرض اینکه نما قرار است بازسازی شود یا اینکه نما در مرحله سفت کاری به طراح معمار)شما(  برای طراحی 

نما واگزار می شود. انجام میگیرد. این حالت طراحینما سخت ترین حالت ممکن برای پوسته سازی نما است زیرا ساختمان تا 

انجام شده, دیوارچینی ها تکمیل و شما هیچ گونه ویرایشاتی را در پالن نخواهید داشت. و شما مرحله سفت کاری کامل 

برای طراحی نما , تنها یک دیوار مسطح در اختیار دارید و باید از این دیوار در اوج محدودیت هایی مثل , عدم وجود هیچ 

یر در فرم و سایز پنجره ها, عدم تغییر پالن و حتی گونه تراس و بالکن , پیش آمدگی نما تنها در حد مجاز , عدم تغی

و یا سبک سلیقه کارفرما  باید طراحی نمایی که به شما واگذار شده است را حتی در  , اقلیم محدودیت های اجرایی و مصالح

 پیشنهاد های مختلف به کارفرما اراییه دهید.

واحد به شما آموزش داده می شود. تا  با انواع تکنیک  طرح مختلف نما در یک ساختمان 83به همین منظور روند طراحی 

های طراحینما و پوسته سازی مثل پر و خالی کردن بدنه , چگونگی استفاده از ریتم ها و حرکت ها, چگونگی ترکیب و 

و  ط اطرافهارمونی انواع مصالح , به کارگیری , انواع سبک های معماری در نما. سازگاری و همزیستی نما با کاربری و محی

, چگونگی نورپرداازی در انواع طرح ها و... آشنا بشید و تسلط کافی را در پوسته سازی نما با انواع محدودیت های  اقلیم

 پیش رو در این روش بدست آورید. 

 طرح تدریس شده در این کتاب را مطالعه کنید( 83)در ادامه یکی از  

 

 لذا کپی برداری از و تصویر برداری شده است , ایده پردازیکتاب طراحی)تمامی طرح های این کتاب توسط نویسنده 

 (و پیگری خواهد شد است ممنوع چه در راستای آموزش و چه در راستای کپی برداری برای اجرا طرح ها و تصاویر این کتاب

 

 



 



 



 



 



 

 شود.نما با سبک های مختلف در این کتاب تدریس می  83به همین سبک روند طراحی 

 

 

 

 نما تنها به سایت زیر مراجعه کنیدپکیج آموزش طراحی و کتاب آموزش طراحی نما برای تهیه 

www.bimcity.ir 

  تا از پشتیبانی ما جهت یادگیری طراحی نما بهره مند شوید. 



 

 :و کتاب طراحی نمای ساختمان جیپک و نویسنده مدرس یبستگان اسیال یمعرف

 bim هیبرپا یو نرم افزار ها Revit نرم افزار یالملل نیمحقق و مدرس ب _ یداخل یو طراح یرشته معمار لیالتحص فارغ

کتاب آموزش  سندهینو _ساختمان  ینما یکتاب آموزش طراح نیاول سندهینو _تاکنون  2402در سال  Revit کتاب آموزش سندهینو

 یو محوطه ساز یداخل یطراح

 در کشور Revit هزار نفرکارآموز و مدرس 7444از  شیب سیتدر تیترب _در کشور  Revit یآموزش جیپک نیمولف نیاول جزء

 یمعمار یالمل نیو ب یکشور یها شیسخنران هما_معتبر کشور یو آموزشگاه ها یمعمار یدانشگاه ها مدرس

 مجری و طراح ده ها پروژه های معماری تجاری و مسکونی و مرمت

 باشد یم شانیا و عملی یاز سوابق علم یبرخ


