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 فهرست مطالب

 صفحه           عنوان                                                                                                                        

 

 فهرست مطالب

 

  1                                             بخش اول : مطالعات وضع موجود                            

 2        ن طرحيفصل اول : شناخت زم

 2           مقدمه

 2                                  ن طرحيزم يمعرف-1-1-1

 3         يشهر ينقشه ها-1-1-2

 5        باال دست يطرح ها-1-1-3

 6          جهينت-1-1-4

 6          منابع-1-1-5

 

 8                                           رانيا يميمات اقليفصل دوم : تقس

   8                             مقدمه

 9                                     م استانيعوامل مؤثر در اقل-1-2-1

 11                   در شهرستان تهران يمياقل يحوزه ها-1-2-2

 12                                رمک (نا يميحوزه اقل) يستگاه هواشناسيا-1-2-3

 13                         دما-1-2-4

 14                                 يزان رطوبت نسبيم-1-2-5

 14                       باد-1-2-6

 14                     ديتابش خورش -1-2-7

       15                     ياهيپوشش گ-1-2-8

 15                     يريجه گينت -1-2-9

 22                      منابع-1-2-10

 

 

 

  



 ب 

 

 23                    يو اجتماع يفصل سوم : مطالعات فرهنگ

 23                        مقدمه

 24                              استان ياسيمات سيو تقس يعيطب يايجغراف  -1-3-1

 26                                              تهران يخيسابقه تاز -1-3-2

 28                                                      تيجمع -1-3-3

 29                     مهاجرت -1-3-4

 29                     زبان ومذهب-1-3-5

 29                                                                                                         شتينوع کار ومع-1-3-6

  32        000ها رقص و پوشاک و يجشن ها سوگوار-1-3-7

 32     يريجه گينت -1-3-8

 32     منابع-1-3-8

 

 33                                       ل اطالعات )وضع موجود (يه شناخت و تحليبخش دوم : ته

 34  ل نمونه مشابهيفصل اول : تحل

 34     مقدمه

 35   مسجد الجواد-2-1-1

 35                 بنا يمعرف-2-1-1-1

 35                مکان مسجد در شهر-2-1-1-2

 35                 ن مسجديمخاطب-2-1-1-3

 36                يمعمار ينقشه ها-2-1-1-4

 39                يسلسله مراتب دسترس-2-1-1-5

 40              بنا ياصل يت و قبله با محور هايموقع-2-1-1-6

 41               نات و خط آسمان بنايهندسه تزئ-2-1-1-7

 42                نور در بنا يبررس-2-1-1-8

 43                 مصالح-2-1-1-9

 44                            مسجد جامع قم-2-1-2

      44                                    خچهيتار-2-1-2-1

 44                ت بنا در شهريموقع-2-1-2-2



 ج 

 45                  ن بنايمخاطب يمعرف-2-1-2-3

 45                                                                   يسلسله مراتب دسترس-2-1-2-4

     49                  نات وخط آسمان بنايهندسه تزئ-2-1-2-5

 51                   نور در بنا    يبررس-2-1-2-6

 54                           مصالح-2-1-2-7

 55                                 يريجه گينت

 56                      منابع

 

 57                                و استانداردها ييجرافصل دوم : ضوابط ا

 57                     مقدمه

 58                         هيابعاد پا يبررس-2-2-1

    60               سرانه فضاها-2-2-2

            64              استاندارد ها -2-2-3

 67            يو احکام شرع ييضوابط اجرا -2-2-4

 71             يريجه گينت-2-2-5

 72     منابع

 

  73      يو جهان يبوم ي: مطالعه الگو ها فصل سوم

 73    مقدمه

 74    يساختار يالگو-2-3-1

 76   نور يالگو-2-3-2

 80          يداخل يرنگ و طراح يالگو-2-3-3

 83                         يريجه گينت

 83               منابع

 

 84     يعملکرد يها و فظاها يفصل چهارم : کاربر

 84                        مقدمه

 84                       يورود-2-4-1

 85           اطيح-2-4-2



 د 

 

 85                شبستان-2-4-3

 85               يس بهداشتيسرو-2-4-4

 86             وضو خانه-2-4-5

    86            لن چند منظورهسا-2-4-6

 86           اتاق استراحت کوتاه -2-4-7

 86           کودکان يمحل باز-2-4-8

 86            يتاليجيکتابخانه د-2-4-9

 87            خانه خادم-2-4-10

 87            آشپزخانه-2-4-11

  87            کفش کن -2-4-12

89          ينظر ينبر مبا يريفصل پنجم : س

 90           هدف 

 90        يعملکرد يفضاها-2-5-1 

 91         يفرم ساختار-2-5-2 

 92        تيحس معنو يالقا-2-5-3 

 92    ير گذار بر تقرب به لحظات ملکوتيتأث يعوامل روان-2-5-3-1 

 94        عوامل مخل تقرب-2-5-3-2 

 96        يريجه گينت-2-5-4 

 96          خالصه 

 97          منابع 

           

 98      يريجه گيز و نتيبخش سوم : آنال 

99        ل ساختگاهيفصل اول : تحل

  99          مقدمه 

 100  ت در ساختگاهيفشار جمع يبررس-3-1-1

 101                  اطراف ساختگاه يکارکرد ها-3-1-2

 102     اختگاهس يها يدسترس يبررس-3-1-3

 103                مزاحم در ساختگاه يصداها يبررس-3-1-4



 ه 

 104                وزش باد در ساختگاه يبررس -3-1-5   

  105                       منابع                 

  

   106        يفصل دوم : نمودار حباب

 106          مقدمه

 108       ينمودار عملکردفصل سوم : 

 108                                                                                                                           مقدمه

 110     اجزا                                                                        يس سازگاريفصل چهارم : ماتر

 110          دمهمق

 112                          يريجه گينت
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 فهرست منابع جدول ها :

 

 مهندسين مشاور نقش و نگار محيط  -1-2-1

 مهندسين مشاور نقش و نگار محيط  -1-2-2

 مهندسين مشاور نقش و نگار محيط  -1-2-3

  1380، نويفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار هدايت، موتابي  -1-3-1

  1380هدايت، موتابي ، نويفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار -2-2-1-1

  1380هدايت، موتابي ، نويفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار -2-2-1-2

  1380ن ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهارهدايت، موتابي ، نويفرت ،تهرا -2-2-2-3

  1380هدايت، موتابي ، نويفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار -2-2-2-4

  1380هدايت، موتابي ، نويفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار -2-2-2-5

  1380ده ، چاپ چهارم ، بهارهدايت، موتابي ، نويفرت ،تهران ، انتشارات آزا -2-2-3-9

  1380هدايت، موتابي ، نويفرت ،تهران ، انتشارات آزاده ، چاپ چهارم ، بهار  -2-2-3-10
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 فهرست منابع شکل ها :
 

 
 158ص -اقليم و معماري-کسمائي -2-1شکل 
 351ص -اقليم و معماري-قباديان -2-2-1شکل

 272ص -رياقليم و معما-قباديان -2-2-1شکل

 312ص -اقليم و معماري-قباديان -3-2-1شکل 

 311ص -اقليم و معماري-قباديان -4-2-1شکل 
 310ص -اقليم و معماري-قباديان -5-2-1شکل 
 309ص -اقليم و معماري-قباديان  -6-2-1شکل 

 241ص -اقليم و معماري-قباديان  -7-2-1شکل 
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 فهرست منابع تصاوير :

 
  1378 –کسمائي،مرتضي ، اقليم و معماري ، تهران ، انتشارات بازتاب ، اول -1-2-1
 چاپخانه سکه – 1373 –حميده ذوالفقاري   -نصراهلل کسراييان   -تهران  - 1-3-1

 44ص -تهران-ذوالفقاري-کسرائيان -1-3-2

  72ص -تهران-ذوالفقاري-کسرائيان -1-3-2

 74ص -انتهر-ذوالفقاري-کسرائيان -1-3-2

بهار و تابستان  - 80-81شماره  –نشر اپتوفرم  –معماري و شهرسازي  –داراب  -ديبا -2-3-1-1

1384 

 همان -2-3-1-2

 همان -2-3-2-3

 همان -2-3-2-4

 همان -2-3-2-5

 79زمستان  –نشر آستانه  –معماري مساجد ايران  –حسين  -زمرشيدي -2-3-2-6

 همان -2-3-2-7

 همان -2-3-2-8

 همان -2-3-2-8

 همان -2-3-3-7

 همان -2-3-3-8
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 فهرست منابع نقشه ها :
 

مرکز اطالعات جغرافيايي شهر تهران ، راهياب تهران ، تهران ، شرکت پردازش و برنامه   -1-1-1

  1377ريزي شهري ، اول ، زمستان 

، شرکت پردازش و برنامه مرکز اطالعات جغرافيايي شهر تهران ، راهياب تهران ، تهران  -1-1-4

  1377ريزي شهري ، اول ، زمستان 

 تهران 14آرشيو نقشه هاي شهرداري منطقه  - 1-1-5

پايگاه اطالعاتي نمايه -1 -2-1-1    

همان -2 -2-1-1  

همان -1 -2-1-2  

همان -2-1-2-2  

همان- 2-1-2-3  

همان – 2-1-2-5   

 

 


