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 گویند.می معماریبه طراحی، ساخت و نوسازی بناها و اجزای داخلی آنها 

ی های یک مهندس معمار است و در فضای رقابتی این رشته، خلق ایده های جدید نقش خالقیت از مهمترین ویژگ

 بسزایی دارد. 

معماری در لغت به معنای علم بنائی و آباد سازی آمده و معمار به معنای بسیار عمارت كننده و كسی است كه در 

آبادانی جهان می كوشد. قدمت معماری به عنوان یک فن برای ایجاد سرپناه، به قدمت تاریخ بشر می رسد اما 

هنر، فلسفه، جامعه شناسی، روان شناسی  معماری امروزه در جهان تركیبی از صنعت ساختمان سازی به عالوه

اجتماعی، اخالقی، اقتصاد، جغرافیای طبیعی و انسانی، برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و علوم طبیعی نظیر زیست 

 .شناسی و محیط زیست است

و به ویژه با توجه به ماهیت هنری و نقش مهمی كه خالقیت  همه جانبه بودن به دلیل خصلت معماریرشته مهندسی 

توانایی ایجاد ارتباط و مدیریت روابط . هنری در آن ایفا می كند اساساً با سایر رشته های مهندسی متفاوت است

باید بتواند كه در گروه معماران و مهندسان او فردی و شغلی با تمام اقشار جامعه از ویژگی های یک معمار باید باشد. 

 رشته های مرتبط )برق، مکانیک، عمران و ... ( مفید و تاثیرگذار باشد. 

امکان تحصیل این رشته در مقاطع كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری فراهم است. برای ورود به این 

رشته درک هندسی قوی و داشتن قدرت تجسم فضایی باال الزم است. یک دانشجوی معماری در ترم های اول 

ی شروع به آموختن طراحی معماری می كند و در ترم های باالتر با تحصیالت دانشگاهی با تقویت مهارت های دست

 كمک نرم افزارهای شبیه سازی و ارائه به طراحی معماری می پردازد.

 

 معرفی دروس:

دروسی مانند تركیب ها، طراحی ها، دروس نظری معماری دروس خاصی هستند كه عموماً به شیوه آتلیه ای یا 

رز تفکری كامالً متفاوت با . مفاهیمی كه در این دروس وجود دارد برپایه طشودكنفرانس های دانشجویی برگزار می

دروس دبیرستان بوده بدین رو موفقیت فرد در دوره دبیرستان و كنکور تضمینی برای اقبال فرد در این دروس به 

 .و به كار گرفتن عنصر خالقیت در روند طراحی الزم موفقیت است استعداد هنری . داشتن اسرودنمیشمار 

 : دروس پایه

هندسه كاربردی، كارگاه مصالح و ساخت، درک و بیان محیط، بیان معماری، هندسه مناظر و مرایا، ریاضیات و آمار، 

 . انسان، طبیعت، معماری، مقدمات طراحی معماری
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 : دروس اصلی

ظری معماری، آشنایی با معماری جهان، برداشت از بناهای تاریخی، آشنایی با معماری معاصر، نقشه برداری، مبانی ن

 تنظیم شرایط محیطی، تأسیسات الکتریکی )نور و صدا(، تأسیسات مکانیکی، مقاومت مصالح و سازه های 

مصالح ساختمانی، ساختمان، روستا،  فلزی، سازه های بتنی، ایستایی، متره و برآورد، مدیریت و تشکیالت كارگاه،

 .طرح معماری

 : دروس تخصصی

آشنایی با مبانی برنامه ریزی كالبدی، تحلیل فضاهای شهری، آشنایی با مرمت ابنیه، طرح معماری، طراحی فنی، 

 طرح نهایی.

 

 محیط حرفه ای:

مهندسین معمار می توانند در بخش های دولتی و خصوصی به صورت مستقل و فردی و یا در چارچوب همکاری 

وال برای چند سال در های جمعی به فعالیت بپردازند. البته كسانی كه می خواهند بصورت فردی كار كنند ، معم

شركت ها مشغول به كار می شوند تا هم تجربه شان بیشتر شود هم بتوانند سرمایه ی الزم برای مستقل كار كردن 

 را فراهم كنند. 

 زمینه های كاری :

طراحی )تک بنا یا مجموعة زیستی كوچک(، از طراحی های اولیه تا مراحل اجرایی كار و طراحی اجزا  •

 عناصر تشکیل دهنده بنا

 )مهندسی مشاور(رهبری و سرپرستی دفاتر مشاور معماری  •

 نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام كار در عملیات اجرایی ساختمانی )مهندسی ناظر( •

 یی پروژه های معماری )مدیریت پروژه(مدیریت و هماهنگی اجرا •

 تأسیس و سرپرستی مؤسسات پیمانکاری و احداث ساختمان •

ارشان با ساماندهی فضای زیست مرتبط است، مانند اكولوژیست ها، همکاری با كلیه متخصصینی كه ك •

 جغرافی دانان، اقلیم شناسان، برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی و. . . .

 طراحی پارک ها و میادین شهری و محوطه سازی. •

 مشاركت در پروژه های برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی. •
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 طراحی و انجام دكوراسیون داخلی. •

 انجام كارهای پژوهشی و آموزشی . •

 عضویت در كادر فنی شهرداری ها و سازمان های مشابه. •

 طراحی و ساخت ماكت. •

 

 مطلوبیت های حرفه ای :

چنین این رشته به دلیل هم. كاهدمهندسی معماری رشته ای فنی و هنری است و بعد هنری از سختی كار آن می

 عرصه ی وسیعی كه دارد

 ، در زمینه ی مشاغل بسیار متنوع است.

 ضرورت این حرفه :

معماری چیزی فراتر از ساختن یک شئ است. از طرفی تک تک بناهایی كه ساخته می شوند در زیباسازی شهر 

اهمیت بسیاری دارند. هم چنین نحوه ی طراحی صحیح و ایمن بناها می تواند موجب افزایش رفاه، آسایش و آرامش 

 خیال مردم یک شهر شود.

 :نقش معماران در بناهایی از این دست تبلور می یابد
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