
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 یمعمار انیدانشجو تیخالق میزان در افزار نرم نقشی بررس

 
 2زردیحویذرضا ضیخیه گل، *1 نیافرزاد بهونص

 (farzad.behmanesh@gmail.com) 
 (golzardi@ymail.com) 

 

 

 

  چکیذه
 دفبازش  غلبة ا دس ٌطَسیّو ٍ ایدًی هؼواسی ّا داًـىذُ اوثش دس دػر تای طشاح وٌاس دس افضاس ًشم لِیتَػی طشاح اهشٍصُ

ی ػباص  هاوبر  ٍ آصاد دػبر ی طشاحب  هاًٌبذ ی ػبٌس ی ّا سٍؽ وٌاس دس زَاًٌذی ه ّا افضاس ًشم اػر، افسِی سٍاجی هؼواس

 دس دٌّبذ،  لشاسی هؼواس اىیداًـدَ اسیاخس دس سا ریخالل ظَْس ٍ ؾیافضای تشا اصیً هَسدی اتضاسّا اصی زش واهل هدوَػِ

َ ی تبشا ی حبا   ووه زَاًٌذی هی ّوگ وِ اًذ گزاؿسِی هؼواس شصِػ تِ خای ادیصی افضاسّا ًشم شیاخ دِّ هی  اىیداًـبد

 اصی ىب ی دس حبذالل  ّبا  افبضاس  ًبشم  گشید ػثاسذ تِ داسًذ، ػولىشدی اصل حَصُ ػِ دس هؼوَالی هؼواسی افضاسّا ًشم تاؿٌذ

 هبذاسع  دس ّا افضاس ًشم يیا زوام آهَصؽ اها وٌٌذی ه فایا ًمؾ اسائِ ٍ خشصاًسِ ای ٍی فشهی خشداص ذُیا ن،یزشػی ّا حَصُ

افبضاس دس خاللیبر داًـبدَیاى    . ّذف اص ایي خظٍّؾ اسصیاتی هیضاى زاثیش ًمؾ ًبشم اػر هوىي شیغی اهش ثایزمشی هؼواس

ِ   سٍؽاػر.  ًفبشُ اص داًـبدَیاى    44ای زحمیك دس ایي هما ِ هصاحثِ تا داًـدَیاى ٍ زَصیغ خشػـٌاهِ تیي گبشٍُ ًوًَب

ِ  اصسی اػر؛ ػالٍُ تش ایي هؼواسی دٍ داًـىذُ هؼوا ، هطا ؼبازی دستباسُ فشایٌبذ طشاحبی     ایطشیك هطا ؼِ اػٌاد وساتخاًب

 آؿبٌا  حبَصُ  ّبش  اص افبضاس  ًبشم  هی تا حذالل فشد ّش تاؿذ تْسش ذیؿازَاى گفر صَسذ گشفر. تا تشسػی هَاسد هزوَس هی

 طبش   ٍ ّبا  ذُیب ا ؾیًوای تشا ضیًی گشید ضاسات تسَاًذ دػر اص اػسفادُ وٌاس دسی طشاح ٌذیفشآ هخسلف هشاحل دس زا تاؿذ

 دس ریب خالل تبشٍص  اهىباى  ؾیافضا هَخة زَاًذی ه دػر تای طشاح وٌاس دس افضاس ًشم گشفسي لشاس. تاؿذ داؿسِ خَدی ّا

 .  تاؿذ اىیداًـدَ اىیه

 یهعوار آهوزش ،یطراح نذیفرآ ،یهعوار در تیخالق افسار، نرم کلوات کلیذی: 

 

 هقذهه -1
ی ّبا  چبا ؾ  خبض   ّبا  طش  اسائِ ٍ ّا ًمـِ نیزشػ فشم،ی طشاح ،یخشداص ذُیا هؼا ِی هؼواس اىیداًـدَ اىیه سد ّوَاسُ   

 اًدبام ی فٌب  واذیزشػب  ای ٍ آصاد دػر واذیزشػ لِیتَػیی ًْا اسائِ زا اتسذا اصی طشاح هشاحل زوام گزؿسِ دس اػر، تَدُی اػاػ

سا تخؾ ضشٍسی دس زَ یذ، حفب  ساُ حبل ٍ ًیبض تبشای      ػیواذ دػر آصاد یا زش اػىیغ، اهشٍصُ ًیض تؼیاسی اص هؼواساى ؿذی ه

تشای هؼواساى دس ّوِ هشاحل فشایٌذ طشاحی هْن اػبر،   زش ػیواذ دػر آصادذ. اگشچِ ٌداً ّا هی ؿٌاػایی اهىاًاذ ٍ هحذٍدیر

 داًـبىذُ  افبضٍى  سٍص زَػؼِ تِ زَخِ تا اها .Young Oh,2005)) اها دس هشاحل اٍ یِ فشایٌذ اص اّویر تیـسشی تشخَسداس اػر

َ  ًثبَدى  زشاص ّن ٍ خْاى ٍ شاىیا دسی هؼواس اىیداًـدَ زؼذاد ؾیافضا آى زثغ تِ ٍی هؼواسی ّا  اصی شیب گ تْبشُ  دس اىیداًـبد

 هشاحل اًدامی تشا گشیدی اتضاسّا اص اػسفادُ تِ اصیً ّوَاسُ ّا طش  اسائِ دس ػشػر ؾیافضا تِ اصیً طَس يیّو ٍی دػس واذیزشػ
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ی ّا ریخالل تشٍص اهىاىی دػس واذیزشػ دس ووسش زَاى آًىِ ػلر تِ وِ اىیداًـدَ اص دػسِ آى اىیه دس ظُیتَی طشاح خسلفه

 شیب اخی ػبا ْا  دس .ؿذی ه احؼاع ؿَد،ی طشاح ٌذیفشآ دس ػشػر ؾیافضا تاػث وِی اتضاس تِ اصیً ٌطَسیّو ٍ  ًذاؿسٌذ سا خَد

ِ  ٌطبَس یّو ٍ ضبؼف  ٍ لبَذ  ًمبا  ی داسا افبضاس  ًبشم  ّش اها اًذ وشدُ َسظْی هؼواس ػشصِ دسی هخسلفی افضاسّا ًشم  وٌٌبذُ  اسائب

 سؿسِ دسی طشاح تِ ووه هٌظَس تِ اتسذا اص هَخَدی افضاسّا ًشم اغلة ٌىِیا ظُیتَ اػر،یی ّا ریهحذٍد دادیا يیػ دسی اهىاًاز

 .(Url1)اًذ وشدُ ذایخ واستشد یهؼواس سؿسِی تشای شازییزغ اػوال تای هذز اص خغ ٍ اًذ ًـذُ ػاخسِی هؼواس

 یهعوار آهوزشی روضها   -2
ی هب  اػسفادُ خْاى ػشاػش دسی هؼواس اىیداًـدَ اىیه دس ریخالل ؾیافضا ٍی هؼواس آهَصؽی تشای هخسلفی ّا سٍؽ   

ِ  سا ػباصُ  هٌْبذع  ٍ هؼوباس  هٌْبذع  ؿبذى  خبذا  اص خبغ ی هؼوباس  آهبَصؽ  دس سٍؽ يیًخؼبس  تسَاى ذیؿا. ؿًَذ ِ  تب  هَػؼب

 .ؿَدی ه ؿٌاخسِی هؼواس هذاسع دس آهَصؽ َُیؿ اٍل ًؼل ػٌَاى تِ وِ داد ًؼثر فشاًؼ1ِتَصاس

ِ  ذىیسػب ی تبشا  دوَس ازَد، غ،یاػى اص تَصاس دس(. 46: 1387هضیٌی،)تَد خشصاًسِ ٍ اسائِی تشٍی اصل ذیزاو تَصاس دس ی ساّىاسّبا  تب

 هبذاسع  دسی طشاحب  آهبَصؽ  سٍؽ دس دٍم ًؼل؛ صدًذی ه طش  هی دس سای اصل حشف ساًذٍ ٍ خشصاًسِ ٍ ؿذی ه اػسفادُی طشاح

 دس هؼواس وِ صَسذ يیتذ تَد اػسَاسی واسگاّ دسٍع تش آهَصؽ اػاع تاّاع دس اػر، آ واى دس 2تاّاع هذسػِ َُیؿی هؼواس

ُ  ٍ تَد ؿذُ ادغام ّن دس وشدىی طشاح ٍ ػاخسي تاّاع دس طشا ، هی حال يیػ دس ٍ تَد ػاصًذُ هی اتسذا ٌدایا ی لب هح واسگبا

 .(ّواى). تَد ریخالل تشٍصی تشا

 

 یطراح نذیفرآ -3

ی هب ی تشگـس ٍ سفر ٍی خط شیغ ٌذیفشآ هی سای طشاح آًْا اوثش وِ اػر هطش ی طشاح ٌذیفشآ هَسد دسی هسفاٍزی ّا ِیًظش   

ی طشاح سًٍذی تشای یا گَ( 1)ؿىل 3آسچش هذل دس هثالی تشا .داسد ٍخَدی لثل هشاحل تِ تاصگـر اهىاى هشحلِ ّش دس وِ داًٌذ

 هبذل  يیب ا. اػبر  ؿبذُ ی ٌیت ؾیخی طشاح دسًٍذ دس گشید هشحلِ تِی ا هشحلِ اص تاصگـر اخاصُ آىی ط دس وِ ؿَدی هی هؼشف

  (Laseau, 1980: 25 ). آٍسد تَخَد سا هخسلف هشاحل يیتی تاصًگش اخاصُ ٍ ؿىؼر سا يیـیخی ّا هذلی خط سًٍذ

 

 
 (Laseau, 1980: 25 ) آسچش : هذل1ؿىل 

                                           
1
  Beax 
2
  Bauhaus 

3
  Archer 
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تا خزیشؽ ایٌىِ طشاحی یه فشآیٌذ سفر ٍ تش گـسی اػر، هؼا ِ ای وِ طشا  سا هداب هی وٌذ زا تِ هشاحل لثلی تباص گبشدد      

ایي اػر وِ هؼواس تِ دًثال یافسي خاػخ خاهغ زش ٍ واهل زشی تشای هؼائل هَخَد دس ّش خض  اص طش  خبَد اػبر ٍ تبِ ّوبیي     

هشحلِ اص خیـشفر واس ًؼثر تِ ایٌىِ خاػخ هَسد ًظش زا چِ اًذاصُ تِ ّذف هَسد ًظش ًضدیه اػبر زصبوین گیبشی     د یل دس ّش

هی وٌذ ٍ ایي فشآیٌذ چشخـی دس زوام هشاحل طشاحی اص هطا ؼاذ زا طشاحی حدن، خالى ٍ اسائِ ًْایی خاسی اػر ٍ هبی زَاًبذ   

ا ٍ ساّىاس ّای ػیٌیر تخـیذى تِ خشٍػِ رٌّی طشاحی خَد هحذٍدیر ّا ٍ زوام اتضاسّ وَچىسشیي خضئیاذ سا ًیض دس تش تگیشد.

 ّای دیگش ٍخبَد داسد، یی وِ دس سٍؽدس ػیي حال فشصر ّایی سا دس اخسیاس ٌّشهٌذ لشاس هی دٌّذ، تشای حل ایي هحذٍدیر ّا

َخَد تسَاى فشآیٌذ طشاحی سا واهل ًیاص تِ اسائِ اتضاسّایی تشای ووه تِ خشٍػِ طشاحی احؼاع هی ؿَد زا دس وٌاس سٍؽ ّای ه

 .  (67: 1389)دٍسن،  زش ٍ خاللاًِ زش اًدام داد ٍ حشور سفر ٍ تشگـسی دس هشاحل هخسلف طشاحی سا زؼْیل وشد

 

 های هعواریافسارنرمهعرفی  -4
ط لبَذ ٍ  دس ػا ْای اخیش ًشم افضاسّای هسؼذدی دس حَصُ ی هؼواسی هطش  ؿذُ اًذ وِ ّش وذام تِ ًَتبِ خبَد داسای ًمب     

ضؼف ؿایاى زَخْی دس حَصُ ّای ًفَر خَد ّؼسٌذ.دس ایٌدا الصم اػر تِ هؼشفی تشخی اص خشواستشد زشیي ًشم افضاسّای هؼواسی 

 ٍ تشسػی ٍیظگی ّا، ػولىشد ٍ ًما  ضؼف ٍ لَذ ّشیه خشداخسِ ؿَد.

 

 1اتوکذ -1-4
اػوبال  ؿبَد. دس ازَوبذ ػبِ تؼبذی     ػسفادُ هبی اتؼذی دس هؼواسی ِ ّای دٍتشای اًدام زشػیواذ فٌی ٍ ًمـ(2)ؿىل ازَوذ

زغییشاذ ٍ اصالحاذ ٍ تِ طَس ولی طشاحی حدن دس ایي ًشم افضاس تؼیاس دؿَاس اػر ٍ هحذٍدیر ّای تؼیاسی سا دس تشاتش طبشا   

ی طشا  ًوبی  لشاس هی دّذ زا آًدا وِ اگش اص ایي ًشم افضاس تشای طشاحی فشم اػسفادُ ؿَد ؿایذ ًِ زٌْا ووىی تِ تشٍص خاللیر ّا

 وٌذ تلىِ هحذٍدیر ّای تؼیاسی سا ًیض تشای ٍی تِ ٍخَد هی آٍسد.

 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(افضاس ازَوذ: هحیط واس ًشم2ؿىل 

                                           
1
 Autocad 
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 1کذآرضی -2-4
اػر. دس ایٌدا  ػشػر دس زشػیواذ تِ هیضاى لاتل زَخْی ًؼثر تِ ًؼخِ ّای لثلی تاال سفسِ(3)ؿىل وذآسؿیدس ًشم افضاس     

اهىاى دیگشی وِ دس ایي ًؼخِ اسائبِ ؿبذُ اػبر    شػین یه دیَاس یا خٌدشُ تدشداصیذ. ؿوا زٌْا تا یه دػسَس ػادُ هی زَاًیذ تِ ز

ایي اػر وِ هی زَاى ّوضهاى تا زشػین خالى، حدن ٍ هماطغ سا زشػین وشد اها تِ ػلر ًیاص تِ زؼشیف خیؾ فشض ّبای هسؼبذد،   

 دس ایي ًشم افضاس تا الثال لاتل زَخْی اص ػَی هؼواساى هَاخِ ًـذ.هَاسد دیگش ى خالى ّا، هماطغ، حدن ٍ اهىاى طشاحی ّوضها
 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(وذافضاس آسؿیًشم واس طیهح: 3ؿىل 

 2رویت -3-4
ى فشآیٌبذ زشػبین ّوضهباى حدبن، خبالى ّبا ٍ       داًؼر وِ دس آ وذآسؿیسا ؿایذ تسَاى ًؼخِ اسزما یافسِ ًشم افضاس(4)ؿىل سٍیر

. ضؼف اصلی دس صهیٌِ طشاحی حدن ٍ فشم دس ایي ًشم افضاس اػر چشاوِ اػاػبا ایبي   ؼْیل ؿذُ اػرهماطغ زا حذ لاتل لثَ ی ز

تؼبذی دس آى تبا واػبسی     2تؼذی تِ زشػین احدام هی خشداصد ٍ طشاحی فشم هؼبسمل اص زشػبیواذ    2ًشم افضاس تش خایِ زشػیواذ 

 ایی ّوشاُ اػر.ّ

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(: هحیط واس ًشم افضاس سٍیر4ؿىل 

                                           
1 Architectural Cad 
2 Revit 
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 1تری دی هکس -4-4
ًیض اص خولِ ًشم افضاس ّایی اػر وِ اص اتسذا تشای سؿسِ هؼواسی طشاحی ًـبذُ اػبر ٍ تیـبسش     (5)ؿىلًشم افضاس زشی دی هىغ

ؿَد اها تِ ػلر زَاًایی تی ًظیش ایي ًشم افبضاس دس اسائبِ خشٍخبی ّبای تؼبیاس      اػسفادُ هی  2تشای فشم ػاصی ٍ ػاخر اًیویـي

اًدام اصالحاذ ٍ زغییشاذ تبشٍی فبشم ػباخسِ ؿبذُ دس     اها ًضدیه تِ ٍالؼیر تا الثال صیادی اص ػَی هؼواساى هَاخِ ؿذُ اػر 

 هحیط ایي ًشم افضاس تؼیاس دؿَاس ٍ صهاى گیش اػر.

 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(هىغ دی: هحیط واس ًشم افضاس زشی5ؿىل 

 3راینو -5-4
داسد  ٍ آى ػَْ ر دس طشاحی ٍ اػوال زغییشاذ  زشی دی هىغ یه هضیر لاتل زَخِ ًؼثر تِ ًشم افضاس( 6)ؿىل سایًٌَشم افضاس 

ّای هـاتِ ػشیؼسش ٍ آػباى زبش    دس ایي ًشم افضاس ػاخر فشم ّای خیچیذُ ٍ صفحاذ هٌحٌی ًؼثر تِ ًشم افضاس .تشٍی فشم اػر

 اػر ٍ اهىاى طشاحی فشم ّای خیچیذُ زش تِ طشا  دادُ هی ؿَد.

 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(: هحیط واس ًشم افضاس سای6ٌَؿىل 

                                           
1 3D max 
2  animation 
3 Rhinoceros 
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 1آپاسکچ -6-4
طشاحی ؿذُ اػر. دس ایي ًشم افبضاس  زٌْا ًشم افضاسی اػر وِ اص اتسذا تشای سؿسِ ّایی هاًٌذ هؼواسی  (7)ؿىلآجًشم افضاس اػىچ

ًیبض داسای هحبذٍدیر    آج. اػىچزوام زاویذ تشٍی ػَْ ر فشم خشداصی ٍ اػوال زغییشاذ ٍ اصالحاذ تشٍی فشم ػاخسِ ؿذُ اػر

ّایی چِ دس صهیٌِ فشم خشداصی ٍ چِ دس صهیٌِ اسائِ خشٍخی اػر. دس ایي ًشم افضاس طشاحی فشم ّایی تا خطَ  ٍ اؿىال هٌحٌی 

ذاى آػاى ًیؼر ٍ تِ صشف صهاى صیادی احسیاج داسد وِ ایي هحذٍدیر تاػث هی ؿَد زا واستش تیـسش تِ ػور طشاحبی فبشم   چٌ

 ّای اللیذػی ٍ ساػر گَؿِ ػَق دادُ ؿَد.
 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(آج: هحیط واس ًشم افضاس اػىچ7ؿىل 

 2هاپرگرس -7-4
ًشم افضاسی اػر وِ تا ایي ّذف طشاحی ؿذُ اػر ٍ اهىاى طشاحبی دس چباسچَب خاساهسشیبه سا دس     (8)ؿىلّاخشگشعًشم افضاس 

ًیض هاًٌذ زوام ًشم افضاس ّای دیگش داسای اهىاًازی اػر وِ فضای خذیذی سا تشای ایذُ خشداصی  ّاخشگشعاخسیاس واستش هی گزاسد.

 هحذٍدیر ّایی سا ًیض تشٍی افىاس ٍ اًذیـِ ّای طشا  اػوال هی وٌذ.ٍ زفىش طشاحی دس اخسیاس واستش هی گزادس اها دس وٌاس آى 

 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(: هحیط واس ًشم افضاس گشع ّاخش8ؿىل 

                                           
1 SketchUp 
2 Grasshopper 
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1فوتوضاپ -8-4
 

ُ تش صفحِ آسایی اهىاى اًدام اصالحاذ تشٍی خشٍخی ّای گشفسِ ؿذُ اص ػبایش ًبشم افضاسّبا ًیبض     ػالٍ( 9دس ایي ًشم افضاس)ؿىل 

ًیبض ّبن خباًَادُ ی ًبشم افبضاس       2یاى هؼواساى ؿذُ اػر. ًبشم افبضاس ایٌبذیضایي   ٍخَد داسد؛ وِ تاػث  زـذیذ هحثَتیر آى دس ه

ؿَد. اها تشای صفحِ تٌذی ٍ اسائبِ ًْبایی ًمـبِ ّبا ٍ     اػر؛ وِ تیـسش تشای صفحِ آسایی وسة ٍ هدالذ اػسفادُ هی  فَزَؿاج

 ّای هؼواسی ًیض تىاس هی سٍد.خشٍخی ّای زصَیشی دیگش خْر اسائِ طش 
 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(: هحیط واس ًشم افضاس فَزَؿاج9ؿىل 

 
 بررسی استفاده از نرم افسار در هیاى دانطجویاى هعواری داخل کطور -5

ا زَخِ تِ ًمؾ فشاٍاى ًشم افضاس دس فشآیٌذ هؼواسی دس هیاى داًـىذُ ّای ػشاػش خْاى، دس ایٌدا تِ تشسػی هیضاى اػبسفادُ ٍ  ت   

ًفشی اص داًـدَیاى همطبغ واسؿٌاػبی   44دس ایي زحمیك یه خاهؼِ آهاسی آؿٌایی داًـدَیاى داخلی تِ ًشم افضاس خشداخسِ ؿذ. 

زْشاى ػلَم زحمیماذ، داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ زْشاى غشب ٍ خشدیغ ٌّشّای صیثا داًـگاُ  اسؿذ دس داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ

 ؿَد. یخشداخسِ ه3خشػـٌاهِ ّا يیهؼسخشج اص ا حیًسا لیهَسد خشػؾ لشاس گشفسٌذ؛ وِ دس اداهِ تِ زحل

 

 با نرم افسارهای هعواری دانطجویاى آضناییهیساى  -1-5

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(یهؼواس یافضاسّا ًشم تا اىیداًـدَ ییآؿٌا ضاىیه: ًوَداس 14ؿىل 

                                           
1
 Photoshop 

2
 indesign 

 3
 .دس خیَػر اسائِ ؿذُ اػر خشػـٌاًِ 
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ّا ٍاحذ ؿَد ٍ هؼوَال دس داًـگاُافضاسّای خایِ هحؼَب هیوِ ازَوذ تِ ػثة آًىِ خضٍ ًشمًـاى هی دّذ  (14)ؿىلایي ًوَداس

ّاخشزؼبذاد  ر ٍ تا دٍ ًشم افضاس خذیذ سایٌَ ٍ گبشع دسػی تشای آهَصؽ آى ٍخَد داسد؛ هیضاى آؿٌایی داًـدَیاى تا آى تیـسش اػ

 ووسشی اص داًـدَیاى آؿٌایی داسًذ.

 

 نسبت استفاده از نرم افسار از طراحی تا پرزانته -2-5

 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(خشصاًسِ زا یطشاح اص افضاس ًشم اص اػسفادُ ًؼثر: ًوَداس 11ؿىل 

 
دسصذ اص داًـدَیاى، تیؾ اص ًیوی اص فشآیٌذ طشاحی خَد سا تبِ ٍػبیلِ ًبشم     74دّذوِ تیؾ اص اى هیًـ (11)ؿىلایي ًوَداس 

 افضاس اًدام هی دٌّذ.

 

 هیساى استفاده از نرم افسار در هر هرحله -3-5
 .دّذ وِ ووسشیي هیضاى اػسفادُ اص ًشم افضاس دس هشحلِ ایذُ خشداصی ٍ واًؼح اػرًـاى هی (12)ؿىل ایي ًوَداس

 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(هشحلِ ّش دس افضاس ًشم اص اػسفادُ ضاىیه: ًوَداس 12ؿىل 
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 استفاده از نرم افسار در هرحله ضکل گیری کانسپت -4-5
 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(اػسفادُ اص ًشم افضاس دس هشحلِ ؿىل گیشی واًؼدر: ًوَداس 13ؿىل 

 
دسصذ اص افبشاد تبشای ایبذُ خبشداصی ٍ یبا ػیٌیبر تخـبیذى تبِ         25ًـاى دٌّذُ ی ایي اػر وِ حذٍد  (13)ؿىل یي ًوَداسا   

وٌٌذ.دسحا یىِ ایبي ًبشم افبضاس تْسبشیي ػولىبشد سا دس حبَصُ زشػبیواذ، تبِ         اػسفادُ هی ازَوذ واًؼدر رٌّی خَد، اص ًشم افضاس

 آجاػبىچ دسصبذ اص داًـبدَیاى دس ایبي هشحلبِ اص ًبشم افبضاس        22ِ، حبذٍد خصَف زشػین دٍتؼذی داسد. ًىسِ خا ة زَخِ ایٌى

 اػسفادُ هی وٌٌذ.  
 

 هیساى استفاده از نرم افسار در طراحی و ترسین حجن -5-5
دسصبذ اص  34ٍ  وٌٌبذ اػسفادُ هی هىغدیزشی دسصذاص داًـدَیاى تشای خشداخر حدن طشحْای خَد،اص ًشم افضاس55دس حذٍد  

، یؼٌی زوام وؼاًی وِ تا ایي ًشم افضاس آؿٌا ّؼسٌذ؛ دس ایي هشحلِ ًیض آى سا تش ػایش ًشم افضاسّا زبشخی   آجاػىچاس آًْا اص ًشم افض

آؿٌا ّؼبسٌذ؛   آجهىغ ٍ ّن تا ًشم افضاس اػىچدیزشیهی دٌّذ. ًىسِ دیگش ایٌىِ اوثش لشیة تِ ازفاق افشادی وِ ّن تا ًشم افضاس 

تؼبذی، ّوچٌباى   3دسصذ افشاد تشای زشػیواذ 5تا ایي حال ایٌىِ حذٍد  (14)ؿىل ادُ وشدُ اًذ.اػسف آجاػىچدس ایي هشحلِ اص 

اػسفادُ هی وٌٌذ؛ لاتل زاهل اػر. چشا وِ ایي ًشم افضاس تِ صَسذ زخصصی هشتبَ  تبِ زشػبیواذ دٍتؼبذی ٍ      ازَوذاص ًشم افضاس 

ا ًشم افضاس دیگشی آؿبٌایی  ت ازَوذتِ خض ًشم افضاس فشاد اوثشا یي هثٌا اػر وِ ایي اًمـِ وـی اػر. اػسٌساج اص خشػـٌاهِ ّا تش ا

 اًذ وِ زَاًایی اًدام زشػیواذ ػِ تؼذی سا تا اػسفادُ اص آى داؿسِ تاؿٌذ.ًذاؿسِ
 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(حدن نیزشػ ٍ یطشاح دس افضاس ًشم اص اػسفادُ ضاىیه: ًوَداس 14ؿىل 
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 اده از نرم افسار در طراحی و ترسین پالنها و هقاطعهیساى استف -6-5
دسصبذ اص   94زبا  85دس زشػین هماطغ ٍ خالى ّا اص ػایش ًبشم افبضاس ّبا تیـبسش اػبر ٍ تبیي        ازَوذهیضاى اػسفادُ اص ًشم افضاس    

ّوچٌباى   سٍیبر افبضاس   دّذ تا ٍخَد حضَس ًشمایي ًـاى هی (15)ؿىل داًـدَیاى دس ایي هشحلِ اص ًشم افضاس اػسفادُ هی وٌٌذ.

دسصذ اص داًـدَیاى دس ایي هشحلِ اص ًبشم افبضاس    14زا5دس ایي هشحلِ خشطشفذاسزشیي تَدُ ٍ طثك آهاس زٌْا حذٍد ازَوذ  ًشم افضاس

 اػسفادُ هی وٌٌذ. سٍیر

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(اطغهم ٍ خالًْا نیزشػ ٍ یطشاح دس افضاس ًشم اص اػسفادُ ضاىیه: ًوَداسّای 15ؿىل 

 

 هیساى استفاده از نرم افسار در پرزانته -7-5
 75 ی سٍد اوثبش داًـبدَیاى، یؼٌبی حبذٍد    تیاًگش ایي اػر وِ دس هشحلِ خشصاًسِ، ّواًطَس وبِ اًسظباس هب    (16)ؿىل ایي ًوَداس

س اسائِ ٍ ؿیر تٌذی خَد اص ًشم افبضاس  دسصذ افشاد د34اػسفادُ هی وٌٌذ. لاتل زاهل ایٌىِ دس حذٍد  فَزَؿاجدسصذ، اص ًشم افضاس 

 اػسفادُ هی وٌٌذ؛ وِ تِ ّیچ ٍخِ تشای ایي هٌظَس تشًاهِ سیضی ًـذُ اًذ. هىغدیزشییا  ازَوذ

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(خشصاًسِ دس افضاس ًشم اص اػسفادُ ضاىیه: ًوَداس 16ؿىل 

 

 نرم افسار هناسب جهت هرحله طراحی -8-5
دسصذ اص آًْا، ًشم افضاس هٌاػبة دس ایبي   27ٍ  ازَوذدسصذ اص داًـدَیاى، تیـسش هشاحل طشاحی خَد سا تا اػسفادُ اص 34دس حذٍد 

سا هٌاػة ایي واس تیاى هی وٌٌذ؛ اها ایبي هطا ؼبِ ًـباى     هىغدیزشیدسصذ اص افشاد 12هی داًٌذ. ّوچٌیي  آجاػىچصهیٌِ سا 
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اسی اص هشاحل طشاحی خَد سا تا اػسفادُ اص ایي ًشم افضاس اًدام هی دٌّذ. دس حا یىِ تؼبیاسی  دسصذ افشاد، تؼی54هی دّذ حذٍد 

 تْسشیي ًشم افضاس دس ایي حَصُ ًثاؿذ. هىغدیزشیاص آًْا تِ ایي هَضَع ٍالف ّؼسٌذ وِ ؿایذ 

 

 نرم افسار هناسب جهت رنذر گیری -9-5
تْسبشیي دس ایبي صهیٌبِ     هىبغ دیزبشی اص افشاد هؼسمذًذ وِ ًشم افضاس  دسصذ64تیاًگش ایي اػر وِ حذٍد (17)ؿىل ایي ًوَداس 

سا تؼٌَاى ًشم افضاس ّای هٌاػة دس سًذسگیشی هؼشفی هی وٌٌبذ وبِ    سی-ٍیٍ  هىغدیزشیدسصذ اص آًْا 94اػر ٍ دس هدوَع 

 واهال تا ػولىشد ایي ًشم افضاسّا ّن خَاًی داسد.
 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(یشیگ سًذس خْر هٌاػة افضاس ًشم: ًوَداس 17ؿىل 

 

 نرم افسار هناسب برای ضیت بنذی و پرزانته -11-5
ایبي دس حبا ی    (18)ؿىل تْسشیي ًشم افضاس دس ایي صهیٌِ اػر. فَزَؿاجدسصذ آًْا 84تِ ًظش اغلة داًـدَیاى یؼٌی تیؾ اص    

 دس ایي صهیٌِ اػسفادُ هی وٌٌذ.   هىغدیزشیٍ  ذازَواص ًشم افضاسّای  دسصذ اص واستشاى34اػر وِ حذٍد 
 

 
 )هاخز: ًگاسًذگاى(خشصاًسِ ٍ یتٌذ ریؿ یتشا هٌاػة افضاس ًشم: ًوَداس 18ؿىل 

 

 تاثیر نرم افسار در افسایص خالقیت در طراحی و تاثیر طراحی با دست در افسایص خالقیت -11-5
دسصبذ اص   45دسصذ اص افشاد زاثیش ًشم افضاس سا دس افضایؾ خاللیبر، صیباد،  44اى هی دّذ وِ حذٍد ًـ (19ّا)ؿىل ایي ًوَداس    

دسصذ اص افشاد زاثیش طشاحی 73دسصذ زاثیش آى سا دس افضایؾ خاللیر ون زلمی هی وٌٌذ. دس هماتل  15آًْا ایي زاثیش سا هسَػط ٍ 

دسصبذ اص داًـبدَیاى زباثیش دػبر دس     7ایي زباثیش سا هسَػبط ٍ زٌْبا     دسصذ اص آًْا24تا دػر آصاد سا دس افضایؾ خاللیر صیاد، 

 داًٌذ.  طشاحی خالق سا ون هی
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 )هاخز: ًگاسًذگاى(ریخالل ؾیافضا دس دػر تا یطشاح شیزاث ٍ یطشاح دس ریخالل ؾیافضا دس افضاس ًشم شیزاث: ًوَداس 19ؿىل 

 

 گیرینتیجه -6
آیٌذ طشاحی یه فشآیٌذ سفر ٍ تشگـسی اػر ٍ ّشلذس ایي سفر ٍ تشگـر هیاى هشاحل هخسلبف وباس تیـبسش    تا زَخِ تِ ایٌىِ فش

تاؿذ خشداخر تْسشی تشٍی طش  صَسذ هی گیشد هی تایؼر تِ ًحَی اًدام ایي آهذٍؿذ دس هشاحل هخسلف سا زؼْیل وشد. ًشم 

داسای ًما  لَذ ٍ ضؼف خاف خَد ّؼبسٌذ ایبي ًبشم    افضاسّای هؼواسی ّش وذام تشای ّذف خاصی طشاحی ؿذُ اًذ ٍ ّش یه 

افضاسّا دس وٌاس لشاس دادى اتضاسّایی خْر ػَْ ر طشاحی چاسچَب ّای هـخصی سا ًیض تشای واس تِ فشد طشا  دیىسِ هی وٌٌذ، 

ٌی اص ػَی دیگش سٍؽ ّای ػٌسی دس طشاحی ٍ ایذُ خشداصی یؼٌی هاور ػاصی ٍ طشاحی دػبر آصاد ًیبض اص ایبي لاػبذُ هؼبسث     

ًیؼسٌذ، تٌاتشایي اگش زؼذاد هحذٍدی اص اتضاسّا ٍ ساّىاسّای طشاحی ٍ ایذُ خشداصی تِ یه داًـدَ آهَصؽ دادُ ؿبَد تاػبث هبی    

ؿَد وِ ٍی ًسَاًذ تخـی اص ایذُ ّا ی خَد سا تِ آػاًی تشٍص دّذ، اص ػَی دیگش طشاحی تا دػر ّوچٌاى تِ ػٌَاى لَی زبشیي  

ؿَد خغ هی زَاى ًسیدِ گشفر وِ اگش اص حضَس ًشم افضاس دس وٌاس سٍؽ ّای ػٌسی آهبَصؽ   اتضاس دس ػشصِ طشاحی ؿٌاخسِ هی

هؼواسی اػسفادُ ؿَد هی زَاًذ هحول هٌاػة زشی سا تشای ظَْس خاللیر ّای داًـدَیاى فبشاّن وٌبذ، ؿبایذ تسبَاى آهبَصؽ      

ؿیَُ ّای آهَصؽ هؼواسی داًؼر وِ ػالٍُ هؼواسی تِ ؿیَُ زؼاهلی تیي آهَصؽ ػٌسی ٍ آهَصؽ ًشم افضاسی سا ًؼل چْاسم دس 

ًؼل گزؿسِ آهَصؽ دس هؼواسی ) تَصاس، تاّاع ٍ سٍؽ زشویثی( ًشم افضاس سا ًیض تِ ػٌبَاى اتبضاس خذیبذ صادُ ی     ػِتش اتضاس ّای 

  َ یاى دس ػصش اسزثاطاذ دس خذهر آهَصؽ هؼواسی هی آٍسد. ؿایذ اػسفادُ اص ایي ؿیَُ ػالٍُ تش افضایؾ خاللیر ٍ زبَاى داًـبد

طشاحی، تسَاًذ فاصلِ تیي آهَصؽ هؼواسی دس داًـىذُ ّا ٍ آًچِ دس دفازش واس حشفِ ای هؼواسی هی گزسد سا ووسش ٍ داًـبدَ سا  

 تشای ٍسٍد تِ ػشصِ حشفِ ای هؼواسی تیؾ اص خیؾ آهادُ وٌذ.
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