
                                                                 
 

 

ی  همواره از کهن تاکنون، یکی از بزرگترین دغدغه های معماران پس از خلق طرح اولیهه        

، این بوده است که حال چگونه می توان طرح های خلهق دهده را بها کمتهرین تاییهرا       خویش

، به تهیه ی نقشه هها  این ردتهمعماری که در زبان  2ه نمود. فاز ممکن در روی بنای پروژه پیاد

تا حدی رافع ایهن دغدغهه ی دیهرین مهی      فی الواقعو جزئیا  اجرایی معماری اطالق می دود، 

حد فاصل بین طرح خلق دده توسط معمار و مجری این طهرح   2بوده است. می توان گفت فاز 

مل نحوه ی پیاده سازی خطوط ترسهیمی معمهار از   در محیط می بادد. بعبارتی دیگر دستورالع

 روی کاغذ در روی زمین می بادد.

امروزه با توجه به کثر  مصالح جدید و نیز تکنولوژی ههای متفهاو  سهاخت، و بهه جههت            

روز بهه روز بیشهتر    2سهولت در اجرا و نیز باالبردن کیفیت فنی، نیاز به دادتن دانش فنی فهاز  

ین مهم اکنون با ازدیاد نرم افزارهای جدید معماری سهل الوصهول تهر بهه    احساس می گردد و ا

ه بهه ایهن دانهش، پها را از     هنظر می رسد. در واقع می توان گفت، معماران موفق امروزی بها تکیه  

فراتر گذادته و با بکارگیری اطالعا  به روز دده ی خود در این زمینهه،   1ورطه ی طراحی فاز 

ه خود را با در نظر گرفتن جزئیا  اجرایی مرتبط، ارائه می نمایند. کما اینکهه  طرح های جسوران

و جزئیا  اجرایی نیز، نسبت بهه قبهل    2امروزه، میزان گرایش معماران برای ورود به مبحث فاز 

دو چندان گردیده است که این امر نشانگر اهمیت انکارناپذیر میزان اجرایهی بهودن طهرح ههای     

باالطبع موفقیت معمار در این دانش عالوه بر مطالعه ی مصهالح و تکنولهوژی    معماران می بادد.

تعامهل  ساخته دده در سرتاسهر جههان،   داخص  ررسی بناهای صنعت ساختمان و بمدرن های 

بیشتر با سایر ردته های مرتبط با معماری من جمله سازه، تاسیسا  مکانیکی و برقی، سهیویل  

نکه اکنون در کشور عزیزمان ایهران نیهز، کهم و بهیش دهاهد خلهق       . کما ایمی طلبدنیز و .... را 

ساختمانهایی خاص با استفاده از تکنولوژی های مدرن ساخت و بکارگیری جزئیا  زیبا و بعضها   

 جسورانه در مقیاس های هر چند کوچک می بادیم.

یهاد کهرده و در   به عنوان دانشی الزامی برای معمهاران امهروزی    2از فاز آموزدی، این گروه       

نظر دارد با آموزش مبانی به روز دده ی این حرفه، در جهت تعلیم معمارانی دارای نگاه اجرایی 

 گامی مثبت و بلند بردارد.
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