
 بزرگترین سایت تخصصی معماری ، فروشگاه

کمترین با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاهزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل

 را کلیک کنید. اینجاپروژه 

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01آیدی تلگرام 

https://t.me/Cadyarmemar       آیدی تلگرام 

Vrya.cadyar@gmail.com       ایمیل 
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 روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنیدجهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست 

 http://www.cadyar.com/?cat=473            دانلود رایگان کتب معماری             

 ttp://www.cadyar.com/?cat=262hآموزش رایگان پست پروداکشن در معماری       

 http://www.cadyar.com/?cat=1377         دانلود رایگان مقاالت معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به  جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان 

  کلیک کنید. اینجاکدیار  در سایت گذاشته اند  اشتراک

کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت 

 را کلیک کنید. اینجاجهت اشتراک گذاشتن مطالب خود  شغل دوم شوید.

 

 020222تمامی رساله ها در سایت کدیار فقط 

تمامی رساله ها همراه به نقشه اتوکد و پوستر و رندر جهت تحویل 

 می باشد.

 کلیک کنید. جاینا جهت دریافت این رساله

 اینجاجهت دریافت پوسترها و نقشه های اتوکدی موزه سکه 

 کلیک کنید.
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                                                                                 شناخت موضوع:

 :موزه                                                                                                  

 :تعریف موزه 

 :معناي لغوي و اصطالحي موزه                                                                        

 :تاریخچه موزه در جهان                                                                                        

 :تاریخچه موزه ایران                                                                                           

 :اهداف موزه                                                                                        

 عمده فعالیتهاي موزه 

 :انواع موزه ها                                                                                       

                                                                            :موزه تاریخ و باستان شناسی .1

                                                                                         موزه فضای باز: .2

                                                                                  موزه های مردم شناسی: .3

                                                                                             كاخ موزه ها: .4

                                                                                        موزه های هنری: .5

                                                                            موزه علوم و تاریخ طبیعی : .6

                                                                         موزه های محلی یا منطقه ای : .7

                                                                                        موزه های سیار: .8

                                                                                           پارك موزه ها: .9

                                                                                      .موزه های نظامی :11

                                                               .موزه های اندیشمندان )خانه هنرمندان( 11

                                                                .موزه صنایع دستی: )موضوع پروژه(12

 

 موزه فرش بررسی نمونه مشابه:                                                                   

 موزه ملی: بررسی نمونه مشابه                                                                   



  عناصر فضایي موزه:

                                                                                   بخش هاي مختلف موزه:

 تاالر ورودي                                                                                     

 :البي و عناصر وابسته به آن                                                                      

                                                                                          گیشه ي فروش بلیط .1

                                                                                       فضاي انتظار و نشمین .2

                                                                          گالري ها یا تاالرهاي نمایش آثار .3

 ویترین                                                                                                              

 

 

 رعایت نکاتی در طراحی موزه:

 :قانون سه ثلث در موزه                                                                           

 :استفاده از فضا و تقسیمات داخلي آن                                                            

 :استانداردهاي طراحي نمایشگاه                                                                

 :دید و نظاره                                                                                       

 :محفظه)ویترین(نمایشي                                                                           

 :سیر کوالکسیون فضاهاي نمایش در موزه                                              

 :سلسله مراتب صحنه آرایي در موزه                                                        

 :نور در موزه                                                                                 

                                                                  استفاده از نور طبیعي: .1

                                       نورگیري از باال: .2



                                   نورگیري جانبي: .3

 انتخاب رنگ و مصالح در موزه  

 :محافظت                                                                                               

                                                       دسته بندی فضاهای مورد نیاز موزه:

  :فضاهای نمایشگاهی                                                                            

  رفاهی –فضاهای خدماتی 

         سالن اجتماعات و آمفی تئاتر:              .1

 سالن کنفرانس:          .2

    کتابخانه: .3

        چایخانه: .4

             فروشگاه فرهنگی: .5

  :فضاهای خدمات پشتوانه ای                                                                   

      تاسیسات برقی و مکانیکی: .1

       واحد مرمت و آزمایشگاهی:     .2

           گنجینه ها:انبارها و  .3

                            سیستم های ایمنی:           .4

 :فضاهای اداری                                                                                    

  :فضاهای ارتباطی و سرویسها                                                                 

 :فضاهای آموزشی                                                                               

 :فضاهای خارجی                                                                                                                  

                                                   : یفیزیکعوامل موثر در برنامه ریزی 

 



 

 دیاگرام:

 :تصویر دیاگرام فضاهای  یک موزه با عملکرد محدود                                   

 :دیا گرام عمومی مجموعه                                                                       

 رفاهی:–دهای خدماتی دایاگرام واح                                                             

 معرفی پروژه:

                                                              موزه : یجداول برنامه فیزیک

 : جدول برنامه فیزیک فضاهای نمایشگاهی                                                 

 : جدول برنامه فیزیک فضاهای آموزشی و مرمتی                                          

  رفاهی : –جدول برنامه فیزیک فضاهای خدماتی                                          

 :جدول برنامه فیزیک فضاهای پشتبانی                                                        

 :جدول برنامه فیزیک فضاهای اداری                                                           

 دیاگرام:

  طراحی شدهتصویر دیاگرام فضاهای  

 

 

 پیوست ها:



  1پیوست:                                                                                        

  2پیوست :                                                                                      

  3پیوست:                                                                                        

  4پیوست:                                                                                         

                                                                                          :5پیوست 


