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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر   درما همكاران تالش  است كه با "علي تيرگان آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته ديباگران تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 



 تقدیم به:

 همسر مهربان و پسر عزیزم

 که در تمام مراحل مهم زندگی با صبر و شکیبایی حامی و همراهم بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همقدمایانشآ ربییاف) لحارم اب(اهزیکنامتخاس هژورپیکتأ ویداج ربیهاگحارطینفی5

 

 مقدمه مؤلف

 یه ا نقش ه  هی  و ته یفن   یطراح   نهیمداوم در زم سیحاصل دو دهه کار و مطالعه و تدر دیرو دار شیکه پ یکتاب
 .ساختمان است یمعمار ییاجرا

و  یدانش گاه  سیتدر نیساختمان و همچن یو اجرا یمعمار یها به واسطه حضور در حرفه طراحسال نیا در
 یگستردگ حوزه مواجه بودم. نیدر ا یمنبع منسجم و تخصص کی، همواره با عدم وجود یتخصص یهادوره یبرگزار

و دان ش   انیآنها به دانش جو  یدر زمان معرف یبود که حت یمشکل یفن یطراح ازیمنابع مورد ن یندگمطالب و پراک
 میک رد  یکت اب س ع   نیدر ا کرد.ینم نیمأرا ت شانیا ازیمطالب ن یمطالعه و حجم باال یدشوار لیپژوهان، به دل

دارد را ب ا   ازی  ن ی ی اجرا یهانقشه آلبوم هیته یبرا یفن یطراح کیکه  یاز نکات مهم، منابع و اطالعات یادهیچک
  .میاو قرار ده اریدرست انجام کار در اخت یو توال بیدر نظر گرفتن ترت امحور و ب ندیآفر کردیرو

دادند.  یاریمحتوا بنده را  نیو نظم دادن به ا یداشته باشم از همکارانم که در گردآور ژهیاست سپاس و الزم
که قطع ا   یو مهندس رخسانه صفار یلی، مهندس زهرا وکیدیام ریندس امهمراه مه شهیو هم یاحرفه نیمهندس
 .دیگردینم سریمهم م نیا شانیا یو همراه یاریبدون 

 یمنبع منس جم و تخصص    نیکتاب اول نیا یمعمار ییاجرا یهانقشه هیته نهیتا امروز در زم نکهیتوجه با ا با
مطالب  لیها ارزشمند خود در جهت تکمدگاهیما را با ارائه دخواهشمندم که  زیعز نیموجود در بازار است از مخاطب

 .ندینما یاری ندهیکتاب در آ یو رفع مشکالت احتمال

 

 احترام میتقد با

 رگانیت یعل

 1100 زمستان

 

 

 

 

 

 

 




