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 چکیده 

ــ فن     ــ یک  ورياــ ــ مهمتاز  یــ ــ ماعو  رینــ ــ توس  لــ ــ قتصا  عهــ ــ معاصدر دوران   دياــ ــ شناس  رــ ــ شمی  اییــ ــ ک  دوــ   هــ

ــ توس ــ قتصا  عهــ ــ صو   دياــ ــ سداده ا اررــ ق  دوــ خ  ععاــ ش  ت ــ تحرا   هاروــ کش  نعتیــ   رینــ مهمت  نــ یا  ایدــ شو   ت ــ

ــ سدر  عوــ موض ــ یو  هــ ب انیــ جه گــ جناز   دــ بع  يهالاــ  ینــ هم رــ ب.  دــ باش  توسعه لحادر  يهارکشودر   هژــ

 ورياــ فن  عهــ توس  به توجه ،هاروــ کش  دياــ قتصا ت ــ قابر انوــ ت  یشازــ فا لــ ماعو  رینــ مهمتاز  وزهرــ ما  ساــ سا

 . ت ـسا

  وري،فنا  تامالــ مع هیلــ تس ت ــ جه  هــ ب هــ ک درــ ک یــ تلق  دياــ نه کــ ی  انوــ عن هــ ب  انوــ تمیرا  زاراــ ب نــ ف لاــ ح 

و   ندگاــ کنن  هــ عرض  تکالــ مش  هــ ک ت ــ سا  دهرــ ک  داــ یجا  دياــ قتصا  عهــ توس  ايرــ ب يدــ هدفمنو   جمــ منس  رساختا

ه ب  هــ لیاو  اهیمــ مفو   یفراــ تع  ناــ بی  اــ ب  اــ ت  ت ــ سا زمال  اــ ینجدر ا  لاــ ح .  باشد  پاسخگورا  وريفنا  نیاــ متقاض

 طراحی این مجموعه بپردازیم.

مجموعه اي که امکان ایجاد تجربه ي کاري را براي دانشجویان و تازه فارغ التحصیالن فراهم میکند تا با افزایش  

 افراد بی تجربه را حل نماید.مهارت در این مجموعه بتوانند مشکل ورود به عرصه ي کار براي 

این فـضا که در کنار دانـشگاه هنر پیش بینی ـشده اـست، در تالت اـست تا با بهره گیري از فناوري به بازار فروت 

 محصوالت مرتبط با دانشگاه هنر بپردازد.

 

 

 

 

 

 فن بازار، توسعه اقتصادي ، فناوريتکنولوژي ،   :کلیدواژه
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 کلیات تحقیقفصل اول: -۱

 ه مقدم -۱-۱

ــ از دانشــگاه هــا هســتند و ن  لیکــه فــارغ التحصــ   یانیدانشجو  ياست برا  یفن بازار محل بــه شــال دارنــد و  ازی

 افراد . نیا يبرا ییاست به اشتاال زا  یکمک نیهمچن

مــا فــراهم نبــودن امکــان کــار کــردن متانســ  بــا رشــته مــورد ن ــر پــ  از دانشــگاه   یو مشکل اصــل  معضل

 مشکل نبود امکان کار کردن دانشجو ها است. قت یدر حق یعنیاست 

 یطراحــ   یمکــان  میخــواه   یمن ــور مــا مــ   نیانتخاب شده مــا در کنــار دانشــگاه هنــر اســت کــه بــه همــ   مکان

ــ ا  يدانشــجو هــا  يکه در آن امکان اشتاال را بــرا  میکن دو جانبــه اســت   يکــه ســود  میرشــته فــراهم بســاز  نی

حــال   نیو در عــ   ردیپــ   ینمــ   يرا بــدون داشــتن ســابقه کــارآن هــا    یهر شــرکت  نکهیدانشجو به خاطر ا  يبرا

 بروند  يهنر يو دانش ها يمکان که مرتبط با تکنولوژ کیبه  خواهندیمردم که م يبرا

ــ من ــور مــا از ب  یبه طور کل  پ  ــ ا  انی مطالــ  خواســتار حــل مشــکل کمبــود شــال در جامعــه و احــدا    نی

 يکه خواهــان کــار کــردن در رشــته مــورد ن ــر خــود و بــدون داشــتن ســابقه کــار  ییدانشجو ها  يبرا  یمکان

 .میکن یآنها فراهم م يرا برا يهستند که ما امکان کس  تجربه و بدست آوردن سابقه کار

 

 سواالت پژوهش   -2-۱

 تواند مشکل ورود به بازار کار را کاهش دهد؟میفن بازار چگونه  •

 ؟تواند باشدمناطقی میفضاي مناس  براي ایجاد این مجموعه در چه  •

 آید؟آیا این مجموعه صرفا یک مجموعه تخصصی به شمار می •

 توانند باشد؟کاربران این مجموعه چه کسانی می •

 فرضیات تحقیق   -۳-۱

ایجاد فن بازار در کنار فضــاهاي دانشــگاه بســتر مناســبی بــراي عملــی نمــودن دروس دانشــگاهی بــه  •

 مبانی آموزشی را به نمونه هاي کاربردي تبدیل کرد.آید و میتوان در این مجموعه حساب می

باشــد کــه بهتــرین موقعیــت قــرار گیــري ایــن مجموعــه در کنــار فضــاهاي آموزشــی دانشــگاهی می •

 ان همان دانشگاه را براي ورود به بازار کار تربیت نمود.بتوان دانشجوی

کــاربران ایــن مجموعــه از ســویی متخصصــان تــازه فــارغ التحصــیل شــده و از ســوي دیگــر عمــوم  •

 مردم است.
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 اهداف تحقیق  - 4-۱ 

 يدانشــگاه هنــر اســت. مــا بــا توجــه بــه رشــته هــا  انیدانشــجو  يکــار  ندهیپروژه پرداختن به آ  نینقطه آغاز ا

ــ ا  يبــرا  یمختلفــ   يبخش ها  دارانیخر  يها  ازیو ن  یاختصاص ــ پــروژه در ن ــر گرفتــه ا  نی ــ . کــه امی بخــش   نی

 باشد.  یمختلف م يها شامل کالس ها و غرفه ها

ــوژ فیــ ظرا ــال تکنول ــود در انتق ــزوم ا يموج ــادیل ــاناطالع ج ــح یرس ــاز ح،یص ــاوره و استانداردس  يمش

ــ مبــادالت را بوجــود آورد، کــه ا ــ بــازار در نقــش . در اصــل فنشــودیم فــایبازارهــا انقــش توســط فن نی  کی

ــطه ــه ٔ  واس ــه ايحرف ــار عرض ــف در کن ــطوم مختل ــگاهدر س ــدهاگاهها، پژوهشکنندگان )دانش ــا و واح  يه

ــعه قیــ تحق ــنای ٔ  و توس ــوژ انی( و متقاضــ عص ــنا يتکنول ــزر ، بنگاه عی)ص ــاب ــاد يه ــک و  ياقتص کوچ

ــ   گ ارانهیمتوسط، ســرما ــ ها( خواهــد بــود. بــا ادانشــگاه  یو حت ــ تعر نی بــازار در اصــل گفــت فن تــوانیم فی

 است  يمعامالت تکنولوژ یبنگاه تخصص کی

ــ ا در ــوژ نی ــازار، فروشــندگان تکنول ــا ا ابنــدییفرصــت م يب ــ ت ــه معــر   يهــايو تکنولوژ هادهی خــود را ب

ــ ها اقدام بــه بازارآن  ياشته و براگ   شینما ــ نــدینما  یابی ــ ا  ی. از طرف ــ امکــان ن  نی  انیوجــود دارد کــه متقاضــ   زی

ــوژ ــ ن يتکنول ــه ا يتقاضــاها زی ــوده و ب ــرم نم ــ خــود را مط ــاالت نی ــدرت انتخــاب ب ــ  يرصــورت ق  نیدر ب

 داشته باشد. هانهیگز

 

 ایده نو  -5-۱

نیروهــاي متخصصــی کــه تجربــه ي کــاري بــراي فــن بــازار بــه عنــوان فضــاي واســط دانشــگاه و کــار بــراي 

توانــد ایــن امکــان را بــراي کــار آمــوزان فــراهم نمایــد ورود به بازار کــار حرفــه اي را ندارنــد، بــه خــوبی می

 که در این مجموعه مطابق با فنانوري روز،محصوالتی را به جامعه ارائه دهند.

مردم انتخاب مناســبی براي فن بازار پیشــنهادي در کنار ي محبوبیت و همه پســند بودن در میان   هنر به واســطه

 باشد تا دانشجویان این دانشگاه محصوالت خود را به خوبی عرضه نمایند.دانشگاه هنر می
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 واژه شناسیفصل دوم: -2

 زار با فن  -۱-2

و  هدــ کنن  هــ عرض وهرــ گدو    ناــ می  تامالــ مع  ماــ نجا ايرــ ب  ت ــ سا  یــ محلو  ورياــ فن  زاراــ ب  ياــ معن به  زاربا  فن

ــ ق. در واوراناــ فن یــ متقاض ــ ف عــ ــ ب نــ ــ تسرعبا زاراــ ــ سیساز  ت ــ ــ نتقا  تمــ ــ فن  لاــ ــ ک ورياــ ــ لدمبا هــ ــ فن  هــ  ورياــ

ــ ب ــ ه   ینــ ــ گدو رــ ــ تسرا   وهرــ ــ میکن هیلــ ــ ف. دــ ــ ب  نــ و  دــ خری ايرــ ب ريوــ کش رــ ه  اییــ یربنز  تمااقداز ا زاراــ

. تندـهس  توالــ محص تدــ سداد و  ايرــ ب  یــ محل نتیــ س  ياــ ه زاربا دــ همانن  اــ ه زاربا نــ یا  ،ت ــ سا ورياــ فن  وترــ ف

ــ ب ــ مک    ــ ترتی ینــ هم  هــ ــ فن  هــ لدمبا هــ ک  انیــ ــ صا  هــ برا   دــ میده در آن روي   ورياــ ــ گوین  زاراــ ب نــ فم   طالــ .  د ــ

  هــ ب یــ بخصوص  ناــ مکآن در   لاــ نتقا ت ــ جه هــ ب ورياــ فن  هــ ک  دوــ میش املــ ش  اییــ ه نمکارا  اــ ه زاربا فن قعدر وا

 . دمیشو شتهاگ  ایشـنم

 

  زاربا فن ظایفو

 ياــ فعالیته و   تندــ هس  رتبطــ م  ژيوــ تکنول  تالداــ مب اــ ب  هــ ک لیــ صا ت ــ فعالیاز   دــ ناتومی زاراــ ب نــ ف يفعالیتها

) هــ مقال(   دوــ ش کیلــ تش  ،دــ مینمای هــ ئارا  تالداــ مب  تترــ گس ايرــ برا  لــ کام  تدماــ خو    تطالعاا هــ ک  تیبانیــ پش

ــ ک ــ ب هـ ــ ص  هـ ــ کل  تیروـ ــ یدر رده ز یـ  قابلو ...  تعملیا ژي،تکنولو  مدیریت   ،نسانیا  منابع  مدیریت  ،ساخت   رـ

 . ست ا سیربر

 

  اــهزاربا نــف زاربا فن یبند طبقه  

ــ ب ــ سا رــ ــ ش  ساــ ــ مختل ياخصهاــ ــ ب  فــ ــ ص هــ ــ متف روــ ــ بو   وتاــ ــ سا رــ ــ ظیفو  ساــ ــ صا هــ ــ ب  لیــ ــ س هــ   هــ

 ؛میشوند يدــبن هــطبق تهــسد

 وريفنا تطالعاا زاربا  فن : اول -1

 وريفنا لنتقاو ا تالدمبا زاربا فن :دوم -2

 . هاآن ترکیبی عنو :مسو -3
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آوري و  عــ جم  اــ ب  تمــ سیس  نــ ی. ادــ میباش  تاــ طالعا تترــ گس  امعــ ج   تمــ سیس  وري،اــ فن  تاــ طالعا  زاراــ ب  فن

ــ تولی ــ طالعا  دــ ــ فنب.  میکند  منتشر  نکنندگا  دهستفاا  ايبررا  هاآن  وري،فنا  لنتقاا  تالدمبا  رهبادر اتیــ ــــ   زاراــ

ــ مب ــ فن  تالداــ ــ موس ورياــ ــ ب  موــ ــ ب  هــ ــ مع زاراــ ــ فن  تامالــ ــ سیس  وري،اــ ــ تج  تمــ ــ ه وريفنا  رتاــ ــ ش  ياــ   ناختهــ

ــ ش ــ سا هدــ ــ ی. ات ــ ــ سیس نــ ــ طریاز   تمــ ــ معرف  قــ ــ مس یــ ــ ه آن تقیمــ ــ ب  اــ ــ خری  ینــ ــ شوفرو  اردــ ــ برگ  ه،ندــ  اريزــ

 .  مینماید عملو ...  نامن مو  من م رتصو هــب ورياــفن لوــمحص يههاــنمون يهاهگاــنمایش

  نیادر د زاربا فن تجربه

 قیانوسیه و ا سیاآ زاربا فن

 در آمریکا  YETفن بازار  

 کنگ هنگ زاربا فن

ـــب ـــگس اـ ـــفروزا تترـ ـــهمیا ونزـ ـــه زارفنبا ت ـ ـــنیدر د اـ ـــبعن اـ ـــی انوـ ـــبا کـ ـــتمنرقد ارزـ  دـ

ــ  کلـشــ   داــــیجا هدــــیا وري،اــــفن دلاــــتبو  عهــــتوس ــ . ت ـگرف ــ  هـتوجــ  اـب ــ  دوـجــ و مدـعــ  هـب  هـتجرب

در  زاراـــــفنب 1381 لاـســـ در  انرـیـــ در ا زارفنبا اد یجا اتیـمطالعــ  زاـفـــ  ر،وـکشـــ  لـخـــ در دا ابهـمشــ 

 زياــــسدهپیا ايرــــب   ــــمناس لدــــم. دــــش زاــــغآ ی درــــپ ورياــــفن ركاــــپدر  لاــــس ناــــهم

ـــیدر ا ـــب انرـ ـــتوج  اـ ـــمطالع هـ ـــسا  تاـ ـــیدگر اجتخرـ ـــمنجو  دـ ـــب رـ ـــش هـ ـــلاو يکلگیرـ   ینـ

 شد. 1382لاــسدر  روــکشدر  دوــموج  ياختهاــیرسز

ــ  ركپادر  زارفنبا  ــ  ورياـفنـ ــ  ی درـپـ ــ  دـشـ ــ  هـکـ ــ  ت ـتحـ ــ  انوـعنـ ــ  زاراـفنبـ ــ ا یـملـ ــ  انرـیـ  رهکاـبـ

ـــفنب دينهاـپیشـــ  لدـمـــ  یـحـــ اطرداد.  هـمـــ ادا دوـخـــ  ـــهم زاراــ ـــس ناــ ـــصا ل،اــ و  تطالحاــ

ـــتع ـــفنب یفراـــ ـــقالدر  زاراـــ ـــی   ـــ ـــنامواژه کـــ ـــم ،هـــ ـــمضا ردوـــ ـــتأییو  اـــ ـــس دـــ  هـــ

 لحوـــــمس ياـــــه ونیر تیبانیـــــپشو  عاـــــفد وري،اـــــفنو  تاـــــتحقیق م،وـــــعل هـــــتخانوزار

 نـــــی. در ادـــــیدگر عـــــقوا ی درـــــپ ورياـــــفن ركاـــــپو  ت ـــــقو دناـــــمعو  نایعـــــص

ـــنامواژه ـــب ،هـــ ـــتعری هـــ ـــفنب فـــ ـــبخشه  زار،اـــ ـــسآن،  ياـــ ـــفنب ایت ـــ ـــمل زاراـــ و  یـــ

ـــه زارفنبا ـــتخصص ياـــ ـــشا یـــ ـــش رهاـــ ـــسا هدـــ ـــنام. واژهت ـــ ــ و  تصطالحاا هـــ  یفراـتعــ

ــ  ــ  زاردراـفنبـ ــ  لاـحـ ــ  ،رـحاضـ ــ  زاراـفنبـ ــ ا یـملـ ــ ربز ان،رـیـ ــ و  رینـگتـ ــ  جمترینـمنسـ  تکیالـتشـ

ــ  ــ  رتبطـمـ ــ  اـبـ ـــسا انرـــــیدر ا زاراـفنبـ ـــی. ات ــ ـــمرک نــ ـــتوس هـــــک زــ ـــپ طــ ـــفن ركاــ  ورياــ
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ـــپ ـــتأس ی درــ ـــش ی ــ ـــسا هدــ ـــت ت ــ ـــقا ناکنوــ ـــمختلف تماادــ ـــمانن یــ ـــنراها دــ  ازيدــ

و... را  ورياــــــفن یــــــمل ارهنوــــــجش اريزــــــبرگ وري،اــــــفن عــــــمرج  تاــــــطالعا کــــــبان

ـــنجا ـــکناهمداده و  ماــ ـــنا راه نوــ ـــبخ ازيدــ ـــفیزیک شــ ـــفنب یــ ـــمل زاراــ ـــپرا در  یــ  ركاــ

 دارد . دوــخ راــک رتوــسدر د ر کوــم

 

 معماری و هوشمند سازی -2-2

مند اختمان   "معماري هوـش ت، ـس ازي در جهان اـس اختمان ـس ین معمار به آینده ـس نگرت جدید برخی از مهندـس

ــرایط محیطی داـخل و ـخارج بـنا   ــاختـماـهایی ـکه در تقلـید از ـهایی ـکه ـقادرـند خود را ـبا شـ تطبیق دهـند. چنین سـ

شوند، قادرند در پاسخ به شرایط مختلف جوي مانند وزت باد، گرما و سیستم واکنش موجودات زنده ساخته می

ســرماي بیش از حد و تاییر تابش نور خورشــید عک  العمل نشــان دهند و یا در داخل ســاختمان با مشــاهده  

ــور ـما مفهوم  موردي چون تجمع بیش از اـندا زه جمعـیت، تاییراتی در ابـعاد و اـندازه از خود بروز دهـند. در کشـ

توـسعه محدود بوده و رویکرد آن بیـشتر به ابزار آالت   لهوـشمندي در ـساختمان ـصرفا به بخـشی از جریان در حا

ود و حوزه هاي اره ـش وعاتی فراتر اـش ده به موـض عی ـش ت. در اینجا ـس اقی به بناها اـس مند   الکترونیکی الـص هوـش

آنهامورد بررـسی قرار گیرد. حوزه هایی مانند مـصالح نو، اتوماـسیون، فـضاهاي    ـسازي فـضاهاي معماري و مـصادیق

 .معماري حساس یا پاسخ دهنده، فضاها و کالبدهاي قابل انعطاف و متحرك، از جمله مباحث این نوشتار است 

ثرکشورهاي صنعتی و درحال توسعه بوده است،  یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند دهه اخیر مورد توجه اک

ري تاییرات در  د. بنابراین با ایجاد یک ـس اختمان می باـش بحث جلوگیري از اتالف انرژي در بخش خانگی و ـس

رمایـشی و غیره  یر ـس تفاده در بخش هاي گرمایـش اختمان قادر به جلوگیري از هدررفت منابع مختلف مورد اـس ـس

تم  یـس ت خواهیم بود. با طراحی ـس اختمان را به طور درـس مند که مقدار مصـرف انرژي در ـس هاي مختلف هوـش

تفاده می کنند می ید و باد و .... اـس رف انرژي را مدیریت کرده و یا از انرژي هاي پاك مثل خورـش توان میزان مـص

 .به حداقل رساند
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  سازه و تاسیسات ومعرفی تکنیک ساخت-2-۳

 شده تشکیل مستقیمی اعضاي از و بردارد در را مثلثی واحد چند یا یک که است  ايسازه خرپا مهندسی، در

  نیروها، آن هايالعملعک  و خارجی نیروهاي. دارند  نام گره که است  وصل اتصاالتی به آن  انتهاي دو که است 

 یا کششی نیروهاي  صورت به که آورندمی وجود به اعضا در را نیروهایی و شوند می اعمال هاگره  در تنها

  که بام قاب یک در. است  مثلث  یک تنها شامل که است  خرپا شکل ترینساده  این: ساده خرپاي.هستند فشاري

  همچنین. شودمی  استفاده خرپا نوع  این از عموماً سقف، تیر یک یا هستند درگاهی نعل عرضی تیرهاي داراي

 . شودمی  استفاده هواپیما و هادوچرخه  مانند دیگر مکانیکی هايسازه  در خرپا نوع این

 

 

 

 

 

 تاسیسات  -2-4

 :عمومیپیشنهادات سیستم تهویه مطبوع وتاسیسات مراکز

 : دستگاه پکیج یونیت پشت بامی

این سیستم که ترکی  دستگاه چیلر با هواساز در قال  یک دستگاه می باشد بهمراه بویلر را می توان جهت 

شود و به  د . بخشی از این سیستم بر روي پشت بام تعبیه می استفاده کر عمومیسیستم تهویه مطبوع مراکز 

 .کمک فن کویل هاي نص  شده در ماازه یا فروشگاه می تواند توزیع هوا مراکز تجاري را انجام دهد 

 :دستگاه چیلر،بویلر

سرما از چیلر  یکی از مرسوم ترین و پربازده ترین روت ها استفاده از چیلر و بویلر می باشد که براي ایجاد 

وگرمایش از بویلر استفاده می شود ؛ در این سیستم دستگاه ها وظیفه تولیدآب گرم و سرد را برعهده دارند و با  

ارسال به هواسازیا فن کویل می توان ازسرمایش وگرمایش آن استفاده نمود. استفاده از این سیستم امکان کنترل  

 .دما و رطوبت به خوبی وجود دارد
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2-5-BIM 

ســازي ســه بعدي، با ویژگی هاي دو بعدي و مشــخصــات مربوطه، اجزال مدلبه نقشــه  BIMطور کلی،به

افه می ده درخاص، اـض ان داده ـش ت که هر عضـو طراحی نـش عالوه بر دارا    BIMنماید. آن ویژگی این اـس

ــه بـعدي آن، آراـیه وـظایف مختلف ـمدیرـیت  ـها و  اي از اطالـعات مربو  ـبه فـعالـیت بودن ـماهـیت فیزیکی سـ

اخت را به همراه خود دارد. این اطالعات، مربو  به کل چرخه حیات پروژه، از مرحله مطالعات توجیهی  ـس

برداري و اندازي، دوره بهرهتا طراحی مفهومی، مطالعات مرحله اول و دوم، تدارکات، ســاخت و نصــ ، راه

د؛ بنابراین اگر بخواهیمحتی پایان آن می ه کنیم، عبارت خواهد بود را   BIMباـش در یک جمله کوتاه خالـص

ــاختـمان در طی چرـخه حـیات آن. ـبه ب ـمدیرـیت اطالـعات از فرایـند تولـید و ،   BIMـیان دیگر، ـیک ـمدلسـ

 .باشدهاي فیزیکی و عملکردي یک ساختمان مینمایش سه بعدي دیجیتال از ویژگی

 

 پانل های خورشیدی -2-6

ــوان م لفــههــاي خورشــیدي را میپانل ــه عن ــوان ب ــره ت ــد و هخی ــراي تولی  کاربردهــاي در الکتریســیتهاي از ب

خورشــیدي از مــوادي تشــکیل شــده انــد کــه بــا تــابش نــور . پنــل هــاي کــرد اســتفاده مســکونی، و تجــاري

خورشید و دریافــت انــرژي از فوتــون هــاي خورشــیدي بــار دار میشــوند. بــار دار شــدن الکتــرون هــاي ایــن 

مواد به سیستم خــاص اتمــی آنهــا مربــو  اســت. در سیســتم اتمــی آنهــا از مــواد اســتفاده شــده کــه الکتــرون 

ختــه شــده و بــه ســطح انــرژي بــاالتري تایــر مکــان میدهنــد. در ایــن ها با دریافت انــرژي فوتــون هــا برانگی

حالت از دو نــوع مــاده بــا دو خاصــیت در دو طــرف یــک صــفحه نفــوه ناپــ یر الکترونــی اســتفاده میشــود و 

در دو طرف این صــفحه بارهــاي مثبــت و بارهــاي منفــی بــا 

دریافت انــرژي خورشــید شــکل گرفتــه و اخــتالف پتانســیل 

 ایجاد میکنند

 

 خورشیديهاي  عددي سلول 2۴یک پانل                                        

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
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ــان  ــه جری ــوان ب ــته میت ــدار بس ــاد م ــرف صــفحه( و ایج ــاژ دو ط ــده )ولت ــاد ش ــیل ایج ــتفاده از پتانس ــا اس ب

الکتریکــی دســت یافــت. بــا ســري ســازي و مــوازي ســازي ســلول هــاي موجــود در پنــل هــاي خورشــیدي 

ــه ســطح  ــوان ب ــوع ســلول هــاي خورشــیدي میت ــان بیشــتر دســت یافــت. تعــداد و ن ــاالتر و جری پتانســیل ب

ان خروجــی پنــل را ولتــاژ و جریــان خروجــی و نهایتــا تــو انــرژي  موجــود بــر روي یــک پنــل خورشــیدي

 50ولــت، بــا تــوان هــاي  ۴8ولــت،  2۴ولــت،  12خورشــیدي مشــخص میکننــد و بــدین ترتیــ  پنــل هــاي 

ــج  250وات و  200وات،  150وات،  100وات،  ــتر وات رایـ ــتفاده بیشـ ــراي اسـ ــتند و بـ ــر هسـ ــد تـ تولیـ

 اســـــت .پنـــــل خورشـــــیدي در واقـــــع مونتـــــاژي از ســـــلول هـــــاي خورشـــــیدي  میشـــــوند

قع به مقــدار محــدود انــرژي تولیــد مــی کنــد در صــورتی کــه چنــدین پنــل خورشــیدي پنل خورشیدي در وا

در کنار یکدیگر قرار گرفته باشد مــی توانــد انــرژي زیــادي تولیــد کــرده و ماننــد یــک نیروگــاه تولیــد انــرژي 

عمل کننــد. هســتند تــا از انــرژي خورشــیدي ارزانتــر و بهتــر اســتفاده کنــیم. اخبــار حــاکی از آن میباشــد کــه 

 کیلــووات  2.6  انــدازه  بــه  آرایــه،  ایــن  از  مکعــ    متــر  ۴.5  هــر   صصان در حــال را بــا صــفحه خورشــیديمتخ

 .کندمی تولید انرژي

 

 از مزایای سیستم های خورشیدی می توان به موارد زیر اشاره کرد:    

 .سراسري شبکه به نیاز عدم          -

 .سوخت  به نیاز عدم          -

 .کندنمی آلوده را زیست  محیط زیست، محیط با سازگاري          -

 .ندارد صوتی آلودگی          -

 .ندارد آب به نیاز برق تولید براي         -

https://www.qazvin-solar-ups.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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 فصل سوم: شرح پژوهش -۳

 تحلیل سایت -۳-۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه هنر تهران  –خیابان سرهنگ سخایی  موقعیت بنا:

 .باشدمترمربع می 2500مساحت آن متر و  50متر در 50ابعاد زمین 

 نورگیري مناس  از شمال و جنوب،باد غال  از جبهه ي جنوب غربی است.

 

 (concept)فرم و ایده اصلی   -۳-2

به این   باشـدشـکل گیري فرم این بنا بر اسـاس الگوي معماري ایرانی یعنی فضـاهاي باز، نیمه باز و بسـته می   

ــانی که  ــد و کس ــته باش ــورت که این مجموعه بتواند در تمامی زمان ها براي گروه هاي مختلف کاربرد داش ص

 ضرورت ورود به بنا را احساس نمیکنند، بتوانند از فضاي باز این مجموعه استفاده کنند.
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 پیشنهادی  مصالح -۳-۳

 استفاده از تکنولوژی در مجموعه توضیحات

 استفاده از تکنولوژي و هوشمند سازي هم در نماي خارجی بنا و هم در فضاهاي داخلی قابل بررسی است. 

شوندمی بندی دسته گروه سه در کلی  طور  به ساختمانیمصالح   

اـستیل و...( اـست که ـضمن طی نمودن فرآیند تولید -آلومینیوم-اـستر  متال به ـصفحات فلزي )آهناـستر  متال : 

بکه هاي طوري کشـشـی بر خالف انواع توري با روت  پ  کشـش قرار می گیرند. ـش ویژه اي تحت برت و ـس

ـسیمی مفتولی که به هم با فته می ـشوند ، یک پارچه بوده و از اـستحکام بـسیار زیادي برخوردار هـستند. این نوع 

میلیمتر قابل   200*75متر تا میلی ۴*6میلیمتر با طول آزاد و چـشمه هایی با اندازه   6تا  0.2 توري ها با ـضخامت 

د تیل باـش رفی می تواند آهن ، آلو مینیوم ، برنج ، م  و اـس د. نوع ورق مـص تر  متال    .تولید می باـش پانل هاي اـس

با ضـخامت هاي مختلف در رنگ هاي سـفارشـی و با قطر چشـمه هاي متنوع به صـورت آماده براي نصـ  به  

 کارگاه هاي ساختمانی ارسال می گردد. 

 :دهاکاربر

عنوان به نماي شیشه اي  نماي اکسپندد متال به عنوان پوسته دوم نما می تواند برروي  :الف( پوسته دوم نما

 .کنترل کننده تابش و منحرف کننده اشعه هاي مستقیم خورشید مورد استفاده قرار گیرد

متال با نورپردازي مناس  پشت با وجود تنوع باال در چشمه هاي تولیدي اکسپندد  :ب( فعال کننده نماي ش  

 .پانل هاي نص  شده نماي ش  ساختمان از ج ابیتی باال برخوردار خواهد بود

با توجه به امکان تولید پانل هاي استر  متال در ضخامت هاي باال می توان ضمن بهره  :ج( خاصیت محاف تی

 .ا ارتقا دادر نماي ساختمان  برداري از چشم اندازهاي متنوع آن مزیت هاي محاف تی

برنامه فیزیکی  -۳-4  

 تجاري)غرفه ها(  -

اداري  -  
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آموزشی  -  

کافی شاپ  -  

مدیریت  -  

 حراست و نگهبانی -

 تصاویر ماکت -۳-5
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 ینتیجه گیر -۳-6

دانشـجویان و تازه فارغ التحصـیالن،  گیري از تکنولوژي و فناوري و با تالت این مجموعه ي چندمن وره با بهره

قرار  پردازد.به ترغی  مردم به اسـتفاده از این مجموعه و ایجاد تفاوت با سـایر فضـاهاي آموزشـی و تجاري می

گردد تا افراد ضـمن آشـنایی با دسـتاوردهاي هنري، به تازه گیري این مجموعه در کنار دانشـگاه هنر،موج  می

 آگاهی پیدا کنند.ترین تکنولوژي مرتبط با هنر 

از دیگر نتایج بدسـت آمده از این طرم، ایجاد فرصـتی براي دانشـجویان اسـت که بتوانند پیش از ورود به بازار  

ــور در این محیط را پـیدا کرده و در کـنار ـکارآموزي ـبه تجرـبه ي الزم و منطبق ـبا تکنولوژي  ـکار، تجرـبه ي حضـ

 روز بپردازند.

باشـد. من ور از کاربران تخصـصـی، دو دسـته کاربران عمومی و تخصـصـی میاین مجموعه به طور کلی داراي  

ــت ـکه ـبا اراـئه فـناوري در حوزه ــاول ـبه تولـید در مجموـعه اسـ ــص مشـ ـهاي هنري،ـبه ارا ه ي نیروـهاي متخصـ

توانند از این دانش به  محصوالت نوین میپردازند.در این میان عموم مردم نیز امکان حضور در فضا را داشته و می

 مند گردند.واسطه برگزاري کارگاه هاي آموزشی بهره
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