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10 نکته ضروری طراحی پورتفولیو برای معماران و معماران منظر

>
نویسنده / مترجم : علیرضا انصاری

زمانــی کــه بحــث انتخــاب شــغل و حتــی تحصیــل در مقاطــع باالتــر می شــود، همه چیــز کمــی متفــاوت 
اســت و رقابــت هــا خیلــی زیــاد می شــود . هــر فــردی بــرای ارســال درخواســت شــغل در یــک شــرکت 
ــر  اســترس خاصــی را تحمــل می کنــد و تنهــا چیــزی کــه می توانــد باعــث موفقیــت فــرد در ایــن  معتب
مرحلــه شــود »پورتفولیــو و نمونــه کار قــوی« می باشــد . پــس به طــور کلــی پورتفولیــوی شــما نقــش 
مهمــی در رســیدن شــما بــه شــغل رویایی تــان را ایفــا می کنــد. پورتفولیــو مجموعــه ای ســازمان یافته 
از بهتریــن کارهــای شماســت کــه مهارت هــا، ویژگی هــا و دســتاوردهای شــما را بــه نمایــش می گــذارد، 
ــاِز مهــم تبدیــل می شــود و یــک پورتفولیــوی  ــژه در زمینــه ی خاصــی ماننــد معمــاری، بــه یــک نی به وی
معمــاری بایــد بــه خوبــی طراحــی شــود تــا بتوانــد مشتری/شرکت/دانشــگاه را راضــی کنــد. در اینجــا 10 
نکتــه بــرای معمــاران جــوان و دانشــجویان معمــاری و معمــاری منظــر را مــورد بررســی قــرار داده ایــم.
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تــا آنجــا کــه می توانیــد پورتفولیــوی خــود را بصــورت مینیمــال )کمینــه و ســاده( طراحــی کنیــد. 
در طراحــی خــود از شــلوغی و عناصــر مختلــف اجتنــاب کنیــد. نیــاز نیســت تمــام پروژه هایــی کــه 
در زندگــی خــود انجــام داده ایــد را در پورتفولیــو بگنجانیــد. یــک مشــتری یــا اســتخدام کننــده 
یــا مدیــر وقــت نــدارد تمــام کارهــای شــما را مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار دهــد. در واقــع ایــن 
پروژهایتــان هســتند کــه شــما را بــه بهتریــن شــکل معرفــی میکننــد و بخاطــر داشــته باشــید 
کیفیــت مهــم اســت نــه کمیــت .یــک مدیــر یــا اســتاد دانشــگاه همیشــه مــی خواهــد بهتریــن 
کارهــای شــما را ببینــد و تــا آنجــا کــه ممکــن اســت بایــد تعــداد آن هــا کــم و »به انــدازه« باشــد.

بــه خاطــر داشــته باشــید، ایــن شــما هســتید کــه آنهــا بــرای اســتخدام بایــد انتخــاب کننــد. در 
ــروژه ای کــه ارائــه مــی  ــا هــر پ واقــع پورتفولیــوی شــما نماینــده بالقــوه شماســت. بنابرایــن ب
کنیــد، تأکیــد کنیــد کــه چــه کســی هســتید. بــا دیزایــن و نــوع طراحــی  خــود بطــور غیرمســتقیم 
بیــان میکنیــد کــه چــه شــخصی بــا چــه نــوع مهــارت و رویکــردی هســتید. از گنجانــدن اشــعار 
خوبــی کــه نوشــتید، تصاویــر عالــی کــه گرفتیــد و مقاالتــی کــه سرپرســتی کردیــد دریــغ نکنیــد. 

مــدارک باکیفیــت از پــروژه هایتــان تهیــه کنیــد و بــه بهتریــن شــکل آن هــا را پرزنــت کنیــد. 

پورتفولیــوی معمــاری همیشــه نشــان دهنــده مهــارت هــای یــک فــرد اســت. متاســفانه اغلــب 
ــی  ــد محتوای ــی دهی ــت م ــه از دس ــزی ک ــا چی ــود. ام ــر می ش ــا پ ــای زیب ــکیس ها و رندره ــا اس ب
اســت کــه در ذهــن داریــد. »محتــوا« همــان دیتاهــا و اطالعاتــی اســت کــه شــما از طریــق 
ــا بیننــده منتقــل  ــه مخاطــب ی پروژه هــای خــود چــه بصــورت بصــری و چــه بصــوری نوشــتار ب
میکنیــد .پــس خیلــی اهمیــت دارد کــه ایــن اطالعــات مفیــد باشــد و بیانگــر توانایــی و علــم شــما 
ــوا  ــه محت ــد ب ــدا بای ــت« و ابت ــز اس ــه چی ــوا هم ــه »محت ــید ک ــته باش ــاد داش ــه ی ــس ب ــد. پ باش
ــامل  ــد ش ــوا می توان ــا. محت ــت ه ــی و کمی ــوارد فرع ــه م ــدی ب ــه ی بع ــود و در مرحل ــه ش توج

پورتفولیوی خود را »مینیمال« طراحی کنید

تاکید کنید که چه کسی هستید

روی محتوا تمرکز کنید
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توضیحــات ارزشمند)تکســت(، دیاگــرام هــای گویــا  و قابــل فهــم )هــر نوعــی از دیاگــرام( و 
مــدارِک مهــم دیگــر باشــد.

ــزی  ــه. پرزنــت چی ــرای یــک پورتفولیــوی موفــق کافــی اســت؟ قطعــا ن ــوا ب ــا تمرکــز روی محت آی
اســت کــه باعــث مــی شــود محتــوای شــما قابــل درک باشــد. و بــاز هــم ارائــه در مــورد پــر کــردن 
ــص  ــارت و تخص ــرد و مه ــان رویک ــرای بی ــزاری ب ــه اب ــت. ارائ ــکیس نیس ــدر و اس ــا رن ــات ب صفح
ــپت های  ــا کانس ــی ی ــکیس های انتزاع ــی، اس ــه طراح ــرام پروس ــت دیاگ ــن اس ــت. ممک شماس
مفهومــی و ... باشــند کــه بــه خوبــی طــرح شــما را شــرح مــی دهنــد و ایــن را بدانیــد کــه مخاطب 
از طریــق پرزنــت شــما، دیتاهــا و محتــوای شــما را خیلــی بهتــر درک خواهــد کــرد. دیزایــن ارتبــاط 

مســتقیمی بــا »درک محتــوا« دارد.

نکتــه مهــم دیگــر در مــورد ارائــه نمونــه کارهــا، ســازگاری بصــری در سراســر آن اســت. همیشــه 
محتــوا، موضــوع و روایــت پروتفولیــوی خــود را بخوبــی برنامه ریــزی کنیــد. طراحــی  پورتفولیــو 
بــدون برنامه ریــزی و اســتراتژی ممکــن اســت در نهایــت شــلوغ و غیــر قابــل فهــم باشــد. 
همیشــه در مــورد موضــوع و بیــان و ارائــه نمونــه کارهــای خــود شــفاف باشــید و بــا برنامه ریزی 

و طرح ریــزی منظــم و دارای انســجام، کارهایتــان را ارائــه دهیــد.

پروتفولیوهایــی بــا صفحــات زیــاد بــه نــدرت بــه طــور کامــل بررســی مــی شــوند. دفاتــر معمــاری 
روزانــه ده هــا یــا صدهــا پروتفولیــو دریافــت می کننــد و بنابرایــن مهــم اســت کــه کوتــاه و 
ــوی  ــک پروتفولی ــرای ی ــخصی ب ــول مش ــه ط ــت ک ــی اس ــد. بدیه ــوع بپردازی ــه موض ــتقیم ب مس
خــوب وجــود نــدارد، امــا قطعــا یــک پورتفولیــو 40 صفحــه ای بــا 10 پروژه،بســیار طوالنــی و 
ــه  ــد و ب ــه دهی ــدازه« ارائ ــاه و »به ان ــود را کوت ــای خ ــروژه ه ــد. پ ــر می رس ــه نظ ــده ب ــته کنن خس
خاطــر داشــته باشــید کــه تعــداد پروژه هایتــان بیشــتر از 5 پــروژه نشــود. پــروژه هــای متوســط 
ــده  ــال نادی ــد را کام ــک داری ــا ش ــورد آنه ــا در م ــد ی ــار نمی کنی ــا افتخ ــه آنه ــه ب ــی ک ــروژه های ــا پ ی

پرزنت به اندازه محتوا اهمیت دارد

با تصاویر و مدارک طراحی، همسو و سازگار باشید

یک پروتفولیوی طوالنی، به معنای داشتن پورتفولیوی عالی نیست.
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ــز  ــا تمرک ــروژه ه ــای پ ــزا و فضاه ــک اج ــم  و گرافی ــر تجس ــا ب ــه تنه ــت ک ــته ای نیس ــاری رش معم
کنــد. بلکــه علــم و ایده هــای شماســت کــه اهمیــت دارد و بنابرایــن تســلط بــر نظریــه علمــی و 
ایده هــا بســیار مهــم اســت. دانــش تحلیلــی و فکــری خــود را در پشــت فرآینــد یــک پــروژه نشــان 

دهیــد و آنهــا را در ارائــه کار خــود بــه نمایــش بگذاریــد.

آنچــه اغلــب در یــک پورتفولیــو نادیــده گرفتــه مــی شــود، اشــتباهات گرامــری و امالیــی اســت. 
امــا هیــچ بهانــه ای بــرای آنهــا وجــود نــدارد. ایــن اشــتباهات ممکــن اســت شــما را غیرحرفــه ای 
ــود  ــالی خ ــان و ام ــتور زب ــه دس ــن، ب ــد. بنابرای ــان ده ــغلی نش ــت ش ــرای موقعی ــب ب و نامناس

توجــه کنیــد. از Grammarly و ســایر ابزارهــای مشــابه بــرای بررســی گرامــر اســتفاده کنیــد.

ارائــه نمونــه کارهــا بــه روش صحیــح بســیار اهمیــت دارد. متــن ایمیــل بایــد مختصــر و جــذاب 
باشــد. نامه هــای صادقانــه بهتــر از نامــه هــای خیلــی رســمی هســتند. همچنین،مطمئــن 
شــوید کــه اســتخدام کننــده یــا دانشــگاه مقصــد بــه راحتــی بــه پورتفولیــوی شــما دسترســی 
دارد. پورتفولیــوی خــود را زیــر 15 مگابایــت آمــاده کنیــد و لینــک گــوگل درایــو ارســال نکنیــد. 
مراقــب باشــید کــه ایمیــل یکســانی را بــه تمــام دفاتــری کــه در نظــر گرفته ایــد،  فــوروارد نکنیــد.

آخریــن مــورد کــه اهمیــت زیــادی هــم دارد ایــن اســت کــه همیشــه حقیقــت را بگوییــد. بــرای 
بــه دســت آوردن شــغل، در پــروژه هــا و نمونه کارهایتــان اغــراق نکنیــد. در بخــش CV و بیــان 
مهــارت هــای فــردی و مهــارت هــای نــرم افــزاری صــادق باشــید چــون بــه نفــع شماســت. لطفــا 

»فقــط خودتــان باشــید« .

معماری فقط در مورد کارهای گرافیکی نیست

هیچ بهانه ای برای اشتباهات گرامری یا امالیی وجود ندارد

طراحی  پورتفولیو صرفا اهمیت ندارد، بلکه  نحوه ارائه  و ارسال آن هم اهمیت 
دارد

همیشه حقیقت را بگویید

بگیریــد و ســعی کنیــد حداکثــر 3 الــی 5 پــروژه »عالــی« خــود را بــه بهتریــن شــکل ارائــه دهیــد .
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