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یک ارائه  معمارانه باید شامل چه مواردی باشد؟

+ >
نویسنده و مترجم : علیرضا انصاری / کارشناسی ارشد معماری منظر

مطالعه مطلب از سایت 

ارائــه و پرزنــت در معمــاری بــه ایــن معناســت کــه پــروژه هــای خــود را بــه روش خــود و بــه زبــان خــود 
ــم خــود در دانشــکده  ــده هــا و مفاهی ــروژه هــا، ای ــه پ ــرای ارائ ــا طــراح ب ــد. هــر معمــار ی نمایــش دهی
معمــاری و زندگــی حرفــه ای نیــاز بــه ارائــه ی خــوب دارد. عناصــر و مــدارک موجــود در ارائه هــای 
معمــاری، طراحــی و زبــان ارائــه ی شــما را تشــکیل مــی دهنــد. داشــتن زبــان طراحــی شــخصی، دیــدگاه 
و شــخصیت تخصصــی شــما را تعییــن مــی کنــد. یــک ارائــه ی قــوی باعــث موفقیــت پروژه هــا می شــود 

ــر نمایــش دهیــد. ــا ارائــه خــوب پروژه هــای خــود را بســیار بهت و شــما می توانیــد ب

ارائــه معمــاری موضــوع مهمــی در دســتور کار مــا معمــاران و معمــاران منظــر در هــر نــوع رویکــردی 
اســت. در ایــن مقالــه در مــورد ارائــه هــای معمــاری و مــواردی کــه شــما بــه عنــوان یــک متخصــِص ایــن 

حــوزه بایــد بدانیــد صحبــت خواهیــم کــرد.
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پرزنــت یعنــی انتقــال تمــام جزئیــات پروژه هایــی کــه در زندگــی حرفــه ای طراحــی کــرده ایــد بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن بــه مخاطــب و جامعــه حرفــه ای و کارفرمــا. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
بایــد یــک ارائــه ی قــوی بــرای تحــت  تاثیــر قــرار دادن مخاطــب و کارفرمــای خــود در پروژه هایتــان 
آمــاده کنیــد. نقشــه های معمــاری، یکــی از مــدارک ارائــه هســتند، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه 
آن هــا مدارکــی نیســتند کــه مــا بــرای همــه ی ارائه هــای حرفــه ای ترجیــح دهیــم و آن را کافــی 
بدانیــم. خوانــش نقشــه ها و مقاطــع و درک پــروژه از طریــق نقشــه های فنــی بــرای افــرادی کــه 
معمــار و متخصــص نیســتند آســان نیســت. بــرای جلوگیــری از ســردرگمی، شــما بایــد نقشــه ها 

را در ارائــه پــروژه هــای مربــوط بــه مســابقه، پــروژه هــای دانشــجویی قــرار دهیــد.

نقشــه های معمــاری بــرای چنیــن پروژه هایــی ضــروری هســتند و جــزء مــدارک بســیار مهــم 
ــدون  ــی، ب ــه منف ــدون نکت ــد ب ــا بای ــه مقیاس ه ــاری در هم ــه های معم ــود. نقش ــی می ش تلق
ــا مقیاس هــای اصلــی ۱:۱۰۰۰  ــز باشــد. نقشــه پروژه هــای معمــاری بایــد ب خطــا و در واقــع تمی
و ۱:۵۰۰ شــروع شــود و بــه ترتیــب منطقــی در ارائه هــای معمــاری قــرار گیرنــد. در ادامــه پــان 
اصلــی، مقاطــع در مقیــاس ۱:۱۰۰ یــا ۱:۲۰۰ یــا گاهــی کمتــر بســته بــه نیــاز پــروژه قــرار مــی گیرنــد. 
ــوید  ــن ش ــوند. مطمئ ــی ش ــده م ــی خوان ــه خوب ــروژه ب ــات پ ــد جزئی ــی مانن ــه الیه های ــی ک جای
کــه نقشــه هــای معمــاری شــما بــه همــان زبــان تهیــه و ارائــه شــده و نقشــه هــا تمیــز هســتند.

ارائــه  ی موفــق و خوانــش خــوب مــدارک و تصاویــر بــه دیزایــن و چیدمــان بــورد طراحــی شــما 
بســتگی دارد. مــا توصیــه نمــی کنیــم کــه چیدمانــی پیچیــده داشــته باشــید چــون باعــث 
میشــود مــدارک شــما خوانــش و درک ســختی بــرای مخاطــب داشــته باشــد. الگوهــای ســاده 
و قابــل درک را بــرای ارائــه بــه کارفرمــا و داوران آمــاده کنیــد. اگــر ایــن طرح بندی هــا را طــوری 
طراحــی کنیــد کــه عناصــر ارائــه زیــادی را شــامل شــود، مطمئنــا درک پــروژه خــود را دشــوارتر 
ــند،  ــی« باش ــه »غن ــوند ک ــح داده می ش ــلوغ ترجی ــای ش ــات طرح بندی ه ــی اوق ــد. گاه کرده ای

امــا درک ایــن موضــوع بــرای بیننــده و مخاطــب عــام بســیار دشــوار اســت.

ترسیمات معمارانه
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آیا پس زمینه عنصر مهمی برای یک ارائه است؟ پاسخ ما هم بله و هم خیر است.
اگــر پس زمینــه را طــوری قــرار می دهیــد کــه خوانــش طرح بنــدی را آســان می کنــد و بــه مهــارت  
طراحــی گرافیــک خــود اطمینــان داریــد، خــوب اســت و می توانیــد اینــکار را انجــام دهیــد! بــا ایــن 
حــال، بیشــتر اوقــات، پس زمینه هــای رنگــی بــرای ارائــه مــدارک پــروژه ترجیــح داده می شــوند 
ــه  ــت ک ــن اس ــما ای ــه ش ــا ب ــه م ــت. توصی ــاری اس ــای معم ــزرگ در ارائه ه ــتباه ب ــک اش ــن ی و ای
همیشــه ارائــه هــای ســاده و تمیــز داشــته باشــید. بــرای ایــن کار بایــد پس مینــه ســفید را 
انتخــاب کنیــد. » فضاهــای خالــی و ســفید )منفــی( را همیشــه بــه صــورت منطقــی حفــظ کنیــد 

و بدانیــد فضــای منفــی برعکــس نــام آن، بســیار مفیــد و ارزشــمند می باشــد«

توضیحــات مناســب پروژه هــا و انتقــال آنهــا بــه بهتریــن شــکل هــدف یــک ارائــه موفــق اســت. 
در راســتای ایــن هــدف، یکــی از بهتریــن روش هــای بیــان، افــزودن متــن بــه کارتــان اســت، چــه 
در ارائه هایــی کــه در فضــای حرفــه ای انجــام می دهیــد و چــه در ارائه هایــی کــه بــرای مســابقه 
و پــروژه هــای دانشــگاه خــود آمــاده می کنیــد. »متــن« در برخــی از مســابقات و پروژه هــا از 
عناصــر مهــم در ارائــه هســتند. فونــت و انــدازه فونــت متن هایــی کــه انتخــاب مــی کنیــد بایــد 
ــا فارســی  ســاده تریــن باشــد. شــما مــی توانیــد از فونت هــای ســاده و معمارانــه انگلیســی ی
اســتفاده کنیــد )ماننــد فونــت یکان بــخ – فونــت فرهنــگ – فونــت ایران ســنس( و بیــن فونــت 
 Roboto -– Gilroy–- Rota –- Myriad Pro - InterUI هــای انگلیســی می تــوان از فونــت

اســتفاده کنیــد. بــه طــور کلــی بهتــر اســت فونت هــای خانــواده Sans-sarif را در بگیریــد.

رندرهــای با کیفیــت و تصاویــر پــروژه یــک ضــرورت بــرای تکمیــل ارائــه شــما بــه یــک کار موفــق 
اســت. اگــر فکــر می کنیــد کــه در ایــن موضــوع خــوب نیســتید، مــی توانیــد بــرای آمــوزش دیــدن 

وقــت بگذاریــد یــا ایــن کار را بــه یــک متخصــص بســپارید.
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