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   184   باد 

   185    خلیج فارس و دریای عمان، بازار در كرانه شمالی
    ومرطوب(ای گرموهوای از آب)نمونه بوشهر و معماری بررسی اقلیم

186   

   186    وضعیت جوی استان بوشهر

  188    های اقلیمی شهر بوشهرویژگی

  188   گرما 

   189    فشار هوا

    189    باد و توفان

   191    توفان

     191    اهو رطوبت

  192    باران 

  193    در معماری بوشهر )اقلیم( وهوانقش آب
   193    بوشهر؛ همسایگی و زیبایی اجتماعیمعماری بافت قدیم  

   194    های شهریبدنه

   195    ورودی

   195    (بامبام )پیشپشت

    196    بازشوها

  197    ایوان )تراس( و شناشیر

  197    مسجد در سواحل جنوبی كشور

  199    بوشهر های مسکونیخانه

   202    نوع مصالح

   204    ومرطوباقلیم معتدل

   204    ومرطوبهای معماری بومی مناطق معتدلویژگی

  205    ومرطوبمعتدل میاقل ییو روستا یبافت شهر یكل یهایژگیو

   205    مصالح مورد استفاده

   207    ومرطوبها و عناصر مهم در معماری اقلیم گرمویژگی
   208    النیدر گ یگل یهاخانه

   209    كوران

  210    ییگرااز برون یانیالر، بت بیان

  210    اندود

   211    ساخت یهاو روش یسنت هیابن یبندطبقه

   211    بر حسب پوشش بام



 

  211    واریبر حسب مصالح د

  215    ، یزد(یگودرز )مستر وا مهربانخانه 

  217    های قدیمیفضاشناسی خانه

 

 پنجمفصل 
 هایانهخ طراحی در کاربردی راهبردهای

 219    مسکونی
 221    چگونگی طراحی خانه

 221    عملکرد
 221    افراد

 221    آسایش
 221    هاویژگی
 222    محیطی تأثیرات درك
 222    طبیعت در موجود روندهای درك

 222    محیط درك
 222    طراحی مشاركتی روند
 223    طراحی هر روند
 223    قضاوت در طرح

 224   ها اولویت و نیازها نمودن شخصم
 224    طراحی

 225    نقشه
 225    سطوح

 226    نور
 226    عوامل موثر در پالن جنوب

 226    اندازه و ابعاد مناسب فضای واحد مسکونی

 227   جدول ابعاد نسبی فضاها در یک واحد مسکونی 

 229 ورودی

 229    دسترسی مسیرهای و وهارراه
 231    آشپزخانه یطراح

   233    كابینت

 233    كابینت ساخت در استفاده مورد اولیه مواد
 233    بندپشت نوع
 233    كابینت نوع

 234    كابینت بندپشت
 234    كابینت پایه

 234    كابینت ساخت علمی روش
 235    ابینتك دمانیچ

 235    فنی نکات
 236    یحفاظت نکات

 237    واحدها تبدیل آشپزخانه كابینت استاندارد هایاندازه
 238    آشپزخانه تجهیزات

 239    در آشپزخانه L فرم
 240    (خطی فرم)شده  معروف ایمدیترانه به كه ایتالیایی فرم
 241    (Island) ایجزیره فرم

 U    242 فرم

 243    فرانکفورتی فرم
 245    حسن کلی خانه )طراحی و ایده توسط ساکنان خانه(

 246    ناهارخوری هایاقات

 246    متفاوت اجزای كردن هماهنگ
 249    ناهارخوری فضای

 250    یناهارخور یفضا در نورپردازی
 251    ناهارخوری اتاق مبلمان

 251     راحتی و اندازه
 251    ناهارخوری هایصندلی

 253    میز معمول هایاندازه
 254    چوب پرداخت نوع انتخاب

 256    ابفضای خو
 257   ها  خوابتخت رفتنمحل قرارگ

 257    یرانیا یاتاق خواب در معمار

 258    خواباتاق طراحی در مهم فاكتورهای
 258    اتاق تناسب

 259    اتاق داخلبه طبیعی نور ورود
 259    مشخص حركتی الگوی
 260    طبیعی تهویه

 260    (هااكسسوری) لوازم دادن قرار برای مناسب شرایط
 261    خواباتاق دكوراسیون

 261    اتاق خواب در خانه تیموقع

 262    ها و حماماتاق خواب نیارتباط ب

 263    ابعاد اتاق خواب

 265    )نشیمن( ییرایپذ فضای
 265    پذیرایی اتاق نور

 265    دیگر خانه هایقسمت با پذیرایی اتاق ارتباط



 

  267    اییپذیر اتاق پوشكف
 267    پذیرایی فضای تزیین

 269    های بهداشتیسرویس حمام و

 270    حمام تیموقع

 271    ضرورت حمام

 271    بهداشتی هایسرویس مناسب رنگ انتخاب
 273    وسایل انتخاب

  273    حمام دكوراسیون اصول
 274    حمام برای مناسب دكوراسیون انتخاب

  276    ارزان و ساده حمام تزیین
 278    حمام برای هاییایده

 279    آالتریش

 282    توالت

 282    سابقه

 283    استقرار محل

 283    یبهداشت سیسرو یاستانداردها

 284    یبهداشت سیدرسرو ینورپرداز تیاهم

 284    یبهداشت سیپنجره درسرو یریقرار گ محل

 284    یبهداشت سیسرو نوردر

 284    مناسب یدما

 284    یرانیتوالت ا

 285    توالت فونیس

  286    کودک اتاق
 287    خواب مناسب برای كودكانتخاب تخت

 287    فضا

 287    سایز

 288    مدل

 288    جنس

 289    هااتاق مرکزی یهسته
  290    دکوراسیون و مبلمان هایسبک

 291    وسطی قرون

 292    رنسانس دوران
 292    «سیزدهم لویی سبک» هفدهم قرن لاو نیمه

 293    چهاردهم لویی سبک
 293    رژنس سبک

 293    پانزدهم لویی سبک
 293    شانزدهم لویی سبک

 ششمفصل 
 297    معماری طراحی در رنگ و نور

   299    معماری در طبیعی نور
 300    طبیعت و نور
 300    بشر و نور

 301    داخلی فضاهای در نور
  303    روشنایی شدت

 303    مجاور سطوح
 303    روشنایی شدت حفظ

 304    چشمخیرگی كنترل
   304    ناخواسته انعکاسات

 304    روشنایی مستقیم انتخاب
 305    اصلی داخلی سطوح روشنی توزیع

 305    غیرمستقیم روشنایی
 305    هاچراغ قرارگیری محل

 306    بسته زاویه با توزیع
 306  نور ترفندهای با

 308    معماری طراحی با ارتباط و نور تولید مکانیزم و نورپردازی
 308    نور شدت
 308    (قطبی معموال) منحنی یک

 308    روشنایی
 308    تشعشع
 308    روشنایى شدت
 309    لومن

 SI    310  یکاهای نورسنجی
 311    درخشندگی شدت

 311    سکونی و طبیعت پیرامونم فضای در روشنایی شدت
 312    نور منابع
 313    نوری شار

 113    ییشدت روشنا زانیمجدول استاندارد 

 314    نور شدت توزیع
 314    )والوور( درخشندگی

  314    نور تراكم ای درخشندگی
 315    وریبهره

 315    ورودی توان چگالی
 315    (کلوین)رنگ  دمای



 

 316    یخانگ نورپردازی
 316    نورپردازی و نور

 316    خانگی نورپردازی
 316    منینش فضای

 317    ناهارخوری
 317    آشپزخانه

 318    بزرگساالن خواب اتاق
 319    كودكان خواب اتاق

 320    بهداشتی هایسرویس و حمام
 321    خانه دیگر هایقسمت نورپردازی

 323    اداری هایمحیط
 324    اهرستوران

 325    هاهتل
 325    روشنایی تأمین هزینه

 326    زیبایی دكوراتیو
 326    نور سقف و دیوارها

 326    هانور اتاق
 327    یمعماررنگ در 

 328    متشابه یهاها و ارزش رنگرنگ
 327    خلوص ثابت زانیها و مارزش رنگ

 328    هاخلوص آن زانیمشابه با م یهانام رنگ
 328    کنواختی یول یخنث یبندبیترك

 330    ینقش رنگ در معمار
 330    هارنگ از حاصل تاثیرات

 331    سفید رنگ
 331    خنثی هایرنگ
 332    ؟چیست رنگ

 332    شناسیروان نظر از هارنگ تاثیرات
 333    درمان روش عنوانبه هارنگ شناسیروان
 334    مختلف هایرنگ شناسیروان

 334    سیاه رنگ شناسیروان
 334    سفید رنگ شناسیروان
 334    قرمز رنگ شناسیروان
 334    آبی رنگ شناسیروان

 335    سبز رنگ شناسیروان

 335    زرد رنگ شناسیروان

 335    ارغوانی رنگ شناسیروان

 335    ایقهوه رنگ شناسیروان
 336    نارنجی رنگ شناسیروان

 336   صورتی  رنگ شناسیروان

 338    هارنگ ترتیب و رنگ

 340    گرم هایرنگ
 340    تاكید با رنگ هایرنگ

 340    هم پرده هایرنگ

 

 هفتمفصل 
   341    معاصر معماری هایسبک بندیطبقه

 343    مدرن یمعمار

 344    کیارگان یمعمار
 344    تکیمدرن و ها یمعمار

 346    کاکوت یمعمار ،معماری
 346    مدرنپست یمعمار
 348    کینئوکالس یمعمار
 348    کانستراکشندی یمعمار
 350    نگیفولد یمعمار
 351    یهانیک شیدایپ یمعمار

 

 هشتمفصل 
  353    ساختمانی مصالح عملکرد و شناخت

   355    ساختمانی مصالح انواع

 355    هاسرامیک

 355    فلزی مصالح
 356    آلی وادم

 357    ساختمانی مصالح انتخاب یمبنا
 358    سنگ

 358    هاسنگ ییایمیش یبندطبقه

 358    یساختمان یهاانواع سنگ

 359    هاساختمان در طبیعی سنگ از استفاده هایمزیت
 381    هاسنگ بندیتقسیم

 381     آذرین هایسنگ
 361    رسوبی هایسنگ



 

 361    دگرگونی هایسنگ
 361    هابافت انواع

 361    ایدانه بافت
 361    تیکافی بافت

   361    پورفیریتیک بافت
 362    اینترگرانوالر بافت

 362    اینترسرتال بافت

   362    هیالوپلتیک

 362    فلتی بافت

 362    پیلوتاكسیتی بافت

 362    اسفرولیت بافت
 363    ساختمانی هایسنگ بندیتقسیم

 363    مخصوص وزن ساسا بر
 363    فشاری مقاومت اساس بر
 363    شدگینرم ضریب اساسبر

 363    دیوار و پی هایسنگ
 363    سنگی هایدیواره
    363    كف و نما سنگ
 364    سازیراه در مصرف قابل هایسنگ
 364    آبی هایمحیط و هاتونل در استفاده قابل هایسنگ
 364    حرارت و هامحلول برابر در مقاوم هایسنگ

 366    ساختمانی یهاسنگمفهوم 

  368    استون پارت
    369    استون پارت كاربرد موارد

 371    آهکسنگ

 371    آهک كارگیریبه و تهیه اصول

 372    زنده آهک خواص
 372    پزیآهک

 372    تشکیل ینحوه

 372    آهک كاربردهای مهم

 373    آهک آب و ردهم آهک مفاهیم

 374    آهک انواع

 374    قوه پر یا چرب آهک

 374    قوهكم هایآهک

   374    آبی هایآهک

 374     آهک تهیه هایروش

   374    معمولی آهک تهیه

    374    غیرپیوسته و ثابت هایكوره
 375    پیوسته و مکانیکی هایكوره
 375    شماتوال كوره
 375    دانگر هایكوره

 375    مهم آهک یاهكاربرد
 376    گچ

     376    گچ تهیه منابع

 376    پزیگچ هایكوره

 376    چاهی پزیگچ هایكوره

 376    ایتاوه هایكوره

 376    گچ خواص

 377    گچمالت ساختمان

 377    گچ مصارف

 377    گچ خواص

 377    گچ انباركردن

  377    مانساخت ملی استانداردهای

 378    های گچویژگی

 379    زمان گرفتن مالت گچ

 379    گرفتن مالت گچ زمان

 379    گرفتن گچ انیزمان شروع و پا یریگاندازه

 379    در گچ یافزودن مواد

 379    گچ ساتن
 379    زهیکرونیگچ م

 379    دراتیه ید گچسنگ ای پسیژ

 380    زمان مصرف گچ از لحاظ دما

 380    كشته اختنس

 380    گچ یهادانه اندازه

 381    یكارترك خوردن گچ علل

 381    مخصوص گچ وزن

 381    وخاكگچ

 382    سیمان
 382    واد تشکیل دهنده سیمان پرتلندم

   I 383   سیمان نوع 
 II    383سیمان نوع 
 III    383سیمان نوع 

 IV    383 نوع سیمان
 V    384سیمان نوع 



 

     384    سیمان اصلی تركیبات خواص

 384    سیمان در یک نگاه كلی )خالصه مبحثی كه رفت(

 386    بتن

 387    های الیافیکاربردهای بتن
 387   ها دال
  387    های روی بستردال
  387    هاای سقفهای سازهدال

 387   ها عرشه پل
 387    تیرها

 387    رهایخمش در ت
  388    ستون -ت تیراتصاال

  388    مالحظات مربوط به خستگی خمشی
 388   برش در تیرها 

 388   ها برش در دال
 389    شات كریت

 389   ر كاویتاسیون فرسایش در اث
 389   كاربردهای دیگر 

  389    استفاده و كاربرد بتن الیافی در ایران
  WWCB 391   بتن  الیاف هایپانل
 392    تن عبور دهنده نورب ،الیتراکان

 392    موارد كاربرد
 393    هابلوك

 393    مشخصات تکنیکی
 393    تركیبات

 393    هااندازه بلوك
 393   المپ الیترا كیوب 

 394    انواع بتن با سیمان پرتلند
 396    (PIC) پلیمر با شده اشباع بتن
 396    (PCC) پلیمری سیمان با بتن
    396    پلیمری مواد با بتن

 397    سیمان پرتلند فاقدانواع بتن 
 397    (PC) پلیمری تنب

 397    بتن هایكنندهروان

 398    آلومینیوم
 398    آلومینیوم كشف تاریخچه

 398    منابع و پیدایش

 398    معرفی

 398    توجه قابل هایویژگی

 399    كاربردها

 399    نیومآلومی فراوان كاربردهای از برخی
 402    هشدارها

 403    شیشه

 403    نور جستجوی در

 404    نوین هایحركت و ایشیشه معماری

 404    هاآن كاربرد و شیشه انواع

 404    رنگی شیشه

  405    (پیركس) آتش ضد شیشه

 405    مسطح شیشه

 405    (مضاعف) دوجداره شیشه

 405    سکوریت شیشه

  405    مانیساخت سکوریت شیشه

 405    نشکن شیشه

 406    ضدگلوله شیشه

 406    (بازتابنده) انعکاسی شیشه

 406    ای در ساختمانشیشه كاربرد آجر

 406    ایشیشه آجرهای از استفاده مزایای و كاربرد

 408    قیر

 408    ؟چیست قیر

 408    قیر انواع

  408    طبیعی قیر و نفتی قیر

 409    دمیده قیر

 409    محلول یا مخلوط قیر

 409    امولسیون قیر

 409    كاربرد

   409    كاریعایق
 410    قیر مشخصات

 410    نفوذ درجه
 410    گرانروی

 410    اشتعال درجه
 410    وزنی فتاَ

 410    انگمی یا پذیریشکل
 410    خلوص درجه
 410    نرمی درجه

 411    قیر خصوصیات تعیین هایآزمایش



 

 411    روان قیر چشمه

 411    قیرگونی

 411    الیه یک
 411    الیه دو

 412    رنگی قیر

 413    هادانهرنگ فیزیکی خصوصیات

 414    مصرفی هایدانهرنگ مقدار

 414    آهنهای اكسیددانهمشخصات رنگ
  414    رنگی آسفالت

 414    های دوغابیدانهخصوصیات فیزیکی رنگ
  415    ساختمان هایپوشکف انواع با شناییآ

 415    سنگ

 415    سنگ از استفاده مشکالت
 415    سرامیک

 415    سرامیک از استفاده مشکالت

 415    موزاییک

 415    چوبی پوشكف یا پاركت

 415    پاركت از استفاده مشکل

 416    موكت

 416    موكت از استفاده مشکالت

 416    لینولیوم یا یپالستیک پوشكف

 416    لینولیوم از استفاده مشکالت

 416    نتیلم

 416    بیمعا
 417    موزاییک

 417    تعریف
 417    الیه رویه و یا رنگ موزاییک

 417    الیه زیرین یا نارین
  417    کییتولید موزا هایروش

 417    روش پرسی
 417    ایروش ویبره

 417    کییتولید موزا هایروش

 417    ها گرانیتی و معمولیموزاییک
 417    ایهای ویبرهموزاییک

 417    موزاییک شسته
 418    ایالیهها تکموزاییک

 418   ظاهری و نمای سطح رویه  شکلها بر اساس بندی موزاییکطبقه

 418    موزاییک سیمانی
 418    موزاییک سنگدار
 418    موزاییک شیاردار

 418    یک شستهیموزا
 418    یک پالكییموزا

 418    هاآزمایش

 419   آشنایی با تکنولوژی واتر جت 
 419    واترجت چیست

 419    لوژی واترجتهای تزیینی با تکنوآشنایی با انتخاب سنگ

 420    مواد مصرفی

 420    هاساینده

 420    فواید واترجت

 422    سرعت واتر جت
 422    میزان برش اجسام ضخیم و قطور با واترجت

    422    ساینده مواد تغذیه سیستم

 423    وود ترمو با آشنایی

 423    اول فاز
 423    دوم فاز
 423    سوم فاز

 423    وود ترمو كاربرد

 424    ترمووود نصب روش

 424    ترمووود )ترموچوب( مزایای

 425    هبلکس آجر

 425    مخصوص وزن
 425    فشاری مقاومت
 426    فنّی مزایای

 426    اجرایی مزایای

 426    اقتصادی مزایای

 426    اجرایی دستورات

  427   مایهبن
 
 
 

http://www.civilrudehen.ir/post-98.aspx
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