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 فهرست مطالب:

 

 

 13                                    : پیش گفتار

 

              : تعریف مسئلهی در  مفاهیم بنیاد:  فصل اول

  

    16             تعریف آموزش و پرورش  -1-1

                     16                         بررسی نظام آموزش و پرورش در ایران -1-1-1 

           17           گاههای نظام تحصیلیددی -1-1-2 

           17          آموزش و پرورش پیش از دبستان  -1-1-2-1

 18                                 دوره ابتدائی -1-1-2-2 

    19          دوره راهنمائی -1-1-2-3 

 20           نظام آموزش دوره متوسطه  -1-1-2-4

 

                            :                                        تعریف مدرسه -1-2

                       21                            وجوه تکامل جسمی نوجوان -1-2-1 

           

 22                  تفاوت های دختر و پسر -1-2-2 
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 24    : مکان یابی کالبدی فضا های آموزشی فصل دوم

 25                       سازگاری  -2-1

 25       آلودگی های محیطی -2-2 

 25      آلودگی صوتی -2-2-1

 26      آلودگی هوا -2-2-2

 26      آلودگی محیط-2-2-3

 26      آلودگی بصری-2-2-4

 27      ارتباط با کاربری های مختلف -2-3

 27     کاربری آموزشی و کاربری مسکونی -2-3-1 

 27     کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی -2-3-2 

 28     و کاربری بهداشتیکاربری آموزشی  -2-3-3 

 28                کاربری آموزشی و کاربری تجاری -2-3-4 

 28              کاربری آموزشی و فضاهای سبز شهری -2-3-5 

 28   کاربری آموزشی و شبکه ارتباط و حمل و نقل شهری -2-3-6

 29     کاربری آموزشی و دیگر تاسیسات شهری  -2-3-7 

 

 وحجم کالبدی مدارس:  ویژگی های فرم -2-4

 30                          سیمای شهری مدارس-2-4-1 

 30           مدرسه و گره شهری-2-4-1-1

 30                      خط آسمان فضاهای آموزشی -2-4-1-2  
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 30                       ساماندهی فضائی در فضاهای آموزشی -2-4-1-3  

 31              مل فیزیکی موثر بر فضای آموزشیکالبد و عوا -2-4-2 

 35                مبلمان آموزشی در کالس درس -2-4-2-1 

 

  مطالعات موردی در معماری مدارس ایران :فصل سوم

 37        مدارس قدیم -3-1 

 37      مدارس و مراکز علمی بزرگ

 38             ویژگی های معماری مراکز آموزشی ایران باستان

  42       مدارس سنتی -3-2

 43                 "الگوی کالسیک مدارس سنتی ایران"مدارس صفوی    

 43                خان شیرازمدرسه  -

 44               چهارباغ اصفهانمدرسه  -

 45                مدارس کنونی : -3-3

 45               پیدایش مدارس جدید - 3-3-1

 49      رس خارجیانمدا -3-3-2

 52               گسترش مدارس مدرن -3-3-3

 54        مدارس فردا -3-4 

 

 

  سازماندهی فضائی در فضاهای آموزشی :فصل چهارم

 56      سازماندهی مرکزی -4-1

 72      سازماندهی خطی -4-2

 85     سازماندهی شعاعی -4-3

 90    سازماندهی مجموعه ای یا گروهی -4-4
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               :                          کالبد فیزیکی فضاهای آموزشی : فصل پنجم

 96                           کالس درستراکم جمعیت 

 97                   :خصوصیات فیزیکی کالس درس

              98                            نور در کالس درس: -

              99                 صوت در کالس درس: -

 100                                  شرایط حرارتی کالس درس: -

 101                      تهویه کالس درس: -

 103                    الگوی چیدمان کالس درس: -

 104                      رنگ کالس درس: -

 107                        فرم کالس درس: -

 109                        اندازه مبلمان آموزشی در کالس: و بررسی ابعاد

 

            113     ی آموزشیتقسیم بندی فضاها 

          

 118               (پاکدشت-تهران) مطالعات کالبدی بستر طرح:  فصل ششم

 

 151                                           :مدرسه البرز بررسی و تحلیل نمونه موردی : فصل هفتم

172 :                                                                     RReeiimm نمونه موردی مدرسهنمونه موردی مدرسه    

 

 :ارائه طرح: فصل هفتم
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 فهرست عکس ها

 44                                   ز:                                                        مدرسه خان شیرا

 

    45                                             :                                        مدرسه چهارباغ اصفهان

 

 50                         :،نخستین الگوی مهم از مدرسه جدید در ایران1352مدرسه البرز،تهران 

 55                                                                                          :سازماندهی مرکزی

         60                                                                  : جهات اقلیمی در سازماندهی مرکزی  
 

    68                                                                                      :مدرسه ای در آمریکا

                      

 68                                                        : ه.ق 1058مدرسه جده بزرگ اصفهان 

      69                       مجموعه آموزشی ایران زمین تهران:                                                

  70                  مدرسه آقا بزرگ کاشان:                                                                   

  81                  مدرسه هلن کلر در آلمان:                                                                 

   82                                                                          :  مدرسه ای در هماشیر انگلستان

 

 84                                                                                     مدرسه ای در فنالند:     

   

 88                                                آمریکا:                                           مدرسه ای در
 

     94                                                   ن:                         مدرسه شیخ محمدعلی اصفها 
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 :نقشه هافهرست 

        44                           :                                                               مدرسه خان شیراز

 

  45                                               :مدرسه چهار باغ اصفهان

 

 51   :                                                             ،نقشه همکف، 1352مدرسه البرز،تهران 

 

 55                                                          :          فضاهای فرعی در سازماندهی مرکزی

 58:                                                                         انتظام فضا در سازماندهی مرکزی

 

 62             :                                                     ارتباط با واسطه در سازماندهی مرکزی

 64:                                                                قرارگیری ورودی در سازماندهی مرکزی

 

          65:                                                                قرارگیری ورودی در سازماندهی مرکزی

 66                                                                       : محصوریت در سازماندهی مرکزی

 

         68:                                                                                 کاربرد سازماندهی مرکزی

  71                                      :                                              مدرسه آقابزرگ کاشان

 

 73:                                                                                           سازماندهی خطی

         76:                                                                        فضای اصلی در سازماندهی خطی

 

 78:                                                                      مسیر حرکتی در سازماندهی خطی

 83:                                                                                      فرم سازماندهی خطی
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 فهرست جدول:

 

 111:                                              لمان آموزشی در کالسابعاد و اندازه های مب -1جدول

    

 

  113                                                                           تقسیم بندی فضاهای آموزشی:

 

                                                                                                                                                                 

                                                 131    :  ساله 30: بارندگی ماهانه ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی طی دوره  9جدول شماره 

 )/ میلیمتر 1354 -85 (

                                                                                                                 133       

                  :(1385)  -وضع جوی ایستگاه سینوپتیک ورامین برحسب ماه :  10جدول شماره 

                                                                                                    

 

/     1354-85) :ساله 30: درجه حرارت ایستگاههای سینوپتیک هواشناسی طی دوره  11شماره 

  136:                                                                                                    )سانتیگراد

 

 

   137             :(1385) –ضع جوی ایستگاه سینوپتیک ورامین برحسب ماه و:  12جدول شماره 

 

 

 148                                                           :کدشتاپ: منابع تأمین آب 13جدول شماره 

 

 


