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ي هراز جاده5اين دانشگاه در جنوب غربي شهر آمل در كيلومتر . تاسيس شد1375دانشگاه آمل در سال 

ر حال اين موسسه غير انتفاعي د. اي جنگلي مشرف بر رود هراز بنا شده استدر طبيعتي زيبا روي تپه

ي ساختمان پرديس دانشگاه. باشدحاضر متشكل از چندين دانشكده و امكانات رفاهي و آموزشي مي

ات باال كه به غير از طبق. باشد كه طبقات زيرين به نسبت به هم شبيه اندطبقه مي6دانشگاه شمال آمل در 

.  دباشمي( ي چهارمطبقه)و معاونت ها ( ي پنجمطبقه)و دفتر رياست ( ي هم آخرطبقه)اتاق كنفرانس 
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سايت دانشگاه پرديس شمال
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.  ها و راهروهاي آن وجود داردباشد كه در اتاقمي( ضد حريق)اين ساختمان مجهز به سنسورهاي آب 
.  باشدسيستم گرمايشي آن مجهز به شوفاژ است كه شوفاژها داراي ترموستات مي

روها ها و راهها وجود دارد ولي در راه پلهباشد كه در تمام اتاقسيستم سرمايشي اين ساختمان كولر مي
. هيچگونه سيستم سرمايشي وجود ندارد

(  در سمت شرق راه پله) هاي ورودي به هر طبق در هر طبقه يك سرويس وجود دارد كه كنار راه پله
ي وجود باشد، كه با توجه به عدم وجود سيستم تهويه و قرار گرفت در قسمت شرقي كه امكان آلودگمي

.  باشددارد، مورد تذكر مي
گرد راه باشد كه بيش از دو نفر كنار هم بيشتر ظرفيت ندارد، و قسمت پاراه پله ها داراي عرض كم مي

و اي است كه رود هراز ، جنگل هاي اطراف دانشگاهباشد كه داراي پنجرهها به صورت نيم دايره ميپله
در سمت )هاست اين ساختمان داراي آسانسوري است كه كنار راه پله. ي هراز در معرض ديد استجاده

ميسر ...( جنگل، رود و)نماي بيروني آن شيشه اي است و امكان ديدن مناظر اطراف ( غرب راه پله
. شودمي

راي باشد، كه عايق خوبي بهاي ساختمان پرديس دانشگاهي دانشگاه شمال ، دو جداره ميتمام پنجره
كه وجود دارد( مطالعه)باشد، خصوصا اينكه در اين ساختمان سالن كتابخانه مي... آلودگي صوتي و 

.  ايداحتياج به سكوت از شرايط اوليه به حساب مي
. دهيمحال با توجه به نوع ساختمان هر طبقه را مورد تجزيه و تحليل قرار مي
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ي )ورودي اصلي  (غرب 
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ر ي هراز به ساختمان پرديس نگاه كند، ديعني اگر كسي از جاده)ورودي شرقي ساختمان است ،
ه علت ، كه از ورودي اصلي ساختمان كوچكتر است ولي ب(باشدكند، اين در ميورودي كه مشاهده مي

.  آيداي به حساب نميشود، اين مساله نقيصهتردد كمتري كه از ورودي شرقي مي
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اي است و به كه به صورت شيشه. گردددر اين عكس درب ورودي شمالي ساختمان مالحظه مي
. شودطرف درون و بيرون باز مي
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باشد اينورودي اصلي ساختمان همان ورودي غربي است كه از بيرون مشرف به مسجد دانشگاه مي
.  آيدورودي داراي درب هوشمند است كه با توجه به اصلي بودن آن، از محاسن به حساب مي
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.  كه راهنماي مراجعين است. قسمت جلوي درب ورودي اطالعات وجود دارد
قبال شويم و همانطور كهاين قسمت ، فضاي نسبتا بزرگي است، كه به محض ورود وارد اين فضا مي

ه متاسفانه در اين قسمت صندلي هايي تعبيه شده ك. اشاره شد، اطالعات در اين قسمت تعبيه شده است
.  در اين عكس قابل مشاهده نيست
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ور ديده و آسانسهنگام ورود به هر طبقه پس از پيمودن آخرين پله در قسمت شرقي ديواري مابين راه پله
.  كه اين نقيصه در تمام طبقات وجود دارد. كنيم داراي نقص باشدكه فكر مي. شودمي

ودن ، باشد كه عالوه بر پرت بفضاي برقي ميشود زير راه پلههمچنين همانطور كه در عكس مالحظه مي
.  ي نامناسبي داردجلوه
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در عين حال در. ها، آسانسور و اتاق تداركات نو راهروها مناسب استها در راه پلهبه علت وجود پنجره
.  شوداستفاده مي( مهتابي)روز از نورهاي مصنوعي 



3-16 Forecasting

م كه در اين عكس ه. ها است كه قبال اشاره شداز نقايص اين ساختمان وجود فضاي پرت زير راه پله
.آيداين مساله به وضوح به چشم مي. ياول گرفته شدي ارتباطي جنوبي به طبقهاز راه پله
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.  تاس( باشداين عكس در راهرو مي)همانطور كه بيشتر اشاره شد، اين ساختمان داراي سنسور آب 
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ار كه در داخل فضايي خالي كن. ي طبقات وجود دارندها و كپسول هاي آتشفشاني در همهآبسرد كن
.  سرويس بهداشتي قرار دارند

3-19 Forecasting

د، ي برادران در اين طبقه مي باشسالن مطالعه
براي ساختماني كه يك در ورودي دارند، قرار 

ي همكف بعلت تردددادن اين سالن در طبقه
زياد و ايجاد آلودگي مستقيم از طريق ورودي

اشكال ياد شده مرتفع . شرقي ميسر است
. گرددمي

همانطور كه در عكس نمايان است فضاي 
داراي باشد كهكتابخانه به صورت نيم دايره مي

ن لذا نور كافي در اي. پنجره هاي بسيار است 
سالن وجود دارد، و چون اين سالن در طرف 

ي شرقي ساختمان قرار دارد ، امكان مشاهده
طبيعت اطراف وجود دارد ، الزم به ذكر است 

رار كه در اين سالن دو كپسول آتشفشاني ق
. دارد
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ت ها شوفاژ اسسيستم گرمايشي در اين ساختمان در تمام راهروها و اطاق. همانطوري كه اجماال بحث شد
.باشدكه سالن كتابخانه داراي هفت عدد شوفاژ مي
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عي و از نور مصنو. است( حدود يك متر)ي همكف، داراي پهناي كم پاگرد راه ارتباطي جنوبي به طبقه
است الزم به يادآوري است كه مكان آسانسور در آنچه كه در پالن وجود دارد، متفاوت. استفاده شده است

. با آنچه كه اعمال شد
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ه اگر باشد بدين صورت كها بسيار كوتاه ميشود، سقف راه پلههمانطور كه در عكس مالحظه مي
. شودي زيرين شود، بدون توجه، با مشكل مواجه ميكسي وارد طبقه
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است با توجه به اينكه امور مالي در اين قسمت ( متر5/1حدود )اين قسمت از ساختمان داراي پهناي كمي 
يز اين قمت داراي راهروي اضطراري ن. باشد، اين امر يك اشكال استهاي پر تردد ميقرار داشته و از مكان

.  باشدمي
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است كهه بها توجهه بهه اينكهه در مواقهع خهاد اسهتفاده ( متر20/1)ي اضطراري حدود پهناي هر راه پله
.  شود پهناي مناسبي استمي
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د در اين كتابخانه ي مركزي وجو
ز دارد، در واقع مخزن كتابخانه ني
در اين قسمت وجود دارد كه با 
توجه به ترددهاي خاد كه در 

د، گيرمخزن كتابخانه صورت مي
انتخاب فضاي زياد براي مخزن 

همچنين ميز . الزامي نيست
تون مربعي شكل بزرگي كه دور س

شود، امكان اينوسط مالحظه مي
ها برايآورد كه كتابرا فراهم مي

در اين قسمت ... جمع آوري و 
. گذاشته شود
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سال تئاتر
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ضافي همانطور كه قبال اشاره شد، اشكالي كه در تمام طبقات به وضوح نمايان است، وجود ديواري ا
ز ي منتهي به راهرو با آسانسور به طول حدود دو متر است، كه مانع ورود نوري كه ابين راه پله

.  شودآيد، ميآسانسور به داخل ساختمان و راهروها مي
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مصنوعي موجب ( مهتابي)است و نور 80/1شود كه داراي پهناي تقريبي در اين قسمت راهرو مشاهده مي
ت در عكس كه قسمت ابتدايي كه جلوي اسانسور اس) در قسمت انتهايي و ابتدايي . شودروشن كردن فضا مي

.  راهرو صندلي هايي نصب شده است( شودمشاهده نمي
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همانطور كه در عكس مشاهده 
شود، از فضاي خالي مابين مي

كه )سرويس بهداشتي و انبار 
با قرار ( ديوارهاي آن از چوب است

اني دادن آب سرد كن، كپسول آتشفش
ده ي بهينه شو سطل زباله استفاده

.  است
همانطور كه قبال اشاره شد، سرويس
بهداشتي در تمام طبقات، در وسط
راهرو قرار دارد و در قسمت شرقي 

ساختمان تعبيه شده كه موجب 
شود كه هنگام طلوع خورشيد از مي

ده مشرق بوي نامطبوع در راهرو پراكن
، و هايي هستشود، البته داراي پنجره

ه ليكن چون در قسمت شرق هست، ب
جره علت نداشتن سيستم تهويه ، پن

ا ي فضتوانند چندان در تهويهها نمي
. موثر باشند
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دانيد، در هر مركز همانطور كه مي
خصوصا مراكز آموزش )آموزشي 

نياز به يك سايت براي ( عالي
ي دانشجويان براي انجام استفاده

يك نياز مبرم است، ... ها و پروژه
هاي ارتباطي به اين سايت پر راه

ي هيكي از راه پل: تردد دو گونه است
ي ي شرقجنوبي و ديگري از راه پله

الزم به ذكر است كه درب ورودي 
سايت به سمت داخل است كه با 
ن توجه به ازدحام سايت از نقايص اي

.  آيدقسمت به حساب مي
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طور كه اول است البته با كاربري متفاوت همانيهمانطور كه قبال اشاره شد، طبقات دوم و سوم عين طبقه
ي را ايجاد اي است كه فضايي كافبينيم و قبال يادآوري شد پاگردها به صورت نيم دايرهدر اين عكس مي

. كرده است 
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رار نگرفته با توجه به اينكه طبقات باالتر امكان عكس برداري وجود نداشت، مورد نقد و بررسي دقيق ق
.  است

هاي ديگر دانشگاه هست ودر مجموع چون اين ساختمان، پرديس دانشگاهي است، در كنار مجموعه
ع اين در واق. قابل مشاهده است... ها، رود و در قسمت شرقي ساختمان طبيعت بيار زيباي آمل، جنگل

شرف به كه م.ي آخر اتاق كنفرانس وجود دارد ساختمان بلندترين ساختمان دانشگاه است كه در طبقه
ه و از طرف شمالي ب( طرف غربي ساختمان)اين ساختمان از يك طرف به نماز خانه . تمام جهات است

. اي ارتباط دارددانشكده
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پيشنهادات مورد نظر
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:گرددپيشنهادات زير مطرح مي. لذا با توجه به توضيحات اراده شده و نواقصي مطرح شد

تمان و نماي لذا با توجه به اسكلت ساخ. بيشتر اشاره شد كه امكان سرويس بهداشتي نامناسب است(1
ورت بوي آن پيشنهاد گروه اين است كه مكان سرويس بهداشتي با آسانسور تعويض گردد، بدين ص

ندگي اي در وسط امكان پراكرسد و همچنين قرار گرفتن آسانسور شيشهنامطبوع به كل راهروها نمي
. شودنور پخش شده از آسانسور به داخل راهروها بيشتر مي

نبار اين ها به اتوان با تبديل كردن آنهاست، لذا مياز مشكالت ديگر، وجود فضاهاي پرت زير راه پله( 2
. مشكل را برطرف كرد
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ن ي دانشگاه شمال قرار دارد، به نظر گروه اگر ايساختمان پرديس دانشگاهي در كنار مجموعه( 3
هولت ي دانشگاه قرار داشته باشد، مناسبتر است، زيرا دانشجويان با سساختمان در وسط مجموعه

ها انشكدهبيشتري به آن دسترسي دارند و در واقع اين ساختمان به عنوان نماد بايد در وسط و ديگر د
.  در گرداگرد آن قرار بگيرند...( اعم از سالن هاي ورزشي، بانك و )و مراكز 
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ت و همانطور كه در نقشه مشخص شده ، اتاق كنترل سيستم برق ساختمان در طبقه همكف اس( 4
ي زيرين قهي زيرزمين قرار دارد، بهتر آنستكه اين اتاق به طبدر طبقه... چون تمام تاسيسات شوفاژ و 

.  انتقال يابد

3-37 Forecasting

با توجه به اينكه امور مالي در قسمت زيرزمين شمالي قرار دارد و از درب ورودي و راهروي كوچكي( 5
ار و يك دربي كن( يعني به محض ورود، وارد امور مالي شويم)توان راهرو را حذف كرد برخوردار است، مي

. وجود دارد، قرار داد( نه چندان الزم)آن كه سرويس بهداشتي 
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دا كرد و توان قسمتي از سالن را جي همكف قرار باشد، بسيار بزرگ است، ميسالن مخزن كه در طبقه( 6
.  اختصاد يابد...( اعم از روزنامه و )ي عمومي به مطالعه


