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، با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی که در طول تاریخها سنگ

کاری در کندهای مسکونی خانهساخت وسایل مورد نیاز و مایحتاج روزانه و  ،از نخستین ابزارهای دستی دارند،

ند. به طوری که سته ناپذیر از زندگی مایید، جزء جدانکه کاربردهای فراوانی داراکنون تا هم گرفته دل غارها

های مختلف، بسیار مورد استفاده قرار ها جهت مصالح ساختمانی و از نظر جنبه تزیینی در بخشسنگامروزه 

 گیرند.می

اقدام به راه اندازی نخستین کارگاه  9831در سال تبریز، اسالمی دانشگاه هنر  کاربردیدانشکده هنرهای 

آموزش  وجهت ترغیب ن راستا در اقدامی تکمیلی میدر ه صورت مستقل نمود.حفاظت و مرمت سنگ به

برای  هاها با انواع سنگبه منظور آشنایی هر چه بیشتر آنو  ی مرمت آثار تاریخی خوددانشجویان رشته

های اه دائمی سنگنمایشگ راه اندازی اقدام به طراحی، ساخت و  های هنر کشوردر میان دانشگاه بار نخستین

دانشجویان حفاظت و تا نمود، ، آموزشی حفاظت و مرمت سنگ در قالب درس کارگاهساختمانی و تزیینی ایران 

 در این رابطهر آموزش امها در ارتباط بوده و سنگانواع  شکل ظاهریاز نزدیک با  مرمت سنگ و مخاطبان

 ل گردد. یسهت

 

تزیینی دانشکده هنرهای  _های ساختمانی صورت گرفته جهت طراحی و ساخت قاب سنگ اقدامات

 کاربردی

مد  دگرگونیرسوبی، آذرین و ها طراحی بر پایه سه دسته سنگ با توجه به نیاز این کارگاه به آموزش انواع سنگ

های مختلف ارائه سنگ به صورت قاب در زمینه طرحو اتود دستی پردازی بنابراین شروع به ایدهنظر بود. 

صورت گرفت. در نهایت بعد از بررسی جوانب مختلف کار  ، متحرک و ثابتافقی و عمودی ،یکپارچه و یا سه لتی



با مدنظر داشتن نمایش تعداد زیاد از انواع  سنگ گروهبرای نمایش سه  عمودی و اهمیت آن، طرح برترِ سه قاب

آموزشی برای دانشجویان هدف در دانشگاه با  نمایشگاه و با توجه به اینکه برگزاری انتخابهر دسته سنگ 

، طرح نهایی به صورت دیواری و فتشکل گرها است که دارای محدودیت فضایی برای قرار گرفتن سنگکارگاه 

 .انجام شد افزار راینوتوسط نرم و شکل سه بعدی طرح طراحی جزییات اجراییس سپو ثابت در نظر گرفته شد. 

 نمایش داده شده است.با جزئیات کامل نقشه  طرح سه بعدی 8تا  9 صاویرت در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح سه بعدی در نرم افزار راینو 9ت. 

 

 نقشه جزئیات    2ت. 



    

                    نقشه جزییات   8ت. 

 ساختافزار فتوشاپ و تصویب نهایی طرح، اقدامات الزم جهت بعد از قرار دادن طرح در فضای مورد نظر در نرم 

-ها با یکدیگر و از اطراف لبهفواصل آنها بر روی دیوار، وضعیت قرارگیری قابدر حین طراحی گردید. صورت 

در نظر گرفته بصری  شناسیزیبایی هایجنبهو های الزم اجرایی ضرورتلحاظ گردیده و نهایت دقت، های دیوار 

 .شد

 

 طرح نهایی سه بعدی در فضای کارگاه توسط نرم افزار فتوشاپ 4ت .



در ادامه برای اجرای کار با مشاوره دفتر نظارت دانشگاه هنر اسالمی تبریز، با توجه به موارد موجود تغییراتی در 

هر قاب شامل پنج ردیف  ،طرح اجراییدر  مفید و تأثیرگذار بود.  حدودینحوه اجرای کار صورت گرفت که تا 

23است که در هر ردیف پنج عدد سنگ سنگ × 20 𝑐𝑚  ها به صورت ریل آهنی که از گیرد. ردیفقرار می

×4 جوش خوردن قوطی ×3 و نبشی   3  نصب  𝑐𝑚 8توسط پیچ و رول پولک روی دیوار  ایجاد گردید، بر3

144ابعاد کلی هر قاب دقیق توسط شاقول صورت گرفت.  گیریاندازه ،هاشد و در روند نصب ریل ×

164 𝑐𝑚   20است که با فاصله 𝑐𝑚   80از یکدیگر قرار گرفته و دو قاب کناری از هر طرف 𝑐𝑚   با دیوار

ها را قرار گرفته تا براحتی بتواند سنگای مناسب با دید ناظر ها در فاصلهدارند. ارتفاع قرار گیری سنگ فاصله

صورت گرفته و توسط رنگ مشکی مات پوشش و کشوهای فلزی کاری قطعات بتونهمشاهده کند.  در مرحله بعد 

آمیزی شده تا اثر جلوه بیشتری از همچین در جریان روند کار تصمیم گرفته شد دیوار پس زمینه رنگ داده شد.

 ،نفس بودنبهمتکیبودن،  خصوصیاتی چون اجتماعی دارایکه گرم نگ پرتقالی . با این هدف رخود نشان دهد

انتخاب گردید تا در روحیه دانشجویان اثری مثبت و  تهمراه با سرزندگی و نشاط ذاتی اسدهنده اشتیاق انعکاس

 هایلدر ربه صورت کشویی ها با ترتیب و چیدمانی خاص و منظم بعد از اتمام نصب سنگ سازنده داشته باشد.

 قرار داده شدند. 

ها بر روی آن نصب گیرد و نام هر یک از سنگها قرار میدر فاز بعدی تکمیل طرح یک ورق استیل روی ریل

تر از آهن است و هزینه کمتر و جایجایی و نصب تیره رنگ که سبک   𝑀𝐷𝐹 گردد. قاب مورد نظر از جنس می

 شود. صورت جداگانه نصب میتری دارد انتخاب و دور آن به راحت

 حاشیه طرح نهایی قبل از نصب قاب 5ت .



 

تزیینی ایران در دانشکده هنرهای _های ساختمانینمایشگاه سنگراه اندازی  مهمترین ارکان

 متعلق کاربردی دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 

 : مهدی رازانیطرح اولیه و پیگیری راه اندازی نمایشگاه

 ، مهدی رازانی: فاطمه صحتیهای گالریو نصب قابطراحی، پیگیری ساخت 

: دفتر فنی دانشگاه هنر اسالمی کاری بدنه و قاب پشتیبان و تهیه قاب چوبیاجرا قاب و نصب و رنگ

دفتر  نیا مسئول دفتر فنی و جناب آقای دکتر نژاد ابراهیمی سرپرستتبریز با مساعدهای جدی مهندس دلخواه

 دانشگاه هنر اسالمی تبریز فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 سنگبری آذرداش به مدیریت برادران مردانی :های گالریاهدا کنندگان سنگ

: فاطمه صحتی، حمیدرضا رسولی جابری، بهروز جلوداریان بید گلی، مجموعه همکاران نصب و ساماندهی

سجاد  پوالدیان، سرکار خانم فالحیان، سیدحسین پروینیان معظم،زاده، فاطمه صحتی، شیوا شاهین حسن

، محمد رضا ، سید امین غفاریانزاده ، رامین آزادفر، آرمین ولیه، سعید فاضلیانمهدیان ، عرفانمحمد رحیمی

 شکوری و وحید حسن زاد فانید

 : فاطمه صحتیتهیه گزارش 


