


1محدوده 

اساتید نام درس نام فضا

متینیدکتر محمد رضا 
حسینیبهشیددکتر 

مهندس احمد طالبی نژاد

کارشناسی ارشد معماری2طرح 
طراحی مجموعه شهری در مجاورت بازار کاشان

1کالس 

سیمونیپیونیکدکتر 
کیانیرشامهندس 

مهندس علی بدری
حافظیمهندس سارا 

، کارشناسی مهندسی معماری2ترکیب آتلیه
(1مقدمات طراحی معماری )

سالن 
اجتماعات

شما اینجا هستید

(1محدوده)محدوده قابل حرکت 

1راهنمای بازدید محدوده 

و یوا موو درگکیبورد به همراه ←↑→↓جهت حرکت در فضا از کلیدهای  -1
.یدخود استفاده بفرمائتبلتنشانگرهای حرکت و تغییر جهت در گوشی یا 

قورار نمائید تا روبروی اثور( کلیک)جهت مشاهده پوستر مورد نظر، آن را انتخاب -2
. بگیرید

ر مورد نظر، در صورت نیاز به مشاهده پوستر با کیفیت باالتر، پس از انتخاب پوست-3
در لطفوا. لینک تصویر مورد نظر با کیفیت باالتر در اختیار شما قرار خواهد گرفوت

.  خود به آدر  مذکور مراجعه بفرمائیدمرورگر

 هاقسومتبه علت محدودیت در بستر بکارگیری شده امکوان حرکوت بوه تموامی -4
موا امکان پذیر نیست و محدوده حرکتی، قسمت پر رنگ نشوان داده شوده در راهن

. می باشد



2محدوده 

اساتید نام درس نام فضا

مستغنیعلیرضادکتر
فخاریمريمدکتر

صدريانمهندس زهرا 

1معماریطرح 
مسكونیخانه طراحی

2آتلیه

اساتیدگروه  کارشناسینهايیطرح  1اتاق 

مهندس فیاضیمهندس صادق 
صدراالشرافیهدی 

مسعودیمهسامهندس 

3معماریطرح 
نمايشیهایموزه هنر 

2کالس 

ارژمندمحمود دکتر
شكوریرضا دکتر

5معماریطرح 
مسكونیمجتمع طراحی

2اتاق 

شما اینجا هستید

(2محدوده)محدوده قابل حرکت 

2راهنمای بازدید محدوده 

و یوا موو درگکیبورد به همراه ←↑→↓جهت حرکت در فضا از کلیدهای  -1
.یدخود استفاده بفرمائتبلتنشانگرهای حرکت و تغییر جهت در گوشی یا 

قورار نمائید تا روبروی اثور( کلیک)جهت مشاهده پوستر مورد نظر، آن را انتخاب -2
. بگیرید

ر مورد نظر، در صورت نیاز به مشاهده پوستر با کیفیت باالتر، پس از انتخاب پوست-3
در لطفوا. لینک تصویر مورد نظر با کیفیت باالتر در اختیار شما قرار خواهد گرفوت

.  خود به آدر  مذکور مراجعه بفرمائیدمرورگر

 هاقسومتبه علت محدودیت در بستر بکارگیری شده امکوان حرکوت بوه تموامی -4
موا امکان پذیر نیست و محدوده حرکتی، قسمت پر رنگ نشوان داده شوده در راهن

. می باشد



 هوایمرورگرهواینسخه آخریناز،شخصیرایانهبانمایشگاهازبازدیدجهتلطفا-1
ChoromeیاFirefoxبفرمائیداستفاده.

ذکورگر هایمرورطریقازتوانیدمیتبلتیاگوشیبانمایشگاهازبازدیدمنظوربه-2
.بفرمائیداقدامArtstepافزارنرمنصبطریقازیاوشده

Googleدرافزارنرمدانلودلینک Playاندرویدهایسیستمبرای:

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.dataverse.artstepsv2

:iOSهایسیستمبرایAppStoreدرافزارنرمدانلودلینک

https://apps.apple.com/us/app/artsteps/id1421672085?ls=1

فضوادرسسپوبفرمائیدصبرنمایشگاهقسمت هایتمامیشدنبارگذاریتالطفا-3
نودینچتوااسوتممکنشماباندهنایپوسرعتبهبستهبارگذاری)کنیدحرکت
(.بیانجامدطولبهدقیقه

سوازیمودلامکوان،مجازینمایشگاهدراستفادهموردسامانهمحدودیتعلتبه-4
هوتجلطفوا.اسوتنداشوتهوجودملیباغمعماریدانشکدهفضایتمامییکپارچه
.بفرمائیدمراجعه2و1هایمحدودهراهنمایبهبازدید

:نمایشگاه به آدر  های زیر مراجعه بفرمائید2و 1برای مراجعه به محدوده های -5

:1محدوده 

https://www.artsteps.com/view/5f3ad8c84598aa6cc6e59544

:2محدوده 

https://www.artsteps.com/view/5f3ceeaf33bfe95212a3aaa1

،کومتحالوسوهبورمی توانیدراشدهسازیشبیهمحیطکیفیت،بازدیدهنگامدر-6
 .بفرمائیدتنظیمزیادیامتوسط

شدهارائهلینکوانتخابراآن،باالترکیفیتباپوسترهامشاهدهبهنیازصورتدر-7
 .بفرمائیدکپیخودمرورگردررا

یواوموو درگهموراهبوهکیبوورد↓→↑←کلیودهایازفضوادرحرکتجهت-8
.دبفرمائیاستفادهخودتبلتیاگوشیدرجهتتغییروحرکتنشانگرهای

:بگذاریدمیاندرماباراخودانتقاداتوپیشنهادات،نظراتلطفا-9

https://forms.gle/fg94YaFo31uPKT4w8

نمایشگاهراهنمای بازدید  
7مشق هنر آنالین

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.dataverse.artstepsv2
https://apps.apple.com/us/app/artsteps/id1421672085?ls=1
https://www.artsteps.com/view/5f3ad8c84598aa6cc6e59544
https://www.artsteps.com/view/5f3ceeaf33bfe95212a3aaa1
https://forms.gle/fg94YaFo31uPKT4w8
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