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پروژه ی مورد نظر باز سازی یک ساختمان سه طبقه ی 50 ساله ست که قرار است کار بری آن از خانگی به اداری تبدیل شود. 
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Design Brief تفهیم نامه طبقه اول    

ورودی:
تغییر کاربری ورودی ساختمان از حالت خانگی به یک ورودی متناسب با فعالیت های شرکت با 

توجه به طراحی داخلی ساختمان.
- برداشتن دیوار پوش های چوبی 

- طراحی نور پردازی از کف
- طراحی استند و...

- نصب کفپوش

نشیمن طبقه اول
تغییر کاربری از اتاق نشیمن به محل استقرار منشی و مبلمان انتظار.

- طراحی میز منشی
- سفارش مبلمان انتظار

- نصب کفپوش

پذیرایی
تغییر کاربری به محل استقرار کارمندان

- طراحی میز ها و کمد های مربوطه
- سفارش صندلی و ...

آشپزخانه
تغییر خاصی در کاربری آشپزخانه در نظر گرفته نشده به جز فراهم آوردن فضای غذا خوری برای 

کارمندان.

- تعویض کابینت های قدیمی
- طراحی کابینت جدید

- سفارش میز و صندلی و تجهیزات آشپزخانه )شیراالت، سینک، گاز، هود و ...(
- نصب کاشی کف

اتاق خواب 1
تبدیل به محل کنفرانس کارمندی
- طراحی میز ها و کمد مربوطه

- نصب کفپوش

اتاق خواب 2
تبدیل به محل استقرار مدیر تبلیغات

- طراحی میز ها و کمد مربوطه
- نصب کفپوش

حیاط شمالی
تبدیل به محل استراحت کوتاه مدت کارمندان

- رنگ دیوار 

سرویس طبقه اول
حفظ کاربری

- تعویض کاشی ها
- سفارش همه ی تجهیزات )سنگ توالت، روشویی، شیر آالت و ...(
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Design Brief تفهیم نامه طبقه دوم    

اتاق خواب 3
تبدیل به اتاق کار معاونت
- طراحی میز ها و کمد ها

- نوسازی بالکن
- تعویض مزاییک کف بالکن

اتاق خواب 4
تبدیل به اتاق کنفرانس اصلی

- طراحی میز کنفرانس، کمد ها و میز پذیرایی
- سفارش ویدئو پروژکتور و پرده

اتاق خواب 5
تبدیل به اتاق مدیریت

- طراحی میز و کمد ها 

رختکن
IT تبدیل به اتاق

حمام
تبدیل به اتاق شبکه

اتاق خواب 6

تبدیل به اتاق مدیر مالی و کارمند
- طراحی و کمد ها

اتاق خواب 7
تبدیل به اتاق مدیر بازرگانی

- طراحی و کمد ها

سرویس طبقه دوم
حفظ کاربری

- تعویض کاشی ها
- سفارش همه ی تجهیزات )سنگ توالت، روشویی، شیر آالت و ...(

سالن طبقه دوم
- آماده سازی برای استقرار مسئول دفتر مدیریت و سالن انتظار

بالکن مدیریت
- ایجاد فضای سبز

- تعویض قیر گونی و مزایک

نورگیر
حفظ کاربری
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Design Brief تفهیم نامه زیر زمین و ...    

موتورخانه
تغییر خاصی در کاربری موتور خانه نمی کند 

-تعمیرات مورد نیاز

اتاق سرایداری
- گسترش اتاق سراداری به منظور ایجاد فضای بیشتر

سرویس سرایداری
حفظ کاربری

- تعویض کاشی ها
- سفارش همه ی تجهیزات )سنگ توالت، روشویی، شیر آالت و ...(

پارکینگ 
حفظ کاربری

- رنگ سقف پارکینگ
- تعمیر لوله ی فاضالب

اتاق مهمانی
تغییر کاربری اتاق مهمانی به سالن آموزش

- کم کردن گچ بری های سقف
- برداشتن آب نما

- ساخت ستون جدید

- تعویض سرامیک

سرویس مهمانی
حفظ کاربری

- تعویض کاشی ها
- سفارش همه ی تجهیزات )سنگ توالت، روشویی، شیر آالت و ...(

نما
- طراحی نما

- سفارش ترمو وود
- سفارش گاردن وال

حیاط جنوبی
- فضا سازی
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نقشه برق کشی طبقه اول    
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نقشه برق کشی طبقه دوم    
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نقاشی    

سرپرست گروه: آقای اعضامی
تعداد اعضا: 4 نفر

تیم نقاشی از ابتدای پروژه در محل حضور داشته و به صورت همزمان با دیگر گروه ها کار نقاشی را پیش می بردند. 
کلیه ی سطوح دیوار ها بتونه کاری شد. بتونه از رنگ روغن، مل و تینر روغنی ساخته می شد. 

کار رنگ آمیزی طبقه دوم قبل از طبقه ی اول به پایان رسید که فضا برای شروع عملیات کف سازی آماده کند. 

دیوارها
دیوار ها ابتدا کامال بتونه کاری شدند و سمباده خوردند تا سطحی صاف برای رنگ آمیزی فراهم شود. تمامی ترک های بزرگ و جای کلید پریز های قدیمی که در طراحی فضای جدید احتیاجی به آنها 

نبود با گچ پر شدند و روی آنها هم بتونه شد.

سقف ها
بعد از بتونه کردن همه سقف ها و ترمیم مناطق ترک خورده و سوراخ های باقی مانده از نور پردازی قدیمی در سقف، تمامی گچ کاری های سقف پیستوله رنگامیزی شد که رنگ به تمامی نقاط درون گچ 



صفحه 19

کاری ها برسد. سپس با قلمو روی گچ کاری ها و با غلطک سطوح وسیع تر را با رنگ پالستیک 
پوشش دادند. دلیل استفاده از رنگ پالستیک برای سقف ها برای آن است که رنگ پالستیک 
رطوبت را از خود عبور میدهد. اگر از رنگ روغن در سقف استفاده شود ممکن است رطوبت 

احتمالی درون سقف را پشت خود نگه دارد و باعث فرسودگی بیشتر شود.

رنگ شوفاژ و پوشش آنها
پوشش های روی شوفاژ از جنس چوب هستند. برای رنگ کردن آنها ابتدا آنها رو خوب بتونه 
می کنند که سطح آنها صاف شود و از جذب رنگ توسط چوب هم جلوگیری شود. بعد از بتونه 
سه دست رنگ روغنی روی آنها میزنند )رنگ اکرلیک در برابر حرارت مقاومت ندارد و پوست 
پوست می شود.( برای خود شوفاژ ها هم از رنگ نقره ایه نسوز استفاده شد که به وسیله ی 

غلطک 5 سانتی نازک رنگ زده شد. به علت شکل صفحه صفحه ی شوفاژ کار وقت گیری بود.

دیوار حیاط شمالی
برای دیوار حیاط شمالی از ترکیب سیمان سفید و خاک سنگ با آب استفاده شد و بعد روی آن را با رنگ 

اکرلیک پوشش دادند. 

حفاظ ها
برای حفاظ ها ابتدا از ضد زنگ و سپس از رنگ روغنی براق استفاده شد. برای جاهایی که منفظ های ریز 

داشت و قلمو نمی توانست به آن نفوظ کند از پیستوله و پاشش رنگ استفاده شد.

نور گیر
نورگیر هم با رنگ اکرلیک سفید 3 دست رنگ شد
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برق کاری    

سرپرست گروه: آقای کریمی
تعداد اعضا: 3 نفر

تیم برقکاری از 3 روز بعد از شروع پروژه و پیش رفتن 
کارهای لوله کشی کار خود را شروع کرد.

نقشه ی مربوط به سیم کشی ها و جای جعبه های کف 
به این گروه داده شد. 

از  بعضی  و  برق  چکش  ی  وسیله  به  ها  مسیر  تمامی 
لوله های  و  کنده شد  به صورت دستی  تیشه  با  نواحی 
کنده شده  های  مسیر  درون  ها  سیم  و  ها  کابل  محافِظ 

قرار داده شدند. 
آن  به  کامپیوتر  کابل های شبکه  اصلی که همه ی  اتاق 
میرسید اتاق شبکه نام گرفت که حمام طبقه ی دوم بود.

سیم ها و کابل ها را از درون لوله ها گذراندند. سپس 
روی لوله ها را با شن پوشاندند و روی آنها را سیمان 

کردند.
مسیر های کنده ی شده ی دیواری به وسیله ی گچ پر 

شد و آنجا که مسیر نسبتا وسیعی از دیوار کنده شده بود برای استحکام بیشتر گچ از توری سیمی )مرغی( استفاده کردند.
به علت این که تقریبا تمام نور پردازی که برای این پروژه طراحی شده آبجکتیو بودند تمامی چراغ های سقفی و دیواری و کلید های مربوط به آنها کور شده و با گچ پر شدند. حتی آی فون ساختمان هم 
رو میزی می باشد ولی برای کاربری های احتمالی بعدی سیم های آی فون تا مکان مناسب روی دیوار آورده شد و بعد با گچ پوشانده شد تا اگر بعدا خواسته شد تا آی فون دیواری نصب گردد مشکلی 

به وجود نیاید.
کلید پریز های جدید بعد از اتمام رنگ آمیزی نصب شدند.



صفحه 21

مسیر های پر شده ی عبور کابل ها در اتاق کنفرانس طبقه دوم

گچ کاری قسمت کنده شده ی 
وسیعی که تمامی کابل ها از آن 
به طرف اتاق سرور در طبقه ی 

باال می روند.

کنده کاری دیوار های زیر زمین برای عبور کابل های مربوطه

عبور سیم ها و کابل ها از درون لوله های محافظ 



صفحه 22

گچ کاری    

سرپرست گروه: آقای بابایی
تعداد اعضا: 2 نفر

گچ کاری این پروژه به علت قدیمی بودن و پر کار بودن گچ کاری های ساختمان یکی از قسمت های پر چالش عملیات 
بود. گچ کاری های از بین رفته باید تعمیر می شد. گچ کاری هایی هم که برای انجام عملیات دیگر مانند برق کشی و لوله 
کشی اجباراً تخریب شد باید دوباره ساخته می شد. برای رسیدن به فضایی مطلوب برای قسمت آموزش )سالن زیرزمین( 
به این نتیجه رسیده شد که گچ بری های سقف آن برای خلوت تر شدن محیط از نظر بصری برداشته شود. البته قسمت 

وسط گچ بری ها به علت ارزش معنوی آن نگه داشته شد. 
ستون وسط سالن هم که قبال جزئی از آبنما بود هم با گچ کاری به شکل ساده در آمد تا به سادگی بیشتر فضا کمک کند. 

)داخل این ستون آب راه پشت بام واقع شده است(
گچ بری های از بین رفته برای سیم کشی آی فون دیواری

که باید پنهان می بود

تعمییر گچ بری های دیوار
قالب آن با تیکه ای از لوله ی پی وی سی ساخته شد



صفحه 23

به علت نداشتن تجربه ی کافِی گچ کار، برای گچ کردن ستون وسط سالن آموزش از گچ ُکشته استفاده 
شده بود. گچ ُمرده بسیار دیر خشک می شود و شاید اصال خشک نشود. برای همین با فشار دست گچ 

روی ستون فرو می رفت. این قسمت دوباره گچ کاری شد.

گچ کاری اشتباه ستون سالن 
آموزش با گچ ُمرده. 

این قسمت بعداً دوباره گچ 
کاری شد.

کندن گچ کاری های قدیمی 
سقف اتاق آموزش برای ساده 
تر شدن بصری و بلند تر نشان 
دادن این سالن



صفحه 24

کاشی سرامیک    

سرپرست گروه: آقای بابایی
تعداد اعضا: 2 نفر

2 تا از فضاهایی که باید عملیات کاشی کاری انجام میگرفت سرویس طبقه 
ی اول و سرویس طبقه ی دوم بود که به علت نداشتن ارتباط با بقیه فضاها 

می توانست از همان ابتدای کار )بعد از لوله کشی( صورت گیرد.
کاشی های خریداری شده کاشی تبریز بود که توسط دو گچ کار نصب 

شدند.
در سرویس طبقه ی اول کاشی های قسمت باالی دیوار قابل استفاده بود 

پس فقط کاشی های قسمت پایین دیوار و کف تعویض شد.
نصب  قدیمی  ی  آشپزخانه  ی  تخلیه  از  بعد  هم  خانه  آشپز  های  کاشی 

گردید.
 80 در   80 های  کاشی  با  هم  زیرزمین  ی  طبقه  در  آموزش  سالن  کف 

پوشانده شد.
های  اتاق  سرایداری،  سرویس  زمین،  زیر  ی  طبقه  در  آموزش  سرویس 
سرایداری و آشپزخانه سرایداری هم از دیگر فضاهایی بود که کاشی کاری 

شد.
سنگ  خاک  و  کاشی  سیما، چسب  از  کف  های  کاشی  سازی  زیر  برای 

استفاده می شد ولی برای کاشی های دیوار عموما فقط ار چسب کاشی.

کاشی کاری کف سالن آموزشی



صفحه 25

کاشی های قسمت 
باالی سرویس طبقه 
اول که به دلیل سالم 

بودن تعویض نشد

لوله کشی توالت 
سرویس طبقه ی اول

طریقه ی چسب زدن پشت کاشی های دیوار

نگه داشتن کاشی 
های جدا کننده ی 
قسمت باال و پایین



صفحه 26

کف پوش    

سرپرست گروه: ؟؟؟؟؟
تعداد اعضا: 3 نفر

لمینت - قبل از نصب لمینت زیر آن باید کامال تمیز و صاف باشد )محل کنده شده برای امور برق کشی که بعد از انجام سیم کشی روی آنها با سیمان پر شده بود، با سیمان نرم تر صاف شد( بعد از جارو 
کردن یک الیه پالستیک برای کمتر کردن احتمال انتقال رطوبت )لمینت ها در برابر رطوبت مقاوم نیستند( و یک الیه فوم به ضخامت 1 میلیمتر برای از بین بردن صدا در اثر راه رفتن و برخورد لمینت با 
زمین روی زمین انداخته شد. لمینت های جناق دار را از یک گوشه ی یکی از اتاق های خانه شروع کرده و به در کل سطح خانه چیده می شود. بعد از اتمام لمینت ها کنار دیوار ها قرنیز نصب می شود 

که هم قسمت های بریده شده ی کمینت ها در کنار دیوار را می پوشاند و هم از نظر بصری فصل مشترک دیوار و کف بهتر به نظر می رسد.



صفحه 27

یک الیه پالستیک 
عایق رطوبت

یک الیه فوم 
عایق صدا

نصب راحت لمینت های 
جناق دار با ضربه ی آرام 
توسط چکش

طریقه ی 
چینش لمینت 
ها قبل از کار



صفحه 28

میز و کمد    

سرپرست گروه: آقای جکو
تعداد اعضا: 5 نفر

میز ها و کمد ها در همان اوایل پروژه طراحی شد و نقشه های آن به سازنده داده شد.
بعد از آماده شدن آنها و اتمام عملیات نقاشی، گچ کاری و کف سازی به وسیله ی سازنده و تیمشان برای نصب به ساختمان آورده شد.

عملیات سر هم کردن و مونتاژ در خود ساختمان توسط تیم سازنده انجام شد.
پایه های مناسب برای میز ها از برند »Samet ترکیه« در هنگام طراحی انتخاب و سفارش داده شده بود.



صفحه 29

استفاده از سر مته ی 
مخصوص سوراخ کردن 
و هم زمان خزینه کردن 

برای سرعت بخشیدن به 
کار مونتاژ

استفاده از قاب در زیر 
میز ها برای استحکام 

و از نظر بصری ضخیم 
نشان دادن آنها

طریقه ی بست زدن پایه 
های میز های بزرگ

منتاژ قطعات از پیش ساخته شده و پایه های خریداری شده در محل پروژه



صفحه 30

دیوار پوش اتاق سرور    

سرپرست گروه: ؟؟؟؟؟؟
تعداد اعضا: 2 نفر

نقاط  از تمامی  اتاق سرور )حمام سابق( به علت کنده کاری های وسیع برای عبور کابل ها و سیم هایی که  دیوار های 
ساختمان به آنجا می آمدند تخریب شده بود و باید کامال بازسازی می شد. برای بازسازی آن از شیت های ام دی اف استفاده 

شد که روی دیوار قبلی را به صورت کامل می پوشاند. سپس روی ان بتونه و رنگ شد.
بین دیوار اصلی و دیوار کاذب ام دی اف فضایی گذاشته شد تا گچ کاری های زیر آن جایی برای خشک شدن داشته باشند.

انبوه کابل های عبوری از اتاق رختکن کنار حمام

دیوار های ام دی اف شده

ام دی اف های رنگ شده



صفحه 31

سوییت سرایداری    

به این علت که سرایداری که برای شرکت در نظر گرفته شده یک خانواده ی 3 نفره هستند تصمیم گرفته شد سوییت 
سرایداری را واقع در زیرزمین گسترش دهند و یک اتاق خواب و یک آشپزخانه مجزا برای آن در نظر گرفته شود.

برای این کار عملیات بنایی برای کشیدن دیوار توسط کارگران و سپس گچ کاری و رنگ کاری توسط گروه های مربوطه 
انجام شد.

کاشی های دیواره پارکینگ که حاال در اتاق خواب سرایداری واقع شده بود بتونه و رنگ شد.

نقشه ی قبل و بعد سوییت سرایداری

کشیدن دیوار سوییت سرایداری در پارکینگ

اتاق اصلی
آشپزخانه اتاق کودک

س
روی

س



صفحه 32

مقایسه عکس های قبل و بعد از پروژه    

قبل از پروژه  



صفحه 33



صفحه 34

مقایسه عکس های قبل و بعد از پروژه    

بعد از پروژه  



صفحه 35



صفحه 36



صفحه 37




