
کـاتــالــوگ
دوره جامع
فــــــــاز دو

کـاتــالــوگ
دوره جامع
فــــــــاز دو
دومین پکیج آموزشی جامع

از  ڪاوه علـے یــن
دومین پکیج آموزشی جامع

از  ڪاوه علـے یــن



چرا باید فاز 2 را حرفه ای یاد بگیریم؟

از نظر ما فاز 2 یعنی:
- جامه عمل پوشاندن به ایده های معمارانه  

- تسلط بر فن ساختمان و دیتیل ها و روش های اجرا  
- مهارت تولید نقشه های اجرایی  

طرح فاز 1 خوب نقشه فاز دویی خوب ساختمان اجرا شده خوب

ــرح  ــن ط ــه بي ــک حلق ــوان ی ــه عن ــاز دو ب ــن ف همچني  
خــوب و یــک ســاختمان اجــرا شــده خــوب عمل مــی کند.

باالترین سطح درآمدی از رشته معماری



ــانی  ــان مدرس ــا از زب ــوزش ه ــن آم ــمند تری ــه ارزش ــم ک ــا معتقدی م   
مطــرح مــی گــردد کــه حرفــه اصلــی آنهــا تدریــس نيســت. بلکــه در کنار 
فعاليتهــا و پــروژ ه هــای حرفــه ای خــود، ارائــه درس و تجربه مــی کنند.

بهــره منــدی از دوره هــای آموزشــی جامــع مــا، منتقل کننده ســال ها   
تجربــهحرفــهای و مطالــب کاربــردی هســتند. 

تمرکــز مطالــب دوره هــای مــا، بــر خــاف دوره هــای متــداول کــه بــر   
ــت. ــاری اس ــایمعم ــر روی مهارته ــد، ب ــزار متمرکزن ــرم اف ن

ــتند و  ــور هس ــروژهمح ــوروپ ــهمح ــا تجرب ــا کام ــن دوره ه ای  
دانشــی کــه بــه شــما منتقــل می شــود از دل پروژه هــای حرفــه  ای 

برگرفتــه شــده اســت.

چرا گروه آموزشی آرک-مستر؟
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FARMANIEH

VIRA



در ایــن دوره یــاد ميگيریــم کــه بــرای پــروژه ها از ســاده ترین ســطح   
تــا ســطوح بــاال، نقشــه های فــاز دویــی و اجرایی خلــق کنيم. بــا دیدن 
هــر طــرح بفهميــم کــه بــا چــه تکنيــک، با چــه دیتيــل و بــا چــه متریالی 
قابــل اجراســت. یــاد خواهيــم گرفــت کــه بــرای تمامــی طــرح هایمــان 

نقشــه و راهــکار اجرایــی ارائــه کنيم.

آمــوزش هــای ایــن دوره در هــر بخــش بــاتصاویــر اجرایــی همان   
ــکل  ــن ش ــه ای ــد. ب ــده ان ــه ش ــاختمانی ضميم ــش در کارگاه س بخ

ــد. ــد ش ــم خواه ــما فراه ــرای ش ــرا ب ــه اج ــبت ب ــد نس ــن دی بهتری

این دوره از   ١٠ فصل   به شرح زیر تشکيل شده است:

فصل اول: بازسازی تجربيات یک معمار حرفه ای!   
فصــل اول ایــن دوره چنــان متفــاوت  طراحــی شــده اســت کــه   
ترجیــح می دهیــم بــدون هیــچ توضیحــی شــما را بــه تماشــای آن 

دعــوت کنیــم!

1

در دوره جامع فاز دو چه می آموزیم؟ 



فصل دوم: روند اجرای صفر تا صد یک پروژه   
ــد  ــز بای ــر چي ــل از ه ــاختمان، قب ــن س ــه ف ــدن ب ــلط ش ــرای مس ب  
شــناخت مناســبی از اجــرا و مراحــل آن داشــته باشــيم. در ایــن فصــل 
بــا رونــد اجــرای یــک پــروژه آشــنا مــی شــویم و درک خواهيــم کــرد که در 
هــر مرحلــه از اجــرا، تيــم معمــاری چــه نقشــه هایــی بایــد ارائــه کنــد.

فصل سوم: شروع اصولی فاز دو یک پروژه   
تصــور کنيــد یــک طــرح فــاز یــک معمــاری ارزشــمند خلــق کردیــد.   
اکنــون قــرار اســت ایــن طــرح تبدیــل بــه یــک بنــای فاخــر شــود. بــرای 
ایــن منظــور مــا نيــاز بــه نقشــه هــای فــاز دویــی و اجرایــی داریــم. کوچ 
از فــاز یــک بــه فــاز دو شــامل پنــج مرحله کليدیســت کــه در ایــن فصل 

آمــوزش داده خواهــد شــد.
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فصل چهارم: فاز دو در نما   
ــت.  ــاران اس ــات از معم ــن خدم ــر تقاضاتری ــی از پ ــا یک ــی نم طراح  
زمانــی کــه بــه فــاز دو و دیتيــل در نما مســلط باشــيم، مــی توانيــم طرح 

ــم. ــق کني ــری خل ــی ت ــای اجرای ه
همچنيــن زمانی مــی توانيــم در این حــوزه به صورت جــدی فعاليت   
ــرای  ــی و ب ــای اجرای ــه ه ــان نقش ــرح هایم ــرای ط ــم ب ــه بتواني ــم ک کني

چالــش هــا فنــی و اجرایــی و حتــی مالــی، راهــکار ارائــه دهيــم.
فصــل فــاز دو در نمــا، یکــی از جــدی تریــن فصــول دوره خواهــد بود   
و تمامــی مــوارد مربــوط بــه فــاز دو و دیتيــل در نمــا در آن آمــوزش داده 

خواهــد شــد.

فصل پنجم: اصول نقشه کشی و ترسيمات فاز دویی   
از دیــد مــا بهترین نقشــه هــای اجرایی آنهایی هســتند که به ســاده   
تریــن شــکل ممکــن، پيچيــده تریــن و همــه جانبــه تریــن مفاهيــم را 
ــه  ــاد نقش ــرای ایج ــی ب ــن اصول ــل چني ــن فص ــد. در ای ــل می کنن منتق

هــای فــاز دویــی حرفــه ای آمــوزش داده خواهــد شــد.

4

5



فصل ششم: فاز دو در فضاهای داخلی   
چگونــه بــرای طــرح هــای داخلــی خــود نقشــه هــای اجرایــی خلــق   

ــم؟ ــاظ کني ــد لح ــی بای ــی و اجرای ــوارد فن ــه م ــم؟ چ کني
ــای  ــای فضاه ــرح ه ــرای ط ــه ب ــت ک ــم آموخ ــل خواهي ــن فص در ای  
داخلــی، نظيــر ســالن، اتاق،ســرویس، پارکينــگ و ... نقشــه هــای 

ــم. ــق کني ــی خل ــر اجرای معتب

فصل هفتم: فاز دو پله و آسانسور   
ــد  ــراوان، واج ــط ف ــر ضواب ــاوه ب ــه، ع ــوص پل ــه خص ــور و ب آسانس  
مــوارد فنــی و فــاز دویی بســياری هســتند. در فصل هفتم تمــام موارد 
ضــروری بــرای توليــد نقشــه هــای اجرایــی در رابطــه بــا ایــن دو المــان 

را خواهيــم آموخــت.
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فصل نهم: فاز دو انواع درها   
ــای  ــد؟ دره ــی دارن ــا و ملزومات ــل ه ــه دیتي ــس چ ــم ل ــای فری دره  
چوبی چطور؟ ملزومات فنی اســتفاده از درهای شيشــه ای چيســت؟ 
درهــای فلــزی، مثــا درهــای پارکينگــی، درهــای ورودی به بنــا، درهای 
انبــاری هــا و ... چــه دیتيــل هایــی دارنــد؟ در رابطــه بــا ایمنــی و ابعــاد 

درهــا چگونــه تصميــم گيــری کنيــم؟
در ایــن فصــل همــه چيــز را در رابطــه بــا انــواع درهــا درک خواهيــم   

ــرد. ک

فصل هشتم: فاز دو در فضاهای باز و لندسکيپ   
چگونــه یــک درخــت در فضاهــای پــروژه قــرار دهيــم؟ چــه دیتيــل   
ــاط  ــا حي ــام ی ــد ب ــژه مانن ــاز وی ــای ب ــک فض ــرای ی ــه ای ب ــای معماران ه
مــی تــوان طراحــی کــرد؟ دیتيــل هــای اجرایــی روف گاردن چيســت ؟
در ایــن فصــل دیتيــل هــای مخصــوص فضاهــای بــاز ماننــد تراس   

ــت. ــم آموخ ــا را خواهي ــاط ه ــا، و حي ــا، روف گاردن ه ه
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فصل دهم: طراحی دیتيل های خا ص   
در ایــن فصــل باالتریــن ســطح از طراحــی دیتيــل و راهکارهــای   
معمارانــه را خواهيــم آموخــت تــا بــه یــک طــراح دیتيــل معمــاری حرفــه 

ای بــدل شــویم!

ــم ــیتنظي ــایواقع ــروژهه ــاسپ ــراس ــاب ــیفصــله تمام 
شــدهاســت.تمــامچالــشهایــیکــهدرخلــقوارائــهنقشــهها
پيــشآمــدهاســتمطــرحخواهــدشــد.بــهایــنترتيــبآمــوزش
هــاعميقــاشــرایطیکــهدرپــروژههــایحرفــهایبــاآنهــامواجه

خواهيــدشــدرابازســازیخواهنــدکــرد.
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ــی  ــای مهندس ــوزش ه ــوم آم ــز عم ــتر وني ــع آرک مس در دوره جام  
موجــود، ویدیــو آمــوزش، تصویــر صفحــه نمایش مــدرس بــه همراه 

ــت. ــان اس ــر ایش ــات و تصوی توضيح

امــا در دوره جامــع فــاز دو بــا حفــظ ســطح کيفيــت نســبت بــه آرک   
مســتر، در ارائــه محتــوا بســيار فراتــر رفتيــم بــه نوعــی کــه مــی توانيــم 
مدعــی شــویم هيــچ دوره آموزشــی در حــوزه مهندســی در کشــور این 

ســطح از کيفيــت را تجربــه نکــرده اســت.

در دوره جامع فاز دو آموزش ها به چه شکل ارائه می گردد؟

آموزشهایدورهجامعفازدوبه۴ شکلارائهمیگردند: 

1.    توضیــح نقشــه هــا و دیتیــل هــای اجرایــی و فــاز دویــی با ضبط   
تصاویــری از صفحــه نمایــش کامپيوتــر مــدرس



ــه  ــد ک ــاخت باش ــوش س ــدی خ ــه ح ــت دوره ب ــده اس ــاش ش ت  
عــاوه بــر محتــوا نحــوه بيــان مطالــب و ویدیوهــا باعــث رضایــت 
خاطــر بيننــده گــردد. به ایــن ترتيــب انگيزه بهــره منــدی از آموزش 
نيــز بــاال خواهــد رفــت. تــاش کردیــم مطمئــن باشــيم محصولــی 

درخــور جامعــه مهندســی ارائــه دهيــم.

4. ویدئوهای حرفه ای از بازدیدهای حرفه ای  

ــس  ــاد ح ــرای ایج ــن ب ــل دوربی ــی در مقاب ــات تکمیل 3. توضیح  
درس کاس 

2. تصاویــر ویدئوهــای کارگاهــی بــرای درک بهتــر نقشــه هــا و   
اجــرا هــای  روش  و  جزئیــات 



جلسات آموزشی چگونه در اختيار شما قرار می گيرد؟

دوره جامــع فــاز دو از وبســایت  Arch-Master.net  قابــل تهيــه   
ــا  ــی ب ــات آموزش ــه جلس ــه دوره ب ــا تهي ــما ب ــد. ش ــی باش ــا م و تماش
ــت. ــد داش ــی خواهي ــد دسترس ــده ان ــط ش ــل ضب ــه از قب ــی ک کيفيت

جلســات از وبســایت قابــل دانلــود خواهــد بــود و بــرای   
بــود.    خواهنــد  اســتفاده  قابــل  شــما  بــرای  هميشــه 

جلســات دوره بــه صــورت هفتگــی و در بعضی مــوارد ماهانــه روی   
وب ســایت آپلــود مــی شــوند و ایــن رونــد تــا حــدود یــک ســال و تــا 

ــر د. ــد ب ــان خواه ــوای دوره زم ــل محت تکمي

ــه ــبشــماب ــنترتي ــهای ب 
صــورتهفتگــیوبــایــک
برنامــهریــزیســبکبهکمک
آمــوزشهــایحرفــهایایــن
دورهبــهارتقاءمهــارتهای
ــدپرداخــت. خــودخواهي



نظــرات کاربــران دوره جامع قبلی )آرک – مســتر( در مورد 
آمــوزش هــای مهنــدس کاوه علــی يــن چــه بــوده اســت؟

مــن یک خبر هم به عنــوان دانشــجوی دوره آرک 
مســتر بدم. بعد از این که رزومه و پورتفولیوی 
خــودم رو فرســتادم بــرای یــک  دفتــر معمــاری در 
آلمــان، اونقــدر از بخــش پالن لذت بــرده بودن که  
از مــن بــرای همــکاری دعوت کــردن که برم آلمان 

و  ایــن از نتایــج فوق العاده آرک مســتره

زودتــر  دوره  ایــن  کاش  ای 
برگــزار میشــد، واقعــا جــای 
خالــی چنیــن دوره ای کامــل 
حــس مــی شــد. بهتریــن و 
بینظرترین هرچــی بگم کمه 

واقعــا

بــه جــرات میتونــم بگــم ایــن دوره نــه تنهــا بــرای 
دانشــجویان بلکــه برای فــارغ التحصیالن مقطع 
کارشناسی بشدت کارآمد و حاوی مطالب قابل 
توجهی هســت. پیشــنهاد بنــده دیــدن آموزش 
هــا بــرای جبــران تمــام ناگفتــه هــای محیــط 

آکادمیــک و بــازار رقابتــی اجــرا هســت.

میخواســتم ازتــون بابــت آمــوزش هایــی که 
میدید تشکر کنم واقعا عالی و بی همتاست. 
من ۳ قســمت از فصل ۴ طراحی پالن دیدم 
ولــی خوشــبختانه بــا همیــن آمــوزش هــا 
تونســتم تــو زمــان کــم بــرای کارفرمــام اتــود 
های خوبی بزنم و رضایتشون رو جلب کنم.

...

همیشــه بــرام ســوال بــود کــه چــرا هیــچ معمــاری 
نمیاد از تجربه هاش آموزش بزاره که ما دانشجوها 
بتونیم به جز نرم افزار یه مطلب مفید یاد بگیرم 
،که خداروشــکر با شــما آشــنا شدم خوشحالم که 
تونســتم از ایــن دوره ی بــی نظیرتــون بهــره ببــرم 

هرچــی در مــورد خــوب بودنــش بگم کمه

مــن فصــل نمــا رو کــه شــروع کــردم، واقعا هیچــی از طراحی نما 
نمیدونســتم، تــوی دانشــگاه هــم معموال هیچــی راجع بهش 
یــاد نمیــدن. همــون چنــد جلســه اول کــه دیــدم کامــال ذهنیتم 
تغییر کرد، انقدر که تا یک نما می میبینم، با توجه به جلسات 
سریع می تونم تحلیلش کنم حتی پروژه طرح دانشگاهم با 
یکــی از روش هایــی که گفتــه بودید طراحی کردم. ممنون که 

تجربیاتتون رو با ما به اشــتراک میذارید.

بینظیــره همــه جوره. مطالبــی که تــو ایــن دوره 
یــاد گرفتــم بــه جــد میگــم کــه تــو کارشناســی 
و حتــی ارشــد هــم حتــی اشــاره نشــد و بــرای 
دونســتن هــر کــدوم از ایــن مطالــب بایــد کلــی 
منــت مــی کشــیدیم تــا بهمــون بخشیشــو بگه 
کسی. مرسی واسه دانشی که بهمون اضافه 

کردیــن. بینظیــری اســتاد علــی یــن.

واقعــا مــن بــه شــخصه خیلــی ناراحت شــدم از هزینــه هایی 
که صرف دوره های مختلف کردم در آخر هم خیلی طوطی 
وار نــرم افــزار رو یــاد گرفتــم. البته در خیلی موارد یادگیــری در 
کار نبــود امــا خــب در ایــن دوره هــر آنچــه کــه نیــازه، آمــوزش 
داده میشه. بنظرم این بهترین راه برای یادگیری هستش. 

مختصــر و مفیــر با صرفه جویــی در وقــت و هزینه.

مــن کــه بــه شــخصه از دانشــگاه چیــز زیــادی یــاد 
نگرفتم و واقعا همیشه دعاتون می کنم. استاد 
درسته شاید طول بکشه تهیه و تولید پکیج ها، 
ولــی خــود همیــن آرک مســتر بــه جــاش چنــد ســال 
آدم رو جلــو مینــدازه و اگــر دوره هــای دیگــری مثــل 
آرک مستر باشه که حتی چندین سال دیگه تهیه 

بشــه، بــاز هــم چندیــن ســال بــه مــا کمــک میکنه.

ــی و حرفــه  دوره فــوق العــاده عال
ای بــود، خســته نباشــید مهندس 
ــن  ــک در بهتری ــی ش ــن ، ب ــی ی عل
دانشــگاه هــا و تجربــه هــای کاری 
فــردی هــم ایــن حجــم از دانــش و 
تکنیــک یکجــا وجــود نــدارد. عالــی 

هستید.

واقعــا دســت مریــزاد داریــد.از اینکــه همــه 
جــوره دانشــجوهای دوره رو حمایــت مــی 
ــا کیفیــت آمــوزش بــه باالتریــن حــد  کنیــد ت
ممکــن برســه. خــدا قــوت به شــما و تیمتون 
کــه پشــت دوســتان آرک مســتری بــه شــما 
گرمه. به امید موفقیت روزافزون برای شما 

و تیمتــون.

یکی از مزیت های عالی که دوره آرک مستر 
داره جــدا از آمــوزش های حرفه ایش، همین 
گــروه پشــتیبانی فعالشــه کــه هــر ســوال و 
مشــکلی که داشــته باشیم الســاعه توسط 
جناب مهندس پاســخ داده میشــه... من که 
خودم تاحاال نظیر  همچین دوره و پشتیبانی 

رو ندیــده بودم.



دو  فــاز  جامــع  دوره  آيــا 
مــختـــص بــه بــازار کـــار 
اســت؟ ايــران  مـــعماری 

تفاوتــی نــدارد کــه قصــد داريــد در ايــران يــا خــارج از ايــران   
ــه  ــت ک ــده اس ــم ش ــی تنظي ــه نوع ــب دوره ب ــد. مطال ــت کني فعالي
ــاز  ــی و ف ــائل فن ــوزه مس ــوص در ح ــه خص ــری ب ــار بهت ــما معم ش

دويــی بســازد.

بنابرايــن حتــی اگــر قصــد کار يــا تحصيــل در خــارج از ايــران را نيــز   
داشــته باشــيد، می توانيــد روی دوره جامــع فــاز دو بــه عنــوان يــک 

منبــع آموزشــی بــرای ارتقــا جــدی خــود حســاب کنيــد.

ــارم  ــتان معم ــن از دوس ــار ت ــا چه ــی ب ــوی تلفن ــت و گ در گف  
ــته  ــا کار در رش ــل ي ــه تحصي ــغول ب ــران مش ــارج از اي ــه در خ ک
کردنــد  تاييــد  هســتند،  مرتبــط  هــای  رشــته  يــا  معمــاری 
ــل  ــای مح ــور ه ــت در کش ــرای فعالي ــن دوره ب ــب اي ــه مطال ک

اقامتشــان نيــز جــذاب اســت !



ــه ای ترین تبديل به حرف
مهنــدس در گــروه کاری

 پيرامونتان شويد!

نبايــدفرامــوشکنيــمکــهحــوزهفــازدووتوليــدنقشــه 
هــایاجرايــیيکــیازنقــاطضعــفبــزرگمعمــاراندرهــر

ســطحیاســت.

تســلطبــرايــنموضــوعدرکنــارمهــارتهــایطراحــی 
فــازيــک،يکمزیــترقابتــیقابــلتوجهبــرایشــماايجاد

خواهــدکــرد.



رقــم حــق الزحمه ايــن قراردادهــا به ازای هــر متر مربــع زيربنای   
کل پــروژه تعييــن مــی گردد.معمــاران جوانــی کــه توانمنــدی 
ــی  ــق الزحمه رهاي ــند، ح ــطوحی را دارا باش ــن س ــی در چني طراح
بيــن   100 تــا 400 تومــان   بــه ازای هــر متــر مربــع دريافت مــی کنند.

ايــنمقداربــرایيکپــروژهبازیربنــایحــدودی5000مترمربع 
برابــرتــا500 ميليــونتــادو ميليــارد تومــانخواهــدبــود.

سطح درآمدی شما با حضور دراين دوره 
چگونه تغيير خواهد کرد ؟

ــای  ــر قرارداده ــاری نظي ــای معم ــن قرارداده ــده تري ــروزه ارزن ام  
ــم  ــاری تنظي ــرح معم ــر مط ــاير دفات ــه س ــای ک ــا و قرارداده ــود م خ
می کننــد، قراردادهايــی تحــت عنــوان طراحــی فــاز يک و دو هســتند 
ــرای کل  ــا ب ــرح ه ــی آن ط ــای اجراي ــه ه ــا و نقش ــرح ه ــامل ط ــه ش ک

قســمت هــای پــروژه هســتند.

زمانــیمیتوانيــمباالترینســطحدرآمدیازرشــتهمعماری 
راتجربــهکنيــمکــهبــهتمامجنبــههایآنمســلطباشــيم.يکی
ازمهــمتریــنايــنجنبــههــاشــناختفــنســاختمان،ديتيــل

وتوليــدنقشــههــایاجراييســت.

دوره جامــع فــاز دو از چنــان کیفیتــی برخــوردار اســت کــه شــما را   
ــرد . ــد ک ــا خواه ــطح مهي ــن س ــت در اي ــرای فعالي ب
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یک پيشنهاد!

Arch-Master.net

همــه مــا مايليــم باالتريــن حــد مهــارت و متناســب بــا آن باالترين   
حــد درآمــد در حرفــه مــان را تجربــه کنيــم.

ايــن در حالــی اســت کــه زمــان هايــی کــه فرصــت هــای ارزشــمند   
بــرای ارتقــا در مســير مــا نمايــان مــی شــوند، ترجيــح می دهيــم آن 
فرصــت هــا را چنــدان جــدی نگيريــم و ارتقــا را بــه بعد موکــول کنيم.

اکنــون يــک فرصت شــروع اســتثنايی بــرای شــما مهياســت. دوره   
جامــع فــاز دو در مراحــل اوليــه هســت و مــی توانيــد بــا يــک برنامــه 
ريــزی ســبک و اختصــاص زمانــی انــدک در هــر هفتــه ســطح دانــش 

خــود در فــاز دو را ارتقــا دهيــد.

پيشنهاد می کنيم اين دوره را کامال جدی بگيريد!  

https://arch-master.net/


kaveh_alion

 برای مشــاوره و کســب اطاعات بيشــتر می توانید
از طریــق راه هــای زیــر بــا مــا در ارتبــاط باشــید

شنبه تا پنجشنبه، ساعت 11 الی 21
همه روزه، 24 ساعته
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