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تا حاال ...

کارفرمــات بعــد از ارائــه طــرح غیــب اش زده؟ احســاس کــردی کــه بــا وجــود 
ــی دی،  ــام م ــا انج ــرای کافرم ــه ب ــدون هزین ــات رو ب ــی از کار ه ــه بخش اینک
بــاز هــم بــه نتیجــه نمی رســی؟ از اینکــه چارچوبــی بــرای رفتــار درســت بــا 
کارفرمــا نــداری، بــه مشــکل برخــوردی؟ بــا وجــود  اینکــه اغلــب پــر مشــغله 
ــه  ــردی ک ــر ک ــیدی، فک ــداری کش ــب بی ــوندن کار، ش ــرای رس ــتی و ب هس
معمــار موفقــی نیســتی؟ بــه ایــن فکــر کــردی کــه چطــور بایــد وارد حرفــه 

معمــاری شــد؟

اگــر بــرای هــر کــدوم از ایــن ســواال جــواب مثبــت دادی، ایــن کتــاب بــرای 
شماســت.
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پیشگفتار
چــه انتظــاری از کارفرمــا داریــم؟! اون هــا نــه عقابــن کــه رو بــه آســمون پــرواز 
کنــن و اوج بگیــرن و نــه یکــی از کارکتر هــای فیلــم چهــار شــگفت انگیز کــه 
دســت و پاشــون دراز بشــه و بــدون گذشــتن از پله هــای شــناخت، همراهــی 

و اعتمــاد، پاشــون رو بگذارنــد بــه مرحلــه قــرارداد بــا معمــار! 
امــا رونــِد عــادِی مــا بــرای اینکــه کارفرمــا رو از قــرار اول تــا مرحلــه انجــام 

طراحــی برســونه، چنیــن چیزیــه:

ــرای  ــواد ب ــون می خ ــره و ازت ــاس می گی ــما تم ــا ش ــتری ب • مش
ــم  ــم تنظی ــراری رو باه ــد و ق ــایت بری ــه س ــروژه ب ــد از پ بازدی

می کنیــد

اونجــا  • شــروع بــه رانندگــی می کنیــد و خودتــون رو بــه 
ــی رو منتظــر  ــوز نیومــده و مدت می رســونید، احتمــاال مشــتری هن

نیــد می مو

ــرای  ــده می خــواد و شــما ب ــروژه ای ــورد پ ــون در م • مشــتری ازت
ــه صحبــت کــردن در مــورد  ــرار دادن ش، شــروع ب تحــت تاثیــر ق

می کنیــد ایده هاتــون 

• مشتری یکی از ایده هاتون رو می پسنده

• شــروع بــه ســوال پرســیدن از شــما می کنــه و شــما تمــام تــاش 
خودتــون رو می کنیــد کــه هیــچ ســوالی رو بی پاســخ نگذاریــد

ــتری  ــرای مش ــد و ب ــت می ذاری ــما وق ــه و ش ــام می ش ــرار تم • ق
اتــود می زنیــد و بــراش می فرســتید تــا نظــرش رو  چندتــا 
ــد  ــن رون ــه ای ــته باش ــود رو دوســت نداش ــی ات ــا وقت ــید. )ت بپرس

می شــه( تکــرار 

• مشــتری یکــی از طرح هاتــون رو می پســنده و شــما وقــت 
ــد. ــرف می کنی ــرح ص ــرای ط ــتری ب بیش
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ــه  ــون رو ارائ ــرح نهایی ت ــد و ط ــم می کنی ــه ای تنظی ــرار دیگ • ق
می دیــد.

ــه ای  ــه ی دیگ ــم جلس ــه می تونی ــه ک ــون می پرس ــتری ازت • مش
ــما  ــم؟ ش ــر کن ــی فک ــورد کم ــن م ــن در ای ــا م ــیم ت ــته باش داش

موافقــت می کنیــد

ــون  ــدازه چ ــر می ن ــه تاخی ــی ب ــدی رو کم ــراِر بع ــتری ق • مش
ــغوله! مش

• ازتــون می پرســه کــه می تونیــد بــه دفتــرش بریــد؟ شــما 
می گیــد ایــن همــه ایــده و زمــان صــرف ش کــردم پــس مــی رم و 

قبــول می کنیــد

ــه و قیمــت  ــرش شــمارو از چشــم می  گذورن ــوی دفت ــا ت • کارفرم
می پرســه، امــا بهتــون گــوش نمــی ده و هــر قیمتــی بگیــد، جــواب 

یکیــه: خیلــی زیــاده ایــن هزینــه!

• توی این وضعیت دو تا گزینه دارید
ــن  ــه پایی ــول کن ــتری قب ــه مش ــی ک ــا جای ــت رو ت 1. قمی
ــما  ــه و ش ــش میزن ــه جیب ــا ب ــا میلیون ه ــد. کارفرم میاری

می دیــد! دســت  از  میلیون هــا 

ــد  ــد و بع ــاه نمیای ــون کوت ــنهادی خودت ــت پیش 2. از قیم
ــا  ــاری ب ــه معم ــی ده ک ــاع م ــون اط ــدت بهت ــد م از چن
هزینــه کمتــر، کار رو قبــول کــرده )احتمــاال بــرای اجــرای 
ــه دســت کارفرماســت( و شــما  ــروژه پیشــنهادی شــما ک پ
ــوع  ــن موض ــرای ای ــه ب ــه ای ک ــان و هزین ــد و زم می مونی

ــد. ــرده بودی ــرف ک ص

اما چرا اینطوری شد؟! تقصیر کارفرما ها هست؟ نه.
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بذارید با یک مثال، بررسی کنیم که چرا اینطوری شد...

فــرض کنیــد تــوی کافــه ای بــا کســی آشــنا شــدید و گفتگــوی کوتاهــی بــا 
هــم تجربــه کردیــد، قــرار ماقــات دیگــه ای گذاشــتید و مجــددا همدیگــه رو 
می بینیــد و بعــد از مدتــی در همــون قــرار دوم، پیشــنهاد ازدواج می گیریــد! 
حتــی اگــر طــرف مقابل تــون از نظــر شــما انســان بی نقصــی باشــه و 
ــه بهــش  ــاز هــم ممکن ــوده باشــه، ب ــر ب ــد بی نظی ــه باهــم گذروندی ــی ک وقت
ــد کــه چنیــن پیشــنهادی  ــت تذکــر بدی ــن حال بی اعتمــاد بشــید و در بهتری

ــه آشــنایی بیشــتری داره. نیــاز ب

معموال روند مرسوم ارتباطی که به ازدواج ختم می شه، اینطوریه:



| صفحه 6

ــق و  ــای موف ــه معمار ه ــق تجرب ــا از طری ــده ت ــاش ش ــتار ت ــن نوش در ای
ــر  ــوان و دفات ــای ج ــرای معمار ه ــیری ب ــی، مس ــوزه بازاریاب ــن ح متخصصی
نوپــای معمــاری ترســیم بشــه. مســیری کــه کارفرمــا رو از اولیــن پلــه یعنــی 

ــونه. ــرارداد و طراحــی برس ــه ق ــا مرحل ــنایی ت آش


