
 

 "های ساختمانی مقایسه و ارزیابی فناوری"

 :های ساختمانی آشنایی با مقایسه و ارزیابی فناوری

 :های ساختمانی معیارهای مؤثر در فرایند مقایسه، ارزیابی و انتخاب فناوری

ارزیابی و یا پیشنهاد یک سیستم ساختمانی برای یک پروژه معین براساس میزان تحقق معیارهای 

رود، هایی که از پروژه انتظار میمورد نظر و پاسخگویی آن سیستم به نیازها و یا تأمین ویژگی

 .گیردصورت می

رد و رفتار هر سیستم بندی کتوان در پنج دسته کلی طبقهها را میاین معیارها، نیازها و ویژگی

 .ساختمانی را در پاسخگویی مناسب به هر دسته به طور جداگانه و به صورت دقیق سنجید

توان در یک در مرحله مقایسه، ارزیابی و انتخاب فناوری ساختمانی مناسب برای یک طرح، می

رداخت و های ساختمانی ممکن و یا پیشنهاد شده در پروژه پفرایند منطقی به مقایسه فناوری

 .گزینه مناسب را برگزید
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توان به شرح زیر های مطرح در هر پروژه را میپنج گروه اصلی نیازها، معیارها و محدودیت

 :بندی نمودتقسیم

 نیازهای عملکردی معماری -1

 ایالزامات سازه -2

 شناسیمعیارهای زیبایی -3

 های اجرایی و ساختنیازها و محدودیت -4

 بردارینیازهای دوران بهره -5

 های جدید ساختمانی نیازهای عملکردی معماری در بررسی فناوری: 

ها شکل ای از فعالیتهر طرح معماری براساس فراهم آوردن فضای مناسب برای انجام مجموعه

 .گیردمی

شود، باید برای تحقق اهداف طرح به کار گرفته برای هر طرح پیشنهاد می سیستم ساختمانی که

 .شود

 :تواند شامل موارد زیر باشدنیازهای عملکردی یک طرح می

 های مورد نظرتأمین فضای معماری مطلوب و مناسب برای انجام فعالیت 

 پاسخگویی به شرایط اقلیمی 

 ای مختلف در زمان مورد نیازهپذیری برای ایجاد فضای مناسب به شکلانعطاف 

 امکان برچیدن و نصب مجدد 
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 امکان توسعه و گسترش 

 مقاومت در برابر حریق 

 مقاومت در برابر انتقال صوت 

 امکان استفاده حداکثر از زمین طرح و فضای معماری 

 گیری از نور طبیعیامکان بهره 

 برخورداری از تهویه طبیعی 

 امکان طراحی معماری داخلی به نحو مطلوب 

 :های نوین ساختمانی ای در بررسی موردی هر یک از فناوریالزامات سازه

سیستم ساختمانی مورد نظر باید در برابر بارهای قائم و افقی وارد بر ساختمان مقاومت کرده و 

حتمالی پایدار بماند یا براساس عملکرد و درجه اهمیت ساختمان در برابر انواع بارهای وارده ا

 .کمترین آسیب را ببیند تا مانع از ادامه عملکرد ساختمان نشود

 :ای هر طرح را شامل موارد زیر دانستتوان الزامات سازهبه این ترتیب می

 )مقاومت در برابر نیروهای ثقلی و بارهای جانبی )نیروی زلزله، باد و مانند آن 

  سازه برای عمر مفید مورد نظراطمینان از میزان باربری و دوام 

 های سازهمحدودیت تغییر شکل 

 کنترل درجات نامعینی سازه 

 های خاص(مقاومت در برابر نیروهای دینامیکی )به ویژه در ساختمان 

 :های ساختمانی به شرح زیر است شناسی در فناوریمعیارهای زیبایی
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د یک سرپناه شکل گرفتند و از سازه های ساخته شده توسط بشر، تنها برای ایجااولین ساختمان

 .رفت که بارهای ناشی از وزن یا در نهایت بار برف را تحمل کنندآنها تنها انتظار می

 مانند فضاهایی بشر زندگی در …های فرهنگی، ورزشی، تفریحی و گیری فعالیتاما امروزه با شکل

د، که بسته به عملکرد و اهمیتشان یابنمی ضرورت … و هاورزشگاه اجتماعات، هایسالن ها،موزه

 .گیر، دعوت کننده و هماهنگ با معماری بومی باشندباید زیبا، چشم

توان ادعا کرد شود، میشناسی مطرح میجدا از موضوعات و مباحث متفاوتی که در زمینه زیبایی

 .تواند نشانه نامقبولی باشدکه عدم صحت رفتار یک سازه می

گاه ضخامت اندکی دارد، به روشنی ناخوشایند ر محل اتصال به تکیهای که دبرای مثال طره

 .نمایدمی

 توان در برخورد تنگاتنگ با درستی رفتارها را میشناسی بسیاری از ساختمانبنابراین زیبایی

 .ای آنها دانستسیستم سازه
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 های اجرایی و ساختنیازها و محدودیت: 

شود و نیازهای اجرایی و ساخت به طور عمده شامل مسائل اقتصادی است، که بر پروژه تحمیل می

ی مورد توجه قرار به صورت محدودیت زمان اجرا، هزینه ساخت و دسترسی به مصالح و فناور

 .گیردمی

ای نزدیک با نیازهای دوران شایان ذکر است که نیازهای اجرایی پروژه در برخی موارد رابطه

 .برداری داردبهره

های ساختمانی هزینه اجرای هر مترمربع ساختمان بسیار کمتر از هزینه اجرای خی سیستمدر بر

های نگهداری آن در طی دوران های دیگر است، اما هزینهیک مترمربع پروژه، با استفاده از سیستم

 .ها استبرداری به مراتب بیشتر از هزینه نگهداری سایر سیستمبهره

 :توان به شرح زیر برشمردها را میدیتاین گروه از نیازها و محدو
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 هزینه مصالح 

 هزینه نیروی انسانی ماهر 

 آالتهزینه ماشین 

 گیری از منابع )میزان مصالح مصرفی و یا انرژی مورد نیاز(جویی در بهرهصرفه 

 مدت زمان ساخت 

 دسترسی به فناوری ساخت 

 :بردارینیازهای دوران بهره

ترین برداری یک پروژه یکی از مهمنی به نیازهای دوران بهرهمیزان پاسخگویی یک سیستم ساختما

 .رودهای ساختمانی مختلف به شمار میمعیارها در مرحله مقایسه و ارزیابی سیستم

برداری برحسب عملکرد آن به دقت شناسایی در هر پروژه باید این نیازها در طول مدت زمان بهره

ه آنها ارزیابی شود و در صورت لزوم تمهیدات الزم شده و امکان پاسخگویی سیستم مورد نظر ب

 .بینی شودبرای پاسخگویی به این نیازها پیش

 :توان به شرح زیر برشمرداین نیازها را می

 ها و جایی تیغهپذیری )امکان تغییر عملکردهای داخلی، برحسب نیاز یا جابهانعطاف

 ها(جداکننده

 )دوام )طول عمر مفید سازه 

 گهداری سازههای نهزینه 

 برداریهای ناشی از مصرف انرژی در دوران بهرههزینه 
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 :ساختمانی های مبانی نظری حاکم بر فرایند مقایسه، ارزیابی و انتخاب فناوری

معماران این سرزمین، با تکیه بر فرهنگ و منزلت اجتماعی مردم ایران و با توجه به مرتبه و 

ها، اند تا برای انسانهایی که خداوند سبحان برای مقام انسان قائل است، همواره سعی کردهشأن

ی بر بستر فیزیکی مناسب و محیطی امن، آرام، پایدار و سرشار از آسایش، سازگار با طبیعت و متک

ها بتوانند با حداقل وابستگی به منابع تمام دانش فنی و امکانات بومی خود فراهم آورند تا انسان

 .تر زندگی کنندشدنی و کمترین صدمه به طبیعت و محیط زیست، بهتر و متعالی

شود، از یک سو حاصل دانش به ای مشاهده میبنابر این آنچه به عنوان جلوه معماری در هر دوره

برای آن  سازوساخت یط اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی و محیطی جامعه و مکانی است کهشرا

ه برای حفظ و تعالی منزلت شود و از سوی دیگر حاصل التزام به فرهنگ و انتظارات جامعانجام می

های جدید ساخت های نوین و روشهای اخیر با عرضه فناوریانسان است با تحوالتی که طی سال

های ایجاد شده است و با توجه به نیاز روزافزون مسکن مناسب در جامعه، آشنایی و شناخت شیوه

یط مختلف اجتماعی، فرهنگی و ساختمانی جدید در مرحله اول و ارزیابی آنها برای استفاده در شرا

 .نمایداقلیمی در مرحله بعد الزامی می

های ساختمانی باید مبتنی بر مبانی نظری عمیق و طبیعتاً معیارهای انتخاب و ارزیابی شیوه

های اصیل در مورد نحوه طراحی و ساخت مسکن مناسب )از ابعاد انسانی، اجتماعی، دیدگاه

 .شدفرهنگی، اقلیمی و اقتصادی( با

ها باید های ساختمانی و تعیین میزان کارایی و مناسب بودن این روشها و سیستمارزیابی فناوری

 :با توجه به معیارهای زیر صورت گیرد

 طرح معماری 

 ایپایداری سیستم سازه 
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 پذیریمطلوبیت بصری و انعطاف 

 زمان و هزینه ساخت 

 مصالح و اجزای ساختمان 

 روش اجرا 

 تحقق معیارهای معماری پایدار 

 امکان تحقق تولید صنعتی 

 :های نوین ساختمانی تحقق معماری خوب )معماری متعالی( در تحقیق فناوری

در خصوص طرح معماری به عنوان اولین معیار ارزیابی و تعیین میزان مناسب بودن یک فناوری، 

 :اری توجه شودضروری است به دو نیاز اساسی زیر در مورد کیفیت فضای معم

 ضرورت ایجاد یک معماری خوب -1

 لزوم تحقق یک معماری پاسخگو به نیازها -2

 .گیرنداین دو ویژگی معماری در رابطه مستقیم و متقابل با یکدیگر قرار می

معماری خوب وجه انسانی معماری پاسخگو است و شرط اول یک معماری خوب پاسخگویی به 

 .نیازها است

گیری معماری ری ظرف زندگی انسان است، تحقق این دو ویژگی موجب شکلاز آنجا که معما

 .شود، آن معماری که ظرف ارتقا معنوی انسان در این جهان استمتعالی می

 

https://ostovarsazan.com/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c%e2%80%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 

توان به معماری خوب )معماری متعالی( دست یافت، باید توجه داشت که با استفاده از ضوابط نمی

 .توان بستر پیدایش آن را فراهم آوردبلکه تنها می

 .توانند مانع ایجاد اشتباهات شوندبا بیانی دیگر ضوابط تنها می

وابط صرف به ارائه راهکارهای ایجاد یک معماری با هویت با نگرش بنابراین باید به جای ارائه ض

 .سازی پرداختصنعتی

گیری یک توانند تضمین کننده شکلدر غیر این صورت ضوابط و مقررات به هیچ وجه نمی

 .معماری خوب و با هویت باشند

 .توانند بسترساز چنین هدفی تلقی شوندضوابط تنها می

معیارهای شکل دهنده یک معماری پاسخگو هم به موضوعات خاص معماری و هم به موضوعات 

 .شودعلوم ساختمان مربوط می

گیرد، که از این دیدگاه معماری در ارتباط تنگاتنگ با موضوعات مرتبط با علوم ساختمان قرار می

 .شودحاکم بر طراحی میگاه تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و یا موجب از میان رفتن تفکر 

بر همین اساس تعیین ارزش معیارها باید در یک ساختار کلی و با دیدگاهی جامع صورت گیرد و 

 .توان معیارها را بدون در نظر گرفتن تاثیر متقابل آنها بررسی کردنمی

 تحقق معماری با هویت مطلوب: 
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ط با ساختمان )سازه و های مرتببا توجه به تفکیک تخصصی حوزه معماری از دیگر حوزه

رود، ترین نیازها به شمار میتأسیسات( و از آنجا که تحقق معماری با هویت مطلوب از اصیل

های ها و سیستمضروری است که ارزیابی معمارانه هم به عنوان نقطه آغاز ارزیابی فناوری

از قابلیت آن  ساختمانی و هم نقطه پایانی آن تلقی شود و در اولین مرحله یک ارزیابی کلی

 .فناوری یا سیستم در ایجاد فضای معماری مطلوب صورت گیرد

به منظور ارائه راهکارهای روشن و تأثیرگذار در ایجاد یک معماری مطلوب با استفاده از 

 :های مورد نظر باید راهکارها و الزامات زیر با مطالعه و بررسی دقیق تهیه و ارائه شودفناوری

های ارائه راهکارهای عملی برای ایجاد یک معماری با هویت مطلوب منطبق بر فرهنگ اقلیم ارزش

 .سازیاجتماعی با نگرش صنعتی

 .های مورد نظرها و فناوریارائه الزامات معماری و ساختمانی در خصوص هر یک از روش
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 های ساختمانیمراحل ارزیابی فناوری: 

 :تواند به ترتیب زیر عملی گرددهای نوین ساختمانی در یک فرایند علمی میارزیابی فناوری

های ساختمانی با دیدگاه معماری، سازه، ها و سیستمشناسایی معیارهای ارزیابی فناوری :گام اول

 .داری، ایمنی و اجراتأسیسات، پای

 .های ساختمانی با استفاده از معیارهای تعیین شدهارزیابی سیستم :گام دوم

 .سنجش مجدد معیارها براساس نتایج ارزیابی و عملکردهای واقعی :گام سوم

ها و های معماری برای استفاده از فناوریتعیین الزامات و تدوین دستورالعمل :گام چهارم

 .ظرهای مورد نسیستم

 مبانی انتخاب معیارهای ارزیابی: 

 .ارزیابی یک فناوری ساختمانی از دو دیدگاه قابل بررسی است

 .های فرهنگی، بومی و اقلیمیپذیری برای انطباق با ویژگیضرورت انعطاف :نخست

 .ضرورت پاسخگویی به انتظارات مهندسی، فنی، محیطی، اقتصادی و اجرایی :دوم

مورد نظر  های ساختمانی فناوری هایی درینان از وجود قابلیتدیدگاه نخست مستلزم اطم

 .پذیری با شرایط یاد شده استانطباق

های فنی و آزمایشگاهی و معیارهای کمی و نهایتاً با تکیه بر ولی دیدگاه دوم از طریق انجام بررسی

 .شودارزیابی و قضاوت مهندسی حاصل می
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کند، در نتیجه وین ساختمانی از روندی خاص تبعیت نمیهای ناز سوی دیگر، ورود و عرضه شیوه

های مستقیم و عملی در ابتدای امر و در هنگام ارائه سیستم ها و بررسیامکان برخی از آزمایش

 .ها در مقاطع مختلف )و با عمق متفاوت( صورت پذیردوجود ندارد، از همین رو باید این ارزیابی

 .تر و اصالح مداوم باید اقدامات زیر را گام به گام عملی نمودبهای مناسبرای دستیابی به انتخاب

های آن برای انطباق با تعیین میزان تناسب فناوری مورد نظر سیستم با توجه به قابلیت :گام اول

 .انتظارات کلی معماری برخواسته از شرایط محیطی و جغرافیایی مختلف کشور

ای ساختمانی پس از استقرار خط تولید آنها و آغاز هها و سیستمبررسی فنی فناوری :گام دوم

 .تولید آزمایشی آنها

در این مقطع نحوه پاسخگویی به انتظارات معماری و نیز نیازهای فنی و مهندسی، همچنین 

های طرح معماری ارائه شده و قطعات یا ضوابط و مقررات ملی ساختمان از طریق ارزیابی نمونه

 .گیردسی قرار میاجزای ساخته شده مورد برر

 .نقاط ضعف نمایان شده و توسط سازنده ارائه کننده فناوری برطرف گردد

ها و جزئیات اجرایی سیستم که برای یک پروژه معین در مجموعه اطالعات فنی، طرح :گام سوم

موقعیت مکانی مشخص تهیه گردیده است مورد بررسی قرار گرفته و در صورت انطباق با ضوابط و 

انتظارات فنی و مهندسی و مقررات ملی ساختمان برای آن موقعیت زمانی و مکانی به عنوان یک 

 .ر نظر گرفته شودانتخاب مناسب د

 .برداری استهای دوره بهرهاین گام شامل بررسی :گام چهارم
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برداری شایان ذکر است که در میان مراحل مختلف بررسی این مرحله با بازخوردهای دوره بهره

 .یابدبرای اصالح و ارتقا شیوه طراحی در سیستم مورد نظر تا دوره مشخصی ادامه می

گرچه ممکن است عناوین و معیارها از نظر موضوعی یکسان به نظر برسند، اما دیدگاه محتوایی و 

 .تواند متفاوت باشدشیوه معیارگزینی می

باشد، در مرحله دوم های فناوری مورد نظر میاصوالً در مرحله نخست تکیه اساسی بر قابلیت

های عینی معماری حاصل از آن مورد وههای فیزیکی و مکانیکی آن فناوری به همراه جلویژگی

های ها و نقشهگیرد، در مرحله سوم کنترل مهندسی کامل و جامع بر روی طرحبررسی قرار می

پذیرد و در مرحله چهارم یک ساختمان براساس مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط صورت می

دوره مشخص و در زمان های پس از سکونت ساکنان در طی معیارهای ارزیابی برای کنترل

 .برداری انجام خواهد شدبهره

 های ساختمانیمعیارهای ارزیابی فناوری: 

ای از معیارها، الزامات برای ارزیابی، مقایسه و انتخاب یک فناوری ساختمانی باید مجموعه گسترده

و نیز از ها مورد توجه قرار گیرد و در ابعاد گوناگون شامل معماری، سازه، تأسیسات و محدودیت

دیدگاه شرایط محیطی، ایمنی، روش اجرا، تأمین شرایط معماری پایدار و معماری سبز، تحقق 

 .های بیان شده بررسی شوداهداف و خواسته

ای از معیارها که توجه به آنها در مراحل ارزیابی یک فناوری به منظور سامان بخشیدن به مجموعه

 :شوندبندی میار بخش به شرح زیر تقسیمساختمانی ضروری است، این معیارها در چه

 :متناسب بودن فناوری مورد نظر از نظر معماری -1

 :این گروه از معیارها شامل مواردی به شرح زیر است
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 میزان اختیار در انتخاب شکل فضاها 

 امکان ایجاد معماری متناسب با محیط 

 میزان هماهنگی با طراحی مدوالر 

 عدم محدودیت در انتخاب فضاها 

 تنوع در شکل سقف 

 عدم محدودیت در انتخاب ارتفاع فضاها 

 سازگاری با شرایط اقلیمی 

 پذیری در طراحی فضاهای متنوعانعطاف 

 در خالی و پر فضاهای ایجاد امکان مانند) شده تمام نمای حجمی –های بصری قابلیت 

ان با آسم خط یا نهایی سقف طرح امکان و رفتگیپس و آمدگیپیش ایجاد امکان نما،

 های مختلف(طرح

 پذیری در طراحی فضاهای باز و نیمه بازانعطاف 

 کاری داخلینیاز به پوشش برای نما یا نازک 

 های خارجیتنوع در نما و پوشش بدنه 

 پذیریقابلیت پرداخت نهایی سطوح دیوار و نما شامل رنگ 

 های متفاوت نماسازیامکان تلفیق با شیوه 

 دون پرداخت اولیهقابلیت اجرای پوشش نهایی ب 

 :ساختمانی های فناوری سنجیده انتخاب در محیطی –تأمین انتظارات عملکردی  -2
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هایی که ناشی از در این بخش باید کیفیت پاسخگویی هر فناوری ساختمانی به محدودیت

 ارزیابی باشدمی زیر شرح به متعددی موارد شامل و است ساختمان محیطی –انتظارات عملکردی 

 .گردد

 :های زیر استاین موارد شامل کیفیت پاسخگویی به محدودیت

 های حاصل از تأمین شرایط آسایشمحدودیت 

 جویی در مصرف انرژیهای حاصل از تأمین ضوابط در رابطه با صرفهمحدودیت 

 های حاصل از تأمین ضوابط مربوط به انتقال صدامحدودیت 

 های حاصل از تأمین ضوابط مقاومت در برابر آتشمحدودیت 

 های حاصل از تأمین ضوابط در رابطه با درزبندی، هوابندیمحدودیت 

 های مرتبط با شرایط جوی متفاوت )بارش، تابش، رطوبت، هوازدگی، محدودیت

 (…یخبندان، 

 مل شیمیایی، ها، عواهای مرتبط با عوامل خورنده محیطی )میکرو اورگانیزممحدودیت

…) 

 :انطباق با مبانی معماری پایدار و مسائل زیست محیطی -3

 :ای از معیارها که باید در این بخش مورد توجه قرار گیرند، عبارتند ازمجموعه

 همسازی مصالح اصلی با طبیعت 

 امکان بازگشت مصالح به طبیعت 

 میزان مصرف انرژی در مراحل تولید و اجرا 
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 مراحل حمل و نقل و اجرا میزان اتالف مصالح در 

 کیفیت استفاده از منابع طبیعی 

 قابلیت بازیافت کاربردی مصالح 

 : (…های اجرا، تأمین نیازهای اجرایی )سرعت و سهولت ساخت، هزینه -4

 :تعدادی از معیارهای مرتبط با این بخش عبارتند از

 وزن مصالح و سازه 

 (…های مربوط به حمل و نقل )اقتصادی بودن حمل و قابلیت 

 بندی اجراامکان مرحله 

 عدم وابستگی اجرا به شرایط جوی 

 امکان انجام عملیات اجرایی به صورت موازی 

 سرعت اجرای ساختمان 

 قابلیت توسعه 

 میزان فراوری اجزا و قطعات مورد نیاز در محل اجرا 

 میزان نیاز به مصالح متعدد یا تجهیزات خاص برای اجرای اتصاالت 

 قابلیت ایجاد تغییر و بازبینی در مراحل اجرایی 

 امکان تشخیص خطاهای طراحی و ساخت و اصالح آن 

 قابلیت تغییر در محل قرارگیری ساختمان 

 ساختهسهولت استفاده از اجزا و ملحقات پیش 
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 سهولت تعمیر و نگهداری 

 رای ساختمانهزینه اج 

 طول عمر مفید زیاد 

 آالت و ابزار مهندسیسهولت استفاده از ماشین 

 های تأسیساتوضعیت نصب شبکه 

 سهولت دسترسی به اجزای سیستم پس از ساخت 

 امکان تأمین نیروی انسانی مورد نیاز 

 قابلیت ترویج و آموزش 

 المللیهای اجرایی ملی و بینوجود ضوابط و مقررات ساختمانی و آیین نامه 

 :های ساختمانی مناسب انتخاب فناوری

های ساختمانی ها و سیستمپس از تعیین معیارها و محورهای اصلی ارزیابی، انتخاب فناوری

 :گیردبراساس معیارهای تعیین شده طی مراحل زیر صورت می

های روشبندی معیارها و تعیین ارزش هر معیار با استفاده از در این مرحله دسته :مرحله اول

 .گیردآماری صورت می

در این مرحله میزان پاسخگویی فناوری ساختمانی مورد نظر به هر یک از معیارها  :مرحله دوم

براساس میزان موفقیت فناوری مورد نظر در ایجاد شرایط مطلوب که شامل تحقق معیارها یا 

 .شودباشد، تعیین میها میها و محدودیتتأمین الزام
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ضرب ارزش هر معیار در میزان پاسخگویی فناوری مورد ر این مرحله ابتدا حاصلد :مرحله سوم

 .آیدها به دست میضربنظر به آن معیار تعیین و مجموع این حاصل

 .گردداین مقدار به عنوان مجموع امتیازات آن فناوری در تأمین شرایط مورد نظر تلقی می

ها انجام بندی فناوریین شرایط مورد نظر رتبهسپس براساس مجموع امتیازات هر فناوری در تأم

 .شودترین فناوری انتخاب میشده و مناسب

در این مرحله ارزیابی روش انتخاب شده به صورت عملکردی و واقعی با گرفتن  :مرحله چهارم

برداری از کاربرد روش مذکور انجام شده و براساس آن اصالحات نهایی در بازخوردهای دوره بهره

 .گیردری مورد نظر صورت میفناو

برداری نسبت به تجدیدنظر در توان براساس نتایج حاصل از ارزیابی دوران بهرهدر صورت لزوم می

 فناوری مراحل اول تا چهارم اقدام نمود و با تعیین مجدد معیارها و ارزش آنها و میزان پاسخگویی

ها را تجدید کرد و نسبت به انتخاب بندی فناوریو تعیین مجموع امتیازات، رتبه های ساختمانی

 .ترین فناوری اقدام نمودنهایی مناسب
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