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 سوال ویژه طراحی معماری

 96آزمون مهر 

 :   مهنـــدس مرتضـــی گواهــــیو داور آزمون طراح 

 :سوال

ن زمي در- دوم و زيرزمين،همكف،اول طبقات شامل ساختمان يكطراحی  است نظر در

 زمین از معبر جنوبی دارای شیب و شرق زمین دارای تراز پاایینرر اسا   )شمالی غربی 

 در بخش شمال و غرب دارای همسايگی است . و (.بدون شیب اس مرری  16,گذر 
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 :نظر مورد مشخصات

ری باه  و انباار تااا   واحد پارکينگ 5– و اتاق تاسيسات انباری واحد5،: زيرزمين طبقه-

   متر مربع 50مساحت

 455 باا ارتااا   متر مرباع   70 مساحت تقريبیبه  ساندويچیيك واحد  همكف: طبقه-

حاد  و وا متار مرباع   18و البی مساكونی  پله آسانسورو کف طبقه اولازکف به  سانتيمتر

 متر مربع 104مساحت تقريبی مسكونی دوخوابه به 

بع متر مر 72 مساحت تقريبیيك خوابه به  شامل يك واحد:دو واحد مسكونياول طبقه-

 متر مربع 128و يك واحد سه خوابه به مساحت 

 متر مربع 98حت تقريبی مسادو واحد مسكونی دو خوابه به  :طبقه دوم

 

 : راتااااااتذک

 سانتیمتر لحاظ گردد( 270)حداقل عرض اتاق خواب 

 )حداقل اختالف ارتاا  تراز کف تااری با کف معبر مد نظر است(

 سانتيمتر در نظر گرفته شود 275ارتاا  مايد واحد مسكونی همكف حداکثر 

 .شود طراحي شده مشخص اشغال سطح محدوده در
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 .است الزامي زیر موارد گرفتن نظر در و ساختمان ملي مقررات رعایت فوق طرح در

 .است الزامي آسانسور عبیهت-

 .است الزامي ساختمان به معلولین دسترسي تعبیه-

 .شود طراحي(مستوی)تخت بام-

 .است الزامي ها پالن و مقطع در طبقات ارتفاعي کد نمایش-

 است. دهیو حداکثر سطح اشتغال مشخص گرد می,در هر طبقه محدوده ترسيدر طراح لیتسه یبرا-

 

 :ترســــــیمات

  1.100با مقیاس  ترسیم پالن طبقات -

  1.100ترسیم پالن بام با مقیاس  -

 1.200ترسیم مقطع با مقیاس  -

 

 

 

 

 ا آرزوی موفقیت شما ب                                                                                                  

 رتضي گواهيم                                                                                                       
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