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  دهم ورکشاپ

 سوال ورکشاپ  

 

 14/08/95 ارایه جمعه تاریخ

 08/95/ 21تاریخ ارسال پاسخ جمعه 

 طراحی موضوع

 طبقاا   شاملبلوک مجموعه مسکونی   یکاز  و طبقه همکف,  طراحی یک واحد تیپ  است نظر در

 طراحی.گردد احداث مشخص  اشتغال سطح با و موقعیت النپ با زمینی درسوم  –دوم –اول – همکف,

 پاالن  چهارگوشاه  در ارتفااعی  کدهای:توجه.)میباشد نظر مد منظور ینا برای ساختمان این کی فاز

 (است شده درج موقعیت
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 :نظر مورد مشخصات

 همکف :طبقه 

  ریکی از شعبا  بانک شاه , متر مربع  24ساحت تقریبی مبه سانتیمتر  0.70در تراز و پارکینگ  البی

-متار مرباع   تقریبای  1.5مسااحت   انبااری باه   عادد  12-متر 3.20به ارتفاع مفید ر تم 120متراژ 

 متر مربع 18موتورخانه 

 :سوم –. دوم اول طبقا  

پله آسانسور ماد   یپ و فضای مشاعا  البیتفقط طراحی یک واحد -(برابر دقیقا مساحت واحد) 4, 

 متر و دارای کمد( 2.80متری با حداقل عرض  12)دارای دو خواب .نظر طراحی است

  (امتیاز ویژه ای دارد طرحو استراکچر منطقی سازه  رداشته باشید )طراحی ساختاتوجه 

 اول–همکف - ن ترسیم پال  

  در طرح فوق رعایت موارد مقررا  ملی ساختمان الزامی است. 

  الزامی است ضوابط دسترسی معلولین در طرح فوق رعایت. 

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