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م

  یازدهم ورکشاپ

 سوال ورکشاپ  

 

 19/09/95 جمعهارایه  تاریخ

 09/95/ 26 جمعهتاریخ ارسال پاسخ 

م

 موضوع طراحی

 مسفکون  طبقف  سف  و همکف  زیرزمین، طبقات شامل ساختمان یک است نظر در

 اشفاال سفط  بفا و موقعیفت پفنن در شده مشخص شیب با زمین  در همک  باالی

 مفد منظفور ایفن بفرای سفاختمان ایفن یفک ففاز راحف ط.  گفردد احداث صد در صد

)عوجه:مکدهص م  عفصع مص مگوشهمهص مپالنمیوق یتم.باشد م  نظر

مص جمشدهم ست(
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 مشخصات مورد نظر:

  ر کفدا( متفر مربفه هف 2انباری)حداقل  واحد 6 - پارکینگ: زیرزمین طبق - 

 . مربه متر 60 مساحت ب  تجاری انبار

  فروشفااه -مربفه متر 24 مساحت ب  مسکون  الب  -پارکینگ: همک  طبق 

  3.40 ک  تا ک  ارتفاع ب  مربه متر 60 مساحت ب 

واحد در نظر گرفت  شود. یفک  7)تعداد پارکینگ ها در زیرزمین و همک  جمعا 

 واحد مختص معلول  

   طبقات اول ، دو( و سو( )پنن تیپ : هر طبق  شفامل دو واحفد مسفکون  بف

 مساحت یکسان

 تذکر: 

 ر طرح فوق رعایت مقررات مل  ساختمان الزام  استد 

 ( محل توق  خودرو )واحد پارکینگ  7تامین و ترسی 

 در طرح رعایت ضوابط دسترس  معلول الزام  است 

 با( تخت یا )مستوی  طراح  شود 

 نمایش کد ارتفاع  طبقات در مقطه و پنن ها الزام  است 

 

 ترسیم های مورد نظر:

با نمایش محل توق   100/1یرزمین در مقیاس ترسی( پنن معماری ز -1

 اتومبیل ها، محورها، محل ستون ها و اندازه گذاری
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با نمایش محل توق   100/1ترسی( پنن معماری همک  در مقیاس  -2

 خودروها ، محورها ، محل ستون ها و اندازه گذاری 

با نمایش  100/1مقیاس  ترسی( پنن تیپ طبقات اول ، دو( و سو( در -3

 محور ها، محل ستون ها واندازه گذاری و مبلمان

 با نمایش محورها و اندازه گذاری  100/1ترسی( پنن با( در مقیاس  -4

ترسی( برش طول  ساختمان با عبور خط برش از محل پلکان و اسانسور  -5

 و نمایش محورها و مشخصات الز( 100/1در مقیاس 

 

 

 ه بهالوه بر تامین خواسته های برنامه، توجنکته: ) در ترسیم ها ع

ه ساز موقعیت مکانی و تناسبات مطلوب خواسته ها ، استفاده از سیستم

ورد مای منطقی و تاثیر آن بر نقشه های معماری >> پالن و مقطع<<  

 اهمیت بوده و مالک موثری برای امتیاز دهی خواهد بود.(
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