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م

  زدهمدوا ورکشاپ

 سوال ورکشاپ  

 

 1/11/95 جمعهارایه  تاریخ

 صبح 9ساعت 

 1/11/95 جمعهتاریخ ارسال پاسخ 

 17ساعت 

م

 موضوع طراحی

در نظررر ت رر  اررم  ررامل اب اررا ر مینررا  فارررف ابه م کرری بدب مینرر    ررکبن  یررا   

م کی در ف ان    مح ه   مایق یرا الر ب  بیتار  ب یرا  رمح تارخار  ارمح ارد  ت ردت  

 گردد . مرت   فاف ام تاب  امل اب یرت  تاب  نظبر  د نظر    یااد.
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 مشخصات مورد نظر:

ر بت د تنیار  ) ردتیر   را   مر 5د لگا  ه  5مین  فارف اب   ر لبیی تلب یار یرت  در 

  لر ریع(  2کدتم 

در مین  م کی ع ب  یر فضا  بربد  ی  مینا  )الل  ب ت ان بر( ه ارم بت رد لررار  یر  

 + در  این   مح الاش یان  گردد.120 لر یا نام مین  در لرتف  180  ا   

)الرر ب لاررر( مررر مینرر  اررا ر دب بت ررد   ررکبن  دب مبتیرر  یرر    ررا   در مینررا  تبر ب دبم 

 لنرای  اک اب  برد نظر ت  . 

 

 لذکر: 

 ت   الزامیب  بترد فار در مرح فبق رعاا   نررت   ل   امل اب 

 ( 5لا اب ب لر ام   ر لبیی مبدرب )بت د الارکانگ. 

   در مرح رعاا  ضبتیم د لر    تلبر تلفت   ت. 

 یام لم  اا )  لب ( مرت   ابد. 

   ن ااش کد ترلفاع  مینا  در  نمع ب ال ب ما تلفت   ت. 

  ا    انلا لر یبد  ب    60تلاق مبتب ما  ل ا دترت  ک د دابتر  ی  ع ق  دتیر

  لر  ریع در نظر گرفل  ابد. 12مر تلاق مبتب یدبب ت ل اب ک د  دتیر 

 

 ترسیم های مورد نظر:

ه ن ااش   ر لبیی تلب یار مایا  100/1لر ام ال ب  ت ار  فارف اب در  نااس  -1

   برماه   ر  لبب ما ب تندتف  گذتر 

 به   ر  لبب ما   برما  یا ن ااش  100/1لر ام ال ب  ت ار  م کی در  نااس  -2

 تندتف  گذتر  
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یا ن ااش   بر ماه   ر  100/1 نااس  در دبم  بلر ام ال ب لار مینا  تبر  -3

  لبب ما بتندتف  گذتر  ب  یل اب

 یا ن ااش   برما ب تندتف  گذتر   100/1ب یام در  نااس لر ام ال  -4

 لر ام یرش مبل   امل اب یا عیبر مم یرش تف   ر اللکاب ب ت ان بر در  نااس -5

 ب ن ااش   برما ب  امصا   فم 100/1

 

 

و  نطقیاستراکچر منکته: ) در ترسیم ها عالوه بر تامین خواسته های برنامه، 

دهی  خوب و ارائه مناسب مالک موثری برای امتیازتناسبات مطلوب و عملکرد 

 خواهد بود.(
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