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 ورکشاپ چهاردهم

 05/03/96تاریخ ارایه سوال:   جمعه    

 03/96/ 12تاریخ ارایه پاسخ :   جمعه    

 

 :سوال

 زمينف  در سفوم دوم، و زيرزمين،همكف،،اول طبقات شامل ساختمان يك است نظر در

 (معبر شمال  باالتر است).شود طراح  شده مشخص اشغال سطح محدوده درشيبدار 
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 :نظر ردمو مشخصات

   انباري واحد6، پارکينگ واحد6:زيرزمين طبقه-

ق )طبفمتر  1.2حداکثر در تراز متر مربع  100: واحد تجاري به مساحت همك، طبقه-

 . مسكون  ،الب  ضوابط مقررات مل  ساختمان(

 طراحف   يكسفان تقريب  مساحت هب خوابه دو مسكون  واحد دو:سوم -دوم-اول طبقه-

 متر مربع الزام  است( 6مساحت حداقل  )طراح  الب  به.شود

 

 : تذکرات

 .است الزام  زير موارد گرفتن نظر در و ساختمان مل  مقررات رعايت فوق طرح در

 .است الزام  آسانسور تعبيه-

 .است الزام  ساختمان به معلولين دسترس  تعبيه-

 .شود طراح (مستوي)تخت بام-

 .است الزام )در صورت وجود( ها پالن و مقطع در طبقات ارتفاع  کد نمايش-

http://www.madresememar.ir/


           (مدرسه معمار ) ینظام مهندس یمعمار یطراح 3 هیآزمون پاگی سواالت  مجموعه ورکشاپ های آماد 

 ژهیو   

 96سال آزمون 

4 

                                           

 مهندس مرتضی گواهی : سوال طراح                   

                                     لکیمفشار امهندس    :  پاسخطراح    

.irmadresememar.www                                        Zavabet@TELEGRAM .ID:                         

 

 

 و حداکثر سطح اشتغال مشخص  می,در هر طبقه محدوده ترسیدر طراح لیتسه یبرا

 درصد سطح اشغال( 100)است. دهیگرد

 

  می باشد. 1.100تمامی ترسیمات با مقیاس 

 

 

 شمال نقشه در جهت باالي صفحه است. 
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