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 پانزدهمورکشاپ 

 31/04/96    شنبهتاریخ ارایه سوال:   

 05/96/ 13تاریخ ارایه پاسخ :   جمعه    

 طراح سوال:   مهنـــدس مرتضـــی گواهــــی

 :سوال

 زلينت   در ,دلم، ل زيرزلين،هاكت،،ال   طبقتخ   شتخل   ستختماخ   يت   است   نظر در

جهت شیب تراز بااتتر  ).شود طراح  شده لشخص اشغخ  سطح لحدلده درشيبدار 

 (را نشان می دهد.
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 :نظر مورد مشخصات

   انبخري لاحد6، پخركينگ لاحد6:زيرزلين طبقه-

لمر  1.2حداكثر در تراز  لمر لربع 100لاحد تجخري هر كدام حدلدا   3: هاك، طبقه-

 8لستكون   ،البت   لمر 4.70به ارتفخع ك، به ك، )طبق ضوابط لقررا  لل  سختماخ (

 . لمر( 0.05ع )حداكثر تراز نسب  به لعبر لمر لرب

 :-ال  طبقه-

 لمر لربع 108لاحد لسكون   2لمر لربع ل  74لاحد لسكون   2

 دلم:-طبقه-

 لمر لربع 182لاحد لسكون  2

 

 : تذکرات

 .است الزامی زیر موارد گرفتن نظر در و ساختمان ملی مقررات رعایت فوق طرح در

 .است الزامی آسانسور تعبیه-
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 .است الزامی ساختمان به معلولین دسترسی عبیهت-

 .شود طراح (لسموي)تخ  بخم-

 .است الزامی)در صورت وجود( ها پالن و مقطع در طبقات ارتفاعی کد نمایش-

 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 

 پالن زیر زمین 

 پالن همکف 

 پالن اول و دوم 

 مقطع 

 پالن بام 

 

  شاخ  نقشه در جه  بخالي صفحه اس. 
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