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 شانزدهمورکشاپ 

 24/06/96    جمعهتاریخ ارایه سوال:   

 31/06/96تاریخ ارایه پاسخ :   جمعه    

 :   مهنـــدس مرتضـــی گواهــــیو داور آزمون طراح 

 :سوال

دار شيب زميني در- دوم و زيرزمين،همكف،اول طبقات شامل ساختمان يك است نظر در

 .شود احيطر شده مشخص اشغال سطح محدوده در
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 :نظر مورد مشخصات

 واحد پارکينگ  4–متر مربع  2حداکثر  انباري واحد4،: زيرزمين طبقه-

 120مار مرباع د در ااراز      120: يك واحد کتاا برروشاي باه متااحت     همكف طبقه-

 سانتيمتر(   

بت باه  سانتيمتر نتا  10داراز حداکثراختالف  متر مربع 18پله آسانتورو البي متكوني،

 معبر(

اب دحداقل عار  ااااخ خاو   .شاود  طراحاي  خوابه دو متكوني واحددو :دوم-اول هطبق-

 سانتيمتر لحاظ گردد( 270

 

 : اذکرات

 .است الزامي زير موارد گرفتن نظر در و ساختمان ملي مقررات رعايت فوخ طرح در

 .است الزامي آسانتور اعبيه-

 .است الزامي ساختمان به معلولين دسترسي اعبيه-

 .شود طراحي(متتويداخت بام-

 .است الزامي ها پالن و مقطع در طبقات اراراعي کد نمايش-
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 و حداکثر سطح اشتغال مشخص  می,در هر طبقه محدوده ترسیدر طراح لیتسه یبرا

 درصد سطح اشغال( 100)است. دهیگرد

  1.100ترسیم پالن طبقات تیپ با مقیاس  -

  1.100ترسیم پالن بام با مقیاس  -

 1.100یاس ترسیم مقطع با مق -
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