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 هفدهمورکشاپ 

 24/09/96    جمعهتاریخ ارایه سوال:   

 08/10/96تاریخ ارایه پاسخ :   جمعه    

 :   مهنـــدس مرتضـــی گواهــــیو داور آزمون طراح 

 :سوال

 زمينو  درسومم – دوم و زيرزمين،همكف،اول طبقات شامل ساختمان يك است نظر در

)دو طبقه همكف مسوتقل و .شمد طراح  شده مشخص اشغال سطح محدوده درشيبدار 

 طبقات مستقل جهت هر معبر مد نظر است(
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 :نظر مورد مشخصات

ی تاسيسوات مرزوز-متر مربو(( 6و  3واحد انبار )متراژ  2، به ميزان ساخت :زيرزمين طبقهدر هر -

 برای هر طبقه زير زمين

ت بوه سوانتيمتر نسوب 14واحد پارزينگ و فضای ورودی  حدازثر در تراز  3همكف:  طبقهدر هر -

و دو  پارزينوگ 6)در مجموم  متر مرب( بدون احتساب پله و آسانسمر 18معبر به مساحت حداقل  

 الب (

 يك دستگاه پله آسانسمرجهت زل طرح،

  مسكمن  واحد : يكاول اتطبقيك از در هر 

 متر مرب(  165دوم و سمم: يك واحد دوبلكس به مساحت حدازثر ات طبقيك در هر 

 : اتتذکر

 .است الزام  زير ممارد گرفتن نظر در و ساختمان مل  مقررات رعايت فمق طرح در

 پله آسانسمر جهت طرح زفايت ميكنديك دستگاه  -

 .است الزام  ساختمان به معلملين دسترس  تعبيه-

 .شمد طراح (مستمی)تخت بام-

 .است الزام  ها پالن و مقط( در طبقات ارتفاع  زد نمايش-

 هر معبر يك الب  مستقل مد نظر استاز 

 سانتيمتر در نظر گرفته شمد 270سانتيمتر و حدازثر ارتفا  طبقات  240حدازثر ارتفا  طبقه همكف 

 متر در نظر گرفته شمد 12.95حدازثر ارتفا  بنا از هر معبر مستقل 
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 درصد  100)است. دهیو حداکثر سطح اشتغال مشخص گرد می,در هر طبقه محدوده ترسیدر طراح لیتسه یبرا

 سطح اشغال(

  1,100با مقیاس  به همراه مبلمان ترسیم پالن طبقات تیپ -

  1,100ترسیم پالن بام با مقیاس  -

 1,100ترسیم مقطع با مقیاس  -
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