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 هجدهمورکشاپ 

 4/01/97    هشنبتاریخ ارایه سوال:   

 10/01/97تاریخ ارایه پاسخ :   جمعه    

 :   مهنـــدس مرتضـــی گواهــــیو داور آزمون طراح 

 :سوال

 طبقررت  شررت   در گرر  ب دیرررت اری ررت ی  سررتمانت  ط احرری  رر   اسرر  نظرر  در

 شررب  شرص  اشغتل سطح ر دب ح درشيبرار  ز يیی در– د م   ز  ز ين،هنكف،ا ل

 (%100سطح اشغتل ).شود ط احی
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 :نظر مورد مشخصات

حررال   احر انبرتر ) 7، احر(7) جنوع پترکيیگ هنكف   ز   ز ين  پترکيیگ: ز  ز ين طبقه -*

  ا    دع( 12 احر انبتر )حرال 1-( ا    دع 1.5

هنكرف   ز ر  ز رين يیرگ ) جنوع پترکپترکيیرگ - ا ت  55 احر  سكونی  1هنكف: طبقه -*

 ار   8ستناينا  نسب  ده  عب  ده  سرتح  حررال    25  فضتت  ر دت  حراکث  در ی از   احر(7

 70جترت دت نيم طبقه دره  سرتح  ی-   دساگتب پله آستنسور،   دع در   احاستب پله   آستنسور

 ستناينا  14 ا    دع در ی از حراکث  

  ا ت 57  سكونی  احر سه: ا ل هطبق*

  ا ت 80 ا ت .     احر  57قه د م: د   احر طب*

 : تذکرات

 .اس  الزا ی ز    وارد گ فان نظ  در   ستمانت   لی  ق را  ر ت   فوق ط ح در

 پله آستنسور جه  ط ح ک ت    يكیر   دساگتب  -

 .اس  الزا ی ستمانت  ده  علولين دسا سی یعبيه-

 .شود ط احی( ساوت)یص  دتم-

 .اس  الزا ی هت پال     قطع در طبقت  اری ت ی کر ننت ش-

 یتثي  دسزا ی در لضت   ا ايتز دهی داراس . اسا اکچ   یطقی-

 درصد  100)است. دهیو حداکثر سطح اشتغال مشخص گرد می,در هر طبقه محدوده ترسیدر طراح لیتسه یبرا

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

  1,100الن بام با مقیاس ترسیم پ -

 1,100ترسیم مقطع با مقیاس  -
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