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 نوزدهمورکشاپ 

 3/02/97    هشنبدو تاریخ ارایه سوال:   

 7/02/97تاریخ ارایه پاسخ :   جمعه    

 :   مهنـــدس مرتضـــی گواهــــیو داور آزمون طراح 

 :سوال

)اسطتررار وطهدس سطاخت در  %60سطح  اغطلا  در  ساختمان طراحی یک  است نظر در

 درغطیداار  زمینی در %180با وراکم   ت(سح  زمین در صالحیت طراحی  معماری اس

 .غهد طراحی غاس مشخص اغلا  سح  محاودس
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 :نظر مورد مشخصات

 (:زیرزمین طدره )

 واحا اندار  6، واحا6 پارکینگ-* 

 (مجمهع طراحی در طدرات:)

 -متر مربع 180واحا مسکهنی دوبلکس حااکثر با مساحت  2طراحی  -*

 متر مربع 125ه مساحت خهابه ب 3واحا مسکهنی  4طراحی -*

 : تذکرات

 .است الزامی زیر مهارد گرفتن نظر در و ساختمان ملی مرررات رعایت فهق طرح در

 پله آسانسهر جهت طرح کفایت میکنایک دستگاس  -

 .است الزامی ساختمان به معلهلین دسترسی وعدیه-

 .غهد طراحی(مستهی)وخت بام-

 .است الزامی ها پالن و مرحع در طدرات اروفاعی کا نمایش-

 واثیر بسزایی در قضاوت امتیاز دهی داراست. استراکچر منحری-

  1.100با مقیاس  به همراه مبلمان  ترسیم پالن طبقات تیپ -

  1.100ترسیم پالن بام با مقیاس  -

 1.200ترسیم مقطع با مقیاس  -
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 پالن مهقعیت
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