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  هفتم ورکشاپ

 سوال ورکشاپ  

 

 5/6/95    جمعهبرگزاری  تاریخ

 6/95/ 8     تاریخ ارسال پاسخ

 طراحی موضوع

 ب ا  و موقعی ت  النپ   با زمینی در –سوم –دوم –اول – همکف, زیرمین طبقات شامل ساختمان یک است نظر در

 نظ  ر م  ث ظ  ورمن ی  نا ب  را  س  اختمان ای  ن ی  ک ف  از طراح  ی.گردد اح  ثا  مش      اش  تلال س    

 است شثه درج موقعیت پالن چهارگوشه در ارتفاعی کثها :توجه.)میباشث
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 :نظر مورد مشخصات

 : زمین زیر طبقه

-متر مرب ع  20وتورخانه م-متر مربع 25سرایثار  - متر مربع 2مبه مساحت هر کثا انبار  7 , پارکینگ 7تعثاد 

 )با دسترسی از فضا  تجار (متر مربع  55به مساحت انبار تجار  

 همکف :

ه مت را   ب  دفتر خ ثمات دوتت ی   , (2.60  )ارتفاع البی مسکونی  البیمتر مربع و  105مسکونی به مساحت واحث 

 نیم طبقه   بثون  ر مربعتم 100

 .سانتیمتر منظور گردد  400ب ش خثمات دوتتی  کف به کف طبقه باال در ارتفاع

 سوم-دوم–طبقات اول 

اق ات  مس احت  –مت ر مرب ع    20البی طبقات با مس احت  طراحی –متر مربع  145هر کثام واحث با مساحت  دو, 

 ختکن اتزامی است.و فضا  رمتر مربع  15خواب واتثین با مساحت 

 1.100اس مقطع با مقی -بام-دوم-اول–همکف -ترسیم پالن زیر زمین 

  در طرح فوق رعایت موارد مقررات ملی ساختمان الزامی است 

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