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 93 آبانپاسخ سوال 

 93 آبان

 سوال:

در نظر است يك ساختمان شامل طبقات زيرزمين ،همكف،اول و دوم در زمينى با شيب مشخص شده و پالن موقعيتت  

و بتتا ستتشت اشتتت ال صتتد در صتتد اطتتدا  گرددكطراطتتى فتتاز يتتك ايتتن ستتاختمان بتترا  ايتتن منظتتور متتدتظر متتى      

 ن موقعيت درج شده استك(باشدك)توجه:کدها  ارتفاعى در چهار گوشه پال

 مشخصات مورد نظر:

 باری و اتاق تاسيساتچهار واطد ان-طبقه زيرزمين:چهار واطد پارکينگ -

 + داده شده در پالن موقعيتك٠/٠٠متر نسبت ب تزار  0.10+/٠از دفتر پيشخوان دولت در تر-طبقه همكف

 در تظر گرفته شده استكمتر  4/5 سقف طبقه همكف بدون نيم طبقه و ارتفاع آن از کف تا  -

ر اين دفتر ،عالوه بر فضا  اصلى مراجعين و کارمندان،اتاق مديريت،آبدار خانه،انبار مناسب و ستروي  بهداشتتى   د-

 در نظر گرفته شودك

 ها  تقريبى: طبقه اول: سه واطد مسكونى يك خوابه به مساطت -

 طبقه دوم:دو واطد مسكونى به مساطت ها  تقريبى:-

http://www.archafraz.com/


           افراز( یمعمار یتخصص ی)آکادم ینظام مهندس یمعمار یطراح 3 هیآزمون پا پاسخ سواالت دوره قبل

 95آزمون  ژهیو   

 گواهی مرتضیمهندس             از                          آکادمی تخصصی معماری افر 2

         WWW.ARCHAFRAZ.COM                                      @ZavabetTELEGRAM .ID:      

                                                          

 

 

 مترمربع)سه خوابه(١٣٥)يك خوابه(،مترمربع ٦٥

 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 

  1.100ترسیم پالن طبقات تیپ با مقیاس  

  1.100ترسیم پالن بام با مقیاس  

  1.100ترسیم مقطع با مقیاس 

  1.100ترسیم نمای انتخابی با مقیاس 

 

 ٩٣آبان نکات اصلی سوال  

 در جایی که کمترین اختالف با معبر باشد مکان ورودى تجارى -

 متر 4.5 بدون نیم طبقه ،ارتفاع مفید  -

 نوع رمپ و کد ارتفاعى -

 و محاسبه کد نقاط ورودی مختلف تجاری مسکونی  کد همکف -
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