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 ورکشاپ بیست و یکم

 ورکشاپ های انحصاری آمادگی آزمون طراحی معماری کشور()

 :   مهنـــدس مرتضـــی گواهــــیو داور آزمون طراح 

 18/8/97 تاریخ ارایه سوال:

 25/8/97 تاریخ ارایه پاسخ :

 مهندس ورمزیار : پاسخطراح 

 :سوال

 لاشغغا سطح محدوده در سطح اشغال مشخصدر ,ساختمان طراحی یک  است نظر در

 .شود طراحیطبق شرایط مذکور   شده مشخص
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 :نظر مورد مشخصات

 :زیرزمین طبقه

 سانتیمتر( 220)حداقل عرض  متر مربع 18تاسیسات به مساحت ، واحد5 پارکینگ-* 

 طبقه همکف:

 واحد انبار 7-متر مربع  4به مساحت  فضای ورودی–واحد 2 پارکینگ

 :و دوم و سوم طبقه اول

-رویس بهداشغتیس - اتاق و البی انتظار 2دارای حداقل متر مربع  100ت به مساحواحد اداری  2

 آبدارخانه

 :چهارم طبقه

- بغی انتظغارال-سغان  لسسغاتاتغاق و 3دارای حغداقل متر مربغع  180به مساحت واحد اداری 1

 آبدارخانه-سرویس بهداشتی

 

 

 : تذکرات

 .است انزامی زیر موارد گرفت  نظر در و ساختمان مسی مقررات رعایت فوق طرح در

 پسه آسانسور لهت طرح کفایت میکندیک دستگاه  -
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 .است انزامی ساختمان به معسونی  دسترسی تعبیه-

 .شود طراحی(مستوی)تخت بام-

 .است انزامی ها پالن و مقطع در طبقات ارتفاعی کد نمایش-

 تاثیر بسزایی در قضاوت امتیاز دهی داراست. استراکچر منطقی-

 

  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 موقعیت
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