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 دومورکشاپ بیست و 

 ورکشاپ های انحصاری آمادگی آزمون طراحی معماری کشور()

 :   مهنـــدس مرتضـــی گواهــــیو داور آزمون طراح 

 28/10/97 تاریخ ارایه سوال:

 5/10/97 تاریخ ارایه پاسخ :

 :سوال

طبغ  شغرایم شغر  ر , سطح اشغاا  شخغ  در ,ساختمان طراحی یک  است نظر در

 .ش د راحیط
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 :نظر مورد مشخصات

 :زيرزمین طبقه

واحغد انبغار بغه شسغاحت دغر  غدا   8- شتر شربغ  18تاسیسات به شساحت ، واحد 8 پار ینگ-* 

 شتر شرب  3حداقل 

 طبقه همکف:

خ ابه به  واحد شسک نی تک 2- سانتیمتر نسبت به تراز شعبر 12در تراز حدا ثر  فضای ورودی

 سانتیمتر 60ز شثبت در ترا شتر شرب  73شساحت 

 :طبقه اول

 مترمربع( 75خوابه ) 1مترمربع(و یک واحد  135خوابه ) 3یک واحد 

 :و چهارم دوم و سوم طبقه

 خوابه 2واحد  دو

 

 : تذکرات

 .است الزاشی زیر ش ارد گرفتن نظر در و ساختمان شلی شقررات رعایت ف ق طرح در

 )دسترسی با  به اسانس ر الزاشی نیست(لی الزاشی استصا سانس ر و پلهدسترسی تما  سط ح در تراز ارتفاعی ش تلف به ا-

 پله آسانس ر جهت طرح  فایت شیکندیک دستگاه  -

 .است الزاشی ساختمان به شعل لین دسترسی تعبیه-
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 .ش د طراحی(شست ی)ت ت با -

 .است الزاشی دا پالن و شقط  در طبقات ارتفاعی  د نمایش-

 تاثیر بسزایی در قضاوت اشتیاز ددی داراست. استرا چر شنطقی-

 

  1.100با مقیاس  به همراه مبلمان  ترسیم پالن طبقات تیپ -

  1.100ترسیم پالن بام با مقیاس  -

 1.200ترسیم مقطع با مقیاس  -

 

 

 

 

 

 

 

 پالن ش قعیت
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 آلترناتیو اول)مهندس کاووسی(
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 آلترناتیو دوم)مهندس ورمزیار(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madresememar.ir/


           ( گروه آموزشی مهندس گواهی-مدرسه معمار) ینظام مهندس یمعمار یطراح 3 هیآزمون پاسواالت  مجموعه ورکشاپ های آمادگی  

  97سال–آزمون  ژهیو   

14 

                                           

 مهندس مرتضی گواهی : سوال طراح                   

.irmadresememar.www                                        @ZavabetTELEGRAM .ID:              

           

 

 

 

 

http://www.madresememar.ir/


           ( گروه آموزشی مهندس گواهی-مدرسه معمار) ینظام مهندس یمعمار یطراح 3 هیآزمون پاسواالت  مجموعه ورکشاپ های آمادگی  

  97سال–آزمون  ژهیو   

15 

                                           

 مهندس مرتضی گواهی : سوال طراح                   

.irmadresememar.www                                        @ZavabetTELEGRAM .ID:              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madresememar.ir/


           ( گروه آموزشی مهندس گواهی-مدرسه معمار) ینظام مهندس یمعمار یطراح 3 هیآزمون پاسواالت  مجموعه ورکشاپ های آمادگی  

  97سال–آزمون  ژهیو   

16 

                                           

 مهندس مرتضی گواهی : سوال طراح                   

.irmadresememar.www                                        @ZavabetTELEGRAM .ID:              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madresememar.ir/


           ( گروه آموزشی مهندس گواهی-مدرسه معمار) ینظام مهندس یمعمار یطراح 3 هیآزمون پاسواالت  مجموعه ورکشاپ های آمادگی  

  97سال–آزمون  ژهیو   

17 

                                           

 مهندس مرتضی گواهی : سوال طراح                   

.irmadresememar.www                                        @ZavabetTELEGRAM .ID:              

           

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madresememar.ir/


           ( گروه آموزشی مهندس گواهی-مدرسه معمار) ینظام مهندس یمعمار یطراح 3 هیآزمون پاسواالت  مجموعه ورکشاپ های آمادگی  

  97سال–آزمون  ژهیو   

18 

                                           

 مهندس مرتضی گواهی : سوال طراح                   

.irmadresememar.www                                        @ZavabetTELEGRAM .ID:              

           

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madresememar.ir/


           ( گروه آموزشی مهندس گواهی-مدرسه معمار) ینظام مهندس یمعمار یطراح 3 هیآزمون پاسواالت  مجموعه ورکشاپ های آمادگی  

  97سال–آزمون  ژهیو   

19 

                                           

 مهندس مرتضی گواهی : سوال طراح                   

.irmadresememar.www                                        @ZavabetTELEGRAM .ID:              

           

 

 

 

http://www.madresememar.ir/

