
 

  1400دوره ویژه آزمون  -طراحی معماري نظام مهندسی آزمونپکیج جزوات مشخصات و معرفی 

  جزوه مجزا به صورت چاپی و پستی ارسال می شود) 7(پکیج جزوات شامل -خانه عمران اشراق

  شماره  عنوان جزوه سرفصل صفحه توضیحات  جزوه قیمت

هزار تومان 75  

این جزوه شامل آخرین ویرایش ضوابط و مقررات 

مبحث  96(ویرایش سال  آزمون طراحی معماري

  می باشد. )1400چهارم ویژه آزمون دوره 

داوطلب با مطالعه این جزوه دیگر نیازي به مطالعه 

ن مباحث و منابع مختلف و متفرقه ندارد و تسلط به ای

 جزوه براي داوطلبین کافی است.
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  :طراحی آزمون معرفیبخش اول 

 فیتعار: دوم بخش 

 ساختمان مجاز ارتفاع و يبندگروه: سوم بخش 

 ساختمان یعموم و یفیتوص ضوابط: چهارم خشب 

 ساختمان يهايورود ضوابط: پنجم خشب 

 ساختمان مشاع يفضاها: ششم بخش 

 فضاها انواع یاختصاص ضوابط: هفتم بخش 

 آزمون در تیرعا جهت یمیترس نکات: هشتم بخش 

 یطراح ستیل چک: نهم بخش 

 یمیترس ستیل چک: دهم بخش 

ن
مو

آز
ت 

جه
ی 

ح
را

ط
ي 

ما
هن

را
 

ی
ح

را
ط

 
ام

ظ
ن

 
ار

عم
 م

ی
س

د
هن

م
ي

 
 

ل
او

ه 
زو

ج
  

هزار تومان 90  

پاسخنامه و جواب آزمون طراحی  در این جزوه،

، مرداد  93، آبان 1393و خرداد  1392آذر  معماري 

، مهر 1395و اسفند 1395شهریور ،  1394، بهمن 94

 98، مهر  1397 و بهمن 1397و اردیبهشت  1396

به طور کامل بیان گردیده است و کلیه  99و شهریور 

نقشه ها و خواسته هایی که در صورت سواالت آزمون 

طراحی معماري نظام مهندسی مطرح گردیده است 

 جامع ارائه شده است.به صورت کامل و 
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 1392 سال آذر آزمون: اول بخش  

 1393 سال خرداد آزمون:دوم بخش  

 1393 سال آبان آزمون: سوم بخش  

 1394 سال مرداد آزمون: چهارم بخش  

 1394 سال بهمن آزمون: پنجم بخش  

 1395 سال شهریور آزمون: ششم بخش  

 1395 ماه اسفند آزمون: هفتم بخش  

 1396ماه آزمون مهر : هشتم بخش  

 1397آزمون بهمن : نهم بخش 

  1398بخش دهم: آزمون مهر 

  ي  99بخش یازدهم: آزمون شهریور
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هزار تومان 54  

سخ نمونه نقشه و آزمون آزمایشی با پا 5در این جزوه، 

هاي تشریحی در زمین هاي مختلف (غیر شیبدار) 

طراحی و تهیه گردیده  1400دوره متناسب با آزمون 

  است.

23  

 آزمون اول در زمین صاف 

 آزمون دوم در زمین صاف 

 آزمون سوم در زمین صاف 

 آزمون چهارم در زمین صاف 

 ج آزمون پنجم در زمین صاف
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خ پاسنمونه نقشه و آزمون آزمایشی با  5در این جزوه، 

متناسب  ارهاي تشریحی در زمین هاي مختلف شیبد

 .طراحی و تهیه گردیده است 1400دوره با آزمون 

23  

  شیبدارآزمون اول در زمین 

  شیبدارآزمون دوم در زمین 

  شیبدارآزمون سوم در زمین 

  شیبدارآزمون چهارم در زمین 

  شیبدارآزمون پنجم در زمین 
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هزار تومان 54  

سخ نمونه نقشه و آزمون آزمایشی با پا 5در این جزوه، 

هاي تشریحی در زمین هاي مختلف جنوبی و شمالی 

و صاف و شیبدار به صورت پارکینگ ترکیبی و یا با 

طراحی  1400دوره سقف شیبدار متناسب با آزمون 

 .و تهیه گردیده است

63  

 آزمون اول با پارکینگ ترکیبی در زمین جنوبی 

 آزمون دوم با پارکینگ ترکیبی در زمین شمالی 

 آزمون سوم با پارکینگ ترکیبی در زمین جنوبی شیبدار 

  آزمون چهارم با پارکینگ ترکیبی در زمین دوکله با سقف

 شیبدار و تخت

 آزمون پنجم با ساختمان منفصل و سقف شیبدار  
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هزار تومان 49  

در این جزوه ده نمونه پالن سقف شیبدار مورد سوال 

قرار گرفته است. این نوع سوال موضوع اول آزمون 

 .بوده است 95و اسفند  95هاي شهریور 

30 

  شیب مساوي درجه با 45ده نمونه سقف شیبدار با زوایاي 
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هزار تومان 85  

در این جزوه مجموعه دیتایل ها و جزئیاتی که ممکن 

است در آزمون طراحی معماري مورد سوال قرار گیرد 

  به صورت شکلی و توضیحی آمده است.
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  ،جان پناه، نعلجزئیات معماري شمال: دیوار، سقف، کفسازي 

 درگاه، سقف کاذب، پله، در و پنجره، نماي مرکب

  جزئیات سازه اي شامل: دال ها، سقف تیرچه بلوك، سقف

کرومیت، سقف مرکب (کامپوزیت)، دال عرشه فوالدي، سقف 

  کوبیاکس، سقف روفیکس، سقف وافل 
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  )هاي تکی جزواتقیمت مجموع  ( هزار  تومان 461

  هزار تومان 348قیمت با احتساب تخفیف ویژه 

 

  تخفیف ویژهوات طراحی معماري نظام مهندسی بااحتساب پکیج کل جز 455

  

  

  



 

  1400دوره ویژه آزمون  طراحی معماري نظام مهندسی آزمونپکیج فیلم مشخصات و معرفی 

  ارسال می شود) DVDبه صورت آموزشی که (پکیج فیلم  - خانه عمران اشراق

 سرفصل توضیحات
شماره 

DVD  

کلیه ضوابط و مقرراتی که داوطلب جهت قبولی در آزمون  بخشدر این 

طراحی معماري نیاز دارد به صورت کامل و جامعه و به صورت تصویري و 

  صوتی آمده است.

ن آزمو عمال داوطلب با تهیه و استفاده از این بخش به کلیه ضوابط و الزامات

  مسلط شده و از هر گونه کالس و پکیج هاي دیگر بی نیاز خواهد شد.

  ضوابط و مقررات آزمون طراحی نیز در سه بخش قابل تقسیم بندي می باشند:

  ضوابطی که به طور مشخص در مباحث آمده است. -1 

  ضوابط و مقرراتی که گاهاً در منابع آزمون مورد تناقض قرار می گیرد. -2

ر دو مقرراتی که اصال در منابع و مباحث به آن ها اشاره نشده ولی  ضوابط -3

  آزمون از داوطلب انتظار می رود.

  

در این بخش همه این ضوابط به طور صریح و مشخص آموزش داده می شود 

 تا داوطلب را جهت موفقیت در آزمون هدایت نماید.

 طراحی آزمون بخش اول: معرفی 

 معرفی کلی پکیج  

 هااختمان و ارتفاعگروه بندي س  

 درز انقطاع  

 ورودي و درب سواره  

 انواع پارکینگ و ابعاد و ارتفاع آن  

 رمپ سواره و انواع آن و نحوه ورود به پارکینگ  

 ورودي پارکینگ از زمین شیبدار  

 ها کنار همپله و آسانسور و نحوه قرار گیري آن  

 (.. انباري، استخر، سرایداري و) مشاعات  

  ساختمانالزامات پیش آمدگی  

 ورودي پیاده و موارد مرتبط با زیرزمین در آن  

 داکت و ضوابط مربوطه  

 انواع فضاها و ارتفاع آن 

 نما و ضوابط آن  

 روشنایی و نورگیري  

 الزامات فضاهاي داخلی ساختمان  

 شیب بندي بام و قواعد آن  

 نکات طراحی سقف شیبدار  

 دسترسی به حیاط  

 جایگاه امداد رسانی  

 ضوابط معلولین  

 اي و ستون گذاري سازه مباحث  

 نحوه پاسخگویی به سوال امتحان و تحلیل طرح 

 معیارهاي تاثیرگذار در آزمون طراحی  

 چک لیست طراحی و ترسیمی و توضیحات آن  

 موارد نقشه کشی  

  درجه 45نحوه پاسخگویی به سوال سقف شیبدار 
ل

او
ش 

خ
 ب

پاسخنامه آزمون هاي مشخص شده به طور کامل و جامع شرح  بخشدر این 

  داده می شود.

مراحل دستیابی به پاسخ  و اینکه مچنین نحوه یافتن جواب این آزمون هاه

  صحیح به چه گونه می باشد، آمده است.

  با توضیحات شفاهی 99پاسخنامه و شرح آزمون شهریور 

  با توضیحات شفاهی 98مهر پاسخنامه و شرح آزمون  

  با توضیحات شفاهی 97بهمن پاسخنامه و شرح آزمون  

  با توضیحات شفاهی 97اردیبهشت پاسخنامه و شرح آزمون  

 با توضیحات شفاهی 96 پاسخنامه و شرح آزمون مهر  

  با توضیحات شفاهی 95و شرح آزمون اسفند پاسخنامه 

  با توضیحات شفاهی 95و شرح آزمون شهریور پاسخنامه 

  با توضیحات شفاهی 94و شرح آزمون بهمن پاسخنامه 

  با توضیحات شفاهی 94و شرح آزمون مرداد پاسخنامه 

  با توضیحات شفاهی 93آبان و شرح آزمون پاسخنامه 

 با توضیحات شفاهی 93و شرح آزمون خرداد  پاسخنامه 

  با توضیحات شفاهی 92و شرح آزمون آذر پاسخنامه 

م
دو

ش 
خ

ب
 

  معماري نظام مهندسی با تخفیف ویژهفیلم آمادگی آزمون طراحی پکیج 

  هزار تومان 238فقط 

  

پکیج کامل جزوات + فیلم با احتساب 

  ویژه تخفیف

  هزار تومان 699): کامل نسخه تک کاربره (یک سري

  هزار تومان 488قیمت با تخفیف ویژه 

  هزار تومان 1398): کامل سري دوکاربره ( دونسخه 

  هزار تومان 748قیمت با تخفیف ویژه 
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  جزوه دوم:

 آزمون نظام مهندسی پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماري

  1399شهریور تا  1392 آذر

  )1400 اولدوره (ویژه آزمون 

  تهیه شده:خانه عمران اشراق

  ی، انسیه قربان نژادجواد رحمانمؤلف: 

www.shop-eng.ir 

 تلگرام:

@tarahinezam 

Tell:09126418417 

تماس  Ur.j.rahmani@gmail.comیا ایمیل  09126418417با شماره تلفن  جزوات و فیلم آموزشی(جهت دریافت کل 

 )     دییفرماحاصل 
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  1392: آزمون آذر سال اول فصل 

  1392سوال آزمون آذر سال 

  موضوع طراحی

در زمینی مسطح، مطابق با پالن  در نظر است یک ساختمان شامل طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم،

  طراحی فاز یک این ساختمان براي این آزمون مد نظر می باشد.موقعیت ارائه شده احداث گردد. 

  مشخصات طرح مورد نیاز:

 چهار واحد انباري و اتاق تاسیسات. –طبقه زیرزمین: چهار واحد پارکینگ  -

+ متر نسبت  10/0متر مربع و تراز کف  25طبقه همکف:  فروشگاه (مواد غذایی)به مساحت حداقل  -

 + متر. 20/1البی مسکونی با تراز کف  –+ (پیاده رو)  00/0به تراز 

متر مربع (یک خوابه) و به مساحت تقریبی  65طبقه اول: دو واحد مسکونی به مساحت هاي حداقل  -

 متر مربع (دو خوابه). 120

 طبقه دوم: یک واحد مسکونی (حداقل سه خوابه) -

  تذکرات:

  زیر الزامی است.در طرح فوق، رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن موارد 

 تعبیه آسانسور الزامی است. -

 تعبیه دسترسی معلولین به ساختمان الزامی است. -

 نمایش کد ارتفاعی طبقات در مقطع، نما و پالن ها. -

  ترسیم هاي مورد نیاز:

  پالن معماري زیرزمین با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه گذاري. -1

  با نمایش محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. پالن معماري همکف -2

 پالن طبقه اول با نمایش محورها، محل ستونها و اندازه گذاري و مبلمان. -3

  پالن طبقه دوم با نمایش محورها، محل ستونها و اندازه گذاري و مبلمان. -4

  پالن بام با نمایش محورها، اندازه گذاري، آبروها، شیب بندي و... -5

 لی با عبور خط برش از محل آسانسور و نمایش محورها و مشخصات الزم.مقطع طو -6
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  پالن موقعیت
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  پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه زیرزمین
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1393: آزمون آبان سال سوم فصل  

  1393آزمون آبان سال  سوال

شده در پالن موقعیت و با در زمینی با شیب مشخص  در نظر است یک ساختمان شامل طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم،

باشد. (توجه: کدهاي ارتفاعی سطح اشغال صد در صد احداث گردد. طراحی فاز یک این ساختمان براي این منظور مد نظر می

  در چهار گوشه پالن موقعیت درج شده است.)

  مشخصات مورد نیاز:

  چهار واحد انباري و اتاق تاسیسات –چهار واحد پارکینگ  طبقه زیرزمین: -

 + داده شده در پالن موقعیت.00/0+ متر نسبت به تراز 10/0دفتر پیشخوان دولت در تراز  بقه همکف:ط -

 متر در نظر گرفته شود. 50/4ون نیم طبقه و ارتفاع آن از کف تا زیر سقف دطبقه همکف ب -

ب و سرویس بهداشتی در در این دفتر، عالوه بر فضاي اصلی مراجعین و کارمندان، اتاق مدیریت، آبدارخانه، انبار مناس -

  نظر گرفته شود.

  هاي تقریبی مساويک خوابه به مساحتسه واحد مسکونی ی ي اول:طبقه -

  مترمربع (سه خوابه) 135مترمربع (یک خوابه)،  65 هاي تقریبی:واحد مسکونی به مساحت: دو ي دومطبقه -

  تذکرات:

  موارد زیر الزامی است.در طرح فوق، رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن 

 تعبیه آسانسور الزامی است. -

 تعبیه دسترسی معلولین به ساختمان الزامی است. -

 ت (مستوي) طراحی شود.خبام ت -

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

 در هر  طبقه رعایت محدوده ترسیم و حداکثر سطح اشغال الزامی است. -

  امتیاز                                ترسیم هاي مورد نیاز:                                                                        

  11 ندازه گذاري.با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و ا  100/1ترسیم پالن زیرزمین در مقیاس -1

  10 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.  100/1مقیاسترسیم پالن همکف در  -2

  10 ن.با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلما  100/1ي اول در مقیاسترسیم پالن طبقه -3

  10 ن.با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلما  100/1ي دوم در مقیاسترسیم پالن طبقه -4

  4  با نمایش محورها، اندازه گذاري، آبروها، شیب بندي و...  100/1ترسیم پالن بام در مقیاس  -5

  5 با عبور از پلکان اصلی و با نمایش تراز پاگردها.  100/1ترسیم مقطع در مقیاس  -6
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  پالن موقعیت
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  پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه زیرزمین
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  همکفپالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه 
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  1396: آزمون مهر ماه هشتم فصل

  1396سوال آزمون مهر 

  
  ارتفاع مجاز ساختمان الزامی می باشد***متر براي  10,50***رعایت ارتفاع 
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  نیرزمیز طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن
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  همکف طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن
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  1398فصل یازدهم: آزمون مهر 

  1398مهر سوال آزمون 

  یکموضوع 

 10           لطفاً مقطع مشخص شده در صفحه مربوطه را با ترسیم جزئیات اجرایی آن کامل کنید.

  امتیاز

  موضوع دو

در نظر است ساختمانی با اسکلت فلزي شامل طبقات زیرزمین، همکف و یک طبقه روي همکف در زمینی با ابعاد و 

در شمال و شرق این زمین خیابان (بدون  محدوده مشخص شده در سایت پالن و بدون رعایت پخی طراحی شود.

  شیب) قرار دارد و سطح اشغال آن به علت اصالح پروانه در شهرداري صددرصد می اشد.

  مشخصات طرح مورد نظر

خودرو و همچنین  پالن طبقه زیرزمین: عالوه بر راه پله، آسانسور و دسترسی از طریق شیبراهه فضاي مناسب براي توقف سه -

اشتی در تراز زیرزمین و با دسترسی فقط از واحد تجاري در نظر گرفته شود. (تمامی نقاط کف زیرزمین هم یک سرویس بهد

  و انبار نیست)تراز باشند.  نیاز به در نظر گرفتن فضاي تأسیسات 

تر، یک واحد + سانتی م5مترمربع در تراز  3پالن طبقه همکف: عالوه بر راه پله و آسانسور، فضاي ورودي به مساحت حداقل  -

مترمربع  75مساحت بیش از  متر و یک واحد مسکونی (دو خوابه) به + سانتی5مترمربع در تراز  25تجاري به مساحت حداقل 

  + سانتیمتر در نظر گرفته شود. 120در تراز 

 ع (یک خوابه) و دومترمرب 60پالن طبقه یکم: عالوه بر راه پله و آسانسور، دو واحد مسکونی، یک واحد به مساحت حدوداً  -

  مترمربع (دوخوابه). 80واحد به مساحت حدوداً 

  تذکر:

  رعایت مقررات ملی ساختمان و موارد ذکر شده در این برگه الزامی است. -

  ي مشخص شده نیست).در هر برگه حداکثر محدوده طراحی مشخص شده است. (نیاز به رعایت درز انقطاع در این محدوده -



 1399 شهریورتا  1392آذر پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماري نظام مهندسی جزوه دوم: 

 دانسیه قربان نژا -جواد رحمانی                                     Www.Shop-eng.ir-خانه عمران اشراق        
91 

مترمربع به نحوي که  12هاي واحدهاي دوخوابه، به مساحت حداقل خواب یک خوابه و حداقل یکی از اتاقاتاق خواب واحد  -

متر کمتر نباشد طراحی شود. اتاق خواب دوم واحدهاي دو خوابه می توانند با حداقل عرض و مساحت تعیین شده  3عرض آن از 

  در مقررات ملی ساختمان طراحی شوند.

سانتی متر در تمامی اتاق هاي خواب  60عالوه بر ابعاد آزاد و مساحت مشخص شد، فضاي الزم براي کمد دیواري به عمق حداقل 

  در نظر گرفته شود.

  یک سرویس بهداشتی در تراز زیرزمین و با دسترسی مستقیم از فضاي تجاري در نظر گرفته شود. -

  متر در نظر گرفته شود. 60/2ر و ارتفاع کف تا زیر سقف واحدهاي مسکونی مت 10/4ارتفاع کف تا زیر سقف واحد تجاري 

  سانتیمتر در نظر گرفته شود. 40سانتیمتر، ضخامت بام  35ضخامت دیوارهاي ریزمین و سقف ها به جز بام  -

ش تعیین کننده در اي نقها و دسترسی مناسب براي خودروها به زیرزمین، همین طور مشخص کردن نظام سازهتأمین توقفگاه -

طراحی طبقات دارد. بدیهی است، در صورت عدم تأمین دسترسی و فضاي مناسب براي توقف خودروها در زیرزمین، پالنهاي 

  شود.ها محسوب نمیطبقات همکف و یکم هم قابل قبول نخواهند بود و امتیازي براي آن

  بام به شکل بام تخت و با جان پناه طراحی شود. -

  ه آسانسور براي استفاده ساکنین و امکان دسترسی معلولین به ساختمان در نظر گرفته شود.یک دستگا -

  امتیازها                                                                 هاي مورد نظر                                                                                                                 نقشه

ها، اندازه گذاري، انبارها و محل توقف خودروها         با نمایش تراز کف، محورها و محل ستون 100/1پالن زیر زمین در مقیاس 

11   

   11                 ها، اندازه گذاري و مبلمان              با نمایش تراز کف، محورها، محل ستون 100/1پالن طبقه همکف در مقیاس 

   10ها، اندازه گذاري و مبلمان                                  با نمایش تراز کف، محورها، محل ستون 100/1پالن طبقه یکم در مقیاس 

  4                               ها، آبروها، .......                                         با نمایش شیب بندي، کروم 100/1پالن بام در مقیاس 

4                   برش با نمایش تراز سقف ها و اندازه گذاري                                                                                      
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  سایت پالن
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پاسخنامه بدون ساخت طبقه فوقانی بخش 

  تجاري

در این سوال منظور و هدف طراح سوال عدم ساخت طبقه فوقانی بخش تجاري  (

بود؛ ولی متأسفانه نتوانسته بود در صورت سوال بیان نماید. به همین دلیل اولویت 

نخست حل این مسئله عدم ساخت طبقه فوقانی بخش تجاري می باشد، اما ساخت 

قوانین و ضوابط موجود می  طبقه فوقانی بخش تجاري نیز به دلیل عدم مغایرت با

  تواند به عنوان پاسخ صحیح در اولویت دوم مطرح گردد)
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 بدون ساخت طبقه فوقانی بخش تجاري -1398آزمون مهر سال  -پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه زیرزمین 
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  بخش تجاريبدون ساخت طبقه فوقانی  -1398آزمون مهر سال  -پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه همکف 
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  بدون ساخت طبقه فوقانی بخش تجاري -1398آزمون مهر سال  -پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه اول 
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  بدون ساخت طبقه فوقانی بخش تجاري -1398آزمون مهر سال  -پالن بام 
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  بدون ساخت طبقه فوقانی بخش تجاري -1398آزمون مهر سال  -برش ساختمان 
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  1399فصل دوازدهم: آزمون شهریور ماه 

  1399سوال آزمون شهریور 

  موضوع یک

  امتیاز 10         آن کامل کنید. راییمربوطه را با ترسیم جزئیات اج فحهمقطع مشخص شده در ص لطفاً

  موضوع دو

(پیلوتی) براي توقف جمعاً ده  همکفو  شامل طبقات زیرزمین و بام تخت در نظر است ساختمانی با اسکلت فلزي

ی با ابعاد و محدوده مشخص شده در سایت پالن و بدون رعایت در زمین مسکونی روي پیلوتی،طبقه  سهو خودرو 

  سانتیمتر باالتر است). 130پخی طراحی شود. این زمین داراي شیب می باشد (شمال آن نسبت به جنوب آن 

  خواسته هاي طرح:

  ن شیبراهه ها، دسترسی پیاده به ساختمان و محل ورودي به حیاط طراحی شود.پالن حیاط: در این پال-

به فضاي توقف تعدادي از خودروها، فضایی  مناسبدسترسی  شیبراهه براي ین: عالوه بر راه پله، آسانسور ومپالن طبقه زیرز -

مترمربع، همچنین یک سرویس  2 انباري هر کدام به مساحت حداقل 8مترمربع) و  14براي تاسیسات مکانیکی (حداقل 

  بهداشتی در نظر گرفته شود.

   ) و فضاي توقف تعدادي از خودروهامترمربع 15 البی (حداقلفضاي  ،راه پله و آسانسور شامل : (پیلوتی)پالن طبقه همکف -

دوخوابه و دو واحد یک (یک واحد واحد مسکونی ، سهعالوه بر راه پله و آسانسورهر طبقه  تیپ طبقات (یکم و دوم):پالن  -

  پالن طبقه سوم: عالوه بر راه پله و آسانسور، دو واحد مسکونی دوخوابه طراحی شود. –یک  خوابه)

  نماي اصلی مشرف به حیاط: با مشخص کردن خطوط کلی نما، بازشوها و ابعاد آنها، محورهاي سازه اي و تراز طبقات. -

  تذکر:

  ذکر شده در این برگه الزامی است.رعایت مقررات ملی ساختمان و موارد  -

  .مشخص شده نیست) يمحدودهنیاز به رعایت درز انقطاع در این ( در هر برگه حداکثر محدوده طراحی مشخص شده است. -

سانتیمتر کمتر نباشد. یکی از اتاق  270مترمربع به نحوي که عرض آن از  11خواب واحد یک خوابه به مساحت حداقل اتاق  -

مترمربع و اتاق خواب دوم این واحدها با حداقل عرض  12متر و مساحت حداقل  3واحد دو خوابه با حداقل عرض هاي خواب 

  مترمربع طراحی شود. 9سانتیمتر و حداقل مساحت  270

در هر  سانتی متر 60ري به عمق حداقل عالوه بر مساحت هاي مشخص شده براي اتاق هاي خواب، فضاي الزم براي کمد دیوا-

  اق خواب در نظر گرفته شود.ات
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  حداکثر تراز کف پیلوتی، تراز متوسط زمین در نظر گرفته شود. -

  سانتیمتر در نظر گرفته شود. 40سانتیمتر، ضخامت بام  35دیوارهاي زیرزمین و سقف ها به جز بام  ضخامت -

مشخص کردن نظام  همین طور، وتی)و طبقه همکف (پیل و دسترسی مناسب براي خودروها به زیرزمین هاتوقفگاه تأمین -

دسترسی و فضاي مناسب براي توقف  تأمیننقش تعیین کننده در طراحی طبقات دارد. بدیهی است، در صورت عدم  ايسازه

 هاآنقابل قبول نخواهند بود و امتیازي براي  و طبقه سومطبقات  تیپ پالن، و طبقه همکف (پیلوتی) خودروها در زیرزمین

  .دشونمیمحسوب 

  یک دستگاه آسانسور براي استفاده ساکنین در نظر گرفته شود.و  امکان دسترسی معلولین به ساختمان -

  امتیازها                                                                                                                                                                                  مورد نظر هاينقشه

سیر شیبراهه ها و تراز ابتدا و انتهاي با نمایش در ورودي پیاده و خودرو به حیاط م 100/1پالن حیاط در مقیاس -1

  شیبراهه ها

            10فضاي تأسیسات         ،محل توقف خودروها، هاستونبا نمایش تراز کف، محورها و محل  100/1 زیر زمین در مقیاس پالن-2

  مکانیکی، انباري ها و سرویس بهداشتی

        10     محل توقف خودروها،ها،ستونتراز کف، محورها، محل  با نمایش 100/1 در مقیاس (پیلوتی) الن طبقه همکفپ-3

   ، اندازه گذاري و مبلمانفضاي البی

                    10            ، اندازه گذاري و مبلمانهاستونمحل با نمایش تراز کف، محورها، 100/1 درمقیاستیپ طبقات(یکم ودوم)ن پال-4

  7                                     ، اندازه گذاري و مبلمانهاستونمحورها، محل با نمایش تراز کف  100/1پالن طبقه سوم در مقیاس  -5

  3                                            نماي اصلی مشرف به حیاط با نمایش سطح بازشوها، محورها و نمایش تراز طبقات در کنار نما -6
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