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 آزمون اول

(هاشور زده  مشخص و سطح اشغال در زمینی با پالن موقعیت، همکف، اول و دوم،ساختمان شامل طبقات: زیرزمین در نظر است یک 

  باشد.براي این منظور مد نظر می شده احداث گردد. طراحی فاز یک این ساختمان شده در پالن موقعیت)

  مشخصات مورد نیاز:

  مترمربع) 4(هر کدام حداقل  واحد انباري شش -  پارکینگ طبقه زیرزمین : - 

به  مترمربع)  و اتاق تاسیسات  4پارکینگ و سه واحد انباري (هر کدام حداقل + و شامل 65/0با تراز  طبقه همکف: - 

مترمربع 25مساحت تقریبی 

هر سه ( متر مربع و یک واحد مسکونی سه خوابه 65تقریبی  یک خوابه به مساحت واحد مسکونی یک ي اول:طبقه - 

 150) به مساحت تقریبی و حداقل یکی از اتاقها داراي حمام اختصاصی باشد مترمربع12حداقل مساحت اتاق با 

  متر مربع

مترمربع و یک اتاق داراي 12ها به مساحت دو خوابه (حداقل یکی از اتاق خواب واحد مسکونی یک: ي دومطبقه - 

متر مربع و یک واحد مسکونی سه خوابه (دو اتاق با حداقل مساحت  85تقریبی  حمام اختصاصی باشد) به مساحت

متر مربع 130مترمربع و یک اتاق داراي حمام اختصاصی باشد) به مساحت تقریبی 12

  تذکرات:

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

واحد پارکینگ) 9ها (تأمین و ترسیم محل توقف اتومبیل - 

در نظر گرفتن یک دستگاه آسانسور - 

 اتاق خواب بدون احتساب کمد متر و مساحت هرسانتی 60اتاق خواب ها حتما داراي کمد دیواري به عمق حداقل  - 

در نظر گرفته شود.

باشد.دسترسی معلولین به ساختمان الزامی می - 

ت (مستوي) طراحی شود.خت به شکل بام - 

  مورد نیاز:ترسیم هاي 

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

محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه گذاري. با نمایش 100/1ترسیم پالن معماري همکف در مقیاس -2

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

با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. 100/1ي دوم در مقیاسترسیم پالن طبقه -4
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)اول(آزمون  پالن موقعیت
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 همکف (آزمون اول)اندازه گذاري و مبلمان طبقه پالن 
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 آزمون دوم

و  با پالن موقعیتدر زمینی ،و سوم و چهارم به صورت تیپ ، همکف، اول و دومساختمان شامل طبقات: زیرزمین در نظر است یک 

شده احداث گردد. طراحی فاز یک این  (هاشور زده شده در پالن موقعیت) و فضاي سبز مشخص شده در حیاط مشخص سطح اشغال

  باشد.براي این منظور مد نظر می ساختمان

  مشخصات مورد نیاز:

 25به مساحت تقریبی  اتاق تاسیسات  - مترمربع)  3(هر کدام حداقل  واحد انباري دو -  پارکینگ طبقه زیرزمین : - 

مترمربع

 سرایداري فضايمترمربع)  و  3واحد انباري (هر کدام حداقل  شش+ و شامل پارکینگ و 20/1با تراز  طبقه همکف: - 

مترمربع 45به مساحت تقریبی 

تقریبی  مساحتها داراي حمام اختصاصی باشد) به دو خوابه (یکی از اتاق خواب واحد مسکونی یک طبقات تیپ:  - 

ها داراي حمام اختصاصی باشد) به مساحت متر مربع و یک واحد مسکونی سه خوابه (یکی از اتاق خواب 95

 متر مربع. 95تقریبی 

  تذکرات:

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

پارکینگ)واحد  11ها (تأمین و ترسیم محل توقف اتومبیل - 

در نظر گرفتن یک دستگاه آسانسور - 

متر و مساحت هر اتاق خواب بدون احتساب کمد سانتی 60اتاق خواب ها حتما داراي کمد دیواري به عمق حداقل  - 

در نظر گرفته شود.

ت (مستوي) طراحی شود.خت به شکل بام - 

 ترسیم هاي مورد نیاز:

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

محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه گذاري. با نمایش 100/1ترسیم پالن معماري همکف در مقیاس -2

با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. 100/1در مقیاس تیپ طبقاتترسیم پالن  -3
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 زیرزمین (آزمون دوم)اندازه گذاري و مبلمان طبقه پالن 
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 آزمون سوم

و سطح  در زمینی با پالن موقعیت؛ وسوم (به صورت تیپ) اول و دوم ، همکف،ساختمان شامل طبقات: زیرزمین در نظر است یک 

  باشد.براي این منظور مد نظر می احداث گردد. طراحی فاز یک این ساختمان(هاشور زده شده در پالن موقعیت) و  مشخص اشغال

  مشخصات مورد نیاز:

مترمربع) 5/2(هر کدام حداقل  واحد انباري هشت -  پارکینگ  :طبقه زیرزمین - 

+ شامل پارکینگ و اتاق 10/0مترمربع و در تراز  15یک واحد تجاري حدودا  - 30/1تراز  در: طبقه همکف - 

متر مربع) و یک چشمه سرویس بهداشتی 20تاسیسات (حداقل 

و خوابه  یکواحد مسکونی  دومتر مربع و  70تقریبی  دو خوابه به مساحت واحد مسکونی یک طبقات تیپ:  - 

  متر مربع. 60مساحت تقریبی  بههرکدام 

  تذکرات:

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

واحد پارکینگ) 8ها (تأمین و ترسیم محل توقف اتومبیل - 

در نظر گرفتن یک دستگاه آسانسور - 

مساحت هر اتاق خواب بدون احتساب کمد متر و سانتی 60اتاق خواب ها حتما داراي کمد دیواري به عمق حداقل  - 

در نظر گرفته شود.

باشد.دسترسی معلولین به ساختمان الزامی می - 

ت (مستوي) طراحی شود.خت به شکل بام - 

  ترسیم هاي مورد نیاز:

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

محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه گذاري. با نمایش 100/1ترسیم پالن معماري همکف در مقیاس -2

با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. 100/1در مقیاس تیپ طبقاتترسیم پالن  -3
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 آزمون چهارم

(هاشور زده  مشخص و سطح اشغال در زمینی با پالن موقعیت، همکف، اول و دوم،ساختمان شامل طبقات: زیرزمین در نظر است یک 

  باشد.براي این منظور مد نظر می شده احداث گردد. طراحی فاز یک این ساختمان شده در پالن موقعیت)

  مشخصات مورد نیاز:

(هر کدام  واحد انباري چهار -  (چهار پارکینگ عادي و یک پارکینگ معلول) پارکینگپنج واحد  طبقه زیرزمین : - 

  مترمربع 12به مساحت تقریبی  و اتاق تاسیسات  مترمربع)  3حداقل 

متر مربع و دفتر خدمات ارتباطی شامل فضاي انتظار،  25البی مسکونی حدودا  + و شامل40/0با تراز  طبقه همکف: - 

ارائه خدمات، آبدارخانه و سرویس بهداشتی

  مترمربع 60بخش مدیریت و حسابداري دفتر خدمات ارتباطی به مساحت تقریبی  طبقه نیم طبقه همکف: - 

(حداقل یکی از اتاقها داراي حمام اختصاصی باشد) مناسب براي معلول خوابه  سه واحد مسکونی یک ي اول:طبقه - 

متر مربع) 105و  95تقریبی  دو خوابه (به مساحت واحد مسکونی دو: ي دومطبقه - 

  تذکرات:

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

در نظر گرفتن یک دستگاه آسانسور - 

متر و مساحت هر اتاق خواب بدون احتساب کمد سانتی 60اتاق خواب ها حتما داراي کمد دیواري به عمق حداقل  - 

در نظر گرفته شود.

باشد.دسترسی معلولین به ساختمان الزامی می - 

آمدگی براي ساختمان مطابق ضوابط الزامی می باشد.پیشحداکثر در نظر گرفتن  - 

 20و نصف بام سمت جنوب (حیاط) به صورت شیبدار و شیب  ت (مستوي)خت به شکلشمال سمت نصف بام  - 

طراحی شود. درصد و یک طرفه به سمت حیاط

 ترسیم هاي مورد نیاز:

با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه گذاري. 100/1مقیاسترسیم پالن معماري زیرزمین در  -1

محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. با نمایش 100/1ترسیم پالن معماري همکف در مقیاس -2

محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. با نمایش 100/1در مقیاسترسیم پالن نیم طبقه همکف  -3

با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. 100/1ي اول در مقیاسترسیم پالن طبقه -4

با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. 100/1ي دوم در مقیاسترسیم پالن طبقه -5

و شیب بندي.، اندازه گذاري محورها با نمایش 100/1در مقیاسترسیم پالن شیب بندي بام  -6

ترسیم برش طولی از ساختمان به نحوي که از باکس راه پله عبور نماید. -7
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  همکف (آزمون چهارم)اندازه گذاري و مبلمان طبقه پالن 
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  شیب بندي بام (آزمون چهارم)پالن 
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 آزمون پنجم

(هاشور زده  مشخص و سطح اشغال در زمینی با پالن موقعیت،و سوم  همکف، اول و دومساختمان شامل طبقات: در نظر است یک 

  باشد.براي این منظور مد نظر می شده احداث گردد. طراحی فاز یک این ساختمان شده در پالن موقعیت)

  مشخصات مورد نیاز:

مترمربع 16به مساحت تقریبی  اتاق تاسیسات هفت واحد پارکینگ و  + و شامل50/0با تراز  طبقه همکف: - 

  متر مربع) 100و  92تقریبی  (به مساحتسه خوابه  واحد مسکونی دو :و دوم ي اولطبقه - 

و دو واحد مسکونی تک خوابه به  متر مربع) 80تقریبی  دو خوابه (به مساحت واحد مسکونی یک: سومي طبقه - 

مترمربع 55مساحت تقریبی 

  تذکرات:

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

در نظر گرفتن یک دستگاه آسانسور - 

تساب کمد متر و مساحت هر اتاق خواب بدون احسانتی 60اتاق خواب ها حتما داراي کمد دیواري به عمق حداقل  - 

در نظر گرفته شود.

باشد.دسترسی معلولین به ساختمان الزامی می - 

براي ساختمان مطابق ضوابط الزامی می باشد. متر 20/1بام  آمدگیدر نظر گرفتن حداکثر پیش - 

در نظر گرفتن بام به صورت شیبدار و با زاویه شیب سقف یکسان در تمام جهات الزامی است. - 

(ارتفاع آبرو از زمین) در هر چهار جهت یکسان است.تراز لبه پایینی سقف  - 

دفع آب باران فقط به سمت خارج مجاز است. - 

  ترسیم هاي مورد نیاز:

با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه گذاري. 100/1در مقیاس همکفترسیم پالن معماري  -1

نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. با 100/1در مقیاس و دوم ي اولترسیم پالن طبقه -2

با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. 100/1در مقیاس سومي ترسیم پالن طبقه -3

و شیب بندي.، اندازه گذاري محورها با نمایش 100/1در مقیاسترسیم پالن شیب بندي بام  -4

با نمایش رمپ و فضاهاي دسترسی. 100/1در مقیاس ترسیم پالن محوطه -5


