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شهریور پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماري آزمون نظام مهندسی  در این جزوه،

و  1394، بهمن 94مرداد  ، 93، آبان 1393و خرداد  1392و آذر  1391، اسفند 1391

به طور کامل بیان گردیده است و کلیه نقشه ها و خواسته هایی که در  1395شهریور 

صورت سواالت آزمون طراحی معماري نظام مهندسی مطرح گردیده است به صورت 

  کامل و جامع ارائه شده است.

 نقشه هایی که در این جزوه آمده است به شرح زیر می باشد:

 1391آزمون شهریور ماه سال 

 ن به منظور تامین فضاي انباري و تاسیساتپالن معماري زیرزمی.  

 پالن معماري همکف به منظور تامین فضاي البی ورودي و پارکینگ هاي مورد نیاز. 

 پالن طبقه سوم به صورت دو واحد مسکونی.  

 پالن بام.  

 مقطع ساختمان به نحوي که از جعبه پله عبور کند.  

 نماي اصلی ساختمان.  

 1391آزمون اسفند ماه سال 

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

 .پالن معماري همکف با نمایش محل ستونها و اندازه گذاري و مبلمان  

 .پالن تیپ طبقات اول و دوم با نمایش محورها، محل ستونها و اندازه گذاري و مبلمان 

 ذاري.پالن بام با نمایش محورها و اندازه گ  

  برش طولی ساختمان با عبور خط برش از محل پلکان و آسانسور و نمایش محورها و مشخصات

 الزم.

 .سایت پالن با مشخص نمودن دسترسی و رمپ  

 .نماي شمالی با نمایش محورها و مشخصات الزم 
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 1392آزمون آذر ماه سال 

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

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

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

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

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

 .مقطع طولی با عبور خط برش از محل آسانسور و نمایش محورها و مشخصات الزم  

 1393خرداد ماه سال آزمون 

 با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و  100/1پالن معماري زیرزمین در مقیاس 

  ي.اندازه گذار

  با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.  100/1مقیاسپالن معماري همکف در

 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.  100/1ي اول در مقیاسپالن طبقه

 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.  100/1ي دوم در مقیاسپالن طبقه

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

  با عبور از پلکان اصلی و با نمایش تراز پاگردها.  100/1مقطع در مقیاس

 1393آبان ماه سال آزمون 

 با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه   100/1پالن زیرزمین در مقیاس

 گذاري.

  با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.  100/1مقیاسپالن همکف در  

 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.  100/1ي اول در مقیاسپالن طبقه 

 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.  100/1ي دوم در مقیاسپالن طبقه  

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

  با عبور از پلکان اصلی و با نمایش تراز پاگردها.  100/1مقطع در مقیاس
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1394ماه سال  مردادآزمون 

 با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه   100/1پالن زیرزمین در مقیاس

گذاري.

  با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.  100/1مقیاسپالن همکف در

 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.  100/1اول در مقیاس طبقه پالن

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

  عبور از  جعبه پله با نمایش تراز طبقاتبا   100/1مقطع طولی در مقیاس

1394ماه سال  بهمنآزمون 

 با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه   100/1پالن زیرزمین در مقیاس

گذاري.

 محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه  با نمایش  100/1ن همکف در مقیاسپال

گذاري.

  با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.  100/1در مقیاس طبقاتنیپ پالن

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

  200/1در مقیاس  نمایش تراز طبقات وبا عبور از  جعبه پله ساختمان و محوطه مقطع طولی 

 1395ماه سال  شهریورآزمون 

 کی موضوع بداریش سقف پالن

 با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه   100/1پالن زیرزمین در مقیاس

گذاري.

 محورها، محل ستونها و اندازه گذاري. با نمایش  100/1ن همکف در مقیاسپال

  با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.  100/1در مقیاس نیپ طبقاتپالن

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

  200/1در مقیاس  نمایش تراز طبقات وبا عبور از  جعبه پله ساختمان و محوطه مقطع طولی  
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پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه زیرزمین
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 پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه همکف
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 برش ساختمان
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 پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه همکف
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 1394سال  مردادآزمون  - پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه همکف
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 1394آزمون بهمن سال  - پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه همکف
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 1395آزمون شهریور سال  –پالن سقف شیبدار موضوع یک 
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 1395سال  شهریورآزمون  – ه اول و دوم و سومپالن اندازه گذاري و مبلمان طبق


