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 موضوع
در نظر است ساختمانی مسکونی به صورت ردیفی و متصل با رعایت الزامات عمومی مربوط به ارتفاع، شامل طبقات زیرزمین)بدون پنجره 

 از نما( و دوطبقه مسکونی روی همکف، در زمینی جنوبی مطابق نقشه با موقعیت داده شده طراحی شود. نورگیر از

 مشخصات طرح مورد نظر :
 مترمربع 10مترمربع و یک انبار به مساحت حداقل  2پالن طبقه زیرزمین : محل توقف برای سه خودرو، سه انبار هر کدام به مساحت -
، ارتفاع از کف تا زیر سقف واحد تجاری مترمربع و دارای میان طبقه 30واحد تجاری به مساحت حداقل پالن طبقه همکف : الف(یک -

حداقل در نظر گرفته شده و مساحت میان طبقه، حداکثر مشخص شده در مقررات ملی ساختمان در نظر گرفته شود.ب(یک واحد مسکونی 
 دو خوابه

 واب والدین همراه با سرویس کامل بهداشتی مجزا(پالن طبقه اول : یک واحد مسکونی سه خوابه)خ-
 مترمربع 170پالن طبقه دوم : یک واحد مسکونی چهار خوابه )خواب والدین همراه با سرویس کامل بهداشتی مجزا( به مساحت حدودا -

 تذکر :
 رعایت مقررات ملی ساختمان و موارد ذکرنشده در این برگه الزامی است.-
 سانتیمتر باشند. 60ارای کمد دیواری به عمق حداقل اتاق های خواب حتما د-
 مترمربع بدون احتساب کمدها طراحی شود. 12اتاق های خواب دارای مساحت حداقل -
 سانتیمتر از تراز پیاده رو باالتر باشد. 17مترمربع و تراز ورودی و کف واحد تجاری حداکثر  8مساحت فضای ورودی ساختمان حداقل -
سانتیمتر  40سانتیمتر در نظر گرفته شود مگر ضخامت سقف زیرزمین، سقف واحد تجاری و ضخامت سقف بام که  30ضخامت سقف ها -

 در نظر گرفته شود.
 عدم ترسیم صحیح تمام نقشه های طبقات به معنی عدم امکان ارتباط صحیح میان آن ها و حل نشدن نقشه ها خواهد بود.-
 ین کننده در این طرح دارد.نظام سازه ای صحیح اهمیت ویژه و تعی-
 بام به شکل تخت و دارای جان پناه-
 سرمایش و گرمایش توسط پکیج و اسپیلت تأمین می شود.-
 یک دستگاه آسانسور برای استفاده ساکنین در نظر گرفته شود.-

 نقشه های مورد نیاز :
 ها، اندازه گذاری، محل توقف خودروها، انبارها با نمایش تراز کف، محورها و محل ستون 1:100پالن زیر زمین در مقیاس -1
 با نمایش تراز کف، محورها، محل ستون ها و اندازه گذاری و مبلمان 1:100پالن همکف در مقیاس -2
 با نمایش تراز کف، محورها، محل ستون ها و اندازه گذاری و مبلمان 1:100پالن طبقه اول در مقیاس -3
 با نمایش تراز کف، محورها، محل ستون ها و اندازه گذاری و مبلمان 1:100پالن طبقه دوم در مقیاس -4
 ترسیم شود. 1:200مقطع طولی در محل و در جهت مشخص شده در پالن موقعیت ارائه شده در مقیاس -5

 


