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هشدار: هشدار: 

کلیــه حقــوق چــاپ و نشــر ایــن کتــاب مطابــق بــا قانون حقــوق مولفــان و مصنفــان، مصوب ســال 1348 بــرای ناشــر محفوظ 

و منحصــراً متعلــق بــه انگاره هــای هنــر باتیــس مــی باشــد. لــذا هــر گونــه اســتفاده از کل یــا قســمتی از ایــن کتــاب به هر شــکل 

از قبیــل هــر نــوع چــاپ، فتوکپــی، اســکن، تایــپ از کتــاب، تهیــه پــی دی اف از کتــاب، عکس بــرداری، نشــر الکترونیکــی، هر نوع 

انتشــار بــه صــورت اینترنتــی، ســی دی، دی وی دی، فیلــم ، فایــل صوتــی یــا تصویــری و غیــره بــدون اجــازه کتبــی از انگاره هــای 

هنــر باتیــس ممنــوع بــوده و شــرعاً حــرام اســت و متخلفیــن تحت پیگیــرد قانونــی و قضایــی قــرار می گیرند.

در صورتــی کــه هــر ســایتی اقــدام بــه تایــپ، اســکن و یــا مــوارد مشــابه نمایــد و کل یــا قســمتی از متــن کتــب  انــگاره هــای 

هنــر باتیــس را در ســایت خــود قــرار داده و یــا اقــدام بــه فــروش آن نمایــد، توســط کارشناســان امــور اینترنتــی ایــن شــرکت 

کــه مســئولیت اداره ســایت آن را بــه عهــده دارنــد و بــه طــور روزانــه بــه بررســی محتــوای ســایت ها می پردازنــد، بررســی و در 

صــورت مشــخص شــدن هــر گونــه تخلــف، ضمــن اینکــه ایــن کار از نظــر شــرعی حــرام مــی باشــد، وکیــل قانونــی این شــرکت از 

طریــق وزارت ارشــاد و نیــز ســایر مراجــع قانونــی و اقدامــات قضایــی، خاطیــان مــورد پیگیــرد قانونــی و قضایــی قرار گرفتــه و کلیه 

خســارات وارده بــه ایــن مجموعــه از متخلــف اخــذ می گــردد.

همچنیــن در صورتــی کــه کتابفروشــی اقــدام بــه تهیــه کپــی، جــزوه، چــاپ دیجیتــال، چــاپ افســت و غیــره از کتــب  انــگاره 

هــای هنــر باتیــس نمــوده و اقــدام بــه فــروش آن نمایــد، ضمــن اطــالع رســانی تخلفــات کتابفروشــی مزبــور به ســایر همــکاران و 

موزعیــن محتــرم، از طریــق وزارت ارشــاد، اتحادیــه ناشــران، و انجمــن ناشــران دانشــگاهی و نیــز مراجعه قانونــی و قضایی اقــدام به 

اســتیفای حقــوق خــود از کابفروشــی متخلــف مــی نماید.

خرید، فروش، تهیه، استفاده از مطالعه از روی نسخه غیر اصل کتاب قانوناً و شرعاً حرام است.

انگاره هــای هنــر باتیــس از خواننــدگان گرامــی خــود درخواســت دارد کــه در صــورت مشــاهده هــر گونه تخلــف از قبیــل موارد 

فــوق مراتــب را از طریــق تلفــن هــای انــگاره هــای هنــر باتیــس بــه شــماره 3۲۲۵۵48۵-۰1۷ و یــا از طریق ایمیل

 arefe.nejati@gmail.com  بــه ایــن نویســنده اثــر ابــالغ نماییــد تــا از تضییــع حقــوق ناشــر، پدیدآورنــده و نیــز خود 

خواننــدگان محتــرم جلوگیــری بــه عمــل آید . 





: ر :پیشگفتا ر پیشگفتا

امــروزه اهمیــت قبولــی در آزمون هــای ورود بــه حرفــه مهندســین بــرای فــارغ التحصیــالن رشــته های هفتگانــه مهندســی 

علی الخصــوص معمــاری بــر هیــچ مهندســی پوشــیده نیســت. ایــن آزمون هــا کــه براســاس ضوابــط ذکــر شــده در مباحث مقــررات 

ملــی طراحــی و برگــزار می شــود، رونــدی اســت کــه بــا قبولــی در آن، مهندســین بــه صــورت کامــال حرفــه ای پــا به عرصه اشــتغال 

ــت.  خواهند گذاش

یکــی از مهمتریــن آزمون هــا در حیطــه رشــته معمــاری، آزمــون طراحــی معمــاری نظــام مهندســی اســت. ایــن آزمــون و نحوه 

رونــد برگــزاری آن و همچنیــن عــدم ارائــه پاســخنامه از جانــب برگزا رکننــدگان آزمــون بــه دلیــل ایده هــای متفــاوت در ذهــن 

داوطلبیــن مــا را بــر آن داشــت تــا بــه بررســی ســئواالت هــر آزمــون بپردازیــم.

در راستای ارتقاء سطح علمی و آموزش آکادمیک و تربیت اساتید و آینده سازان هنر معماری ، چاپ این کتاب را الزم دانستیم.

ایــن کتــاب در خصــوص پاســخنامه های آزمون هــای برگــزار شــده طــی ســالهای اخیــر از ســال  1391 تاکنــون می باشــد و 

بــه عنــوان مرجعــی کامــل بــا رعایــت ضوابــط مطــرح شــده در کتــب مقــررات ملــی در اختیــار دانش آموختــگان قــرار می گیرنــد 

تــا بتواننــد بــا مشــاهده ایــن پاســخنامه، بــا کلیــد هــر آزمون بیشــتر آشــنا شــوند.

هــر فصــل از ایــن کتــاب بــه حــل هــر یــک از آزمون هــا در قالــب آلترناتیوهــا و طرح هــای مختلــف پرداختــه اســت کــه  عــالوه 

بــر پاســخنامه، بــه نــکات کلیــدی هــر ســئوال در جهــت کســب نمــره قبولــی اشــاره شــده اســت. در ادامــه کتــاب بــه ارائــه چــک 

لیســت و اولویــت بنــدی رونــد طراحــی در آزمــون عنــوان شــده اســت کــه می توانــد راهنمــای بســیار مفیــدی در جلســه آزمــون 

بــرای داوطلبیــن باشــد. چنانچــه نســبت بــه اصــول مقــررات ملــی ســاختمان آشــنایی نداریــد، می توانیــد جلــد دوم ایــن کتــاب را 

نیــز تهیــه نمایید.

ســرآخر برخــود الزم می دانــم تــا از تمامــی کســانی کــه در پیمــودن ایــن راه مــرا یــاری نمودنــد، بویــژه خانــواده ام کــه در ایــن 

ســال ها مشــوق مــن بودنــد، همچنیــن دوســتان و همــکاران دلســوز بنــده کــه انگیــزه اصلــی بنــده در تهیــه ایــن کتــاب بــوده اند، 

تشــکر نمایــم. نظــر بــه اینکــه هیــچ نوشــته ای خالــی از اشــکال نیســت از خواننــدگان محتــرم تقاضــا داریــم بــر نویســنده منــت 

گذاشــته و نکتــه نظرهــای خــود را بــا آدرس زیــر در میــان بگذارنــد تــا در چــاپ هــای بعــدی در جهــت ایجــاد مرجع تریــن کتــاب 

آموزشــی در رشــته معمــاری لحــاظ گــردد.

مهنــدس زهرا نجاتی
 مدرس دانشــگاه ها و موسســات نظام مهندســی

Email: Arefe.nejati@gmail.com
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آزمــون هــای نظــام مهندســی، کــه در طــی دو روز متوالــی در هفــت رشــته مهندســی برگــزار می شــود، آزمــون ورود بــه حرفــه 

مهندســین می باشــد. مهندســین پــس از قبولــی در ایــن آزمون هــا بــا کســب پروانــه اشــتغال خــود در پایــه ســوم، بــه صــورت کامــال 

حرفــه ای وارد ســازمان نظــام مهندســی خواهنــد شــد. 

آزمون هــای نظــام مهندســی معمــاری، شــامل آزمــون طراحــی، نظــارت و اجــرا مــی باشــد. آزمون هــای نظــارت و اجــرا بــه صــورت 

تســتی و کتــاب بــاز برگــزار می شــود و داوطلبیــن بایــد بــه حداقــل 3۰ ســوال از 6۰ ســوال پاســخ کامــال صحیــح دهنــد تــا بــا حداقــل 

نمــره ۵۰ از 1۰۰ قبــول شــوند. آزمون هــای تســتی  ورود بــه حرفــه مهندســان همچــون آزمون هــای تســتی در دیگــر آزمون هــا، دارای 

نمــره منفــی خواهــد بــود و بــه ازای هــر ســه ســوال غلــط توســط داوطلــب، 1 ســوال صحیــح  وی از بیــن مــی رود. لــذا مدیریــت در 

پاســخگویی بــه ســوال و تســلط بــر زمــان آزمــون از عوامــل مهــم قبولــی در ایــن آزمون هــا می باشــد.

آزمــون طراحــی معمــاری، آزمــون تشــریحی می باشــد و داوطلبــان موظــف هســتند در مــدت زمــان آزمــون، ســوال را بــه صــورت 

دســتی و بــه کمــک ابزارهــای ترســیم پاســخ دهنــد. مــدت زمــان پاســخگویی بــه ایــن آزمــون ، 8 ســاعت می باشــد و حداقل نمــره قبولی 

در ایــن آزمــون نمــره ۲۵ از ۵۰ می باشــد. در ســالهای اخیــر، موضــوع آزمــون طراحــی بــا اندکــی تغییــرات بــه صــورت کامــال مفهومــی و 

بــا تاکیــد بــر ضوابــط مقــررات ملــی برگــزار می شــود. همیــن امــر داوطلبیــن را مجبــور کــرده اســت کــه عــالوه بــر تســلط بــر طراحــی و 

ترســیم فنــی، اصــول و ضوابــط مقــررات ملــی را نیــز در پاســخ خــود کامــال دقیــق اعمــال کننــد. همچنیــن در ســال های اخیــر برخــالف 

دوره هــای قبــل، موضــوع ســوال طراحــی بــه دو ســوال افزایــش پیــدا کــرده اســت . یــک ســوال شــامل طراحــی مجموعــه ای مســکونی، 

تجــاری، اداری و یــا تلفیقــی از کاربری هــای مذکــور و ســوال دوم در قالــب حــل اصــول و مســائل اجرایــی  مــن جملــه طراحی ســقف های 

شــیبدار بــا شــیب از چهارطــرف و یــا دیتیل هــای اجرایــی  بــوده اســت. برایــن اســاس داوطلبیــن فراتــر از اطالعاتــی کــه در دانشــگاه ها 

کســب کرده انــد  بایــد بــه مســائل اجرایــی نیــز تســلط کافــی داشــته باشــند.

 براســاس خواســته های ســوال، داوطلــب موظــف اســت ضمن تســلط بر اصــول مقــررات ملــی ســاختمان )مباحــث -1۵-4-3 ضوابط 

معلولیــن( بتوانــد در ایــن مــدت زمــان کوتــاه، بــه ســوال و خواســته های آن پاســخ صحیــح دهــد. پــس از آزمون،بنــا بــه نــوع آزمــون کــه 

پاســخ آن از جانــب داوطلبیــن کامــال ســلیقه ای اســت، پاســخی از طــرف ســازمان مربوطــه در اختیــار داوطلبیــن قــرار نمی گیــرد. لکــن 

بایــد بــه ایــن مســئله توجــه شــود کــه  ســلیقه مصححیــن ، طراحــان و داوطلبیــن در بخــش طراحی واحدهای مســکونی اســت . چــرا که 

اگــر اصــول از ابتــدا بــه درســتی در پاســخ لحــاظ شــود، اکثــر داوطلبیــن در طراحــی طبقــات مشــاع، و جانمایــی باکــس راه پلــه بــه پاســخ 

مشــابه خواهنــد رســید، و تنهــا تفــاوت طرح هــا را در طراحــی طبقــات مســکونی  شــاهد خواهیــم بــود.

تصمیــم گرفته ایــم در ایــن کتــاب،  بــا توجــه بــه اصــول مقــررات ملــی ســاختمان ، طرح هــا و آلترناتیوهــای موردنیــاز را بــرای هــر 

آزمــون در اختیــار خواننــدگان قــرار دهیــم. ایــن امــر باعــث می شــود، داوطلبیــن متوجــه ایــن مطلــب شــوند کــه در ایــن آزمــون الزامــا 

تمــام مهندســینی کــه نمــره قبولــی دریافــت کرده انــد، طــرح و پاســخ یکســانی نداشــته اند. 

از نظــر مصححیــن رعایــت حداکثــر اصــول بــر اســاس حداکثــر ضوابــط موجــود در کتــب مقــررات ملــی ســاختمان، همچنیــن اصول 

ترســیم فنــی صحیــح و البتــه تســلط بــر نحــوه ترســیم بــا دســت و مدیریــت بــر زمــان می توانــد داوطلــب را بــه صحیح تریــن طــرح 

نزدیــک کنــد. در نتیجــه داوطلبینــی کــه در ایــن آزمــون نمــره قبولــی کســب می کننــد، لزومــا افــرادی بــا تســلط %1۰۰ کامــل نیســتند 
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روند شرکت و قبولی در آزمونروند شرکت و قبولی در آزمون

بلکــه در مــدت زمــان تعییــن شــده، موفــق شــده اند بــه مناســب ترین طــرح نزدیــک شــوند.

لــذا عــالوه بــر تســلط داوطلبیــن بــه ضوابــط مقــررات ملــی ســاختمان، بایــد بــه اصــول پایــه ترســیم فنــی، ترســیم بــا ابزارهــای 

ترســیمی و مدیریــت زمان بنــدی نیــز آشــنایی کافــی داشــته باشــند. از طرفــی آشــنایی داوطلبیــن به نحــوه امتیــازات می توانــد در قبولی 

آنهــا نیــز موثــر باشــد.

بــه ایــن مســئله توجــه داشــته باشــید کــه در تمامــی آزمون هــا الزامــا رعایــت %1۰۰ ضوابــط ممکــن اســت غیرممکــن و یــا بعضــا 

زمان بــر باشــد. لــذا داوطلبیــن در حیــن پاســخگویی بــه ســوال براســاس اولویت هــا بایــد بــه حــل برســند و صرفــا اتــالف وقــت تنهــا 

جهــت رســیدن بــه پاســخ کامــال صحیــح در جلســه آزمــون، روشــی نادرســت خواهــد بــود.

بــا توجــه بــه پروســه طراحــی کــه در صفحــات بعــد، قبــل از پاســخگویی بــه ســوال هــر آزمــون در اختیــار خواننــدگان قــرار گرفتــه 

اســت، بایــد بــه ایــن مســئله توجــه داشــت کــه اگــر داوطلــب پروســه تحلیــل را در مرحلــه اول بــه درســتی طــی کنــد، بــه ۵۰ % حــل 

صحیــح نزدیــک شــده اســت. تنهــا کافیســت بــر روی نحــوه صحیــح طراحــی طبقــات مســکونی دقــت الزم داشــته باشــد. 

متاســفانه چیــزی کــه در کتــب مختلــف بــه عنــوان پاســخنامه آزمون هــای نظــام مهندســی شــاهد هســتیم، تمامــی پاســخنامه ها 

بــه ضعــف طراحــی طبقــات مســکونی  دچــار هســتند . مولفیــن ایــن کتــب، معتقدنــد طراحــی صحیــح طبقــات زیرزمیــن و همکــف 

بــرای کســب نمــره قبولــی کافــی اســت، در صورتــی کــه بــه هیــچ عنــوان ایــن مســئله صحــت نــدارد. مصرف کننــدگان یــک مجموعــه 

ســاختمانی  %98 زمــان خــود را در داخــل واحدهــای مســکونی ســپری می کننــد و تنهــا %۲ از شــبانه روز در طبقــات همکــف و زیرزمیــن 

حضــور می یابنــد. لــذا مهمتریــن عامــل در آزمــون طراحــی ، توجــه بــه اصــول طراحــی طبقــات مســکونی در کنــار طبقــات زیرزمیــن و 

همکــف اســت.

در مبحــث چهــارم مقــررات ملــی ســاختمان، فصــل چهــارم بــه اهــداف و انتظــارات عملکــردی اشــاره شــده اســت. ایــن مطلــب دقیقا 

نکتــه ای اســت کــه در زمــان پاســخگویی بــه ســوال، داوطلبیــن بایــد بــه آن توجــه کننــد و مصححیــن نیــز اوراق را بــا توجــه بــه ایــن 

اصــول تصحیــح میکنند.

رعایت حداقل ابعاد مناسب برای هر فضا برحسب نوع فعالیت و استفاده از آن

تامین تعداد الزم و کافی از فضاهای اصلی و جانبی براساس برآورد تعداد و ترکیب جمعیت استفاده کننده و نیازهای آن ها، 

امــکان دسترســی مناســب و ایمــن بــه ســاختمان و بهره بــرداری از ســمت های مختلــف آن بــرای همــۀ اســتفاده کنندگانی کــه در 

نظــر گرفتــه شــده اســت،

تامین امنیت افراد یا گروه های استفاده کننده، در طراحی، استقرار و همجواری ساختمان ها، فضاها و اجزا و عناصر آن ها،

تامین تجهیزات و سایر ویژگی های الزم کالبدی ساختمان براساس نوع و نحوه بهره برداری از آن،

برخورداری ساختمان از نورگیری و تهویۀ مناسب،

نفوذ نکردن رطوبت مزاحم به داخل ساختمان یا فضاها و اجزاء آن،

آلوده نشدن آب یا خاک به وسیله ضایعات ساختمانی و فاضالب

حفــظ ســطح نوفــه یــا ســرو صــدای ناخواســتۀ دریافتــی توســط مــردم در حــدی کــه از تهدیــد ســالمتی آن هــا پیشــگیری شــده و 
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امــکان کار و فعالیــت، اســتراحت و خــواب مناســب بــرای آن هــا فراهــم باشــد.

امــکان ایجــاد حریــق یــا توســعۀ آتــش و دود در انطبــاق بــا مبحــث ســوم مقــررات ملــی ســاختمان بــه حداقــل تقلیــل یابــد و در 

ــر باشــد. ــاد شــده امکان پذی ــق مبحــث ی ــروز آتش ســوزی، اطفــاء آن و نجــات ســاکنین مطاب صــورت ب

امــکان اســتتار، فــرار، نجــات یــا پناه گرفتــن در شــرایط بــروز ســوانح و جنــگ، در انطبــاق بــا مبحــث بیســت و یکــم مقــررات ملــی 

ســاختمان، بــرای افــراد فراهــم باشــد.

الزم اســت بــا رعایــت تمهیداتــی در طراحــی و ســاخت بنــا، بــا در نظــر گرفتــن شــر ایــط اقلیمــی، محلــی و اقتصــادی، مقــدار انــرژی 

مصرفــی در بهره بــرداری از ســاختمان و تاسیســات گرمایــی، تعویــض هــوا و تهویــۀ مطبــوع، در انطبــاق بــا مبحــث نوزدهــم مقــررات ملی 

ســاختمان، تــا حــد امــکان پاییــن نگه داشــته شــود.

در ایــن راســتا ضروریســت کــه اصــول ریشــه دار معمــاری اســالمی- ایرانــی از جملــه مــوارد زیــر در طراحــی و ســاخت بناهــا مــورد 

توجــه جــدی قــرار گیرنــد:

خودبسندگی و بوم آورد بودن مصالح و فن آوری،

پرهیز از بیهودگی به معنای دوری از افزوده های غیرضروری

مردم واری که رعایت مقیاس های انسانی به شکل مطلوب و براساس رفع نیازهای او است،

درونگرایی که به مفهم حفظ حریم هاست و پیش از اصول دیگر تاثیرات مذهب را نمایان می  کند،

نیــارش کــه در طراحــی ســاختار اصلــی بناهــا، بــه معنــای رعایــت چارچــوب معیــن ترســیمی و هندســی ســازه و عناصــر اصلــی 

نگهدارنــده بنــا اســت. و... .

تمامــی مــوارد فــوق، هــر کــدام دارای نکتــه یــا نــکات اساســی در طراحــی اســت کــه داوطلبیــن بایــد بــر پایــه اصــول عنــوان شــده، 

در آزمــون خــود مدنظــر قــرار دهنــد. بــه جهــت تســلط بــه اصــول فــوق می توانیــد بــه جلــد دوم ایــن کتــاب رجــوع نماییــد. طرحــی کــه 

تمامــی مــوارد عنــوان شــده براســاس مبحــث چهارم مقــررات ملــی و کتاب جلــد دوم طراحــی واحدهــای مســکونی برپایه اصــول مقررات 

ملــی ســاختمان  را بــه همــراه ترســیم فنــی کامــال صحیــح رعایــت نمایــد، می توانــد در زمــان تصحیــح اوراق مــورد توجــه بیشــتری از 

جانــب مصححیــن قــرار گیرد.

چــه بســا داوطلبینــی کــه بــا وجــود ایراداتــی کــه در طــرح خــود داشــته انــد، امــا در آزمــون نظــام مهندســی بــا باالتریــن امتیــاز بــه 

عنــوان نفــر برتــر در کشــور معرفــی شــده انــد. ایــن داوطلبیــن توانســته اند که بیشــترین خواســته طــراح و نظــر مصحــح آزمــون را  فراهم 

نمایند.

در فصــول بعــدی بــه ترتیــب بــه بررســی ســواالت آزمون هــای ادوار گذشــته بــه همــراه ذکــر نــکات اصلــی صــورت ســوال و پروســه 

تحلیــل ســوال در اختیــار خواننــدگان قــرار گرفتــه اســت.در حیــن تهیــه ایــن پاســخنامه ها ســعی شــده اســت بیــش از %9۵ ضوابــط و 

اصــول مقــررات ملــی در طــرح اعمــال شــود و بــه جــرات می تــوان گفــت یکــی از پاســخنامه های قبولــی در جلســه آزمــون خواهنــد بــود.

خواننــدگان بــا مطالعــه دقیــق اتودهــا و نــکات آنهــا و اعمــال آنهــا در طــرح خــود می تواننــد بــه راحتــی در آزمــون خــود نمــره قبولی 

را کســب کنند.
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موضوع طراحی:

در نظــر اســت یــک ســاختمان شــامل طبقــات زیرزمیــن، همکــف، اول و دوم در اقلیــم معتــدل در زمینــی مســطح، مطابــق بــا پــالن 

موقعیــت ارائــه شــده احــداث گــردد، طراحــی فــاز یــک ایــن ســاختمان بــرای ایــن آزمــون مدنظــر می باشــد.

مشخصات موردنیاز:

- زیرزمین : شش پارکینگ، چهار انباری و اتاق تاسیسات

- همکف: آژانس مسافرتی با زیربنای حداقل 1۰۰ مترمربع و البی برای واحدهای مسکونی.

- طبقات اول و دوم )پالن تیپ(: دو واحد مسکونی دو خوابه در هر طبقه 

تذکرات:

در طرح فوق رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظرگرفتن موارد زیر الزامی است:

تعبیه آسانسور الزامی است.

حداکثر ارتفاع همکف نسبت به تراز ۰/۰۰ ،  1/۲۰+ متر می باشد.

تعبیه دسترسی معلولین به ساختمان

نمایش کدارتفاعی طبقات در مقطع و پالن ها

ترسیمات موردنیاز:

1- پالن زیرزمین در مقیاس 1/1۰۰ با نمایش محل توقف اتومبیل ها، محورها، محل ستون ها واندازه گذاری    

۲- پالن همکف در مقیاس 1/1۰۰ با نمایش فضاها، مبلمان، محورها، محل ستون ها و اندازه گذاری                

3- پالن تیپ طبقات در مقیاس 1/1۰۰ با نمایش فضاها، مبلمان، محورها، محل ستون ها و اندازه گذاری            

4- پالن بام در مقیاس1/1۰۰ با نمایش محورها، اندازه گذاری، کدارتفاعی                                            

۵- برش طولی در مقیاس1/1۰۰ با عبور از باکس راه پله، با نمایش محورها، اندازه گذاری و کد ارتفاعی           

6- تکمیل سایت پالن پیوست با مشخص نمودن دسترسی ها و رمپ در مقیاس1/۲۰۰                                                     

۷- ترسیم نمای شمالی در مقیاس1/1۰۰ با نمایش محورها و مشخصات الزم
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نحــوه مطالعــه صحیــح صــورت ســوال و تشــخیص نــکات اصلــی مســئله، در رونــد حــل صحیــح ســوال و طراحــی 
براســاس ضوابــط مقــررات ملــی بســیار تاثیرگــذار  اســت.

1- زمین دارای حیاط می باشد.

تحلیــل صحیــح ســایت پــالن در ایــن آزمــون، اصلی تریــن نکتــه جهــت رســیدن بــه پاســخ صحیــح اســت. بــا توجــه بــه موقعیــت 

زمیــن، ایــن ســایت بــر نبــش دو خیابــان قــرار گرفتــه اســت. در جنــوب محدوده ســطح اشــغال، فضایــی قــرار دارد کــه طبــق اندازه گذاری 

صــورت گرفتــه و براســاس اینکــه ایــن زمیــن جنوبــی اســت می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن فضــا محوطــه روبــازی اســت کــه نقــش 

حیــاط را دارد. 

از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از خواســته های ســوال ترســیم ســایت پــالن اســت، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن حیــاط در 

جهــت طراحــی و اعمــال فضــا یــا دسترســی بــرای مجموعــه بایــد اســتفاده شــود. در واقــع احتماال یکــی از اهــداف ایــن حیــاط، قرارگیری 

بخشــی از رمــپ دسترســی ســواره بــه زیرزمیــن خواهــد بود.

۲-تعیین کد تراز طبقه همکف توسط داوطلب

 نکتــه دوم در خصــوص جملــه ای اســت کــه در متــن تذکــرات ســوال عنــوان شــده اســت. طبــق تذکــرات می تــوان تــراز همکــف را 

تــا حداکثر1/۲۰متــر نســبت بــه معبــر باالتــر در نظــر گرفــت. امــا مطلــب بســیار مهــم ایــن اســت کــه تفــاوت در کــد تــراز همکــف چــه 

تاثیــری بــر روی طراحــی می گــذارد.

بــدون شــک، هــر چــه تــراز همکــف نســبت بــه گــذر دارای اختالف بیشــتری باشــد، اختــالف تــراز گــذر )ورودی ســواره( تــا زیرزمین 

)خروجــی ســواره( کاهــش یافتــه، در نتیجــه منجــر بــه کاهــش طــول رمــپ می گــردد. خــالف همیــن امــر نیــز صــادق بــوده و هــر چــه 

اختــالف تــراز همکــف نســبت بــه گــذر کمتــر باشــد، اختــالف ســطح گــذر )شــروع رمــپ ســواره( تــا زیرزمیــن )پایــان رمــپ( افزایــش 

یافتــه در نتیجــه منجــر بــه افزایــش طــول رمــپ و اشــغال فضــای بیشــتر از زمیــن بــه جانمایــی رمــپ می گــردد.

3-  اعمال دسترسی مجزا برای هر کاربری )ورودی مجزا برای البی مسکونی و آژانس مسافرتی(

 در طبقــه همکــف از کاربــری البــی مســکونی و تجــاری بــا کاربــری آژانــس هواپیمایــی صحبــت شــده اســت. بــه ایــن مطلــب توجــه 

شــود کــه ایــن مجموعــه دارای کاربــری مختلــط اســت. برایــن اســاس طراحــی و دسترســی بــه هــر کــدام از کاربری هــا در همکــف بایــد 

کامــال مجــزا از یکدیگر باشــند.

نکتــه: تفکیــک دسترســی بــه هــر کاربــری در طبقــه همکــف، بــه ایــن معنــی نیســت کــه الزامــا راه پله و جــک معلــول کامال مجــزا از 

یکدیگــر داشــته باشــند، بلکــه گویــای ایــن مطلــب اســت کــه از دسترســی بــه مجموعــه مســکونی از طریــق واحــد تجــاری و یــا بالعکس 

پرهیــز گــردد. لکــن می تــوان در صــورت عــدم پاســخگویی طــرح ایــده آل جهــت اعمــال راه پلــه و جــک معلــول مجــزا بــرای هــر یــک از 

کاربری هــا، از یــک ورودی دارای فضــای مکــث مشــترک بــه صــورت نیمــه بــاز اســتفاده کــرد، و پــس از عبــور از ایــن فضــا، هــر یــک از 

فضاهــا )البــی مســکونی و تجــاری( دارای درب ورود مجــزا داشــته باشــند.

آزمون آزموننکات  نکات 
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۴- محاسبه طول رمپ نیازمند انتخاب مناسب تراز همکف

براســاس نکتــه دوم کــه در بــاال ذکــر شــد، تــراز همکــف در محاســبه طــول رمــپ تاثیرگــذار اســت. هــر چــه اختــالف تــراز همکــف 

نســبت بــه معبــر بیشــتر در نظــر گرفتــه شــود، طــول رمــپ کمتــر مــی شــود و بالعکــس. در نتیجــه در این آزمــون امــکان تنوع طــرح به 

لحــاظ محاســبه طــول رمــپ را میتــوان مشــاهده نمود.

5- نحوه دسترسی از معبر به همکف براساس تراز همکف

 براســاس نکتــه دوم، توجــه شــود کــه هــر چــه تــراز همکــف نســبت بــه معبــر بیشــتر در نظــر گرفتــه شــود، جهــت دسترســی بــه 

همکــف بــه تعــداد پلــه بیشــتری نیــاز اســت. همیــن امــر در طراحــی زیرزمیــن بــه جهــت ســرگیری بــه وجــود آمــده بی تاثیر نیســت. لذا 

ورودی همکــف در ایــن حالــت بایــد در جایــی قــرار بگیــرد کــه در زیــر آن فضایــی جهــت جانمایــی پــارک خودروهــا یــا مســیر رفت و آمــد 

خودروهــا  در نظــر گرفتــه نشــود. 

نکتــه: در همــه حــاالت تــا حدامــکان زیــر فضــای دسترســی بــه همکــف، بــه جانمایــی تاسیســات و انبــاری اختصــاص داده شــود تا 

در صــورت کاهــش ارتفــاع در ایــن فضاهــا بتــوان بــا ایجــاد اختــالف ســطح در کف زیرزمیــن، ارتفــاع موردنیــاز این فضاهــا را تامیــن نمود، 

و یــا بــدون جانمایــی فضــای خاصــی در ایــن قســمت و یــا عبــور پیــاده، صرفــا یــک فضــای پــرت و غیــر قابــل اســتفاده و تــردد بــه کار 

گرفتــه شــود. در جلــد دوم انتهــای فصــل چهــارم بــه تفصیــل در ایــن خصــوص توضیــح داده شــده اســت.

6-  انتخاب ابعاد پاسیو مناسب در طبقات مسکونی

خواســته های طــراح در طبقــات مســکونی، در هــر طبقــه دو واحــد مســکونی هــر کــدام دو خوابــه در نظــر گرفتــه اســت. بــا توجــه 

بــه طــول محــدوده ســطح اشــغال و دسترســی جداره هــا بــه نــور خارجــی، بایــد تــا حداالمــکان بــا طراحــی و جانمایــی مناســب فضــا، از 

پاســیو بــا حداقــل مســاحت الزم اســتفاده گــردد. 

طــول محــدوده ســطح اشــغال ۲۰/4۰ متــر اســت. بــا توجــه بــه اینکــه حداکثــر عمــق نورگیــری در داخــل فضاهــای مســکونی از لبه 

جــداره اصلــی بنــا تــا انتهــای فضــا ۷/۰۰ متــر اســت، جهــت تشــخیص ابعــاد پاســیو مناســب در ایــن پــالن کافیســت از جنــوب و شــمال 

هــر کــدام عمــق ۷/۰۰ متــر را جــدا کــرده، فضــای تاریــک باقیمانــده در ایــن بیــن می توانــد تعیین کننــده ابعــاد پاســیو باشــد. ایــن امــر 

همیشــه بدیهــی نیســت و بســته بــه جانمایــی فضاهــا قطعــا قابــل تغییــر اســت. لکــن توجــه شــود تــا حــد امــکان طــوری  فضاهــای 

ــا  ــا مســاحت بیشــتر خــودداری گــردد. ایــن امــر را می تــوان ب مســکونی طراحــی شــود کــه از پــرت فضــا در جهــت اعمــال پاســیو ب

قرارگیــری فضاهــای اصلــی در مجــاورت جــداره خارجــی و جانمایــی فضاهــای فرعــی در مجــاورت پاســیو دســت یافــت.

7- انتخاب صحیح باکس راه پله 

جانمایــی باکــس راه پلــه می بایســت مناســب ترین حالــت انتخــاب گــردد. گاهــی داوطلبیــن تصــور می کننــد کــه بــه جهــت اســتفاده 

از نــور بیشــتر، جانمایــی باکــس راه پلــه در جــداره نورگیــر صحیــح نیســت. ایــن نکتــه در همــه شــرایط قابــل اجــرا نبــوده و عــدم رعایــت 

تحلیل سئوال تحلیل سئوالپروسه حل و  پروسه حل و 
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آن نیــز آیتــم مــردودی نمی باشــد.

پاســخگویی و نحــوه طراحــی و ترســیم از صفــر تــا صــد مشــتمل بــر رونــدی اســت کــه بعــد از تشــخیص نــکات مســئله، دومیــن 

مرحلــه ای اســت کــه  دانــش آموختــگان بایــد بــه آن مســلط باشــند. لــذا در ادامــه بــه مراحــل ترســیم  و حــل آزمــون براســاس نــکات 

موضــوع طراحــی می پردازیــم.الزم بــه ذکــر اســت، توضیحــات تکمیلــی در ایــن خصــوص در فصــل اول جلــد دوم  عنــوان شــده اســت.

1- در مرحلــه اول براســاس صــورت مســئله مقطــع شــماتیک را ترســیم می کنیــم . ایــن مقطــع تعیین کننــده ارتفاع کلی ســاختمان، 

محاســبه درزانقطــاع، محاســبه تــراز هــر طبقــه، بدســت آوردن طــول رمــپ، ســرگیری در طبقــه زیرزمیــن، شکســت های ســازه ای بــوده، 

ــرش شــماتیک  ــه بررســی ب ــذا در ادامــه ب ــه پاســخ صحیــح باشــد. ل ــه بســیار تاثیرگــذاری  در جهــت رســیدن ب ــد مرحل کــه می توان

می پردازیــم.

 در متــن ســوال اشــاره بــه حداکثــر تــراز 1/۲۰ متــر نســبت بــه ۰/۰۰ بــرای همکــف دارد. لــذا کدهــای ارتفاعــی کــه می تــوان بــرای 

همکــف اختصــاص داد بیــن ۰/۰۵+ الــی 1/۲۰+ خواهــد بــود. بــر ایــن اســاس کــه انتخــاب داوطلــب کدام یــک از اعــداد فــوق باشــد، ارتباط 

مســتقیمی بــا طــول رمــپ ســواره جهــت دسترســی بــه طبقــه زیرزمیــن دارد. طبــق مقاطــع فــوق، هــر چــه همکــف نســبت بــه معبــر 

اختــالف بیشــتری داشــته باشــد، بــه همــان انــدازه اختــالف تــراز بیــن معبــر تــا کــف زیرزمین کمتــر بــوده و هنگام محاســبه طــول رمپ 

ســواره ، طــول کمتــری را حاصــل می گــردد.

ــد  در ادامــه طــول رمــپ، هــر دو آلترناتیــو محاســبه شــده اســت. حــال نکتــه مهــم ایــن اســت کــه کدام یــک از ایــن دو می توان

صحیح تریــن حــل باشــد. توجــه شــود هــر دو آلترناتیــو صحیــح می باشــد بــه شــرطی کــه  بتــوان بــه تمــام خواســته های صــورت ســوال 

پاســخ داد. بــا توجــه بــه اینکــه دسترســی بــه حیــاط از طریــق گــذر نیــز امکان پذیــر اســت  و از طرفــی در صــورت ســوال، طراحی ســایت 

پــالن جــزء خواســته های ســئوال اســت لــذا می تــوان از محوطــه حیــاط در خصــوص جانمایــی رمــپ ســواره اســتفاده نمــود. در حیــن 

ترســیمات بــه ایــن نکتــه توجــه گــردد کــه چــه میــزان از طــول رمــپ در محــدوده حیــاط قــرار گرفتــه و چــه میــزان از طــول رمــپ در 

محــدوده ســطح اشــغال قــرار خواهــد گرفــت.

براســاس محاســبات فــوق، در صورتــی کــه کدهمکــف 1/۲۰+ متــر در نظــر گرفتــه شــود، طــول رمــپ 1۰/۷9، لکــن اگــر کدهمکــف 

۰/1۰+ اعمــال گــردد طــول موردنیــاز 18/1۲ خواهــد بــود. )توجــه گــردد در ایــن محاســبات ضخامــت ســقف زیرزمیــن ۰/3۰ متــر  فرض 

شــده اســت و ارتفــاع زیرزمیــن بــا اعمــال 16 پلــه ، هــر پله بــه ارتفــاع ۰/1۷ متــر، برابر اســت بــا: ۲/۷۲( داوطلبیــن و طراحــان و داوطلبین 

طرح  دوطرح  یک
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می تواننــد ضخامــت ســقف یــا ارتفــاع زیرزمیــن را از حداقل هــای فــوق بیشــتر بگیرنــد کــه در نتیجــه طــول رمــپ عــددی متغیــری 

ــد بود. خواه

۲- در مرحلــه دوم پــس از محاســبه طــول رمــپ و تعییــن ترازهــای طبقــات، بــه طراحــی زیرزمیــن می پردازیــم. در حیــن جانمایــی 

محــدوده پــارک خودروهــا بایــد بــه جانمایــی باکــس راه پلــه و ســتون گذاری نیــز دقــت الزم شــود.  

معمــوال بــه جهــت طراحــی مــدوالر بهتریــن حالــت جانمایــی خودروها، دو خــودرو مابیــن دو ســتون ها بــوده و از جانمایی ســه خودرو 

بیــن دوســتون بــه جهــت افزایــش فاصلــه ســتون ها تــا حدامــکان و در صورت نبــود محدودیــت پرهیــز گردد.

3- همزمــان بــا جانمایــی باکــس راه پلــه می بایســت بــه خواســته های طبقــات مســکونی و طراحــی محــدوده پــارک خودروهــا توجــه 

الزم شــود. در ایــن مســئله، بــا توجــه بــه اینکــه در هــر طبقــه دو واحــد مســکونی دو خوابــه تقریبــا هم مســاحت خواســته شــده، بهترین 

حالــت جانمایــی باکــس راه پلــه در آکــس طولــی محــدوده ســطح اشــغال اســت، تــا در طبقــات بتــوان تقســیم بندی مناســب را فراهــم 

نمود.

ــت ارتفــاع آزاد و  ــن فضاهــا، همچنیــن رعای ــه مســائل دسترســی ای ــاری، می بایســت ب ــی فضاهــای تاسیســات و انب 4- در جانمای

مفیــد بــرای آن هــا توجــه الزم شــود. در آلترنایتــو شــماره یــک بــه جهــت اینکــه همکــف در تــراز 1/۲۰+ قــرار گرفتــه اســت طبــق بــرش 

شــماتیک زیــر در زیرزمیــن در محــدوده قرارگیــری پلــه ورودی و جــک معلــول، ســرگیری ایجاد می شــود، لــذا در هنگام جانمایــی ورودی 

ســاختمان می بایســت بــه عــدم قرارگیــری پــارک خــودرو و یــا فضای چرخــش خــودرو توجــه الزم گــردد. در نتیجــه دو راه وجــود دارد: راه 

اول - فضــای زیریــن ورودی ســاختمان و جــک را بــدون طراحــی در طبقــه زیرزمیــن پــرت رهــا کنیــم. راه حــل دوم-  بــه کمــک تعدادی 

پلــه در زیرزمیــن، فضــای ســرگیری را حــذف نماییم.

۵- در نــکات اخیــر مطــرح شــد کــه در حیــن جانمایی شــماتیک ســتون ها براســاس چیدمــان پــارک خودروها بــه طراحــی واحدهای 

مســکونی دقــت شــود. قرارگیــری ســتون در داخــل فضاهــای داخلــی بــدون مهار کــردن آنهــا، نشــاندهنده ضعف طــراح در طراحی اســت. 

بایــد توجــه شــود کــه فضاهــا بــه گونــه ای در کنــار یکدیگــر قــرار بگیرنــد تــا ســتون ها را بتــوان در داخــل جــرز دیــوار مخفــی نمــود.  

پروســه طراحــی و جانمایــی ســتونگذاری، یــک پروســه رفــت و برگشــتی اســت کــه براســاس طراحــی واحدهــای مســکونی و طراحــی 

زیرزمیــن و چیدمــان پارکینگ هــا می توانــد تغییــر کنــد. بــه همیــن جهــت هنگامــی کــه صحبــت از طراحــی مــدوالر می شــود، یکــی از 

رعایت حداقل ارتفاع مفید جهت جانمایى فضاهاى موردنظر با ایجاد اختالف سطح در کف زیرزمین  
حداقل ارتفاع الزم جهت پارك خودرو رعایت نشده است. 
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اشــارات آن بــه ایــن مطلــب اســت. 

بــا طراحــی مــدوالر و دقــت در جانمایــی فضاهــا براســاس ســتونگذاری و بالعکــس می تــوان بهتریــن نتیجــه را بدســت آورد.  توجــه 

شــود، ســتونگذاری بــا اتمــام طراحــی فضاهــای داخلــی طبقــات مســکونی نهایــی می شــود.

ــه اســت، طراحــی واحدهــای مســکونی اســت. اکثــر  ــن و اصلی تریــن مرحل 6- گام بعــدی در حــل ســواالت آزمــون کــه مهمتری

ــی را بدســت آورد. ــوان نمــره قبول ــه زیرزمیــن، می ت ــا طراحــی صحیــح طبق ــد کــه ب داوطلبیــن تصــور می کنن

 طبــق مبحــث چهــارم مقــررات ملــی در فصــل اول جلــد دوم این کتــاب ، مهمتریــن گام، دســتیابی به اهــداف و انتظــارات عملکردی 

اســت کــه بــه آن در فصــل رونــد شــرکت و قبولــی در آزمون اشــاره شــده اســت. 

 طبقــات مســکونی ســهم بســیار زیــادی در رســیدن بــه ایــن اهــداف دارنــد. طراحــی قــوی در بخــش مســکونی بــا تفکیــک فضاهای 

عمومــی و خصوصــی و تفکیــک فضاهــای تــر و خشــک و همچنیــن توجه به سیســتم تاسیســاتی و مکانیکی و آســایش ســاکنین واحدها 

می تــوان نمــره باالیــی در آزمــون را بــه خــود اختصــاص دهــد.

در پاســخنامه ای کــه در اختیــار هنرجویــان قــرار گرفتــه، ســعی شــده اســت بیــش از %9۵ از خواســته های صــورت ســوال را براســاس 

ضوابــط مقــررات ملــی ســاختمان در نظــر گرفتــه شــود، همچنیــن در طراحــی واحدهای مســکونی نهایت ســلیقه مدنظــر مصححین نیز 

اعمال شــده اســت.

 از جمله نکاتی که  در طراحی به آن ها توجه شده را می توان در زیر مطالعه نمود.

1- محاسبه صحیح طول رمپ، جانمایی ورودی های سواره و پیاده 

۲- رعایت حداقل ابعاد پارکینگ ها و چیدمان فضاهای تردد و تفکیک فضای سواره و پیاده

3- رعایت حداقل ابعاد راه پله و آسانسور و دسترسی به آن

4- تفکیک دسترسی ورودی های البی مسکونی و تجاری در طبقه همکف از یکدیگر

۵- طراحــی فضاهــای جانبــی در واحــد تجــاری، براســاس متــراژ بســیار بــاالی آن. )ایــن مــوارد در صورتی که در متن ســوال خواســته 

نشــده باشــد در ایــن شــرایط بهتر اســت رعایت شــود.(

6- تفکیک فضاهای خصوصی و عمومی از یکدیگر در واحدهای مسکونی

۷- اعمال پیش فضای ورودی برای هر واحد مسکونی

8- اعمــال کفش کــن، و جانمایــی ســرویس بهداشــتی نزدیــک درب ورودی )ســرویس بهداشــتی یــک فضــای نیمــه عمومی-نیمــه 

خصوصــی تلقــی شــده، و شــرایط طراحــی آن در بخشــی از بنــا اســت کــه قابــل دســترس میهمــان و میزبــان  باشــد.(

9- جانمایی آشپزخانه نزدیک درب ورودی ساختمان

ــه، یکــی از اتاق هــا حداقــل  1۰- طراحــی حداقــل ابعــاد اتاق هــای خــواب در داخــل واحدهــای مســکونی ) در واحدهــای دو خواب

مســاحت 1۲ مترمربــع بــا عــرض حداقــل ۲/۷۰متــر و اتــاق دیگــری بــه مســاحت حداقــل 9 مترمربــع بــه عــرض حداقــل ۲/۵۰ متــر( این 

گیری گیرینتیجه  نتیجه 



طراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمانطراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان

2 42 4

ابعــاد بــدون احتســاب کمــد می باشــد. بــرای هــر اتــاق نیــز می بایســت یــک کمــد بــا عمــق حداقــل 6۰ ســانتی متر در نظــر گرفته شــود.

11- اعمال فضای نیمه باز برای هر واحد مسکونی ) به عنوان تراس، بالکن و ایوان(

1۲- جانمایــی فضاهــای تــر مــن جملــه ســرویس بهداشــتی، حمــام، آشــپزخانه در فاصلــه کــم از یکدیگــر )توجــه بــه سیســتم 

تاسیســاتی مجموعــه(

13- استفاده از پاسیو به مساحت 6 مترمربع با جانمایی صحیح فضاها در کنار یکدیگر )پرهیز از پرت فضایی(
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»طرح شماره یک«»طرح شماره یک«
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طراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمانطراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان
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اهداف طرح شماره اهداف طرح شماره 11

در ایــن اتــود، باکــس راه پلــه در مجــاورت ضلــع نورگیــر زمیــن قــرار گرفتــه اســت. همیــن امــر منجــر بــه ایجــاد یــک ســئوال در 

ذهــن طــراح می شــود: » قرارگیــری باکــس راه پلــه در جــداره نورگیــر مــا را در طراحــی واحدهــای مســکونی دچــار مشــکل نمی کنــد؟  

آیــا قرارگیــری باکــس راه پلــه ماننــد پالنــی کــه در ادامــه قــرار گرفتــه، منجــر بــه مــردودی می گــردد؟« پاســخ صریــح بــه ســواالت: خیــر 

اســت.

سئوال ۲( آیا می بایست دسترسی مجزا برای آژانس مسافرتی و البی مسکونی در نظر گرفت؟ 

پاســخ - اگــر اعمــال دو دسترســی مجــزا منجــر بــه ســرگیری در پــالن زیرزمیــن نشــود و منجــر بــه عــدم تامیــن پارکینگ هــا و 

چیدمــان خودروهــا نگــردد، بــه هیــچ عنــوان مشــکل نبــوده، بلکــه پیشــنهاد می گــردد تــا حداالمــکان ورودی دو تصــرف کامــال مجــزا از 

ــند. یکدیگر باش

سئوال 3( آیا هر دو واحد در هر طبقه می بایست مساحت یکسان داشته باشند؟

پاســخ - اگــر در متــن ســوال اشــاره بــه مســاحت هــر واحــد بــه صــورت مجــزا نشــد، امــا خواســته های واحدهــا مشــابه هــم بودنــد، 

بهتــر اســت بــه لحــاظ مســاحت هــم انــدازه باشــند.

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه: در طراحــی دو واحــد مســکونی دو خوابــه، مهــم رعایــت تناســبات واحدهاســت و نــه اینکــه الزامــا 

بــه لحــاظ مســاحتی، یکســان باشــند. بدیــن معنی کــه ابعــاد ریزفضاهایی چــون پذیرایــی، خوابها، آشــپزخانه، ســرویس و حمام متناســب 

بــا یکدیگر باشــند,.

در طبقه همکف و طبقات مسکونی، با جانمایی باکس راه پله طرح شماره 1، سه اتود ارائه گردیده است.



2 72 7

13911391 آزمون اسفند آزمون اسفند 

زیرزمین زیرزمینپالن  پالن 



طراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمانطراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان

2 82 8

همکف طبقه  همکفپالن  طبقه  پالن 



2 92 9

13911391 آزمون اسفند آزمون اسفند 

طبقات تیپ  طبقاتپالن  تیپ  پالن 



طراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمانطراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان

3 03 0

بام شیب بندی  بامپالن  شیب بندی  پالن 



3 13 1

13911391 آزمون اسفند آزمون اسفند 

برشبرش



طراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمانطراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان

3 23 2

اســتفاده از رمــپ اســتپ دار بــه طــول کلی:  

11/4۵متر

ــن رمــپ جهــت دسترســی از کــد۰/۰۰ ای

ــد. ــد 1/۵۲- می باش ــه ک ب

پالن پالنسایت  سایت 



پالن هایــی کــه در ادامــه مشــاهده می گــردد، اتودهــای طبقــات مســکونی و همکــف، بــدون تغییــر طراحــی در پالن 

زیرزمیــن می باشــد. 

لــذا طراحــی پارکینــگ تمامــی آزمون هــای نظــام مهندســی، معمــوال کمتــر از 3 جــواب متفــاوت دارد، لکــن در 

طبقــات مســکونی بــه دلیــل تنــوع در طراحــی، منجــر بــه دریافــت نمــرات متفاوتــی از مصححیــن می گــردد.

تمــام اتودهــای ایــن آزمــون در بخــش مســکونی، روابــط فضایــی، هندســه بیــن ریزفضاهــای هــر واحــد و همچنین 

تناســبات دو واحــد مجــاور بــه یکدیگــر را رعایــت کــرده و می تــوان هــر یــک از ایــن اتودهــا را بــرای دریافت نمــره قبولی 

بــاالی 3۰ از ۵۰ را از مصححیــن دریافــت نماید.
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3 43 4

همکف طبقه  همکفپالن  طبقه  پالن 



3 53 5

13911391 آزمون اسفند آزمون اسفند 

طبقات تیپ  طبقاتپالن  تیپ  پالن 



طراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمانطراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان

3 63 6

اســتفاده از رمــپ چرخشــی بــا شــعاع 

داخلــی ۵/۰۰ متــر بــه طــول کلــی: 1۰/۷9متــر

ایــن رمــپ جهــت دسترســی از کــد ۰/۰۰

ــد. ــد 1/۵۲- می باش ــه ک ب

توصیــه مــی شــود مــالک محاســبه طــول 

طــی شــده در رمــپ چرخشــی شــعاع داخلــی 

باشــد.

پالن پالنسایت  سایت 
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اتود سوم طبقاتاتود سوم طبقات



طراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمانطراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان

3 83 8

طبقات تیپ  طبقاتپالن  تیپ  پالن 



3 93 9

13911391 آزمون اسفند آزمون اسفند 

طبقات تیپ  طبقاتپالن  تیپ  پالن 



طراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمانطراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان

4 04 0

اســتفاده از رمــپ اســتپ دار بــه طــول کلی:  

متر  11/4۵

ایــن رمــپ جهــت دسترســی از کــد ۰/۰۰

ــد. ــد  1/۵۲- می باش ــه ک ب

پالن پالنسایت  سایت 



پاسخنامه آزمون اسفند پاسخنامه آزمون اسفند 13911391  
»طرح شماره دو«»طرح شماره دو«

اتود اول طبقاتاتود اول طبقات



طراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمانطراحی واحدهای مســکونی برپایه اصول مقررات ملی ساختمان

4 24 2
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در ایــن اتــود، باکــس راه پلــه در مجــاورت ضلــع نورگیــر زمیــن قــرار گرفتــه اســت.لکن نســبت بــه آکــس طولــی زمیــن قــرار نگرفتــه 

و در ضلــع شــمالی قــرار گرفتــه اســت. در نــگاه اول، داوطلبیــن بــه ایــن تحلیــل می رســند کــه قرارگیــری باکــس پلــه در کنــج زمیــن مــا 

را در طراحــی واحدهــای مســکونی بــا مشــکل مواجــه می نمایــد. ایــن تحلیــل کامــال بجــا و صحیــح اســت، لکــن داوطلبیــن در آزمــون 

حضــور دارنــد کــه بــه جهــت طراحــی قــوی بــا قــراردادن پلــه در ایــن حالــت می تواننــد در واحدهــای مســکونی نیــز بــه طرحــی ایــده آل 

دســت یابنــد. حــل آزمــون اســفند 91 بدیــن شــیوه را می تــوان در ادامــه مشــاهده نمــود.

در طراحــی پــالن زیرزمیــن بــا طرحــی متفــاوت از اتودهــای قبلــی مواجــه هســتیم کــه منجــر بــه ایجــاد فضــای بازتــر بــرای تعبیــه 

انبارهــا و تاسیســات شــده اســت.

توجــه شــود کــه در ایــن طــرح، نهایــت طــول رمپــی کــه می توانســت در حیــاط جانمایــی گــردد، در نظــر گرفتــه شــده کــه همیــن 

امــر منجــر بــه افزایــش تــراز کــف زیرزمیــن شــد. در نتیجــه در طبقــه همکــف جهــت دسترســی بــه آژانــس مســافرتی از تعــداد پلــه 

کمتــری اســتفاده شــده اســت.

در همکــف هماننــد اتودهــای قبــل، ورودی تجــاری و البــی مســکونی از یکدیگــر تفکیــک شــده اســت. و مزیــت ایــن طرح نســبت به 

طرح هــای قبلــی، طراحــی ورودی مناســب بــه دور از راهــرو در واحــد تجــاری بــوده کــه همیــن امــر منجــر بــه دریافــت نمــره بیشــتری 

نســبت بــه اتــود قبلــی می گــردد.

در طبقــات مســکونی، نمی تــوان منکــر طراحــی نســبتا مفیــد واحدهــای مســکونی شــد، عالرغــم قرارگیــری باکــس راه پلــه در کنــج 

کــه داوطلــب را بــا چالــش بزرگــی روبــه رو می داشــت. در ایــن طــرح کــه واحدهــای مســکونی در 3 اتــود ارائــه گردیــده اســت، در ۲ اتــود 

از پاســیو ۲*3 اســتفاده شــده اســت و در اتــود دیگــر از پاســیو 3*4 کــه هــر کــدام ایده هایــی منطقــی را در خــود دارد.

چیدمــان یکــی از واحدهــا کــه در هــر 3 اتــود تکــرار شــده اســت، لکــن واحــد جنوبــی در ســه نــوع مختلــف اتــود آن را می تــوان 

مشــاهده نمــود. در هــر یــک از ســه نــوع طــرح، پذیرایــی آشــپزخانه و اتاق هــای خــواب بــا رویکردهــای اولویــت قرارگیــری در جــداره 

نورگیــر و همچنیــن جانمایــی در مجــاورت پاســیو ارائــه شــده اســت.

 توجــه نماییــد در رشــته ای حضــور داریــم کــه براســاس ایده هــای ذهنــی و تفکیــک اولویت هــای طراحــی، هــر معمــار می توانــد بــه 

طرحــی متفــاوت دســت یابــد ، لکــن بــه ایــن نکتــه توجــه گــردد کــه تــا حداالمــکان بایــد حداکثــر خواســته ها در طــرح اعمــال گــردد تا 

بتــوان ســلیقه مصححیــن و کارفرمایــان را بــه آن جلــب نمود.
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