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Program

طبقه 
ساختمان شمالیریزفضاها



Design Process
Idea:

سبزقلبِ 

وظیفهواندبتکهاستآنازتردوستانهودلبازترودستاما,کندجدافضاراکمیتااستکردهراسعیشتمامشفافایپرده,بیروناز

.میکنددعوتراتودریغبیوبرساندانجامبهرااش

سپس,رودمیپیشساختمانیمیانهتاومیغلطدزمینرویبرآرامیبهکهمیبینمرادستیکوسبزایپوسته,میشومحیاطوارد

وداردراهلولسوطبقههربهکهشریانی.بگشایدتنفسبرایرافضاییمیخواهدگویی.میکندساختمانقلبدرونبهخزیدنبهشروع

.دهدنجاتراچیزیوببخشددوبارهجانیمیخواهدانگار.بخشدمیتازهنفسی

,کنندمیمکث,میروندراه.جاریستزندگیشریانایناطرافدرچگونهکهمیشومگرنظارهومیکنمتازهنفسیمیشینماشجدارهدر

.نوازدمیتمانساخدرازعمر  دلنشینیبهآهنگیحرکتومکثاینجادر.میشوندکاربهدستاینقطهبهرسیدنبرایومیابندرایکدیگر

خودوبنشینیمیدهداجازه...میشودرهاومیکندلمسراآسمان.برسدساختمانبلندروحانتهایبهتارودمیومیرود,داردادامهشریان

...داردنیازشدنرهابهخلق،ازپرروزیانتهایدرهرکسمیداندگویی.کنیغرقرا



Idea:

(حرکتیهایمسیریکنندهوصلوگاهتنفسعنوانبهساختمانمرکزییهسته:اصلییایده)سبزقلبِ 

برساندانجامهبرااشوظیفهبتواندکهاستازآنتردوستانهودلبازترودستاماکندجدافضاراکمیتااستکردهراسعیشتمامشفافایپرده,بیروناز

(میدهدنشانرامجموعهدرونواتفاقاتهستشفافکامالکوچهدیوار  ).میکنددعوتراتودریغبیو

بهزیدنخبهشروعسپس,رودمیپیشساختمانیمیانهتاومیغلطدزمینرویبرآرامیبهکهمیبینمرادستیکوسبزایپوسته,میشومحیاطوارد

جانیمیخواهدگاران.بخشدمیتازهنفسیوداردراهسلولوطبقههربهکهشریانی.بگشایدتنفسبرایرافضاییمیخواهدگویی.میکندساختمانقلبدرون

اینومیکنداپیدادامهحرکتیمسیرحولومیبردمرکزیحیاطداخلبهراحرکاتوسبزیهمانکهبیرونیسبزحیاط  ).دهدنجاتراچیزیوببخشددوباره

(میشودوصلجنوبیساختمانبامپشتبهریتم

برایومیابنداریکدیگر,میکنندمکث,میروندراه.جاریستزندگیشریانایناطرافدرچگونهکهمیشومگرنظارهومیکنمتازهنفسیمیشینماشجدارهدر

افتدمیاتفاقطبقاتاتصالهمهستهایندر).نوازدمیساختماندرازعمر  دلنشینیبهآهنگیحرکتومکثاینجادر.میشوندکاربهدستاینقطهبهرسیدن

(داردوجودکارکناناستراحتبرایهاییتراسهمو

.یکنغرقراخودوبنشینیمیدهداجازه...میشودرهاومیکندلمسراآسمان.برسدساختمانبلندروحانتهایبهتارودمیومیرود,داردادامهشریان

مناسبکهمیشودختمبامپشتوسیعفضایبهمرکزییهستهاینمسیرانتهای)...داردنیازشدنرهابهخلق،ازپرروزیانتهایدرهرکسمیداندگویی

(استکارکنانکاریتایمازبعدهایدورهمی



General Notes

.دتگاه نظارت برساندسپیمانکارموظف است قبل از اجرا کلیه نقشه ها را در ارتباط با یکدیگر مورد مطالعه قرار دهد و در صورت وجود مغایرت مراتب را به اطالع▪

.در نقشه ها نشانه پنجره دو جداره از جنس پروفیل آلومینیوم استAlwعالمت  ▪

.می باشد MDFدر نقشه ها نشانه در چوبی از نوع کالف و شبکه از جنس   WDعالمت ▪

.در نقشه ها نشانه در ضد حریق بوده و نوع آن مشابه نودر در نظر گرفته شود  FDعالمت ▪

.در نقشه ها نشانه در فلزی می باشد  MDعالمت ▪

.میل میباشد10در نقشه ها نشانه در سکوریت میباشد که در محل ورودی از نوع اتوماتیک و نوع شیشه آن   SDعالمت ▪

.رنگ نهایی و بافت سطوح طبق نظر کارفرما و تایید دستگاه نظارت قرار می گیرد▪

.کلیه مصالح مصرفی قبل از اجرا باید مورد تایید دستگاه نظارت قرار گیرد▪

.باشد665-619-618-617-578ویژگی کلیه سنگ های مصرفی باید مطابق با استانداردهای ملی ایران ▪

.باشد269ویژگی انواع گچ مصرفی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ▪

.سانتی متر بیشتر باشد باید از دو تسمه نگهدارنده استفاده شود40سنگ ها در نما در صورت دوغایی بودن باید اسکوپ شوند و در محل هایی که عرض سنگ از ▪

.سطح باقی مانده کلیه سطوح فلزی استفاده شده پس از نصب جوشکاری و فرزکاری با دو وست ضدزنگ مرغوب پوشش خواهند شد▪

.سانتی متر باالتر از کف تمام شده ادامه پیدا می کند40در تمامی فضاهای تر ارتقاع عایق روی دیوارها تا ▪



General Notes

.کارمند یک عدد دستگاه تصفیه هوا موضعی توصیه میگردد15در سالن های اداری به ازای هر ▪

.دستگاه های کپی و فکس و پرینتر های لیزری ترجیحا در نزدیک مسیر های خروجی هوا جانمایی شوند▪

.به منظور پوشاندن پنجره استفاده از پرده های رول شید به جای کرکره های فلزی متداول توصیه میشود▪

.سانتی متر از کف تمام شده در اتاق های کاری و سالن های اداری توصیه میگردد120الی 90استفاده از دیوارکوب چوبی حدفاصل ▪

.اشته باشدقفسه های کتاب و زونکن حتی االمکان در مجاورت تکیه گاه ها جانمایی شده و اتصال مناسبی به المان های سازه ای و نا سازه ای د, وسایل و تجهیزات سنگین نظیر گاوصندوق ▪

.سانتی متر ارتقاع یک اتصال متناسب به ستون داشته باشد50دیوارهای بنایی جدید هر▪

.به صورت توکار استقاده شود(ترکیب آلومینیوم و موکت)در ورودی اصلی ساختمان از پادری فیکس مت▪

.استفاده از نوار ترمز شبنما روی تمامی پلکان های داخلی توصیه میشود▪

.سانت امکان سقوط نداشته باشد11فواصل بین حفاظ ها در نرده پلکان باید به انداره ای باشد که گوی به قطر ▪

.حفر چاه ارت به تعداد مناسب و با حفظ حداکثر فاصله از پی ها ی موجود الزامی است▪

.نوع درب های اتوماتیک باید به گونه ای باشد که در مواقع اضطراری یا قطع برق مانع تخلیه جمعیت نگردد▪

.تایل گذاری پانل های سقف کاذب به صورت شطرنجی صورت بگیرد▪

.استفاده از یک الیه پشم سنگ پشت تایل اکوستیک در سالن های اداری توصیه میگردد▪



General Notes

.سانتی متر از کف تمام شده در نظر گرفته شود120در سالن غذاخوری ارتفاع سنگ کاری ▪

.درجه ساخته شود45در سالن غذاخوری و فضای آماده سازی غذا کنج دیوارها با زاویه ▪

.سب امتداد یابندبا جزییات مناصلیکلیه فضاهایی که به لحاظ صوتی نیازمند صدابندی نسبی هستند در صورت پارتیشن بندی حتما جداره پارتیشن ها داخل سقف کاذب تا زیر سقف ا▪

.توصیه می گردد تمام سطوح زیرین میزهای کاری در سالن های اداری با موکت دارای پرز بلند ضد حریق پوشانده شود▪

.استفاده شود که نحوه ی نگهداری آن به دور ازنور مستقیم خورشید و آبیاری کم استRipple-Pepromiaو Aspidistra-elatiorبرای پوشش گیاهی داخل فضای مرکزی از گیاهان ▪

.چهارچوب الحاقی نما واستوانه های عمودی از جنس فوالد می باشد▪

.در صورت قرارگیری  بصورت مخفی در زیر کابینت جانمایی شود, در آبدارخانه کفشور ترجیحا قرار نگیرد▪

.در بخش پرینتر ها دستگاه تهویه مناسب قرار گیرد▪

.شددر طراحی سقف کاذب فضاهای تر حفره افقی مربوط به فن به گونه ای تعبیه شود که ضمن استتار فن امکان تعویض آن به راحتی امکان پذیر با•

.میلی متر در نظر گرفته شود8به منظور استحکام شیشه های خارجی ضخامت آنها •

.فن مربوط به اگزاست تهویه سرویس های بهداشتی و آبدارخانه ها ترجیحا به صورت عمودی کار گذاشته شود•
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