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▪
ش

گزار
:فیزیکیبرنامه- موضوع پروژه•

مترمربع و 3000بازسازی ساختمان مسکونی در خیابان هویزه با زیربنای 
تغییر به مجموعه اداری پارس آنالین که شامل دو قسمت شمالی و جنوبی و 

. حیاطی در وسط می باشد

پروژهمنشور•

:موجودوضعارزیابی-

مجزابلوکدوشامل.باشدمی1354سالتهرانمرکزدرهویزهمسکونیساختمان
.دارندقرارسطحاختالفدروطبقهپنجدارایبلوکهرکه

.شودمقاوموبررسیبایدایسازهنظرازساختمانپروژه،باالیعمردلیلبه
کالتمشایجادرطوبتنشتوزدگینمچنینهموداردوجودتاسیساتیفرسودگی

.دهدمینشانفضادررا
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▪
ش

گزار
رویکرد•

ایرویکردهبازسازیمختلفهایبخشدرکارفرما،هایخواستهبهبهتوجهبا
:داریممتفاوتی

حرارتوصداکاهشبرایهاییروشگرفتننظردر:تخفیفیرویکرد0

وسرمایشیسیستمازاستفادهساختمان،سازیسبک:تعدیلیرویکرد0
پروژهبامناسبگرمایشی

سازهکلیساختارحفظ:تثبیتیرویکرد0

ی،جنوبوشمالیقسمتدوبیندسترسیپلکردناضافه:توسعهرویکرد0
تاسیساتبرایجنوبیحیاطزیرکردناضافه

سند چشم اندازه پروژه•

اریادمجموعهبرایمتفاوتنماییباداردقرارهویزهخیابانسمتشمالینمای
.جدیدتکنولوژیومصالحبا

تاسشدهتوجه...وسبزفضایها،نورگیریها،دسترسیبهمعماریطراحیدر

بهمعمارینظرازوشودمیانجامایلررزهبهسازیایسازهنظرازساختمان
.شودمیایجادکاربریبامتناسبطراحیبهنیازکاربریتغییردلیل

امکان سنجی و اقتصادی پروژه•

درنفرکارمند200برایاداریبنایمترمربع3000هویزهساختمان
.استشدهنظرگرفته

بهسازی،زمانماه1تخریب،ماه2تخریب،باموازیماه3طراحیزمان
شدهگرفتهنظردربازسازیکلزمانماه9کلدروساختزمانماه6

.است

طرح•

:واژهکلید -

طراحی همساز با طبیعت، کشیدن فضای سبز به داخل فضای اداری0

فضای انعطاف پذیر مانند تراس نیمه باز و فضای خلق ایده های جدید0

تاکید بر ارتقای کیفیت فضا و تعامالت اجتماعی0

تاکید بر مولفه نور و رنگ0
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▪
ش

گزار
:سناریو پروژه-

با.ازیباماسادهنماییباشویممیساختمانیواردتهرانهویزهخیاباناز
کهداردجریانآندرنوربازتابآنقدرکهرسیممیفضاییبهآنبهورود

شنیرووکندمیبیدارخوابازراماکهاستصبحگاهیطلوعنوازشگویی
مکعبدرآمدورفتبهچشممانخودرویروبه.هویداستچشمانماندر

آری.دکنمینگاهآنهابهمظلومانهکهآسانسوروجودباافتدمیایشیشه
یمکشیدهآنسمتبهافرادداردکهایجاذبهبااستایپلهراههماناین

.شوند

قفسازکهشدهپاشیدههادیوارهبهرنگسطلانگارراستبهچرخشبا
دررنگازآبشاریتوانیممیخاصینظمباوکردهچکهکفوهادیوارهبه

جااین.هستندآندرتکاپووجوشوجنبحالدرافرادکهببینیمفضا
کاردراداریفضایانگاراصالندارد،روحبیاداریفضایباشباهتی

هاییپیچکواندازیممینگاهیایشیشهمکعبآنکنارگوشهاز.نیست
.هستنددلبریحالدروشدهآویزانبامپشتازکهبینیممی

دیاگرام-

هاپالن -

نما-

گیوابستو پیوندشکافایندرهاییپلبااندکردهسعیکهساختمان2و
قدیمیساختمانبامواجهباستطراحیدیدگاهاین.کنندحفظراخودشان

.ببخشیمآنبهدوبارهجانیمیخواهیمکههویزه،

ستساختمانبینشکافی.ایکردهکشفراجدیدیقسمتشدن،نزدیکبا
یلبهدرهاییتراسوشدهکشیدهساختمانبلندایتاوسبزvoidمانند

باکارحالدریاوگپحالدرخودهایبالشتکبرتکیهافرادکهساختمان
زمستانفصلدرکهایشدهجمعهایپنجره.هستندخوددستیسیستم

.استتراسمحافظایپوستهمانند



د در کلیه فضاهایی که به لحاظ صوتی نیازمند صدابندی نسبی هستن
صورت پارتیشن بندی جداره پارتیشن ها داخل سقف کاذب تا زیر 

.سقف اصلی با جزییات مناسب امتدادیابند

.رنگ نهایی و بافت سطوح مطابق با نظر کارفرما انتخاب خواهد شد

نوع درب های اتوماتیک باید بگونه ای باشد که در زمان های 
.اضطراری مانع تخلیه جمعیت نگردد

سانتی متر باالتر 40در تمامی فضاهای ترارتفاع عایق روی دیوارها تا 
.از کف تمام شده ادامه پیدا می کند

کارمند یک عدد دستگاه تصفیه هوا موضعی قرار 15به ازای هر 
( سالن اداری، اتاق مدیر، منشی، اتاق کنفرانس)عدد در 4. گیرد

میلی متر 8برای افزایش استحکام شیشه های خارجی ضخامت آنها 
.در نظرگرفته شود

برای به حداقل )سازه نما استفاده از لور های متحرک بصورت عمودی 
(رساندن نشستن خاک و فضوالت پرندگان

.در آبدارخانه کف شور بصورت مخفی در زیر کابینت جانمایی گردد

سه عدد سرویس بهداشتی با مدل ایرانی، فرنگی و یک عدد سرویس 
.برای معلولین

.دستگاه های فکس و پرینتر ها در مسیر خروجی هوا جانمایی گردد

جانمایی آکواریوم درکریدور حرکتی که نقش عمده ای در جذب 
. استرس کارکنان به لحاظ بصری دارد

به جهت تامین هوای فشار مثبت برج پله تعبیه فن متناسب الزامی 
.است

سطح باقی مانده سطوح فلزی پس از نصب جوشکاری با دو دست 
.ضد رنگ مرغوب پوشش شود

(  اتاق کنفرانس و راهرو ها)تایل گذاری پانل های سقف کاذب در
.بصورت شطرنجی قرار گیرد

فن مربوط به اگزاست تهویه سرویس بهداشتی و آبدارخانه ترجیحا 
.بصورت عمودی کار شود

سطوح کف با موکت دارای پرز بلند ضدحریق پوشانده شود و 
.سرویس بهداشتی و تراس از سرامیک استفاده شود
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ت
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ضع موجود

ن و
ال

پ
▪
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ن شمال

طبقه اول ساختما
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▪
ب

خری
ن ت

ال
پ

مقطع دو بلوک شمالی و جنوبی 
ساختمان هویزه
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▪
آنترناتیوها

ساختمان طبقات شمالی لکه گذاری 
هویزه

آنترناتیو نما شمالی ساختمان هویزه
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ی

ن شمال
طبقه اول ساختما
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ال
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ب
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هچراغ آویز با نور پیوست

نور خطی پیوسته
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ی

ن نورپرداز
ال

پ
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▪
ی

ف ساز
ن ک

ال
پ

موکت رنگی موکت طوسی سرامیک
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▪
ی

ش گیاه
پوش

سانسوریا

دیوار سبز

سانسوریا



البی

آبدارخانه
تراس

تفضای خالقی

capacity

کارشناسان

اتاق کنفرانس

سالن اداری

اتاق منشی

اتاق مدیر

سرویس بهداشتی
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▪
ی طبقه اول

سه بعد
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▪
ی طبقه اول

سه بعد
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▪
نما

:  هدف

.شاخص شدن ورودی با استفاده از رنگ▪

.متحرکلورهایاستفادهبانورکنترل▪

حرکت متنوع لورها بر اساس نیاز کارمندان در نما ▪
.نشان دهنده وجودی ساختمان پویا و انعطاف پذیر
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▪
نما

-
ل

دیتی

لورهای بسته

لورهای باز

درجه30لورهای 
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▪
نما
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▪
مقاطع



▪ Mahtab.tnk@gmail.com


