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 :طرح فيزیکي
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 مقدمه -2

 خبره طراحان پژوهشگران، مشارکت و اجتماعی های مسئولیت نقش ایفای راستای در استراتژیک اهداف تحقق منظور به   

 به زمینی را در خود توسعه و تحقیق و مهندسی ساختمان معماری طراحی دارد نظر در سپاهان تجهیزات ساخت شرکت استانی،

که  زیر زمین طبقه دو) طبقه 5 فنی، مهندسی و تحقیق و توسعه شامل فعالیت هایبا کاربری  مربع متر 0444 بر بالغ مساحتی

 ، طبقهمتر می باشد 7یکی از زیرزمین ها به منظور استفاده در قالب آزمایشگاههای تخصصی توسعه محصول دارای ارتفاع سقف 

یک نمونه شاخص، نمادین،  همکف، طبقه اول و فضای مکمل بر روی بام( واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان

متمایز و ماندگار از طریق مشارکت اجتماعی و رقابت سالم، با هدف انتخاب بهترین طرح خالقانه در عرصه معماری در میان 

 طراحان به اجرا بگذارد.

تر این مسابقه لذا در این خصوص از کلیه متخصصین و طراحان دعوت می گردد که در راستای برگزاری فراگیر و هر چه موفق    

 مشارکت الزم را بعمل آورند

 

 اصول مد نظر در طراحي معماری ساختمان -5

کند که هم اهداف بصری را تامین کند و هم از نظر عملکرد موفق باشد.   طراحی موفق است که از قوانین و عناصر طوری استفاده   

 مد نظر شامل موارد زیر است:معیارهای ارزشی و داوری 

  اقتصادی بودن طرحتوجه به 

 سهولت بهره برداری و نگهداری 

 طراحی منعطف و انطباق پذیر 

 معماری مبتنی بر زمینه و انرژی کارا 

 استفاده از انرژی خورشیدی 

 و ...

 

 فضاهای ساختمان اداری -9

 :دنشو گروه به شرح زیر طبقه بندی می 5در  مد نظر تمامی فضاهای یک ساختمان اداری

 

 )فضاهای اصلي( 2گروه -2-9

در آینده این فضای باز اداری  برای کار فردی و گروهی چند منظوره اختصاص می یابد. کهپالن باز یک  شامل بخش های اداری   

 توسط دیوارهای موقت )پارتیشن( بنابر جمعیت و چارت سازمانی از همدیگر مجزا می شوند.

یک طبقه زیر زمین   های کار گروهی، های کارشناسی یک یا چند نفره، سالن اتاقریاست سازمان، شامل اتاق  اداریفضاهای اصلی 

)در  کنترل مستندات اتاق آرشیو و ،ه برای هر طبقهاتاق جلسدر قالب آزمایشگاههای تخصصی تحقیق و توسعه محصول، یک 

 روزمره، لوازم مصرفی و موارد مشابه.انبار  و ذخیر داده ها، مرکز کامپیوتری ارتباط با کار اداری(، محل دستگاه فتوکپی،



بخش ها توسط دیواره های موقت  زیر به صورت پالن باز در نظر گرفته شده و سایرهای اصلی  * تبصره: در مسابقه معماری فضای

 دهد.و طراح می تواند با استفاده از خطوط نقطه چین این فضاها را از هم تفکیک و پیشنهاد  )پارتیشن بندی( ایجاد می شوند

 

 )فضاهای وابسته اصلي( 5گروه  -5-9

گیرند.  منظور فضاهایی هستند که برای تسهیل و خدمت رسانی انجام کار پیش بینی شده و در کنار فضاهای گروه یک شکل می   

هال ورودی   کتابخانه با سیستم بسته، های آموزشی، مرکز تلفن،  کالس آرشیو،  کتابخانه،اتاق جلسات،  مانند سالن اجتماعات،

 اطالعات، نگهبانی، رایانه، تکثیر، بایگانی راکد و موارد مشابه. )البی(، مرکز تکثیر، بایگانی راکد، اتاق فکر، فضای ورزشی باز،

بخش ها توسط دیواره های  زیر به صورت پالن باز در نظر گرفته شده و سایرهای وابسته اصلی  * تبصره: در مسابقه معماری فضای

و طراح می تواند با استفاده از خطوط نقطه چین این فضاها را از هم تفکیک و پیشنهاد  یشن بندی( ایجاد می شوندموقت )پارت

 دهد.

 

 )فضاهای رفاهي( 9گروه  -9-9

و  1منظور فضاهایی هستند که برای تامین رفاه کارکنان و مراجعین در ساختمان اداری پیش بینی شده و در کنار فضاهای گروه    

 های بهداشتی و موارد مشابه. ، سرویسآبدارخانهزمین ورزشی روباز، غذاخوری، آشپزخانه و گیرند، مانند نمازخانه،  ل میشک ۲

 

 )فضاهای پشتيباني( 4گروه  -4-9

و خدمات اداری پیش بینی شده و به طور غیر مستقیم در کنار فضاهای  ها منظور فضاهایی هستند که برای پشتیبانی فعالیت   

انبارهای اصلی، فرعی، پارکینگ )بر اساس ضوابط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان(، گیرند. مانند  شکل می ۳و  ۲و  1گروه 

 مشابه.تاسیسات مرکزی و کنترل آن در طبقات و موارد   رختکن، اتاقهای نظافت، بارانداز، توقفگاه،

ضوابط "تعداد و فضای پارکینگ بنا بر و  یل، جای پارک )به صورت زیر زمیننیاز به وجود یک قسمت برای ورود اتومب تبصره:

 می باشد. "طراحی شهری پارک شیخ بهایی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 

 )فضاهای گردش( 2گروه  -2-9

شوند و  ها( پیش بینی می هستند که برای ارتباط بین فضاهای یاد شده و سطوح زیرساخت )دیوارها و ستون منظور فضاهایی   

 عبارتند از.

 گردش افقی در طبقات 

 گردش عمودی بین طبقات 

 .خارجی و داخلی صورت به اضطراری و خروجی های ورودی – آسانسورها – پلکان –فضاهای گروهی شامل راهروها  

 

 اقليمي محلمشخصات  -4

 عرض جغرافیایی واقع در شمال غرب اصفهان ۳۲و  0۳طول جغرافیایی و  51و  ۳3محل پروژه در     

متر فراگرفتهه و در   ۲511متر و کوه صالح با  ۲۲54متر و سرچاه  ۲07۳های محمودآباد با  نواحی شمال و شمال غربی آن را کوه   

 است. متر )محمودآباد(، زیبایی خاصی به منطقه داده ۲054رت با ارتفاع شمال منطقه پروژه ارتفاعات سید محمد و پال



دشت آبرفتی از جنس کنگلومرای ریهز و درشهت و رسهوبات رسهی عصهر      است.  نواحی جنوبی وخاوری آن را دشت همواری پوشانده

دار کهه در   و اربیتهولین  حاضر در دامنه کوه محمودآباد و کوه سرچاه سنگهای رسوبی شامل سنگ آهک خاکسهتری رنهگ آمونیهت   

 شود.   ، ماسه و شیل انبار می قاعده با کنگلومرا وماسه سنگ قرمز رنگ شروع شده و به وسیله آهک

 

 و تصاویر مناظر اطراف آن )جهت شمال باالی این تصویر مي باشد( نرافيایي و شهری زميموقعيت جغنقشه  -2

 
 

 تصویر مناظر شمال زمين

 
 



 شرقي زمينتصویر مناظر شمال 

 
 

 (در دوردست این تصویر مشاهده مي شود )شهر اصفهان تصویر مناظر جنوبي زمين

 



 تصویر زمين و مناظر شرق آن

 
 

 ز و منابع تکميليسا و ساخت های العمل دستور -4

 مهندسی شرکتانتخاب بهترین طرح معماری ساختمان مدیریت  دستورالعمل مسابقه طراحی معماریعالوه بر  کلی طور به   

انتخاب  و آیین نامه اجرایی مسابقه طراحی معماری گروه مپنا مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی -ساخت تجهیزات سپاهان

گروه مپنا مستقر در شهرک علمی و  -ساخت تجهیزات سپاهان بهترین طرح معماری ساختمان مدیریت مهندسی شرکت

 مد نظر طرح برای ویرایش آخرین اساس برو دستوالعمل های مرتبط  "ساختمان ملی مقررات "به مربوط مباحث تمام ،تحقیقاتی

 . باشد می الزامی مربوطه ارگانهای توسط شده اعالم استاندارد و نشانی آتش به مربوط ضوابط رعایت. باشد می االجراء الزم

 

 

 

 

 

 

 



 )بردار عمود بر ضلع راست برگه جهت شمال را نشان مي دهد( نقشه شهرک علمي و تحقيقاتي و موقعيت زمين -7

 
 



 
 

)جهت غرب سمت باال و جهت شرق سمت  در طراحی یکپارچه در نظر گرفته شوند A601,A602,A603سه قطعه * 

 در سمت جنوبی ورودی پارکینگ با مستطیل هاشور نشان داده شده است( .پایین این تصویر می باشد



 (D: تيپزمين ) قطعهمشخصات و الزامات  -8

 
 : ساخت مجاز محدوده محاسبه روش -8-2

:W1 ورودی وجه در زمین عرض  

:W2 پشتی وجه در زمین عرض  

:L1&L2 واگذاری زمین عمق  

:CL1 ,CL2 عمق۳5 عرض به ساختمان جلوی سازی محوطه %L1,L2    

:AL1 , AL2 عمق  %54 به عرض ساختمان ساخت مجاز محدوده L1,L2  

:BL1,BL2 عمق %15 عرض به ساختمان پشت سازی محوطه  L1,L2 

:CW1,CW2 عرض %14عرض با جانبی سازی محوطهW1,W2  

:BW1,BW2عرض %14عرض با جانبی سازی محوطه W1,W2 

 
 



 : زمين قطعه خاص العملهای دستور -8-5

 . باشد می %144 قطعه مجاز تراکم حداکثر -1

 . باشد می تحقیقاتی موسسات قطعات کاربری -۲

 . باشد می طبقه دو طبقات تعداد حداکثر -۳

 . شود گرفته نظر در متر 0 کف تا کف از حداکثر تحقیقاتی - اداری کاربری با طبقه ارتفاع -0

طبقه  "بامدستورالعمل های مربوط به پشت ")با رعایت الزامات بخش  باشد می مبنا تراز به نسبت متر 0/3تراز نهایی ساخت  -5

 سوم ساختمان نیز طراحی گردد(

 . گردد استخراج دو شماره پیوست از زمین ترازهای و مختصات -6

 . گردد استخراج سه شماره پیوست از بنایی زیر تاسیسات ترازهای و مختصات -7

 شده تجمیع پالکهای به مربوط مشخصات از جلو و پشت قسمت در ساخت مجاز محدوده مجاور پالک دو تجمیع صورت در -3

 عرض مشخصات از غرب قسمت در و شرقی پالک جانبی سازی محوطه عرض مشخصات از شرق قسمت در و کند می پیروی

 .نرود باالتر مساحت مجموع %04 از پالکها مجموع اشغال سطح مجموع صورت هر در. کند می پیروی غربی پالک سازی محوطه

 پالک هر ضوابط راساسب زمین عرض %64 عمق تا الذکر، فوق باشرایط تجمیع از حاصل پالک طرفین در ساخت نهایی تراز -9

 طرح که صورتی در. کند تغییر پالک دو نهایی تراز بین ما تواند می ساخت نهایی تراز میانی محدوده در و باشد می االجراء الزم

 باشد رسیده طرحها بر نظارت شورای تایید به مطلب این و نباشد تراز یک در ساختمان اجرای جز راهکاری که باشد نحوی به

 همسایگی شکل در تاثیر کمترین که باشد نحوی به باید تراز این تعیین .گردد می ابالغ متقاضی به شورا این سوی از میانه تراز

 . باشد داشته مجاور ساختمانهای با ساختمان این نمای

 

 ساختمان مسابقهتجميع شده جهت طراحي  پالكهای مشخصات -3
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 در طراحی یکپارچه در نظر گرفته شوند. A601,A602,A603سه قطعه : 1نکته

 : در طراحی، تراز مبنا کل زمین )مجموع سه قطعه( برابر با میانگین تراز مبنا هریک از قطعات در نظر گرفته شود.۲نکته 

 

 


