مسابقهطراحیمجتمعمسکونی65سیناواحدیگلنرگس
موقعیت زمین پروژه
زمین پروژه در اراضی  68هکتاری موسوم به گل نرگس واقع در منطقه  5شهری اصفهان واقع شده است.محدوده منطقه عبارت است از:
از شرق  :خیابان صفه

از جنوب :بیمارستان خانواده و بزرگراه اقارب پرست
از شمال :خیابان ارتش

اراضی گل نرگس اصفهان

از غرب :اراضی ارتش
از  68هکتار اراضی ارتش  ۱۲هکتاار نن اااربری مواکونی باا  ۴5۰۰واحاد
موکونی و  ۲۲هکتار از این اراضی نیز ااربری فضای سبز خواهد داشت .
اراضی گل نرگس اصفهان

سایت پروژه
زمین موردنظر در ضلع جنوب شرقی محدوده اراضی گل نرگس باا موااحت
تقریبی  ۱7۴۰مترمربع با چهارگذر اصلی در همجواری غربی میدان عماومی

مجموعه قرار دارد.
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ملزومات طراحی
۱

تراام ساخت بلواهای این اراضی  %۱۰۰است و ارتفاع پیشنهادی ،حدااثر  5طبقه روی همکف معادل  ۲۰/۲متر تاا روی جانپنااه تعیاین گردیاده
است.

۲

در طبقه همکف پاراینگ ،البی ،نگهبانی و واحد موکونی(به دلخواه) و در طبقه زیرزمین  -۱پاراینگ و انبار تعبیه گردد .در صورت نیاز و به دلخواه
از زیرزمین  -۲نیز برای فضای پاراینگ و انبار میتوان استفاده ارد.

3

تعداد واحدهای احداثی  55الی  65واحد(بوته به نوع طراحی ) لحاظ گردد.

۴

طراحی و اجرای نمای الیه بناها بایوتی به نحوی باشد اه متناسب با مبانی و اصول شهرسازی و معماری شهر اصفهان و مطابق با شرایط اقلیمی و
محلی شهر و با استفاده از مصالح بومنورد باشد.

5

رنگ زمینه و غالب شهر اصفهان برای استفاده در بدنه و نمای ساختمانها ،رنگ "ارم و بژ" است(.رنگ نجر سنتی)

6

استفاده از رنگهای روشن شامل قهوه ای روشن ،نبی فیروزه ای ،اخرایی و گلبهی با مصالح متناسب و همخوان با معماری اصفهان و مطابق موارد
مجاز مندرج در ضوابط ،به عنوان رنگ مکمل و برای تنوع در نما و بدنه ساختمانها مجاز است.

7

استفاده از رنگهای تیره با مصالح مناسب حداگثر در  %5سطح ال نمای ساختمان مجاز است.

8

میزان سطح شیشه پنجره ها و بازشوهای ساختمان (سطوح نورگیری  ،تهویه و  )..در نمای اصلی حدااثر برابر  %۲5سطح ال نمای اصلی ساختمان
با رعایت نکات ایمنی و مشروط به رعایت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران مجاز است.

9

الیه سطوح مشرف به گذرها و سطوح خارجی و داخلی بناهایی اه از گذرهای عمومی قابل رویت باشند باید با مصالح مناسب و با نظر شهرداری در
راستای یکپارچهسازی نمای مجتمعها نماسازی شود.

۱۰

ایجاد سایه روشن از طریق عقبنشینی و جلونمدگی بخشهایی از ساختمان در محدوده مجاز سطح اشغال مجاز به ویژه در محورهای خدماتی
توصیه میشود.

۱۱

در نمای الیه قطعات مالکیت بایوتی محل مناسب برای نصب و استقرار حفاظهای اراره ای نردهای و همچنین سایبانها و چارچوب دربهای
ریلی و موارد مشابه در داخل مجموعه به نحوی پیش۲بینی شود اه از حد مالکیت تجاوز ننماید و در حریم معبر مجاور دخل و تصرفی ننماید.
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۱۲

تمامی بدنه های شرق و غربی باید سایبان مناسب عمودی و یا افقی و با استفاده از سازههای سبک برایشان پیشبینی شود.

۱3

در مورد مجموعه های موکونی بیش از  ۲5واحد ضرورت دارد حصارها به شکل نرده اوتاه و یا مشبک اوتاه باشد و تنها  8۰سانتیمتر نن
میتواند از اف زمین به صورت دیوار اجرا گردد.

۱۴

جداسازی به وسیله ااشت شمشاد یا درختکاری و مشابه با ارتفاع و ضخامت متناسب مجاز است.

۱5

ارتفاع الیه حصارها و دیوارها هماهنگ با بدنه مجاور از اف معابر مجاور حدااثر  3متر است.

۱6

فضاهای نزاد بناهای عمومی بایوتی با استفاده از نرده ،گیاه و غیره به نحوی محصور گردد اه از گذرهای مجاور فضاهای مذاور قابل رویت
باشد.

۱7

حدااثر ارتفاع مجاز برای سطح پرچین  ۱۲۰سانتیمتر است.

معیارهای طراحی

۲

دوخواب  ۱۲5تا  ۱5۰متر

 5سه خواب  ۱5۰تا  ۱8۰متر

طراحی پالنها و نماهای اصلی ساختمان با احترام به دو مورد زیر:

3

سه خواب  ۱۰5تا  ۱۲5متر

 6چهار خواب



20

فصل  ۱۴ضوابط طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان(ضوابط

12

و مقررات مجموعه سازی) و تأاید بر تأمین البی و فضاسازی


25

20

رعایت سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری به ویاژه

عمومی مورد نیار در همکف.

تعداد نفرات

۱

دو خواب  ۱۰5تا  ۱۲5متر

 ۴سه خواب  ۱۲5تا  ۱5۰متر

9
5

9

15
10

5

جامعااه نماااری درخواسااتانندگان مطااابق الگااوی روباارو

5

میباشد .پیشنهاد میگردد طرح نهاایی باه ناوع درخواسات

0

ااربران تا حد امکان نزدیک باشد.
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6

5

4

3

گروهبندی واحدها

2

1

برنامه کالبدی اولیه پروژه مجموعه مسکونی کارکنان فوالد مبارکه
کاربری

طبقه

تعداد طبقه

سطح اشغال

پاراینگ و انبار

از طبقه  -۲تا همکف

 ۲تا  ۲.5طبقه

%۱۰۰

موکونی

همکف و  5طبقه روی پیلوت

 6طبقه

%۱۰۰

البی و سرایداری

همکف

یک طبقه

%۱۰۰

تعداد پاراینگ موردنیاز

به ازای تعداد واحدها +پاراینگ مهمان
(پاراینگ مهمان= تعداد واحدها * )۰.۱5

مدارک موردنیاز و نحوه ارسال:
 پالن ستونگذاری شده الیه طبقات شامل پالن بام ،پالن تیپ ،پالن همکف ،زیرزمین  -۱و (-۲در صورت وجود)
 نماهای اصلی ،مقاطع اصلی ،تصاویر داخلی و خارجی ،نمودارهای عملکردی و تشریحی و گزارش فنی
 ایده و اانوپت اار در حدااثر یک برگه A4
 مدارک مورد نظر به آدرس ایمیل درج شده در پوستر و یا بهصورت هاردکپی به آدرس شرکت تعاونی در
قالب  CDحاوی پالنها با فرمت  dwgو چاپ شده در سایز  A3ارسال شود.
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مشخصات عمومی زمین
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