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خرداد پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماري آزمون نظام مهندسی در این جزوه،
به طور کامل بیان گردیده است و کلیه نقشه ها و 94و بهمن 94و مرداد 93، آبان 1393

خواسته هایی که در صورت سواالت آزمون طراحی معماري نظام مهندسی مطرح گردیده 
و جامع ارائه شده است.است به صورت کامل

نقشه هایی که در این جزوه آمده است به شرح زیر می باشد:

1393خرداد ماه سال آزمون 

با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و100/1پالن معماري زیرزمین در مقیاس
ي.اندازه گذار

با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1پالن معماري همکف در مقیاس
گذاري و مبلمان.با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه 100/1ي اول در مقیاسپالن طبقه
با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1ي دوم در مقیاسپالن طبقه
 با نمایش محورها، اندازه گذاري، آبروها، شیب بندي و...100/1پالن بام در مقیاس
 با عبور از پلکان اصلی و با نمایش تراز پاگردها.100/1مقطع در مقیاس

1393ماه سال آبانآزمون 

با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه 100/1پالن زیرزمین در مقیاس
گذاري.

با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1پالن همکف در مقیاس
گذاري و مبلمان.با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه 100/1ي اول در مقیاسپالن طبقه
با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1ي دوم در مقیاسپالن طبقه
 با نمایش محورها، اندازه گذاري، آبروها، شیب بندي و...100/1پالن بام در مقیاس
 با عبور از پلکان اصلی و با نمایش تراز پاگردها.100/1مقطع در مقیاس

1394ماه سال دمرداآزمون 
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با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه 100/1پالن زیرزمین در مقیاس
گذاري.

با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1پالن همکف در مقیاس
با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1اول در مقیاسطبقهپالن
 با نمایش محورها، اندازه گذاري، آبروها، شیب بندي و...100/1پالن بام در مقیاس
 با عبور از  جعبه پله با نمایش تراز طبقات100/1مقطع طولی در مقیاس

1394ماه سال بهمنآزمون 

 با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه 100/1در مقیاسپالن زیرزمین
گذاري.

محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه با نمایش100/1ن همکف در مقیاسپال
گذاري.

 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1در مقیاسنیپ طبقاتپالن
با نمایش محورها، اندازه گذاري، آبروها، شیب بندي و...100/1الن بام در مقیاس پ
 200/1در مقیاس نمایش تراز طبقاتوبا عبور از  جعبه پله ساختمان و محوطه مقطع طولی
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1393آزمون خرداد سال : اولبخش 
1393سوال آزمون خرداد سال 

زمینی با شیب مشخص شده در پالن موقعیت و با در در نظر است یک ساختمان شامل طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم،
باشد. (توجه: کدهاي ارتفاعی سطح اشغال صد در صد احداث گردد. طراحی فاز یک این ساختمان براي این منظور مد نظر می

در چهار گوشه پالن موقعیت درج شده است.)
مشخصات مورد نیاز:

ي و اتاق تاسیساتچهار واحد انبار–چهار واحد پارکینگ طبقه زیرزمین:-
+ داده شده در پالن 00/0+ متر نسبت به تراز 10/0فروشگاه کتاب و لوازم التحریر در ترازطبقه همکف:-

متر در نظر گرفته شود. در فروشگاه کتاب، عالوه بر 50/3موقعیت. ارتفاع طبقه همکف از کف تا زیر سقف 
در نظر گرفته شود.انبار و سرویس بهداشتیفضاي اصلی فروش، اتاق مدیریت،

هاي تقریبی:دو واحد مسکونی به مساحتي اول:طبقه-
مترمربع (سه خوابه)135مترمربع (یک خوابه)، 65

هاي تقریبی یکسان.: دو واحد مسکونی دو خوابه به مساحتي دومطبقه-

تذکرات:
است.در طرح فوق، رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن موارد زیر الزامی 

تعبیه آسانسور الزامی است.-
تعبیه دسترسی معلولین به ساختمان الزامی است.-
ت (مستوي) طراحی شود.خبام ت-
نمایش کد ارتفاعی طبقات در مقطع و پالن ها الزامی است.-
در هر  طبقه رعایت محدوده ترسیم و حداکثر سطح اشغال الزامی است.-

امتیازترسیم هاي مورد نیاز:                   
با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها 100/1ترسیم پالن معماري زیرزمین در مقیاس-1

و اندازه گذاري.
10

10گذاري و مبلمان.با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه100/1ترسیم پالن معماري همکف در مقیاس-2
10با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1ي اول در مقیاسترسیم پالن طبقه-3
9با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1ي دوم در مقیاسترسیم پالن طبقه-4
5اندازه گذاري، آبروها، شیب بندي و...با نمایش محورها، 100/1ترسیم پالن بام در مقیاس -5
6با عبور از پلکان اصلی و با نمایش تراز پاگردها.100/1ترسیم مقطع در مقیاس -6
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پالن موقعیت
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پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه زیرزمین



1394بهمنتا 1393خرداد پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماري نظام مهندسی 

انسیه قربان نژاد-جواد رحمانیUr.j.rahmani@gmail.com-خانه عمران اشراق
141414

1393آزمون آبان سال : دومبخش 
1393آزمون آبان سال سوال

در زمینی با شیب مشخص شده در پالن موقعیت و با در نظر است یک ساختمان شامل طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم،
باشد. (توجه: کدهاي ارتفاعی طراحی فاز یک این ساختمان براي این منظور مد نظر میسطح اشغال صد در صد احداث گردد. 

در چهار گوشه پالن موقعیت درج شده است.)
مشخصات مورد نیاز:

چهار واحد انباري و اتاق تاسیسات–چهار واحد پارکینگ طبقه زیرزمین:-
+ داده شده در پالن موقعیت.00/0+ متر نسبت به تراز 10/0دفتر پیشخوان دولت در تراز طبقه همکف:-
متر در نظر گرفته شود.50/4ون نیم طبقه و ارتفاع آن از کف تا زیر سقف دطبقه همکف ب-
اشتی بهددر این دفتر، عالوه بر فضاي اصلی مراجعین و کارمندان، اتاق مدیریت، آبدارخانه، انبار مناسب و سرویس-

در نظر گرفته شود.
هاي تقریبی:سه واحد مسکونی یک خوابه به مساحتي اول:طبقه-
هاي تقریبی:: دو واحد مسکونی به مساحتي دومطبقه-

مترمربع (سه خوابه)135مترمربع (یک خوابه)، 65
تذکرات:

است.در طرح فوق، رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن موارد زیر الزامی 
تعبیه آسانسور الزامی است.-
تعبیه دسترسی معلولین به ساختمان الزامی است.-
ت (مستوي) طراحی شود.خبام ت-
نمایش کد ارتفاعی طبقات در مقطع و پالن ها الزامی است.-
در هر  طبقه رعایت محدوده ترسیم و حداکثر سطح اشغال الزامی است.-

تیازماترسیم هاي مورد نیاز:                                                                       
با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و 100/1ترسیم پالن زیرزمین در مقیاس-1

اندازه گذاري.
11

10نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.با 100/1ترسیم پالن همکف در مقیاس-2
10با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1ي اول در مقیاسترسیم پالن طبقه-3

10با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1ي دوم در مقیاسترسیم پالن طبقه-4
4با نمایش محورها، اندازه گذاري، آبروها، شیب بندي و...100/1در مقیاس ترسیم پالن بام-5
5با عبور از پلکان اصلی و با نمایش تراز پاگردها.100/1ترسیم مقطع در مقیاس -6
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پالن موقعیت
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پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه همکف
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1394: آزمون مرداد سال سومبخش 
1394آزمون مرداد سال سوال 

سوال:
مشخص مسطح در محدوده سطح اشغالدر زمینی در نظر است یک ساختمان شامل طبقات زیرزمین، همکف، اول و دوم،

شده طراحی شود.
مشخصات مورد نیاز:

به مساحت اتاق تاسیساتمتر مربع و 4هر کدام حداقل واحد انباريسه–واحد پارکینگ سهطبقه زیرزمین:-
متر مربع و یک سرویس بهداشتی8تقریبی 

+ متر نسبت به تراز 10/0متر مربع در تراز 30یک واحد تجاري کوچک به مساحت تقریبی طبقه همکف:-
+ داده شده در پالن موقعیت.  در این طبقه عالوه بر واحد تجاري، البی ورودي و یک واحد مسکونی 00/0

+ طراحی شود.20/1مترمربع)، در تراز 74کوچک ( حدود 
متر مربع و یک واحد مسکونی دیگر 74تا 72ه به مساحت تقریبی یک واحد مسکونی یک خوابي اول:طبقه-

متر مربع و دو خوابه طراحی شود.120به مساحت تقریبی 

تذکرات:
در طرح فوق، رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن موارد زیر الزامی است.

تعبیه آسانسور الزامی است.-
تعبیه دسترسی معلولین به ساختمان-
ارتفاعی طبقات در مقطع و پالن هاد نمایش ک-
رعایت محدوده ترسیم و حداکثر سطح اشغال در پالن ها ( پیشروي از محدوده مشخص شده مجاز نیست)-
متر مربع زیربناي مفید باشد.12اتاق خواب ها داراي حداقل -
ت (مستوي) طراحی شود.خبام ت-

امتیازترسیم هاي مورد نیاز:                               
با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه 100/1پالن زیرزمین در مقیاس-1

گذاري.
12

12با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1پالن همکف در مقیاس-2
12با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان.100/1پالن اول در مقیاس-3
6با نمایش محورها، اندازه گذاري، آبروها، شیب بندي و...100/1پالن بام در مقیاس -4
8با عبور از  جعبه پله با نمایش تراز طبقات100/1مقطع طولی در مقیاس -5



1394بهمنتا 1393خرداد پاسخنامه و جواب آزمون طراحی معماري نظام مهندسی 

انسیه قربان نژاد-جواد رحمانیUr.j.rahmani@gmail.com-خانه عمران اشراق
232323

پالن موقعیت
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1394سال مردادآزمون -پالن اندازه گذاري و مبلمان طبقه همکف
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1394: آزمون بهمن سال چهارمبخش 
94سوال آزمون بهمن 

ساختمانی شامل طبقات زیرزمین، همکف (پیلوتی) و چهار طبقه مسکونی روي آن در زمینی شمالی طراحی شود. در نظر است 
این زمین از شمال، شرق و غرب طبق سایت پالن ارائه شده داراي همسایگی است.

مشخصات مورد نیاز:
9(حداقل اتاق تاسیساتمتر مربع هر کدام)، 2(حداقل واحد انباري12–پارکینگ زیرزمین:طبقه پالن -

مترمربع) و یک سرویس بهداشتی
متر، پارکینگ+ سانتی70در تراز :(پیلوتی)طبقه همکفپالن -
مترمربع) و 55هر طبقه شامل سه واحد مسکونی، دو واحد یک خوابه (هر واحد حداقل :پالن تیپ طبقات-

متر مربع)90یک واحد دو خوابه (حداقل 

تذکرات:
است.الزامیدر طرح فوق، رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن موارد زیر 

واحد پارکینگ)12ها (تأمین و ترسیم محل توقف اتومبیل-
در نظر گرفتن یک دستگاه آسانسور-
متر و مساحت هر اتاق خواب بدون سانتی60داقل اتاق خواب ها حتما داراي کمد دیواري به عمق ح-

مترمربع در نظر گرفته شود.12احتساب کمد حداقل 
براي راحتی ترسیم در هر برگه محدوده ترسیم و حداکثر سطح اشغال مشخص شده است و پیشروي پالن -

از این محدوده مجاز نیست.
ت (مستوي) طراحی شود.ختبه شکلبام-
ها، در پالن حیاط ترسیم شوند.دسترسیورودي به حیاط و -
هاي مورد نیاز:                                                                                            امتیازنقشه

ورها، محل ستونها و اندازه با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، مح100/1پالن زیرزمین در مقیاس-1
گذاري

ورها، محل ستونها و اندازه با نمایش، محل توقف اتوموبیل ها، مح100/1در مقیاسپالن همکف-2
گذاري

ل ستونها، اندازه گذاري و مبلمانبا نمایش محورها، مح100/1در مقیاستیپ طبقاتپالن -3
100/1ها در مقیاس ها و دسترسیپالن حیاط با نمایش در ورودي، رامپ-4
100/1آبروها، شیب بندي و...در مقیاس محلپالن بام با نمایش -5
200/1در مقیاس نمایش تراز طبقاتوبا عبور از  جعبه پله ساختمان و محوطه مقطع طولی -6

11

11

13

5

5

5
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پالن موقعیت
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1394سال بهمنآزمون -تیپ طبقات پالن اندازه گذاري و مبلمان 








