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 :سىال
در پالى هْقؼیت ّ بب ططح  در سهیٌی بب شیب هشخص شذٍ  در ًظز اطت یک طبختوبى شبهل طبقبت سیزسهیي، ُوکف، اّل ّ دّم،

کذُبی ارتفبػی در چِبر : تْجَ. )ببشذطزاحی فبس یک ایي طبختوبى بزای ایي هٌظْر هذ ًظز هی. اشغبل صذ در صذ احذاث گزدد

 .(گْشَ پالى هْقؼیت درج شذٍ اطت

 :مشخصات مىرد ویاس
 چِبر ّاحذ اًببری ّ اتبق تبطیظبت –چِبر ّاحذ پبرکیٌگ  :طبقَ سیزسهیي -

 .دادٍ شذٍ در پالى هْقؼیت+ 00/0هتز ًظبت بَ تزاس + 10/0دفتز پیشخْاى دّلت در تزاس  :ُوکف طبقَ -

 .هتز در ًظز گزفتَ شْد 50/4اس کف تب سیز طقف  آىارتفبع طبقَ ُوکف بئْى ًین طبقَ ّ  -

هزاجؼیي ّ کبرهٌذاى، اتبق هذیزیت، آبذارخبًَ، اًببر هٌبطب ّ طزّیض بِذاشتی در  ، ػالٍّ بز فضبی اصلیایي دفتز در -

 .ًظز گزفتَ شْد

 :ُبی تقزیبیبَ هظبحت یک خْابَ ّاحذ هظکًْی طَ :ی اّلطبقَ -

 :ُبی تقزیبیبَ هظبحتدّ ّاحذ هظکًْی : ی دّمطبقَ -

 (طَ خْابَ)هتزهزبغ  135، (یک خْابَ)هتزهزبغ  65

 :تذکزات

 .فْق، رػبیت هقزرات هلی طبختوبى ّ در ًظز گزفتي هْارد سیز الشاهی اطت در طزح

 .تؼبیَ آطبًظْر الشاهی اطت -

 .تؼبیَ دطتزطی هؼلْلیي بَ طبختوبى الشاهی اطت -

 .طزاحی شْد( هظتْی)ت خببم ت -

 .ًوبیش کذ ارتفبػی طبقبت در هقطغ ّ پالى ُب الشاهی اطت -

 .حذاکثز ططح اشغبل الشاهی اطتدر ُز  طبقَ رػبیت هحذّدٍ تزطین ّ  -

 امتیاس                                                                                :                              تزسیم های مىرد ویاس

بب ًوبیش هحل تْقف اتْهْبیل ُب، هحْرُب، هحل طتًِْب ّ   100/1تزطین پالى سیزسهیي در هقیبص -1
 .اًذاسٍ گذاری

11 

 10 .بب ًوبیش، هحْرُب، هحل طتًِْب، اًذاسٍ گذاری ّ هبلوبى  100/1تزطین پالى ُوکف در هقیبص -2
 10 .بب ًوبیش، هحْرُب، هحل طتًِْب، اًذاسٍ گذاری ّ هبلوبى  100/1ی اّل در هقیبصتزطین پالى طبقَ -3

 10 .گذاری ّ هبلوبى بب ًوبیش، هحْرُب، هحل طتًِْب، اًذاسٍ  100/1ی دّم در هقیبصتزطین پالى طبقَ -4

 4 ...بب ًوبیش هحْرُب، اًذاسٍ گذاری، آبزُّب، شیب بٌذی ّ  100/1تزطین پالى ببم در هقیبص  -5
 5 بب ػبْر اس پلکبى اصلی ّ بب ًوبیش تزاس پبگزدُب  100/1تزطین هقطغ در هقیبص  -6
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