فروشگاه  ،بزرگترین سایت تخصصی معماری
جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا  011با زبان فارسی و با
کمترین هزینه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده نقشه ها  ،پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت
گرفتن و یا تحویل پروژه اینجا را کلیک کنید.
جهت مشاهده مقاالت  ،رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل
پروژه اینجا را کلیک کنید.

بزرگترین سایت تخصصی معماری

www.cadyar.com

جهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی عکس زیر کلیک کنید.
برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.
19913571991

https://t.me/Cadyar01
https://t.me/Cadyarmemar

Vrya.cadyar@gmail.com

آیدی تلگرام
آیدی تلگرام

ایمیل

جهت مشاهده مطالب زیر به صورت رایگان کافیست روی لینک روبرو عنوان موردنظر کلیک کنید
دانلود رایگان کتب معماری

http://www.cadyar.com/?cat=473

آموزش رایگان پست پروداکشن در معماری

http://www.cadyar.com/?cat=262

دانلود رایگان مقاالت معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1377

دانلود رایگان نقشه های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=206

دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری

http://www.cadyar.com/?cat=1300

آموزش رایگان نرم افزار های معماری

http://www.cadyar.com/?cat=283

جهت مشاهده مطالب کاربران مهمان که مطالب خود را به صورت رایگان و یا در قبال هزینه به
اشتراک گذاشته اند در سایت کدیار اینجا کلیک کنید.
شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل
دوم شوید .جهت اشتراک گذاشتن مطالب خود اینجا را کلیک کنید.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با
قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
09903570990

قسمتی از مطالعات طراحی خوابگاه در 13
صفحه در قالب ورد همراه با پاورپوینت 86
اسالید زیبا و تمامی نقشه های معماری در
قالب اتوکد (:)dwg9004
خوابگاه شبانهروزي دانشجويان دانشگاه
خصوصیت تجرد بوسیله اطاق با تختهاي انفرادي و دیگر وسایل
ً  30-90دانشجو در
اشتراكي ایجاد ميشود .تعداد مناسب تقریبا
واحدهاي  19-15نفري ميباشد .ساختمانهاي چند طبقه اقتصاديتر
از بلوك یا غرفهاي بوده و نوع آن براي تاسیسات خیلي بزرگ
مناسب است.

احتياجات الزم
اطاقهاي انفرادي با میز  9-15مترمربع.
مساحت الزم براي هر دانشجو در یك واحد  10-15اطاق انفرادي:

 0/8-1/9مترمربع
 0/5-0/3مترمربع
 0/7-0/4مترمربع

اتاق معمولي كوچك
آشپزخانه تهیه چاي
دوش

 0/4-0/5مترمربع

 0/9-0/7مترمربع

توالت

اطاق مفید (تمیزسازي و غیر)

 9/6-7/3مترمربع

مجموعا
ً

مساحت الزم براي هر دانشجو مشترك براي تمام گروه:
 0/9-1/9مترمربع
 1/4-1/8مترمربع

اتاق معمولي بزرگ

كتابخانه ،اتاق قرائت و ....

 0/9-0/4مترمربع
 0/9-0/4مترمربع
 1/3-7/8مترمربع

اتاق بازي داخلي
اتاق تفریحات و سرگرمي
مجموعا
ً

مهم آن است كه اطاق عمومي در محل تالقي سیركوالسیون واقع
شده باشد.

یك آشپزخانه تهیه چاي با فضاي غذاخوري كه دانشجویان
بتوانند غذاي خودشان را تهیه كنند ،باید باشد و آن را ميتوان
مجاور اتاق عمومي یا یك اجاق گرم براي  4-6دانشجو با میزكار
(ضداسید و ضدحرارت) ،محل ظرفشویي ،قفسه ظروف چیني و وسایل
الزم و انبار اغذیه هوادار براي هر دانشجو ،یخچال ،محل جارو
و واحد آشغال ریز ساخت .رخشوخانه را باید به اندازهاي ساخت
كه مورد استفاده دانشجویان دو واحد  10-15نفري شبانهروزي
قرار گیرد.

اتاق شستشو:

.1

دوش با وان پاشویي براي آن  4-8نفر؛

.9

سه وان در اطاقك براي تمام واحد؛

.7

یك توالت  +آبریزگاه براي  6-10دانشجوي مذكر؛

.4

یك توالت براي  6-8دانشجوي مونث.

وسايل اصلي
یك نظافتچي تمام وقت براي  90-94اتاق دانشجویان شامل
چایخانه ،اتاق عمومي ،دوش و . ...
هر طبقه احتیاج به یك اطاق قفلدار براي وسایل تمیزسازي،
مصرف و  ،...میز متحرك براي حمل آنها و (در جایي كه بكار
ميرود) حفره لباسشویي دارد .گاراژ براي ماشین آشغالبر،

اسكوتر ،موتورسیكلت و غیره الزم است .اتاق باربرها را ميتوان
با مغازه احتیاجات دانشجویان و پست و وسایل رختشویخانه و
تلفن مشترك كرد .یك سیستم رنگ و شبكه بلندگوها براي انتقال
پیام با مشاركت سیستم تلفن بكار ميرود.
طرحبندي
ترتیب تكردیفي :پهناي ساختمان  0/5متر ،اتاق  7/5متر و
كریدور  1/5متر.
ترتیب دوردیفي :پهناي ساختمان  10متر 9 ،متر اتاق هر
كدام  7/5متر و كریدور  9متر.

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات
معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
09903570990

