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 اسد.خاًِ آلای لَالگش اٍلیي خاًِ اص هجوَػِ ای ضص تایی اص بٌاّایی است وِ هتؼلك بِ دٍسُ سضا ضاّی است وِ دس خیاباى ًَفل لَضاتَ لشاس د

ّن ّستٌذ ضبیِ ضایذ بتَاى گفت ایي وَچِ اٍلیي هجوَػِ ساصی دسٍى ضْشی دس تْشاى است وِ طشاح ضص بلَن ساختواًی وِ دٍ بِ دٍ بِ 

 سا طشاحی وشدُ است ٍ خَضبختاًِ اهشٍص ّش ضص بٌا بِ صًذگی خَد اداهِ هی دٌّذ.

 یىی اص بی ًظیشتشیي جاربِ ّای فشٌّگی ضْش تْشاى هبذل گشدًذ.ایي ضص بٌا هی تَاًٌذ دس صَست هشهت ٍ دس بشداضتي واسبشی هٌاسب بِ 

 بٌای ضوال ضشلی وِ هتؼلك بِ آلای هحسي ػطایی بَد جْت هطالؼات، طشاحی ٍ اجشا بِ هجوَػِ ها ٍاگزاس ضذ. 0931خَضبختاًِ دس سال

ضاخصْای سبىی دٍسُ خَد بَدُ بِ ػٌَاى بخطی اص  دس هطالؼات تاسیخی ٍ ٍضغ هَجَد گشٍُ طشاحی بِ ایي ًتیجِ سسیذ وِ ایي بٌا داسای توام

ذ ّشًَع تضئیٌات بَدُ ٍ با ٍجَد طشاحی آصاد پالى ٍ تاثیشی وِ فالخاطشُ بصشی ضْش تْشاى ٍاجذ اسصش هی باضذ. اص سَی دیگش فضاّای داخلی 

 اص ساصُ دیَاس باسبش بشدُ داسای ضاخصِ ّای سبىی بسیاس با اّویت ًبَدُ است.

طشاحی هشهتی ایي بٌا ضوي بشطشف وشدى آسیبْای بٌا سؼی ضذُ تا دس پَستِ خاسجی سٍیىشدی حفاظتی دس پیص گشفتِ ضَد ٍ بٌابشایي دس 

دس بخطْای داخلی با بیاًی هذسى ضوي حفظ ساختاس ولی فضا ًماط ضؼف ساصُ ای ٍ تاسیساتی بٌا بشطشف ضذُ ٍ فضاّای داخلی دس جْت 

 طشاحی لشاس گیشد. ػولىشد بٌا یا ّواى طشح احیا هَسد

 با چٌیي سٍیىشدی فصل ّای صیش ساختاس ولی طشاحی  سا ضىل دادُ است .

ساصُ: ساصُ بٌاّای دٍسُ سضاضاّی با سیستن دیَاس باسبش ٍ تیشّای آٌّی دس سمف داسای پایذاسی وافی دس بشابش ًیشٍی صلضلِ ًیستٌذ  -0

س بشضی ٍ دیافشاگوْای پایذاس ایي ًمیصِ بشطشف ضذ ٍ سطح ایوٌی بٌا بِ بٌابشایي دس ایي پشٍطُ با طشاحی سیستن حوایتی اص دٍ دیَا

 باالتش اص سطح ایوٌی جاًی استما یافت

تاسیسات: با تَجِ بِ ػولىشدّای هتٌَع بٌا ٍ ضشٍست ٍجَد تاسیسات واهال هذسى ٍ اهشٍصی ٍ سػایت سطح آسایص بش اساس  -2

ًیض دس  ITدٍسبیي ّای اهٌیتی ٍ سیستن  –ضذُ ٍ سیستن ّای اػالم حشیك ( استفادُ VRFاستاًذاسدّا اص سیستن داوت اسپلیت )

 وٌاس سٍضٌایی ٍ ًَسپشداصی بشای بٌا دس ًظش گشفتِ ضذ.

ػولىشد: ػولىشد بٌا با تَجِ بِ استؼذادّای فضاّای هَجَد اص یه سَ ٍ تَاًوٌذی ٍ ػالیك واسفشها اص سَی دیگش تؼییي ضذ دس ایي  -9

بٌای بالیواًذُ ٍ اهىاى ضىل گیشی یه هجوَػِ فشٌّگی ٍ تفشیحی دس وٌاس اهىاى الاهتی ٍ  5لَالگش ٍ فؼالیت بِ آیٌذُ وَچِ 

 اداسی دس طبمات باال تَجِ ضذ.

باچٌیي سٍیىشدی دٍ طبمِ باال ػولىشد هسىًَی اختصاظ دادُ ضذ طبمِ ّوىف بِ ػولىشد سستَساى ٍ طبمِ صیشصهیي بِ فضای 

بِ یه ٍاحذ تجاسی دس حیات بٌا وِ داسای سابمِ تاسیخی بَد ایي بٌا بِ صَست یه وافی ضاپ دس  ًوایطگاّی تبذیل ضذ. با تَجِ

 استباط با فضای ًوایطگاّی ٍ سستَساى دس ًظش گشفتِ ضذ.

با تَجِ بِ هطالب فَق سٍیىشد طشاحاًِ هطاٍس دس فضاّای داخلی بشخَسدی الیِ ای با دٍ الیِ ػٌاصش تاسیخی ٍ ػولىشد هذسى بَد 

ت بِ تطذیذ اسصضْای ًْفتِ دس ایي دٍ ضیَُ هؼواسی ووه وشدُ ٍ ًَػی ّن سسغن تضاد ظاّشی ، با ایجاد وٌتشاِ ایي دٍ الیِ ػلیو

افضایی سا هَجب هی گشدد. هْوتشیي ٍظیفِ ها ػذم تاسیخی ساصی ٍ تاویذ بش تفاٍت هذاخالت اهشٍصی ٍ ػٌاصش اٍسطیٌال بٌا هی 

  باضذ.



 











 


