
 

 

 

 با نام و ياد خدا

 

  بسته

 " اردبیل ارشادیخانه قدیمی  نقشه اتوکد" 

 و برش شامل نقشه اتوکد پالن زیرزمین، پالن همکف، نما

 

 

  



 

 . ستينآن به هر طريق مجاز انتشار كليه حقوق و مالكيت معنوي اين اثر متعلق به تارنماي شاقول است و 
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 شناسنامه 
 تقوي اردبيلارشادي نقشه اتوكد خانه  عنوان 

 منصوره نوابمهندس  كنندگان تهيه
 يكم نگارش
 890506 تاريخ

 

 (DWG) اردبيل ارشادی پالن، نما و برش خانه قديمی نقشه اتوكد

 .برش می باشدو  اين فايل شامل نقشه اتوكد پالن زيرزمين، پالن همكف، نما

. بخش باشد یممترمربع  576اعيانی به مساحت  دوطبقهكه داراي  شده واقعمترمربع  829اين بنا در زمينی به مساحت 
است. مصالح بكار رفته در آن عمدتاً در پی از سنگ  شده واقعاعيانی آن در زمين مستطيلی شكلی و در قسمت شمالی بنا 

ايوان  .باشد یمپوشش سقف نيز چوبی  .است شده استفادهو ديوارها از خشت خام كه در نماي آن از آجر  ها هيپابوده و در 
نماي ساختمان را تشكيل  يها هيپاستون آجري نيز  00چربی بوده همچنين  چهارستونمقابل قسمت اعيانی آن داراي 

. انتهاي اند قرارگرفتهقرينه هم  صورت به يیها اتاقورودي بخش اعيانی بنا در قسمت وسط بوده كه در طرفين آن  دهند یم
به كه ارتباط بين طبقه همكف و طبقه فوقانی را  گردد یمچوبی متصل  پله راهو به د شود یمراهروي وسط كه دهليز ناميده 

. در شود یمبه حياط خانه مشرف  یارساصلی است كه توسط يک پنجره  . طبقه فوقانی داراي يک تاالآورند یم وجود
. نماي ساختمان نيز جمعاً داراي بيست عدد اند قرارگرفتهقرينه يكديگر  صورت به يیها اتاقطرفين آن نيز مانند طبقه همكف 

 .باشد یمپنجره چوبی رو به حياط 

سنگی  يها هيپاآجري بوده كه در روي  يها ستون، نماي بنا شامل شده انجامآجر  لهيوس بهتزئينات بنا در نماي آن 
به سقف بنا متصل شده است. ديوار زيبايی  سرستونو در انتها با  اند كارشده رهيدا مين صورت بهاستوار گشته و  شده يحجار

همچنين در طبقه فوقانی بنا و در تاالر  .اند قرارگرفته گريكديآجري بوده كه مجاور  ينماها طاقضلع شرقی حياط نيز داراي 
. است شده بيتخرزيادي از آن  يها قسمتكه متأسفانه  خورد یمآن آثاري از نقاشی ديواري و تزئينات هندسی به چشم 

 جهت استفاده دانشجويان براي پرزانته و طرح معماري با موضوعات گوناگون هاي كوشش دارد با گردآوري بسته شاقول
 كاربران خود را ياري كند.معماري، 

 باشد. می استفاده قابلبه باال  Autocad 2000افزار  الزم به ذكر است اين بسته با استفاده از نرم

 



 

 . ستينآن به هر طريق مجاز انتشار كليه حقوق و مالكيت معنوي اين اثر متعلق به تارنماي شاقول است و 
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 برنامه: ازنمایی 

 

 

 

 

 

 

 

فروشگاه خرید از  

http://shaghool.ir/shop/dlproduct.php?id=117

