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 مشخصات فنی سالن آزمون چند منظوره مرکز آموزش فنی وحرفه اي خواهران الزهرا (س) زنجان :

 متر 10 ارتفاع تاج سوله :)   1
 متر 8 ) ارتفاع مفیدسوله : 2
 متر  20 ) دهانه سوله : 3
 متر  48 ) طول سوله : 4
 متر 7دهانه بچه سوله )  5
 متر 48)  طول بچه سوله 6
با کاربري اداري و نمایشگاهی  وطبقه همکف) در دو دهنه اول ورودي سالن سازه بصورت دو طبقه طراحی 7

 طراحی گردد .
 مترمربع 1296 )  مساحت زیربنا : 8
  پوشش سقف : نوع )  9

و  ١ازنوع درجھ رنـگ کـوره ای بھ صـورت شـادوالین و گام دار ٦/٠از گالوانیزه ُفرم دار  سقفورق 
 . کامًال مرغوب  دارای ضمانت نامھ عدم پوستھ شدگی منطبق با مشخصات ورق ھای اروپایی یا ژاپنی 

 ) آهن آالت مصرفی در اسکلت سوله : 10
 کامالً مرغوب فوالد مبارکه با ابعاد استاندارد ST-37آهن و لوله هاي  مصرفی از نوع 

 ) عایق ها : 11
 . اینچ ) گالوانیزه 1سانت  با توري مرغی چشمه ریز  ( حداکثر  2فوم عایق پلی اتیلن رولی به ضخامت )  الف
در وسط پروفیل  کامال مرغوب و درجھ یکسانتی  ٤استفاده از عایق حرارتی و صوتی پلی استایرن )  ب

  . ٤٠ ھا و فضاھای خالی دیوار ھا با دانسیتھ
 ) دیوارهاي پیرامونی :  12
 .سانت  45نوع آجر سفال ده سوراخ درجه یک به ضخامت  از
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  :درب و پنجره ها)  13

استفاده از دربهاي بیرونی از جنس آلومینیوم رنگ استاتیک سفید با پروفیل هاي سبک بصورت شبکه اي  الف ) 
 . میل 4با شیشه هاي دودي 

  . داشتن پارتیشن و اتاق بندي داخلی ، دربهـاي درونی چوبی با یراق آالت مورد نیازدر صورت  ب ) 
 نوع درجه یک دوجداره از  U.P.V.Cاستفاده از پنجره هاي  ج ) 
  . استفاده از آبچکان باالي درب و پنجره ها جهت جلوگیري از نفوذ باران به داخل د ) 
 ) پوشش کف : 14

 (Point-elastic) نقطه اي کفپوش با قابلیت ارتجاعی
دارا بودن دوام وطول عمر باال و در  از ویژگی هاي آن ، . این کفپوش ، در بسیاري از پروژه ها قابل استفاده است

می توان براي اهداف مختلفی از آن  عالوه بر آن ، . عین حال نگهداري ساده تر در مقایسه با بقیه انواع است
 . ... فرهنگی و برگزاري رویداد هاي اجتماعی واز جمله  ، استفاده کرد

  : اتصاالت )  15
با الکترود آما  Cm 5کلیه اتصاالت تیر آهن و پروفیل ها ، شاسی و اسکلت توسط جوشهاي ممتد به فواصل 

و مهار تسمه  25،  21،  18صورت گرفته و کلیه ورقهاي بدنه و سقف با استفاده از پیچ هاي فوالدي و پرچ ها ي 
  . ها صورت می گیرد

  : تاسیسات الکتریکیسیستم )  16
 مطابق با استانداردهاي روز و نقشه هاي طراحی شده

 :  تأسیسات مکانیکیسیستم  )  17
 مطابق با استانداردهاي روز و نقشه هاي طراحی شده

 
ه از طرف مشاور تذکر : مشخصات فوق به طور خالصه جهت استفاده مشاور تهیه شده و در صورت پیشنهاد بهین

 قابل بررسی و اصالح خواهد بود .
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