
 

   

گاه تهران  دانش

      

      

1400فروردین   

ث   دانشکده علوم و فنون نوین ساختمان رپوژه احدا

 ساختمانو مشخصات اطالعات کلی 



 علوم و فنون نوین دانشگاه تهران اطالعات کلی ساختمان جدید دانشکده

 

 3شوال   طبقا  11داراي  متار مرعا  14000مساات  تادود بوا  نیساختمان دانشکده علوم    نوومن نوم

  کواربيي سواختمان ان نوم   عااتتر از سا ز زماننطبقا   7   یا  طبقا  كمکا ، طبق  زیارزمنن

 لی باشد.   پژ هشی  یآلمنش

 

  :اتداث  یسا اععاد

 لتي ۹۰ یدر ضلع شمال

 لتي   ۲۵ یضلع شيق در

 لتي    ۸۵ یضلع جومب

 باشد. یلتي ل ۲۴ یدر ضلع غيب

خواكد عود ک  عاید عرای جلوگنری  متر عمق گود 6/14بياي اجيا   احداث بوا با تمجه به طياحی انجا  شده 

لتي ليبع  ۳۲۰۰تدود  از ریزش در تنن اجرا عاید تثبن  و پایدار سازی گردد. عرای پایدار سازی 

 لیباشد که پي نه ليبمطه در حال اجيا لیباشد.  گمد يمارهایلساحت د

 

 طبقات ساختمان: کارعری 

  خمدر  1۲۰ با گوجایش  پارکیوگ ،  زیرزمنن سوم و دومات طبق -

  سالوهاي غذاخمري دنا     هاي تئاتي، سالن یبه آلف یرزمنن اولز -

  يادار يکتابخانه   نضاها شگاه،یآنلاشال    كمک  ساختمانطبق   -

  یآلمنش يکالسها عرای  طبق  اول -

  تحقیقاتی يشگاههای  آنلا یپژ هش ينضاها شامل  طبقات دوم تا چهارم -

  انتهیاختصاص  دیاسات ياتاقها به و ششمطبقات پنجم  -

  دانشکده ي  لعا نتها تیيیلداختصاص ع  طبق  كفتم  -



خوک کووده قيار خماهود گينت.  يشال  هماسانها   بيجها یساتیتاس زاتیتجه ،ییعام نها یعر رو -

 یلستقي ل يدیخمرش يلاهماره   انيژ شگاهید  آنلا زین تشده در طبقا جادیا يدر بالکن ها نیهمچو

 شمند. 

 

 

  سازه ای سنستم

سانه ایی این  ساده نمالدي به همياه د بوا اسیستم  ش ماریقاب  ست.  یبتو یبي شده ا صل دهیا کی انتخاب  در  یا

 يشتيیب ييیلمکن بمده تا انعطاف پذ زانیدهانه ها به ل شیبوا، استفاده ان حداق  تعداد ستمن   انزا نیا یطياح

 ينماص  لحمرها در راستا جهیدر نت دیآ اهمني یآلمنش ينضاها گيیدرس   د يکالسها شگاهها،یدر استقيار آنلا

 لتي در نظي گينته شده است.  6.۵تا  ۵ نیب یعيض يلتي   در راستا 1۲.۵ یطمل

 يلتي 6.۲۵به د  دهانه  يلتي 1۲.۵ يبزرگ، دهانه ها يبه دهانه ها انیبا تمجه به عد  ن ،نگندر طبقات پارک

لتي   ارتفا  بلود  ۵.۰۰بيابي  ی  ارتفا  طبقات آلمنش تي،ل ۳.۵شده اند. ارتفا  طبقات پارکیوگ بيابي  میتقس

لتي خماهد بمد. دیمارهاي حائ  بتوی به صمرت لتکی به ساختمان در  ۴۵تيین نقطه ساختمان ان خیابان حد د 

 طبقات نیينلین لوظمر شده اند.  

الی   ۳۰*  ۳۰داراي ابعاد تقيیبی که  شمندده ان  رق نمالدي انتخاب لیساخته ش Boxساختمان ان  ستمنهاي

  در طياحی سانتیمتي انتخاب  ۹۰الی   ۴۰ود بمد. تیيها ان نم  تیي رق با عمق جان خماهسانتی لتي  ۵۰*۵۰

 .  ه اندشدلوظمر 



 نمالد لی باشد .جوس اسکلت اصلی ساختمان ان  اسکل  : -

 لتمسط.  ييیبا شک  پذ یبيش ماریقاب ساده نمالدي به همياه د سنستم سازه ای : -

 به صمرت پیچ   لهيه با پیچ لقا لت باال . اتصاتت : -

سانتیمتي بتن    تیيکهاي نلزي به نماص   1۳سقف ليکب دال   تیيك نلزي به ضخالت  پوشش : -

 سانتیمتي . ۲۰۰حد د 

 بتوی به صمرت گستيده . شالوده : -

 گود عرداری

تمجه به  باخماهد بمد.  گمدي الن  بياي احداث این بوا نیانلود حفاظت ان لتي. خاکبيدار 1۴.۵حد د  عمق گود

در حال حاضي گمر بيداري    باشد.  یدر آن نم يدرن سانه ا يبه اجيا يانیابعاد بوا   شک  پالن ساختمان، ن

 تثبیت گمد در حال اجيا لیباشد. 

 

 



 

 

 

 



 


