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پروژه بازسازی خانه مسکونی 

کاوه 
بهزاد )دفتر طرح و معماری پرگار: معمار

(حیدری، شیرین صمدیان

تهران، ایران : موقعیت

1392: تاریخ

مترمربع1400: مساحت

ساخته شده: وضعیت

باقر فوالدزاده: کارفرما

سالومه محمدی: همکار طراحی

جالل الدین سجادیان: سازه

آرش مجابی: تاسیسات مکانیکی

مهدی قندیل زاده: تاسیسات الکتریکی

محمدرضا کاظمی: اجرا

http://pargar-arch.com/
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در روند طراحی پروژه، ابتدا بررسی ها و تحلیل های اولیه 

صورت گرفت تا بر اساس پتانسیل های بنا و با توجه به 

. کمبودهای ساختمان قبلی، بتوان طرح مناسبی ارائه داد

بیشترین معضل ساختمان در حالت قبل از بازسازی، 

نورگیری در بخش مرکزی ساختمان بود که با توجه به عمق 

توده ساخته شده، نورگیری از شمال و جنوب کافی نبود و با 

اینکه نورگیر مرکزی در ساختمان نورگیری زیرزمین با 

.  عقب نشینی دیوار آن از حد جنوبی نما تامین شده است

زیرزمین، شامل فضاهای خدماتی استخر، سونا و جکوزی، 

پارکینگ و سرایداری می شود، در حالی که فضاهای اصلی 

زندگی واحد دوبلکس، مانند آشپزخانه، پذیرایی، نشیمن، 

نهارخوری، و اتاق مهمان، در طبقه همکف و اتاق خواب 

اصلی، اتاق های خواب، اتاق کار و فضاهای وابسته، مانند 

. سرویس، آشپزخانه و الندری، در طبقه اول قرار می گیرند

متر مربع ۲۰۰در طبقه دوم نیز، یک واحد مستقل با مساحت 

.و حیاط مستقل آن، پیش بینی شده است قبلی وجود داشت

معایب پالن

زیادی فضاهای تقسیم_ 

دسترسی سخت به سرویس های بهداشتی عمومی_ 

محاسن پالن

سرویس بهداشتی خصوصی برای اتاق ها_

جدابودن فضای خصوصی و عمومی_

ارتباط مناسب بین فضاهای عمومی و خصوصی_

مخفی بودن در اتاق ها و سرویس ها _
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تغییرات پالن طبقه همکف
یکی کردن فضاهای تقسیم،گذاشتن یک فیلتر به جای_

چندین فیلتر

جا به جا کردن سرویس_

معایب پالن طبقه اول
تعدد فضاهای تقسیم_

فضای بسیار بزرگ اتاق ها_

محاسن پالن طبقه اول
دسترسی اتاق خواب ها به تراس_ 

تقسیم فضا ها به فضاهای عمومی و خصوصی_

ارتباط مثلثی بین فضاهای هال و پذیرایی و آشپزخانه_
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تغییرات پالن
جدا شدن اتاق خواب و هال خصوصی_

ساده شدن قسمت ورودی_

تغییرات جزیی در کوچیک یا بزرگ کردن اتاق ها

معایب پالن طبقه دوم
دور بودن فضای نهار خوری از اشپزخانه_

دسترسی نداشتن نهارخوری به سرویس ها_ 
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تغییرات پالن
بزرگ کردن فضای سمت چپ نهارخوری_

یکی کردن فضاهای ورودی_

جا به جا کردن فضای نهارخوری و پذیرایی_

نماها

استفاده از ترکیب آجر و چوب و شیشه در _

نما

ایجاد شکستگی در نما_

استفاده از ترکیب حجم بسیار مناسب_

استفاده از منحنی در نما_


