«فزم کلیات طزح»
 -1نام و نام خانوادگی هتقاضی :
ة)بْسبصی □

 -2نوع درخواست  :الف)احذاث □

د) تَسعِ □

ج)تبذیل □

 -3نوع تاسیسات گزدشگزی هورد درخواست :
ّتل□ هتل□ هْوبًپزیش□ ّتل آپبستوبى□ صائشسشا□ خبًِ هسبفش□ البهتگبُ بَم گشدی□ البهتگبُ سٌتی□ هشاکض سشگشهی ٍ تفشیحی□ هجتوع گشدشگشی □
اسدٍگبُ گشدشگشی( کوپیٌگ ٍ کبسٍاى  ،هشاکض البهت جَاًبى )□ هحَطِ گشدشگشی (تفشجگبُ) □ هشاکض گشدشگشی سالهت( هجتوع سالهت تٌذسستی  ،آة
دسهبًیّ ،تل بیوبسستبى )□ هشاکض گشدشگشی سٍستبیی ٍ عشبیشی□ سفشُ خبًِ سٌتی□ ٍاحذ پزیشائی ٍ غزاخَسی هٌفشد بیي ساّی هَجَد□ هشکض البهتی ٍ
پزیشائی ٍالع دس هجتوع خذهبتی سفبّی بیي ساّی □ ٍاحذ پزیشائی ٍالع دس پبیبًِ (تشهیٌبل  ،فشٍدگبُ ،ایستگبُ ساُ آّي )□ دّکذُ سالهت □

 -4الف)هٌطمِ ًوًَِ گشدشگشی □

ج)سبیش□

ة) سٍستبی ّذف گشدشگشی□

 -5هوقؼیت سهین پیشنهادی :
الف)دس هحذٍدُ شْش یب سٍستب □

ة)دس خبسج اص حشین شْش یب سٍستب□

ج)دس حشین شْش یب سٍستب□

 -6وضؼیت هالکیت سهین پیشنهادی :
الف)هلکی  :ششداًگ □  -هشبع □
ة)استیجبسی  :اٍلبفی  - □ :سبیش □

بب رکش ًَع :

ج)ٍاگزاسی  :هٌببع هلی □  -اساضی ساُ ٍ شْشسبصی □  -اساضی شْشداسی □

 -7هساحت سهین پیشنهادی :
الف)طَل  ....................:هتشهشبع  -ة)عشض .....................:هتش هشبع  -ج)هسبحت .........................:هتش هشبع

 -8بزرسی کاربزی هلک هورد نظز (کاربزی کنونی سهین پیشنهادی)
الف)هسکًَی □

ة) تجبسی □

ج)هضسٍعی □

د) سبیش □

بب رکش ًبم :

 – 8-1طشح ًبحیِ ایی هجوَعِ شْشی  ،جبهع  ،تفضیلی ٍ ّبدی :
 -9بزرسی کاربزیهای اطزاف سایت (کاربزی سهینهای هجاور)
 ........................................سوت غشة

 ..........................................سوت ششق

........................................سوت شوبل

 ...........................................سوت جٌَة

 -11بزرسی شبکه ارتباطی و راههای دستزسی هنتهی به سایت :
الف)ًضدیکتشیي شْش .......................................:

 -فبصلِ بب ًضدیکتشیي شْش ................................... :کیلَهتش

ة)ًضدیکتشیي سٍستب .......................................:

 -فبصلِ بب ًضدیکتشیي سٍستب  ................................. :کیلَهتش

ج)فبصلِ بب جبدُ اصلی........................:کیلَ هتش
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-

فبصلِ بب جبدُ فشعی .................. :کیلَ هتش

بزرسی تاسیسات سیز بنایی (وضؼیت سیز ساختها)

الف) ػوارض هصنوػی :

(دس صَست هٌفی بَدى جَاة ،فبصلِ ًضدیکتشیي شبکِ آة ،بشق ،گبص ،کببل هخببشات ٍ یب فیبشّبی ًَسی بب هحل اجشای طشح رکش گشدد).

آب  :داسد□ ًذاسد □  -بزق  :داسد □

ًذاسد□  -گاس  :داسد□

ب ) ػوارض طبیؼی  :سٍدخبًِ□...............کیلَهتش

ًذاسد□  -هخابزات  :داسد□

دسیبچِ□...............کیلَهتش

1

ًذاسد□
دسیب□...............کیلَهتش
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ردیف

بزناهه فیشیکی ػناصز و خذهات پیشنهادی (هبانی اولیه طزاحی)
عنواى فضاهای

هتراژ تقریبی

تعییي درصد هر

کاربری

تعداد طبقات

حداکثر

تراکن

سطح اشغال

اصلی

فضاها

فعالیت

فضاها

*

ارتفاع *

*

*

1
2
3
4
5
6

7

8

9

11

تبصزه  :هتمبضی اطالعبت هَسد ًیبص لسوت ستبسُ داس سا هیتَاًذ اص شْشداسی هحل (دس صَست داخل هحذٍدُ بَدى پالن) ٍ یب اداسُ ساُ ٍ
شْشسبصی (دس صَست خبسج هحذٍدُ بَدى پالن) اخز ًوبیذ.

 -13جذول پیش بینی فزاینذ هالی طزح و سزهایهگذاری بصورت تقزیبی :
{بٌذ ( ) 1-11 (، )1-11بب استفبدُ اص ساٌّوبیی هٌْذس ًبظش ٍ یب هشبٍسیي طشح تکویل گشدد}.

-1-13حجن سزهایهگذاری :
الف ) لیوت صهیي  ........................................ :هیلیَى سیبل
ة) سبختوبى سبصی........................................ :هیلیَى سیبل
پ) هحَطِ سبصی  ........................................ :هیلیَى سیبل
ج ) تجْیضات  ............................................. :هیلیَى سیبل
د) تبسیسبت سبختوبًی....................................:هلیَى سیبل
ُ ) سبیش  ......................................................:هیلیَى سیبل
جوع کل  .................................................... :هیلیَى سیبل
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هستمین ً ................................... :فش

 -2-13تؼذاد اشتغال :

غیش هستمین ً.............................. :فش

 -3-13بزناهه سهانبنذی اجزای طزح :
سال................
ردیف

شرح عولیات

هبلغ (ریال)

سال................

سه هاهه

سه هاهه

سه هاهه

سه هاهه

سه هاهه

سه هاهه

سه هاهه

سه هاهه

اول

دوم

سوم

چهارم

اول

دوم

سوم

چهارم

1
2
3
4
5
6

 -4-13هشینههای آب ،بزق و گاس هصزفی

(جذول  4-13بب استفبدُ اص ساٌّوبیی هٌْذس تبسیسبت تکویل گشدد)

ردیف

شرح

واحد

1

آب شرب

لیتر تر ثانیه

2

آب فضای سثس

لیتر تر ثانیه

3

ترق

کیلووات ساعت درماه

4

گاز

مترمکعة در ماه

هصرف

هزینه(ریال)

هزینه کل (ریال)

توضیحات:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-14نحوه تاهین هنابغ هالی پزوصه
سشهبیِ گزاسی شخصی ................دسصذ
 - -تسْیالت .......................................دسصذ

سشهبیِ گزاسی بصَست هشبسکتی........................دسصذ
سبیش .......................................................دسصذ(ًَع هٌببع رکش شَد).

تاریخ :

ههز و اهضاء هتقاضی :
 تکویل ایي فشم ّیچگًَِ حمی بشای هتمبضی ایجبد ًویکٌذ.
 هسئَلیت صحت ٍ سمن هٌذجبت ایي فشم بِ عْذُ هتمبضی هیببشذ.

پشًٍذُّبیی کِ فشم کلیبت طشح آًْب بصَست کبهالً صحیح ٍ دلیك تکویل ًگشدیذُ  ،بشسسی ًخَاّذ شذ.
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