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                             1/8/1401 :اتریخ انعقاد                    101/س/324    :     شماره

 

  

 (طراح یا معمار ) مهندسی شرح خدمات 

 
 

 مقدمه : 
تهیه و با پیشنهادی طرح با رویکرد اتد اولیه و  و طرح پیشهادی اولیه یا کانسپ پیشنهادی پروژه با توجه به موارد ذیل

  . تدوین گردد
 

  : شرح خدمات

 گزینه جهت اجرای پروژه ۳ پیشنهاد -۱

  تهیه اتد اولیه و طرح شماتیک پیشنهادی اولیه-۲

  شماتیک اولیه بعدی طرح ۳تهیه نقشه  -۳

 

  : مشخصات طرح شماتیک

 .قابل اجرا باشد .۱

  .چشم نواز و خاص باشد .۲

؛ جدول تیپ واحد ها ؛ طرح  )تقریبی(  مشخصات کلی بنا شامل جدول سطح و سطوح طرح پیشنهادی دارای  .۳
 باشد  و حجم و پوسته بیرونی پروژه اولیه و کلی نما ؛ طرح کلی محوطه سازی

 گردد تهیه آوانگارد و نوین های ایده طرح های اولیه تکراری نباشند و طرح های با الهام از  .4

 از تکرار پرهیز نموده و افکار مدرن و ایده های نوین را نمایندگی نماید . .5

 باشد .  و محیط زیست  سازگار با اقلیم جزیره زیبای کیش .6

 ت ضروری نمی باشد . ساخت ماکامی است ارایه انیمیشن و طرح سه بعدی و پالن الز .7

 مبانی طرحی و روند رسیدن به کانسپت پیشنهادی در طرح لحاظ گردد .  .8

 از انجا که احتماال طرح دارای تعدادی برج بلند مرتبه می باشد توالی و ارتباط بین بنا منطقی و معنا دار باشد . .9

عایت کلیه الزامات ساخت در منطقه آزاد کیش و تهیه اتد )طرح شماتیک پیشنهادی اولیه( مبتنی بر نیاز مالک و ر .۱0
  .صورت پذیردو ضوابط شهرسازی  متر( 70)نند خط پروازیکشور ما

 کفایت می نماید در صورت پذیرش فایل اصلی دریافت می گردد .  PDFنسخه ابتدایی فرمت برای  .۱۱
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 :مشخصات پروژه 
  کاربری :مسکونی

 کیش ساحلی اراضی:  زمین مکان 

  هزار متر مربع ۱50متراژ مفید تقریبا 
 هزار متر مربع ۲00 حداقلمتراژ کل شامل مفید و غیر مفید 

 مربع متر  هزار 70 زمین  مساحت
 طبقه ۲0حداکثر طبقات 

  درصد  40حداقل  درصد 70سطح اشغال : حداکثر 

  واحد مسکونی ۱000 تعداد حدودی واحد:
 مشاعات دارای کلیه 

 مصالح ساختمانی و متریال مصرفی از نوع ممتاز و درجه یک 
 

  : و جامعه هدف  ساکنین
  اساتید دانشگاه

  معلمین
 مدیران و کارمندان ارشد 

  سرمایه گذاران

  پزشکان
 مهندسین
 

 : جوایز

طرح و ایده پیشنهادی منتخب جایزه نقدی و تقدیر نامه تقدیم  5به از کلیه شرکت کنندگان تقدیر بعمل آمده و 

 .می گردد و از طرح منتخب برگزیده تقدیر ویژه بعمل خواهد آمد 

 شرکت در فراخوان در قالب تیم طراحی شخص حقیقی یا حقوقی مجاز است . 

 "میلیون ریال است . 150جایزه طرح پیشنهادی منتخب برگزیده "

 

  روز تقویمی ۲0مدت : 


