گروه معماری داتیس
فرم درخواست طراحی نقشه ساختمان
نام مالک:

شماره تماس:

آدرس ملک :

استان:

نوع پروژه:

ویالیی

تعداد طبقات:

شهر:

مقدار تراکم:

مساحت
زمین:

نوع کاربری:

دوبلکس
تجاری

مسکونی

مجتمع چند واحده
اداری

مجتمع چند منظوره

فرهنگی

درمانی

مجوز اخذ شده

نوع مجوز:

آموزشی

مجتمع بلند مرتبه
ورزشی

خدماتی

صنعتی

بعد اقدام خواهم کرد

مذهبی

سایر........... :

طراحی بدون نیاز به مجوز

ابعاد زمین
موقعیت

طول

نوع همجواری

توضیحات

ارتفاع ساختمان همجواری

شمال
جنوب
شرق
غرب
(در صورت شیب دار بودن ضلع زمین یا وجود درخت ،تیربرق یا هر مانع دیگر در بخش توضیحات مشخص شود)

جزئیات طبقات:
ردیف

طبقه



زیرزمین



همکف



نیم طبقه



اول



دوم



سوم
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چهارم

8

سایر

درخواست های طبقه همکف :
تعداد  /مساحت :
توضیحات تکمیلی طبقه همکف :

متراژ

پارکینگ

نوع کاربری

تجاری

تعداد واحد

سوئیت ورزشی

تعداد اتاق

البی

اتاق تاسیسات

توضیحات

انباری

تعداد اتاق خواب  ......سرویس خواب والدین

جزئیات پالن مسکونی :

سالن و نشیمن مجزا
نحوه دسترسی به طبقات :

پله تک بازو

نوع درب آسانسور :

سانترال

طراحی های ویژه درخواستی :

طراحی نما

صبحانه خوری

ناهارخوری

رختشورخانه

حیاط

خواب مهمان

پله  3بازو

پله  4بازه

پله گرد

پله L

پله  2بازو
لوالیی

حمام با وان

مطبخ

ظرفیت آسانسور:

طراحی دکوراسسیون داخلی

پله برقی

جنس پله :

طراحی حیاط

طراحی باغ بام

(طراحی هر یک از موارد طراحی های ویژه ،پس از لحاظ شدن آن در قرارداد می باشد)

توضیحات طراحی های ویژه :
نوع سازه :

انباری

اتاق تلویزیون

اتاق لباس

اسکلت بتنی

اسکلت دیوار باربر

سیستم I.C.F

اسکلت فلزی

سیستم LSF

خرپا

اسپیس فریم

سوله

سایر:
نوع سقف :

سقف وافل

جنس دیوار:

سفال

شیبدار

آجر

دیوار تک جداره
نوع بلوک سقف:

عرشه فلزی

بلوک بتنی

کوبیاکس

پیش تنیده

تیرچه بلوک

بلوک اتوکالوی (پرین)

بلوک لیکا

سیستم SLP

دیوار با عایق رطوبتی

دیوار دوجداره

بلوک سفالی

بلوک یونولیتی

نوع سیستم گرمایشی :بخاری

3D Panel

دیوار با عایق حرارتی
بلوک بتنی

ز

آیا نیاز به نقشه اجرایی می باشد :
نوع سیستم سرمایشی :کولر آبی

دال بتنی

توضیحات :
کولر گازی پنجره ای
شومینه

کولر گازی اسپیلت

بویلر و رادیاتور

فن کویل

چیلر

فن کویل

گرمایش از کف

داکت اسپیلت
داکت اسپیلت

سیستم VRF

موتورخانه و شوفاژ

درخواست تاسیساتی خاص (دزدگیر ،هوشمند ،اطفاع حریق اتومات و : ) ...
نوع سیستم فاضالب  :فاضالب شهری
ز

چاه سپتیک
ز

جمع اوری آبهای سطحی
ز

در صورت نیاز به موارد دیگر در
طراحی در این قسمت شرح دهید :

مدارک تکمیلی مورد نیاز جهت عقد قرارداد (قرارداد های جهت اخذ پروانه ساختمانی و ثبت پرونده در سامانه کنترل نقشه سازمان نظام مهندسی):
تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک  -تصویر سند ملک  -تصویر دستور نقشه – فایل نقشه برداری –نقاط  - UTMتصویر همجواری های ملک  -کروکی محل -

محل ترسیم کروکی زمین :

N

امضا کارفرما

مهر و امضا نماینده شرکت

