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 ساخت ساختمان
ساختن  تیمسئول دیخواه یکه شما م  یساخت ساختمان است. زمان ران،یها در ا تیفعال نیو متداول تر نیاز مهم تر  یکی

خاص  یها یتسخ رانی. ساخت ساختمان در ادیاز همه نظر آماده باش  دیبا د،یریساختمان را بر عهده بگ کی یبازساز ایو 

آن است. در هر   یبازساز ایساخت ساختمان و  یبرا ازیمورد ن یها، گرفتن مجوزها یسخت نیا  یخودش را دارد که از جمله

در مورد ساختمان  دی. در ابتدا بادیرا بساز یمنطقه، ساختمان کیخودتان در  یبا توجه به عالقه دیتوان یشما نم ،یکشور

 .دیسپس دست به عمل بزن  دیکن  قیمورد نظر خود تحق یدر منطقه یساز

 یمختلف کار پر زحمت یالزم از سازمان ها  یمجوز و اجازه ها افتیو هم به لحاظ در یکیزیساختمان هم از لحاظ کار ف ساخت

به  دیآن را دار  یو بازساز بیکه قصد تخر  یخانه کلنگ ای نیبا سند زم دیشروع کار ساخت ساختمان ابتدا با یاست. شما برا

و با توجه به منطقه، اجازه  نیمحل، نسبت به طول و عرض زم ی. در شهرداردینمنطقه خود مراجعه ک ایمحل و  یشهردار

خود را  یبنا ینوع کاربر دیشما با نیهمچن ست،یممکن ن ییشود. اجازه ساخت بنا در هر جا یشما صادر م یساخت بنا برا

 .دیمشخص کرده باش شتریپ

مخصوص را از صاحب ملک گرفته و بعد  متیهر متر مربع ق یبه ازا زیشود. در ادامه ن یعنوان مثال صد متر بنا داده م  به

کردن پروژه   ییاجرا  یبرا ییهر منطقه حد و مرزها نیدهند. طبق قوان ینقشه را م هیاجازه اقدام به ساخت ساختمان و ته

 یجاده ها و کوچه همان محل نقش برا ،یو اصل یفرع یبه راه ها تماناخس یکینزد زانیساخت ساختمان وجود دارد. م

صورت  دیبا ییاجرا  یها قرارداد طبق نقشه اتیکار و مرز عمل  یحدود قانون نییمختلف پروژه و تع ینمودن قسمت ها ادهیپ

توسط کارفرما و  یافتیدر زاطالعات و بند بند قرارداد نوشته شده و طبق مجو  نیشوند. تمام ا یجلسه شده و کامال بررس

موارد  یحفظ و حراست از تمام تیداده خواهد شد که مسئول لیتحو مانکاریدستگاه نظارت مطابق صورت جلسه به پ

 .باشدیم مانکاریمشخص شده در قرارداد به عهده پ

به نکته نقشه  دیزند. در مرحله بعد با یحرف اول را م قینکته توجه داشت که محاسبات دق نیبه ا دیبا  یساختمان ساز در

 یمبنا یکرد. نقشه کش  یساز ادهیآن پ  یرا رو یچه نقشه ا دیو آماده شد با هیمورد نظر، ته نیزم یتوجه شود که وقت یکش

موجب خسارات  یدر روند نقشه کش یدقت یباشد و هر گونه اشکال و ب یم یزساختمان سا اتیشروع عمل یدر ابتدا یاصل

 دهیمورد نظر خر نیزم یتوجه شود که وقت یبه نکته تقشه کش دیشود. در مرحله بعد با یم یقابل جبران ریو غ دیگاها شد

 شود. یساز ادهیو پ ینقشه آن طراح دیشد با

طرح خوب و  کیبه  افتنیدست  ی. در واقع برادیدار ازین یطراح کیبه  د،یبساز یخانه ا دیخواه یاگر م  دینکن فراموش

نقشه  نیدانلود آنال ای دیخر یگریشماست و د دییطراح مورد تا ایمعمار  کی افتنیکار   نیوجود دارد. اول ریجامع دو مس

است و ممکن است آن   یشخص اریبس یساخت ساختمان امر تیدر نها وخانه  یشده است. طراح هیخانه از قبل ته یها
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 دایرا پ یطرح ایو طراح  دیگوش ده  دیگو  یشما مناسب نباشد. به آن چه دلتان م یشما مناسب است برا هیهمسا یچه برا

 یکه م  دیاحساس را دار  نیا  شهیهم دینکن تیمی. اگر با طراح احساس صمدیداشته باش یکه با آن احساس راحت  دیکن

 مییبگو میخواه یمهم تر انسان مو از آن  یمعمار میت کی. به عنوان دیبهتر باشد و پولتان را هدر داده ا زیتوانست همه چ

استخدام   شهیاست که هم  نیا  قتیخانه خود استخدام کنند، اما حق یطراح یمعمار برا کی دیکه درست است که همه با

 یرمعمولیغ  یها تیمحدود ای دیمنحصر به فرد هست یزی. اگر به دنبال چاشدنب یحیمعمار ممکن است انتخاب صح کی

خود  یکه از قبل برا  یخودتان با طراح دیکه شا  دیابیصورت، ممکن است در نیا  ری. در غدیمعمار استخدام کن کی د،یدار

کرد که در درجه   یرا طراح یخانه ا دیکه با  دیرا فراموش نکن نی. ادیبرو شیبهتر پ یلیخ د،یو در فکرتان دار دیانجام داده ا

 !دیکن  یدر آنجا زندگ دیخواه یکه م  دیشما هست نیا  رایشما باشد ز یها ازین یاول مورد پسند و پاسخگو

 شرکت دکوطرح را در زیر مشاهده می کنید: ساخت ساختمانتصاویر مرتبط با 
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 درباره شرکت دکوطرح
ست که از دهه نود شمسی ترین معماران ایرانیباتجربهشرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح گروهی زبده از بهترین و 

های معماری از جمله دکوراسیون و طراحی داخلی، بازسازی اداری، تجاری و منزل، در ایران و کشورهای همسایه انواع پروژه

حبیبی هم اکنون کند. این گروه به مدیریت مهندس ابراهیم حبیبی و احسان تعمیرات، نما و سایر خدمات دیگر را ارائه می

 باشد.رسانی مشغول میدر منطقه لواسانات فعال است و به صورت حضوری و غیرحضوری به خدمت

باشد ترین فاکتورهایی که در یک شرکت طراحی دکوراسیون داخلی بسیار مهم است جلب رضایت مشتری و کارفرما میاز مهم

هنگامی که در محیطی زندگی می کنید باید عالوه بر زیبایی حس امنیت و آرامش را طراحی کنید، که این عمل به وسیله 

های انجام شده را به عنوان نمونه توانید تمامی پروژهوطرح شما میدر دک .شودشرکت های دکوراسیون داخلی محقق می

 ی رایگان ما از ما بپرسید.کار ببینید و هر سوالی که داشتید در مشاوره

های خود را شروع های معماری و دکوراسیون داخلی با به کار گیری نیروهای مجرب و ماهر در این زمینه فعالیتشرکت

به آنان خدماتی از جمله طراحی داخلی با کاربری های مختلف مانند مسکونی، اداری، ویال، تجاری و  کنند که با مراجعهمی

مشغول  1389کار در این زمینه که از سال های کهنهتوصیه ما به عنوان یکی از شرکت .غیره به شما ارائه داده خواهد شد

منزلتان سعی کنید که نمونه کارهای شرکت های دکوراسیون به کار بوده این است که قبل از شروع به انتخاب دکور برای 

های معماری و فراموش نکنید که برخی از شرکت .ها اطالع پیدا کنیدداخلی را بررسی کنید و سطح کیفی و از قیمت آن

یز برخوردار دکوراسیون داخلی کیفیت بیشتری در زمینه های کاری خود به کار فرما ارائه می دهند که از هزینه باالتری ن

همچنین هنگامی که تصمیم به بازسازی فضای خود دارید بهتر است که یک بار به صورت اصولی و درست انجام  .باشدمی

 .تری برای شما ماندگار بماندگیرد تا مدت طوالنی

ه ما آن را برای یکی دیگر از مزایای شرکت معماری دکوطرح صرفه جویی در زمان، کاهش هزینه، نظارت و اجرای دقیق است ک

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح در تهران به عنوان یک شرکت معماری  . آوریمشما کارفرمایان عزیز به ارمغان می

کند و ما همواره در این شرکت و دکوراسیون داخلی، بسته به نیاز مخاطب و با توجه به ضوابط نظام مهندسی فعالیت می

ها با داشتن و به لکرد در حرفه خود را داشته باشیم و با افتخار اعالم می کنیم که در طی این سالسعی کرده ایم بهترین عم

کار گیری کادری مجرب و حرفه ای در تمام زمینه های ساختمان در خدمت شما کارفرمایان عزیز هستیم و این اطمینان خاطر 

 . یالی راحت به ما بسپاریدرا به شما خواهیم داد که می توانید پروژه های خود را با خ

ها تجربه گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح با داشتن متخصصین با تجربه و کاردان، و همچنین سال

ی کاری موفق در زمینه پروژه های ساخت، بازسازی و دکوراسیون داخلی، توانسته است به برندی معتبر تبدیل شود تا اعتماد 

ایان عزیز را جلب کرده و نهایت رضایت را برای شما عزیزان به ارمغان بیاورد. همچنین با ارائه جز به جز مراحل شما کارفرم

گروه معماری و طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی دکوطرح   .پروژه های خود، شما را در جریان تک تک نکات قرار داده است
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بررسی کرده و کمک متخصصان خود، در رفع مشکالت و بهتر کردن شرایط،  با شناسایی دقیق مشکالت هر سازه، آن را با دقت

 .می کوشد

ها را با دقت رعایت کرده و همواره گروه دکوطرح با دانستن تمام نکات مورد نیاز برای طراحی و اجرای یک سازه، همه آن

اوت را برای شما ایجاد کند تا عالوه سعی کرده است تا ضمن حفظ امنیت و آرامش شما عزیزان، فضایی زیبا با ظاهری متف

 .آن محیط، شما نیز از گروه دکوطرح نهایت رضایت را داشته باشید  بر داشتن احساس آرامش در

 با ما تماس بگیرید!

 

 شرکت دکوطرح تماس با
 برای سادگی کار شما عزیزان لینک های شبکه های اجتماعی در بخش زیر قابل کلیک هستند.

 09199191741     |       09122460089 همراه تلفن

021 - 26570264 دفتر تلفن  

عصر  6صبح الی  8شنبه تا پنجشنبه   کاری  ساعت  

 decotarhco.com تیوبسا

 decotarhco@ نستاگرامیا

 decotarhco@ تریتو

ebi_hbbi@ تلگرام  

info@decotarhco.com لیمیا  

 www.castbox.fm/ch/4571986 باکس کست

www.youtube.com/channel/UCjxQiU_VaVkPikDpl2_O52g وبیوتی  

www.aparat.com/decotarhco آپارات  
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 زیر خیلی سریع وارد سایت شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح شوید QRبا اسکن کد 
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