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در باره کارن سازه

کارن سازه : طراح ، مشاور و مجری ساختمان های پیش ساخته فلزی

گروه صنعتی کارن سازه ، در زمره شرکت های اقماری کارن آلتای می باشد . این گروه صنعتی با برخورداری از مهندسین

معماری و سازه مجرب ، ماشین آالت پیشرفته و دانش فنی روز ، یكی از گروه های معتبر در زمینه طراحی و ساخت سازه های

سبك فلزی و ساختمان های پیش ساخته با استراکچر فلزی و پوشش ساندویچ پانل بوده که ساندویچ پانل های مورد نیاز

خود را از پانل های تولیدی شرکت کارن آلتای به نام کارن پانل استفاده می نماید .
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شرکت سهامی خاص با شماره ثبت 470053 میباشد که مدیران آن را ، دانش آموختگان مهندسی عمران ، مكانیك و معماری تشكیل 

می دهند . این شرکت با بهره گیری از دانش فنی روز جهان و متریال های نوین ساختمانی یكی از معتبر ترین طراحان و مجریان در زمینه

ساختمان های پیش ساخته و سازه های سبك تحت برند “ کارن سازه “ در کشور می باشد . این گروه صنعتی از سال 1381 تا امروز 

با تجارب بسیار گرانبهای خود و استفاده از آخرین تكنولوژی های علوم مهندسی توانسته است بخش اعظمی از نیازهای کشور را پاسخ

داده و در کشورهای ترکیه ، عراق و آذربایجان پروژه های عظیمی را طراحی و اجرا نماید .

در راستای پاسخ به نیاز مشتریان خود شرکت کارن آلتای از سال 1394 تولید ساندویچ پانل با کیفیت و استاندارد را آغاز نمود و 

برند “ کارن پانل “ را توانست در زمان کوتاهی جزو بهترین های بازار معرفی و عرضه نماید .

در سال 1396 مدیران شرکت با اهتمام و پشت کار ، دپارتمان طراحی داخلی و خانه های هوشمند را تحت برند کارن دیزاین راه اندازی

نمودند که به حول قوه الهی این بخش نیز همانند بخش های دیگر شرکت موقیت های روز افزون خود را ادامه می دهد .

بخش های بازرگانی شرکت کارن آلتای در زمینه واردات ساندویچ پانل های ویژه مانند : پانل آکوستیك ، پانل ضد گلوله ، پانل با روکش

رنگ          و روکش رنگ                 کارنامه ای درخشان داشته و هم اکنون این شرکت نماینده انحصاری شرکت های 

                                        از کشور ترکیه می باشد . همچنین واردات یراق آالت مختلف کلین روم نیز از دیگر فعالیت های بخش 

بازرگانی این شرکت می باشد و متعلق به این شرکت بوده و با یاری خداوند و تالش بی وقفه مدیران ، امروزه این شرکت را میتوان 

یكی از بهترین مجموعه های موجود در ایران اسالمی نامید .

pvdfplastisolarmapanel

meta panel . panelsan
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خط مشی کارن سازه

کارن سازه بزرگترین افتخار خود را در مشارکت در عمران و آبادانی ایران عزیزمان و ارج نهادن به خواسته های مشتری می داند .

کارن آلتای اقدامات زیر جهت طراحی نوین ، تهیه مواد مصرفی با کیفیت و استاندارد و بازار فروش انجام داده است و باور اینكه

ایرانی الیق بهترین هاست را سرلوحه خود دانسته و جهت رفاه هموطنان بی وقفه تالش می کند .

کارن سازه با اختیار داشتن مهندسین مجرب و معماران هنرمند خود ، سیستم ساخت خود را از حالت کالسیك و کپی برداری خارج

نموده و جهت هر پروژه و با توجه به نوع کاربری آن طراحی ویژه ای را مطرح می کند . سیستم های پیشرفته سقف و سازه های

سبك و پیش ساخته به صورت          (طراحی ، نظارت و ساخت ) همگام با اصول نوین مهندسی و جهانی اجرا می گردد .

مدیران کارن سازه تنها راه توسعه فعالیت های شرکت و داشتن سهم مناسبی از بازار فروش را کسب رضایت مشتریان ، پایبند

بودن به اصول اخالق حرفه ای و خوش قولی در زمان تحویل پروژه دانسته و تأکید بر افزایش روزافزون اعتبار در گفتار 

خویش را دارند .

کارن سازه در جهت تحقق اهداف کیفی و با رویكردی فرآیندگرا و مشتری گرا ، انطباق سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای 

را مد نظر قرار داده و اهداف کیفیت خود را به صورت سالیانه تعیین می نماید .

EPC

H.S.E

شرکت کارن آلتای قوانین و اصول مرتب با بهداشت ایمنی و محیط زیست را مورد توجه قرارداده و شعار معروف اول ایمنی بعد

کار را سرلوحه تمامی پروژه های خود می داند .

کارن سازه با داشتن دپارتمان           در سیستم خود ، برای تمامی پروژه های خود از مهندسین با تجربه ی ایمنی صنعتی استفاده

نموده و تمامی تجهیزات الزم و ضروری جهت حفظ سالمت نیروی انسانی و عدم آسیب رسانی به محیط زیست را در اختیار کارکنان

خود قرار می دهد ، به حول قوه الهی و نیز آموزش های الزم کارکنان ، حتی هیچ جراحت سطحی نیز تا به امروز مشمول کارکنان 

این گروه نشده است و افتخار می نماییم که فرهنگ بهداشت و محیط زیست در کارن سازه به تكامل رسیده و ما را در صنایع

سازه های پیش ساخته در ایران عزیزمان به اعتبار خوش نامی رسانده است .

ISO 9001-2008

H.S.E
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استراتژی شرکت

مأموریت

خدمات مهندسی شامل مشاوره ، طراحی ، تأمین کاال ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری و دمونتاژ سازه های پیش ساخته

فروش کانكس با ساندویچ پانل استاندارد و با کیفیت مورد تأیید موسسات معتبر استاندارد به قیمت مناسب

مشارکت و سرمایه گذاری در موسسات و ادارات دولتی برای عمران و آبادانی ایران

مشارکت در ساخت ساختمان های عام المنفعه همانند مدرسه ، مسجد ، درمانگاه ، خانه همراه بیمار

مشارکت در ساخت مسكن برای اقشار کم درآمد 

مشارکت در ساخت کانكس ها جهت استفاده در شرایط بحرانی و حوادث غیر مترقبه

چرا کارن سازه ؟

بهره گیری از مواد اولیه با کیفیت استاندارد

بهره گیری از پرسنل توانمند ، متعهد ، صادق و با تجربه

ارتباطات داخلی و خارجی

شبكه نمایندگان

دانش روز در حیطه کاری

توانایی اجرای پروژه ها در چهارچوب کیفیت ، زمانبندی و بودجه تعریف شده

تجربه اجرای موفق پروژه ها

مشتریان کارن سازه

مشتریان کارن سازه را  وزارتخانه های دولت و شرکت های خصوصی که

کیفیت را مقدم بر سایر موارد دانسته تشكیل می دهند .

مشتریان کارن سازه به شرکت اعتماد داشته و به خوبی با کیفیت کار این شرکت

آشنا هستند و میدانند که کارن سازه یعنی کیفیت باال .

مشتریان کارن سازه تنها با یكبار خرید ، به گروه بزرگ مشتریان این گروه می پیوندند

و از اینكه سالها پس از اتمام پروژه نیز خدمات این مجموعه در اختیار آنهاست ، خرسندند .

کارن سازه با اعتماد به مشتریان خود ، وجوه دریافتی را باتوجه به شرایط مشتری تنظیم

کرده و بصورت اقساطی نیز مبادرت به اجرای پروژه ها می نماید .

ارزش ریالی خرید و رقم قرارداد برای کارن سازه مهم نبوده و احترام به مشتری با هر مقدار خرید

سرلوحه کار شرکت می باشد .



6 www.carensaze.com

Collaborate with Caren Saze

ارزشهای بنیادین

کارن سازه در حین انجام مأموریت خود

اصول اخالق حرفه ای و انصاف را در حق ذینفعان اعم از سهامداران ، کارکنان ، کارفرمایان ، تأمین کنندگان و جامعه رعایت می نماید .

مسائلی از قبیل رعایت قوانین ملی و بین المللی را فدای کسب منافع مقطعی نمی نماید .

از کارکنان خود بعنوان سرمایه های اصلی سازمان حمایت کرده و با آنان مثل اعضای یك خانواده رفتار می نماید .

یادگیری ، نوآوری و سرآمدی را در سازمان ارج نهاده و ترویج می کند .

Prefabricated Building
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ساختمان های پیش ساخته

تعریف کلی :

ساختمان های پیش ساخته به ساختمان هایی اطالق می شود که قسمت های اصلی تشكیل دهنده آن همانند استراکچر ، دیوارها و سقف 

در محلی دیگر از محل احداث ساختمان ساخته و به محل احداث پروژه حمل می گردد . این قسمت ها در محل احداث طبق نقشه های 

اجرایی مونتاژ شده و ساختمان اصلی اجرا می گردد . ساختمان های پیش ساخته انواع مختلفی دارند . برترین نوع ساختمان های پیش ساخته

عبارت اند از : بتی ، فلزی و چوبی 

گروه کارن سازه استراکچر خانه های خود را بر اساس سیستم فلزی سبك طراحی و اجرا می نماید . پوشش سقف و دیوار توسط ساندویچ 

پانل “ کارن پانل “ اجرا می شود .

استفاده از ساختمان های پیش ساخته روز به روز در حال افزایش می باشد ، چرا که فرهنگ استفاده از این ساختمان ها رشد نموده به

استحكام این ساختمان ها معتمد شده اند .

مزایای ساختمان های پیش ساخته

زمان اجرای بسیار سریع

وزن کمتر نسبت به ساختمان های معمولی

پایداری بسیار زیاد در مقابل نیروهای ناشی از باد و زلزله

عمر مفید بیشتر

قابلیت تعویض قسمت های مختلف ساختمان با هزینه اندك

هزینه تمام شده پایین تر نسبت به ساختمان های معمولی

قابلیت دمونتاژ و انتقال به محل دیگر

عایق بودن کامل در مقابل گرما ، سرما و صدا
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مشخصات فنی

مقدمه 

چنانچه پیشتر عرض شد ، نوع ساختمان های پیش ساخته از لحاظ استراکچر و سایر قسمت های اصلی با یكدیگر تفاوت های زیادی را

دارند ، لیكن در این قسمت به شرح مشخصات فنی ساختمان های پیش ساخته کارن سازه می پردازیم .

طراحی سازه

طراحی ساختمان های کارن سازه توسط مهندسین مجرب سازه و منطبق بر آیین نامه های مدون کشور ایران بر اساس روش های استاندارد

مهندسی صورت می گیرد . معموال مهندسین کارن سازه از نرم افزارهای         و                برای طراحی استراکچر فوالدی خود استفاده

می کنند و سبك ترین و اقتصادی ترین حالت ممكن را به کارفرما پیشنهاد داده و در صورت تایید کارفرما ، نقشه های اولیه ساختمان

توسط معماران کارن سازه طراحی و ترسیم می گردد . نقشه های ساختمان در فازهای کامل و بصورت اجرایی ، نقشه های مكانیكال و

الكتریكال در فایل اتوکد به کارفرمای محترم ارائه می شود .

e-tabs sap

استراکچر

استراکچر ساختمان های کارن سازه فلزی از نوع فوالد               می باشد . میانگین وزن استراکچر این ساختمان ها از 20 الی 25 کیلوگرم

بر متر مربع متغیر بوده که تماما با اتصاالت سرد مونتاژ می شود . بخش های مختلف استراکچر این ساختمان ها به صورت زیر می باشد :

ST 37

80x80140x140ستون ها از پروفیل قوطی از سایزها                تا                   میلیمتر طراحی و اجرا می شود .ستون ها :

تیرهای اصلی به صورت خرپا و با المان های قوطی فوالدی در کارگاه کارن سازه طراحی و ساخته شده و بهتیرهای اصلی :

محل پروژه حمل می شوند . خرپاها توسط پیچ و مهره به ستون ها متصل می شوند . حداکثر دهانه خرپای قابل ساخت 30 متر می باشد .

تیرهای فرعی تحت زاویه 90 درجه بهتیرهای فرعی :

خرپاها توسط پیچ و مهره نصب می شوند . این تیرها عمدتا

پروفیل ها یا قوطی می باشند .
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دیوارهای بیرونی ساختمان های کارن سازه از ساندویچ پانل 6 سانتیمتری با روکش ورق گالوانیزه 

پیش رنگ و عایق پلی یورتان       می باشد . برند این پانل ها “ کارن پانل “ بوده که از تولیدات شرکت کارن آلتای می باشد . این

پانل ها بصورت پیچ مخفی می باشند و اتصال آنها توسط پیچ به پروفیل های زیر سازی که عمدتا از قوطی می باشد صورت می گیرد .

دیوارها

دیوارهای بیرونی :

B2

دیوارهای داخلی ساختمان های کارن سازه از ساندویچ پانل کارن پانل و با ضخامت 4 سانتیمتر می باشددیوارهای داخلی :

PVCکه در برخی مواقع ، و بنا به درخواست کارفرما ممكن است با روکش          و یا گچ برگ و یا کاغذ دیواری پوشانده شود .

سقف ها

برای پوشش سقف ساختمان های پیش ساخته کارن سازه ، از ساندویچ پانل پلی یورتانپوشش خارجی ( نهایی ) سقف :

با ضخامت 5 سانتیمتر استفاده می شود . بدیهی است پانل های مصرفی از تولیدات شرکت کارن آلتای خواهند بود . پانل های سقفی

توسط پیچ های مخصوص به تیرهای فرعی ( پرلین ) متصل می شوند .

برای پوشش سقف کاذب از تایل گچی به ابعاد                  سانتیمتر استفاده پوشش داخلی سقف (سقف کاذب) : 

می نماییم . سقف کاذب سرویس های بهداشتی از نوع          خواهند بود .

60 X 60   

PVC

بازشوها

یا شیشه دو جداره و پنجره ها : 

یراق آالت استاندارد خارجی .

UPVC

با چهارچوب فلزیدرب اتاق ها :

و رنگ آمیزی شده .

HDF

UPVCآلومینیومی یادرب سرویس ها :

فلزی یا چوبی ضد سرقتدرب ورودی : 
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لوله های فاضالب از نوع پلیكا می باشد . لوله های فاضالب به سپتیك یا سیستم فاضالب متصل می شوند .

مكانیكال

سیستم فاضالب :

لوله کشی سرد و گرم توسط لوله های پنج الیه                         بصورت روکار اجرا می شود . لوله کشی سرد و گرم :

شیر آالت نصب شده از نوع اهرمی و درجه یك می باشند . شیرآالت :

چینی آالت بهداشتی از برند های معتبر و درجه یك داخلی انتخاب و نصب می گردد . ( روشویی توالت ایرانی و فرنگی) چینی آالت :

سینك آشپزخانه یا آبدارخانه از نوع دو لنگه و استیل درجه یك می باشد . سینك :

در صورت درخواست کارفرما ، سیستم کابینت ، هود ، فالش تانك ، آبگرمكن ، اجاق گاز و ... قابل نصب می باشند . سایر موارد :

(NEW PIPE)

الكتریكال

سیم کشی توسط سیم های استاندارد و به صورت روکار ( داخل داکت ) و یا روکار طبق نقشه الكتریكال اجرا می گردد . سیم کشی :

کلید و پریز :

روشنایی :

سیم کشی شبكه :

فیوز :

سایر موارد :

تمامی کلید و پریزها طبق نقشه الكتریكال و با استفاده از بهترین متریال های بازار نصب خواهد شد .

X 60 60جهت روشنایی از مهتابی های تایلی درجه 1 به ابعاد                استفاده می نماییم .

جهت استفاده از خطوط تلفن سانترال و شبكه ، سیم کشی مجزایی به صورت روکار اجرا می گردد .

فیوز و تابلو برق به صورت مجزا برای هر ساختمان طراحی و اجرا می گردد .

در صورت درخواست کارفرما می توان سیستم اطفاء و اعالم حریق ، دوربین مدار بسته ، سیستم ضد سرقت و...

تعبیه نمود .
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مشخصات فنی

فالشینگ های متصل به ساندویچ پانل ها از ورق پیش رنگ گالوانیزه در رنگ های مختلف نصب می گردند . این 

فالشینگ ها شامل فالشینگ گوشه ( داخلی و خارجی ) فالشینگ درب و پنجره ، پروفیل     و ... می باشند .

اکسسوارها

فالشینگ :

U

قرنیزهای داخلی از جنس           می باشند . PVCقرنیز :

آبروهای ساختمان های پیش ساخته کارن سازه از نوع باکسی و یا لندنی و با استفاده از ورق گالوانیزه ساخته می شوند .آبرو :

خط الراس در محل تالقی پانل های سقفی (تیزه) و متناسب با گام پانل های مصرفی خواهند بود .خط الراس :



Prefabricated Building

درمانگاه پیش ساخته



14 www.carensaze.com

Prefabricated Building

مقدمه

درمانگاه پیش ساخته

امروزه یكی از معضالت کشور عدم وجود درمانگاه های استاندارد در مناطق دوردست می باشد و همه روزه هموطنان بی شماری

از امكانات استانداردی در زمینه بهداشت و درمان رنج می برند . بنا بر این می توان با استفاده از متریال های جدید و ارزان

قیمت و به صورت پیش ساخته درمانگاه های استانداردی را احداث نمود تا افراد زیادی در نقاط کم جمعیت و دور افتاده از

امكانات درمانی مناسبی بهره مند گردند .

بدیهی است احداث بیمارستان در نقاط دوردست و روستاهای کم جمعیت توجیه مناسبی برای دولت نداشته و بودجه های 

فراوانی برای احداث چنین بیمارستانی نیاز است .

یكی از بهترین راه حل ها استفاده از درمانگاه های پیش ساخته می باشد . قطعات اصلی این درمانگاه ها در کارخانه “ کارن سازه “

تحت شرایط مطلوب و نظارت دقیق ساخته شده و در محل مورد نظر مونتاژ می گردند .

مزایا :

در مانگاه های کارن سازه به صورت کامال مهندسی طراحی شده و توسط اکیپ های مجرب کارن سازه ، مونتاژ می گردند .

هزینه ساخت این بیمارستان ها نسبت به سایر متریال های ساختمانی پایین تر می باشد .

استحكام آنها در قیاس با مصالح سنتی بسیار باال بوده و به دلیل وزن بسیار سبكی که دارند ، کامال ضد زلزله می باشند .

این درمانگاه ها به دلیل ساخته شده از ساندویچ پانل ، عایق کامل بوده و ساالنه هزینه های بسیار زیادی را در اثر کاهش 

مصرف انرژی پس انداز می نمایند .

سرعت ساخت بسیار باال و امكان ساخت در نقاط دور دست و صعب العبور از محسنات دیگر این درمانگاه ها می باشد .
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بخش ها

درمانگاه پیش ساخته

تمام بخش های مورد نیاز یك کلینیك با توجه به نوع کاربری آن ، حداکثر تا 3 طبقه قابل طراحی و ساخت می باشد .

اتاق سونوگرافی و رادیولوژیاتاق نوار قلبی و مغزیاتاق عمل سرپاییاتاق ماماییاتاق معاینهپذیرش

و ...بخش بستری و مراقبت های ویژه



Prefabricated Building

مدارس پیش ساخته
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با توجه به هزینه های گزاف ساخت مدارس در نقاط

دور دست و روستاهای کم جمعیت ، اغلب این روستاها

از نعمت داشتن مدرسه ای استاندارد محروم می باشند

زیرا هزینه های حمل و نقل مصالح ، هزینه سربار و

نظارت و محدودیت دسترسی کامیون های حامل مصالح

عمال دشواری کار را چندین برابر کرده است .

از این رو با استفاده از مصالح جدید و سبك در ساخت 

این مدارس میتوان از این مشكالت کاست و راه حل های

بسیار کارآمد را با استفاده از این روش ارائه داد.

مدارس پیش ساخته امروزه در کشورهای پیشرفته 

جایگاه ویژه ای دارند و هر روز به تعداد مدارس 

پیش ساخته در دنیا افزوده می شود . متأسفانه در

کشور ایران ، مردم با شنیدن کلمه پیش ساخته اعتماد

خود را به این ساختمان ها از دست می دهند و تا

امروز فرهنگ استفاده از این روش در ساختمان های 

مورد نیاز رواج پیدا نكرده است ، شرکت کارن سازه 

سعی در ساخت فرهنگ جایگزینی ساختمان های پیش

ساخته با ساختمان های معمولی را داشته و با ارائه 

ساختمان های مدرن و مستحكم ، در این فرهنگ سازی 

گامی موثر برداشته است .

Prefabricated Building

مقدمه

مدارس پیش ساخته



18www.carensaze.com

Prefabricated Building

مزایا

مدارس پیش ساخته

استفاده از سیستم پیش ساخته جهت ساخت مدارس یكی از پر طرفدارترین روش های ساخت و بهره برداری از مدارس

می باشد . این مدارس با استفاده از متریال های درجه یك ساخته می شوند و طراحی سازه آنها به صورت متفاوت 

(مستحكم تر) از سایر ساختمان ها خواهد بود سایر مزایای استفاده از این مدارس عبارتند از :

وزن بسیار پایین و استحكام فوق العاده در مقابل زلزله 

سرعت ساخت بسیار باال

امكان احداث در نقاط صعب العبور

هزینه اجرای کمتر

استفاده از سیستم پیچ و مهره برای اتصاالت و امكان افزایش یا کاهش مساحت و حتی انتقال ساختمان به محلی دیگر

و...

مدارس پیش ساخته را تا سه طبقه میتوان طراحی و اجرا نمود



Prefabricated Building

تجهیز کارگاه
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مقدمه

تجهیز کارگاه

بی شك یكی از بزرگترین دغدغه های پیمانكاران عزیز در هر پروژه ، احداث ساختمان های

تجهیز کارگاه به صورت موقت می باشد تا در طول روند احداث پروژه ، محل استراحت کارگران

اتاق کار مهندسین و بخش های رفاهی را تامین نماید که طبعا بعد از تحویل پروژه ، این ساختمان ها

می بایست برچیده شوند . در زمان های نه چندان دور ، این ساختمان ها را از متریال هایی با کیفیت

پایین سنتی (آجر ، بلوك و ...) می ساختند که بعد از برچیدن مبالغ زیادی از گردونه مالی شرکت خارج

و مصالح تبدیل به نخاله های ساختمانی می شد . بعد از مدتی پیمانكاران جهت بهره برداری از این 

ساختمان ها به خرید کانكس روی آوردند که کانكس علی رغم عمر مفید ، قابل قبول ، کارایی های الزم

و کافی را برای بهره برداری به ارمغان نمی آورد . بعنوان مثال عرض کم کانكس و عدم پایداری قابل قبول

از نقاط ضعف کانكس بود . همچنین در پروژه های بزرگ ، استفاده از کانكس برای اسكان کارگران با تعداد

نفرات باال توجیه اقتصادی خوبی نداشت .

در این میان ، استفاده از ساختمان های سبك پیش ساخته با سیستم استراکچر فوالدی سبك و ساندویچ پانل

نسل جدیدی از ساختمان های تجهیز کارگاه و کمپ های کارگری را بوجود آورد که امروزه با صرفه ترین و بهترین

روش جهت احداث این ساختمان ها می باشد .

شرکت کارن آلتای (گروه کارن سازه) یكی از برترین شرکت های طراحی و ساخت کمپ در ایران و کشورهای همسایه

بوده که با رزومه ای درخشان و سابقه ای طالیی ، در کشور عزیزمان و کشورهای همسایه پروژه های متعددی را طراحی

و اجرا نموده است .

به دلیل استقبال زیاد از این ساختمان ها ، در این بخش قصد معرفی کامل فضاهای الزم ساختمان های تجهیز کارگاه را

به پیمانكاران و کارفرمایان محترم داریم .
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تجهیز کارگاه
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مساحت : 20 تا 30 متر

مساحت : 20 تا 30 متر

قابل استفاده : مدیران ارشد پروژه

نوع اتاق : تك تخته

سرویس بهداشتی و حمام : داخل اتاق (شخصی)

اتاق کار : دارد

نوع اتاق : دو تخته

قابل استفاده : مهندسین و کارمندان دفتری

سرویس بهداشتی و حمام : داخل اتاق (شخصی)

اتاق کار : ندارد

سایر امكانات : تلویزیون ، کولر ، اینترنت 

یخچال ، کمد جالباسی
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خوابگاه ها :

قسمت های تجهیز کارگاه

با توجه به نوع کاربرد ، سه نوع اتاق خواب جهت اسكان منابع انسانی هر پروژه در نظر گرفته می شود:

خوابگاه مستر :

این اتاق ها برای مدیران پروژه در نظر گرفته می شود ، هر اتاق مخصوص یك نفر بوده و دارای امكاناتی نظیر حمام 

و توالت اختصاصی ، تلویزیون ، اینترنت ، اتاق کار ، یخچال ، مایكروفر ، اجاق گاز و... می باشند . 

خوابگاه جونیور :

این اتاق ها برای کارمندان دفتری و مهندسین اختصاص می یابد . اتاق دو تخته بوده و جهت اسكان دو نفر با امكاناتی

نظیر توالت و حمام اختصاصی ، تلویزیون ، اینترنت ارائه می شوند .

خوابگاه های کارگری :

این اتاق ها برای استراحت و اسكان کارگران عزیز احداث می شود . بسته به سلیقه و کاربری کارفرما از 6 نفره تا 20

نفره طراحی و ساخته می شوند . در هر اتاق تلویزیون ، کمد لباس و پخچال قرار میگیرد .
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اتاق مدیر پروژه :

جهت مدیر پروژه اتاق ویژه ای در نظر گرفته می شود . این اتاق می بایست فضای بزرگ داشته و دکوراسیون زیبایی

را داشته باشد . معموال این اتاق را آکوستیك طراحی می نماییم . اتاق مدیر پروژه سرویس بهداشتی داشته و قسمتی

را برای هماهنگی ارباب رجوع و استقرار منشی ( رییس دفتر) در نظر میگیریم .

دفتر فنی :

دفتر فنی یكی از مهمترین بخش های هر پروژه بود که نقش مهمی را در پیشرفت و کنترل پروژه را ایفا می نمایند .

مساحت و تعداد نفرات مستقر در هر اتاق با توجه به نوع هر پروژه متفاوت خواهد بود .

اتاق مدیر مالی :

این اتاق جهت استقرار مدیر مالی و حسابداری هر پروژه ساخته می شود .

اتاق کنفرانس :

جهت برگزاری جلسات میان افراد پروژه ، به اتاق هایی موسوم به اتاق کنفرانس نیاز داریم . این اتاق ها بسته به تعداد

نفرات موجود در هر پروژه مساحت متغیری خواهند داشت . اتاق کنفرانس به صورت آکوستیك طراحی و ساخته 

می شوند و به تجهیزاتی از قبیل ویدئو پرژکتور و ... مجهز خواهند بود .

اتاق         :

امروزه نقش بهداشت و ایمنی (           ) در پروژه های عمرانی ، بر همه عیان گردیده است و این دپارتمان در پروژه ها

جهت استقرار مدیرو سایر کارکنان مربوط به این بخش نیازمند فضاهایی می باشد .

بخش های اداری :

قسمت های تجهیز کارگاه

جهت هر پروژه بخش های مختلفی وجود دارد بخش های اداری جزء مهمترین قسمت های هر

پروژه بوده که به شرح زیر می باشند :

HSE

HSE
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الندری کلینیك

تی وی روم کافی شاپ

بخش های رفاهی :

قسمت های تجهیز کارگاه
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بخش های رفاهی :

قسمت های تجهیز کارگاه

نمازخانه باشگاه

رستوران توالت



لیست برخی از کارفرمایان
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