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الف) پيش طرح اوليه :شرح خدمات کليات طرح به شرح ذيل می باشد:
فصل اول :شناخت
1ـ 1ـ شناخت منطقه (بررسی موقعيت سايت نسبت به شهر و منطقه بر روی نقشه و يا عکس هوايی)
1ـ2ـ شناخت و بررسی سايت شامل:
1ـ 2ـ 1ـ کروکی جانمايی سايت با ذکر ابعاد و اندازه.
1ـ 2ـ 2ـ بررسی شبکه ارتباطی و دسترسی منتهی به سايت بر روی نقشه
1ــ 2ــ3ــ بررســی تیسيســات زيربنــايی در ســايت و م ــدوده

بــر روی نقشــه ( ب ق بــرز ق فــاز ق ا ـ ب

ق راه و ) ...
1ـ3ـ بررسی کاربريهای اطراف سايت (ارا ی و کاربريهای همجوار زمين) *
* متقا ــی اط عــات مــورد نيــاز را مــی توانــد از شــهرداری م ــل و در ــورت خــار م ــدوده بــود زمــين
از ادارات راه و شهرسازی اخذ نمايد .
مبانی اوليه طراحی:
2ـ 1ـ تدوين اهداف و ايده های اوليه طراحی جهت احداث پروژه.
2ــ2ــ جــدون برنامــه يايکــی شــامل  :عنــوا
کــاربری و هــر يــا از ايــن

ــاهای ا ــلی و متــراژ تقريبــی و تعيــين در ــد هــر عاليــت و

ــاها ق تعــداد طبقــات و حــداکار ارتهــان بــا ن ــما نقشــه جانمــايی

ــاهای

مذکور در سايت.
2ـ 3ـ ارايه جدون پـي

بينـی ر ينـد مـالی طـرح و برنامـه سـرمايه فـذاری بـه ـورت بـر ورد تقريبـی هاينـه

های اجرايی طرح و پروژه به ورت تهکيا شده هر بخ

از پروژه تو يه ميشود .

ب) مستندات مالي :فردش حساب مالی ق مدارك و مستندات اموان منقون و غيرمنقون
ج) اسننناد مالتيننت :شــامل مالکيــت خ،و ــیق قــرارداد اجــاره بــا دســت اههای اجرايــی (ماننــد شــهرداریق
امــور ارا ــیق راه و شهرســازی و  )...اجــاره نامــه بلنــد مــدت ( 5ســاله) بــه ان ــما ر ــايت م

ــری مالــا

مبنی بر اجرای طرح فردش ری در ملا مذکور و ...
تذکر  :1در ورت دولتی بود زمينق نياز به بارفذاری اسناد مالکيت ارا ی نميباشد.
د) انتخاب ننو طنرح مطـاب بـا م،ـادي منـدر در يـين نامـه ايجـادق ا ـ حق تکميـلق درجـه بنـدی و
نرخ ــذاری تاسيســات فردش ـ ری م،ــوب  94/06/11کــه در ســامانه بارفــذاری شــده مــیباشــد( .خــار از
موارد مذکور امکا انتخاب پروژه دي ری ميسر نمیباشد) .
هـ) نقشه  utmو کروکی م ل اجرای طرح

