
انبوه سازان دهقانی

تجربهسال10

برآنیم

کارهایی را امروز انجام  بدهیم که دیگران حاضر به انجام آنها نیستند

تا

نیستندآنها فردا کارهایی را انجام دهیم که دیگران قادر به انجام 



بعدبه90سالازتجاریومسکونیواحد100ساختوکارپایانپروانهمتر10000ازبیش•

3پایهسازانانبوهگریددارای•

کرماناستانسازانانبوهرسمیعضو•



عزیزانشمارضایتجلبوسودآوریهدفبادهقانیسازانانبوه

نگوناگوهایکاربریباساختمانیبزرگهایپروژهاحداثحوزهدر

.کندمیگذاریسرمایه...واداری،مسکونیتجاری،ازاعم

تالشهموارهگذاریسرمایهامربرتمرکزباسازانانبوهمجموعه

وزهحدرمشارکتوگذاریسرمایهتریناثربخشوبهترینتاکرده

.دهدانجامراسازوساخت

رکاوکسبهایقطبتوسعه:ازعبارتندمجموعهایناصلیاهداف

سرمایهمنافعتضمینوسودآوریگذاری،سرمایهجذبطریقاز

...وگذاری

متصمیامربهبودبرایدهقانیسازانانبوهشرکتراستاایندر

سرمایههایهزینهدقیقبرآورد:جملهازمهمعواملتمامگیری

میزانبررسیگذاری،سرمایهبرایدقیقریزیبرنامهگذاری،

ها،ریسکوخطراتبررسیگذار،سرمایهجلبدرپروژهجذابیت

تبازگشنرخوگذاریسرمایهسودآوریمیزانمنابع،تامیننحوه

.گیردمینظردرراسرمایه

ما برآنیم که بهترین ها را بسازیم



پروژه جدید انبوه سازان دهقانی

موقعیت پروژه



نقشه واحدها



اهداف مجموعه
گذاریسرمایهمنافعتضمینسودآوری،سرمایهجذبطریقازکاروکسبهایقطبتوسعه

،یمعمارمالحظات،برداریبهرهمسائلجملهازعواملهمهملی،والمللیبینهایاستانداردآخریناساسبرمجربتیمیباپروژهساختوطراحیبرای

امینتزمینهدرما.میکندطراحیوتحلیلوکردهمدلسازیپیشرفتههایافزارنرمدرزلزلهوبادمطالعاتخاکآزمایشاتانجام،کارفرماهایدرخواست

.استبودهموفقمدیرانهمیشگییاروبودهپیشروهمیشهساختمانسازیسبکوسازوساختمصالح

ثبت پالک ثبتی در قرارداد مشارکت•

در هر قرارداد، متراژ مفید واحد و طبقه مورد نظر•
.ثبت می گردد

ل انتخاب واحد همراه با عقد قرارداد و تاریخ تحوی•
ماه بعد از اجرای فونداسیون24واحد

وامهبرنسازمانبهایآحادتعدیلنرخاساسبروساختاساسبروساختدستمزدافزایشومصالحقیمتتورمنرخمطابقساخت،هزینهافزایش
.گرددمیاخذالحسابعلیصورتبهاعالمیاقساطلذا،بودخواهدبازاررسمیقیمتبودجه





جدول مشخصات فنی و مصالح مصرفی

نوع متریال شرح فعالیت ردیف

بتنی اسکلت 1

آلومینیوم ترمال درجه یک پنجره 2

متریال درجه یک ایرانی مطابق ضوابط شهرداری نماسازی 3

کلیه فضاهای داخلی سرامیک درجه یک ایرانی یا پارکت پوشش کف 4

اچ دی اف درب های داخلی 5

ضد سرقت درجه یک ایرانی یا مشابه خارجی درب های ورودی 6

کناف سقف کاذب 7

درجه یک ایرانی لوله کشی 8

استیل درجه یک نرده ها 9

درجه یک ایرانی کلید و پریز 10

پکیج-داکت اسپلیت سرمایش و گرمایش 11

استاندارد آتش نشانی آتش نشانی 12

درجه یک ایرانی کاشی و سرامیک 13



جدول مشخصات فنی و مصالح مصرفی
نوع متریال شرح فعالیت ردیف

مطابق با آئین نامه نظام مهندسی برق کشی 14

سفیدکاری اندود گچ رویه نهایی دیوار ها 15

درجه یک ایرانی چینی آالت بهداشتی 16

درجه یک ایرانی شیرآالت 17

مطابق با استاندارد آتش نشانی سیستم اعالم حریق 18

مطابق نقشه های مصوب سازه 19

ترکیب سنگ و کناف پوشش دیوارهای پله 20

نما طبق طراحی به صورت ترکیبی سنگ و سفال نماسازی 21

مطابق با طرح مصوب معماری سنگ گرانیت درجه یک یا سرامیک پوشش کف راهرو و پله  22

سرامیک درجه یک ایرانی صادراتی پوشش کف سرویس ها 23

یا زئوهارد با پوشش مواد پلیمری با پیش بینی امکان  40*40سنگ چینی 
شستشوی کف

پوشش کف پارکینگ 24

چهارچوب تمام چوب و با درب چوبی درجه یک چهارچوب ها و درب ها 25

درجه یک به صورت فلوت باشیشه upvcپنجره داخلی و خارجی از نوع دوجداره 
میل4

پنجره ها و درب بالکن ها 26

دستگیره ها از محصوالت درجه یک ایرانی و قفل و مغزی از محصوالت صادراتی 
در جه یک استاندارد ایرانی

یراق آالت درب ها و پنجره ها 27



لیست مصالح مصرفی و مشخصات فنی پروژه

نوع متریال شرح فعالیت ردیف

فوم بتن با هدف عایق حرارتی و صوتی کفسازی 28

فوم بتن و ایزوگام درجه یک ایرانی و موزائیک فرش ایرانی عایق کاری و پوشش بام 29

نورپردازی مطابق طرح معماری مصوب تزئینات داخلی و مشاعات 30

مقررات ملی ساختمان ایران19سیستم جداکننده با رعایت مبحث  دیوار های داخلی 31

الگو شهری-چاه جذبی و ایجاد زیرساخت هدایت فاضالب به سمت فاضالب شهری با ایجاد امکان اتصال سیستم فاضالب 32

شیر فلکه ها و سایر شیرآالت مربوطه ، بوستر پمپ های آتش نشانی و آبرسانی منابع آشامیدنی و آتش نشانی تجهیزات موتورخانه 33

آب و برق وگاز، فاضالب انشعابات 34

از نوع درجه یک با تایید نظام مهندسی گاز... لوله سیاه بدون درز،رگالتور،شیرآالت و سنسورها و سیستم لوله کشی گاز 35

و رو کار در قسمت پارکینگ از جنس گالوانیزه مخصوص برق PVC توکار از جنس لوله کشی برق و تلفن 36

با مقاطع الزم NYAاز نوع چندالیی ترموپالستیک نوع سیم کشی کابل کشی برق 37

ایرانی درجه یک صادراتی کلیدها و پریز ها 38

از نوع آدرس پذیر و شاسی های فرمان باست، از بهترین برند های معتبر درجه یک آسیایی،دتکتور به تعداد کافی با 
تایید سازمان آتش نشانی

سیستم اعالم حریق 39



لیست مصالح مصرفی و مشخصات فنی پروژه

نوع متریال شرح فعالیت ردیف
درجه یک ایرانی سیستم جارو برقی مرکزی 40

حفر چاه ارت استاندارد یا روش استاندارد دیگر و هم بندی به همراه اتصال ارت برای 
آسانسورها،موتورخانه،صاعقه گیر

سیستم آرتینگ و صاعقه گیر 41

کابین ایرانی-موتور و کنترل اروپایی یا برند مشابه با گارانتی و خدمات معتبر آسانسور 42

شامل دوربین مداربسته و چشم های الکترونیکی مخفی کنترل از راه دور به صورت دستی با 
مانت قابلیت دستی با قابلیت ضبط تصاویر و قرار دادن مونیتور کنترل در نگهبانی و درب برقی با ض

و گارانتی برای کنترل ورودی ها، البی و غیره

دوربین مداربسته و درب های برقی 43

برای تماس با آسانسورجدا  INTERCOME   (پیغام رسانی از نگهبانی) INTERCOMR 

تصویری با قابلیت 
آیفون 44

یاPVCبه ضخامت یک سانتی متر و ارتفاع نه سانتی متر  MDFتمام قرنیز ها 45

دیوارها مطابق طرح نما به انضمام یک انشعاب گاز و یک شیر آب و کف شور بالکن ها 46

با امکانات متعارف واحد سرایداری 47

درب فلزی درب های موتورخانه و انباری 48

دمنده و مکنده به همراه اگزاست فن بر اساس سناریوی مدیریت دود سیستم تهویه پارکینگ 49

تلویزیون از بام تا هر واحد به صورت مستقل با پریزهای مستقل در هر واحد آنتن مرکزی 50



لیست مصالح مصرفی و مشخصات فنی پروژه

نوع متریال شرح فعالیت ردیف

سقف کاذب و به همراه آسمان مجازی سقف سرویس بهداشتی 51

قفل و یراق درجه یک ایرانی،ABSدرب چوبی با روکش درب سرویس های حمام 52

MDF به صورت پوشش کمدها 53

ایران رادیاتور یا مشابه حوله خشک کن 54

MDF  از نوع هایگالس به همراه یراق آالت مرغوب کابینت 55

گچ به همراه رنگ پوشش دیوار راهروها 56

کناف سقف راهروها 57

گچ به همراه رنگ پوشش دیوار و سقف راه پله ها 58

دیوار و کف سنگ درجه یک ایرانی دیوار و کف البی آسانسور 59



پاسارگادپروژهپروژه دریا 

پروژه های در حال اجرا



پروژه های تحویل داده شده

پروژه آسیابانترنجپروژه پروژه نخل



منشور

زایشافصورتدروقبلیاعالمطبقخوداقساطپرداختبهموظفدادقرارامضاءوپرداختپیشواریزازبعدگذارسرمایه
.باشدمینیزهاآنپرداختبهموظفمجددقیمت

دهدتمظرفوشودمیاعالمایشانبهنپردازدرامربوطقسطدلیلهربهشدهتعیینسررسیددرگذارسرمایهچنانچه
وگرددمیفسخحاضرقراردادپرداخت،عدمصورتدروبودخواهدتاخیرخسارتومعوقهقسطپرداختبهموظفروز

.شودمیواریزایشانحساببهپولمابقیتاخیر،خسارتکسرازپسوگرددمیواگذاردیگریشخصبهواحد

ازمانسبهایآحادتعدیلنرخاساسبروساختدستمزدافزایشومصالحقیمتتورمنرخمطابقساختهزینهافزایش
.گرددمیاخذالحسابعلیصورتبهاعالمیاقساطلذابود،خواهدبازاررسمیقیمتوبودجهوبرنامه

داردبرداشتحقماهیانهوضعیتصورتارائهازبعدمجریوباشدمیکردخرجاز%15قرارداداینپیمانمدیریتحق.

یکذشتگازپساستبدیهی.نمایدواگذارثالثاشخاصبهراآنتواندنمیامتیازخریدازپسسالیکتاگذارسرمایه
امضاءشخصخودمجموعهحسابطرفصورتهردرولیندارد،وجودثالثاشخاصبهامتیازواگذاریبرایمنعیسال

.ماندمیباقیدادقرارکننده



اهداف و چشم انداز ها

پروژهاجراییبرنامه

ساختمانیمصالحتامین

ساختکیفیتکنترل

عملیاتپایانتاابتداازپروژهکاملارزیابی

مسکونیوتجاریواداریهایپروژهطراحی

ساختمانیهایپروژهایمنیبارابطهدرمشاوره

هانقشهوزمانیبرنامهوبودجهاساسبرپروژهتداومتضمین

عمرانیوساختمانیهایپروژهکلیهبارابطهدرریزیبرنامهومشاوره

طراحانوپیمانکارانانتخابجهتمشاورهومناقصهاسنادکردنآماده

هموارهگذاریسرمایهوسازوساختزمینه

نای.کندمیفراهمپروژهاجرایوطراحیهایزمینهتمامدرایحرفهپیشنهادهایازایگستردهطیف،خودمشتریانبرایدهقانیسازانانبوهگروه

برخیادامهدر.بودخواهدشماهمراهپروژه،مسیرتمامدرودهدمیارائهراهکارروپیشمشکالتوهاچالشبرایتجربه،هاسالداشتنضمنمجموعه

کنیم؛میعنوانشمابرایراگروهخدماتترینمهماز



anboohsazidehghani

www.adgr.info

مهندس محمد حسام دهقانی فرد

09162791790

مهندس معین رزازپور

09133991418

دکتر مجید رزازپور

09137550488

بیشتراطالعاتکسبجهتارتباطیهایراه


