
 

زتغ ٔیثاضذ وٝ ٔطتُٕ تز یه ٔتز 083ٔٔیثاضذ .ٔساحت ٞز طثمٝ  99ٞتُ در ٔطٟذ ٔمذس ٚالغ در خیاتاٖ أاْ رضا ایٗ  

 ٚاحذی ٔیثاضذ .9طثمٝ سٛئیت الأتی 9پارویًٙ یه التی ٚ 

 البی

 

التی دارای یه ٔیش پذیزش  ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ083تالفاصّٝ پس اس ٚرٚد تٝ داخُ ٞتُ ٚارد التی ٔیطٛیٓ وٝ دارای ٔساحت 

ات تاال ٚ پاییٗ تا ٘زدٜ ٞای استیُ ، راٜ پّٝ یه دست ٔثّٕاٖ جٟت ٔسافزیٗ در ا٘تظار پذیزش راٜ پّٝ دستزسی تٝ طثم

ٔیش غذا خٛری ،دستزسی تٝ اتاق ٔذیزیت ٚ سزٚیس ٞای ػٕٛٔی ٚ ٕ٘اسخا٘ٝ التی ٔیثاضذ 03اضطزاری ،ٔحُ سزٚ غذا تٝ تؼذاد

 ٚ آسا٘سٛر دستزسی تٝ طثمات ٔیثاضذ

است وٝ ٕ٘ای سیثایی تٝ التی دادٜ است  وف التی اس جٙس سًٙ  ٔیثاضذ دیٛارٞا اس تزویة واغذ دیٛاری ٚ رً٘ تشئیٗ ضذٜ

ایٙچ جٟت استفادٜ ٔسافزیٗ  95ٔیثاضذ در التی یه تّٛیشیٖٛ  0.83ِٛستز تشري سمفی تٝ ارتفاع 0ٕٞچٙیٗ التی دارای 

ٔحتزْ لزار دارد سزٔایص ٔجٕٛػٝ اس طزیك چیّز ٚ ٌزٔایص اس طزیك دیً آب ٌزْ ا٘جاْ ٔیطٛد ٔیشٞای غذا خٛری اس جٙس 

 رٚوص چزْ ٔیثاضذ چٛتی تا 



 سرویس بهداشتی

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ0سزٚیس تٛاِت س٘ا٘ٝ ٚ ٔزدا٘ٝ  تٝ صٛرت ٔجشا ٚ تزای ٞز وذاْ دٚ دستطٛیی ٚجٛد دارد تٝ ٔساحت 

 قسمت بیرونی سازه

ایٗ ساختٕاٖ اس تزویة اسىّت تتٙی ٚ سمف تتٙی تطىیُ ضذٜ است  ٕ٘ای ساختٕاٖ اس سیٕاٖ ٚ سًٙ ٔیثاضذ وٝ ٔیثایست 

ساال٘ٝ ٔزٔت ٚ رً٘ آٔیشی ضٛ٘ذ  تاسیسات  تٝ صٛرت تٛوار ٔیثاضذ وٝ ٞز ٔاٜ ٔیثایست اس طزیك تاسدیذ ٔحُ ٚ تزرسی ػذْ 

 وزدٖ چزاغٟا اس ػذْ ٚجٛد خزاتی آٌاٞی پیذا وزدٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا ٚ چه 

 

 اجسا البی

 التی دارای یه اتاق ٔذیز یه ٕ٘اسخا٘ٝ دٚ ا٘ثار دٚ سزٚیس تٟذاستی ػٕٛٔی  ٚ یه ٞاَ ٔیثاضٙذ 

ٔاٜ یىثار تزرسی ضٛد وٝ در صٛرت ِك ضذٖ یا تا دٚغاب یا تا 6وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ وٝ تٟتز است ٞز 

 ٔاٜ تٟتز است تا وف ساب ساتیذٜ ضٛ٘ذ0وف اصالح ٌزدد ٕٞچٙیٗ ٞز تزداضتٗ 

 تٕاْ دیٛارٞا حتٕا ٞز ٔاٜ یىثار تایذ ضذػفٛ٘ی ضٛد جٟت پٛضص دیٛارٞا اس واغذ دیٛاری لاتُ ضستطٛ ٔیثاضذ

 ٔتزی است 6اتاق ٔذیزیت دارای یه ٔیش ٔذیزیتی ٔیثاضذ یه فزش  

 یش  ٚسط وٝ رٚسا٘ٝ تایذ تٕیش ٚ دستٕاَ وطیذٜ ضٛددر ٔحُ ا٘تظار پذیزش  یه تّٛیشیٖٛ ٚ یه ٔ

 ٔیشٞای ٟ٘ار خٛری ٚ صٙذِیٟای ٔزتٛطٝ تایذ پس اس ٞز ٚػذٜ غذایی  تایذ تا آب ٚ ٔٛاد ضذ ػفٛ٘ی وٙٙذٜ ضستٝ ضٛد

 ٘فزٜ ٔیثاضذ   وٝ پایٝ ٚ دستٝ ٔثّٟا تایذ وأال ضذػفٛ٘ی ضٛد.7ٔحُ ا٘تظار پذیزش دارای یه ٔثُ 

 ٖ تا دستٕاِٟای ٔزتٛطٝ ضذػفٛ٘ی ضٛدوٙتزِٟای تّٛیشیٛ

 وف ساِٗ  حتٕا تا ٔٛاد ضذػفٛ٘ی وٙٙذٜ  ٞز رٚس تی وطیذٜ ضٛد

 ٔاٞٝ تا یذ ضأپٛ فزش وطیذٜ ضٛد ٕٞچٙیٗ ٞز ضص یىثار ضستٝ ضٛ٘ذ5تایذ رٚسا٘ٝ  جارٚ وطیذٜ ضٛد در ٞز دٚرٜ  فزضٟا

 تایذ تاطزیٟای ساػت ٚ وٙتزِٟا ٔاٞا٘ٝ چه ضٛد

 ٞفتٍی چه ضٛد وٝ آ٘تٗ ٚ وا٘اِٟا تٙظیٓ تاضٙذ تّٛیشیٖٛ ٞا تایذ

 ٕٞچٙیٗ پٙجزٜ ٞای تایذ ٞز دٚ ٞفتٝ یىثار دستٕاَ وطیذٜ ضٛد 



 پزدٜ ٞا ٞز ضص ٔاٜ یىثار ضستٝ ضٛد

 درتٟا تٝ صٛرت ٔاٞا٘ٝ اس ٘ظز فٙی )ِٛال ٞا ،تاسضٛٞا ،رً٘،سآِ تٛدٖ یزاق درتٟا(

 تزرسی سیستٓ اػالٖ حزیك تٝ صٛرت ساال٘ٝ

آسا٘سٛر ٔاٞا٘ٝ)سآِ تٛدٖ واتّٟا ،سآِ تٛدٖ ضاسی ٞا،تزرسی دستٛر پذیزی فزٔاٖ آسا٘سٛر،تزرسی سزػت جٕغ ضذٖ تزرسی 

 دستٍاٜ،رٚضٙایی داخُ واتیٗ،رٌالص تٛدٖ وف آسا٘سٛر تا طثمات(

 تزرسی سیستٓ ضثىٝ حفاظتی تٝ صٛرت ٞفتٍی )سآِ تٛدٖ دٚرتیٗ ٞا،ضثط تصاٚیز،سآِ تٛدٖ واتّٟا(

 (تاضٙذ سآِ ٞا تاضذ،تٛری رٌالص پٙجزٜ تاضٙذ،درب سآِ ٞا تاضٙذ،ِٛال سآِ ٞا ضیطٝیٝ پٙجزٜ ٞا )تزرسی وّ

 تزرسی وأپیٛتزٞا ٚ پزیٙتزٞا)ٚیزٚسی ٘ثاضذ،تٛ٘ز داضتٝ تاضذ،وارتزیج آٟ٘ا ضارص تاضذ،ٚیٙذٚس سآِ تاضذ(

 ٔیش پذیزش اس ٘ظز سآِ تٛدٖ تایذ ٞز ضص ٔاٜ یىثار تزرسی ضٛد

 ش تایذ رٚسا٘ٝ دستٕاَ وطیذٜ ضٛد ٔیش پذیز

 ٘زدٜ ٞای وُ طثمات تایذ ٞز رٚس دستٕاَ وطیذٜ ضٛد

 سرویسها

 سزٚیسٟا دارای سزٚیس ضزلی ٚ سزٚیس وأُ رٚضٛیی ٔیثاضذ 

 ٘حٜٛ خزٚج آب اس راٜ آب ٞا تایذ تٝ طٛر ٔزتة چه ضٛد

 سزٚیسٟا تایذ ٞز رٚس تٝ طٛر وأُ ضذ ػفٛ٘ی ٌزدد

 تٛصیٝ ٔیطٛد وٝ

پزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ تاضذ،اس جا وٙذٜ ٘طذٜ تاضذ،ضىطستٍی اق)ٚ تزرسی وّیٝ وّیذ ٚ پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ات تؼٛیض چزاغٟا-0

 (٘ذاضتٝ تاضٙذ

 (،وٙتزِٟاتزرسی وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ)تّٛیشیٖٛ ٞا تایذ ٞفتٍی چه ضٛد -5

 تاسیسات  تٝ صٛرت تٛوار ٔیثاضذ وٝ ٞز ٔاٜ ٔیثایست اس طزیك تاسدیذ ٔحُ ٚ تزرسی ػذْ ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا -0

 ی سیستٓ اػالٖ حزیك تٝ صٛرت ساال٘ٝتزرس -4

 درتٟا تٝ صٛرت ٔاٞا٘ٝ اس ٘ظز فٙی )ِٛال ٞا ،تاسضٛٞا ،رً٘،سآِ تٛدٖ یزاق درتٟا( -9



 ٞز ساَ وّیٝ أٛر رً٘ آٔیشی-6

 تزرسی وأپیٛتزٞا ٚ پزیٙتزٞا)ٚیزٚسی ٘ثاضذ،تٛ٘ز داضتٝ تاضذ،وارتزیج آٟ٘ا ضارص تاضذ،ٚیٙذٚس سآِ تاضذ( -7

   ٚضؼیت درتٟا ٚ ِٛالٞا ٚ یزاق درتٟاتزرسی -8

 ٞا ٚ ضیطٝ ٞا  تزرسی سآِ تٛدٖ تٛری پٙجزٜ-9

 چه وزدٖ ضیز آالت -03

 تؼٛیض تاطزی ساػت ٞز ساَ یىثار-00

 تزرسی سیستٓ ضثىٝ حفاظتی تٝ صٛرت ٞفتٍی )سآِ تٛدٖ دٚرتیٗ ٞا،ضثط تصاٚیز،سآِ تٛدٖ واتّٟا( -05

 تایذ ٞز ضص ٔاٜ یىثار تزرسی ضٛدٔیش پذیزش اس ٘ظز سآِ تٛدٖ  -00

 .ضٛد چه ٞفتٍی تایذ ٞا آب راٜ اس آب خزٚج ٘حٜٛ -04

 تزرسی ٚضؼیت ایٕٙی ٔثّٟا ٞز ساَ یه ٔزتثٝ-09

ٔاٜ یىثار تزرسی ضٛد وٝ در صٛرت ِك ضذٖ یا تا دٚغاب یا تا 6وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ وٝ تٟتز است ٞز  -06

 تزداضتٗ وف اصالح ٌزدد 

 

 ٔاٜ تٟتز است تا وف ساب وف التی  ساتیذٜ ضٛ٘ذ0ٞز  -1

 تٕا ٞز ٔاٜ یىثار تایذ ضذػفٛ٘ی ضٛدتٕاْ دیٛارٞا ح -5

 دستٕاَ وطیذٖ ٔیش ٚ ٔثّٟای ٔحُ پذیزش ٔسافزیٗ تٝ صٛرت رٚسا٘ٝ-0

 ضستٝ ضذٖ تٕاْ سطٛح تخت تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق-4

 ٙذِیٟا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت سزٚ غذاضذ ػفٛ٘ی وزدٖ ٔیشٞا ٚ ص-9

 وٙتزِٟای تّٛیشیٖٛ تا دستٕاِٟای ٔزتٛطٝ ضذػفٛ٘ی ضٛد -6

 رٚسا٘ٝ ساِٗتی ردٖ -7

 ٔا5ٜضأپٛ فزش وطیذٖ ٞز -8

 جارٚ سدٖ فزش رٚسا٘ٝ-9

 تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚٞفتٝ -03

 ٔاٜ یىثار6ضستٗ  فزضٟا ٞز  -00

 پز وزدٖ ٔایغ دستطٛیی  رٚسا٘ٝ-05

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقضستطٛ ٚ ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ تٕاْ ظزٚف -00

 ٕ٘ىذاٟ٘ا رٚسا٘ٝ تزرسی خاِی ٘ثٛدٖ لٙذاٖ ضىز پاش 04ٚ

 ضستطٛی سطُ ستاِٝ رٚسا٘ٝ-09



 ضستطٛی وأُ سزٚیسٟا رٚسا٘ٝ-06

 ٔیش پذیزش تایذ رٚسا٘ٝ دستٕاَ وطیذٜ ضٛد  -07

 پزدٜ ٞا ٞز ضص ٔاٜ یىثار ضستٝ ضٛد -08

 تٕیش وزدٖ ٚ دستٕاَ وطیذٖ داخُ واتیٗ آسا٘سٛر-09

1- 

 

تؼٛیض چزاغٟا ٚ تزرسی وّیٝ وّیذ ٚ 

پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ 

پزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ تاضذ،اس جا وٙذٜ اتاق)

 (٘طذٜ تاضذ،ضىطستٍی ٘ذاضتٝ تاضٙذ

  

 

 

 

ٞفتٍووی چووه  تّٛیشیووٖٛ ٞووا تایووذ    5

)تزرسوووی وا٘اِٟا،تزرسوووی صووووفحٝ   ضوووٛد 

 (ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ،وٙتزِٟا

   

تاسیسات  توٝ صوٛرت تٛووار ٔیثاضوذ      0

وووٝ ٞووز ٔوواٜ ٔیثایسووت اس طزیووك     

تاسدیووووذ ٔحووووُ ٚ تزرسووووی ػووووذْ 

 ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا

   

تزرسی سیستٓ اػالٖ حزیك تٝ صٛرت  4

 ساال٘ٝ

   

درتٟا تٝ صٛرت ٔاٞا٘ٝ اس ٘ظز فٙی )ِٛال  9

،تاسضٛٞا ،رً٘،سآِ تٛدٖ یزاق ٞا 

 درتٟا(

   

    وّیٝ أٛر رً٘ آٔیشی ٞز ساَ 6

تزرسی وأپیٛتزٞا ٚ پزیٙتزٞا)ٚیزٚسی  7

٘ثاضذ،تٛ٘ز داضتٝ تاضذ،وارتزیج آٟ٘ا 

 ضارص تاضذ،ٚیٙذٚس سآِ تاضذ(

   



تزرسووی ٚضووؼیت درتٟووا ٚ ِٛالٞووا ٚ     8

 یزاق درتٟا  

   

تزرسی سآِ توٛدٖ توٛری پٙجوزٜ ٞوا      9

 ٚ ضیطٝ ٞا 

   

    چه وزدٖ ضیز آالت - 03

 

تؼووٛیض توواطزی سوواػت ٞووز سوواَ     11

 یىثار

   

تزرسی سیستٓ ضثىٝ حفاظتی تٝ  11

صٛرت ٞفتٍی )سآِ تٛدٖ دٚرتیٗ 

 ٞا،ضثط تصاٚیز،سآِ تٛدٖ واتّٟا(

   

ٔیش پذیزش اس ٘ظز سآِ تٛدٖ تایذ ٞز  11

 تزرسی ضٛدضص ٔاٜ یىثار 

   

 تایذ ٞا آب راٜ اس آب خزٚج ٘حٜٛ 11

 .ضٛد چه ٞفتٍی

   

تزرسووی ٚضووؼیت ایٕٙووی ٔثّٟووا ٞووز    11

 ساَ یه ٔزتثٝ

   

وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ  06

ٔاٜ یىثار تزرسی 6وٝ تٟتز است ٞز 

ضٛد وٝ در صٛرت ِك ضذٖ یا تا 

 دٚغاب یا تا تزداضتٗ وف اصالح ٌزدد 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



وف ٔاٜ تٟتز است تا وف ساب 0ٞز   .0

 التی  ساتیذٜ ضٛ٘ذ

   

تٕوواْ دیٛارٞووا حتٕووا ٞووز ٔوواٜ یىثووار     .5

 تایذ ضذػفٛ٘ی ضٛد

   

دسوووتٕاَ وطووویذٖ ٔیوووش ٚ ٔثّٟوووای   .0

ٔحووُ پووذیزش ٔسووافزیٗ تووٝ صووٛرت  

 رٚسا٘ٝ

   

ضستٝ ضذٖ تٕواْ سوطٛح تخوت تؼوذ       .4

 اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

ضوذ ػفوٛ٘ی وووزدٖ ٔیشٞوا ٚ صووٙذِیٟا      .9

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت سزٚ غذا

   

وٙتزِٟای تّٛیشیٖٛ تا دستٕاِٟای   .6

 ٔزتٛطٝ ضذػفٛ٘ی ضٛد

   

    تی ردٖ ساِٗ رٚسا٘ٝ  .7

    ٔا5ٜضأپٛ فزش وطیذٖ ٞز   .8

    جارٚ سدٖ فزش رٚسا٘ٝ  .9

    تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚٞفتٝ   .03

    ٔاٜ یىثار6ضستٗ  فزضٟا ٞز   .00

    پز وزدٖ ٔایغ دستطٛیی  رٚسا٘ٝ  .05

تٕوواْ ضستطووٛ ٚ ضووذ ػفووٛ٘ی وووزدٖ    .00

 ظزٚف تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

   تزرسووی خوواِی ٘ثووٛدٖ لٙووذاٖ ضووىز    04



 پاش ٚ ٕ٘ىذاٟ٘ا رٚسا٘ٝ

    ضستطٛی سطُ ستاِٝ رٚسا٘ٝ 09

    ضستطٛی وأُ سزٚیسٟا رٚسا٘ٝ 06

ٔیش پذیزش تایذ رٚسا٘ٝ دستٕاَ وطیذٜ  07

 ضٛد 

   

    پزدٜ ٞا ٞز ضص ٔاٜ یىثار ضستٝ ضٛد 08

ووووزدٖ ٚ دسوووتٕاَ وطووویذٖ تٕیوووش  09

 داخُ واتیٗ آسا٘سٛر

   

ٔاٜ تٟتز است تا وف ساب وف 0ٞز  53

 التی  ساتیذٜ ضٛ٘ذ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 501-401-301-201-101اتاق های 

 ٚاحذ دارای یه اتاق خٛاب ،آضپشخا٘ٝ ، یه ٞاَ ٚسزٚیس تٟذاضتی ٚ حٕاْ  ٔیثاضٙذ 

 دیٛارٞا ٌچی تا رً٘ پالستیه ٔیثاضٙذوف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ 

 ٘فز ٔیثاضذ4ظزفیت اتاق 

 



 

 

 هال 

یه وٕذ دیٛاری تّفٗ تا ٔیش سیز تّفٙی ٔتزی ٔیثاضذ 6ػذد فزش  یه یه تّٛیشیٖٛ ٚاحذ دارای دٚ وا٘اپٝ تخت خٛاب ضٛ 

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ9است ٔساحت ٞز ٞاَ 

 اتاق خواب 

ٔتز 6ٔیثاضذ ٔساحت اتاق خٛاب   ٚ یه سطٛار اطٛٔیش ٚ یه دارای دٚ تخت ته ٘فزٜ یه ٔیش  ٚ آیٙٝ تٝ ٕٞزاٜ پاتختی  

  ٔزتغ ٔیثاضذ

 آشپزخانه

در ایٗ ٔىاٖ أىاٖ پخت ٚ پش غذا ٔمذٚر ٕ٘یثاضذ أا جٟت ضستٗ ظزٚف وارتزی دارد آضپشخا٘ٝ فضای تخصٛصی را اضغاَ 

 یخچاَ ٚ  MDFتا واتیٙت ٔیثاضذ  ٘ىزدٜ است ٚ جشئی اس ٞاَ

 سرویس بهداشتی

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ0سزٚیس تٛاِت حٕاْ در داخُ ٞٓ ٔیثاضذ تٝ ٔساحت 



  سازه

تزویة اسىّت تتٙی ٚ سمف تتٙی تطىیُ ضذٜ است تاسیسات  تٝ صٛرت تٛوار ٔیثاضذ وٝ ٞز ٔاٜ ٔیثایست ایٗ ساختٕاٖ اس 

 اس طزیك تاسدیذ ٔحُ ٚ تزرسی ػذْ ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا ٚ چه وزدٖ چزاغٟا اس ػذْ ٚجٛد خزاتی آٌاٞی پیذا وزد

 واحدها اجسا

 ٚاحذٞا دارای یه اتاق خٛاب یه آضپشخا٘ٝ ٚ یه ٞاَ ٔیثاضٙذ 

ٔاٜ یىثار تزرسی ضٛد وٝ در صٛرت ِك ضذٖ یا تا دٚغاب یا تا 6داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ وٝ تٟتز است ٞز  وف

 تزداضتٗ وف اصالح ٌزدد

ٚ ٞز ضص ٔاٜ تٟتز است وٙتزَ  است  ٛداستفادٜ ض سٍٙیوف اس لز٘یش ٞای   در یا تا جٟت درس تٙذی ٔحُ تماطغ دیٛارٞا تا

 ضٛ٘ذ

ی دٚ تخت یه ٘فزٜ ٔیثاضذ وٝ تخت ٞا در طی ٞز دٚرٜ تخّیٝ تایذ ٔزتة ضٛ٘ذ تطىٟا ٚ تاِطتٟاتایذ تا ٞز اتاق خٛاب دارا

ضستٝ ضٛ٘ذ .سطٛح تخت تا ٔٛاد  ٔا5ٝٞ ٔحَّٛ ضذػفٛ٘ی  وأال ضذػفٛ٘ی ٌزد٘ذ ٕٞچٙیٗ پتٛٞا ٚ رٚیٝ تاِطتٟا در ٞز دٚرٜ

 ضذػفٛ٘ی وأال تٕیش ضٛ٘ذ

 در ٞز ٚاحذ لزار دارد. ٔیثاضذ ٕٞچٙیٗ  یه تّٛیشیٖٛ  تختخٛاب ضٛدٚ وا٘اپٝ  ته ٘فزٜ ٞز ٞاَ دارای 

 ٔثّٟا تایذ پایٝ ٚ دستٝ آٖ وأال ضذػفٛ٘ی ضٛد.حتٕا ِٛال ٞا ٚ تاسضٛٞای ٔثُ چه ضٛد

 وٙتزَ تّٛیشیٖٛ تا دستٕاِٟای ٔزتٛطٝ ضذػفٛ٘ی ضٛد

 دیٛارٞا ٚ وٕذٞای دیٛاری حتٕا ٞز ٔاٜ یىثار تایذ ضذػفٛ٘ی ضٛد وٙج تٕاْ

 ف ٞاَ حتٕا تا ٔٛاد ضذػفٛ٘ی وٙٙذٜ تی وطیذٜ ضٛدو

ٔاٞٝ تا یذ ضأپٛ فزش وطیذٜ ضٛد ٕٞچٙیٗ پس اس دٚرٜ تخّیٝ تایذ جارٚ وطیذٜ ضٛد ٚ ٞز ضص یىثار 5فزضٟا در ٞز دٚرٜ 

 ضستٝ ضٛ٘ذ

 لثُ اس تحٛیُ ٞز تار ا تاق تایذ تاطزیٟای ساػت ٚ وٙتزَ چه ضٛد

 ضٛد وٝ آ٘تٗ ٚ وا٘اِٟا تٙظیٓ تاضٙذتّٛیشیٖٛ ٞا تایذ لثُ اس تحٛیُ چه 

ٕٞچٙیٗ پٙجزٜ ٞای ٞز اتاق تایذ چه ضٛ٘ذ وٝ ِٛالٞا ٚ دستٍیزٜ ٞای آٟ٘ا سآِ تاضذ ٚضىستٍی یا پٛسیذٌی ٘ذاضتٝ تاضٙذ 

 ٚ  وٝ ٘حٜٛ تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚ ٞفتٝ یىثار تا ضیطٝ پان وٗ تایذ ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ا٘جاْ ضٛد



 آشپسخانه

 ٚ سیٙه ظزفطٛیی ٔیثاضذ MDFآضپشخا٘ٝ ٞا دارای واتیٙت 

 وٝ وف ٚدیٛارٜ ٚ رٚی واتیٙتٟا ٞز تار تؼذ اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ ضذػفٛ٘ی ٚ دستٕاَ وطی ضٛد

 ٔایغ ظزفطٛیی ٞز دفؼٝ پز ضٛد

اس ٘ظز ػذْ ضیزآالت ٚ ٔجاری خزٚجی آب ٞز دفؼٝ تٝ صٛرت دٚرٜ ای چه ضٛد ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ساختٕاٖ ٞٓ 

 پٛسیذٌی ٞٓ ٘ذاضتٗ ٘طتی تزرسی ضٛ٘ذ

ٔاٜ تزرسی ضٛد وٝ دچار پٛسیذٌی ٘طذٜ تاضٙذ وٝ در صٛرت ٚلٛع تا تؼٕیز لسٕت فزسٛدٜ ٔا٘غ اس 6ٚضؼیت واتیٙتٟا تایذ ٞز 

 تیٗ رفتٗ واتیٙت ضٛ٘ذ.

 تزرسی ٚضؼیت ِٛالٞای درب واتیٙتٟا

 فٛ٘ی ٌزددتٕاْ ظزٚف ٞز دفؼٝ پس اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ ضذػ

 ضٛدٚضذػفٛ٘ی سطُ ستاِٝ پس اس ٞز تار تخّیٝ اتاق تایذ وأال ضستطٛ 

 سرویسها

 ٚ سطٛار ٚ سزٚیس وأُ رٚضٛیی ٔیثاضذٚفزٍ٘ی سزٚیسٟا دارای دٚش حٕاْ ٚ سزٚیس ضزلی 

 وٝ دٚضٟا تایذ تٝ طٛر ٔزتة اس لسٕت سز دٚش ٚ ضیز آالت چه ضٛد

 ٔزتة چه ضٛد ٘حٜٛ خزٚج آب اس راٜ آب ٞا تایذ تٝ طٛر

 سزٚیسٟا تایذ پس اس ٞز تار تخّیٝ اتاق تٝ طٛر وأُ ضذ ػفٛ٘ی ٌزدد

ٔحُ ٞای اتصاَ سزٚیسٟا تٝ وف تٝ دلت ٚ ٞز تار پس اس تخّیٝ تاسرسی ضٛد تا اس ػذْ تزن در ٔحُ اتصاَ اطٕیٙاٖ حاصُ 

 ضٛد

 تٛصیٝ ٔیطٛد وٝ

اضذ،اس جا وٙذٜ ٘طذٜ تاضذ،ضىطستٍی تپزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ اق)ٚ تزرسی وّیٝ وّیذ ٚ پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ات تؼٛیض چزاغٟا-0

 (٘ذاضتٝ تاضٙذ

 (،وٙتزِٟاتزرسی وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ)تّٛیشیٖٛ ٞا تایذ ٞفتٍی چه ضٛد -5
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تؼٛیض چزاغٟا ٚ تزرسی وّیٝ وّیذ ٚ 

پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ 

پزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ تاضذ،اس جا وٙذٜ اتاق)

 (٘طذٜ تاضذ،ضىطستٍی ٘ذاضتٝ تاضٙذ

  

 

 

 

چووه وووزدٖ  تّٛیشیووٖٛ تؼووذ اس ٞووز    5
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 (وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ
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 ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

تزرسووی ٚضووؼیت درتٟووا ٚ ِٛالٞووا ٚ     4
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 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقضیطٝ ٞا 

تّٛیشیووٖٛ ٞووا تایووذ ٞفتٍووی چووه      6

)تزرسوووی وا٘اِٟا،تزرسوووی صووووفحٝ   ضوووٛد 

 (ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ،وٙتزِٟا
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    وّیٝ أٛر رً٘ آٔیشی ٞز ساَ 11
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 یىثار
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 ساَ یه ٔزتثٝ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تٟا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت ٔزتة وزدٖ تخ  .0
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دٖ ٞاَ تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ستی   .6
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 ٚاحذ دارای یه اتاق خٛاب ،آضپشخا٘ٝ ، یه ٞاَ ٚسزٚیس تٟذاضتی ٚ حٕاْ  ٔیثاضٙذ 

 وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ دیٛارٞا ٌچی تا رً٘ پالستیه ٔیثاضٙذ

 ٘فز ٔیثاضذ6ظزفیت اتاق 



 

 



 

 

 هال 

ٔتزی ٔیثاضذ تّفٗ تا 6ػذد فزش  دٚیه تّٛیشیٖٛ  ٔیثاضذ٘فزٜ 9ٚ یه دست ٔثّٕاٖ ٚاحذ دارای دٚ وا٘اپٝ تخت خٛاب ضٛ 

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ50ٔیش سیز تّفٙی یه وٕذ دیٛاری است ٔساحت ٞز ٞاَ 

 اتاق خواب 

ٚ یه ٔیش اطٛ ٚ یه سطٛار  دٚ تخت ته ٘فزٜ یه ٔیش  ٚ آیٙٝ تٝ ٕٞزاٜ پاتختی   دٚ اتاق خٛاب وٝ ٞز وذاْ دارای دارای

  ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ50ٞا ٔیثاضذ ٔساحت اتاق خٛاب 

 آشپزخانه

در ایٗ ٔىاٖ أىاٖ پخت ٚ پش غذا ٔمذٚر ٕ٘یثاضذ أا جٟت ضستٗ ظزٚف وارتزی دارد آضپشخا٘ٝ فضای تخصٛصی را اضغاَ 

 یخچاَ ٚ  MDFتا واتیٙت ٘ىزدٜ است ٚ جشئی اس ٞاَ ٔیثاضذ 

 سرویس بهداشتی

 ٔزتغ ٔیثاضذٔتز 0سزٚیس تٛاِت حٕاْ در داخُ ٞٓ ٔیثاضذ تٝ ٔساحت 



  سازه

ایٗ ساختٕاٖ اس تزویة اسىّت تتٙی ٚ سمف تتٙی تطىیُ ضذٜ است تاسیسات  تٝ صٛرت تٛوار ٔیثاضذ وٝ ٞز ٔاٜ ٔیثایست 

 اس طزیك تاسدیذ ٔحُ ٚ تزرسی ػذْ ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا ٚ چه وزدٖ چزاغٟا اس ػذْ ٚجٛد خزاتی آٌاٞی پیذا وزد

 واحدها اجسا

 اتاق خٛاب یه آضپشخا٘ٝ ٚ یه ٞاَ ٔیثاضٙذ  دٚ ٚاحذٞا دارای

ٔاٜ یىثار تزرسی ضٛد وٝ در صٛرت ِك ضذٖ یا تا دٚغاب یا تا 6وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ وٝ تٟتز است ٞز 

 تزداضتٗ وف اصالح ٌزدد

ص ٔاٜ تٟتز است وٙتزَ جٟت درس تٙذی ٔحُ تماطغ دیٛارٞا تا در یا تا وف اس لز٘یش ٞای  سٍٙی استفادٜ ضٛد است  ٚ ٞز ض

 ضٛ٘ذ

ٞز اتاق خٛاب دارای دٚ تخت یه ٘فزٜ ٔیثاضذ وٝ تخت ٞا در طی ٞز دٚرٜ تخّیٝ تایذ ٔزتة ضٛ٘ذ تطىٟا ٚ تاِطتٟاتایذ تا 

ٔاٞٝ ضستٝ ضٛ٘ذ .سطٛح تخت تا ٔٛاد 5ٔحَّٛ ضذػفٛ٘ی  وأال ضذػفٛ٘ی ٌزد٘ذ ٕٞچٙیٗ پتٛٞا ٚ رٚیٝ تاِطتٟا در ٞز دٚرٜ 

 تٕیش ضٛ٘ذ ضذػفٛ٘ی وأال

ٔیثاضذ ٕٞچٙیٗ  یه تّٛیشیٖٛ  در ٞز ٚاحذ لزار  ٚ یه دست ٔثّٕاٖ ٔیثاضذ ٞاَ دارای دٚ وا٘اپٝ  ته ٘فزٜ تختخٛاب ضٛ

 دارد.

 ٔثّٟا تایذ پایٝ ٚ دستٝ آٖ وأال ضذػفٛ٘ی ضٛد.حتٕا ِٛال ٞا ٚ تاسضٛٞای ٔثُ چه ضٛد

 وٙتزَ تّٛیشیٖٛ تا دستٕاِٟای ٔزتٛطٝ ضذػفٛ٘ی ضٛد

 ٙج دیٛارٞا ٚ وٕذٞای دیٛاری حتٕا ٞز ٔاٜ یىثار تایذ ضذػفٛ٘ی ضٛدتٕاْ و

 وف ٞاَ حتٕا تا ٔٛاد ضذػفٛ٘ی وٙٙذٜ تی وطیذٜ ضٛد

ٔاٞٝ تا یذ ضأپٛ فزش وطیذٜ ضٛد ٕٞچٙیٗ پس اس دٚرٜ تخّیٝ تایذ جارٚ وطیذٜ ضٛد ٚ ٞز ضص یىثار 5فزضٟا در ٞز دٚرٜ 

 ضستٝ ضٛ٘ذ

 تاطزیٟای ساػت ٚ وٙتزَ چه ضٛد لثُ اس تحٛیُ ٞز تار ا تاق تایذ

 تّٛیشیٖٛ ٞا تایذ لثُ اس تحٛیُ چه ضٛد وٝ آ٘تٗ ٚ وا٘اِٟا تٙظیٓ تاضٙذ

ٕٞچٙیٗ پٙجزٜ ٞای ٞز اتاق تایذ چه ضٛ٘ذ وٝ ِٛالٞا ٚ دستٍیزٜ ٞای آٟ٘ا سآِ تاضذ ٚضىستٍی یا پٛسیذٌی ٘ذاضتٝ تاضٙذ 

 یطٝ پان وٗ تایذ ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ا٘جاْ ضٛدٚ  وٝ ٘حٜٛ تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚ ٞفتٝ یىثار تا ض



 آشپسخانه

 ٚ سیٙه ظزفطٛیی ٔیثاضذ MDFآضپشخا٘ٝ ٞا دارای واتیٙت 

 وٝ وف ٚدیٛارٜ ٚ رٚی واتیٙتٟا ٞز تار تؼذ اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ ضذػفٛ٘ی ٚ دستٕاَ وطی ضٛد

 ٔایغ ظزفطٛیی ٞز دفؼٝ پز ضٛد

تٝ صٛرت دٚرٜ ای چه ضٛد ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ساختٕاٖ ٞٓ اس ٘ظز ػذْ  ضیزآالت ٚ ٔجاری خزٚجی آب ٞز دفؼٝ

 پٛسیذٌی ٞٓ ٘ذاضتٗ ٘طتی تزرسی ضٛ٘ذ

ٔاٜ تزرسی ضٛد وٝ دچار پٛسیذٌی ٘طذٜ تاضٙذ وٝ در صٛرت ٚلٛع تا تؼٕیز لسٕت فزسٛدٜ ٔا٘غ اس 6ٚضؼیت واتیٙتٟا تایذ ٞز 

 تیٗ رفتٗ واتیٙت ضٛ٘ذ.

 رب واتیٙتٟاتزرسی ٚضؼیت ِٛالٞای د

 تٕاْ ظزٚف ٞز دفؼٝ پس اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ ضذػفٛ٘ی ٌزدد

 سطُ ستاِٝ پس اس ٞز تار تخّیٝ اتاق تایذ وأال ضستطٛ ٚضذػفٛ٘ی ضٛد

 سرویسها

 سزٚیسٟا دارای دٚش حٕاْ ٚ سزٚیس ضزلی ٚفزٍ٘ی ٚ سطٛار ٚ سزٚیس وأُ رٚضٛیی ٔیثاضذ

 ٚش ٚ ضیز آالت چه ضٛدوٝ دٚضٟا تایذ تٝ طٛر ٔزتة اس لسٕت سز د

 ٘حٜٛ خزٚج آب اس راٜ آب ٞا تایذ تٝ طٛر ٔزتة چه ضٛد

 سزٚیسٟا تایذ پس اس ٞز تار تخّیٝ اتاق تٝ طٛر وأُ ضذ ػفٛ٘ی ٌزدد

ٔحُ ٞای اتصاَ سزٚیسٟا تٝ وف تٝ دلت ٚ ٞز تار پس اس تخّیٝ تاسرسی ضٛد تا اس ػذْ تزن در ٔحُ اتصاَ اطٕیٙاٖ حاصُ 

 ضٛد

 وٝ تٛصیٝ ٔیطٛد

اضذ،اس جا وٙذٜ ٘طذٜ تاضذ،ضىطستٍی تپزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ ٚ تزرسی وّیٝ وّیذ ٚ پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق) تؼٛیض چزاغٟا-0

 (٘ذاضتٝ تاضٙذ

 (،وٙتزِٟاتزرسی وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ)تّٛیشیٖٛ ٞا تایذ ٞفتٍی چه ضٛد -5



 طزیك تاسدیذ ٔحُ ٚ تزرسی ػذْ ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا تاسیسات  تٝ صٛرت تٛوار ٔیثاضذ وٝ ٞز ٔاٜ ٔیثایست اس -0

 (تزرسی وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ) تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقچه وزدٖ  تّٛیشیٖٛ -4

 تزرسی سیستٓ اػالٖ حزیك تٝ صٛرت ساال٘ٝ -9

 ٞز ساَ وّیٝ أٛر رً٘ آٔیشی-6

 ٞز سٝ ٔاٜ یىثار تزرسی ػایك تٙذی درسٞا-7

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق درتٟا ٚ ِٛالٞا ٚ یزاق درتٟا تزرسی ٚضؼیت-8
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 تؼٛیض تاطزی ساػت ٞز ساَ یىثار-00

 تزرسی ٚضؼیت ایٕٙی ٔثّٟا ٞز ساَ یه ٔزتثٝ -05

 ٔاٜ یىثار6ػذْ پٛسیذٌی واتیٙتٟا ٞز تزرسی -00

 چه وزدٖ سزٔایص یخچاَ تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ-04
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تؼٛیض چزاغٟا ٚ تزرسی وّیٝ وّیذ ٚ 

پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ 

پزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ تاضذ،اس جا وٙذٜ اتاق)

 (تاضذ،ضىطستٍی ٘ذاضتٝ تاضٙذ٘طذٜ 

  

 

 

 

چووه وووزدٖ  تّٛیشیووٖٛ تؼووذ اس ٞووز    5

)تزرسوووووی  ٘ٛتوووووت تخّیوووووٝ اتووووواق

 (وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ

   

چووه وووزدٖ ضوویز آالت تؼووذ اس ٞووز    0

 ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

تزرسووی ٚضووؼیت درتٟووا ٚ ِٛالٞووا ٚ     4

یووزاق درتٟووا تؼووذ اس ٞووز ٘ٛتووت تخّیووٝ 

 اتاق

   

سآِ تٛدٖ تٛری پٙجزٜ ٞا ٚ تزرسی  9

 ضیطٝ ٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

تّٛیشیووٖٛ ٞووا تایووذ ٞفتٍووی چووه      6

)تزرسوووی وا٘اِٟا،تزرسوووی صووووفحٝ   ضوووٛد 

 (ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ،وٙتزِٟا

   

تاسیسات  توٝ صوٛرت تٛووار ٔیثاضوذ      7

وووٝ ٞووز ٔوواٜ ٔیثایسووت اس طزیووك     

تاسدیووووذ ٔحووووُ ٚ تزرسووووی ػووووذْ 

 ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا

   

تزرسووی ػووایك تٙووذی درسٞووا ٞووز سووٝ  8

 ٔاٜ یىثار

   

تزرسووی سیسووتٓ اػووالٖ حزیووك تووٝ     9

 صٛرت ساال٘ٝ

   



    وّیٝ أٛر رً٘ آٔیشی ٞز ساَ 11

 

تؼووٛیض توواطزی سوواػت ٞووز سوواَ     11

 یىثار

   

تزرسووی ٚضووؼیت ایٕٙووی ٔثّٟووا ٞووز    11

 ساَ یه ٔزتثٝ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تٟا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت ٔزتة وزدٖ تخ  .0

 تخّیٝ اتاق

   

ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ تطىٟا ٚ تاِطتٟا تؼذ   .5

 اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

ضستطٛی رٚیٝ تاِطتٟا ٚ پتٛٞا تؼذ اس   .0

 ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

ضستٝ ضذٖ تٕاْ سطٛح تخت تؼذ اس   .4

)تاج تخت،ِثٝ ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

 تخت،پایٝ تخت ،تذ٘ٝ (

   

ٔیشٞا ٚ صٙذِیٟا تؼذ ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ   .9

رٚی ٔیش،رٚی )اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

 (صٙذِیٟا،رٚی پایٝ ٞای ٔیش ٚ صٙذِی

   

دٖ ٞاَ تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ستی   .6

ٚضستطٛی وأُ تی تؼذ اس اتٕاْ  اتاق

 وار

   

جارٚ سدٖ فزش تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ   .7

 اتاق

   

ضستٗ وف ٚدیٛارٜ ٚ رٚی واتیٙتٟا ٚ   .8

تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ٌاس ٚ تاالی ٞٛد 

 اتاق

   

پز وزدٖ ٔایغ ظزفطٛیی ٚ دستطٛیی   .9

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

   ضستطٛ ٚ ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ تٕاْ   .03



 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقظزٚف 

تزرسووی خوواِی ٘ثووٛدٖ لٙووذاٖ ضووىز     .00

٘ٛتووت  تؼووذ اس ٞووز پوواش ٚ ٕ٘ىووذاٟ٘ا  

 تخّیٝ اتاق

 

   

تؼذ اس ٞز ٘ٛتت ضستطٛی سطُ ستاِٝ   .05

 تخّیٝ اتاق

   

تؼذ ضستطٛی وأُ سزٚیسٟا ٚ حٕاْ   .00

 اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

    تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚٞفتٝ  .04

 ٔاٜ یىثار5ضأپٛ فزش وطیذٖ ٞز   .09

 

   

    ضستٗ فزضٟا ٞز ضص ٔاٜ یىثار  .06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 503-403-303-203اتاق های 

 ٚاحذ دارای یه اتاق خٛاب ،آضپشخا٘ٝ ، یه ٞاَ ٚسزٚیس تٟذاضتی ٚ حٕاْ  ٔیثاضٙذ 

 وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ دیٛارٞا ٌچی تا رً٘ پالستیه ٔیثاضٙذ

 ٘فز ٔیثاضذ4ظزفیت اتاق 

 



 

 

 هال 

ٔیثاضذ تّفٗ تا ٔیش سیز تّفٙی یه وٕذ دیٛاری ٔتزی 6ٚاحذ دارای دٚ وا٘اپٝ تخت خٛاب ضٛ یه تّٛیشیٖٛ  یه ػذد فزش 

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ9است ٔساحت ٞز ٞاَ 

 اتاق خواب 

ٔتز 6ٚ یه ٔیش اطٛ ٚ یه سطٛار  ٔیثاضذ ٔساحت اتاق خٛاب دارای دٚ تخت ته ٘فزٜ یه ٔیش  ٚ آیٙٝ تٝ ٕٞزاٜ پاتختی  

  ٔزتغ ٔیثاضذ

 آشپزخانه

ثاضذ أا جٟت ضستٗ ظزٚف وارتزی دارد آضپشخا٘ٝ فضای تخصٛصی را اضغاَ در ایٗ ٔىاٖ أىاٖ پخت ٚ پش غذا ٔمذٚر ٕ٘ی

 یخچاَ ٚ  MDFتا واتیٙت ٘ىزدٜ است ٚ جشئی اس ٞاَ ٔیثاضذ 

 سرویس بهداشتی

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ0سزٚیس تٛاِت حٕاْ در داخُ ٞٓ ٔیثاضذ تٝ ٔساحت 

  سازه



ضذٜ است تاسیسات  تٝ صٛرت تٛوار ٔیثاضذ وٝ ٞز ٔاٜ ٔیثایست ایٗ ساختٕاٖ اس تزویة اسىّت تتٙی ٚ سمف تتٙی تطىیُ 

 اس طزیك تاسدیذ ٔحُ ٚ تزرسی ػذْ ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا ٚ چه وزدٖ چزاغٟا اس ػذْ ٚجٛد خزاتی آٌاٞی پیذا وزد

 واحدها اجسا

 ٚاحذٞا دارای یه اتاق خٛاب یه آضپشخا٘ٝ ٚ یه ٞاَ ٔیثاضٙذ 

ٔاٜ یىثار تزرسی ضٛد وٝ در صٛرت ِك ضذٖ یا تا دٚغاب یا تا 6تٟتز است ٞز وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ وٝ 

 تزداضتٗ وف اصالح ٌزدد

جٟت درس تٙذی ٔحُ تماطغ دیٛارٞا تا در یا تا وف اس لز٘یش ٞای  سٍٙی استفادٜ ضٛد است  ٚ ٞز ضص ٔاٜ تٟتز است وٙتزَ 

 ضٛ٘ذ

در طی ٞز دٚرٜ تخّیٝ تایذ ٔزتة ضٛ٘ذ تطىٟا ٚ تاِطتٟاتایذ تا ٞز اتاق خٛاب دارای دٚ تخت یه ٘فزٜ ٔیثاضذ وٝ تخت ٞا 

ٔاٞٝ ضستٝ ضٛ٘ذ .سطٛح تخت تا ٔٛاد 5ٔحَّٛ ضذػفٛ٘ی  وأال ضذػفٛ٘ی ٌزد٘ذ ٕٞچٙیٗ پتٛٞا ٚ رٚیٝ تاِطتٟا در ٞز دٚرٜ 

 ضذػفٛ٘ی وأال تٕیش ضٛ٘ذ

 یٖٛ  در ٞز ٚاحذ لزار دارد.ٞز ٞاَ دارای دٚ وا٘اپٝ  ته ٘فزٜ تختخٛاب ضٛ ٔیثاضذ ٕٞچٙیٗ  یه تّٛیش

 ٔثّٟا تایذ پایٝ ٚ دستٝ آٖ وأال ضذػفٛ٘ی ضٛد.حتٕا ِٛال ٞا ٚ تاسضٛٞای ٔثُ چه ضٛد

 وٙتزَ تّٛیشیٖٛ تا دستٕاِٟای ٔزتٛطٝ ضذػفٛ٘ی ضٛد

 تٕاْ وٙج دیٛارٞا ٚ وٕذٞای دیٛاری حتٕا ٞز ٔاٜ یىثار تایذ ضذػفٛ٘ی ضٛد

 ی وطیذٜ ضٛدوف ٞاَ حتٕا تا ٔٛاد ضذػفٛ٘ی وٙٙذٜ ت

ٔاٞٝ تا یذ ضأپٛ فزش وطیذٜ ضٛد ٕٞچٙیٗ پس اس دٚرٜ تخّیٝ تایذ جارٚ وطیذٜ ضٛد ٚ ٞز ضص یىثار 5فزضٟا در ٞز دٚرٜ 

 ضستٝ ضٛ٘ذ

 لثُ اس تحٛیُ ٞز تار ا تاق تایذ تاطزیٟای ساػت ٚ وٙتزَ چه ضٛد

 تّٛیشیٖٛ ٞا تایذ لثُ اس تحٛیُ چه ضٛد وٝ آ٘تٗ ٚ وا٘اِٟا تٙظیٓ تاضٙذ

ٕٞچٙیٗ پٙجزٜ ٞای ٞز اتاق تایذ چه ضٛ٘ذ وٝ ِٛالٞا ٚ دستٍیزٜ ٞای آٟ٘ا سآِ تاضذ ٚضىستٍی یا پٛسیذٌی ٘ذاضتٝ تاضٙذ 

 ٚ  وٝ ٘حٜٛ تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚ ٞفتٝ یىثار تا ضیطٝ پان وٗ تایذ ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ا٘جاْ ضٛد

 آشپسخانه

 طٛیی ٔیثاضذٚ سیٙه ظزف MDFآضپشخا٘ٝ ٞا دارای واتیٙت 



 وٝ وف ٚدیٛارٜ ٚ رٚی واتیٙتٟا ٞز تار تؼذ اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ ضذػفٛ٘ی ٚ دستٕاَ وطی ضٛد

 ٔایغ ظزفطٛیی ٞز دفؼٝ پز ضٛد

ضیزآالت ٚ ٔجاری خزٚجی آب ٞز دفؼٝ تٝ صٛرت دٚرٜ ای چه ضٛد ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ساختٕاٖ ٞٓ اس ٘ظز ػذْ 

 ضٛ٘ذ پٛسیذٌی ٞٓ ٘ذاضتٗ ٘طتی تزرسی

ٔاٜ تزرسی ضٛد وٝ دچار پٛسیذٌی ٘طذٜ تاضٙذ وٝ در صٛرت ٚلٛع تا تؼٕیز لسٕت فزسٛدٜ ٔا٘غ اس 6ٚضؼیت واتیٙتٟا تایذ ٞز 

 تیٗ رفتٗ واتیٙت ضٛ٘ذ.

 تزرسی ٚضؼیت ِٛالٞای درب واتیٙتٟا

 تٕاْ ظزٚف ٞز دفؼٝ پس اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ ضذػفٛ٘ی ٌزدد

 اتاق تایذ وأال ضستطٛ ٚضذػفٛ٘ی ضٛدسطُ ستاِٝ پس اس ٞز تار تخّیٝ 

 سرویسها

 سزٚیسٟا دارای دٚش حٕاْ ٚ سزٚیس ضزلی ٚفزٍ٘ی ٚ سطٛار ٚ سزٚیس وأُ رٚضٛیی ٔیثاضذ

 وٝ دٚضٟا تایذ تٝ طٛر ٔزتة اس لسٕت سز دٚش ٚ ضیز آالت چه ضٛد

 ٘حٜٛ خزٚج آب اس راٜ آب ٞا تایذ تٝ طٛر ٔزتة چه ضٛد

 تخّیٝ اتاق تٝ طٛر وأُ ضذ ػفٛ٘ی ٌزددسزٚیسٟا تایذ پس اس ٞز تار 

ٔحُ ٞای اتصاَ سزٚیسٟا تٝ وف تٝ دلت ٚ ٞز تار پس اس تخّیٝ تاسرسی ضٛد تا اس ػذْ تزن در ٔحُ اتصاَ اطٕیٙاٖ حاصُ 

 ضٛد

 تٛصیٝ ٔیطٛد وٝ
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تزرسی سآِ تٛدٖ تٛری پٙجزٜ ٞا ٚ  9

 ضیطٝ ٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

تّٛیشیووٖٛ ٞووا تایووذ ٞفتٍووی چووه      6

)تزرسوووی وا٘اِٟا،تزرسوووی صووووفحٝ   ضوووٛد 

 (ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ،وٙتزِٟا

   

تاسیسات  توٝ صوٛرت تٛووار ٔیثاضوذ      7

وووٝ ٞووز ٔوواٜ ٔیثایسووت اس طزیووك     

تاسدیووووذ ٔحووووُ ٚ تزرسووووی ػووووذْ 

 ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا

   

تزرسووی ػووایك تٙووذی درسٞووا ٞووز سووٝ  8

 ٔاٜ یىثار

   

تزرسووی سیسووتٓ اػووالٖ حزیووك تووٝ     9

 صٛرت ساال٘ٝ
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 103اتاق های 

 ٚاحذ دارای یه اتاق خٛاب ،آضپشخا٘ٝ ، یه ٞاَ ٚسزٚیس تٟذاضتی ٚ حٕاْ  ٔیثاضٙذ 

 وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ دیٛارٞا ٌچی تا رً٘ پالستیه ٔیثاضٙذ

 ٘فز ٔیثاضذ6ظزفیت اتاق 

 



 

 

 هال 

ٔیش سیز تّفٙی یه وٕذ دیٛاری ٔتزی ٔیثاضذ تّفٗ تا 6ٚاحذ دارای دٚ وا٘اپٝ تخت خٛاب ضٛ یه تّٛیشیٖٛ  یه ػذد فزش 

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ03است ٔساحت ٞز ٞاَ 

 اتاق خواب 

ٚ یه ٔیش اطٛ ٚ یه سطٛار  ٔیثاضذ ٔساحت یه ٔیش  ٚ آیٙٝ تٝ ٕٞزاٜ پاتختی  ٚ یه تخت دٚ٘فزٜ  دارای دٚ تخت ته ٘فزٜ 

  ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ05اتاق خٛاب 

 آشپزخانه

در ایٗ ٔىاٖ أىاٖ پخت ٚ پش غذا ٔمذٚر ٕ٘یثاضذ أا جٟت ضستٗ ظزٚف وارتزی دارد آضپشخا٘ٝ فضای تخصٛصی را اضغاَ 

 یخچاَ ٚ  MDFتا واتیٙت ٘ىزدٜ است ٚ جشئی اس ٞاَ ٔیثاضذ 

 سرویس بهداشتی

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ0سزٚیس تٛاِت حٕاْ در داخُ ٞٓ ٔیثاضذ تٝ ٔساحت 



  سازه

ایٗ ساختٕاٖ اس تزویة اسىّت تتٙی ٚ سمف تتٙی تطىیُ ضذٜ است تاسیسات  تٝ صٛرت تٛوار ٔیثاضذ وٝ ٞز ٔاٜ ٔیثایست 

 ِٛٝ ٞا ٚ چه وزدٖ چزاغٟا اس ػذْ ٚجٛد خزاتی آٌاٞی پیذا وزداس طزیك تاسدیذ ٔحُ ٚ تزرسی ػذْ ٌزفتٍی ِ

 واحدها اجسا

 ٚاحذٞا دارای یه اتاق خٛاب یه آضپشخا٘ٝ ٚ یه ٞاَ ٔیثاضٙذ 

ٔاٜ یىثار تزرسی ضٛد وٝ در صٛرت ِك ضذٖ یا تا دٚغاب یا تا 6وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ وٝ تٟتز است ٞز 

 تزداضتٗ وف اصالح ٌزدد

درس تٙذی ٔحُ تماطغ دیٛارٞا تا در یا تا وف اس لز٘یش ٞای  سٍٙی استفادٜ ضٛد است  ٚ ٞز ضص ٔاٜ تٟتز است وٙتزَ جٟت 

 ضٛ٘ذ

ٞز اتاق خٛاب دارای دٚ تخت یه ٘فزٜ ٚ یه تخت دٚ٘فزٜ ٔیثاضذ وٝ تخت ٞا در طی ٞز دٚرٜ تخّیٝ تایذ ٔزتة ضٛ٘ذ تطىٟا 

ٔاٞٝ ضستٝ ضٛ٘ذ 5ضذػفٛ٘ی ٌزد٘ذ ٕٞچٙیٗ پتٛٞا ٚ رٚیٝ تاِطتٟا در ٞز دٚرٜ ٚ تاِطتٟاتایذ تا ٔحَّٛ ضذػفٛ٘ی  وأال 

 .سطٛح تخت تا ٔٛاد ضذػفٛ٘ی وأال تٕیش ضٛ٘ذ

 ٞز ٞاَ دارای دٚ وا٘اپٝ  ته ٘فزٜ تختخٛاب ضٛ ٔیثاضذ ٕٞچٙیٗ  یه تّٛیشیٖٛ  در ٞز ٚاحذ لزار دارد.

  ٞا ٚ تاسضٛٞای ٔثُ چه ضٛدٔثّٟا تایذ پایٝ ٚ دستٝ آٖ وأال ضذػفٛ٘ی ضٛد.حتٕا ِٛال

 وٙتزَ تّٛیشیٖٛ تا دستٕاِٟای ٔزتٛطٝ ضذػفٛ٘ی ضٛد

 تٕاْ وٙج دیٛارٞا ٚ وٕذٞای دیٛاری حتٕا ٞز ٔاٜ یىثار تایذ ضذػفٛ٘ی ضٛد

 وف ٞاَ حتٕا تا ٔٛاد ضذػفٛ٘ی وٙٙذٜ تی وطیذٜ ضٛد

تخّیٝ تایذ جارٚ وطیذٜ ضٛد ٚ ٞز ضص یىثار ٔاٞٝ تا یذ ضأپٛ فزش وطیذٜ ضٛد ٕٞچٙیٗ پس اس دٚرٜ 5فزضٟا در ٞز دٚرٜ 

 ضستٝ ضٛ٘ذ

 لثُ اس تحٛیُ ٞز تار ا تاق تایذ تاطزیٟای ساػت ٚ وٙتزَ چه ضٛد

 تّٛیشیٖٛ ٞا تایذ لثُ اس تحٛیُ چه ضٛد وٝ آ٘تٗ ٚ وا٘اِٟا تٙظیٓ تاضٙذ

ٚضىستٍی یا پٛسیذٌی ٘ذاضتٝ تاضٙذ ٕٞچٙیٗ پٙجزٜ ٞای ٞز اتاق تایذ چه ضٛ٘ذ وٝ ِٛالٞا ٚ دستٍیزٜ ٞای آٟ٘ا سآِ تاضذ 

 ٚ  وٝ ٘حٜٛ تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚ ٞفتٝ یىثار تا ضیطٝ پان وٗ تایذ ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ا٘جاْ ضٛد



 آشپسخانه

 ٚ سیٙه ظزفطٛیی ٔیثاضذ MDFآضپشخا٘ٝ ٞا دارای واتیٙت 

 فٛ٘ی ٚ دستٕاَ وطی ضٛدوٝ وف ٚدیٛارٜ ٚ رٚی واتیٙتٟا ٞز تار تؼذ اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ ضذػ

 ٔایغ ظزفطٛیی ٞز دفؼٝ پز ضٛد

ضیزآالت ٚ ٔجاری خزٚجی آب ٞز دفؼٝ تٝ صٛرت دٚرٜ ای چه ضٛد ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ساختٕاٖ ٞٓ اس ٘ظز ػذْ 

 پٛسیذٌی ٞٓ ٘ذاضتٗ ٘طتی تزرسی ضٛ٘ذ

صٛرت ٚلٛع تا تؼٕیز لسٕت فزسٛدٜ ٔا٘غ اس ٔاٜ تزرسی ضٛد وٝ دچار پٛسیذٌی ٘طذٜ تاضٙذ وٝ در 6ٚضؼیت واتیٙتٟا تایذ ٞز 

 تیٗ رفتٗ واتیٙت ضٛ٘ذ.

 تزرسی ٚضؼیت ِٛالٞای درب واتیٙتٟا

 تٕاْ ظزٚف ٞز دفؼٝ پس اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ ضذػفٛ٘ی ٌزدد

 سطُ ستاِٝ پس اس ٞز تار تخّیٝ اتاق تایذ وأال ضستطٛ ٚضذػفٛ٘ی ضٛد

 سرویسها

 ی ٚفزٍ٘ی ٚ سطٛار ٚ سزٚیس وأُ رٚضٛیی ٔیثاضذسزٚیسٟا دارای دٚش حٕاْ ٚ سزٚیس ضزل

 وٝ دٚضٟا تایذ تٝ طٛر ٔزتة اس لسٕت سز دٚش ٚ ضیز آالت چه ضٛد

 ٘حٜٛ خزٚج آب اس راٜ آب ٞا تایذ تٝ طٛر ٔزتة چه ضٛد

 سزٚیسٟا تایذ پس اس ٞز تار تخّیٝ اتاق تٝ طٛر وأُ ضذ ػفٛ٘ی ٌزدد

تار پس اس تخّیٝ تاسرسی ضٛد تا اس ػذْ تزن در ٔحُ اتصاَ اطٕیٙاٖ حاصُ ٔحُ ٞای اتصاَ سزٚیسٟا تٝ وف تٝ دلت ٚ ٞز 

 ضٛد

 تٛصیٝ ٔیطٛد وٝ

اضذ،اس جا وٙذٜ ٘طذٜ تاضذ،ضىطستٍی تپزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ ٚ تزرسی وّیٝ وّیذ ٚ پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق) تؼٛیض چزاغٟا-0

 (٘ذاضتٝ تاضٙذ

 (،وٙتزِٟاتزرسی وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ)تّٛیشیٖٛ ٞا تایذ ٞفتٍی چه ضٛد -5



 ت تٛوار ٔیثاضذ وٝ ٞز ٔاٜ ٔیثایست اس طزیك تاسدیذ ٔحُ ٚ تزرسی ػذْ ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞاتاسیسات  تٝ صٛر -0

 (تزرسی وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ) تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقچه وزدٖ  تّٛیشیٖٛ -4

 تزرسی سیستٓ اػالٖ حزیك تٝ صٛرت ساال٘ٝ -9

 ٞز ساَ وّیٝ أٛر رً٘ آٔیشی-6

 ٞز سٝ ٔاٜ یىثار درسٞاتزرسی ػایك تٙذی -7

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق تزرسی ٚضؼیت درتٟا ٚ ِٛالٞا ٚ یزاق درتٟا-8

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقٞا ٚ ضیطٝ ٞا  تزرسی سآِ تٛدٖ تٛری پٙجزٜ-9

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقچه وزدٖ ضیز آالت -03

 تؼٛیض تاطزی ساػت ٞز ساَ یىثار-00

 ایٕٙی ٔثّٟا ٞز ساَ یه ٔزتثٝتزرسی ٚضؼیت  -05

 ٔاٜ یىثار6تزرسی ػذْ پٛسیذٌی واتیٙتٟا ٞز -00

 چه وزدٖ سزٔایص یخچاَ تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ-04
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تؼٛیض چزاغٟا ٚ تزرسی وّیٝ وّیذ ٚ 

پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ 

پزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ تاضذ،اس جا وٙذٜ اتاق)

 (٘طذٜ تاضذ،ضىطستٍی ٘ذاضتٝ تاضٙذ

  

 

 

 

چووه وووزدٖ  تّٛیشیووٖٛ تؼووذ اس ٞووز    5

)تزرسوووووی  ٘ٛتوووووت تخّیوووووٝ اتووووواق

 (وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ

   

چووه وووزدٖ ضوویز آالت تؼووذ اس ٞووز    0

 ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

تزرسووی ٚضووؼیت درتٟووا ٚ ِٛالٞووا ٚ     4

یووزاق درتٟووا تؼووذ اس ٞووز ٘ٛتووت تخّیووٝ 

 اتاق

   

تزرسی سآِ تٛدٖ تٛری پٙجزٜ ٞا ٚ  9

 ضیطٝ ٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

تّٛیشیووٖٛ ٞووا تایووذ ٞفتٍووی چووه      6

)تزرسوووی وا٘اِٟا،تزرسوووی صووووفحٝ   ضوووٛد 

 (ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ،وٙتزِٟا

   

تاسیسات  توٝ صوٛرت تٛووار ٔیثاضوذ      7

وووٝ ٞووز ٔوواٜ ٔیثایسووت اس طزیووك     

تاسدیووووذ ٔحووووُ ٚ تزرسووووی ػووووذْ 

 ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا

   

تزرسووی ػووایك تٙووذی درسٞووا ٞووز سووٝ  8

 ٔاٜ یىثار

   



تووٝ تزرسووی سیسووتٓ اػووالٖ حزیووك    9

 صٛرت ساال٘ٝ

   

    وّیٝ أٛر رً٘ آٔیشی ٞز ساَ 11

 

تؼووٛیض توواطزی سوواػت ٞووز سوواَ     11

 یىثار

   

تزرسووی ٚضووؼیت ایٕٙووی ٔثّٟووا ٞووز    11

 ساَ یه ٔزتثٝ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

تختٟا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت ٔزتة وزدٖ   .0

 تخّیٝ اتاق

   

ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ تطىٟا ٚ تاِطتٟا تؼذ   .5

 اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

ضستطٛی رٚیٝ تاِطتٟا ٚ پتٛٞا تؼذ اس   .0

 ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

ضستٝ ضذٖ تٕاْ سطٛح تخت تؼذ اس   .4

)تاج تخت،ِثٝ ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

 تخت،پایٝ تخت ،تذ٘ٝ (

   

وزدٖ ٔیشٞا ٚ صٙذِیٟا تؼذ ضذ ػفٛ٘ی   .9

رٚی ٔیش،رٚی )اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

 (صٙذِیٟا،رٚی پایٝ ٞای ٔیش ٚ صٙذِی

   

دٖ ٞاَ تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ستی   .6

ٚضستطٛی وأُ تی تؼذ اس اتٕاْ  اتاق

 وار

   

جارٚ سدٖ فزش تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ   .7

 اتاق

   

ضستٗ وف ٚدیٛارٜ ٚ رٚی واتیٙتٟا ٚ   .8

تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ٌاس ٚ تاالی ٞٛد 

 اتاق

   

پز وزدٖ ٔایغ ظزفطٛیی ٚ دستطٛیی   .9

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   



ضستطٛ ٚ ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ تٕاْ   .03

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقظزٚف 

   

تزرسووی خوواِی ٘ثووٛدٖ لٙووذاٖ ضووىز     .00

٘ٛتووت  تؼووذ اس ٞووز پوواش ٚ ٕ٘ىووذاٟ٘ا  

 تخّیٝ اتاق

 

   

تؼذ اس ٞز ٘ٛتت ضستطٛی سطُ ستاِٝ   .05

 تخّیٝ اتاق

   

تؼذ ضستطٛی وأُ سزٚیسٟا ٚ حٕاْ   .00

 اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

    تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚٞفتٝ  .04

 ٔاٜ یىثار5ضأپٛ فزش وطیذٖ ٞز   .09

 

   

    ضستٗ فزضٟا ٞز ضص ٔاٜ یىثار  .06

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 504-404-304-204-104اتاق های 

 ٚاحذ دارای یه اتاق خٛاب ،آضپشخا٘ٝ ، یه ٞاَ ٚسزٚیس تٟذاضتی ٚ حٕاْ  ٔیثاضٙذ 

 وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ دیٛارٞا ٌچی تا رً٘ پالستیه ٔیثاضٙذ

 ٘فز ٔیثاضذ4ظزفیت اتاق 

 



 

 

 هال 

ٔتزی ٔیثاضذ تّفٗ تا ٔیش سیز تّفٙی یه وٕذ دیٛاری 6ٚاحذ دارای دٚ وا٘اپٝ تخت خٛاب ضٛ یه تّٛیشیٖٛ  یه ػذد فزش 

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ9است ٔساحت ٞز ٞاَ 

 اتاق خواب 

ٔتز 6ٚ یه ٔیش اطٛ ٚ یه سطٛار  ٔیثاضذ ٔساحت اتاق خٛاب دارای دٚ تخت ته ٘فزٜ یه ٔیش  ٚ آیٙٝ تٝ ٕٞزاٜ پاتختی  

  ٔزتغ ٔیثاضذ

 آشپزخانه

ٚر ٕ٘یثاضذ أا جٟت ضستٗ ظزٚف وارتزی دارد آضپشخا٘ٝ فضای تخصٛصی را اضغاَ در ایٗ ٔىاٖ أىاٖ پخت ٚ پش غذا ٔمذ

 یخچاَ ٚ  MDFتا واتیٙت ٘ىزدٜ است ٚ جشئی اس ٞاَ ٔیثاضذ 

 سرویس بهداشتی

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ0سزٚیس تٛاِت حٕاْ در داخُ ٞٓ ٔیثاضذ تٝ ٔساحت 



  سازه

تطىیُ ضذٜ است تاسیسات  تٝ صٛرت تٛوار ٔیثاضذ وٝ ٞز ٔاٜ ٔیثایست ایٗ ساختٕاٖ اس تزویة اسىّت تتٙی ٚ سمف تتٙی 

 اس طزیك تاسدیذ ٔحُ ٚ تزرسی ػذْ ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا ٚ چه وزدٖ چزاغٟا اس ػذْ ٚجٛد خزاتی آٌاٞی پیذا وزد

 واحدها اجسا

 ٚاحذٞا دارای یه اتاق خٛاب یه آضپشخا٘ٝ ٚ یه ٞاَ ٔیثاضٙذ 

ٔاٜ یىثار تزرسی ضٛد وٝ در صٛرت ِك ضذٖ یا تا دٚغاب یا تا 6ضذ وٝ تٟتز است ٞز وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثا

 تزداضتٗ وف اصالح ٌزدد

جٟت درس تٙذی ٔحُ تماطغ دیٛارٞا تا در یا تا وف اس لز٘یش ٞای  سٍٙی استفادٜ ضٛد است  ٚ ٞز ضص ٔاٜ تٟتز است وٙتزَ 

 ضٛ٘ذ

خت ٞا در طی ٞز دٚرٜ تخّیٝ تایذ ٔزتة ضٛ٘ذ تطىٟا ٚ تاِطتٟاتایذ تا ٞز اتاق خٛاب دارای دٚ تخت یه ٘فزٜ ٔیثاضذ وٝ ت

ٔاٞٝ ضستٝ ضٛ٘ذ .سطٛح تخت تا ٔٛاد 5ٔحَّٛ ضذػفٛ٘ی  وأال ضذػفٛ٘ی ٌزد٘ذ ٕٞچٙیٗ پتٛٞا ٚ رٚیٝ تاِطتٟا در ٞز دٚرٜ 

 ضذػفٛ٘ی وأال تٕیش ضٛ٘ذ

 تّٛیشیٖٛ  در ٞز ٚاحذ لزار دارد. ٞز ٞاَ دارای دٚ وا٘اپٝ  ته ٘فزٜ تختخٛاب ضٛ ٔیثاضذ ٕٞچٙیٗ  یه

 ٔثّٟا تایذ پایٝ ٚ دستٝ آٖ وأال ضذػفٛ٘ی ضٛد.حتٕا ِٛال ٞا ٚ تاسضٛٞای ٔثُ چه ضٛد

 وٙتزَ تّٛیشیٖٛ تا دستٕاِٟای ٔزتٛطٝ ضذػفٛ٘ی ضٛد

 تٕاْ وٙج دیٛارٞا ٚ وٕذٞای دیٛاری حتٕا ٞز ٔاٜ یىثار تایذ ضذػفٛ٘ی ضٛد

 ٙٙذٜ تی وطیذٜ ضٛدوف ٞاَ حتٕا تا ٔٛاد ضذػفٛ٘ی و

ٔاٞٝ تا یذ ضأپٛ فزش وطیذٜ ضٛد ٕٞچٙیٗ پس اس دٚرٜ تخّیٝ تایذ جارٚ وطیذٜ ضٛد ٚ ٞز ضص یىثار 5فزضٟا در ٞز دٚرٜ 

 ضستٝ ضٛ٘ذ

 لثُ اس تحٛیُ ٞز تار ا تاق تایذ تاطزیٟای ساػت ٚ وٙتزَ چه ضٛد

 تاضٙذتّٛیشیٖٛ ٞا تایذ لثُ اس تحٛیُ چه ضٛد وٝ آ٘تٗ ٚ وا٘اِٟا تٙظیٓ 

ٕٞچٙیٗ پٙجزٜ ٞای ٞز اتاق تایذ چه ضٛ٘ذ وٝ ِٛالٞا ٚ دستٍیزٜ ٞای آٟ٘ا سآِ تاضذ ٚضىستٍی یا پٛسیذٌی ٘ذاضتٝ تاضٙذ 

 ٚ  وٝ ٘حٜٛ تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚ ٞفتٝ یىثار تا ضیطٝ پان وٗ تایذ ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ا٘جاْ ضٛد



 آشپسخانه

 ٚ سیٙه ظزفطٛیی ٔیثاضذ MDFآضپشخا٘ٝ ٞا دارای واتیٙت 

 وٝ وف ٚدیٛارٜ ٚ رٚی واتیٙتٟا ٞز تار تؼذ اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ ضذػفٛ٘ی ٚ دستٕاَ وطی ضٛد

 ٔایغ ظزفطٛیی ٞز دفؼٝ پز ضٛد

ضیزآالت ٚ ٔجاری خزٚجی آب ٞز دفؼٝ تٝ صٛرت دٚرٜ ای چه ضٛد ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ساختٕاٖ ٞٓ اس ٘ظز ػذْ 

 ٘طتی تزرسی ضٛ٘ذ پٛسیذٌی ٞٓ ٘ذاضتٗ

ٔاٜ تزرسی ضٛد وٝ دچار پٛسیذٌی ٘طذٜ تاضٙذ وٝ در صٛرت ٚلٛع تا تؼٕیز لسٕت فزسٛدٜ ٔا٘غ اس 6ٚضؼیت واتیٙتٟا تایذ ٞز 

 تیٗ رفتٗ واتیٙت ضٛ٘ذ.

 تزرسی ٚضؼیت ِٛالٞای درب واتیٙتٟا

 تٕاْ ظزٚف ٞز دفؼٝ پس اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ ضذػفٛ٘ی ٌزدد

 تار تخّیٝ اتاق تایذ وأال ضستطٛ ٚضذػفٛ٘ی ضٛد سطُ ستاِٝ پس اس ٞز

 سرویسها

 سزٚیسٟا دارای دٚش حٕاْ ٚ سزٚیس ضزلی ٚفزٍ٘ی ٚ سطٛار ٚ سزٚیس وأُ رٚضٛیی ٔیثاضذ

 وٝ دٚضٟا تایذ تٝ طٛر ٔزتة اس لسٕت سز دٚش ٚ ضیز آالت چه ضٛد

 ٘حٜٛ خزٚج آب اس راٜ آب ٞا تایذ تٝ طٛر ٔزتة چه ضٛد

 اس ٞز تار تخّیٝ اتاق تٝ طٛر وأُ ضذ ػفٛ٘ی ٌزدد سزٚیسٟا تایذ پس

ٔحُ ٞای اتصاَ سزٚیسٟا تٝ وف تٝ دلت ٚ ٞز تار پس اس تخّیٝ تاسرسی ضٛد تا اس ػذْ تزن در ٔحُ اتصاَ اطٕیٙاٖ حاصُ 

 ضٛد

 تٛصیٝ ٔیطٛد وٝ

اضذ،اس جا وٙذٜ ٘طذٜ تاضذ،ضىطستٍی تپزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ ٚ تزرسی وّیٝ وّیذ ٚ پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق) تؼٛیض چزاغٟا-0

 (٘ذاضتٝ تاضٙذ

 (،وٙتزِٟاتزرسی وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ)ا تایذ ٞفتٍی چه ضٛدتّٛیشیٖٛ ٞ -5
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تزرسی وّیٝ وّیذ ٚ تؼٛیض چزاغٟا ٚ 

پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ 

پزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ تاضذ،اس جا وٙذٜ اتاق)

 (٘طذٜ تاضذ،ضىطستٍی ٘ذاضتٝ تاضٙذ

  

 

 

 

چووه وووزدٖ  تّٛیشیووٖٛ تؼووذ اس ٞووز    5

)تزرسوووووی  ٘ٛتوووووت تخّیوووووٝ اتووووواق

 (وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ

   

چووه وووزدٖ ضوویز آالت تؼووذ اس ٞووز    0

 اتاق٘ٛتت تخّیٝ 

   

تزرسووی ٚضووؼیت درتٟووا ٚ ِٛالٞووا ٚ     4

یووزاق درتٟووا تؼووذ اس ٞووز ٘ٛتووت تخّیووٝ 

 اتاق

   

تزرسی سآِ تٛدٖ تٛری پٙجزٜ ٞا ٚ  9

 ضیطٝ ٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

تّٛیشیووٖٛ ٞووا تایووذ ٞفتٍووی چووه      6

)تزرسوووی وا٘اِٟا،تزرسوووی صووووفحٝ   ضوووٛد 

 (ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ،وٙتزِٟا

   

صوٛرت تٛووار ٔیثاضوذ    تاسیسات  توٝ   7

وووٝ ٞووز ٔوواٜ ٔیثایسووت اس طزیووك     

تاسدیووووذ ٔحووووُ ٚ تزرسووووی ػووووذْ 

 ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا

   

تزرسووی ػووایك تٙووذی درسٞووا ٞووز سووٝ  8

 ٔاٜ یىثار

   

تزرسووی سیسووتٓ اػووالٖ حزیووك تووٝ     9

 صٛرت ساال٘ٝ

   



    وّیٝ أٛر رً٘ آٔیشی ٞز ساَ 11

 

تؼووٛیض توواطزی سوواػت ٞووز سوواَ     11

 یىثار

   

ٚضووؼیت ایٕٙووی ٔثّٟووا ٞووز   تزرسووی  11

 ساَ یه ٔزتثٝ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تٟا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت ٔزتة وزدٖ تخ  .0

 تخّیٝ اتاق

   

ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ تطىٟا ٚ تاِطتٟا تؼذ   .5

 اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

ضستطٛی رٚیٝ تاِطتٟا ٚ پتٛٞا تؼذ اس   .0

 ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

ضستٝ ضذٖ تٕاْ سطٛح تخت تؼذ اس   .4

)تاج تخت،ِثٝ ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

 تخت،پایٝ تخت ،تذ٘ٝ (

   

ٔیشٞا ٚ صٙذِیٟا تؼذ ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ   .9

رٚی ٔیش،رٚی )اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

 (صٙذِیٟا،رٚی پایٝ ٞای ٔیش ٚ صٙذِی

   

دٖ ٞاَ تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ستی   .6

ٚضستطٛی وأُ تی تؼذ اس اتٕاْ  اتاق

 وار

   

جارٚ سدٖ فزش تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ   .7

 اتاق

   

ضستٗ وف ٚدیٛارٜ ٚ رٚی واتیٙتٟا ٚ   .8

تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ٌاس ٚ تاالی ٞٛد 

 اتاق

   

پز وزدٖ ٔایغ ظزفطٛیی ٚ دستطٛیی   .9

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

   ضستطٛ ٚ ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ تٕاْ   .03



 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقظزٚف 

تزرسووی خوواِی ٘ثووٛدٖ لٙووذاٖ ضووىز     .00

٘ٛتووت  تؼووذ اس ٞووز پوواش ٚ ٕ٘ىووذاٟ٘ا  

 تخّیٝ اتاق

 

   

تؼذ اس ٞز ٘ٛتت ضستطٛی سطُ ستاِٝ   .05

 تخّیٝ اتاق

   

تؼذ ضستطٛی وأُ سزٚیسٟا ٚ حٕاْ   .00

 اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

    تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚٞفتٝ  .04

 ٔاٜ یىثار5ضأپٛ فزش وطیذٖ ٞز   .09

 

   

    ضستٗ فزضٟا ٞز ضص ٔاٜ یىثار  .06

 

 

 505-405-305-205-105اتاق های 

 ٚاحذ دارای یه اتاق خٛاب ،آضپشخا٘ٝ ، یه ٞاَ ٚسزٚیس تٟذاضتی ٚ حٕاْ  ٔیثاضٙذ 

 وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ دیٛارٞا ٌچی تا رً٘ پالستیه ٔیثاضٙذ

 ٘فز ٔیثاضذ4ظزفیت اتاق 



 

 

 



 هال 

ٔتزی ٔیثاضذ تّفٗ تا ٔیش سیز تّفٙی یه وٕذ دیٛاری 6ٚاحذ دارای دٚ وا٘اپٝ تخت خٛاب ضٛ یه تّٛیشیٖٛ  یه ػذد فزش 

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ9است ٔساحت ٞز ٞاَ 

 اتاق خواب 

ٔتز 6ٚ یه ٔیش اطٛ ٚ یه سطٛار  ٔیثاضذ ٔساحت اتاق خٛاب دارای دٚ تخت ته ٘فزٜ یه ٔیش  ٚ آیٙٝ تٝ ٕٞزاٜ پاتختی  

  ٔزتغ ٔیثاضذ

 آشپزخانه

ٚر ٕ٘یثاضذ أا جٟت ضستٗ ظزٚف وارتزی دارد آضپشخا٘ٝ فضای تخصٛصی را اضغاَ در ایٗ ٔىاٖ أىاٖ پخت ٚ پش غذا ٔمذ

 یخچاَ ٚ  MDFتا واتیٙت ٘ىزدٜ است ٚ جشئی اس ٞاَ ٔیثاضذ 

 سرویس بهداشتی

 ٔتز ٔزتغ ٔیثاضذ0سزٚیس تٛاِت حٕاْ در داخُ ٞٓ ٔیثاضذ تٝ ٔساحت 

  سازه

ایٗ ساختٕاٖ اس تزویة اسىّت تتٙی ٚ سمف تتٙی تطىیُ ضذٜ است تاسیسات  تٝ صٛرت تٛوار ٔیثاضذ وٝ ٞز ٔاٜ ٔیثایست 

 ٚ تزرسی ػذْ ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا ٚ چه وزدٖ چزاغٟا اس ػذْ ٚجٛد خزاتی آٌاٞی پیذا وزد اس طزیك تاسدیذ ٔحُ

 واحدها اجسا

 ٚاحذٞا دارای یه اتاق خٛاب یه آضپشخا٘ٝ ٚ یه ٞاَ ٔیثاضٙذ 

ٔاٜ یىثار تزرسی ضٛد وٝ در صٛرت ِك ضذٖ یا تا دٚغاب یا تا 6وف داخُ ٚاحذٞا  اس سزأیه ٔیثاضذ وٝ تٟتز است ٞز 

 تٗ وف اصالح ٌزددتزداض

جٟت درس تٙذی ٔحُ تماطغ دیٛارٞا تا در یا تا وف اس لز٘یش ٞای  سٍٙی استفادٜ ضٛد است  ٚ ٞز ضص ٔاٜ تٟتز است وٙتزَ 

 ضٛ٘ذ



ٞز اتاق خٛاب دارای دٚ تخت یه ٘فزٜ ٔیثاضذ وٝ تخت ٞا در طی ٞز دٚرٜ تخّیٝ تایذ ٔزتة ضٛ٘ذ تطىٟا ٚ تاِطتٟاتایذ تا 

ٔاٞٝ ضستٝ ضٛ٘ذ .سطٛح تخت تا ٔٛاد 5أال ضذػفٛ٘ی ٌزد٘ذ ٕٞچٙیٗ پتٛٞا ٚ رٚیٝ تاِطتٟا در ٞز دٚرٜ ٔحَّٛ ضذػفٛ٘ی  و

 ضذػفٛ٘ی وأال تٕیش ضٛ٘ذ

 ٞز ٞاَ دارای دٚ وا٘اپٝ  ته ٘فزٜ تختخٛاب ضٛ ٔیثاضذ ٕٞچٙیٗ  یه تّٛیشیٖٛ  در ٞز ٚاحذ لزار دارد.

 ا ِٛال ٞا ٚ تاسضٛٞای ٔثُ چه ضٛدٔثّٟا تایذ پایٝ ٚ دستٝ آٖ وأال ضذػفٛ٘ی ضٛد.حتٕ

 وٙتزَ تّٛیشیٖٛ تا دستٕاِٟای ٔزتٛطٝ ضذػفٛ٘ی ضٛد

 تٕاْ وٙج دیٛارٞا ٚ وٕذٞای دیٛاری حتٕا ٞز ٔاٜ یىثار تایذ ضذػفٛ٘ی ضٛد

 وف ٞاَ حتٕا تا ٔٛاد ضذػفٛ٘ی وٙٙذٜ تی وطیذٜ ضٛد

دٚرٜ تخّیٝ تایذ جارٚ وطیذٜ ضٛد ٚ ٞز ضص یىثار ٔاٞٝ تا یذ ضأپٛ فزش وطیذٜ ضٛد ٕٞچٙیٗ پس اس 5فزضٟا در ٞز دٚرٜ 

 ضستٝ ضٛ٘ذ

 لثُ اس تحٛیُ ٞز تار ا تاق تایذ تاطزیٟای ساػت ٚ وٙتزَ چه ضٛد

 تّٛیشیٖٛ ٞا تایذ لثُ اس تحٛیُ چه ضٛد وٝ آ٘تٗ ٚ وا٘اِٟا تٙظیٓ تاضٙذ

ضذ ٚضىستٍی یا پٛسیذٌی ٘ذاضتٝ تاضٙذ ٕٞچٙیٗ پٙجزٜ ٞای ٞز اتاق تایذ چه ضٛ٘ذ وٝ ِٛالٞا ٚ دستٍیزٜ ٞای آٟ٘ا سآِ تا

 ٚ  وٝ ٘حٜٛ تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚ ٞفتٝ یىثار تا ضیطٝ پان وٗ تایذ ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ا٘جاْ ضٛد

 آشپسخانه

 ٚ سیٙه ظزفطٛیی ٔیثاضذ MDFآضپشخا٘ٝ ٞا دارای واتیٙت 

 ضذػفٛ٘ی ٚ دستٕاَ وطی ضٛدوٝ وف ٚدیٛارٜ ٚ رٚی واتیٙتٟا ٞز تار تؼذ اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ 

 ٔایغ ظزفطٛیی ٞز دفؼٝ پز ضٛد

ضیزآالت ٚ ٔجاری خزٚجی آب ٞز دفؼٝ تٝ صٛرت دٚرٜ ای چه ضٛد ٞٓ اس داخُ ٞٓ اس تیزٖٚ ساختٕاٖ ٞٓ اس ٘ظز ػذْ 

 پٛسیذٌی ٞٓ ٘ذاضتٗ ٘طتی تزرسی ضٛ٘ذ

در صٛرت ٚلٛع تا تؼٕیز لسٕت فزسٛدٜ ٔا٘غ اس ٔاٜ تزرسی ضٛد وٝ دچار پٛسیذٌی ٘طذٜ تاضٙذ وٝ 6ٚضؼیت واتیٙتٟا تایذ ٞز 

 تیٗ رفتٗ واتیٙت ضٛ٘ذ.

 تزرسی ٚضؼیت ِٛالٞای درب واتیٙتٟا

 تٕاْ ظزٚف ٞز دفؼٝ پس اس تخّیٝ وأال ضستٝ ٚ ضذػفٛ٘ی ٌزدد



 سطُ ستاِٝ پس اس ٞز تار تخّیٝ اتاق تایذ وأال ضستطٛ ٚضذػفٛ٘ی ضٛد

 سرویسها

 ضزلی ٚفزٍ٘ی ٚ سطٛار ٚ سزٚیس وأُ رٚضٛیی ٔیثاضذسزٚیسٟا دارای دٚش حٕاْ ٚ سزٚیس 

 وٝ دٚضٟا تایذ تٝ طٛر ٔزتة اس لسٕت سز دٚش ٚ ضیز آالت چه ضٛد

 ٘حٜٛ خزٚج آب اس راٜ آب ٞا تایذ تٝ طٛر ٔزتة چه ضٛد

 سزٚیسٟا تایذ پس اس ٞز تار تخّیٝ اتاق تٝ طٛر وأُ ضذ ػفٛ٘ی ٌزدد

ٞز تار پس اس تخّیٝ تاسرسی ضٛد تا اس ػذْ تزن در ٔحُ اتصاَ اطٕیٙاٖ حاصُ ٔحُ ٞای اتصاَ سزٚیسٟا تٝ وف تٝ دلت ٚ 

 ضٛد

 تٛصیٝ ٔیطٛد وٝ

اضذ،اس جا وٙذٜ ٘طذٜ تاضذ،ضىطستٍی تپزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ ٚ تزرسی وّیٝ وّیذ ٚ پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق) تؼٛیض چزاغٟا-0

 (٘ذاضتٝ تاضٙذ

 (،وٙتزِٟاتزرسی وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ)تّٛیشیٖٛ ٞا تایذ ٞفتٍی چه ضٛد -5

 صٛرت تٛوار ٔیثاضذ وٝ ٞز ٔاٜ ٔیثایست اس طزیك تاسدیذ ٔحُ ٚ تزرسی ػذْ ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞاتاسیسات  تٝ  -0

 (تزرسی وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ) تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقچه وزدٖ  تّٛیشیٖٛ -4

 تزرسی سیستٓ اػالٖ حزیك تٝ صٛرت ساال٘ٝ -9

 ٞز ساَ وّیٝ أٛر رً٘ آٔیشی-6

 ٞز سٝ ٔاٜ یىثار ذی درسٞاتزرسی ػایك تٙ-7

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق تزرسی ٚضؼیت درتٟا ٚ ِٛالٞا ٚ یزاق درتٟا-8

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقٞا ٚ ضیطٝ ٞا  تزرسی سآِ تٛدٖ تٛری پٙجزٜ-9

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقچه وزدٖ ضیز آالت -03

 تؼٛیض تاطزی ساػت ٞز ساَ یىثار-00

 ایٕٙی ٔثّٟا ٞز ساَ یه ٔزتثٝتزرسی ٚضؼیت  -05

 ٔاٜ یىثار6تزرسی ػذْ پٛسیذٌی واتیٙتٟا ٞز -00

 چه وزدٖ سزٔایص یخچاَ تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ-04

 

 



 

 ٔزتة وزدٖ تختٟا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق-1

 ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ تطىٟا ٚ تاِطتٟا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق -5

 قضستطٛی رٚیٝ تاِطتٟا ٚ پتٛٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتا-0

 ضستٝ ضذٖ تٕاْ سطٛح تخت تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق-4

 ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ ٔیشٞا ٚ صٙذِیٟا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق-9

 ضستٗ دیٛارٞا ٚ وٙجٟای اتاق ٞز ٔاٜ یىثار -6

 دٖ ٞاَ تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقستی -7

 ٔا5ٜضأپٛ فزش وطیذٖ ٞز -8

 تاقجارٚ سدٖ فزش تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ا-9

 تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚٞفتٝ -03

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقضستٗ وف ٚدیٛارٜ ٚ رٚی واتیٙتٟا -00

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقپز وزدٖ ٔایغ ظزفطٛیی ٚ دستطٛیی -05

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقضستطٛ ٚ ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ تٕاْ ظزٚف -00

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقاٟ٘ا تزرسی خاِی ٘ثٛدٖ لٙذاٖ ضىز پاش ٚ ٕ٘ىذ04

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقضستطٛی سطُ ستاِٝ -09

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقضستطٛی وأُ سزٚیسٟا ٚ حٕاْ -06

 ٔاٜ یىثار6ضستٗ  فزضٟا ٞز -07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- 

 

وّیٝ وّیذ ٚ تؼٛیض چزاغٟا ٚ تزرسی 

پزیشٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ 

پزیشٞا ِمی ٘ذاضتٝ تاضذ،اس جا وٙذٜ اتاق)

 (٘طذٜ تاضذ،ضىطستٍی ٘ذاضتٝ تاضٙذ

  

 

 

 

چووه وووزدٖ  تّٛیشیووٖٛ تؼووذ اس ٞووز    5

)تزرسوووووی  ٘ٛتوووووت تخّیوووووٝ اتووووواق

 (وا٘اِٟا،تزرسی صفحٝ ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ

   

چووه وووزدٖ ضوویز آالت تؼووذ اس ٞووز    0

 ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

تزرسووی ٚضووؼیت درتٟووا ٚ ِٛالٞووا ٚ     4

یووزاق درتٟووا تؼووذ اس ٞووز ٘ٛتووت تخّیووٝ 

 اتاق

   

تزرسی سآِ تٛدٖ تٛری پٙجزٜ ٞا ٚ  9

 ضیطٝ ٞا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

تّٛیشیووٖٛ ٞووا تایووذ ٞفتٍووی چووه      6

)تزرسوووی وا٘اِٟا،تزرسوووی صووووفحٝ   ضوووٛد 

 (ٕ٘ایص،ٔطىُ آ٘تٗ،وٙتزِٟا

   

تٛووار ٔیثاضوذ   تاسیسات  توٝ صوٛرت    7

وووٝ ٞووز ٔوواٜ ٔیثایسووت اس طزیووك     

تاسدیووووذ ٔحووووُ ٚ تزرسووووی ػووووذْ 

 ٌزفتٍی ِِٛٝ ٞا

   

تزرسووی ػووایك تٙووذی درسٞووا ٞووز سووٝ  8

 ٔاٜ یىثار

   

تزرسووی سیسووتٓ اػووالٖ حزیووك تووٝ     9

 صٛرت ساال٘ٝ

   



    وّیٝ أٛر رً٘ آٔیشی ٞز ساَ 11

 

تؼووٛیض توواطزی سوواػت ٞووز سوواَ     11

 یىثار

   

ایٕٙووی ٔثّٟووا ٞووز  تزرسووی ٚضووؼیت   11

 ساَ یه ٔزتثٝ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تٟا تؼذ اس ٞز ٘ٛتت ٔزتة وزدٖ تخ  .0

 تخّیٝ اتاق

   

ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ تطىٟا ٚ تاِطتٟا تؼذ   .5

 اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

ضستطٛی رٚیٝ تاِطتٟا ٚ پتٛٞا تؼذ اس   .0

 ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

ضستٝ ضذٖ تٕاْ سطٛح تخت تؼذ اس   .4

)تاج تخت،ِثٝ ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

 تخت،پایٝ تخت ،تذ٘ٝ (

   

ٔیشٞا ٚ صٙذِیٟا تؼذ ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ   .9

رٚی ٔیش،رٚی )اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

 (صٙذِیٟا،رٚی پایٝ ٞای ٔیش ٚ صٙذِی

   

دٖ ٞاَ تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ستی   .6

ٚضستطٛی وأُ تی تؼذ اس اتٕاْ  اتاق

 وار

   

جارٚ سدٖ فزش تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ   .7

 اتاق

   

ضستٗ وف ٚدیٛارٜ ٚ رٚی واتیٙتٟا ٚ   .8

تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ ٌاس ٚ تاالی ٞٛد 

 اتاق

   

پز وزدٖ ٔایغ ظزفطٛیی ٚ دستطٛیی   .9

 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

   ضستطٛ ٚ ضذ ػفٛ٘ی وزدٖ تٕاْ   .03



 تؼذ اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاقظزٚف 

تزرسووی خوواِی ٘ثووٛدٖ لٙووذاٖ ضووىز     .00

٘ٛتووت  تؼووذ اس ٞووز پوواش ٚ ٕ٘ىووذاٟ٘ا  

 تخّیٝ اتاق

 

   

تؼذ اس ٞز ٘ٛتت ضستطٛی سطُ ستاِٝ   .05

 تخّیٝ اتاق

   

تؼذ ضستطٛی وأُ سزٚیسٟا ٚ حٕاْ   .00

 اس ٞز ٘ٛتت تخّیٝ اتاق

   

    تٕیش وزدٖ ضیطٝ ٞا ٞز دٚٞفتٝ  .04

 ٔاٜ یىثار5ضأپٛ فزش وطیذٖ ٞز   .09

 

   

    ضستٗ فزضٟا ٞز ضص ٔاٜ یىثار  .06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



،٘یٕی اس 79،اٌز اغّة ٚظایف ا٘جاْ ضذٜ 033اٌز تٕاْ ٚظایف ا٘جاْ ضذٜ  

 در ٘ظز ٌزفتٝ ضٛد ٚ اٌز ٚظایف تٝ ٘حٛ ٔطّٛب ا٘جاْ ٘طذٜ صفز 93ٚظایف ا٘جاْ ضذٜ 

آیا پزسُٙ تاسیاست ٔطاتك ضزح ٚظایف   .0

 ٚظایف ٔحِٛٝ خٛد را ا٘جاْ ٔیذٞٙذ؟

   

آیا پزسُٙ خذٔات ٔطاتك ضزح ٚظایف   .5

 ٚظایف ٔحِٛٝ خٛد را ا٘جاْ ٔیذٞٙذ؟

   

آیا پزسُٙ تاسیاست چه ِیستٟای   .0

 ٔزتٛطٝ را تىٕیُ ٔیىٙٙذ؟

   

آیا پزسُٙ خذٔات چه ِیستٟای ٔزتٛطٝ   .4

 را تىٕیُ ٔیىٙٙذ؟

   

آیا پزسُٙ خا٘ٝ داری ٚظایف ٔحِٛٝ را تٝ   .9

 ٘حٛ ٔطّٛب ا٘جاْ ٔیذٞٙذ؟

   

آیا پزسُٙ خا٘ٝ داری چه ِیستٟای   .6

 ٔزتٛطٝ را تىٕیُ ٔیىٙٙذ؟

   

تزای آٔٛسش پزسُٙ ا٘جاْ  آیا تز٘أٝ ریشی  .7

 ضذٜ است

   

آیا تؼذاد پزسُٙ در ٔاٜ جاری تا تٛجٝ تٝ  ***** .8

حجٓ تزدد ٟٕٔا٘اٖ وافی 

 ٔیثاضذ؟***********

   

آیا ِیست تیٕٝ ٔاٞا٘ٝ پزسُٙ تزرسی   .9

 ٔیطٛد؟

   

آیا پیٕا٘ىار تز اساس حساب ٔطتزن تٝ   .03

 پزسُٙ حمٛق پزداخت ٔیٕٙایذ؟

   

اس پزسُٙ آیا ٘یزٚی  در صٛرت ٘ثٛدٖ یىی  .00

 جایٍشیٗ ٚجٛد دارد؟

   

آیا فزْ رضایت سٙجی اس ٘حٜٛ ارائٝ   .05

 خذٔات در اختیار ٟٕٔا٘اٖ لزار ٔیٍیزد؟

   

 


