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هدف-۱

گذاري مسکن هاي تابعه گروه سرمایهدر پروژههاآنو مشخصاتتابلوها تشریح شیوه نصب 

دامنه كاربرد-۲

گذاري مسکنهاي در دست ساخت گروه سرمایهکلیه پروژه

توزيع-۳

هاي ساختمانی تابعهکلیه شرکت

ها و اختياراتمسئوليت-۴

مسئولاقدامفردی

گذاري مسکنهاي ساختمانی تابعه گروه سرمایهشرکتمسئولیت اجرا1
مدیران پروژهمسئولیت نظارت بر حسن اجرا2
هاها و روشمدیریت سیستممسئولیت انجام بازنگري3
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ا

اقدامات الزم-۵

هـاي  هیه در شـرکت فایل طرح مذکور با فرمت قابل استفاده در نرم افزارهاي گرافیکی، پس از ت§

ریزي و توسعه کسب و کار قـرار  ساختمانی تابعه جهت تایید نهایی باید در اختیار معاونت برنامه

روز کاري نسبت به نهایی نمودن طرح مـذکور اقـدامات   7گیرد و این معاونت بایستی طی مدت 

.نماید

اي در بررسـی  فـه توانـد از خـدمات مشـاورین حر   ریزي و توسعه کسـب وکـار مـی   معاونت برنامه§

.هاي مذکور استفاده نمایدطرح

هـا بـا کمـک مشـاورین در معاونـت      هاي ساختمانی امکان تهیـه طـرح  در صورت تمایل شرکت§

.ریزي و توسعه کسب و کار وجود داردبرنامه

شـامل پروانـه   (روز پـس از اخـذ مجوزهـاي قـانونی     30تابلوي مربوطه باید حداکثر طی مـدت  §

شدن انجام پروژه در مکان مناسب و قابل رؤیت براي عموم نصب شود و تا و قطعی...) ساخت و 

بطـور  همچنین الزم است که کیفیت چـاپ، رنـگ و ظـاهر کلـی تـابلو      . ان پروژه ثابت باشدپای

. مستمر مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز ترمیم یا تعویض گردد

مشخصات تابلو-۶

مشخصات تابلو- 1جدول

ابعاد تابلو

:به شرح زیرCتا A یکی از ابعاد
متر ارتفاع2متر عرض در A:3اندازه 
متر ارتفاع3متر عرض در B:4اندازه 
متر ارتفاع4متر عرض در C:6اندازه 

DPI1200تمام رنگی بر روي بنر با حداقل نوع  چاپ

گذاري مسکنت سرمایههماهنگ با رنگ لوگوي شرکرنگ

فلزيجنس پایه

استفاده از پروژکتور به تعداد مناسبنورپردازي
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اطالعات الزم براي ثبت در تابلو-۷

لوگو و نام شرکت- ۷-۱

ایـن لوگـو  . باشـد 2ابعاد ذکر شده در جدول بایستی حداقل به اندازهگذاري مسکن لوگوي شرکت سرمایه

هـا و مالکیـت صـنعتی بـه     در اداره ثبت شـرکت 5/3/1381-98998اساس طرح ابالغ شده که با شماره بر

بایسـتی در  که در سی دي پیوست موجـود اسـت،   ثبت رسمی رسیده است و براساس مشخصات طراحی

.باالي تابلو و سمت چپ آن قرار گیرد
ي شرکتابعاد لوگو- 2جدول 

ابعاد لوگوحداقل ابعاد تابلو

متر0.5×  0.5متر ارتفاع2متر عرض در A:3اندازه 
متر0.75×  0.75متر ارتفاع3متر عرض در B:4اندازه 
متر1.3×1.3متر ارتفاع4متر عرض در C:6اندازه 

تصوير- ۷-۲

)از نماي کل پروژه3Dبصورت (تصویر پروژه به انتخاب شرکت ساختمانی تابعه 

شعار شرکت- ۷-۳

ا «گذاري مسکنشعار شرکت سرمایه ب ی را ز د وب ز ن  متناسب بـا طراحـی و بصـورت واضـح در     »نـدیس

. تابلو قرار گیرد

نام پروژه- ۷-۴

، ذکـر  )چناران الهیـه پروژة بعنوان مثـال  (نام پروژه بصورت کامل منطبق بر نام مصوب در منشور پروژه 

پـروژه در عنـوان پـروژه مشـخص     در صورت داشتن شریک جهت انجام پروژه، باید مشارکتی بـودن  . گردد

).پروژة مشارکتی چناران الهیهبعنوان مثال (گردد 

نام شرکت ساختماني مجري پروژه بصورت کامل- ۷-۵

کننده طرح پروژه بصورت کاملنام شرکت مشاور تهيه- ۷-۶

نام ناظر يا دستگاه نظارت پروژه- ۷-۷
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مشخصات پروژه شامل - ۷-۸

مساحت زمین-1- 7-8

زیربناي کل-2- 7-8

زیربناي مفید-3- 7-8

.بصورت مسکونی یا تجاري یا اداري مشخص گردد: ژهکاربري پرو-4- 7-8

هاتعداد واحدها و بلوك-5- 7-8

به تفکیک شامل تعداد طبقات زیرین، طبقات پارکینگ، : تعداد طبقات- 6- 7-8

.گرددطبقات همکف و طبقات واحدهاي پروژه می

زمان شروع پروژه-7- 7-8

زمان اتمام پروژه-8- 7-8

اطالعات تماس-۷-۹

و بصورت پررنگاطالعات تماس دفاتر فروش با عنوان مناسب-1- 7-9

)www.hic-iran.com(گذاري مسکن سایت گروه سرمایهآدرس وب-2- 7-9

سایت شرکت ساختمانی تابعه آدرس وب-3- 7-9

اطالعات تماس شرکت ساختمانی تابعه -4- 7-9
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