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 دکتر مجتهدی گردشگری ، مجتمع فرهنگیطرح 

 خالصه طرح و کاربری فضاها 
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 مقدمه ای بر پروژه   ❖

 

متر مربع    الهیجاد    ۱۷،۰۰۰زمینی با  مااااد ا   محایو ه مرکی    کتر مجتهای       فرهنگی فرهنگی بنیاد پروژه مجتمع  

اساتد  یین      امن  ا  ننگیی مرارب ب  راهر ررا  یرفت  اسا ن امی زمیی ک   یسا  م ی از  یرمی بیمی ب  بنید  فرهنگی 

زمیی و  هی  طرح هد و ییمن  هد  مختیف بهره بر ا      ۱:2۰۰۰پس از نقرا  بر ا      ،رایه اسا و اهیاء  کتر مجتهی  ورف  

 بحث و بر سی هد  فراوا  طرح هد  پیرنهد  ، ییمن  مطییب  یس  اعضد  بنید  انتخدب و  دمیی یر مین   از آ ، نهدمتد پس از

آمیزرای    ردب   دن  میزه زنیه مد  فرهیخت     هیب امی پروژه امی اسا  ک  بتیانی سارف اد نیمی  از عرخا   یمده فرهنگی

 د بد اسااتدد ه بهین  از   اساا ن   اامیب بر آ   عرخاا  نمدمی    ا    منطق  الهیجدییننی ) الهیجی(     کتر محمیعیی مجتهی 

هد  هد  انتمدعی و ابگی می فیبیژ  و سااد تد  طعی ی راای   ا  زمیی،  واب  فضاادمی بد رااهر و محیو ه  ی  کدبیی، کن  

 د بد ابگیسادز     امی زمیی ا یاث رای     آمیزرای و عیمی، مجمیع  ا  چنی منظی ه فرهنگی،  یر راگر م ارب محیی و  

   عیمد ری ن مرکی  اهعر  و  اهعر   اهیاب عدبی  بنید ب  فرهنگی، 

زنیه مد   کتر    راادمد سااد تمد  مرکی  بنید  ک  متراا د از  دال هد  نمدم  آهد  فرهنگی و هنر فدز   2     امی کد بر  هد

   طعق  زمر زمیی و هد  همدم ، سادبی،  نتمدعی )  سادب  الایی بنید (هد  او  یسا   مندبع و سارمدم   مرکی آمیزش ،  مجتهی 

هد فروراگده 2د مد  و آ امگدهی زنیه مد   کتر مجتهی  طرا ی و انرا  یاهی راین    فدز  م   طعق  فیردنی ) هب ساط(( بند   

 بینی ریه اس نپی  سنتیمجمیع  پذمرامی نظیر  و  یمده عمیمی هنرهد  سنتیو مراکی عرخ  مح یاله فرهنگی، 

  مرکی  زمیی    محیو ه کتر مجتهی ،    یر رااگر    ردب  مجتمع فرهنگی  عرلاا  پی  بینی راایه برا  امی مجمیع   

  ۵،۰۰۰بد  یافق امراد ،  یو     ،اب  مدو زا ه، عضای هیت  میساس و بدز   ردنینی بنید  و مدبم محترز زمیینندب آرد  ن م 

 ن   نظر یرفت  ریه اس متر مربع 
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 برنامه فیزیکی مجتمع فرهنگی بنیاد در الهیجان خالصه  ❖

 

 اعداد سطح اشغال و زیر بنا به مترمربع
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 مدت زمان اجرای پروژه  ❖

 
 

 
 

 نیروی انسانی و اشتغال قابل پیش بینی: ❖
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زمد  هد  پی  بینی نریه

مجموع 

مدت زمان اجرای پروژه

میه زمد  الزز نه  عمییده  دک بر ا  

اه
م

انرا  فینیانایی 

انرا  اس ی  )ردمد آمد ه سدز  اس ی  و بتی  می  سقف هد(

 میا  چینی

سدد ش  رمی و ن    جهییاه و  دسیاده

ندزک کد  

نمد

 جهیی کر  

ندر
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1
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1
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نیروی انسانی

پرسند می   نیدز

میمرم 

ا ا  

مجموع 

بدغعد 

آرپی

پذمرش

سدبی  ا 

 جد  

 یمد ی و پرتیعدنی

ماتیل آمیزری

ماتیل یدبر 

نگهعدنی

کد یر
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 سرمایه گذاری مورد پیش بینی ❖

 

 

 

 

 

 

 مدیریت اجرای                                                                          

 دکتر مجتهدی،                                                                      
ی

 ۱۴۰۰ شهریور بنیاد فرهنگ

سد تمد  

مرکی 
895

404

300

120

80

40

برآورد هـــزینه های احداث طرح

ندز سد تمد 

60,000,00053,700,000,00010,000,0008,950,000,00010,000,000 دن   کتر مجتهی 

معیغ کد) مدل/مترمربع(بهد  وا ی) مدل(معیغ کد) مدل/مترمربع(بهد  وا ی) مدل(معیغ کد) مدل/مترمربع(بهد  وا ی) مدل(
ماد  )مترمربع(

 جهییاه دسیادهابنی 
مجمیع هیمن  هد

مجمیع  

و و  

 ستی ا  و مجمیع  پذمرامی سنتی

 جد  

50,000,000

50,000,000

20,200,000,000

15,000,000,000

8,950,000,00071,600,000,000

10,000,000

3,000,000,000 10,000,000
51,300,000,000

10,000,000

10,000,000

4,040,000,000

3,000,000,000

15,000,0006,060,000,000

وا ی اردمتی  یپ 1 

وا ی اردمتی  یپ 2 

وا ی  یمد ی و پرتیعدنی

16,800,000,000اردمتی

139,700,000,000مجموع کــــــل برآورد احداث طرح

6,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

1,200,000,000

800,000,000

400,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

1,200,000,000

800,000,000

400,000,000

10,000,000

10,000,000

1839ماد   زمربند  کد ابنی 

139,700,000,000برآو   کد هیمن  طرح

جدول خالصه طرح

5000ماد   عرل  پی  بینی ریه

1535سط( ارغدل

%30  لی سط( ارغدل

17000ماد   کد زمیی


