
 

 

 مراحل ساخت ویال

: زمین مناسب را پیدا کنید1مرحله  . 
، مکان و موقعیت از مهمترین جنبه هاست. اگر قبالً زمین خود را خریداری کرده  هنگام ساخت ویال

باشید ، مجبورید پروژه ساختمان خود را با محدودیت های اراضی مانند ترکیب خاک ، جهت گیری ، 
 .توپوگرافی و نگهداری آب سازگار کنید

 

 اگر زمینی به دست نیاوردید ، با این کار شروع می کنیم: یافتن موقعیت مکانی

 .مکان مطلوبی را برای ویال خود انتخاب کنید
 ویالیی را که قصد ساخت آن را دارید و آن را خریداری کنید انتخاب کنید

الت دسترسی را در نظر بگیریدمشک  

: جلسات با معمار2مرحله   . 
چه به توصیه یک دوست ، چه در مورد پانل های سایت های ساختمان ما ، چه از طریق فهرست و یا 

حتی از وب سایت ما ، از یک فهرست استفاده کنیم ، ما هر زمان آماده ی مالقات با شما و بحث در 
جلسه فرصتی خواهد بود که ما در مورد پروژه و بودجه خود بدانیم تا  مورد پروژه خود هستیم. اولین

بتوانیم اولین پیش نویس درخواست خود را با هم تهیه کنیم. ما از شما دعوت می کنیم تا قبل از اولین 
 .جلسه ما ، فرم مربوط به بخش تماس را پر کنید تا حداکثر اطالعات را در اختیار ما قرار دهید

https://arsesgrp.ir/build-a-villa/
tel://+989127927904/


 

 

 

: پروانه ساخت3مرحله   

مجوز ساختمان می تواند زمانی حاصل شود که ما و دفتر طراحی در هماهنگی ایده ها و بودجه موفق 
 .شده ایم

 .طی سه ماه ثبت شده است و با توجه به مدیریت  باید با این پروژه مقابله کند ساخت و ساز ویال مجوز

: شروع ساخت و ساز ویال4مرحله   

تیم ما اجرای کار را برای جلوگیری از هرگونه خطایی که می تواند منجر به عوارض سنگین و هزینه 
 .های غیرضروری مالی پس از آن شود ، انجام می دهد

زمین با مرحله اول کار برای ساختار ساختمان مطابقت دارد کارهای . 

https://arsesgrp.ir/villa-construction/
https://arsesgrp.ir/villa-construction/


 

 

 

انتخاب نهایی: ۵مرحله   

مرحله دوم ساخت و ساز نیز به عنوان "کار دوم" تعریف شده است شامل ساخت داخلی و انتخاب های 
لی ویالداخ  . 

قرار دادن دیوارها ، انتخاب درهای داخلی و سرویسهای بهداشتی ، انتخاب کفپوش ها باید به صورت 
نقطه به جایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا در دکوراسیون اشتباه نکنید زیرا این امر ممکن است 

 .سالها اثرات نامطلوبی بر کیفیت زندگی بگذارد

 

 لوله هایی برای آب آشامیدنی ، زهکشی زباله و دریچه های تخلیه در دیوارها نصب کنید
)تهویه هوا و گرما( ، هواگیرها و لوله های مبرد را نصب کنید  مجرای  

 پریز برق
 عایق نصب کنید



 

 

ب کنیدسقف های خود را نص  

کلید ویال خود را بگیرید 7مرحله   

این پایان پروژه ساختمانی است. اکنون با نصب مبلمان و دکوراسیون خود می توانید طراحی نهایی را 
 .ترتیب دهید

 مراحل ساخت دوبلکس

 اگر نمی توانید ویال رویایی خود را در بازار پیدا کنید یا می خواهید ویال ای بسازید که منحصر به فرد
را در نظر بگیرید. خریدارانی که  (Steps to build a villa) شما باشد ، می توانید مراحل ساخت ویال

ن همه چیز در گرفتند ، بیشتر احتمال دارد می گویند انتخاب طرح کف ، داشت ساخت ویال جدید تصمیم به
ویال کامالً جدید و سفارشی کردن ویژگی های ویال  آنها از مهمترین دالیل آنها بوده است. * قبل از 

برای شما ، هستید. می خواهم در مورد انواع مختلف  تصمیم گیری در مورد مراحل ساخت ویال جدید
جدید بیاموزید و خود را با این فرآیند آشنا کنید ، از جستجوی اولیه زمین تا تمام راه ها ساخت ویال  

  

بیشتر از یک ویال آزاد تجاری هزینه داشته باشد ، اما پتانسیل  ساخت ویال دوبلکس اگرچه ممکن است
نادیده گرفت. چرا؟ فقط به این دلیل که دو ویال در یک بلوک وجود دارد و  سود چیزی نیست که بشود

ساختن یک ویال  زمین کمتر از دو بلوک جداگانه هزینه دارد. در اینجا می خواهید بدانید که آیا به دنبال
هستید دوبلکس که گفته شد است مراحل ساخت ویال هم مانند بقیه مراحل ساخت ویال دوبلکس . . 

اخت ویال یک طبقهمراحل س  

و تعجب می کنید که از کجا شروع کنیم؟  را دارید ساخت ویال یک طبقه آیا قصد دارید  

شما زمین خود را خریداری کرده اید و معمار خود را انتخاب کرده اید. اکنون قسمت مهمی از برنامه 
ن می تواند یک ریزی برای ساخت خانه منحصر به فرد یک ویال یک طبقه شما فرا رسیده است. ای

مرحله هیجان انگیز از زندگی شما باشد . در ساخت یک ویال نقش بسزایی دارد و باید قبل از ساخت 
را در باال  شما ، اقدامات مهم زیادی در نظر گرفته شود. در اینجا ما مراحل ساخت ویال ویال یک طبقه

 .به شما ارائه دادیم

https://home.howstuffworks.com/home-improvement/repair/house2.htm
https://arsesgrp.ir/construction-of-a-new-villa/
https://arsesgrp.ir/build-a-one-story-villa/
https://arsesgrp.ir/build-a-one-story-villa/
https://arsesgrp.ir/build-a-one-story-villa/
http://arsesgrp.ir/steps-to-build-a-villa/%20


 

 

 

  

 مراحل ساخت ویال نیم پیلوت

هم مانند ساخت ویال های دیگر است فقط در مراحل طراحی و نقشه کشی  ساخت ویال نیم پیلوت مراحل
را در پاراگراف باال می توانید بخوانید مراحل ساخت ویال متفاوت است  

 مراحل ساخت ویال باغ

اولین موضوعی که باید در نظر داشته باشید متراژ باغ مورد نظرتان می باشد که بتوانید یک ویال 
بسازید و اینکه ایا باغ شما دسترسی شهری را دارد یعنی می توانید راحت به شهر مناسب را در این باغ 

برای تهیه چیزی راحت بروید که اگر ویال را در آن بسازید می توان مدتی هرچند کوتاه در آن زندگی 
گفته شده در پاراگراف باال می باشد مراحل ساخت ویال کنید یا خیر و بقیه موارد مانند  



 

 

 

  مراحل ساخت ویال در شمال

هم مانند مناطق دیگر نیاز به مجوز و زمین مناسب دارد ولی می توان  مراحل ساخت ویال در شمال 
خود  مراحل ساخت ویال یک منطقه خیلی مناسب که دسترسی خوبی به شهر و مناطق داشته باشید را در

ق در این مورد داشته باشید و قرار بدهید برای این کار می توانید به منطقه مورد نظر خود رفته و تحقی
 کنید ساخت ویال بدون هیچ عجله و با ارامش منطقه و زمین مورد نظر خود را انتخاب کنید و اقدام به

هم در پاراگراف باال توضیح داده شده است مراحل ساخت ویال  

 

  

https://arsesgrp.ir/build-a-villa-in-the-north/


 

 

 مراحل ساخت ویال در روستا

ا را تجربه کنی دنه برای زندگی برای شاید شما جز کسانی باشید ک می خواهید زندگی در روست
فقط برای مواقعی که می خواهید تفریحی به دور از مناطق شهری و دغدغه داشته باشید روستا   همیشه

های شمال کشور و همچنین روستای تاریخی کردان در کرج می تواند یکی از بهترین مناطق به دلیل آب 
ب پس برای اینکار می توانید که ویال در این روستا و هوای مطلوب جاهای زیبا و گردشگری خیلی خو

هم با توجه به اینکه قطعه زمین مورد نظر در سطح شیب دار  مراحل ساخت ویال در روستا ها بسازید
در اول مطلب است مراحل ساخت ویال قرار دارد یا سطح صاف و مابقی مراحل مانند . 

س تماس بگیریدجهت اطالعات بیشتر و مشاوره با گروه معماری آرس  

02644328160 

09127927904 

09300145131 

  

  

  

 

tel://+982644328160/
tel://+989127927904/
tel://+989300145131/

