دارالترجمه رسمی پارسیس

https://parsistrans.com

موجودی اضافی و بال استفاده را به جریان اندازید
با 30درصد تهاتر.
ارائه خدمات طراحی ،فنی و مهندسی شامل ترکیبی از خدمات
مهندسی سازه ،مکانیک ،برق ،عمران و سایر خدمات مهندسی مانند
معماری منظر ،برنامه ریزی سایت و طراحی داخلی به شرح موارد
زیر :
معماری
طراحی معماری یونیک و منحصر به فرد برای فضاهای مسکونی و
اداری و شاپینگ مال ها و همچنین در زمینه فضاهای ورزشی و
نیز صنعتی و سایر فضاهای شهری و مجتمع های زیستی.
معماری منظر
بکار گیری دانش معماری در حوزه طراحی منظر و بهره گیری از
متخصصان کارآزموده در طراحی منظر منحصربفرد شامل محوطه
سازی مجتمع های مسکونی  ،اداری یا تجاری ،کمپوس دانشگاهی
و محوطه سازی شهری .
معماری داخلی (دکوراسیون)
طراحی قسمت های داخلی ساختمان با سبک و روش منحصربفرد ،
طراحی فضاهای متنوع مسکونی ،اداری ،تجاری و ....به گونه
ای که طراحی کاربردی و استفاده بهینه از فضا در عین توجه
به تزیین فضای داخلی را تامین میکند.
سازه یا استراکچر
ارائه خدمات طراحی و محاسبات سازه های معماری ،که بهترین
فرم و فضا را برای درآمدن فضاهای داخلی ،فرم و شکل کلی
ساختمان ،رایزر ها و داکت های ساختمانی و ..ارائه دهد.
تاسیات الکتریکی
ارائه خدمات طراحی و محاسبات تاسیسات الکتریکی و تاسیسات
برقی ساختمان شامل سیستم های روشنایی ،اعالم حریق ،آنتن
مرکزی و تلفن و در مواردی برق اضطراری و … .
تاسیسات مکانیکی
ارائه خدمات طراحی و محاسبات تاسیسات مکانیکی ،محاسبه و
انتخاب سیستم تاسیساتی مناسب شامل لوله کشی ،کانال کشی و
ایرکاندیشن.
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Move excess stock and idle inventory

30%bartered

The design, technical and engineering services includes a composition of structure,
mechanic and electricity services, civil engineering and other engineering services
such as perspective architectures, site planning and interior design and
architecture.
Unique architecture design for residential buildings, commercial centers, and
shopping malls as well as in in sports, gymnasium and industrial spaces, other urban
and bio-environments and complexes.
Landscape architecture
Using architecture knowledge in perspective designs and utilizing skillful specialists
in designing unique perspective including site construction of residential,
administrative or trading complexes, university campus and urban sites.
Interior Design
Designing interior sections of building in unique style and method, designing variety
of residential, office, admins; and, attention to the interior design decorations.
Structure
Providing design services, structure calculation for presenting the best form and
spaces for interior spaces, general form and features of building, construction risers
and ducts….
Electrical installations
Providing design services and calculation for power and electrical installations of
building including illumination systems, fire alarms, central antenna, landline and
emergency power in some cases and….
Mechanical Design
Providing design and calculation services for mechanical installation, calculations
and selecting suitable installation systems including plumbing, pipes, ducts and aircondition systems.

