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 ؟ مطالعات پیش امکانسنجی چیست
اشتن اطالعات کافی جهت دیکی از موثرترین راه ها برای استفاده بهینه از امکانات موجود و همچنین جلوگیری از زیان های احتمالی، در اختیار 

امکان پذیری  مطالعات پیش امکان سنجی به منظور بررسی .استبینی نتایج حاصل از سرمایه گذاری و تعیین عوامل موثر در سودآوری پیش

تایج این مطالعات بهترین ن. انجام می شودفایده مالی  -پروژه ها از جنبه های مختلف به ویژه مطالعات بازار، مطالعات فنی و تحلیل هزینه اجرای

 گزینه و سناریوی سرمایه گذاری با لحاظ ریسک های مختلف پروژه را مشخص می کند.

 یش امکانسنجی چگونه است؟نحوه استفاده از نرم افزار آنالن محاسبه و ارائه گزارش پ
مراحل  دو مرحله آخر. ( نشان داده شده است، اطالعات ساختمان مد نظر خود را وارد کنید1مرحله کوتاه که در نوار کناری صفحه )شکل  4در 

 بازبینی اطالعات و گرفتن خروجی است.

 : نوار راهنمای مراحل1شکل           
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 مرحله اول )اطالعات اولیه(
وارد نمایید.« عنوان پروژه»عنوان یا نام پروژه خود را در بخش   

 سه گزینه پیش رو دارید: « کیفیت ساخت»در بخش 

 : کیفیت ساخت2شکل 

 

 :ی شودگفته م« استاندارد» هایی که دارای مشخصات زیر هستند،در این نرم افزار به ساختمان  -«استاندارد»کیفیت گزینه 

  .تمامی استاندارد ها و آیین نامه های مربوط به اجرای ساختمان در نظر گرفته شده است 

  ،یکسان است.  عالیکیفیت اجرا و مصالح ساختمانی به کار رفته با کیفیت های خوب و در بخش سازه 

 بات در نظر گرفته در محاسایرانی که دارای نشان استاندارد هستند  2صالح نازک کاری و تجهیزات تاسیساتی، از اجناس درجه م

 . شده اند

  .نسبت مشاعات و محاسبات پارکینگ بر اساس آیین نامه ها و قوانین مرتبط محاسبه شده اند 

  .در بخش تاسیسات، گزینه پکیج برای گرمایش و کولر آبی برای سرمایش در نظر گرفته شده است 

  در نظر گرفته شده استبه شرح زیر هفت سیستم برای هوشمند سازی ساختمان: 

o روشنایی واحدهای ساختمان 

o پرده های ساختمان 

o کنترل سیستم های صوتی و تصویری ساختمان 

o مانروشنایی راه پله های ساخت 

o سیستم امنیتی ساختمان 

o سرمایش و گرمایش ساختمان 

o )سنسورهای کنترل کیفیت )سنسورهای هشدار دهنده منو اکسید کربن، دود، نشت گاز و نشت آب  

  محاسبه می شود.روشنایی راه پله  هزینهبرای ساختمان های استاندارد فقط در بخش هوشمندسازی 

 :گفته می شود« خوب» هستند، ریمشخصات ز یکه دارا یینرم افزار به ساختمان ها نیدر ا -«خوب»کیفیت  نهیگز

  .تمامی استانداردها و آیین نامه های مربوط به اجرای ساختمان در نظر گرفته شده است 

  ،کیفیت اجرا و مصالح ساختمانی به کار رفته با کیفیت های استاندارد و عالی یکسان است. در بخش سازه 

  در محاسبات در نظر گرفته شده اند.  درجه یک ایرانیمصالح نازک کاری و تجهیزات تاسیساتی، از اجناس 

 و قوانین مرتبط محاسبه شده اند. نسبت مشاعات و محاسبات پارکینگ بر اساس آیین نامه ها 
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  ،می شود. اگر سبه محامتر  1000الی برای زیربنای با موتورخانه هزینهدر صورتیکه کیفیت خوب انتخاب شود، در بخش تاسیسات

کیفیت خوب ای بر داکت اسپلیتهزینه سرمایش،  گردد. در قسمت محاسبه میپکیج  هزینهمتر کمتر باشد  1000زیربنای کل از 

 . محاسبه می شود

  ذکر شده در بخش استاندارد برای کیفیت خوب محاسبه می شودهفت سیستم برای هوشمند سازی ساختمان هزینه . 

 شده است. در نظر گرفتهدرجه یک ایرانی و خارجی تجهیزات هوشمند سازی  کیفیت خوب، در 

 :گفته می شود« عالی» هستند، ریمشخصات ز یکه دارا یینرم افزار به ساختمان ها نیدر ا -«عالی»کیفیت  نهیگز

  .تمامی استاندارد ها و آیین نامه های مربوط به اجرای ساختمان در نظر گرفته شده است 

  .در بخش سازه کیفیت اجرا و مصالح ساختمانی به کار رفته با کیفیت های استاندارد و خوب یکسان است 

  شده اند. در محاسبات در نظر گرفته درجه یک خارجیمصالح نازک کاری و تجهیزات تاسیساتی، از اجناس 

 .نسبت مشاعات و محاسبات پارکینگ بر اساس آیین نامه ها و قوانین مرتبط محاسبه شده اند 

  ،می شود. اگر سبه محامتر  1000موتورخانه برای زیربنای باالی  هزینهدر بخش تاسیسات، در صورتیکه کیفیت خوب انتخاب شود

رخانه برای در قسمت سرمایش، در صورت انتخاب موتو ی گردد.محاسبه مپکیج  هزینهمتر کمتر باشد  1000زیربنای کل از 

 . محاسبه خواهد شدداکت اسپلیت  غیر اینصورت هزینه، در محاسبه شدهگرمایش، فن کویل 

 هزینه هفت سیستم برای هوشمند سازی ساختمان ذکر شده در بخش استاندارد برای کیفیت عالی محاسبه می شود . 

  ،شمند سازی درجه یک خارجی در نظر گرفته شده است.تجهیزات هودر کیفیت عالی 

 فقط می توانید ساختمان های مسکونی را انتخاب کنید. ، در حال حاضردر بخش کاربری

 : نوع کاربری3شکل 

 

 .دیرا انتخاب کن شهر تهران دیتوان یدر حال حاضر فقط م ،شهردر بخش 

 را انتخاب کنید. 22می توانید از عدد یک تا  منطقهدر صورت انتخاب شهر تهران، در بخش 

 (مشخصات ملک) دوممرحله 

 (استمتر مربع  35حداقل مساحت زمین )محدودیت:  را وارد کنید. مساحت ملک

   :درصد اشغال

 رد.کاربر وجود دا یبرا رییو امکان تغ شودمی در نظر گرفته  60فرض  شیدرصد اشغال به صورت پ

 .اخذ شود ربطیذ یمربوطه از ارگان ها یمجوزها دی، با60 یساختمان با درصد اشغال باال یجهت اجرا
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  وارد کنید.در بخش مربوطه به متر را  طول ملک

 .وارد کنیددر بخش مربوطه به متر را  عرض ملک

میلیون ریال( است،  300)میلیون تومان  30را به میلیون ریال وارد کنید. به طور مثال اگر زمین شما متر مربعی قیمت هر متر مربع زمین 

 را وارد کنید. 300عدد 

 ( کلیک کرده و تاریخ مد نظر خود را انتخاب نمایید.4در قسمت تاریخ شروع ساخت، روی تقویم )شکل 

 انتخاب تاریخ شروع ساخت از روی تقویم: 4شکل 

 

ه میلیون ریال در کادر را انتخاب کنید. در صورتی که پروانه ساخت دارید، میزان عوارض را ب« ندارد»یا « دارد»، پروانه ساختدر قسمت 

 .(5)شکل  نماییدروبروی آن وارد 

 ورود اطالعات پروانه ساخت و عوارض: 5شکل 

 

 

 (.6در صورت داشتن چنین مجوزی از سوی شهرداری، گزینه دارد را انتخاب کنید )شکل  متر پیشروی: 2مجوز 

درصد طول زمین به صورت پخ اجرا  60دو متر مازاد  اضافهن )طول قبل از اصالحی( به درصد طول زمی 60تواند تا  بنای اجرایی می توجه:

  .شود
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 شروی: مجوز دو متر پی6شکل 

 

 را وارد کنید. طبقاتی که دارای واحد مسکونی هستندتعداد  تعداد طبقات مسکونی:

 را وارد کنید. تعداد زیر زمین غیر از همکف تعداد طبقات زیر زمین:

نی اختصاص داده اگر گزینه همکف دارد را انتخاب کنید جزء طبقات پارکینگ محسوب خواهد شد. اگر همکف را به واحدهای مسکو همکف:

 اید، گزینه همکف ندارد را انتخاب کنید.

 انتخاب همکف :7شکل 

 

 (.8کنید )شکل  دارید که یکی از دو گزینه را انتخاب« فوالدی»یا « بتنی»برای این بخش دو گزینه  نوع سازه:

 : انتخاب نوع سازه8شکل 
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 (طبقه مشخصات) ومسرحله م
تعداد واحدهای هر  فرض نمایش داده می شود. در این مرحله می توانید به صورت پیش بقات با استفاده از ورودی هاط هر یک از مشخصات

 (مستطیل های قرمز-9ل واحد وارد کنید. )شک 2واحد و در طبقه ای دیگر  3در یک طبقه به طور مثال  طبقه را به سلیقه خود تغییر دهید.

 : مشخصات طبقه9شکل 
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 (استراتژی درآمدزایی) چهارممرحله 
الفاصله پس از اتمام ب دیقصد دار کهیدر صورت .(10)شکل  سه نوع استراتژی فروش جهت انتخاب کاربر در نظر گرفته شده است مرحله نیدر ا

همزمان با دوره  دیدار لی. چنانچه تمادیاستفاده کن یفروش قطع نهیاز گز دیرا بفروش یمسکون یپس از آن، واحدها یمدت ایدوره ساخت 

فروش را  شیپ نهیگز د،یکن افتیدر اوجه آن ر یکرده و بصورت اقساط پیش فروشتمام واحدها را  ای یساختمان، بخش لیساخت و تکم

ا پیش فروش و برخی را ر. گزینه ترکیبی برای زمانی است که شما قصد دارید برخی از واحدها دیرا وارد کن یشنهادیانتخاب کرده و زمان پ

 برای فروش قطعی پس از ساخت نگه دارید.

 نوع استراتژی فروشانتخاب : 10شکل 

 

ایان ساخت پ)مدت زمانی که فروش قطعی پس از  دوره فروش قطعی پس از پایان ساخت طولرا انتخاب کردید، باید  عیفروش قطاگر 

واحد  وش هر متر مربعقیمت فرماهه؟( را به ماه و  6ماهه یا  5ماهه تمام خواهد شد یا 2زمان خواهد برد. به طور مثال، فروش واحد ها 

 (.11ونی را به میلیون ریال وارد کنید )شکل مسک

 استراتژی فروش قطعی: 11شکل 

 

 . (12)شکل  را وارد کنید زیر را انتخاب کردید، باید اطالعات پیش فروشدر صورتیکه گزینه 

را  3دد عدد ماه پس از شروع ساخت آغاز گر 3اگر می خواهید پیش فروشتان به طور مثال ) ماه آغاز پیش فروش پس از شروع ساخت

 وارد کنید( را به ماه وارد کنید. 

 )مدت زمانی که پیش فروش شما طول خواهد کشید( را به ماه وارد کنید.  طول دوره پیش فروش

 ریال وارد کنید.  را به میلیون قیمت پیش فروش
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ا ر 6اگر عدد  واهد شد.پیش فروش در هرماه باز خفروش بدهید، به اندازه همان عدد، کادر برای ورود درصد طول دوره پیش هر عددی که به 

 واهید کرد. به طور مثالخدرصد فروش را وارد که در هر کادر با توجه به برنامه پیش فروش خود  (12)شکل کادر باز خواهد شد  6وارد کنید 

 ی آخر.وارد کنید و همینطور ال 30ید، درصد پیش فروش ماه یک را می خواهید در ماه اول بفروشدرصد واحد ها را اگر  30

 استراتژی پیش فروش: 12شکل 

 

 

 را وارد کنید. روشهم پیش ف عی وم اطالعات فروش قط(، باید ه13شکل ) را انتخاب می کنیدپیش فروش زمانی که استراتژی فروش قطعی و 

در جداول  زمانی که استراتژی شما ترکیبی است، درصدی از فروش را به فروش قطعی اختصاص دهید. باقیمانده آن رانکته مهم: 

 پیش فروش وارد کنید. 
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 استراتژی فروش قطعی و پیش فروش: 13شکل 
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 م )بازبینی(پنجمرحله 
هایی کنید. اگر اطالعاتی را اشتباه ندر این مرحله با کلیک بر روی هر کدام از قسمت ها باید اطالعاتی که تا کنون وارد کرده اید را مرور و تایید 

 .(14)شکل کرده اید، به آن مرحله بازگشته و اصالح نمایید وارد 

 مرحله بازبینی: 14شکل 
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 (نحوه دریافت فایل) مششمرحله 
رید فایل را هم به صورت ختحوه دریافت فایل نام گرفته که بعد ها روش خرید اشتراکی اضافه شد، شما بتوانید نحوه »به این دلیل این بخش 

 می بینید.  15 شکل دراشتراکی انتخاب کنید. در حال حاضر که خرید اشتراکی تعریف نشده است شما این صفحه را تکی و هم به صورت 

 صفحه نحوه دریافت فایل: 15شکل 

 

انسنجی را با کلیک و همینطور می توانید فایل گزارش نمونه پیش امک  به همراه تخفیف در این بخش مشاهده می کنیدشما قیمت فایل تکی را 

 خبر شوید. ریافت کنید بادریافت کرده و قبل از خرید از محتویات گزارشی که قرار است د «دانلود نمونه خروجی» باکس سبز بر روی

 . (16ل وارد صفحه خالصه گزارش می شوید )شک ایید. سپسل را پرداخت نمپس از بررسی بر روی دکمه محاسبه کلیک کرده، قیمت فای
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 خالصه دریافت گزارشصفحه : 16شکل 

 
 

دریافت « لود گزارشدان»داده شده است در صفحه خالصه گزارش می توانید گزارش کامل را با کلیک بر روی نشان  16همانطور که در شکل 

 کرده و نمودارها و جداول را در همان صفحه خالصه گزارش ببینید.

 نید.با کلیک بر ویرایش پروژه می توانید تا سه بار پروژه ای که برای اولین بار تعریف نموده اید را ویرایش ک شما

 

گرفته و از راهنمایی های  تماس  «تماس با ما»صفحه  درج شده در اکوساختمانماره های پشتیبانی ی با شدر صورت داشتن هر گونه سوال

 .کارشناسان فنی ما بهره ببرید
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