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یکى از مسایل مهم در مورد اجراى ساختمان که همیشه جاى خالى آن در منابع مهندسى مشاهده 
مى شد، کتاب یا منبع آموزشى بود که از مراحل مهم ادارى، قانونى و فنى مهندسى قبل از اجراى 
ساختمان آگاهى بدهد و معموًال در تمام موارد، مهندسان یا کارفرماهایى که براى اولین بار اقدام به 
ساخت  و ساز مى کردند، براى شروع به کار تقریبًا هیچ منبع یا مرجعى نداشتند که اطالعاتى کاربردى 
براى موارد ذکر شده ارائه دهد و آن ها را از سردرگمى هاى فراوان در این مرحله ى مهم ساخت  و 
ساز رهایى بخشد. مطالب این کتاب در نه فصل ارائه  شده اند که خالصه ى موضوعاتى که به آن ها 

پرداخته  شده به شرح زیر است:           
1-انواع درخواست هاى قانونى از شهردارى در ارتباط با ساختمان و مراحل گام به گام اخذ پروانه ى 

ساختمانى؛
2-آشنایى با قانون ها، ابزارها و کمیسیون هاى مهم شهردارى در ارتباط با ساختمان سازى؛

3-اصطالحات پرکاربرد در شهردارى در ارتباط با مجوزهاى ساخت و ساختمان؛
4-هزینه هاى قبل از شروع ساخت  و ساز از جمله هزینه هاى پروانه ى ساخت، معرفى انواع عوارض ساختمانى و بیمه هاى ضرورى ساخت  و ساز؛

5-نکات مهم نقشه هاى معمارى براى تأیید راحت تر نقشه ها در کمیسیون هاى شهرسازى و معمارى؛
6- معرفى ضوابط کاربردى طرح هاى تفصیلى در جهت تأیید راحت تر نقشه هاى معمارى در شهردارى؛

7-دستورالعمل تهیه و ترسیم نقشه هاى معمارى، به عالوه ذکر نکاتى تجربى براى معماران در راستاى تعامل راحت تر با کارفرماهایشان پس از 
ترسیم طرح هاى اولیه براى آن ها؛

8-معرفى اجمالى نکات مهم در مطالعات ژئوتکنیک، مؤلفه هاى مهم خاك در طراحى جداره هاى گودبردارى و پى ها، انواع روش هاى حفاظت 
جداره و نکات ضرورى در مورد ایمنى جداره هاى گودبردارى قبل از شروع به عملیات ساخت  و ساز؛

ایران و شرح مختصر مزایا و معایب هر کدام  آپارتمان سازى در  انواع اسکلت هاى مرسوم براى  انواع سیستم هاى ساختمانى،  9-معرفى کوتاه 
از آن ها، معیارها و نحوه ى انتخاب جنس اسکلت سازه و نکاتى کاربردى در ارتباط با کنترل مسایل ضرورى نقشه هاى سازه اى و دفترچه ى 

محاسباتى؛
10-معرفى مختصر انواع تأسیسات ساختمانى، حداقل نقشه هاى مورد لزوم تأسیساتى در زمان اخذ پروانه ى ساخت، معرفى کوتاه انواع سیستم هاى 
سرمایشى گرمایشى متداول در ساختمان ها، به خصوص آپارتمان ها و ذکر مزایا و معایب هر کدام جهت انتخاب راحت تر این سیستم ها در زمان 

طراحى نقشه هاى معمارى و پروسه هاى اخذ مجوز ساخت.

از پروانه تا کاشانه 

جلد یک: اقدامات قبل از ساخت 
نوشته ى مهندس مهرداد رنجبر 

ماشین محتوا                                                                                    
 Dan Norris        نویسنده: دان نوریس

برگردان: کانون مترجمان

آیا بازاریابى محتوا راه حل غلبه بر هزینه هاى تبلیغات است؟
در این کتاب، روش هاى جدید تبلیغات بدون نیاز به محل تجارى و یا وسائط نقلیه، توضیح داده مى شود که نمونه ى آن تاکسى تلفنى جدید 
( اسنپ ) یا دیجى کاال و یا تخفیفان براى معامالت امالك است که جانشین تبلیغات سنتى مانند آگهى هاى تجارى در مناطق مختلف و یا 

تهیه ى بروشور و پخش در اتومبیل هاى پشت چراغ هاى راهنمایى شده اند.
   فضاى کسب و کارهاى جدید، راه حل هاى بازاریابى جدیدى مى طلبند. بازاریابى محتوا یکى از آن هاست که در سال هاى اخیر تأثیر 

فرد را در بعضى از کسب و کارها نشان داده است.
   نویسنده معتقد است تنها ایجاد محتوا و کمیت آن مهم نیست؛ بلکه باید به مراتب بهتر از محتواى تولیدى رقیبان باشد تا به معناى 

واقعى دیده شود.
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