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اطالعات شرکت
نام شرکت :مجموعه فنی و مهندسی گیتی سازان باتاب
تاریخ تاسیس :سال 1393
تلفن تماس03133931065 -09126904252 -09131881801 :
اینستاگرامGiti_Home :
وب سایتwww.GitiHome.Com :
آدرس ایمیلGitihome@gmail.Com :

درباره شرکت

شرکت فنی و مهندسی گیتی سازان باتاب حاصل تلفیق تجربیات سالها فعالیت در صنعت ساختمان ،تولید مصالح
ساختمانی و فناوری اطالعات می باشد که با نگرشی نوین بستری برای مردم و به خصوص فعاالن صنعت ساختمان فراهم
کرده تا با صرف کمترین زمان ،همه اطالعات فنی الزم و بهترین قیمت های موجود در بازار را در اختیار داشته باشند تا
ضمن مقایسه ی آنالین انواع مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی و پیمانکاری حوزه ی ساختمان ،از طریق عرضه کننده
اصلی به کاال یا خدمت مورد نظر دسترسی پیدا کنند و بتوانند مصالح ساختمانى مورد نیاز خود را بصورت آنالین مستقیما
از تولید کنندگان اصلى خرید کنند.
این شرکت فعالیت خود را در دو بخش معرفی و تامین متریال ساختمانی در بستر وبسایت  WWW.GitiHome.Comآغاز
و فعالیت های ارائه خدمات طراحی و مهندسی خود را به همراه فعالیت های اجرایی در زمینه ساخت و ساز به انجام می
رساند .همچنین با تولید محتوای تخصصی و ارائه مقاالت مرتبط در زمینه رشته های مهندسی مرتبط با حوزه ساختمان از
جمله عمران ،معماری ،تاسیسات در بستر فضاهای مجازی در جهت رشد آگاهی افراد فعال در زمینه ساختمان فعالیت می
نماید.
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معرفی امکانات و خدمات گیتی سازان باتاب:


تولید محتوا و ایجاد پلتفرم تخصصی در حوزه ساختمان در قالب وبسایت GitiHome



خدمات مهندسی بهینه (طراحی ،بهینه سازی ،مدیریت پروژه و ).....



معرفی محصوالت متنوع ساختمانی (مصالح ساختمانی ،نازک کاری ،دکوراسیون داخلی و ).....



معرفی متخصصان و پیمانکاران صنعت ساختمان



ارائه مقاالت و نکات اجرایی به روز (نکات اجرائی ،مقاالت ،اخبار و )...



ارائه خدمات نظارت و اجرای پروژه های شاخص عمرانی

اعضای کلیدی

محمدرضا مالئی

مدیر عامل

• کارشناس ارشد عمران
• پنج سال سابقه در حوزه طراحی ،نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی

• ناظر و مجری سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

محمد خلیلی

رئیس هیئت مدیره

• دکتری عمران از دانشگاه امیرکبیر تهران (پلی تکنیک)
• پنج سال سابقه در حوزه طراحی ،نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی
• ناظر و مجری سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
• مدیریت اجرایی بیش از بیست پروژه اجرایی در حوزه ساختمان
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وبسایت گیتی هوم
گیتی هوم یکی از جامع ترین و تخصصی ترین سایت در زمینه صنعت ساختمان می باشد که فعالیت خود را در زمینه
ارائه خدمات به روز ساختمان ،در زمینه طراحی و اجرا با تاکید بر دانش فنی و بهینهسازی فرآیند انتخاب متخصصان و
خدمات متنوع در جهت تسهیل دسترسی به کلیه خدمات طراحی و اجرای پروژه های عمرانی آغاز نموده است .هدف گیتی
هوم بسترسازی مناسب برای ارائه قیمتهای رقابتی ،ایجاد فضای مساعد برای مقایسه و انتخاب آگاهانه و همچنین ایجاد
دقت ،سرعت ،اعتماد و امنیت بیشتر برای مشتریان میباشد.
همچنین گیتی هوم فضایی مناسب جهت شناخت ،بررسی ،مقایسه ،نمایش قیمت و فروش آنالین خدمات و مصالح
متنوع ساختمانی است که مصرف کنندگان را به تولید کننده و شبکه ی فروش اصلی با بهترین کیفیت و اطالعات بروز
متصل کرده و فرصتی برای همه تولیدکنندگان مصالح صنعت ساختمان فراهم می کند تا بصورت رقابتی و آنالین با بازار
مصرف در ارتباط باشند و محصوالت خود را بدون واسطه عرضه نمایند.
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چرا باید گیتی هوم را انتخاب کنیم ؟
-1مقایسه و انتخاب محصوالت ساختمانی در زمینه های (مصالح ساختمانی -نازک کاری -دکوراسیون داخلی -تاسیسات
داخلی -تاسیسات مکانیکی و برقی) با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت و ارسال به سراسر کشور در کوتاه ترین زمان
ممکن
-2ارائه خدمات مهندسی (طراحی -نظارت-مشاوره و  ).....توسط تیمی مجرب و حرفه ای
-3ارائه جدید ترین و کاربردی ترین مقاالت در زمینه های (سازه -ژئوتکنیک-معماری و دکوراسیون داخلی و ).....با زبانی
گویا و روان
-4ارائه جدیدترین کتب مهندسی
-5نشر جدیدترین و معتبرترین اخبار و گزارش های مهندسی
-6ارائه اطالعات به صورت همزمان در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام
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خدمات مهندسی گیتی هوم
بخش خدمات مهندسی گیتی هوم با محوریت موضوع مشاوره ،طراحی معماری و اجرا و نظارت پروژه های ساختمانی،
عمرانی ،صنعتی و خدماتی و با همکاری جمعی از مهندسان و فارغ التحصیالن رشته عمران ،معماری و تاسیسات شکل
گرفته است .این گروه مهندسی با بهره گیری از افراد متخصص و دارای تجربه در زمینه های مختلف به منظور فعالیت
وسیع در زمینه های مختلف عمرانی از قبیل طراحی و بازسازی معماری ،طراحی داخلی ،طراحی نما و همچنین طراحی و
اجرای انواع ساختمان های بتنی و فلزی ،سازه های صنعتی و طرح های مقاوم سازی شروع به فعالیت نموده است .این
گروه مهندسی مصمم است با استقرار ،اجرا ،نگهداری و بهبود کیفیت در فعالیت ها و خدمات اثربخش و کارا اقدام نموده
و متعهد به رعایت اهداف استراتژیک ذیل می باشد:
 تالش در جهت افزایش رضایت مشتری و سایر طرف های ذینفع تالش در جهت حفظ منابع و بهینه سازی مصرف انرژی مطالعه و تحقیق در جهت ارتقای دانش فنی -تمرکز توان اجرایی در پروژه های بزرگ

معماری :طراحی معماری -طراحی داخلی -طراحی نما -طراحی آلبومPost Production -

سازه :طراحی سازه -بهینه سازی و سبک سازی سازه -مقاوم سازی سازه
تاسیسات :طراحی تاسیسات برقی -طراحی تاسیسات مکانیکی
نظارت :نظارت بر پروژه های ساختمانی
اجرا :اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی -بازسازی پروژه های ساختمانی و نما
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اهم پروژه های اجرایی
از مهمترین پروژه های این مجموعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ردیف

عنوان پروژه

دستاورد

آدرس

بهشت  36( 14واحد)

بختیار دشت ،کوی پرتو

1394

بهشت  24( 11واحد)

بختیار دشت ،کوی پرتو

1395

بهشت  24( 8واحد)

بختیار دشت ،کوی پرتو

1395

بهشت  36( 12واحد)

بختیار دشت ،کوی پرتو

1396

بهشت ( 5تجاری مسکونی)

بختیار دشت ،کوی پرتو

1397

بهشت  24( 21واحد)

بختیار دشت ،کوی پرتو

1398

بهشت  30( 15واحد)

بختیار دشت ،کوی پرتو

1398

بهشت  24( 10واحد)

بختیار دشت ،کوی پرتو

1399

بهشت  24( 9واحد)

بختیار دشت ،کوی پرتو

1399
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مجتمع آبشار

مجتمع  10واحدی

خیابان جابرانصاری

1393

3

مجتمع ساحل

مجتمع  12واحدی

خیابان رزمندگان

1394

ساختمان شهرداری

ساختمان شهرداری منطقه 11

خیابان شهیدان غربی

5

دروازه قران شیراز

تحلیل و طراحی برای طرح مرمت

شیراز

6

مجتمع مسکونی شهرک

مجتمع  5طبقه تک واحدی

شهرک سالمت

1

پروژه های
مجموعه بهشت

4

سالمت
7

پروژه برج

اداری -تحقیقاتی
سپاهان جارو

8
9

پروژه صنعتی سپاهان جارو
پروژه مسکونی

برج  15سقف اداری تحقیقاتی با زیربنای  12000متر
مربع
ساختمان  4طبقه بتنی شامل  7بلوک با زیربنای هر
بلوک  16000متر مربع
طراحی سازه ،معماری و تاسیسات بصورت بهینه و
سبک

شهرک علمی و تحقیقاتی
شهرک رازی
خیابان کاوه

سال

13901391
1395
13991400
1399

1399
1399

10

ویالی شمال

طراحی معماری و مقاوم سازی

11

مجتمع مسکونی

مجتمع  3واحدی

خیابان چهارباغ پایین

12

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی  4و احدی

خیابان رباط سوم
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پروژه شهرک سالمت

طراحی نما

شهرک سالمت

1399

14

پروژه بهشت

طراحی نما

بختیار دشت

1399

15

پروژه کارگاهی -صنعتی

طراحی و بازسازی اتاق جلسات و فضاهای های اداری

خوراسگان

1399

16

پروژه کارخانه صنعتی

طراحی و بازسازی بخش تحقیق و توسعه

خوراسگان

1399

17

طراحی معماری

ارائه پالن های معماری بصورت POST Production

بختیار دشت

1399

8

شهر تالش

1399
1400
1400

طراحی نما مدرن

سادگی در
طراحی

وجود
سبزینگی در
نما

متناسب با
شهرسازیی
منطقه

نمونه پروژه طراحی نما بهشت 9

عنوان پروژه

طراحی نما شمالی بهشت 9

کارفرما

مجموعه بهشت (کوی پرتو)

تاریخ پروژه

1399

9

متریال در
دسترس

بام سبز

احجمام
مناسب

نمونه پروژه طراحی نما مجتمع مسکونی واقع در شهرک سالمت

10

طراحی نما کالسیک
سبک
کالسیک در
طراحی

اجرا با
روش
سیمان
بری

کاهش
هزینه ها

نمونه پروژه طراحی نما پروژه آپارتمانی-ویالیی در لیسار

عنوان پروژه
کارفرما
تاریخ پروژه

طراحی نما کالسیک مجموعه آپارتمانی ویالیی واقع در لیسار
جناب آقای یوسف زاده
1399

11

طراحی سه بعدی نما و محوطه سازی

سر درب
ورودی با
سنگ

80%
آجرنما
20%
سنگ

کاهش
هزینه ها

نمونه طراحی سه بعدی نما ،سردرب و محطه سازی حیاط

عنوان پروژه
کارفرما
تاریخ پروژه

طراحی سه بعدی نما ،محوط سازی حیاط و سردرب ورودی پروژه بهشت 8
مجموعه بهشت
1397

12

طراحی آلبوم های معماری ،سازه و تاسیسات

نمونه پروژه طراحی معماری ،سازه و تاسیسات آپارتمانی

طراحی
بهینه سازه

عنوان پروژه
کارفرما
تاریخ پروژه

کاهش
فضاهای
غیر مفید

مجتمع مسکونی
جناب آقای شریفی
1399

13

طراحی بهینه
تاسیسات

نمونه پروژه طراحی معماری ،سازه و تاسیسات پروژه صنعتی -کارگاهی

طراحی
بهینه
تاسیسات

عنوان پروژه
کارفرما

تاریخ پروژه

سیستم
سازه ای
دال مدرن

طراحی فضای
صنعتی

ساختمان صنعتی -کارگاهی با زیربنای  16000متر مربع در شهرک رازی
جناب آقای تنباکویی
1399

14

نمونه پروژه طراحی معماری مجتمع مسکونی در شهر لیسار

طراحی
بهینه سازه

عنوان پروژه
کارفرما

تاریخ پروژه

ارائه طرح
تقویت

سبک سازی

طراحی معماری مجتمع مسکونی-ویالیی واقع در شهر لیسار
جناب آقای یوسف زاده

1399

15

نمونه پروژه مقاوم سازی مجتمع مسکونی  4واحدی رباط سوم

طراحی
بهینه سازه

عنوان پروژه
کارفرما

تاریخ پروژه

ارائه طرح
تقویت

سبک سازی

طراحی معماری پروژه چهار واحد مسکونی واقع در خیابان رباط سوم
جناب آقای دکتر شفیعیون

1399

16

نمونه پروژه مقاوم سازی مجتمع ویالیی در شهر تالش

طراحی
بهینه سازه

عنوان پروژه
کارفرما
تاریخ پروژه

ارائه طرح
تقویت

سبک سازی

مقاوم سازی سازه مجتمع ویالیی واقع در شهر تالش
جناب آقای امامی
1399
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پروژه های اجرایی

طراحی
مدرن

متریال
به روز

سادگی در
طراحی
نمونه پروژه طراحی و بازسازی

عنوان پروژه
کارفرما
تاریخ پروژه

طراحی و بازسازی اتاق جلسات و فضاهای اداری
جناب آقای تنباکویی
1399

18

سرعت
در اجرا

کیفیت
در اجرا

متریال
بهینه
نمونه پروژه مجتمع مسکونی

عنوان پروژه
کارفرما
تاریخ پروژه

مجتمع مسکونی واقع در شهرک سالمت
جناب آقای ایراندوست
1399

19

سرعت
در اجرا

کیفیت
در اجرا

متریال
بهینه
نمونه پروژه اداری -تحقیقاتی

عنوان پروژه
کارفرما

تاریخ پروژه

برج اداری -تحقیقاتی با زیربنای  12000متر مربع در  15سقف
شرکت سپاهان جارو
1399

20

پروژه های Post Production
معماری
زیبا و
جذاب

افزایش قدرت
بصری نسبت
به معماری

دید بهتر
نسبت به
فضاها
نمونه پروژه معماری بصورت Post Production

عنوان پروژه
کارفرما

تاریخ پروژه

ارائه پالن های معماری مجتمع  24واحدی بهشت 9
مجموعه بهشت

1399
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آدرس و راه های ارتباطی:
آدرس دفتر :اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی،
ساختمان ابوریحان  ،واحد 139
تلفن تماس:
33931065-031
0912-6904252
0913-1881801

www.GitiHome.com
Instagram.com/Giti_home
Telegram.com/Gitihome
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