
فهرست ظرفیت
فضاهای کارمان برای رزرو



از این که خانه ی کار و دیدار کارمان را انتخاب کرده اید، خرسندیم.

آن چه پیش روی شماست معرفی انواع فضاهای کارماِن تهران و لواسان، نوع کاربری ها و آشنایی با شرایط رزرو است. 

کارمـان مجموعـه ای از خدمـات و سـبکتـازهایازکارحرفـهای را ارائـه و معرفـی می کنـد کـه در نـوع خـودـ  در ایـرانـ  اولین اسـت. در این مسـیر 
اصولـی همـواره پیـش چشـم ماسـت و بـه آن ها پایبندیم، تـا تجربه ای باکیفیـت و متفاوت از حضـور در خانـه ی کار و دیدار بـرای میهمانان ارجمند 

خود خلـق کنیم. 

بارزترین وجه تمایز کارمان رعایتاصالتدرمعماری و چیدمانفضا، انتخابفضایپیرامونیمناسب و نیز سبکرفتارپرسنلاست. 

میهمان نـوازی بـر اسـاس باالتریـن اسـتانداردها در پذیرایـی، و مهم تـر از آن، داشـتن آمادگـی و انعطاف پذیـری در بـرآوردن نیازهـا و خواسـته های 
میهمانـان گرامـی بـرای کارمـان یـک اصـل ارزشـمند اسـت؛ تغییـرچیدمـانفضابنابـرخواسـتهوضـرورتمیهمانان، تهیـهیتجهیـزات و ارائه ی 
خدمـات جانبـی از قبیـل اجـرای موسـیقی، گلآرایـی، ترجمـهی همزمـان، بازیآفرینـی)Gamification(، خدمات آنالیـن برگزاری رویـداد و... بر 

همیـن اسـاس با بهتریـن کیفیـت صـورت می پذیرند. 

احتـرامبـهحریـمخصوصـی میهمانـان ارجمنـد و حفاظـت از آن و امانـتداریکامـل نسـبت بـه مشـخصات و اطالعـات مربوط بـه ایشـان نیز در 
کارمـان بـا دقـت و حساسـیت رعایـت می شـود. 

کارمـان مفتخـر اسـت کـه بـا ارائـه ی خدمـات باکیفیت در سـطحی سـرآمد، و گـردآوری جامعهایمنتخـبازحرفهمنـدان، حس خـوب تعلقخاطر 
را بـه میهمانـان خـود پیشـکش کـرده و همواره میزبـان ایشـان در خانه ی کار و دیدار  باشـد.



نگاه
درسا
راهکار

میزبانی جلسات کاری 

معرفی اتاق ها 
و فضاهای ـکارماِن تهران 



نگاه

10 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید. U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی



درسا

7 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید. U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی



راهکار

6 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید. U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی



میزبانی کارگاه های آموزشی و رویداد

معرفی اتاق ها 
و فضاهای ـکارماِن تهران 

حیاط و کاریز

دیدار

کارگاه ۱
سرا

کارگاه 2



حیاط و کاریز

40 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

  در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی

  امکان استفاده از فضای باز به مدت ۱ ساعت مهیاست. 

  وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد و میکروفون در اختیار شماست.



دیدار

25 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

  در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی

  امکان استفاده از فضای باز به مدت ۱ ساعت مهیاست. 

  وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد در اختیار شماست.



سرا

40 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

  در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی

  امکان استفاده از فضای باز به مدت ۱ ساعت مهیاست. 

  وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد و میکروفون در اختیار شماست.



کارگاه ۱

22 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

  در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی

  امکان استفاده از فضای باز به مدت ۱ ساعت مهیاست. 

  وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد در اختیار شماست.



کارگاه ۲

16 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

  در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی

  امکان استفاده از فضای باز به مدت ۱ ساعت مهیاست. 

  وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد در اختیار شماست.



کل کارمان تهران

طبقه ی اولطبقه ی همکف

100   در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

  امکان استفاده از فضای باز به مدت ۱ ساعت مهیاست. 

  وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد و میکروفون در اختیار شماست.
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میزبانی کارگاه های آموزشی و رویداد

معرفی اتاق ها 
و فضاهای ـکارماِن لواسان 

آشیان +  باغچه

چشم انداز



آشیان +  باغچه

50 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

آشیان

باغچه

  در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی

  امکان استفاده از فضای باز به مدت ۱ ساعت مهیاست. 

  وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد در اختیار شماست.



چشم انداز 

20 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

  در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی

  امکان استفاده از فضای باز به مدت ۱ ساعت مهیاست. 

  وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد در اختیار شماست.



کل کارمان لواسان

طبقه ی اولطبقه ی همکف

100   در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

  امکان استفاده از فضای باز به مدت ۱ ساعت مهیاست. 

  وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد و میکروفون در اختیار شماست.

باغچه
The Garden



میزبانی همایش

معرفی اتاق ها 
و فضاهای ـکارماِن تهران 

دیدار  +  کاریز

دیدار +  کاریز  +  سرا



دیدار + کاریز

70 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

دیدار

کاریز

  در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی

  پارکبان و ۲ نفر نیروی خدماتی همراه شماست.

  چتر، وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد و باند و میکروفون و ال.سی.دی.شهری در اختیار شماست.



دیدار + کاریز  +  سرا

70 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

دیدار

کاریز

سرا

   در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی

   پارکبان و ۲ نفر نیروی خدماتی همراه شماست.

   چتر، وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد و باند و میکروفون و ال.سی.دی.شهری در اختیار شماست.



میزبانی همایش

معرفی اتاق ها 
و فضاهای ـکارماِن لواسان 

آشیان +  باغچه



آشیان + باغچه

70 کاربری و ظرفیت حداکثری )نفر(

نوع چیدمان

آشیان

باغچه

  در این فضا چای، قهوه و کوکی را میهمان خانه ی کارمان هستید.U شکلدورهمیکارگاهیمیزـگردسینمایی

  پارکبان و ۲ نفر نیروی خدماتی همراه شماست.

  چتر، وسایل سرمایش و گرمایش فضای آزاد و باند و میکروفون و ال.سی.دی.شهری در اختیار شماست.



عالوه بر برگزاری رویداد، کارگاه آموزشی و جلسات، شما 
می توانید برای انجام »کار فردی« از فضاهای عمومی 

کارمان استفاده فرمایید.

ظرفیت و چیدمان فضاهای کارمان بر اساس نیازها و 
نوع برنامه ی میهمانان ارجمند قابل تغییر است.

برای آگاهی از شرایط حضور، لطفاً با تلفن یا ای میل با 
کارمان تماس بگیرید.

همه ی قیمت های مذکور، فقط برای استفاده از 
فضاهای کارمان برای برگزاری انواع جلسه، رویداد 

و کارگاه آموزشی و همایش است. در صورت رزرو 
فضا برای سایر کاربردها، قیمت پس از بررسی جوانب 

مختلف درخواست، به آگاهی شما می رسد.



در همه ی فضاهای کارماِن تهران و لواسان امکان 
استفاده از تجهیزات صوتی و تصویری از قبیل ویدیو 
پروژکتور، پرده ی نمایش، میکروفن و دستگاه پخش 

صدا؛ و نیز تجهیزات اداری، از قبیل دستگاه چاپگر، تلفن 
و تخته ی سفید مهیا است. 

تجهیزات قابل جابه جایی به فراخور درخواست میهمانان 
گرامی در اختیار ایشان قرار داده می شود.

فهرست انواع خدمات دیگر کارمان، ازجمله خدمات 
در رویداد ـ حضوری و آنالین ـ و پذیرایی را می توانید از 

طریق ارتباط با کارمان درخواست فرمایید. 
 



بازدید و استفاده از فضاهای کارمان تنها با رزرو قبلی 
 امکان پذیر است.

برای آگاهی از قواعد و روال رزرو و نیز قواعد حضور در کارمان 
 می توانید با شماره ی ۷۴۵۳۹۰۰۰ تماس بگیرید.

و یا به نشانی info@kaarmaan.house ای میل
ارسال فرمایید.

www.kaarmaan.house

https://www.instagram.com/kaarmaan.house/
https://www.linkedin.com/company/kaarmaan-house/
http://kaarmaan.house/
http://www.kaarmaan.house 
http://www.kaarmaan.house 

