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عمومیمدیریت روابط 
(چیتگرپروژه )

1400ماه دی 



منفیطبقات

 5تخلیه چاله آسانسور طبقه-
 4، -3، -2طبقات  انباری های دیوارچینیرگه چینی و یهاجرای-
 5رگه چینی چال آسانسور طبقه یهاجرای-
 5کرسی چینی انباری های طبقه اجرای-
 4وال پست انباری های طبقه ( ضد زنگ)اجرای رنگ آمیزی-
 5وال پست طبقه ضدزنگمونتاژ و-
 3اجرای وال پست انباری های طبقه-
 1اجرای ساخت کانال در طبقه-
  2و -1اجرای پین کوبی طبقات-
 1طبقه رابیتساجرای-
 5، -2، -1تیر و ستون طبقهشاتاجرای-

اهم فعالیت ها



-4رگه چینی انباری طبقه یه

-4انباری طبقه دیوارچینی -3انباری های طبقه دیوارچینی

-5ضد حریق طبقه شات



-3انباری های طبقه دیوارچینی

-5ضد حریق طبقه شاتاجرای -5یک رگه چینی چال آسانسور طبقه 

-1طبقهکانال سازی طبقه 



بال غربی 

 6و 5وال پست طبقاترابیتساجرای
 11، 9، 6،7، 4طبقات سیمانکاریاجرای دیوار چینی جهت
 17اجرای وال پست طبقه
 24، 18، 15، 12مونتاژ و نصب لوله طبقات
18و 17کانال طبقات نصب
30، 29، 28، 27، 23، 21فاضالب طبقه رایزرزیر سقفی و اجرای
 11، 8، 7، 6، 5، 3طبقات کوئلاجرای لوله کشی فن
 19تا 12اجرای لوله کشی آب مصرفی طبقات
 13، 12طبقات  هواکشنصب کانال
 17، 16،  15، 12طبقات  کوئلفن دریناجرای
 15تا 9اصلی طبقه رایزراجرای لوله کشی
 34طبقه پدهلیاجرای

اهم فعالیت ها

 12و 10و 9نصب لوله فضای مرطوب  طبقات
 24، 23، 21، 14، 12،  9، 6، 1اجرای گچکاری طبقات
 19جنوبی طبقه آسانسورهایپالستراجرای
 8آسانسور غربی طبقه پالستراجرای
 19،   15راه پله غربی طبقات پالستراجرای
 16تا 12راه پله جنوبی طبقات پالستراجرای
 24و 23راه پله شمالی  طبقات پالستراجرای
 3اجرای عایق کاری طبقه
 16طبقه هواکشاجرای لوله
 21تا 17طبقات آبرسانیاجرای لوله کشی
 3اجرای لوله کشی و نصب جعبه مینیاتوری واحد ها طبقه
 13کف طبقه میلگردو داکتحوضه بندی



بال غربی پدهلیجوشکاری

غربی 19راه پله طبقه پالستراجرای 

غربی15راه پله طبقه پالستراجرای 

غربی 12اجرای گچ و خاک طبقه 



غربی 17اجرای لوله کشی آب طبقه  غربی 19اجرای لوله کشی آب طبقه 

غربی15راه پله طبقه پالستراجرای  غربی19راه پله طبقه پالستراجرای 



بال شرقی

 9، 8طبقات سیمانکاریجهت دیوارچینیاجرای
 28تا 19اجرای دیوار چینی طبقات
 22، 31، 30، 24، 7راه پله طبقات میلگردجوشکاریاجرای
 31و 30تیر راه پله طبقات رابیتساجرای
 21و 16فاضالب طبقات رایزرو زیرسقفیاجرای
 21و 13اجرای لوله کشی آب مصرفی طبقات
 7، 6، 5، 4طبقات کوئلاجرای لوله کشی فن
 17، 16، 14،  13، 12طبقات دریناجرای
 12تا 3اصلی طبقات رایزراجرای
 28، 27، 25نصب کانال طبقات
 22، 21، 20، 13اجرای وال پست طبقات
14و 13رگه چینی طبقات یه
 19، 18، 17،  16اجرای لوله فاضالب طبقات
 9و 8اجرای کف سازی طبقات

اهم فعالیت ها

  14، 10، 9اصالح و اجرای شیار جریان ضعیف طبقه
 8، 3اجرای لوله فضای مرطوب طبقات
اجرای مونتاژ و نصب ورق نما در طبقات
 4، 6، 5اجرای کاشی کاری طبقات
29تاسیسات راه پله طبقه داکتسیمانکاری
 16، 13طبقات هواکشو بست هواکشاجرای
 17تا 11و حوله خشک کن طبقات آبرسانیاجرای لوله کشی
 پدهلیآرماتوراجرای
 13، 7طبقات اجرام کروم بندی آشپزخانه
 8طبقه  رایزرپالستراجرای
 15، 14، 13تست فاضالب طبقه
 5و 4طبقات ایزوگامتست
 7طبقهتست عایق کاری



شرقی7طبقه اجرام کروم بندی آشپزخانه 

شرقی 8طبقه کف سازی16طبقه فاضالب رایزرو زیرسقفیاجرای 

شرقی 8کف سازی طبقه 



5طبقه اجرای کاشی کاری شرقی7تست عایق کاری طبقه 

شرقی21طبقه فاضالب رایزرو زیرسقفیاجرای 



یعمومروابط تهیه شده در مدیریت 
(چیتگرپروژه )


