
 



 برشیاجرای دیوار حائل و 

 6پارکینگ الحاقی ضلع جنوبی زون  -3تکمیل آرماتوربندی دیوار حائل طبقه 
 6پارکینگ الحاقی ضلع جنوبی زون  -3قالب بندی دیوار حائل طبقه 
 6پارکینگ الحاقی ضلع جنوبی زون  -3حائل طبقه دیوار بتن ریزی 
 6پارکینگ الحاقی ضلع جنوبی زون  -3دکفراژ دیوار حائل طبقه 

 
 7پارکینگ الحاقی ضلع جنوبی زون  -3تکمیل آرماتوربندی دیوار حائل طبقه 
 7پارکینگ الحاقی ضلع جنوبی زون  -3قالب بندی دیوار حائل طبقه 
 3پارکینگ الحاقی ضلع جنوبی زون  -3آرماتوربندی دیوار حائل طبقه 
 3برج اصلی زون  -3آرماتوربندی دیوار برشی 
 5آرماتوریندی فونداسیون داکت ورودی هوای تازه، پارکینگ الحاقی طبقه-  

 ضلع جنوبی 6زون 
 6زون  -5داکت ورودی هوای تازه، پارکینگ الحاقی طبقه دیوار آرماتوریندی  

 ضلع جنوبی
 زون  -5فونداسیون داکت ورودی هوای تازه، پارکینگ الحاقی طبقه قالب بندی

 ضلع جنوبی 6
 زون  -5فونداسیون داکت ورودی هوای تازه، پارکینگ الحاقی طبقه بتن ریزی

 ضلع جنوبی 6
 زون  -5ورودی هوای تازه، پارکینگ الحاقی طبقه شروع قالب بندی دیوار داکت

 جنوبیضلع  6



 اجرای ستون

 7و  6و  5زون  -4های پارینگ الحاقی طبقه تکمیل آرماتوربندی ستون 
 6و  5زون  -4ستون های پارینگ الحاقی طبقه قالب بندی 
 پارکینگ الحاقی -4واقع در رمپ شرقی طبقه ستون های  تکمیل آرماتوربندی 
 الحاقیپارکینگ  -4در رمپ شرقی طبقه واقع  ستون های قالب بندی تکمیل 
 پارکینگ الحاقی -4در رمپ شرقی طبقه واقع  ستون های بتن ریزی 
 پارکینگ الحاقی -4در رمپ شرقی طبقه آرماتوربندی ستون های واقع تکمیل 
 الحاقیپارکینگ  -4در رمپ شرقی طبقه واقع  تکمیل قالب بندی ستون های 
 الحاقیپارکینگ  -3در رمپ شرقی طبقه واقع  ریزی ستون های بتن 
 7و  5پارکینگ الحاقی زون  -4طبقه  تکمیل آرماتوربندی ستون های 
 7و  5پارکینگ الحاقی زون  -4طبقه  تکمیل قالب بندی ستون های 
 7و  5الحاقی زون پارکینگ  -4طبقه  بتن ریزی ستون های 
 قسمت پارکینگ الحاقی -4دکفراژ ستون های رمپ شرقی طبقه 
 3و  2برج اصلی ضلع شمالی زون  -3آرماتوربندی ستون های طبقه 
 3زون برج اصلی ضلع شمالی  -3دیوار برشی طبقه آرماتوربندی 



 اجرای تیر  

1زون  -3اصلی و فرعی سقف طبقه  آرماتوربندی تیرهای 
 1زون  -3تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه قالب بندی 
 7و  6زون  -4دکفراژ تیرهای اصلی و فرعی طبقه 
 ضلع غربی  4زون  -3آرماتوربندی تیرهای رمپ طبقه 
 2زون  -3نصب اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه 
 3زون  -4بتن ریزی تیرهای سقف طبقه 
 7زون  -4بتن ریزی تیرهای سقف پارکینگ الحاقی طبقه 



 سقف پیش ساخته پنلنصب 

 3قسمت برج اصلی زون  -4نصب پنل سقف طبقه 
 7و  5زون  -4بتن ریزی تیرهای سقف طبقه 



 تسطیحو  خاکریزی

خاک  خاک ریزی، تسطیح و رگالژ، متراکم نمودن
 ضلع شمال شرقی و شرق

اجرای تسطیح خاک ضلع جنوبی 



 حفاری چاه ها

5کول چاه جذبی طبقه  نصب- 
 5حفاری چاه ارت طبقه- 



 (شمالی)نقطه ای  تصاویر

1400.11.03 

1 



 (شمالی)نقطه ای  تصاویر

1400.11.07 

2 



 (نمای جنوبی)نقطه ای  تصاویر

1400.10.18 

1 



2 

1400.11.05 


