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برشیدیوار های حائل و 

 2و 3زون -3تکمیل آرماتوربندی دیوار برشی برج اصلی طبقه
 2و 3زون -3تکمیل قالب بندی دیوار برشی برج اصلی طبقه
 7و 5زون -3دیوار حائل ضلع شرقی پارکینگ الحاقی طبقه تکمیل آرماتوربندی
  7و 5زون -3دیوار حائل ضلع شرقی پارکینگ الحاقی طبقه تکمیل قالب بندی
 7و 5زون -3ریزی دیوار حائل ضلع شرقی پارکینگ الحاقی طبقه بتن
 7و 5زون -3دکفراژ قالب  دیوار حائل ضلع شرقی پارکینگ الحاقی طبقه
 3زون -3برج اصلی طبقه شمال و شمال شرقی تکمیل آرماتوربندی دیوار حائل ضلع
 3زون -3برج اصلی طبقه شمال و شمال شرقی تکمیل قالب بندی دیوار حائل ضلع
 3زون -3برج اصلی طبقه شمال و شمال شرقی حائل ضلع بتن ریزی دیوار
 6زون -3آرماتوربندی دیوار حائل ضلع جنوب پارکینگ الحاقی طبقه تکمیل
 6زون -3تکمیل قالب بندی دیوار حائل ضلع جنوب پارکینگ الحاقی طبقه
 6زون -3بتن ریزی دیوار حائل ضلع جنوب پارکینگ الحاقی طبقه
 6زون -3حائل ضلع جنوب پارکینگ الحاقی طبقه دکفراژ قالب دیوار
 1زون-2دیوار حائل ضلع شمال و غربی پارکینگ الحاقی طبقه آرماتوربندی
4زون -5ورودی هوای تازه پارکینگ بندی و بتن ریزیداکت قالب ، تکمیل آرماتوربندی
 4زون -5ورودی هوای تازه پارکینگ ریزی داکت بندی و بتن قالب تکمیل
 4زون -5دکفراژ قالب ، داکت ورودی هوای تازه پارکینگ
 3زون -2دیوار برشی برج اصلی طبقه آرماتوربندی
 4زون -5حائل ضلع جنوب جنوب غربی پارکینگ الحاقی طبقه آرماتوربندی دیوار تکمیل
 4زون -5پارکینگ الحاقی طبقه جنوب جنوب غربی تکمیل قالب بندی دیوار حائل ضلع
 4زون -5حائل ضلع جنوب جنوب غربی پارکینگ الحاقی طبقه بتن ریزی دیوار



سقفپنلنصب 

 1زون -3نصب پنل سقف پیش ساخته برج اصلی طبقه
4بقه نصب پنل سقف پیش ساخته پارکینگ الحاقی ط-

5زون 
4بقه نصب پنل سقف پیش ساخته پارکینگ الحاقی ط-

7زون
5بقه نصب پنل سقف پیش ساخته پارکینگ الحاقی ط-

4و 6زون 
3بقه نصب پنل سقف پیش ساخته پارکینگ الحاقی ط-

4زون 
کنترل تراز سقف های پیش ساخته بعد از نصب جهت

شروع بتن ریزی تیرها



ستون ها

 7زون -3پارکینگ الحاقی طبقه ستون تکمیل آرماتوربندی
 7زون -3ستون پارکینگ الحاقی طبقه تکمیل قالب بندی و کنترل شاقولی
 7زون -3پارکینگ الحاقی طبقه بتن ریزی ستون
 5زون -3بندی ستون پارکینگ الحاقی طبقه تکمیل آرماتوربندی قالب
 5زون -3پارکینگ الحاقی طبقه و کنترل شاقولی ستون بندی قالب تکمیل
 5زون -3پارکینگ الحاقی طبقه بتن ریزی ستون
 3زون -3های برج اصلی طبقه ستون آرماتوربندی تکمیل
 3زون -3اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های برج اصلی طبقه
 3زون -3های برج اصلی طبقه و کنترل شاقولی ستون بندی قالب تکمیل
 3زون -3ریزی ستون های برج اصلی طبقه بتن
 7و 5زون -3سیستم ارت و همبندی ستون های پارکینگ الحاقی طبقه اجرای
 1زون -2تکمیل آرماتوربندی ستون های برج اصلی طبقه
 1زون -2تکمیل قالب بندی و کنترل شاقولی ستون های برج اصلی طبقه
 ضلع جنوبی6و 4زون -4ستون های پارکینگ الحاقی طبقه تکمیل آرماتوربندی
 4زون -4ه ستون های پارکینگ الحاقی طبققالب بندی و کنترل شاقولی تکمیل

جنوبیضلع 6و 
 جنوبیضلع 6و 4زون -4های پارکینگ الحاقی طبقه بتن ریزی ستون



تیرها

3طبقه تکمیل آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی پارکینگ الحاقی-
7زون 

 2زون -3آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی برج اصلی طبقه
 1زون -3آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی برج اصلی طبقه
 1زون -3قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی برج اصلی طبقه
4بقه تکمیل قالب بندی تیرهای اصلی و فرعی پارکینگ الحاقی ط-

5زون 
 زون -3آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی پارکینگ الحاقی طبقه

4و 6
5طبقه تکمیل آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی پارکینگ الحاقی-

6و 4زون 
و فرعی تکمیل قالب بندی، کنترل شاقولی و جانمایی تیرهای اصلی

ضلع جنوب6و 4زون -5پارکینگ الحاقی طبقه 
 و 4زون -5بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی پارکینگ الحاقی طبقه

6
4طبقه تکمیل آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی پارکینگ الحاقی-

ضلع شرقی و شمال شرقی5زون 
و فرعی تکمیل قالب بندی، کنترل شاقولی و جانمایی تیرهای اصلی

ضلع شرقی و شمال شرقی5زون -4پارکینگ الحاقی طبقه 
 5زون -4بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی پارکینگ الحاقی طبقه

ضلع شرقی و شمال شرقی



تسطیحو خاکریزی

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

 خاک ریزی، تسطیح و رگالژ، متراکم نمودن خاک
ضلع جنوبیخاک 

 خاک ریزی، تسطیح و رگالژ، متراکم نمودن خاک
خاک ضلع شمال غربی



راه پله

لع ضبرج اصلی بندی و آرماتوربندی و بتن ریزیاجرای قالب
-5طبقه شرقی 

لع اجرای قالب بندی و آرماتوربندی و بتن ریزی برج اصلی  ض
-4شرقی طبقه 

لع اجرای قالب بندی و آرماتوربندی و بتن ریزی برج اصلی  ض
-5غربی طبقه 

 بی ضلع غراجرای آرماتوربندی و قالب بندی ستونک راه پله
-5طبقه 

 رقی شاجرای آرماتوربندی و قالب بندی ستونک راه پله  ضلع
-4طبقه 

رقی اجرای آرماتوربندی و قالب بندی ستونک راه پله  ضلع ش
-5طبقه 



1400/11/03

ای ضلع شرقیتصاویر مقایسه 

1400/11/27

-4نصب کف تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه

-3آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه 

-4تکمیل سقف طبقه 

-2آرماتوربندی ستون های طبقه 

-3بقه نصب کف تیر و آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف  ط

-3قه تکمیل دیوار حائل ضلع شمالی و شمال شرقی طب



1400/11/03

تصاویر نقطه ای ضلع شرقی



1400/11/07



1400/11/27



1400/11/03

ای ضلع جنوبیتصاویر مقایسه 

1400/11/27

-3آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی ستون های طبقه

ضلع جنوبی-3قالب بندی دیوار حائل طبقه 

-3بقه نصب کف تیر و آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف ط

ضلع جنوبی-3تکمیل دیوار حائل طبقه 

-2شروع اسکافلدچینی زیر سقف طبقه 

-3آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه 



1400/11/03

تصاویر مقایسه ای ضلع جنوبی



1400/11/10



1400/11/13



1400/11/17



1400/11/27


