
 



 برشیاجرای دیوار حائل و 

 ضلع شمالی 3زون  -3آرماتوربندی دیوار برشی برج اصلی طبقه 
 4زون  -5قالب بندی داکت ورودی هوا پارکینگ الحاقی طبقه 

 ضلع جنوبی
 7زون  -3قالب بندی داکت ورودی هوا پارکینگ الحاقی طبقه 

 جنوبیضلع 
 7زون  -3تکمیل قالب بندی، شاقول نمودن دیوار حائل طبقه  

 ضلع جنوب و جنوب شرقی
 ضلع جنوب و جنوب   7زون  -3بتن ریزی دیوار حائل طبقه

 شرقی
 ضلع جنوب و جنوب   7زون  -3دکفراژ قالب دیوار حائل طبقه

 شرقی
 ضلع شمالی 3زون  -3قالب بندی دیوار حائل برج اصلی طبقه 
 ضلع  7زون  -3تکمیل آرماتوربندی دیوار حائل پارکینگ الحاقی

 شرقی
 ضلع  7زون  -3دیوار حائل پارکینگ الحاقی قالب بندی تکمیل

 شرقی
 ضلع غربی 1زون  -2آرماتوربندی دیوار حائل طبقه 

 



 اجرای ستون

 7زون  -3پارکینگ الحاقی طبقه تکمیل آرماتوربندی ستون  
 7زون  -3تکمیل قالب بندی و شاقول نمودن ستون پارکینگ الحاقی طبقه   
 3زون  -3تکمیل آرماتوربندی ستون های برج اصلی طبقه 
 3زون  -3اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های برج طبقه 
 1زون  -2آرماتوربندی ستون های برج اصلی طبقه 
 3زون  -3اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های برج اصلی طبقه 
 7و  5زون  -3پارکینگ الحاقی طبقه اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های 
 1زون  -2اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های برج اصلی طبقه 



 اجرای تیر  

 1زون  -3اصلی و فرعی برج اصلی سقف طبقه آرماتوربندی تیرهای تکمیل 
 1زون  -3سقف طبقه فرعی برج اصلی اصلی و تکمیل قالب بندی تیرهای 
 1برج اصلی زون  -3بتن ریزی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه 
 3طبقه  2آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی برج اصلی زون- 
 4طبقه  7تیرهای اصلی و فرعی برج اصلی زون آرماتوربندی- 
 4طبقه  5آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی پارکینگ الحاقی زون- 
 ضلع جنوب رمپ پارکینگ  6، زون -3چیدمان اسکافلد پارکینگ الحاقی

 غربی
 دکفراژ قالب آویز، کف و برچیدن پایه های اطمینان سقف پارکینگ الحاقی

 7و  5زون  -4
 ضلع جنوب  6زون  -5آرماتوربندی سقف پارکینگ سقف پارکینگ الحاقی

 غربی
 ضلع جنوب  6زون  -5قالب بندی سقف پارکینگ سقف پارکینگ الحاقی

 غربی



 سقف پیش ساخته پنلنصب 

 برج  -3طبقه  1نصب پنل سقف پیش ساخته زون
 اصلی

 4طبقه  7نصب پنل سقف پیش ساخته زون- 
 پارکینگ الحاقی

 3طبقه  5نصب پنل سقف پیش ساخته زون- 
 پارکینگ الحاقی رمپ شرقی

 3طبقه  4نصب پنل سقف پیش ساخته زون- 
 غربیپارکینگ الحاقی رمپ 



 راه پله

 ضلع  3برج اصلی زون  -5طبقه قالب بندی راه پله
 شرقی

 3برج اصلی زون  -5طبقه پله تکمل آرماتوربندی راه 
 ضلع شرقی

 ضلع  3برج اصلی زون  -5طبقه پله بتن ریزی راه
 شرقی

 ضلع  3برج اصلی زون  -5طبقه بندی راه پله قالب
 غربی

 برج اصلی زون  -5طبقه آرماتوربندی راه پله تکمیل
 غربیضلع  3
 ضلع  3برج اصلی زون  -5طبقه بتن ریزی راه پله

 غربی



 تسطیحو  خاکریزی

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

 شمال غربی



 حفاری چاه ها

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



 (شمالی)نقطه ای  تصاویر

1400.11.11 

1 



 (نمای جنوبی)نقطه ای  تصاویر

1400.11.10 

1 



2 

1400.11.12 


