


برشیاجرای دیوار حائل و 

 ضلع غربی قسمت پارکینگ-2تکمیل آرماتوربندی دیوار حائل طبقه
 پارکینگضلع غربی قسمت -2دیوار حائل طبقه قالب بندی تکمیل
 پارکینگضلع غربی قسمت -2حائل طبقه بتن ریزی دیوار
 پارکینگشرقی قسمت ضلع -2آرماتوربندی دیوار حائل طبقه
 ضلع جنوب شرقی قسمت برج-1آرماتوربندی دیوار حائل طبقه
 قسمت ضلع جنوب شرقی -1دیوار حائل طبقه شروع قالب بندی

برج
 قسمت پارکینگشمالی ضلع -2حائل طبقه شروع آرماتوربندی دیوار
 قسمت پارکینگشرقی ضلع -1شروع آرماتوربندی دیوار حائل طبقه
 قسمت میانی برج-2دیوار برشی طبقه شروع آرماتوربندی



اجرای ستون

قسمت برج بال شرقی-1اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه
 قسمت برج -1ستون های طبقه سیستم همبندی ارت اجرای

شرقیبال 
 بال شرقیقسمت برج -1ستون های طبقه قالب بندی اجرای
 شرقیقسمت برج بال -1های طبقه بتن ریزی ستون اجرای
 پارکینگقسمت -2اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه
 قسمت -2سیستم همبندی ارت ستون های طبقه اجرای

پارکینگ
 قسمت پارکینگ-2ستون های طبقه قالب بندی اجرای
 پارکینگقسمت -2های طبقه بتن ریزی ستون اجرای
 شمالی قسمت -2اجرای آرماتوربندی ستون های طبقه

پارکینگ
 قسمت -2اجرای سیستم همبندی ارت ستون های طبقه

شمالی پارکینگ
 بقه های طو قالب بندی و بتن ریزی ستون اجرای آرماتوربندی

میانی برجقسمت -1
 اجرای آرماتوربندی  و قالب بندی و بتن ریزی ستون های

-2اطراف رمپ غربی طبقه 



اجرای تیر 

 لی و آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصتکمیل
میانی پارکینگقسمت -2فرعی سقف 

 قسمت -2اصلی و فرعی سقف بتن ریزی تیرهای
پارکینگمیانی 

 لی و آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصتکمیل
بال غربی برجقسمت -2فرعی سقف 

 لی و آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اصتکمیل
ضلع شمالی پارکینگقسمت -3فرعی سقف 

 قسمت -3اصلی و فرعی سقف بتن ریزی تیرهای
پارکینگضلع شمالی 

لی و تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای اص
پارکینگقسمت میانی -3فرعی سقف 



هسقف پیش ساختپنلنصب 

ضلع شمالی پارکینگ-3نصب پنل سقف طبقه اجرای
بال غربی برج-2نصب پنل سقف طبقه اجرای
 قسمت میانی برج-2اجرای نصب پنل سقف طبقه
 ضلع جنوب رمپ غربی-3اجرای نصب پنل سقف طبقه



تسطیحو خاکریزی

 بلوکاجرای خاکریزی و تسطیح و کوبش و رگالژ خاک ضلع شمالی
 غربی بلوکخاکریزی و تسطیح و کوبش و رگالژ خاک ضلع اجرای



هاانباری

بال غربی-4انباری های طبقه اجرای تیغه چینی
 بال شرقی-3اجرای وال پست دیوارهای انباری طبقه
 شرقیبال -3انباری طبقه اجرای یک رگه دیوارهای
 غربیبال -3اجرای یک رگه دیوارهای انباری طبقه



(نمای غربی)نقطه ایتصاویر
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(نمای شمالی)نقطه ایتصاویر
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