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منفیطبقات

5و4،3،1منفیطبقاتانباریهایدیوارچینیرگهیه❑

چهارمنفیطبقههایانباریچینیدیوار❑

دومنفیطبقهکولرهایکانالمونتاژ❑

یکمنفیطبقهحریقضدشاتاجرای❑

چهارمنفیانباریدیوارهایکاریسیمان❑

چهارویکمنفیطبقههایانباریداخلیدیوارکاریسنگ❑

چهارمنفیویکمنفیطبقههاانباریسیمانکاریاجرای❑

اهم فعالیت ها

دومنفیطبقهحریقضدشاتاجرای❑

چهارمنفیودومنفیطبقهچینیتیغهاجرای❑

هارچوسهمنفیطبقههاانباریدیوارکاریسنگاجرای❑

۲منفیرمپپستوالزیرسازیاجرای❑

دومنفیطبقهپلهراهسیمانکاریاجرای❑

سهمنفیطبقهپستوالنصباجرای❑



اجرای سیمانکاری انباری ها طیقه منفی چهار

اجرای شات ضد حریق پارکینگ منفی یک اجرای تیغه چینی طبقه منفی دو و چهار

اجرای سنگ کاری دیوار داخل انباری ها  طبقه منفی چهار



اجرای تیغه چینی انباری ها طبقه منفی جهار

اجرای موزاییک کف انباری ها طیقه منفی چهار اجرای اجرای سیمانکاری راه پله طبقه منفی دو

اجرای یک رگه چینی انباری ها طبقات  منفی یک الی پنج



اجرای  نصب وال پست طیقه منفی سه و چهار

اجرای شات ضد حریق پارکینگ منفی دو

اجرای زیرسازی وال پست رمپ طیقه منفی دو



بال غربی 

11الی4طبقاتواحدهاآشپزخانهکاریکاشی❑

1۲الی7طبقاتواحدهاآشپزخانهوسرویسبندیعایق❑

بامپشتکالیمراصالح❑

1۲و11و9و۸طبقهواحدهاهایسرویسکاشیاجرای❑

۸طبقهرایزرتعویضاجرای❑

11و10و9و۸طبقههاواحدسازیکفاجرای❑

وویدنمایزیرسازیاجرای❑

اهم فعالیت ها



بال غربی 

۸طبقهبیروننمایاصالح❑

10طبقهرایزررابیتساجرای❑

غربیوویدنمایکشیشاسیاجرای❑

۲طبقهچینیتیغهاجرای❑

۲1برقلولهاجرای❑

۲1رایزرهایپایهنصباجرای❑

بال۶طبقهپلهراهبرقهایلولهاجرای❑

اهم فعالیت ها



اجرای کاشی کاری آشپزخانه واحدها در بال غربی

اصالح کالیمر پشت بام بال غربی

اجرای کف سازی واحدها با ماله برقی در  بال غربی

اجرای عایق بندی سرویس و آشپزخانه واحدها در بال غربی



اجرای زیرسازی نمای ووید بال غربی بال غربی8اصالح نمای بیرون طبقه 

اجرای کاشی کاری سرویس بهداشتی واحدها در بال غربی بال غربی8اجرای تعویض رایزر طبقه 



اجرای نصب پایه های رایزر طبقه  بال غربی2اجرای تیغه چینی طبقه 

بال غربی10اجرای رابیتس رایزر طبقه  اجرای شاسی کشی نمای ووید غربی



بال شرقی

1۲و9،۶طیقاتپلهراهسیمانکاریاجرای❑

۸و4طبقهبرقاتاقسیمانکاریاجرای❑

14الی10طبقاتجینیتیغهاجرای❑

3طبقهپلهراهرابیتساجرای❑

4طبقههاواحدبرقکشیسیم❑

4طبقهسقفکاریکنافاجرای❑

5طبقهدرگاهنعلاجرای❑

5طبقهرابیتساجرای❑

۶طبقهبرقسقفیهایلولهساپورتنصباجرای❑

10و۸و7طبقهواحدهاسرویسکاریکاشیاجرای❑

اهم فعالیت ها



بال شرقی

11و10و۸طبقهواحدهاآشپزخانهکاریکاشیاجرای❑

9طبقههاداکتنواقصتکمیلاجرای❑

سقفیهایلولهساپورتمونتاژ❑

4طبقهواحدهاتراسکاشیاجرای❑

4طبقهواحدهاپنجرهنصب❑

5طبقهواحدهاآشپزخانهکشینرمهاجرای❑

7و۶طبقهبرقهایلولهاجرای❑

۶طبقهبرقاتاقچارچوبنصباجرای❑

۶طبقهپلهراهچینیتیغهاجرای❑

4طبقهپنجرهرابیتساجرای❑

اهم فعالیت ها



بال شرقی

4طبقهویدنمایسازیزیراجرای❑

4طبقهکشینبشیاجرای❑

۶برقرایزرهایپایهمونتاژ❑

7و5برقسقفیلولهاجرای❑

9رایزرهایلولهاجرای❑

4طبقهواحدهاورودیدرگاهنعلاجرای❑

4طبقهپلهراهکاریسنگاجرای❑

4طبقهکوئلفنهایلولهتستاجرای❑

7و۶و5طبقهواحدهاچینیتیغهاجرای❑

اهم فعالیت ها



اجرای کاشی کاری اشپزخانه واحدهای طبقات بال شرقی

بال شرقی14اجرای دیوارچینی واحدها طبقه بال شرقی9اجرای سیمانکاری راه پله طبقه 

بال شرقی4اجرای سیم کشی برق طیقه 



29مونتاژ ساپورت لوله های سقفی 

بال شرقی4اجرای کناف طبقه بال شرقی5اجرای نعل درگاه طبقه 

بال شرقی5اجرای رابیتس طیقه 



بال شرقی6نصب ساپورت لوله های سقفی برق طبقه بال شرقی7اجرای کاشی کاری سرویس واحدها طیقه 

بال شرقی9اجرای تکمیل نواقص داکت ها طبقه  اجرای نمای بیرونی بال شرقی



بال شرقی12الی 6اجرای سیمانکاری راه پله طبقات بال شرقی4شروع اجرای نصب پنجره واحدها طبقه 

بال شرقی6اجرای لوله های برق طبقه  اجرای نصب چارچوب اتاق برق طبقه بال شرقی



بال شرقی6اجرای طیغه چینی راه پله طبقه بال شرقی4اجرای کاشی کاری تراس واحدها طبقه 

اجرای نبشی کشی بال شرقی غربی4اجرای سیمانکاری اتاق برق طبقه 



یتهیه شده در مدیریت روابط عموم
(چیتگرپروژه )


