
N3گزارش هفتگی از عملکرد بلوک 

(اردیبهشت ماه8الی 4)



برشیاجرای دیوار حائل و 

 اصلی برج ۳تکمیل آرماتوربندی  دیوار حائل زون
-2طبقه 

 2برج اصلی طبقه ۳زون بندی دیوار حائل قالب-
 برج اصلی ۳زون برشی تکمیل آرماتوربندی  دیوار

-2طبقه 
 2برج اصلی طبقه ۳زون قالب بندی دیوار برشی-
 2ن دیوار حائل زوآرماتوربندی و قالب بندی  تکمیل

-2برج اصلی طبقه 
 برج اصلی طبقه 2حائل زون بتن ریزی و دکفراژ دیوار

2-
 برج اصلی 2دیوار حائل زون کیورینگ و عمل آوری

-2طبقه 
 ضلع جنوبی -2آرماتوربندی دیوار حائل طبقه

۶پارکینگ الحاقی زون 
 ضلع شرقی -2آرماتوربندی دیوار حائل طبقه

4پارکینگ الحاقی زون 
 جنوبی ضلع -2آرماتوربندی دیوار حائل طبقه

4الحاقی زون پارکینگ 



اجرای سقف 

 سقف اصلی و فرعیتکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای
برج اصلی 1زون -2طبقه 

 برج اصلی 1زون -2سقف طبقه بتن ریزی
 2زون -2قالب کف تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه نصب

برج اصلی 
 برج 2زون -2آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه

اصلی 
 ف و قالب بندی تیرهای پارکینگ الحاقی سقآرماتوربندی

4زون -2طبقه 



نصب پنل سقف

 قسمت برج اصلی1زون -2نصب پنل سقف طبقه



اجرای ستون

گ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های پارکین
۶و۷و ۵زون -2الحاقی 

 ۵زون -2های پارکینگ الحاقی بتن ریزی ستون
۶و۷و 
 برج 1زون -1آرماتوربندی ستون های طبقه

اصلی
 ی و اصلاجرای سیستم ارت و همبندی ستونها برج

پارکینگ الحاقی
 برج ۳زون -2آرماتوربندی ستون های طبقه

اصلی
 برج اصلی۳زون -2های طبقه قالب بندی ستون
 برج اصلی۳زون -2های طبقه بتن ریزی ستون



راه پله

 پارکینگ الحاقی طبقه ، ۶پله شماره تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی راه
۶زون -۳
 شرقیضلع -2آرماتوربندی تیرهای رمپ طبقه



تسطیحو خاکریزی

اکم مترو تسطیح و رگالژ و آبپاشی و اجرای خاکریزی
بلوکجنوبی های خاک ضلع شمالی و الیه نمودن 

اکم اجرای خاکریزی و تسطیح و رگالژ و آبپاشی و متر
شرقی و غربی بلوکنمودن الیه های خاک ضلع 

ن اجرای زیرسازی و پاشش پرایمر و نصب عایق ژئودری
در پشت دیوار ضلع شرقی



ای ضلع شرقینقطه تصاویر

1401.02.0۵



ای ضلع شرقینقطه تصاویر

1401.02.0۷



ای ضلع غربینقطه تصاویر

1401.02.0۵



ای ضلع غربینقطه تصاویر

1401.02.07


