
N3گزارش هفتگی از عملکرد بلوک 

(اردیبهشت ماه01فروردین ماه الی 27)



اجرای سقف 

 1زون -2نصب قالب کف تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه
 1زون -2آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه
قف قالب بندی و کنترل تراز ارتفاعی تیر های اصلی و فرعی س

۶زون-۳پارکینگ الحاقی 
 قسمت -۳سقف طبقه تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی

7پارکینگ الحاقی زون 
 برج اصلی 2زون -2چیدمان اسکافلد و نصب زیر سازی سقف

برج 2زون -2نصب قالب های کف تیر های اصلی و فرعی سقف 
اصلی

 برج اصلی2زون -2آرماتور بندی تیر های اصلی و فرعی سقف



نصب پنل

الحاقیقسمت پارکینگ ۶زون -۳نصب پنل سقف طبقه 
الحاقیقسمت پارکینگ 7زون -۳نصب پنل سقف طبقه 

قسمت پارکینگ الحاقی4زون -۳نصب پنل سقف 
برج اصلی1زون -2نصب پنل سقف 



برشیاجرای دیوار حائل و 

 اصلیبرج ۳زون -2دیوار برشی طبقه آرماتوربندی
 برج، ضلع شمالی 2زون -2حائل طبقه تکمیل آرماتوربندی دیوار
 برج، ضلع شمالی 2زون -2بندی دیوار حائل طبقه قالب
 برج، ضلع شمالی 2زون -2دیوار حائل طبقه بتن ریزی
 اصلیبرج 2ضلع شمال زون -2دکفراژ قالب دیوار حائل طبقه
 برج اصلی ۳زون-2دیوار حائل طبقه آرماتوربندی
 پارکینگضلع جنوبی 7و
برج اصلی۳زون -2بتن ریزی دیوار برشی
 ضلع شمال شرقی برج اصلی-2آرماتور بندی دیوار برشی



اجرای ستون

 قسمت ۳زون -2ستون های طبقه آرماتوربندی
اصلیبرج 

 واقع در ۳زون -2بندی ستون های طبقه قالب
برج اصلی 

 واقع در ۳زون -2بتن ریزی ستون های طبقه
اصلیبرج 

 واقع در برج ۳زون -2ستون های طبقه دکفراژ
اصلی 

 لیاصسیستم ارت و همبندی ستونها برج اجرای
 2آرماتور بندی ستون های پارکینگ الحاقی-

7و۶و 5زون 
 زون -2قالب بندی ستون های پارکینگ الحاقی

7و 5
2قالب بندی ستون های رمپ پارکینگ شرقی-



تسطیحو خاکریزی

 شمال خاکریزی پشت دیوار حائل ضلع شمالی و اجرای
شرقی جنوب 

 وو رگالژ خاک پشت دیوار حائل ضلع شمالی تسطیح
شمال شرقی و جنوبی بلوک

 مال شمالی و شنمودن خاک پشت دیوار حائل ضلع متراکم
شرقی و جنوبی



راه پله

 ۳طبقه 5آرماتوربندی و قالب بندی راه پله شماره-
الحاقی ضلع جنوب غربی پارکینگ 

 ۶ه آرماتوربندی و قالب بندی راه پله شمارتکمیل
-4طبقه 



نقطه ای ضلع شرقیتصاویر

1401.01.27


