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 اجرای دیوار حائل و برشی

 ضلع شمالی  ۲زون  -1طبقه آرماتوربندی دیوار حائل
 برج

 1زون  -1طبقه آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی 
 برجضلع شمالی 

 قالب بندی داکت هوای تازه پارکینگ الحاقی  تکمیل
 الحاقیپارکینگ  ۷زون  -۲
 ۷زون  -۲بتن ریزی داکت هوای تازه پارکینگ الحاقی  

 پارکینگ الحاقی
 ۷زون  -۲الحاقی پارکینگ حائل آرماتوربندی دیوار 

 الحاقیپارکینگ 
 ضلع  -۲حائل طبقه آرماتوربندی و قالب بندی دیوار

 ۷پارکینگ الحاقی زون جنوبی و شرقی 
 ۲قالب دیوار حائل طبقه بتن ریزی و دکفراژ دکفراژ-  

 ۷پارکینگ الحاقی زون جنوبی و شرقی ضلع 



 اجرای سقف  

 
 قالب کف تیر های اصلی و چیدمان اسکافلد و نصب

 الحاقیپارکینگ  5و  ۷زون   -۲طبقه فرعی سقف 
 ۲سقف طبقه تیرهای اصلی و فرعی آرماتوربندی-  

 پارکینگ الحاقی 5و  ۷زون  
 سقف طبقه تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای

 برج اصلی 1زون  -۲
 اصلیبرج  1زون  -۲بتن ریزی تیرهای سقف طبقه 
 طبقه تیرهای سقف تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی

 الحاقیپارکینگ  5برج اصلی و زون  3زون  -۲
 5برج اصلی و زون  3زون  -۲بتن ریزی سقف طبقه  

 الحاقپارکینگ 
 چیدمان اسکافلد و نصب قالب کف تیر های اصلی و

 الحاقیپارکینگ  4زون   -۲فرعی سقف طبقه 
 الحاقپارکینگ  4زونزون  -۲طبقه بتن ریزی سقف 
 شدهکیورینگ و عمل آوری مقاطع بتن ریزی 



 نصب پنل سقف

 پارکینگ الحاقی3و ۷زون  -۲نصب پنل سقف طبقه 



 اجرای ستون

 زون  -1آرماتوربندی و قالب بندی  ستون های طبقه
 برج اصلی  ۲و  1
 ۲و  1زون  -1های طبقه بتن ریزی و دکفراژ ستون  

 اصلیبرج 
 زون  -1آرماتوربندی و قالب بندی  ستون های طبقه

 برج اصلی  ۲و  4
 ۲و  4زون  -1های طبقه بتن ریزی و دکفراژ ستون  

 اصلیبرج 
  های طبقه ستون تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی

 پارکینگ الحاقی  5زون  -1
   پارکینگ   5زون  -1های طبقه بتن ریزی ستون

 الحاقی
کیورینگ و عمل آوری مقاطع بتن ریزی شده 
 اجرای سیستم ارت و همبندی ستونها برج اصلی و

 پارکینگ الحاقی



 راه پله

 طبقه  3راه پله شماره تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی
 اصلیبرج  -۲
 برج اصلی -۲طبقه  3ریزی راه پله شماره بتن 



 خاکریزی و تسطیح

 اجرای خاکریزی پشت دیوار حائل ضلع  جنوبی و
 شمال غربی 

 و رگالژ خاک پشت دیوار حائل ضلع  تسطیح
 غربیجنوبی  و شمال 

 نمودن خاک پشت دیوار حائل ضلع جنوبی متراکم
 غربیو شمال 

قلوه ریزی پشت دیوار حائل ضلع شمال جرای ا
 موتورخانهغربی برج اصلی، زیرسازی 

 لکه گیری، زیرسازی، پاشش عایق پرایمر و اجرای
 جنوبینصب عایق ژئودرین دیوار حائل ضلع 

 کول و بلوک چینی در محل چاه های جذبی اجرای
 و ارت موتورخانه قبل از اجرای بتن مگر



 ای ضلع جنوبینقطه  تصاویر

1401.03.03 



 ای ضلع جنوبینقطه  تصاویر

1401.03.05 



1401.0۲.31 



 ای ضلع شمال  شرقینقطه  تصاویر

1401.03.05 


