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برشیدیوار های حائل و 

 ضلع شمال غربی1آرماتوربندی دیوار برشی طبقه همکف زون
 پارکینگ6زون جنوبیضلع -1دیوار حائل طبقه آرماتوربندی
 ضلع 4زون -1طبقه و قالب بندی داکت ورودی هوا آرماتوربندی

جنوبی پارکینگ
 ضلع جنوبی 4زون -1بتن ریزی داکت ورودی هوا طبقه

پارکینگ
 پارکینگضلع جنوبی 4زون -1داکت ورودی هوا طبقه دکفراژ
 4زون -2طبقه تکمیل آرماتوربندی و قااب بندی دیوار حائل

جنوب غربی پارکینگضلع 
 3زون بندی و قالب بندی دیوار حائل ضلع شمالیتکمیل آرماتور

برج اصلی-1طبقه 2و 
 1طبقه 2و 3زون دیوار حائل ضلع شمالی ریزی و دکفراژ  بتن-

اصلیبرج 
 اصلیبرج 3زون -1دیوار برشی طبقه آرماتوربندی
 اصلیبرج 3زون -1طبقه برشی و ستون آرماتوربندی دیوار
 شرقی و ضلع 5و 7زون -1دیوار حائل طبقه آرماتوربندی

پارکینگجنوبی  



ستون ها

ه آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبق
برج اصلی1همکف زون 

 برج 1بتن ریزی ستون های طبقه همکف زون
اصلی

بقه تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی ستون های ط
پارکینگ الحاقی6و 7زون -1
 6و 7زون -1ستون های طبقه بتن ریزی

پارکینگ الحاقی
 1آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه-

پارکینگ الحاقی4زون 
 پارکینگ 4زون -1ستون های طبقه بتن ریزی

الحاقی
 1آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه-

اصلیبرج 3زون 
 اجرای سیستم ارت و همبندی
کیورینگ و عمل آوری مقاطع بتن ریزی شده



سقفوتیر سقف 

 برج 2و 1پارت زون 4بتن ریزی سقف دال همکف در
اصلی

 دال سقف سطح همکف برجح اصلی زونآرماتوربندی
2و 1
 بقه طتیر های سقف تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی

پارکینگ الحاقی6و 4زون -2
 طح سقف ستکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیر های

برج اصلی2و 1طبقه همکف زون 
 5تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی راهخ پله شماره

ضلع جنوب غربی6زون -2به -3طبقه 



تسطیحو خاکریزی

،پشتمتراکم نمودن خاکرگالژ و تسطیح و اجرای خاکریزی
شمالی ،جنوبی، شرقی دیوار حائل ضلع 

 ت زیرسازی و پاشش پرایمر و نصب عایق ژئودرین در پشاجرای
شرقی،  شمالی و حنوبیدیوار ضلع 



موتورخانه

اجرای بتن مگر موتورخانه ضلع غربی برج



تصاویر مقایسه ای ضلع جنوبی

 4زون -1قالب بندی ستون های طبقه
پارکینگ الحاقی

 آرماتوربندی دال سقف سطح همسطح
2و 1برج اصلی زون 

1بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه-
پارکینگ الحاقی4زون 

رج بتن ریزی  دال سقف سطح همسطح ب
2و 1اصلی زون 

آرماتوربندی ستون های طبقه همکف

 ضلع -1آرماتوربندی دیوار حائل طبقه
جنوبی پارکینگ الحاقی

 ضلع -1آرماتوربندی دیوار حائل طبقه
جنوبی پارکینگ الحاقی

1401/04/07

1401/04/27



تصاویر مقایسه ای ضلع شمال شرقی

 آرماتوربندی و قالب یندی و بتن ریزی ستون های
برج اصلی3زون -1طبقه 

آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی  دیوار حائل
برج اصلی-1طبقه 

1401/04/07

1401/04/27



1401/04/07

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



1401/04/16

تصاویر نقطه ای



1401/04/20

تصاویر نقطه ای



1401/04/27

تصاویر نقطه ای



1401/04/07

تصاویر نقطه ای ضلع شمال شرقی



1401/04/17

تصاویر نقطه ای



1401/04/25

تصاویر نقطه ای


