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خرسرامیک کاری کف سرویس بهداشتی است



تخریب باالی چهارچوب سرویس بهداشتی
جکوزی استخر کنده کاری استخر



آب بندی اتاق احیا استخر و کاشی کاری دوش طبقه همکفآب بندی 



نصب کاشی ستون ها



برش چهارچوب سرویس بهداشتی جکوزی و کندن دور ، کندن محل حوضچه آبسرد 
استخر



کشی جکوزیلوله و آب سرد کنده کاری حوضچه 



و لوله کشی های جکوزی و حوضچه آبسردتخریب 



کاشی دوش استخر و کنده کاری حوضچه آبسردنصب 



استخرآب سرد تخریب بتن و برش میلگردهای حوضچه 



ردتخریب بتن جکوزی سابق با کمپرسور جهت اجرای حوضچه آبس



رآب بندی و نصب کاشی استخ



و دیوار های استخرستون ها و سرامیک کاری آب بندی 



و دیوار های استخرستون ها و سرامیک کاری آب بندی 



بازدید از درب استخر و برآورد آهن 
ساختآالت مورد نیاز جهت  نظافت محوطه و داخل گریل های استخر



اجرای نمونه رنگ برای استخر



سقف و نصب کاشی سقف سونا بخارآب بندی  نصب کاشی دوش طبقه همکف استخر



کاشی کاری سقف سونا بخار استخر



خرلکه گیری ایزوگام سرویس بهداشتی است



بتن ریزی اطراف زمین چمن



ه جدول کشی و خاکریزی یک متر اضافه شده ب
زمین چمن مصنوعی خوابگاه برادران

اه کندن مسیر آبرو از چمن مصنوعی خوابگ
برادران تا چاه



چک کردن موارد رفع نقص زمین چمن مصنوعی خوابگاه برادران



فکانال آشپزخانه سلسیمان کاری و ها، دیوارچینی تخریب مسیر کانال 



تخریب دور پنجره ها و لوله ها و شیب بندی کف کانال های آشپزخانه سلف



تخریب پنجره ها و دیوارچینی محل تخریب پنجره های آشپزخانه سلف



تخریب نازک کاری دیوار و لوله کشی فاضالب آشپزخانه سلف



و شیب بندی کف، سیمان کاری تخریب کانال های سلف 



فآشپزخانه سلسیمان کاری تخریب و 



سیمان کاری رگالژ و پخش خاک و دیوارها، اجرای ماهیچه دور 
دورپنجرهای آشپزخانه



نصب ایزوگام اتاق استراحت سلف



لوله کشی فاضالب اتاق روبروی سلف



ر تخلیه مصالح سنگی کنار رسوب گی
باالدست رودخانه دلمبر

قالب بندی دیوار رسوب گیر کنار 
درب شرقی رودخانه دلمبر



چیدن سیمان در انبار مصالح



کنده کاری مسیر کابل حراست گذاری کانال حراستتخریب آسفالت درب اتوبان جهت لوله 



دیوارچینی منهول حراست



دیوارچینی منهول های حراست



رگالژ خاک و دیوارچینی منهول های حراست



حراستاجرای منهول های 



اهماهنگی با پیمانکار کانال حراست جهت بتن ریزی زیر فنداسیون ه



نقاشی انبار امور مالی



اصالح سقف خانه ورزش نصب نبشی پاخور سالن شماره یک



ریاست جدیدگچ کاری 



کشی محل نگهداری کفپوش ودیوارکوب ریاست جدیدتیغه 



آماده سازی وتخلیه کفپوش کتابخانه سابق



افزیر کانکس نگهبانی درب شهدای اصنسیمان کاری و دیوارکشی 



دیوار کشی سپتیک



دیوار کشی سپتیک



حمل و نصب تانکر نفت حراست



نصب تخته وایت برد امور اداری اموراداریگچ کاری 



امور ادارینقاشی و قلم گیری 



نصب سنگ آستانه آبدارخانه امور اداری



15خ کاشی کاری 



15ادامه نصب پنجره های خوابگاه 



جدا سازی و نظافت آجرهای دیوار تخریب شده و حمل آجر از انبار جهت چیدن دیوار 
تخریب شده ضلع شرقی محوطه



دیوارچینی زیردیوارهای محوطه خوابگاه خواهران



خالی کردن شیارهای محوطه شهر سلولی جهت قیر ریزی



نصب فنس کانال باالتر از درب اتوبان



یهبتونه کاری دیوار و نصب شیشه اتوماسیون تغذ



وانشعاب تکثیرآزمایشکاه اجرای خط اصلی از تصفیه خانه و انشعابات به موتوری نقلیه 
جهت زمین کشاورزی٤٠سایز 



هلواناناینج سالن پ٦جوشکاری و کور کردن لوله های 



تعویض پمپ وکوبل مجدد موتور 
رزرو  خوابگاه خرداد پمپ تعویض الستیک کوپلینگ بوستر کتابخانه مرکزی



اینچ موتورخانه ۸تعویض لوله سایز 
(خط گرمایش دانشکده تربیت بدنی)استخر نصب آبگرمکن آبدارخانه امور اداری



تعویض الستیک کوپلینگ پمپ 
نصب و کوبل موتور آبرسانی سیصد متری(سیصد متری)آبرسانی



مسکونی٤۲اصالح لوله کشی گاز پالک 



کده تعویض فولوتر منبع انبساط دانش
روانشناسی

۷خوابگاه ۳کوبل مجدد موتور شماره 
خواهران



رجوشکاری پایه شکسته موتور خط گرمایش دفتر فنی و کوبل مجدد موتو



باران حراست وزمین شناسیآب تعویض 



اداریباران امور آب تعویض 



(جهت رزرو)موتورخانه مرکزی۳اسب شماره 5٠٠کوبل موتور



(ابقکتابخانه س)رفع ترکیدگی و لوله کشی مجدد جهت فن کوئل بسیج استان البرز 



رفع ترکیدگی و لوله کشی مجددجهت فن کوئل بهداری



اساتید٤٠نصب داکت،پریز روکار،هواکش و سیم کشی و رفع نواقص پالک 



دوربینکانال های در 11٠گذاری لوله پلی اتیلن لوله 







اساتید5رفع خاموشی پالک 



رفع اتصالی از روشنایی محوطه خوابگاه خواهران



ال پست سپتیک به تابلو درب میدان که بر اثر حفاری کان۲٤٠ترمیم کابل برق سایز 
بوسیله بیل مکانیکی آسیب دیده بود



روشنایی و رفع خاموشی از اتاق بایگانی امور مالیچراغ های نصب هواکش،تعمیر 



یب دیده برق کانکس انتظامات درب شمال که بر اثر حفاری بیل مکانیکی آسترمیم کابل 
حفاریبود تا زمان اتمام 



جمع آوری سیمهای قدیمی در کتابخانه مرکزی قدیم 



قدیمی در کتابخانه مرکزی قدیم سیم های جمع آوری 



فتونیکآزمایشگاه برق رسانی به میزهای آزمایشگاه و رفع خاموشی 



اداریباربری ساختمان رفع خاموشی آسانسور 



در سایت کامپیوتر  UPSکابل کشی،نصب داکت و کلید مینیاتوری جهت دستگاه 
دانشکده فنی و مهندسی



لوله گذاری رزرو در عرض ابتدای 
خیابان منتهی به استخر بازدید و رفع عیب برق حوزه ریاست 



اساتید5۳رفع نواقص پالک 



لوله گذاری و کابل کشی پمپ فضای سبز در درب شرقی



ینصب مفصل و برق رسانی به پمپ فضای سبز در درب شرق



لیه دستگاه هواکش و داکت و تعویض کلید تک پل با دو پل در واحد نق۲نصب 



دانشکده شیمی ۳نصب هواکش در آزمایشگاه شماره 



یعدد پایه تلویزیون در سالن طبقه سوم کتابخانه مرکز9نصب 



جهت راه اندازی تلویزیون های سالن طبقه سوم  HDMIکابل کشی شبکه و برق و 
کتابخانه مرکزی



تن کردن هواکش وتحویل به سرپرستی، و بس، باز رفع خاموشی موتورخانه خوابگاه خرداد
سرپرستیریسه بر روی ساختمان 



ادامه بازسازی سیستم برق استخر


