
بسم اهلل الرحمن الرحیم
99ه شهریور ماگزارش تصویری



نوعیبتن ریزی و نصب صفحه پایه فنس زمین چمن مص



مصنوعیرگالژ دستی خاک و زیرسازی زمین چمن 



ی زمین ورود غلطک به دانشگاه جهت کوبیدن خاک زیرساز
ن چمن خاک بستر زیر سازی زمیمصنوعی، کوبیدن چمن 

گرانول مصنوعی، ورود 



شروع پهن کردن چمن مصنوعی خوابگاه برادران



اه برادرانروی چمن مصنوعی خوابگسلیلیس و گرانول پخش 



۱۵جنوبی خوابگاه های ضلع قیرگونی سرویس 



۱۵های ضلع جنوبی خوابگاه کاشی کاری سرویس 





شدهب آوری آهن آالت تخریپنجره، جمع داربست جهت برش نصب 
۱۵در خوابگاه 



۱۵اه دوجداره خوابگکردن شیشه ها و نصب پنجره های باز 



۱۵خوابگاه در UPVCپنجره های حمل، نصب و برشکاری 



کندن خاک و رگالژ سپتیک



بتن ریزی مگر نصب چهارتراش جهتو فونداسیون میلگردهای کف، برشکاری رگالژ 
سپتیک



اجرای بتن مگر 



پتیکشروع آرماتوربندی و خم کردن میلگرد های فونداسیون س



سپتیکاسیون فوندمیلگردهای اتمام خم و شروع بافتن شبکه 



دی فونداسیوننایلون جهت قالب بنآرماتوربندی و کشیدن تکمیل 



تیکسپفونداسیون قالبندی 



کبتن ریزی سپتی



کاشی کاری پالک سه مسکونی



کاشی کاری پالک سه مسکونی



کونیسه مسنصب موازییک تراس پالک 



کونیکف سازی حیاط پالک سه مسسکونیسه منصب کابینت پالک 



کونیتراس پالک سه مسگچ کاری  سکونیموزاییک کف حیاط پالک سه م



۵بام پالکایزوالسیون پشت  93رنگ آمیزی پالک 



۵ماهیچه وجدول گذاری پالک کاری، بندکشی، اجرای موزاییک 



مسکونی۱۰بخاری پالک اجرای لوله 



گچ کاری ریاست جدید



دشمالی ریاست جدینمای های دوجداره نصب پنجره 



قیرگونی حوضچه آز هیدرولیک



تخریب دیوار و گچ کاری خانه ورزش جهت نصب پنجره



رنگ آمیزی نرده های راه پله اداری



طهماسبر جانمایی محل استقرار کانکس شهر سلولی به همراه دکت



لیپیاده کردن و زدن چهار میخ چهارگوش زمین شهر سلو



سکو شهر سلولیدیوارچینی کندن زیر دیوارها و 





شهرسلولیهماهنگی با ماشین آالت شهرداری جهت پر کردن سکوی کانکس



بابت رداری شههماهنگی با و بازدید از دیوار تخریب شده ضلع غربی 
دیوارتعمیر 



های شهرداری شروع دیوارچینی ضلع غربی دانشگاه توسط نیرو
یو جوشکاری نرده های دیوار توسط نیروهای واحد آهنگر



درمانگاهنقاشی 



اهدرمانگتخریب کانتر 



طه استخر کنده کاری مسیر لوله آب ترکیده شده در محو



نکندن مسیر لوله گذاری رودخانه درب میدا





رب میدانکنی و بتن ریزی بستر رودخانه دکف، پی برداشت 



حفاری کف رودخانه دلمبر جهت لوله گذاری



الیروبی مسیر رودخانه دلمبر



دلمبرشروع لوله گذاری مسیر رودخانه 



ریکمک به پیاده کردن ستونهای دستگاه پیت بارگذا



اری، جدا سازی و حمل آهن آالت جهت سازه سایبان پیت بارگذ
جوشکاری و آماده سازی



ونهای پیت میلگردهای فنداسیون و ادامه جوشکاری ستبرشکاری،خم 
بارگذاری



نیسایبان ماشین روبروی فستونهای میزی آرنگ و ساخت 



دیوار نصبدو دهنه دیوار ضلع غربی خوابگاه خواهران جهت تخریب 
پیش ساخته



اه خواهران و قطعات دیوار پیش ساخته خوابگجابجایی و ورود، تخلیه 
له آب و برش هماهنگی با فضای سبز و تاسیسات جهت باز کردن لو

درخت خشک شده در مسیر تریلی



نصب دیوار پیش ساخته ضلع شرقی خوابگاه خواهران



ت نصب حراست و منهول تاسیسات جهکندن مسیر کابل 
منهول پلی اتیلن



اجرای نمونه منهول های حراست





استخردورو سیمان های تبله شده ستون ها نازک کاری تخریب 



اطراف استخرسیمان کاری 



مان جهت سیمرغی نصب توری 
کاری ر استخرسقف سونا بخاسیمان کاری 



مسکونی4۰بازسازی پالک 


