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سرویسآشپزخانه سلف تخریب 



تخریب دیواره ما بین دهنه ستون و بادبند



ادامه روند تخریب سلف



تخریب وحمل نخاله های محل آبروهای آشپزخانه سلف



فسنداژ بادبند سل



ستخریب اتاق کارپردازی سلف سروی



حمل نخاله سلف و جداسازی سنگ کف حمل لوله های گاز سلف سرویس



آشپزخانه وسلفکابل های جابجایی 



در کانال حفر شده۱۱۰لوله گذاری لوله پلی اتیلن  



رگالژ منهول حراست کنده کاری مسیر کابل حراست



دیوارچینی و سیمان کاری منهول حراست



هامنهول ریختن بتن درجا دریچه 



بر روی پالت جهت جلوگیری از خیس شدنهای استخر حمل سیمان،جابجایی و چیدن کاشی 



استخرآب بندی و سیمان کاری 



نصب توری مرغی دور ستونها و روی دیوارهای استخر



باالنصب توری مرغی دیوار دوش طبقه و برش آهن آالت اضافی روی دیواره 



ریزشینصب کاشی آماده سازی جهت اجرای خط تراز و 



استخرکاری دیواره کاشی 



استخرکاری دیواره کاشی 



شروع جوشکاری رینگ جکوزی استخر



هامرتب سازی لوله و جمع آوری نخاله تخریب، 



شیب بندی کف دوش باال



کنده کاری محل حوضچه آبسرد استخر



درتسطیح محوطه شهر سلولی به وسیله گردی



۱۵حمل مصالح پای کار خوابگاه 



۱۵خوابگاه کاشی کاری 



و آماده سازی منهول های مسیر رودخانه دلمبر آرماتوربندی، قالب بندی 
توسط شهرداری



برش حفاظ رودخانه دلمبر



منهول رودخانهالیروبی کف  رودخانه تکمیل بتن فنداسیون منهول 
دیواره ها وآرماتوربندی 



شرقیدرب کندن حوضچه رسوب گیر در ورودی رودخانه دلمبر کنار 



رریسمان کشی و گچ ریزی مسیر حوضچه رسوب گیر رو دخانه دلمب



منهول رودخانه دلمبر و تسطیح محوطه با لودرقالب بندی ادامه 



رباز کردن قالب بتن دیوار منهول رودخانه دلمب



ه تکمیل بتن ریزی منهول رودخان
دلمبر و بازکردن قالب ها

ک آرماتوربندی و قالب بندی دست
های بتنی انتهای رودخانه دلمبر



ماسه و آجر دلمبر با پوشاندن کابل فشار قوی در جنب رودخانه 
گذاری روی کابل



رول ایزوگام92۵تهیه، تخلیه و چیدمان 



کتخلیه ماسه، ساب زدن سطح و چک کردن تراز سطح فنداسیون سپتی



محل فونداسیون سپتیکموزاییک کاری 



تخلیه و نظافت حوضچه های فاضالبسپتیک،  تخلیه بلوک در 



کدستگاه تصفیه فاضالب به سپتیو ورود دیوارچینی مخروط های داخل حوضچه 



رنگ آمیزی دندانپزشکی



ایزوگام جان پناه دانشکده ریاضی



اجرای لیسه ای آبدارخانه امور اداری دیوار آبدارخانه امور اداریتخریب گچ 



داریتکمیل شیب بندی کف آبدارخانه و نصب پارتیشن امور ا



گچ کاری امور اداری



ایزوگام امور اداری



کاشی کاری آبدارخانه امور اداری



کف سازی آبدارخانه امور اداریسرامیک کاری کف آبدارخانه امور اداری



نصب چهارچوب اتاق امور اداریو ساخت 



گچ کاری امور اداری دریل کاری و نصب تابلو های امور اداری



تعمیر وبازسازی کفپوش های امور اداری



تکمیل گچ کاری دور چهارچوب اتاق ریاست اداری و تکمیل کاشی و سرامیک
آبدارخانه امور اداری



لوله کشی سرد و گرم و فاضالب آشپزخانه امور اداری



لوله گذاری و نصب قوطی زیر کلید و پریز در آبدارخانه امور اداری



کندن ایزوگام پشت بام ورودی حوزه ریاست



ایزوگام پشت بام اداری



اتاق شورا ریاست جدیدگچ کاری 



درپوش کردن لوله های فن کوئل کتابخانه سابق



ریپیت بارگذاسایه بان نصب اسکلت 



ینصب کفپوش اتاق سرور فنی ومهندسنقاشی اتاق سرور فنی ومهندسی



نصب تابلوی راهنمای منازل مسکونی



مسکونی۴۰لوله کشی آب گرم و سرد و فاضالب پالک 



۴۰پالک رفع نواقص برقی  



۴2ک ظرفشویی و روشویی پالآبگرمکن ، سینک نصب 



مسکونی از روی نما۴۰اجرای لوله بخاری پالک 



۸۵روی دیوار پالک بر L.E.Dکابل کشی و نصب یک دستگاه پروژکتور 



(۳۰۰)آبرسانیتعویض کاسه و پروانه پمپ ۳۰۰رنگ آمیزی مخزن 



گچ کاری و نقاشی انبار امور مالی



نصب تایل سقف کاذب و رنگ آمیزی اتاق بایگانی امور مالی



لیتخریب محل نصب فن در بایگانی امور ما رنگ آمیزی اتاق بایگانی امور مالی



(زیر زمین اداری)تعویض لوله های فاضالب  سقف انبار امورمالی 



رفع قطعی برق روشنایی اتاق بایگانی امور مالی



دور و نصب صفحه پایه فنس های زمین چمن مصنوعی خوابگاه برادرانسیمان کاری 



برش تیرآهن جهت شاسی پمپ 
موتورخانه خرداد

بتن ریزی و شاسی کشی محل 
قرارگیری پمپ موتور خانه خرداد



رتخریب کلیه لوله های موتورخانه خوابگاه خرداد و ساخت کلکتو



ه خردادنصب تعدادی از شیرفلکه ها و فلنچ ها وجوشکاری کلکتورموتورخانه خوابگا



ردادتعمیر ترکیدگی لوله آب مصرفی خوابگاه خ



ادشاسی کاری و جوشکاری وکوبل موتور شماره یک خوابگاه خرد



ادخوابگاه خردآبگرم تکمیل جوشکاری قسمت منبع کوئل ها راه اندازی 



فنیحمل وانتقال شیرفلکه های موتورخانه خرداد به انبار دفتر 



۸اجرای لوله کشی سردو گرم موتورخانه خوابگاه 



آزمایشگاه هیدرولیککف سازی 



برق رسانی به دستگاه فلومتر در آزمایشگاه هیدرولیک



نصب درب ورودی انبار مصالح



تخریب و بازسازی مجدد موتورخانه خوابگاه متاهلین



شو لجن استخرتخلیه و شست و 



تعویض خط گرمایش دفترفنی



لوله کشی جهت فن کوئل های دبیرخانه



نصب فن کوئل معاونت دانشجویی



ردیده بودارت روشنایی خیابان منتهی به استخر که توسط بیل مکانیکی قطع گترمیم سیم 



کبرق رسانی به میزهای آزمایشگاه چگال در دانشکده فیزی



در ۳۰×۳۰دستگاه هواکش نصب یک 
خواهران2خوابگاه 

۳۰×۳۰دستگاه هواکش نصب یک 
در دندانپزشکی



صلترمیم کابل اصلی صدمه دیده پمپ آب فضای سبز در درب شرقی به وسیله مف


