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فهرست گزارش



ا توجه  در خصوص تعمیرات ایزوگام دانشگاه سیستان و بلوچستان ب
بهه  رمههرس نشسههت و سههمتن سههاختمان و نصههو تیهیههزات   و  ههنس 
پژوهشن و گر ایشن پس ا  ایزوگام بر روی ساختمان ههای  یموره 

لمهن دانشیویان س ارضای هیئت ر) دانشگاه و افزایش  صارف  انسانن 
ع ا  بام ساختمان های اداری و   و  ن نتییه   ن به  ت ه( و کارکنان

.نیههها  بههه  تعمیهههر و اگههه  گیهههری ایههه  سههه و  خواهههه  بهههود

ساختمان اداری و   و  هن 21دانشگاه سیستان و بلوچستان ح ود 
 تر  ربع نیا  ب  تعمیر و اگه  گیهری11000 ن ب   تراژ تقری اً برابر 

به  ر م تعمیر ای  بام ها ساالن  هزین  های  یهادیدا ت س ک  ایزوگام 
ا  احها   یمور  ابنی س تاسیسات  کانیکن و برقن تحمیل  ن کن  و

ایمنن و نفهو     به  داخهل سهاختمان بسهیار خ رنهاا  هن با ه س 
یه   یمور  برخن ا  ایزوگام ساختمان های  ذکور صرفاً ا  دی گاه ابن
نه  ب   راتو فرسوده  ن با ن  و دفتر فنهن اقه ام به  اصهر  در   ی

.   وده استتعویض برچی نس تعویض کا لس اک  گیری روان و تک  ای نم

:پیشگفتار



4

:  مساحت کار ترمیم و لکه گیری
متر مربع1600حدودا •

:ضرورت انجام کار
نشستی آب به داخل ساختمان از قسمت های مختلف•
اتصال برق به واسطه ورود آب و نشتی آن به داخل•
خطرات ایمنی و جانی•
آسیب رسیدن به اموال اداری کارمندان و دانشجویان•
آسیب رسیدن به گچ و سقف و سایر قسمت های بنا •
آسیب دیدن وسایل تحقیقاتی و اداری نصب شده در بام•

:  اهم اقدامات انجام شده
مر سوراخ و پاره شدن و ع: شناسایی مناطق پوسیدگی به علت•

باالی ساختمان و ایزوگام یا قیرگونی 
(ایزوگام یا قیرگونی قبل)برچیدن سطوح پوسیده •
تمیز کردن سطوح و آماده سازی برای ایزوگام•

:  اهم اقدامات در حال انجام
ایزوگام کاری با ایزوگام شرق درجه یک•
تمیز کردن سطوح و آماده سازی مناطق دیگر برای ایزوگام•
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:  مساحت کار ترمیم و لکه گیری
متر مربع900حدودا •

:ضرورت انجام کار
خطرات ایمنی•
نشستی آب به داخل ساختمان از قسمت های مختلف•
آسیب رسیدن به اموال اداری کارمندان و دانشجویان•
آسیب رسیدن به گچ و سقف و سایر قسمت های بنا •
اتصال برق به واسطه ورود آب و نشتی آن به داخل•

:  اهم اقدامات انجام شده
تمیز کردن سطوح و آماده سازی برای ایزوگام•
سیمان کاری و زیرسازی کل کار برای ایزوگام•
ایجاد آبروها و تعمیر و جایگذاری لوله قسمت آب باران•

:  اهم اقدامات در حال انجام
ایزوگام کاری با ایزوگام شرق درجه یک•
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:  مساحت کار ترمیم و لکه گیری
متر مربع900حدودا •

:ضرورت انجام کار
خطرات ایمنی•
نشستی آب به داخل ساختمان از قسمت های مختلف•
آسیب رسیدن به اموال اداری کارمندان و دانشجویان•
آسیب رسیدن به گچ و سقف و سایر قسمت های بنا •
اتصال برق به واسطه ورود آب و نشتی آن به داخل•

:  اهم اقدامات انجام شده
تمیز کردن سطوح و آماده سازی برای ایزوگام•
سیمان کاری و زیرسازی کل کار برای ایزوگام•
ایجاد آبروها و تعمیر و جایگذاری لوله قسمت آب باران•
ایزوگام کاری کل کار با ایزوگام شرق درجه یک•
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:  مساحت کار ترمیم و لکه گیری
متر مربع300حدودا •

:ضرورت انجام کار
کاه گل و غیر استاندار بودن نوع پوشش سقف•
نشستی آب به داخل ساختمان از قسمت های مختلف•
اتصال برق به واسطه ورود آب و نشتی آن به داخل•
خطرات ایمنی و جانی•
آسیب رسیدن به دستگاه های موجود در انبار•
آسیب رسیدن به گچ و سقف و سایر قسمت های بنا •

:  اهم اقدامات انجام شده
امو آماده سازی برای ایزوگسطوح، ترشیدن کاه گل تمیز کردن •

:  اهم اقدامات در حال انجام
ایزوگام کاری با ایزوگام شرق درجه یک•
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:  مساحت کار ترمیم و لکه گیری
متر مربع400حدودا •

:ضرورت انجام کار
سوراخ شدن ایزوگام به واسطه نصب چیلر ها و هواساز ها•
آسیب رسیدن به سقف کاذب•
نشستی آب به داخل ساختمان از قسمت های مختلف•
برق به واسطه ورود آب و نشتی آن به داخلاتصال •
خطرات ایمنی و جانی•
گچ و سقف و سایر قسمت های بنا به رسیدن آسیب •

:  اهم اقدامات انجام شده
ردیابی و مشخص نمودن مناطق نشتی و ورود آب به سقف•
کردن سطوح و آماده سازی برای ایزوگامتمیز •

:  اهم اقدامات در حال انجام
ایزوگام کاری با ایزوگام شرق درجه یک•
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:  مساحت کار ترمیم و لکه گیری
متر مربع500حدودا •

:ضرورت انجام کار
سوراخ شدن ایزوگام به واسطه نصب وسایل پژوهشی و آزمایش•

خورشیدی ها 
سوراخ شدن ایزوگام به واسطه نصب کولرها•
سوراخ شدن ایزوگام به واسطه ایجاد اتاقک انباری•
نشستی آب به داخل ساختمان از قسمت های مختلف•
خطرات ایمنی و جانی•
آسیب رسیدن به گچ و سقف و سایر قسمت های بنا •

:  اهم اقدامات انجام شده
ردیابی و مشخص نمودن مناطق نشتی و ورود آب به سقف•
تمیز کردن سطوح و آماده سازی برای ایزوگام•

:  اهم اقدامات در حال انجام
ایزوگام کاری با ایزوگام شرق درجه یک•
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:  مساحت کار ترمیم و لکه گیری
متر مربع1900حدودا •

:ضرورت انجام کار
نشستی آب به داخل ساختمان از قسمت های مختلف•
اتصال برق به واسطه ورود آب و نشتی آن به داخل•
خطرات ایمنی و جانی•
آسیب رسیدن به اموال اداری کارمندان و دانشجویان•
آسیب رسیدن به گچ و سقف و سایر قسمت های بنا •
آسیب رسیدن به سقف کاذب•

:  اهم اقدامات انجام شده
شست سوراخ و پاره شدن و ن: شناسایی مناطق پوسیدگی به علت•

طبیعی ساختمان
(ایزوگام یا قیرگونی قبل)برچیدن سطوح پوسیده •
تمیز کردن سطوح و آماده سازی برای ایزوگام•

:  اهم اقدامات در حال انجام
ایزوگام کاری با ایزوگام شرق درجه یک•
تمیز کردن سطوح و آماده سازی مناطق دیگر برای ایزوگام•
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