خوابگاه رضوان شماره ۵
موضوع پروژه :تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی
مبلغ هزینه شده :حدود  150/000/000تومان
پیشرفت فیزیکی کل 100 :درصد
مشخصات فنی:
 -1نصب  ۲0عدد شیرآالت
 -۲اجرای  1۴چشمه سرویس بهداشتی و نصب  1۲عدد روشویی
 -۳اجرای  ۹چشمه حمام
 -۴اجرای سرامیک به مساحت  ۴50مترمربع
 -5اجرای کاشی به مساحت  100مترمربع

سرویس های بهداشتی قبل از اجرا

سرویس های بهداشتی بعد از اجرا

اقدامات انجام شده:
 -1تخریب تیغه ها و اجرای مجدد
 -۲برداشتن سرامیک و کاشی و اجرای مجدد
 -۳عایق کاری مجدد
 -۴لوله کشی آب سرد و گرم
 -5اجرای تاسیسات فاضالب
 -۶اجرای تاسیسات برقی
 -۷سقف کاذب
 -۸اجرای خطوط جدید لوله کشی گاز
 -۹رنگ آمیزی

پوسیدگی ستون به دلیل نشتی آب

 -10مقاوم سازی فونداسیون و  ۸عدد ستون
 -11کاشت میلگرد
 -1۲بتن ریزی فونداسیون
 -1۳زنگ زدایی اجزای فوالدی
 -1۴تقویت پل ها با تیرآهن
 -15اجرای قطعات اتصالی جهت تقویت سازه

مقاوم سازی ستون بعد از اجرا

خوابگاه رضوان شماره ۵
موضوع پروژه :رنگ آمیزی خوابگاه رضوان
مبلغ هزینه شده :حدود  1۹0/000/000تومان
پیشرفت فیزیکی کل 100 :درصد
اقدامات انجام شده:
در این پروژه خوابگاههای مجموعه رضوان و بخشی از
خوابگاههای 1و ۳متاهلی رنگ آمیزی شد.

قبل از رنگ آمیزی

بعد از رنگ آمیزی

خوابگاه رضوان شماره ۶
موضوع پروژه :تعمیرات اساسی آشپزخانه
مبلغ هزینه شده  :حدود  ۶5/000/000تومان
پیشرفت فیزیکی کل 100 :درصد
اقدامات انجام شده:
 -1تخریب تیغه ها و اجرای مجدد
 -۲برداشتن سرامیک و کاشی و اجرای مجدد
 -۳عایق کاری مجدد
 -۴لوله کشی آب سرد و گرم
 -5اجرای تاسیسات فاضالب
 -۶اجرای تاسیسات برقی

آشپزخانه قبل از اجرا

 -۷سقف کاذب
 -۸اجرای خطوط جدید لوله کشی گاز
 -۹رنگ آمیزی

آشپزخانه بعد از اجرا

خوابگاه  ۱دبیرستان
موضوع پروژه :تعمیرات سرویسهای بهداشتی
مبلغ هزینه شده  :حدود  ۲۷5/000/000تومان
پیشرفت فیزیکی کل 100 :درصد
مشخصات فنی:
 -1تخریب بناهای آجری به حجم  ۳0مترمکعب
 -۲برچیدن کاشی و سرامیک به مساحت  ۷۴0مترمربع
 -۳تراشیدن اندود گچ و خاک  ۹۷مترمربع
 -۴تهیه و اجرای بتن سبک  ۴۶مترمربع

سرویس های بهداشتی قبل از اجرا

 -5عایق کاری رطوبتی  ۶55مترمربع
 -۶ساخت درب و پنجره آلومینیومی  ۷۶0کیلوگرم
 -۷کاشی کاری  ۷۳۳متر و سرامیک  ۳۶0مترمربع
 -۹اجرای رنگ پالستیک  10۶00متر
 -10رنگ روغنی 10۴۳مترمربع
 -11اجرای  1۲چشمه سرویس بهداشتی
 -1۲اجرای  ۲0چشمه حمام

سرویس های بهداشتی بعد از اجرا

اقدامات انجام شده:
 -1تخریب دیوارها
 -۲تخریب کاشی ها و سرامیک
 -۳دیوارچینی
 -۴عایق کاری
 -5نصب درب و پنجره آلومینیوم
 -۶اجرای سقف کاذب
 -۷اجرای کامل تاسیسات برقی و مکانیکی
 -۸اجرای رنگ آمیزی
حمام خوابگاه  1دبیرستان قبل از اجرا

حمام خوابگاه  1دبیرستان بعد از اجرا

خوابگاه  ۱دبیرستان
موضوع پروژه :رنگ آمیزی خوابگاه
پیشرفت فیزیکی کل 100 :درصد

خوابگاه  1دبیرستان قبل از رنگ آمیزی

خوابگاه  1دبیرستان در حین رنگ آمیزی
خوابگاه  1دبیرستان بعد از رنگ آمیزی

خوابگاه دخترانه شماره  ۶و ۷
موضوع پروژه :تعمیرات اساسی سرویسهای بهداشتی
مبلغ هزینه شده  :حدود  ۲۷5/000/000تومان
پیشرفت فیزیکی کل 100 :درصد
اقدامات انجام شده:
 -1تخریب کلی سرویسها شامل( دیوارها,کاشی کف ,جمع
آوری لوله کشی سرد و گرم ,سقف کاذب)
 -۲تقویت سقف
 -۳اجرای مجدد سرویسها
 -۴اجرای حمام ها

سرویس های بهداشتی حین اجرا

 -5زنگ زدایی تیرها
 -۶تقویت پل ها با استفاده از تیر کمکی
 -۷عایق کاری کف
 -۸تعویض کامل سیستم روشنایی و ارت

سرویس های بهداشتی بعد از اجرا

پوسیدگی سقف سرویس های بهداشتی

تقویت پل ها

اجرای سقف کامپوزیت

