
 

 

 

 

 

  تکمیل و بهره برداری مرکز کارآفرینی و فن بازار

 

    

 

 

مرکز کارآفرینی و فن بازارموضوع پروژه:   

 تومان 000/000/900 حدود مبلغ هزینه شده:

 مترمربع 2300زیربنا: 

 درصد 100  : کل فیزیکی پیشرفت

 اقدامات انجام شده:

 مترمربع 900اجراي محوطه سازي به مساحت  -1

 متر مربع 20اجراي سرویس هاي بهداشتی به مساحت  -2

 متر مربع 200باب غرفه به مساحت  12آماده سازي  -3

 متر مربع 110( به مساحت 1اسکلت ساختمان اداري شماره ) -4

احداث ساختمان آموزشگاه تراش سنگ و خياطی به  -5

 مترمربع  110مساحت 

 متر مربع 156ایجاد سایبان به مساحت  -6

متر مربع  110( به مساحت 2حداث ساختمان اداري شماره )ا -7

 اجراي المان مرکزي  -8

 اجراي سردرب ورودي -9

 



 تکمیل و بهره برداری مجتمع نو آوری و شکوفایی 

 

 
 

 

مجتمع نوآوري و شکوفاییموضوع پروژه:   

 000/920/ حدود 000مبلغ هزینه شده:

مترمربع 980زیربنا:   

درصد 100یزیکی کل: ف پیشرفت  

 اقدامات انجام شده:

                  تعویض کف سازي -1

اتر       ئت اجراي سالن آمفی -2    

تعویض پنجره ها به دو جداره   -3    

افنتغيير و ایجاد پارتيشن بندي با ک -4   

اجراي کامل سرویس هاي بهداشتی  -5  

اجراي کافه تریا  -6  

مکانيکی و برقی تعویض کامل تاسيسات  -7  

اجراي سالن کنفرانس -8  

اجراي سالن استارت آپ -9  

  

 

 

 

  

 



 ساختمان اداری و آموزشی دانشکده صنعت و معدن خاش 

 

 

 
 
 
 

احداث ساختمان اداري و آموزشی دانشکده موضوع پروژه: 

 خاش

تومان       000/000/100/1 حدود مبلغ هزینه شده:  

ددرص 100فیزیکی کل:  پیشرفت  

مترمربع 560 زیربنا:  

اسکلت فلزي با سقف تيرچه بلوک به همراه مشخصات فنی : 

 نماي آجر سفال  

 اقدامات انجام شده :

   اجراي سيمان کاري -1

اجراي لوله کشی برق و کليد پریز-2  

اجراي گچ کاري و سفيد کاري کل ساختمان -3   

اجراي کاشی و سراميك آبدارخانه  -4    

مترمربع 100مساحت به سرایداري اجراي-4   

 2300 تسطيح و آماده سازي محوطه دانشکده به مساحت -5

 مترمربع

مترمربع 12اجراي نگهبانی به مساحت  -6  

مترمربع 120اجراي محوطه ورودي به مساحت  -7  

مترمربع 50اجراي سرویس هاي بهداشتی به مساحت  -8  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واحد مجتمع کوی اساتید 22

 

 
 
 
 

واحد مجتمع  22تکميل و بهره برداري ژه: موضوع پرو

 کوي اساتيد

 تومان 000/000/300/3 حدود مبلغ هزینه شده:

 مترمربع 2200 زیربنا:

 درصد 100کل:  یکیزیف شرفتیپ

 مشخصات فنی :

اسکلت بتن  با شناژ، نما آجر سفال، سقف تيرچه بلوک، دو 

 طبقه

 اقدامات انجام شده:

 95واحد در مهر  6واگذاري -1

 96واحد در اردیبهشت  8واگذاري  -2

 96واحد در شهریور  8واگذاري  -3

 

     

 



 و علوم ورزشی  دانشکده تربیت بدنی

 

 
 

 
 

 

 

احداث دانشکده تربيت بدنی  موضوع پروژه:    

 تومان 000/000/700/4 حدود مبلغ هزینه شده:

 رمربعمت 2650زیربنا: 

 درصد 100کل:  یکیزیف شرفتیپ

 مشخصات فنی :

اسکلت بتنی، دو و سه طبقه، سقف تيرچه بلوک دیوارهاي 

 موتورخانه سرمایش و گرمایش سيستم پانل، –دي  -تري

 اي

 اقدامات انجام شده:

اجراي کامل سفت کاري ساختمان ، دیوارها، نماي  -1

 داخلی و خارجی 

 سفيدکاري  -2

 يزيرنگ آم -3

 کف سازي ها  -4

                                 نصب هوا ساز ها و فن کوئل ها و ...  -5

                 اجراي نماي شيشه -6

      
  

 

 



  احداث فضای آموزشی در دبستان دخترانه و پسرانه دانش

 

 
 

 
 

 

ساخت دو کالس در محوطه دبستان پسرانه موضوع پروژه:  

 دانش

 تومان 000/000/70 حدود مبلغ هزینه شده:

 مترمربع 78 زیربنا:

 درصد 100کل:  یکیزیف شرفتیپ

 مشخصات فنی :

 دیوار باربر و شناژهاي افقی و قائم

 اقدامات انجام شده:

 اجراي دو کالس آموزشی مطابق استاندارد آموزشی-1

اي افقی و اجراي سيستم سازه اي از نوع دیوار باربر با شناژه -2

 قائم

اجراي نماي سيمانی با درب و پنجره متناسب با فضاهاي   -3

 موجود

  اجراي سنگ بدنه و کف -4

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  احداث فضای آموزشی در دبستان دخترانه و پسرانه دانش

 

 
 

 

 دخترانهدبستان  طبقه اول ساخت دو کالس در موضوع پروژه:  

 دانش

 تومان 000/000/120دود حمبلغ هزینه شده: 

 مترمربع 126 زیربنا:

 درصد 100کل:  یکیزیف شرفتیپ

 سبك  سازي مشخصات فنی :

 اقدامات انجام شده:

 برچيدن ایزوگام و شيب بندي پشت بام  -1

 تقویت سازه سقف موجود و اجراي سقف کامپوزیت سبك  -2

 اجراي اسکلت فلزي مهاربندي شده -3

  ي، نازک کاري و تأسيسات مکانيکی و برقیاجراي سفت کار -4

      

 

 

 

 


