
  

  

 

 

 پروژه ایران

22/10 /1397–  12/02 /1397  

اویر پروژه ایرانتص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –عملیات خاکبرداری پروژه ایران   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –عملیات خاکبرداری پروژه ایران   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –عملیات خاکبرداری پروژه ایران   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –عملیات خاکبرداری پروژه ایران   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –عملیات خاکبرداری پروژه ایران   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –عملیات خاکبرداری پروژه ایران   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –عملیات خاکبرداری پروژه ایران   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

پروژه ایران   پیاده سازی محدوده فونداسیونعملیات 

– 12 /02 /1397  

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

02/1397/ 12  –پروژه ایران  پیاده سازی کدهای ارتفاعی بتن مگرعملیات   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –عملیات خاکبرداری پروژه ایران   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –عملیات خاکبرداری پروژه ایران   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –پروژه ایران  بتن ریزی مگر عملیات   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –پروژه ایران  بتن ریزی مگر عملیات   

 

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –پروژه ایران  بتن ریزی مگر عملیات   

 

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 12/02  –پروژه ایران  نصب پله دسترسی و حفاظعملیات   

 

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   

1397/ 12/02  –پروژه ایران  نصب پله دسترسی و حفاظعملیات   

 



  

  

 

1397/ 02/ 12  –پروژه ایران  ریزی مگر بتن عملیات   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   



  

  

 

1397/ 02/ 12  –پروژه ایران  ریزی مگر بتن عملیات   

 

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   

اویر پروژه ایرانگالری تص  
25/02/1397: آخرین ویرایش   

پروژهناظر   – تهیه کننده : آرش شادکامان   


