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 آب و برق کنتور و تابلو نصب و کشی کابل.  کشی لوله بهمراه یبرق و مکانیکی تاسیسات اندازی راه و ءاجرا .1

    متر طول کابل 515 به مقدار و 3*6متر طول از نوع کابل  656 به مقدار پردیسان 7و 6 های میالن جهت

16  /35*3 

کنده کاری و گود برداری و کابل کشی و لوله گذاری جهت برق ورودی فشار قوی مجموعه پردیسان  و اجراء .5

 اجراء گردیده است 66در ایام تعطیالت آخر سال  که متر طول 1511 به مقدار واحدی 35و منازل 

وات در محوطه مجموعه پردیسان بجای  151و 111ژکتورهای فوق کم مصرف وتعویض و جایگزینی پر .3

 عدد 551وات به تعداد  011ژکتورهای پر مصرف ورپ

 011ژکتورهای پر مصرف ووات بجای پر 61ژکتورهای فوق کم مصرف سوله ای وتعویض و جایگزینی پر .0

 عدد 155وات به تعداد 

در محوطه دانشگاه به تعداد  یک اینچتهیه ونصب شیرهای کلید دار بجای شیرهای گازی و شیرفلکه ای  .5

 عدد 1551

 مورد  651 حدود ی واتصالی های موجود در محوطه و کابل کشی مجددرفع قطع .6

 مورد  661 حدود ...اداری و–و اتصالی های واقع در ساختمانهای آموزشی  رفع قطعی .7

 مورد 351 حدود ترکیدگی و نشتی لوله با سایزهای مختلف در محوطه های مختلف دانشگاه رفع .6

 مورد 351 حدود مذکور محلهای مجدد کشی لوله .6

 مورد  155تهیه ونصب ساعت ،کنتاکتور و فیوز در محوطه دانشگاه ، به تعداد  .11

 آماده سازی از لحاظ تاسیسات برق و مکانیکی سالنهای مختلف دانشگاه جهت برگزاری آزمونهای متفاوت .11

 متر طول 351به طول حدود (نشریات)حفر وکنده کاری جهت کابل ورودی اصلی چاپخانه مرکزی  .15

اجرای متر طول و  151ایستاده سوله ورزشی کوثر حدود  بل جهت برق اسپیلت های ونصب کا تهیه .13

 متر طول  551کابلهای فرعی حدود 

 نصب تابلو برق جهت اسپیلت های مذکور  .10

 متر طول جهت راه اندازی دانشکده تربیت بدنی 1511حدود  501و 165کابل کشی تک رشته  .15

 

 متر طول  135به طول حدود   61به سایز بهداشتی قوی آب  تهیه و نصب لوله پلی اتیلن فشار .16

چشمه و همچنین تهیه و نصب  11تخریب کامل لوله کشی سرویسهای بهداشتی دبیرستان دخترانه به تداد  .17

 سنگ توالت و سنگ کف تعویض لوله با سایزهای مختلف و

لوله کشی مجدد و نصب سنگ تخریب و جمع آوری و :تبدیل دو مورد سرویس بهداشتی به حمام شامل  .16

 ..توالت و سنگ کف و
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تهیه و اجرای لوله کشی پلی اتیلن جهت سیستم قطره ای محوطه جنب دانشکده تربیت بدنی به حدود  .16

 متر طول  531

 متر  151تهیه و اجرای لوله کشی پلی اتیلن جهت انشعاب آب شرب بهداشتی دانشکده تربیت بدنی حدود  .51

 طبقه  5متر طول در  051 بهمن حدود 55جموعه سیستم شوفاژ ملوله کشی  .51

واحد  6تخریب و جمع آوری و لوله کشی مجدد سیستم فاضالب منازل مجردین دانشکده مهندسی جهت  .55

 متر طول  551مسکونی حدود 

 متر طول  351کنده کاری و اجرای مجدد به مقدار :لوله کشی شوفاژ جهت کتابخانه مرکزی شامل  .53

کتابخانه ادبیات  –امتحانات سالن –بهمن  55مجموعه  –ای کتابخانه مرکزی تهیه ونصب فنکوئل ه .50

 مورد  75نمازخانه دبیرستان دخترانه حدود و

 متر طول  65تهیه ولوله کشی سرد وگرم و فاضالب آزمایشگاه نانو ادبیات حدود  .55

آزمایشگاه زمین  ل جمع آوری و اجرای مجدد فاضالب شاملوله کشی تهیه و لوله کشی سرد وگرم و  .56

 متر طول  55شناسی حدود 

متر طول شامل کنده کاری و جمع آوری و  35حدود ( اساتید)لوله کشی سرد و گرم آبدارخانه ادبیات  .57

 اجرای مجدد 

 متر طول  66جمع آوری و لوله کشی مجدد آزمایشگاه مکانیک حدود  .56

 (آزمایشگاه مکانیک )لیتری و پمپ آب جهت مدار آزمایشگاهی  5111نصب منبع آب  .56

 متر طول  175 ای نمازخانه دبیرستان دخترانه بطولتهیه واجرای لوله کشی فنکوئل ه .31

 متر طول  55گرم جهت خوابگاه حجاب حدود  تهیه واجرای لوله کشی آب .31

متری با  0در عمق  511به سایز  متر طول  56دود تهیه و اجرای لوله کشی خط اصلی منازل ادبیات ح .35

 خاک برداری و ساخت دریچه منهول و ترمیم مجدد احتساب 

 متر طول  311تانیک به طول ولوله کشی پلی اتیلن از انشعاب کنتور گلخانه به باغ ب .33

 متر طول  551لوله کشی جهت نگهبانی زیباشهر به طول  .30

 متر طول  511جدید ادبیات حدود اجرای لوله کشی قطره ای اطراف سایت  .35

 خاکبرداری وترمیم جهت رفع ترکیدگی های لوله های سطح دانشگاه .36

 متر مکعب  51خاکریزی و پرنمودن چاله های کنده کاری شده حدود  .37

 متر مربع  351سنگ کاری محوطه های مختلف و ترمیم سنگ ها حدود  .36

 متر مربع  511موزائیک کاری دانشکده ها وترمیم آنها حدود  .36

 متر مربع  511کاشی کاری و سرامیک سرویس های بهداشتی حدود  .01

 متر مربع  511گچ کاری و لکه گیری حدود  .01
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 نصب تیر وحصار اطراف باغ بوتانیک و آزمایشگاه تحقیقاتی کشت وبافت  .05

 اتی کشت وبافت بتن ریزی و خاک برداری اطراف آزمایشگاه تحقیق .03

 نصب درب ورودی باغ بوتانیک  .00

 سنگ کاری و محوطه سازی و بتن ریزی پارک کانار مهدکودک  .05

–خاکبرداری  –بتن ریزی  –سفید کاری  –کاشی کاری : کنده کای و جمع آوری و ترمیم مجدد شامل .06

 ی مجردین واحد منازل مسکون 6موزائیک کاری و سرامیک کف سرویسها و آشپزخانه های  –خاکریزی 

 سنگ کاری و ایجاد راه و سایبان برای اداره فضای سبز  .07

 موزائیک کاری و بتن ریزی و خاکبرداری اطراف سازمان مرکزی و چاپخانه  .06

 متر مربع  151دیوار چینی و سیمان کاری آنها حدود  .06

 متر مربع  311بتن ریزی محوطه های مختلف حدود  .51

 عدد  151نصب درب و دریچه های منهول  .51

 ب تیر و فنس کشی اطراف پژوهشکده گلخانه و باغ بوتانیک نص .55

 مورد  111جوشکاری درب ها ولوالهای درب های فلزی حدود  .53

 مورد 151جوشکاری وساخت دریچه های منهول ودریچه های آب حدود  .50

 مورد  15جوشکاری نرده ها وحفاظهای دانشکده ها ومحوطه حدود  .55

 مورد  11ساخت وجوشکاری پایه های کولر و اسپیلت و کولرگازی حدود  .56

 مورد 51جوشکاری لوله های کانال و لوله های شوفاژ حدود  .57

 سالاول  همتر مربع در شش ماه 511مات حدود برش و نصب شیشه ساده و .56

 وبی حدود یکصدو هفتاد مورد چتعمیر دستگیره ودرب فلزی و  .56

 مورد  61تهیه و نصب قفل کامل درب چوبی و فلزی حدود  .61

 مورد  35تهیه ونصب درب چوبی فرسوده حدود  .61

در محوطه  ...امام و نصب تابلو اعالنات ، تابلوهای تبلیغاتی معاونت فرهنگی و بنرهای مختلف و قاب عکس .65

 مورد  65دانشگاه حدود 

 د مور 35نصب تلویزیون دیواری وپرده ویراق آالت حدود  .63

 مورد  55در کالسهای آموزشی حدود نصب تخته وایت برد  .60

 مورد  01نیتور حدود برش میز ما–کمد فایل کشو دار –تعمیر میز کار  .65

 


