


 
 
 
 
 
 
 
 

 معاونت اداری، مالی و عمرانی
 دفتر فنی و طرح های عمرانی

 واحد تعمیرات و تأسیسات
 
 
  
 
 
 
    
 

97بهمن  -گزارش عملکرد واحد تعمیرات و تأسیسات  



 تعمیر سقف دانشکده علوم



 تعمیرات دانشکده علوم



علوم 2تعمیر سقف ساختمان شماره   



 آماده سازی آتلیه معماری





 تعمیر سقف دفترنهاد رهبری و بسیج برادران





 تعمیر سرویس بهداشتی ساختمان تعاون



 تعمیر سقف و محوطه دانشکده فنی گرگان







 بتن ریزی محوطه سوله ورزشی 





 ساخت اتاقک انباری مربوط به آزمایشگاه ها



 بتن ریزی و ساخت سکو برای نصب فیلتر آب



 نصب ویدئو پرژکتور ساختمان تعاون



(تعاون)جابجایی و برق کشی کانکس انتشارات   



 نصب صندلی های پارکی دانشکده تعاون



 تخلیه چیلرها و انتقال آن به گرمایشی 



 تعمیر و مرتب کردن موتور خانه دانشکده علوم







 آماده سازی و نظافت حوزه ریاست سایت پردیس 























 نصب نرده های جان پناه تراس ها و سالن پردیس



 تمیز کردن ناودانی ها



 ساخت ونصب پنجره کتابخانه دانشکده تعاون



 ساخت سرویس بهداشتی شرقی در حوزه 
 معاونت اداری و مالی



 نصب و لوله کشی شوفاژ دانشکده علوم



 رفع ترکیدگی لوله اصلی آب دانشکده علوم















 برطرف کردن مشکل شیر فلکه اصلی آب سازمان مرکزی









 جمع آوری سیم های زائد محوطه



تعویض المپ مهتابی آسیب دیده ساختمان  
 تعاون و رفع اتصال آن



 نصب کپسول های آتش نشانی



 آماده شدن مزار شهید حسین خان احمدی



تخریب و ساخت سالن مطالعه دانشکده علوم و 
 نصب درب جدا برای اتاق آموزش و اتاق کامپیوتر



















 نصب گارد اتاق کامپیوتر



سرامیک و رنگ آمیزی اتاق آزمایشگاه برق 
 واقع در ساختمان علوم





 نصب عایق موتور خانه ها



 سیم کشی برق و نصب دستگاه واکس زن



نصب پرژکتور ها و چراغ های محوطه سازمان  
 مرکزی









 تعمیر سقف سوله ورزشی 







 پیچ و بست کردن درب تانکر های آب مصرفی
(پدافند غیر عامل)  





 تنظیم دینام موتور خانه ها



 تنظیم پمپ های آب مصرفی



نصب شیر های آب و المپ های سرویس  
 بهداشتی محوطه





 نمازخانه



 تنظیم خطوط تلفن





 نصب فن آزمایشگاه مرکزی



 نصب پریز برق سلف سرویس 



 نصب جا لیوانی سلف سرویس 



 تعمیر پریز برق صنعتی سرد خانه سلف



 تعمیر برق کشی سلف دانشکده فنی



چراغدار کردن محوطه آزمایشگاه پشت  
2ساختمان شماره   



تعمیر صندلی های دانشجویی دانشکده تعاون  
 و فنی گرگان



 نصب آسانسور دانشکده تعاون



 بند کشی و عایق کردن سقف ساختمان اداری



 نصب حفاظ پست گاز



 ساخت و نصب تابلو های راهنمایی و رانندگی



سایت پردیس نصب سرعت کاه   




