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سرای دانش

مراحل بازسازی

هاآنکاملکردنسرامیکمنظوربهدیوارهاوراهروهاکفتخریب.1
هاآشپزخانهوبهداشتیهایسرویسکاملبازسازی.2
وتکوینPVCهایپنجرهنصبوقدیمیهایپنجرهکلیهتعویض.3

انرژیدرجوییصرفهمنظوربهدوجدارههایشیشه

کلیهوراهروهادرLEDهایالمپنصبوروشناییسیستمتعویض.4
هااتاق
قدیمیکشیبرقسیستمحذفوسراکلمجددکشیبرق.5

ویضتعوسراکلفاضالبهایلولهومصرفیآبمجددکشیلوله.6
جدیدهایپمپنصبوموتورخانههایلولهکلیه
ساختمانبیرونینمایوراهروهاوهادربآمیزیرنگ.7
سازیمحوطه.8



بازدید جناب آقای دکتر 
رم ریاست محت)علی اکبری 

یاز مراحل بازساز( دانشگاه



تخریب کف راهروها و دیوارها
تخریب کامل سرویس های بهداشتی

تخریب کامل آشپزخانه ها
در حال بازسازی
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و بازسازی کامل سرویس های بهداشتی، حمام ها
آشپزخانه ها

در حال بازسازی



در حال بازسازی

ساخت سرویس های 
بهداشتی جدید و 
حمام های جدید



در حال بازسازی

قیرگونی کف سرویس ها و 
آشپزخانه ها
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قیرگونی کف سرویس ها و 
آشپزخانه ها



لوله کشی فاضالب و آب مصرفی کل سرا در حال بازسازی
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هلوله های قدیمی پوسید
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نصب پنجره های دوجداره در حال بازسازی











حذف المپ مهتابی های قدیمی و 
جدیدLEDجایگزینی با المپ های 

در حال بازسازی

برق کشی مجدد کل سرا







سرامیک کف و دیواره راهروها، 
هاسرویس های بهداشتی، آشپزخانه

در حال بازسازی

























نصب سقف کاذب سرویس های
بهداشتی و آشپزخانه ها

در حال بازسازی







آماده سازی محوطه در حال بازسازی
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