
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 (1400)سال  ی  نوح  دیمرحوم سع  ید یو تول  یپروژه ساخت کارگاه آموزشگزارش  

 

 پروژه ساخت کارگاه آموزشی و تولیدی مرحوم سعید نوحی 

 سید سعید محمودی تسهیلگر پروژه:  

 ریال    1.585.969.629هزینه پروژه:  

 خانواده و دوستان مرحوم سعید نوحی   مالی:   ان حامی 

 شهرداری قاین و کارخانه سیمان قاین   سازمان های همکار:

توفیق مدرسه   دانش  پسرانه  توان    آموزانبه  مقطع  کم  رشتهمتوسطهدر  در  دوم  کمک های  و  درودگری  سادهی  ی  کار 

 می دهد. درودگری، خدمات آموزشی ارائه 

پس از موافقت خانواده مرحوم سعید نوحی برای حمایت مالی از ساخت یک مجموعه آموزشی، پیشنهاد ساخت کارگاه  

بین    که ما  10662/3000اهم نامه شماره  دی هنرستان توفیق داده شد که مورد موافقت قرار گرفت. طبق تف یآموزشی و تول

ژه  منعقد شد بنیاد سپهر مسئولیت اجرایی پرو29/06/1400در تاریخ  دارس خراسان جنوبی و بنیاد سپهر  سازمان نوسازی م 

در مدرسه توفیق را بر عهده گرفته است و قرار شد به منظور صرفه جویی در هزینه ها  ساخت کارگاه مرحوم سعید نوحی  

مانکار واگذار نشود و داوطلبان بنیاد مسئولیت اجرایی را بر عهده بگیرند. لذا مسئولیت های زیر به صورت داوطلبانه  کار به پی 

 مشخص شد: 

 قای سید سعید محمودی مسئول پروژه و هماهنگ کننده عوامل اجرایی و نظارت بر ساخت آ -

 یمت مناسب قایان سید حسن اصفهانی و محمد علی شوشتری مسئول خرید مصالح با قآ -

 قای دهقان زاده مسئول معرفی نیروی کار  آ -

قای مهندس حیدری ناظر سازمان نوسازی قرار دارد و کلیه مراحل ساخت با نظر ایشان انجام می  آهمچنین پروژه زیر نظر  

 شود.

 گام های اجرایی پروژه:

 جلسه مجریان پروژه و آموزش و پرورش  -1

 ارسال نقشه از سوی ستاد نوسازی -2

 تخریب منزل مسکونی کنار مدرسه و آوار برداری  -3

 سیونپیاده سازی نقشه و فندا -4

 بتن ریزی -5

 سیون ستون و سقفاستخدام پیمانکار برای بستن فندا -6



 تهیه مصالح و میلگرد -7

 آجر چینی ، کرسی چینی و دیوار چینی   -8

در مرحله دیوار چینی    ون پروژهدر این پروژه فنداسیون کف ریخته شده و آرموتور های دیواری نصب شده است هم اکن

 .و پس از آن بتن ریزی ستون ها انجام خواهد شدقرار دارد 

 

 

 

 هنرستان توفیق مرحوم سعید نوحی در : ساخت کارگاه آموزشی و تولیدی 63تصاویر شماره 


