
 

 :نام مالک  :نام مجری
 

TP-FR-00/22 :کدشناسه    

 

 :آدرس پروژه

 (سازمان مدیریت )ساختار شکست 

 ساختار

 شکست کار
 انجام شده درصد درصد شرح

  564/3 تجهیز کارگاه 1

  560/3 تجهیز کارگاه  1/1

  000/1 خاکبرداری 0

  877/2 گود برداری با ماشین  1/0

  015/2 گالژکف کبرداری دستی و راخ 0/0

  100/7 فوندانسیون 3

  386/2 اجرای بتن مگر  1/3

  712/3 ساخت و نصب آرماتور  0/3

  660/2 قالب بندی فوندانسیون  3/3

  080/0 بتن ریزی فوندانسیون  5/3

  307/11 اسکلت 5

  588/2 اجرای بیس پلیت ستونها  1/5

  253/8 ساخت و نصب ستونها  0/5

  081/0 یر های زنبوری و حمال ساخت ت 3/5

  075/3 ساخت و نصب بادبندها  5/5

  607/2 ساخت و نصب تیر پله  0/5

  027/1 اتصاالت ،جوشکاری و ضد زنگ  6/5

  896/2 اجرای سقف شیبدار  8/5

  506/1 سقف سازی 4

  306/3 ساخت تیر چه های فلزی  1/0

  738/0 اجرای سقف همکف  0/0

  600/0 قف اول اجرای س 3/0

  651/2 اجرای کنسولها و پله  5/0

  400/7 سقف کاری 6

  528/2 خاکریزی پی و پشت دیوارها  1/6

  020/6 اجرای دیوار چینی طبقات  0/6

  851/2 ساخت و نصب نعل در گاهها  3/6

  158/2 چهار چوب ،فریم پنجره ها  5/6

  20/57 جمع کل

 

 :امضاءمجری مهر و  :مهر و امضاءناظر 

 
 

 

(1) 



 TP-FR-00/22:کدشناسه :نام مالک  :نام مجری

 :آدرس پروژه

 (سازمان مدیریت )ساختار شکست 

 ساختار

 شکست کار
 انجام شده درصد درصد شرح

  464/2 تأسیسات فاز اول 7

  800/2 اجرای لوله های فاضالب  1/8

  000/1 اجرای لوله کشی سرد و گرم  0/8

  725/5 نالهای هوااجرای کا 3/8

  102/1 اجرای لوله های برق  5/8

  338/2 نصب ساپورتهای تأسیساتی  0/8

  406/6 کف سازی 2

  217/2 اجرای پوکه سرویسها  1/7

  663/2 اجرای پوکه طبقات  0/7

  053/2 شیب بندی و پوکه ریزی بام  3/7

  125/2 عایقکاری سرویسها  5/7

  197/0 عایق کاری بام  0/7

  164/0 سقف کاذب 1

  707/2 زیر سازی سقف کاذب فلزی 1/9

  128/2 نصب صفحات رابیتس  0/9

  734/13 نازک کاری 10

  058/1 گچ و خاک سقف ها و دیوار ها  1/12

  596/2 رسیمانکاری آست 0/12

  031/0 سنگ قرنیز دیوارها  3/12

  759/2 سفید کاری  5/12

  595/2 رویه تخته ماله ای  0/12

  322/2 نصب سنگ کف  6/12

  012/3 موزائیک و کفپوش  8/12

  065/1 نصب سنگ پله  7/12

  359/0 درو پنجره های فلزی  9/12

  990/2 درب و کمد چوبی  12/12

  017711 جمع کل

 

 :مهر و امضاءمجری  :مهر و امضاءناظر 

 

 

(0) 



 TP-FR-00/22:سهکدشنا :نام مالک  :نام مجری

 :آدرس پروژه 

 (سازمان مدیریت )ساختار شکست 

 ساختار 

  شکست کار
 انجام شده درصد درصد شرح

  120/4 نماسازی 11

  803/2 اجرای ازاره سنگی نما  1/11

  011/3 اجرای آجر نما  0/11

  835/2 سیمان کاری و رویه نما  3/11

  010/2 نصب شیشه  5/11

  020/1 امیککاشی و سر 10

  760/2 کاشی کاری سرویسها  1/10

  227/2 نصب توالتهای شرقی  0/10

  029/2 نصب سرامیک سرویسها  3/10

  237/11 تأسیسات فاز دوم 13

  331/2 ساخت و نصب دریچه ها  1/13

  300/6 نت ذنصب دستگاه  0/13

  505/1 سیم کشی و کابل کشی  3/13

  515/2 م برقی کلید و پریز و اقال 5/13

  872/1 نصب چراغها  0/13

  336/1 ساخت و نصب تابلو های برقی  6/13

  182/2 سرو یسهای بهداشتی  8/13

  442/1 موتورخانه 15

  826/2 اجرای لو له کشی موتورخانه   1/15

  711/2 نصب دیگ ها و مشعل پمپها  0/15

  251/2 عایق کاری موتورخانه  3/15

  357/0 نقاشی 14

  915/1 اجرای کامل نقاشی سطوح گچی 1/10

  105/2 نقاشی سطوح فلزی  0/10

  329/2 نقاشی سطوح چوبی  3/10

  324/0 پرچیدن کارگاه 16

  370/2 برچیدن کارگاه  1/16

  321/00 جمع کل

 

 .در صد می باشد..............پیشرفت فیزیکی کل پروژه 

 

 :مضاءمجری مهر و ا :مهر و امضاءناظر 
 

(3) 


