
 

 نام مالک : نام مجری:

 آدرس پروژه:

 برنامه زمان بندی کلی پروژه
 ساختار

 شکست کار
 پایان اجرا شروع اجرا شرح

   تجهیز کارگاه 1

   )گودبرداری و سازه نگهبان و...(:خاکبرداری 2

   و بتن ریزی فونداسیون( )اجرای مگر،قالبندی:یونفوندانس 3

4 
 :بتنی یا فلزی اسکلتاجرای 

 (رنگ آمیزی و ...راه پله و ،)اجرای ستونها،تیرهاو بادبندها)دیوار برشی(
  

   طبقات( سقف)تیرریزی و اجرای :سقف سازی 5

   (و ... دیوار چینی ،نبشی کشی، نعل درگاه،فریم پنجره ها):کاری فتس 6

7 
 :تأسیسات فاز اول

و ی فاضالب،لوله کشی سرد و گرم،لوله های برق )اجرای لوله ها

 (و .... ساپورتهای تأسیساتی

  

   (و ... )پوکه سرویس و طبقات ،شیب بندی ،عایق کاری :کف سازی 8

   )زیرسازی و اجرای سقف کاذب(:سقف کاذب 9

10 

 :نازک کاری

)گچ و خاک سقف ها و دیوار ها، سیمانکاری آستر، سنگ قرنیز دیوارها، 

نگ سفید کاری، پوشش کف طبقات، نصب سنگ کف، نصب س

 (و .... درب  و پنجره ها نصب پله،

  

   )سنگ یا آجرنما ،سیمان کاری نما ،نصب شیشه ها(: نماسازی 11

   سرویسها ،آشپزخانه( کاشی و سرامیک) 12

13 
 :تأسیسات فاز دوم

و کابل کشی،نصب کلید و پریز و تابلوهای  نصب دریچه ها،سیم کشی)

 برقی،رادیاتورها،پکیج و...(

  

   رچیدن کارگاهب 14

 مدت زمان برآورد شده جهت اجرای پروژه)ماه(:

 

قرارداد( تعیین می  3*مدت زمان الزم جهت اجرای ساختمان مطابق برآورد انجام شده فوق توسط مجری،با قبول صاحب کار به عنوان مدت قرارداد)ماده
 گردد.

 بندی کلی طبق جدول فوق، از سوی مجری الزامی می باشد. *ارائه برنامه زمان بندی تفصیلی پروژه با توج به برنامه زمان
اجرای ساختمان به بیش از زمان تعیین شده در قرارداد نیاز داشته باشد،مجری موظف است سه ماه قبل از مهلت اتمام قرارداد مراتب  به هر علت*در صورتی که 

 قابل تمدید است. در صورت تمدید یا عدم تمدید قرارداد مجری رضایت طرفین با را به صاحب کار اعالم نماید در این صورت قرارداد مجری و صاحب کار
 را همراه با گزارش وضعیت کار به صاحب کار،مرجع صدور پروانه و سازمان استان اعالم نماید. دموظف است مراتب ادامه یا خاتمه کار خو

 
 
 

 

 : الکم امضاء : مجریمهر و امضاء 
 

 


