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 تاریخ شروع

 کم متوسط زیاد

94خرداد  اتمام      95آبان   94خرداد    29 دیوار چینی 

 50ساخت - اتمام نصب چارچوب طبقات     

 عدد درب انباری
94مھر  95بھمن   94مھر    30 ساخت و نصب چھارچوب و دربھای انباری 

15اجرای گچکاری طبقه       94مھر   95دی   94مھر    31 گچ پاششی 

لوله گذاری طبقه -18شیارزنی طبقه      

ھمزمان با گچکاری 15  
94مھر  96فروردین   94مھر    32 نصب قوطی و  لولھ کشی برق و اعالم حریق 

اجرای لوله کشی -اتمام اھن کشی     

18الی  16طبقات   
94مھر  95بھمن   94مھر    33 لولھ کشی فاضالب 

اجرای لوله کشی سوپرپایپ در طبقه      

10 
94اسفند  96فروردین  94اسفند    34 لولھ کشی سرد و گرم و آتش نشانی 

 14اجرای لوله کشی تھویه در طبقه      

18الی   
95فروردین 96اردیبھشت  95فروردین   35 اجرای  لولھ کشی و تھویھ مطبوع 

8اجرای طبقه       95خرداد  96فروردین  95خرداد   36 کف سازی 

6اجرای طبقه       95خرداد  96اردیبھشت  95تیر  ھاھ ایزوالسیون سرویس ھا و آشپزخان   37 

96اردیبھشت شروع نشده     √  95مھر   38 سیم کشی برق و نصب تابلو و تلفن 

5اجرای ھمزمان تا طبقه       95مھر  96اردیبھشت  95شھریور   39 کاشی کاری 

96اردیبھشت شروع نشده       95اسفند   40 سنگ کاری پایین نما 

اتمام -اتمام نصب فریم پنجره ھا     

نصب - سیمانکاری آستر ضلع شرقی

-8قلمدانی نما ضلع شرقی تا طبقه 

 اجرای سیمانکاری آستر ضلع جنوبی

95مھر 95اسفند  95شھریور   41 سیمانکاری نما و نصب فرم پنجره ه 
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95آذر START کار       95بھمن   95مھر   42 نصب سنگ پلھ و بغل پلھ و پاگرد 

نصب داربست ضلع غربی و شروع      

 آھن کشی
95آبان  96خرداد  95تیر   43 آسانسور 

2شروع اجرای سنگ راھرو در طبقه       95آبان   96اردیبھشت  95مھر   44 سنگ راھرو طبقات و البی 

96اردیبھشت شروع نشده       95مھر   45 سرامیک کف و قرنیز واحدھا 

95آبان  ورود مصالح و شروع تراز زنی      96خرداد  95آبان    46 اجرای سقف کاذب 

اتمام سیمانکاری داخل انباری ھاو      

در حال اجرای لکه گیری-بدنه پارکینگھا  
95تیر 95اسفند  95تیر   47 اجرای کف و نماھای پارکینگ و انباری ھا 

96اردیبھشت شروع نشده       95بھمن    48 ساخت و نصب نرده ھای فلزی 

95مھر اتمام      95مھر  95شھریور   49 شیب بندی و پوکھ ریزی بام 

 اتمام  قیر ریزی بام جھت انجام ایزوگام  √   
 

95آبان  95آبان   95آبان    50 ایزوالسیون بام 

96اردیبھشت شروع نشده    √   95آبان    UPVC ساخت و نصب پنجره ھای   51 

96اردیبھشت شروع نشده    √   95آبان    تھیھ و نصب ادوات موتورخانھ 
 مرکزی

52 

96خرداد شروع نشده       95بھمن    53 ساخت و نصب درب ھای چوبی 

96خرداد شروع نشده       95اسفند  نصب شیشھ ھای دوجداره ساخت و   54 

96خرداد شروع نشده       96فروردین   55 ساخت و نصب دریچھ ھای فن کوئل 

96خرداد شروع نشده       95بھمن    56 نصب کلید و پریز و روشنایی 

96خرداد شروع نشده       95اسفند   57 نصب شیر آالت و روشویی 

96خرداد شروع نشده       95بھمن   مشاعات و سطوح فلزینقاشی    58 
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96خرداد شروع نشده       96اردیبھشت   59 نصب آیفون ھا و آنتن مرکزی 

95مرداد اتمام      95مھر  95مرداد   60 لولھ کشی گاز 

96خرداد شروع نشده       96خرداد   61 تمیز کاری و تحویل 


