
تاخیرانحرافواقعیبرنامه

 روز1.89%17-17.24%15.35%

100.00%100.00%0.00%-

100.00%100.00%0.00%-

100.00%100.00%0.00%-

 روز1.89%17-10.63%8.74%

انحرافواقعیبرنامهوضعیت پیشرفت نوع فعالیت ها
 2نسبت به 

هفته گذشته
10.63%8.74%-1.89%↑

تحقق واقعیوضعیتاهمیتموعد تحقق

1400/09/17متاخربحرانی1400/08/27

-در انتظار عادی1400/10/05

-در انتظار عادی1400/10/25شروع تاسیسات مکانیکال

-در انتظار عادی1400/11/07شروع تاسیسات الکتریکال

-

-

شروع تیغه چینی 

در اول دی ماه عقد قرارداد با پیمانکار سفت کاری (تیغه چینی)با توجه به شروع عملیات سفتکاری

 دی ماه خرید متریال و عقد قرارداد با پیمانکار25شروع عملیات تاسیسات مکانیکال در تاریخ 

 بهمن خرید متریال و عقد قرارداد با پیمانکار7شروع عملیات تاسیسات الکتریکال در تاریخ 

.با توجه به نهایی شدن نقشه های موتورخانه و نوسان قیمت ها در صورت موافقت مدیریت خرید تجهیزات موتورخانه در دستور کار قرار گیرد

شروع اخذ استعالم شیرآالت بابت خرید مکانیزم های مربوطه و همچنین خرید فالش تانک های توکار

تعیین تکلیف درب های داخلی و ورودی به جهت دیتیل نصب

اسکلت بتنی

عدم امکان بتن ریزی با توجه به تامساعد بودن شزایط جوی 

09/01 و 08/30در روزهای 

توقف/ نوع تاخیرمتوقف/ شرح فعالیت متاخر

تحلیل آیتم های منشاء انحرافات پروژه

پیشنهادها و راهکارها

با توجه به اینکه اجرای اسکلت در مسیر بحرانی پروژه قراردارد تاخیر در اجرای این جبهه باعث تاخیر در کل پروژه میشود لذا میبایست پیمانکار در صدد جبران تاخیرات ایجاد شده برآمده ودر تاریخ مقرر طبق صورتجلسه 

اجرای این آیتم تکمیل گردد

پروژه مجتمع مسکونی دیباجی- گزارش هفتگی کنترل پروژه 

سطوح کالن پروژه
منحنی پیشرفت تجمعی پروژهوضعیت پیشرفت

1400/09/02منتهی به - 04شماره  

منحنی پیشرفت دوره ای پروژه

مجتمع مسکونی دیباجی

گود و سازه نگهبان

فونداسیون

اسکلت بتنی

تجهیز کارگاه

وضعیت قراردادها و تدارکات پروژه

اتمام اسکلت طبقه همکف پیمانکار اسکلت بتنی

مسئول شرح مایلستونتوقف/ شرح دلیل تاخیر

مایلستون های پروژه

اجرا شروع اسکلت طبقه همکف

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژهصفحه یک
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پیشرفت واقعی پیشرفت برنامه ای 

1.07% 0.48%
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پیشرفت برنامه ای دوره ای پیشرفت واقعی دوره ای



وضعیتتخصیصبرنامه

مناسب11معاون کارگاه

مناسب11سرپرست کارگاه

مناسب22نگهبان شب و روز

مناسب33کارگر کارگاهی 

کمبود811اکیپ اجرای اسکلت بتنی

مناسب44اکیپ پمپ بتن

مناسب22اکیپ جوشکاری

مناسب11اکیپ تاسیسات الکتریکال

مناسب-2

ارزیــــابـــی

روند پروژه

جلسات

آب و هوا

روند نیروی انسانی

Pروند جبران تاخیرات

صفحه دو

25

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

آرماتوربندی دیوار

روند تدارکات 

Pتحقق مفاد صورتجلسات

 حضور منظم اعضاء 

مطلوبمتوسطنامطلوب

مطلوبمتوسط

:متوسط مجموع نیروی انسانی در هفته

نامطلوب

P

P

مطلوبمتوسطنامطلوب

P

آرماتور بندی سقف  قالب بندی دیوار حائل

-

-

-

تصاویر عملیات اجرایی پروژه طی هفته گذشته

22

-

-

-

-2دیوارچینی اتاق های کارگری طبقه 

-

پروژه مجتمع مسکونی دیباجی- گزارش هفتگی کنترل پروژه 

وضعیت نیروی انسانی پروژه

نمودار روند تغییرات نیروی انسانینمودار توزیع نیروی انسانیعلت کمبودنوع نیروی انسانیجبهه کاری

ستادی

اسکلت بتنی

پمپ بتن

جوشکاری

برق

  اکیپ سفتکاری

-
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فعالیت های اجرایی پروژه طی هفته گذشته

پیشرفتانحرافپیشرفت واقعیپیشرفت برنامه

100%100%0%100.00%

100%100%0%

100%100%0%

100%100%0%

100%100%0%

100%100%0%

100%0%-100%

100%0%-100%

100%0%-100%

100%0%-100%

100%0%-100%

100%0%-100%

50.00%0%-50%

اسکلت طبقه همکف| آرماتوربندی تیرها

اسکلت طبقه همکف| آرماتوربندی سقف

اسکلت طبقه همکف| بتن ریزی سقف

ساخت اتاق های کارگری 

پروژه مجتمع مسکونی دیباجی- گزارش هفتگی کنترل پروژه 

فعالیت های اجرایی خارج از برنامهشرح فعالیت
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1اسکلت طبقه منفی |آرماتوربندی تیرها و سقف

1اسکلت طبقه منفی |قالب بندی تیرها و سقف

1اسکلت طبقه منفی |آرماتور حرارتی

1اسکلت طبقه منفی |بتن ریزی سقف

اسکلت طبقه همکف| آرماتوربندی ستون و دیوار

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژهصفحه سه

تایید گزارش

اسکلت طبقه همکف| قالب بندی ستون و دیوار

اسکلت طبقه همکف| بتن ریزی ستون و دیوار

اسکلت طبقه همکف| قالب بندی سقف

اسکلت طبقه اول| آرماتوربندی ستون و دیوار

اسکلت طبقه اول| قالب بندی ستون و دیوار


