
تاخیر (روز) درصد پیشرفت فیزیکی فعلی درصد پیشرفت فیزیکی قبلی درصد پیشرفت فیزیکی پیش بینی متراژ کل بلوك(مترمربع) نام بلوك ردیف

75,27% 71,63% 75,27% 16،038              B102 1

73,92% 68,33% 73,92% 16،038              B104 2

98,99% 97,66% 100,00% 16،038              B109 3

77,35% 72,21% 71,29% 16،038              B111 4

81,38% 77,46% 80,12% جمع              64،152

گزارش درصد پیشرقت فیزیکی کل پروژه  از تاریخ 95/01/01 لغایت95/02/01

پیشرفت پروژه مطابق با برنامه زمان بندي ارائه شده 4 بلوك تنظیم گردیده است.

کارفرما: تعاونی شماره 4وزارت کشور            مشاور: مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا           پیمانکار: شرکت پاوان ساخت 



95/02/01 لغایت: 95/01/01

B104     : شماره بلوك پیمانکار: مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا مشاور: تعاونی شماره چهار وزارت کشور کارفرما :

درصد پیشرفت فعلی
درصد پیشرفت  

قبلی
درصد پیشرفت 

پیش بینی
ردیف

85,0% 85,00% 85,00% 1
100,00% 100,00% 100,00% 2
100,00% 100,00% 100,00% 3
100,00% 98,00% 100,00% 4
82,0% 61,50% 82,00% 5
0,00% 0,00% 0,00% 6

95/02/01 95/01/01

مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا

دستگاه نظارت

پیشرفت فیزیکی در طول دوره
68,33% پیشرفت فیزیکی دوره قبل

5.59%

73,92% پیشرفت فیزیکی فعلی تا این تاریخ

24.50% اجراي سقف و اسکلت  از سقف چهارم تاسقف دوازدهم
21.40% اجراي سقف و اسکلت  از سقف دوازدهم تاسقف نوزدهم

تاریخ گزارشگیري قبلی و فعلی
73,92% پیشرفت فیزیکی پیش بینی تا این تاریخ

2.60% خاکبرداري وپی کنی تسطیح
21.10% عملیات اجراي فونداسیون
28.60% اجراي سقف و اسکلت  تا سقف چهارم

گزارش درصد پیشرقت فیزیکی و ریالی بلوك ازتاریخ :

شرکت پاوان ساخت

درصد فیزیکی  فعالیت کالن از کل نام فعالیت کالن

1.80% تجهیزکارگاه



95/02/01 لغایت: 95/01/01

B102     : شماره بلوك پیمانکار: مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا مشاور: تعاونی شماره چهار وزارت کشور کارفرما :

درصد پیشرفت فعلی
درصد پیشرفت  

قبلی
درصد پیشرفت 

پیش بینی
ردیف

85,0% 85,00% 85,00% 1
100,00% 100,00% 100,00% 2
100,00% 100,00% 100,00% 3
100,00% 98,00% 100,00% 4
87,5% 75,00% 87,50% 5
0,00% 0,00% 0,00% 6

95/02/01 95/01/01

24.50%

21.40%

%75,27پیشرفت فیزیکی پیش بینی تا این تاریخ

درصد فیزیکی  فعالیت کالن از کل

1.80%

2.60%

21.10%

28.60%

تاریخ گزارشگیري قبلی و فعلی

عملیات اجراي فونداسیون

اجراي سقف و اسکلت  تا سقف چهارم

اجراي سقف و اسکلت  از سقف چهارم تاسقف دوازدهم

اجراي سقف و اسکلت  از سقف دوازدهم تاسقف نوزدهم

دستگاه نظارت

.
%75,27پیشرفت فیزیکی فعلی تا این تاریخ

3.63%

مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا

%71,63پیشرفت فیزیکی دوره قبل
پیشرفت فیزیکی در طول دوره

گزارش درصد پیشرقت فیزیکی و ریالی بلوك ازتاریخ :

شرکت پاوان ساخت

نام فعالیت کالن

تجهیزکارگاه

خاکبرداري وپی کنی تسطیح



95/02/01 لغایت: 95/01/01

B109     : شماره بلوك پیمانکار: مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا مشاور: تعاونی شماره چهار وزارت کشور کارفرما :

درصد پیشرفت فعلی
درصد پیشرفت  

قبلی
درصد پیشرفت 

پیش بینی
ردیف

85,0% 75,00% 100,00% 1
100,00% 100,00% 100,00% 2
100,00% 100,00% 100,00% 3
99,0% 95,00% 100,00% 4
99,0% 99,00% 100,00% 5
99,00% 99,00% 100,00% 6

95/02/01 95/01/01

مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا

دستگاه نظارت

پیشرفت فیزیکی در طول دوره
97,66% پیشرفت فیزیکی دوره قبل

1.32%

98,99% پیشرفت فیزیکی فعلی تا این تاریخ

24.50% اجراي سقف و اسکلت  از سقف چهارم تاسقف دوازدهم
21.40% اجراي سقف و اسکلت  از سقف دوازدهم تاسقف نوزدهم

تاریخ گزارشگیري قبلی و فعلی
100,00% پیشرفت فیزیکی پیش بینی تا این تاریخ

2.60% خاکبرداري وپی کنی تسطیح
21.10% عملیات اجراي فونداسیون
28.60% اجراي سقف و اسکلت  تا سقف چهارم

گزارش درصد پیشرقت فیزیکی و ریالی بلوك ازتاریخ :

شرکت پاوان ساخت

درصد فیزیکی  فعالیت کالن از کل نام فعالیت کالن

1.80% تجهیزکارگاه



95/02/01 لغایت: 95/01/01

B111     : شماره بلوك پیمانکار: مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا مشاور: تعاونی شماره چهار وزارت کشور کارفرما :

درصد پیشرفت فعلی
درصد پیشرفت  

قبلی
درصد پیشرفت 

پیش بینی
ردیف

85,0% 85,00% 85,00% 1
100,00% 100,00% 100,00% 2
100,00% 100,00% 100,00% 3
100,00% 100,00% 100,00% 4
96,0% 75,00% 71,25% 5
0,00% 0,00% 0,00% 6

95/02/01 95/01/01

مهندسین مشاور بهسازان سرزمین پایا

دستگاه نظارت

پیشرفت فیزیکی در طول دوره
72,21% پیشرفت فیزیکی دوره قبل

5.15%

77,35% پیشرفت فیزیکی فعلی تا این تاریخ

24.50% اجراي سقف و اسکلت  از سقف چهارم تاسقف دوازدهم
21.40% اجراي سقف و اسکلت  از سقف دوازدهم تاسقف نوزدهم

تاریخ گزارشگیري قبلی و فعلی
71,29% پیشرفت فیزیکی پیش بینی تا این تاریخ

2.60% خاکبرداري وپی کنی تسطیح
21.10% عملیات اجراي فونداسیون
28.60% اجراي سقف و اسکلت  تا سقف چهارم

گزارش درصد پیشرقت فیزیکی و ریالی بلوك ازتاریخ :

شرکت پاوان ساخت

درصد فیزیکی  فعالیت کالن از کل نام فعالیت کالن

1.80% تجهیزکارگاه
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B102 B104 B109 B111
درصد پیشرفت فیزیکی فعلي 75.27% 73.92% 98.99% 77.35%
درصد پیشرفت فیزیکی پیش بیني 75.27% 73.92% 100.00% 71.29%

95/02/01لغایت 95/01/01گزارش درصد پیشرقت فیزیکی کل پروژه  از تاریخ 
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