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 نیروی انسانی تعاونی:     1-1جدول 

 نیروی انسانی نفر روز در ماه

 نماینده کارفرما  31 

 مهندسین تعاونی 104

 اداری  48

 نگهبانی   155

 فضای سبز 78

 راننده نیسان 26

 انباردار 27

 تاسیسات مکانیکی 26

 تاسیسات الکتریکی و جوشکاری 44

 بنا 52

 کارگر ساده 279 

 104اپراتور آسانسور باربر برج   31
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 نیروی انسانی پیمانکار:    1-2جدول 

 نیروی انسانی نفر روز در ماه 

51  شخص پیمانکار 

82  نماینده پیمانکار 

72  مسئول ایمنی و بهداشت 

 مهندس اجرا  22

32  سر اکیپ 

98  آرماتور بند  

 نقشه بردار  1

  اپراتور پمپ بتن 5

 قالب بند 10

 بتن ریز  26

52  کوپلین کار  

 کارگر ساده  52
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 ماشین آالت و ابزار :    1-3جدول 

 ماشین آالت و ابزار دستگاه روز در ماه 

43  اره آتشین  

43  دستگاه رزوه زن 

 خم کن میلگرد 62

 دستگاه برش میلگرد 31 

 دستگاه میکسر بتن  31 

 کامیون میکسر بتن  25

 دستگاه ویبره بتن  58

 دستگاه بلوک زنی  31 

 وانت نیسان 30 

 دستگاه جوش  62 

 بتن شکن برقی  62 

 سنگ فرز  186 

 اتو جوشکاری لوله آب 31 

 تفنگ هیلتی  93 

 دریل برقی 31 

 دستگاه باالبر  62 

 کالیمر 186 

 لودر 2

 بچینگ  6

 پمپ بتن ثابت 31

 پمپ هوایی بتن  1 
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 108و  106سازه برج های :  1-4جدول 

 محل فعالیت شرح فعالیت 

 106برج   بتن ریزی فونداسیون 

 106برج  آرماتور بندی دیوار های حائل 

 108برج  رزوه زنی آرماتور های فونداسیون 

 108برج  آرماتور بندی فونداسیون 

 108و  106برج  فنس کشی محیط کارگاه 

 108و  106برج  عملیات نقشه برداری

 

 

 

 



PAGE 8 

 

 

 

 : نیروهای تعاونی  1-5جدول 

 محل فعالیت شرح فعالیت 

 محوطه  104و  102فضای سبز محوطه برج  آبیاریکاشت گل و 

 محوطه  فضای سبز محوطه دفتر اداری  –بلوار  – 109آبیاری  و تمیز کاری فضای سبز محوطه برج 

  109ضله جنوبی برج  109بغل دیوار پارکینگ برج شفته آهک 

 108-106 جابه جایی میلگرد های رزوه شده 

 محوطه  کندن کانال جهت عبور لوله آبیاری فضای سبز 

 محوطه  104و  102لوله کشی آب چاه برای فضای سبز برج 

  104برج   104بتن ریزی پارکینگ مهمان برج 

 102برج  و سقف پارکینگ جدول کشی بین ورودی پارکینگ

 محوطه  104و  102کندن کانال و لوله کشی و حفر چاه جهت جمع آوری آب های سطحی محوطه برج 
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 گزارش وضعیت هوا کار گاه سیمرغ

حداکثر  تو ضیحات
 دما

حداقل 
 دما

 ردیف تاریخ وضعیت جوی

01/20/1140 آفتابی 14 27   1 

 82  51 02/20/1140 آفتابی   2 

03/20/1140 آفتابی 17 30   3 

04/20/1140 آفتابی 16 30   4 

 31 91 05/20/1140 آفتابی   5 

06/20/1140 آفتابی 17 32   6 

07/20/1140 آفتابی 18 32   7 

08/20/1140 آفتابی 16 32   8 

09/20/1140 آفتابی 19 32   9 

10/20/1140 آفتابی 17 32   10 

ابری نیمه 16 32   11/20/1140  11 

ابری نیمه 19 33   12/20/1140  12 

ابری نیمه 17 32   13/20/1140  13 

14/20/1140 آفتابی 16 31   14 

15/20/1140 نیمه ابری 14 30   15 

کارگاه در هوا و آب وضعیت گزارش  
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16/20/1140 نیمه ابری 16 30   16 

17/20/1140 آفتابی 19 31   17 

18/20/1140 آفتابی 17 31   18 

19/2/1140  آفتابی 13 24   19 

20/20/1140 آفتابی 15 27   20 

21/20/1140 آفتابی 21 31   21 

22/20/1140 آفتابی 16 27   22 

23/20/1140 آفتابی 13 26   23 

24/20/1140 آفتابی 15 27   24 

 82 25/20/1140 آفتابی 17   25 

26/20/1140 آفتابی 17 28   26 

27/20/1140 آفتابی 17 28   27 

28/20/1140 نیمه ابری 18 29   28 

29/20/1140 آفتابی 13 25   29 

 72 30/20/1401 آفتابی 15   30 

همراه با  آفتابی 14 24 
 باد

31/20/1401  31 
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گاهرمصالح و تجهیزات ورودی کا  

 ردیف شرح واحد مقدار وارده در طول ماه

10 میلگرد کیلوگرم   1 

12 میلگرد کیلوگرم   2 

14 میلگرد کیلوگرم   3 

16 میلگرد کیلوگرم   4 

18 میلگرد کیلوگرم   5 

20 میلگرد کیلوگرم 23990  6 

25 میلگرد کیلوگرم 24080  7 

28 میلگرد کیلوگرم 23700  8 

32میلگرد  کیلوگرم   9 

 10 سیم آرماتور بندی کیلوگرم 

 11 سیم قالب بندی کیلوگرم 

 12 سیمان کیلوگرم 400880

 13 شن بادامی شسته تن 

450بتن  متر مکعب 5639710  14 

 15 روان کننده لیتر 

 16 اسپیسر عدد 

 

کارگاه به ورودی تجهیزات و مصالح  
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HSE 

 ردیف شرح

 1 ارائه آموزش ایمنی به کارگران

وسایل حفلظت فردیالزام تمامی افراد مشغول در کارگاه به استفاده از   2 

 3 فنس کشی محیط کارگاه 

کار به مشغول کارگران شرب آب تامین  4 

 5 بازدید مستمر از آشپزخانه پروژه و محل اسکان کارگران 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 

 

 

 

کارگاه ایمنی و مشکالت و موانع  
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 تصاویر
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