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معرفی کوتاه

منظوربهپراجکتهومفارسیپروژهکنترلافزارنرم
وساختمانی؛عمرانیهایپروژهانواعدراستفاده

افزارنرماینازاستفادهبا.استشدهطراحیراهسازی
وتمدیری؛کارگاهاتفاقاتوروزانهگزارشاتثبتامکان
رفمصتاخریدپروسهبرکاملنظارت؛هاهزینهکنترل
گردیامکاناتازبسیاریوپروژهدرکاالومصالح؛مواد

.گرفتخواهدقرارکاربراناختیاردر
وجزئیبصورتکاربردیگزارشعنوان30ازبیشتولید
اپچقابلیتباافزارنرمدرشدهثبتاطالعاتازایدوره

تلفنرویبرخودکارارسالامکانباPDFفایلتهیهیا
ههزینوزماندرتاگردیدهباعث؛ایمیلیامدیرانهمراه
زارشگیکپارچهسیستمیکازپروژهوشدهجوییصرفه
هاشرکتبرایافزارنرمابرینسخه.گرددمندبهرهدهی

تاسکشوریاشهرسطحدرآنهاهایپروژهکهافرادییا
برایراایلحظهگیریگزارشامکانوبودهمناسب
.مینمایدفراهمپروژهمدیران



نسخه لوکال

بکارگیریهای روش های 

نسخه ابری



بهلفمختهایمکاندرکاربرانازگروهیتوسطدستیبصورتدادهپایگاهاطالعات
میشودایمیلگیرگزارشمدیرانیامرکزیدفتر

لوکالنسخه 

مشهد

کرمان

اهواز

عسلویه

Manual email database

Import Database

کاربران وارد کننده اطالعات

کاربران یا مدیران گزارش گیر

Import Database

Import Database

Manual email database

Manual email database

Manual email database

اطالعات؛تاپلپیاکامپیوتردستگاهیکدارایانفرادیومستقلبصورتکاربریک
میکندگیریگزارشوذخیرهدادهپایگاهرویبرراپروژه

1

2



دهکننواردکاربرانبرایسازمانمحلیشبکهطریقازاطالعاتخودکاربروزرسانی
گیرانگزارشواطالعات

1کارشناس 

2کارشناس 

3کارشناس 

4کارشناس

Local Server

کاربران وارد کننده اطالعات

کاربران یا مدیران گزارش گیر
پروژه 1

پروژه 3

پروژه 4

پروژه 6
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نسخه ابری

پروژه 2

پروژه 5



نندهکواردکاربرانبرایابریسازیذخیرهفضایطریقازاطالعاتخودکاربروزرسانی
گیرانگزارشواطالعات
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نسخه ابری

مشهد

کرمان

اهواز

عسلویه

Cloud Storage

کاربران وارد کننده اطالعات

کاربران یا مدیران گزارش گیر



روی تلفن همراه یا کامپیوترپی دی اف دریافت گزارشات نرم افزار بصورت فایل 
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نسخه ابری

مشهد

کرمان

اهواز

عسلویه

Cloud Storage

کاربران وارد کننده اطالعات

کاربران یا مدیران گزارش گیر



روی تلفن همراه یا کامپیوترپی دی اف دریافت گزارشات نرم افزار بصورت ایمیل فایل 
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نسخه ابری

مشهد

کرمان

اهواز

عسلویه

کاربران وارد کننده اطالعات

کاربران یا مدیران گزارش گیر



هایمکاندرکاربرانازگروهیتوسطخودکاربصورتدادهپایگاهاطالعاتایمیل
مرکزیدفتربهمختلف
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نسخه ابری

مشهد

کرمان

اهواز

عسلویه

Automatic email database

Import Database

Automatic email database

Automatic email database

Automatic email database

کاربران وارد کننده اطالعات

کاربران یا مدیران گزارش گیر

Import Database

Import Database



تعریف نامحدود و مدیریت پروژه ها•
:ثبت گزارشات روزانه کارگاه شامل•

نیروی انسانی•
فعالیت های اجرایی•
مواد ؛ مصالح وکاالی مصرفی•
ماشین آالت و تجهیزات•
(…عکس ، فایل و )امکان درج ضمیمه + موانع ؛ مشکالت و پیشنهادات •

قابلیت ضمیمه اسناد+ تعریف قراردادهای اصلی و پیمانکاران جزء •
امکان تمدید قرارداد پیمانکاران جزء•
پنل روز شمار قراردادها به منظور مدیریت مدت زمان و تمدید قرارداد پیمانکاران جزء•
کنترل تعداد نفرات مورد تعهد و تأمین شده توسط پیمانکاران جزء در پروژه•
درج مقادیر وزنی جهت محاسبه پیشرفت فیزیکی جبهه های کاری ؛ کارگاه و پروژه•
درج قیمت واحد فعالیت ها در ساختار پروژه مربوط به جبهه های کاری•
پروژهامکان درج برآورد ریالی کارگاه ها بصورت مستقیم یا فراخوانی از ساختار شکست•
ایجاد صورت وضعیت مالی براساس قیمت واحد و احجام کل و انجام شده•
درج لوگو اختصاصی در سربرگ گزارشات•
قابلیت اضافه کردن ضمیمه و اسناد برای هر پروژه•

امکانات



امکان ایجاد تعاریف عمومی و قابل استفاده در تمامی پروژه ها•
قابلیت تعریف ساختار پروژه و تخصیص مصالح ساختمانی برای هر فعالیت•
پرتامکان تخصیص مرحله ای و مدیریت مصالح به منظور جلوگیری از ایجاد •
شماره حساب یا کارت بانکی جهت ثبت درآمد و هزینه در پروژهتعریف•
قابلیت کنترل درآمد و هزینه پروژه•
امکان تعریف ساختار شکست پروژه•
(خروجی اکسل)P6و  MSPامکان اتصال به ساختار شکست برنامه های زمان بندی •
قابلیت باالنس و کنترل متریال ورودی و مصرفی در پروژه•
پروژهوضعیت مالی و زمانی مینی داشبورد مدیریتی جهت نمایش سریع آخرین •
گزارشاتاز  PDFامکان تهیه خروجی •
امکان تعیین آستانه سفارش گذاری برای خرید مواد و مصالح•
رصد کامل مواد و مصالح از زمان خرید تا مصرف•
بروزرسانی خودکار تحت وب•
(ابرینسخه)ایمیلکنندگاندریافتایمیللیستتعریف•
(ابرینسخه)مشترکابریفضایبهPDFگزارشات در فرمت خودکارارسال•
(نسخه ابری)کلیارسال خودکار گزارشات از طریق ایمیل بصورت تکی یا•
(نسخه ابری)طریق ایمیل ازدادهپایگاهخودکارارسال•

امکانات



انسانینیرویروزانهگزارش•
اجراییعملیاتروزانهگزارش•
مصرفیمصالحروزانهگزارش•
آالتماشینروزانهگزارش•
پیشنهاداتومشکالت،موانعروزانهگزارش•
(دو صفحه ای( )تک صفحه ای)گزارش روزانه مدیریتی •
اجراییعملیاتمجموعگزارش•
انسانینیرویمجموعگزارش•
روزه30جدولدرانسانینیرویتأمیندرپیمانکارانعملکردگزارش•
روزه30جدولدرتفکیکبهکارگاهدرفعالانسانینیرویگزارش•
آالتماشینمجموعگزارش•
مصرفیمصالحمجموعگزارش•
گزارش جزئیات درآمدهای پروژه•
گزارش مجموع درآمدهای پروژه•
گزارش جزئیات هزینه های پروژه•
گزارش مجموع هزینه های پروژه•
هاگزارش جزئیات هزینه های پروژه براساس جبهه های کاری و فعالیت •
گزارش خالصه وضعیت حساب های بانکی•

عناوین گزارشات خروجی



گزارش جزئیات پیشرفت فیزیکی جبهه های کاری•
گزارش خالصه پیشرفت فیزیکی جبهه های کاری•
گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه•
گزارش پیشرفت ریالی پروژه•
گزارش موجودی مواد ؛ مصالح و کاال در کارگاه•
کارگاهدرمصالحوموادتخصیصگزارش•
کاالومتریال؛موادباالنسگزارش•
پیمانکارانتفکیکبهکاالومتریال؛موادباالنسگزارش•
وضعیت جبهه های کاریصورت •
مشکالتوموانعایدورهگزارش•
هواوآبوضعیتایدورهگزارش•
کارگاهدرپیمانکاراننفراتتأمینوتعهدایدورهگزارش•

عناوین گزارشات خروجی



**گزارش روزانه نیروی انسانی**
1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

3539جمعه1401/07/08 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
پیمانکار/گروه کارینوع نیروی انسانی تعداد ردیف جبهه کاری ورودصبح  خروجشیفت

1 پیمانکار کلمدیر پروژه 108:00 19:00کل پروژه
1 پیمانکار کلنگهبان 208:00 17:00کل پروژه
1 پیمانکار کلکارشناس اجرایی 308:00 17:00کل پروژه
2 محمد رضا کریمیآرماتوربند درجه دو 408:00 17:00فونداسیون
1 محمد رضا کریمیآرماتوربند درجه یک 508:00 17:00فونداسیون
1 محمد رضا کریمیراننده درجه یک جرثقیل 608:00 فونداسیون *17:00
1 محمد رضا کریمیسرآرماتوربند 708:00 17:00فونداسیون
1 محمد رضا کریمیسرپرست کارگاه 808:00 17:00فونداسیون
3 محمد رضا کریمیقالب بند فلزی درجه دو 908:00 فونداسیون *17:00
1 محمد رضا کریمیقالب بند فلزی درجه یک 1008:00 فونداسیون *17:00

13 جمع شیفت* 

13 جمع کارگاه* 

13 جمع کل روز* 

3539پنج شنبه1401/07/07 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
پیمانکار/گروه کارینوع نیروی انسانی تعداد ردیف جبهه کاری ورودصبح  خروجشیفت

1 پیمانکار کلمدیر پروژه 108:00 17:00کل پروژه
1 پیمانکار کلنگهبان 208:00 18:00کل پروژه
1 پیمانکار کلکارشناس اجرایی 310:00 17:00کل پروژه
2 محمد رضا کریمیآرماتوربند درجه یک 408:00 17:00فونداسیون
1 محمد رضا کریمیراننده درجه یک جرثقیل 508:00 فونداسیون *17:00
1 محمد رضا کریمیسرآرماتوربند 608:00 17:00فونداسیون
1 محمد رضا کریمیسرپرست کارگاه 708:00 17:00فونداسیون
3 محمد رضا کریمیقالب ساز فلزی درجه دو 808:00 فونداسیون *17:00
1 محمد رضا کریمیقالب ساز فلزی درجه یک 908:00 فونداسیون *17:00
1 محمد رضا کریمیکارگر ساده 1008:00 17:00فونداسیون

13 جمع شیفت* 

13 جمع کارگاه* 

13 جمع کل روز* 

3335چهارشنبه1401/07/06 ابری
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
پیمانکار/گروه کارینوع نیروی انسانی تعداد ردیف جبهه کاری ورودصبح  خروجشیفت

1 پیمانکار کلمدیر پروژه 108:00 18:00کل پروژه
1 پیمانکار کلنگهبان 208:00 17:00کل پروژه
1 پیمانکار کلکارشناس اجرایی 308:00 17:00کل پروژه
2 محمد رضا کریمیآرماتوربند درجه یک 408:00 17:00فونداسیون
1 محمد رضا کریمیراننده درجه یک جرثقیل 508:00 فونداسیون *17:00

3 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
1 محمد رضا کریمیسرآرماتوربند 608:00 17:00فونداسیون
1 محمد رضا کریمیسرپرست کارگاه 708:00 17:00فونداسیون
1 محمد رضا کریمیکارگر ساده 808:00 17:00فونداسیون
9 جمع شیفت* 

9 جمع کارگاه* 

9 جمع کل روز* 

3335سه شنبه1401/07/05 ابری
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
پیمانکار/گروه کارینوع نیروی انسانی تعداد ردیف جبهه کاری ورودصبح  خروجشیفت

1 امین رضاییراننده بیل مکانیکی و دراگالین 108:00 17:00عملیات خاکی
4 امین رضاییکمپرسی باری و تانکر –راننده کامیون 208:00 17:00عملیات خاکی
1 امین رضاییسرپرست کارگاه 308:00 17:00عملیات خاکی
1 پیمانکار کلمدیر پروژه 408:00 17:00کل پروژه
1 پیمانکار کلنگهبان 508:00 کل پروژه *17:00
1 پیمانکار کلکارشناس اجرایی 608:00 17:00کل پروژه
1 پیمانکار کلکارشناس نقشه برداری 708:20 17:00کل پروژه
1 پیمانکار کلکارگر ساده 808:00 کل پروژه *17:00

11 جمع شیفت* 

11 جمع کارگاه* 

11 جمع کل روز* 

3336دوشنبه1401/07/04 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
پیمانکار/گروه کارینوع نیروی انسانی تعداد ردیف جبهه کاری ورودصبح  خروجشیفت

1 امین رضاییراننده بیل مکانیکی و دراگالین 108:00 17:00عملیات خاکی
3 امین رضاییکمپرسی باری و تانکر –راننده کامیون 208:00 17:00عملیات خاکی
1 امین رضاییسرپرست کارگاه 308:00 17:00عملیات خاکی
1 پیمانکار کلمدیر پروژه 408:00 18:00کل پروژه
1 پیمانکار کلنگهبان 508:00 17:00کل پروژه
1 پیمانکار کلکارشناس اجرایی 608:00 17:00کل پروژه
1 پیمانکار کلکارشناس نقشه برداری 708:00 17:00کل پروژه
9 جمع شیفت* 

9 جمع کارگاه* 

9 جمع کل روز* 

3235یکشنبه1401/07/03 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
پیمانکار/گروه کارینوع نیروی انسانی تعداد ردیف جبهه کاری ورودصبح  خروجشیفت

1 امین رضاییراننده بیل مکانیکی و دراگالین 108:00 17:00عملیات خاکی
3 امین رضاییکمپرسی باری و تانکر –راننده کامیون 208:00 17:00عملیات خاکی
1 امین رضاییسرپرست کارگاه 308:00 17:00عملیات خاکی
1 پیمانکار کلمدیر پروژه 408:00 کل پروژه *18:00
1 پیمانکار کلنگهبان 508:00 کل پروژه *17:00
1 پیمانکار کلکارشناس اجرایی 608:00 کل پروژه *17:00
1 پیمانکار کلکارشناس نقشه برداری 708:00 کل پروژه *17:00
9 جمع شیفت* 

9 جمع کارگاه* 

3 از 2صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
9 جمع کل روز* 

64 جمع کل پروژه* 

3 از 3صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش مجموع نیروی انسانی**
1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

ساختمان البرزکارگاه
گروه کاری یا پیمانکارنوع نیروی انسانی ردیف صبح جبهه کاریتعدادشیفت

امین رضایی1 عملیات خاکی3راننده بیل مکانیکی و دراگالین

امین رضایی2 عملیات خاکی10کمپرسی باری و تانکر –راننده کامیون

امین رضایی3 عملیات خاکی3سرپرست کارگاه

پیمانکار کل4 کل پروژه6مدیر پروژه

پیمانکار کل5 کل پروژه6نگهبان

پیمانکار کل6 کل پروژه6کارشناس اجرایی

پیمانکار کل7 کل پروژه3کارشناس نقشه برداری

پیمانکار کل8 کل پروژه1کارگر ساده

محمد رضا کریمی9 فونداسیون2آرماتوربند درجه دو

محمد رضا کریمی10 فونداسیون5آرماتوربند درجه یک

محمد رضا کریمی11 فونداسیون3راننده درجه یک جرثقیل

محمد رضا کریمی12 فونداسیون3سرآرماتوربند

محمد رضا کریمی13 فونداسیون3سرپرست کارگاه

محمد رضا کریمی14 فونداسیون3قالب بند فلزی درجه دو

محمد رضا کریمی15 فونداسیون1قالب بند فلزی درجه یک

محمد رضا کریمی16 فونداسیون3قالب ساز فلزی درجه دو

محمد رضا کریمی17 فونداسیون1قالب ساز فلزی درجه یک

محمد رضا کریمی18 فونداسیون2کارگر ساده

64جمع شیفت*

64جمع کارگاه*

64جمع پروژه*

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش ماهانه نیروی انسانی **
1401سال07ماه

15نیروی انسانی 4 3 212 11 10 9 8 7 620 19 18 17 16 15 14 1326 25 24 23 22 جمع کل21 31 30 29 28 27

شناسه پروژه
5

پیمانکارمشاورکارفرمانام پروژه
مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز 52890-س-8913

شماره قرارداد

00000002000000000000000000000002آرماتوربند درجه دو
00000221000000000000000000000005آرماتوربند درجه یک

00111000000000000000000000000003راننده بیل مکانیکی و دراگالین
00000111000000000000000000000003راننده درجه یک جرثقیل

003340000000000000000000000000010کمپرسی باری و تانکر –راننده کامیون
00000111000000000000000000000003سرآرماتوربند

00111111000000000000000000000006سرپرست کارگاه
00000003000000000000000000000003قالب بند فلزی درجه دو

00000001000000000000000000000001قالب بند فلزی درجه یک
00000030000000000000000000000003قالب ساز فلزی درجه دو

00000010000000000000000000000001قالب ساز فلزی درجه یک
00111111000000000000000000000006مدیر پروژه

00111111000000000000000000000006نگهبان
00111111000000000000000000000006کارشناس اجرایی

00111000000000000000000000000003کارشناس نقشه برداری
00001110000000000000000000000003کارگر ساده

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 9 11 9 964 جمع

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش ماهانه تأمین نیروی انسانی توسط گروه های کاری یا پیمانکاران جزء **

1401سال07ماه

15گروه های کاری یا پیمانکاران 4 3 212 11 10 9 8 7 620 19 18 17 16 15 14 1326 25 24 23 22 جمع کل21 31 30 29 28 27

شناسه پروژه

5

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه

52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

005560000000000000000000000000016امین رضایی
004453330000000000000000000000022پیمانکار کل

00000610100000000000000000000000026محمد رضا کریمی

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 9 11 9 964 جمع

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش تأمین نفرات پیمانکاران**

1401/07/10تا تاریخ

روز/ نفرجبهه کارینام پیمانکار جزء

 تأمین شده

زمان 

سپری شده
روز/  نفر

تعهد شده
وضعیت 

تأمین نیرو

پیمانکار مشاور کارفرما شماره قرارداد نام پروژه

52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

نوعکارگاه پایان

قرارداد

شروع

قرارداد

163 در محدوده مجاز9 عملیات خاکی عقد قرارداد1401/07/031401/07/05ساختمان البرزامین رضایی

229 کمتر از حد مجاز27 کل پروژه عقد قرارداد1401/07/021402/07/02ساختمان البرزپیمانکار کل

2610 کمتر از حد مجاز30 فونداسیون عقد قرارداد1401/07/011401/07/12ساختمان البرزمحمد رضا کریمی

6664 مجموع

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش روزانه عملیات اجرایی**
1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

3539جمعه1401/07/08 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

واحدفعالیت اجرایی حجم  ردیف گروه کاری یا پیمانکارصبح جبهه کاریشیفت

3,000.00 کیلوگرمآرماتوربندی فونداسیونمحمد رضا کریمی1

150.00 مترمربعقالب بندی 2 فونداسیونمحمد رضا کریمی*

3539پنج شنبه1401/07/07 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

واحدفعالیت اجرایی حجم  ردیف گروه کاری یا پیمانکارصبح جبهه کاریشیفت

4,500.00 کیلوگرمآرماتوربندی فونداسیونمحمد رضا کریمی1

1,900.00 کیلوگرمبرش و خم آرماتور فونداسیونمحمد رضا کریمی2

200.00 مترمربعقالب بندی 3 فونداسیونمحمد رضا کریمی*

3335چهارشنبه1401/07/06 ابری
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

واحدفعالیت اجرایی حجم  ردیف گروه کاری یا پیمانکارصبح جبهه کاریشیفت

40.00 مترمکعببتن مگر 1 فونداسیونمحمد رضا کریمی*

2,600.00 کیلوگرمبرش و خم آرماتور فونداسیونمحمد رضا کریمی2

3335سه شنبه1401/07/05 ابری
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

واحدفعالیت اجرایی حجم  ردیف گروه کاری یا پیمانکارصبح جبهه کاریشیفت

175.00 مترمکعبخاک برداری عملیات خاکیامین رضایی1

3336دوشنبه1401/07/04 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

واحدفعالیت اجرایی حجم  ردیف گروه کاری یا پیمانکارصبح جبهه کاریشیفت

1.00 حلقهحفر چاه جذبی 1 کل پروژهپیمانکار کل*

100.00 مترمکعبخاک برداری عملیات خاکیامین رضایی2

3235يکشنبه1401/07/03 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

واحدفعالیت اجرایی حجم  ردیف گروه کاری یا پیمانکارصبح جبهه کاریشیفت

100.00 مترمکعبخاک برداری عملیات خاکیامین رضایی1

20.00 عددنصب پايه فنس 2 کل پروژهپیمانکار کل*

80.00 مترمربعنصب توری فنس 3 کل پروژهپیمانکار کل*

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدير سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش مجموع عملیات اجرایی**

1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

ساختمان البرز کارگاه
ردیف واحد فعالیت اجراییصبح حجم گروه کاری یا پیمانکار جبهه کاریشیفت

فونداسیون محمد رضا کریمی کیلوگرم1 7,500.00آرماتوربندی

فونداسیون محمد رضا کریمی مترمکعب2 40.00بتن مگر

فونداسیون محمد رضا کریمی کیلوگرم3 4,500.00برش و خم آرماتور

کل پروژه پیمانکار کل حلقه4 1.00حفر چاه جذبی

عملیات خاکی امین رضایی مترمکعب5 375.00خاک برداری

فونداسیون محمد رضا کریمی مترمربع6 350.00قالب بندی

کل پروژه پیمانکار کل عدد7 20.00نصب پایه فنس

کل پروژه پیمانکار کل مترمربع8 80.00نصب توری فنس

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

نرم افزار هوم پراجکت

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**

1 از 1صفحه 1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر



1401/07/08تا تاریخ 1401/07/01از تاریخ

**گزارش روزانه مواد و مصالح ** 

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

3539جمعه1401/07/08 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
وضعیتنوع مواد یا مصالح مقدار/تعداد واحد صبح پیمانکار/گروه کاری ردیفشیفت

1.00 مصرف0.5سیم مفتولی  حلقه محمد رضا کریمی 1

1.00 ورود0.5سیم مفتولی  حلقه محمد رضا کریمی 2

1,700.00 مصرف16میلگرد  کیلو گرم محمد رضا کریمی* 3

2,000.00 ورود16میلگرد  کیلو گرم محمد رضا کریمی 4

820.00 مصرف20میلگرد  کیلو گرم محمد رضا کریمی* 5

1,000.00 ورود20میلگرد  کیلو گرم محمد رضا کریمی 6

3539پنج شنبه1401/07/07 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
وضعیتنوع مواد یا مصالح مقدار/تعداد واحد صبح پیمانکار/گروه کاری ردیفشیفت

2.00 مصرف0.5سیم مفتولی  حلقه محمد رضا کریمی* 1

2.00 ورود0.5سیم مفتولی  حلقه محمد رضا کریمی* 2

1,900.00 مصرف20میلگرد  کیلو گرم محمد رضا کریمی 3

3335چهارشنبه1401/07/06 ابری
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
وضعیتنوع مواد یا مصالح مقدار/تعداد واحد صبح پیمانکار/گروه کاری ردیفشیفت

40.00 ورود150بتن  مترمکعب محمد رضا کریمی* 1

40.00 مصرف150بتن  مترمکعب محمد رضا کریمی* 2

600.00 ورود10میلگرد  کیلوگرم محمد رضا کریمی 3

600.00 مصرف10میلگرد  کیلوگرم محمد رضا کریمی 4

2,000.00 مصرف16میلگرد  کیلو گرم محمد رضا کریمی 5

2,000.00 ورود16میلگرد  کیلو گرم محمد رضا کریمی 6

1,900.00 ورود20میلگرد  کیلو گرم محمد رضا کریمی 7

3335سه شنبه1401/07/05 ابری
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
وضعیتنوع مواد یا مصالح مقدار/تعداد واحد صبح پیمانکار/گروه کاری ردیفشیفت

0.50 مصرفگچ سفید کیسه امین رضایی 1

3336دوشنبه1401/07/04 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
وضعیتنوع مواد یا مصالح مقدار/تعداد واحد صبح پیمانکار/گروه کاری ردیفشیفت

1.00 مصرفگچ سفید کیسه امین رضایی 1

3235يکشنبه1401/07/03 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
وضعیتنوع مواد یا مصالح مقدار/تعداد واحد صبح پیمانکار/گروه کاری ردیفشیفت

20.00 مصرفپايه فنس عدد پیمانکار کل* 1

2 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدير سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
20.00 ورودپايه فنس عدد پیمانکار کل* 2

80.00 ورود متری2توری فنس  متر مربع پیمانکار کل* 3

80.00 مصرف متری2توری فنس  متر مربع پیمانکار کل* 4

10.00 ورودسیمان کیسه پیمانکار کل* 5

10.00 مصرفسیمان کیسه پیمانکار کل* 6

2.00 ورودگچ سفید کیسه امین رضایی 7

0.50 مصرفگچ سفید کیسه امین رضایی 8

2 از 2صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدير سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش مجموع مواد و مصالح ** 

1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

150بتن 
نوع مواد یا مصالح

وضعیت واحد ردیف مقدار/تعدادپیمانکار/گروه کاری
مصرف مترمکعب1 40.00محمد رضا کریمی

40.00جمع کل

پایه فنس
نوع مواد یا مصالح

وضعیت واحد ردیف مقدار/تعدادپیمانکار/گروه کاری
مصرف عدد1 20.00پیمانکار کل

20.00جمع کل

 متری2توری فنس 
نوع مواد یا مصالح

وضعیت واحد ردیف مقدار/تعدادپیمانکار/گروه کاری
مصرف متر مربع1 80.00پیمانکار کل

80.00جمع کل

0.5سیم مفتولی 
نوع مواد یا مصالح

وضعیت واحد ردیف مقدار/تعدادپیمانکار/گروه کاری
مصرف حلقه1 3.00محمد رضا کریمی

3.00جمع کل

سیمان
نوع مواد یا مصالح

وضعیت واحد ردیف مقدار/تعدادپیمانکار/گروه کاری
مصرف کیسه1 10.00پیمانکار کل

10.00جمع کل

گچ سفید
نوع مواد یا مصالح

وضعیت واحد ردیف مقدار/تعدادپیمانکار/گروه کاری
مصرف کیسه1 2.00امین رضایی

2.00جمع کل

10میلگرد 
نوع مواد یا مصالح

وضعیت واحد ردیف مقدار/تعدادپیمانکار/گروه کاری
مصرف کیلوگرم1 600.00محمد رضا کریمی

600.00جمع کل

16میلگرد 
نوع مواد یا مصالح

وضعیت واحد ردیف مقدار/تعدادپیمانکار/گروه کاری
مصرف کیلو گرم1 3,700.00محمد رضا کریمی

3,700.00جمع کل

20میلگرد 
نوع مواد یا مصالح

وضعیت واحد ردیف مقدار/تعدادپیمانکار/گروه کاری
مصرف کیلو گرم1 2,720.00محمد رضا کریمی

2,720.00جمع کل

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش جزئیات تخصیص مواد و مصالح**
1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

ساختمان البرزکارگاه
جبهه کاری

اسکلت

متره شدهواحد سنجشنام مصالح
کیلوگرم 14,570.00 آرماتوربندی ستونهای همکف

واحد سنجشنام فعالیت حجم فعالیت

مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ3,160.00 کیلوگرم10میلگرد 
1,660.00ایمن سازان1401/07/05
1,500.00ایمن سازان1401/07/04

3,160.00 جمع
مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ2,285.00 کیلو گرم20میلگرد 

2,285.00ایمن سازان1401/07/04
2,285.00 جمع

مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ9,125.00 کیلوگرم22میلگرد 
3,125.00ایمن سازان1401/07/06
3,000.00ایمن سازان1401/07/05
3,000.00ایمن سازان1401/07/04

9,125.00 جمع

متره شدهواحد سنجشنام مصالح
مترمکعب 150.00 بتن ریزی ستونهای همکف

واحد سنجشنام فعالیت حجم فعالیت

مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ150.00 مترمکعب350بتن 
150.00ایمن سازان1401/07/04

150.00 جمع
جبهه کاری

عملیات خاکی

متره شدهواحد سنجشنام مصالح
مترمکعب 375.00 خاک برداری

واحد سنجشنام فعالیت حجم فعالیت

مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ2.00 کیسهگچ سفید
2.00امین رضایی1401/07/03

2.00 جمع
جبهه کاری

فونداسیون

متره شدهواحد سنجشنام مصالح
کیلوگرم 8,750.00 آرماتوربندی

واحد سنجشنام فعالیت حجم فعالیت

مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ5.00 حلقه0.5سیم مفتولی 
5.00محمد رضا کریمی1401/07/03

5.00 جمع
مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ600.00 کیلوگرم10میلگرد 

300.00محمد رضا کریمی1401/07/05
300.00محمد رضا کریمی1401/07/04

2 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

600.00 جمع
مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ4,160.00 کیلو گرم16میلگرد 

2,160.00محمد رضا کریمی1401/07/05
2,000.00محمد رضا کریمی1401/07/04

4,160.00 جمع
مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ3,990.00 کیلو گرم20میلگرد 

1,990.00محمد رضا کریمی1401/07/05
2,000.00محمد رضا کریمی1401/07/04

3,990.00 جمع

متره شدهواحد سنجشنام مصالح
مترمکعب 215.00 بتن ریزی

واحد سنجشنام فعالیت حجم فعالیت

مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ215.00 مترمکعب350بتن 
115.00محمد رضا کریمی1401/07/06
100.00محمد رضا کریمی1401/07/05

215.00 جمع

متره شدهواحد سنجشنام مصالح
مترمکعب 40.00 بتن مگر

واحد سنجشنام فعالیت حجم فعالیت

مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ40.00 مترمکعب150بتن 
40.00محمد رضا کریمی1401/07/05

40.00 جمع
جبهه کاری

کل پروژه

متره شدهواحد سنجشنام مصالح
عدد 20.00 نصب پایه فنس

واحد سنجشنام فعالیت حجم فعالیت

مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ20.00 عددپایه فنس
20.00پیمانکار کل1401/07/02

20.00 جمع
مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ20.00 کیسهسیمان

20.00پیمانکار کل1401/07/02
20.00 جمع

مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ1.00 تنماسه شکسته
1.00پیمانکار کل1401/07/02

1.00 جمع

متره شدهواحد سنجشنام مصالح
مترمربع 80.00 نصب توری فنس

واحد سنجشنام فعالیت حجم فعالیت

مقدارپیمانکار- گروه کاری تاریخ80.00 متر مربع متری2توری فنس 
80.00پیمانکار کل1401/07/03

80.00 جمع

2 از 2صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش باالنس مواد ، مصالح ، کاال ** 

1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

ساختمان البرز :کارگاه

واحد کاال/ مصالح / نوع مواد  تخصیص خرید پایکارمصرف(تحویل)ورود ردیف
مترمکعب1500.00بتن  40.00 140.0040.0040.00

عدد0.00پایه فنس 20.00 220.0020.0020.00

متر مربع0.00 متری2توری فنس  80.00 380.0080.0080.00

کیسه0.00سیمان 20.00 430.0010.0010.00

کیسه0.00گچ سفید 2.00 510.002.002.00

تن0.00ماسه شکسته 1.00 62.000.000.00

کیلوگرم100.00میلگرد  3,760.00 75,000.00600.00600.00

کیلو گرم16300.00میلگرد  4,160.00 810,000.004,000.003,700.00

کیلو گرم20180.00میلگرد  6,275.00 912,000.002,900.002,720.00

کیلوگرم220.00میلگرد  9,125.00 1010,000.000.000.00

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**
میزان مصالح پایکار از تفاضل ورود به کارگاه و مصرف بدست می آید: 1تذکر

مواد ؛ مصالح و کاالی تخصیص نیافته نمایش داده نمیشود: 2تذکر



**گزارش باالنس مواد ، مصالح ، کاال پیمانکاران ** 

1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

ساختمان البرز :کارگاه

150بتن 

واحد  پایکارمصرف(تحویل)ورود تخصیص پیمانکار- گروه کاری 

40.00

ردیف

خریدکاال/ مصالح / نوع مواد 

40.00محمد رضا کریمی1 40.00 مترمکعب40.00 0.00

40.0040.0040.000.00جمع

پایه فنس

واحد  پایکارمصرف(تحویل)ورود تخصیص پیمانکار- گروه کاری 

20.00

ردیف

خریدکاال/ مصالح / نوع مواد 

20.00پیمانکار کل1 20.00 عدد20.00 0.00

20.0020.0020.000.00جمع

 متری2توری فنس 

واحد  پایکارمصرف(تحویل)ورود تخصیص پیمانکار- گروه کاری 

80.00

ردیف

خریدکاال/ مصالح / نوع مواد 

80.00پیمانکار کل1 80.00 متر مربع80.00 0.00

80.0080.0080.000.00جمع

سیمان

واحد  پایکارمصرف(تحویل)ورود تخصیص پیمانکار- گروه کاری 

30.00

ردیف

خریدکاال/ مصالح / نوع مواد 

10.00پیمانکار کل1 10.00 کیسه20.00 0.00

20.0010.0010.000.00جمع

گچ سفید

واحد  پایکارمصرف(تحویل)ورود تخصیص پیمانکار- گروه کاری 

10.00

ردیف

خریدکاال/ مصالح / نوع مواد 

2.00امین رضایی1 2.00 کیسه2.00 0.00

2.002.002.000.00جمع

ماسه شکسته

واحد  پایکارمصرف(تحویل)ورود تخصیص پیمانکار- گروه کاری 

2.00

ردیف

خریدکاال/ مصالح / نوع مواد 

0.00پیمانکار کل1 0.00 تن1.00 0.00

1.000.000.000.00جمع

10میلگرد 

واحد  پایکارمصرف(تحویل)ورود تخصیص پیمانکار- گروه کاری 

5,000.00

ردیف

خریدکاال/ مصالح / نوع مواد 

600.00محمد رضا کریمی1 600.00 کیلوگرم600.00 0.00

0.00ایمن سازان2 0.00 کیلوگرم3,160.00 0.00

3,760.00600.00600.000.00جمع

16میلگرد 

واحد  پایکارمصرف(تحویل)ورود تخصیص پیمانکار- گروه کاری 

10,000.00

ردیف

خریدکاال/ مصالح / نوع مواد 

3,700.00محمد رضا کریمی1 4,000.00 کیلو گرم4,160.00 300.00

4,160.004,000.003,700.00300.00جمع

2 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است** میزان مصالح پایکار از تفاضل ورود به کارگاه و مصرف بدست می آید: تذکر



پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه

20میلگرد 

واحد  پایکارمصرف(تحویل)ورود تخصیص پیمانکار- گروه کاری 

12,000.00

ردیف

خریدکاال/ مصالح / نوع مواد 

2,720.00محمد رضا کریمی1 2,900.00 کیلو گرم3,990.00 180.00

0.00ایمن سازان2 0.00 کیلو گرم2,285.00 0.00

6,275.002,900.002,720.00180.00جمع

22میلگرد 

واحد  پایکارمصرف(تحویل)ورود تخصیص پیمانکار- گروه کاری 

10,000.00

ردیف

خریدکاال/ مصالح / نوع مواد 

0.00ایمن سازان1 0.00 کیلوگرم9,125.00 0.00

9,125.000.000.000.00جمع

2 از 2صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است** میزان مصالح پایکار از تفاضل ورود به کارگاه و مصرف بدست می آید: تذکر



**گزارش موجودی مواد ، مصالح ، کاال ** 

1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

ساختمان البرز :کارگاه

واحد کاال/ مصالح / نوع مواد  پایکار مقدار مصرف شده/تعداد مقدار خرید شده/تعداد وضعیتردیف
مترمکعب1500.00بتن  40.00 اتمام موجودی140.00

عدد0.00پایه فنس 20.00 اتمام موجودی220.00

متر مربع0.00 متری2توری فنس  80.00 اتمام موجودی380.00

کیسه20.00سیمان 10.00 درآستانه اتمام430.00

کیسه8.00گچ سفید 2.00 درآستانه اتمام510.00

تن2.00ماسه شکسته 0.00 نرمال62.00

کیلوگرم104,400.00میلگرد  600.00 نرمال75,000.00

کیلو گرم166,300.00میلگرد  3,700.00 نرمال810,000.00

کیلو گرم209,280.00میلگرد  2,720.00 نرمال912,000.00

کیلوگرم2210,000.00میلگرد  0.00 نرمال1010,000.00

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**تجهیزات-گزارش روزانه کارکرد ماشین آالت**

1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

3539جمعه1401/07/08 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

غیر فعال/فعالتجهیز-نوع ماشین تعداد ردیف مالکیتصبح شیفت
1 جرثقیل محمد رضا کریمی1 *
1 دستگاه برش آرماتور محمد رضا کریمی2
1 دستگاه خم آرماتور محمد رضا کریمی3
1 وانت محمد رضا کریمی4
4 جمع شیفت* 
4 جمع کارگاه* 
4 جمع کل روز* 

3539پنج شنبه1401/07/07 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

غیر فعال/فعالتجهیز-نوع ماشین تعداد ردیف مالکیتصبح شیفت
1 جرثقیل محمد رضا کریمی1
1 دستگاه برش آرماتور محمد رضا کریمی2
1 دستگاه برش آرماتور محمد رضا کریمی3
1 دستگاه خم آرماتور محمد رضا کریمی4
4 جمع شیفت* 
4 جمع کارگاه* 
4 جمع کل روز* 

3335چهارشنبه1401/07/06 ابری
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

غیر فعال/فعالتجهیز-نوع ماشین تعداد ردیف مالکیتصبح شیفت
1 تراک میکسر پیمانکار کل1 *
1 پمپ بتن زمینی محمد رضا کریمی2 *
1 جرثقیل محمد رضا کریمی3
1 دستگاه برش آرماتور محمد رضا کریمی4
1 دستگاه خم آرماتور محمد رضا کریمی5
5 جمع شیفت* 
5 جمع کارگاه* 
5 جمع کل روز* 

3335سه شنبه1401/07/05 ابری
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

غیر فعال/فعالتجهیز-نوع ماشین تعداد ردیف مالکیتصبح شیفت
1 بیل مکانیکی امین رضایی1
1 وانت امین رضایی2
4 کامیون تک امین رضایی3
6 جمع شیفت* 
6 جمع کارگاه* 

2 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
6 جمع کل روز* 

3336دوشنبه1401/07/04 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

غیر فعال/فعالتجهیز-نوع ماشین تعداد ردیف مالکیتصبح شیفت
1 بیل مکانیکی امین رضایی1
1 وانت امین رضایی2
3 کامیون تک امین رضایی3
5 جمع شیفت* 
5 جمع کارگاه* 
5 جمع کل روز* 

3235یکشنبه1401/07/03 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه

غیر فعال/فعالتجهیز-نوع ماشین تعداد ردیف مالکیتصبح شیفت
1 بیل مکانیکی امین رضایی1 *
3 کامیون تک امین رضایی2 *
4 جمع شیفت* 
4 جمع کارگاه* 
4 جمع کل روز* 

28 جمع کل پروژه* 

2 از 2صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**تجهیزات-گزارش مجموع کارکرد ماشین آالت**

1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه

52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز
ساختمان البرز کارگاه

غیر فعال/فعالتجهیز-نوع ماشین تعداد ردیف مالکیتصبح شیفت
3 بیل مکانیکی امین رضایی1
2 وانت امین رضایی2

10 کامیون تک امین رضایی3
1 تراک میکسر پیمانکار کل4
1 پمپ بتن زمینی محمد رضا کریمی5
3 جرثقیل محمد رضا کریمی6
1 دستگاه برش آرماتور محمد رضا کریمی7
3 دستگاه برش آرماتور محمد رضا کریمی8
3 دستگاه خم آرماتور محمد رضا کریمی9
1 وانت محمد رضا کریمی10

28جمع شیفت* 
28جمع کارگاه* 
28جمع پروژه* 

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**پیشنهادات-گزارش روزانه موانع و مشکالت**

1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرمانام پروژه شماره قرارداد
مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز 52890-س-8913

3539پنج شنبه1401/07/07 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
ردیف نوع موضوعموضوعصبح شیفت

مشکالت1 وجود مشکل در تابلو برق کارگاه همچنان پابرجاست و مجددأ با یک برقکار جهت حل مسأله تماس

گرفته شد که در محل کارگاه حاضر شدند و مشکل بصورت موقت رفع شد ؛ تعویض برخی از قطعات

تابلو انجام شد

مشکالت2 بدلیل خرابی یک دستگاه خم و برش آرماتور به مدت یک ساعت عملیات متوقف شد که پس از

.جایگذین کردن با یک دستگاه جدید توسط پیمانکار کریمی کار از سر گرفته شد

3335چهارشنبه1401/07/06 ابری
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
ردیف نوع موضوعموضوعصبح شیفت

پیشنهادات1 خرید و نصب یک دستگاه تابلو برق به منظور جلوگیری از قطعی برق در کارگاه و همچنین تماس با اداره

برق بجهت بررسی وضعیت تیر برق نزدیک کارگاه

مشکالت2 خرابی تابلو برق کارگاه که ساعتی باعث توقف کار گردید که با تماس با نفر برقکار مشکل مرتفع گردید

3335سه شنبه1401/07/05 ابری
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
ردیف نوع موضوعموضوعصبح شیفت

مشکالت1 اعتراض ساختمان های همجوار بدلیل ایجاد سر و صدا

3235یکشنبه1401/07/03 آفتابی
حداکثر دماحداقل دماوضعیت هواروزتاریخ

ساختمان البرز کارگاه
ردیف نوع موضوعموضوعصبح شیفت

پیشنهادات1 تهیه یک مخزن آب جهت استفاده در بخش نگهبانی و استفاده کارگران از آب شرب بهداشتی

مشکالت2 وجود یک تخته سنگ بزرگ در مدت زمان خاک برداری موجب کندی روند کار گردید که در نهایت

این سنگ به بیرون از محل کارگاه انتقال داده شد

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**پیشنهادات-گزارش دوره ای موانع و مشکالت**

1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره پروژهنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

ساختمان البرز کارگاه
ردیف نوع موضوعموضوعصبح شیفت

مشکالت1 وجود مشکل در تابلو برق کارگاه همچنان پابرجاست و مجددأ با یک برقکار جهت حل مسأله تماس

گرفته شد که در محل کارگاه حاضر شدند و مشکل بصورت موقت رفع شد ؛ تعویض برخی از قطعات

تابلو انجام شد

مشکالت2 بدلیل خرابی یک دستگاه خم و برش آرماتور به مدت یک ساعت عملیات متوقف شد که پس از

.جایگذین کردن با یک دستگاه جدید توسط پیمانکار کریمی کار از سر گرفته شد

پیشنهادات3 خرید و نصب یک دستگاه تابلو برق به منظور جلوگیری از قطعی برق در کارگاه و همچنین تماس با

اداره برق بجهت بررسی وضعیت تیر برق نزدیک کارگاه

مشکالت4 خرابی تابلو برق کارگاه که ساعتی باعث توقف کار گردید که با تماس با نفر برقکار مشکل مرتفع

گردید

مشکالت5 اعتراض ساختمان های همجوار بدلیل ایجاد سر و صدا

پیشنهادات6 تهیه یک مخزن آب جهت استفاده در بخش نگهبانی و استفاده کارگران از آب شرب بهداشتی

مشکالت7 وجود یک تخته سنگ بزرگ در مدت زمان خاک برداری موجب کندی روند کار گردید که در

نهایت این سنگ به بیرون از محل کارگاه انتقال داده شد

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش جزئیات درآمد پروژه**
1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

شماره قرارداد
آقای رفیعی52890-س-8913

کارفرما

نام بانکردیف توضیحاتمبلغتاریخ

پیمانکارمشاورنام پروژه
مهندس صادقیمهندس کوشااحداث ساختمان البرز

کارت/شماره حساب مرکز درآمد
تنخواه گردان رضا صادقی- بانک صادرات ريال12,000,000,000 11:00واريز بصورت پايا در ساعت 4444 3333 2222 6037 1401/07/08

تنخواه گردان رضا صادقی- بانک ملی ريال21,000,000,000 14:00از طريق واريز پايا در ساعت 7777 6666 5555 5892 1401/07/07

واريزی کارفرما رضا صادقی- بانک صادرات ريال310,000,000,000 بابت پیشپرداخت قرراداد4444 3333 2222 6037 1401/07/03

حروف سیزده میلیارد ريالريال13,000,000,000جمع کل

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/12تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش مجموع درآمد پروژه**
1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

نام پروژه
مهندس کوشااحداث ساختمان البرز

مشاور
مهندس صادقی

پیمانکار
52890-س-8913

کارفرماشماره قرارداد
آقای رفیعی

نام بانک کارت/شماره حساب مبلغردیف مرکز درآمد
ريال1,000,000,000 تنخواه گردان رضا صادقی- بانک ملی 1 5892 5555 6666 7777
ريال2,000,000,000 تنخواه گردان رضا صادقی- بانک صادرات 2 6037 2222 3333 4444
ريال10,000,000,000 واريزی کارفرما رضا صادقی- بانک صادرات 3 6037 2222 3333 4444
ريال13,000,000,000 جمع کل سیزده میلیارد ريالحروف

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش جزئیات هزینه های پروژه**
1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

فاز
ساختمان البرز کارگاه

جبهه کاری
نوع فعالیت

WBSکد 

توضیحاتمبلغ واحدمرکز هزینهتاریخ فروشندهمبلغ کلواحدتعداد/مقدارنوع هزینه
تسويه حساب بصورت هفتگیريال1401/07/08750,000

با تهیه غذا انجام شد

تهیه غذای آرمانريال45,000,000پُرس60.00خريد غذاهزينه های جاری کارگاه

پرداخت هزينه از طريق واريزريال1401/07/067,250,000

به کارت شرکت آسیا بتن

آسیا بتنريال290,000,000مترمکعب15040.00بتن مصالح ساختمانی

پرداخت نقدی به کارگر روزمزدريال1401/07/055,000,000 نداردريال5,000,000روز1.00حقوق و دستمزد کارگرانحقوق و دستمزد کارگران

ريال1401/07/04500,000 مصالح فروش محمدیريال15,000,000کیسه30.00سیمانمصالح ساختمانی

گچ سمنانريال1401/07/0488,000 مصالح فروش محمدیريال880,000کیسه10.00گچ سفیدمصالح ساختمانی

ريال1401/07/043,500,000 نداردريال3,500,000سرويس1.00کرايه حملهزينه های جاری کارگاه

ريال1401/07/03565,000 مصالح فروش محمدیريال45,200,000متر مربع80.00 متری2توری فنس مصالح ساختمانی

ريال1401/07/031,250,000 مصالح فروش محمدیريال2,500,000تن2.00ماسه شکستهمصالح ساختمانی

پرداخت کرايه بابت حمل توریريال1401/07/035,000,000

فنس

نداردريال5,000,000سرويس1.00کرايه حملهزينه های جاری کارگاه

ريال1401/07/035,000,000 نداردريال5,000,000سرويس1.00کرايه حملهزينه های جاری کارگاه

ريال1401/07/021,700,000 آهن آالت امینیريال34,000,000عدد20.00پايه فنسآهن آالت

کرايه حمل بصورت نقدی درريال1401/07/02150,000

محل پرداخت شد

آهن آالت امینیريال750,000,000کیلوگرم105,000.00میلگرد آهن آالت

ريال1401/07/02150,000 آهن آالت امینیريال1,500,000,000کیلو گرم1610,000.00میلگرد آهن آالت

ريال1401/07/02150,000 آهن آالت امینیريال1,800,000,000کیلو گرم2012,000.00میلگرد آهن آالت

2 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

ريال1401/07/02150,000 آهن آالت امینیريال1,500,000,000کیلوگرم2210,000.00میلگرد آهن آالت

بابت پرداخت کرايه حمل میلريال1401/07/028,500,000

گردهای خريداری شده از آهن

آالت امینی

نداردريال8,500,000سرويس1.00کرايه حملهزينه های جاری کارگاه

ریال6,009,580,000 جمع

ریال6,009,580,000 جمع جبهه ها

ریال6,009,580,000 جمع کارگاه

ریال6,009,580,000 جمع فاز

ریال6,009,580,000 جمع پروژه

2 از 2صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



**گزارش مجموع هزینه های پروژه**
1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز مهندس کوشا

مشاور

ساختمان البرزکارگاه

واحد تعداد/مقدار نوع هزینه مبلغ کلمرکز هزینه

رضا صادقی- بانک ملی 7777 6666 5555 5892کارت/شماره حساب

کیسه ريال30.0015,000,000سیمانمصالح ساختمانی

کیسه ريال10.00880,000گچ سفیدمصالح ساختمانی

تن ريال2.002,500,000ماسه شکستهمصالح ساختمانی

پُرس ريال60.0045,000,000خريد غذاهزينه های جاری کارگاه

ریال63,380,000 کارت/جمع حساب* 

واحد تعداد/مقدار نوع هزینه مبلغ کلمرکز هزینه

رضا صادقی- بانک صادرات 4444 3333 2222 6037کارت/شماره حساب

عدد ريال20.0034,000,000پايه فنسآهن آالت

کیلوگرم ريال105,000.00750,000,000میلگرد آهن آالت

کیلو گرم ريال1610,000.001,500,000,000میلگرد آهن آالت

کیلو گرم ريال2012,000.001,800,000,000میلگرد آهن آالت

کیلوگرم ريال2210,000.001,500,000,000میلگرد آهن آالت

روز ريال1.005,000,000حقوق و دستمزد کارگرانحقوق و دستمزد کارگران

مترمکعب ريال15040.00290,000,000بتن مصالح ساختمانی

متر مربع ريال80.0045,200,000 متری2توری فنس مصالح ساختمانی

سرويس ريال4.0022,000,000کرايه حملهزينه های جاری کارگاه

ریال5,946,200,000 کارت/جمع حساب* 

ریال6,009,580,000 جمع کارگاه* 

ریال6,009,580,000 جمع پروژه*  شش میلیارد و نه میلیون و پانصد و هشتاد هزار ريالحروف

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/15تاریخ چاپ گزارش 2101-9412-3102** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



روز نام پروژه

احداث ساختمان البرز

8:گذشته از آغاز پروژه

روز

روز/نفر64:کل کار انجام شده

دستگاه27:کل کارکرد ماشین آالت

هزینه ثبت شده در کارگاه ها

ریال7,159,580,000

کل هزینه ثبت شده در پروژه

ریال18,000,000,000

مراکز درآمدمراکز هزینه

*داشبورد مدیریتی*

356:مانده به خاتمه پروژه

نرم افزار هوم پراجکت 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر1401/07/11تاریخ چاپ گزارش

1401/07/11از ابتدای پروژه تا تاریخ

کل درآمد ثبت شده در پروژه

جمع هزینه ثبت شدهکارگاه

ریال7,159,580,000ساختمان البرز

جمع هزینه ثبت شدهمرکز هزینه

ریال5,584,000,000آهن آالت

ریال5,000,000حقوق و دستمزد کارگران

ریال1,150,000,000صورت وضعیت پیمانکاران

ریال353,580,000مصالح ساختمانی

ریال67,000,000هزینه های جاری کارگاه

جمع درآمد ثبت شدهمرکز درآمد

ریال8,000,000,000تنخواه گردان

ریال10,000,000,000واریزی کارفرما



**گزارش خالصه وضعیت حساب ها**
1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

ريال1,000,000,000 رضا صادقی- بانک ملی  ريال7777936,620,000 6666 5555 5892
نام بانک آخرین موجودی حسابمجموع واریزیکارت/شماره حساب

جمع هزینه کردنام پروژهردیف
ريال163,380,000 احداث ساختمان البرز

ريال12,000,000,000 رضا صادقی- بانک صادرات  ريال44446,053,800,000 3333 2222 6037
نام بانک آخرین موجودی حسابمجموع واریزیکارت/شماره حساب

جمع هزینه کردنام پروژهردیف
ريال15,946,200,000 احداث ساختمان البرز

1 از 1صفحه  6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر1401/07/10تاریخ چاپ گزارش

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**

نرم افزار هوم پراجکت



**صورت وضعیت کارگاه**
1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه
52890-س-8913 مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

ساختمان البرز
کارگاه

پیشرفتفعالیت اجرایی انجام شدهحجم کلردیف

عملیات خاکی

قیمت کلقیمت واحد

:جبهه کاری

%100.00خاک برداری ریال318,750,000ریال1375.00375.00850,000

ریال318,750,000سیصد و هیجده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال جمع جبهه کاری به حروف

پیشرفتفعالیت اجرایی انجام شدهحجم کلردیف

فونداسیون

قیمت کلقیمت واحد

:جبهه کاری

%85.71آرماتوربندی ریال262,500,000ریال18,750.007,500.0035,000

%100.00بتن مگر ریال18,000,000ریال240.0040.00450,000

%70.00قالب بندی ریال875,000,000ریال3500.00350.002,500,000

ریال1,155,500,000یك میلیارد و یكصد و پنجاه و پنج میلیون و پانصد هزار ریال جمع جبهه کاری به حروف

پیشرفتفعالیت اجرایی انجام شدهحجم کلردیف

کل پروژه

قیمت کلقیمت واحد

:جبهه کاری

%100.00حفر چاه جذبی ریال100,000,000ریال11.001.00100,000,000

%100.00نصب پایه فنس ریال0ریال220.0020.000

%100.00نصب توری فنس ریال0ریال380.0080.000

ریال100,000,000یكصد میلیون ریال جمع جبهه کاری به حروف
ریال1,574,250,000یك میلیارد و پانصد و هفتاد و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال جمع کارگاه به حروف
ریال1,574,250,000یك میلیارد و پانصد و هفتاد و چهار میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال جمع کل به حروف

امضاء تأئید کننده صورت وضعیتامضاء تهیه کننده صورت وضعیت

نرم افزار هوم پراجکت

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**

1 از 1صفحه 1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر



**گزارش روزانه**

پنجشنبه:روز هفته

1401/07/07:تاریخ

مهندس کوشا:مشاور

آقای رفیعی:کارفرما

احداث ساختمان البرز:نام پروژه

ساختمان البرز:کارگاه

مهندس صادقی:پیمانکار

39:بیشینه دما35:کمینه دماآفتابی:وضعیت هوا

*تجهیزات فعال-ماشین آالت*

امضاء تأئید کننده  امضاء تهیه کننده 

*مصالح ساختمانی مصرفی*

نرم افزار هوم پراجکت6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر1401/07/10تاریخ چاپ گزارش

*عملیات اجرایی انجام شده*

*نیروی انسانی*
تعدادنوع نیرو پیمانکار-گروه کاری

پیمانکار کل 1مدیر پروژه

پیمانکار کل 1نگهبان

پیمانکار کل 1کارشناس اجرایی

محمد رضا کریمی 2آرماتوربند درجه یک

محمد رضا کریمی 1راننده درجه یک جرثقیل

محمد رضا کریمی 1سرآرماتوربند

محمد رضا کریمی 1سرپرست کارگاه

محمد رضا کریمی 3قالب ساز فلزی درجه دو

محمد رضا کریمی 1قالب ساز فلزی درجه یک

محمد رضا کریمی 1کارگر ساده

13 :جمع

تعدادتجهیز-نوع ماشین مالکیت
محمد رضا کریمی 1دستگاه خم آرماتور
محمد رضا کریمی 1دستگاه برش آرماتور
محمد رضا کریمی 1جرثقیل

3:جمع

حجمنوع مصالح واحدپیمانکار-گروه کاری 

4.00 حلقهمحمد رضا کریمی0.5سیم مفتولی 

1,900.00 کیلو گرممحمد رضا کریمی20میلگرد 

حجمنوع عملیات واحدپیمانکار-گروه کاری
4,500.00 کیلوگرممحمد رضا کریمیآرماتوربندی

1,900.00 کیلوگرممحمد رضا کریمیبرش و خم آرماتور

200.00 مترمربعمحمد رضا کریمیقالب بندی

نوعموانع ؛ مشکالت و پیشنهادات
مشکالت .بدلیل خرابی یک دستگاه خم و برش آرماتور به مدت یک ساعت عملیات متوقف شد که پس از جایگذین کردن با یک دستگاه جدید توسط پیمانکار کریمی کار از سر گرفته شد

مشکالت وجود مشکل در تابلو برق کارگاه همچنان پابرجاست و مجددأ با یک برقکار جهت حل مسأله تماس گرفته شد که در محل کارگاه حاضر شدند و مشکل بصورت موقت رفع شد ؛ تعویض

برخی از قطعات تابلو انجام شد



**گزارش روزانه**

امضاء تأئید کننده گزارش

امضاء تهیه کننده گزارش

*تجهیزات فعال-ماشین آالت**شناسنامه* *مصالح ساختمانی مصرفی**نیروی انسانی*

35کمینه دما

39بیشینه دما

آفتابیوضعیت هوا

ساختمان البرزکارگاه

مهندس صادقیپیمانکار

مهندس کوشامشاور

آقای رفیعیکارفرما

احداث ساختمان البرزنام پروژه

پنجشنبهروز هفته

1401/07/07تاریخ

1401/07/10تاریخ چاپ گزارش

6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

نرم افزار هوم پراجکت

2 از 1صفحه 

تعدادنوع نیرو پیمانکار-گروه کاری

پیمانکار کل 1مدیر پروژه

پیمانکار کل 1نگهبان

پیمانکار کل 1کارشناس اجرایی

محمد رضا کریمی 2آرماتوربند درجه یک

محمد رضا کریمی 1راننده درجه یک جرثقیل

محمد رضا کریمی 1سرآرماتوربند

محمد رضا کریمی 1سرپرست کارگاه

محمد رضا کریمی 3قالب ساز فلزی درجه دو

محمد رضا کریمی 1قالب ساز فلزی درجه یک

محمد رضا کریمی 1کارگر ساده

13 :جمع

تعدادتجهیز-نوع ماشین مالکیت

1 محمد رضا کریمیدستگاه خم آرماتور
1 محمد رضا کریمیدستگاه برش آرماتور
1 محمد رضا کریمیجرثقیل

3 :جمع

حجمنوع مصالح واحدپیمانکار-گروه کاری

4.0 حلقهمحمد رضا کریمی0.5سیم مفتولی 

1,900.0 کیلو گرممحمد رضا کریمی20میلگرد 



**گزارش روزانه**

امضاء تأئید کننده گزارش

امضاء تهیه کننده گزارش

39بیشینه دما

*موانع مشکالت و پیشنهادات**شناسنامه*

35کمینه دما

آفتابیوضعیت هوا

ساختمان البرزکارگاه

مهندس صادقیپیمانکار

مهندس کوشامشاور

آقای رفیعیکارفرما

احداث ساختمان البرزنام پروژه

پنجشنبهروز هفته

1401/07/07تاریخ

1401/07/10تاریخ چاپ گزارش

6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

نرم افزار هوم پراجکت

2 از 2صفحه 

*عملیات اجرایی انجام شده*

نوعپیشنهادات/موانع
بدلیل خرابی یک دستگاه خم و برش آرماتور به مدت یک ساعت عملیات متوقف

شد که پس از جایگذین کردن با یک دستگاه جدید توسط پیمانکار کریمی کار از

.سر گرفته شد

مشکالت

وجود مشکل در تابلو برق کارگاه همچنان پابرجاست و مجددأ با یک برقکار جهت

حل مسأله تماس گرفته شد که در محل کارگاه حاضر شدند و مشکل بصورت موقت

رفع شد ؛ تعویض برخی از قطعات تابلو انجام شد

مشکالت

حجمنوع عملیات واحدپیمانکار-گروه کاری

4,500.00 کیلوگرممحمد رضا کریمیآرماتوربندی

1,900.00 کیلوگرممحمد رضا کریمیبرش و خم آرماتور

200.00 مترمربعمحمد رضا کریمیقالب بندی



**گزارش وضعیت شرایط جوی**
1401/07/08تا تاریخ1401/07/01از تاریخ

52890-س-8913
پیمانکارمشاورکارفرماشماره قراردادنام پروژه

مهندس صادقیمهندس کوشاآقای رفیعیاحداث ساختمان البرز

ساختمان البرز کارگاه
صبح حداکثر دماردیفشیفت حداقل دما وضعیت هوا تاریخ

1401/07/083539 آفتابی 1

1401/07/073539 آفتابی 2

1401/07/063335 ابری 3

1401/07/053335 ابری 4

1401/07/043336 آفتابی 5

1401/07/033235 آفتابی 6

1 از 1صفحه  نرم افزار هوم پراجکت1401/07/10تاریخ چاپ گزارش 6574-0102-3093** مدیر سیستم :کاربر

امضاء تأئید کننده گزارشامضاء تهیه کننده گزارش

**گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است**



بیتی64و 32نسخه های 11؛ 10؛ 8.1؛ 7قابل اجرا بر روی ویندوزهای •
Microsoft Accessبرنامه نویسی شده و پایگاه داده بر بستر مایکروسافت اکسس •
بیتی64و 32و باالتر در نسخه های 2019پشتیبانی از آفیس •
دارای قفل سخت افزاری ؛ قابل جابجایی بر روی کامپیوترهای مختلف •
امکان تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده و ارسال آن از طرق مختلف•
دارای خدمات پشتیبانی و بروزرسانی محصول •
نصب و راه اندازی از راه دور رایگان•
استفاده نامحدود و نداشتن تاریخ انقضاء•
(  فعال در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه)محصولی از وب سایت مستر پلنر •

مشخصات فنی

ابری لوکال عنوان امکانات
دارد دارد پکیج کلیه امکانات
دارد دارد ارسال پایگاه داده بصورت دستی از طریق ایمیل
دارد ندارد ارسال سریع گزارشات با فرمت پی دی اف روی تلفن همراه
دارد ندارد ارسال سریع گزارشات با فرمت پی دی اف از طریق ایمیل
دارد ندارد ارسال سریع پایگاه داده از طریق ایمیل
دارد ندارد امکان استفاده در شبکه داخلی سازمان



نسخه ابرینسخه لوکالتعداد کاربر
تومان2/600/000تومان2/350/000تک کاربره

تومان6/930/000تومان6/300/000کاربره3پکیج 
تومان10/890/000تومان9/900/000کاربره5پکیج 
تومان19/204/000تومان17/450/000کاربره10پکیج 
تومان25/300/000تومان22/650/000کاربره15پکیج 
تومان28/600/000تومان26/000/000کاربره25پکیج 

تومان1/155/000هرکاربر اضافه تومان1/050/000هرکاربر اضافه کاربره به باال25از 

جدول قیمت



روش های خرید

مراجعه به فروشگاه اینترنتی وب سایت مستر پلنر و خرید آنالین محصول•

صدور پیشفاکتور و واریز وجه•

44939602021تماس با شماره تلفن •

09393462062ارسال پیام در واتساپ به شماره •

info@mrplanner.irآدرسبهایمیلارسال•
برای خرید آنالین کلیک کنید

صدور آنالین پیشفاکتور

https://mrplanner.ir/product/home-project-license/
https://mrplanner.ir/work-with-us/
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