
w w w. t a d k a r . c o m1

پروژه های سرجمع ) مترمربع زیربنا(
نمونه گزارش های خروجی نرم افزار »تدکار«

مجتمع مسکوني بهار 
شرکت ساختماني سازه بام 

درصد شرح ساختار 
شکست کار

۰۱۳,۶۵ تجهيز کارگاه ۰۱
۰۲۱,۰۳ خاکبرداري۰۲
۰۳۳,۵۹ پي سازي۰۳
۰۴۳۴,۹۶ اسکلت۰۴
۰۵۷,۰۵ سقف سازي۰۵
۰۶۳,۳۸ سفت کاري۰۶
۰۷۱۵,۴۲ فاز اول تاسيسات۰۷
۰۸۵,۲۵ کف سازي۰۸
۰۹۱,۱۷ سقف کاذب۰۹
۱۰۱,۷۳ نازک کاري۱۰
۱۱۸,۰۰ نماسازي۱۱
۱۲۰,۳۹ کاشي و سراميک۱۲
۱۳۰,۲۰ کارهاي چوبي۱۳
۱۴۰,۷۲ محوطه سازي۱۴
۱۵۱۱,۹۴ فاز دوم تاسيسات۱۵
۱۶۰,۵۶ شيشه۱۶
۱۷۰,۷۵ نقاشي۱۷
۱۸۰,۱۹ برچيدن کارگاه ۱۸

مشاور
مهندسان مشاور پي بن 

کارفرما
سازمان عمران و نوسازي 

ناظر
حسين راهدار 

پيمانکار
شرکت ساختماني سازه 

مجتمع مسکوني بهار 
شرکت ساختماني سازه بام 

درصد شرح ساختار 
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۰۵۷,۰۵ سقف سازي۰۵
۰۶۳,۳۸ سفت کاري۰۶
۰۷۱۵,۴۲ فاز اول تاسيسات۰۷
۰۸۵,۲۵ کف سازي۰۸
۰۹۱,۱۷ سقف کاذب۰۹
۱۰۱,۷۳ نازک کاري۱۰
۱۱۸,۰۰ نماسازي۱۱
۱۲۰,۳۹ کاشي و سراميک۱۲
۱۳۰,۲۰ کارهاي چوبي۱۳
۱۴۰,۷۲ محوطه سازي۱۴
۱۵۱۱,۹۴ فاز دوم تاسيسات۱۵
۱۶۰,۵۶ شيشه۱۶
۱۷۰,۷۵ نقاشي۱۷
۱۸۰,۱۹ برچيدن کارگاه ۱۸
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پروژه های سرجمع ) مترمربع زیربنا(
نمونه گزارش های خروجی نرم افزار »تدکار«

مجتمع مسکوني بهار  
شرکت ساختماني سازه بام 

درصد فعاليت 
نسبت به کار 

پروژه 

شرح ساختار 
شکست 
کار

درصد کار انجام 
يافته هر فعاليت

درصد کار انجام يافته نسبت 
به کل پروژه 
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۱۸۰,۱۹۰,۰۰۰۰,۰۰ برچيدن کارگاه۱۸

۴۶,۷۲جمع کل :
مبلغ قراردادمبلغ صورت وضعيت

۳۳،۳۲۹،۲۳۱،۴۱۹ ۱۵،۵۷۱،۴۱۶،۹۱۹
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