
ID Task Name Duration

1 پروژه ساختمان مسکونی 205 days
2 آغاز 0 days

3 اسکلت کاری 62 days
4 جوشکاری 7 days
7 تيرریزی و جوشکاری فرعی 9 days
17 اجرای پله 40 days
22 اجرای پل های آسانسور 3 days
26 اجرای خرپشته 2 days
27 زدن ضد زنگ 1 day

28 سفت کاری 96 days
29 اجرای سقف دک 7 days
36 آرماتوربندی سقف 2 days
38 بتن ریزی سقف ها 6 days
41 تيغه چينی 20 days
47 فریم گذاری 7 days
54 نازک کاری 139 days
55 کرم بندی گچ و خاک 7 days

56 سيمان کاری 23 days
61 گچ و خاک کاری 10 days
67 کناف گذاری 10 days
73 کف سازی 7 days
80 سفيدکاری 15 days
86 پله گذاری 7 days
92 کاشی کاری 20 days
98 نجاری 36 days

101 کابينت کاری 41 days

104 سنگ کاری کف 14 days
110 آسانسور 75 days
116 نقاشی 35 days
129 نصب چارچوب و درب 10 days
130 تاسيسات 114 days
131 برق کشی 84 days
145 لوله کشی 15 days

163 دودکش گذاری 5 days
164 پکيج گذاری 10 days
165 نصب رادیاتورها 6 days
166 نصب اسپليت ها 10 days
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167 شيرآالت سرویس های بهداشتی 10 days
168 نما کاری 124 days
169 داربست گذاری 2 days
170 سيمان کاری نمای غربی 8 days

171 نمای جنوبی 98 days
178 نمای شمالی 7 days

179 تکميل بام 12 days

186 محوطه 10 days
187 کف سازی محوطه 5 days
188 دیوارسازی محوطه 5 days
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