
ID Task Name Duration

1 تکميل پروژه ویالیی 235 days
2 آغاز 0 days
3 سفت کاری 63 days

4 سقف بام 7 days
6 تيغه چينی 16 days
9 ساخت فریم 5 days
12 ساخت پله 20 days

14 نصب دودکش شومينه 3 days
16 آهنگری و نصب پله بام و آب نمای اصلی و سقف شيبدار 25 days
17 نازک کاری 225 days
18 رابيتس کاری 36 days
23 سفيدکاری 111 days
34 اجراي کف سازي 34 days
40 اجراي کاشي کاري و سراميک 53 days
46 نقاشي 61 days

59 نجاري 66 days
62 کابينت 66 days
65 تهيه نقشه و تهيه مصالح استخر و آب نما 98 days

68 نصب چارچوب و درب 18 days
72 آسانسور 58 days
75 پارکت و قرنيز 18 days

81 سرایداری 100 days
90 پله سازی و نرده گذاری پله 127 days
95 نماکاری 231 days
96 اجراي سيمان کاري نما 18 days
101 اجراي سفيدکاري نما 21 days
107 آهنگری نمای فریم چوبی 25 days

112 نرده گذاري نما 30 days
114 شيشه کاري نما 15 days

120 نجاری نما 32 days
126 محوطه سازی 125 days

127 کف سازی 24 days
132 سایر امور محوطه 108 days
142 تاسيسات الکتريکال و مکانيکال 223 days

143 لوله کشي 49 days
149 شير آالت و سرويس هاي بهداشتي 46 days
152 برق کاري 221 days
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172 گرمايش و سرمایش 61 days
185 عايق کاري 21 days
193 راه اندازی موتورخانه 22 days

201 پایان 0 days
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