
گزارش عملکرد گوجه فرنگیاجرای گلخانه هیدروپونیک 

1398بهار : تهیه گزارش 



(Engineering)مهندسیفاز-1

(procurement)تدارکاتفاز-2

(Construction)سازوساختفاز-3

EPC))گلخانهمراحل اجرای پروژه ساخت 



 (Engineering):فاز مهندسی. 1

وفنییهاشرکتمیانازبسیارهایبررسیازپسکرمانشاهکوثرکشاورزیپیشگامانشرکت

درمشاورهمهندسینظام3پایه1رتبهدارایکهآموتپیشگامانراهبرشرکت،مهندسی

.تاسنمودهقردادعقدسپسوانتخابمشاورشرکتعنوانبهراباشدمیگلخانهخصوص



:مراحل فاز مهندسی 
بررسی موقعیت محل اجرای پروژه

تهیه آنالیز آب و خاک، اقلیم و آب و هوا 
تهیه نقشه های فنی و مهندسی

تهیه دفترچه فنی
(مطالعات امکانسنجی ) تهیه طرح توجیهی 

MSPبرآورد زمان و تهیه برنامه زمانبندی فاز مهندسی با نرم افزار 



ی برآورد زمان و تهیه برنامه زمانبندی فاز مهندس
(MSP)با نرم افزار 





 (procurement):فاز تدارکات. 2

سازهساتتاسیوملزوماتسایر،ساختمانیمصالحخریدکوثرکشاورزیپیشگامانشرکت
.استدادهانجامراگلخانه



شناسایی شرکت های تولید کننده 
استعالم قیمت از شرکت های مختلف 3گرفتن 

فته شدهگراز  شرکت های استعالمات تخصیص خرید و انتخاب یکی تشکیل کمیسیون 
گرفتن پیش فاکتور و واریز پیش پرداخت 

دریافت جنس و تسویه حساب 
تحویل جنس به انبارداری جهت استفاده از پروژه

ذیلهایدیفرشرحبهگلخانهسازهتاسیساتوملزومات،ساختمانیمصالحخریدبابتکوثرکشاورزیپیشگامانشرکت
:دهدمیانجام



(Construction)فاز ساخت و ساز . 3

کشت مدیر مشخص نمودن پیمانکار ساخت سازه گلخانه و 
محصوالت

(آذین بمتعاونی گل شرکت ) 

رایاجونصبجهتکرمانشاهکوثرکشاورزیپیشگامانشرکت
لگتعاونیشرکتبامحصولکشتمدیریتوگلخانهسازه
.استنمودهقراردادعقدبمآذین



پروژهلمحدراسکانوقراردادعقدازپسبالفاصله(انسانینیروی)اجراییتیماعضاواجراییمدیرکردنمشخص-1

ساختشروعجهتپروژهکارگاهیملزوماتوهاساختزیرکنترل-2

کرمانشاهکوثرشرکتتوسطشدهخریداریاجناسوزمانبندیبهتوجهباسازهاجرای-3

ساختواجراحیننیازموردتغییراتوزمانبندیمدیریتجهتاجراییتیمازهفتگیگزارشدریافت-4

هانقشهباتطبیقوپروژهساختونصباجرایبرنظارت-5

شدهارائهزمانبندیبهتوجهباپروژهاجرای-6

اجراییمدیرتوسطسازهساختواجراصحیحروندازاطمینانکسب-7

بسترهابهنشاانتقالجهتگلخانهاقیلمکنترلبررسیوآزمایشوتاسیساتوتجهیزاتاندازیهرا-8

گلخانهدربستربهنشاانتقالزمانازمحصولکشت-9

برداریبهره-10

: خالصه کارهای اقدام شده توسط شرکت گل آذین بم به شرح ذیل می باشد 



دو نفر(     باغبانی ) مهندس کشاورزی :: 
مکانیزاسیون               سه نفر مهندس :: 
ده نفرکارگران ماهر :: 
ماهر                    چهار نفر غیر کارگران :: 
پروژه               دو نفر  سرپرست کارگاه :: 
سه نفر...( برقکار ، جوشکار و) سایر متخصصین تاسیسات :: 

اعضای تیم اجرایی
(Construction)فاز ساخت و ساز . 3



پروژهپیشرفتگزارشدریافت
پروژهمشاوراززمانیفواصلدر

(Construction)فاز ساخت و ساز . 3

شرکت راهبر پیشگامان آموت : مشاور 



1397گزارش پیشرفت پروژه آذر ماه سال 

1397بررسی هزینه ای در آذر ماه ««





1397گزارش پیشرفت پروژه دی ماه سال 

1397بررسی هزینه ای در دی ماه ««





1397گزارش پیشرفت پروژه اسفند ماه سال 

1397بررسی هزینه ای در اسفند ماه ««





1398گزارش پیشرفت پروژه اردیبهشت ماه سال 

1398بررسی هزینه ای در اردیبهشت ماه ««
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مراحل پایانی مراحل پایانی

مراحل پایانی

پیشگامان کشاورزی کوثر کرمانشاه

مراحل پایانی



با تشکر از توجه شما


