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 فهرست مطالب
 

 مقدمه
 

 فصل اول: مقدمات متره و برآورد

 عریف مترهت

 تعریف برآورد

 شود : روش انجام می 2انواع متره و برآورد: متره و برآورد به 

 متره و برآورد بسته:

 متره و برآورد باز (تجزیه بها یا آنالیز بها) :

 روش متداول براي عقد قرارداد با پیمانکار : 4روشهاي متداول عقد قرارداد : 

 ننکته کاربردي از شرایط عمومی پیما 100
 

 فصل دوم: فهرست بها

 تعریف دفترچه فهرست بها

 هاي اجرایی: انواع دستورالعمل

 نکته کاربردي

 روش گام به گام برآورد هزینه اجراي کار با استفاده از دفترچه فهرست بها

 صورتهاي مختلف متره و برآورد

 تعریف پیمان

 تعریف دستور کار

 تعریف صورتجلسه

 صورت جلسات کارگاهی وظایف دستگاه نظارت براي تنظیم

 "فصول دفترچه فهرست بها"

 فصل اول: عملیات تخریب

 مثال از فصل تخریب

 فصل دوم: عملیات خاکی با دست

 نکات اجرایی فصل دوم: عملیات خاکی با دست

 مثال از فصل عملیات خاکی با دست

 فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین

 نکات اجرایی فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین:



 ۴فهرست مطالب /  

 

 مثال از فصل عملیات خاکی با ماشین

 فصل چهارم: عملیات بنایی با سنگ

 نکات اجرایی فصل چهارم: عملیات بنایی با سنگ

 مثال از فصل عملیات بنایی با سنگ:

 بندي چوبی فصل پنجم: قالب

 بندي چوبی: نکات اجرایی فصل پنجم: قالب

 بندي چوبی مثال از فصل قالب

 بندي فلزي فصل ششم: قالب

 بندي فلزي ات اجرایی فصل ششم: قالبنک

 بندي فلزي مثال از فصل قالب

 فصل هفتم: کارهاي فوالدي با میلگرد

 نکات اجرایی فصل هفتم: کارهاي فوالدي با میلگرد

 مثال اول از فصل کارهاي فوالدي با میلگرد:

 مثال دوم از فصل کارهاي فوالدي با میلگرد

 فصل هشتم: بتن درجا

 هشتم: بتن درجا نکات اجرایی فصل

 مثال: مطلوب است محاسبه حجم بتن مصرفی در فونداسیون زیر.

 مثال اول از فصل بتن درجا:

 مثال دوم از فصل بتن درجا

 فصل نهم: کارهاي فوالدي سنگین

 مثال اول از فصل کارهاي فوالدي سنگین

 مثال دوم از فصل کارهاي فوالدي سنگین

 فصل دهم: سقف سبک بتنی

 سقف سبک بتنی مثال از فصل

 ریزي فصل یازدهم: آجرکاري و شفته

 مثال از فصل آجر کاري و شفته ریزي

 فصل دوازدهم: بتن پیش ساخته و بلوك چینی

 مثال از فصل بتن پیش ساخته و بلوك چینی

 فصل سیزدهم: عایقکاري رطوبتی

 مثال از فصل عایقکاري رطوبتی

 فصل چهاردهم: عایقکاري حرارتی

 قکاري حرارتیمثال از فصل عای
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 فصل پانزدهم: کارهاي آزبست سیمان

 فصل شانزدهم: کارهاي فوالدي سبک

 مثال از فصل کارهاي فوالدي سبک

 فصل هفدهم: کارهاي آلومینیومی

 مثال از فصل کارهاي آلومینیومی

 فصل هجدهم: اندود کاري و بندکشی

 مثال از فصل اندود کاري و بند کشی

 فصل نوزدهم: کارهاي چوبی

 بیستم: کاشی و سرامیک فصل

 مثال از فصل کاشی و سرامیک کاري

 فصل بیست و یکم: فرش موزائیک

 مثال از فصل فرش موزائیک

 فصل بیست و دوم: کارهاي سنگی با سنگ پالك

 مثال از فصل کارهاي سنگی با سنگ پالك

 فصل بیست و سوم: کارهاي پالستیکی

 مثال از فصل کارهاي پالستیکی

 م: برش و نصب شیشهفصل بیست و چهار

 مثال از فصل برش و نصب شیشه

 آمیزي فصل بیست و پنجم: رنگ

 نکته اجرایی:

 آمیزي مثال از فصل رنگ

 فصل بیست و ششم: زیر اساس و اساس

 فصل بیست و هفتم: آسفالت

 فصل بیست و هشتم: حمل و نقل

 سیمان

 آالت) فوالد مصرفی (آهن

 ي بتنی پیش ساخته ماشینی پرسیها آجر و بلوك سفالی و بتنی سبک و جدول

 مثال از فصل حمل ونقل: در پروژه اي مفروضات زیر را داریم:

 مصالح پاي کار

 ضریب طبقات

 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

 نحوه پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه
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عقد نحوه عمل براي تعیین قیمت کارهاي جدید پیمانهایی که براساس این فهرست بها من

 اند شده

 مجموعه تستهاي محاسباتی
 

 فصل سوم: تأخیرات

 تعریف تاخیر در پروژه

 انواع تاخیر در پروژه

 تاخیرات مجاز پروژه

 تاخیرات غیر مجاز پروژه

 نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از عدم پرداخت به موقع صورت وضعیتها

 نحوه محاسبه مدت تمدید پیمان

 دلیل تاخیر در پیش پرداختهانحوه محاسبه تمدید مدت پیمان به 

 محاسبه کل مدت تمدید قابل قبول

 جمع کل مدت تمدید پیمان
 

 فصل چهارم: دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهاي پیمانها

 شاخص مبناي پیمان

 انتخاب نوع شاخص براي محاسبه تعدیل

 شاخص تعدیل کارکرد در دوره تاخیر

 محاسبه تعدیل صورت وضعیتها:
 

 نامه تضمین براي معامالت دولتی نفصل پنجم: آیی
 

 فصل ششم: مناقصه و انواع آن
 

 ها فصل هفتم: ضرایب پیمان و چگونگی نحوه برآورد هزینه اجرایی پروژه

 برآورد هزینه اجراي کار یا پروژه:

 ها هاي فهرست دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران، به تفکیک فصل

هاي  نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوي پیمانکاران، به تفکیک فصلپیوست دستورالعمل 

 فهرست بها
 

 فهرست منابع و ماخذ:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  مقدمه
  آورم. در یرتحر رشته به ار یبتاک راب یگرد مانوبت تا يکرد ما يرای که یمگو می سپاس ار تو ایاخد

ـ ت بـرآورد  و همتـر  درس يهالسرفصـ  به محترم انرکامه تربیش چه هر ییآشنا هدف اب ضرحا بتاک  ههی

 يهـا ب فهرسـت  نـه گا 28 فصـول  زا یک هر به جعار یدگرد عیس ضرحا بتاک در هئیکجاآن زا و یدگرد

 و همتر مرا به انمند قهعال ايبر الذ شود هندجاگن طهبومر ولاجد و ها نقشه هاهمر به حییتشر مثال یهنبا

  .شداب دفیم ندامیتو ورمتر نساهندم

 زا ار یعنـو مت و متعـدد  تافـ لیتا و هدبو عسیو راسیب همتر سیهندم حوزه در رکا بنجانیا هدقیع به البته

  .گردد محقق یکدنز اي آینده در مهم نیا ستا دمیا که بدلط یم سیهندم رشته نیا یدتساا

 زا و دبـو  هدانخو شیرانگ و فنیي هادایرا زا نمصو ثرا نیا، انوافر مماتها و عیس رغم علی، یدترد یب

  .یمناقدرد ماش زا، یدئمارف می گوشزد ار لیماحتا تادایرا نیا نهارارگوبز کهنیا

ـ تا کـه  مانبمهر همسر غیدر بی تمازح زا تمهخا در  ندشـد  بـل قمت ار ضـر حا بتـا ک يرتاسـ ایرو و پی

  .رماسگزپاس
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 برآورد و متره تمامقد

 مترهیف تعر
 مصالح ايراد نیز قسمت هر و شده تشکیل متنوعی ايقسمته و ءاجزا زا سازهیک  انیممید که طورهمان

 اسـتفاده  سازه نگوناگو قسمتهاي در که ار مختلفی مصالح رامقدبتوانیم  بایست می الذ، باشد می مختلفی

یا باید  و، نماییم تعیین ار نداسیونفو در مصرفی بتن حجمباید بتوانیم  مثال. نیمک گیري اندازه ستا شده

 .  ستا رفته کار به امیکسر مربع متر چند قاتایک  در که کنیم تعیینبتوانیم 

 بـه  تبدیل قابلیا  و بوده منظم هندسی شکل داراي ساختمان در رفته بکار اجزاي از بسیاري هآنجائیک از :1نکته

 . دنمو تعیین اصلی عمل  4با را اشکالاین  حجمیا  سطحمیتوان  راحتی به لذاباشند  می منظم هندسی اشکال

 هـر  وزنیـا   و حجـم ، سطح و کرده تفکیکآن  دهنده تشکیل مختلف اجزاي به را سازهبتوانیم یک  اگر :2نکته

 .کنیم متره را ایم آن سازه توانستهکنیم  تعیین را اجزاء ازیک 

 صورت بهآنها  تعداد و نوع تفکیک به را اجزاء ازیک  هر وزنیا  و حجم، سطح مقادیرآنکه بتوانیم  براي :3نکته

. کنیم می استفاده اند دهش تهیه منظوراین  براي که مخصوصی فرمهاي از نماییم بندي دسته و کرده دهی فرم بمرت

 شود.  می گفته همتر ریز فرمیا  همتر گبر مخصوص هايمفراین  به

 شود. می گفته مترور دهد انجام می را کردن متره عملیات که شخصی به :4نکته
  

 .  پروژهیک  اجراي براي زنیا مورد مصالح گیري اندازه نیعی همتر :متره مقدماتی تعریف
 

 دارد؟ احتیاج نیازهائی پیش چه بهیک پروژه  دقیق و صحیح کردن متره براي مترور: سوال

  .نمود تعیین را نیاز مورد مصالح مقدار راحتی به، نقشهآن  روي از بتوان که نحوي به کامل اجرایی نقشهیک . 1

این  در را ه هانقش از شده استخراج مقادیر مترور که نحوي به شده تهیه و طراحی قبل از که رهمت فرم جداول. 2
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  .کند تعیین را نظر مورد قسمتهاي وزنیا  و سطح، حجم مقادیر بتواند سهولت به و نماید واردها  متره ریز فرم

بایـد   مـثال . بگیـریم  نظـر  در ار احـدي و چهآیتم  هر براي که بدانیمباید  کردن متره زمان در ته مهم:نک

 يفلـز  کارهـاي  گیـري  اندازه احدو و مترمربعبراساس  کف کاري موزاییک گیري اندازه احدو که بدانیم

 باشد.   می نوزبراساس 

 یف برآوردتعر
 توسط ححیص صورت به همتر ریز هايفرم و سیدر پایان بهها آیتم تمام نکرد همتر عملیات هاینک زا بعد

 . سدر می همتر هايفرم در موجود آیتمهاي زایک  هر به، مبلغ صیتخص نوبت یددگر میلتک ورمتر

یا  و سال هر چهدفتر. این شود می استفاده بها فهرست چهدفتر منا اي به دفترچه زا مبلغ صیتخص جهت

 بـرآورد هزینـه   بـراي  تـا  دگـرد  مـی  تهیه کشورریزي  برنامه و یریتمد سازمان توسط ریکبا سال دو هر

 . گردد استفادهآن  ازها  پروژه

بـرآورد   اصـطالحا  گرفـت انجام  پروژه آیتمهاي ازیک  هر به مبالغ تخصیص عمل که هنگامی :1نکته

 . است شدهانجام  پروژه قیمت

 عنـوان  بـه  والزم االجـرا    بخشنامه صورت به بها فهرست دفترچه ،رویه وحدت حفظ منظور به :2نکته

 باشد.   می پیمانکاران و مشاور اجرایی، مهندساني ادستگاهه تمام براي الخطاب فصلیک 

  .داد خواهیم توضیح بها فهرست دفترچه به راجع مفصل طور به مربوطه فصل در
 

 :  شود انجام می روش 2 به برآورد و همتر برآورد: و متره انواع
 .  بسته برآورد و همتر. 1    

 ).  هابیا آنالیز  بها تجزیه( بازبرآورد  و متره. 2    
 

 : بسته برآورد و همتر
       . کنیم می محاسبهها  نقشه روي از جداگانه صورت به را پروژه آیتمهاي ازیک  هر مقادیر ابتدا. 1

 . نماییم می وارد متره ریز فرمهاي در را مقادیر این. 2

 . نماییم می استخراج راها  آیتم از کدام هر واحد قیمتهاي بها فهرست دفترچه از استفاده با. 3

 نهـایی  قیمت تا کنیم می ضربآیتم  همان شده استخراج واحد قیمت در راآیتم  هر براي شده محاسبه مقادیر. 4

 آید.  بدستآن آیتم 

 آید. می بدست پروژه اجراي هزینه یکدیگر باها  آیتم تمام نهایی قیمت جمع از سپس. 5
 

 :) بهایا آنالیز  بها تجزیه( زبا برآورد و همتر
 
 . متره ریز هاي فرم روي ازآالت  ابزار و  ماشین، انسانی نیروي، مصالح محاسبه کلیه. 1

 . شوند می ضرب مربوط متره ریز فرمهاي در شده محاسبه مقادیر در کدام هر روز به  واحدي قیمتها. 2

 آید.  بدست عملیات واحدیک  کل قیمت نهایتا تا شده جمع یکدیگر باآمده  دست به مقادیر. 3
 

 شود.انجام  پروژه آیتمهاي تک تک براي فوق حلامر ستا زمال بها تجزیه روش در: 1نکته

 عیـت قاو بـه  الذ باشد می روز احدو قیمتهاي مبناي بر نچو روشاین  زاآمده  دست به قیمتهاي :2نکته
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   است. یکدنز

 زا معمـوال  و ندشـو  می فتهگر نظر در، قیمت در موثر و اصلی ملاعو تاعمد بها تجزیه وشدر ر :3نکته

 . کنیم می نظرصرف کم یرثتا با ملاعو نکرد رمنظو
 

 از ارسـانتیمتر   35 مـت ضـخا  و متر 3عتفار، امتر 10طول بهآجري  چینی دیواریک  اجراي مثال: هزینه

 . بگیرید نظر در 20×10×5 ارآجر  دابعا. بدست آورید بها تجزیه روش
  

 :  الف) مصالح

/                          ب: مکع متر حسب بر آجرچینی کلی حجمـ 1 /V (m )    ۳۳ ۱۰ ۰ ۳۵ ۱۰ ۵ 

 ار دیوار حجم 3/0 تا 25/0 وآجر  ارآجري  دیوار حجم 75/0 تا 65/0 معموال: مصرفی حجم آجرـ 2

V   : زا ستا عبارت مصرفی حجم آجر الذدهد،  می تشکیل تمال / / / (m )   ۳۱۰ ۵ ۰ ۷۵ ۷ ۸۷۵ 

 : فیمصرآجر  داتعد -3
 

 = تعداد آجر 

 

 : مصرفی مالت حجمـ 4

V مصرفی تمال حجم / / / (m )    ۳۱۰ ۵ ۷ ۸۷۵ ۲  V =کل حجم - حجم آجر۶۲۵

 تمـال  مـی حج لحـاظ  زا زیـرا  ستا برابر تمال حجم با سهما حجم معموال: مصرفی سهما حجمـ 5

 فضـاي ایـن   فادهاست هنگام در سیمان که باشد می حفراتی و خالی فضاي ايراد )سنگی مصالح رمنظو(

3( مصرفی سهما حجم                                           د:کن می پر ار تاحفر و خالی
m( 625/2=V 

 سیمان نوز  = مالت حجم  سیمان عیار                         :مصرفی انیمس وزن محاسبهـ 6

 نظـر  در تمـال  مکعـب  متـر  هـر  در سیمان گرمکیلو  250 ار تالم تهیه جهت رفته کار به سیمان رعیا

 :  شتاد خواهیم الذگیریم  می

/ مصرفی سیمان نوز / / (ton) (Kg)   ۲ ۶۲۵ ۰ ۲۵ ۰ ۶۵۷  سیمان نوز ۶۶۰

 .  کنید جعهامر جزوه همین زبا برآورد و همتر 3تهنک به: مصرفیآب  محاسبهـ 7
 

 :  انسانی ب) نیروي

  انـه روز کـرد کـار  بـا  کـارگر  روز 3و بنـا  کار ساعت 6 به احتیاج ردیوامتر مکعب  1 یدنچ براي گراـ 8

/ کارگر روز نفر                 : شتاد خواهیم باشیم شتهاد ساعت8  /   
۶

۱۰ ۵ ۳ ۲۳ ۶۲۵ ۲۴
۸

 

/ بنا روز نفر /  
۶

۱۰ ۵ ۷ ۸۷۵ ۸
۸

 

 تمـال  مکعـب متـر   1ساخت براي بیتجر صورت به( :مالت ساخت جهت کارگر روز نفر تعدادـ 9

 کارگر روز نفر                                    :)ستا زنیا کارگر ساعت  5/5
/

/ /  
۵ ۵

۲ ۶۲۵ ۱ ۸ ۲
۸

 
 

 حجم کل آجر مصرفی
 
 آجر 1حجم 

 تعداد آجر /

/ / /
 

 

۷ ۸۷۵
۷۸۷۵

۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰۵
 عدد آجر 



يي پر  جر يب پيما  چگونگي نحو بر هزينه   ١١ها /  فصل هفتم: ضر

 

 :  فوق آیتمهاي قیمت محاسبه )ج

 انـه روز دسـتمزد مصـالح،   احـد و قیمـت  بایست می شده محاسبه آیتمهاي زایک  هر قیمت تعیین براي

 محاسـبه  در عملیـات  ايجرا منطقه(. باشیم شتهاد ار آالت مصرفی اشینم ساعتی هزینه و انسانی نیروي

 در مهـم  فـاکتور یـک   عنـوان  بـه  نیـز  هکارگا به مصالح حمل هزینه همچنین، شود گرفته نظر در قیمت

 ).  شود گرفته نظر در و شده گنجانده مصالح احدو قیمت

 مکعب متر: کار واحد جريآ دیوارچینی اجراي بهاي تجزیه: موضوع

 )(ریال مبلغ کل جمع ریال)( حدوا تقیم تعداد حدوا )افت بسااحت بدون( لحصاالف) م

 1968750 250 7875 عدد اجر تعدادـ 1

 131250 50000 625/2 مکعب متر ماسهـ 2

 459900 700000 657/0 تن انسیمـ 3

 - - - رلیت ابـ 4

     نیساان ويیرب) ن
 1600000 200000 8 روز بناـ 1

 3900000 150000 26 روز رگرکاـ 2

 8059900    ها هزینه کل جمع

 

 : پیمانکار با دارداقر عقد براي ولامتد روش 4:  قرارداد عقد متداول روشهاي
 .  پایه بهاي فهرستبراساس  دارداقر. 1           

 .  زیربنا مربع متربراساس  دارداقر. 2           

 . کارانجام  احدو تقیمبراساس  دارداقر. 3           

 . مقطوع قیمتبراساس  دارداقر. 4           
 

 کـه  EPCادهـاي  رداقـر  مثال عنوان بهباشند.  می فوق روش چندیا  2 از ترکیبی صورت به قراردادها سایر نکته:

 روشـهاي  انـواع  از EPC قـرارداد  بخشـهاي  از کـدام  هر است ممکن و است قراردادي بخش چند داراي معموال

 فنـی  بخـش  قیمـت  کـه  بگیریـد  نظـر  در ار يدارداقـر  مثـال  طـور  به. کنند استفاده قرارداد عقد براي لذکرا فوق

 .  شود منعقد پایه بهاي فهرستبراساس  دارداقر، سازه قسمت در اما بوده مقطوع دارداقرآن براساس  مهندسی

 :  ختاپرد خواهیم فوقادهاي رداقر زایک  هر نموپیرا حضیتو و شرح به نونکا
 
 : پایه بهاي فهرستبراساس  قراردادـ 1
 قیمتهـاي  از اسـتفاده  بـا  سپس و نماییم متره را مختلف آیتمهاي و کارها مقادیرباید  ابتدا روشاین  در

 زا نهایتـا  .نماییم  استخراج را مختلف آیتمهاي از کدام هر قیمتهاي پایه بهاي فهرست دفترچه در مندرج

 بـا هـا   آیـتم  تمـام  جمـع  وآن آیتم  بهاي فهرست متناظر قیمت در اکاره زا ماکد هر مقادیر حاصلضرب

 باشد.   می واحدي بها فهرست اساسبر قرارداد عقد مبناي کهآید  می بدست پروژه کل هزینه یکدیگر
 

 : زیربنا مترمربعبراساس  دارداقرـ 2
 بـه  ار هزینـه ایـن   سپس. نماییم تعیین ار کار کلانجام  هزینه ستا زمال ابتدا دارداقر عقد روشاین  در

یـادآوري   بـه  زمالآیـد.   بدسـت  پروژه زا مربع متریک  ايجرا قیمت تا کنیم می تقسیم کار کل زیربناي



يي پر  جر يب پيما  چگونگي نحو بر هزينه   ١٢ها /  فصل هفتم: ضر

 

 باشد.   می دارداقر عقد مبناي، زیربنا مربع متر هر ايجرا براي احدو قیمتاین  که ستا
 

  مترمربع پروژه 1قیمت اجراي 
 

 باشـند  مـی  مربـع  متر 2000زا مترک بناي زیر ايراد که کوچکهاي  پروژه براي تاعمد روشن ای نکتـه: 

 شود.   می استفاده

 :کارانجام  واحد قیمتبراساس  دارداقرـ 3
 قسـمت آن  رامقـد  سـپس ، نیمک می مشخص ار قیمتی کار جزء هر براي ابتدا دارداقر عقد روشاین  در

 هزینـه  مقـادیر این  کل جمع با  نهایتا و نماییم می بضر شده مشخص قیمت در و کرده محاسبه ار جزء

 آوریم.  می بدست ار پروژه کل ايجرا
 
 : مقطوع قیمتبراساس  قراردادـ 4
 قسـمت  هر براي و تقسیم کوچک قسمتهاي به ار کار،  ها نقشهبراساس  ابتدا دارداقر عقد روشاین  در

 کوچـک  قسـمتهاي  تمـام  مقطـوع  قیمت کل جمع با  انهایت وگیریم  می نظر در ار عیمقطو قیمت کار زا

براساس  ساختمانی پروژهیک  دارداقر عقد براي مثالآوریم.  می بدست ار پروژه ايجرا کل هزینه پروژه

 قسـمت ، سـازه  سـکلت ا قسـمت پـی،   قسمت منجمله يکوچکتر ءاجزا به ار پروژه ابتدا، مقطوع قیمت

 نظـر  در ار عـی مقطـو  قیمـت  ءاجـز اایـن   زا ماکـد  هر براي سپسو  تقسیم...و نما قسمتکاري،  زكنا

 آوریم.  می بدست مقطوع صورت به ار پروژه کل هزینه ءاجزااین  قیمت کل جمع با نهایتا وگیریم  می
 

 :دنمو اجراتوان  می مختلف طریق 3 به ار هادارداقر ساختمان عتنص در :قرارداد اجرایی روشهاي

 پیمانی روش. 1

 امانی روش. 2

 پیمان مدیریت وشر. 3
 

 هزینه انجام کل کار

 زیربناي کل کار


