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مـی  استحضـارتان  بـه  ،انتشـارات  این هایکتاب به شما اعتماد از قدردانی و نهادن ارج ضمن نوآور نشر

 نشـر  و سـازی آمـاده  مختلف هایکارگروه و مترجمان و مؤلّفان از اع  ،انتشارات این همکاران که رساند

بسـته  کـار به گرامی فرهیختة شما شایستة و درخور کتابی ارائة برای را خود همّت و سعی تمامی ،کتاب

 نظـر  از هـ   ،خـوب  کتـاب  یـک  استاندارد هایحدّاقل از که نمایند ارائه را اثری که اندکرده تالش و اند

 باشد. برخوردار ،آن ساختاری و شکلی کیفیّت نظر از ه  و فرهنگی و علمی غنای و محتوایی

 ایراد بروز احتمال ه  باز ،اشکال کمترین با اثری ارائة برای انتشارات این هایتالش تمامی رغ علی ،وجودبااین

 ایـن  ،دیگـر ازسـوی  دانسـت.  اِشـکال  و نقـ   از مبـرّا  الزاماً تواننمی را اثری هیچ و دارد وجود کار در اشکال و

 سـعی  ،گرامی خوانندگان مسلّ  حقوق به راسخ اعتقاد بنابه نیز و خود اخالقی و ایحرفه تعهّدات بنابه انتشارت

 هـای کتـاب  احتمـالی  اشکال ازهرگونه ،گرامی خوانندگان به فراخوان طری  از ویژهبه ،ممکن طری  هر از دارد

 نماید. رفع بعدی هایویرایش و هاچاپ در را هاآن و شده آگاه خود منتشرة

 نواق  ،اشکاالت با کتاب مطالعة حین کهدرصورتی داری  تقاضا گرامی فرهیختة شما از ،راستا دراین لذا 

 ایدداده انجام کتاب خود روی بر را اصالحات اگر ،نمودید برخورد آن در محتوایی یا شکلی ایرادهای یا و

 ،انتشـارات  بـا  هماهنگی از پس ،نوآور انتشارات هزینة با را خود شدةویرایش کتاب ،مطالعه اتمام از پس

 کـرده  لطـف  ،ایـد نموده یادداشت ایجداگانه برگة روی بر را خود اصالحات چنانچه نیز و ،نمایید ارسال

 ،نمایید ارسال نوآور انتشارات ایمیل به خود تماس تلفن شمارة و نام ذکر با را مزبور برگة اسکن یا عکس

 هرچـه  باعـ   و گـردد  اصالح و اِعمال کتاب بعدی هایویرایش و هاچاپ در و شده بررسی موارد این تا

 گردد. آن ساختاری و شکلی ،کیفی سطح ارتقاء و کتاب محتوای پربارترشدن

 منظوربه ،گرانقدر و فرهیخته خوانندة شما مسئوالنة و متعهّدانه عمل این از امتنان ابراز ضمن ،نوآور نشر

 ،باشـند  بجـا  و درسـت  اصالحات کهدرصورتی ،فرهنگی و علمی همکاری و همدلی این از تشکّر و تقدیر

 شدةاصالح چاپ یا و کتاب همان از دیگری نسخة ،قدرشناسی و ادب رس به ،اصالحات میزان با متناسب

 و ،نمایـد مـی  ارسـال  برایتـان  ،خودتـان  انتخاب به ،هدیه عنوانبه را خود منتشرة کتب سایر از نیز و آن

 شود.می تقدیر شما زحمات از نیز کتاب بعدی چاپ مقدّمة در باشند تأثیرگذار اصالحات کهدرصورتی

 شـما  کارهـای راه و انتقـادات  ،نظـرات  ،پیشنهادها هرگونه از ،کتاب آورندگانپدید و نوآور نشر همچنین

 مشـتاقانه  و صـمیمانه  آن علمـی  و کیفـی  سـطح  شـدن  بهتـر  هرچـه  و ،کتاب بهبود راستای در عزیزان

 نمایند.می استقبال
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 مقدمه

 

 چـون  مسـایلی  بـه  عزیـز  مهندسین گاهیی ساختمانی هاپروژه اجرای در

 ،و... اجـرا  و خریـد  جهـت  کار از بخشی برآورد یا و هامناقصه در شرکت نحوه

 بیابـد.  جوابهـایی  هاپرسش این برای بتواند تا به آن دارد نیاز و نموده برخورد

آید  می بدست برآورد و مترهالت در فرهنگ مهندسی از طری  اجواب این سو

 جهـت  یمرجع ولی داشته وجود رجوع برای مرجع چندین ابنیه بخش درکه 

 رشته این در با تبحر کارشناسان تا است نیاز و بوده ک  مکانیک و برق برآورد

در عرض سی سـال   که تجربی و فنی بضاعت اندك با اینجانب نمایند. فعالیت

و ای  یـان حرفـه  اکـار بـا کارفرم   و مختلف در سراسر کشـور های  کار در پروژه

با نگارش ایـن   تا نمودم سعی ما هداشت با بخش پیمان رسیدگیمستمر چالش 

 نمـودن  روشـن  جهـت  در انـدك  هرچنـد  کمکـی  بتـوان  کتاب در پنج فصل 

 ایـن  قطعـاً  دهـ .  انجام مکانیک و برق محترم مهندسین برای فنی موضوعات

 ایـن  بزرگـان  راهنمـایی  پذیرای خوشحالی کمال با و نبوده نق  بدون کتاب

 آب این وهانژپ دانش تمامی بینش و دانش ارتقاءبه  امید ضمن هست . رشته

 و داده یـاد  را متـره  روش و راهکـار  تنها نوشته ایننمای   می یادآوری خاك. و

 مقولــه آن کــه نشــده وارد مکانیــک و بــرق فنــی و تخصصــی موضــوعات بــه

 کتاب این حقیقت در یا و .گردد نمی مربوط کتاب این موضوع به و دیگریست

 پژوهـان  دانـش  بـر  و بررسی را مکانیک و برق بخش در برآورد و متره الفبای

امیـد کـه    گمارنـد.  همـت  دانـش  این تکمیل در تحقی  و تمرینات با تا است

ایـن   درنمای   می ه  یادآوری باز مورد استفاده دوستان مهندس قرار گرفته و

نیاز اسـت   ام تا فقط روش را یاد ده  و سعی نمودهها  ترین مثال کتاب با ساده

 دهند.ء برآورد را ارتقا  ممارست دانش متره و تا مهندسین عزیز با تمرین و

 Noavar33@yahoo.com 

 



 
 

 هنرمندان و مصنّفان و مؤلّفان حقوق قانون با مطاب  کتاب این نشر و چاپ حقوق کلّیة
 

 نشـر  بـه  متعلّ  منحصراً و محفوظ ناشر برای ،9251 مصوّب آن اجرایی نامةآیین و 9241 سال مصوّب
 کتـاب  ایـن  تصاویر ،جداول ،نمودارها ،اشکال ،مطالب از قسمتی یا کل از استفاده گونه هر لذا است. نوآور
 کتـاب  از قسـمتی  یا کل از استفاده گونه هر نیز و ،دیگر موارد و هاسایت ،نشریات ،مجالت ،کتب دیگر در
عکـس  ،کتـاب  از اف دی پـی  تهیّـة  ،کتـاب  از تایـ   ،اسکن ،فتوکپی ،چاپ نوع هر قبیل از شکل هر به

 یـا  صـوتی  فایـل  ،فـیل   ،دی ویدی ،دی سی ،اینترنتی صورتبه انتشار نوع هر ،الکترونیکی نشر ،برداری
دون غیره و تصویری  و ،اسـت  حررام  نیر   شررااً  و بوده غیرقانونی و ممنوع نوآور نشر از کتبی اجازة ـب
 گیرند.می قرار قضایی و قانونی پیگرد تحت متخلّفین

ایـن  مـوارد  و اف دی پـی  یـا  ورد فایـل  صورتبه نوآور نشر کتب از کتابی هیچ اینکه به توجّه با
 سایتی هر کهدرصورتی لذا ،است نشده ارائه اینترنتی سایت هیچ در انتشارات این توسط ،چنین
 سایت در را نوآور نشر کتب متن از قسمتی یا کل و نماید مشابه موارد یا و اسکن ،تای  به اقدام
 کـه  ،انتشارات این اینترنتی امور کارشناسان توسط ،نماید آن فروش به اقدام یا و داده قرار خود

 ،پردازنـد مـی  هاسایت محتوای بررسی به روزانه طور به و دارند عهده به را سایت ادارة مسئولیّت
 و غیرمجـاز  قـانونی  نظر از کار این اینکه ضمن ،تخلّف هرگونه شدن مشخ  درصورت و بررسی

 ،اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت طری  از انتشارات قانونی وکیل ،باشدمی حرام نیز شرعی نظر از
 بـه  اقـدام  ،قـانونی  مراجـع  سایر نیز و اینترنتی( و ایرایانه جرای  به رسیدگی )پلیس فتا پلیس
 را خاطیـان  ،قضـایی  اقـدامات  و قـانونی  مراحـل  انجام طیّ و کرده متخلّف سایت نمودن مسدود
 اخـذ  متخلّـف  از انتشارات این به وارده خسارات کلّیّة و داده قرار قضایی و قانونی پیگرد مورد
 گردد.می

 ،ریسـو  چـاپ  ،دیجیتـال  چـاپ  ،جزوه ،کپی تهیّة به اقدام ،کتابفروشی هر کهدرصورتی همچنین
 تخلّفـات  رسـانی اطـالع  ضـمن  ،نمایـد  آن فروش به اقدام و نموده نوآور انتشارات کتب از اُفست

 ،اسـالمی  ارشاد و فرهنگ وزارت طری  از ،محترم مُوَزّعین و همکاران سایر به مزبور کتابفروشی
 اسـتیفای  بـه  اقـدام  قضـایی  و قـانونی  مراجـع  نیز و دانشگاهی ناشران انجمن و ،ناشران اتحادیة
 نماید.می متخلّف کتابفروشی از خود حقوق

  ،کتاب غیراصلِ نسخة روي از مطالعه و استفاده ،تهیّه ،فروش ،خرید
 است. حرام نی  شرااً و غیرمجاز قانونی نظر از 

 قبیـل  از تخلّـف  گونه هر مشاهدة صورت در که دارد درخواست خود گرامی خوانندگان از نوآور انتشارات
 و 139 66414919 -3هـای شـماره  بـه  نــوآور  انتشارات هایتلفـن طـری  از یا را مراتب ،فـوق مــوارد

 و info@noavarpub.com آدرس بـه  انتشـارات  ایمیل طری  از یا و )تلگرام انتشارات( 11913119111
 از تا ،نمایند ابالغ انتشارات این به www.noavarpub.com سایت در ما با تماس منوی طری  از یا

  ،آید عملبه جلوگیری محترم خوانندگان خود نیز و پدیدآورنده ،ناشر حقوق تضییع
 نمایند. دریافت هدیه نیز نوآور انتشارات کتب از ،قدردانی و تشکّر عنوانبه نیز و   



 

[ 

 اول فصل

 ورد آبر متره وبه  مربوطقوانین  تعاریف و

 منعقـد  پیمـان  عمـومی  شـرایط  بـا  آن اجرایـی  قرارداد که هایی پروژه در گیری اندازه یا رهتم

مهندسـین دفتـر    معمـوال  و باشـد  می اهمیت حائز بسیار آن عمل دقت و داشته بردکار ،شود می

 ایـن ,باشـند   برخـوردار  باالیی صالحیت از دقت دانش و بلحاظ چه و تجربه بلحاظ چه که, فنی

 نیـاز  متره عمل .شود می گفته ورمتر دهد می انجام را کار این که کسی به .دهند می انجام را مه 

 ولـی  است محاسبه قابل، ابتدایی ههندس و حساب عمل چند با تنها و نداشته خاصی تخص  به

 دارد. ای کننده تعیین نقشی، پروژه یک برآورد و متره در کاری تجربه داشتن

  ؟میده یم انجام را برآورد و متره چرا

 لـذا  باشـد.  نـه یبه یسـت یبا یاقتصـاد  بلحـاظ  چـه  و یفنـ  بلحـاظ  چه یمهندسکار هر انجام

 دانـش  بـه  ازیـ ن برآورد مصالح انجام ،آنست برآورد و متره به منوط هرپروژه مالی و برآوردمصالح

 متـره  مهنـدس  پـس  ،داردکـار  وشـناخت بـازار   یاقتصاد دانش به ازین یاقتصاد برآورد وریاضی 

ـ  و دانـش  بصـورت  را فوق لفهمؤ دو که ستا  یکس برآوردو ـ ا چقـدر  هـر  و بـوده  دارا یتجرب  نی

 مانکـار یپ یـا  رمـا فکار انیـ ز و ضـرر  از و داده ارائـه   یـ دق یبرآورد باشد خبرهو متبحر مهندس

 آورد.می بعمل یریجلوگ

 دارد؟ یساختمان پروژه کی در ینقش چه برآورد و متره

 یفنـ  ندهینما یا مشاور ،ییاجرا دستگاه یا کارفرما ،ارگان سه توسط یستیبا پروژه یک یاجرا

ـ ا از کیـ  هـر  تیـ موقع شـدن  روشـن  جهت گردد. اجراء مانکاریپ و کارفرما  ,یحقـوق  عوامـل  نی

 :دهی می شرح هاپروژه در را آنها فیوظا از یمختصر

 اریـ اخت در بـه  اقـدام  یمـال  ییتوانـا  بـه  توجه با که یحقوق یا یقیحق است یشحص کارفرما:

 .نمایدمی مشاور کمک با مانکاریپ گرفتن

 هیـ ته فـه یوظ و انتخاب کارفرما توسط که ،یحقوق یا یقیحق استعاملی  :مشاور نیمهندس

 .دارد بعهده را پروژه بر یفن نظارت و مانکاریپ نییتع جهت یفن مستندات و مدارك
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 یـی اجرا یرویـ ن و ابـزار  داشـتن  اریـ اخت در با که یحقوق یا یقیحق است یشخص مانکار:یپ

 .دگرد یم پروژه یاجرا نامزد

 .مورد نظر پروژه لیتحو و ساخت تجه مانکاریپ و کارفرما نیب ستا یقرارداد مان:یپ

 مان:یپ انواع

 :یامران-3

 باشد. داشته مشخ  فیرد کشور بودجه در که ییها مانیپ

 :یامان -6

 یفنـ  یروهـا ین بـا  را ای پـروژه  گیـرد  مـی   یتصـم , کمتر نهیهز یبرا کارفرما که ییها مانیپ

 دهد. انجام خودش

 (:EPC)اجرا و طرح -1

 کارفرمـا  و مشاور و مانکاریپ نیب هاینگارنامه یبرا وقت اتالف از یریجلوگ منظور هب کارفرما

 وظیفـه ومسـئولیت مشـاور را بعهـده پیمانکـار     .نمایـد  مـی  واگـذار  مانکـار یپ به را اجرا و یطراح

 گذارد می

 :يدستم د -8

 یدسـتمزد  بصورت را اجرا و هیته خود را پروژه مصالح گیردمی  یتصم یلیدال هب بنا کارفرما

 د.ینما واگذار مانکاریپ به

 :تیریمد مانیپ-5

 خـود  وثـوق  مورد که کشتهرکاو یفن یاشخاص یا شخ  به را پروژه گیردمی  یتصم کارفرما

 هـای نـه یهز و دیـ خر شـامل  یپرداخت هاینهیهز از یتوافق یدرصد و داده رارق است سازمانشو

 بـه  یقـرارداد  یطـ  را ,(یفنـ  دفتر و اجرا نی)مهندس یستاد یروهاین بجز را کار یروین و یجار

 د.ینما پرداختاین شخ  یا اشخاص 

 :خاص -2

 مانکـار یپ بـه  را ایپـروژه  تمـام  ایـ  و بخشی صخا طیشرا با فوق یهامانیپ از خارج کارفرما

 صـورت  ،کـار  شـرفت یپ صـد در بصـورت  و نداشـته  دستمزد و مصالح با یکار و .نمایدمی واگذار

 .نمایدمی پرداخت را کارکرد تیوضع
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 :وبرآورد مترهانواع 

   بسته. و باز داد انجام شود می طری  دو از را پروژه یکوبرآورد  متره

 خـود  و ردهک شرکت ایمناقصه در تا باشد داشته قصد پیمانکاری چنانچهباز:وبرآورد متره 

 از نمایـد  شـرکت  مناقصـه  در, ضرایب اعمال از پس و محاسبه رامصالح  روز هایقیمت براساس

 نماید. می اقدام باز متره روش

 درپیوسـت قـرارداد   ءبهـا  فهرسـت  بوسـیله  باشـد  خواستهپیمانکار اگر بسته:وبرآورد متره 

 موقـت  هایوضعیت صورت تهیه دروهمچنین .کندمی فادهتاس بسته متره از کند شرکت مناقصه

 .بهره میگیرد این روش ازنیز

تعریـف   ،پیمـان  یعمـوم  طیشـرا  ات موسـوم در اصطالح مورد در یشرح تا است الزم نکیا

  :ینما ئهاار شما حضور به تیوضع صورت و لیتعد ،بها فهرست ،مناقصه

 :یعموم طیشرا

 در( ریـزی برنامه و تیریمدبرنامه وبودجه )سازمان  سازمان را یعمران یمانهایپ در یجار نیقوان

 ایـن  یمل و یعمران قرارداد هر در است.که نموده نیتدو« مانیپ یعموم طیارش» بنام ایکتابچه

 .باشــدمـی  اسـتناد  قابـل  و یجــار کارفرمـا  و مانکـار یپ بـین  رابطــه در و بـوده  وسـت یپ قـوانین 

 ،یقهـر  حـواد   ،کارفرمـا  و مانکاریپ تعهدات و داتییات همچون نیقوان نیا در یفن یاصطالحات

 و تیریمـد  سـازمان  2499 هینشـر  اسـت.  شـده  فیتعر هانوشته نیا در قرارداد...... خت  و فسخ

 است. مانیپ یعموم طیشرا همان ریزیبرنامه

 :یخصوص طیشرا

 بـه  مربـوط  کـه  بـوده  قرارداد الحاق، مانیپ یخصوص طیشرا اس  به ینیقوان ایپروژه هر در

 ،پرداخـت  شیپ پرداخت نحوه مثل ،باشدنمی استناد قابلی دیگر قرارداد در و بوده مانیپ همان

 .رسدمی نیطرف امضاء به که رهیغ و و..... کارفرما خاص تعهدات

 :مناقصه

 اگـر  و دهد انجام نهیبه نحو به را پروژه تیوکم تیفیک لحاظ از خواهدمی کارفرما هادرپروژه

 و یفنـ  اطالعـات  ،مشـاور  کمـک  با توانا پیمانکار نیچند انتخاب از پس باشد یدولت کارفرما نیا

واجد شرایط چه بلحـاظ   که یمانکاریپ تا گذاشته مناقصه به مانکاریپ چند آن نیب را پروژه یمال

مـی  مناقصـه  عمل نیا به د.ینما یمعرف مانکاریپ بعنوانداده باشدرا  شنهادیپامکانات وچه مالی 
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 :گرددمی انیب ریز بشرح که دارد نوع نیچند مناقصه .گویند

 انواع مناقصه

 نامحدود: مناقصه

 ضـمانت  و مناقصـه  در شـرکت  طیشرا مدارك آوریجمع با هپروژ مشاور مناقصه نوع نیا در

 مقـدار  ،پروژه محل ؛شامل پروژه مشخصات و اعالن یرسم روزنامه در را مناقصه در شرکت نامه

 توسـط  مـدارك  ارائـه  نحوه ،نامهضمانت مبلغ ،پروژه مدت, ،اجرا, قرارداد نوع ،پروژه نوع ،برآورد

 .نمایدمی اعالم را پرداخت شیپ زانیم و مدارك لیتحو خیتار ،مانکارانیپ

 :محدود مناقصه

 مراجـع  توسـط آنهـا   تیصـالح  کـه  یمانکاریپ چند گذارمناقصه دستگاه مناقصه نوع نیا در

 محـدود  بصـورت  و ارائـه  آنهـا  بـه  را مناقصـه  مدارك و انتخاب را است شده دییتا دار تیصالح

 .نمایدمی رازبرگ را مناقصه

 مناقصه: کتر

 ،مناقصـه  فاتیتشـر  تـرك   یـ طر از زمان در جوییصرفه لیبدل کارفرما ،مناقصه نوع نیا در

 بـوده  دییـ تا مورد و داشته را مانکاریپ نیا با ایپروژه انجام سابقه قبالً که خودنظر مورد مانکاریپ

   .نماید می منعقد قراردادالبته با شرایطی  ،دارد را هامتیق زیانال نکهیا به توجه با و انتخاب را

 بهاء: فهرست

 دارد فهیوظ (ریزیبرنامه و تیریمد )سازمان بودجه و برنامه سازمان بنام یالتیتشک رانیا در

 یکسـال  در را حمـل تجهیـزات و  اسـتهالك  نهیهز و دستمزد، دیخر بلحاظ را مصالح تمام نرخ تا

 قـرار  ییاجراهای  دستگاه اریاخت در و هیته یعمران هایرشته تمام یبرا های کتابچه در و یبررس

 کنکـاش , بـاز  متـره  روش از ریزیبرنامه و تیریمد سازمان یفن دفتر ،بها فهرست هیته در .دهد

اسـتهالك   و یانسـان  یرویـ ن دسـتمزد  و مصالح دیخر به توجه با را ت یا هر ینسب متیق و کرده

 .نمایدمی ارائه و آوریجمع بها فهرست بنام ایکتابچه در را حملتجهیزات و

 لیبـدل  مـا  کـه  دارد وجـود  کیـ مکان و برق ،هیابن یبها فهرست جلد سه ساختمان بخش در

 هشـت  و سـت یب بـرق  فهرسـت  در ابتدا .دهی می ادامه کیمکان و برق فهرست با درس موضوع

 ملزومات و کابل و  یس ده  یال شش  ،چراغها به مربوط پنج  تا اول فصل که دارد وجود فصل

ـ  چهـارده  ،بـرق  یکشـ لولـه  زده یس و دوازده  ،زیپر و دیکل ازده ی ،آنها  لیوسـا  شـانزده   یال

ـ  کـ  ی و ستیب فصل ،شبکه و خازن و ستران و برق مولد ست یب تا هفده  ،ییتابلو  و سـت یب یال
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 فصـل  و باشدمی یصوت و ساعت مادر ، یحر اعالم ،آنتن ،فنیآ ،تلفن شامل فیضع انیجر هفت 

 تـا  اول فصل که است فصل چهار و یس شامل کیمکان فهرست و متفرقه. لیوسا هشت  و ستیب

ـ  هفت  فصل .ییبنا ریز کشیلوله انواع شش   مثـل  کشـی لولـه  بـه  مربـوط  قطعـات  یـازده   یال

 متعلقـات  و گیـ د چـون  یحرارتـ  دیـ تول منـابع  پـانزده   یال دوازده فصل و... یصاف و رآالتیش

 انتقـال  بـه  مربـوط  متعلقـات  هشت  و ستیب یال هفده  و آبگرمکن شانزده  فصل آنها همربوط

 و یآتشنشـان  زاتیـ تجه امیسـ  فصـل  ،یبهداشت وازمل نه  و ستیب فصل شده دیتول هایحرارت

 و منـابع  سوم و یس فصل و الیس یرهایگیسخت دوم و یس فصل ،یصنعت آشپزخانه ک ی و یس

 و کیـ مکان پنج  و یس فصل است ذکر به الزم هاهگاهیتک و ها بست چهارم و یس فصل و مخازن

  است. یدستمزد یکارها به مربوط برق نه  و ستیب

 ت:یوضع صورت

 ،ماهانـه  مثالً قرارداد در شده تعیین مدت یک در تشیفعال مالی گزارش جهت یمانکاریپ هر

مـی  دقراردا طب  شده انجام هاینهیهز افتیدر بمنظور اجرایی اشهای  تیفعال نوشتن به اقدام

ی  هـا فعالیـت  تمـام  ، یـ دق یدهآدرس وبا و هیتهکارها را  متره زیر ابتدا منظور نیا یبرا .نماید

 هـا متره زیر نیا جمع متره خالصه برگه در سپس ،وارد متره زیر در را ماه یک در صورت گرفته

مـی  مشـخ   را متـره  هـای فیرد بها فهرست چهکتاب از استفاده با و آورده هافصل کیتفک با را

 داشته وجود یرقم شش عدد یکفهرست بهاء  ت یهرآ راست سمت در بها فهرست هر در .نماید

 شـماره  راسـت  سـمت  رقـ   دو و گـروه  شماره وسط رق  دو ،فصل معرف چ  سمت رق  دو که

 99گـروه  شـماره  13 فصـل  شـماره  93کـه  931399 مثل  .است فیرد

 است. گروه ریز شماره

 هـر  واحـد  مـت یق سـپس  و وارد را متـره  خالصه کارکرد ریمقاد یمال خالصه برگه در پسس

 ،آن هـای ت یـ آ تمام کردن جمع و متیق واحد در مقدار ضرب با و وارد آن فیرد یجلو را ت یآ

 و دهکـر  ضـرب  فصـل  ریمقـاد  بـه  را قرارداد بیضرا مرحله نیا در .دیآمی بدست فصل هر مبلغ

 .شود می از جمع فصول مقدار کارکرد مشخ  .آید می بدستهر فصل   یینها مقدار

 ضرایب پروژه:

 :است ریز بشرح شوند می قراردادها گنجانده در معموالً که یبیضرا

 بـک  یبـرا که بر اساس فهرست بها تنظی  گردیـده   ییاجراهای  قرارداد چون ارتفاع: بیضر

 تـا  و نمـوده  اسـتفاده  ریـ ز رابطـه  از ,شـتر یب ارتفـاع  یبـرا  لذا است متر  ین و سه ارتفاع و طبقه

   :نمایندمی اعمال کاریپا بجز ریمقاد تمام در و .کنندمی حساب آنرا مقدار اعشار چهاررق 


