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  :کارفرما

کننده یک  ءشخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی ست که اجرای عملیات بر اساس اسناد و مدارک  معین و امضا

 طرف قرارداد

 :پیمانکار

گیری اصلی درباره کننده منابع مالی پروژه است و درعین حال تصمیمعنوان عامل اصلی تأمین کارفرما بهر واقع د

شود و بندی مشخص با کارفرما است. تهیه مطالعات اولیه و طراحی به مشاور واگذار میزمان روند اجرای طرح با

 شود.عملیات اجرایی پروژه نیز به پیمانکار واجد صالحیت سپرده می

 :گروه مشاورین

حقوقی  که برای انجام مطالعات اولیه ؛ تهیه ی نقشه های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای  شخصیتی حقیقی یا

 .کار از جانب کارفرما انتخاب میشود

گروه مشاورین پس از توافق با کارفرما جهت انجام مطالعات اولیه و طراحی معماری،سازه و تاسیسات دست بکار 

درنهایت مشاورین پس از . دهندطرح را به کارفرما ارائه میسپس بر اساس خصوصیات مورد نظر چندی  میشوند

 هنگاه افراد متخصص در معماری و سازه و تاسیسات بآ یند.آمین برآهای مقدماتی ی نقشهدرصدد تهیه ،ییدأت

 .پردازدهای اجرایی در هر مورد میی نقشهانجام محاسبات فنی و تهیه

ها را انجام افرادی که کار متره پروژه که به گیردورد مقدماتی صورت میآپس از طراحی کامل نقشه ها متره و بر

ها ورد هزینهآاند . انان در محاسبه ابعاد و برگویند  و بیشتر در گروه مشاورین مشغول به فعالیتمترور می، می دهند

 .ت کافی دارندخوانی شناخهای مختلف اجرایی و نقشهگاه و مسلط بوده و درمورد انواع مصالح و روشآ

، در جدول ریز متره مترور بر اساس نقشه های اجرایی در داخل جداول شرح عملیات ، تعداد مشابه ، طول ، عرض

یمانکار پیید کارفرما و أارتفاع و یا وزن واحد کار و طول ، سطح ، حجم و یا وزن کل را درج نموده که پس از ت

 .گیردمیمورد استفاده قرار 

ه ایی به نام خالصهخالصه را در برگه ،کردن حجم برگه های ریزمتره و مشابه بودن تعداد زیاد ردیفهابرای کمتر 

 .کنیممتره وارد می

های اجرایی مشخص ی عملیاتی فهرست بها که در ان بهای واحد انجام کار در کلیهها بر اساس دفترچهمترور

-سپس گروه مشاورین با اطالع ا ز این مبلغ هزینه .دهندمی وردی از هزینه کل ساختمانی را ارائهآشده است ، بر

 .ورندآ می بدستتقریبیایی



 موارد خر از جمع تمام اینآو در  دهیم ی مالی انتقال مینتایج حاصل از برگه های خالصه متره را به جدول برگه

 .یدآی کلی عملیات اجرایی بدست میهزینه

تواند برای انتخاب پیمانکار ، کارفرما می .نامندگیرد را پیمانکار میه عهده میانجام عملیات اجرایی را ب هشخصی ک

 .ورد شده و با توجه به زمان و هزینه و کیفیت کار پیمانکار واجد شرایط را انتخاب کندآی بربراساس هزینه

 

 ضرایب مورد استفاده در برآورد

 ضریب منطقه-1

 ضریب طبقات-2

 ضریب ارتفاع-3

 باالسریضریب -4

 ضریب تعدیل-5

 

 ضریب منطقه-1

قیمت های نوشته شده در فهرست بها با فرض انجام کار در مرکز کشور یعنی تهران محاسبه شده است. برای این 

که قیمت ها عمومیت داشته باشد و درتمام کشور قابل استفاده باشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با توجه 

ر نقطه و میزان محرومیت آن منطقه و همچنین چگونگی دسترسی به نیروی انسانی و به ویژگی های هر محل ه

تاسیسات الکتریکی و تاسیسات  ،تامین مصالح ایران را به مناطق مختلف تقسیم کرده و برای هر رسته )ساختمان

به صورت جداگانه و متناسب با صعوبت کار در آن منطقه ضریبی به نام ضریب منطقه در نظر گرفت  (مکانیکی

 .گرددورد کل کار ضرب میآشده است که در بر

 .شودای هر قسمت از کشور به صورت جدول )توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( اعالم میضریب منطقه

 

 

 



 ضریب طبقات-2

ست بها آمده، برای انجام کار در طبقه ی همکف و زیرهمکف در نظرگرفته شده است و اگر قیمت هایی که در فهر

در  طبقات باالتر از همکف و پایین تر از زیر همکف انجام شود، بابت هزینه حمل مصالح به طبقات مذکور و سختی 

رای عملیات کار منظور می اجرای عملیات ضریبی به نام ضریب طبقات به آن تعلق می گیردو در برآورد هزینه اج

 گردد.

 فرمول ضریب طبقات

 

( ضریبی است که به طور جداگانه برای هر ساختمان به )استثنای اقالم کار مربوط به  P) :ضریب طبقات1نکته

شود.)منظور از محوطه سازی تمامی محوطه سازی( محاسبه و به تمام اقالم کارهای ساختمان مربوط و اعمال می

 (.ساختمانی یا تاسیسات مکانیکی و برقی است که در خارج از ساختمان انجام می شودعملیات 

گیرد و از اولین صورت وضعیت :ضریب طبقات به تمام اقالم ساختمان به استثنای مصالح پای کار تعلق می2نکته 

 د.شومنظور می

چنانچه رقم پنجم بعد از ممیز کمتر شود طبقات با چهار رقم اعشار در محاسبات در نظر گرفته می :ضریب3نکته

 شود.و یا بیشتر باشد یک واحد به رقم پنجم بعد از ممیز اضافه می 5باشد، حذف واگر  5از 

 

 ضریب ارتفاع-3

 گیرد.متر ارتفاع تعلق می 3.5ضریبی که  به کار انجام شده در ارتفاع  بیش از 

 

 علت تعلق گرفتن ضریب ارتفاع

 سختی اجرای کار 

  مصالح که ناشی از ارتفاع استافت 

 حمل مصالح 

 اجرا کردن داربست های الزم در ساختمان 



 

 گردد.ی اجرای عملیات منظور می:  ضریب ارتفاع در برآورد هزینه1نکته

 شود.:ضریب ارتفاع شامل مصالح پای کار نمی2نکته

 : ضریب ارتفاع با کم و یا زیاد شدن ارتفاع در حین اجرا ، تغییری نخواهد کرد. 3نکته

 ضریب ارتفاع فرمول

 

   آید :ارتفاع طبقه بیش از ده متر باشد ضریب ارتفاع از رابطه زیر به دست میچنانچه  :4نکته

 

چنانچه رقم پنجم بعد از ممیز کمتر شود ارتفاع با چهار رقم اعشار در محاسبات در نظر گرفته میضریب  :5نکته

 شود.و یا بیشتر باشد یک واحد به رقم پنجم بعد از ممیز اضافه می 5باشد، حذف و اگر 5از 
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مترمربع را به ایمیل باال ارسال نماید تا  150هر دانشجو مدارک یک ساختمان یک یا دو طبقه با متراژ حداکثر 

 نقشه های اجرایی فراهم باشد. ،احلبرای بقیه مر

دانلود  1398جداول ریزمتره ، خالصه متره، برگه ریز مالی و خالصه مالی و همچنین دفترچه فهرست بهاء سال 

 برگه پرینت گرفته شود. 20شود و به غیر از دفترچه فهرست بهاء بقیه موارد هریک 

 

 

 

 

 


