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فرید عزیزي

دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

ریال1841,752,237

ریال284,175,224

ریال358,922,657

ریال439,394,005

ریال6102,424,412

1,126,668,535

( 4 ،3 ،2 تعدیل  (ده دصد ردیف هاي 1،

جمع کل هزینه اجراي کار

( 1385(معادل7%ردیف  1 (رستهساختمان)سال برآورد هزینه اجراي کار  بر اساس فهرست بهاي واحد پایه رشته تًا سیسات برقی

( 3 ،2 4%مجموع ردیف هاي 1، هزینه تجهیز وبرچیدن کارگاه   (معادل

پروژهمترهوبرآورد

واحدمبلغ

تا تاریخ: از تاریخ:

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع

برآورد کلی

ف
ردی

: :کارفرما   پیمانکار :مهندسناظر

1385 (رستهساختمان)سال برآورد هزینه اجراي کار  بر اساس فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه

( 10%ردیف  1 (معادل 1385 (رستهساختمان)سال برآورد هزینه اجراي کار  بر اساس فهرست بهاي واحد پایه رشته تًا سیسات مکانیکی

شرح
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: کارگاه
کارفرما:

مشاور:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   تا تاریخ: از تاریخ:

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع فرید عزیزيساختمان پروژهمترهوبرآورد

: :کارفرما     پیمانکار :مهندسناظر
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: کارگاه
کارفرما:

مشاور:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مبلغهرفصل

طبقاتپیشنهاديمنطقهايبا السريبدون ضرایب

-عملیات تخریب1 01.31.071.051.01فصلاول
-عملیات خاکی با دست2 3,275,974.001.31.071.051.01فصلدوم
-عملیات خاکی باماشین3 726,0371.31.071.051.01فصلسوم
-عملیات بنایی باسنگ4 4,998,2881.31.071.051.01فصلچهارم
(قالبندي چوبی)5 2,450,1401.31.071.051.01فصلپنجم-
(قالبنديفلزي)6 01.31.071.051.01فصلششم-
46,021,6961.31.071.051.01فصلهفتم-کارهاي فوالدي با میلگرد7
22,692,0741.31.071.051.01فصلهشتم-بتندرجا8
170,314,5911.31.071.051.01فصلنهم-کارهاي فوالدي سنگین9

26,632,8751.31.071.051.01فصلدهم-سقف سبک بتنی10
52,229,7481.31.071.051.01فصل یازدهم (آجر کاري و شفته ریزي)11
ك چینی12 01.31.071.051.01فصلدوازدهم-بتن پیش ساخته وبلو
5,447,9001.31.071.051.01فصل سیزدهم-عایقکاري رطوبتی13
(عایقکاري حرارتی)14 01.31.071.051.01فصلچهاردهم
01.31.071.051.01فصلپانزدهم-(کارهاي آزبست سیمان)15

پروژهمترهوبرآورد

0
: :کارفرما     پیمانکار :مهندسناظر

1,071,017

خالصھ فصول

ف
مبلغهرفصلشرح ردیفردی

با اعمال ضرایب

ضریب

0
4,832,571

تا تاریخ: از تاریخ:

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع فرید عزیزيساختمان

67,889,158
0

3,614,337
7,373,252

33,474,338
251,240,506

39,287,632
77,047,000

0
8,036,500

0
0
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: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مبلغهرفصل
طبقاتپیشنهاديمنطقهايبا السريبدون ضرایب

15,380,8201.31.071.051.01فصلشانزدهم-کارهاي فوالدي سبک16
(کارهاي آلومینیومی)17 11,841,4801.31.071.051.01فصلهفدهم
27,211,3921.31.071.051.01فصل هیجدهم-اندودکاري و بند کشی18
12,459,4401.31.071.051.01فصلنوزدهم-کارهاي چوبی19
34,141,1501.31.071.051.01فصل بیستم-کاشی وسرامیک کاري20
10,997,6201.31.071.051.01فصل بیست ویکم-فرش موزائیک21
ك22 76,528,6891.31.071.051.01فصل بیست ودوم-کارهاي سنگی با سنگ پال
16,984,7001.31.071.051.01فصل بیست وسوم-کارهاي پالستیکی2

9,007,4081.31.071.051.01فصل بیست وچهار-برش ونصب شیشه24
122125191.31.071.051.01فصل بیست وپنجم-رنگ آمیزي25
01.31.071.051.01فصل بیست و شش-زیراساس واساس26
01.31.071.051.01فصل بیست هفتم (آسفالت)27
90647851.31.071.051.01فصل بیست وهشتم -حملونقل28

ریال

17,468,024

18,015,365
0
0

13371967

16,223,200
112,891,716

25,055,074

: :کارفرما     پیمانکار :مهندسناظر

841,752,237

40,141,035
18,379,611
50,363,505

ف
ضریبشرح ردیفردی

13,287,327

:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع ساختمان
تا تاریخ: از تاریخ:

خالصھ فصول

جمع کل صورت وضعیت (ابنیه)

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :پروژهمترهوبرآورد

مبلغهرفصل

22,689,101
با اعمال ضرایب
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: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

:     پیمانکار :مهندسناظر

تا تاریخ: از تاریخ:

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع ساختمان پروژهمترهوبرآورد

: کارفرما



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

ك برداري ، پی کنی ، گودبرداري درزمینهاي سخت1 17,100100.491,718,379مترمکعب020103خا
15,500100.491,557,595مترمکعب020401بارگیري موادحاصله  وحمل با هر نوع وسیله دستی تا 50متر2

3,275,974

2,290112.50257,625مترمکعب030104جاکبرداري از زمینهاي سخت با هر وسیله مکانیکی حمل مواد حاصله تا فاصله 20متر1
2,390129.75310,112مترمکعب030701بارگیري موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله 100متر2
210129.7527,248مترمکعب030702بارگیري موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله500متر3
1,010129.75131,052مترمکعب030703بارگیري موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله10 کیلو متر4

726,037

نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

پروژهمترهوبرآورد

-عملیات خاکی با ماشین فصلسوم

محاسبات مالی
مالحظاتبهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف

ف
ردی

3 : جمعفصل

-عملیات خاکی بادست فصلدوم

(ریال) بهايکل مقدار

2 : جمعفصل



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

58,10024.131,401,953مترمکعب040101سنگ چینی درکف ساختمان (بلوکاژ)با سنگ الشه1

163,50020.103,286,023مترمکعب040203بنایی باسنگ ال شه ومال ت ماسه سیمان 1:6 در پی2

3
تهیه و ریختن شن طبیعی در داخل کانالها، اطراف پ یها و لـول ههــا، کــف 
ساختمانها، معابر محوط هها یا هر محل دیگري کــه الزم باشــد، ب هانضــمام

پخش و تسطیح
64,3004.83310,312مترمکعب040504

4,998,288

37,00066.222,450,140مترمکعب040101تهیه وسایل وقالب بندي با استفاده از تخته  ...در پی ها وشناز ها1

2,450,140

نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

پروژهمترهوبرآورد

محاسبات مالی
مالحظات

ف
(ریال)ردی بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف

5 : جمعفصل

فصلچهارم-عملیات بنایی باسنگ

4: جمعفصل
فصلپنجم-قالب بندي چوبی



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

1
تهیه وبریدن و خم کردن میلگردآجدار به قطر تــا ده میلیمــتر بــراي

(AII)5,220704.933,679,730کیلو گرم070201بتن مسلح باسیم پیچی الزم

2
تهیه وبریدن و خم کردن میلگردآجدار بـه قطــر 12تا18 میلیمتر براي

(AII)4,4108,98739,634,769کیلو گرم070202بتن مسلح باسیم پیچی الزم

3
اضافه بهاي مصرف میل گرد، وقتی به صورت خرپــادر تیرچــه هــاي

1551,140176,757کیلو گرم070301پیش ساخته سقف سبک بتنی مصرف.

4
تهیه، ساخت و نصب، میل مهار دنده شده (بولت)ازهر نوع میل 

7,9203202,530,440کیلو گرم070603گرد، با پیچ و مهره مربوط و کارگذاریدر محلهاي الزم، قبل از بتن 

46,021,696

-کارهاي فوالدي با میلگرد فصلهفتم

7 : جمعفصل

ف
دی

ر

(ریال) بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف

نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 
ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع

تا تاریخ: از تاریخ:
پروژهمترهوبرآورد

محاسبات مالی
مالحظات
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: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

1
ــی یاشکســته، بــا 150 کیلو گرم تهیه و اجراي بتن با شن و ماســه شســته طبیع

203,5009.391,910,865مترمکعب080102سیمان در متر مکعب بتن.

2
ــی یاشکســته، بــا 250 کیلو گرم تهیه و اجراي بتن با شن و ماســه شســته طبیع

256,50010.052,577,569مترمکعب080104سیمان در متر مکعب بتن.

3
ــی یاشکســته، بــا 300 کیلو گرم تهیه و اجراي بتن با شن و ماســه شســته طبیع

278,50055.1315,352,313مترمکعب080105سیمان در متر مکعب بتن.

4
ـــا پوکهمعــــدنی و   150 کیلــــو ـــبک ـب تهیــــه و اجــــراي بتــــن ـس

243,00010.242,489,292مترمکعب080201سیمان در متر مکعب بتن.

ــاه ضـــخامت،       5 ــاي بتـــن ریـــزي، هرـگ ــه ردیـــف ـه ــافه بهاـب اـض

15 سانتیمتر یا کمتر باشد.هرگاهضخامت، بتنبرابر
7,48019.44145,404مترمکعب080304

اضافه بها براي کرم بنـدي بــه منظــور هــدایت آب  (حجمکلبتنکهبراي6

1,99010.2420,386مترمکعب080305آن کرم بندي انجام شده مالك محاسبه است).

4,23000مترمربع080308لیس هاي کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت لزوم.7

3,56055196,245مترمکعب080310اضافه بها به ردیف هاي بتن ریزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.8

22,692,074
نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

پروژهمترهوبرآورد

محاسبات مالی
مالحظات

-بتندرجا فصلهشتم

8: جمعفصل

ف
دی

ر

(ریال) بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

1
ــی، کــه تهیه و نصب ستون متشکل از یک یا چند تــیرآهن یانــاودانی یــا نبش

6,1009,291.4556,677,845کیلو گرم090104وصله هاي اتصال و یا ورقهاي تقویتی در آن به کار رفته باشد، ب هطور 

2
تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، با تمام عملیات برشــکاري،

6,6101,706.4011,279,304کیلو گرم090206جوشکاري و اتصالهاي مربوط همراه با وصله هاي الزم براي اتصال

3
تهیه و نصب تیرحمال متشکل از یک تــیرآهن یــا نــاودانی بــدون وصــله یــا

6,1001,5339,352,398کیلو گرم090211ورقهاي تقویتی، همراه با جوشکاریهاي الزم در محل اتصال با عضو دیگر.

4
تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متشکل از دو یا چند تیرآهن یا نــاودانی، در
6,16010,07562,059,536کیلو گرم090212صورتی که ورقهاي اتصال ووصل ههاي تقویتی در آن ب هکار رفته باشد، با

5
ــل (نبشی، تیرآهن، تهیه و نصب باد بند که هر عضو آن از یک یا چنــد پروفی

6,5102,49716,256,772کیلو گرم090402ناودانی و مانند آن)تشکیل شده باشد با تمام قطعات اتصال، برشکاري،

6
اضافه بها به ردي فهاي تیر و تیرحمال درصورت تغییر ارتفاع جـان تـیرآهن  

1,0106,0456,105,814کیلو گرم090601به روش النه زنبوري بدون  استفاده از ورق براي افزایش ارتفاع جان، با 

7
تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهاي بتنی یا بنــایی

72801,0927,946,702کیلو گرم090701قبل از اجراي کارهاي یاد شده، از نبشی، سپري، ورق، تسمه، میل گرد و 

تهیه و اجراي نبشی لبه پله، آبچکان و سایر مواردهمراه با بریدن، جوشکاري            8

5860108.57636,220کیلو گرم090703و ساییدن.

170,314,591
نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

پروژهمترهوبرآورد

محاسبات مالی
مالحظات

9: جمعفصل

-کارهاي فوالدي سنگین فصلنهم

ف
(ریال)ردی بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

1
اجراي سقف بتنی بــه ضــخامت 30 سانتیمتر با تیرچه وبلوك توخالی
سفالی، شامل تهیه تمام مصالح بهاستثناي می لگــرد، و همچنیــن تهیــه

تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.
89,900296.2526,632,875مترمربع100203

26,632,875

آجرکاري باآجر فشاري به ضخامت یک و نیم آجــر و بیشــتر و مــالت ماســه1

283,00010.703,028,100مترمکعب110201سیمان 1:6

62,100148.629,229,302مترمربع110205دیوار یک آجره با آجر فشاري و مالت ماسه سیمان .21:6

31,60032.421,024,472مترمربع110208دیوار نیم آجره با آجر فشاري و مالت ماسه سیمان .31:6

22 سانتیمتر و4 12تا آجر کاري با بلــوك ســفالی (آجر تیغه اي)بهضخامت.
358,50091.5632,824,260مترمکعب110402مالت ماسه سیمان

ـــک 5 ــــل و    150 کیلوگــــرم آـه شــــفته ریــــزي بــــا خــــاك مح

شکفتهدرمترمکعبشفته
66,30017.251,143,940مترمکعب110901

ك (دوغابی)با سطح مقطع تا سانتیمتر مربع بامالت ماسه6 ــال نماچینی با آجر پ

68,60072.594,979,674مترمربع111001سیمان 1:5 ، شامل دوغا بریزي درپشت آجر.

52,229,748

پروژهمترهوبرآورد

محاسبات مالی
مالحظات

ک بتنی -سقف سب فصلدهم

ف
(ریال)ردی بهايکل مقدار

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

بهايواحدواحد شمارهفهرست

11 جمعفصل

شرح ردیف

نماینده کارفرما :نماینده مشاور :

10 جمعفصل
فصل یازدهم -آجرکاري وشفته ریزي

نماینده پیمانکار :



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

1
ــی بــراي   ک الیــه گون عایق کاري رطوبتی، با دو قشر اندود قـیر و ـی

13,10045.85600,635مترمربع130201سطوح حمامها، توالتها و روي پی ها.

2
عایق کاري رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونی براي براي             

19,90056.401,122,360مترمربع130204سایر سطوح.

3
عایق کاري رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی اســتر

و تیشو به ضخامت  4میلیمتر، به انضمام قشرآستر براي سطوح حمامها،توالت ها
17,40069.981,217,652مترمربع130303

4
عایق کاري رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی اســتر

و تیشو به ضخامت 4 میلیمتر، به انضمام قشرآستر براي سایر سطوح
16,100155.732,507,253مترمربع130304

327.965,447,900

فصل سیزدهم-عایقکاري رطوبتی

13: جمعفصل

(ریال) بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف

نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

پروژهمترهوبرآورد

محاسبات مالی
مالحظات

ف
دی

ر



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

1
تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهنی ازپروفیلهاي تو خالی، بــا

7,1401,365.009,746,100گیلو گرم160104جاسازي و دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوشکاري وساییدن الزم.

2
تهیه مصالح و زیرسازي سقفهاي کاذب بــا نبشی،ســپري، میــل گــرد و

6,050504.003,049,200گیلو گرم160204مانندآن.

3
ــد تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کالهک دودکش و مانن

12,60070.00882,000گیلو گرم160305آن با ورق سفید گالوانیزه، لحیم کاري، پرچ و سایر کارهاي الزم روي آن.

6,760252.001,703,520گیلو گرم160406تهیه و نصب صفحات رابیتس براي سقف کاذب یا کارهاي مشابه آن.4

15,380,820

فصلهفدهم-کارهاي آلومینیومی

1
ــی کــه درآن از میــل تهیــه ، ســاخت ونصــب در وپنجــره آلومینیوم

25,900457.2011,841,480گیلو گرم170101گردآهنی استفاده شده باشد

11,841,480 17: جمعفصل
نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

پروژهمترهوبرآورد

محاسبات مالی
مالحظات

ف
ردی

فصلشانزدهم-کارهاي فوالدي سبک

16: جمعفصل

(ریال) بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

ك.1 21,800554.2012,081,560مترمربع180201شمشه گیري سطوح قایم و سقفها، با مالت گچ وخا

2.5سانتیمتر،روي سطوح قایم2 8,700251.222,185,614مترمربع180202اندودگچوخاكبهضخامتتا

3/ 11,100302.983,363,078مترمربع180203اندودگچوخاكبهضخامتتا2.5سانتیمتر،براي زیر سقفها

6,580251.221,653,028مترمربع180204سفید کاري روي سطوح قایم و پرداخت آن با گچ کشته.4

8,590302.982,602,598مترمربع180205سفید کاري زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته.5

6
اندود ســیمانی بــه ضــخامت حــدود 3 سانتیمتر، روي .سطوح قایم، با مالت

15,50067.801,050,900مترمربع180305ماسه سیمان 1:

7
.سطوح افقی، با مالت اندود ســیمانی بــه ضــخامت حــدود 3 سانتیمتر، روي 

13,300260.063,458,798مترمربع180309ماسه سیمان 1:

8
بند کشی نماي سنگی با سنگ پالك و مـالت ماسـه سـیمان    1:4 ، در صورتی

6 میلیمتر وبیشتر باشد. 5,240155.69815,816مترمربع180808کهضخامتبند

27,211,392 18: جمعفصل

فصل هیجدهم-اندود کاري وبندکشی

(ریال) بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف

نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

پروژهمترهوبرآورد

محاسبات مالی
مالحظات

ف
ردی



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

1
تهیه و ساخت کالف در چوبی به ابعــاد 6*3.8  سانتیمتریا مقطع معادل آن، با
چوب نراد خارجی ، همراه با دو قید چوبی بــه ابعــاد 6*3.8 یا معدل آن به

20 سانتیمتر براي نصب قفل. طول
26,20029.40770,280مترمربع190202

2
تهیه، ساخت و جا گذاري شبکه بــه ابعــاد  داخــل  7*7 سانتیمترداخل کالف

24,70029.40726,180مترمربع190304چوبی در، از چوب نراد خارجی به ضخامت 6 میلیمتر.

ــی بــه ضــخامت 34 ـی  داخل تهیه و نصب پوشش دو روي در، با تخته ســه الـی

102,50029.403,013,500مترمربع190401میلیمتر، با پرس کردن.

17,40014.00243,600لنگه190501نصب در چوبی و یراق کوبی آن (بدون بهایی را قآالت).4

5
(MDFرنگـی بـه   PVC) تهیـه و ســاخت در کمــد و گنجــه از ام .دي.اف
ـــــوار محیـــــــط آن ــــب نــ ــــــتر و نصـــ 16 میلیـم ــخامت 121,50030.163,664,440مترمربع190706ضـــــ

6
تهیه مصالح و طبقه بندي و تقسیمات داخلی کمدها و  گنج ههــا بــا ام.دي.

(MDF)رنگی به ضخامت     16 میلیمتر با تکی هگا ههاي الزم برحسب         اف
سطوح طبقات و تقسیمات داخلی و نیز نصب نوار پی.وي.سی.

134,00030.164,041,440مترمربع190802

12,459,440
نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

پروژهمترهوبرآورد

محاسبات مالی
مالحظات

ف
ردی

19: جمعفصل

فصلنوزدهم-کارهاي چوبی

(ریال) بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

6 دسیمتر مربع.1 82000232.6519,077,300مترمربع200106کاشی کاري با کاشی لعابی با سطح بیش از 5تا

4 دسیمتر مربع2 68,50052.253,579,125مترمربع200302نصب سرامیک لعابدار با سطح 2.5تا

22 دسیمتر مربع3 72,500158.4111,484,725مترمربع200309نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 16تا

34,141,150

57,700190.6010,997,620مترمربع210503فرش کف با موزاییک ماشینی طرح گرانیت.1

10,997,620

ک فصل بیست و یکم  -فرش کف با موزایی
20: جمعفصل

(ریال) بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف

محاسبات مالی
مالحظات

ف
ردی

ک کاري فصل بیستم -کاشی و سرا می

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

پروژهمترهوبرآورد

21: جمعفصل
نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

1
ــی ك چیــنی الیگــودرز در ســطوح افق تهیه و نصب ســنگ پــال

2 سانتیمتر بهضخامت1.5تا
119,50072.878,707,965مترمربع220404

ـی   2 ك چیــنی ازنــا در ســطوح افـق ــال تهیــه و نصــب ســنگ پ
2 سانتیمتر 182,500155.6928,413,425مترمربع220405بهضخامت1.5تا

3
ــی تهیه و نصــب ســنگ گرانیــت گــل پنبــه اي در ســطوح افق

2 سانتیمتر 185,500200.1137,120,405مترمربع220504بهضخامت1.5تا

4
ك در ســطوح اضافه بها نسبت به ردیفهاي تهیــه و نصــب ســنگ پــال

ك در سطوح قایم نصب شوند. 4,390301.971,325,648مترمربع220601افقی، در صورتی که سنگهاي پال

تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 10 سانتیمتر و به ضخامت 51

6,960138.11961,246مترطول220703سانتیمتر از انواع سنگ چینی.

76,528,689

ك فصل بیست ودوم-کارهاي سنگی با سنگ پال

(ریال) بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف

22: جمعفصل

نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

محاسبات مالی
مالحظات

ف
ردی

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

پروژهمترهوبرآورد



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

تهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل تا ،         U.P.V.Cمساحت1

/.مترمربع. 515,00032.9816,984,700مترمربع75231101

16,984,700

85,40082.727,064,288مترمربع240401تهیه و نصب شیشه 4 میلیمتري رفلکتیو (بازتابنده)رنگی.1

2
اضافه بها نسبت به ردیف هاي تهیه و نصب شیشه اگــر شیشــه بــه

10,700181.601,943,120مترطول240706صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، بر حسب محیط شیشه.

9,007,408

پروژهمترهوبرآورد

فصل بیست وچهارم-برش و نصب شیشه

24: جمعفصل

محاسبات مالی
مالحظات

ف
دی

ر

23: جمعفصل

فصل بیست  وسوم-کارهاي پالستیکی

(ریال) بهايکل مقدار

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

بهايواحدواحدشمارهفهرست

نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

شرح ردیف

نماینده کارفرما :



Do NOT COPY

: کارگاه
فرید عزیزيکارفرما:

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

1
تهیه مصالح و اجراي یک دست رنگ ضد زنــگ روي اســکلت

1959,291.451,811,833گیلو گرم250301فلزي.

2
تهیه مصالح و اجراي یک دست رنگ ضد زنگ روي کارهــاي

6,03030.00180,900مترمربع250302فلزيبهاستثناياسکلتهايفلزي.

21,30060.301,284,390مترمربع250304تهیه مصالح و اجراي رنگ روغنی کامل روي کارهاي فلزي3

4
ــل روي در و ســایر کارهــاي تهیه مصالح و اجراي رنگ روغــنی کام

20,30058.801,193,640مترمربع250401چوبی.

تهیه مصالح و اجراي رنگ روغنی کامل روي اندود گچی 5

15,500251.223,893,910مترمربع250501دیوارها و سقفها.

تهیه مصالح و اجراي رنگ پالستیک کامل روي اندود گچی 6

12,700302.983,847,846مترمربع250502دیوارها و سقفها.

12,212,519

محاسبات مالی
مالحظات ف

دی
ر

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 
ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع

تا تاریخ: از تاریخ:
پروژهمترهوبرآورد

25: جمعفصل

نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

فصل بیست وپنجم-رنگ آمیزي

(ریال) بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف



Do NOT COPY

: کارگاه
: فرید عزیزيکارفرما

:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   مشاور

1
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نســبت بــه مــازاد بــر  30کیلومتر تا

75 کیلومتر. -کیلومتر280101فاصله 2656,2261,649,890تن

2
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نســبت بــه مــازاد بــر  75کیلومتر تا

-کیلومتر280102فاصله150 کیلومتر. 1804,864875,520تن

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  150کیلومتر تا 3

-کیلومتر280103فاصله300 کیلومتر. 1155,720657,800تن

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  300کیلومتر تا 4

-کیلومتر280104فاصله450 کیلومتر. 933,050283,650تن

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 575

-کیلومتر280201کیلومتر. 2954,5451,340,775تن

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 75کیلومتر تا فاصله 6150

-کیلومتر280202کیلومتر. 2007,5751,515,000تن

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 7

-کیلومتر300280203 کیلومتر. 12515,1501,893,750تن

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 300کیلومتر تا فاصله 8

-کیلومتر450280204 کیلومتر. 1058,080848,400تن

9,064,785

فصل بیست وهشتم-حملونقل

(ریال) بهايکل مقدار بهايواحدواحدشمارهفهرستشرح ردیف

نماینده کارفرما :نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :
25: جمعفصل

محاسبات مالی
مالحظات

ف
ردی

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ: از تاریخ:

پروژهمترهوبرآورد


