
Do NOT COPY

کارگاه:
: فرید عزیزيکارفرما

مشاور:

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار : نماینده مشاور :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  



Do NOT COPY

کارگاه:
: فرید عزیزيکارفرما

: مشاور

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

1F1     13.94مترمکعب02010324.101.701.00پی
2F2     10.66مترمکعب02010314.102.601.00پی
3F3     9.88مترمکعب02010322.601.901.00پی
4F4     9.61مترمکعب02010313.103.101.00پی
5F5     13.94مترمکعب02010324.101.701.00پی
6F6     10.92مترمکعب02010314.202.601.00پی
7T1 5.20مترمکعب02010322.001.301.00شناژ
8T2 5.60مترمکعب02010322.001.401.00شناژ
9T3 4.96مترمکعب02010321.551.601.00شناژ

10T4 5.60مترمکعب02010322.001.401.00شناژ
90.31مترمکعبجمع

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترهفصلدوم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
ردی

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

-عملیات خاکی بادست فصلدوم
ك برداري ، پی کنی ، گودبرداري درزمینهاي سخت 020103خا

ردیف 1تا10
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کارگاه:
: فرید عزیزيکارفرما

: مشاور

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتمادامھ

90.31مترمکعبنقل از ردیف  1تا1110
12T5 4.40مترمکعب02010322.001.101.00شناژ
13T6 2.42مترمکعب02010321.101.101.00شناژ
14T7 1.54مترمکعب02010321.100.701.00شناژ
15T8 1.19مترمکعب02010311.400.851.00شناژ
16T9 0.63مترمکعب02010311.400.451.00شناژ

100.49آیتمجمع

آیتم
100.49مترمکعبمعادل حجم آیتم 1020103

100.49آیتمجمع

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :پروژهمترهوبرآورد

:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع ساختمان
تا تاریخ:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   از تاریخ:

مترهفصلدوم

ف
مالحظاتواحدارتفاععرضطولشرح عملیاتردی

نماینده کارفرما :

020103

مترمکعب

020401بارگیري موادحاصله  وحمل با هر نوع وسیله دستی تا 50متر

020103

مترمکعب020401

نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :
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کارگاه:
: فرید عزیزيکارفرما

: مشاور

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

112.50مترمکعب030104112.5010.000.90خاکبرداریرداري کل سطح 1

112.50آیتمجمع
آیتم

112.50مترمکعب030701معادل آیتم 1030104
ك برگشتی چهت شفته آهگ2 17.25مترمکعب030701مقدار خا

129.75آیتمجمع
آیتم

129.75مترمکعب030702معادل آیتم 1030104
آیتم

129.75مترمکعب030703معادل آیتم 1030104
نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

فصلسوم-عملیات خاکی باماشین

مترمکعب030104

خاکبرداري در زمینهاي سخت با هر وسیله مکانیکی حمل مواد حاصله تا فاصله 20متر

فصلسوم
شرح عملیات

ف
دی

ر

030104

مالحظاتارتفاع

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

030701 بارگیري موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله 100متر

مترمکعب030104

030702 بارگیري موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله500متر

30703بارگیري موادحاصل ازعملیات خاکی وحمل آن با کامیون تا فاصله10 کیلو متر
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: کارگاه
: فرید عزیزيکارفرما

: مشاور

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

1B1 13.28مترمکعب401011111.84.50.25بلوکاژ کف پیلوت قسمت
2B2 3.15مترمکعب40101114.52.80.25بلوکاژ کف پیلوت قسمت
3B3 0.85مترمکعب40101113.11.10.25بلوکاژ کف پیلوت قسمت
4B4 0.74مترمکعب40101113.10.950.25بلوکاژ کف پیلوت قسمت
5B5 1.36مترمکعب40101113.21.70.25بلوکاژ کف پیلوت قسمت
6B6 2.25مترمکعب40101114.52.000.25بلوکاژ کف پیلوت قسمت
7B7 1.87مترمکعب40101113.252.30.25بلوکاژ کف پیلوت قسمت
8B8 0.64مترمکعب40101112.551.000.25بلوکاژ کف پیلوت قسمت

24.13آیتمجمع

نماینده کارفرما :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

40101

مترمکعب040101

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

ارتفاع

نماینده پیمانکار :

سنگ چینی درکف ساختمان (بلوکاژ)با سنگ الشه

گ -عملیات بنایی باسن فصلچهارم

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

]چهارم فصل
مالحظاتشرح عملیات

ف
ردی

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

1F1     2.79مترمکعب4020324.101.700.20پی
2F2     2.13مترمکعب04020314.102.600.20پی
3F3     1.98مترمکعب04020322.601.900.20پی
4F4     1.92مترمکعب04020313.103.100.20پی
5F5     2.79مترمکعب04020324.101.700.20پی
6F6     2.18مترمکعب04020314.202.600.20پی
7T1 1.04مترمکعب04020322.001.300.20شناژ
8T2 1.12مترمکعب04020322.001.400.20شناژ
9T3 0.99مترمکعب04020321.551.600.20شناژ

10T4 1.12مترمکعب04020322.001.400.20شناژ
18.06مترمکعبجمع

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

040203بنایی باسنگ ال شه ومال ت ماسه سیمان 1:6 در پی

ردیف 1تا10

مترهفصلچهارم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
ردی

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتمادامھ

18.06مترمکعبنقل از ردیف  1تا1110
12T5 0.88مترمکعب04020322.001.100.20شناژ
13T6 0.48مترمکعب04020321.101.100.20شناژ
14T7 0.31مترمکعب04020321.100.700.20شناژ
15T8 0.24مترمکعب04020311.400.850.20شناژ
16T9 0.13مترمکعب04020311.400.450.20شناژ

20.10آیتمجمع

نماینده کارفرما :

040203

مترمکعب 040203

نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

مترهفصلچهارم

ف
مالحظاتواحدارتفاععرضطولشرح عملیاتردی

:پروژهمترهوبرآورد صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   از تاریخ:
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: کارگاه
: فرید عزیزيکارفرما

: مشاور

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

شن ریزي کف پیلوت روي بلو کاژ      قسمت 1
B1

2.66مترمکعب401011111.84.50.05
شن ریزي کف پیلوت روي بلو کاژ       قسمت 2

B2
0.63مترمکعب40101114.52.80.05

شن ریزي کف پیلوت روي بلو کاژ      قسمت 3
B3

0.17مترمکعب40101113.11.10.05
شن ریزي کف پیلوت روي بلو کاژ      قسمت 4

B4
0.15مترمکعب40101113.10.950.05

شن ریزي کف پیلوت روي بلو کاژ      قسمت 5
B5

0.27مترمکعب40101113.21.70.05
شن ریزي کف پیلوت روي بلو کاژ      قسمت 6

B6
0.45مترمکعب40101114.52.000.05

شن ریزي کف پیلوت روي بلو کاژ      قسمت 7
B7

0.37مترمکعب40101113.252.30.05
شن ریزي کف پیلوت روي بلو کاژ      قسمت 8

B8
0.13مترمکعب40101112.551.000.05
4.83آیتمجمع

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

فصلچهارم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
دی

ر

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

40504
تهیه و ریختن شن طبیعـی در داخـل کانالهـا، اطـراف پـی هـا و لولــه هــا، کــف      
ساختمانها، معابر محوط هها یا هر محل دیگري که الزم باشد، به انضــمام پخــش و

تسطیح

مترمکعب040504
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: کارگاه
: فرید عزیزيکارفرما

: مشاور

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

1(1) 3.92مترمربع050101141.40.70قالببنديقسمت
2(1) 7.28مترمربع050101142.60.70قالببنديقسمت
3(2) 3.01مترمربع050101122.150.70قالببنديقسمت
4(2) 3.64مترمربع050101122.60.70قالببنديقسمت
5(2) 2.38مترمربع050101121.70.70قالببنديقسمت
6(2) 2.03مترمربع050101121.450.70قالببنديقسمت
7(2) 1.12مترمربع050101120.80.70قالببنديقسمت
8(2) 1.19مترمربع050101120.850.70قالببنديقسمت
9(2) 1.05مترمربع050101120.750.70قالببنديقسمت

10(2) 0.70مترمربع050101120.50.70قالببنديقسمت
11(2) 3.36مترمربع050101180.60.70قالببنديقسمت
7.00مترمربع05010111100.70ضلع شمالی12

36.68آیتمجمع مترمربع

فصلپنجم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
ردی

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

050101
تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از تخته نرادخارجی، درپ یها و 

شناژهايمربوطبهآن.

فصلپنجم-قالب بندي چوبی

050101
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: کارگاه
: فرید عزیزيکارفرما

: مشاور

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

36.68
0.00آیتم

13(3) 3.64مترمربع050101122.60.70قالببنديقسمت
14(3) 3.01مترمربع050101122.150.70قالببنديقسمت
15(3) 1.82مترمربع050101121.30.70قالببنديقسمت
16(3) 1.47مترمربع050101121.050.70قالببنديقسمت
17(3) 1.12مترمربع050101120.80.70قالببنديقسمت
18(3) 1.19مترمربع050101120.850.70قالببنديقسمت
19(3) 3.36مترمربع050101180.60.70قالببنديقسمت
20(3) 0.70مترمربع050101120.50.70قالببنديقسمت
21(3) 1.05مترمربع050101120.750.70قالببنديقسمت
22(4) 3.64مترمربع050101122.60.70قالببنديقسمت
23(4) 2.38مترمربع050101121.70.70قالببنديقسمت
24(5) 3.71مترمربع050101122.650.70قالببنديقسمت
25(5) 2.45مترمربع050101121.750.70قالببنديقسمت

66.22آیتمجمع
نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

050101 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از تخته نرادخارجی، درپ یها و 

شناژهايمربوطبهآن.

7 نقل ردیف 1تا12صفحه

050101

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترمربع

فصلپنجم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
ردی
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: کارگاه
: فرید عزیزيکارفرما

: مشاور

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

325.78کیلو گرم07020112402.20.617  میلگرد آجدار نمره  10     خاموت 11
154.00کیلو گرم0702011962.60.617  میلگرد آجدار نمره  10     خاموت 22
225.15کیلو گرم0702013404.750.395    میلگرد آجدار نمره 8زیگزاک تیرچھ3

704.93آیتمجمع

آیتم

225.15کیلو گرم070203نقل ازآیتم 070201  ردیف 13
915.22کیلو گرم070203نقل ازآیتم 070202  ردیف11تا213

1140.37آیتمجمع

آیتم

1POS - 1 1015.20کیلو گرم07020213614.12.00  میلگرد آجدار نمره  18
2POS - 2 1369.60کیلو گرم07020216410.72.00میلگرد آجدار نمره 18

070202

070203

کیلو گرم070203

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

070201 تهیه وبریدن و خم کردن میلگردآجدار به قطر تـا ده میلیمـتر بـراي بتـن    

(AII)مسلح باسیم پیچی الزم

-کارهاي فوالدي با میلگرد فصلهفتم

تهیه وبریدن و خم کردن میلگردآجدار بــه قطــر12تا18 میلیمتر براي بتن
(AII)مسلح باسیم پیچی الزم

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

کیلو گرم070202

اض  افھ بھ  ای مص  رف می  ل گ  رد، وق  تی ب  ھ ص  ورت خرپ  ادر تیرچ  ھ ھ  ای   
پیش ساختھ سقف سبک بتنی مصرف.

فصلهفتم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
ردی
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: کارگاه
: فرید عزیزيکارفرما

: مشاور

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

2384.80کیلو گرمنقلازصفحهقبل
3POS - 3 144.00کیلو گرم0702021164.52.00میلگرد آجدار نمره 18
4POS - 4 153.60کیلو گرم0702021243.22.00میلگرد آجدار نمره 18
5POS - 5 312.80کیلو گرم0702021344.62.00میلگرد آجدار نمره 18
6POS - 6 54.00کیلو گرم0702021102.72.00میلگرد آجدار نمره 18
7POS - 7 187.20کیلو گرم0702021362.62.00میلگرد آجدار نمره 18
8POS - 8 124.00کیلو گرم0702021203.12.00میلگرد آجدار نمره 18
9POS - 9 268.80کیلو گرم0702021642.12.00میلگرد آجدار نمره 18

10POS - 10 105.60کیلو گرم0702021242.22.00میلگرد آجدار نمره 18
2701.80کیلو گرم0702023404.7531.58   میلگرد آجدار نمره 16        پایین تیرچھ.11
506.16کیلو گرم0702023404.7510.888   میلگرد آجدار نمره 12       باال ی تیرچھ.12
181.50کیلو گرم0702023400.2551.21   میلگرد آجدار نمره 16      مونتاژ تیرچھ13
948.00کیلو گرم0702023402.521.58   میلگرد آجدار نمره 16     منفی تکیھ کاه کناری14
758.40کیلو گرم070202340411.58   میلگرد آجدار نمره 16   منفی تکیھ کاه میانی15
87.85کیلو گرم0702023212.111.210   میلگرد آجدار نمره 14   کالف میانی16
68.97کیلو گرم070202329.511.210   میلگرد آجدار نمره 14   کالف میانی17

8987.48آیتم

فصلهفتم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
ردی

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :
کیلو گرم070202 جمع
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: کارگاه
: فرید عزیزيکارفرما

: مشاور

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

319.50کیلو گرم07060319013.55    میلگرد آجدار نمره 124
319.50آیتم

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

ـل مهـار دنـده شـده     (بولت)ازهر نوع میل گرد، با پیچ و تهیه، ساخت و نصب، می

070603مهره مربوط و کارگذاریدر محلهاي الزم، قبل از بتن ریزي.

070603 جمع

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

کیلو گرم

فصلهفتم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
دی

ر
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: کارگاه
: فرید عزیزيکارفرما

: مشاور

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

1B1 5.19مترمکعب0801021111.84.40.10بتن مگر کف پیلوت قسمت
2B2 1.21مترمکعب080102114.42.750.10بتن مگر  کف پیلوت قسمت
3B3 0.34مترمکعب080102113.11.10.10بتن مگر  کف پیلوت قسمت
4B4 0.28مترمکعب080102113.10.90.10بتن مگر  کف پیلوت قسمت
5B5 0.54مترمکعب080102113.21.70.10بتن مگر  کف پیلوت قسمت
6B6 0.88مترمکعب080102114.42.000.10بتن مگر  کف پیلوت قسمت
7B7 0.72مترمکعب080102113.252.20.10بتن مگر  کف پیلوت قسمت
8B8 0.23مترمکعب080102112.550.90.10بتن مگر  کف پیلوت قسمت

9.39آیتمجمع مترمکعب

مترهفصلهشتم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات ف

دی
ر

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

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

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

-بتندرجا فصلهشتم
تھی  ھ و اج  رای بت  ن ب  ا ش  ن و ماس  ھ شس  تھ طبیع  ی یاشکس  تھ، ب  ا    150

080102کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.

040101
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

1F1 1.39مترمکعب1008010424.101.700.10سانتیمتر بتن روي پی
2F21.07مترمکعب1008010414.102.600.10سانتیمتر بتن روي پی
3F30.99مترمکعب1008010422.601.900.10سانتیمتر بتن روي پی
4F40.96مترمکعب1008010413.103.100.10سانتیمتر بتن روي پی
5F51.39مترمکعب1008010424.101.700.10سانتیمتر بتن روي پی
6F61.09مترمکعب1008010414.202.600.10سانتیمتر بتن روي پی
7T10سانتیمتر بتن روي    سنگاري

چینی چینی1
0.52مترمکعب08010422.001.300.10

8T2 10سانتیمتر بتن روي    سنگاري
چینی چینی

0.56مترمکعب08010422.001.400.10
9T3 10سانتیمتر بتن روي    سنگاري

چینی چینی
0.50مترمکعب08010421.551.600.10

10T4 10سانتیمتر بتن روي
سنگاریاري چینی چینی

0.56مترمکعب08010422.001.400.10
9.03مترمکعبجمع

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترهفصلهشتم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
ردی

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

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

080104سیمان در متر مکعب بتن.

ردیف 1تا10
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتمادامھ

9.03مترمکعبنقل از ردیف  1تا1110
12T5 10سانتیمتر بتن روي    سنگاري

چینی چینی
0.44مترمکعب08010422.001.100.10

13T6 10سانتیمتر بتن روي    سنگاري
چینی چینی

0.24مترمکعب08010421.101.100.10
14T7 10سانتیمتر بتن روي    سنگاري

چینی چینی
0.15مترمکعب08010421.100.700.10

15T8 10سانتیمتر بتن روي    سنگاري
چینی چینی

0.12مترمکعب08010411.400.850.10
16T9 10سانتیمتر بتن روي    سنگاري

چینی چینی
0.06مترمکعب08010411.400.450.10
10.05آیتمجمع

مالحظات

:پروژهمترهوبرآورد صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   از تاریخ:

نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :

مترهفصلهشتم

ف
واحدارتفاععرضطولشرح عملیاتردی

نماینده کارفرما :

080104

مترمکعب 080104
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

1F1     7.45مترمکعب08010523.801.400.70پی
2F2     5.32مترمکعب08010513.802.000.70پی
3F3     4.48مترمکعب08010522.001.600.70پی
4F4     4.38مترمکعب08010512.502.500.70پی
5F5     7.64مترمکعب08010523.901.400.70پی
6F6     5.46مترمکعب08010513.902.000.70پی
7T1 3.64مترمکعب08010522.601.000.70شناژ
8T2 2.91مترمکعب08010522.600.800.70شناژ
9T3 3.01مترمکعب08010522.151.000.70شناژ

10T4 2.91مترمکعب08010522.600.800.70شناژ
47.20مترمکعبجمع

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترهفصلهشتم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
ردی

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

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

سیمان در متر مکعب بتن.
080105

ردیف 1تا10
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتمادامھ

47.20مترمکعبنقل از ردیف  1تا1110
12T5 3.28مترمکعب08010522.600.900.70شناژ
13T6 1.90مترمکعب08010521.700.800.70شناژ
14T7 1.46مترمکعب08010521.300.800.70شناژ
15T8 0.81مترمکعب08010511.450.800.70شناژ
16T9 0.48مترمکعب08010510.850.800.70شناژ

55.13آیتمجمع
آیتم

11.62مترمکعب0802011112.109.600.10کرمبنديبامبابتنسبک1
1.37-مترمکعب14.92.80.1-0802011کسر می شود سطح نور گیر2

10.24آیتمجمع

:پروژهمترهوبرآورد صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

ساختمان:سه طبقه مسکونی با زیر بناي 375مترمربع
تا تاریخ:دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد   از تاریخ:

مترهفصلهشتم

ف
دی

مالحظاتواحدارتفاععرضطولشرح عملیاتر

ـــــو ـــــدنی و   150 کیل ـــبک بـــــا پوکهمع ــــن ســ تهیـــــه و اجـــــراي بـت

080201سیمان در متر مکعب بتن.

نماینده کارفرما :

080105

مترمکعب 080105

مترمکعب080105

نماینده مشاور :نماینده پیمانکار :
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

9.39مترمکعب080304معادل آیتم 1080102
10.05مترمکعب080304معادل آیتم 2080104

19.44آیتمجمع
آیتم

10.24مترمکعب080201معادل آیتم 1080102
10.24آیتمجمع

آیتم

55.13مترمکعب080310معادل آیتم 1080105
55.13آیتمجمع

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

ــاه ضـــخامت،         ــزي، هرـگ ـن رـی ــاي بتــ ـــف ـه ــه ردی ــافه بهاـب اـض

15 سانتیمتر یا کمتر باشد.هرگاهضخامت، بتنبرابر
080304

080304

مترهفصلهشتم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
دی

ر

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترمکعب
اضافه بها براي کرم بندي به منظــور هــدایت آب (حجمکلبتنکهبرايآنکرم

ك محاسبه است). 080305بندي انجام شده مال

مترمکعب080305

080310اضافه بها به ردیف هاي بتن ریزي، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.

مترمکعب08310
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

1IPE 16 C-- 3719.32کیلو گرم10901042210.7015.80-
2IPE 16 C-- 884.80کیلو گرم2090104414.015.80-
3IPE 16 C-- 758.40کیلو گرم309010441215.80-
4PL ( 3700 * 200 * =1742.70Sکیلو گرم090104303.700.0027850(10 0.002

5PL ( 200 * 100 * =511.82Sکیلو گرم090104326.100.0027850(10 0.002

6PL ( 700 * 200 * =791.28Sکیلو گرم09010472.700.0027850(10 0.002

7BPL ( 500 * 500 * صفحهستون883.13کیلو گرم09010415.500.0157850(30

9291.45آیتمجمع
آیتم

1IPE 16 1279.80کیلو گرم090104355.4015.8تیریزي پله
2IPE 16 426.60کیلو گرم090104155.4015.8تیریزي خر پشته

1706.40آیتمجمع

مترمکعب
تهیه و نصب ستون متشکل از یک یا چند تیرآهن یاناودانی یا نبشی، که وصله هاي اتصــال و

090206یا ورقهاي تقویتی در آن به کار رفته باشد، ب هطور کامل.

مترمکعب090206

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترهفصلنهم
مالحظاتارتفاعشرح عملیات

ف
دی

ر

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

-کارهاي فوالدي سنگین فصلنهم
تهیه و نصب ستون متشکل از یک یا چند تیرآهن یاناودانی یا نبشی، که وصله هاي اتصــال و

090104یا ورقهاي تقویتی در آن به کار رفته باشد، ب هطور کامل.

09104
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

1C IPE 16 POS( 1113.90کیلو گرم090211354.7015.80(9
2PL ( 700 * 200 * =263.76Sکیلو گرم090211310.700.00167850(8 0.0016

155.52کیلو گرم090211320.1221.60نبشی نمره 12 تکیه گاه3
1533.18آیتمجمع

آیتم

1IPE 16 POS( 654.12کیلو گرم090212362.3015.80(1
2C IPE 16 POS( 663.60کیلو گرم090212343.5015.80(2
3C IPE 16 POS( 587.76کیلو گرم090212343.1015.80(3
4IPE 16 POS( 492.96کیلو گرم090212342.6015.80(4
5C IPE 16 POS( 891.12کیلو گرم090212344.7015.80(10

3289.56کیلو گرمجمع
نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

090211

تهیه و نصب تیرحمال متشکل از یک تیرآهن یا نــاودانی بــدون وصــله یــا ورقهــاي

تقویتی، همراه با جوشکاریهاي الزم در محل اتصال با عضو دیگر.

مترمکعب

تهیه، ساخت و نصب تـیر حمـال، متشــکل از دو یــا چنــد تــیرآهن یــا نــاودانی، در  
090212صورتی که ورقهاي اتصال ووصل ههاي تقویتی در آن ب هکار رفته باشد، با

مترهفصلنهم
مالحظاتشرح عملیات

ف
ارتفاعردی

090211

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

3289.56کیلو گرمنقلازصفحهقبل
6C IPE 18 POS( 2120.64کیلو گرم090212384.7018.80(9
7IPE 18 POS( 518.88کیلو گرم090212342.3018.80(5
8C IPE 18 POS( 1037.76کیلو گرم090212382.3018.80(5
9C IPE 18 POS( 394.80کیلو گرم090212323.5018.80(6

10C IPE 18 POS( 349.68کیلو گرم090212323.1018.80(7
11IPE 18 POS( 586.56کیلو گرم090212342.6018.80(8
12PL ( 700 * 240 * =1266.05Sکیلو گرم090212340.700.00197850(8 0.0019

292.94کیلو گرم090211316.1735.90نبشی نمره 15 تکیه گاه13
217.73کیلو گرم090211328.1221.60نبشی نمره 12 تکیه گاه14

10074.60آیتمجمع

مترهفصلنهم
شرح عملیات

کیلو گرم090211

مالحظات

ف
دی

ر

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

ارتفاع
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

A-Bناودانی 114 729.60کیلو گرم090402343.8016.00بابند
D-Eناودانی 214 825.60کیلو گرم090402344.3016.00بابند
3PL ( 500*400* =942.00Sکیلو گرم090402320.50.00407850(10 0.004

2497.20آیتمجمع

آیتم

1،2،3 معــادل ردیــف هــاي،6،8،9،10،

6045.36کیلو گرم090601آیتم  090212

6045.36آیتمجمع

مترهفصلنهم
شرح عملیات

کیلو گرم090402

مالحظات

ف
ردی

090601

ارتفاع

090402

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

واحدعرضطول

نماینده مشاور :

090402

ــل (نبشی، تیرآهن، ناودانی تهیه و نصب باد بند که هر عضو آن از یک یا چند پروفی
ومانندآن)تشکیل شده باشد با تمام قطعات اتصال، برشکاري،

کیلو گرم

اضافه بها به ردي فهاي تیر و تیرحمال درصـورت تغیـیر ارتفـاع جــان تــیرآهن بــه   
روش النه زنبوري بدون  استفاده از ورق براي افزایش ارتفاع جان، با ورقهاي
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

435.60کیلو گرم09040231201.001.21میلگرد نمره14 اتصال دیوار به ستون1
655.98کیلو گرم0904022302.903.77نبشی 5*5عمودي نبش دیوار ها2

1091.58آیتمجمع

آیتم

5  نماي شمالی سردر1 * 35.44کیلو گرم090703124.703.77نبشی 5
5  نماي شمالی سر پنجره2 * 21.11کیلو گرم090703141.403.77نبشی 5
5  نماي شمالی سر پنجره  راه پله3 * 24.88کیلو گرم090703161.103.77نبشی 5
5  نمــاي شــمالی ســر پنجــره3 * ــی 5 نبش

نورگیر
27.14کیلو گرم090703141.803.77
108.57آیتمجمع

نماینده کارفرما : نماینده مشاور :

ــل از تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل کارهاي بتنی یا بنایی قب
اجراي کارهاي یاد شده، از نبشی، سپري، ورق، تسمه، میل گرد و مانند آن، با

تهیه و اجراي نبشی لبه پله، آبچکان و ســایر مواردهمــراه بــا بریــدن، جوشــکاري و

ساییدن.

کیلو گرم090701

090703

090701

کیلو گرم90703

نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترهفصلنهم
مالحظاتشرح عملیات واحد ف

ارتفاعردی عرضطول
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

ك بین 2و13 146.25مترمربع100203319.755.00تیرچه وبلو 
ك بین1و22 150.00مترمربع1002033110.005.00تیرچه وبلو 

296.25آیتمجمع

آیتم

5.25مترمکعب1102011312.500.350.40کرسی چینی محور 11،2،3
2A,E 2.51مترمکعب110201128.950.350.40کرسی چینی محور
3B(2,1) 0.63مترمکعب110201114.480.350.40کرسی چینی محور
0.63مترمکعب110201114.480.350.40کرسی چینیدیوار بین اتاق وحمام4

9.02مترمکعبجمع

ک بتنی -سقف سب فصلدهم

 متره فصل دهم  و فصل یازدهم
مالحظاتشرح عملیات ف

دی
ر

ارتفاع واحدعرضطول

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

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

نماینده مشاور :

ك توخالی سفالی، شامل اجراي سقف بتـنی بـه ضـخامت    30 سانتیمتر با تیرچه وبلو

تهیه تمام مصالح بهاستثناي می لگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور 

آجرکاري باآجر فشاري به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و مالت ماسه سیمان 1:6

مترمربع100203

110201

100203

نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

فصل یازدهم -آجرکاري وشفته ریزي
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

9.02مترمکعبنقلازصفحهقبل
0.97مترمکعب110201123.480.350.40کرسی چینی دیوار بین اتاق وحمام5
0.30مترمکعب110201112.150.350.40کرسی چینی دیواررابط و حمام6
0.41مترمکعب110201112.950.350.40کرسی چینی دیواررابطآشپز خانه7

10.70آیتمجمع

آیتم

97.50مترمربع1102051312.50Cm202.60دیوار  محور 11،2،3
2.50-مترمربع11.00Cm202.50-1102051کسر میشود در محور  22
3(2 3.06-مترمربع11.80Cm201.70-1102051کسر میشود پنجره اتاق خواب (محور
4A,E 110205129.40دیوار محورCm202.6048.88مترمربع
5A  14.20-1102051کسر میشود در هاي  محورCm202.6010.92-مترمربع
18.72مترمربع110205123.60Cm202.60دیوار بین راه پله و آشپز خانه6

148.62آیتمجمع
نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

مترمکعب110205

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

 متره فصل  یازدهم
مالحظاتشرح عملیات

ف
دی

ر

ارتفاع واحدعرضطول

مترمکعب110201

110205دیوار یک آجره با آجر فشاري و مالت ماسه سیمان .1:6
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

1WC 110208113.50دیوار  شمالیCm102.609.10مترمربع
9.10مترمربع110208113.50Cm102.60دیوار میانی2
9.62مترمربع110208113.70Cm102.60دیوار بین حمام و اتاق3
4WC 1.82مترمربع110208120.35Cm102.60جرزهاي
2.60مترمربع110208120.50Cm102.60جرزهايحمام5
6WC 110208110.50دیوار  غربیCm102.601.30مترمربع
1.12-مترمربع20.80Cm100.70-1102081 کسر میشود پنجره ها7

32.42آیتمجمع

آیتم

31.90مترمکعب1104022212.50.222.9دیوار محور 11،2
2A2-B23.19مترمکعب110402212.50.222.9دیوار محور

35.09مترمکعبجمع

واحدعرض

110208دیوار نیم آجره با آجر فشاري و مالت ماسه سیمان .1:6

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

 متره فصل  یازدهم
مالحظاتشرح عملیات ف

دی
ر

ارتفاع طول

مترمربع110208

22 سانتیمتر و مالت 12تا . ك ســفالی (آجر تیغه اي)بهضخامت آجر کاري بــا بلــو
110402ماسه سیمان



Do NOT COPY

کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

35.09مترمکعب110402نقلازصفحهقبل
3C2-D22.23مترمکعب110402213.20.122.9دیوار محور
0.53-مترمکعب11.000.122.20-1104022کسر میشود در ورودي4
0.97مترمکعب110402220.700.122.90دیوارکمد اتاق خواب5
6E2-D23.45مترمکعب110402212.70.222.9دیوار محور
1.35-مترمکعب11.80.221.7-1104022کسر میشود پنجره اتاق خواب7
8A2-A36.00مترمکعب110402214.70.222.9دیوار محور
2.09-مترمکعب21.40.221.7-1104022کسر میشود پنجره اتاق پذیرایی9

10A1-A26.00مترمکعب110402214.70.222.9دیوار محور
1.65-مترمکعب21.10.221.7-1104022کسر میشود پنجره راه پله11
12B1-B24.59مترمکعب110402213.60.222.9دیوار محور
0.75-مترمکعب110.221.7-1104022کسر میشود پنجره سمت راه پله13
11.99مترمکعب110402219.40.222.9دیوار ضلع جنوبی14

63.95مترمکعبجمع
نماینده کارفرما :

 متره فصل یازدهم
مالحظاتشرح عملیات

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

نماینده مشاور : نماینده پیمانکار :

عرض

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

63.95مترمکعب110402نقلازصفحهقبل
15C2-C33.27مترمکعب110402214.70.122.9دیوار محور
16D2-D36.00مترمکعب110402214.70.222.9دیوار محور
1.35-مترمکعب11.80.221.7-1104022کسر میشود پنجره اتاق خواب17
3.27مترمکعب110402214.70.122.9دیوار بین اتاق خواب وحمام18
0.53-مترمکعب110.122.2-1104022کسر میشود  در ورودي19
20WC 4.87مترمکعب110402223.50.122.9دیوارشمالی وجنوبی
1.95مترمکعب110402221.40.122.9دیوار هاي عرضی حمام21
0.95-مترمکعب20.90.122.2-1104022کسر میشود  در ورودي22
23WC 1.74مترمکعب110402221.250.122.9دیوار هاي عرضی
24WC 0.95-مترمکعب20.90.122.2-1104022کسر میشود  در ورودي
0.40-مترمکعب30.80.120.7-1104022کسر میشود پنجره  ها25
2.04مترمکعب110402220.80.222.9چرزهايآشپزخانه26
0.77مترمکعب110402210.60.222.9دیواربین کمد اتاق خواب27

83.68مترمکعبجمع

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

نماینده مشاور : نماینده پیمانکار :

عرض

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

نماینده کارفرما :

 متره فصل یازدهم
مالحظاتشرح عملیات

ف
ارتفاعردی واحدطول
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

83.68مترمکعب110402نقلازصفحهقبل
1.65مترمکعب1104021112.50.220.6دیوار دست انداز بام  شرقی28
1.29مترمکعب110402119.80.220.6دیوار دست انداز بام غربی29
0.65مترمکعب110402114.90.220.6دیوار دست انداز بام شمال نورگیر30
0.34مترمکعب110402112.60.220.6دیوار دست انداز بام غرب نورگیر31
0.62مترمکعب110402114.70.220.6دیوار دست اندازضلع شمالی19
1.06مترمکعب110402112.20.222.2دیوار شرقی خرپشته20
2.27مترمکعب110402114.70.222.2دیوار جنوبی خرپشته21

91.56آیتمجمع

آیتم

100.49مترمکعب110901حجم خاکبرداري پی آیتم 1020103
18.06-مترمکعب110901کسر میشود  حجم سنگ چینی 2040203
65.17-مترمکعب110901کسر میشود  حجم بتن080104و3080105

17.25آیتمجمع

110402

نماینده مشاور :
مترمکعب110402

نماینده پیمانکار :

عرض

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

مترمکعب

ـــــرم آهــــــک  ـــــاك محــــــل و     150 کیلوـگ ـــــا ـخ ـــــزي ـب ـــــفته رـی ـش

شکفتهدرمترمکعبشفته

نماینده کارفرما :

110901

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

 متره فصل یازدهم
مالحظاتشرح عملیات

ف
ارتفاعردی واحدطول
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

104.00مترمربع1110013110.0010.40نماي شمالی1
10.61مترمربع111001115.102.08نماي شمالی خرپشته2
13.16-مترمربع14.702.80-1110011کسر می شود در گاراژ3
3.36-مترمربع11.202.80-1110011کسر می شود در ورودي4
14.28-مترمربع61.401.70-1110011کسر می شودپنجرها5
11.22-مترمربع61.101.70-1110011کسر می شودراه پله6

72.59آیتمجمع

آیتم

22.50مترمربع1302011312.500.60کرسی  محور 11،2،3
2A,E 10.74مترمربع130201128.950.60کرسی  محور
3B(2,1) 2.69مترمربع130201114.480.60کرسی محور

35.93جمع

 متره فصل  یازدهم  وفصل سیزدهم
مالحظاتشرح عملیات

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

واحد

ك (دوغابی)با سطح مقطع تا سانتیمتر مربع بامالت ماسه سیمان نماچینی با آجر پــال

1:5111001 ، شامل دوغا بریزي درپشت آجر.

ف
ارتفاعردی عرضطول

نماینده مشاور : نماینده پیمانکار :

مترمربع

عایق کاري رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک الیه گونی بـراي سـطوح حمامهـا، توالتهــا و   

روي پ یها.

نماینده کارفرما :

فصل سیزدهم-عایقکاري رطوبتی

130201

مترمربع

110402
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

35.93مترمربعنقلازصفحهقبل
2.69مترمربع130201114.480.60کرسی دیوار بین اتاق وحمام4
4.17مترمربع130201123.480.60کرسی دیوار بین اتاق وحمام5
1.29مترمربع130201112.150.60کرسی  دیواررابط و حمام6
1.77مترمربع130201112.950.60کرسی دیواررابطآشپز خانه7

45.85آیتمجمع
آیتم

56.40مترمربع1302041112.004.70عایقکاري کف گاراژ1
56.40آیتمجمع

آیتم

1wc9.38مترمربع130303312.501.25عایقکاري کف
14.28مترمربع130303313.401.40عایقکاري کف حمام2

23.66جمع

 متره فصل سیزدهم
مالحظاتشرح عملیات

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :
مترمربع

ف
ارتفاعردی

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

واحدطول عرض

مترمربع130201

عایق کاري رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی اســتر و تیشــو
4میلیمتر، به انضمام قشرآستر براي سطوح حمامها، بهضخامت

130303

130204عایق کاري رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونی براي براي سایر سطوح.

مترمربع130204
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

23.66مترمربعنقلازصفحهقبل
1.00مترمربع130303111.250.80عایقکاري کف نور گیر4
5wc 11.01مترمربع130303317.340.50عایقکاري دیوار
14.61مترمربع130303319.740.50عایقکاري دیوارحمام6
1.75مترمربع130303113.500.50عایقکاري دیوارنورگیر7
4.50مترمربع130303119.000.50عایقکاري دیوارآشپز خانه پیلوت8
13.45مترمربع1303032113.450.50عایقکاري دیوارآشپز خانه طبقات9

69.98آیتمجمع
آیتم

44.64مترمربع130304119.304.80عایقکاري بام  قسمت شرقی1
46.08مترمربع130304119.604.80عایقکاري بام قسمت غربی2

90.72جمع مترمربع

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول عرض

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

 متره فصل سیزدهم
مالحظاتشرح عملیات

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

مترمربع130201
عایق کاري رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل از قیر و الیاف پلی اســتر و تیشــو

4 میلیمتر، به انضمام قشرآستر براي سایر سطوح بهضخامت
130304
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

90.72مترمربعنقلازصفحهقبل
10.58مترمربع130304114.602.30عایقکاري بام خرپشته3
24.85مترمربع130304213.553.50عایقکاري کف آشپزخانه طبقات4
7.10مترمربع130304113.552.00عایقکاري کف آشپزخانه پیلوت5
22.48مترمربع1303041144.950.50عایقکاري دست انداز6

155.73آیتمجمع

آیتم

450.00کیلو گرم160104114.502.5040.00دروروديگاراژ1
240.00کیلو گرم160104121.202.5040.00دروروديراهپلهوخرپشته2
675.00کیلو گرم1601043545.00چهارچوبدرهها3

1365.00آیتمجمع
آیتم

بصورت تقریبی  وکلی504.00کیلو گرم160204312.801.2050.00زیر سازي جهت سقف کاذب (هالرابط)1

504.00آیتمجمع

160204تهیه مصالح و زیرسازي سقفهاي کاذب با نبشی،سپري، میل گرد و مانند آن.

کیلو گرم160204

 متره فصل سیزدهم وفصل شانزدهم
مالحظاتشرح عملیات

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

فصلشانزدهم-کارهاي فوالدي سبک
تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهنی ازپروفیلهــاي تــو خــالی، بــا جاســازي و

160104دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوشکاري وساییدن الزم.

160104

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترمربع130304

کیلو گرم

ف
ارتفاعردی واحدطول عرض



Do NOT COPY

کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارورنهرتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمترمربعمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

10.0کیلو گرم160305125.00کفخوابناودان1
60.0کیلو گرم160305354.00کال هک دود کش2

70.00آیتمجمع
آیتم

252.00کیلو گرم160406312.801.2025.00رابیتس  هال رابط1
252.00آیتمجمع

آیتم

356.40کیلو گرم170101322.200.9030.00در داخلی سرویس ها1
100.80کیلو گرم170101320.800.7030.00پنجره سرویس ها2

457.20آیتمجمع

کیلو گرم160305

تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کالهک دودکش و مانند آن با ورق سفید                

160305گالوانیزه، لحیم کاري، پرچ و سایر کارهاي الزم روي آن.

کیلو گرم160305

160406تهیه و نصب صفحات رابیتس براي سقف کاذب یا کارهاي مشابه آن.

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

فصلهفدهم-کارهاي آلومینیومی
ــل گردآهــنی اســتفاده تهیه ، ساخت ونصب در وپنجره آلومینیومی که درآن از می

شدهباشد
170101

کیلو گرم160104

مترهفصلشانزدهموفصلهفدهم
مالحظاتشرح عملیات

ف
واحدطولردی عرض
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

251.22مترمربع180201معادل آیتم  180202 دیوار1

302.98مترمربع180201معادل آیتم  180203سقف2

554.20آیتمجمع

آیتم

11.28مترمربع180202114.702.40اتاق خواب پیلوت (دیوار شمالی)1
2.20-مترمربع11.002.20-1802021کسر می شود در  ورودي2
7.44مترمربع180202113.102.40اتاق خواب پیلوت (دیوارشرقی)3
3.06-مترمربع11.801.70-1802021کسر می شود  پنجره4

13.46مترمربعجمع

فصل هیجدهم-اندود کاري وبندکشی

ك. 180201شمشه گیري سطوح قایم و سقفها، با مالت گچ وخا

مترهفصلهجدهم
مالحظاتشرح عملیات واحدطول ارتفاععرض

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

ف
ردی

مترمربع180201

2.5سانتیمتر،روي سطوح قایم 180202اندودگچوخاكبهضخامتتا



Do NOT COPY

کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

13.46مترمربعنقلازصفحهقبل
11.28مترمربع180202114.702.40اتاق خواب پیلوت (دیوار[جنوبی)5
7.44مترمربع180202113.102.40اتاق خواب پیلوت(دیوار غربی)6
15.36مترمربع180202116.402.40دیوار شرقی هال7
2.88مترمربع180202111.202.40دیوارجنوبی هال8
6.60-مترمربع31.002.20-1802021کسر می شود در  ورودي9

6.84مترمربع180202112.852.40دیوار غربی هال (سرویس ها)10
2.88مترمربع180202111.202.40هال11
1.92مترمربع180202110.802.40جرز12
156.52مترمربع1802022127.952.80طول کل دیوار هاي هال وپذیرایی13
8.80-مترمربع21.002.20-1802022کسر می شود در هاي اتاق خواب14
7.92-مترمربع20.902.20-1802022کسر می شود در هاي سرویس ها15
12.32-مترمربع21.102.80-1802022کسر می شود درورودي16

182.94
نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول عرض

مترهفصلهجدهم
مالحظاتشرح عملیات

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

182.94مترمربعنقلازصفحهقبل
9.52-مترمربع21.401.70-1802022کسر می شود پنجره هاي پذیرایی17
51.80مترمربع1802021118.502.80طول کل دیوار هاي اتاق خواب 181
6.12-مترمربع11.801.70-1802022کسر می شود پنجره هاي اتاق خواب 191
4.40-مترمربع11.002.20-1802022کسر می شود درورودي20
47.04مترمربع1802021116.802.80طول کل دیوار هاي اتاق خواب 212
6.12-مترمربع11.801.70-1802022کسر می شود پنجره هاي اتاق خواب 221
4.40-مترمربع11.002.20-1802022کسر می شود درورودي23

251.22آیتمجمع
آیتم

44.65مترمربع180203119.504.70سقف پیلوت1
8.75مترمربع180203113.502.50سقف هال پیلوت (1)2
3.42مترمربع180203112.851.20سقف هال پیلوت  (2)3

56.82جمع

عرض

مترمربع180201

/ 2.5سانتیمتر،براي زیر سقفها 180203اندودگچوخاكبهضخامتتا

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترهفصلهجدهم
مالحظاتشرح عملیات

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول
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کارگاه:
کارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

56.82مترمربعنقلازصفحهقبل
7.00مترمربع180203113.502.00سقف آشپز خانه پیلوت4
15.04مترمربع180203114.703.20سقف اتاق خواب پیلوت5
4.76مترمربع180203113.401.40سقف حمام پیلوت6
3.13مترمربع180203112.501.25سقفwcپیلوت7
10.81مترمربع180203114.702.30سقفراهپلهاول8
56.87مترمربع180203216.054.70سقف پذیرایی طبقات9

9.10مترمربع180203213.501.30سقف پذیرایی طبقات   قسمت ورودي10
6.96مترمربع180203212.901.20سقف پذیرایی طبقات   قسمت رابط11
(1)طبقات12 29.61مترمربع180203214.703.15سقفاتاقخواب
(2)طبقات13 29.14مترمربع180203214.703.10سقفاتاقخواب
24.85مترمربع180203213.553.50سقفآشپزخانهطبقات14
9.52مترمربع180203213.401.40سقفحمامطبقات15
6.25مترمربع180203212.501.25سقفwcطبقات16
33.12مترمربع180203314.802.30سقفپله17

302.98آیتمجمع
نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

ف
ارتفاعردی واحدطول عرض

مترمربع180203

مترهفصلهجدهم
مالحظاتشرح عملیات

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

251.22مترمربع180204معدل آیتم    1180201
251.22آیتمجمع

آیتم

302.98مترمربع180205معدل آیتم    1180201
302.98آیتمجمع

آیتم

1wc 11.01مترمربع180305317.340.50اندود سیمانی دیوار
14.61مترمربع180305319.740.50اندود سیمانی دیوارحمام2
1.75مترمربع180305113.500.50اندود سیمانی دیوارنورگیر3
13.45مترمربع1803052113.450.50اندود سیمانی دیوارآشپز خانه طبقات4
4.50مترمربع180305119.000.50اندود سیمانی دیوارآشپز خانه پیلوت5

45.32مترمربعجمع

اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتیمتر، روي .سطوح قایم، با مالت ماسه 

180305سیمان 1:4

مترهفصلهجدهم
مالحظاتشرح عملیات

مترمربع180204

180205سفید کاري زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته.

180205

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

ف
ارتفاعردی واحدطول عرض

180204سفید کاري روي سطوح قایم و پرداخت آن با گچ کشته.

مترمربع

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

45.32مترمربعنقلازصفحهقبل
22.48مترمربع1803051144.950.50اندود سیمانی دست انداز بام6

67.80آیتمجمع
آیتم

1wc9.38مترمربع180309312.501.25اندود سیمانی کف
14.28مترمربع180309313.401.40اندود سیمانی کف حمام پیلوت2
1.00مترمربع180309111.250.80اندود سیمانی کف نور گیر3
7.00مترمربع180309113.502.00اندود سیمانی کف آشپزخانه پیلوت4
24.85مترمربع180309213.553.50اندود سیمانیکف آشپزخانه طبقات5
56.40مترمربع1803091112.004.70اندود سیمانی کف گاراژ6
44.64مترمربع180309119.304.80اندود سیمانی  قسمت شرقی بام7
46.08مترمربع180309119.604.80اندود سیمانی  قسمت غربی بام8
10.58مترمربع180309114.602.30اندود سیمانی بام خرپشته9

45.85مترمربع180309اندود سیمانی روروي کرسی10
260.06آیتمجمع مترمربع180309

مترهفصلهجدهم
مالحظاتشرح عملیات

اندود سیمانی به ضخامت حدود 3 سانتیمتر، روي .سطوح افقی، با مالت ماسه 
180309سیمان 1:

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول عرض

مترمربع180305

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

تا تاریخ: از تاریخ:
پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

7.56مترمربع190202311.202.10دروروديهال1
2.10مترمربع190202111.002.10در ورودي   اتاق خواب پیلوت2
8.40مترمربع190202221.002.10درورودياتاقخوابطبقات3
11.34مترمربع190202320.902.10در ورودي  سرویس ها4

29.40آیتمجمع
آیتم

29.40مترمربع190304معادل آیتم  1190202
29.40آیتمجمع

190202

مترمربع190202
ــل  7*7 سانتیمترداخل کالف چوبی در، از تهیه، ساخت و جا گــذاري شــبکه بــه ابعــاد  داخ

190304چوب نراد خارجی به ضخامت 6 میلیمتر.

تهیه و ساخت کالف در چوبی به ابعاد 6*3.8  سانتیمتریا مقطع معادل آن، با چوب نراد 

خارجی ، همراه با دو قید چوبی به ابعاد 6*3.8 یا معدل آن به طول 20 سانتیمتر براي 

نصبقفل.

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

ف
ارتفاعردی واحدطول عرض

مترمربع190304

مترهفصلنوزدهم
مالحظاتشرح عملیات

فصلنوزدهم-کارهاي چوبی
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

29.40مترمربع190401معادل آیتم  1190202
29.40آیتمجمع

آیتم

14.00لنگه190501معادلتعداددرها1
14.00آیتمجمع

آیتم

11 12.76مترمربع190706221.102.90کمداتاقخواب
21 17.40مترمربع190706221.502.90کمداتاقخواب

30.16آیتمجمع
آیتم

19080230.16معدل آیتم 1190706
30.16آیتمجمع

(MDF)رنگی به ضخامت 16 تهیه مصالح و طبقه بندي و تقسیمات داخلی کمدها و  گنج هها با ام.دي.اف

190802میلیمتر با تکی هگا ههاي الزم برحسب سطوح طبقات و تقسیمات داخلی و نیز نصب نوار پی.وي.سی.

مترمربع190802

مترمربع190501
(MDFرنگی به ضخامت 16 میلیمتر  PVC) تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام.دي.اف

و نصب نوار محیط آن
190706

مترمربع190401
190501نصب در چوبی و یراق کوبی آن (بدون بهایی را قآالت).

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول عرض

مترمربع190706

مترهفصلنوزدهم
مالحظاتشرح عملیات

تهیه و نصب پوشش دو روي در، با تخته سه الیی  داخلی بــه ضــخامت 4 میلیمتر، با

190401پرسکردن.
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

24.35مترمربع200106119.742.50کاشی کاري حمام پیلوت1
18.35مترمربع200106117.342.50کاشی کاري WCپیلوت2
1.12-مترمربع20.800.70-2001061کسر می شود پنجره ها3
84.74مترمربع200106319.742.90کاشی کاري دیوارحمام   طبقات4
21.29مترمربع200106117.342.90کاشی کاري WCطبقات5
2.24-مترمربع20.800.70-2001062کسر می شود پنجره ها6
40.59مترمربع200106114.109.90کاشی کاري نور گیر7
5.04-مترمربع30.800.70-2001063کسر می شود پنجره ها ي سمت نورگیر8
20.63مترمربع200106118.252.50کاشی کاري آشپز خانه پیلوت9

2.00-مترمربع10.802.50-2001061کسر می شود در سمت نورگیر10
34.22مترمربع2001061111.802.90کاشی کاري آشپز خانه طبقات10
1.12-مترمربع10.800.70-2001062کسر می شود پنجره ها11

232.65آیتمجمع

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

6 دسیمتر مربع. 200106کاشی کاري با کاشی لعابی با سطح بیش از 5تا

 متره فصل بیستم
مالحظاتعرضشرح عملیات

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

ف
ارتفاعردی واحدطول

ک کاري فصل بیستم -کاشی و سرا می

مترمربع200106
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

14.28مترمربع200302313.401.40سرامیک کف حمام1
2WC  9.38مترمربع200302312.501.25سرامیک کف
7.00مترمربع200302113.502.00سرامیک کف آشپز خانه پیلوت3
20.59مترمربع200302213.552.90سرامیک کف آشپز خانه طبقات4
1.00مترمربع200302111.250.80سرامیک کف نورگیر5

52.25آیتمجمع
آیتم

8.75مترمربع200309113.502.50کف هال پیلوت (1)1
3.42مترمربع200309112.851.20کف هال  پیلوت  (2)جلو سرویس ها2
15.04مترمربع200309114.703.20کف اتاق خواب پیلوت3
56.87مترمربع200309216.054.70کف پذیرایی طبقات4
9.10مترمربع200309213.501.30کف  پذیرایی طبقات   قسمت ورودي5

93.18جمع

4 دسیمتر مربع 200302نصب سرامیک لعابدار با سطح 2.5تا

مالحظات

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول

 متره فصل بیستم
شرح عملیات

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

عرض

مترمربع200302
22 دسیمتر مربع 200309نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از 16تا
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

93.18مترمربعنقلازصفحهقبل
6.96مترمربع200309212.901.20کف  پذیرایی طبقات   قسمت رابط1
(1)طبقات2 29.61مترمربع200309214.703.15کفاتاقخواب
(2)طبقات3 29.14مترمربع200309214.703.10کفاتاقخواب
0.48-مترمربع10.800.60-2003091کسر می شود داکت کولر4

158.41آیتمجمع

آیتم

89.30مترمربع210503219.504.70کف  پارکینگ1
44.64مترمربع210503119.304.80فرش بام  قسمت شرقی2
46.08مترمربع210503119.604.80فرش بام قسمت غربی3
10.58مترمربع210503114.602.30فرشبامخرپشته4

190.60آیتمجمع

 متره فصل بیستم و فصل بیست و یکم
شرح عملیات

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مالحظاتعرض

نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

ف
ارتفاعردی واحدطول

مترمربع200309
فصل بیست و یکم  -فرش کف با موزاییک

210503فرش کف با موزاییک ماشینی طرح گرانیت.

مترمربع210503
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

26.97مترمربع2204041144.950.60سنگ نماي داخلی دست انداز بام1
24Cm 24.00مترمربع2204041160.000.40قرنیز روي دست انداز ضخامت
20*60 ردیف 31 2.70مترمربع2204041126.970.10اضافهجهتابعاد
44Cm19.20مترمربع2204041424.000.20اضافهجهتضخامت

72.87آیتمجمع
آیتم

23.75مترمربع220405119.502.50دیوار شرقی پار گینک1
23.75مترمربع220405119.502.50دیوارغربی پار گینک2
2.50-مترمربع11.002.50-2204051کسر میشود در  راه پله3
93.06مترمربع220405124.709.90دیوارجنوبی وشمالی نورگیر پار گینک4
11.75-مترمربع14.702.50-2204051کسر میشود دیوار نورگیر5
6.12-مترمربع11.801.70-2204052کسر میشود پنجره هاي اتاق خواب6

120.19جمع
نماینده کارفرما :

ف
ارتفاعردی واحدطول

ـی        ــا در ســـطوح افقــ ــنی ازـن ك چـی ــنگ پـــال ــه و نصـــب ـس تهـی
2 سانتیمتر بهضخامت1.5تا

شرح عملیات

ك فصل بیست و دوم-کارهاي سنگی با سنگ پال

نماینده مشاور : نماینده پیمانکار :

ــطوح افقـــی   ــودرز در ـس ـــنی الیـگ ك چی ــال ــه و نصـــب ســـنگ ـپ تهـی
2 سانتیمتر 220404بهضخامت1.5تا

220405

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

 متره فصل بیست و دوم
مالحظات

مترمربع220404

عرض
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کارگاه:
کارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

120.19مترمربعنقلازصفحهقبل
51.48مترمربع220405122.609.90دیوار شرقی .غربی نور گیر1
15.98-مترمربع14.701.70-2204052کسر میشود پنجره هاي اتاق خواب2

155.69آیتمجمع
آیتم

1(1 10.81مترمربع220504114.702.30کفراهپله(
9.66مترمربع220504312.301.40پاگردهايپله2
6.90مترمربع220504312.301.00پاگردهايپله3
44CM 18.92مترمربع2205041531.050.34سنگکفپله
21.05*.34ردیف 51 1.89مترمربع2205041118.920.10اضافهجهتابعاد
64Cm15.14مترمربع2205041418.920.20اضافهجهتضخامت
72CM 1.14مترمربع220504181.050.1363سنگارتفاعپلهبازواول
82CM 1.29مترمربع220504191.050.1366سنگارتفاعپلهبازودوم
92CM 5.42مترمربع2205042181.050.143سنگارتفاعپلهطبقات

102.93مترمربع220504124.7010.950دیوارشمالی وجنوبی راه پله10
7.67مترمربع220504122.481.550قسمت شیبدار راه پله11

181.77جمع
نماینده مشاور : نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار :

ف
ارتفاعردی واحدطول

ــــی   ــــل پنبـــــه اي در ســـــطوح افـق ــــت ـگ ـــنگ گرانـی ــــب ســ تهیـــــه و نـص
2 سانتیمتر بهضخامت1.5تا

220504
220405

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترمربع

 متره فصل بیست و دوم
مالحظاتعرضشرح عملیات
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

181.77مترمربعنقلازصفحهقبل
25.19مترمربع220504112.3010.950دیوار .غربی راه پله9

28.75مترمربع220504112.3012.500دیوار .غربی راه پله10
6.00-مترمربع21.202.500-2205041کسر می شود در هاي ورودي پیلوت11
2.50-مترمربع11.002.500-2205041کسر می شود در  ورودي پیلوت به را پله12
6.96-مترمربع11.202.900-2205042کسر می شود در  ورودي طبقات13
3.40-مترمربع11.001.700-2205042کسر می شود پنجرهاي آشپز خانه طبقات14
11.22-مترمربع61.101.700-2205041کسر می شود پنجرهاي شمالی15
5.52-مترمربع62.300.400-2205041کسر می شود ضخامت سقف هاي شرقی وغربی16

200.11آیتمجمع

آیتم

26.97مترمربع220601معادل ردیف 1 آیتم 1220501
155.69مترمربع220601معادل آیتم 2220405
53.70-مترمربع220601معادل سنگ هاي قایم آیتم 3220504

301.97آیتمجمع

 متره فصل بیست و دوم
مالحظاتعرضشرح عملیات

ف
ارتفاعردی واحدطول

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترمربع220504

نماینده کارفرما :

ــی، در ك در ســطوح افق اضافه بها نسبت به ردیفهاي تهیه و نصب ســنگ پــال

ك در سطوح قایم نصب شوند. 220601صورتی که سنگهاي پال

نماینده مشاور : نماینده پیمانکار :
مترمربع220601
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

14.62مترمربع2205041114.620.10اتاق خواب پیلوت1
14.99مترمربع2205041114.990.10پذیرایی پیلوت2
4.00-مترمربع14.000.10-2205041کسر می شود طول 4در3
45.90مترمربع2205042122.950.10پذیرایی طبقات4
1طبقات5 35.00مترمربع2205042117.500.10اتاقخواب
1طبقات6 31.60مترمربع2205042115.800.10اتاقخواب

138.11آیتمجمع

آیتم

(پذیرایی)1 T-1 9.52مترمربع231101221.401.70پنجرههاي
T-2(راهپله)2 11.22مترمربع231101321.101.70پنجرههاي
T-3(اتاقخواب)3 12.24مترمربع231101221.801.70پنجرههاي

32.98آیتمجمع

/.مترمربع. 75 231101تهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل تا ،U.P.V.Cمساحت

مترمربع

تهیه و نصــب قرنــیز بــه ارتفــاع 10 سانتیمتر و به ضخامت 1 سانتیمتر از انواع

220703سنگ چینی.

فصل بیست سوم-کارهاي پالستیکی

نماینده کارفرما :

ف
ارتفاعردی واحدطول

نماینده مشاور : نماینده پیمانکار :
مترمربع231101

220703

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

 متره فصل بیست و دوم  وفصل بیست و سوم
مالحظاتعرضشرح عملیات
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

90درصد  آیتم 1231101 شیشه دو جداره59.36مترمربع240401232.980.90معادل

10.08مترمربع240401360.800.70شیشه سرویس ها2
3.08مترمربع240401221.100.70شیشه باالي کتیبه درهاي ورودي طبقات3

10.20مترمربع240401321.001.70شیشه پنجره آشپز خانه سمت راه پله
82.72آیتمجمع

آیتم

129.40مترطول2407061129.4طول کل محیط شیشه هاي آیتم 1240401
27.00مترطول240706333.00 محیط شیشه سرویس ها2
7.20مترطول240706213.60شیشه باالي کتیبه درهاي ورودي طبقات3
18.00مترطول240706316.00شیشه پنجره آشپز خانه سمت راه پله4
181.60آیتمجمع5

 متره فصل بیست و چهارم
مالحظات

مترمربع240401

عرض

فصل بیست وچهارم-برش و نصب شیشه

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

نماینده پیمانکار :

240401تهیه و نصب شیشه 4 میلیمتري رفلکتیو (بازتابنده)رنگی.

240706

نماینده کارفرما :

ف
ارتفاعردی واحدطول

اضافه بها نسبت به ردیف هــاي تهیــه و نصــب شیشــه اگــر شیشــه بــه صــورت

دوجداره تهیه و مصرف شود، بر حسب محیط شیشه.

شرح عملیات

مترمربع240706

نماینده مشاور :



Do NOT COPY

کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

9291.45گیلو گرم250301معادلوزنستونها1
9291.45آیتمجمع

آیتم

30.00مترمربع250302سطح   کارهاي  آیتم  1160204
30.00آیتمجمع

آیتم

23.50مترمربع250304124.702.50دروروديگاراژ1
6.00مترمربع250304121.202.50دروروديدرخرپشته2
30.80مترمربع2503041141.002.20چهار چوب درهاي چوبی3

60.30آیتمجمع

250301تهیه مصالح و اجراي یک دست رنگ ضد زنگ روي اسکلت فلزي.

تهیه مصالح و اجراي یک دست رنگ ضد زنگ روي کارهــاي فلــزي بــه اســتثناي

اسکلتهايفلزي.
250302

گیلو گرم250301

مترمربع250302

نماینده کارفرما : نماینده مشاور :

250304تهیه مصالح و اجراي رنگ روغنی کامل روي کارهاي فلزي

مترمربع250304
نماینده پیمانکار :

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

ف
ارتفاعردی

 متره فصل بیست و پنجم
مالحظات عرض

فصل بیست وپنجم-رنگ آمیزي

واحدطول شرح عملیات
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

58.80مترمربع250401229.40دوبرابر آیتم  1190401
2

58.80آیتمجمع
آیتم

251.22مترمربع250501برابر آیتم   سفید کاري سطوح قایم1180201
251.22آیتمجمع

آیتم

302.98مترمربع250502برابر آیتم   سفید زیر سقفها 1180201
302.98آیتمجمع

250501تهیه مصالح و اجراي رنگ روغنی کامل روي اندود گچی دیوارها و سقفها.

طول

250401

مترمربع250401

واحد شرح عملیات

تهیه مصالح و اجراي رنگ روغنی کامل روي در و سایر کارهاي چوبی.

 متره فصل بیست و پنجم
مالحظات عرض ف

ارتفاعردی

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مترمربع250501

نماینده کارفرما : نماینده مشاور :

250502تهیه مصالح و اجراي رنگ پالستیک کامل روي اندود گچی دیوارها و سقفها.

مترمربع250502

نماینده پیمانکار :
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کارگاه:
: فرید عزیزيکارفرما

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

عیار سیمانضریبمقدار

1206کیلو گرم04020320.100.3011200بنایی باسنگ الشه1
2150 1409کیلو گرم0801029.39111150بتن
3250 2512کیلو گرم08010410.05111250بتن
4300 16538کیلو گرم08010555.13111300بتن
1537کیلو گرم08020110.24111150بتنسبک5150
44438کیلو گرم100203296.250.511300سقف بتیی6
642کیلو گرم11020110.700.311200آجرچینی با آجر فشاري7
1962کیلو گرم110205148.620.30.221200دیوار یک آجره8
214کیلو گرم11020832.420.30.111200دیوار نیم  آجره9

302کیلو گرم11040291.560.150.111200دیوارسفالی10
817کیلو گرم11100172.5910.051225نمايآجري11
123Cm 580کیلو گرم18030567.8010.031285اندود سیمانی بضخامت
133Cm 2224کیلو گرم180309260.0610.031285اندود سیمانی بضخامت
778کیلو گرم180808155.691115قرنیز14

75159جمع

 متره فصل بیست و هشتم
مالحظات

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

عرض

نماینده کارفرما : نماینده مشاور : نماینده پیمانکار :

واحد

محاسبه وزن سیمان مصرفی

ف
ارتفاعردی طول شرح عملیات
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کارگاه:
: فرید عزیزيکارفرما

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

عیار سیمانضریبمقدار

75159کیلو گرم
1570کیلو گرم200106232.650.0311225کاشی کاري15
353کیلو گرم20030252.250.0311225کاشی کاري16
1069کیلو گرم200309158.410.0311225سرامیک کف17
1287کیلو گرم210503190.600.0311225فرشکف18
ك19 492کیلو گرم22040472.870.0311225سنگ پال
ك20 1051کیلو گرم220405155.690.0311225سنگ پال
ك21 13507کیلو گرم220504200.110.311225سنگ پال
62کیلو گرم220703138.110.020.11225سنگ قرنیز22

94550جمع

1002231.06کیلو گرم
100.21000تن

 متره فصل بیست و هشتم

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

مالحظات عرض

نماینده کارفرما : نماینده مشاور :

سیمان پاکتی دورود فاصله حمل95 کیلو متر
100223

وزن سیمان با 6 درصد اتالف سیمان

نقلازصفحهقبل

نماینده پیمانکار :

واحد

کیلو گرموزن سیمان

94550

ادامه محاسبه وزن سیمان

ف
ارتفاعردی طول شرح عملیات

+ =
/ =
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کارگاه:
: فرید عزیزيکارفرما

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

10012کیلو گرم1
26303کیلو گرم2

36315جمع
381311.05کیلو گرم
38.131000تن

36تن100203296.250.3110.4سقف بتیی1
13تن11020110.701111.25آجرچینی با آجر فشاري2
41تن110205148.6210.2211.25دیوار یک آجره3
4تن11020832.4210.1111.25دیوار نیم  آجره4
7تن11040291.5610.1110.7دیوارسفالی5
5تن11100172.5910.0511.25نمايآجري6

1011تن

محاسبه وزن آهن آالت

ف
ارتفاعردی طول شرح عملیات

 متره فصل بیست وهشتم
مالحظات عرض

نماینده کارفرما : نماینده مشاور : نماینده پیمانکار :

واحد

وزن کل میلگرد هاي فصل هفتم
وزن کل آهن آالت  فصل نهم

وزنآجر

صورت وضعیت موقت/قطعی شماره :

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

101

کیلو گرموزن سیمان

محاسبهوزنآجر

36315وزنآهن آالت با 5درصداضافهبابتحمل
38131

+= +

/ =

+ =+
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

-کیلومتر280101100.2245حمل سیمان از دورود1 4510تن
-کیلومتر28010138.1345آهن آالت از اصفهان2 1716تن

6226آیتمجمع
آیتم

-کیلومتر280102100.2220حمل سیمان از دورود1 2004تن
-کیلومتر28010238.1375آهن آالت از اصفهان2 2860تن

4864آیتمجمع
آیتم

-کیلومتر28010338.13150آهن آالت از اصفهان1 5720تن
5720آیتمجمع

واحد

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  75کیلومتر تا فاصله150 کیلومتر.

شرح عملیات

نماینده مشاور : نماینده پیمانکار :

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  30کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر.

280102

مترمربع280102

نماینده کارفرما :

280103حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  150کیلومتر تا فاصله300 کیلومتر.

مترمربع280103

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

 متره فصل بیست و هشتم
مالحظات

مترمربع280101

عرض

فصل بیست  وهشتم-حملونقل

280101

ف
دی

ر

ارتفاع طول
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کارگاه:
فرید عزیزيکارفرما:

مشاور:

مقدارتعدادتعدادردیف
سطح-حجم-وزنمشابهطبقاتفهرستبها

آیتم

-کیلومتر28010438.1380آهن آالت از اصفهان1 3050تن
3050آیتمجمع

آیتم

-کیلومتر280201101.0045آجرازاصفهان1 4545تن
4545آیتمجمع

آیتم

-کیلومتر280202101.0075آهن آالت از اصفهان1 7575تن
7575آیتمجمع

آیتم

-کیلومتر280203101.00150آهن آالت از اصفهان1 15150تن
15150آیتمجمع

آیتم

-کیلومتر280204101.0080آهن آالت از اصفهان1 8080تن
8080آیتمجمع

مترمربع

: صورت وضعیت موقت/قطعی شماره 

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

پروژهمترهوبرآورد
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد  

280204حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 300کیلومتر تا فاصله 450 کیلومتر.

 متره فصل بیست و هشتم
مالحظات

280203حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 کیلومتر.

مترمربع280104

عرض

280202

مترمربع280204
نماینده پیمانکار :

280104حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر  300کیلومتر تا فاصله450 کیلومتر.

280201

مترمربع280201
280202حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 75کیلومتر تا فاصله 150 کیلومتر.

مترمربع280203

نماینده کارفرما :

ف
ارتفاعردی واحدطول

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 75 کیلومتر.

شرح عملیات

نماینده مشاور :


