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وا ويمنَ أَقزالْو طسبِالْق رُوا ال ويزانَ تُخْسالْم 

  » .داريد و ميزان را كم نكنيدو وزن را بر اساس عدالت برپا  «
  

 »فَبِأَي آالء ربكُما تُكَذِّبانِ«
  .كنيد پس كدامين نعمتهاى پروردگارتان را انكار مى

 

 9الرحمن آيه سوره 
به هنگام  ءدهد كه در سنجش و وزن اشيا اين آيه روى مسأله وزن به معنى خاص آن تكيه كرده، و دستور مى

 .ارندمعامله چيزى كم و كسر نگذ



٣

»متره و برآورد«

تعداد واحد

  )1ضريب درسي(واحد نظري 1  -  )1.33ضريب درسي(واحد عملي 1

:مدرسنام

                                               :     متره و برآورد پروژهخاصآدرس     
اختياردربه آدرس فوقنماينده كالس و يا وبالگطريقازترمطولدر)...وسواالتها، نمونهنقشهوتكاليف(زنياموردهايفايلكليه

  .خواهد گرفتقراردانشجويان
.يك نسخه كامل از جزوء ، نشريات و نمونه پروژه هاي مورد نياز تحويل انتشارات دانشكده قرار گرفته است

:ارزيابينحوه

ك  عنوان   نمرهارمراحل

  نمره  9ترمپايانتئوريامتحان  تئوري

  عملي

  نمره    1كالسدرموثرحضور

  نمره   7  كار كالسي در هر هفتهتحويل

  نمره 3پروژه نهايي

  نمره   1*)بيستبرعالوه(تشويقينمرهارائه پاورپوينت وعملي  تئوري و
  .باشدمي... و  Autocad , Excelقبيل كار بامحاسبات ازبامرتبطمختلفايافزارهنرمازاستفادهبهمربوطتشويقينمره *

).فصلهاي فهرست بها(دداده مي شوتوضيحاز جزوه متره و موضوعاتي كه در كالسو تشريحيتستيتسواالامتحان پايان ترم شامل
   .الزامي مي باشدامتحانسر جلسهدر كالس وهمراه داشتن ماشين حساب

  :اصلي امتحان تئوري و بخش عملي متره و برآوردبعمنا

.)بودخواهدمنبعاينازامتحانيسواالت % 80(حاضردرسيجزوه-1

1380سالدانش و فنانتشارات ،تهرانايرانمهندس سياوش كباري،تاليفكتاب اصول متره و برآورد مهندسي دانشگاهي،-2

1380اولچاپنماانتشارات ،مشهدايران ،زادهميالنيعليرضاليفتا،)برآورد ومترهكاربرد(مترهمهندسيكتاب-3

1392شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي سالانتشارات ،تهرانايرانرشته نقشه كشي معماري،كتاب متره و برآورد فني حرفه اي،-4

www.chap.sch.ir : سايتآدرس وب
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 )سابقريزيبرنامه و

ماده54شامل1378سال  842-54-1088- 102شماره ضابطه) 4311نشريه شماره(هاخصوصي پيمانشرايط عمومي و-6

  1383سال289يه شمارهنشر -هاراهنماي روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمان-7
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  :جهت مطالعه آزاد  مراجعو   معرفي برخي از منابع 

 ناشر پديدآور عنوان كتاب رديف

 رميالن افزا: مشهد تألبف عليرضا ميالني زادهكاربرد متره و برآورد: مهندسي متره1

پروژه هاي عمراني مناقصات، قراردادها، نقشه)چك ليست(برگ بررسي  2
 ها، متره بر آورد ساختماني و عمليات اجرايي

 ميالن افزار: مشهد تألبف و تدوين عليرضا ميالني زاده

 ديباگران تهران: تهران مؤلف حسين اكبرزادگانپرسشهاي چهارگزينه اي متره و برآورد3

 ميالن افزار: مشهد تألبف عليرضا ميالني زاده ره و برآوردواژه نامه مت4

مؤلفان ناصر مالمحمدي عمران، )رسته ساختمان و ساختمانهاي صنعتي(متره و برآورد  5
 محمدعلي سيدحسين زاده

 آرامش: هستان: تهران

متره و برآورد رشته نقشه كشي معماري گروه تحصيلي هنر زمينه  6
 خدمات كتابهاي درسي

ف دفتر ينامه ريزي محتوا و نظارت بر تألبر
ف آموزش هاي فني و يبرنامه ريزي و تأل

حرفه اي كار دانش ؛ مؤلف عباس نيكخواه 
وزارت آموزش و پرورش سازمان ) براي(؛ 

 پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

سازمان : تهران توسعه آموزش
 پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

 آزاده  انتشارات ارجمند علي محمد مهندستاليفيمانكاريپ اوليه واصول وبرآورد متره7

 متره و برآورد شبكه كانال 8
نوشته ي جان گلداستون؛ ترجمه ي پژمان 

 رحماني نيا

ماهنامه تهويه و : يزدا: تهران
 نشر كتاب دانشگاهي: تبريد

-مجموعه معماري شامل شرح:متره و برآورد كارداني به كارشناسي 9
 تست –نكته 

مؤلفين محمدعلي عامري سيانكي، حسين 
 يعقوبلو

 مهرسبحان: تهران

 علم دانشگاه انتشارات: تهران  حقايقي اهللا نصرت مهندس تاليف )جلد2  جديد بازنگري( وآناليزبها، برآورد و متره 10
 وصنعت

 متره و برآورد و اصول اوليه پيمانكاري 11
تألبف محمدعلي ارجمند؛ ويراستار فني 

 نيك بختمحسني 
 آزاده: تهران

 آذرباد: تهران مؤلف سعيد سعيدي پورمتره و برآورد ويژه ي دوره كارداني و آزمون كارداني به كارشناسي12

13 
عناصر و-شناخت مواد و مصالح-مجموعه نكات متره و برآورده

 فيزيك - رياضي  -جزئيات 
 كتهآيندگان،ن: تهران عليرضا اخالصمند منفرد، محمود موحدي

14 

داوطلبان):رشته ي معماري(مجموعه ي طبقه بندي شده متره و برآورد
آزمون كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته، قابل استفاده ي دانش 
 آموزان فني و حرفه اي و كار و دانش، شامل آموزش نكات درسي

 كانون فرهنگي آموزش: تهران مؤلف مهرداد رحيمي

15 
و برآورد كارداني پيوسته كارشناسي ناپيوسته مروري بر مسايل متره

 عمران، معماري براي داوطلبان كنكور: رشته هاي
 آزاده: تهران تهيه و تدوين مهدي پرنا
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  :توضيحات

  :ذيل شرح به ساختمان يك مختلف قسمتهاي برآورد و متره از است عبارت هفتگي كار

 نسبت كد اخذ و استاد به خود معرفي از پس مختلف گروههاي نمايند، اقدام نفره 3حداكثر  گروه تشكيل به تنسب كالس در شده تعيين تاريخ در بايد دانشجويان 

  :باشد زير مشخصات داراي بايد نقشه كنند، اقدام طبقه 3 يا2 يا بتني فلزي ساختمان نقشه تهيه به

 طبقه سه از بيش ساختمانهاي انتخاب از دانشجويان شود مي توصيه(.باشد آموزشي يا تجاري ، مسكوني كاربري با طبقه دو حداقل يا بتني و فلزي بايد ساختمان •

  )شد خواهد زياد آنها پروژه برآورد و متره كارهاي حجم زيرا كنند اجتناب

 :باشد زير موارد شامل بايد نقشه •

 با ساختمان مختلف نماهاي  – مشخص ارتفاعي كدهاي با برهم عمود برش دو – بندي شيب پالن - طبقات و همكف معماري پالن شامل : معماري پالنهاي

 نما در رفته بكار مصالح بودن مشخص

 - خرپشته و سقف جزييات با همراه طبقات ريزي تير پالن – گذاري ستون پالن – و يا آرماتورگذاري پليت بيس پالن - فونداسيون پالن شامل : اي سازه پالنهاي

   بادبندي پالن

 – بادبندها جزييات – ساختمان مختلف ستونهاي جزييات -و يا آرماتورگذاري پليت بيس جزييات – فونداسيون بندي آرماتور جزييات  :اي زهسا )ديتيلهاي(جزييات

 ناژهايش و برشي تقويت ، منفي ممان حرارتي، آرماتورهاي ها، تيرچه جزييات شامل سقف جزييات – پله اي سازه جزييات - ستونها به تيرها اتصاالت جزييات

  مخفي

 ديوارهاي جزييات - طبقات و همكف در سرويسها سازي كف جزييات – همكف و طبقات در سازي كف جزييات – زيرسازي جزييات  :معماري  )ديتيلهاي(جزييات

  ايزوالسيون و بام پوشش جزييات – )ها پنجره جنس و ابعاد(ها پنجره و در جزييات – پله معماري جزييات – خارجي و داخلي

 :عزيز دانشجويان توجه قابل 

 .نماييد تهيه ساختمانها حقيقي مالكين يا دولتي سازمانهاي مهندسي، نظام ساختماني، شركتهاي مهندسي، دفاتر از توانيد مي را ها نقشه •

 .شود داده تحويل ستادا به سپس و تكميل دانشجو خود توسط بايست مي كه باشند نداشته را فوق شده خواسته موارد از برخي است ممكن ها نقشه •

 .شد خواهد كسر گروه عضو هر از نمره0/5  تاخير روز هر ازاي به اينصورت غير در شوند، داده تحويل كالس در شده تعيين تاريخ در بايد نقشه تحويل •

 .شود داده تحويل گروه شماره و گروه اعضاي اسامي درج با كالس در شده تعيين رنگ با پوشه در بايد نقشه •

) ...و دانشجو خود از غير فردي توسط يا و كردن پست مانند نحو هر به(تاخير با تحويل .شوند داده تحويل موقع به بايد نيز ترم طول در هفتگي تهايفعالي 
  .گردد مي نمره كسر باعث
 .گردد مي كسر دانشجو كلي نمره از نمره 4 حداقل مقرر مهلت در نهايي پروژه تحويل عدم صورت در1 :  توجه

 .است الزامي آن از دفاع جهت پروژه تحويل حين گروه اعضاي حضور2 :  وجهت

 متره و برآورد يك ساختمان كوچك: ي نهايي پروژه

 متر مربع يا بيشتر و تاييد نقشه توسط استاد 100ي نقشه هاي كامل يك واحد كوچك با مساحت حدود  ارائه -

 ي قسمتهاي مشخص شده مترهانجام   -

 ي انجام شده متره ) 1كركسيون (تصحيح  -

 انجام برآورد قسمتهاي مشخص شده  -

 برآورد) كركسيون(تصحيح  -

 ي نهايي متره و برآورد انجام شده ارائه  -

                                                            
 .ن واژه ها در زير آمده اندايران در دانشگاه ها از دير باز فرانسه بوده است كه به صورت سنت تا به امروز ادامه پبدا كرده است كه براي آشنايي بيشتر برخي از ايزبان هنر و معماري  -١

  .خوانده مي شود به معناي تصحيح كرن و نمره دادن يا ويرايش كردن "نكُرِكش"و  "كُرِكسيون "به ترتيبنوشته مي شود ولي در تلفظ  Correction""در فرانسه و انگليسيكه  "كُرِكسيون"

 .است كه معماران و هنرمندان، هنر خود را مي آفرينند "كارگاه"در زبان انگليسي به معناي همان   workshop""و همتراز  Atelier""در زبان فرانسوي  "آتُلييِه "



 ٧ 

 : درس سرفصل

 برآورد و متره معرفي )1

 ساختماني كارهاي مختلف اقالم برآورد مختلف روشهاي با آشنايي )2

 آنها از استفاده نحوه و بها فهرست هاي دفترچه با آشنايي )3

 كدام هر وظايف و وپيمانكار مشاور مهندسين كارفرما، بين روابط با شناييآ )4

  مناقصات برگزاري و پيمان شرايط و پيمانها، انواع با آشنايي )5

 كارها دستور و مجلسها صورت نويسي، وضعيت صورت با آشنايي )6

 قطعي و موقت هاي وضعيت صورت تنظيم و تهيه با آشنايي )7

 يمانكارپ و كارفرما بين مالي روابط )8

  تعديل )9
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  فهرست مطالب

  صفحه   عنوان

  9  معرفي متره و برآورد: فصل اول

  9   متره و برآورد

  10   آناليزور و مترور 

  11   ساختماني كارهاي مختلف اقالم برآورد مختلف روشهاي با آشنايي: فصل دوم 

  11   انواع برآورد قيمت

  13   آنها از استفاده نحوه و بها فهرست يها دفترچه با آشنايي: فصل سوم 

  14   )ابنيه بهاي فهرست(ابنيه رشته پايه واحد بهاي فهرست معرفي

  15   نكاتي در ارتباط با استفاده از فهرست بها

  17   ضرايب پيمان

  19   باالسري هزينه - ضريب باالسري

  22   كدام هر وظايف و انكاروپيم مشاور مهندسين كارفرما، بين روابط با آشنايي: فصل چهارم 

  23   داد، شرايط پيمان و برگزاري مناقصات  قرار عقد هاي روش و پيمانها انواعآشنايي با : فصل پنجم 

  25   پيمان خصوصي و عمومي شرايط 

  27   پروژه هاي متر مربع زيربنا 

  27   ساختار شكست كار 

  29   كارها دستور و مجلس ها صورت نويسي، وضعيت صورت با آشنايي: فصل ششم 

 30   مجلس صورت و كار دستور 

 31   آشنايي با تهيه و تنظيم صورت وضعيت هاي موقت و قطعي: فصل هفتم 

 33   روابط مالي بين كارفرما ، پيمانكار و مهندس مشاور: فصل هشتم 

  38    تعديل: فصل نهم  

 60  ي متره و برآورداستفاده از نرم افزار ها

 65  مĤخذ و منابع

 66  ها پيوست



 ٩ 

  برآورد و متره معرفي:  فصل اول

 : 2برآورد و متره 

 از پروژه ريالي برآورد سپس و نياز مورد مصالح مقادير محاسبه و تعيين ساز و ساخت و عمراني هاي پروژه در اساسي فاكتورهاي از يكي

 :دارد اساسي نقش پروژه مجريان براي مسئله از دعب دو شدن مشخص ابتدا در.باشد مي شده محاسبه مقادير آن روي

 اقدام مصالح سفارش يا آنها تهيه به نسبت بندي زمان برنامه به توجه با تا باشد مي چقدر پروژه طول در نياز مورد مصالح مقدار )1

  )متره(.نمايند
 )برآورد(؟ بود خواهد چقدر شدن اجرا صورت در پروژه مالي هزينه )2

 متره تعريف 

 در بيشتر لغت اين فارسي زبان در و باشد مي گرفتن اندازه يا و كردن متر آن معني كه فرانسوي است اي واژه) Mètre يا Metre(متره 

 .دارد كاربرد مهندسي علم

 شده مصرف و رفته بكار مصالح مقادير محاسبه يا پروژه يك اجراي براي نياز مورد مصالح مقادير گيري اندازه و محاسبه از عبارتست متره

 .باشد غيره و كشي سيم كشي، لوله ديواركشي، سازي، محوطه تونل، پل، راه، ساختمان، تواند مي پروژه اين .مي باشد شده اجرا پروژه يك رد

 تفكيك و سيمان ماسه مالت ، شده مصرف آجر ميزان بتوان بايد باشد نظر مورد آجري ديواري ساخت اي پروژه در اگر مثال فوق تعريف با

  .نمود محاسبه را نياز مورد انساني نيروي و آب ،سيمان ، ماسه )رمقدا(ميزان

 برآورد تعريف 

 ناميده پروژه قيمت آورد بر يا ريالي برآورد گردد گذاري قيمت آمده دست به متره قسمت در نياز مورد واحدهاي به توجه با كه مقاديري اگر

 .شود مي

 :شود مي دنبال اساسي هدف دو برآورد و متره در بنابراين 

 مدت و تعداد و نوع به توجه با آالت ماشين نيروي و آنها تعداد تخصص، نوع به توجه با انساني نيروي مصرفي، مصالح مقادير تعيين)  الف

 .پروژه طول در آنها

 :گردد مي انجام مرحله دو در معموال كه پروژه ارزي يا ريالي قيمت تعيين )ب

   اجرا جهت پروژه بودجه بيني پيش و تعيين براي پروژه اجراي از قبل -1

  .شود مي مطرح وضعيت صورت قالب در معموال كه است پروژه اجراي حين مرحله در -2

 : آناليز بها 

  .ي قيمت انجام يك فعاليت اجرايي به قيمتهاي اجزاي الزم براي انجام آن عبارت است از تجزيه

 متره انواع 

 :نمود عمل توان مي طريق دو به پروژه يك در انيانس نيروي و مصالح مقادير آوردن بدست براي

   بسته متره  -2       باز متره  -1

                                                            
٢   ‐ COST ESTIMATE & MATERIAL 



 ١٠ 

 هاي نقشه روي از كه طريق اينه ب گردد مي محاسبه شده تفكيك صورت به الزم انساني نيروي و مصالح مقادير باز متره در : باز متره 

 بنا، ساعت چند يا روز چند همچنين و وغيره گچ سيمان، ، ماسه شن، مقدار چه كار در مثال كه نمائيم مي محاسبه شده ساخته كار يا اجرائي

 و ها نقشه روي از كه مقادير اين .باشد مي الزم غيره و حفاري دستگاههاي يا و باالبر ساعت چند يا و غيره و جوشكار بند، آرماتور ،كارگر
 محاسبه انساني نيروي و مصالح كل مقدار مقادير اين جمع با و گردد يم وارد مربوطه جداول در شود، مي محاسبه شده ساخته كار روي از يا

 روي از فقط بلكه نداشته خاصي محاسبه و تئوري مبناي آالت ماشين نيروي و انساني نيروي ميزان كردن متره و برآورد البته .گردد مي

 .ميگيرد قرار استفاده مورد و محاسبه مختلف كارگاههاي در تجربه

 و شود مي محاسبه گردد مي ارائه و مشخص صالح ذي دستگاه يك طرف از كه اي مجموعه بصورت مقادير بسته متره در : بسته متره 

 مديريت سازمان(ريجمهو رياست راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت بوسيله ها مجموعه اين ايران در. گردد مي وارد مربوطه جداول در

 طول مثال كار كامل اجراي بهاي ها دفترچه اين در. شود مي گذاشته اختيار در بها فهرست نام به هايي دفترچه در )سابق ريزي برنامه و

 اين در است شده مشخص غيره و تن يا كيلوگرم حسب بر فلزي كارهاي يا و بتن حجم چيني، آجر حجم موزائيك، فرش سطح قرنيز،

 كار يا اجرايي هاي نقشه روي از مقادير بها فهرست در رفته بكار انساني رويني و مصالح نوع به نسبت الزم واحدهاي به توجه با طريقه

 .آمد خواهد بدست بسته متره بصورت انساني نيروي و مصالح مقادير ترتيب بدين نموده وارد مربوطه جداول در و استخراج شده ساخته

 آناليزور و مترور 

 مـورد  را آن مكـان  و مقـدار  هزينـه،  زمان، پارامترهاي فعاليتي هر دادن انجام براي مترور .ميگويند آناليزور و را مترور مقاديربرآوردكنندگان 

 .ميكند برآورد وري، بهره بيشترين و هزينه كمترين زمان، كمترين براي را آن و ميدهد قرار گيري اندازه و سنجش

 رديفهـاي  و بنـدها  تبصـرهها،  دسـتورالعملها،  هـا،  بخشنامه ريزي، برنامه و مديريت سازمان بهاي فهارس با بايد عمراني پروژهاي در مترور

 را اي حرفـه  اخـالق  اصـول  دهـد،  نشـان  خالقيت و جديت خود كار در بايد او .باشد داشته كامل آشنايي پيمان خصوصي و عمومي شرايط
 منطبق واقعيت با ميدهد ارائه سند عنوان به كه را آنچه ميكند حكم او ي حرفه صداقت باشد، متعهد آن رعايت به عمل در و شمارد محترم

 نتـايج  ابـراز  در صداقت و شركتها مدارك و اسرار حفظ و داري امانت .نگذارد پوشيده را اي نكته هيچ ريزنگري و دقت با راه اين در و باشد

  .است مترور صفات از محاسبات
 باالسـري،  فرعـي،  هـاي  پيمـان  مواد، تجهيزات كار، نيروي هاي هزينه شامل بايد عمل اين كه، ميكند تعيينها را  هزينه پروژهمترور در هر 

 تسـليم  را طرحـي  بـرآورد  و متـره  مسـئول  آنگاه. باشد دارند، تأثير پروژه هزينه در كه موارد ساير و )تورم(مواد نرخ افزايش ها، بيمه مالياتها،

 واقعـي  هزينـه  دادن نشان يا ها هزينه برآورد براي ارفرمايانك يا پروژه معماران وسيله به است ممكن ساختماني مترورهاي .مينمايد كارفرما

 .اسـت  نيـاز  مورد مترور يك از بيش بزرگ ساختماني شركتهاي در شوند، كار به دعوت پروژه توسعه براي خاص پيشنهادي هزينه به نسبت
 ساير و بتن حفاري، هاي هزينه ديگري و يالكتريك هاي هزينه فقط مترور يك مثال عنوان به .دارند فعاليت خاص زمينهاي در يك هر كه

 هـا،  كارخانـه  در متـرور  هـدف  .يابنـد  مي رجاعا)مالي(اي هزينه مهندسي، قسمتهاي به معموال مترورها ها، كارخانه در .ميكند برآورد را موارد

 محصول يك اندازي راه و توليد زينهه بخواهد كارخانه يك مسئول كه ميشود ايجاد وقتي كار اين .است توليد به مربوط هزينه دقيق برآورد

  .بداند را آن مجدد طراحي يا
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 



 ١١ 

 يساختمان كارهاي مختلف اقالم برآورد مختلف روشهاي با آشنايي: فصل دوم 

 :قيمت برآورد انواع 

 :است پذير امكان صورت دو به نيز قيمت برآورد نيانسا نيروي و مقادير كردن متره نوع دو به توجه با

 باز متره طريق از قيمت برآورد )الف

 بسته متره طريق از قيمت برآورد) ب

 جداول در و محاسبه تفكيك صورت به غيره و آالت ماشين انساني، نيروي مصالح، مقادير باز متره در : باز متره طريق از برآورد )الف

 ضرب آن واحد قيمت در را كل جمع اين كه است كافي حال .نمائيم مي حساب را كل جمع ستون هر انتهاي در و شوند مي وارد مربوطه

 .گردد مي محاسبه ساختمان قيمت آنها كل جمع از و شده محاسبه انساني نيروي و مصالح نوع هر كل قيمت نمائيم

 از ايران در(بها فهرست در هايي مجموعه صورت به مقادير اين بسته متره در شد گفته كه همانطور : بسته متره طريق از برآورد )ب

 محاسبه با است شده مشخص) سابق ريزي برنامه و مديريت سازمان -ي جمهور ياست ر راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت طريق

 يك كل قيمت آنها كل جمع از و همحاسب مجموعه هر قيمت واحد، قيمت در آنها ضرب سپس و مربوطه جداول در كردن وارد و آن مقادير

 .گردد مي محاسبه ساختمان

  :با انجام متره و برآورد 

 .حجم عمليات هر يك از فعاليت هاي پروژه مشخص مي شود -
  .براي انجام پروژه مشخص مي شود...)  منابع مالي، انساني، تجهيزاتي و (مقدار و ميزان منابع مورد نياز  -

  .فراهم مي شود... لي و تداركاتي وامكان برنامه ريزي زماني و ما  -

  .مديريت پروژه مي تواند با استفاده از اطالعات آن تصميم گيري كند  -

   .احجام كارهاي انجام شده و حق الزحمه ي آنها مشخص مي شود  -

  :انواع متره و برآورد از نظر دقت و زمان انجام  

 )فاز يك(بر اساس نقشه هاي اوليه : متره و برآورد اوليه  -

  )فاز دو(بر اساس نقشه هاي اجرايي : متره و برآورد مقدماتي   -

  )در حين اجرا(بر اساس كار اجرا شده : متره و برآورد موقت   -

   )پس از اتمام اجرا(بر اساس كار اجرا شده : متره و برآورد قطعي   -

  :ي محاسبه انواع متره و برآورد از نظر نحوه 

 اس آناليزتعيين قيمت بر اس: متره و برآورد باز  -

  تعيين قيمت بر اساس فهارس بها: متره و برآورد بسته   -

 متره در نياز مورد واحدهاي 

 .نشويم اشكال دچار قيمت تعيين در تا نمود استفاده خاصي واحدهاي از بايد مقادير تعيين براي بسته و باز متره در

  :از عبارتند شوند مي گيري اندازه مكعب متر با كه كارهايي ) 1



 ١٢ 

 …و كاري سفت براي مختلف سنگهاي ماسه، ,شن قبيل از مصالح ، بتني كارهاي ,آجري ،كارهاي خاكي لياتعم

  :از عبارتند شوند مي گيري اندازه مربع متر با كه كارهايي)  2

 سـنگهاي  انـواع  ،امتضخ ذكر با آسفالت انواع سقف، و ديوار پنجره، و در كاري رنگ عايقكاري، انواع ، خارجي و داخلي مختلف هاي اندود

 ضـخامت،  ذكر با ضربي طاق) پالستيكي سنگي، موزائيكي،( كفها فرش انواع آجري، نماهاي انواع پله، و بدنه ،دركف ضخامت ذكر با پالك

  ....و شيروانيها انواع ، بدنه و كف سراميك ، كاشي انواع ضخامت، ذكر با شيشه انواع

  :از عبارتند شوند يم گيري اندازه طول متر با كه كارهايي)  3

 آب كشي لوله ،ها كشي سيم و كابلها انواع خيابان، كنار كشي جدول مختلف، هاي اندازه با كشي نهر پله، و نرده روي پالستيك قرنيزها، انواع

  .... و P.V.C، آهني چدني، گالوانيزه، انواع تمام از  …و فاضالب ، گرم و سرد
  :از عبارتند شوند مي گيري زهاندا kg -ton وزن با كه كارهايي)  4

 ....و آهك گچ، سيمان، آجر، قبيل از ساختماني مصالح حمل) ... و آرماتور اسكلت،(فلزي كارهاي كليه

 :از عبارتند شوند مي گيري اندازه عدد با كه كارهايي)  5

 …و پريز كليد، قبيل از برقي ادوات كليه

 : شوند مي گيري اندازه دستگاه با كه كارهايي)  6

 … غيره و تانك فالش دوش، شرقي، توالت فرنگي، توالت دستشويي، ظرفشويي، مثل بهداشتي لوازم

 چيني ديوار مربع متر هر براي الزم آجر تعداد )تقريب(تخمين •

 :است فشاري ابعاد با ماشيني آجر يا فشاري آجر آجر، از مقصود روش اين در

 آجر عدد 70 مربع متر هر) : ديوار ضخامت( سانتيمتري 11 چيني ديوار

 آجر عدد 137 مربع متر هر): ديوار ضخامت( سانتيمتري 22 چيني ديوار

 آجر عدد 217 مربع متر هر): ديوار ضخامت( سانتيمتري 35 چيني ديوار

 مالت و آجر حجم محاسبه

 و مـالت  مقـدار  و سـفال  يـا  آجـر  تعداد گاهي وقتها الزم است با محاسبات سر انگشتي ساختماني كارگاههاي در در كارهاي اجرايي و مخصوصا

 :بصورت زير مي ياشد محاسبه نحوه را مشخص نماييم كه پروژه از قسمتي در سيمان

 مالت حجم=  4/1 × ديوار حجم،      آجر حجم=  4/3 × ديوار حجم،     ديوار حجم=  طول ×ارتفاع ×ديوار ضخامت

 ديوار آجركاري در سيمان ميزان=  بتن يا مالت حجم×  بتن يا مالت عيار

  سفال يا آجر تعداد) =  آجر حجم) / (سفال يا آجر يك حجم(

 )162 بر تقسيم 2 توان به ميلگرد نمره(ميلگرد طول متر يك وزن محاسبه براي كارگاهي و ساده فرمول يك •

  2.468=0.00617*20*20   >== 20 ميلگرد يا   2.47=400/162،     400=20^20  >) ==به ميليمتر( 20ميلگرد :مثال

d*d/162 )مي آيد درطول وزن يك متر ) 0.00617 به ميليمتر به توان دو ضربدر قطر يا(  162تقسيم بر  قطر قطر ضربدر.  

  2.986=0.00617*22*22   >==   22 ميلگرد



 ١٣ 

 :باز برآورد و متره روش به سيمان ماسه مالت با متر سانتي 35 ضخامت و متر سه ارتفاع متر ده بطول آجري ديواري برآورد و متره  :مثال 

 

 

  
 نياز مورد مصالح كل قيمت=   749505 ريال

 نياز مورد انساني نيروي كل قيمت=   353718 ريال

  آجري ديوار اجراي كل قيمت=   1103223 ريال
  

  .كنيد تكرار فوق هاي واحد روز قيمت از استفاده با را فوق محاسبات :تمرين***
 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
  

 و نحوه استفاده از آن بها فهرست با آشنايي :وم س فصل

 بها فهرست با آشنايي 

 هزينـه  گـرفتن  نظـر  در بـا  و نياز مورد هاي واحد به توجه با مختلف، هاي رشته پايه واحد هاي قيمت كه هستند هايي كتابچه بها فهارس

 برنامـه  معاونـت  فني دفتر طرف از مشخص، ماهه سه دوره يك براي آالت ماشين ساعتي هزينه و انساني ينيرو دستمزد كار، پاي مصالح

هـاي   رشته از جملـه رشـته   15در  بها فهارس .شود مي تهيه) سابق ريزي برنامه و مديريت سازمان(جمهوري رياست راهبردي نظارت و ريزي

  :از عبارتند آنها كه شده تهيه تلفيمخ يابنيه، تاسيسات مكانيك و برق و ساير رشته ها
 صنعتي ساختمانهاي و ابنيه رشته پايه واحد بها فهرست -1

 آهن راه سازي زير و فرودگاه باند راه، رشته پايه واحد بها فهرست -2

 راهداري رشته پايه واحد بهاي فهرست -3

 آب انتقال خطوط رشته پايه واحد بها فهرست -4

 روستايي آب توزيع شبكه شتهر پايه واحد بها فهرست -5



 ١٤ 

  مكانيكي تاسيسات رشته پايه واحد بها فهرست -6
 برقي تاسيسات رشته پايه واحد بها فهرست -7

 رشته آبخيزداري و منابع طبيعي -8

 حفاري رشته پايه واحد بهاي فهرست  -9

 مصالح مقاومت و ژئوتكنيك رشته پايه واحد بها فهرست -10

 زهكشي و آبياري رشته پايه واحد بها فهرست  -11

 نفت انتقال خطوط رشته پايه واحد بها فهرست  -12

 دريايي هاي سازه رشته پايه واحد بها فهرست  -13

 ها              ها و قنات رشته چاه پايه واحد بها فهرست -14

         رشته سدسازي پايه واحد بها فهرست -15

 مهاب شركت گاز، ملي شركت مثل كنند مي يهته خود كارهاي براي كه است ارگانهايي مختص(خاص رشته پايه واحد بها فهرست  -16

 ) .... و قدس

 ريـزي  برنامه و مديريت سازمان(ي جمهور رياست راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت فني دفتر توسط ها آيتم بها،كليه فهارس تهيه در 

 هزينه متوسط ها، قيمت محاسبه در .شود مي گنجانده بها فهرست در آمده دست به دحوا قيمت و شده بها تجزيه باز، متره روش به )سابق

 مورد مصالح تامين همچنين و ابزار و آالت ماشين انساني، نيروي بكارگيري و تامين هاي هزينه شامل خاص رشته به مربوط كارهاي اجراي

 ايـن  .باشـد  مـي  كار كامل اجراي كلي بطور و مصالح اتالف كارگاه، در مصالح جابجاي مصالح، باراندازي و حمل بارگيري، ،تهيه شامل نياز

 .باشد مي تهران شهر در كار اجراي هزينه متوسط مبناي بر ها قيمت

 )ابنيه بهاي فهرست(ابنيه رشته پايه واحد بهاي فهرست معرفي 

 . دهد قرار پوشش زير را ابنيه رشته كارهاي عمومي اقالم كه شده تهيه نحوي به ابنيه بهاي فهرست رديفهاي شرح

 :باشد مي زير شرح به ابنيه بهاي تفهرس فصول

 

 :باشد مي زير شرح به پيوست 6 شامل همچنين ابنيه بهاي فهرست 

 كار پاي مصالح)  1 پيوست

 ارتفاع ضريب و طبقات ضريب)  2 پيوست



 ١٥ 

 سري باال هاي هزينه اقالم شرح ) 3  پيوست

 اي منطقه هاي ضريب)  4 پيوست

 كارگاه برچيدن و تجهيز العمل دستور )5  پيوست

 جديد قيمت تعيين در پايه هاي قيمت از استفاده نحوه العمل دستور ) 6 پيوست

  : بها فهرست از استفاده با ارتباط در نكاتي 

 دقـت  بـه  را فصـل  هر مقدمه و بها فهرست كليات بخش فصل، هر به مربوط موارد از استفاده از قبل بايد بها فهرست از كنندگان ستفادها  -

  .نشوند مشكل دچار قيمت برآورد انجام در تا نموده مطالعه
 معاونت بايد نباشد روشن طرفين از يك هر براي قيمتها شرح هرگاه ،داد تعبير پيمانكار يا كارفرما نفع به توان نمي را بها فهرست قيمتهاي -

 .دهد ارائه را نهايي نظر )سابق ريزي برنامه و يريت مد سازمان(جمهوري ياستر راهبردي نظارت و ريزي برنامه

هر فصل آن شامل كد رديف ، شرح رديف ، واحد كار و قيمت . بندي شده اند هاي پايه براي هر رشته از كار با توجه به نوع عمليات فصل فهرست
با اعمال ضـرايب   ها هزينه اجراي هر قلم از كار برآورد شده و در نهايت برآورد هزينه كل كار باشد كه با قراردادن مقدار هر يك از رديف واحد مي

 .گردد مربوطه مندرج در فهرست بها محاسبه مي

 بـه  توجـه  بـا  فصـل  هـر  رديفهاي ، آينده در جديد رديفهاي درج امكان و نياز مورد رديفهاي به دسترسي سهولت منظور به بها فهرست در

 كه است رقم شش شامل بها فهرست رديف شماره. تاس شده تفكيك مشخص شماره با اي جداگانه هاي فصل زير يا گروه به آنها، ماهيت

 : از عبارتند

 
  .باشد مي فصل زير اين از 14 رديف و پنجم فصل زير  ,اول فصل در است رديفي دهنده نشان 010514 رديف شماره مثال

  



 ١٦ 

 .رديفهاي فهرست بها شامل رديفهاي پايه و غير پايه هستند 

 : رديفهاي پايه 

اين رديفها، رديفهاي . تهيه شده است كه اقالم عمومي كارهاي رشته ابنيه و ابنيه صنعتي را پوشش دهد شرح رديف هاي فهرست بها، به نحوي
 .پايه فهرست بها مي باشند

 :رديف هاي غير پايه 

 در مواردي كه مشخصات فني و اجرايي ويژه اي مورد نياز كار باشد، كـه اقـالم آن بـا شـر ح رديـف هـاي ايـن       : رديف هاي ستاره دار) الف

اين رديف ها، بـا  . در انتهاي گروه مربوط، با شماره رديف جديد درج مي شود فهرست بها تطبيق نكند، شرح رديف مناسب براي آن اقالم، تهيه و
 .عالمت ستاره مشخص و به عنوان رديف هاي ستاره دار ناميده مي شوند

اين رديفها نيـز ماننـد رديـف هـاي     . ست، اما بدون بهاي واحد هستندرديف هايي كه شرح آن ها در فهرست بها موجود ا: رديفهاي غير پايه) ب
 .ستاره دار محسوب مي شوند

بايـد هنگـام    فـوق ، و بهاي واحد رديف هاي غير پايه موضـوع بنـد ب،   )اقالم ستاره دار(شرح و بهاي واحد رديف هاي غير پايه موضوع بند الف  
 .اجرايي برسدبررسي برآورد هزينه اجراي كار، به تصويب دستگاه 

واگذار مي شود، چنانچه جمع مبلغ برآورد رديف هاي ستاره دار ، نسبت به جمع مبلغ برآورد رديفهـاي فهرسـت    مناقصهدر كارهايي كه از طريق  
قبل ستگاه اجرايي درصد باشد، الزم است د)  20( بدون اعمال هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه ، در هر رشته ، بيشتر از بيست ) پايه و غيرپايه(بها 

دبيرخانـه  ، شرح و بهاي واحد تمامي رديف هاي ستاره دار در آن رشته را، پس از تصويب، همراه بـا تجزيـه قيمـت مربـوط، بـه      از انجام مناقصه
ي فنـي،  ، در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال دارد تا پس از رسيدگي و تصويب توسط شـوراي عـال  شوراي عالي فني

 .درصد خواهد بود)  10( واگذار مي شود، سقف ياد شده ده ترك مناقصه در كارهايي كه از طريق . مالك عمل قرار گيرد
  

  اقالم فاكتوري 

ايـن هزينـه مشـمول    . هزينه بعضي از كارها بر اساس فاكتور فروش مورد تاييد كارفرما با اعمال ضريب باالسري به پيمانكار پرداخت مـي شـود  
 . ل آحادبها نبوده و ساير ضريب هاي پيمان به آن تعلق نمي گيردتعدي

  

  

 پيمان ضرايب

 :شوند مي ضرب آن در مورد به بسته زير ضرايب بها فهرست مبناي بر قيمت محاسبه از بعد 

 اي منطقه ضريب)  1

 ارتفاع ضريب)  2

 طبقات ضريب)  3

 باالسري ضريب) 4

  پيمانكار پيشنهادي ضريب)  5



 ١٧ 

 : توضيحات 

 اي منطقه ضريب )1

 دوري همچنين و متخصص انساني نيروي مصالح، نظير از هايي كمبود كه مملكت مختلف مناطق در پروژه گرفتن قرار علت به ضريب اين

 يا منطقه هاي ضريب .دنماين مناطق اين در ها پروژه اجراي به تشويق را يمانكارانپ تا گيرد مي تعلق بكارها غيره و هوا و آب بدي و راه
 سـوي  از ابنيه رشته پايه واحد بهاي فهرست براي كار، اجراي هزينه برآورد تهيه زمان در كه است ضريبهايي آخرين بها هرستف به مربوط

 .است شده اعالم )سابق ريزي برنامه و مديريت سازمان(جمهوري رياست راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت

 كشور نقاط از برخي در سيساتيتا و ساختماني كارهاي اي منطقه ضريب

 

  .بيابيد را ها استان  شهرهاي برخي از اي منطقه ضريب  : تمرين***

 

 طبقات ضريب)  2

 طبقات در كار چنانچه و است شده گرفته نظر در همكف زير و همكف طبقه در كار انجام براي ابنيه بهاي فهرست از شده درج هاي قيمت

 بـه  آن حمـل  از ناشي مصالح وافت شده ياد طبقات به مصالح حمل هزينه بابت شود انجام همكف زير طبقه از تر پايين و همكف از باالتر

 .شود مي منظور كار عمليات اجراي هزينه برآورد در و شده تعيين زير شرح به طبقات ضريب كار، اجراي سختي همچنين و طبقات

 بـه  مربـوط  كـار  اقـالم  اسـتثناي ( بـه  ساختمان هر براي جداگانه بطور كه است ضريبي ،آيد مي بدست زير رابطه از كه (P)طبقات ضريب

 .شود مي اعمالو  مربوط ساختمان كارهاي اقالم تمام به و محاسبه )سازي محوطه

 
  =F 0 همكف طبقه بناي زير سطح

  =F 1 همكف طبقه از باالتر اول طبقه بناي زير سطح

  =F 2 همكف طبقه از باالتر دوم طبقه بناي زير سطح

  =F 3 همكف طبقه از باالتر سوم طبقه بناي زير سطح

. 

. 

  = F nهمكف  طبقه از باالتر ام nبناي طبقه  زير سطح

  =B 0 همكف زير طبقه بناي زير سطح
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  = B 1 همكف زير طبقه از تر پايين اول طبقه بناي زير سطح

  =B 2 همكف زير طبقه از تر پايين دوم طبقه بناي زير سطح

  =B 3 همكف زير طبقه از تر پايين سوم طبقه بناي رزي سطح

. 

. 

  = B m همكف زير طبقه از تر پايين ام m طبقه بناي زير سطح

  = S همكف زير و همكف طبقه بناي زير احتساب با طبقات كل بناي زير مجموع

 .دشـو  مـي  منظور وضعيت صورت اولين از و گيرد مي تعلق كار پاي مصالح استثناي به ساختمان اقالم تمام به طبقات ضريب )1 تبصره

 )شد خواهد تعريف بعدا كار پاي مصالح(

 و حذف ،باشد 5 از كمتر مميز از بعد پنجم رقم چنانچه شود مي گرفته نظر در محاسبات در اعشار رقم چهار با طبقات ضريب)  2 تبصره

 .شود مي اضافه مميز از بعد پنجم رقم به واحد يك باشد بيشتر يا و 5 اگر

 ارتفاع ضريب)  3

 بيش آن ارتفاع كه اي طبقه در كار چنانچه و بوده طبقه هر در متر  3/5حداكثر  ارتفاع تا كار انجام براي بها فهرست در شده درج قيمتهاي

 داخـل  در زمال داربسـتهاي  اجراي همچنين و ارتفاع از ناشي مصالح افت و حمل عمليات، اجراي سختي بابت شود، انجام است متر  3/5از 

 آن كـار  اقالم تمام به ضريب اين شود مي منظور كار عمليات اجراي هزينه برآورد در و محاسبه زير رابطه مطابق ارتفاع، ضريب ساختمان،

 نحـي  در ارتفـاع  شـدن  زيـاد  و كم با و گيرد مي تعلق كار پاي مصالح استثناي به بااليي، طبقه كف تراز تا مربوطه طبقه كف تراز از طبقه

  .كرد نخواهد تغيير كار، اجراي

 

 :آيد مي بدست زير رابطه از ارتفاع ضريب باشد متر 10 از بيشتر ( H )طبقه  ارتفاع چنانچه

 

=Q  ارتفاع ضريب  

H = بااليي طبقه كف تراز تا مربوطه طبقه كف تراز از طبقه ارتفاع از است عبارت.   
 خواهـد  عمـل  مالك طبقه، كف تراز از شود، مي آغاز شيب كه ارتفاعي و شيب الرأس خط ارتفاع متوسط ، شيبدار سقف با ساختمانهاي در

 شده تمام ارتفاع و پي روي فاصله ،Hصورت، اين در ،شد خواهد عمل باال رابطه مطابق نيز ديوار مانند سقف بدون هاي سازه مورد در بود

  . بود خواهد سازه

 اگر و حذف، باشد 5 از كمتر مميز از بعد پنجم رقم چنانچه شود مي گرفته نظر در محاسبات در اعشار رقم چهار با ارتفاع ضريب )1 تبصره

  .شود مي اضافه مميز از بعد پنجم رقم به واحد يك باشد بيشتر يا و  5
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 باالسري ضريب)  4

 بـه  ملـزم  پيمانكـار  مشـخص  كـار  اجراي براي اما اند نشده منظور بها فهرست هاي رديف در كه است هايي هزينه لحاظ براي ضريب اين

 . آنهاست پرداخت

 .شود مي تقسيم كار سري باال هاي هزينه و عمومي باالسري هاي هزينه نوع دو به باالسري هاي هزينه 

 عمومي باالسري هاي هزينه) الف

 هزينه باشد داشته كار چندين يمانكارپ اگر يعني.(كرد مربوط مشخصي كار به را آنها توان نمي كه است هايي هزينه نوع از ها هزينه نوع اين

  :مانند )باشد نمي آنها از يكي مختص و كارهاست تمام به مربوط زير آيتمهاي

 .خدمات و تداركات مالي، و اداري امور فني دفتر پرسنل ، شركت مديريت شامل مركزي دفتر انساني نيروي دستمزد هزينه  -  1

 كاركنان يمهب حق و عمومي هاي بيمه هاي هزينه  -  2

 مديران يا كارمندان ذهاب و اياب مركزي دفتر نقليه وسايل هزينه  -  3

 مركزي دفتر اجاره يا گذاري سرمايه هزينه  -  4

 مركزي دفتر سوخت و برق آب، هزينه -  5

 مركزي دفتر پست و مخابرات هزينه -  6

 مركزي دفتر ملزومات و التحرير لوازم هزينه  -  7

 نقشه چاپ و فتوكپي هزينه  -  8

 مناقصه در شركت براي اسناد تهيه هزينه  -  9

 مناقصه در شركت نامه ضمانت هزينه -  10

 شهرداري عوارض هزينه -11

12- ....... 

 كار باالسري هزينه )ب

 :مانند كرد مربوط مشخصي كار به را آنها توان مي كه است هايي هزينه نوع از هزينه اين

 .است فرما كار نزد كه كار انجام حسن از قسمت آن نقدي وجوه از ناشي هزينه : مثل گذاري سرمايه هزينه  -  1

  پيمانكار سود ,ماليات هزينه ، تعهدات انجام نامه ضمانت هزينه : مثل نامه ضمانت هزينه  -  2

 كارگاه مستمر هزينه  -  3

4- ....... 

 عمـومي  بودجـه  از كهبراي كارهاي  30 /1ت بها درج شده است، برابر فهرس 3ضريب باالسري كه شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پيوست 

براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار  20 /1 .استكارهايي كه به صورت مناقصه  و يا .گردد مي پرداخت آنها هزينه دولت
  . مي شوند

 .اضافه شده است 1392اره در فهرست حذف شده بود ولي دوب 1388ضريب باالسري در فهرست بهاي سال : توجه 
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 ميليـارد  يـك  اي پروژه انجام خالص هزينه اگر مثال يعني.گردد مي پرداخت آنها هزينه دولت عمومي بودجه از كهبراي كارهاي  30 /1برابر 

 :گردد مي اضاف آن به درصد 30 سري باال هاي هزينه بابت باشد ريال

1,000,000,000×1/30= 1,300,000,000 الري   

3نمونه آناليز هزينه باالسري طرحهاي عمراني و غير عمراني و محاسبه اين ضريب  

  %)100 -درصد هزينه هاي جانبي(به تفاضل كل هزينه از جمع درصد آناليز هزينه%) 100(ضريب باال سري برابر است با نسبت درصد كل هزينه
 ضريب باال سري%)= 100%)/ (100 -درصد هزينه هاي جانبي(
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 پيمانكار پيشنهادي ضريب )5 

 قيمـت  از تـر  پـايين  يـا  باالتر مبلغي پيمانكار است ممكن مربوط ضرايب اعمال و بها فهرست طبق پروژه اجراي مبلغ آوردن بدست از بعد

 اعمـال  آمده بدست مبلغ در را )Plus(پلوس ضريب يا افزاينده ضريب پيمانكار ، باالتر مبلغي پيشنهاد صورت در .دهد پيشنهاد آمده بدست

 كرده اعمال آمده بدست مبلغ در را )Minuse(مينوس ضريب يا كاهنده ضريب پيمانكار ، تر پايين مبلغي پيشنهاد صورت در و است كرده

 .باالتر باشد  %10 از نبايد پلوس ضريب .است

  

 مهم تعريف چند 

 كار پاي مصالح 

 طبق كار، اجراي بندي زمان برنامه به توجه با و باشد نياز مورد پيمان، عموضو اجراي براي كه شود مي اطالق مصالحي به كار پاي مصالح

 ورود هنگـام  .باشـد  شمارش يا گيري اندازه قابل كه شود مي انبار شكلي به مرتب طور به كارگاه در و تهيه پيمانكار توسط فني مشخصات

 .شود تنظيم مشاور مهندس حضور با باشد شده مشخص رودو تاريخ و مقدار ، نوع آن در كه ورود جلسه صورت بايد كارگاه به مصالح

 مصـالح  بهاي درصد  70 پيمانكار مالي بنيه تقويت براي و شود مي گيري اندازه كار پاي مصالح مقدار ، موقت وضعيت صورت تهيه هنگام

 پيشنهادي و باالسري هزينه ، اي همنطق ضريبهاي احتساب با )شوند مي مازاد حمل هزينه مشمول كه مصالح براي(حمل هزينه و كار پاي

 هـيچ  نبايـد  قطعي وضعيت صورت و موقت تحويل از پس موقت وضعيت صورت آخرين در .شود مي منظور ها وضعيت صورت در پيمانكار

 كارگـاه  از ارپيمانكـ  توسط بايد است پيمانكار به متعلق و مانده باقي كارگاه در كه مصرف بر مازاد مصالح .شود منظور كار پاي مصالح نوعي

  .شود خارج
 

 دار ستاره رديف 

 شـرح  ،نكنـد  تطبيق بها فهرست رديفهاي شرح با آن اقالم كه باشد نياز مورد كار حين در اي ويژه اجرايي و فني مشخصات كه مواردي در

 به و مشخص ستاره عالمت با رديفها اين .شود مي درج جديد رديف شرح با ، مربوط گروه انتهاي در و تهيه ، اقالم آن براي مناسب رديف

 درج نظر مورد رديف برابر در و محاسبه ، قيمت تجزيه روش با ، دار ستاره رديفهاي واحد بهاي .شوند مي ناميده دار ستاره رديفهاي عنوان

 شـماره  بـا  مربوط فصل مقدمه انتهاي به و تهيه الزم متن باشد، نياز مورد دار ستاره هاي رديف پرداخت براي دستورالعملي هرگاه .شود مي

 . شود مي اضافه جديد

 رديـف  جزو كه شوند مي تعيين فوق روش به هستند واحد بهاي بدون اما است موجود بها فهرست در آنها شرح كه هايي رديف واحد بهاي

  .شوند مي محسوب دار ستاره هاي
 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

  

  

  



 ٢٢ 

 و وظايف هر كدام مشاور مهندسين و پيمانكار كارفرما،آشنايي با روابط بين :  چهارمفصل 

 :كارفرما 

 نمايد مي واگذار پيمانكار به معين مدارك و اسناد براساس را پيمان موضوع عمليات اجراي و بوده كار صاحب كه حقوقي يا حقيقي شخصيت

  .هستند كارفرما حكم در كارفرما قانوني شينهايجان و نمايندگان .باشد مي داد قرار طرف يك كننده امضا و

 :مشاور مهندسين 

 انتخاب كارفرما جانب از كار، اجراي حين بر نظارت و اجرائي هاي نقشه تهيه اوليه مطالعات انجام براي كه است حقوقي يا حقيقي شخصيت

 برنامه معاونت .باشند مي رشته چند يا يك رد متخصص پرسنل داراي كه هستند شركتهايي مشاور، مهندس حقوقي شخصيتهاي .گردد مي

 اين معيار كه شركتهاست اينگونه براي رتبه تعيين مسئول )سابق ريزي برنامه و مديريت سازمان(جمهوري رياست راهبردي نظارت و ريزي

  .باشند مي شركت آن در شاغل هاي تكنسين و مالي كارمندان و كارمهندسين سابقه و تعداد رتبه
  . ليه و تهيه نقشه هاي اجرايي با مهندس مشاور استمطالعات او

 

 :پيمانكار 

 طرف كننده امضا و گيرد مي عهده به معين مدارك و اسناد براساس را پيمان ع موضو عمليات اجراي كه است حقوقي يا حقيقي شخصيت

  )پيمانكار كيست؟(.است پيمان ديگر
 رياسـت  راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت از رتبه داراي زير معيارهاي به جهتو با كه هستند شركتهايي ، پيمانكار حقوقي شخصيتهاي

 پيمانكـاري  شـركت  كه است كارهايي مبلغ و حجم كننده مشخص رتبه اين .باشند مي )سابق يزي ر برنامه و يريت مد سازمان( ي جمهور

 .گيرد مي بعهده را آنها اجراي سال يك اين در تواند مي

 : از عبارتند پيمانكاري شركت رتبه تعين معيارهاي 

 سرمايه -1

  )آنها كار سابقه و تعداد ,مالي كارمندان تكنسينها، مهندسين،(متخصص انساني نيروي 2- 
 تجهيزات و آالت ماشين 3- 

 اجرائي كارهاي سابقه  4-

 :باشد مي زير شرح به پروژه مختلف مراحل در كارفرما قبال در مشاور وظايف 

  )اول قسمت ( يك فاز 

 پايه مطالعات انجام و اطالعات گردآوري) 1

  مقررات و ضوابط كالبدي، كلي شناسايي و بررسي) 2
 ساخت روشهاي و ساختماني مصالح مورد در مطالعه و بررسي )3

 نياز مورد تجهيزات و تاسيساتي سيستم بررسي) 4

 كالبدي ريزي برنامه) 5

 گزارش ارائه و شماتيك طرح تهيه) 6



 ٢٣ 

o دوم متقس ( يك فاز( 

 تكميلي مطالعات) 1

 معماري طراحي و مطالعات) 2

 سازه طراحي و مطالعات) 3

 تجهيزات مشخصات تهيه و تاسيسات طراحي و مطالعه) 4

  گزارش ارائه و مقدماتي هاي نقشه تهيه) 5
  

 دو فاز 

 اجرائي هاي نقشه تهيه و فني محاسبات انجام)  1

 فني مشخصات تهيه) 2

 عمليات اجراي هزينه برآورد تهيه)  3

 كار اجراي بندي زمان برنامه تهيه) 4

 پروژه شناسنامه تهيه) 5

  2 فاز گزارش) 6
 

 سه فاز 

 اسناد تهيه)  1

 مناقصه برگزاري) 2

 ساخت دوران در كارگاهي نظارت) 3

  پروژه تضمين دوران و ساخت دوران در عاليه نظارت) 4
  

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
  

 ، شرايط پيمان و برگزاري مناقصات داد قرار عقد هاي روش و پيمانها انواعآشنايي با :  پنجمفصل 

 داد قرار عقد هاي روش و پيمانها انواع 

 عمراني هاي طرح براي عمومي پيمانكار تعيين با پيمانهاي 1- 

 اماني هاي پيمان 2- 

 اجرا و طرح پيمان روش 3- 

 دستمزدي ايه پيمان 4- 

 مديريت پيمان 5- 

  خاص پيمان 6- 



 ٢٤ 

 عمراني هاي طرح براي عمومي پيمانكار تعيين با پيمانهايي 

 مناقصـه،  راه از پيمانكـار  روش، ايـن  در معمـوال  .است عمومي نكاراپيم يك و مالك بين داد قرار بستن از عبارتست عمومي پيمانكار روش

 مورد پروژه مشخصات ها شركت به نامه دعوت ارسال يا عمومي آگهي با يا روش اين در .شود يم واگذار او به پروژه اجراي و شده انتخاب

 منعقـد  مناقصـه  برنـده  بـا  داد قـرار  مناقصـه،  برگزاري از پس .شود مي اعالم بر نفع افراد تمام فراخوان براي مناقصه برگزاري تاريخ و نظر

 .شود مي

 شده انتخاب ) تاسيساتي پيمانكار و ساختماني پيمانكار مثال ( مختلف هاي قسمت براي اي نهجداگا پيمانكاران بزرگ هاي طرح از بعضي در

  .شود مي انتخاب قسمت آن تخصصي پيمانكار قسمت هر براي يعني .شود مي انعقاد آنها با مستقل دادهاي قرار و

 اماني پيمانهاي 

 صورت اين در .گيرد مي عهده بر را پروژه اجراي مسئوليت كارفرما خود و شود نمي منعقد خارجي پيمانكار با دادي قرار هيچ اماني، پيمان در

 روش ايـن  در .گيـرد  مـي  عهـده  به نيز را ا اجر مديريت و نموده تامين كارفرما خود را آالت ماشين و پروژه نياز مورد و الزم مصالح و مواد

 كـه  كوچـك  هاي پروژه در معموال .كند مي ايفا كمي نقش مشاور و هشد جويي صرفه هزينه و وقت در براين بنا شود، نمي برگزار مناقصه

 .شود مي استفاده روش اين از هاست پروژه آن سريع اتمام به نياز

 اين.يرندگ مي بعهده را طرح اجراي مديريت مسئوليت كه نموده انتخاب را اعتمادي مورد افراد يا فرد كارفرما، يا اجرائي دستگاه پيمان اين در

 و مقـررات  اسـت  ممكـن  دولتي بخش در ضمن در .باشند اجرائي دستگاه پرسنل از خارج يا و اجرائي دستگاه كارمندان از است ممكن افراد
 كـه  شود مي تاسيس اجرائي دستگاه داخل در اماني واحد نام به واحدي ترتيب اين به .كند تصريح افراد اينگونه براي را خاص هاي ويژگي

 دستگاه از را خود حقوق فقط و برد نمي نفعي كارگاه هزينه از اماني واحد مديريت .داشت خواهند عهده به فوق شده خابانت افراد را آن اداره

  .كند مي دريافت اجرائي

 اجرا و طرح پيمان روش 

 روش ماننـد  روش ايـن . كند مي واگذار را دو هر پروژه عمليات اجراي و طراحي واحد، داد قرار يك با كارفرما اجرا، و طراحي روش اين در

 نيز مشاور مسئوليت و شده ادغام هم در پيمانكار و مشاور واقع در .باشد نيز طراحي مسئول پيمانكار كه اين جز است، عمومي پيمانكار تعيين

 در معمـوال  .اسـت  اجـرا  و سـاخت  مسئول هم و آن طراحي و پروژه مشاور مسئول هم پيمانكار بنابراين، .شود مي گذاشته پيمانكار عهده به

 .است معقول بسيار روش اين سدسازي هاي پروژه

 پيمانكـار،  و مشـاور  بين احتمالي اصطكاكهاي بسياري از همچنين ،شده كاسته ها هزينه بسياري از و رود مي باال كار سرعت روش اين در

  .شود مي جلوگيري است مشهود ديگر هاي روش در كه كارفرما

 دستمزدي هاي پيمان 

 يـك  بـه  عمليات اجراي و باشد كارفرما عهده به پروژه نياز مورد مصالح تمامي تهيه آنها در كه هستند هايي پيماني ستمزدي،د هاي پيمان

 آالت ابزار تهيه پيمانها اين بيشتر در .دارد مي دريافت دستمزد فقط عمليات اجراي بابت از پيمان ين ا در پيمانكار .شود مي واگذار پيمانكار

 كنـد  مـي  تهيـه  آن تعداد نوع و جنس لحاظ از خود تشخيص به توجه با را مصالح فرما كار اينكه دليل به .است پيمانكار هدهع به وسايل و

 تعطيـل  را كـار  توانـد  مي نمايد برخورد مالي مشكل به موقع هر و كند مي هماهنگ خود بودجه و اعتبارات به توجه با را آنها تهيه براين بنا



 ٢٥ 

 را انسـاني  نيروي دستمزد فقط پيمانها، نوع اين در پيمانكار ديگر، طرف از .دهد نمي پيمانكار به سودي هيچ مصالح تباب از ضمن در نمايد
 پروژه در پيمانها اين معموال كند نمي پيدا مشكلي چندان كارفرما طرف از مالي مشكالت آمدن بوجود صورت در اين بنابر كند مي پرداخت

 بـه  را بنـدي  آرمـاتور  ريـزي،  بتن بندي، قالب اجراي توان مي بتني هاي پروژه در مثال عنوان به .دارد اربردك بيشتر ، مديريت پيمان هاي

  .نمود واگذار پيمانكار يك به دستمزد صورت

 مديريت پيمان 

 عهـده  بـه  ار پـروژه  اجراي مديريت تا كند مي تعيين را شخص يك يا ساختماني شركت يك كارفرما آن در كه است روشي مديريت پيمان

 يـا  پيمانكـار  روش، ايـن  در .اسـت  پيمانكـار  عهده بر نيروها استخدام و سازماني چارت تعيين و پروژه اجراي روشهاي تعيين بنابراين .بگيرد

 ههزين و مصالح تهيه هزينه شامل معموال ها، هزينه اين . دارد مي دريافت را شده انجام هاي هزينه از درصدي پروژه مديريت بابت شخص،
 ايـن  .باشـد  داشته ها هزينه بر دقيق نظارت تا .شود مي انتخاب فرما كار طرف از پيمانكارها اين در پروژه مالي مدير معموال .باشد مي اجرا

 مصـالح،  هزينـه  فقـط  كنـد  نمـي  پرداخـت  پيمانكـار  به سود يا باالسري هزينه هيچ كارفرما اول درجه در ،باشد مي طرفين سود به پيمانها

 پرداخـت  اجرا بابت اي هزينه پيمانكار طرفي از .شود مي جويي صرفه پيمان هزينه در بنابراين نمايد مي پرداخت را ماشيني و نسانيا نيروي

  .دارد مي دريافت ها هزينه كل از درصدي صورت به سودي مديريت در تخصص خاطر به فقط و گيرد نمي عهده بر را تعهدات و كند نمي

  خاص پيمانهاي 

 واگذار پيمانكار به طوري را پروژه اجراي اجرائي، وسايل و ها قيمت ريز جزئيات در دخالت بدون است مايل كارفرما ها، پروژه از يبسيار در

 صـورت  اجـرا  درصـد  صـورت  به را ها پرداخت و باشد كلي بصورت بلكه نبوده پايه واحد هاي قيمت اساس بر را پيمان مبلغ قيمت كه كند

 بـر  كلـي  قيمت يك با پيمان اسناد در معلوم خصوصيات با لوله خطوط اجراي به گاز و نفت هاي پروژه از خيلي در المث عنوان به گيرد مي

 فيزيكـي  پيشرفت درصد اساس بر فقط و نداشته اجرائي عمليات پايه واحد هاي قيمت در اي مداخله كارفرما و شود مي واگذار پيمانكار يك
 بـين  مشـكالت  و مسائل از خيلي پروژه طول در بنابراين كند مي پرداخت پيمانكار به را پيمان مبلغ صددر نسبت همان به گذاري لوله مثال

 آن كميـت  و عمليـات  حجـم  دنبال و بوده پيمان اسناد طبق پروژه اجراي فكر در فقط پيمانكار، نتيجه در .آيد نمي پيش پيمانكار و كارفرما

  .نيست

 پيمان خصوصي و عمومي شرايط 

 پيمان وميعم شرايط 

 رياسـت  راهبـردي  نظـارت  و ريـزي  برنامـه  معاونـت  توسـط  تيـپ  بصـورت  كـه  است قوانيني مجموعه شامل پيمان عمومي شرايط دفترچه

 تائيدات عمراني اصطالحات و اوليه تعاريف قوانين اين در .است پيمان اسناد به منظم و تهيه )سابق ريزي برنامه و مديريت سازمان(يجمهور

 كليـه  در و مشـخص  كامـل  طـور  بـه  را پيمانهـا  غيره و ختم فسخ، قهري، حوادث امورمالي، كارفرما، اختيارات و تعهدات انكارپيم تعهدات و

باشند كه بايد بـدون تغييـر در    كليه سازمانها و ادارات دولتي، موظف به رعايت و اجراي آن ميو  .است قرارداد بر حاكم ملي و عمراني هاي طرح

  )ريزي برنامه و مديريت سازمان 4311 نشريه( .د استفاده قرار گيردتمامي پيمانها مور

  .ماده است 54فصل و  5شرايط عمومي پيمان مشتمل بر  

 تعاريف و مفاهيم -فصل اول 



 ٢٦ 

 تاييدات و تعهدات پيمانكار -فصل دوم 

 تعهدات و اختيارات كارفرما -فصل سوم 

 تضمين، پرداخت، تحويل كار -فصل چهارم 

 قهري، فسخ، ختم، تعليق، هزينه تسريع، خسارت تاخير، تسويه حساب، حل اختالف حوادث -فصل پنجم 

 پيمان خصوصي شرايط 

 همـان  بـه  مختص پيمان هر براي كه شود مي تهيه پيمان خصوصي شرايط نام به اي دفترچه پيمان عمومي شرايط بر عالوه پيمان هر در

 .شود مي مشخص غيره و پرداخت پيش تعليق، مبلغ، ها پرداخت شكل كار، جرايا چگونگي جمله از را آن خاص شرايط آن در و است پيمان
  .شود مي تنظيم و تهيه قرارداد طرفين توافق با شرايط اين معموال

. ماهيت آن، تنظيم شـده اسـت   تكميل شرايط عمومي، براي هر پيمان، با توجه به وضعيت و شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور
  .تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند شرايط خصوصي، هيچ گاه نمي شده در موارد درج

  موارد فسخ پيمان 

 .در صورت تحقق هر يك از موارد زير پيمان را فسخ كندمي تواند كارفرما ) الف

 .تاخير در تحويل گرفتن كارگاه از جانب پيمانكار بيش از مهلت تعيين شده) 1

 .ي تفصيلي به مدت بيش از نصف مهلت تعيين شده براي تسليم آنتاخير در ارائه برنامه زمان) 2

 .تاخير در تجهيز كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان بيش از نصف مدت تعيين شده) 3

 .تاخير در شروع عمليات موضوع پيمان بيش از يك دهم مدت اوليه پيمان يا دو ماه هركدام كه كمتر است  )4

 .ك از كارهاي پيش بيني شده در برنامه زماني تفصيلي بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن كارتاخير در اتمام هر ي) 5

 ...و   تاخير در اتمام كار به مدت بيش از يك چهارم مدت پيمان) 6

 .درصورت احراز موارد زير، كارفرما پيمان را فسخ مي كند) ب

 واگذاري پيمان به شخص ثالث) 1

  48آن براي شمول ماده ” ب”گردد، به استثناي حالت پيش بيني شده در بند 44يت قانوني ماده پيمانكار مشمول ممنوع) 2

  ممنوعيت قانوني 

 موقع عقد پيمان مشمول منع مداخله، مصوب بيست و دوم ديمـاه يكهـزار و سيصـد و سـي و هفـت، نيسـت و در       پيمانكار اعالم مي كند كه در
 .رفتار مي شود 47د پيمان فسخ و طبق ماده صورتي كه خالف آن براي كارفرما محرز شو

  حوادث قهري 

 جنگ، اعم ازاعالم شده يا نشده انقالبها و اعتصابهاي عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانهاي غيـر عـادي، آتـش سـوزيهاي    
طقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را بـراي پيمانكـار   دامنه دار و مهار نشدني، طوفان و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در من

در بروز حوادث قهري هيچ يك از دو طرف مسئول خسارتهاي وارد شده به طرف ديگر در اثـر  . رود ناممكن سازد جزو حوادث قهري به شمار مي
 .اين حوادث نيست



 ٢٧ 

  تعليق 

در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليـق   اكثر سه ماه معلق كندكارفرما مي تواند در مدت پيمان اجراي كار را براي يك بار و حد 
 .به پيمانكار اطالع دهد

 .نمايد به پيمانكار پرداخت مي طبق اسناد پيماندر صورتي كه كارفرما تعليق اجراي كار را به پيمانكار ابالغ كرده باشد هزينه تعليق را  

 .مي پيمان محاسبه مي شود مگر در شرايط خصوصي مبلغ ديگري درج شده باشدشرايط عمو 49هزينه تعليق طبق ماده  

  تاخيرات 

دس در صورتيكه پروژه در مدت پيمان به اتمام نرسيده باشد، پيمانكار اليحه تاخيرات پروژه را ارائه مي نمايد كـه كارفرمـا پـس از بررسـي مهنـ     
 .نمايد قرار داده و مجاز يا غير مجاز بودن تاخيرات را تعيين ميمشاور، در كميسيون رسيدگي به تاخيرات آن را مورد بررسي 

  خسارت تاخير پيمانكار 

از در پايان كار در صورتي كه مدت انجام كار بيش از مدت اوليه پيمان به عالوه مدتهاي تمديد شده پيمان باشد، مبلغي بعنـوان خسـارت تـاخير     
 .مطالبات پيمانكار كسر مي گردد

 .شرايط عمومي پيمان محاسبه مي شود مگر در شرايط خصوصي مبلغ ديگري درج شده باشد 50ماده خسارت تاخير طبق  

  تاخير كارفرما در پرداخت ها 

موجـب تمديـد مـدت پيمـان بمـدت       1360/9/2مورخ  1-11082/54/5090مطابق بخشنامه شماره : تاخير در پرداخت در پيمان فهرست بهايي 
 .گردد شنامه فوق ميمحاسبه شده از فرمول مندرج در بخ

در مبلغـي كـه   ) ساالنه(درصد  15به منظور جبران خسارت ناشي از تاخير در تاديه اصل بدهي، كارفرما معادل : تاخير در پرداخت پيمان زير بنايي 
 . پرداخت آن به تاخير افتاده، متناسب با مدت تاخير، به پيمانكار پرداخت مي نمايد

 .بنايي يكي است فهرست بهايي و مترمربع زيرشرايط عمومي پيمان براي پيمان  

با اين تفاوت كه در پيمانهاي متر مربع زير بنـا ضـريب بهنگـام نيـز بـه بـرآورد اعمـال        . مبناي برآورد ريالي هر دو، فهرست بهاي پايه مي باشد 
 .گردد مي

  پروژه هاي متر مربع زيربنا 

محاسـبه و مـورد   ” بلغ برآورد بهنگام شده تا زمان برگزاري مناقصه و زمـان اجـراي كـار   م“، ” مبلغ برآورد“در پروژه هاي متر مربع زيربنا بجاي  
 .استفاده قرار مي گيرد

در ” مبلغ برآورد كار براساس آخرين فهرست بهاي پايه ابالغي“از ضرب ” مبلغ برآورد بهنگام شده تا زمان برگزاري مناقصه و زمان اجراي كار“  
 . بدست مي آيد” ضريب بهنگام“

 .در هنگام تهيه اسناد مناقصه و برآورد براي هر پروژه از فرمول مندرج در بخشنامه سرجمع قابل محاسبه استضريب بهنگام  

  ساختار شكست كار 

 .در پروژه هاي متر مربع زيربنا، پرداختها بر اساس جدول ساختار شكست كار انجام مي گيرد 



 ٢٨ 

شود در سـطح اول   كاري تقسيم مي هاي پروژه به طريق سلسله مراتبي به سطوح مختلف اليتبراي تهيه ساختار شكست كار پروژه معموالً كل فع 
شود  هاي فرعي به چند فعاليت اصلي تقسيم مي بعدي عنوان هر يك از پروژه  در سطح. شود پروژه اصلي به چند پروژه يا سيستم فرعي مطرح مي

يابـد كـه آخـرين     بندي تا حدي ادامـه مـي   شود و اين تقسيم تر تقسيم مي عاليت فرعيهاي اصلي به چندين ف و در مرحله بعدي هر يك از فعاليت
هـا بايـد بـه حـدي تقسـيم و جزيـي شـود كـه قابـل سـنجش و            به عبارت ديگر فعاليت. ها داراي معني و مفهوم اجرايي و عملياتي باشد فعاليت
 .گيري باشند اندازه

  
  

  
 

 :ا مترمربع زير بنايي متفاوت استشيوه پرداخت در  پيمان فهرست بهايي ب 

 .باشد با اعمال ضرايب مربوطه مي فهرست بهاي پايهدر پيمان فهرست بهايي پرداخت بر اساس جمع رديفهاي كارهاي انجام شده طبق  

 .در پيمان مترمربع زير بنا پرداخت براساس كار انجام شده طبق ساختار شكست و مستندات قرارداد مي باشد 

  .بنايي تعديل تعلق نمي گيرد به پيمان زير 
*************************************************************************  



 ٢٩ 

 كارها دستور و ها مجلس صورت نويسي، وضعيت صورت با آشنايي: فصل ششم 

 نويسي وضعيت صورت 

 تامين پيمانكاران جاري هاي هزينه آنكه براي دهند مي قرار انپيمانكار عهده به را آنها ساختن دولتي نهادهاي و سازمانها كه هايي پروژه در

 گردد، تعيين ماه هر پيمانكار توسط شده انجام كار ميزان بايد لحاظ بدين .گردد پرداخت پول پيمانكاران به كار پيشرفت نسبت به بايد گردد

 .بشود متره اصطالحاً يا

 برآورد و كار مقادير كلي حجم بهمراه است آمده اجرائي هاي نقشه طبق كار مقادير گيري اندازه نحوه و محاسبات ريز آنها در كه متره اوراق

   .دنامن مي )Situation(يا سيتواسيون وضعيت صورت را بها فهارس هاي دفترچه اساس بر آنها مالي
 تهيـه  در .كنـد  تهيه وضعيت صورت واندت مي خود تجربه و سليقه به بنا مترور هر و ندارد وجود ثابتي و معين روش وضعيت صورت تهيه در

 قابـل  و مطلـوب  متـره  كيفيـت  در مهـم  نكات از نظر مورد هاي محل و ها آدرس كردن پيدا بلكه باشد نمي مالك عدد نوشتن فقط متره

  .باشد شفاف آن نتايج و منظم ،علمي كامل، دقيق، بايد وضعيت صورت .باشد مي رسيدگي

  

  



 ٣٠ 

 :داد قرار نظر مد را زير موارد و كاتن بايد وضعيت صورت تهيه براي 

 .باشد پيمان مدارك و اسناد به توجه با بايد وضعيت صورت  1-

 شـود  تنظـيم  )سابق ريزي برنامه و يريت مد سازمان(جمهوري ياست ر راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت بهاي فهارس اساس بر  2-

 )گردد رعايت آيتمها و فصلها ترتيب(

 .شود استفاده استاندارد فرمهاي از  3-

 .شود تهيه پروژه موجود مجالس صورت و كارها دستور به توجه با  4-

 .باشد رسيدگي قابل و خوردگي خط بدون و دقيق آدرسها  5-

 .پذيرد صورت شده محاسبه قبل از آيتمهاي از نقل و شده استفاده سازي قرينه از  6-

 زير ترتيب به وضعيت صورت نمودن مرتب -7 

 مالي خالصه )د                   مالي) ج                    متره خالصه )ب                متره ريز )الف    

 وضعيت صورت دفترچه نمودن مجلد 8- 

  وضعيت صورت تهيه در متره افزارهاي نرم و رايانه از استفاده 9- 
 بـراي  و گـردد  مـي  تهيـه  2 شـماره  وضـعيت  صورت نيز بعد ماه .شود مي ناميده 1 شماره وضعيت صورت پروژه، هر وضعيت صورت اولين

 از شـده  انجـام  كار مجموع 2 شماره وضعيت صورت ديگر عبارت به .گردد مي متره اول از كار ،كاري دوباره يا اشتباه گونه هر از جلوگيري

  .گردند مي تهيه طريق همين به نيز 4 و 3 هاي وضعيت صورت .باشد مي وضعيت صورت تهيه تاريخ تا ابتدا

 مجلس صورت و كار دستور 

 از پس كار از سمتهايي ق يا و شود مي داده كارفرما توسط اجرائي هاي نقشه ويا مصالح در يراتي تغي اجرا حين در كه آيد مي پيش گاهي

 . ندارد امكان قطعي وضعيت صورت تهيه حين در كنترل و شده وشيده پ آن روي اجرا

 .شود تهيه )مجلس صورت( جلسه صورت و كار دستور بايد نيايد پيش مشكلي وضعيتها صورت به رسيدگي و تنظيم و تهيه در آنكه براي لذا

 ايـن  اجـراي  بـراي  همچنين و دارد پروژه ناظر يا ما كارفر طرف از كار دستور يا شروع مجوز به نياز مختلف قسمتهاي انجام براي پيمانكار

 بـا  و شـده  تنظـيم  و تهيـه  مجلسـي  صورت بايد كار دستور هر با مطابق لذا داشت خواهد مجلس صورت به نياز آن از بعد و قبل دستوركار

  .برسد آنها نمايندگان يا كارفرما و مشاور پيمانكار، امضاي

 :از عبارتند دارد مجلس صورت و كار دستور به نياز كه مواردي از برخي 

 .باشد هآمد نحوي هر به ها نقشه در كه تغييراتي كليه  1-

 .نباشد مشخص نقشه در اينكه يا كار از قسمتي كردن اضافه يا حذف جهت كار دستور 2- 

 ها پي در سولفات ضد سيمان بردن بكار جهت كار دستور و جلسه صورت , باشد نشده بيني پيش و باشد سولفاته زمين نوع اگر 3- 

 .باشد نشده روشن ملكا بطور مشخصات دفترچه در كه صورتي در مصرفي مصالح نوع 4- 

 ريزي بتن از وقبل مونتاژ از بعد آرماتورها كنترل  5-

 مصالح وخروج ورود مجلس صورت  6-



 ٣١ 

 خاك تخليه و حمل فواصل و محل 7- 

 اجرا محل در زيرزميني آب تراز كد  8-

 )فايبرگالس فلزي، چوبي،(قالب نوع 9- 

… … -10 

  

*************************************************************************  
  

  موقت و قطعي هاي آشنايي با تهيه و تنظيم صورت وضعيت: تم هففصل 

  صورت وضعيت 

 .صورت وضعيت كاركرد در حقيقت آيينه تمام نماي كليه كارهاي انجام گرفته توسط پيمانكار تا تاريخ تهيه صورت وضعيت براساس قرارداد است

 .و يا قطعي باشدصورت وضعيت مي تواند موقت  

  صورت وضعيت موقت 

هـا اسـت    شروع كار تا آن تاريخ را كه طبق نقشه هاي اجرايي، دستوركارها و صـورتمجلس  درآخر هر ماه، پيمانكار، مقادير كارهاي انجام شده از
به پيمان، مبلغ صورت وضعيت  اندازه گيري مي نمايد و مقدار مصالح و تجهيزات پاي كار را تعيين مي كند، سپس براساس فهرست بهاي منضم

روز و ايـن   10مهلت مشاور جهت رسيدگي به صورت وضـعيتهاي موقـت   . را محاسبه كرده و آن را در آخر آن ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد
  .روز مي باشد 10مدت براي رسيدگي و پرداخت توسط كارفرما 

  صورت وضعيت قطعي 

تحويل موقت، صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده را براساس اسناد و مدارك پيمـان بـدون منظـور     پيمانكار بايد حداكثر تا يكماه از تاريخ
مهندس مشاور صـورت وضـعيت دريافـت شـده را     . نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند و براي رسيدگي به مهندس مشاور تسليم نمايد

از تـاريخ   دو مـاه كارفرما صورت وضعيت دريافت شده را ظرف مدت . سال مي نمايدبراي تصويب كارفرما ار سه ماهرسيدگي نموده و ظرف مدت 
  .وصول رسيدگي مي كند

  صورت وضعيت تعديل 

در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبها هستند، پس از تاييد هر صورت وضـعيت موقـت از سـوي كارفرمـا، پيمانكـار صـورت وضـعيت تعـديل          
آخرين شاخصهاي اعالم شده محاسبه مي نمايد و به منظور بررسي و پرداخت، بـراي مهنـدس مشـاور     آحادبهاي آن صورت وضعيت را براساس

 .ارسال مي كند

 .)جايگزين آن ضريب بهنگام است كه به اين پيمانها تعلق مي گيرد. (تعديل به پيمان هاي متر مربع زير بنايي تعلق نمي گيرد 

  
*************************************************************************  

 

  



 ٣٢ 

 مشاور مهندس و پيمانكار ، كارفرما بين مالي روابط: فصل هشتم 

 تعهدات انجام تضمين 

 از شـده  صـادر  ، پيمـان  اوليه مبلغ درصد 5 معادل اي ضمانتنامه بايد پيمانكار ، آن از ناشي تعهدات انجام تضمين براي پيمان، امضاء موقع

 ماه يك تا بايد شده ياد ضمانتنامه .كند كارفرما تسليم ، است بوده مناقصه اسناد ضميمه كه اي نمونه طبق و كارفرما قبول مورد بانك طرف

 تمديـد  بـراي  اسـت  مكلف پيمانكار ، است نشده انجام موقت تحويل كه هنگامي تا .باشد معتبر ، پيمان موضوع موقت تحويل تاريخ از پس

 و نكـرده  فـراهم  را آن تمديـد  موجبـات  پيمانكـار  ، ضـمانتنامه  اعتبـار  مـدت  انقضاي از پيش روز15  تا اگر و كند اقدام شده ياد ضمانتنامه
 وثيقه رسم به ، ضمانتنامه جاي به را آن وجه و كند دريافت ضامن بانك از را ضمانتنامه مبلغ كه دارد حق كارفرما ، نشود تمديد ضمانتنامه

  .كند مي آزاد زير تبصره به توجه با ، موقت تحويل مجلس صورت تصويب از پس را تعهدات جامان تضمين كارفرما .نگهدارد خود نزد

 .شـود  مـي  تنظـيم  كـار  پاي مصالح داشتن منظور بدون ، موقت وضعيت صورت آخرين ، موقت تحويل از پس ماه يك تا حداكثر : تبصره
 ضمانتنامه ، باشد كمتر كار انجام حسن تضمين كسور نصف از او بدهي جمع يا نباشد بدهكار پيمانكار ، وضعيت صورت اين براساس هرگاه

 انجام ضمانتنامه ، باشد بيشتر كار انجام حسن تضمين كسور نصف از پيمانكار بدهي ميزان هرگاه ولي .شود مي آزاد درنگ بي تعهدات انجام

  .شود مي آزاد )پيمان عمومي شرايط 52 يا 40 ماده در(شده تعيين شرايط طبق مورد برحسب ، تعهدات

 كار انجام حسن تضمين 

 .شـود  مي نگهداري كارفرما نزد سپرده حساب در و كسر كار انجام حسن تضمين عنوان به درصد 10 معادل پيمانكار به پرداخت هر مبلغ از
 تحويـل  از پس آن گردي نصف و )شد خواهد بحث آن مورد در بعدا كه( 40وضعيت قطعي طبق ماده  صورت تصويب از پس مبلغ اين نصف

توجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده و ساير حسـابهاي   هرگاه با .گردد مي مسترد پيمان عمومي شرايط 52 و 42 مواد رعايت با قطعي
 .شود پيمانكار، پيمانكار بدهكار نباشد، نصف تضمين حسن انجام كار آزاد مي

 پرداخت پيش 

 و پرداخـت  روش ميـزان،   .كنـد  پرداخـت  پيمانكار به پرداخت پيش عنوان به منبعي پيمانكار، ليما بنية تقويت منظور به است الزم كارفرما
 در آن تاريخ و شماره و بوده نافذ كار ارجاع زمان در كه است مربوطه دستورالعمل اساس بر آن ضوابط ديگر و پرداخت پيش واريز چگونگي

  . است شده درج پيمان مدارك و اسناد
 . دارد كه به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار، مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت كندكارفرما موافقت  

به ) آيين نامه معامالت دولتي) 11(ماده  3بند % 25با رعايت سقف (تعيين ميزان پيش پرداخت : نصب  و پيش پرداخت در قراردادهاي پيمانكاري 
 .عهده دستگاه اجرايي است

 .  نظر گرفته مي شود درمبلغ اوليه پيمان  %)20(غ پيش پرداخت معادل بيست درصدمبلمعموال  

 . ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي بدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي شود در مبلغ پيش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زير 

 پس از تحويل كارگاه % ) 8(قسط اول معادل هشت درصد  
 پس از تجهيز كارگاه الزم براي شروع عمليات  %)5/6(و نيم درصد  قسط دوم معادل شش 
طبق صورت وضعيتهاي موقت بدون محاسبه مصالح  مبلغ اوليه پيمان%) 30(پس از انجام سي درصد  %)5/5(قسط سوم معادل پنج و نيم درصد  

 .پاي كار 



 ٣٣ 

 مشـاور  مهنـدس  بـه  را خود درخواست پرداخت پيش اقساط از كي هر دريافت براي گفته، پيش دستورالعمل در مقرر موعدهاي در پيمانكار

 وجوهي اينكه بدون دستورالعمل، در شده تعيين تضمين مقابل در را خت پردا پيش قسط هر مشاور مهندس تاييد از پس كارفرما .نويسد مي

 مشاور مهندس تأييد به كه پيمانكار واستدرخ تاريخ از روز بيست پرداخت پيش قسط هر پرداخت مهلت .نمايد مي پرداخت شود، كسر آن از

   .باشد مي است بيشتر كه كدام هر ، پيمانكار سوي از تضمين ارائه تاريخ از روز 10 يا ، است رسيده

 موقت وضعيت صورت 

 صورت و كارها وردست ، اجرايي هاي نقشه طبق كه را تاريخ آن تا كار شروع از شده انجام كارهاي وضعيت ، پيمانكار ، ماه هر آخر در )الف

 ، پيمـان  بـه  منظم بهاي فهرست براساس سپس ، كند مي تعيين را كار پاي تجهيزات و مصالح مقدار و نمايد مي گيري اندازه مجلسهاست
 ار آن و نمايد مي اصالح دليل تعيين با لزوم صورت در و كرده كنترل پيمان مدارك و اسناد تطبيق نظر از را پيمانكار وضعيت صورت مبلغ

 . رساند مي پيمانكار اطالع به نيز را مراتب و نمايد مي ارسال كارفرما براي ناظر مهندس سوي از دريافت تاريخ از روز 10 حداكثر مدت در

 قبلي موقت وضعيتهاي صورت بابت كه وجوهي كسر از پس و كرده رسيدگي را مشاور مهندس سوي از شده كنترل وضعيت صورت كارفرما

 10 ظرف حداكثر را پيمانكار به پرداخت قابل مبلغ باقيمانده ، پيمان طبق متعلقه كسور و قانوني كسور اعمال همچنين و است شده پرداخت
  .كند مي پرداخت پيمانكار نام به چك صدور به ، وضعيت صورت وصول تاريخ از روز

   :باشد زير موارد از يكي شامل است ممكن كسورات پيمان شرايط و نوع به بسته 

  … و آموزي سواد نهضت ، مهندسي نظام سازمان كارآموزي، صندوق ، شهرداري عوارض كار، انجام حسن ، ماليات ، مهبي
 ، كارفرماسـت  بـه  متعلق است گرديده درج مزبور وضعيت صورت در كه تجهيزاتي و مصالح و كارها تمام موقت، وضعيت صورت پرداخت با

 در شده درج مقادير .گيرد مي قرار پيمانكار اختيار در موقت تحويل موقع تا امانت رسم به پيمان موضوع كارهاي بقيه اجراي منظور به ليكن

 و محاسـباتي  و گيري اندازه اشتباه نوع هر و دارد الحساب علي و موقت جنبه .يد آ مي عمل به آنها بابت كه اختهايي پرد و وضعيت صورت

 .شود مي رفع و اصالح قطعي، عيتوض صورت در يا بعدي وضعيتهاي صورت در اينها جز

 از يـك  هـر  اتمـام  از پـس  و كـار  اجراي ضمن بايد پيمانكار قطعي، وضعيت صورت تصويب و رسيدگي ، تهيه براي امكان ايجاد منظور به

ـ  مـدارك  و مجلسها صورت با همراه رسيدگي براي مشاور مهندس به آنها ارائه و قطعي هاي متره تهيه به نسبت ، آن اجزاي  اقـدام  وطمرب

 .گيرد قرار استفاده مورد نيز موقت وضعيتهاي صورت تهيه در بايد اسناد اين ، نمايد

 تعيـين  كسور وضع از پس كارفرما .نگيرد قرار كارفرما تأييد مورد مشاور مهندس طرف از ارسالي وضعيت صورت عللي به هرگاه 1 - تبصره

 در مقـرر  مـدت  در و الحساب علي عنوان به است، نموده ارسال مشاور مهندس كه را وضعيتي صورت مبلغ درصد 70 تا ، ماده اين در شده

 از پس تا ، گرداند مي بر مشاور مهندس به تصحيح براي ، آن رد داليل با همراه را وضعيت صورت و كند مي داخت پر پيمانكار وجه در اين

 پيمانكـار  بـه  گفتـه  پيش ترتيب به مبلغ بقيه و شود ارسال كارفرما ايبر ، شده ياد شرح به دوباره ، روز 5 حداكثر مدت در اصالحات اعمال

 كارفرما تسليم شده تصحيح وضعيت صورت كه شود مي شروع تاريخي از وضعيت صورت مبلغ پرداخت مهلت صورت اين در .گردد پرداخت

 . شود

 دليل ذكر با را خود اعتراض ، باشد معترض است هشد اصالح گفته پيش شرح به كه وضعيتي صورت به نسبت پيمانكار گاه هر -  2 تبصره

 . گيرد قرار رسيدگي مورد تا كند مي اعالم كارفرما به ، ماه يك ظرف حداكثر



 ٣٤ 

 بـه  و كارفرمـا  تأييـد  بـا  مشاور مهندس ، نكند ناظر مهندس تسليم و تهيه را موقت وضعيت صورت مقرر موعد در پيمانكار اگر -  3 تبصره

 حالت، اين در آورد مي عمل به شده ذكر ترتيب به را آن پرداخت و رسيدگي براي بعدي اقدامات و كند مي آن تهيه به ماقدا پيمانكار هزينه

 .نيست كارفرما متوجه مربوط وضعيت صورت پرداخت در تأخير نظر از مسئوليتي گونه هيچ

 وضـعيت  صـورت  پيمانكـار  ، كارفرما سوي از موقت عيتوض صورت هر تأييد از پس ، هستند بها آحاد تعديل مشمول كه پيمانهايي در ) ب

 كه نحوي به پرداخت و بررسي منظور به و نمايد مي محاسبه شده اعالم شاخصهاي آخرين براساس را وضعيت صورت آن بهاي آحاد تعديل

  . كند مي ارسال مشاور مهندس براي ، است شده تعيين الف بند در

 موقت تحويل 

 و كنـد  مـي  موقت تحويل تقاضاي مشاور مهندس از پيمانكار شد برداري بهره آماده كار و گردد تكميل پيمان موضوع عمليات انكه از پس
 را خـود  نماينـده  و كنـد  مي رسيدگي پيمانكار درخواست به مشاور مهندس .نمايد مي معرفي تحويل هيات در عضويت براي را خود نماينده
 تعيـين  ضـمن  تأييـد  صـورت  در و كند مي رسيدگي پيمانكار درخواست به مشاور مهندس .نمايد مي معرفي تحويل هيات در عضويت براي

 فـراهم  را كار ترتيب اي گونه به كارفرما .نمايد مي كارفرما از را موقت تحويل هيات تشكيل تقاضاي موقت تحويل براي كار آمادگي تاريخ

 و شـود  حاضـر  كار محل در است رسيده مشاور مهندس تأييد به كه ركا آمادگي تاريخ از روز 20 مدت در حداكثر تحويل هيات كه كند مي
 دريافـت  از روز 7 مـدت  ظـرف  نباشد برداري بهره آماده پيمان موضوع عمليات مشاورر مهندس نظر به اگر .نمايد اقدام موقت تحويل براي

 .رساند مي پيمانكار عاطال به شود تكميل موقت تحويل از پيش بايد كه را كارهايي و نواقص پيمانكار تقاضاي

  : از است متشكل ، موقت تحويل هيات 

 پيمانكار نماينده و مشاور مهندس نماينده ، كارفرما نماينده 

 انجـام  برنامـه  مشـاور  مهنـدس  ، هيـات  تشـكيل  تا و رساند مي پيمانكار و مشاور مهندس اطالع به را هيات تشكيل محل و تاريخ كارفرما

 و اسـناد  طبـق  آنهـا  تـدارك  كـه  را وسايل از قسمت آن تا كند مي ابالغ پيمانكار به و تهيه است الزم كار لتحوي براي كه را آزمايشهايي
 هيـات  بـراي  را الزم تسـهيالت  كـه  اسـت  موظف پيمانكار. كند آماده كار محل در هيات تشكيل روز براي ، اوست عهده به پيمان مدارك

 . آورد فراهم ، تحويل

 بجز .گردد مي درج موقت تحويل صورتمجلس در آن نتايج و  شود مي انجام محل در هيات اعضاي نظر با و تشخيص به الزم آزمايشهاي

 . كند مي پرداخت كارفرما را آزمايشها هزينه است، پيمانكار عهده به آنها هزينه پيمان مدارك و اسناد طبق كه آزمايشهايي

 موقت تحويل صورتمجلس. نمايد مي موقت تحويل صورتمجلس تنظيم به اقدام ، نكند مشاهده كارها در نقصي و عيب ، تحويل هيات هرگاه

 اختيـار  در ، كارفرمـا  سـوي  از ابـالغ  تـا  نيـز  را آن از اي نسخه و كنند مي ارسال كارفرما براي ، شده انجام آزمايشهاي نتيجه همراه به را

 . نمايد مي ابالغ پيمانكاربه  را پيمان موضوع عمليات موقت تحويل ، تاييد از پس كارفرما. دهند مي قرار پيمانكار

 نقـص  رفـع  بـراي  مهلتـي  تعيين با موقت تحويل صورتمجلس تنظيم به اقدام ، كند مشاهده كارها در نقصي و عيب ، تحويل هيات هرگاه

 صورتمجلس ضميمه و تنظيم را ودش مي معلوم بعداً آن نتيجه كه آزمايشهايي و ناتمام عمليات و كارها معايب و نقايص از فهرستي و كند مي

 . دهد مي پيمانكار به را آنها از اي نسخه و نمايد مي تحويل
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 اسـاس  بـر  اگـر  و كنـد  مـي  بازديـد  را عمليات دوباره ، كارفرما نماينده اتفاق به ، مشاور مهندس ، پيمانكار جانب از نقص رفع اعالم از پس

 و نقايص رفع گواهي و موقت تحويل صورتمجلس مشاور مهندس ، باشد نمانده اقيب نقصي و عيب گونه هيچ ، شده تعيين نقايص فهرست
 ارسال كارفرما براي ، شده خواسته آزمايشهاي نتايج همراه ، است رسيده پيمانكار و مشاور مهندس ، كارفرما نماينده امضاي به كه را معايب

 نقـص  رفـع  گـواهي  و كـار  از بازديد در او نماينده حضور ، كارفرما تشخيص به اگر .شود ابالغ پيمانكار به ، كارفرما تاييد از پس تا كند مي

  . كند اقدام كارفرما نماينده جاي به تا دهد مي نمايندگي مشاور مهندس به ، نباشد ضروري

 موقت تحويل تاريخ 

 شروع تاريخ .شود مي درج موقت لتحوي صورتمجلس در كه كارفرماست به كار تحويل و محل در هيات تشكيل تاريخ ، موقت تحويل تاريخ

 از كـه  مهلتـي  در نقـايص  يـا  نكند مشاهده كار در نقصي گونه هيچ ، تحويل هيات آنكه شرط به است، موقت تحويل تاريخ ، تضمين دوره

 موقت تحويل تاريخ باشد، شده تعيين مهلت از بيش ، كند مي نقايص صرف پيمانكار كه زماني اگر .شود رفع ، است شده تعيين هيات طرف

 مشـاور  مهندس تاييد به كه است نقص رفع تاريخ ، تضمين دوره شروع تاريخ ولي ، كارفرماست به كار تحويل و هيات تشكيل تاريخ همان

 .باشد رسيده

 )است رسيده مشاور مهندس تاييد به كه پيمانكار سوي از كار آمادگي اعالم تاريخ از روز 20 ( مقرر موعد از ديرتر موقت، تحويل هيات اگر
 در .كارفرماسـت  بـه  كار تحويل و محل در هيات تشكيل تاريخ موقت، تحويل تاريخ نمايد، اقدام موقت تحويل براي و شود حاضر محل در

 دوره شـروع  تـاريخ  شـود،  رفـع  اسـت  شـده  تعيين هيات سوي از كه مهلتي در نقايص يا نكند مشاهده كار در نقصي هيات اگر ، حالت اين

 كـه  زمـاني  آنكـه  مگر ،باشد مي است رسيده مشاور مهندس تاييد به كه پيمانكار سوي از كار آمادگي اعالم تاريخ از پس روز 20 ، تضمين

 به كه نقص رفع تاريخ برابر تضمين، دوره شروع تاريخ ، اينصورت در كه باشد شده تعيين مهلت از بيش كند، مي نقص رفع صرف پيمانكار

 هـاي  هزينـه  بايد كارفرما. باشد مي ) روز 20 مهلت به نسبت (محل در هيات تشكيل تاخير مدت منهاي است، رسيده مشاور مهندس تاييد

 . كند پرداخت پيمانكار به)  روز 20 مهلت به نسبت ( موقت تحويل در تاخير مدت براي را كار از نگهداري و حفظ

 آمـاده  مشـاور  مهنـدس  نكند،  را كار تحويل تقاضاي پيمانكار ولي شود، موقت تحويل ماده اين طبق پيمان موضوع عمليات كه صورتي در

 اگر .كند اقدام كار موقت تحويل و هيات تشكيل براي ماده اين طبق كارفرما تا نمايد مي اعالم كارفرما به را موقت تحويل براي كار بودن

 محل، دادگاه وسيله به دليل تامين با كارفرما نكند، معرفي موقت تحويل براي را خود نماينده پيمانكار كارفرما، ابالغ تاريخ از روز 10 از پس

 . ندارد مورد اين در اعتراضي گونه هيچ حق پيمانكار ، حالت اين در .نمايد مي اقدام ماده اين طبق پيمان، موضوع موقت تحويل به نسبت

 تحـويلي  محلهـاي  در خـود  بـه  متعلـق  اضافي مصالح و ابزار و آالت ماشين ، وسايل تمام ، موقت تحويل از پس كه است موظف پيمانكار

 مـدت  ظـرف  بايـد  پيمانكـار  ، عالوه به .كند خارج شده ياد محلهاي از ، باشد مشاور مهندس قبول مورد كه مناسبي مدت ظرف را كارفرما

 سـاخته  كارفرمـا  تحويلي لهايمح در كار اجراي براي كه را موقتي تاسيسات و ساختمانها ، شود مي تعيين مشاور مهندس توسط كه معيني

 كارفرمـا  ، اينصـورت  غيـر  در .كنـد  تميز خود هزينه به را كارگاه و خارج كار محل از را آن زايد مواد و مصالح و كند پياده يا تخريب است

 اين در .دارد منظور ارپيمانك بدهكاري حساب به را آن هاي هزينه و نمايد عمل بداند مقتضي كه نحو هر به آنها نمودن خارج براي تواند مي

 .ندارد را خود داراييهاي و اموال به زيان و ضرر ادعاي و كارفرما اقدام به نسبت اعتراض حق پيمانكار ، صورت



 ٣٦ 

 وسيله به كه كارگاه تجهيز تاسيسات و ساختمانها ساخته پيش قطعات و بازيافتي مصالح و ساخته پيش ساختمانهاي مالكيت اينكه به توجه با

 و سـاختمانها  ايـن  از قسـمتي  يـا  تمـام  هرگـاه  ، اسـت  پيمانكار به متعلق ، است شده احداث يا نصب كارفرما تحويلي محلهاي در رپيمانكا
 شده ياد تاسيسات و ساختمانها برچيدن بابت وجهي نبايد حالت اين در اينكه به توجه با ، باشد كارفرما احتياج مورد پيمانكار موقت تاسيسات

  . شود مي تحويل و فروخته كارفرما به و تعيين طرفين تراضي با آن قيمت ، شود داختپر پيمانكار به

 قطعي وضعيت صورت 

 بـدون  پيمان، مدارك و اسناد اساس بر را شده انجام كارهاي قطعي وضعيت صورت موقت، تحويل تاريخ از ماه يك تا حداكثر بايد پيمانكار

 دريافت وضعيت صورت مشاور مهندس .نمايد تسليم مشاور مهندس به رسيدگي براي و كند تهيه كار پاي تجهيزات و مصالح نمودن منظور

 . نمايد مي ارسال كارفرما تصويب براي ماه سه مدت ظرف و نموده رسيدگي را شده

 از نسخه يك ارسال ضمن را خود نهايي نظر و كند مي رسيدگي وصول تاريخ از ماه دو مدت ظرف را شده دريافت وضعيت صورت كارفرما

 .دارد مي اعالم پيمانكار، به آن

 هزينـه  بـه  مشـاور  مهندس كارفرما، تاييد با نكند، اقدام قطعي وضعيت صورت تهيه براي شده، تعيين مهلت ظرف ، پيمانكار كه صورتي در

 صورت امضاي از پيمانكار كه ورتيص در .دارد مي ارسال كارفرما تصويب براي پيمانكار امضاي از پس و كند مي آن تهيه به اقدام ، پيمانكار

 . فرستد مي كارفرما براي را وضعيت صورت ، پيمانكار امضاي بدون مشاور مهندس ، كند خودداري وضعيت

 صـورت  كـه  حـالتي  در يـا  باشد داشته كارفرما نظر به نسبت اعتراضي اگر است نموده امضا قبالً را وضعيت صورت ، پيمانكار كه حالتي در

 صـورت  وصـول  تـاريخ  از مـاه  يـك  ظـرف  حداكثر را خود اعتراض دارد، اعتراض كارفرما نظر به نسبت و است نكرده امضا قبالً را وضعيت

 . رساند مي كارفرما اطالع به يكجا ، مدرك و دليل ارائه با ، وضعيت

 . نمايد مي اعالم را آنها رد يا قبول و كند مي رسيدگي اعتراض موارد به پيمانكار، نظر وصول تاريخ از ماه يك مدت ظرف حداكثر كارفرما

 عمـومي  شـرايط  53 مـاده  طبـق  ، شـود  نمـي  واقع كارفرما قبول مورد كه خود اعتراض از قسمت آن تكليف تعيين براي تواند مي پيمانكار

 . نمايد اقدام )اختالف حل(پيمان

 تلقـي  شـده  قبـول  پيمانكار طرف از قطعي وضعيت صورت نكند، اعتراض وضعيت صورت به شده تعيين مدت ظرف پيمانكار كه صورتي در 

 .شود مي

 چند هر گيرد، مي قرار حساب تسويه ماخذ و است قاطع تنهايي به شود، مي منظور قطعي وضعيت صورت در باال ترتيب به كه كارها مقادير

 .باشد اختالف است، گرديده منظور موقت وضعيتهاي صورت در كه مقاديري و آنها بين كه

 آزاد كار انجام حسن تضمين نصف نباشد، بدهكار پيمانكار ، پيمانكار حسابهاي ساير و شده تصويب قطعي وضعيت صورت به توجه اب هرگاه

  . شود مي

 تضمين دوره 

 سال دو راهسازي كارهاي براي و سال يك ساختماني كارهاي براي تضمين دوره معموال( شود مي آغاز موقت تحويل از پس تضمين دوره

 و معايـب  آن كـه  اسـت  مكلـف  پيمانكار ، باشد پيمانكار كار از ناشي كه گردد مشاهده كار در نقايصي و معايب دوره اين در اگر .)دباش مي
 و كنـد  مـي  ابـالغ  پيمانكـار  بـه  آنهـا  محل و نقايص و معايب ذكر با را مراتب كارفرما منظور، اين براي .كند رفع خود هزينه به را نقايص
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 رفع ، كارفرماست قبول مورد كه مدتي طي را آنها و كند نقايص و معايب رفع به شروع ، كارفرما ابالغ از پس روز 15 اكثرحد بايد پيمانكار

  .نمايد
 بداند مقتضي كه ترتيبي به يا خودش را نقايص و معايب آن دارد حق كارفرما ، كند مسامحه يا ورزد قصور تعهد اين انجام در پيمانكار هرگاه

 برداشـت  دارد، او نـزد  پيمانكـار  كه اي سپرده و مطالبات نوع هر يا پيمانكار تضمين محل از ، درصد 15 اضافه به را آن هزينه و نمايد رفع

  .كارفرماست عهده به تضمين دوره در شده موقت تحويل كارهاي برداري بهره و نگهداري ، حفاظت هاي هزينه .نمايد

 قطعي تحويل 

 و قطعـي  تحويـل  هيـات  اعضـاي  ، مشاور مهندس تاييد و پيمانكار تقاضاي به بنا كارفرما ، موافقتنامه در دهش تعيين تضمين دوره پايان در
 تحويـل  هيـات  .كنـد  مـي  ابـالغ  پيمانكار به و معين ، است شده بيني پيش موقت تحويل براي كه گونه همان به ، را هيات تشكيل تاريخ

 و گيرد مي قطعي تحويل را پيمان موضوع ، ننمايد مشاهده باشد پيمانكار كار از ناشي كه ينقص و عيب گاه هر ، كارها بازديد از پس قطعي،
 و دهـد  مـي  پيمانكار به ، كارفرما سوي از ابالغ تا را آن از اي نسخه و كند مي ارسال كارفرما براي و تنظيم را آن صورتمجلس درنگ بي

 . نمايد مي الغاب پيمانكار به را كار قطعي تحويل تصويب كارفرما سپس

 خود كار از ناشي نواقص رفع به مكلف ، ننمايد را كار قطعي تحويل تقاضاي ، موافقتنامه در شده تعيين تضمين دوره پايان در ، پيمانكار اگر

 . ستا قطعي تحويل به مربوط اقدامات مالك ، پيمانكار تقاضاي تاريخ و باشد مي است كرده بروز قطعي تحويل تقاضاي تاريخ تا كه

 درخواسـت  از پس و انجامد طول به ماه دو از بيش تاخير اين و نكند تحويل هيات به اعزام به اقدام ، پيمانكار تقاضاي وجود با كارفرما اگر

 شـده  قطعـي  تحويل پيمان موضوع عمليات ، نكند اقدامي زمينه اين در كارفرما ، مجدد تقاضاي تاريخ از ماه يك انقضاي و پيمانكار مجدد

  . شود انجام آن مورد در قطعي تحويل از پس اقدامات بايد و گردد مي لقيت

 نهايي حساب صورت 

 مبلغ از است عبارت ، شود مي تهيه كارفرما توسط قطعي وضعيت صورت تصويب تاريخ از ماه 3 مدت ظرف كه پيمان نهايي حساب صورت

 تعـديل  از ناشـي  وجوه مانند ، گردد مي كسر آن از و اضافه باال مبلغ به پيمان مدارك و اسناد اساس بر كه مبلغي و قطعي وضعيت صورت

 .شده قطعي و رسيدگي هاي جريمه يا خسارت جبران مبلغ ، پيمانكار به كارفرما تحويلي آالت ماشين و تجهيزات ، مصالح بهاي ، بها آحاد

 پيمـان  اگـر  .شود مي امضا پيمانكار و كارفرما توسط ، اشدب پيمانكار قبول مورد صورتيكه در فرما كار توسط شده تهيه نهايي حساب صورت

 مـدارك  بـا  را خـود  نظر ، ماه يك مدت ظرف بايد نكند، امضا را آن و باشد معترض فرما كار توسط شده تهيه نهايي حساب صورت به كار

 .دشو مي تلقي شده پذيرفته پيمانكار طرف از نهايي حساب صورت نه وگر بنويسد، كارفرما به كافي

 .كنند مي امضا را آن پيمان طرف دو و كند مي اصالح را نهايي صورتحساب ، پيمانكار اعتراض تأييد صورت در كارفرما

 گونـه  هـر  و است قطعي پيمان طرف دو براي گيرد مي قرار پيمانكار حساب تسويه مالك كه باال شرح به شده تأييد نهايي حساب صورت

 باشد معترض فرما كار توسط شده تأييد نهايي صورتحساب به نسبت پيمانكار صورتيكه در .باشد مي أثيرت بي آن مورد در ادعايي و اعتراض

 طبق ، مسأله حل براي تواند مي كار پيمان ، نگيرد قرار كارفرما پذيرش مورد او اعتراض و كند اعالم شده تعيين مدت در را خود اعتراض و

 .نمايد اقدام پيمان عمومي شرايط 53 ماده
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 ، نهـايي  حسـاب  صـورت  تهيـه  در تـاخير  يا قطعي وضعيت صورت يا موقت وضعيت صورت آخرين رسيدگي در تأخير علت به صورتيكه در
 شـده  تـأمين  پيمانكار سوي از كه را اضافي هاي هزينه اين كارفرما ، شود ايجاد پيمانكار هاي نامه ضمانت تمديد بابت اضافي هاي هزينه

 آزاد را مربـوط  تضـمين  فرما كار شود، بيشتر ماه سه از ها تضمين از يك هر كردن آزاد در تأخير مدت اگر و كند مي پرداخت او به ، است

 كمتر او بدهي يا نبوده بدهكار پيمانكار ، موقت وضعيت صورت آخرين در كه شود معلوم ، قطعي وضعيت صورت اساس بر گاه هر نمايد مي

 قطعي وضعيت صورت تصويب زمان در كه شود مشخص ، نهايي حساب صورت طبق يا است هبود كار انجام حسن تضمين كسور نصف از

 را آنها تمديد هزينه و كرده آزاد را شده ياد مدارك از يك هر به مربوط نشده آزاد تضمين درنگ بي بايد كارفرما است، نبوده بدهكار پيمانكار
  .كند پرداخت ، گرديده ايجاد تأخير آنها نمودن زادآ در كه مدتي براي ، است شده تأمين پيمانكار سوي از كه

 حساب تسويه 

 تـاريخ  از مـاه  يـك  مـدت  در حداكثر او طلب ، شود بستانكار پيمانكار است، شده تهيه باال شرح به كه نهايي صورتحساب اساس بر گاه هر

 نـزد  بايـد  قطعي تحويل تا كه ، كار انجام سنح تضمين نصف از غير به و گردد مي پرداخت كارفرما اعالم يا نهايي حساب صورت امضاي

 . شود مي آزاد درنگ بي ، باشد كه نوع هر از پيمانكار، هاي تضمين ديگر ، بماند باقي كارفرما

 يـا  نهـايي  حساب صورت امضاي تاريخ از ماه يك مدت در كه است مكلف ، شود بدهكار پيمانكار ، نهايي حساب صورت اساس بر گاه هر

 انجـام  بـدون  ، دارد حـق  كارفرمـا  ،.نمايد تأخير يا ورزد استنكاف پرداخت اين از اگر و بپردازد را كارفرما طلب باال شرح به ، مافر كار اعالم

 رعايـت  بـا  نباشـد،  كافي تضمينها اين مبالغ اگر و نمايد وصول ، پيمانكار هاي تضمين و ها سپرده محل از را خود طلب ، قضايي تشريفات

 . كند وصول او هاي دارايي ديگر از ركشو جاري قوانين

 قطعي تحويل تا كه كار، انجام حسن تضمين كسور نصف از غير به ، كند پرداخت را كارفرما طلب ، باال در مقرر مهلت در كار پيمان گاه هر

  .شود مي آزاد درنگ بي باشد، كه عنوان هر به او هاي سپرده و ها نامه ضمانت بقيه ماند، مي باقي كارفرما نزد

  
************************************************************************* 

  

  تعديل: فصل نهم 

  ؟4يعني چه تعديل 

بـه  تعـديل   پيدا مي كند، اين تغييرات قيمت در قالـب صـورت وضـعيتي بـه نـام     ) يا كاهش (معموال در حين انجام پروژه  قيمت كار ها افزايش 
  .مي شود) كسر يا (پيمانكار پرداخت

  صورت وضعيت تعديل 

در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحادبها هستند، پس از تاييد هر صورت وضـعيت موقـت از سـوي كارفرمـا، پيمانكـار صـورت وضـعيت تعـديل         
س مشـاور  آحادبهاي آن صورت وضعيت را براساس آخرين شاخصهاي اعالم شده محاسبه مي نمايد و به منظور بررسي و پرداخت، بـراي مهنـد  

 .)جايگزين آن ضريب بهنگام است كه به اين پيمانها تعلق مي گيرد. (تعديل به پيمان هاي متر مربع زير بنايي تعلق نمي گيرد .ارسال مي كند

                                                            
 محمد سهرابيمهندس   چگونه تعديل بنويسيم؟ جزوه - ٤
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 مبناي قانوني پرداخت تعديل؟ 

 شرايط عمومي پيمان 29ماده  5بند  .1

 شرايط خصوصي پيمان .2

 بخشنامه تعديل .3

 

  

  
  

  طالحات تعاريف واژه ها و اص

  : بخشنامه نحوه تعديل
  

  

 )خرداد  ، شهريور     ، آذر     ، اسفند  (آخر هر چهار فصل هر يك از سه ماهه هاي منتهي به :  دوره  - 1 - 1

  )خرداد(بهار   )شهريور(تابستان  )آذر(پاييز  )اسفند(زمستان 
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  .به دوره پايه نشان مي دهد عددي كه متوسط تغييرات قيمت هر دوره را نسبت:    شاخص – 2 - 1

  .است)  100(دوره اي كه تمامي شاخص هاي مربوط به آن عدد صد :    دوره پايه - 3- 1

 سه ماه چه سالي دوره پايه است؟) زير  بخشنامه 3پيوست (براي :     سوال ؟

  1381سه ماه چهارم :  جواب

  
  :رشد  شاخص ها 

هزينـه سـاخت راه     ميليارد تومان برآورد شده بود ، 1  بالغ بر 81خر سال هزينه احداث يك راه روستايي در آ:  سوال ؟

 چه قدر مي تواند باشد؟ 91فوق در آخر سال 

  ميليون تومان 697ميليارد و  4 :جواب 

 .)رسيد 1391بايد ادامه داده تا به آخر سال  1381شاخص رشته راه ، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن در آخر سال (
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  تقشيم بندي شاخص 

  
  

 )فصلي (شاخص گروهي 5 - 1

  .نسبت به دوره پايه نشان مي دهد  عددي كه متوسط تغييرات قيمت هاي واحد اقالم يك فصل از فهرست پايه در هر دوره را ،

 شاخص رشته اي 6 - 1

  .نسبت به دوره پايه نشان مي دهد  ا ،عددي كه متوسط تغييرات قيمت هاي واحد اقالم يك رشته از فهرست پايه در هر دوره ر

 شاخص كلي 7 - 1

  .نسبت به دوره پايه نشان مي دهد  عددي كه متوسط تغييرات قيمت هاي واحد اقالم تمامي فهرستهاي پايه در هر دوره را ،

به بعد شاخص كلـي   85هاي سال براي تعديل فصل تجهيز كارگاه استفاده مي شد كه بدليل تغيير روش تعديل فصل تجهيز كارگاه در بخشنامه 
  .اعالم نمي شود

  
 



 ٤٢ 

 شاخص كليو شاخص رشته اي  

  
  

  )گروهي (شاخص فصلي 

  
  

  شاخص تعديل  تجهيز و برچيدن كارگاه
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  .ينه تجهيز و برچيدن كارگاه را در يك پروژه راهسازي بدست آوريدشاخص هاي تعديل هز: مثال 

 
  

 شاخص مبناي پيمان 8 - 1

 در مناقصه هاشاخص مبناي پيمان  8-1 - 1

ده يك دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه اي كه آخرين روز مهلت تعيين شده توسط كارفرما براي تسليم پيشنهاد قيمت پيمانكار در آن واقع ش
   .است

 در  ترك مناقصهشاخص مبناي پيمان  8-2 - 1

  .يك دوره سه ماهه قبل از دوره سه ماهه اي كه پيشنهاد نهايي پيمانكار به صورت كنبي تسليم كارفرما شده است

 )مثال (شاخص مبناي پيمان  8 - 1

خص مبنـاي پيمـان   شـا . اعالم شـده اسـت   93/3/30 در آگهي مناقصه اي آخرين روز پيشنهاد قيمت به تاريخ :مثال 

  مربوط به كدام دوره خواهد بود؟ 

  
 :شرايط خصوص قيد شود  هر – 29نتيجه  بايد در متن ماده  

 .مي باشد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  15/09/82مورخ  173073/101تعديل نرخ اين پيمان بر اساس بخشنامه 

   .)مي باشد 92چهارم شاخص هاي سه ماه    ،شاخص مبناي تعديل(



 ٤٤ 

 
  

 شاخص دوره انجام كار 9 - 1

  شاخص دوره انجام عمليات اجرايي ، مربوط به آن دوره

 كاركرد دوره 10 - 1

  برچيدن كارگاه هزينه تجهيز و مبلغ كارهاي انجام شده طي آن دوره ، شامل عمليات اجرايي ، مصالح پايكار و

 )مثال (كاركرد دوره  10 - 1

 7و  6،در صـورت وضـعيت هـاي شـماره     ) فهرست راه و باند  -عمليات خاكي(  3صورت وضعيت تاييد شده پيمانكار در فصل  كاركرد: سوال 

  واقع شده است و مبلغ كاركرد هر دوره چقدر است؟ يدر چه دوره هاي 7بشرح جدول مي باشد ،كاركرد ريالي مربوط به صورت وضعيت شماره 

 لفص شماره صورت وضعيت تاريخ مبلغ

 3 6 92/10/5 ميليون ريال 200

 3 7 93/4/13 ميليون ريال 770

  

  



 ٤٥ 

 سهم هر دوره از كاركرد؟

  
 ضريب تعديل 11 - 1

  
  

  .بين كاركرد ها و شاخص ها تناسب مستقيم وجود دارد :ميدانيم كه

  تناسب مستقيم
 

  :يل بدست آيد بجاي نسبت كاركردها نسبت شاخص ها را جاگذاري مي كنيم تا فرمول ضريب تعد

  
  .بر اساس مفاد بخشنامه بوده و در صورتيكه پروژه در مدت اوليه پيمان خاتمه يابد به عدد يك تبديل خواهد شد)  .950(اين ضريب

  در رابطه ضريب تعديل .950تغيير ضريب  

بـه  ) ضـريب تعـديل  (در رابطه  .950قت شوند، عدد رسيده و تحويل مو ، به اتمام)مدت درج شده در موافقتنامه(در پيمان هايي كه در مدت اوليه  
 .عدد يك تبديل مي شود

ضـريب  (در رابطـه بـا    .950به اتمام رسيده و تحويـل موقـت شـوند، عـدد     ) مدت اوليه بعالوه تاخيرهاي مجاز(در پيمان هايي كه تا مدت پيمان 
  .شوند تبديل مي 0.975به عدد ) تعديل



 ٤٦ 

 مابه التفاوت بهاي مصالح

و  1389/2/4مـورخ   100/6405اوت نرخ سيمان و فوالد به پيمانهـاي فاقـد تعـديل آحـاد بهـا كـه بـر اسـاس بخشـنامه هـاي شـماره            مابه التف
باشـند، تعلـق    پيمانهاي ياد شـده مـي   5منعقد شده اند و مشمول ضوابط پيوست ) و سرجمع 10000بخشنامه ( 1385/8/24مورخ  100/142825
 .گيرد مي

فقط مابه التفاوت نرخ فوالد و سيمان و دو نوع مصالح اصلي پروژه به پيشنهاد واحد تهيه كننده بـرآورد و تاييـد كارفرمـا     به پيمان هاي زيربنايي
 ).مگر در بخشنامه ها تصريح شده باشد(تعلق ميگيرد و هيچ وجه ديگري بعنوان تعديل و يا مابه التفاوت به حساب پيمانكار منظور نميشود 

 

 
o ح قيمت حامل هاي انرژيجبران آثار اصال 

با عنوان دستورالعمل نحوه جبران آثار اصالح قيمـت حامـل هـاي انـرژي بـا اعمـال قـانون         1391/05/01مورخ  100/34643موضوع بخشنامه 
 1390مربوط به كاركردهاي تا پايان سال  هدفمندكردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل

 



 ٤٧ 

o  پيمان هاي فاقد تعديلنحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در  

) شود بجز پيمانهاي زير بنايي و مواردي كه مابه التفاوت حذف مي(در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل نرخ پيمان و فاقد پرداخت هرگونه مابه التفاوت 
 .بوده است، قابل پرداخت مي باشد 1391/05/01كه آخرين روز مهلت ارائه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكار قبل از 

 1391/12/30تا  1391/1/1مربوط به كاركردهاي  1391/10/11مورخ  100/80776بخشنامه شماره  

 1392/12/29تا  1391/1/1مربوط به كاركردهاي  1392/06/23مورخ  92/53024بخشنامه شماره  

 

  

  
 كارها جديد 12 - 1

پيمان به پيمانكـار ابـالغ شـود و بـراي آنهـا قيمـت و مقـدار در        كارهايي كه پس از انعقاد پيمان، در حين اجراي عمليات و در چارچوب موضوع 
 .فهرست بهاي منضم به پيمان پيش بيني نشده است



 ٤٨ 
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 به اين كار تعديل معكوس گفته مي شود

 

 . تعديل معكوس  مثال آناليز قيمت كار جديد ،

تصويب و به پيمانكار ابالغ شده  91جديدي بشرح ذيل در سه ماهه دوممي باشد ، كار 87در قراردادي كه سه ماه مبناي پيمان ، سه ماه چهارم 
 . است ، نحوه محاسبه قيمت جديد  و تعديل معكوس را نشان دهيد
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 تاخير 
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 مدت پيمان 15- 1

 
 

 مبلغ كاركرد صورت وضعيت 16- 1
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 انتخاب نوع شاخص •

  
 

 شاخص تعديل در دوره تاخير 

  
 )مثال (شاخص تعديل در دوره تاخير 

 :مثال 

مجاز دانسـته و مـدت پيمـان تـا      90ماه مي باشد ، تاخيرات پيمانكار تا انتهاي سال  7روع  شده و مدت اوليه آن ش  90/4/1پروژه اي  در تاريخ 
در صورت وضعيت قطعـي كـاركرد    اتمام يافته است، 91/4/28لكن به دليل قصور پيمانكار پروژه در تاريخ   تمديد گرديده است، 90/12/29تاريخ 

براي تعديل كاركرد در مـدت تـاخير از   . مي باشد ميليون ريال آن مربوط به مدت  تاخير 600كه  يال مي باشد ميليون ر 2700فصل سوم بالغ بر 
 شاخص هاي كدام دوره استفاده مي شود؟  
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  نكات مربوط به محاسبه تعديل

 .هزينه تجهيز مي باشدو  تعديل حاصل جمع تعديل فصل ها ، پايكار •

 نه تاريخ صورت وضعيت،  ه شودتاريخ واقعي كار بايد در نظر گرفت •

 )براي كاهش حجم محاسبات(بهتر است در آخر هر ماه صورت وضعيت ارائه شود •

 .با شاخص ميانگين محاسبه مي شود  و يا مربوط به دوره تاخير باشد،زمان انجام آن قابل تعيين نباشد  تعديل هر كاركردي كه •

 .ضرايب قرارداد در تعديل نيز اعمال مي شود •

  دن ضريب تعديلگرد كر 

  

  
  

  0/95  تغيير ضريب در رابطه تعديل 

  

  



 ٥٤ 

  

  
  مبناي محاسبه تعديل - 9

  

  
 .ويسدپيمانكار تعديل را بايد بر اساس صورت وضعيت كاركرد هاي تاييد شده كارفرما بن

  

  



 ٥٥ 

 .تعديل قطعي وقتي تهيه مي شود كه شاخص هاي قطعي همه دوره هاي انجام كار اعالم شود

  استفاده از جداول نمونه بخشنامه 

  

  روش پر كردن جداول
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  :نمونه مثال از پر كردن جداول  

  
  

  )نمونه جدول يك ( تعديل رسيدگي شده 

  
  



 ٥٧ 

  )نمونه جدول دو(تعديل رسيدگي شده

  
 

  )صفحه رويي - نمونه جدول يك(يدگي شدهتعديل رس

  



 ٥٨ 

 پرسش و پاسخ از نظام فني در خصوص  تعديل 

 

 
 

 
 

 !براي پرداخت تعديل تاريخ درج در صورت وضعيت مهم است  تاريخ ورود مصالح پايكار مهم نيست ،

  



 ٥٩ 

  

  
 .تبديل مي شود ٠/٩٧٥وقتي كار در مدت تاخيرات مجاز تمام مي شود ضريب به  

  

  
 !به منزله تجديد نظر در نرخ پيمان است) به نفع پيمانكار (اخص مبنا تغيير ش

  

  
 .مدت تجهيز كارگاه نيز از مدت انجام كار محاسبه مي شود



 ٦٠ 

  

  
 .اگر در قرار داد حرفي از تعديل زده نشده باشد ،تعديل پرداخت نمي شود

  

  ي متره و برآورداستفاده از نرم افزار ها 

  :ي متره و برآورد از نرم افزار هااستفاده نمونه شركتها و  

 نرم افزار تدبير •

 نرم افزار تعديل •

 نرم افزار تكسا •

  5نرم افزار تدكار •

 نرم افزار پيمان يار •

  نرم افزار هاي تحت اكسل •
  

  دكارافزار ت نرم 

هـاي اجرايـي، كارفرمايـان، مهندسـان      امكان تهيه و رسيدگي به ريز متره، خالصه متره، صورت وضعيت و تعديل را براي دستگاه افزار تدكار نرم
  . هاي زير برخوردار است مشاور و پيمانكاران فرآهم آورده و از توانايي

آناليزبهـا و پيشـنهاد    - ترين قيمت پيشنهادي مناسب -  كنترل كارگاه - يربنامترمربع زمحاسبه پروژه بر اساس  – وضعيت و تعديل  صورتتهيه 
 :كه بصورت شامل امكانات زير مي باشد  MSP ريزي و ارسال به برنامه - برآورد و اسناد مناقصه - قيمت

 .Excel امكان خواندن ريزمتره از •
 .تركيبينويسي براي نوشتن حروف فارسي و انگليسي و اعداد به صورت   ساده •
 .بها و افزودن يك فصل، رشته و يا چند رديف  امكان استفاده از كتاب فهرست •
 .هاي مختلف پروژه تعريف ريزمتره براي بخش •
 .هاي متره  و ارتباط آنها با رديف (WBS) امكان تعريف ساختار شكست پروژه •
 .سازي و ريزمتره ساختمان به طور يكجا  ورود اطالعات ريزمتره راه •
 .در متره...) طول، عرض و(نويسي براي هر رديف و هر سلول   فرمول •
 .تفكيك احجام پيمانكار ناظر، مشاور، مديريت طرح و كارفرما •

                                                            
٥  ‐ http://www.tadkar.com )بر گرفته از سايت تدكارمطالب  (  
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 .مجلس، نوع رديف، بخش، شرح عمليات يا مالحظات فيلتر براساس رسته، رشته، بخش، صورت •
 .هاي بها توانايي تهيه برآورد پروژه براساس فهرست •
 .بهايي  رستهاي فه نمايش مغايرت •
 هاي مرتبط با هر رديف  نمايش رديف •
 .اندركاران و يا برعكس  هاي پيمانكار به ساير دست  امكان انتقال ستون •
 .هاي يك بخش، به رديف يا بخش ديگر  كپي ريز متره رديف يا رديف •
  .نقل ريزمتره و خالصه متره يك پروژه به پروژه ديگر •
 .رههاي ريزمت  امكان درج رديف بين رديف •
 .زمان مشاهده احجام پيمانكار، ناظر، مشاور، مديرطرح و كارفرما به طور هم •
 .مشاهده مقادير متره موقت قبل به تفكيك پيمانكار، ناظر، مشاور، مديرطرح و كارفرما در متره جاري •
 .هاي انتخابي  امكان حذف رديف •
 .جلسه به يك يا چند رديف ريزمتره امكان تخصيص صورت •
 .هر نوع فايل به صورت جلسهامكان الصاق  •
 .هاي رديف بااليي در رديف پاييني كپي شود  افزايش يك رديف به طوري كه داده •
 .مجلس و احجام ها به ترتيب ورود اطالعات، رديف، بخش، صورت نمايش داده •
 .Word هاي متره به ارسال تمامي گزارش •
 .خالصه مترههاي دلخواه كاربر و گزارش  دريافت گزارش ريزمتره به ترتيب •
 .مجلس گزارش از يك يا چند صورت •
 .ريزمتره به صورت تجمعي يا به تفكيك هر بخش  گزارش •
 .طرح با رنگ دلخواه   گزارش ريزمتره به تفكيك پيمانكار، ناظر، مشاور، كارفرما و مديريت •
 .هاي هر فصل در صفحه مجزا و يا پيوسته  گزارش رديف •
 .بها در يك پروژه  اگون فهرستهاي گون  توانايي استفاده از رشته •
  Excel. امكان دريافت اطالعات از •
 .وضعيت  هاي مختلف كار در صورت نقل متره به تفكيك بخش •
 .هاي پروژه  و ارتباط آنها با رديف (WBS) امكان تعريف ساختار شكست پروژه •
 .گيري از آنها  ها در پروژه و امكان گزارش  اعالم مغايرت •
 .از يك پروژه به پروژه ديگرامكان نقل اطالعات  •
 .بهاي يك سال به سال ديگر  امكان تبديل فهرست •
 . Excel هاي برآورد به صورت انتخابي به  امكان ارسال ستون •
 .ها  فيلتر كردن رديف •
 .ضعيت از برآورد اوليه  و  امكان خواندن اطالعات صورت •
 .هاي مختلف  وضعيت براي موقت  امكان ورود صورت •
 .وضعيت  كار به هر فصل دلخواه در هر صورت ل مصالح پايامكان انتقا •
 .وضعيت به طور رديفي، فصلي و يا كلي  مقايسه برآورد و صورت •
 .ها  گزارش خالصه مالي تفضيلي رشته •
 .ها به صورت كلي يا به تفكيك هر بخش  دريافت گزارش •
 .ايجاد ضرايب مختلف به هر تعداد دلخواه •
 .رد نظر كاربرضرب شدن ضرايب به هر شكل مو •
 .واحد امكان اعمال ضريب در مقدار و يا بهاي  •
  .هاي مختلف امكان اعمال ضرايب مختلف به بخش •
 .،يك فصل، يك رشته و يا كل پروژه اعمال ضريب بر روي يك رديف •
 .وضعيت در هر پروژه امكان مقايسه ضرايب برآورد با ضرايب صورت •
 .ي مشمول حملبانك اطالعاتي مستندات مقادير مصالح مصرف •
 .محاسبه مقادير مصالح مصرفي نمايش مراجع مـورد استفـاده براي  •



 ٦٢ 

 .وضعيت هاي مربوط به حمل به صورت اضافه كردن رديف •
 .هاي مختلف هاي بهاي سال هاي محاسبه مقادير مصالح مصرفي براي فهرست روش •
 آسفالتي، خاكي يا شني با هر ضريب دلخواه  هاي تفكيك مسافت در جاده •
 .كان انتخاب هر نوع مسير براي مسير حمل مصالحام •
 .وارد كردن مسيرهاي مختلف براي يك نوع كاال •
 .Excel و Word گزارش مقادير مصالح مصرفي و حمل مصالح و ارسال آنها به •
  .روزآوري  هاي مختلف و قابليت به اي و كلي براي سال  هاي تعديل فصلي، رشته شاخص •
 .مانكار، ناظر، مشاور، كارفرما، مديريت طرح و محاسبه تعديل برآوردمحاسبه تعديل با مقادير پي •
 .(Interpolation) محاسبه مبلغ كاركرد در هر دوره •
 .كار هاي مصالح پاي تعريف فصل براي تعديل رديف •
 .ها محاسبه تعديل با واردكردن جمع فصل •
 .هاي ميانگين براي دوره تاخير غيرمجاز  محاسبه تعديل با شاخص •
 .ن تغيير درصد و تعداد اعشار ضريب تعديلامكا •
 .هاي اعالم نشده  لحساب براي شاخص دوره ا  تعريف سال و دوره علي •
 .هاي جديد ها و رشته امكان تعريف شاخص جديد براي فصل •
 .ها در زمان تاخير غيرمجاز يك پروژه يا زير پروژه محاسبه شاخص •
 .Word و Excel امكان انتقال محاسبات تعديل به •
 .ديگر  هاي يك پروژه به پروژة انتقال شاخص •
 .ها دريافت گزارش خالصه تعديل، تعديل و تعديل به تفكيك مبالغ فصل •

  مترمربع زيربنامحاسبه پروژه بر اساس  

از، گـويي بـه نيـ    جمهـور بـه منظـور پاسـخ     و سرجمع معاونت نظارت راهبردي ريـيس  10000هاي  براساس بخشنامه تدكارافزار  اين بخش از نرم
ها تهيـه شـده اسـت و از     هاي اين پروژه وضعيت هاي اجرايي، كارفرمايان، مهندسان مشاور و پيمانكاران در تهيه و تنظيم برآورد و صورت دستگاه
 :هاي زير برخوردار است توانايي

 .هاي گوناگون پروژه به هر تعداد سطح دلخواه امكان شكستن بخش •
 .هاي متره  و ارتباط آنها با رديف (WBS) امكان تعريف ساختار شكست پروژه •
 .تعيين درصد دخالت هر رديف در هر بخش به طور خودكار •
 .وضعيت براساس ساختار شكست و درصد پيشرفت پروژه محاسبه صورت •
 .هاي مترمربع زيربنا وضعيت پروژه گيري برآورد و صورت محاسبه و گزارش •

  

  

  

  

  

 



 ٦٣ 

 )زيربنا مترمربع(سرجمع هاي ژهپرو  تدكار افزار نرم خروجي هاي گزارش نمونه 

  

 



 ٦٤ 

  6نرم افزار هاي تحت اكسل 

  :شاخص تعديل 

 جداول روي از ها شاخص اين كردن پيدا كه باشد مي مختلف هاي دوره تعديل هاي شاخص به نياز ها وضعيت صورت تعديل محاسبه براي

 بـه  تـابعي  كـردن  اضافه با كه گردد مي معرفي اي برنامه اينجا در .باشد مي اشتباه با توام گير وقت و زحمت پر كاري ها شاخص بخشنامه

 shakhes  تـابع  ايـن  نام .دهد مي انجام را اكسل محيط در را نظر مورد بهاي فهرست براي نظر مورد دوره شاخص درج كار اكسل، برنامه

 .نمايد مي درج و پيدا را كاركرد دوره شاخص دكارخو صورت به كه باشد مي

 آب، توزيع شبكه آب، انتقال خطوط باند، و راه برقي، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات ابنيه، هاي رشته بهاي هاي فهرست شاخص تابع اين در

 بودجه برنامه سازمان اعالمي ماهه سه دوره آخرين تا1389  هاي سال براي روستايي آب توزيع و انتقال فاضالب، انتقال و آوري جمع شبكه

 شـركت  در پركـاربرد  هاي رشته از كه اند شده انتخاب نحوي به ها رشته اين .است شده گنجانده) 1393سال دوم و اول دوره( تاريخ اين تا

 شاخص كردن اضافه امكان كه باشد مي توضيح به الزم .دهند مي پوشش را وسيعي طيف و باشند مي اجرايي هاي دستگاه و مشاور هاي

  .دارد وجود نيز افزار نرم به جديد اعالمي ماهه سه هاي دوره همچنين و ديگر هاي رشته

  :اكسل توابع به shakhesتابع  كردن اضافه  -

   .كپي كنيد /:C  درايو در نامي تغيير هيچ بدون را Tadil-panahiپوشه  است الزم ابتدا  1-2 :

 .شود مي افزار نرم صحيح كاركرد عدم باعث آن داخل توياتمح و فوق پوشه نام تغيير : توجه

  :ماكرو كردن فعال   2-2 :

  :  2003اكسل در سازي فعال : الف

 (Tadil)لتعـدي  اكسل فايل آن از پس و كرده انتخاب را Add-Insگزينه  Toolsمنوي  از اكسل افزار نرم اصلي منوي در منظور اين براي

   .كنيد بارگذاري را

 :2010 اكسل در سازي فعال  :ب

-Add. كنيـد  انتخاب Options گزينه پايين قسمت از و كنيد كليك آفيس دكمه روي بر اكسل افزار نرم اصلي منوي در منظور اين براي

Ins پنجره  در حال .نماييد باز را Add-Ins  دكمه از استفاده با  Browse فايل Tadil.xla كنيد مسيردهي را.   

  .است شده اضافه دار تيك صورت به Tadil گزينه Add-Ins  پنجره در كه كنيم مي مشاهده

 اكسـل  توابـع  بـه  و شـده  اجرا خودكار صورت به نيز شاخص برنامه اكسل اجراي بار هر با اين از پس .ببنديد را باز هاي پنجره تمام حال

   .كرد اجرا را آنshakhes دستور با توان مي و شود مي اضافه

  
  
  
  

                                                            
  از سايت ماي سيويلبرگرفته  -6



 ٦٥ 

  

  مĤخذ و منابع
  

  ) ir.48hfarahani://http()مهندس حسن فراهاني(وبالگ مهندسي عمران راه و ساختمان -1
 1380سال  دانش و فن انتشارات ، تهران ايران مهندس سياوش كباري، اصول متره و برآورد مهندسي دانشگاهي،كتاب  -2
 ،اهواز ايران ،سليماني پور نويد مهندس تاليف ،)اجرايي عكسهاي و نقشه ها با همراه(2  مترور )ابنيه(ريزمترهكتاب اصول متره و  -3

 )ir.ejra‐metre://http( 9113سال  ترآوا انتشارات
  1391  سال ، رشته كارداني معماري آموزشكده سماء ،مهندس نوري موسيي متره و برآورد درس جزوه -4
 عمران مهندسي بوشهر گروه واحد اسالمي آزاد دانشگاه ،زاده دريس محسنمهندس درسي متره و برآورد  زوهج -5
 1393  سال ، كارشناس اداره كل راه و شهرسازي زنجان،مد سهرابيمحمهندس   چگونه تعديل بنويسيم؟ جزوه -6

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٦ 

  
  
  

  ها پيوست

  
  و جواب نمونه سواالت امتحاني

  
 و گيرد مي عهده به معين مدارك و اسناد براساس را پيمان ع موضو عمليات اجراي كه است حقوقي يا حقيقي شخصيتپيمانكار كيست؟  -1

  .است پيمان ديگر طرف كننده امضا

  )پيمانكار(مسئوليت مشكالت و معايب ايجاد شده در اجراي ساختمان در دوران تضمين به عهده كيست؟ -2

  )رئيس كارگاه( ت موضوع پيمان در كارگاه به عهده كيست؟سرپرستي اجراي عمليا -3

  )پيمانكار(تهيه مصالح پاي كار بر عهده كيست؟ -4

  )كارفرما(مصالح پاي كار بعد از منظور شدن در صورت وضعيت متعلق به كيست؟ -5

انتيمتر باشد را بدست س 30سانتيمتر و ضخامت سقف  360ضريب ارتفاع براي يك طبقه از ساختمان كه ارتفاع كف آن تا زير سقف  -6
  .)از فرمول زير استفاده نماييد: راهنمايي .(آوريد

 

 ١.٠٠٩٢=Qبنابراين با جايگذاري در رابطه فوق  m ٣.٩ =٠.٣٠+٣.٦ =H: جواب 

  يعني چه؟ تعديل -7
  : جواب 

ـ ) يا كاهش (معموال در حين انجام پروژه  قيمت كار ها افزايش  - بـه  تعـديل   ب صـورت وضـعيتي بـه نـام    پيدا مي كند، اين تغييرات قيمت در قال
  .مي شود) يا كسر (پيمانكار پرداخت

 .است ضريب در نظر گرفته شده براي جبران ضرر و زيان پيمانكار -
 چه نام دارد؟ پيمانكار سودبيمه اجتماعي  ،ماليات هزينه تعهدات، انجام، نامه ضمانتهاي  هزينهضريب در نظر گرفته شده جهت جبران  -8

   االسريب ضريب : جواب 

  مبناي اندازه گيري سقف طاق ضربي چيست؟ -9
  .سطح افقي زير سقف است: جواب 

  )متره بسته:  جواب  ( كداميك از برآوردهاي متره در روش فهرست بهائي قرار دارند؟ -10



 ٦٧ 

 .واحد محاسبه هر كدام از روشهاي اجرايي را بگوييد -11
  : جواب 

  .بر اساس مترمربع است آجري ديواراجراي  واحد محاسبه 
  .بر اساس مترمربع است نماسازي با سنگ قلوهحد محاسبه وا 
  .بر اساس مترمكعب است تخريب بتن مسلح واحد محاسبه 
  .بر اساس مترمربع است كندن آسفالتواحد محاسبه  
  .بر اساس مترمكعب است )درناژ(سنگ ريزي پشت ديوارو پيواحد محاسبه  
  .ل استبر اساس مترطو تهيه و نصب لوله سيماني واحد محاسبه  
  .بر اساس كيلوگرم است تهيه و نصب ستون فلزيواحد محاسبه  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٦٨ 

  برآورد و متره جهت نياز مورد گانه 20 جداول 
  جدول خالصه فصول فهرست بهاي ابنيه

  
  



 ٦٩ 

  جدول خالصه فصول فهرست بهاي ابنيه

  
  



 ٧٠ 

  برگ ريزه متره

  
  
  
  
  



 ٧١ 

  ريزه متره آهن آالت مصرفي

 
 



 ٧٢ 

 برگ ريزه متره ميلگردهاي مصرفي

  
  
  
  
  



 ٧٣ 

  برگ خالصه متره

 
  



 ٧٤ 

  برگ محاسبه عمليات خاكي

  



 ٧٥ 

 حمل جدول خاكبرداري و

  
  
  
  



 ٧٦ 

  جدول خاكبرداري

  
  
  



 ٧٧ 

  جدول خاكبرداري

  
  
  
  



 ٧٨ 

  اءتجزيه به

  
  
  



 ٧٩ 

  آناليز بهاء

  
  
  



 ٨٠ 

  يبرگ مال

 
 
 



 ٨١ 

 برگ محاسبه مالي

  
  
  
  
  
  



 ٨٢ 

  خرين صورت وضعيت تصويبيآ
  گزارش درصد پيشرفت كارماهيانه

 
 
 



 ٨٣ 

 فرم محاسبه تعديل

  
  
  
  
  



 ٨٤ 

  محاسبه مبلغ تعديل به صورت كاركرد

 
 
 
 



 ٨٥ 

 جدول تفكيك فصول جهت محاسبه تعديل

 
 
 
 



 ٨٦ 

 ليستوفر آرماتور

  
  
  
  
  
  
  
  


