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واژه ای است فرانسوی که به معنای متر و یا اندازه گرفتن است و یا بدست آوردن جمع : متره

در فنداسیون روش بدست آوردن حجم بتن را متره : مثالً. مصالح جهت انجام اجرای یک سازه

 .گویند

 .طراحی که بودجه ی آن را دورت تأمین می ند را طراح عمرانی می گویند :طرح عمرانی* 

به اداره ی کل وزارت خانه و یا هر ارگانی امتیازاتی را از سازمان مدیریت  :دستگاه اجرایی* 

 .برنامه ریزی برای پروژه عمرانی دریافت نموده مسئولیت ارجای آن را برعهده می گیرد

 .یا حقوقی مالک پروژه هاشخصیت حقیقی  :صاحب کار* 

شخصیت حقیقی یا حقوقی که یک سوی امضاء کننده پیمان باشد و مسئولیت  :کارفرما* 

 .اجرای طرح را برعهده دارد

شخصیت حقیقی یا حقوقی که یک سوی دیگر امضاء کننده پیمان بوده و اجرای  :پیمان کار* 

 .ی گیردموضوع پیمان را براساس اسناد و مدارک پیمان به عهده م

شخصیت حقوقی یا حقیقی که تخصص در اجرای کارهای ساختمان را داشته  :پیمان کار جزء* 

 .و انجام بخشی از موضوع پیمان را برعهده می گیرد

شخصیت حقیقی یا حقوقی که کار مطالعه طراحی و نظارت در یک طرح : مهندس مشاور* 

 .عمرانی را برعهده دارد

قی یا حقوقی که از طرف کارفرما برای نظارت بر اجرای شخصیت حقی :دستگاه نظارت* 

 .عملیات موضوع پیمان انتخاب و کتباً به پیمان کار معرفی می شود

 «سرناظر»ـ نظارت عالیه 2«    ناظر مقیم»ـ نظارت مقیم 1: دستگاه نظارت
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 پیگیری و نظارت و ارزیابی عملیات اجرایی ـ بررسی و تأیید صورت: وظایف ناظر مقیم* 

وضعیت انجام کار ـ صدور دستور کار و تهیه صورت مجلس انجام کار ـ در خواست تهیه ی 

 جزییات اجرایی

برقراری رابطه با پیمان کار پروژه و پیگیری امور پیشرفت کار ـ رسیدگی  :وظایف ناظر عالیه* 

 هو تأیید صورت وضعیت تأیید شده از سوی ناظر مقیم ـ بررسی صحت کیفیت کار انجام شد

شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای تجربه کافی در کارهای اجرایی که از طرف  :رئیس کارگاه* 

پیمانکار به مشاور به کارفرما معرفی می شود، تا اجرای عملیات موضوع پیمان را در کارگاه 

 .سرپرستی کند

 

 

 

 

 

 

 مهندس مشاور  : یادآوری

 «مطالعه، طراحی، نظارت»

 IIIفاز     I   IIفاز    

 «...شامل خرید زمین ـ عوارض ـ هزینه های طراحی نظارت و»پرداخت هزینه ها : الف

ی یدستگاه اجرا  

  مشاور  کارفرما

  ناظر مقیم  دستگاه نظارت  پیمان کار

  ناظر عالی



مهندس حقیقیان                                                               جزوه متره و برآورد                 

 

4 

 

 انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات و طراحی پروژه و نظارت بر اجرای کار: ب

 3و  2و  1تصویب فازهای  :پ

 انتخاب پیمان کار: ت

 تحویل زمین در زمان تعیین شده: ث :تحویل موقت

 رسیدگی به صورت وضعیت ها و پرداخت آن: ج

 کار% 79تحویل موقت پس از انجام : چ

 تحویل قطعی: ح

 پرداخت صورت حساب قطعی: خ

 

 ـ موافقت با پیش پرداخت1

 ـ ابالغ کارهای جدید2

 جرایم تأخیرـ کسر 3

 27ـ تغییر در مقادیر کاری ماده 4 :اختیارات کارفرما

 44ـ فسخ پیمان ماده ی 5

 33ـ تغییر مدت پیمان ماده ی 4

 44ـ خاتمه دادن به پیمان ماده ی 9

بررسی و آنالیز کامل کار قبل از شرکت در مناقصه ـ کسب اطالع کامل از  :وظایف پیمان کار

ین آالت و نیروی انسانی ـ برآورد دقیق از جهت براساس محل طرح مصالح ساختمانی ماش

نقشه های اجرایی ـ تهیه و عمل نصب تجهیزات ـ تأمین نیروی انسانی ـ تنظیم روابط مناسب 

 با فروشندگان برای خرید ـ دارا بودن سیستم مناسب انبارداری
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ـ مرحله ی ـ مرحله ی مناقصه  IIو  Iمطالعه و طراحی فاز  :وظایف مهندسین مشاور* 

 IIIنظارت فاز 

 پیمانی ـ امانی ـ مدیریت پیمان: های ارجاع کار در طرحهای عمرانی شرو* 

انجام کلیه فعالیت های مربوط به اجرای عملیات طی مبادله ی پیمان به واحدی به  :پیمانی

کار نام پیمان کار واگذار می شود، در این حالت پیمان کار پیشنهاد قیمت خود را برای اجرای 

ارائه می دهد، تهیه و تدارک کلیه ی امکانات مورد نیاز به کارگیری آن ها برای اجرای کار به 

 .عهده پیمان کار است، که کار تحت مسئولیت و مدیریت پیمان کار انجام و تحویل می شود

کارفرما تشکیالت پیمان کار را خودش دارد و کار انجام می دهد، به بیان دیگر در این  :امانی

روش دستگاه اجرایی درسماً کلیه ی فعالیت های مربوط به انجام عملیات را برعهده می گیرد 

 .و تأمین و تدارک کلیه ی امکانات موردنیاز را به هزینه و مسئولیت خود انجام می دهد

 .یی میان کارکنان برای پروژه نمی آورد ـ هیچ انگیزه1

 .ـ انجام پروزه با این روش باعث اتالف منابع و کیفیت نامطلوب می شود2

 ـ مشکالت حسابرسی و کنترل هزینه3 :معایب روش امانی

 .ـ مبلغ قیمت تمام شده کار بیش از حالت پیمانکاری است4

در این روش انجام کلیه ی فعالیت های مربوط به انجام عملیات به هزینه ی  :مدیریت پیمان

 .کارفرما در قبال پرداخت حق الزحمه طی مبادله پیمان مدیریت به عامل مدیریت محول می شود

 

 :انواع قراردادهای مدیریت پیمان* 
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مصالح و مواد مورداستفاده کار توسط کارفرما تهیه شده و بقیه ی موارد به  :ـ روش دستمزدی1

 .عهده ی مدیریت است

انجام عملیات پیمان کاری به شخصی به نام مدیریت اجرا واگذاری می شود،  :ـ درصد هزینه 2

 .هزینه ی کل پروژه باشد، درصدی از این مقدار منطق به پیمان کار می باشد Aاگر 

به ازای کار مشخص حق الزحمه ای داده می شود، هر  :دستمزد ثابت+ د درصد هزینه ـ قراردا3

 .چه زمان کمتری برای انجام پروژه صرف شود درآمدی بیشتر به دنبال خواهد داشت

در این روش شرطی را در بعد زمان یا هزینه در قرارداد قید می کند، اگر : ـ مدیریت شرطی4

 .ری انجام شود، آن مقدار صرفه جویی به پیمان کار پرداخت میشودپروژه با هزینه یاز مان کمت

 .مبلغ قرارداد در این روش ثابت می باشد :ـ قراردادهای کلی5

 .قرارداد براساس پیشرفت کار پرداخت می شود: ـ قرارداد براساس پیشرفت کلی6

ی از اسناد و مدارک قراردادی فی مابین کارفرما و پیمانکار بوده که شامل مجموعه ا :پیمان* 

 .زیر می باشد

 ـ نقشه ها1

 ـ موافقت نامه2

 ـ شرایط عمومی پیمان3

 ـ شرایط خصوصی پیمان4 اسناد و مدارک پیمان

 ـ برنامه ریزی زمان کلیه ی کار5   

 ـ فهرست ها و مقادیر کار4   
 مشخصات« 55نشریه »ـ مشخصات فنی و دستورالعمل ها و استانداردهای فنی9  

 



مهندس حقیقیان                                                               جزوه متره و برآورد                 

 

7 

 

سندی است که در آن موضوع پیمان، مجموعه ای اسناد و مدارک پیمان، مبلغ  :موافت نامه* 

 .پیمان، مدت پیمان، تاریخ شروع کار، دوره ی تضمین و نظارت و اجرای کار مشخص می شود

یکی از اسناد و مدارک پیمان بوده که در آن مجموعه شرایط حاکم به  :شرایط عمومی پیمان* 

 است مانند تعهدات وظایف متقابل کارفرما و پیمانکار پیمان مشخص شده

یکی از اسناد و مدارک پیمان بوده که جزئیات بیشتری را در  :شرایط خصوصی پیمان* 

 .خصوص بعضی از مواد شرایط عمومی بیان می کند

برنامه ای است که در آن زمان کلیه ی کارهای موضوع پیمان منعکس  :برنامه زمانی کلی کار* 

 .می شود

شامل فصولی است که در آن عملیات مربوط به هر فصل یا کلیه جزییات به  :فهرست بها* 

 .صورت کامل آمده است

 :انواع مختلف فهرست بها*  

ب ـ شبکه های توزیع آب ـ مکانی ـ راه باند فرودگاه ـ خطوط انتقال آ/ ابنیه ـ تأسیسات برقی 

 حفاری های چاه های آب و قناتها ـ ژئوکنیک و مقاومت مصالح در آب و آب یاری و زهکشی

هنگام برآورد یک پروژه برای آن دسته از آیتم هایی کار که قیمت آن ها  :اقالم ستاره دار

 .می شود تعیین شده است، باتوجه به آنالیز آن آیتم از قیمت های روز متعارف استفاده

در صورتی که کارهای جدید در کار انجام گردد و قیمت آیتم مذکور در : اقالم فاکتوری

 .فهرست بها نباشد و با ارائه فاکتور موردتایید کارفرما صورت می گیرد
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 متره اولیه

 متره موقت  :عملیات متره

 متره قطعی

به منظور تعیین قیمت پایه در مناقصه انجام می گیرد و توسط دفتر فنی  :متره ی اولیه* 

کارفرما یا مهندسین مشاور قبل از اجرا تهیه می گردد و هدف آن برآورد قیمت پایه برای ارائه 

 .به پیمانکار می باشد

ت در حین اجراء توسط پیمان کار و پایان هر ماه انجام شده و به منظور دریاف: متره ی موقت

 .هزینه های اجرای کار تأمین می شود

 پس از تحویل موقت به منظور تهیه ی صورت وضعیت قطعی کار :متره ی قطعی

 

 :الزمات متره های قطعی* 

 .کلیه ی کارها که مدارک آن ناقص است از صورت وضعیت کسر شود -1

پیمانکار و قبل برای دستور کار به »ـ دستور کار در صورت مجلس ها ضمیمه ی متره گردد 2

ولی صورت مجلس مربوطه به بعد از کار می باشد و در حقیقت « .از انجام کار ارائه می گردد

 !محاسبه ی انجام کارهای انجام شده می باشد

 .ـ کلیه ی کارها از آغاز تا پایان به طور دقیق متره شود3

 .ـ تغییرات احتمالی در نقشه ها در متره قطعی لحاظ شود4

 .ا و آیتمهای فهرست بها مجدداً کنترل گرددـ ردیف ه5



مهندس حقیقیان                                                               جزوه متره و برآورد                 

 

9 

 

 .برگی است که در آن محاسبات جزئی مربوط به آیتم انجام می شود :ریز متره* 

 

حجم یا وزن  ارتفاع عرض طول تعداد واحد شرح ردیف

 یا سطح

 مالحظات

 

 

 

 

 

 

        

 

 .جمع مقادیر مربوط به یک آیتم در برگ خالصه متره مشخص می شود :خالصه متره* 

خالصه مالی برگی است که در آن موارد هر یک از فصول فهرست بهاء به  :خالصه مالی* 

 .تفکیک آمده است
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حجم  یا  ارتفاع عرض طول تعداد واحد شرح ردیف

 سطح

 مالحظات

  3M 2 9/1 9/1 9/3 344/4 حجم خاکبرداری 1

2 1T 3M 2 4/1 4/1 9/3 944/2  

3 1T 3M 2 3/3 4/3 9/3 992/2 3/3=4/3-4/3-5/4=L 

4 1T 3M 2 45/4 4/3 9/3 734/3 45/4=4/3-9/3-4=L 

  
     444/13  

3/3  =4/3 – 4/3 – 5/4 * 

حجم  یا  ارتفاع عرض طول تعداد واحد شرح ردیف

 سطح

 مالحظات

  2/9 4/3 ـ 1F 2M 2 4قالب بندی  1

 کسر می شود از  2

 1Fقالب بندی 

2M 2×2 4/3 74/3 4/3 ـ-  

  94/5 4/3 3ـ  1F 2M 2 4/4قالب بندی  3

  -74/3 4/3 3ـ  2M 2 3 کسر برای تنه 4

 1T قالب تناژ 5
2M 2 3 4/3 4/3 ـ  

  14/11 4/3 ـ 2T 2M 2×2 45/4 قالب تناژ 4

  74/3 4/3 ـ 3T 2M 2 3/3 قالب تناژ 9
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 * 

حجم  یا  ارتفاع عرض طول تعداد واحد شرح ردیف

 سطح

 مالحظات

  f1 3M 2 43/1 43/1 1/3 444/3بتن منگنز 1

  f2 3M 2 43/1 43/1 1/3 512/3بتن منگنز 2

  f3 3M 2 4/1 4/1 1/3 373/3بتن منگنز 3

 t1 3M 1 9/2 4/3 1/3 143/3 9/2 =7/3 -7/3-5/4بتن منگنز 4

 t 2بتن منگنز 5
3M 1 7/2 4/3 1/3 194/3 7/2 =4/3 – 4/3- 5/4 

 t 3M 1 13/3 4/3 1/3 144/3 1/3 =9/3 – 9/3 -5/4 3بتن منگنز  4

 4t 3M 2 3/2 4/3 1/3 294/3 3/2 =7/3-4/3 -4بتن منگنز 9

 t5  2 3/2 4/3. 1/3 24/3 2 =4/3 – 9/3 -5/3بتن منگنز 4

 

 

 

2/59 m3 
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 حجم  یا ارتفاع عرض طول تعداد واحد شرح ردیف

 سطح

 مالحظات

  f1 3M 2 4/1 4/1 4/3 392/3بتن اصلی 1

  f2 3M 2 4/1 4/1 4/3 353/2بتن اصلی 2

  f3 3M 2 2/1 2/1 4/3 943/1بتن اصلی 3

 t1 3M 1 7/2 4/3 4/3 414/3 7/2=4/3-4/3-5/4بتن شناژ 4

 t 2بتن شناژ 5
3M 1 13/3 4/3 4/3 944/3 13/3 =9/3 -9/3 -5/4 

  t 3M 1 33/3 4/3 4/3 973/3 3/3 =4/3 -4/3 -5/4 3بتن شناژ 4

 4t 3M 2 5/2 4/3 4/3 2/1 5/2  =9/3 -4/3 -4بتن شناژ 9

 t5 3M 2 2/2 4/3 4/3 354/1 2/2  =4/3-9/3-5/3بتن شناژ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46/11  



مهندس حقیقیان                                                               جزوه متره و برآورد                 

 

13 

 

حجم  یا  ارتفاع عرض طول تعداد واحد شرح ردیف

 سطح

 مالحظات

قالب بندی فونداسیون  1

f1 

2M 2 43/4  4/3 44/9  

کسر می شود قالب  2

 1fشناژ 

2M 4 43/3  4/3 74/3-  

  f2 2M 2 43/5  4/3 92/4ق ب  ف  3

  -f2 2M 4 43/3  4/3 44/1 ک م ق  شناژ 4

 f 3ق ب ف  5
2M 2 43/4  4/3 94/5  

 f 2M 4 4/3  4/3 74/3- 4/3- 4/3-5/4 3ک م ق  شناژ 4

 1t 2M 2 73/2  4/3 44/3 9/3-1/3-5/4ق ب  شناژ 9

 t2 2M 2 13/3  4/3 92/3 4/3-4/3-5/4  ق ب  شناژ 4

  t3 2M 2 33/3   74/3  ق ب  شناژ 7

  t4 2M 4 5/2   4  ق ب  شناژ 13

  t5 2M 4 2/2   34/5  ق ب  شناژ 11
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 :محاسبه ی وزن آرماتور فونداسیون

 .بگیریددر نظر  cm25آرماتور فونداسیون را  خم :نکته

  

شرح  ردیف

 آیتم

وزن واحد  طول تعداد واحد

 Gطول 

 مالحظات وزن

1 (1)POS  Kg 4 3/2 12 32 5/1       25/3 

2 (2 ) POS  Kg 12 43/1 54/1 13/43 33/1       25/3 

3 (3 )POS Kg 9 2 54/1 12/22  

4 (4 )POS Kg 7 43/1 54/1 4/25  

      kg45/113   
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G(kg/m) ∅ 

154 14 

2 14 

 

بود، رند رو به باال می کنیم و اگر کمتر بود  5/3باقی مانده بیش از  محاسبات اگر مقدار در* 

 !رو به پایین

 

 

 

تعداد آرماتور   
طول
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وزن  طول تعداد  واحد شرح ردیف

واحد 

 طول

 مالحظات وزن کل 

1  Pos1 kg 7*2*2 23/2 3/2 4/154  

2 Pos2 kg 13*2*2 0/2 54/1 32/144  

3 Pos3 kg 7*2*2 3/2 3/2 144  

4 Pos4 kg 2*2*12 3/2 54//1 44/151  

5 Pos5 kg 4*2 73/4 21/1 43/49  

4 Pos6 kg 33*2 13/2 419/3 94/99  

9 Pos7 kg 4*2 43/5 21/1 21/54  

4 Pos8 kg 35*2 13/2 419/3 9/73  

 

 

48/888 kg 

سانتیمتر در نظر بگیرید  5/2شناژها را  آرماتور درخم : نکته    
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 .را محاسبه کنید m4به طول  IPE 16وزن یک پروفیل  :ستون فلزی* 

                    

                

 که به هم چسبیده اند چقدر است؟ m5/4به طول IPE18  2وزن ستون فلزی شکل از * 

                    

 :وزن پلیت* 

 

 

 .می باشد kg 9453پلیت فوالدی  3m1وزن 

                           

 وزن ستونی با مشخصات زیر چقدر است؟* 
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 مالحظات وزن کل G ارتفاع عرض طول تعداد واحد شرح ردیف

1 14 IPE Kg 2 7 4/244 4/15 ـ ـ  

2 PL Kg 2 24/2 2/3 31/3 9453 72/49  

3 PL Kg 2×12 11/3 2/3 334/3 9453 14/33  

        kg5/435  
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فهرست بها به عنوان سقف های سبک بتن محسوب می  13براساس فصل  :سقف تیرچه بلوک

گردد که پرداخت هزینه این سقف ها شامل قالب بندی و شمع بندی و بتن ریزی سقف بوده 

 .که باتوجه به ضخامت سقف و جنس بلوک تعیین می شود

 

طول میگلرد ممان منفی * 
 

 
میلگرد حرارتی که روی سقف قرار   cm13دهانه یا ژوئن  

 .می گیرد

 

مانند شکل می باشد، فاصله ی بین  cm33که ارتفاع سقف  4×4333سقفی به ابعاد : مثال

 مطلوب است محاسبه ی وزن میلگردهای تیرچه؟ cm53تیرچه ها 

 

 cm4= تکیه گاه تیرچه روی پل 
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 ∅ 6 طول تعداد واحد شرح ردیف

222/0 

12 ∅ 

888/0 

14 ∅ 

21/1 

 توضیحات

 kg 2×12 5/3   64/101 5/3=1/0×2+35/0×2-4 ∅14میلگرد نهایی 1

   kg 12 5/3  22/33 ∅12میلگردفوقانی 2

    kg 12 32/3 68/12 خاموت 3

 kg 1 106 53/23   54=6×2=1+8=5/0 4 میلگرد حرارتی 4

52=4×13=1+12=5/0 6 

 

 cm35: یک و نیم آجره

 cm 22: یک آجره  :آجر کاری

 cm 11: نیم آجره

 cm22آجر براساس مترمکعب می باشد، دیوارهای کمتر از  5/1ضخامت دیوارهای باالی  :مثال

 .محاسبه می شود 3mبراساس  cm22می باشد، در فصل حمل و نقل دیوار  2mبراساس 

اجرا شده هزینه دیوارچینی در صورتی  m22به ارتفاع  m13یک دیواره یک آجره به طول * 

 . 1:4که از آجر فشاری استفاده شده باشد و مالت ماسه سیمان 

 .محاسبه کنید km233هزینه ی حمل مصالح این دیوار تا فاصله ی * 

 

 

 

 مساحت دیوار:             

2/2  

11 
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 هزینه ی دیوار چینی:  22 ×( قسمت این آیتم از فهرست بها= ) 2491333ریال 

       (ریال 533/3)

3m 44/4  =22/3×2/2×13  :حجم دیوار 

 مالت% : 33حجم دیوار 

3m45/1  =44/4×3/3 :حجم مالت 
   فصل حمل و نقل 149ص 

 1:4مالت ماسه سیمان 

 (5ص )سیمان  kg233یعنی 

Kg4/339=34/1×233×45/1 

 (اتالف سیمان% 4)پرت مصالح % 4

 

باشد در راه  333935تا  333933در صورتی که عمل خاک موضوع ردیف های : حمل خاک

بهاء ردیف های % 99در صورتی که در راه های آسفالتی باشد تا % 73های شنی انجام شود 

 .حمل پرداخت می گردد

بارگیری مواد حاصل از خاک یا خاک توده شده و حمل آن با کامیون و یا هر موضوع وسایل    33391

 .مرکزی برداشت و تخلیه ی آن m133کی دیگر تا فاصله ی مکانی

 ریال m133   3323تا فاصله ی     333931

 ریال 273  متر باشد، مازاد بر متر اول  533تا  133در صورتی که فاصله ی حمل بیش از    333932

 ریال 1433  متر اول  533کیلومتر باشد، مازاد بر  13تا  533در صورتی که فاصله ی حمل بیش از    333933

 ریال 1433  متر اول  533کیلومتر باشد، مازاد بر  13تا  533در صورتی که فاصله ی حمل بیش از    333933

 ریال1243  متر اول کیلو 13کیلومتر باشد، مازاد بر  33تا  13در صورتی که فاصله ی حمل بیش از    333933
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 ریال 1343  متر اول کیلو 33کیلومتر باشد، مازاد بر تا هر  km33در صورتی که فاصله ی حمل بیش از    333935

 :مثال

 km24تا فاصله ی  m4و ارتفاع  m2عدد چاه به قطر  13هزینه ی حمل خاک خاصل از حفر 

همه ی . ابتدای راه شن و بقیه آسفالت می باشد km115از محل برداشت را محاسبه نمایید، 

 .جاده آسفالت باشد

   
    

 
 حجم خاک حاصل از خاک برداری          

 

 

 (اول) 

  ریال                        

  ریال                         

  ریال                                  

  ریال                              

 ریال                                      
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 (دوم)

                          

                           

                                  

                                

                               

 ریال                                      

 

 

 

 

 


