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مقدمه
امروزه،	شاهد	پىشرفت	هاى	وسىع	و	همه	جانبه	در	جهان	اطراف	خود	هستىم.	اىن	پىشرفت	و	
تکامل،	به	همان	مىزان	که	در	تأمىن	آساىش	و	برخوردارى	بشرّىت	مؤّثر	است	موجب	پىچىدگى	و	تنّوع	
در	مسائل	روزمره	نىز	شده	است؛	به	نحوى	که	براى	موفقىت	در	انجام	هرکارى،	مطالعات	همه	جانبه	و	
برنامه	رىزى	دقىق	شرط	الزم	است.	اساس	هر	برنامه	رىزى	صحىح	و	اصولى،	داشتن	اطالعات	کافى	و	
شناخت	کامل	از	موضوع	است.	اجراى	پروژه	هاى	ساختمانى	نىز	در	دنىاى	امروز	از	اىن	قاعده	مستثنا	
نىست	و	موفقىت	در	اجراى	هر	پروژه،	مطالعات	کامل	و	برنامه	رىزى	منظم	را	طلب	مى	کند.	مبحث	»متره	
و	برآورد«	در	بخش	ساختمان	ابزارى	براى	تولىد	اطالعات	و	شناخت،	به	منظور	برنامه	رىزى	و	کنترل	

پروژه	محسوب	مى	شود.
ىک	برآورد	دقىق	مى	تواند	براى	مجرىان	پروژه	هاى	عمرانى	راهگشا	و	راهنماى	مطمئنى	باشد	و	
اّطالعات	الزم	را	براى	برنامه	رىزى	اصولى،	توزىع	و	تخصىص	بهىنٔه	منابع	مالى	و	کنترل	و	مدىرىت	پروژه،	
در	اختىار	آن	ها	بگذارد.	با	توجه	به	اىن	امر،	اهمىت	آموزش	و	تربىت	افرادى	که	بتوانند	در	برآورد	هزىنٔه	

پروژه	هاى	ساختمانى	نقش	مؤّثرى	اىفا	نماىند	دو	چندان	مى	شود.	
هدف	از	تهىه	و	تنظىم	مطالب	اىن	کتاب،	آن	است	که	هنرجوىان	با	مفاهىم	کّلى	و	پاىه	در	مورد	
متره	و	برآورد،	آشناىى	پىدا	نماىند؛	از	ضوابط	و	مقررات	حاکم	بر	روند	تهىٔه	متره	و	برآورد	مطلع	گردند؛	
اشخاص	حقىقى	و	حقوقى	مرتبط	با	اىن	امر	و	جاىگاه	قانونى	هرىک	را	بشناسند	و	در	ىک	کالم،	با	اصول	

نظرى	کار	آشنا	و	به	آن	مسلط	گردند.	
شاىان	ذکر	است	که	آموزش	نظرى	به	منظور	تربىت	نىروى	انسانى	براى	اشتغال	در	امر	مهم	برآورد	
شرط	الزم	است،	ولى	کافى	نىست	و	ىک	مترور	صاحب	نظر	پس	از	چندىن	سال	کار	و	تجربٔه	عملى	و	

ممارست،	مى	تواند	نقش	خود	را	به	خوبى	اىفا	نماىد.	
در	متن	کتاب	سعى	شده	است	با	طرح	مثال	هاى	عملى،	فهم	مطالب	براى	هنرجوىان	تسهىل	گردد.	
بدىهى	است	که	نباىد	به	اىن	مقدار	اکتفا	نمود.	از	اىن	رو،	الزم	است	هنرجوىان	عزىز	دربارٔه	هر	مبحث	
از	کتاب	با	کمک	هنرآموزان	مربوط	و	از	طرىق	مطالعٔه	کتب	و	ساىر	نشرىات	مرتبط	و	اجراى	پروژه	هاى	

عملى	کوچک،	مهارت	و	تبحر	الزم	را	کسب	نماىند.
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