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تحلیل برآورد 
هزینه

انتخاب فناوری 
به کمک رایانه

تحلیل و بررسی 
پدیده های 

حرارت و سیاالت

انتخاب
 سیستم ها 

کسب اطالعات 
فنی

مقد مه
هدف از این پودمان آشنایی با:

1 متره کارها یا به عنوان دیگر، نحوه به دست آوردن مقادیر کارهایی که باید انجام 
شود یا انجام شده است.

2 برآورد یعنی محاسبه مبلغ کارهای انجام شده که با کمک متره صورت گرفته است.
هدف یا اهمیت متره و برآورد: جهت سفارش مصالح و یا تعیین قیمت پایه مناقصه

متره
به دست آوردن مقادیر کارها می باشد. یکی از مهم ترین موضوعاتی که می بایست در 
این بخش عنوان کرد »واحد انجام« می باشد)عدد، متر طول؛ متر مربع، مترمکعب 

و ....(. برای فهم بهتر این مطلب باید به فهرست بها مراجعه کرد. 
 انواع متره  

1ـ باز: برای سفارش مقادیر دقیق مصالح از روی نقشه های کارگاهی
2ـ بسته: معموالً روی نقشه های طراحی انجام می گیرد.

توجه داشته باشید بعضی از کارها، مقطوع )کنتراتی( می باشد و به صورت توافقی 
فی ما بین بوده که دیگر نیازی به فهرست بها ندارند.

نکته

می توان این گونه بیان کرد: »متره مهم ترین بخش در قسمت صورت وضعیت نویسی 
می باشد« یا به بیان ساده اگر ما نتوانیم مقدار کارها را مشخص کنیم، نمی توانیم 
مدت زمان انجام کار و مبلغ کار را به دست آوریم. یکی از ملزومات یک متره خوب 
تسلط به نقشه خوانی می باشد چرا که از مهم ترین منابع متره نقشه های طراحی 
است. پس به طور خالصه می توان گفت به چند پیش نیاز برای انجام متره نیازمند 

هستیم.
1 واحد انجام کار

2 نقشه خوانی
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3 تسلط به اجرای کار
4 آشنایی با قطعات و ملزومات

5 دانستن قطعات جانبی برای انجام کار اصلی

واحد انجام کار:
الف( عدد: به کارهایی که واحد شمارش آنها تعداد قابل شمارش می باشد، عدد 

گفته می شود. مانند: ترموستات
ب( متر طول: به کارهایی که به صورت طولی انجام می شود از واحد متر طول استفاده 

می کنیم. مانند: لوله کشی
پ( متر مربع: در اجرا، کارهایی وجود دارند که دارای سطح می باشند، مانند: اجرای 
انتقال هوا که از واحد متر مربع استفاده می شود. )از واحد کوچک تر یعنی  کانال 
سانتی متر مربع نیز استفاده می شود. مانند: دریچه سقفی چهار گوش یا دمپر دستی(

مانند:  ارائه گردد.  کار  وزنی  به صورت  کارها می بایست  از  بعضی  ت( کیلوگرم: در 
اجرای آویز، بست، ساپورت

ث( کیلوکالری بر ساعت: در قسمت هایی از کار که دارای اجزای مختلفی بوده و 
برای ما راندمان کار آن مهم می باشد در متره از واحد کیلو کالری بر ساعت استفاده 

می کنیم. مانند: دیگ های چدنی، رادیاتور
ج( دستگاه: زمانی که در یک فرایند به سیستمی  نیاز داریم که در کارخانه ها تولید 

و به صورت مجموعه واحد می باشند از آن استفاده می کنیم. مانند: چیلر
چ( کیلو وات: تعدادی از دستگاه های مورد استفاده در تأسیسات مکانیکی وجود 
دارند که خروجی آنها گرم کننده تابشی است و برای متره آنها از واحد کیلووات 
لوله ای،  تابشی  گرم کننده  سرامیکی،  تابشی  گرم کننده  مانند:  می کنیم.  استفاده 

ژنراتور گرم کننده تابشی 
واحدهای دیگری نیز وجود دارد که برای اطالع دقیق و کامل تر می توان به فهرست 

بها سازمان برنامه و بودجه مراجعه نمود.
)البته می توان این قسمت را به عنوان پژوهش از هنرجویان خواست(.

مثال 1: رقم برآورد ریالی رادیاتورهای یک ساختمان با مشخصات زیر را به دست آورید. 
»تعداد 1000 پره رادیاتور آلومینیومی  به ارتفاع 500 میلی متر و ظرفیت حرارتی 

هر پره 120 کیلوکالری بر ساعت«
پاسخ: رقم برآورد ریالی رادیاتور را مطابق فصل 17 فهرست بها سال 1396 و ردیف 

170302 به دست می آوریم:
 120×1000= 120000  kcal/hr        :ابتدا باید بارحرارتی رادیاتورها را محاسبه کنیم
حال باید بار حرارتی داده شده را با توجه به واحد فهرست بها به دست آوریم:      

 واحد 1200=100÷120000    
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رقم برآورد ریالی رادیاتورهای ساختمان با توجه به فهرست بها 96 محاسبه می شود:
        1200×235,500=282,600,000 

فصل هفدهم. رادیاتور

فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1396

بهای واحد واحدشرحشماره
بهای کل مقدار)ریال(

)ریال(

یکصد کیلو کالری در رادیاتور فوالدی، به ارتفاع 500 میلی متر.170201
ساعت

175/000

یکصد کیلو کالری در رادیاتور فوالدی، به ارتفاع 600 میلی متر.170202
ساعت

174/500

یکصد کیلو کالری در رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 350 میلی متر.170301
ساعت

264/000

یکصد کیلو کالری در رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 500 میلی متر.170302
ساعت

235/500

یکصد کیلو کالری در رادیاتور آلومینیومی، به ارتفاع 600 میلی متر.170303
ساعت

234/500

مثال 2: رقم برآورد ریالی مشعل گازسوز یک ساختمان به ظرفیت حرارتی 530/000 
کیلوکالری برساعت را به دست آورید. 

پاسخ: رقم برآورد ریالی مشعل را مطابق فصل 14 فهرست بها سال 1396 و ردیف 
140205 به دست می آوریم. از آنجا که واحد آن، دستگاه می باشد و در شرح آیتم 
ظرفیت های مختلف مشعل نوشته شده است؛ بنابراین طبق ظرفیت نوشته شده 
در شرح آیتم فهرست بها ردیف مشعل و سپس مبلغ ریالی هر دستگاه را به دست 

خواهیم آورد.
بنابراین طبق فهرست بهای سال 1396 بهای یک دستگاه مشعل گازسوز 530000 

کیلوکالری بر ساعت معادل 43/808/000 می باشد.
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فصل چهاردهم، مشعل ـ دستگاه های گرم کننده تابشی
فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1396

بهای واحد واحدشرحشماره
بهای کل )ریال(مقدار)ریال(

140106
به  برای دیگ آب گرم  مشعل گازوییل سوز، 
 1000000 تا   500000 گرمایی  ظرفیت 

کیلو کالری در ساعت.
92/808/000دستگاه

140201
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
گرمایی 17500 تا 40500 کیلو کالری در 

ساعت.
13/866/000دستگاه

140202
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
تا 91500 کیلو کالری در  گرمایی 33500 

ساعت.
15/001/000دستگاه

140203
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
گرمایی 75500 تا 183000 کیلو کالری در 

ساعت.
17/990/000دستگاه

140204
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
گرمایی 50500 تا 366000 کیلو کالری در 

ساعت.
27/174/000دستگاه

140205
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
تا 581500 کیلو کالری  گرمایی 323000 

در ساعت.
43/808/000دستگاه

140206
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
گرمایی 409000 تا 969000 کیلو کالری 

در ساعت.
111/651/000دستگاه

140207
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
کیلو   1238000 تا   4200000 گرمایی 

کالری در ساعت.
144/782/000دستگاه

140208
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
کیلو   2153000 تا   1076500 گرمایی 

کالری در ساعت.
184/912/000دستگاه
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مثال 3: رقم برآورد ریالی دیگ حرارتی یک ساختمان به ظرفیت 470/000 کیلو 
کالری بر ساعت را به دست آورید. 

و   1396 سال  بها  فهرست   12 فصل  مطابق  را  دیگ  ریالی  برآورد  رقم  پاسخ: 
ردیف های 120101، 120102 و 120103 به ترتیب زیر به دست می آوریم:

1 ردیف 120101                                     32,337,500=500,497×65
2 ردیف 120102                                    000,260,26=000,404×65
3 ردیف 120103                                105,337,000=500,311×340

ردیف  سه  از  می بایست  دیگ  ریالی  برآورد  رقم  محاسبه  در  باشید  داشته  توجه 
آن را برداشت کنیم. ابتدا مبلغ ریالی دیگ برای ظرفیت تا 65000 کیلوکالری 
بر ساعت، سپس مبلغ ریالی از 65000 تا 130000 کیلو کالری بر ساعت که 
گرفته  نظر  در   65000 نیز  قسمت  این  سؤال  مورد  دیگ  برای  است  واضح  پر 
به دست می آید. ردیف سوم  از  از 130000  باالتر  مبالغ ظرفیت های  و  می شود 

)340000=130000ـ470000(
فصل دوازدهم، دیگ حرارتی آب گرم

فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1396

بهای واحد واحدشرحشماره
بهای کل )ریال(مقدار)ریال(

120101
دیگ چدنی آب گرم، برای ظرفیت تا 65000 

کیلوکالری در ساعت.
هزار کیلو 
کالری در 

ساعت
497/500

120102
از  بیش  ظرفیت  برای  آب گرم،  چدنی  دیگ 
کیلوکالری   130000 تا  کیلوکالری   65000

در ساعت.

هزار کیلو 
کالری در 

ساعت
404/000

120103
دیگ چدنی آب گرم، برای ظرفیت تا 130000 

کیلوکالری در ساعت.
هزار کیلو 
کالری در 

ساعت
311/500

120201
دیگ چدنی آب گرم، برای ظرفیت تا 400000 

کیلوکالری در ساعت.
هزار کیلو 
کالری در 

ساعت
596/500

120202
از  بیش  ظرفیت  برای  آب گرم،  چدنی  دیگ 
400000 کیلوکالری تا 650000 کیلوکالری 

در ساعت.

هزار کیلو 
کالری در 

ساعت
467/500
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شماره فصل آیتم
فهرست بها

مترمکعب بر 
ساعت

متر 
مربع 

متر 
سانتی متر دستگاهعددکیلوگرمطول

مربع
اینچ 
مربع

ظرفیت دستگاه 
هواساز



طول لوله کشی 
فاضالب

فصل3 و 
فصل4



فصل 1کلکتور دیگ

فصل7 شیرها و صافی ها

وسایل بهداشتی 
فصل29مانند ظرفشویی

سطح دریچه های 
فصل19هوا



متراژ عایق 
به کار رفته در 
کانال های تهویه

فصل 15 

شاسی 
دستگاه های 

تبرید
فصل 34

نقشه خوانی:
از روی نقشه های طراحی شده  برداشت های الزم  در اجرای کار متره می بایست 
صورت پذیرد. به عنوان مثال در یک نقشه طراحی شده در سیستم آب رسانی چند 
متر لوله و از چه جنسی وجود دارد. بنابراین نتیجه می گیریم نقشه خوانی از ارکان 

مهم و پیش نیاز کار متره می باشد.

تسلط بر اجرای کار:
برای یک متره دقیق نیاز به تجسم کار و نحوه اجرای آن می باشد چرا که اگر ما به 
نحوه اجرای کار تسلط کافی نداشته باشیم در انجام متره دچار خطا خواهیم شد. 
برای نمونه در اجرای لوله کشی آب گرم سیستم گرمایشی اگر به اجرای کار مسلط 
نباشیم به احتمال فراوان هنگام متره اجرای ضد زنگ و یا عایق کاری و از همه 
مهم تر مقدار چسب عایق کاری را فراموش می کنیم، پس قطعاً تسلط به اجرای کار 

در یک متره دقیق مورد نیاز می باشد.
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آشنایی با قطعات و ملزومات:
یک مترور مسلط فردی است که با تمامی  اجزای کار آشنایی داشته و بتواند قطعات 
را به خوبی تشخیص دهد. به عنوان مثال برای متره لوله کشی ابتدا باید بدانیم چند 
نوع لوله وجود دارد. مانند: لوله گالوانیزه، لوله سیاه، لوله پلی پروپیلن و.... یا قطعات 
اتصال مانند فلنج، بوشن، زانو، چپقی، سه راهی و ..... که در صورت ندانستن اجزا 

و قطعات به طور یقین در متره دچار خطا و اشتباه می شویم.
دانستن قطعات جانبی:

برای  نمی گردد.  قید  اجرایی  نقشه های  در  تمامی  جزئیات  الزاماً  در یک سیستم 
مثال تعداد پیچ متری یا نبشی در ساخت تکیه گاه ها برای سیستم کانال کشی را 

می توان ذکر کرد.
برآورد:

به محاسبه هزینه انجام کار برآورد گفته می شود. جهت برآورد ابتدا باید با چندین 
اصطالح که به عنوان کلمات کلیدی هستند و همچنین انواع قرارداد آشنا شویم.

 فهرست بها:
و...  باند  و  راه  الکتریکی  و  مکانیکی  تأسیسات  ابنیه  کارهای  در  حاضر  حال  در 
مبنای برآورد کارفرما براساس فهرست بها می باشد. هر کاری که ما در پروژه انجام 
دارای یک ردیف در دفترچه فهرست بها می باشد )به این خاطر  می دهیم احتماالً 
گفته شد زیرا احتماالً ممکن است بعضی از آیتم ها دارای ردیف نباشند و در واقع 

ستاره دار باشند که بعداً در مورد آنها توضیح خواهیم داد(.
1 ردیف های فهرست بها

2 ستاره دار
3 فاکتوری

سالیانه  که  می باشد  دفترچه هایی  شامل  بها  فهرست  فهرست بها:  ردیف های 
مختلف  شاخه های  شامل  که  می گردد  منتشر  بودجه  و  برنامه  سازمان  توسط 
مکانیکی  تأسیسات  بهای  فهرست  می توان  نمونه  برای  می باشد.  اجرایی  کارهای 
یا تأسیسات برقی و یا ابنیه و... را نام برد که در آن شامل فصول مختلف کارهای 
اجرایی می باشد. همان گونه که در جدول 3 کتاب مالحظه می گردد، شامل شماره 
ردیف، شرح، واحد و بهای واحد وجود دارد. شماره ردیف بیانگر فصل)دو رقم اول(، 

زیر فصل)دورقم دوم( و شماره ردیف است.
بحث را با یک مثال ادامه می دهم:

آیتم 340101 را در نظر بگیرید. این آیتم در واقع معرف نصب بست، آویز یا تکیه گاه 
فوالدی در فهرست بهای سال 94 می باشد. عدد 340101 را ردیف و »بست آویز برای 
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نگهداشتن لوله همراه با پیچ و مهره و رنگ کاری« را شرح آیتم می گویند.»کیلوگرم« 
نیز واحد انجام این کار است. این ردیف از فهرست بها دارای قیمت 44,100 ریال 

می باشد. اما این قیمت از کجا آمده است؟

فصل سی و چهارم، بست ها و تکیه گاه ها

فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1394

بهای واحد واحدشرحشماره
بهای کل مقدار)ریال(

)ریال(

340101

بست، آویز یا تکیه گاه فوالدی، برای نگهداشتن لوله، کانال 
و دستگاه ها، ساخته شده از تسمه، میل گرد، نبشی، ناودانی، 
پروفیل های مختلف و مانند آن، همراه با پیچ و مهره و اتصاالت 
الزم، یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، 

طبقه نقشه ها و مشخصات.

44/100کیلوگرم

340201
بست، آویز یا تکیه گاه آلومینیومی، برای نگهداشتن لوله، کانال 
و دستگاه ها، ساخته شده از تسمه و سایر پروفیل ها، همراه با 

پیچ و مهره و اتصاالت الزم، طبق نقشه ها و مشخصات.
139/000کیلوگرم

340501
تکیه گاه، آویز یا بست برای لوله ها، شامل غلطک چدنی و 
پایه از نبشی یا ناودانی با میل گرد، پیچ و مهره و اتصاالت 
الزم، با یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی.

65/300کیلوگرم

پاسخ به این سؤال خیلی مهم است.
)سازمان  جمهوری  ریاست  راهبردی  نظارت  و  برنامه ریزی  معاونت  توسط  ابتدا 
که  است  آیتم طراحی شده  این  برای  یک جدول  اسبق(  برنامه ریزی  و  مدیریت 
“حمل”  “و  “ماشین آالت  “مصالح”و  انسانی”و  “نیروی  ستون های  جدول  این  در 
وجود دارد و در واقع توسط کارشناسان محاسبه گردیده است که برای انجام یک 
کیلوگرم ساپورت زنی یک کارگر ساده چند ساعت باید کار کند؟ آیا این کار غیر 
از کارگر ساده به نیروی انسانی دیگری نیز نیاز دارد؟ اگر دارد چقدر؟ ماشین آالت 
چطور و... ؛ پس از تعیین مقادیر، قیمت ها را در این جدول ها نوشته اند و در کل 
قیمت این آیتم را به دست آورده اند. این جدول ها که به جداول تجزیه بها معروف اند 

برای کلیۀ کارها تهیه شده اند و در دسترس هستند. 
با انجام آنالیز بها مبنای قیمت به دست آمده هم برای پیمانکار و هم برای کارفرما 
پنج  ازای  در  را  شوفاژ  لوله کشی  این  می گفتیم  قباًل  مثال  برای  می شود.  روشن 
میلیون تومان انجام می دهیم، حاال این پنج میلیون تومان از کجا آمده است خدا 
می داند. اما امروزه و با انجام آنالیز دقیق معلوم است که برای لوله کشی چقدر هزینۀ 
لوله کش  الکترود، چقدر ضدزنگ، چند نفرساعت  اتصاالت می شود، چقدر  لوله و 
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درجه یک شوفاژ ، چند نفرساعت کمک لوله کش و چند نفرساعت جوشکار و... و 
در واقع به راحتی و با بررسی آنالیز ارائه شده، می توان به بی اساس بودن و یا اصولی 

بودن قیمت ارائه شده پی برد.
ستاره دار: بعضاً برای انجام بخشی از کارها، مشخصات فني و اجرایي ویژه اي مورد 
نیاز است و این مشخصات، مطابق با هیچ یک از ردیف هاي فهرست  بها نیست. در 
این موارد شرح ردیف مناسب براي آن فعالیت ها، تهیه و در انتهاي گروه مربوطه، 
و  مشخص  ستاره  عالمت  با  ردیف ها،  این  مي شود.  درج  جدید  ردیف  شماره  با 
نامیده مي شوند. ردیف هایي که در فهرست  بها بدون بهاي  ردیف هاي ستاره دار 
واحد هستند نیز ستاره دار محسوب می  شوند. بهاي واحد ردیف هاي ستاره دار، با 
روش تجزیه بها و براساس قیمت هاي دوره مبناي فهرست بها، محاسبه مي شود. 
هرگاه دستورالعملي براي پرداخت ردیف هاي ستاره دار مورد نیاز باشد، متن الزم 
اقالم  که  کرد  دقت  باید  مي شود.  اضافه  مربوطه  فصل  مقدمه  انتهاي  به  و  تهیه 
ستاره دار و فاکتوری در مجموع بیش از 30 % قیمت کل کار نشود. در آنالیز بها 
باید دقت داشت که مقدار نفر ساعت تمامی افراد اعم از متخصص و ساده به دقت 
محاسبه گردد و همچنین مقدار مصرف و مبلغ اجناس به کار رفته نیز به صورت 

کامل بررسی و محاسبه شود.

       پروژه: عملیات تکمیلي...............................       دستگاه اجرایی شرکت ......................................

عایق موضوع فصل:فهرست بها: تأسیسات مکانیک 94

شماره ردیف شرح کار:
250917پیشنهادی:

تهیه و اجراي عایق االستمري EPDM به ضخامت 13 میلي متر بدون روکش براي لوله سایز "2

واحد: متر طول   

مبلغ ضریببهای واحد مقدارواحدنیروی انسانیردیف
)ریال(

نفر ـ  عایق کار درجه 1 تأسیسات1
0/12500134,4761/0016,810ساعت 

نفر ـ  عایق کار درجه 2 تأسیسات2
0/12500115,2811/0014,410ساعت 

31,220جمع نیروی انسانی 
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مبلغ ضریببهای واحد مقدارواحدابزار و ماشین آالتردیف
)ریال(

دستگاه کاتر برش کاري 1
10000/0500,0001/0050,000ـ ساعت 

دستگاه قلم مو رنگ "1 2
10000/050,0001/005,000ـ ساعت 

دستگاه وانت یک تن با راننده 3
03000/0145,8331/004,375ـ ساعت 

59,375جمع ماشین آالت 

مبلغ ضریببهای واحد مقدارواحدمصالحردیف
)ریال(

1 13mm به ضخامت EPDM عایق االستمري
1/0000090,0001/0090,000متر طولجهت لوله "2 

1/0000012,8001/0012,800متر طولتیپ درزگیري 2

1/000003501/00350متر طولچسب مایع مخصوص 3

103,150جمع مصالح 

مبلغ ضریببهای واحد مقدارواحدحملردیف
)ریال(

1/0000010,0001/0010,000سرویس وانت یک تن با راننده 1

10,000جمع حمل 

203,745بهای واحد ردیف

مثال:  کنید.  باز  را  آنالیز  داخل  اعداد  و  توضیح دهید  را  نفر ساعت  واحد  سؤال: 
0/12500 در نفر ساعت یعنی چه؟ 

وقتی گفته می شود جهت اجرای یک مترطول عایق کاری نیاز به مثاًل 0/12500 
نفر ساعت عایق کار درجه 1 تأسیسات داریم، یعنی اینکه برای انجام یک متر طول 
عایق کاری باید یک نفر عایق کار درجه 1، 0/12500 ساعت که معادل 7/5 دقیقه 

می باشد، کار کند. 
فاکتوری: بعضی از کارها در ساختمان می باشد که نیاز به خرید ونصب دارند، ولی 
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اجرای  به شرایط کار و محیط آن  توجه  با  اینکه  یا  ندارد،  بها وجود  در فهرست 
عملیات بسیار سخت می باشد و یا آن کاال بسیار نادر یا گران است، لذا کارفرما 

می تواند حداکثر به میزان 10 % از کل کار را به آن اختصاص دهد.
ضرایبی که به آن در ابتدای بخش فهرست بها اشاره شد، شامل ضرایب زیر است:

1 ضریب پیمان 
2 ضریب باالسری
3 ضریب طبقات

4 ضریب منطقه و .....
در مورد ضرایب و نحوه استفاده از آن به طور کامل در انتهای فهرست بها توضیح 

داده شده است.
ذکر  با  قرارداد  مطابق  گرفته،  کارهای صورت  یا  و  نقشه  مطابق  پروژه  متره:  ریز 

آدرس انجام کار و محل کار انجام می گردد.

خالصه متره جمع بندی متره را خالصه متره می گویند. به عنوان مثال در یک 
استفاده   2" گالوانیزه  لوله  از  آن  مختلف  قسمت های  در  است  ممکن  ساختمان 
شده باشد که درخالصه متره به صورت مجموع نشان داده می شود ولی درریز متره 

به صورت تفکیکی و جداجدا نوشته می شود.

لوله فوالدی سیاه

"6"5"4"3"21/2"2"11/2"11/4"1"3/4"1/2شرح عملیاتردیف

زیرزمین1

573441451595همکف2

868658346218طبقه اول3

87414925220/9طبقه دوم4

217661219045طبقه سوم5

313/67/630/422/8رایزرها

025123720912820371/530/411800جمع

اعداد نوشته شده طول لوله برحسب متر می باشند.
صورت جلسه: باتوجه به نوع فعالیت صورت گرفته و تهیه ریزمتره مربوطه صورت جلسه 

فوق تهیه می گردد.
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دستورکار: موارد اجرایی که در نقشه ها موجود نباشد یا در اثر تغییر در معماری با 
توجه به هماهنگی با مهندس طراح و مهندس مشاور تهیه می گردد و پیمانکار بعد 

از تأیید و ابالغ توسط کارفرما الزم به اجرای مفاد آن می باشد.
پس از تهیه خالصه متره و با کمک نوع قرارداد و قیمت های اولیه اقدام به محاسبه 
قیمت می نماییم. برای نمونه اگر در قرارداد لوله "2 متری A ریال محاسبه شده 

باشد، در متر طول انجام شده به کمک خالصه متره محاسبه می گردد.
برگ های خالصه  تهیه  به  اقدام  مالی  برگ های  تهیه  انجام  از  خالصه مالی، پس 
مالی می نماییم. برای نمونه لوله گالوانیزه را در یک ردیف یا لوله سیاه را در ردیف 

دیگری می نویسیم.
روکش دفترچه، با توجه به تهیه خالصه مالی، ممکن است ما از چندین فهرست بها 
استفاده کنیم. مثاًل برای ساختمان از فهرست بهای ابنیه، تأسیسات برقی و تأسیسات 
مکانیکی استفاده می شود که آنها را در جدولی می نویسیم. توجه داشته باشید در 

روکش دفترچه دسته بندی انجام گرفته از آخر به اول در آن قرار می گیرد.

ریزمترهبرگ مالیخالصه مالی صورت 
وضعیت

تأسیسات 
مکانیکی

خالصه متره

صورت وضعیت 
شامل کلیه فعالیت های اجرایی در پروژه می باشد که بر حسب حجم فعالیت های 
ارائه  مشاور  به  و  تهیه  زمانی مشخص  بازه  یک  در  پیمانکار  توسط  گرفته  صورت 
می گردد که الزم است مشاور پس از بررسی جهت تأیید به کارفرما ارائه دهد. در این 
مرحله با بررسی و تأیید کارفرما و ابالغ به پیمانکار، هزینه ریالی فعالیت های صورت 

گرفته از طرف کارفرما به پیمانکار پرداخت خواهد شد.
با توجه به فعالیت های صورت گرفته در پروژه های ساختمانی ممکن است از چندین 
و  برق  تأسیسات  ابنیه،  بهای  فهرست  از  مثال  به طور  کنیم.  استفاده  بها  فهرست 

تأسیسات مکانیکی استفاده می شود.
َآشنایی با اصطالحات عنوان شده

1 کارفرما
2 مشاور

3 ناظر و دستگاه نظارت
4 پیمانکار

5 بهره بردار
6 صورت وضعیت
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و  متولی  عنوان  به  که  می شود  اطالق  فردی  یا  ارگان  یا  سازمان  به  کارفرما:   
هماهنگ کننده روند پروژه و تأمین کننده منابع مالی و نیز انتخاب مشاور و پیمانکار را 
عهده دار می باشد. به تعبیری دیگر کارفرما را می توان صاحب کار نامید )که می تواند 
اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد(. کارفرما عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و 

مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می کند.
 مشاور: به عنوان راهنمای کارفرما و طبق نظر او می تواند مسئولیت های مختلفی 
داشته باشد از جمله طراحی، محاسبه و ترسیم نقشه های اجرایی، نظارت بر اجرای 
کار و.... نام برد. مشاور می تواند در قالب شرکت های دولتی باشد که مجوزهای الزم 
را می بایست از سازمان برنامه و بودجه اخذ کند و نیز می تواند اشخاص حقیقی باشد 
که مجوزهای الزم را باید از سازمان نظام مهندسی در یافت کند. مشاور را به صورت 

زیر می توان تعریف کرد:
می شود  اعطا  وی  به  کارفرما  از سوی  که  اختیاراتی  به  بسته  طراح،  مشاور  الف( 

متفاوت می باشد. مشاور طراح سه وظیفه مهم را دارد )بستگی به کارفرما دارد(.
1ـ تهیه مطالعات اولیه )فاز صفر(: 

و  آوری  را جمع  و ضروری  الزم  اطالعات  مقادیر  پروژه ای  هر  انجام  از  قبل  باید 
ارائه گردد. برای مثال جهت تهویه هوای مطبوع با توجه به نوع منطقه و اقلیم و 
کاربری ساختمان اعم از مسکونی، درمانی و آموزشی و با توجه به نیاز کنونی و 
گزارش توجیهی درباره طرح پیشنهاد شده، زمان تقریبی الزم برای اجرای مراحل 
مختلف طرح و برنامه، که به عنوان مطالعات اولیه یا فاز صفر اطالق می شود، در 

نظر گرفته شود.
2ـ تهیه نقشه های مقدماتی )فاز یک(:

پس از مشخص شدن مقادیر نیاز و اطالعات اولیه، مشاور طراح می بایست اقدام به 
محاسبات و ارائه نقشه های اولیه نماید که مالک اجرای پروژه می باشد.

3ـ تهیه نقشه های اجرایی )فاز دو(:
مشاور می تواند نقشه های اجرایی و یا کارگاهی را طراحی کند. معموالً به نقشه های 
اجرایی، نقشه های »Shop Drawing« گفته می شود. در این نقشه ها می بایست 
تمام  با  و....  دقیق  فاصله های  تکیه گاه ها،  و  بست ها  مانند  اجرایی  تمامی اجزای 

جزئیات ترسیم گردد.
از رعایت   ناظر و دستگاه نظارت جهت دقت در حسن اجرای کار و اطمینان 
اصول مهندسی و آیین نامه های اجرایی از سوی کارفرما منصوب می شود که اگر به 
عنوان شخص حقوقی باشد، دستگاه نظارت اطالق می گردد. با توجه به حساسیت 

و حجم کار ناظر می تواند مقیم یا غیر مقیم باشد.
 پیمانکار: به شخص حقیقی یا حقوقی که از طرف کارفرما عهده دار اجرای پروژه 
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می گردد، پیمانکار نامیده می شود. پیمانکار موظف به اجرای نقشه های ابالغی از سوی 
کارفرما و مطابق آیین نامه های اجرایی باشد. انتخاب پیمانکار می تواند به صورت برگزاری 

مناقصه یا ترک تشریفات یا استفاده از لیست کوتاه و.... بنا به تصمیم کارفرما باشد.
 بهره بردار: به شخص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که در آینده می خواهد 

از پروژه بهره برداری نماید.
این نمودار نشان دهنده ارتباط بین ارکان اصلی یک پروژه می باشد.

کارفرما

پیمانکارمشاور

 دستگاه نظارت

بهره بردار

انواع قراردادهای اجرایی
در اجرای یک پروژه چند نوع قرارداد وجود دارد که هر کدام با توجه به شرایط 

پروژه ممکن است بین کارفرما و پیمانکار منعقد گردد.
سال  بهای  فهرست  براساس  گرفته  فعالیت های صورت  بهای  بهایی:  1ـ فهرست 

مورد توافق مابین کارفرما و پیمانکار انجام می پذیرد.
2ـ مترمربع: به دلیل مشکالت )وقت گیر بودن( قراردادهای فهرست بهایی، مجموع 
آحاد بهاء محاسبه شده و برای به دست آوردن هر مترمربع عدد محاسبه شده، بر زیربنای 

کل ساختمان تقسیم می شود تا قیمت اجرایی هر مترمربع از پروژه به دست آید.
این نوع قرارداد به این صورت است که قبل از اجرای پروژه کارها متره می گردد و 
پس از برآورد مطابق ردیف های فهرست بها و یا ستاره دار و.... به یک عدد مجموع 
خواهیم رسید و در نهایت مبلغ را تقسیم بر مترمربع بنا کرده و درنتیجه به یک 
در  است.  پیوستی  نقشه های  مطابق  مترمربع  هر  مبلغ  بیانگر  که  می رسیم  عدد 
این نوع قراردادها باید دقت نمود که نقشه ها حتماً به طور کامل و دارای حداقل 
تغییرات باشند؛ سپس پس از پایان کار ساختمان مترکشی گردیده و در قیمت 

واحد ضرب می گردد.
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3ـ مدیریت پیمان: به صورت درصدی از هزینه پروژه بامصالح یا دستمزدي بدون 
مصالح مي باشد.

قراردادهای مدیریت پیمان به این صورت است که زمانی ما دقیقاً برآوردی از مبلغ 
انجام کار می توانیم داشته باشیم و یا اینکه بخواهیم از اجناسی استفاده کنیم که مبالغ 
آن مطابق با فهرست بها نمی باشد و یا ساخت تأسیسات خاص از این مدل قرارداد 
استفاده می گردد که حاصل درصدی از کل مبالغ هزینه شده می باشد )شامل خرید 

و دستمزد( این نوع قرارداد بسیار باز بوده و بستگی به توافق کارفرما و پیمانکار دارد.
بسته  قرارداد  نفر  با یک  پروژه  انتهای  تا  ابتدا  از  یا کلید تحویل:  4ـ سرجمع 
این  با  می باشد  مترمربع  قراردادهای  شبیه  تقریباً  سرجمع  قراردادهای  می شود. 
تفاوت قبل از اجرای کار و طبق نقشه ها پس از متره و برآورد به یک مبلغ مشخص 
شده خواهیم رسید، که همان مبلغ معیار قرارداد می باشد. این مبلغ ثابت بوده و 

دیگر مترکشی نمی گردد.
در اینجا الزم است در مورد جدول آنالیز که جهت پژوهش داده شده است، توضیحی 

داده شود:
1 همان طور که می دانیم در فهرست بها قیمت اتصاالت به طور مجزا داده نشده 
است، بلکه به صورت کلی در آیتم لوله ها آمده است. اگر هزینه خرید اتصاالت را در 
یک پروژه محاسبه کنیم متوجه خواهیم شد، مبلغی که در فهرست بها داده شده 
باید قیمت  است نمی تواند تمامی هزینه های اتصاالت را پوشش دهد. در واقع ما 
خرید و حمل و اجرای اتصاالت را نیز به مبلغ اصلی فهرست بها اضافه کنیم. اما 

مبلغ ریالی اتصاالت را چطور باید محاسبه کرد؟ 
هنگام نوشتن صورت وضعیت برای اعمال هزینه اتصاالت در یک پروژه دو روش 

وجود دارد:
روش اول، محاسبه به کمک تجزیه بها، این روش یک روش دقیق مسلماً با توجه 
به تغییر قیمت ها بسیار زمان بر خواهد بود، زیرا برای کلیه سایزها با جنس های 
مختلف باید جداول تجزیه بهای جدید تهیه شود، سپس در تعداد اتصاالت موجود 

در پروژه ضرب گردد. 
طبق صورت وضعیت سال 95 لوله 3/4 اینچ به صورت صفحه بعد آورده شده است:

در صورت داشتن تغییرات، مبلغ واحد آن از فهرست بها استخراج گردیده و 
به عالوه ضریب پیشنهادی قیمت می گردد.

نکته
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یعنی جهت اجرای 1 متر طول لوله کشی سایز 3/4 اینچ، مبلغ 140000 ریال 
باید پرداخت گردد.

به آنالیز بهای همین آیتم توجه کنید:

فصل اول. لوله های فوالدی

فهرست بهای واحد پایه رشته تأسیسات مکانیکی سال 1395

بهای واحدواحدشرحشماره
بهای کلمقدار)ریال(

)ریال(

128,000متر طوللوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 15 )یک دوم اینچ(.010101

140,000متر طوللوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 20 )سه چهارم اینچ(.010102

150,500متر طوللوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 25 )یک اینچ(.010103

»جدول 5 . تجزیه بهای اقالم کار«
فهرست بها: تأسیسات مکانیک 95

نام پروژه: پروژه جدید 9                 نام دستگاه اجرایی:                                 کد پروژه: 
کد و عنوان طرح:                           نام مهندس مشاور:                                  تاریخ: 95/06/08  

فصل 1 – لوله های فوالدی                                 مبالغ به ریال

شماره ردیف آنالیز: 010102
لوله فوالدي سیاه درزدار، به قطر نامي 20 )سه چهارم اینچ(.

مقدارواحد: متر طول 

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدنیروی انسانیردیف

0/26400000072,818/41/250024,030/1نفر ـ ساعت جوشکار لوله های فوالدی1

0/26400000043,876/21/250014,479/1نفر ـ ساعت کارگر ساده2

0/26400000052,025/01/250017,168/3نفر ـ ساعت کمک لوله کش

0/08800000086,692/71/25009,536/2نفر ـ ساعت لوله کش درجه یک )شوفاژکار(

31,220وزنی: 47/46%                                                 جمع نیروی انسانی 
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مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدابزار و ماشین آالتردیف

دستگاه ـ ترانس جوشکاری 250 آمپر1
0/19800000012,035/91/25002,978/9ساعت 

دستگاه ـ وانت یک تن با راننده2
0/088000000113,336/51/250012,467/0ساعت 

15,445/9وزنی: 11/24%                                                    جمع ماشین آالت 

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدمصالحردیف

0/02700000053,897/00000/11,445/2کیلوگرمالکترود معمولی1

زانو جوشی فوالدی به قطر سه چهارم 2
2/00000000010,704/50000/121,409/0عدداینچ

0/01400000050,242/10000/1703/4کیلوگرمضدزنگ معمولی3

لوله فوالدی سیاه درزدار به قطر نامی 4
0/95000000020,259/67060/132,834/7کیلوگرمسه چهارم اینچ

56,402/3 وزنی: 41/05%                                                           جمع مصالح  

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدحمل مصالحردیف

2/0000000006/2680/06002/32کیلوگرمحمل اتصاالت لوله های فوالدی1

حمل لوله های فوالدی یک دوم اینچ 2
1/7100000007/1760000/12/302کیلوگرمتا 4 اینچ

334/4وزنی: 0/24%                                                   جمع حمل مصالح 

137,396/3بهای واحد کار: شماره ردیف یا ردیف های معادل:  010102

جمع بهای واحد ردیف یا ردیف های معادل:   
% ـ1/86ـ+مقایسه پیشنهاد نسبت به برآورد )درصد(140,000 

حال می خواهیم با اضافه کردن ضرایب اتصاالت در این آیتم، هزینه اتصاالت را به 
رقم های واقعی نزدیک تر کنیم.



فصل 5: تحلیل برآورد هزینه

133

»جدول 5 . تجزیه بهای اقالم کار«
فهرست بها: تأسیسات مکانیک 95

نام پروژه: پروژه جدید 9          نام دستگاه اجرایی:              کد پروژه: 
کد و عنوان طرح:              نام مهندس مشاور:              تاریخ: 95/06/08  

فصل 1 – لوله های فوالدی                                 مبالغ به ریال

شماره ردیف آنالیز: 010102
لوله فوالدي سیاه درزدار، به قطر نامي 20 )سه چهارم اینچ(.

مقدارواحد: متر طول 

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدنیروی انسانیردیف

0/2640000001/2500نفر ـ ساعت جوشکار لوله های فوالدی1

0/2640000001/2500نفر ـ ساعت کارگر ساده2

0/2640000001/2500نفر ـ ساعت کمک لوله کش

0/0880000001/2500نفر ـ ساعت لوله کش درجه یک )شوفاژکار(

65,213/7% وزنی: 53/66%                                          جمع نیروی انسانی 

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدابزاروماشین آالتردیف

دستگاه ـ ترانس جوشکاری 250 آمپر1
0/1980000001/2500ساعت 

دستگاه ـ وانت یک تن با راننده2
0/0880000001/2500ساعت 

% وزنی: 11/24%                                          جمع ماشین آالت

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدمصالحردیف

0/0270000001/0000کیلوگرمالکترود معمولی1

زانو جوشی فوالدی به قطر سه چهارم 2
2/0000000001/0000عدداینچ

0/0140000001/0000کیلوگرمضدزنگ معمولی3

قطر 4 درزداربه  سیاه  فوالدی  لوله 
0/9500000001/7060کیلوگرمنامی سه چهارم اینچ
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 % وزنی: 41/05%                                          جمع مصالح

مبلغ )ریال(ضریببهای واحد مقدارواحدحمل مصالحردیف

2/0000000000/0600کیلوگرمحمل اتصاالت لوله های فوالدی1

اینچ  لوله های فوالدی یک دوم  حمل 
1/7100000001/0000کیلوگرمتا4 اینچ

% وزنی: 0/24%                                          جمع حمل مصالح

بهای واحد کار: شماره ردیف یا ردیف های معادل:  010102

ـ+مقایسه پیشنهاد نسبت به برآورد )درصد(جمع بهای واحد ردیف یا ردیف های معادل: 140,000 

روش دوم، به صورت تجربی به دست می آید. به عنوان مثال در یک پروژه متراژ کل 
لوله های 3/4 اینچ را حساب کنیم، سپس متراژ تمامی اتصاالت سایز 3/4 اینچ را نیز 
به دست آوریم. سپس هزینه هایی که بابت خرید لوله و اتصاالت برای اجرای پروژه 
را پرداخت شده است به طور جداگانه جمع می کنیم. سپس درصد نیروی انسانی، 

ماشین آالت، خرید و حمل اتصاالت را به لوله حساب می کنیم. 
ابتدا الزم است برای به دست آوردن درصد وزنی توضیحی داده شود. جهت محاسبه 
کافی است بهای هر ردیف )نیروی انسانی، ماشین آالت، خرید و حمل اتصاالت( را 
بر بهای مبلغ کل آیتم تقسیم نموده و در عدد صد ضرب کنیم تا درصد وزنی مالی 
انسانی65/213 می باشد  نیروی  بهای ردیف  باال  مثال  آید. در  به دست  هر ردیف 
یعنی137/396ریال  مثال  مورد  آیتم  برآورد شده  کل  بهای  بر  آن  تقسیم  از  که 
برابر 0/4746 خواهد شد و در صد ضرب می کنیم تا بر اساس درصد بیان گردد و 
درنتیجه 47/46درصد وزنی ردیف نیروی انسانی نسبت به آیتم لوله3/4در فهرست 
بها خواهد بود. باید برای سایر ردیف ها نیز این عملیات را تکرار کنیم و درصد وزنی 

مالی آنها را به دست آوریم.
 3/4″ لوله های  اجرای  و  برای خرید، حمل  پروژه  یک  در  اینکه شما  ساده  مثال 
فوالدی 1000,000 ریال پول پرداخت کرده اید. بعد از خرید اتصاالت سایز 3/4″ 
وزنی  درصد  به  رسیدن  برای  انسانی)می توان  نیروی  توسط  اجرا  و  آن  حمل  و 
درصد  نهایت  در  داد(  انجام  نیز  دیگر  پروژه های  برای  را  محاسبه  این  واقعی تر 
لوله محاسبه کنیم. در خرید صورت گرفته  به  اتصاالت را نسبت  وزنی آیتم های 
در مثال فوق مبلغ 260,000 ریال بابت خرید اتصاالت ، 130,000 ریال بابت 
اجرای اتصاالت و 110,000 ریال بابت حمل اتصاالت هزینه شده است. بنابراین 
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درصدوزنی اتصاالت نسبت به لوله برای تهیه و خرید مصالح 26% نیروی انسانی 
13%، ماشین آالت 0%، و جهت حمل مصالح 11% می باشد. برای درک بهتر این 

روش جدول آنالیز که در کتاب نیز آورده شده است را بررسی می کنیم:

آنالیز هزینه مربوط به اتصاالت جوشی نسبت به لوله فوالدی بر مبنی فهرست بهای سال 95

سایز لوله ردیف
)اینچ(

درصد 
وزنی خرید 
مصالح %

درصد وزنی 
نیروی 
انسانی %

درصد وزنی 
ماشین آالت 

%

درصد وزنی 
حمل مصالح 

0%

نسبت خرید 
اتصاالت به 
لوله )%26(

نسبت نیروی 
انسانی اتصاالت 

به لوله )%13(

نسبت 
ماشینآالت 
اتصاالت به 

لوله)%0(

نسبت حمل 
اتصاالت به 
لوله )%11(

جمع%

1

 

3_
441/0547/4611/240/2410/6736/1700/000/0316/873

2 149/2140/969/490/3412/7945/3250/000/0418/156

3
1 1_

4
56/2835/198/160/3814/6324/5740/000/0419/248

4
1
 

1_
2

51/4338/989/230/3613/3715/0670/000/0418/478

5 255/5735/598/410/4314/4494/6260/000/0519/122

6
2 

1_
2

60/2531/807/520/4415/6644/1330/000/0519/846

7 362/0330/337/180/4616/1273/9430/000/0520/120

8 468/7524/865/880/5017/8763/2320/000/0621/163

9 567/0623/299/080/5617/4373/0280/000/0620/527

10 670/3520/938/160/5618/2912/7210/000/0621/073

15/1314/2820/0000/04719/46میانگین نتایج11

در این آنالیز ستون دوم مربوط به سایز لوله می باشد و ستون های سوم تا ششم )داخل 
کادرسمت راست( درصد وزنی مربوط تجزیه بهای آیتم لوله می باشد، که این درصدها 
معموالً هر سال تغییر نمی کنند و فقط قیمت های مربوط به هر آیتم که باید در آن 
ضرب شود، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم می گردد. ستون های هفتم 
تا دهم نیز مربوط به درصد وزنی اتصاالت نسبت به لوله می باشد و از حاصل ضرب 
درصدهای ردیف اول هر ستون )26% ـ 13% ـ 0% ـ 11%(در ستون متناظر با آن 
)سوم تا ششم( به دست می آید. به عنوان مثال ستون خرید اتصاالت که درصد وزنی 
آن نسبت به لوله 26% می باشد و حاصل ضرب آن در 41/05 به عددی خواهیم رسید 
که این عدد درصد وزنی اتصاالت نسبت به لوله طبق ارقام فهرست است که باید به 

قیمت اصلی آنالیز بها در هر 4 قسمت اضافه شود. 
مثال: برای اجرای لوله 3/4 اینچ در فهرست بها رقم 140,000 ریال به ازای هر 
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متر طول پیشنهاد شده است که این عدد با توجه به آنالیز بهای تهیه گردیده ارائه 
شده است. طبق آنالیز ارائه شده از این مبلغ حدود 65,213 ریال بابت هزینه اجرا 
آالت  ماشین  بابت  ریال   15,445 و  وزنی(  درصد   47/45( انسانی  نیروی  توسط 
درصد   41/05( مصالح  خرید  به  مربوط  ریال   56,402 و  وزنی(  درصد   11/24(
وزنی( و 334 ریال جهت حمل مصالح )0/24 درصد وزنی( برای هر متر طول لوله 
3/4 در نظر گرفته شده است. از جمع تمامی این ستون ها طبق تجزیه بها مبلغ 

نهایی آیتم به دست خواهد آمد که در نهایت در فهرست بها نوشته می شود. 
مثال: می خواهیم برای 100 متر لوله 3/4 فوالدی مبلغ جدید را پس از اعمال 

ضرایب اتصاالت به دست آورید؟
مبلغ به ریال طبق فهرست بها 14,000,000 = 14000 × 100

این مبلغ را با توجه به درصد وزنی هر قسمت محاسبه می کنیم:
خرید مصالح 5,747,000 = % 41,05 × 14000000
نیروی انسانی 6,644,00 = % 47,46 × 14000000
ماشین آالت 1,573,600 = % 11,42 × 14000000

حمل مصالح 33,600 = % 0,24 × 14000000
درصد وزنی که جهت اتصاالت برآورد کردیم را اعمال می کنیم:

خرید مصالح 1,494,220 = % 10,673 × 14000000
نیروی انسانی 683,800 = % 6,170 × 14000000

ماشین آالت 0 = % 0 × 14000000
حمل مصالح 4,200 = % 0,03 × 14000000

جمع کل: 2,362,220 = 4,200 + 0 + 863,800 + 1,494,220
در نتیجه ما باید مبلغ 2/362/220 ریال بابت اتصاالت به مبلغ اصلی فهرست بها 

یعنی 14/000/000 ریال اضافه کنیم:
14,000,000 + 2,362,220 = 61,362,220

یعنی قیمت جدید اجرای 100 متر لوله کشی فوالدی جوشی سایز 3/4 اینچ مبلغ 
16,362,220 ریال می باشد.

در قسمت باال هر آیتم جداگانه با درصد وزنی خودش اعمال شد که قیمت مربوط 
به هرکدام به صورت مجزا مشخص گردد و می توان به صورت کلی و از ستون 11 

جدول جهت برآورد جدید بهره جست:

در نتیجه مبلغ جدید برابر خواهد بود با: 16/362/220 = 2,362,220 + 14,000,000
حال می توانید مبالغ به دست آمده از دو روش را باهم مقایسه کنید. خواهیم دید 
که هر دو روش با تقریب بسیار خوبی مشابه یکدیگر می باشند با این تفاوت که 

روش دوم بسیار سریع تر و آسان تر می باشد.
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ارزشیابی
ارزشیابی در این درس براساس شایستگی است. برای هر پودمان یک نمره مستمر 
)از 5 نمره( و یک نمره شایستگی پودمان )نمرات 1، 2 یا 3( با توجه به استاندارد های 
عملکرد جدول ذیل برای هر هنرجو ثبت می گردد. امکان جبران پودمان های در 

طول سال تحصیلی برای هنرجویان و بر اساس برنامه ریزی هنرستان وجود دارد.
الگوی ارزشیابی پودمان تحلیل برآوردهزینه

تکالیف عملکردی
استانداردنتایجاستاندارد عملکرد)شایستگی ها(

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تحلیل برآوردهزینه
متره و برآورد یک پروژه 
تأسیسات مکانیکي برابر 
جدول هاي فهرست بها

باالتر از حد 
انتظار

ـ متره و برآورد یک سیستم کامل تأسیسات مکانیکي 
3ساختمان برابر جدول هاي فهرست بها

در حد انتظار
)کسب 

شایستگی(

ساختمان  گرمایشي  سیستم  یک  وبرآورد  متره  ـ 
برابر جدول هاي استاندارد 

بهداشتي ساختمان  برآورد یک سیستم  و  متره  ـ 
برابر جدول

2

پایین تر از انتظار
)عدم احراز 
شایستگی(

ـ تشخیص فعالیت یک سیستم تأسیسات مکانیکي و 
1تطابق آن با فهرست بها

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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