
  

  

  پيشگفتار

  .انسان اشرف مخلوقات است

 به كليه مخلوقات جهان عالم هـستي دسـتور فرمـود بـه     ، زماني كه انسان را آفريد،خداوند متعال 
توان گفت كه انسان عالوه بر داشتن اسما الهي، داراي فهـم و         علت آن را مي    ؛انسان سجده كنند  

توانـد   مـي  ان و منابع و شرايط محـدود،       يعني با توجه به زم     است، گيري نيز  شعور و قدرت تصميم   
 . انجام ندهدو چه كاري را اصالًانجام دهد  تصميم بگيرد كه چه كاري را اول و چه كاري را بعداً

  نتيجه الزمه يك انسان موفـق ايـن اسـت كـه قبـل از انجـام هـر كـار، آن فعاليـت را آنـاليز و                          در
  .ندكبررسي 

باشـد و بـه     عمليات قبل يا بعد از اجـراي آن فعاليـت مـي       متره و برآورد نيز نوعي آناليزكردن يك      
، آناليز پروژه به لحـاظ تعيـين مقـدار          استنياز  ها    همان اندازه كه زيبايي، دوام و كيفيت در اجراي پروژه         

  . خريد آن و بهاي تمام شدن آن آيتم قبل از اجراي آن نقش بسزايي داردبرايمصالح، مبلغ مورد نياز 
  : داردبسزاييشدن دو بعد براي مجريان آن پروژه نقش  هر پروژه مشخصدر عالوه بر اين 

  زمانبنـدي  ةبرنام چقدر است تا با توجه به        طول پروژه مقدار مصالح مورد نياز در        .الف

  . آنها يا سفارش مصالح اقدام شودي نسبت به تهيه
  مقدار هزينه مورد نياز در طول پروژه و مبلغ دريافتي كل كار چقدر خواهد بود؟  .ب
 هـا  هاي عمراني از يك بعد مقادير مصالح مورد نياز و از طرف ديگـر بحـث هزينـه      پروژه يعني در 

  . مطرح است

  برنامه زمانبندي چيست و چرا متره با آن ارتباط مستقيم دارد؟ :الؤس

مدت انجام كـار و همچنـين تـوالي         ،  اي است كه بر حسب مشخصات كار       مهبرنامه زمانبندي برنا  
علـت اينكـه متـره بـا برنامـه          . شـود   اجرا مي شود و پروژه بر اساس آن         مي زماني انجام كار تهيه   

 زمانبندي كلي و رسـيدن بـه اهـداف          كه بر اساس برنامة    دارد اين است      مستقيم زمانبندي ارتباط 
  .چه مقدار مصالح در چه زماني و به چه مبلغي بايد تهيه شودمحاسبه شود كه د باي پروژه 

   چيستمتره

دهنده آن    براي آناليزكردن نياز به مقدار و اندازه موارد تشكيل         مطرح شد همانطور كه پيش از اين      



گيري يك آيتم را متره و شخـصي كـه ايـن اقـدامات را انجـام                   كه محاسبه و اندازه    استفعاليت  
  .يندگو دهد مترور مي مي

  هاي متره روش

  )متره كلي (متره بسته: روش اول

  )متره جزء به جزء(متره باز  :روش دوم

  يست؟چفهرست بها 

جزء آن بـا توجـه بـه    به شود جزء  اما فهرست بها شامل كتبي به شرح و شمايل زير، كه سعي مي  
  .اهميت موضوع تشريح شود

  



  

  

  فهرست مطالب

  

 3  مقدمه

 3  اوليه تعاريف

 30  اتيكل كاربرد، العمل دستور مقدمه،

 42  ماشين و دست با يخاك اتيعمل   سوم و دوم فصل

 48  سنگ با يبنائ اتيعمل   چهارم فصل

 49  يفلز و يچوب يبند قالب   ششم و پنجم فصل

 54  لگرديم با يفوالد يكارها   هفتم فصل

 55  درجا نبت   هشتم فصل

 55  قبل به 87 يبها فهرست

 58  87 و 88 يبها فهرست نيب مشترك

 59  يبتن سبك سقف    دهم فصل

 61  يآجركار   ازدهمي فصل

 63  ينيچ بلوك و ساخته شيپ بتن    دوازدهم فصل

 65  يرطوبت يكار قيعا   زدهميس فصل

 66  يحرارت يقكاريعا   چهاردهم فصل

 67  مانيس آزبست   پانزدهم فصل

 68  يبندكش و ياندودكار   هجدهم فصل

 70  يچوب يكارها   نوزدهم فصل

 71  يكار كيسرام و يكاش   ستميب فصل

 72  كيموزائ   كمي و ستيب فصل

 74  پالك با يسنگ يكارها   ودوم ستيب فصل

 76  يكيپالست يكارها   سوم و ستيب فصل

 77  شهيش   چهارم و ستيب فصل

 78  يزيآم رنگ    مپنج و ستيب فصل

 82  نقل و حمل    هشتم و ستيب فصل



 92  نيسنگ يفوالد يكارها    نهم فصل

 95  سبك يفوالد يكارها   شانزدهم فصل

 97  يومينيآلوم يكارها   هفدهم فصل

 98  بيتخر اتيعمل   اول فصل

 104  پايكار مصالح   1 پيوست

  108  ارتفاع بيضر و طبقات بيضر   2وستيپ

  186    منابع

  



 جمهوري اسالمي ايران

 رياست جمهوري

 و نظارت ريزي برنامهمعاونت 

 )1(راهبردي

            

                    

 )3( واحد رشته )2(فهرست بهاي            

 ابنيه      

  ساختمان)4(رسته              

 )5(1388سال               

                    

                    

               معاونت امور فني

دفتر امور فني،تدوين معيارها و كاهش 

 )6(خطر پذيري ناشي از زلزله

http://www.mporg.ir)7( 
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  بسمه تعالي

  
  

  87005/100       :     شماره
  )10( و پيمانكاران) 9( ، مهندسان مشاور)8( هاي اجرائي  به دستگاهبخشنامه

  16/09/1388:          تاريخ

  1388ابالغ فهرست بهاي واحد رشته ابنيه سال :موضوع

ودجـه و در   قـانون برنامـه و ب  )11(23موضوع ماده  نامه استانداردهاي اجرايي طرح عمراني، به استناد آيين
 هيئـت  20/04/1385 ه مـورخ  33497ت/42339مصوبه شماره   ( )12(چارچوب نظام فني و اجرايي كشور       

الزم ) (13(  از نـوع گـروه اول    "1388رشـته ابنيـه سـال       فهرست بهاي واحـد     "، به پيوست    )محترم وزيران 
ـ         مـي  ابـالغ  رسيده اسـت،  ) 14( كه به تصويب شوراي عالي فني     ) االجرا هزينـه  ) 15( رآوردشـود تـا بـراي ب

  .، مورد استفاده قرار گيردشوند  ميكارهايي كه بعد از ابالغ اين بخشنامه تهيه
در تهيـه   در ايـن فهرسـت بهـا،   ) 18(و ارتفاع ) 17(اي  ، منطقه)16( با توجه به عدم لحاظ ضرايب باالسري

  .شود برآورد هزينه اجراي كارها بر اساس اين فهرست بها، ضرايب فوق اعمال نمي
  

  يس جمهورئنظارت راهبردي ر ريزي و  برنامهتمعاون

  
  )1(ريزي و نظارت راهبردي  برنامهتمعاون
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