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آموزش برنامه صورت وضعيت و برآورد اوليه دانــــا
مقدمه:
برنامه صورت وضعیت نویسی دانا یک برنامه کامل و جامع جهت تنظیم صورت وضعیت های کارکرد پیمانکاری و یا
تهیه برآورد اولیه پروژه های عمرانی بر اساس فهارس بهای حوضه نظام فنی و اجرایی کشور در محیط اکسل
می باشد که با بهره گیری از فرمول نویسی تحت اکسل و برنامه نویسی در محیط ویژوال بیسیک اکسل طراحی و
پیاده سازی شده است .در این نسخه (ویرایش سوم) نرم افزار تالش ما برآن بوده است که حداالمکان نرم افزار
سریع و کارکرد با آن ساده باشد از این رو برای کار با آن نیازی به داشتن تخصص در اکسل نخواهید داشت  ،در این
آموزش روند کار با برنامه بصورت کامل و مفصل توضیح داده شده است .

قابلیتهای برنامه:
 .1دیتا بیس برنامه شامل کلیه ردیفهای پایه رشته مربوطه می باشد و امکان تعریف ردیف جدید در قالب
ردیفهای ستاره دار،کارجدید و پایکار وجود دارد.
 .2امکان تعریف فصل های جدید در صورت وضعیت و همچنین تعیین ضریب برای هر فصل در سه گروه:
الف) فصول منظم به پیمان

ب) فصول مربوط به کار جدید

ج) ضریب مربوط به اقالم فاکتوری

 .3امکان حذف و یا اضافه کردن ردیف در بین ردیفهای وارد شده هنگام تعریف مقادیرکار در برگه متره
 .4امکان مشاهده فهرست بها در فرم و انتقال ردیفها از فهرست بها به برگه متره با یک کلیک
 .5امکان مشخص کردن محل انجام عملیات و درج توضیحات برای هر ردیف (ریزمتره)
 .6امکان محاسبه حمل – فقط کافیست فواصل را وارد نمائید.
 .7افزودن مصالح جدید برای حمل
 .8اعمال ردیفهای حمل در صورت وضعیت بصورت خودکار.
 .9تنظیم ریزمتره (برای ردیفهای مشابه زیر هم یک شرح ردیف درج شده و جمع کل بصورت خودکار انجام
میشود)
 .10تنظیم خالصه متره (ردیفها به ترتیب فصل و شماره آیتم درج شده و مقادیر کل از ریزمتره نقل شده و
موقعیت آنها در ریزمتره مشخص میشود)
 .11تننظیم برگه مالی ( مقادیر جمع نهایی ردیفها از برگه خالصه متره نقل شده و درقیمت ردیف ضرب میشوند
و جمع هر فصل بصورت تقکیک شده در قالب ردیفهای پایه  ،ردیفهای ستاره دار  ،ردیفهای کار جدید ،
ردیفهای پایکار و یا اقالم فاکتوری تنظیم شده و در ضریب مربوطه ضرب میشوند )
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 .12تنظیم برگه خالصه فصول بصورت تفکیک شده (پایه-ستاره دار-کارجدید -فاکتوری)
 .13تنظیم برگه خالصه مالی صورت وضعیت.

شروع کار با نرم افزار
همانطور که میدانید برای اجرای فایلهای اکسلی که حاوی کدهای ویژوال بیسیک می باشند بایستی ماکرو در اکسل
فعال باشد برای فعال کردن ماکرو مراحل زیر را انجام دهید.

نحوه فعال کردن ماکرو در اکسل
نرم افزار اکسل را اجرا کرده و بر روی منوی  Fileکلیک کنید.
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سپس با انتخاب گزینه  Optionsصفحه زیر ظاهر میشود.

در این بخش وارد قسمت  Trust Centerشده و برروی دگمه  Trust Center Settingsکلیک کنید.
در فرم ظاهر شده وارد قسمت  Macro Settingsخواهیم شد .

بعد ازاینکه گزینه چهارم ) … Enable All Macros ( Notانتخاب نمودید بر روی  OKکلیک کنید .
سپس اکسل را ببندید و دوباره باز کنید به این ترتیب ماکرو فعال شده و می توان فایلهای ماکرو نویسی شده اکسل
را اجرا کنید .
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معرفی نرم افزار
پس از فعال کردن و اجرای برنامه با صفحه زیر تحت عنوان  Helpروبرو خواهید شد .

این صفحه شامل معرفی و کلیات آموزش نحوه کار با برنامه است .
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اطالعات اوليه پيمان:

اطالعات قرارداد:
برای شروع می توانید بر روی دکمه " اطالعات اولیه پیمان" که در برگه  Helpوجود دارد کلیک کنید.

با این کار فرم مشخصات پیمان باز می شود که در قسمت باالیی آن با عنوان اطالعات قرارداد می توانید اطالعاتی
مانند عنوان پروژه ،شماره و تاریخ پیمان و نام دستگاه اجرایی و  ...را وارد کرده و مشخصات را تکمیل نمود .
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مشخصات صورت وضعیت یا برآورد:
در قسمت پایین فرم اطالعات پیمان با عنوان مشخصات صورت وضعیت می توانید نوع فعالیت (صورت وضعی ت
موقت،یا قطعی و یا ماقبل قطعی و یا برآورد اولیه ) را مشخص کنید .
نکته :در صورتیکه هدف تان تهیه صورت وضعیت موقت باشد می توانید در مقابل آن شماره صورت وضعیت موقت
را وارد کنید در غیر اینصورت خالی بگذارید.

تاریخ شروع و پایان صورت وضعیت و نحوه اعمال تجهیز کارگاه

در حالتی که یکی از گزینه های درصدی بدون اعمال ضرایب و یا با اعمال ضرایب را انتخاب کردید می توانید در
مقابل "مبلغ یا درصد" درصد مربوط به تجهیز کارگاه را وارد کنید و در حالتی که تجهیز کارگاه بصورت مقطوع
باشد میتوان در مقابل " مبلغ یا درصد" مبلغ مقطوع تجهیز کارگاه را وارد کنید و در صورتیکه گزینه "آیتمی از فصل
تجهیز کارگاه" را انتخاب کنید تجهیز کارگاه با استفاده از ردیفهای فصل تجهیز اعمال خواهد شد.
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تعریف فصول و ضرایب
تعیین ضرایب فصلی:

با انتخاب دکمه " تعریف فصول و ضرایب" فرم ویرایش فصول وتعیین ضرایب ظاهر می شود توسط این فرم
می توان فصل های جدید تعریف نمود و همچنین ضرایب فصلی را در سه گروه ضریب فصل – ضریب کارجدید –
ضریب فاکتوری تعیین کرد .
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ضریب فصل  :هنگام ارائه قیمت در مناقصه مشخص می شود.



ضریب فاکتوری  :هنگام ارائه قیمت در مناقصه مشخص می شود.



ضریب کار جدید ( :توضیحات بند ج ماده29شرایط عمومی پیمان)
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تعریف فصل جدید:
در فرم مربوط به ویرایش فصول و تعیین ضرایب مشاهده میکنید که قبل شماره و عنوان فصل برای هرفصل یک
کد فصل یا ردیف فصل وجود دارد که در این نرم افزار با کد فصل معرفی شده است .در مقابل بعضی از این کد
فصلها شماره و عنوان فصلی وجود ندارد و خالی است در مقابل این کدهای فصل خالی می توانید شماره و عنوان فصل
جدید تعریف کنید و از طریق قسمت " تعریف و ویرایش ردیفها" که در ادامه شرح داده خواهد شد ردیفهای
مربوطه را به این کد فصل ارجاع دهید.
به عنوان مثال در مقابل کد فصل (  ) .30می توانیم شماره و عنوان فصل (فصل دوم .لوله های چدنی  -تاسیسات
مکانیکی) را وارد میکنیم و از طریق فرم "تعریف و ویرایش ردیفها" ردیفهای فصل دوم فهرست بهای تاسیسات
مکانیکی را که میخواهیم در صورت وضعیت بیاریم اضافه کرده و به این فصل ارجاع دهیم.

تعیین ضرایب کلی:
در قسمت بعدی این فرم بخشی با عنوان تعیین ضرایب کلی وجود دارد .که از طریق این قسمت می توان ضرایب
کلی صورت وضعیت را اعمال نمود
به این جهت این ضرایب ضرایب کلی نامیده میشوند که بصورت کلی به صورت وضعیت یا برآورد اعمال می شوند
مانند ضریب باالسری یا ضریب منطقه ای و  ...که به مبلغ کل اعمال می شود .در این قسمت تا  8نوع ضریب کلی می
توان تعریف کرد.
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تعریف یا ویرایش ردیفها

با انتخاب دکمه " تعریف ویا ویرایش ردیفها" فرم ویژه ویرایش و تعریف ردیفها ظاهر میشود این فرم جهت
افزودن ردیفهای ستاره دار یا کار جدید و یا ویرایش هریک از ردیفهای پایه فهرست بها می باشد.

به این ترتیب که اگر شماره آیتم وارد شده در دیتابیس نرم افزار وجود داشته باشد سایر بخشها از دیتابیس
فراخوانی شده و هر قسمتی که الزم باشد را میتوان ویرایش کرد.

می توان کد فصل را که در بخش قبل توضیح داده شد یا نوع ردیف را تغییر داد.
نکته :1دقت داشته باشید که کد فصل متفاوت از شماره فصل است .شماره و عنوان هر کد فصل را می توان در فر م
"ویرایش فصول و تعیین ضرایب" مشاهده و یا ویرایش کرد.
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نکته :2یک نکته بسیار مهم که در افزودن ردیفهای جدید باید مد نظر قرار گیرد این است که طبق متن مندرج
دردستورالعمل کاربرد فهرست بها :
عین متن فهرست بها
*** به منظور سهولت دسترسی به ردیف ها ی مورد نی از و امکان درج ردیف های
جدید  ،رد یف های هر فصل با توجه به ماهیت آن ها ،به گروه ها یا زیر فصل های
جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است  .شماره ردیف های فهرست بها،
شامل شش رقم است که به ترتیب از سمت چپ  ،دو رقم اول به شماره فصل  ،دو
رقم بعدی به شماره گروه یا زیر فصل و دو رقم آخر به شماره ردیف در هر گروه ی ا
زیر فصل  ،اختصاص داده شده است ***
استفاده از اندیس حروف و یا تعداد رقم کمتر یا بیشتر از شش عدد در تعریف ردیفهای جدید صحیح نبوده و باعث
بروز خطادر نرم افزار خواهد شد.
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ورود ریز مقادیر
برای وارد کردن ریز مقادیر وارد برگه متره خواهیم شد این برگه جهت وارد کردن ریز مقادیر صورت وضعیت یا
برآورد می باشد برای وارد کردن مقادیر کافیست شماره ردیف را تایپ کنید ،شرح ردیف و واحد آن بصورت
خودکار فراخوانی شده و در قسمتهای مربوطه قرار میگیرد سپس ابعاد کار وارد می شود  ،حاصل بصورت خودکار
محاسبه خواهد شد ،در ضمن می توانید برای هر ردیف محل انجام فعالیت و توضیحات مربوطه را نیز وارد کنید .

در بسیاری از موارد پیش می آید که ردیفی از قلم افتاده باشد و بخواهید بین ردیفهای نوشته شده قرار بگیرد در
این حالت می توانید برروی سطر مورد نظر راست کلیک کرده و از طریق گزینه  Insertهرچند ردیفی که مورد
نیاز باشد را اضافه کنید .همچنین اگر زمانی ردیفی اضافه وارد شده باشد و بخواهید آن ردیف یا ردیفهایی را حذف
کنید می توانید سطر ها را انتخاب کرده و از طریق راست کلیک و گزینه  Deleteردیفهای اضافی راحذف کنید.
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وارد کردن ردیفها بصورت مستقیم از فهرست بها:
با زدن دکمه "فهرست بها" در برگه  Metrehفرم فهرست بهای صورت وضعیت ظاهر میشود این فرم شامل کلیه
ردیفهای پایه فهرست بها و همچنین کلیه ردیفهای که توسط کاربر تعریف شده است می باشد.

با انتخاب هر یک از فصول ،ردیفهای مربوط به آن فصل در فرم لیست می شوند که با انتخاب هر یک از ردیفها
مشخصات و متن کامل شرح ردیف در پایین فرم قرار می گیرد.
با زدن دکمه "انتقال به متره" ردیف به متره اضافه شده و میتوان ابعاد و اندازه آن را مشخص کرد و توضیحات الزم
را نیز درج نمود.
نکته :این نرم افزار قابلیت محاسبه حمل مصالح را دارد و نیازی نیست ردیفهای مربوط به حمل مصالح را وارد کرده و
مقادیر آنها را محاسبه نمود.
بعد از اینکه کل ریزمقادیر صورت وضعیت وارد شد با زدن دکمه "محاسبه صورت وضعیت" مقادیر وارد شده در
صورت وضعیت اعمال خواهد شد و می توان به مرحله بعد یعنی محاسبه حمل وارد شد.
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محاسبه حمل
با انتخاب دکمه " محاسبه حمل" ویا انتخاب برگه  Hamlبرگه مربوط به محاسبات حمل باز شده و به ترتیب زیر
محاسبات حمل انجام می گیرد.

با کلیک بر روی دکمه "فرم محاسبات حمل" فرم مربوط به محاسبات حمل باز می شود

تعیین فاصله حمل مصالح:
برای وارد کردن فواصل حمل مصالح از طریق دکمه "تعیین
فاصله حمل مصالح" فرم مربوط به فواصل حمل ظاهر شده
و می توان مصالح مصرف شده را طبق متره وارد شده
مشاهده کرد.
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فرم مربوط به تعیین فاصله حمل

با انتخاب هر یک از مصالح مقدار مصرفی و مقدار حمل نشده آن محاسبه می شود.

ضریب حمل  :برای مصالحی مانند سیمان فله ای که ضریب  1.3به حمل آن اعمال میشود.
وارد کردن فاصله حمل و تعیین نوع راه در قسمت زیر انجام میشود.

15
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معموالً در بعضی از پروژه ها اتفاق می افتد که یک نوع مصالح به چندین کارگاه یا جبهه کاری حمل شده و یا از
مکانهای متفاوتی تهیه و حمل شده اند.
در این حالت می توان هر مقدار حمل شده به هر فاصله را بصورت مجزا وارد کرده و مبدا و مقصد حمل آن را نیز
مشخص کرد و در قسمت تعیین نوع راه طول مسیری که از مسافت وارد شده بصورت شنی و یا خاکی است مشخص
کرده و ضریب نوع مسیر را نیز تعیین کرد.

به عنوان مثال:
مقدار آهن آالت مصرفی در صورت وضعیت  9.57تن است که از این مقدار  5تن آن از اصفهان به ارومیه با فاصله
 800کیلومتر حمل شده و  4.57تن مابقی از بناب به ارومیه با فاصله  300کیلومتر حمل شده است و مقدار 15
کیلومتر از این مسیر خاکی است.

با زدن دکمه ثبت فاصله به لیست فواصل اضافه می شود.
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و زمانیکه مجدداً آهن آالت را
انتخاب کنید مقدار  5تن از آهن
آالت مصرفی کم شده و مقدار
 4.57تن به عنوان مقدار حمل
نشده قرار میدهد و در لیست
فواصل حمل مشاهده میکنید که
فاصله وارد شده قرار گرفته است.

و در ادامه برای مقدار  4.57تن
فاصله  300کیلومتر از بناب تا
ارومیه و در قسمت طول راه خاک ی
 15کیلومتر را وارد می کنیم .
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حذف یا ویرایش فواصل حمل:
برای حذف یا ویرایش هر یک از فواصل تعریف شده ،اگر در لیست بر روی آن دابل کلیک کنیم فاصله وارد شده
در فرم لود میشود و می توان آنرا ویرایش و یا حذف کرد.

اعمال حمل و تهیه گزارش محاسبه حمل:
بعد از وارد کردن فواصل حمل برای مصالح مصرفی  ،از فرم تعیین فواصل
حمل خارج شده و جهت تهیه گزارش و اعمال ردیفهای حمل در قسمت
محاسبه حمل ،نوع مصالح را انتخاب کرده و برروی دکمه "محاسبه و اعمال
حمل" کلیک میکنیم.

18

Email: Kelasefan@gmail.com

آموزش صورت وضعیت دانــــا

WEB SITE: WWW.KELASEFAN.COM

گزارش حمل مصالح به شکل زیر محاسبه و تنظیم خواهدشد .
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تعریف یک نوع مصالح جدید و محاسبات حمل:
تعریف یک مصالح جدید برای حمل شامل سه مرحله است .
الف) تعریف عنوان مصالح
ب) تعیین مقد ار مصالح استفاده شده در ردیفها
ج) تعیین ردیف برای حمل مصالح
برای اینکه مراحل نحوه تعریف یک مصالح جدید برای حمل با این نرم افزار بیاموزیم با یک مثال کاربردی کلی ه
مراحل مربوط تعریف مصالح جدید و ویرایش محاسبات حمل را بصورت کامل توضیح می دهیم

مثال کاربردی تعریف یک مصالح جدید و محاسبات حمل:
** الزم به ذکر است که اعدا د و مقادیر ذکر شده در این مثال غیر واقعی بوده و فقط جنبه آموزشی دارد.

مثال:
فرض میکنیم بنا به دستور کارفرما یک نوع مصالح افزودنی بتن مانند پودر سیلیکات به مقدار 500
کیلوگرم در متر مکعب بتن بایستی اضافه شود و همچنین برای تهیه بتن نوع  C25برای رسیدن به
مقاومت مورد نیاز 360
کیلو گرم سیمان در متر مکعب نی از است.
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الف) افزودن عنوان مصالح:
از طریق فرم محاسبه حمل و انتخاب دکمه "افزودن یا ویرایش
مصالح" فرم مربوط به اضافه کردن عنوان مصالح ظاهر میشود از
طریق این فرم می توان مصالح جدید اضافه و یا یک نوع مصالح
موجود را حذف نمود.

در مقابل مصالح ،عنوان پودر سییکات را وارد کرده و دکمه افزودن را میزنیم با این کار پودر سیلیکات به عنوان
مصالح جدید اضافه خواهد شد.

پس از اینکه عنوان مصالح اضافه شد از فرم خارج شده ودر مرحله بعد بایستی مقدار مصرف پودر سلیکات را در
ردیفهای مربوطه مشخص کنیم .
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ب) تعیین مقدار مصالح استفاده شده در ردیفها:
برای این کار در فرم محاسبه حمل بر روی دکمه "افزودن یا ویرایش مقادیر حمل" کلیک می کنیم .

با این کار فرم مربوط به تعریف و یا ویرایش مقادیر حمل ظاهر میشود .

مشاهده می کنید پودر سیلیکات که در مرحله قبل تعریف شد در لیست کرکره ای اضافه شده است .
پودر سیلیکات را از طریق منوی کرکره ای انتخاب کرده و ردیفهایی که در آنها پودر سیلیکات استفاده شده است را
تعریف می کنیم.
طبق مثال در ردیف بتن  C25مقدار  500کیلوگرم در متر مکعب.
در قسمت شماره ردیف شماره ردیف مر بوط به بتن ( C 25ردیف  )080106را وارد میکنیم.
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در قسمت "تعیین ضرایب مقدار مصالح در آیتم جهت حمل "
ضریب اول .مقدار مصالح را در متر مکعب بتن وارد میکنیم.
ضریب دوم .تبدیل واحد مصالح به واحد ردیف حمل (معموالً ردیفهای حمل آهن آالت و سیمان بر حسب تن بر
کیلومتر می باشد)

با زدن دکمه ثبت مقدار مصالح ردیف ثبت شده و به لیست اضافه خواهد شد
در مرحله بعد ردیفی که مربوط حمل مصالح (پودر سیلکات) است را تعریف می کنیم.
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ج) تعیین ردیف برای حمل مصالح:
برای این کار در فرم محاسبه حمل بر روی "افزودن یا ویرایش ردیفهای
حمل" کلیک می کنیم.

فرم مربوط به ویرایش ردیفهای حمل باز میشود .با انتخاب پودر سلیکات از طریق منوی کرکره ای  ،مقدار آن که در
مرحله قبل تعریف کردیم محاسبه خواهد شد.

در قسمت شماره ردیف ،ردیفهایی که مربوط به حمل پودر سیلیکات است را وارد میکنیم.
 280101 برای حمل از  30تا 75کیلومتر.
 280102 برای حمل از  75تا  150کیلومتر.
 280103 برای حمل از  150تا  300کیلومتر.
 280104 برای حمل از  300تا  450کیلومتر.
 280105 برای حمل از  450تا  750کیلومتر.
 280106 برای حمل بیش تر  750کیلومتر.
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به ترتیب ردیفها را وارد کرده و در قسمت " محدوده حمل" کیلومتر ابتدا و انتهای ردیف حمل را وارد میکنیم .

به این ترتیب مصالح پودر سیلیکات با محاسبات حمل تعریف شد .
در ادامه قسمت دوم مثال یعنی تغییر مقدار سیمان بتن  C25از  340کیلو در متر مکعب به  360کیلوگرم.
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ویرایش مقادیر حمل
برای این کار در فرم محاسبه حمل بر روی ویرایش مقادیر
حمل کلیک می کنیم .

فرم مربوط به تعریف و یا ویرایش مقادیر حمل ظاهر میشود .

با انتخاب عنوان مصالح "سیمان" ردیفهایی که در آنها از سیمان استفاده میشود لیست می شوند دنبال ردیف
 080106مربوط به بتن  C25میگردیم و بر روی آن دابل کلیک میکنیم .
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با این کار ردیف در فرم لود شده و می توانیم ضرایب مقدار مصالح را ویرایش کنیم.

با زدن دکمه ثبت تغییرات اعمال شده و مقدار سیمان اصالح خواهد شد.به این ترتیب مقدار مصالح در ردیف
ویرایش میشود.
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در مرحله پایانی محاسبات حمل ،
فاصله حمل پودر سیلیکات را وارد
کرده و آن را در صورت وضعیت
اعمال میکنیم.

اعمال حمل مصالح در صورت وضعیت و گزارش حمل پودر سیلیکات
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بعداز تعیین فواصل و اعمال محاسبات حمل صورت وضعیت آماده است و مرحله بعدی تهیه گزارشات بخش های
مختلف صورت وضعیت است.

تهيه گزارشات
برای اینکار وارد برگه  Metrehشده وبر روی دکمه" فرم تهیه گزارشات" کلیک می کنیم.

فرم تهیه گزارشات ظاهر شده در قسمت تنظیم گزارش با کلیک بر روی
هریک از دکمه های ریزمتره  ،خالصه متره  ،برگه مالی  ،فصول و خالصه
مالی  ،گزارش مربوط به آن قسمت تنظیم خواهد شد .و از طریق دکمه
" تنظیم کل گزارشات" گزارش تمامی بخشهای فوق بصورت یکجا تنظیم
خواهد شد.
با زدن دکمه" تهیه خروجی کامل گزارش" یک فایل خروجی با فرمت
 PDFاز تمام بخشهای صورت وضعیت تهیه و بصورت پیشفرض در مسیر
خود فایل نرم افزار ذخیره خواهد شد.
دکمه "نمایش گزارش چاپ " محیط چاپ برگه فعال را برای چاپ نمایش
می دهد.
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در ادامه

نمونه گزارشات صورت
وضعیت کار شده در این
آموزش

موفق و پیروز باشید
امید شیخا

30

Email: Kelasefan@gmail.com

صورت وضعیت موقت شماره1
شامل کارهای انجام یافته از تاریخ  95/02/01 :تا تاریخ 95/03/01:

پروژه  :پروژه نمونه

نام دستگاه اجرایی  :شرکت نمونه
نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه
نام پیمانکار :دفتر فنی پروژه های عمرانی

شماره پیمان 10/451 :
تاریخ پیمان 95/1/20 :

صفحه شماره 2:

« جمع خالصه مالی-صورت وضعیت موقت شماره» 1
پروژه  :پروژه نمونه
نام دستگاه اجرایی  :شرکت نمونه

عنوان فهرست بها
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان
سال 97

جمع کل مبالغ

فهرست بها

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام پیمانکار :دفتر فنی پروژه های عمرانی

تاریخ پیمان 95/1/20 :

ستاره دار

پایکار

کارجدید

مبلغ تجهیز

فاکتوری

جمع مبلغ

1,389,975,585

-

-

-

-

69,498,779

1,459,474,364

1,389,975,585

-

-

-

-

69,498,779

1,459,474,364

جمع مبلغ کل مبلغ بحروف  :یك میلیارد و چهارصد و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و شصت و چهار ریال.

پیمانکار :

دستگاه نظارت :

مشاور :

کارفرما :

صفحه شماره 3:

« مبالغ فصول -صورت وضعیت موقت شماره» 1
پروژه  :پروژه نمونه

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام دستگاه اجرایی  :شرکت نمونه

نام پیمانکار :دفتر فنی پروژه های عمرانی

تاریخ پیمان 95/1/20 :

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 97
شرح فصل

فهرست بها

ستاره دار

پایکار

کارجدید

جمع مبلغ

فاکتوری

فصل دوم .عملیات خاکی بادست

31,542,819

-

-

-

-

31,542,819

فصل پنجم .قالب بندی چوبی

48,601,691

-

-

-

-

48,601,691

فصل هفتم .کارهای فوالدی بامیلگرد

218,064,000

-

-

-

-

218,064,000

فصل هشتم .بتن درجا

440,204,716

-

-

-

-

440,204,716

فصل بیستوهشتم .حمل و نقل
جمع مبالغ فصول

191,336,329

-

-

-

-

191,336,329

929,749,555

-

-

-

-

929,749,555

1,208,674,422

-

-

-

-

1,208,674,422

1,389,975,585

-

جمع مبلغ با احتساب ضریب
باالسری

1.3

جمع مبلغ با احتساب ضریب
منطقه ای

1.15

-

-

مبلغ تجهیزکارگاه

پیمانکار :

69,498,779

1,459,474,364

مبلغ صورت وضعیت بریال:
مبلغ صورت وضعیت بحروف:

-

1,389,975,585

یك میلیارد و چهارصد و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار و سیصد و شصت و چهار ریال

دستگاه نظارت :

مشاور :

کارفرما :

صفحه شماره 4:

« برگ مالی-صورت وضعیت موقت شماره» 1
پروژه  :پروژه نمونه

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام دستگاه اجرایی  :شرکت نمونه

نام پیمانکار :دفتر فنی پروژه های عمرانی

تاریخ پیمان 95/1/20 :

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 97
شماره
ردیف

شــرح ردیف فـهرست بهــا

*

واحــد

بهـای واحـد

مقـدار

جمع مبلغ به ریال

فصل دوم .عملیات خاکی بادست
020103

خاکبرداری ،پیکنی ،گودبرداری و کانالکنی در زمینهای مترمکعب

147,000

195.07

28,675,290

سخت ،تا عمق  2متر و ریختن خاکهای کنده شده
بهکنارمحلهای مربوط.
31,542,819

جمع مبلغ فصل بریال

)×(1.1

28,675,290

فصل پنجم .قالب بندی چوبی
050101

تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از تخته نراد خارجی،

مترمربع

226,500

195.07

44,183,355

درپیها و شناژهای مربوط به آن.
48,601,691

جمع مبلغ فصل بریال

)×(1.1

44,183,355

فصل هفتم .کارهای فوالدی بامیلگرد
070201

تهیه ،بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از

کیلوگرم

26,600

2530.00

67,298,000

نوع  A2به قطر تا  10میلیمتر ،برای بتن مسلح با سیم
پیچی الزم .
070202

تهیه ،بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میل گرد آجدار از

کیلوگرم

19,900

6580.00

130,942,000

نوع  A2به قطر  12تا  18میلیمتر ،برای بتن مسلح با سیم
پیچی الزم.
218,064,000

جمع مبلغ فصل بریال

)×(1.1

198,240,000

فصل هشتم .بتن درجا
080102

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ،مترمکعب

896,500

195.07

174,880,255

با  150کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.
080106

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته ،مترمکعب

1,155,000

195.07

225,305,850

با مقاومت فشاری مشخصه  25مگاپاسکال.
440,204,716

جمع مبلغ فصل بریال

)×(1.1

400,186,105

فصل بیستوهشتم .حمل و نقل
280101

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به مازاد بر30

تن  -کیلومتر

1,150

4840.52

5,566,598

کیلومتر تا فاصله  75کیلومتر.
280102

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به مازاد بر 75

تن  -کیلومتر

8033.25

775

6,225,769

کیلومتر تا فاصله  150کیلومتر.
280103

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به مازاد بر150

تن  -کیلومتر

16066.50

490

7,872,585

کیلومتر تا فاصله  300کیلومتر.
280104

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به مازاد بر 300

تن  -کیلومتر

15381.00

400

6,152,400

کیلومتر تا فاصله 450کیلومتر.
280105

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به مازاد بر450

تن  -کیلومتر

21008.00

345

7,247,760

کیلومتر تا فاصله  750کیلومتر.
280106

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به مازاد بر750

تن  -کیلومتر

250.00

285

71,250

کیلومتر.

پیمانکار :

دستگاه نظارت :

مشاور :

کارفرما :

صفحه شماره 5:

« برگ مالی-صورت وضعیت موقت شماره» 1
پروژه  :پروژه نمونه

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام دستگاه اجرایی  :شرکت نمونه

نام پیمانکار :دفتر فنی پروژه های عمرانی

تاریخ پیمان 95/1/20 :

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 97
شماره
ردیف

*

280201

شــرح ردیف فـهرست بهــا

واحــد

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر  30کیلومتر تا تن  -کیلومتر

بهـای واحـد
1,190

مقـدار
38623.95

جمع مبلغ به ریال
45,962,501

فاصله  75کیلومتر.
280202

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر  75کیلومتر تا تن  -کیلومتر

64373.25

800

51,498,600

فاصله  150کیلومتر.
280203

حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر  150کیلومتر تن  -کیلومتر

85831.00

505

43,344,655

تا فاصله  300کیلومتر.
191,336,329

جمع مبلغ فصل بریال

پیمانکار :

دستگاه نظارت :

مشاور :

)×(1.1

173,942,117

کارفرما :

صفحه شماره 6:

« خالصه متره-صورت وضعیت موقت شماره» 1
پروژه  :پروژه نمونه

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام دستگاه اجرایی  :شرکت نمونه

نام پیمانکار :دفتر فنی پروژه های عمرانی

تاریخ پیمان 95/1/20 :

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 97
شماره
ردیف
020103

شرح عملیات

*

واحد

خاکبرداری ،پیکنی ،گودبرداری و کانالکنی

نقل از موقعیت ...

جمع جزء

ضریب

جزئی با
ضریب

مترمکعب

مقدار کل
195.07

در زمینهای سخت ،تا عمق  2متر و ریختن
نقل از ردیف شماره

050101

خاکهای کنده شده بهکنارمحلهای مربوط.
تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از تخته نراد

مترمربع

070201

خارجی ،درپیها و شناژهای مربوط به آن.
تهیه ،بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میل گرد

کیلوگرم

1

ریز متره

195.07

1.00

195.07
195.07

نقل از ردیف شماره

5

ریز متره

195.07

1.00

195.07
2530.00

آجدار از نوع  A2به قطر تا  10میلیمتر ،برای

070202

بتن مسلح با سیم پیچی الزم .
تهیه ،بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میل گرد

نقل از ردیف شماره

4

ریز متره

2530.00

1.00

2530.00

کیلوگرم

6580.00

آجدار از نوع  A2به قطر  12تا  18میلیمتر،

080102

برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم.
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی

نقل از ردیف شماره

3

ریز متره

6580.00

1.00

6580.00

مترمکعب

195.07

یا شکسته ،با  150کیلو گرم سیمان در متر

080106

مکعب بتن.
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی

نقل از ردیف شماره

2

ریز متره

195.07

1.00

195.07

مترمکعب

195.07

یا شکسته ،با مقاومت فشاری مشخصه 25
نقل از ردیف شماره

6

280101

مگاپاسکال.
حمل آهن و سیمان 30~75کیلومتر

280102

حمل آهن و سیمان 75~150کیلومتر

تن  -کیلومتر

280103

حمل آهن و سیمان 150~300کیلومتر

تن  -کیلومتر

280104

حمل آهن و سیمان 300~450کیلومتر

تن  -کیلومتر نقل از ردیف شماره

280105

حمل آهن و سیمان450~750کیلومتر

280106

حمل آهن و سیمان مازاد بر 750کیلومتر

تن  -کیلومتر

280201

حمل آجر و مصالح سنگی  30~75کیلومتر

تن  -کیلومتر

280202

حمل آجر و مصالح سنگی 75~150کیلومتر

تن  -کیلومتر

280203

حمل آجر و مصالح سنگی 150~300

تن  -کیلومتر

تن  -کیلومتر نقل از ردیف شماره

8

ریز متره

451.22

1.00

451.22

نقل از ردیف شماره

17

ریز متره

4389.30

1.00

4389.30

4840.52

8033.25
نقل از ردیف شماره

9

ریز متره

717.75

1.00

717.75

نقل از ردیف شماره

18

ریز متره

7315.50

1.00

7315.50
16066.50

نقل از ردیف شماره

10

1435.50

1.00

1435.50

نقل از ردیف شماره

 19ریز متره 14631.00

1.00

14631.00

1.00

750.00

نقل از ردیف شماره

 20ریز متره 14631.00

1.00

14631.00

تن  -کیلومتر نقل از ردیف شماره

1500.00

1.00

21008.00 1500.00

 21ریز متره 19508.00

1.00

19508.00

نقل از ردیف شماره

ریز متره

13

ریز متره

250.00

1.00

250.00

 14ریز متره 38623.95

1.00

38623.95
64373.25

نقل از ردیف شماره

 15ریز متره 64373.25

1.00

64373.25
85831.00

نقل از ردیف شماره

دستگاه نظارت :

12

ریز متره

750.00

15381.00

38623.95
نقل از ردیف شماره

کیلومتر

11

ریز متره

250.00
نقل از ردیف شماره

پیمانکار:

ریز متره

195.07

1.00

195.07

 16ریز متره 85831.00

مشاور :

1.00

85831.00

کارفرما :

صفحه شماره 8:

« ریزمتره-صورت وضعیت موقت شماره» 1
پروژه  :پروژه نمونه

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام دستگاه اجرایی  :شرکت نمونه

نام پیمانکار :دفتر فنی پروژه های عمرانی

تاریخ پیمان 95/1/20 :

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 97
ردیف

شماره ردیف

شرح ردیف فهرست بها

زیر ردیف-ردیف

شرح عملیات

واحد تعداد

طول

عرض

ارتفاع

وزن یا  ...مقدارجزء مقدارکل

توضیحات

خاکبرداری ،پیکنی ،گودبرداری و
020103 1

کانالکنی در زمینهای سخت ،تا عمق 2
متر و ریختن خاکهای کنده شده

مترمکعب
195.07

بهکنارمحلهای مربوط.
1-1

پی کنی فونداسیون محور A,B

مترمکعب

2

24

2.4

0.8

92.16

1-2

پی کنی فونداسیون محور 1,4

مترمکعب

3

12

2.4

0.8

69.12

1-3

پی کنی فونداسیون محور 2,5

مترمکعب

4

8

2.4

0.8

61.44

1-4

کسر میشود محل تقاطع محورهای .....

مترمکعب 6-

2.4

2.4

0.8

27.648-

طبق دستور کار شماره
100
طبق دستور کار شماره
100
طبق دستور کار شماره
100
طبق دستور کار شماره
100

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته
080102 2

طبیعی یا شکسته ،با  150کیلو گرم سیمان مترمکعب
195.07

در متر مکعب بتن.
2-1

پی کنی فونداسیون محور A,B

مترمکعب

2

24

2.4

0.8

92.16

2-2

پی کنی فونداسیون محور 1,4

مترمکعب

3

12

2.4

0.8

69.12

2-3

پی کنی فونداسیون محور 2,5

مترمکعب

4

8

2.4

0.8

61.44

2-4

کسر میشود محل تقاطع محورهای .....

مترمکعب 6-

2.4

2.4

0.8

27.648-

طبق دستور کار شماره
101
طبق دستور کار شماره
101
طبق دستور کار شماره
101
طبق دستور کار شماره
101

تهیه ،بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میل
070202 3

گرد آجدار از نوع  A2به قطر  12تا 18

کیلوگرم

میلیمتر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم.
3-1

آرماتور فونداسیون

6580.00
6580

کیلوگرم

6580

نقل از جدول لیستوفر

تهیه ،بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن میل
070201 4

گرد آجدار از نوع  A2به قطر تا 10

کیلوگرم

میلیمتر ،برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم .
4-1
050101 5

2530.00

آرماتور فونداسیون
تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از تخته

کیلوگرم

نراد خارجی ،درپیها و شناژهای مربوط به

مترمربع

2530

2530

195.07

آن.
5-1

پی کنی فونداسیون محور A,B

مترمربع

2

24

2.4

0.8

92.16

5-2

پی کنی فونداسیون محور 1,4

مترمربع

3

12

2.4

0.8

69.12

5-3

پی کنی فونداسیون محور 2,5

مترمربع

4

8

2.4

0.8

61.44

5-4

کسر میشود محل تقاطع محورهای .....

مترمربع

6-

2.4

2.4

0.8

27.648-

پیمانکار:

نقل از جدول لیستوفر

دستگاه نظارت :

مشاور :

طبق دستور کار شماره
101
طبق دستور کار شماره
101
طبق دستور کار شماره
101
طبق دستور کار شماره
101

کارفرما :

صفحه شماره 9:

« ریزمتره-صورت وضعیت موقت شماره» 1
پروژه  :پروژه نمونه

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام دستگاه اجرایی  :شرکت نمونه

نام پیمانکار :دفتر فنی پروژه های عمرانی

تاریخ پیمان 95/1/20 :

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 97
ردیف

شماره ردیف

شرح ردیف فهرست بها

زیر ردیف-ردیف

شرح عملیات

واحد تعداد

طول

عرض

ارتفاع

وزن یا  ...مقدارجزء مقدارکل

توضیحات

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته
080106 6

طبیعی یا شکسته ،با مقاومت فشاری

مترمکعب
195.07

مشخصه  25مگاپاسکال.
6-1

پی کنی فونداسیون محور A,B

مترمکعب

2

24

2.4

0.8

92.16

6-2

پی کنی فونداسیون محور 1,4

مترمکعب

3

12

2.4

0.8

69.12

6-3

پی کنی فونداسیون محور 2,5

مترمکعب

4

8

2.4

0.8

61.44

6-4

کسر میشود محل تقاطع محورهای .....

مترمکعب 6-

2.4

2.4

0.8

27.648-

280101 8
8-1
280102 9
9-1
280103 10
10-1
280104 11
11-1
280105 12
12-1
280106 13
13-1
280201 14
14-1
280202 15
15-1
280203 16
16-1

پیمانکار:

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به
مازاد بر 30کیلومتر تا فاصله  75کیلومتر.
[حمل آهن آالت]

مازاد بر  75کیلومتر تا فاصله  150کیلومتر.
[حمل آهن آالت]

مازاد بر 150کیلومتر تا فاصله  300کیلومتر.
[حمل آهن آالت]
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به

[حمل آهن آالت]

مازاد بر 450کیلومتر تا فاصله  750کیلومتر.
[حمل آهن آالت]
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به
مازاد بر 750کیلومتر.
[حمل آهن آالت]
حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد
بر  30کیلومتر تا فاصله  75کیلومتر.
[حمل شن و ماسه]
حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد
بر  75کیلومتر تا فاصله  150کیلومتر.
[حمل شن و ماسه]
حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد
بر  150کیلومتر تا فاصله  300کیلومتر.
[حمل شن و ماسه]

101

تن  -کیلومتر

717.75
717.75

تن  -کیلومتر

1435.50
1435.5

تن  -کیلومتر

750.00
750

تن  -کیلومتر

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به

101
طبق دستور کار شماره

451.22

تن  -کیلومتر

مازاد بر  300کیلومتر تا فاصله 450کیلومتر.

101
طبق دستور کار شماره

451.22

تن  -کیلومتر

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به

101
طبق دستور کار شماره

تن  -کیلومتر

تن  -کیلومتر

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به

طبق دستور کار شماره

تن  -کیلومتر

1500.00
1500

تن  -کیلومتر
تن  -کیلومتر

250.00
250

تن  -کیلومتر
تن  -کیلومتر

38623.95
38623.95

تن  -کیلومتر
تن  -کیلومتر

64373.25
64373.25

تن  -کیلومتر
تن  -کیلومتر

85831.00
85831

تن  -کیلومتر

دستگاه نظارت :

مشاور :

کارفرما :

صفحه شماره 10:

« ریزمتره-صورت وضعیت موقت شماره» 1
پروژه  :پروژه نمونه

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام دستگاه اجرایی  :شرکت نمونه

نام پیمانکار :دفتر فنی پروژه های عمرانی

تاریخ پیمان 95/1/20 :

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه رسته ساختمان سال 97
ردیف

شماره ردیف

شرح ردیف فهرست بها

زیر ردیف-ردیف

شرح عملیات

280101 17
17-1
280102 18
18-1
280103 19
19-1
280104 20
20-1
280105 21
21-1

پیمانکار:

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به
مازاد بر 30کیلومتر تا فاصله  75کیلومتر.
[حمل پودر سلیکات]

تن  -کیلومتر

4389.30
4389.3

تن  -کیلومتر

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به
مازاد بر  75کیلومتر تا فاصله  150کیلومتر.
[حمل پودر سلیکات]

تن  -کیلومتر

7315.50
7315.5

تن  -کیلومتر

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به
مازاد بر 150کیلومتر تا فاصله  300کیلومتر.
[حمل پودر سلیکات]

تن  -کیلومتر

14631.00
14631

تن  -کیلومتر

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به
مازاد بر  300کیلومتر تا فاصله 450کیلومتر.
[حمل پودر سلیکات]

تن  -کیلومتر

14631.00
14631

تن  -کیلومتر

حمل آهن آالت و سیمان پاکتی ،نسبت به
مازاد بر 450کیلومتر تا فاصله  750کیلومتر.
[حمل پودر سلیکات]

واحد تعداد

طول

عرض

ارتفاع

وزن یا  ...مقدارجزء مقدارکل

توضیحات

تن  -کیلومتر

19508.00
19508

تن  -کیلومتر

دستگاه نظارت :

مشاور :

کارفرما :

» جدول محاسبه مقدار آهن آالت مصرفي جهت حمل «
پروژه  :پروژه نمونه

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام دستگاه اجرایي  :شركت نمونه

نام پیمانکار :دفتر فني پروژه های عمراني

تاریخ پیمان 95/1/20 :

شرح

شماره ردیف

واحد

مقدار

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

مقدار با اعمال

توضیحات مربوط به

توضیحات مربوط به

توضیحات مربوط به

توضیحات مربوط به

K1

K2

K3

K4

ضرایب حمل

ضریب K1

ضریب K2

ضریب K3

ضریب K4

تهيه ،بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد آجدار
070201

از نوع  A2به قطر تا  10ميليمتر ،براي بتن مسلح با

کيلوگرم

2530.00

1.050

2.657

0.001

سيم پيچي الزم .
تهيه ،بریدن ،خم کردن و کار گذاشتن ميل گرد آجدار
070202

از نوع  A2به قطر  12تا  18ميليمتر ،براي بتن مسلح

کيلوگرم

6580.00

1.050

6.909

0.001

با سيم پيچي الزم.
جمع كل مقدار آهن آالت حمل شده.

پرت طبق بند 3-2
صفحه 146
پرت طبق بند 3-2
صفحه 146

تبدیل واحد به تن

تبدیل واحد به تن

9.566

حمل از اصفهان تا ارومیه به فاصله 800كیلومتر.
5 × 1 × ] ) 75 ~ 30 ( [ = 225
5 × 1 × ] ) 150 ~ 75 ( [ = 375
5 × 1 × ] ) 300 ~ 150 ( [ = 750
5 × 1 × ] ) 450 ~ 300 ( [ = 750
5 × 1 × ] ) 750 ~ 450 ( [ = 1500
5 × 1 × ] ) 800 ~ 750 ( [ = 250
حمل از بناب تا ارومیه به فاصله 300كیلومتر (.شني) Km15
4.57 × 1 × ] ) 75 ~ 30( + ) 0.3 × 15( [ = 226.22
4.57 × 1 × ] ) 150 ~ 75 ( [ = 342.75
4.57 × 1 × ] ) 300 ~ 150 ( [ = 685.5

واحد

مقدار حمل

 280101حمل آهن و سيمان 30~75کيلومتر

تن  -کيلومتر

451.22

 280102حمل آهن و سيمان 75~150کيلومتر

تن  -کيلومتر

717.75

شماره ردیف

پیمانکار:

شرح ردیف

دستگاه نظارت:

مشاور:

كارفرما :

» جدول محاسبه مقدار آهن آالت مصرفي جهت حمل «
پروژه  :پروژه نمونه

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام دستگاه اجرایي  :شركت نمونه

نام پیمانکار :دفتر فني پروژه های عمراني

تاریخ پیمان 95/1/20 :

 280103حمل آهن و سيمان 150~300کيلومتر

تن  -کيلومتر

1435.50

 280104حمل آهن و سيمان 300~450کيلومتر

تن  -کيلومتر

750.00

 280105حمل آهن و سيمان450~750کيلومتر

تن  -کيلومتر

1500.00

 280106حمل آهن و سيمان مازاد بر 750کيلومتر

تن  -کيلومتر

250.00

پیمانکار:

دستگاه نظارت:

مشاور:

كارفرما :

» جدول محاسبه مقدار شن و ماسه مصرفي جهت حمل «
پروژه  :پروژه نمونه

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام دستگاه اجرایي  :شركت نمونه

نام پیمانکار :دفتر فني پروژه های عمراني

تاریخ پیمان 95/1/20 :

شماره ردیف

080102

080106

شرح
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي یا
شکسته ،با  150کيلو گرم سيمان در متر مکعب بتن.
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي یا
شکسته ،با مقاومت فشاري مشخصه  25مگاپاسکال.

واحد

مقدار

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

مقدار با اعمال

توضیحات مربوط به

توضیحات مربوط به

توضیحات مربوط به

توضیحات مربوط به

K1

K2

K3

K4

ضرایب حمل

ضریب K1

ضریب K2

ضریب K3

ضریب K4

مترمکعب

195.07

2.200

429.154

مترمکعب

195.07

2.200

429.154

جمع كل مقدار شن و ماسه حمل شده.

طبق بند 1-2-2
صفحه 145
طبق بند 1-2-2
صفحه 145

858.308

حمل از اشنویه تا پیرانشهر به فاصله 250كیلومتر.
858.31 × 1 × ] ) 75 ~ 30 ( [ = 38623.95
858.31 × 1 × ] ) 150 ~ 75 ( [ = 64373.25
858.31 × 1 × ] ) 250 ~ 150 ( [ = 85831

واحد

مقدار حمل

 280201حمل آجر و مصالح سنگي  30~75کيلومتر

تن  -کيلومتر

38623.95

 280202حمل آجر و مصالح سنگي 75~150کيلومتر

تن  -کيلومتر

64373.25

 280203حمل آجر و مصالح سنگي  150~300کيلومتر

تن  -کيلومتر

85831.00

شماره ردیف

پیمانکار:

شرح ردیف

دستگاه نظارت:

مشاور:

كارفرما :

» جدول محاسبه مقدار پودر سلیکات مصرفي جهت حمل «
پروژه  :پروژه نمونه

نام مهندس مشاور  :مهندسین مشاور نمونه

شماره پیمان 10/451 :

نام دستگاه اجرایي  :شركت نمونه

نام پیمانکار :دفتر فني پروژه های عمراني

تاریخ پیمان 95/1/20 :

شماره ردیف

80106

شرح
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي یا
شکسته ،با مقاومت فشاري مشخصه  25مگاپاسکال.

واحد

مقدار

مترمکعب

195.07

ضریب

ضریب

ضریب

ضریب

مقدار با اعمال

توضیحات مربوط به

توضیحات مربوط به

توضیحات مربوط به

توضیحات مربوط به

K1

K2

K3

K4

ضرایب حمل

ضریب K1

ضریب K2

ضریب K3

ضریب K4

500.000

0.001

مقدار به کيلوگرم

تبدیل کيلو گرم به

در متر مکعب بتن

تن

97.535

جمع كل مقدار پودر سلیکات حمل شده.

97.535

حمل از تهران تا ارومیه به فاصله 650كیلومتر.
97.54 × 1 × ] ) 75 ~ 30 ( [ = 4389.3
97.54 × 1 × ] ) 150 ~ 75 ( [ = 7315.5
97.54 × 1 × ] ) 300 ~ 150 ( [ = 14631
97.54 × 1 × ] ) 450 ~ 300 ( [ = 14631
97.54 × 1 × ] ) 650 ~ 450 ( [ = 19508

واحد

مقدار حمل

280101

حمل آهن آالت و سيمان پاکتي ،نسبت به مازاد بر 30کيلومتر تا فاصله  75کيلومتر.

تن  -کيلومتر

4389.30

280102

حمل آهن آالت و سيمان پاکتي ،نسبت به مازاد بر  75کيلومتر تا فاصله  150کيلومتر.

تن  -کيلومتر

7315.50

280103

حمل آهن آالت و سيمان پاکتي ،نسبت به مازاد بر 150کيلومتر تا فاصله  300کيلومتر.

تن  -کيلومتر

14631.00

280104

حمل آهن آالت و سيمان پاکتي ،نسبت به مازاد بر  300کيلومتر تا فاصله 450کيلومتر.

تن  -کيلومتر

14631.00

280105

حمل آهن آالت و سيمان پاکتي ،نسبت به مازاد بر 450کيلومتر تا فاصله  750کيلومتر.

تن  -کيلومتر

19508.00

شماره ردیف

پیمانکار:

شرح ردیف

دستگاه نظارت:

مشاور:

كارفرما :

