
  آموزش صورت وضعیت نویسی همراه با نمونه صورت وضعیت پیمانکاري

مک می کصورت وضعیت چیست ؟ آیا زمان تحویل صورت وضعیت قطعی به صورت توافقی است؟ آیا براي نوشتن صورت وضعیت از نمونه صورت وضعیت پیمانکاري 

  گیرید؟ صورت وضعیت تجمعی چیست؟

آموزش صورت ر تا صد اله صفپس از مطالعه این مقاله تمامی نکاتی که در هنگام نوشتن صورت وصعیت باید رعایت کنید را یاد خواهید گرفت البته باید بگویم در این مق

  را بیان نخواهیم کرد. وضعیت نویسی

  . انواع قراردادهاي پیمان کاري1
  و سرجمع منعقد می شوند. روش فهرست بهایی 2قراردادهاي پیمان کاري به 

هاي حد کار در فهرست بقرارداد فهرست بهایی: در قرارداد براساس فهرست بها ، پیمانکار متعهد به اجراي عملیات موضوع پیمان براساس مبلغ معینی که براي هر وا

  منضم به پیمان مقرر گردیده است ، می باشد .

 lumpمترمربع (و در مواردي بیشتر) قرارداد سرجمع یا  4000راي اجراي کارهاي ساختمانی با سطح زیربنا تا قرارداد سرجمع: یکی از روش هاي انعقاد پیمان ب

sum 	میباشد.  

رارداد براي ق در این روش ساختار شکست عملیات اجرایی یک کار مشخص به تفکیک وزن ذکر شده و براساس پیشرفت کارپیمانکار پرداخت صورت میگیرد. این نوع

که در عمل هزینه واقعی پروژه از قیمت ثابت قرارداد بیشتر شود، هایی مناسب است که محدوده کاري کامل، شفاف و بدون ابهام داشته باشد. بدیهی است زمانیپروژه

  گردد زیرا این نوع قرارداد شامل هیچگونه تعدیلی نمی شود.پیمانکار دچار ضرر و زیان می

  .است داده توضیح قراردادي روش این درباره تفصیل به) سرجمع بخشنامه( 1396/ 05/04 مورخ 	96/ 1299188بخشنامه شماره 

ادهاي بزرگ یک بسیاري از صورت وضعیت ها بر اساس قراردادهایی محاسبه و ارائه می شوند که بر اساس قیمت هاي مقطوع ( سرجمع) منعقد شده اند. در قرارد

  .گیرد یم صورت هایی پرداخت پیمانکار به پروژه، هاي پیشرفت اساس بر و شود می مشخص آن در کار مالی 	د که درصد هايساختار شکست انجام کار ارائه می شو

  کار پرداخت صورت می گیرد.پیمان به) …در نوع دیگري از قراردادها، قیمت مقطوعی با پیمانکار بسته می شود و بر اساس عملکرد احجام( مساحت، حجم و 

  قیمت ها. انواع 2

  
  (انواع قیمت ها در پیمان)1شکل 

  طبق تصویر باال قیمت ها به دو بخش قبل از انعقاد قرارداد(مناقصه) و بعد از آن تقسیم می شود.

ا, واحد و قیمت هاي قیمت هاي پایه اقالمی هستند که شرح ردیف ه ;قیمت هاي قبل از انعقاد قرارداد شامل قیمت هاي پایه, ستاره دار و در حکم ستاره دار میشود

اید کارفرما(مشاور) بآنها در فهرست بها ذکر شده است. قیمت هاي ستاره دار به اقالمی گفته میشود که شرح ردیف و قیمت هاي آنها در فهرست بها نیامده است و 

در انتهاي گروه مربوطه به همراه عالمت ستاره درج کند.  شود را،شرح ردیف مناسب با شماره ردیف جدید و به همراه بهاي واحد که به روش تجزیه قیمت تعیین می

  باشند.قیمت هاي در حکم ستاره دار هم اقالمی هستند که در فهرست بها داراي شرح و شماره ردیف هستند، ولی بدون قیمت می

ان اقالم پایه هستند با این تفاوت که کارفرما در حین اجرا قیمت هاي پیمان هم;قیمت هاي بعد از انعقاد قرارداد شامل قیمت هاي پیمان و قیمت هاي جدید میشوند

  مقادیر و احجام جدیدي از آنها را به پیمانکار ابالغ می کند.

ن اجرا در حی قیمت هاي جدید خود شامل قیمت هاي جدید بخشنامه اي ,فاکتوري و دستمزدي میشود. قیمت هاي جدید بخشنامه اي قیمت هایی هستند که کارفرما

 29ماده ” د“و ” ج“ دیمانکار ابالغ میکند و هیچ شرح ردیف و قیمتی در فهرست بها ندارند و کارفرما میبایست ردیف و قیمت مشخصی براي آنها تعریف کند .در بنبه پ

  شرایط عمومی پیمان به تفصیل درمورد این موضوع صحبت شده است.

بها خارج است و آیتمی براي آن در نظر گرفته نشده است. مثالً در یک پروژه برخی کارها از لیست فهرست  ها معموالًدر توضیح اقالم فاکتوري میتوان گفت در پروژه 

آالت باید صورت یراقهاي اطراف محوطه که بههاي دوجداره یا درهاي فلزي ورودي و خروجی محوطه یا نرده سازي ساختمان در مراحل پایانی کار، نصب پنجرهانبوه



کارهاي فاکتوري قرار دارد. درواقع پیمانکار با استعالم قیمت و خرید آن، در محل شود در ردیفها انجام نمی گونه کار مازاد روي آنو نصب شوند و هیچتهیه و حمل 

نیز جزء  عیت آورده شود و فاکتور خریدوضنماید. بنابراین این اقالم در ردیف قیمت جدید و با اعالم ضریب باالسري باید توسط مترور در صورتموردنظر آن را نصب می

  مستندات ضمیمه شود.

و تهیه  بوده و خرید کارهاي دستمزدي: هنگام اجراي کار,ممکن است فعالیت هایی توسط کارفرما(مشاور)به پیمانکار ابالغ شودکه صرفا شامل انجام عملیات اجرایی

  تصویب کارفرما و با اعمال ضریب باالسري در صورت وضعیت هاي پیمانکار قابل پرداخت است.مصالح و تجهیزات را شامل نمیشود و هزینه اینگونه کارها با 

  بند یک مقدمه فصل بیست و نهم فهرست بهاي ابنیه در توضیح این اقالم آمده است.

  
  (مقدمه فصل بیست و نهم فهرست بهاي ابنیه)2شکل 

  . صورت وضعیت چیست ؟3
  تعریف صورت وضعیت 1,3

ساده  کند. اما اگر به زبان به معناي صورت کارکرد دوره اي یک پیمانکار است که کارکرد خود را در قالب جداول مخصوص، تسلیم دستگاه مشاور میوضعیت صورت

د یک سري کارها وره کارکرگونه است که فرض کنید شما پیمانکار یک پروژه دولتی یا خصوصی هستید و در پایان هرماه و یا پایان یک دبخواهیم آن را بیان کنیم این

تقیم و مس هايهزینه سري یک عملیات این از هرکدام که دهید می انجام …ریزي، گودبرداري، حمل مصالح وبندي، آرماتوربندي، بتنو عملیات عمرانی از قبیل، قالب

  گذارد. غیرمستقیم براي شما بجاي می

 ماسه و شن زجملها اجرایی عملیات موردنیاز مصالح و …کار کارگر وکننده براي بتن و لباسوسایل موردنیاز مانند روانهزینه مستقیم مثل دستمزد کارگر و کارمند، خرید 

 صورتب قرارداد نوع به باتوجه باید شما مترور گروه توسط هرماه هاهزینه این …مصالح، بیمه و حمل آالت، ماشین سوخت مثل غیرمستقیم هاي هزینه …و سیمان و

 به راآن ائید،ت درنهایت و الزمه اصالحیات و بررسی با مشاور گروه تا شود داده تحویل مشاور گروه به و شوند لیست خرید فاکتورهاي و بهافهرست اساس بر یا مقطوع

  ت، تحویل دهد.پرداخ جهت کارفرما

آن با متره و برآورد قبل از انعقاد قرارداد اشاره شد. در این مقاله به بررسی شناخت  به کاربرد متره در حین انجام پروژه و تفاوتکاربردهاي متره و برآورد در مقاله 

رچه گ شود. درواقع کاربرد متره و برآورد در حین انجام کار در دفتر فنی پیمانکار از طرف یک مترور، در این مقاله بیشتر شرح داده خواهد شد. وضعیت پرداخته میصورت

خود  خواهد قیمت پیشنهادياي وجود ندارد و پیمانکار میکه هنوز پروژهضرایب پیمان به زمان قبل از عقد پیمان (یعنی زمانی ه محاسبه بعضیدر ادامه خواهیم دید ک

  گردد. را ارائه کند) برمی

رآورد در حین انجام کار است؟ جواب مثبت است اما شده، همان متره و ببها و لیست کردن کارهاي انجامممکن است براي شما سؤال ایجاد شود که استفاده از فهرست

شده خود را به پول تبدیل کند باید یک پروسه طوالنی را طی کند که در ادامه همه قضیه این نیست! براي اینکه یک پیمانکار بتواند در یک دوره کارکرد کارهاي انجام

  سازي خواهد شد.افوضعیت، این موضوع شفبا آشنایی کلی با ابعاد و جزییات یک صورت

  نحوه نگارش صورت وضعیت قرارداد سرجمع 2,3

د) آشنا داد ش قبل از پرداختن به جزئیات صورت وضعیت قراردادهاي فهرست بهایی,بهتر است با نحوه نوشتن صورت وضعیت قرارداد سرجمع (که پیش از این شرح

  شوید:

  
  )پیمانکار کلی وضعیت صورت کلی شکل( 	3شکل

ک از این ا هر یمی توان نام فعالیت ها را مشاهده کرد. در این مثال نمونه ما دو فعالیت تامین و اجرا در اسکوپ کاري پیمانکار مشاهده می کنیم. طبیعت در ستون اول

  فعالیت ها داراي زیر مجموعه هایی نیز هستند که در جداول بعدي به وضوح قابل مشاهده است.



یک از فعالیت ها قابل مشاهده است. وزن ریالی به معناي برآورد کلی منظم به پیمان است که هر یک از فعالیت ها به خود ) وزن ریالی هر WFدر ستون دوم (

درصد از کل مبلغ پروژه به عملیات تامین مربوط می شود. به همین ترتیب تمامی زیر شاخه ها نیز داراي یک وزن نسبت  29,43اختصاص داده است. مثال در این مثال 

  به فعالیت سر رشته خود هستند.

ی در ردیف هاي قیمت ت کلدر ستون سوم مبلغ قابل مشاهده است که این مبلغ منظم به پیمان می باشد. یعنی برآورد کل انجام کار با احتساب کلیه ضرایب. به تبع قیم

ستون اول باید منظم به پیمان باشند و در اسناد  3را مشاهده کرد. سر جمع ) می توان برآورد زیرعامل ها  WFجزئی، بنا به درصد هاي اختصاص داده شده ( یا همان 

  پیمان و قرارداد گنجانده شوند.

  در ادامه براي آشنایی بیشتر، زیر عامل هاي تامین به صورت واضح قابل مشاهده می باشند:

  
  )CBS -(نمونه اي از ریزمتره ساختار شکست مالی پروژه 4شکل

یسی، عینا از همین ساختار شکست استفاده می کنیم و با وارد کردن درصد پیشرفت فیزیکی در ستون مربوطه، مبلغ کار انجام شده مربوط به براي صورت وضعیت نو

 و رسیدگی دعد 	رنگهر فعالیت را محاسبه و ارائه می کنیم .تشریح بیشتر این که درصد هاي مشکی رنگ، ادعاي پیمانکار نسبت به پیشرفت کار و درصد هاي قرمز 

  ارفرما) می باشد:ک( نظارت توسط 	شده تایید

  
  (نمونه تاییدشده صورت وضعیت کلی پیمانکار)5شکل



  
  (نمونه تایید شده ریزمتره ساختار شکست مالی پروژه)6شکل

مبلغ برآورد) را داشته است. اما پس از بررسی و درصدي در فعالیت تامین ( به تبع آن تمام  100در شکل باال مشاهده می شود که پیمانکار ادعاي اولیه پیشرفت 

  رسیده است که با رنگ قرمز مشخص است. 81/77رسیدگی,کارفرما به عدد 

 یمانکارپ قرارداد در ها آیتم واحد مبلغ و تعریف وضعیت، صورت این در. دید خواهیم را		درادامه نمونه اي دیگر از صورت وضعیت که مربوط به پیمانکار جزء می باشد را 

  خت به وي صورت می پذیرد.پردا متفاوت، هاي دوره در پیمانکار، حجمی عملکر براساس و است شده ذکر



  
  (نمونه اي از صورت وضعیت کارکرد پیمانکار جزء) 7شکل 

  است. در این صورت وضعیت، صرفا احجام عملیاتی پیمانکار محاسبه و بر اساس آیتم هاي منضم به پیمان پرداخت صورت گرفته



  
  (نمونه اي ازبرگه تاییدیه صورت وضعیت پیمانکار جزء)8شکل

  وضعیت در قراردادهاي فهرستی انواع صورت 3. 3

  شوند: ها از لحاظ زمان تحویل و مطالبه، به سه دسته تقسیم می وضعیتصورت

  وضعیت موقتصورت .1

  وضعیت ماقبل قطعیصورت .2

  وضعیت قطعیصورت .3

  ها توضیحات کامل ارائه خواهد شد.ک از این صورت وضعیتدر ادامه در رابطه با هر ی



  وضعیت موقت صورت 1. 3. 3

شود و مطالبه پیمانکار نیز موقتی است نه نهایی. فرض کنید شما  طور موقت تحویل کارفرما داده میوضعیت بهطور که از اسم آن مشخص است این صورتهمان

صورت ماهانه از طرف پیمانکار ارائه و از کارفرما وضعیت بهسال است و در متن قرارداد آمده است که صورت 2ان آن پیمانکار یک پروژه بزرگ هستید که مدت پیم

ریک وضعیت تهیه و تحویل کارفرما دهید که به هصورت 24مدت درروند کار ایجاد نشود)، شود. بنابراین شما باید تا پایان پروژه (با فرض اینکه تأخیر طوالنی تسویه می

  شود. وضعیت موقت گفته میها، صورتوضعیتاز این صورت

مانکار باتجربه به آن اي که اینجا یک پی تواند متفاوت باشد. اما نکته وضعیت موقت میبسته به بنیه مالی پیمانکار و توافق بین پیمانکار و کارفرما، دوره تحویل صورت

ما وضعیت ماهانه با مبالغ کمتر بهره ببرد. به نظر شوضعیت چندماهه و پرآیتم که مبلغ آن زیاد است، از صورتصورتکند این است که بهتر است بجاي یک توجه می

  چرا؟

ررسی شود. کارفرما پس از ب الحساب به کارفرما تحویل داده می ازآنکه به امضاي پیمانکار و مهندس مشاور رسید، جهت دریافت مبلغ علیوضعیت موقت، پسصورت

تر اب که پیشالحس علی از منظور. دهد می تحویل پیمانکار به وضعیت،صورت دریافت از پس روز 10 حداکثر چک، صورتبه را ماندهباقی قانونی، کسورات اعمال 		و

آتی یا  هايوضعیتهاي موقت پیش آید، در صورت وضعیتچنینی دریکی از صورت گیري و محاسبات و مواردي اینگفته شد این است که اگر اشتباهی در اندازه 

  شود.وضعیت قطعی اصالح و رفع می صورت

  کسورات و اضافات قانونی قانونی یادشده که ازکارکرد دوره کسر یا به آن اضافه میشود معموالً شامل موارد زیر است:

  ده درصد بابت حسن انجام کار-1

  …ري و الحساب بیمه، مالیات، عوارض شهرداعلی -2

  پرداخت(در صورت وجود)اقساط پیش -3

  اقساط بهاء مصالح و لوازم تجهیزات تحویلی، از طرف کارفرما به پیمانکار (با توجه به نوع قرارداد)-4

  )…ر و ا جرایم ایمنی پیمانکاکسر متفرقه دیگر که بر اساس مفاد شرایط عمومی پیمان، بر عهده پیمانکار است.(مثال هزینه آزمایشات مرتبه دوم و بعد از آن و ی-5

  اضافات قانونی :

  درصد ارزش افزوده 9شامل 

حیطه شوید،  خواهید وارد این عنوان یک مترور در شرکت پیمانکاري مشغول فعالیت هستید یا می شود این است که اگر شما بهبنابراین آنچه از این موضوع نتیجه می 

وضعیت موقت است که معموالً هرماه باید آن را انجام دهید. در کنار این مسئولیت باید با مواردي ازجمله همین کسورات ترین وظیفه شما تهیه صورتترین و اصلیمهم

  قانونی، نحوه آنالیز بها و قیمت جدید نیز آشنا باشید.

مبلغ پرداختی  هب نسبت کارفرما و مشاور و مقیم ناظر بررسی از پس و کردید تنظیم و تهیه را موقتی وضعیتصورت پیمانکاري شرکت مترور یک عنوان به شما اگر

  کارفرما معترض بودید چگونه باید اعتراض خود را بیان کنید؟

  شده است؟دوباره آن از سوي مشاور دیده یا پس از بررسی مشاور و کارفرما و قرمز کردن ادعایی شما، حقی براي شما نسبت به بررسیآ

 جام نقشهگیري اح طور که قبال هم گفتیم وظیفه یک مترور تنها محاسبه و اندازهشوید. همان متره و برآوردخواهید وارد حیطه پاسخ این سؤال به عهده شماست که می 

  چنینی تکلیف خود را بداند. خود داشته باشد تا در موارد این هاي موازيها نیست بلکه باید اشراف کامل نسبت به وظایف خود و دستگاه 

  وضعیت ماقبل قطعی صورت 2. 3. 3

شده توسط پیمانکار است. اگر بخواهیم بر اساس شرایط عمومی پیمان به این قضیه بپردازیم باید گفت که در وضعیت موقت ارائهوضعیت آخرین صورتاین صورت

شرایط عمومی پیمان، بدون  37وضعیت موقت طبق ماده ی پیمان آمده است که حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت، آخرین صورتشرایط عموم 34ماده  1تبصره 

 تنظیم انکارمپی توسط 		کند) کار (مصالحی که پیمانکار براي اجراي عملیات مورد نظر خود قبل از اجراي کار در کارگاه و در پاي کار خود انبار میلحاظ کردن مصالح پاي

  .است قطعی ماقبل وضعیتصورت همان است شدهگفته آن از پیمان عمومی شرایط 34 ماده در که وضعیتصورت این درواقع. شودمی کارفرما تسلیم و

رنگ آزاد خواهد دانجام تعهدات بینامه طبق تبصره یادشده چنانچه پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد، ضمانت

  نامه اوست.وضعیت ماقبل قطعی براي پیمانکار همین آزاد شدن ضمانتشد درواقع حسن صورت

  عنوان یک مترور بدانید.به این سؤال جواب داده است که بد نیست این مورد را به 34نامه چقدر است ماده  خواهید بدانید مبلغ این ضمانتاما اگر می

درصد مبلغ اولیه پیمان، صادرشده از طرف بانک و موردقبول کارفرما و طبق  5اي معادل  نامه ان امضاي پیمان، براي تضمین انجام تعهدات، پیمانکار باید ضمانتدر زم

  موضوع پیمان، معتبر باشد. نامه باید تا یک ماه پس از تحویل موقتاي که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند که این ضمانت نمونه

  هاي شرایط عمومی پیمان اشراف داشته باشد.اي باشید سعی کنید به مادهخواهید یک مترور حرفه  اگر می

  وضعیت قطعیصورت  3. 3. 3

از تحویل موقت، صورت کارکردهاي  شرایط عمومی پیمان، پیمانکار موظف است تا یک ماه پس 40پس از تحویل موقت پروژه توسط پیمانکار به کارفرما، طبق ماه 

 نهایی، کروکی هايجلسات، ریزمترهکار و شامل کلیه مستندات، صورتوضعیت باید بدون منظور شدن مصالح تجهیزات پايقطعی خود را تسلیم مشاور کند. این صورت

ماه وقت دارد که جهت تصویب به کارفرما  3شاور، مشاور با بررسی آن نهایتاً تا هاي ازبیلت، دستورکارها باشد. پس از تحویل آن از طرف پیمانکار به مهندس م ها، نقشه

  اید.نمکند و نظر نهایی خود را ضمن ارسال یک نسخه از آن به پیمانکار، اعالم می  تحویل دهد. کارفرما نیز ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول، به آن رسیدگی می

  نکته:



قت برگشت است بنابراین مترور باید در تهیه آن کمال د بر و بسیار حساس است زیرا هرگونه اشتباه محاسباتی در آن غیر قابلمان وضعیت قطعی ز آماده کردن صورت

  خود رابکارگیرد.

س از امضاي آن کند و پهیه آن می وضعیت قطعی نکند، با تائید کارفرما و هزینه پیمانکار، مهندس مشاور اقدام به ت اگر پیمانکار در این مدت اقدامی براي تهیه صورت

شود. اگر پیمانکار از امضاء کردن امتناع کند، مهندس مشاور بدون امضاي پیمانکار آن را براي کارفرما ارسال  وضعیت براي کارفرما ارسال می توسط پیمانکار، صورت

  کند. می

وضعیت، با ارائه دلیل و مدرك، یکجا به اطالع  ماه از تاریخ وصول صورت 1اعتراض خود را ظرف مدت که پیمانکار اعتراضی نسبت به نظر کارفرما دارد باید  در صورتی

  کارفرما برساند. کارفرما نیز حداکثر یک ماه بعد از وصول اعتراض پیمانکار، نتیجه آن را اعالم خواهد کرد.

  داشته باشد و آن را قبول نداشته باشد، براي اعاده حق خود چگونه باید اقدام کند؟ یمانکار بعد از اعتراض خود و نتیجه نظر کارفرما دوباره اعتراضپ اگر 

شرایط عمومی پیمان رفتار کند که خواندن آن را  53بسته به اینکه اعتراض و اختالف نظر بین کارفرما و پیمانکار بر سر چه موضوعی باشد پیمانکار باید طبق ماده 

  کنیم.ی برعهده شما مهندس عزیز واگذار م

  وضعیت دهنده هر صورت هاي تشکیل . بخش4
  شوند.شده است که در جدول زیر مشاهده مینماید از چندین بخش تشکیلوضعیت که پیمانکار هرماه، جهت رسیدگی توسط مشاور ارائه میهر صورت

  
  هاي تشکیل دهنده دفترچه صورت وضعیت)(نمودار درختی قسمت 9شکل 

  وضعیت صورت روکش 		1. 4

وضعیت، شود. در این صفحه اطالعاتی از قبیل موضوع پیمان، مدت پیمان، تاریخ صورت وضعیت شناخته میوضعیت به اسمِ روکش صورتاولین صفحه هر صورت

وضعیت د. درواقع روکش حکم شناسنامه صورتشووضعیت فعلی و اطالعاتی کلی از این قبیل در آن آورده میکارفرما، مشاور، پیمانکار، وضعیت تعدیل قرارداد تا صورت

  را دارد.

روژه، شود؛ همچنین در پایان پ گفته می” وضعیت موقتصورت“دهد  وضعیتی که پیمانکار هرماه (یا هردوره چند ماهه، بسته به قرارداد) به مشاور تحویل میبه صورت

گفته “ی وضعیت قطعصورت“شده از ابتدا تا انتهاي پروژه آورده شده است که به آن کارهاي انجام شود که در آن مقادیر کلوضعیت از پیمانکار خواسته می یک صورت

  شود.می 

  مبناهاي قراردادي 2. 4

  .آورد قرارداد روکش در را هاآن توان می که شود می آورده وضعیتصورت در …هاي مهم و مواردي ازجمله ابالغ قرارداد، ابالغ کار، تحویل زمین، تاریخ

  مستندات 3. 4

 هاي دریافتی از کارفرما و مواردي این شده است) و ابالغیهبه این موضوع پرداخته در مقاله کلیات متره و برآورد،جلسات، دستور کارهاي جدید (در بعضی از صورت

  شود. صورت ضمیمه آورده میعنوان مستند جهت تأکید، بهچنینی به



  
  در خصوص محاسبات دستور کار جدید) (مستندات پیمانکار 10شکل 

  نکته:

هاي خالصه متره و ریز متره (که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد) در قالب صورت مجالس کارکرد جبهه اجرایی می شده توسط مترور در برگه تمام مقادیر محاسبه

ن هر ماه وضعیت در پایاها را ابتدا متره کرده، سپس در قالب صورت ور موظف است که آنگیرد، مترآید. درواقع بعد از هر عملیات اجرایی که توسط پیمانکار صورت می

  شود. تسلیم مهندس مشاور نماید. درنهایت یک نسخه پس از اصالحات مورد نظر مهندس مشاور، به پیمانکار ارجاع داده می

  
  )آن جلسه صورت تهیه و پیمانکار توسط پروژه عملیات انجام روند(	 11شکل

عنوان یک مترور در دفتر فنی یک شرکت پیمانکاري فعالیت دارید، هرماه باید تعداد متعددي صورتمجلس عملیات مربوط به یک جبهه تر اگر شما به به زبان ساده 

وط شود. مثالً فرض کنید قسمتی از پروژه مربکاري تنظیم نمایید زیرا هرماه تعداد زیادي عملیات اجرایی مختلف در فازهاي مختلف توسط گروه پیمانکاري انجام می 



جلسه ز اتمام کار، صورتبه اجراي سنگ مالون دیوارهاي رفوژ میانی یک بزرگراه است و شرکت پیمانکار آن را تحویل یک پیمانکار جزء داده است. پیمانکار جز بعد ا

  دهد. مانکار میشده خود را آماده و براي مطالبه خود آن را تحویل شرکت پیکارهاي انجام

جلسه ادعایی پیمانکار جزء را بررسی کرده و حتی در صورت لزوم به در اینجا شرکت پیمانکار (که حکم کارفرماي پیمانکار جزء را دارد) باید توسط مترور خود صورت

بررسی نماید. پس از اصالح، تائید و پرداخت مطالبه پیمانکار هاي الزم، صحت موارد مطرح شده توسط پیمانکار جزء را محل اجراي کار رفته و پس از برداشت اندازه

بهاي منضم به پیمان تهیه و تنظیم کرده و آن را تسلیم ناظرمقیم شده را بر اساس فهرستجلسه جدیدي از کار انجامجزء، حال باید مترورِ شرکت پیمانکار، خود صورت

  باشدنویسی کند.البته ممکن است پیمانکار جزء در پروژه نوضعیتالح و برگشت به پیمانکار آن را آماده صورتنماید تا پس از بررسی و تحویل به دستگاه مشاور و اص

ن را درصورت نیاز آ در این صورت پیمانکار صورت جلسات کارهاي خود را تحویل مشاور(کارفرما) می دهد و مشاور صورت جلسه ادعایی پیمانکار را بررسی می کند و

  و هزینه هاي پیمانکار را پرداخت می کند.اصالح میکند 

  برگه ریز متره 4. 4

صورت ریز متره بیاورد. یعنی هر آنچه در برگه خالصه هاي خود را شکافته و بهطور که از اسم آن مشخص است مترور باید مترهوضعیت هماندر این برگه از صورت

بود، در این برگه باید  080101صورت مجزا و دقیق آنالیز شود. مثالً اگر در برگه خالصه متره قسمتی از کار مربوط به آیتم متره آورده شده است باید در این برگه به

  اي از برگه ریز متره آورده شده است.این مقدار شده است، آورده شود. در ادامه نمونه تمام محاسباتی که منجر به رسیدن 



  
  وضعیت)(قسمتی از برگه ریز متره یک صورت 12شکل 

تر به این  قاگر بخواهیم دقیشده است. جلسه نقلشده توسط مترور، چندین صورتشده باال هر آیتم استفادهکنید در نمونه برگه ریز متره ارائه طور که مشاهده میهمان

شده شده است که مربوط به مقادیر طول، عرض و ارتفاع کار انجامطور که از فرمت برگه ریز متره مشخص است، این برگه از چندین ستون تشکیلموضوع بپردازیم همان

  هاي طول و عرض و ارتفاع وارد نماید.ظر را بیاورد و مقادیر آن را در ستونشده مربوط به آیتم موردنریز کارهاي انجاماست. درواقع مترور باید در این قسمت ریزبه

هایی جلسهنظر شده و به جاي آن به صورتوضعیت، از این کار صرفاز اندازه کاغذ و جلوگیري از حجیم شدن صورتاما معموالً براي پرهیز از تکرار مکررات و مصرف بیش

ست که باید هایی جلسات همان ریزمترهشود. درواقع این صورتوسط ناظرمقیم و مشاور بررسی و تصحیح و تائید شده، ارجاع داده میکه قبالً توسط مترور ارائه شده و ت

  جلسه آورده شده است.اي از یک صورتمترور آن را تهیه و محاسبه کند. در ادامه نمونه 

  اجزاي صورت مجلس عبارتند از:

 ریزمتره  

 خالصه متره  

 صورتمجلس شامل نام کارفرما,نام پیمانکار,نام مشاور,تاریخ قرارداد,شماره قرارداد, روکش:روکش  



 (نقشه ها وجزئیات)پیوست ها  

  کلیات فهرست بهاي ابنیه بطور کامل به شرح این موضوع پرداخته است. 19بند 

  رجوع نمایید. برآورد کاربرد متره وتوانید به مقاله جلسه میهاي مختلف یک صورتبراي آشنایی بیشتر با قسمت

  
  مجلس انجام کار در یک جبهه کاري) (نمونه برگه ریز متره صورت 13شکل 



  
  جلسه)(نمونه برگه خالصه متره صورت 14شکل 

  برگه خالصه متره 5,4

 است، توسط مترور برحسب آیتم موردنظر تفکیک اي از کارهایی که پیمانکار انجام دادهطور که از اسم آن مشخص است باید خالصهوضعیت هماندر این برگه از صورت

عنوان مثال مقدار محاسبه شده براي  شود. بهاي به قیمت واحد هر آیتم نمیشده بر اساس واحد آن مدنظر است و اشارهشود. در این برگه تنها مقادیر کارهاي انجام

مترطول محاسبه شده است که این مقدار باید بعداً در برگه  22،23/00مقدار  1-1ماره ردیف ریزمتره محاسبه شده است در ش 11غالف گذاري با لوله پی وي سی که از 

  مالی در بهاي واحد ضرب شود تا مقدار کل برآوردي از این عملیات، محاسبه شود.



  
  وضعیت)(قسمتی از برگه خالصه متره یک صورت 15شکل 



بها (منظور از آیتم در فهرست بها شرح عملیات اجرایی مورد نظر  شده را متره کرده و بر اساس آیتم فهرستکنید مترور تمام عملیات انجام همان طور که مشاهده می

ده ده آورشماست که با یک شماره شش رقمی کدگذاري شده است) به تفکیک آن را در جدول مخصوص خود آورده است. در این جدول شرح مختصري از عملیات انجا

شود. در ستون بعدي مترور باید مشخص کند که این عملیات اجرایی، از چندین ریز متره  بهاي منضم به پیمان نمایش داده می شده و مقابل آن شماره آیتم فهرست

  آمده است.دستبه

نشان می دهد احجام ریز متره با توجه به درصد هاي احتمالی موجود هاي بعدي این برگه از خالصه متره مقدار جزئی کار به همراه ضریب جزئی (ضریبی که  در ستون

ر د نا به تعریف از پیش مشخص شده می باشد). مربوط به آن آورده شده است. که با اعمال آنب …در توضیحات فهرست یا در برخی از موارد تعداد تکرار عملیات و 

  گیرد. ریز مالی مورداستفاده قرار می مقدار کل در برگهرسیم. این نهایت به مقدار کل عملیات انجام شده می 

  ریز مالی 6,4

ند. مثالً تمام ک وضعیت استفاده کرده است را در جدولی لیست میهایی که از آن از ابتداي پروژه تا زمان تنظیم صورتوضعیت، مترور تمام آیتم در این برگه از صورت

صورت آیتم به آیتم آورده شده است (فهرست بهاي منضم به پیمان، فهرست شده است بهبهاي منضم به پیمان، انجامستعملیات فصل چال زنی که با توجه به فهر

ط به ربوشده مهاي استفاده کنید که در آن آیتم اي از ریزمالی را مشاهده میبهاییست که در زمان عقد قرارداد مبناي محاسبات پیمان قرار گرفته است).در ادامه نمونه 

  فصل چال زنی,تزریق,دیوار آب بند آورده شده است.

  
  اي از برگه ریز مالی)(نمونه  16شکل 

 رد را آن مشاور مهندس که است بوده مترطول 2،223/00		 		مقدار محاسبه شده براي غالف گذاري توسط پیمانکار161کنید در ردیف شماره  همانطور که مشاهد می

را جایگزین کرده است. در این دوره کارکرد فقط تجهیز و برچیدن کارگاه مربوط به فهرست بهاي چاه را داشتیم که در برگه ریز مالی  مترطول 1،478/80 		و است کرده

  زیر آورده شده است.



  
  (نمونه اي از برگه ریز مالی قسمت تجهیز و برچیدن کارگاه) 17شکل 

  خالصه مالی فصول 7,4

ورد کلیات متره و برآ طور که در مقالهصورت فصلی آورده شده است. همانوضعیت، بهشده تا تاریخ ارائه صورتبرآورد کارهاي انجاموضعیت در این صفحه از صورت

 ست کهبها مربوط به یک عملیات اجراییبها است. هر فصل از فهرستهاي فهرستها، فصلشده که یکی از بخشبها از چندین بخش تشکیلگفته شد هر فهرست

ل وضعیت در قالب فصشده از ابتداي پروژه تا تاریخ تهیه صورتهاي انجاممثال، تمام چالزنی و تزریق عنوانممکن است در طول پروژه مورداستفاده قرار گیرد. به

  بهاي سدسازي ، برآورد شده و در خالصه مالی فصول آورده شده است.فهرست4

اند. سپس مشاور مادر ( در صورت وجود ) با شدهشود و اعداد مورد تائید مشاور بارنگ قرمز نمایش داده ارنگ مشکی آورده میدر این برگه نیز اعداد ادعایی پیمانکار ب

می خاب و معرفی انت رنگ آبی رسیدگی می کند و کارفرما در نهایت عدد نهایی را با رنگ سبز رسیدگی و ابالغ می کند (رنگ ها در هر سیستم بنا به شرایط سیستم

بندي ت فصلصوروضعیت را بهشده از ابتداي پروژه تا تاریخ ارائه صورتوضعیت، جدول مربوط به برآورد کارهاي انجامشوند) بنابراین مترور باید در این برگه از صورت

  اي از این روکش مالی را خواهیم دید.شده تحویل مشاور دهد. در ادامه نمونه 



  
  اي از روکش مالی فصول) (نمونه 18شکل 

  روکش مالی کل 8. 4

بندي قسیمشده با تبهاي استفادهشده بر اساس فهرستشود. در این جدول مبلغ کل کارهاي انجاماي از برآورد کلی پروژه آورده میوضعیت خالصهدر این صفحه از صورت

تجهیز  هکار و همچنین هزینبهاي واحد آن در فهرست بهاي پایه وجود ندارد)، برگ خرید و مصالح پايدار (غیر پایه) (آیتمی که شرح یا بها، ستارههاي فهرستمبالغ آیتم

  ، آورده شده است.و برچیدن کارگاه

داده شده، پس از تحویل به ناظر مقیمِ پروژه (شرکت مشاور) و بررسی اولیه، مشاور این حق  در این برگه که ابتدا مقادیر مورد درخواست پیمانکار، با رنگ مشکی نمایش

شده خود را اعالم نماید. سپس مشاور مادر(درصورت وجود)با رنگ آبی رسیدگی می کند و و اختیار را دارد که ادعاي پیمانکار را با رنگ قرمز رد کرده و مقدار محاسبه

  نهایی را با رنگ سبز رسیدگی و ابالغ می کند(رنگ ها در هر سیستم بنا به شرایط سیستم انتخاب و معرفی می شوند)کارفرما در نهایت عدد 

شده از باشند. یعنی مقادیر کارهاي انجاموضعیت مقادیر تجمعی میها توجه شود این است که مقادیر برآورد شده در صورتوضعیتاي که باید به آن در صورت نکته

  وضعیت آن ماه.ي پروژه تا تاریخ صورتابتدا

میلیون تومان است که مشاور  752میلیارد و  20شده چیزي حدود اي از برگه یا روکش مالی کل آورده شده است که در آن ادعاي پیمانکار براي کار انجام در ادامه نمونه

  داند. ن تومان را درست میمیلیو 617میلیارد و  15این ادعا را بنا به دالیل مختلف رد کرده و رقم 



  
  اي از روکش مالی کل)(نمونه  19شکل 



 دهشاستفاده		آهن و باند فرودگاه,تاسیسات مکانیکی,چاه ها و قنات ها وسدسازي بهاي ابنیه , راه، راهفهرست 5طور که مشاهده کردید در این روکش مالی کل از همان

ریال محاسبه کرده است که این مقدار مورد تأیید مشاور نبوده و پس  185،998،996 ابنیه بهاي فهرست طبق را ابنیه کارهاي برآورد مجموع مترور مثال عنوان به. است

  .است کرده تغییر	ریال  185،178،420از اصالح به مبلغ 

ژه باید پس از تهیه صورتجلسات انجام کارهاي هر بخش از پرووضعیت هرماه شویم که مترور براي تهیه صورتبنابراین با توضیحاتی که تا اینجا ارائه شده، متوجه می

  بها، کارهاي انجام شده را برآورد کند.ها به کمک جدول فهرستبندي آنو جمع

  متفاوت است. وضعیت نوشتنصورتبا صورت مجلس نوشتن گیریم که پس نتیجه می

  صورت مجلس 9,4

  وضعیت ضمیمه کند.عنوان مستندات صورتشده را در این مدت بهانجام طور که قبالً گفته شد مترور باید صورت مجلسهمان

  این مقاله درمورد صورتمجلس توضیح داده شده است. 4.  5در بند 

  دستور کارها 10,4

اید وضعیت یک مترور به درزمینه صورتشده است. اما آنچتوضیحات کافی ارائه کاربردهاي متره و برآوردو  کلیات متره و برآورددر مورد دستور کارهاي جدید در مقاله 

  وضعیت ارائه شود.عنوان مستندات کارکرد پیمانکار، همراه صورت به آن دقت کند این است که دستور کارها باید به

  فاکتورهاي خرید 11,4

وضعیت اکتور خرید و همچنین اعمال مقادیر فاکتوري در صورتاي از فبراي درك بهتر این موضوع به اقالم فاکتوري در قسمت انواع قیمت ها رجوع کنید. در ادامه نمونه

  آورده شده است.

  
  آالت پنجره ساختمان توسط پیمانکار)(نمونه فاکتور خرید یراق 20شکل 



  
  وضعیت با اعمال اقالم فاکتوري)(نمونه صورت21شکل 

  . نمونه صورت وضعیت موقت و قطعی5
ژه هاي مختلف متفاوت است. چرا که مشاور و کارفرما پروژه ها سلیقه هاي مختلفی دارند. این اختالف سلیقه تنها در نحوه نمونه فرم صورت وضعیت پیمانکاري در پرو

فصل ي برآورد هرنگارش و ارائه اختالف ایجاد می کند و ساختار اصلی صورت وضعیت ها یکسان است. به طور مثال نظر یک مشاور بر آن است که ضرایب در انتها

  رگه ریزمالی) اعمال شود مشاور دیگري میگوید ضرایب فقط در برگه خالصه مالی فصول اعمال شود(در ب

  . انواع ضرایب مورد استفاده در صورت وضعیت6
دامه به شرح استفاده کند. در اهاي مترور به قیمت واقعی نزدیک شود، مترور باید از یک سري ضرایب بسته به شرایط پروژه آمده از متره دستبراي اینکه قیمت خام به

  پردازیم. هریک از این ضرایب می

  
  (نمودار درختی ضرایب مورد استفاده در تهیه صورت وضعیت)22شکل 

  ضریب منطقه 1,6

که در شهري غیر از تهران است  اياند. بنابراین براي پروژهشدههاي موجود در فهارست بها، بر اساس شهر مرکز کشور یعنی تهران محاسبه و اعمالهاي آیتم  قیمت

ود براي هر شوبودجه کشور محاسبه میمثل شهر سیستان و بلوچستان باید یک ضریب تحت عنوان ضریب منطقه اعمال شود. این ضریب که توسط سازمان برنامه



و هوایی، میزان محرومیت منطقه ازلحاظ  قه موردنظر ازلحاظ آبهاي منط شهر مقدار خاص خود را دارد. عوامل مختلفی در تعیین این ضریب دخالت دارد ازجمله: ویژگی

  هاي دسترسی و مواردي از این قبیل. دسترسی به مصالح و نیروهاي کار و راه

  بها مقادیر متفاوت است. مقدار آن براي هر فهرست 

و براي شهر  1,15مثال براي شهر عسلویه بخش ابنیه مقدار عنواندارد بهتر (ازلحاظ مختلف) مقدار بیشتري اگر به جداول دقت کنید این ضریب براي مناطق محروم 

  شده است.در نظر گرفته 1کاشان 

  
  (جدول ضریب منطقه دو شهر کاشان و عسلویه) 23شکل 

  ضریب طبقات 2,6

 7ن شده است. فرض کنید در یک ساختمادر نظر گرفته کفکنید براي کار در طبقه مبنا یعنی طبقه همکف و زیرهم هایی که شما در فهارست بها مشاهده میقیمت 

اي گچ و همراتب کار دشوارتر از طبقه همکف است و براي اجراي این آیتم باید بستهها و دیوارهاي ساختمان را اجرا کنیم. طبیعتاً بهکاري سقف طبقه بخواهیم نازك

صدي از شویم و در جایی مصالح تا ارتفاعات باالتر با افت مصالح روبرو میاست که براي جابه مصالح موردنیاز دیگر به طبقات باالتر حمل شود. از طرفی مشخص

  ها در کاردیده شده باشد.شود تا اثر آني این موارد در قالب یک ضریب به اسم ضریب طبقات در قیمت نهایی کار ضرب میشوند. همهمصالح پرت می

  هاي اجرایی موجود محاسبه شود و بعد خارجی طبقات لحاظ شود.ز نقشهتوجه داشته باشید مساحت هر طبقه باید ا

  نحوه محاسبه ضریب طبقات 1. 2. 6

  شود.فهرست بهاي ابنیه، ضریب طبقات از فرمول زیر محاسبه می  2از پیوست 

  
F0  = سطح زیربناي همکف 

F1  = سطح زیربناي طبقه اول باالتر از طبقه همکف 

F2  = سطح زیربناي طبقه دوم باالتر از طبقه همکف 

. 

. 

. 
 nFام باالتر از طبقه همکف =  nسطح زیربناي طبقه 

B0  = سطح زیربناي زیر همکف 

B1  = سطح زیربناي طبقه اول پایینتر از طبقه زیر همکف 

B2  = سطح زیربناي طبقه دوم پایینتر از طبقه زیر همکف 

. 

. 

. 
 mBتر از طبقه زیر همکف = آم پایین mسطح زیربناي طبقه 

S = تر از طبقه زیر همکفهمکف، تمام طبقات باالتر از همکف تمام طبقات پایین سطح کل ساختمان زیربناي، با احتساب سطح زیربناي طبقه همکف، طبقه زیر  



ود تعلق شمی کارهایی که در سطح طبقات انجام تمامی علت استفاده از مساحت زیربناي طبقات در فرمول محاسبه ضریب طبقات این است که این ضریب به

 …کاري، آجرچینی دیوارها و دارد ازجمله نازك

مترمربع و برابر طبقه همکف و بام داراي  220جز بام برابر  طبقه باالي طبقه همکف است که مساحت هر طبقه به 5مطلوب است ضریب طبقات ساختمانی که داراي 

  مترمربع است. 200بقه زیر همکف و پارکینگ زیر آن مترمربع و مساحت ط 180مساحت 

  حل:

  
بود یک رقم به رقم چهارم اضافه شود بنابراین  5باشد حذف شود و اگر بیشتر از  5رقم بعد از اعشار محاسبه شوند و چنانچه رقم پنجم زیر  4ضریب طبقات باید تا 

  ضریب طبقات در اینجا برابر است با:

P = 1.02  
  طبقه بسازد تکلیف ضریب طبقات چیست؟ 9طبقه آن را  10جام کار کارفرما تصمیم بگیرد که بجاي ساختمان اگر در حین ان

  ارتفاع ضریب 		3. 6

متر ضریبی  3,5بها براي کار در ارتفاعات بیشتر از به بعد حذف گردید. فهرست 1388بهاي سال استفاده بود و از فهرستقابل 1388بهاي سال این ضریب تا فهرست

متر و کار  3,5هاي با ارتفاع بیشتر از تمان متر بیشتر نیست بنابراین طبیعی است براي ساخ 3,5تحت عنوان ضریب ارتفاع در نظر گرفته است. معموالً ارتفاع طبقات از 

ار اندیشد. کار در ارتفاعات باالتر افت مصالح بیشتر و سختی کدر ارتفاع بیشتر نیاز است که پیمانکار تمهیداتی از جمله ایجاد داربست جهت اجراي نماهاي خارجی می

  .بیشتري دارد که همین باعث بیشتر شدن دستمزد کارگرها نیز خواهد شد

  اي ندارد:صورت زیر است که البته دیگر استفاده فرمول محاسبه این ضریب به

  :3,5m >H> 10m 	براي

  
  :H< 10mبراي 

Qضریب طبقات :  

Hاز می الرأس شیب و ارتفاعی که شیب آغ دار، متوسط ارتفاع خطهاي شیب : عبارت است از تراز طبقه از تراز کف طبقه مربوطه تا تراز کف طبقه باالیی. در ساختمان

  شود، از تراز کف طبقه، مالك عمل خواهد بود.

  شود؟چه می  1388شود این است که تکلیف ضریب ارتفاع براي فهارست بهاي بعد از  اما سوالی که اینجا ایجاد می

 3,5بها براي ارتفاعات بیشتر از  بندي چوبی و فلزي است خود فهرستبها که مربوط به قالبفهرست 6و  5فصول در جواب این سؤال باید گفت که در فصولی مانند 

ر ماً براي درك بهتشود حت صورت غیرمستقیم از ضریب ارتفاع بهره برده است. پیشنهاد میها بهمتر اضافه بها در نظر گرفته است و درواقع مترور با استفاده از این آیتم 

  بهاي ابنیه رجوع کنید. فهرست 6و  5به خالصه فصول 



  
  توان اثر ضریب ارتفاع را دید)ابنیه که در آن می 1399بهاي (قسمتی از فصل ششم فهرست 24شکل 

سنگ است اگر برفرض پیمانکار بخواهد ابنیه که مربوط به عملیات بنایی با  1399بهاي ها دیده نشده است مانند فصل چهارم فهرستاما براي فصولی که این اثر در آن

  نماي بیرونی ساختمان را سنگ کند باید چگونه اثر ضریب ارتفاع را در قیمت نهایی خود ببیند؟ در جواب باید دو حالت را بررسی کرد.

  دن کارگاه) و قیمت ایجاد داربست استفاده کنیم.بهاي ابنیه (تجهیز و برچیفهرست 4هاي پیوست متر باید از ردیف 3,5حالت الف) براي نماسازي ساختمان بیش از 

  
  ابنیه) 1399بهاي فهرست 4(قسمتی از پیوست  25شکل 

متر پیمانکار باید آن را در پیشنهاد قیمت یعنی قبل از عقد قرارداد ببیند تا ضریب پیمان افزایش یابد  3,5حالت ب) در مورد کارهاي داخل ساختمان براي ارتفاع باالتر از 

  یرمستقیم ضریب ارتفاع لحاظ شده باشد.و غ

ام کارهایی که درون ساختمان و طبقات انجدر آخر اگر بخواهیم تفاوت بین ضریب ارتفاع و ضریب طبقات را شرح دهیم باید گفت که ضریب طبقات شامل حال تمام

بست کاري نماي ساختمان که نیاز به دار شود مثل همین سنگمیفضاي باز انجام شود، است فارغ از ارتفاع طبقه، اما ضریب ارتفاع مشمول کارهایی که در ارتفاع و  می

  دارد.

  ضریب پیمان 4. 6

گفته شد، یکی از کاربردهاي متره در زمان قبل از انعقاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار است. کارفرما قبل از برگزاري  کاربردهاي متره و برآوردطور که در مقاله همان

ع ه اطالآورد و در زمان مناقصه آن را ب دهد و قیمتی تحت عنوان هزینه اجراي کار را به دست میمناقصه، توسط گروه مترور خود، برآورد هزینه کل پروژه را انجام می 

ود، برآورد خود را وسیله گروه مترور خ گیرد، بههاي اجرایی که در اختیارش قرار میوسیله نقشه شده توسط کارفرما بهرساند. پیمانکار باید در مدت تعیینپیمانکاران می 

  از پروژه تحت عنوان قیمت پیشنهادي در پاکت پیشنهاد قیمت تسلیم کارفرما کند.

جا مشخص می نت پیمانکار موردقبول کارفرما بود و پیمانکار برنده مناقصه شد، اولین ضریبی که پیمانکار باید آن را در محاسبات خود بکار گیرد در ایاگر پیشنهاد قیم

  ضریب پیمان.آید تحت عنوان شده توسط کارفرما) ضریبی به دست می  شود. از حاصل تقسیم قیمت پیشنهادي پیمانکار بر قیمت اجراي کار (محاسبه



  
باشد در  1ر از تگویند. اگر این ضریب کوچک ضریب پلوسگویند پیمانکار پیشنهاد افزایش قیمت داده است و به آن باشد در اصطالح می  1تر از اگر این ضریب بزرگ

گویند پیمانکار پیشنهاد قیمت نت  باشد، در اصطالح می 1ه آمددستگویند، و درنهایت اگر عدد به ضریب مینوسگویند پیمانکار تخفیف داده است و به آن اصطالح می

)Netشود. ) داده است. به این ضریب، ضریب پیشنهادي کل نیز گفته می  

ارتفاع و  و اي که در محاسبه ضریب پیمان باید به آن توجه شود این است که در هنگام برآورد براي پیشنهاد قیمت توسط مترور، ضرایب منطقه و باالسرياما نکته 

شود.  ه میرایب محاسبطبقات مشخص است و مترور باید این ضرایب را در برآورد خود وارد کند تا قیمت واقعی کار به دست آید. در واقع ضریب پیمان به کمک این ض

هاي ل صقیمت از سوي پیمانکاران به تفکیک فنحوه پیشنهاد “شود براي نحوه محاسبه ضریب پیمان در قالب یک مثال نسبتاً کامل به دستورالعمل پیشنهاد می 

  .رجوع نمایید” بها فهرست

  ضریب پیشنهادي جزء (ضریب فصل) 5. 6

یري از گهاي اجرایی با بهره  اما ضریب فصل در صورت وضعیت چیست؟ قبل از انعقاد قرارداد و جهت پیشنهاد قیمت، پیمانکار هنگام متره و برآورد طبق نقشه

ر فصل توسط شده براي ه شده است. اگر این قیمت را بر قیمت محاسبهبها نوشته هاي پیشنهادي هر فصل فهرست کند که در آن قیمتاي تنظیم میبها، برگه فهرست

  آید.کارفرما تقسیم کنیم، ضریبی تحت عنوان ضریب پیشنهادي جزء یا ضریب فصل به دست می 

  ارائه ضریب پیشنهادي جز آورده شده است. در ادامه نمونه جدول



  
  (نمونه جدول برآورد فصول جهت پیشنهاد قیمت توسط کارفرما)26شکل 

اع و اند. در آخر ضرایب صعوبت کار در ارتفدار) به تفکیک آورده شده است و درنهایت با یکدیگر جمع شده کنید اقالم پایه و غیر پایه (ستاره طور که مشاهده می همان

 پردازیم) در مقدار مبلغ محاسبهاست) و ضریب باالسري (در ادامه به آن می  1طبقات و ضریب منطقه (در جدول باال و براي شهر کاشان، ضریب منطقه براي ابنیه 

  اند.شده ضرب شده 



  
  ط پیمانکار)(نمونه جدول ارائه ضریب پیشنهاد قیمت جزء توس 27شکل 

) بر اعداد پیشنهادي براي هر فصل توسط کارفرما (ستون شماره 5کنید با تقسیم اعداد پیشنهادي براي هر فصل توسط پیمانکار (ستون شماره  طور که مشاهده میهمان

  آید.)، ضریب پیشنهادي جزء براي هر فصل به دست می 4

  ضریب باالسري 6. 6

ین ضریب بها وجود ندارد. اغیرمستقیمی است که پیمانکار اجباراً باید پرداخت کند و امکان اختصاص آیتم خاصی براي آن در فهرستهاي این ضریب به دلیل هزینه 

وبودجه بها (که توسط سازمان برنامهاي که آنالیز بهاي فهرستهاي پنهان و پشت پرده شده پیمانکار ضرب خواهد شد. در واقع این ضریب، هزینهدر قیمت محاسبه

  کند.شود) آن را ندیده است، آشکار می محاسبه و تهیه می 

  شود.ي هزینه باالسري عمومی و هزینه باالسري کار تفکیک می این هزینه به دو دسته

  عمومی باالسري هزینه 	1. 6. 6

  هاي شرکت پیمانکار مشترك است. مانند: در تمامی پروژهها را به کار مشخصی مربوط دانست و توان آنهایی است که نمی این نوع از هزینه شامل هزینه

  هزینه نگهداري دفتر مرکزي-1

  هزینه آب و برق و سوخت دفتر مرکزي-2

  هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزي -3

  هزینه فتوکپی و چاپ نقشه دفتر مرکزي -4

  .…و

  هزینه باالسري کار 2. 6. 6

گر هاي آن دخالتی در دی ها را به کار مشخصی مربوط دانست. به این معنا که مختص یک پروژه بوده و هزینهتوان آناست که میهایی این نوع از هزینه شامل هزینه	

  هاي شرکت پیمانکار ندارد. مانند:پروژه 

  هزینه مالیات -1



  هزینه صندوق کارآموزي-2

  نامه انجام تعهداتهزینه ضمانت-3

  سود پیمانکار-4

  .…و

مقدار  1398بهاي ابنیه سال شوند. طبق دستورالعمل کاربرد فهرست ها با ضرب یک ضریب به اسم ضریب باالسري در قیمت نهایی پروژه، جبران می هزینههمه این 

  صورت زیر است.این ضریب براي کارهاي عمرانی و غیر عمرانی به

  
  (مقدار ضریب باالسري) 28شکل 

  سرنوشت هر پروژه به هزینه باالسري آن وابسته است.اما اگر بخواهیم کمی دقیق بشویم 

رکت چندین شود یا ممکن است ش مثالً ممکن است در زمانی شرکت پیمانکار فقط یک پروژه در دست اجرا داشته باشد، بنابراین هزینه دفتر فنی کالً از آن تأمین می

بت کمتر خواهد شد. همچنین ممکن است یک شرکت پیمانکار تنها به یک رئیس کارگاه و یک پروژه را در دستور کار داشته باشد که مسلماً سهم هر پروژه به نس

  .اشدب داشته نیاز. …مهندس اجرا نیاز داشته باشد یا ممکن است شرکت بزرگ پیمانکاري باشد و به رئیس کارگاه، دفتر فنی، امور قراردادها، کنترل پروژه و

نامه، امري غیر کارشناسی بوده و قطعاً یکی از طرفین یب ثابت براي کارهاي عمرانی و غیر عمرانی از طریق صدور بخشتوان گفت اعالم یک ضر به همین علت می

تر نمودن این ضریب تمهیداتی جدي در نظر گرفته شود تا ضرر کمتري دامن پیمانکار یا پیمان تحت تأثیر این ضریب قرار خواهند گرفت. بنابراین باید براي واقعی 

  رفرما را بگیرد.کا

  هاي خاص این محاسبات و اعداد تغییر کنند.در ادامه نحوه آنالیز محاسبه ضریب باالسري آورده شده است البته ممکن است با تغییر قوانین یا براي پروژه

  هاي عمرانی از طریق مناقصه آنالیز هزینه باالسري طرح 3. 6. 6

فی که به هاي مختل درصدي از هزینه کل کار بیان شده است. دقت داشته باشید که این مقادیر با آنالیز قیمت هزینهدر جدول زیر سهم هر قسمت بصورت جداگانه و 

  عنوان باالسري برعهده پیمانکار است، بدست آمده است.



  
  (ضریب باالسري طرح عمرانی از طریق مناقصه) 1جدول 

  ابر است با:بنابراین ضریب باالسري طرح عمرانی از طریق مناقصه بر

  
  ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه 7. 6

که یک شده است. در اینجا قصد داریم با مسئله پرداختی آن و ضریب موردنیاز آندر مورد تجهیز و برچیدن کارگاه توضیحات کافی داده کلیات متره و برآورددر مقاله 

  مترور باید از آن براي برآورد بهره گیرد، آشنا شویم.

هایی که براي تجهیز و درنهایت پس از تحویل پروژه،  بها توضیحات کامل براي نحوه تجهیز و برچیدن کارگاه آمده است. مترور باید تمامی هزینه فهرست 4در پیوست 

  برچیدن آن، نیاز است را در جدولی لیست کرده و در محاسبات به کار گیرد.

ها باقیمت مقطوع و البته بدون قیمت است) آورده شده است. استفاده از واحد مقطوع (که در آن آیتم  1399ال بها ابنیه سفهرست 4در ادامه قسمتی از جدول پیوست 

توان واحد مشخصی را براي عملیات مربوط در هاي این جدول با آنالیزبها بوسیله مهندس مشاور محاسبه شده است و نمیبه این علت است که قیمت هر یک از آیتم

  نظرگرفت.



  
  )1399بهاي ابنیه فهرست 4(قسمتی از جدول پیوست 29ل شک

 مراجعه می 1399بهاي ابنیه فهرست 4بها براي تجهیز و برچیدن کارگاه آگاه شویم به پیوست  اما اگر بخواهیم از ضریب پرداختی کارفرما به پیمانکار طبق فهرست

  کنیم.

  
  )99فهرست بهاي ابنیه سال 4پیوست  17-2(بند30شکل 

طور که کند که این موارد داراي شماره آیتم هستند. همانطور که گفته شد مترور موارد مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه را در جدولی با قیمت مقطوع لیست می همان

 420301تجهیز و برچیدن کارگاه و کسر موارد  شده که پس از جمع مبالغ تمام موارد مربوط بهکنید، گفته مشاهده می 1399بهاي ابنیه فهرست 4پیوست  2-17دربند 

  درصد هزینه اجراي کار بیشتر باشد. 4تواند باشد)، نباید از  ها مقدار زیادي می(که جمع این آیتم  420104و  421104تا  421001و  420303تا 

واند ت شود. بنابراین سقف هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می از آن کسر می ها منظور سقف هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه نیست زیرا حجم زیادي از آیتمالبته این به

  درصد بیشتر یا کمتر باشد. 4از 

توان ادعاي بیشتري داشت. به عبارتی اگر شما با کارفرما به  درصد مبلغ پیمان است دیگر نمی 4در مواردي که در قرارداد ذکر شود که هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه 

اد داشته توانید ادعایی در رابطه با این بند از قرارداید دیگر نمیهایی بیشتري را پرداخت کرده  درصدي رسیدید ولی پس از تجهیز کارگاه متوجه شدید که هزینه 4ق تواف

  باشید.

مربوط به همان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، محاسبه تناسب پیشرفت عملیات، هاي تجهیز و برچیدن کارگاه که در جدول آمده است، به هریک از ردیف اما هزینه

  شود. وضعیت لحاظ میشود و در صورتمی



  درصد است که پس از اعمال ضریب پیمان قابل پرداخت است. 4تا  2,5هاي تجهیز و برچیدن کارگاه چیزي بین  طورمعمول هزینهبه یاد داشته باشید که به

  
  )99ي ابنیه سالفهرست بها4پیوست  2-4(بند  31شکل

رجوع  1399فصل تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست بهاي ابنیه  1-2دار آورد؟ براي جواب به بند توان ردیف ستارههاي تجهیز و برچیدن کارگاه می آیا در ردیف

  کنیم. می

  
  )99فهرست بهاي ابنیه سال  4پیوست  2(بند  32شکل 

  کار صعوبت ضریب 		8. 6

وند. اما در شهایی این ضریب محاسبه می مورد ضرایب طبقات و ارتفاع صحبت کردیم که به دلیل سختی کار در ارتفاع و طبقات بر اساس فرمول در 3-4و  2-4دربند 

خسارت  برانگیرند تا جهاي خاص به دلیل سختی کار در مواردي مانند تونل یا ترافیک یا معادن ضریبی تحت عنوان ضریب صعوبت کار در نظر می برخی پروژه

  پیمانکار ناشی از افت و کندي کار و راندمان کار باشد.

درصد است. به دلیل سختی کار جهت انتقال لوله  7هاي انتقال آب داراي شیبی بیش از عنوان نمونه فرض کنید پیمانکار یک پروژه انتقال خطوط آب هستید. زمینبه 

  گیرد. را در نظرمی 1,12یب بهاي رشته خطوط انتقال آب ضردر این شرایط فهرست

  
  )99فهرست بهاي خطوط انتقال آب سال  2پیوست  1(بند 33شکل 

  کارضریب مصالح پاي 9. 6

تره و کلیات مکند) در مقاله  کار (مصالحی که پیمانکار براي اجراي عملیات مورد نظر خود قبل از اجراي کار در کارگاه و در پاي کار خود انبار میدر مورد مصالح پاي

راي جواب کار استفاده کند چیست؟ بهاي خود در خصوص مصالح پاي وضعیت شده است. اما ضریبی که مترور باید از آن براي تنظیم صورتتوضیحات کافی دادهبرآورد 

  کنیم.رجوع می 1399بهاي ابنیه سال این سؤال به فهرست

  
  )99فهرست بهاي ابنیه  1پیوست  5(بند  34شکل 

نید طور مثال فرض کشود. به است و جهت تقویت بنیه پیمانکار این مقدار از هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، پرداخت می 0,7کنید این ضریب ر که مشاهده می طوهمان

و ضریب منطقه و باالسري و  0,7ضریب وضعیت خود باید اید، مترور در صورت کار تخلیه کردهاید و پايتن آجر فشاري سفارش داده  10عنوان پیمانکار که شما به

  د نه در ارتفاع!شون کار تخلیه میضریب پیمان را در مقدار برآوردي این مصالح ضرب کند. دلیل عدم استفاده از ضرایب ارتفاع و طبقه این است که این مصالح در پاي

کند یکبار هم از آیتم از کارفرما دریافت می 0,7ي کار (در اینجا آجر فشاري) با ضریب سوالی که شاید در ذهن ایجاد شود این است که پیمانکار یکبار هزینه مصالح پا

 ینه مصالح را دریافت مفهرست بها هزینه اجراي دیوار با آجر فشاري (که در بهاي واحد فهرست بها هزینه مصالح دیده شده است)، در اینصورت پیمانکار دو بار هزی

  پردازیم. وضعیت به این موضوع می ر می کند؟ براي رسیدن به این جواب در ادامه در قسمت تجمعی بودن برآورد صورتکند. تکلیف چیست؟ کارفرما ضر

  تعدیل ضریب 		10. 6



اربرد وضعیت و تأیید نهایی کارفرما ک هاي عمرانی بعد از تهیه صورت باشد. ضریب تعدیل در پروژهتعدیل در لغت به معناي معتدل کردن یا تقسیم از روي عدل می 

  وضعیت توسط مترور تهیه و ارائه شود. اي تحت عنوان دفترچه تعدیل صورت وضعیت باید دفترچه کند. در واقع بعد از نهایی شدن صورت پیدا می

ح و دستمزد هاي مصالرد بر پیمانکار ناشی از افت و خیز قیمتآنچه در این دفترچه مهم است و باید محاسبه شود ضریب تعدیل است. این ضریب براي جبران خسارت وا

   گیرد. موضوع تعدیل و ضریب تعدیل بسیار گسترده است. کارگرها و ماشین آالت (تورم موجود در بازار) مورداستفاده قرار می

  . نحوه اعمال ضرایب در صورت وضعیت7
  شود. بار بعدازآن استفاده میبار قبل از انعقاد پیمان و یکاز این ضرایب یکبهتر است بگوییم زمان استفاده از ضرایب چه موقع است؟ 

کند. اما اگر شما در گروه مترور پیمانکار مشغول به فعالیت قبل از انعقاد قرارداد، کارفرما توسط گروه مترور خود پروژه موردنظر را متره و مقادیر هر فصل را برآورد می

هاي اجرایی و برآورد فصلی از ضرایبی که توضیح داده شد(با توجه به نیاز و صالحدید پیمانکار)،  پیشنهاد قیمت پس از متره کردن نقشههستید بایستی براي ارائه 

  استفاده کنید.

و ضریب باالسري  بقاتبهاي ابنیه و تأسیسات مکانیکی و برقی استفاده شود و ضریب ارتفاع، ضریب منطقه، ضریب طفرض کنید در یک پروژه بایستی از فهرست

ی که باید تنها ضریبشوند. بها و مقدار تجهیز و برچیدن کارگاه، ضرایب وارد عمل میاند. پس از محاسبه مجموع مقادیر کارکرد فصول مربوط به هر فهرستشدهمحاسبه

کاري وجود داشته باشد که شامل ضریب ارتفاع شود مثل سنگ ، زیرا ممکن است در فصل مربوطه آیتمیقبل از محاسبه برآورد فصول اعمال شود ضریب ارتفاع است

ها و محاسبه کارکرد فصل، ضریب ارتفاع را در آیتم مربوطه لحاظ کرد چون بعد از محاسبه کارکرد فصل، به دلیل  در ارتفاع بنابراین بایستی قبل از جمع قیمت آیتم

 ها (قبل از جمع مقادیر فصول) مشخصعمال شدن نیست. بنابراین تکلیف ضریب ارتفاع در دل آیتماهاي مشمول و غیرمشمول ضریب ارتفاع، قابلجمع شدن آیتم

  شود.می

  اما تکلیف ضرایب طبقات و باالسري و منطقه چیست؟

کدیگر ضرب درپی در یصورت پیند بهآیشده در مرحله ارائه پیشنهاد قیمت توسط پیمانکار به دست میشده یا محاسبهضرایب باال که از جداول مربوطه و فرمول ارائه

شده شده توسط پیمانکار بر مقدار محاسبهشوند. درنهایت مقدار محاسبهبهاي موردنیازِ پیمان ضرب میي فهارستهمه  رآورد فصولشوند و درنهایت درمجموع قیمت بمی

ا استفاده خواهد هوضعیتد. از این ضریب پیمان، پس از عقد پیمان در صورتشو شود و ضریب پیمان یا ضریب پیشنهادي کل محاسبه می توسط کارفرما تقسیم می

  شد.

  کند. ها از آن استفاده میوضعیتشده و پس از عقد قرارداد مترور در صورتضریب تجهیز و برچیدن کارگاه نیز در زمان پیشنهاد قیمت محاسبه

صورت شده در مدت یک دوره بهوضعیت توسط مترور تنظیم شد و قیمت کارهاي انجامازاینکه صورتپس اما این ضرایب پس از عقد قرارداد کجا مورداستفاده هستند؟

ه تر در رابطه با آن توضیحاتی ارائه شد) تهیه شد، مترور باید در زمان تنظیم برگه خالصبها در قالب برگه خالصه مالی فصول (که پیش فصل با توجه به فهرستبهفصل

  ضرایب را لحاظ کند. اما چگونه؟ مالی فصول، این

ضریب  شوند. براي اعمالها مشمول ضرایب مختلفی میطور جداگانه در اختیار دارد که این قیمتمترور پس از تنظیم برگه مالی فصول، قیمت کارکرد هر فصل را به

  شود.ار باید قیمت برآوردي خود را تسلیم کارفرما کند) رفتار می ارتفاع همانند زمان پیشنهاد قیمت (یعنی قبل از عقد قرارداد و اجراي پروژه که پیمانک

ود ششوند و نهایت در قیمت برآورد فصل مربوطه ضرب خواهد شد. سؤالی که ایجاد میدرپی در یکدیگر ضرب می صورت پیضرایب طبقات، منطقه و باالسري نیز به

  گیرد؟ها چه ضریبی تعلق میوضعیتصورتاین است که به مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه، در 

، ضریب 1399بهاي ابنیه  فهرست 4پیوست  1-2شود، طبق بند در زمان برآورد و پیشنهاد قیمت، ضریبی که براي محاسبه مبلغ کل تجهیز کارگاه در نظر گرفته می

  باالسري است.

  
  )99فهرست بهاي ابنیه سال 4پیوست  1-2(بند35شکل 

 نیز 1399 ابنیه بهاي فهرست 4 		پیوست 2-4وضعیت تنها ضریبی که باید مورداستفاده قرار گیرد ضریب پیمان است که این موضوع دربند ه صورتاما در زمان تهی

 مبلغ به ريباالس ضریب که باشید داشته دقت). شوندمی ضرب جداگانه صورت به مربوطه فصل یا و آیتم هر در شد گفته که همانطور ضرایب سایر( است شدهاشاره

  ها لحاظ شده است. شود زیرا این ضریب در دل این قیمت قطوع تجهیز و برچیدن کارگاه، اعمال نمیم

  
  )99فهرست بهاي ابنیه سال 4پیوست  2-4(بند36شکل

) و ضرایب باالسري و پیمان و 1399بهاي ابنیه  فهرست 1پیوست  5(طبق بند  0,7اند از ضریب کار اعمال شود، عبارتضرایبی که باید در مقدار برآورد مصالح پاي

  شوند. درپی در یکدیگر ضرب میصورت پیمنطقه که به

  شود؟اما تکلیف ضرایب جزء چه می 



  
  وضعیت) (ضرایب مورد استفاده در صورت 2جدول 

  تجمعی چیست؟وضعیت . صورت 8
جام وضعیت هر ماه مقادیر کارهاي ان توسط مترور به صورت تجمعی است به این معنا که صورت هاي تهیه شدهوضعیت  منظور از تجمعی بودن صورت وضعیت، صورت

کنیم. متن آن  شرایط عمومی پیمان رجوع می 37وضعیت باید تجمعی باشد از کجا برگرفته شده است؟ به ماده  شده از ابتداي پروژه تا آن تاریخ است. اما اینکه صورت

  به شرح زیر است:

  
  شرایط عمومی پیمان) 37(ماده 37شکل 



ارهاي انجام وضعیت ک توان به این موضوع پی برد که مترور باید در پایان هرماه صورتکنید به استناد به این بند از شرایط عمومی پیمان می  همانطور که مشاهده می

  است. وضعیت معناي تجمعی بودن صورت شده تا آن تاریخ را تهیه و تنظیم کند و این به

دهیم. فرض کنید در یک پروژه پیمانکار براي شروع عملیات اجرایی خود به مقادیر مورد  اگر بخواهیم کمی بیشتر به این موضوع بپردازیم با یک مثال بحث را ادامه می

ریال است. در ماه اول کار خود، پیمانکار تنها  100کند. مقدار برآوردي این مصالح عنوان مثال یک تن شن، ماسه و سیمان تهیه کرده و در کارگاه نگهداري می  نیاز به

ریال خود را از مصالح پاي  100کند. پس از تأیید کارفرما پیمانکار  وارد می 1وضعیت شماره ریال) را در صورت  100مصالح پاي کار دارد و مترور مقدار برآوردي خود (

  کند. کار دریافت می

 گیرد. بنابراین پیمانکار در ماه دوم مصالح پاي کار ندارد و مترور باید در صورتکار می  کند و در فونداسیون خود بهه دوم، پیمانکار این مصالح را به بتن تبدیل می در ما

مربوط به خود دریافت کند (فرض کنید مقدار  از آیتممقدار مصالح پاي کار را صفر لحاظ کند و در عوض مقدار برآوردي اجراي عملیات بتن ریزي را  2وضعیت شماره 

به این معنا که  تهیه و اجراي بتنها (تصویر زیر) بیان شده است فهرست بها رجوع کنیم در شرح آیتم  8ریزي فصل  هاي بتنریال است)، اگر به آیتم  250برآوردي 

ند. در واقع تواند از این آیتم استفاده کشود) سپس با تهیه بتن و اجراي عملیات می کار محسوب میاي پیمانکار ابتدا باید مصالح بتن را تهیه کند (که همان مصالح پ

  قیمت مصالح بتن در این آیتم دیده شده است.

صفر است در نتیجه مقدار  کند و چون مبلغ مصالح پاي کاردر حقیقت مبلغ عملیات اجراي بتن را از کارفرما دریافت می  2وضعیت شماره پس پیمانکار در صورت 

  کند.ریال را از کارفرما دریافت می  250-100=  150ریال است که پیمانکار مقدار  250برابر  2وضعیت شماره برآوردي کل در صورت 

  
  )99فهرست بهاي ابنیه  8(آیتم مربوط به تهیه و اجراي بتن در فصل  38شکل 
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