
:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

ریز متره ابنیه

:نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار  :نماینده مشاور 

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

6654مترمکعب030104132.2029.656.97خاکبرداریرداری کل سطح 1

341مترمکعب15.419.046.97کسری سطح

6314آیتمجمع

1

2

1

1

:نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار 

واحدعرضطول

:نماینده مشاور 

عملیات خاکی باماشین- فصل سوم

متر مکعب030104

 متر20خاکبرداری در زمینهای سخت با هر وسیله مکانیکی حمل مواد حاصله تا فاصله 

فصل سوم

شرح عملیات

ف
دی

ر

030104

مالحظاتارتفاع

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

186مترمربع060101123.71.50قالب بندی محیط کل1
25مترمربع06010116.61.50قالب بندی محیط آسانسور2
1257مترمربعRW806020221235.11 الی RW1قالب بندی دیوار برشی 3
584مترمربعRW9060204232.29.07قالب بندی دیوار برشی 4
5

6

7

8

9

10

11

12

2052آیتمجمع

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره

فصل پنجم

شرح عملیات

:نماینده کارفرما 

واحدعرضطول

:نماینده مشاور 

مالحظات

ف
دی

ر

060101 تهیه وسایل و قالب بندی فوالدی

قالب بندی فوالدی- فصل ششم

050101

ارتفاع

:نماینده پیمانکار 

متر مربع



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزنمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

5028910412کیلو گرم   070201214936.64954.830  پی گسترده28  میلگرد آجدار طولی نمره 1

469049711کیلو گرم070201216231.54954.830  پی گسترده28  میلگرد آجدار عرضی نمره 2

35901795کیلو گرم07020117952.000  پی گسترده18  میلگرد جلدی نمره 3

100783آیتمجمع

آیتم

474699828کیلو گرم2807020198284.83میلگرد تقویتی طولی و عرضی،باال،نمره 1

4998110348کیلو گرم28070201103484.83میلگرد تقویتی طولی و عرضی،پایین،نمره 2

97450آیتمجمع

آیتم

2231462کیلو گرم2807020122314.83چاله آسانسور نمره 1

531110کیلو گرم180702012554.83چاله آسانسور نمره 2

:نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار  :نماینده مشاور 

070201  میلیمتر برای بتن28تهیه وبریدن و خم کردن میلگردآجدار به قطر تا  

(AII)مسلح باسیم پیچی الزم

کارهای فوالدی با میلگرد-فصل هفتم 

 میلیمتر برای بتن28تهیه وبریدن و خم کردن میلگردآجدار به قطر تا  

(AII)مسلح باسیم پیچی الزم

 میلیمتر براي بتن مسلح28تهیه وبریدن و خم كردن میلگردآجدار به قطر تا  

(AII)باسیم پیچی الزم

070201

070201

کیلو گرم070203

کیلو گرم070202

فصل هفتم

واحدکسریطولشرح عملیات متر طولیکه واحد

ف
دی

ر

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزنمشابهطبقاتفهرست بها

201000کیلو گرمنقل از صفحه قبل

18میلگرد 12591کیلو گرمRW807020226165.1162962.00 الی RW1میلگرد طولی دیوار برشی 3

16میلگرد 6608کیلو گرمRW807020221712341821.58 الی RW1میلگرد عرضی دیوار برشی 4

25میلگرد 11490کیلو گرمRW907020221629.0729393.91میلگرد طولی دیوار برشی 5

18میلگرد 6392کیلو گرمRW90702022473431962.00میلگرد عرضی دیوار برشی 6

10میلگرد1071کیلو گرمRW8070202152360.3116230.66 تا RW1کل سنجاقک ها 7

10میلگرد701کیلو گرمRW9070202125920.411062.720.66کل سنجاقک ها 8

25میلگرد 371کیلو گرم0702021761.25953.91میلگرد بولت زیر صفحه ستون ها9

20میلگرد1781کیلو گرم07020215841.22712.482.50میلگرد بولت زیر صفحه ستون ها10

22میلگرد 295کیلو گرم0702021801.2398.43.00میلگرد بولت زیر صفحه ستون ها11

32میلگرد105کیلو گرم0702021131.2716.516.330میلگرد بولت زیر صفحه ستون ها12

14میلگرد 40028کیلو گرم0702021010829.65320221.25میلگرد طولی روی سقف ها عرشه13

10میلگرد 21039کیلو گرم070202109932.2318780.66میلگرد طولی روی سقف ها عرشه14

10میلگرد 1367.52کیلو گرم070202101414.820720.66میلگرد طولی روی شمشیری پله ها15

10میلگرد 1593.24کیلو گرم07020210713.424140.660میلگرد عرضی روی شمشیری پله ها16

17

306434آیتم

واحدمتر طولطول

:نماینده مشاور 

ف
دی

ر

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره

کیلو گرم070202 جمع

مالحظات

:نماینده پیمانکار 

فصل هفتم

یکه واحدشرح عملیات

:نماینده کارفرما 



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

91مترمکعب080102119060.10بتن مگر کف کل کف فونداسیون1
2

91آیتمجمع3

91مترمکعب80104119060.10سانتی متر روی فونداسیون110

1359مترمکعب0801059061.50بتن کل فونداسیون گسترده1
189مترمکعبRW8080105375.110 الی RW1بتن دیوار برشی 2
118مترمکعبRW9080105139.070بتن دیوار برشی 3
700مترمکعب080105107000.10بتن سقف ها4
44مترمکعب08010510440.10بتن شمشیری پله ها5

2682

 250تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یاشکسته، با 

.کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن

عرض

ف
دی

ر

 متره فصل هشتم

شرح عملیات

آیتم

واحد

متر مکعب

80104

40101

80105 . کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن300تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یاشکسته، با 

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره

مساحت

:نماینده کارفرما  :نماینده مشاور 

مالحظات

آیتم

جمع

بتن درجا-فصل هشتم 
150تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یاشکسته، با 

.کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن
80102

ارتفاع

:نماینده پیمانکار 



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادردیف

وزن-حجم-سطحطبقاتفهرست بها

آیتم

7000متر مربع16070610700سقف طبقات1
440متر مربع1607061044سقف راه پله2

7440آیتمجمع

1

2

3

4

جمع

سقف سبک بتنی-فصل دهم 

 متره فصل دهم  و فصل یازدهم

مالحظاتشرح عملیات

ف
دی

ر

ارتفاع واحدعرضطول مساحت

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره 

:نماینده مشاور 

تهیه و اجرای تاوه فلزی ماندگار برای پوشش سقف به همراه گل میخ ها و

اتصاالت مربوط

متر مربع100203

160706

:نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار 

آجرکاری وشفته ریزی-فصل یازدهم 



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزنستونبعد ستونفهرست بها

مساحت(فوالد کاویان) st37ورق سیاه 

1*1

آیتم

1 BPL   (t=25)090104196صفحه ستون3526کیلو گرم

2 BPL   (t=30)090104235صفحه ستون461کیلو گرم

3 BPL   (t=50)090104392صفحه ستون282کیلو گرم

2607P L 20کیلو گرمC-109010443.461.2157ستون  4

243778Avr P L 25,35کیلو گرمC-209010420243ستون  5

134379Avr P L 25,35کیلو گرمC-2a09010410243ستون  6

57624Avr P L 25,35,50کیلو گرمC-30901044294ستون  7

1228Avr P L 25,35کیلو گرمC-40901041157ستون  8

60411Avr P L 25,35,50کیلو گرمC-50901044288ستون  9

10090104
11090104

504296آیتمجمع

واحد

0.72

50.16

55.3

52.44

17.99

1.96

عرضطول

090204

پروژه متره

 متره فصل نهم

مالحظاتیکه واحدشرح عملیات

ف
دی

ر

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

متر مکعب

:تا تاریخ:                      از تاریخ

49

:نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار  :نماینده مشاور 

کارهای فوالدی سنگین-فصل نهم 
تهیه و نصب ستون متشکل از یک یا چند تیرآهن یاناودانی یا نبشی، که وصله های اتصال و

.یا ورقهای تقویتی در آن به کار رفته باشد، ب هطور کامل
090104

7.82





:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزنمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

5381Pکیلو گرم090211380.6236بالها - P G 1تیر  1   L   30

2197Pکیلو گرم090211380.49118جان - P G 1تیر  2   L   15

11760Pکیلو گرم0902111200.5196بالها - P G 2تیر  3   L   25

4399Pکیلو گرم0902111200.3994جان - P G 2تیر  4   L   12

42669Pکیلو گرم0902114520.4236بالها - P G 3تیر  5   L   30

16570Pکیلو گرم0902114520.3994جان - P G 3تیر  6   L   12

70090Pکیلو گرم0902118940.40196بالها - P G 4تیر  7   L   25

33614Pکیلو گرم0902118940.494جان - P G 4تیر  8   L   12

81818Pکیلو گرم09021110880.4188.00بالها - P G 5تیر  9   L   20

34794Pکیلو گرم09021110880.4178.00جان - P G 5تیر  10   L   10

11I P  E 42کیلو گرم16090211410.40 

303334کیلو گرمجمع
:نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار 

واحدعرضطول

:نماینده مشاور 

تهیه و نصب تیرحمال متشکل از یک تیرآهن یا ناودانی بدون وصله یا ورقهای

.تقویتی، همراه با جوشکاریهای الزم در محل اتصال با عضو دیگر

 متره فصل نهم

مالحظاتشرح عملیات

ف
دی

ر

یکه واحد

090211

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزنمشابهطبقاتفهرست بها

1

2I P  E 6249کیلوگرم22090211238.5026.2 

3I P  E 21122کیلوگرم2409021168830.7 

4I P  E 18844کیلوگرم2709021152236.1 

5I P  E 1551کیلوگرم1809021182.518.80 

6I P  E 1826کیلوگرم2009021181.522.4 

7J1 -1062کیلوگرم090211300.3118بالهاP  L  15

8J1 - 749کیلوگرم90211300.3278جانP  L  10

9J2 -2668کیلوگرم0902111140.378بالهاP  L  10

10J2 - 2370کیلوگرم0902111140.3363جانP  L   8

112IP E 18+2PL100x1809021111.7337.60441کیلوگرم

122IP E 18+2PL100x180902118.50.2157.00267کیلوگرم

13IPE 18 - 5678کیلوگرم09021130218.80راه پله

14

10962کیلوگرم9021163 8ورق 15

1879.8کیلوگرم9021178 10ورق 16

واحد

اتصاالت
174

24.1

پروژه متره

 متره فصل  یازدهم

مالحظاتشرح عملیات

ف
دی

ر

یکه واحد عرضطول

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

سه طبقه: ساختمان 

:تا تاریخ:                      از تاریخ



23876کیلوگرم9021194 12ورق 17

18
90211 15ورق 

1652کیلوگرم118

19
90211 20ورق 

44431کیلوگرم157

20
90211 25ورق 

40376کیلوگرم196

90211 30ورق 
43005کیلوگرم235

90211 35ورق 
6302کیلوگرم274

 40ورق 
90211

314
2198کیلوگرم

90211 45ورق
3477کیلوگرم353

378کیلوگرم690021163نبشی 

315کیلوگرم890021163نبشی 

390کیلوگرم109021178نبشی 

242067

9.85

جمع

6

5

5

254

14

183

23

7

206

283







:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

15
آیتم

16

688مترمکعب1104027140.40.23.5پیرامونی - cm 20دیوار 17
130-مترمکعب11040272920.21.6کسری پنجره ها18
372مترمکعب1104021053.20.23.5راه پله و آسانسور - cm 20دیوار 19
45مترمکعب211040211480.13.06- و 1- طبقه cm 10دیوار داخلی 20
29مترمکعب1104021940.13.06 همکفcm 10دیوار داخلی 21
446مترمکعب11040271820.13.5 طبقاتcm 10دیوار داخلی 22
15مترمکعب110402730.23.5 پاسیوCm 20دیوار 23
31مترمکعب1104021140.40.21.1جان پناه24
37مترمکعب110402153.20.23.5خرپشته25
26110402
27110402

1533مترمکعبجمع

110205 1:6.و مالت ماسه سیمان (سانتی 10 , 20)دیوار یک آجره با آجر فشاری 

آجر کاری- فصل یازده 

پروژه متره

عرض

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

 متره فصل یازدهم

مالحظاتشرح عملیات

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول



:نماینده مشاور  :نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار 



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

699متر مربعپشت بام1
2

3

4

5

6

699آیتمجمع

آیتم

7.50متر مربع11302011-طبقه 1
847متر مربع1302017سرویس،حمام،آشپزخانه در طبقات2
14متر مربع1302011عایقکاری کف پاسیو3

868جمع

 متره فصل  یازدهم  وفصل سیزدهم

مالحظاتشرح عملیات واحد

عایق کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و یک الیه گونی برای بام

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

سه طبقه: ساختمان 

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره

:نماینده مشاور  :نماینده پیمانکار 

متر مربع

عایق کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک الیه گونی برای سطوح حمامها، توالتها

:نماینده کارفرما 

عایقکاری رطوبتی-فصل سیزدهم

7.5

121

13.70

130201

متر مربع

ف
دی

ر

ارتفاع عرضطول

699



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

6 * 4قوطی 3027کیلوگرم1601047137.26554.62اتاقها-(کل)چهار  چوب پنجره ها1

فرانسوی2183کیلوگرم1601047145.85683.84سرویس و حمام -(کل)چهارچوب درها 2

1179کیلوگرم1601041445.802554.62چهار  چوب و درب انباری3

فرانسوی2167کیلوگرم1601047136.25643.84اتاق ها -(کل)چهارچوب درها 4

78کیلوگرم160104712.4174.62سرویس عا-(کل)چهار  چوب پنجره ها5

کیلوگرم6160104

8633

ف
دی

ر

یکه واحد واحدطول متر طول کل

:نماینده مشاور  :نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار 

کارهای فوالدی سبک-فصل شانزدهم
تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهنی ازپروفیلهای تو خالی، با جاسازی و

.دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوشکاری وساییدن الزم
160104

جمع

 متره فصل سیزدهم وفصل شانزدهم

شرح عملیات

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

سه طبقه: ساختمان 

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره

مالحظات



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

3440متر مربع1802027140.43.5دیوار پیرامونی1

130-متر مربع18020272920.21.6کسر پنجره2

3234متر مربع18020271323.50دیوار داخلی طبقات

180.18-متر مربع1802027132.20.9کسر درب اتاق ها

4893متر مربع1802027زیر سقفها

1

2

3

4

11257مترمربعجمع

699

اندود کاری وبندکشی-فصل هیجدهم

 متره فصل هجدهم

مالحظاتشرح عملیات واحدطول ارتفاععرض

ف
دی

ر

سانتیمتر،روی سطوح قایم2.5 اندود گچ و خاک به ضخامت تا 

:نماینده مشاور  :نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار 

180202

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره و برآورد



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

6

آیتم

168متر مربع1803097اندود سیمانی کف سرویس و حمام1

2180309
14متر مربع18030911اندود سیمانی کف نور گیر3

4180309
483متر مربع18030971اندود سیمانی کف آشپزخانه طبقات5

6180309
699متر مربع180309اندود سیمانی  قسمت بام7

8180309
61متر مربع180309اندود سیمانی بام خرپشته9

10

1425آیتمجمع مترمربع180309

 متره فصل هجدهم

مالحظاتشرح عملیات

سطوح افقی، با مالت ماسه .  سانتیمتر، روی 3اندود سیمانی به ضخامت حدود 

:1سیمان 
180309

24

14

69

:نماینده مشاور  :نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار 

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول عرض

699

61

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره و برآورد



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

111مترمربع190202761.22.2در ورودی   هال1
180مترمربع1902027130.92.2در ورودی   اتاق خواب پیلوت2
3190202
151مترمربع1902027140.72.2در ورودی  سرویس ها4

1764مترمربعMDF1902027723.5کمد دیواری ها ورق 

1

2206جمع

190202 کالف در چوبی با چوب نراد خارجی

واحد عرض

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره و برآورد

 متره فصل نوزدهم

مالحظاتشرح عملیات

کارهای چوبی-فصل نوزدهم

:نماینده مشاور  :نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار 

ف
دی

ر

ارتفاع طول



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

126متر مربع20010673کاشی کاری حمام و سرویس ها1
1386متر مربع20010673کاشی کاری آشپزخانه2
3

4

5

6

7

8

9

10

10

11

1512

6

66

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره و برآورد

200106. دسیمتر مربع6 تا 5کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از 

 متره فصل بیستم

مالحظاتعرضشرح عملیات

:نماینده مشاور  :نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار 

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول

کاشی و سرا میک کاری-فصل بیستم 



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

23متر مربع2105037سرامیک کف سرویس ها
23

آیتم

2097متر مربع21050331فرش کف سه طبقه زیرین1
4893متر مربع21050371فرش کف طبقات2
161-متر مربع1-2105037کسری سرویس ها و حمام3
42105034.60

6829آیتمجمع

مالحظات

فرش کف-فصل بیست و یکم  

 متره فصل بیستم و فصل بیست و یکم

شرح عملیات

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره و برآورد

عرض

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول

23

210503فرش کف

مترمربع210503
:نماینده مشاور  :نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار 

699

699

23.00



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

1

6364متر مربع180202گچ و خاک دیوار2
7689متر مربع18020311گچ و خاک سقف3
3210متر مربع180215سفید کاری دیوار4

7689متر مربع18021611سفید کاری سقف

آیتم

2370متر مربع2204053نمای کل ساختمان1
426-متر مربع1-220405719کسری پنجره ها2
59متر مربع22040572تراس ها3
متر مربع4220405

متر مربع5220405

متر مربع6220405

2003جمع
:نماینده کارفرما 

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول

تهیه و نصب سنگ پالک نما

شرح عملیات

اندود کاری با گچ- ادامه فصل هجدهم 

:نماینده مشاور  :نماینده پیمانکار 

180203اندود گچ

220405

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره

790

3.20

4.20

 متره فصل بیست و دوم

مالحظات عرض

699

699



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

1

2

آیتم

776متر مربع220504111243دیوار راه پله ها1
881متر مربع22050431963.06دیوار سه طبقه زیرین2
19متر مربع2205041476.203.06دیوار انباری ها3
متر مربع4220504

متر مربع5220504

متر مربع6220504

متر مربع7220504

متر مربع8220504

متر مربع9220504

متر مربع10220504

متر مربع11220504

1676جمع

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره و برآورد

واحد

:نماینده مشاور  :نماینده کارفرما :نماینده پیمانکار 

ف
دی

ر

ارتفاع

تهیه و نصب سنگ در سطوح عمودی

 سانتیمتر2 تا 1.5 به ضخامت

مالحظات

220504

طول

 متره فصل بیست و دوم

عرضشرح عملیات



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

140متر مربع220504101140.040.10دیوار پیرامونی1
127متر مربع220504711820.10داخلی طبقات2
52متر مربع220504111470.10راه پله ها3
15متر مربع2220504111480.10-و 1-داخلی 4
9متر مربع22050411940.10داخلی همکف5
28متر مربع2205041476.000.10داخلی انبار ها6

372آیتمجمع

آیتم

291متر مربع231101713پنجره های  طبقات1
35متر مربع231101714پنجره های  سرویس و حمام2
889متر طول2311017127متر طول کل پنجره ها3

326آیتمجمع

3.20

0.36

231101.متر مربع /. 75  مساحت U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل تا ،

مترمربع

 سانتیمتر از انواع1 سانتیمتر و به ضخامت 10تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 

.سنگ چینی
220703

کارهای پالستیکی- فصل بیست سوم

:نماینده کارفرما 

ف
دی

ر

ارتفاع واحدطول

:نماینده مشاور  :نماینده پیمانکار 
مترمربع231101

220703

 متره فصل بیست و دوم  وفصل بیست و سوم

مالحظاتعرضشرح عملیات

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره 



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

شیشه دو جداره291متر مربع240406713شیشه کل پنجره های اتاقها1

شیشه دو جداره35متر مربع240406714شیشه کل پنجره های سرویس ها2

3

شیشه دو جداره326آیتمجمع

آیتم

92متر مربع2407061121.23.5دودبند های راه پله ها1
2

3

4

92آیتمجمع5

مترمربع

عرض

برش و نصب شیشه-فصل بیست وچهارم

واحدطولشرح عملیات

3.20

0.36

:نماینده کارفرما 

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره و برآورد

مالحظاتارتفاع

240401

.رنگی (بازتابنده) میلیمتری رفلکتیو 4تهیه و نصب شیشه 

 متره فصل بیست و چهارم

ف
دی

ر

مترمربع240706

:نماینده مشاور  :نماینده پیمانکار 

240401تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود

240706



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

41960گیلو گرم25250301/معادل وزن ستونها 1

41960آیتمجمع

آیتم

408کیلوگرم250302کل 1

408آیتمجمع

آیتم

408مترمربع250304کل 1
2

3

408آیتمجمع

250301.تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی اسکلت فلزی

تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی کارهای فلزی به استثنای 

.اسکلتهای فلزی
250302

گیلو گرم250301

مترمربع250302

:نماینده کارفرما  :نماینده مشاور 

250304.تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی ،  به استثنای اسکلتهای فلزی

مترمربع250304

:نماینده پیمانکار 

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره و برآورد

ف
دی

ر

یکه واحد

 متره فصل بیست و پنجم

مالحظات عرض

رنگ آمیزی-فصل بیست وپنجم

واحدطول شرح عملیات



:کارگاه 

:کارفرما 

:مشاور 

مقدارتعدادتعدادردیف

وزن-حجم-سطحمشابهطبقاتفهرست بها

آیتم

250401582دوبرابر آیتم  بخش چوبی1

2

582آیتمجمع

آیتم

3210مترمربع250501مجموع فصول مربوط قبلی1

3210آیتمجمع

آیتم

7689مترمربع250502مجموع فصول مربوط قبلی1

7689آیتمجمع

3210

7689

250501.تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی اندود گچی دیوارها و سقفها

طول

250401

مترمربع250401

واحد شرح عملیات

.تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر کارهای چوبی

 متره فصل بیست و پنجم

مالحظات عرض

ف
دی

ر

ارتفاع

:قطعی شماره / صورت وضعیت موقت

:تا تاریخ:                      از تاریخ

پروژه متره و برآورد

مترمربع250501

:نماینده کارفرما  :نماینده مشاور 

250502.تهیه مصالح و اجرای رنگ پالستیک کامل روی اندود گچی دیوارها و سقفها

مترمربع250502

:نماینده پیمانکار 


