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آموزش آنالیز بها به شیوه ای کاربردی

 چند .باشم داشته آنالیزبها خصوصا و برآورد و متره خصوص در کامل آموزش یه خواستممی که وقته خیلی من .عزیز دوستان سالم

 کالً و قیمت پیشنهاد و آنالیزبها بحث به شرکت چند فنی دفتر ولئمس عنوان به هم و کنممی تدریس برآورد و متره هم که هست سالی

 است شده صحبت مختلف هایوبالگ و هاوبسایت در نویسی وضعیت صورت خصوص در کافی اندازه به نظرم به .مشغولم برآورد و متره

:درسمون سر بریم خوب .کم خیلی آنالیزبها خصوص در اما

 :آن انجام ضرورت و بها آنالیز

 شده دعوت مختلفی پیمانکارهای از حاال. شود برگزار تومان صدمیلیون یاولیه مبلغ با ایمناقصه است قرار کنید فرض دوستان ببینید

 نماید ارایه را قیمت کمترین که که پیمانکاری ممکن حالت ترینساده در .کنند ارایه را خود قیمت و کنند شرکت مناقصه این در تا است

(.کرد خواهیم صحبت مفصالً برنده انتخاب و قیمت ترینمناسب دامنه تعیین مورد در بعداً البته.)بود خواهد مناقصه برنده

 :مهم سوال2

است؟ آورده کجا از را تومان صدمیلیون قیمت این (است مناقصه برگزاری دارعهده که کسی) کارفرما اوالً -1

 گویندمی متره عمل این به که است آورده بدست را احجام و مقادیر شود انجام است قرار که ایپروژه نقشه به توجه با ابتدا :پاسخ

 .است نموده ارایه پایه قیمت عنوان به را قیمت این و است نموده برآورد را آن بهافهرست در موجود هایقیمت روی از سپس

نماید؟ ارایه را خود قیمت باید اساسی برچه پیمانکار -2

 ریز به ریز برای را خود قیمت آن مقادیر براساس و بپذیرد را کارفرما یمتره کل ودر و احجام اینکه یا دارد وجود راه دو :پاسخ

-متره براساس و بزند برآورد و متره به دست خود اینکه یا و .آورد بدست را خود پیشنهادی قیمت آن براساس و نماید اعالم کار

 .است همین هم اصولی راه که.کند تهیه را قیمت پیشنهاد خود ی

 ارایه پیمانکار عنوان به را خود قیمت .دارد اقدام دست در ریال200222 مبلغ به را ایمناقصه فرما کار کنید فرض  (1مثال

 .نمایید

 :کارفرما توسط شده ارایه مالی یبرگه

 مترمکعب02 :مقدار - ریال 00822  هرمترمکعب سخت های زمین در خاکبرداری 202020

 مکعب متر هر سخت هایزمین در خاکبرداری است نوشته 88 سال بهایفهرست به توجه با که کنیممی مراجعه کارفرما مالی یبرگه به ابتدا

 . ریال00822
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 مترمکعب هر امروز مثالً که کنم محاسبه باید من .است شده تهیه 88 سال در ردیف این آنالیز اساس بر که است قیمتی این اما

 با شودمی برابر بنده قیمت کل حال .ریال00022 مکعب هرمتر کنید فرض دارد هزینه بنده برای چقدر پروژه اجرای محل در خاکبرداری

 یعنی . رسیممی76/0 عدد به000222/008222 کنم تقسیم کارفرما برقیمت اگر را 000222 حاال .ریال000222 با است برابر که00022×02

.بود مسئله این به پاسخگویی برای راه ترینساده این .دارد پلوس درصد76 کارفرما قیمت به نسبت من پیشنهادی قیمت

 

 

 

-می 88 سال بهایفهرست اساس بر کارفرما برآورد مبنای ... و باند و راه الکتریکی و مکانیکی تاسیسات ابنیه کارهای در حاضر حال در

 چون احتماالً گویممی خاطر این به باشدمی بهافهرست دفترچه در ردیف یک دارای احتماالً دهیممی انجام پروژه در ما که کاری هر .باشد

 .دهممی توضیح هاآن مورد در بعداً که باشند دارستاره واقع در و نباشند ردیف دارای هازآیتم ا بعضی است ممکن

 .دارد( رشد)پلوس ما قیمت گویندمی اصطالحاً باشد بیشتر کارفرما قیمت از ما پیشنهادی قیمت اگر 

.دارد( تخفیف)مینوس ما قیمت گویندمی اصطالحاً باشد کمتر کارفرما قیمت از ما پیشنهادی قیمت اگر  

 بود مردود ما قیمت صورت این در و بود ممنوع درصد ده از بیش مینوس و پلوس 88 بهایفهرست ابالغ از قبل  
 یا و فنی عالی شورای به بررسی برای هاقیمت بود خارج رنج این از بودند کرده ارایه که قیمتی پیمانکاران یهمه واگر

.شدمی داده ارجاع ریزی برنامه و مدیریت سازمان

 از قیمت یهاار در مینوس یا و پلوس درصد هر لحظه این تا88 سال بهایفهرست در ضرایب حذف به توجه با  
.ندارد منعی پیمانکاران سوی

:است ضروری شدت به نکته چند رعایت آنالیزبها در

جنبه شده ارایه قیمت کالً اینکه خاطر به باشد محرم واقع در و رازدار باید دهد انجام را کار این خواهدمی که کسی -1

 بسیاری در است ممکن این بنابر و .باشد داشته اطالع آن از هاپاکت بازگشایی زمان تا دنبای هیچکس و دارد محرمانه

 .مدیرعامل و باشم شده ارایه قیمت جریان در فنی دفتر مسول عنوان هب بنده فقط پروژه از

چنین انجام از امکان حد تا باید اوالً . بسپارند من به پیمانکار چند را مناقصه یک اسناد مثالً که آیدمی پیش گاهی -2

 هیچ به شدم مجبور هم اگر و نمایم خودداری(مناقصه یک در و همزمان صورت به پیمانکار چند برای آنالیز) کاری

 .نکنم دیگران شده ارایه قیمت خصوص در کسی به ایاشاره ناخواسته یا خواسته وجه

پیمانکاری به را کاری آنالیز بررسی از قبل و هستند سختگیر و حساس آنالیز به نسبت هاسازمان و ادارات از بعضی -3

 آنالیز بررسی با اما باشد مناقصه برنده شده ارایه قیمت به توجه با و مجموع در پیمانکار است ممکن حتی دهندنمی

 کار این بنابراین .نمایند واگذار سوم یا و دوم نفر به را کار و بدانند فنی نقص دارای و دار مشکل را ،آنالیز شده ارایه

 براثر پیمانکاری اگر چون ورزیم مبادرت آن انجام به سپس و کنیم پیدا تبحر خوب درآن باید و بوده کارحساسی

........... و بیندمی ما چشم از یقینا شود حذف مناقصه دایره از آنالیز در نقص

saze118.com

saze118.co
cm



3

:دهممی ادامه مثال یک با را بحث

 را202020 عدد .باشدمی 88 سال بهایفهرست در سخت هایزمین در خاکبرداری معرف واقع در آیتم این .بگیرید نظر در را202020 آیتم

 . است کار این انجام واحد نیز" مکعب متر".گویندمی آیتم شرح را" سخت هایزمین در خاکبرداری" و ردیف

؟ است آمده کجا از قیمت این اما .باشدمی ریال00822 قیمت دارای بهافهرست از ردیف این

.است مهم خیلی سوال این به پاسخ

 آیتم این برای جدول یک (اسبق ریزیبرنامه و مدیریت سازمان) جمهوری ریاست راهبردی نظارت و ریزی برنامه معاونت توسط ابتدا

 توسط درواقع و .دارد وجود"حمل" و" آالتماشین" و"مصالح" و"انسانی نیروی" هایستون جدول این در که است شده طراحی

 باید ساعت چند ساده کارگر یک سخت زمین در دست با خاکبرداری مترمکعب یک انجام برای که است گردیده محاسبه کارشناسان

 تعیین از پس...و چطور آالتماشین ؟ چقدر دارد اگر دارد؟ نیاز نیز دیگری انسانی نیروی به ساده کارگر از غیر کار این آیا کارکند؟

 برای معروفند بهاتجزیه جداول به که هاجدول این .اندآورده بدست را آیتم این قیمت کل در و اندنوشته هاجدول این در را هاقیمت مقادیر

 .هستند دسترس در و اندشده تهیه کارها یکلیه

 از استفاده جای به بهاتجزیه فرم در باشدمی مناقصه یک در شرکت جهت قیمت یارایه قصدمان که وقتی بهاآنالیز در

 این با واقع در و .کنیممی استفاده حمل، آالت، ماشین ، مصالح انسانی، نیروی روز هایازقیمت (بهافهرست) نت هایقیمت

 جمع با آوردیم بدست روش این به را ها آیتم یهمه روز قیمت که وقتی بعد .آوریممی دست به را آیتم هر روز قیمت کار

 .آید می بدست کار اجرای یهزینه راحتی به هاقیمت این کردن

saze118.com

saze118.co
cm



4

:رسدمی نظر به الزامی نکته ذکرچند جا این در

دنبال را آنالیز یک منطقی صورت به کنیممی سعی فعال و ایمنشده آنالیزبها معروف بخشنامه "0100" بخشنامه مباحث وارد هنوز -0

.کنیم

آگاهی حمل و آالتانسانی، ماشین نیروی مصالح، دستمزد روز قیمت به باید دهد انجام آنالیزبها کار دارد قصد که کسی -0

.باشد داشته

نظر مورد قیمت سپس شود اضافه پیمانکار وسود مالیات، ، بیمه ضریب باید آنها جمع و ها آیتم یهمه قیمت آوردن بدست از بعد -0

.شود ارایه

. دهیم ادامه عملی مثال یک با آموزش به بخشیدن عمق جهت کنیممی سعی ادامه برای

 ارایه را خود قیمت پیمانکار عنوان به شما .بگذارد مناقصه به 3077222 یاولیه مبلغ با را ایپروژه دارد قصد کارفرما (1مثال

 .باشندمی پیوست الزم اطالعات ضمنا .دهید

 ضریب قسمت در و شوند گرفته نظر در پیمانکار سود برای 2/1، مالیات و بیمه برای 70/1 ضریب عمرانی هایپروژه در
 28/1 در را ریال 002777 ما قبلی مثال در یعنی .باالسری ضریب برای 28/1 حداقل کل در یعنی .شوند وارد باالسری

. نمایممی اعالم را 99257 پیشنهادی مبلغ و نموده ضرب
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. نکردیم بررسی رو مربوط هایبخشنامه هنوز که کنممی یادآوری مجدداً کنم نوشتن به شروع اینکه از قبل

 این است آمده بدست هاجدول این اساس بر فهرست هایقیمت که باشدمی بهاتجزیه جدول یکسری دارای بهافهرست از ردیفی هر

 پر را هاجدول این است آمده پروژه این در که آیتمی هر برای ما( 0فرم میگن بهشون چرا میگم بعداً) هستند معروف 0فرم به ها جدول

 آالتماشین و حمل -انسانی نیروی -مصالح روز قیمت باید هاقیمت این .نویسیممی خود به مربوط جای در را هاقیمت واقعدر  و  کنیممی

 بهر . هزارتومان 62 تهران در اما باشد هزارتومان 82 مترمکعب هر امروز آبادان در است ممکن 002 بتن مثالً .باشند پروژه اجرای محل در

.را پروژه اجرای مکان هم و دهیممی روز قیمت واقع در و گیریممی رظن در رو زمان هم ،روز هایقیمت برای حال

 قیمت طبق اگر و دارد زیادی تاکید پیمانکار طرف از شده اعالم هایقیمت روی کندمی بررسی را پیمانکار آنالیز کارفرما که یتوق

 !!دهدمی پس او به را پیمانکار هایپاکت و شماردمی مردود را پیمانکار قیمت نباشند روز

 خواهند رد را آنالیز قوی احتمال هوگرنَ بگیرید رظن در رو اجتماعی تامین دستمزد حداقل که کنم عرض باید انسانی نیروی بحث در

، شود تقسیم 00/6 بر اگر که است تومان هزار00222 حدود کاری روز یک برای اجتماعی تامین دستمزد حداقل حاضر حال در مثالً کرد

 حداقل این کنم عرض باید اما . شود اعالم تومان 0600 باید حداقل ساده کارگر کار ساعت یک یعنی شودمی تومان0600 تقریباساعتی

 نظر به که است کرده رد  را آن کارفرما اما اندکرده لحاظ 0 فرم در 0802 ساعتی را ساده کارگر که امدیده من حتی و است ممکن مقدار

.است درستی بسیار کار من

 ساده کارگر یک گویممی من مثالً باشید مسلط کاربردیو  اجرایی صورت به هاقیمت روی باید باشید موفقی آنالیزور خواهیدمی اگر

 کارگر کار ساعت یک که صورتی در تومان7002 عدد به شود تقسیم ساعت8بر اگر که کندمی کار هزارتومان02 روزی تقریبا عسلویه در

 ساعتی شودمی باز که گیردمی هزارتومان02 روزی تقریبا اهواز در کار سفت بنای یک یا .است تومان0222 حدودا کردشهر در ساده

.تومان7002

 هایک درجه برای . کار سفت بنای کمک، 0 درجه کار سفت بنای ،0 درجه کار سفت بنای ،نوشته مثالً ها آیتم از بسیاری تجزیه در

 ساعتی حدوداً یک درجه کار سفت بنای گیردمی تومان72222 روزی بنا اگر مثالً کنید وارد بازار طبق رو استادکارها قیمت همان

 و حول را ها کمکی و بگیرید نظر در تومان7222 تقریبا یعنی یک درجه درصد هشتاد حدوداً رو 0 درجه کار سفت بنای ،تومان6022

.تومان0022 ساعتی کار سفت بنای کمک مثالً بگیرید رظن در ساده کارگر حوش

 زیادی حد تا که آوریممی بدست را آیتمی هر انجام روز یهزینه جدول هر هایردیف جمع با جدول تکمیل و هاقیمت نوشتن از بعد

 در کار اجرای یهزینه  آنها کردن جمع و پیشنهادی قیمت قسمت در مالی یبرگه در هاقیمت این کردن وارد با سپس .باشدمی واقعی

.شودمی مشخص روز به رظن مورد محل

 قیمت پیشنهاد فرم در شد هرچه و کنیم ضرب پیمانکار سود ضریب و مالیات و بیمه ضریب در را آمده بدست قیمت توانیممی حال

.بنویسیم
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 قیمت شما و باشدمی آجرکاری شما کار اعظم قسمت اینکه به توجه با گویدمی ما به مثالً قیمت تجزیه فرم بررسی با کارفرما اینجا در

 غیر شما توسط شده ارایه قیمت براین بنا باشدمی تومان62 آجر عدد هر قیمت امروز که حالی در یداکرده اعالم تومان02 را آجر عدد هر

 روز قیمت شما هایقیمت گویدمی مثالً یا .کندمی رد را ما آنالیز و ندارید را کار اجرای توان شدن برنده صورت در شما و بوده قولعم

 رو مواردی همچنین دادم انجام که هاییپروژه از بسیاری در من .نیست منطقی شما آنالیز و ایدنکرده لحاظ را مالیات و بیمه ضریب اما است

 را خود قیمت آن برطبق که است اساسی و پایه آنالیزبها بگم بهتر یا و باشدمی شده ارایه قیمت از دفاع آنالیزبها واقع در .کردم مشاهده

.دهیم ارایه معقولی هایقیمت هاپروژه در تا کندمی کمک ما به آنالیز .ایمآورده بدست

: کل در

.نیست استناد قابل اصال و دارد و داشته آموزش و یادگیری یجنبه صرفا گفتم حاال تا که روشی هر و قیمتی هر -0

نخواهیم برنده یقینا کنیم اعالم روز قیمت از باالتر قیمت کاری هر یا و چیزی هر برای اگر ما ،کنار به فرما کار بررسی اصال -0

 اعالم رو روز قیمت شهیهم است بهتر آنالیز بررسی بحث از خارج پس شد خواهیم ضرر متحمل کنیم اعالم کمتر هم اگر .شد

 کم صورت در که!!!!!!مصالح قیمت کردن کم با نه و شویم نزدیک شدن برنده مرز به پیمانکار سود کردن زیاد و کم با و کنیم

 !!!!داشت خواهد پی در آوارگی شدن برنده و عوامل قیمت کردن

کنممی سعی من . کنند پیگیری بحث آخر تا و نکنند عجله دوستان شمندمهخوا دارد وجود آنالیز در زیادی و ریز نکات و مسائل -0

 .کنم بیان رو جدیدی مسائل تمرین هر در

، 002 بتن اگرشد مثال باشد معقول باید کل در( عوامل جمع) آوریدمی بدست0 فرم در هرآیتم برای که کلی هاییمتق -0

 طور به است نداده رخ اشتباهی اگر یا و است شده اشتباه جایی احتماال هزارتومان02 مترمکعب هر یا هزارتومان022 هرمترمکعب

.آید بدست معقول قیمت آیتم برای کل در تا دهید تغییر را عوامل قیمت متناسب

 به توجه با و آنالیزبها جدول توی بردم رو مالی هایآیتم تکتک ابتدا .ذارممی و پرکردم رو جداول شده گفته مطالب به توجه با

 یهزینه هاآیتم روز قیمت کردن جمع با سپس پیداکردم رو آیتم هر روز قیمت انسانی نیروی و حمل - آالت ماشین - مصالح روز قیمت

 و مالیات و بیمه جبران برای درصد هفت)080/0 ضریب پیمانکار سود نیز و مالیات و بیمه به توجه با بعدش آوردم بدست را پروژه اجرای

 را پیشنهادی قیمت باالسری هزینه و ابنیه هزینه جمع با درنهایت امنظرگرفته در باالسری ضریب رابرای (پیمانکار سود برای درصد02

.کنید توجه هافرم به .امکرده محاسبه

 :تذکر

.دارد آموزشی یجنبه اصرف امکرده استفاده که هاییقیمت و رقوم و اعداد یهمه
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دوستانی که تا اینجای رو میذارم برای دانلود .امیدوارم 0100خواهیم بحث اصلی رو شروع کنیم اما قبل از اون بخشنامه معروف حاال می

ی دستی بعدش هم کنم بعد یه پروژهامه رو تفسیر میمن اول بخشن بحث رو خوندن اول بخشنامه رو خوب بخونن تا بریم سر مطلب اصلی.

.بها با نرم افزار تکساآموزش آنالیز

.باشد شده کارشناسی قیمت یک واقع در و باشد چهارچوب یک دارای دهیممی ارایه که قیمتی تا دهیممی انجام آنالیزبها ما  اوال ً(

 این گفتیممی قبالً مثال برای.  کارفرما برای هم و شودمی روشن پیمانکار برای هم آمده بدست قیمت مبنای آنالیزبها انجام با دوماً (

 معلوم دقیق آنالیز انجام با و  امروزه اما داندمی خدا است آمده کجا از تومان میلیون ده این حاال سازیممی تومان میلیون ده ازای در را دیوار

 آنالیز بررسی با و راحتی به واقع در و ...و بنا نفرساعت چند ماسه چقدر سیمان چقدر شودمی آجر یهزینه چقدر دیوارکشی برای که است

.برد پی شده ارایه قیمت بودن اصولی یا و بودن اساس بی به توانمی0100 بخشنامه قالب در شده ارایه

 آن ینتیجه در شود انجام زیاد دقت با و درستی به مراحل این که صورتی در که است شده طی زیر روال بهاآنالیز انجام با سوماً (

 زیر صورت به روال این که کارفرما نه و شودمی متضرر پیمانکار نه و بود خواهد اصولی قیمت یک پیمانکار توسط شده ارایه هایقیمت

:است

 بهافهرست طبق سپس شودمی مشخص کارها احجام و مقادیر و شوندمی متره دقت به نظر مورد عملیات هاینقشه ابتدا

 براساس و نظر مورد های فرم طبق نظر مورد برآورد نهایت در و شودمی برآورد نظر مورد عملیات (88بهای فهرست معموالً)

.شودمی استخراج روز قیمت و شودمی آنالیز یا و تجزیه 0100 یبخشنامه

 چند سوال:

 چی؟ یعنی ساعت نفر در 22000/2 مثال کنید باز میشه را آنالیز داخل اعداد و دهید توضیح را ساعت نفر میشه

 یک انجام برای اینکه یعنی داریم یک درجه کار رنگ نفرساعت 22000/2 مثالً به  نیاز کاری رنگ مربع متر یک برای شودمی گفته وقتی

 .کند کار باشدمی ثانیه0/0 یا دقیقه21/2 معادل که ساعت22000/2 0 درجه کار رنگ نفر یک باید کاری رنگ مربع متر

 چیه؟ مفهومش 0 فرم در عامل ضریب

 مصالح قسمت در اگر مثال .است شده رگرفتهظن در رتیپِ کردن لحاظ و جبران برای واقع در است شده استفاده 0 فرم در که ضریب این

 .شودمی استفاده قابل غیر یا و شکندمی که است آجرهایی تعداد کردن لحاظ برای واقع در است شده قید آجر برای 20/0 ضریب

 پروژه داریم قصد االن .کردیم آنالیز را کوچک پروژه یک و شدیم آشنا آنالیزبها با گام به گام صورت به گذشته هایقسمت در

 به قدم صورت به که است فرم0 دارای معروف بخشنامه این .رویممی پیش0100 معروف بخشنامه اساس بر بار این اما کنیم آنالیز را دیگری

 .دهیممی قرار بررسی مورد را هافرم این قدم

 آنالیز0100 بخشنامه بر منطبق را پروژه این ادامه در .باشدمی (ردیف) آیتم7 دارای پروژه این .باشدمی تمرینی پروژه یک نظر مورد پروژه

.نماییممی استخراج را پروژه اجرای روز قیمت و کنیممی
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 خودی به بها آنالیز بحث در متره خالصه و ترهم ریز .رویممی مالی برگه سراغ مستقیم و داریم نیاز مالی برگه به آنالیزبها انجام برای 

.کنندنمی حل ما از مشکلی خود

 تجهیز ضریب بجز ضرایب گرفتن درنظر با را ردیف هر ریالی مقدار باید 0100 بخشنامه هایفرم مجموعه از0 شماره فرم تکمیل برای

 به بزرگ از ترتیب به را ها ردیف همه سپس و( امنگرفته نظر در ضریبی پروژه این در من البته) بیاوریم بدست باالسری ضریب و کارگاه
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 ترتیب به هاردیف مالی برگه در باشید داشته توجه .است شده معروف بها نزولی فرم به 0 شماره فرم همین برای (.نزولی) بنویسیم کوچک

 قرار کوچک به بزرگ از ترتیب به خود بهای براساس هاردیف 0100 بخشنامه 0 شماره فرم در اما گیرندمی قرار هم سر پشت خود شماره

 .کنید دقت آن به خوب دهممی قرار که امکرده تنظیم پروژه این برای را 0 شماره فرم من .گیرندمی

.کنند دنبال را پروژه این سپس نمایند مطالعه را آن دوستان امیدوارم امگذاشته را 0100 بخشنامه قبلی هایآموزش در 

 .دهیممی انجام را زیر مراحل0 شماره فرم تکمیل برای

 درصد باید حال .کردیم مرتب کوچک به بزرگ ترتیب به شانمالی بهای اساس بر را هاردیف 0 شماره فرم در باشید داشته بیاد اگر

 و نموده تقسیم پروژه کل بهای بر را ردیف هر بهای است کافی کار این برای .بنویسیم آن کنار مداد با و آوریم بدست را آیتم هر مالی

 اگر که است ریال0000222برابر 262020 آیتم بهای پروژه این در مثال .آید بدست آیتم هر مالی وزنی درصد تا کنیم ضرب صد عدد در

.رسیممی درصد01/02 عدد به کنیم ضرب صد عدد در و نماییم تقسیم است ریال 00206022 همان که پروژه کل بهای بر را آن

.آوریم بدست را ها آن مالی وزنی درصد و کنیم تکرار را عملیات این نیز ها ردیف سایر برای باید
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 این و نماییم انتخاب شودمی پروژه کل درصد70 برابر حداقل درصدشان مجموع که را هاییردیف باید بخشنامه طبق بعد یمرحله در

 مجموع پروژه این در مثال .است ضروری حداقل یکلمه به توجه فرم این در .نماییم درج0 شماره فرم در آیتم شماره ترتیب به را هاردیف

.است درصد82/61 برابر اول ردیف0 برای وزنی درصد

 خورند؟می دردی چه به 0 و 0 شماره فرم که اینجاست سوال

.نماییمنمی آنالیز را هاردیف بقیه و کنیممی تجزیه و بریممی 0 شماره فرم به را0 شماره فرم در موجود هایآیتم فقط ما اینکه پاسخ

.دهممی قرار که امکرده تنظیم را 0 شماره فرم پروژه این در من

 و در هرکیلوگرم ساخت برای که شده مشخص مثالً و شده تهیه کارکارشناسی ساعت هزاران اساس بر 0 فرم در موجود اطالعات

 ضریب یک کردن اضافه با مورد این که پردازدمی ... و استراحت به را خود کاری زمان از درصد0 ساز پنجره و در آهنگر هر آهنی پنجره

 بتونی خودت تا باشی خبره خیلی باید اینکه یا .دارد وجود راه دو نیز دارستاره هایآیتم خصوص در اما .است شده مشخص 0 ستون در20/0

 وجود بهاشون تجزیه که دارستاره آیتم به نزدیک هایآیتم از میتونی راه این در و کنی تنظیم مختلف عوامل برای دقیق مقادیر با رو0 فرم

 که کسانی درصد11 و تریه ساده بسیار راه اون که بذارم و کنم آماده رو0 شماره فرم توضیحات تا دباشی منتظر اینکه یا .کنی استفاده داره

....میکنن استفاده راه اون از هستن کار این تو
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.کنیممی توجه زیر نکات به آموزش یادمه در اما . آوردیم بدست رو پروژه ریالی درصد70 ،آموزش اینجای تا

 پروژه باالی ریالی درصد70 آوردن بدست و 0 شماره فرم تکمیل از بعد 0100 بخشنامه جداول طبق آنالیزبها انجام برای

.ببریم 0 شماره فرم به آوردیم بدست0 شماره جدول در که را هاییآیتم باید یعنی .0 فرم نه برویم 0 فرم سراغ به باید

-قسمت در 0 شماره فرم نمونه .است آمده بدست بهافهرست هایآیتم قیمت آن برپایه واقع در که است فرمی 0 شماره فرم

 و آیتم هر انجام در دخیل عوامل است شده تهیه شده کارشناسی کار ساعت هزاران براساس که فرم این در .دارد وجود آموزش قبلی های

.است آمده بدست بهافهرست آیتم هر قیمت عامل هر موجود هایقیمت برپایه و شده محاسبه شانرتیِپِ ضریب و مقدارشان

 ردیف در فقط که تفاوت این با کنیممی فادهاست مدیریت سازمان توسط شده ارائه جداول همان از دقیقا آنالیزبها انجام در ما 

 بیل ساعت0/2 باید ماشین با خاکبرداری انجام برای مثال وقتی که باشید داشته توجه دوستان .نماییم استفاده روز هایقیمت از باید هاقیمت

 انجام برای امروز که است مشخص دقیقا خوب بوده ریال002222 88 آنالیز در مکانیکی بیل کار ساعت هر قیمت که کند کار مکانیکی

 در آنالیزبها انجام برای ما خاطر همین به اندشده تغییر دستخوش ها قیمت فقط و است نکرده تغییری مکانیکی بیل کار ساعت0/2 آیتم این

.کنیممی استفاده عوامل روز قیمت از مدیریت سازمان خود هایقیمت بجای 0 فرم

 و 0 فرم به کنندگان بررسی توجه اصل که کنندمی توجه پیمانکار آنالیزبهای به شدت به امروزه مختلف هایسازمان در

 حدودا کیلوگرم هر میلگرد قیمت االن مثال کنیم استفاده مصالح روز هایقیمت از باید دقیقا فرم این در که است آن در مندرج هایقیمت

 پیمانکار اسناد روی و شد خواهد حذف مناقصه دور از پیمانکار قطعا کنیم اعالم تومان0822 را میلگرد قیمت ما اگر که است تومان0222

 برنده قدیمی روال به هنوز و دارد صوری جنبه فقط بها آنالیز جاها از بعضی البته .باشد برنده اگر حتی"بها آنالیز در ایراد" نویسندمی

.شودمی مشخص مناقصات

 برای مثال شود توجه اجتماعی تامین سازمان دستمزدها حداقل بخشنامه به انسانی نیروی قسمت در شده ارایه هایقیمت در 

 کنممی واگذار خودتان به را آن محاسبات که ساده حساب طبق دستمزد حداقل االن دارد را دستمزد کمترین معموال که ساده کارگر

.شودمی بها آنالیز به ایراد شدن وارد باعث کنیم قید 0 فرم در این از کمتر اگر که است تومان0676 هرساعت

 آیتم در اگر یعنی دهیم تغییر را آن نباید وجه هیچ به و باشد ثابت باید آنالیزی هایآیتم یهمه در عامل هر قیمت 

.باشد تومان0822 ساده کاگر کار هرساعت پروژه آن هایآیتم یهمه در باید تومان0822 ساده کارگر ساعت هر کردیم قید202020

 شودمی پایان در مثال کنیممی آنالیز روز قیمت با ما هاپروژه از بعضی در .کنیم استفاده روز هایقیمت از االمکان حتی 

 مقداری اینکه یا بیاوریم پایین 0 فرم در را هاقیمت باید ما بنابراین کند اعالم پلوس درصد8 که دارد راراص پیمانکار اما پلوس درصد00

 که کنیم گوشزد پیمانکار به است بهتر کنند تغییر باید فاحش صورت به ها قیمت اگر اما دهیم کاهش را پیشنهادی باالسری ضریب

.است خودش متوجه مسئولیتش آنالیز به ایراد شدن وارد درصورت
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 و سال چند این در خودم تجربیات وحاصل اندنیامده ایجزوه یا کتاب هیچ در امنوشته آنالیز خصوص در حاال تا که مطالبی

 !!! زدن سرم توی را اسناد هابعضی گرفتن خسارت ازم گهگاهی شنیدم بد حرف بارها است مختلف کارفرماهای و پیمانکارها با کارکردن

 را الزم یبهره امیدوارم دهممی قرار وطنانم هم و دوستان اختیار در اخالص قبَطَ در رو هااین یهمه آوردم بدست رو تجربیات این تا ... و

.شوممی متذکر متعاقباً که دارد وجود نیز دیگری نکات .ببرند

 با رو پروژه این 0 فرم نیز بعد قسمت در و امداده قرار تغییر بدون و بهاییفهرست صورت همان به رو پروژه این 0 هایفرم من

.کنید مقایسه دقیقاً تا دهممی قرار روز هایقیمت
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 قبلی آموزش ضمیمه 0 فرم که باشید داشته توجه دوستان .دهممی قرار روز قیمت با رو پروژه این 0 فرم ،آموزش بعدی قسمت در

 روز هایقیمت از حتماً باید آنالیز در و نیستیم هافرم این هارای به مجاز ما که بوده مدیریت سازمان توسط شده ارایه هایفرم همان دقیقاً

 .امداده قرار ترعمیق یادگیری نهایت در و مقایسه برای صرفاً رو قبلی هایفرم من که کنیم استفاده
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