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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی
و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29ار  مکور   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی اد نام

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسکات   و مراکک   نظران صاحب ،کارشناسان سازمان از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و گاهآ اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نی  صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 ،بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنوان به ،تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بی  سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
9ی  المللی الکتروتکن بی  کمیسیون،1

(IEC) 

3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)کشور در 

 آخکری   از ،کشکور  خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند  می فعالیت

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،علمی پیشرفت اا 

 حفک   ،کننکدگان  مصکر   از حمایکت  بکرا   ،قکانون  در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی ،اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ،عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبکار   عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ،کشکور  محصکوالت  برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید . اجبار  را آن بند درجه

 آزمایشکگاه  ،محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم صدور گواای و ممی   ،بازرسی ،آموزش ،مشاوره در زمینۀ

 اسکاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ،سنجش وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراک  اا

 بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ،الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط

 فلک ات  یارع تعیی  ،سنجش وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( ،یکااا المللی بی  دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن اا عملکرد

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها

 

                                                 
1- International Organization for Standardization  

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 

www.farjadfanavaran.com 09130424732-09136783090

@far
jad

.fa
na

va
ran

p



 ج


 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 « ي  طراحی پروژهتحلیل هزينه در مرحله براي انجام و تهیه گزارش رويه استاندارد »

 

 سمت و/ يا نمايندگی یس: ير

 یخاکی،عل

   عمران سازه()دکتر

 

تربیت دبیر عضو ایئت علمی دانشگاه 

 شهید رجایی

 

  دبیر:

 مردوخی، شااو 

 )کارشناس مهندسی عمران(

 

 اداره ک  استاندارد استان کردستان

 کارشناس 

  (اسامی به ترتیب حرو  الفبا: )اعضا

 ابراایمی.، سیده آزاده

 (IT)کارشناسی مهندسی 

 

 انوسخدمات کامپیوتر  اور

 ابراایمی، سید رضا

   ادبیات زبان انگلیسی(دانشجو  دکتر)

 

 ، محمد علی ارجمند

 (دکتر  ژئوتکنی )

 

عضو ایات علمی دانشگاه آزاد اسحمی 

 واحد سنندج

 

تربیت دبیر عضو ایئت علمی دانشگاه 

 شهید رجایی

 

 اشرفی، عاد 

 )کارشناسی مدیریت بازرگانی(

 

 ان اداره استاندارد استان کردست

 ستان دوست راد، احسانب

 )کارشناسی مهندسی صنایع(

 

 ترکیبی،اسعد

 )کارشناسی مهندسی عمران(

 

 روش ،فاتح

 کارشناسی مهندسی کامپیوتر، نرم اف ار

 شرکت مهندسی توازن

 

 

آزمایشگاه فنی و مکانی  خاک 

 کردستان 

 

 پارس جنوبی  12مرحله  مدیر اجرایی 

 شرکت مپنا
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 ابوالفض  ،سلطانی

 )دکتر  زمی  شناسی(

 

 طاارطلوع د ،محمد

 )دکتر  معمار (

 

 طریقت،امیر

 دکتر  عمران()

 

 عباسی رزگله، محمد حسی 

 کارشناسی مهندسی مواد()

 

 

 عرفانیان تقوایی،فاطمه 

 )کارشناسی آموزش زبان انگلیسی(

 

 

تربیت دبیر عضو ایئت علمی دانشگاه 

 شهید رجایی

 

ر تربیت دبیعضو ایئت علمی دانشگاه 

 شهید رجایی

 

تربیت دبیر عضو ایئت علمی دانشگاه 

 شهید رجایی

 

 سازمان ملی استاندارد 

کارشناس اداره نظارت بر اجرا  

 استاندارد

 

 سازمان ملی استاندارد 

معاون روابط عمومی و دفتر ارتباطات 

 بی  المل  سازمان ملی استاندارد ایران

 

  مجید ،فرزاد

 ر()کارشناسی تکنولوژ  نرم اف ا

 

 شرکت کنتر  پروژه کهربا

 مدیربرنامه ری   و کنتر  پروژه
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گفتارپیش

-پکیش  ککه «     طراحی پروژهتحلی  ا ینه در مرحله برا  انجام و تهیه گ ارش رویه استاندارد »د استاندار

یکصکدوچه  و  در و شده تدوی  و هیهوسط سازمان ملی استاندارد ایران تت مربو  اا درکمیسیون آن نویس

 اسکت،  گرفتکه  قکرار  تصویب مورد 93/99/1323مور  مدیریت کیفیتاستاندارد  ملی کمیتۀ اجحسسومی  

 ایکران،  صکنعتی  تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این 

  .ودشمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب

خکدمات،   و علکوم  صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا  پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ایک    تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید ل وم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنکابرای ،   . گرفکت  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 

 منبع و ماخذ  که برا  تدوی  ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است: 

 
ASTM E1804:2012, Standard Practice for Performing and Reporting Cost Analysis during the 

Design Phase of a Project 
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 ي  طراحی پروژهتحلیل هزينه در مرحله براي انجام و تهیه گزارش رويه استاندارد

 هدف و دامنه کاربرد 1

  انجام وتهیه گ ارش تحلی  ا ینه در مرحلهروشی منظم جهت   ارائه اد  از تدوی  ای  استاندارد

 پروژه است. طراحی 

 متخصصان مالیبی  متخصصی  طراحی، صاحبان و  به اف ایش سطح تباد  اطحعات استانداردای  استفاده از 

 . منجر می شود ،ا ینه را فراام می آورند در خصو که خدمات مشاوره 

 .آوردیروشی ساختار یافته و منظم جهت پشتیبانی از تصمیم گیر  در مورد طراحی فراام م، استانداردای  

فراام  ا  جدو  بند  شدهچارچوبی برا  اطحعات تاریخچه، برا  متخصصان طراحی و ا ینه استانداردای  

 نی  استفاده نمایند.    آتیدر پروژه اا اطحعاتآورد تا آنها بتوانند از ای  می

  مراجع الزامی 2

داده شده است. اا ارجاع مدارک ال امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 بدی  ترتیب آن مقررات ج یی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن 

به آنها ارجاع داده شده مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار 

 اا مورد نظر است.است، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه اا  بعد  آن

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد ال امی است:

 
2-1  ASTM E631: Terminology of Building Constructions 

2-2  ASTM E833: Terminology of Building Economics 

2-3  ASTM E1369: Guide for Selecting Techniques for Treating Uncertainty and Risk in the 

Economic Evaluation of Buildings and Building Systems 

2-4 ASTM E1557: Classification for Building Elements and Related Sitework—

UNIFORMAT II 

 اصطالحات و تعاریف 3

 .رودکار میبه 9-9و  1-9مطاب  بنداا  اصطححات و تعاریف ارائه شده د در ای  استاندار
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  کلیات 4

 است، تا  ساختمانی پروژهی  طراحی  فازبرا  تحلی  ا ینه در  سازمان یافتهروشی  استانداردای   4-8

 تخاذ نمایند.مناسب را ا اتد تصمیمنتا بتوان هفراام آوردمشاور و کارفرما را اطحعات مورد نیاز برا  

به منظور استفاده در پروژه اطحعات نهایی  دایشک پیشنهاد  برا   ی  دستورالعم  استانداردای   4-2

  آورد.نده را فراام مییاا  آ  پروژهپیش بینی ا ینه

 ربردکااهمیت و   5

ا  یافتهسازمان ششده، که می تواند رو ات و انتقا  اطحعاتسطح ارتباط موجب اف ایش استانداردای   7-8

ا  ا ینهاقحم  امچنی  اب ار  برا  شناسایی ه وفراام آورد طراحی پروژه  طیدر اا برا  کنتر  ا ینه را

 . باشدمی   اولیهدر برآوردااو تغییرات  تعار غیر م

، تروراام،  نهاداا  مالیپیمانکاران، کارفرمایان، کارگ اران،  شام  استانداردای  استفاده کنندگان  7-2

 مدیریت موف  برا استند که به نوعی   افراد  کلیهو  ااارزیاب، معماران داخلیمعماران، مهندسان، 

  .ددارن یتمسئولتعیی  شده مرتبط در قالب ی  بودجه اا  محوطهو  ساختمان طراحی ی 

 د:شواستفاده  گ ارشموارد زیر از ای  استاندارد جهت در  7-1

 طراحی    ا ینه تحلی  خدمات به منظور -

   قبلی واا  پیش بینی شدها ینه اا  طراحی جار  با برآوردمقایسه ا ینه -

   مراح  طراحی.دای در کلیهپاسخ -

بودجه پروژه فراام تامی  اا  و بررسی استراتژ  اب ار  برا  تحلی  گ ینه اا  طراحی استانداردای   7-4

 می آورد.
 جزئیات سطح بر اساس انواع برآوردها   6

 از برآوردهدف  6-8

 از مهم متنی و فرم برآورد در پایان ار فازطحعات اآور  دستورالعم  تحلی  ا ینه شام  جمع 6-8-8

 ومدارک فنی است. تکوی ، ااکروکیبرنامه، عبارت از طراحی  فرآیند

 استفاده نمود.توان میاز ای  استاندارد داشته باشد، اا  ساختمانی معینی برا  ار پروژه که بخش

   فرمت یای  است که برآورد در  مستل مطر  پیشنهاد  پیمانکاران  با آنالی  بها برآورداا مقایسه  6-8-2

 خحصه نویسی شود. 1اصلی

                                                 
1- MasterFormat 
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    برنامه اي برآورد  6-2

 1پیش بینی نشدهاا  ا ینه، وساز اا  ساختشام  ا ینه پیش طراحی)فاز صفر( -برنامهبرآورد  6-2-8

-آور  داده  فرآیند طراحی برا  جمعاولیه اا  مرتبط با ساخت وساز  است که ای  برآورد از مرحله ینهوا

گ ارش حاص    شوند، و نتیجه  پروژه تعیی  میضوابط تعریف شدها  منظم از   شیوهاا  پروژه بر پایه

 . آوردرا فراام میتیم طراحی برا  پایه اا  ا ینه شده، معیاراا و

)نظیر ساختار آنالی  بها  قالب ابتدایی با استفاده ازی  در پیش طراحی)فاز صفر( -برنامهبرآورد  6-2-2

برآورداایی با استفاده از عناصر اصلی، انجام  ،)نظیر ساختار شکست(اا  اولیهشکست(انجام می گیرد. تحلی 

 .ندکرا میسر میک    و ا ینه (برا  ار متر مربع  واحد سطح )ا ینه

محاسبه و  3-9 بند استاندارد 3-3فوق العاده طراحی با استفاده از تکنی  ریس  مطاب  بند اا  ا ینه

  لحاظ گردد.

 طراحی شماتیک مرحله يبرآورد  6-1

طراحی امکان برآورد ا ینه اولیه را بر اساس معیاراا  اصلی فراام می آورد. فراام  شماتی برآورد  6-1-8

-عمومی زمان، اطحعات اولیه مشخصات اساس طر  اولیه طبقات، طر بر  آنالی  بهااس آوردن برآورد بر اس

پارامتراا  از ، مکانی  و برق ساختمان امکان پذیر است. ا سازه معمو پایان پروژه و اطحعات  بند 

 . پروژه استفاده کنیدساختمان در تعیی  ا ینه اا  خط یا مسیر پایه 

اا  اد  توانید از ا ینه اا  اد  استفاده نمایید. ا ینهاند میوضع نشدهوقتی معیاراا  خا  انوز 

اا  فوق العاده طراحی با استفاده از ا ینهطراحی است.  اا فعالیتراانما  تیم طراحی در طو  انجام 

 محاسبه و لحاظ گردد.  3-9بند استاندارد  3-3تکنی  ریس  مطاب  بند 

 

با برآورد برنامه وجود دارد ای  مقایسه اطحعاتی را فراام  شماتی امکان مقایسه برآورده طراحی  6-1-2

 می آورد تا متخصصی  طراحی بتوانند تغییرات را از زمان آخری  برآورد انجام شده شناسایی نمایند. 

 طراحی تکوين مرحله يبرآورد  6-4

تعیی  کمیت عناصر کلید  و مهم ساختمان است. کمیت طراحی شام   تکوی آمادگی برا  برآورد  6-4-8

-میمحاسبه می گردد تا ا ینه نهایی ار بخش مشخص شود.  ب مواد مصرفی در قیمت واحد کارمواد با ضر

 .نهایی ار قسمت از طراحی دست یافتتوان از ای  روش برا  رسیدن به قیمت 

العاده ا ینه . محاسبه فوق  برآورد قبلی گردد اقحم کمی شده و قیمت پارامتراا  ساختمان باید جایگ ی

 مکان پذیر می باشد.ا 3-9بند  مطاب طراحی با تکنی  ارزیابی ریس  

                                                 
1- Impact fee 
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به صورت  طر  تکوی اصلی خحصه ساز  نمایید. برآورد بند  را در قالب تکوی برآورد طر   6-2-9

را با برآورد طراحی  طر  تکوی د وقتی امکان پذیر است که بخواای ب آنالی  بهابازساز  مجدد در قال

برآورد طراحی که وارد فرمت یا قالب جدید شده است اصو  و قاعده مشخصی برا   شماتی  مقایسه نمایید.

 ورد. با طر  شماتی  فراام می آ طر  تکوی ترجمه یا انتقا  برآورد 

 ساخت فازمستندات برآورد  6-7

و دقی    مشرو ساخت پروژه بر اساس اطحعات  ا ینهد برآور فازساخت آخری  مستندات برآورد  6-7-8

یه و آماده نمایید. امچنی  پروژه است. در ای  مرحله شما باید اطحعات کمی را در قالب فرمت اصلی ته

ا ینه قیمت اا  ارائه شده بر رو  مواد، نیرو  کار انسانی و تجهی ات باید در ای  بخش صورت بند  تقسیم

 پذیرد. 

اصلی استفاده نمایید.  فرمتاز  تکوی ساخت نهایی، برآورد طر  و مستندات برآورد ا  مقایسه بر 6-7-2

 ه نمایید. سبمحا 3-9بند  مطاب فوق العاده طراحی را با تکنی  برآورد ریس  

ا  را برا  قالب بند  کنید تا داده اا  تاریخچهآنالی  بها  برآورده سند ساخت را مجدداً مطاب  6-3-3

 .گردده اا  آتی ساخت و ساز فراام ا ین

  در خصوص برآوردبا پیمانکار اصلی  توافق 6-6

اصلی  فرمتپروژه. خحصه ساز  برآورداا با استفاده از  برا  مقایسه برآورداا  مستق  -تواف  6-6-8

 پیمانکار اصلی. قالبمقایسه با  سهی جهت ت

 .باشدالزم  ممک  است ها  طراحیمرحله یرسیدن به تواف  بر اساس برآورداا برا  تمام  6-6-2

  گزارش فرمت 5

اا  توسعه جهت پاسخ به نیازاا  پروژه از ای  فرمت استاندارد برا  گ ارش تمام ا ینه اا و طر   5-8

 استفاده نمایید. 

 اطحعات زیر را ارائه داید –صفحه عنوان  5-8-8

 نام پروژه  5-8-8-8

 مح  پروژه  5-8-8-2

 ع برآوردنو  5-8-8-1

 تاریخ گ ارش برآورد 5-8-8-4

 آدرس و نام تیم طراحی 5-8-8-7

 نام و آدرس شرکت مشاوره ا ینه اا 5-8-8-6

 (نباشدمحرمانه  کهدر صورتینام و آدرس صاحب و مال ) 5-8-8-5

 را بگنجانید: نام ار بخش و شماره صفحه مندرجات فهرست 5-8-2

 شرکت به عهده گرفته را توضیح داید. که  ییااهوظایف: به طور خحصه ا ین کلیات 5-8-1
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اندازه ساختمان و کاربر  آن، مواد  مکان پروژه، مکان و تکوی  سایت،: به طور خحصه توصیف پروژه 5-8-4

به کار رفته در خارج و نما  آن، سطح پایانی و نهایی داخ  و نقش و کاربرد خا  تأسیسات و امکانات را 

 شر  داید. 

در مورد برآورد: ای  بخش شام  مححظات، فرضیات و اطحعات کسب شده از تیم اایی داشتیاد 5-8-7

 کارگاه و تحقیقاتی است که برا  احداث پروژه انجام گرفته است.  نمتخصص طراحی، ناظرا

پروژه که از منابع غیر از منابع و اسناد موجود در ساخت و ساز فعلی  مستنداتای  بخش شام  نظریات، 

 می باشد.  اابخش یادداشتباشد. طبقه بند  زیر اساس کار سازمان برا  دسته بند  ت آمده میبدس

یادداشتها  کلی شام  بحث در مورد شرایط پروژه، پیش بینی اا  سود / قیمت و نظرات کلی  5-8-7-8

 در مورد پروژه ساخت و ساز پیشنهاد  یا صرفه جویی اا  خا  مربو  به شرایط محلی است.

یادداشتها  مربو  به بحث در مورد موارد مربو  به مح  کارگاه و توجهات و نگرانی اا   5-8-7-2

 مربو  به آن 

اا و آماده شده است و یا بخشآنالی  بها یادداشتها  مربو  به ساختمان که قب  از اعما  آن در 5-8-7-1

 اصلی. فرمتقسمتها  خا  مربو  به 

ان ریس  که برا  تعیی  فوق العاده طراحی مشخص شده است. پیش برا  می  یتحلیل تهیه 5-8-7-4

 بینی احتما  ساخت و سازاا  آتی و تشدید یا اف ایش مقدار قیمت یا ارزش سازه.

بخش ا ینه اا را  .پذیردخا  و ج ئی انجام می ترتیبلی به از مطالب مهم و کاا خحصه ساز  5-8-6

اا بر اساس اا  کلید ، ا ینهاا  خا ، ا ینه)برا  مثا  ا ینهماییدکلی نکوتاه و قاب  فهم درگ ارش 

 ا ینه طبقات( ای  بخش می تواند شام  موارد ذی  باشد: ،) متره برآورد ا ینه( متراژ زمی 

 خحصه کلی  5-8-6-8

 کارگاه )تجهی  و توسعه  ( تکوی خحصه  5-8-6-2

 خحصه کار ساختمان 5-8-6-1

 خا )در صورت وجود( خحصه سازه اا  5-8-6-4

 برآورد اسناد قرارداد()صرفاً  آنالی  بهاخحصه  5-8-6-7

و نظریات در مورد چگونگی تغییر آن از برآورداا  اا باید شام  اطحعات اا  مقایسه ا ینهخحصه 5-8-5

ارزیابی اولیه  قبلی به برآورد فعلی باشد. وقتی گ ارش اولی  برآورد است، طراحی برنامه باید به عنوان معیار

 برا  مقایسه مورد استفاده قرار گیرد.

برا  طراحی شماتی ، برنامه و برآورداا  توسعه و اجرا  طراحی مورد آنالی  بها ا ینه اا در 5-8-5-8

قرار می گیرد. برآورد اسناد ساخت و ساز با برآورد توسعه طراحی و بخشها  تخصصی اصلی آن مورد  مقایسه

 :تهیه کنید  زیر کرد. گ ارش خحصه مقایسه ا ینه اا را به شقرار می گی مقایسه

 واریانس برآورد فعلی برآورداا  قبلی زیر گروه اا

 339, 999،999 12 ,9399, 999،999 13 ,399, 999،999 کار کارگاای
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 تغییرات بی  برآورداا را به شک  زیر سازماندای و ترتیب بند  نمایید:مشرو  توضیحات  5-8-5-2

 دالی / نقطه نظرات واریانس یر گروه ااز

 (139, 999،999)فوق العاده ا ینه برا  فضاساز  339, 999،999 کار کارگاای

 (339, 999،999)اف ایش کمیت استحکامات زمینی 

 (139, 999،999)ش فوق العاده برا  نور کارگاه اکا

 

تیم طراحی و مهندسی  سنجش ا ینه اایی استند که برا  ح طراحی راه جایگ ی دیگر موارد  5-8-1

است  در خصو  ای ی یو یادداشتها اا  جایگ ی گ ینهاست. ای  بخش شام  ارائه ا ینه اا   قبو قاب  

 گ ینه اا  جایگ ی . تمام گ ارشات ج ئیات است یا خیرای  ا ینه با دیگر موارد پیشنهاد  یکسان  آیاکه 

 :باشدشام  موارد زیر  باید

 معیاراا  برآورد پایه یفتوص 5-8-1-8

 پیشنهاد   اا جایگ ی  توصیف 5-8-1-2

 خحصه ا ینه اا برا  اضافه کردن یا کااش دادن از برآورد اصلی 5-8-1-1

 تعدی  شرایط عمومی، قیمت و اف ایش بها 5-8-1-4

 اطالعات مورد نیاز در هر مرحله از طراحی 1

مورد نیاز  است که باید توسط تیم متخصص طراحی  مستنداتدانده اطحعات و  زیر نشان فهرست 1-8

 مرحله از برآورد تهیه گردد.ار در 

تعیی  کننده بودجه ساختمان است. برآورد  مرحله  ای   –پیش طراحی)فاز صفر( -برنامهبرآورد  1-8-8

در  ا ینه اا شام  پارامتراا و مقادیر مشخص ساختمان، پرداخت نهایی سطو  و فعالیت اا  پیشرفت کار

 کارگاه است. متخصصی  ا ینه به اطحعات زیر نیاز دارند:

آن. برنامه شام  اطحعات  اا ویژگیج ئیات کاربر  پروژه، اادا  ساختمان و  –برنامه طراحی  1-8-8-8

مواد  است که به منطقه یا زمینی که سازه در آن ساخته می شود مربو  است. ای  اطحعات شام  فضااا، 

 ستم اا  ساختمانی نی  می باشد.تجهی ات و سی

 محدودیتها  ا ینه و فوق العاده ا ینه  1-8-8-2

درباره خاک و سنگ و مح  دسترسی به  اطحعات موجودپیکره و ترکیب کارگاه، محدودیتها،  1-8-8-1

 سرویسها  آب و برق در ن دی  سازه.

بیرونی و شک  و پیکره کف زمی  اطحعات کلی در مورد بلند  یا ارتفاع ساختمان در نگاه  1-8-8-4

 ساختمان

 متخصصی  ا ینه اا به اسناد زیر نیاز دارند.–طراحی شماتی   فازبرآورد  1-2

 تکوی  کارگاه 1-2-8

 پارکینگ و مح  عبور و مرورال امات  1-2-8-8
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 درجه بند  یا رتبه بند  ساختمان پس از اتمام  1-2-8-2

 اا  مکان اصلیاا و طر نقشه 1-2-8-1

 راه ح  مهار آب در انگام طوفان 1-2-8-4

 مح  تأسیسات آب و برق یا انرژ  موجود 1-2-8-7

 دیواراا  نگه دارنده یا حائ  در دور کارگاه  1-2-8-6

 ال امات نور پرداز  و روشنایی کارگاه  1-2-8-5

 کاراا  ساختمان 1-2-2

 اا  طبقه اصلی بنانقشه 1-2-2-8

  عمومیمشخصات  1-2-2-2

 اا  دیوار خارجیقسمتها یا بخش 1-2-2-1

 سیستم اا  لوله کشی، برق و مکانی  ) ال امات تجهی ات پیشنهاد (  کلیات 1-2-2-4

 برنامه زمانی پایان کار بر اساس نوع اتاقها 1-2-2-7

 سیستم پی یا فوندانسیون سازه 1-2-2-6

 اسکلت و سازه  معمو  سیستم 1-2-2-5

 سیستم سقفگ ینش  1-2-2-1

 ساختاراا  خا  سازه یا بنا  1-2-1

 نوع سازه ) پ ، آالچی  یا غیره(  1-2-1-8

 ابعاد طراحی زمی  و ارتفاع آن 1-2-1-2

 متخصصی  ا ینه به اسناد زیر نیازمندند: –پیشرفت طراحی  مرحله  برآورد  1-1

 کارگاه )تجهی  و توسعه( تکوی  1-1-8

نا یا ساختمان و بهساز  انجام شده ) شام  تمام محلها  نقشه اا  کارگاه و مح  شام  مح  ب 1-1-8-8

 گذر و عبور و مرور، تأسیسات آب و برق، خروج اضطرار  و مح  سازه یا اسکلت عمود  سازه یا بنا( 

 اطحعات توپوگرافی )اطحعات توپوگرافی  خطی و مهندسی( 1-1-8-2

 زمینی و خطو  زیر زمی ( مح  دسترسی به آب و برق) با ذکر تمام سازاا  زیر 1-1-8-1

 اطحعات و نقشه اا  تخریب 1-1-8-4

 ساختمان و اسکلت یا سازه اا  خا  1-1-2

 نقشه اا  طبقات موجود  1-1-2-8

 خصوصیات پروژه با تجهی ات انتخاب شده و سازنده اا و تولید کنندگان قاب  قبو  1-1-2-2

 دیواراا  حائ  خارجی 1-1-2-1

 عات سازه یا ساختمان بخشها و ارتفا 1-1-2-4
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خطی برا  نشان دادن  اا  برنمودار کانیکی وو م یسیستم اا  لوله کشی، برقتوصیف  1-1-2-7

HVACطراحی 
تم اا و ، لوله کشی، جلوگیر  از حری  و سیستم اا  برقی و نموداراا  مسیر سیس1

 اا یا تابلواا  موجود.اتصاالت با اطحعات پان 

 سیون سازه و اسکلت سازهاداا  فونطر  1-1-2-6

 برنامه زمانی اتمام اولیه کار با مواد مورد انتخاب 1-1-2-5

 انواع دیواراا  داخلی 1-1-2-1

 اا  الزم برا  آکوستی  بودن فضا یا موارد مربو  به صدا استاندارد 1-1-2-3

به اسناد زیر دسترسی ص  ا ینه و برآورد آن باید بتوانند یمتخص -برآورد اسناد ساخت و ساز مرحله   1-4

 داشته باشند.

 :کارگاه)تجهی  و توسعه  (تکوی   1-4-8

 دانده اطحعات توپوگرافی  فعلی و مهندسی است.نقشه اا  نهایی سایت که نشان 1-4-8-8

مح  تأسیسات آب و برق و انرژ  و نقشه اایی که نشان می داد تمام ساختاراا  زیر زمینی و  1-4-8-2

 انتقا  در چه مسیر  قرار دارند.  خطو  و لوله اا 

تخریب اا  احتمالی، فضا ساز  یا محوطه ساز ، سازه اا  متفرقه در سایت دیگر ج ئیات  1-4-8-1

 مربو 

 ارتفاعات دیگر مقاطع موجود 1-4-8-4

 اا یا مواد مورد تذکر در ساخت پروژه بند  و یاداشتج ئیات، برنامه زمان 1-4-8-7

 کلت یا سازه اا  خا  ساختمان و اس 1-4-2

   می نماید.رفته و تولید کنندگان آن را معی به وضو  و کام  مواد به کارکه مشخصات پروژه  1-4-2-8

 نقشه اا  طبقات موجود یا فعلی  1-4-2-2

 اا و بخشها  ساختمانارتفاع ساختمان 1-4-2-1

 بخشها  دیواراا  خارجی 1-4-2-4

 راه پله اا، دستشویی و غیرهج ئیات دیواراا  خارجی،  1-4-2-7

 برنامه زمانبند  اتمام کار و یادداشتها و مححظات آن 1-4-2-6

 اا  داخلی به صورت دقی  امراه با یادداشت یا مححظات اا یا پارتیش بخش 1-4-2-5

 ج ئیات خا  و شرایط) نرده اا  محاف ، پاگرداا و غیره( 1-4-2-1

 اا و ج ئیات کام  در مورد ال امات موجود در اسکلت سازهبخش ،اایاداشت،سازهنقشه اا   1-4-2-3

 نقشه اا  کام  حم  و نق  و عبور و مرور با ذکر ج ئیات مث  آسانسور، پله برقی و باالبراا 1-4-2-81

اا و بخشهایی که در آن لوله کشی انجام گرفته است تهویه مطبوع نقشه اا  مکانیکی، گ ارش 1-4-2-88

 اء حری  فطو ال امات ا

                                                 
1 Heating ventilation and air conditioning 
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اایی که در آن توضیحات در مورد موارد برق ذکر آن و بخش اا یادداشتنقشه اا  برق،  1-4-2-82

 ده است، اتصاالت و تقسیم اا و انشعابات و ال امات تجهی ات مورد نیازش
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