


 

  فونداسیون گستردهنقشه خوانی  .1

، پوشش بتن، طول همپوشانی میلگردها، طول مهار میلگردها، سازه نگهبان، بتن مگر، چاله : معرفی انواع میلگردمحتویات
 آسانسور، میلگردهاي ریشه، میلگردهاي سراسري و تقویتی فونداسیون، خرك ها.

  نواري ونیفونداس ینقشه خوان .2

آشنایی با پی هاي نواري، میلگردهاي طولی و خاموت هاي پی نواري، میلگردهاي تقویتی، میلگردهاي ریشه ستونها  :محتویات
 و دیوارهاي برشی

 ستونها و دیوارهاي برشی بتنینقشه خوانی  .3

جزئیات محتویات: معرفی پالن ستون گذاري، آشنایی با دیوارهاي برشی بتنی و نحوه ي تیپ بندي آنها، نحوه ي برداشت 
 آرماتوربندي ستونها و دیوارهاي برشی(میلگردهاي طولی و عرضی) ، المان مرزي دیوارهاي برشی.

 و سقف تیرچه و بلوك تیرهاي بتنینقشه خوانی  .4

ورهاي سراسري، تقویتی، گذاري تیرهاي بتنی شامل آرماتمحتویات: پالن هاي تیرریزي در سازه هاي بتنی، جزئیات آرماتور
، میلگرد ممان حرارتی، میلگرد ممان منفی تیرچه، میلگرد tie beamتیرچه تک، تیرچه دوبل، کالف دوزنده میانی یا  خاموت،

 .اوتکا، تیرچه کرمیت (تیرچه فوالدي با جان باز)، تیرچه فوندوله دار

 انواع دال هاي بتنینقشه خوانی  .5

ی دال بتنی دو طرفه به همراه تیر، آرماتورهاي سراسري و محتویات: معرفی دال تخت و محدودیت هاي استفاده از آن، معرف
 تقویتی دال هاي بتنی.

  سقف هاي قابلمه اي یا وافلنقشه خوانی  .6

محتویات: معرفی سقف وافل و تفاوت آن با دالهاي بتنی تخت، کاربردهاي سقف وافل، متریال هاي مصرفی در سیستم سقف 
 وافل و نحوه ي انجام متره و برآورد آنها.

  یوبوت و کوبیاکسسقف هاي نقشه خوانی  .7



محتویات: آشنایی با سقف هاي مجوف بتنی با قالب هاي ماندگار (یوبوت و کوبیاکس)، اجزاي آنها، تفاوت ها و شباهت ها، نحوه 
 ي انجام متره و برآورد سقف هاي یوبوت و کوبیاکس.

  ستونهاي فوالدينقشه خوانی  .8

، اتصاالت مربوطه و میل مهارها، گروت و کاربرد آن و نحوه ي متره  base plateمحتویات: نقشه خوانی صفحات زیر ستون یا 
 ي آن، انواع ستونهاي فوالدي و نحوه ي متره کردن آنها.

  مهاربندي هاي فوالدينقشه خوانی  .9

اتصاالت بادبندها به ستونها و تیرها، ورق هاي لقمه، اتصاالت  محتویات: آشنایی با انواع بادبندها، مهاربندیهاي همگرا و واگرا،
 اعضاي بادبندها و دستک ها و نحوه ي متره کردن آنها.

 قسمت اول  تیرهاي فوالدينقشه خوانی   .10

محتویات: پالن تیرریزي در سازه هاي فوالدي، انواع تیرهاي اصلی، تیرهاي ساخته شده از یک تیرآهن، تیرهاي ساخته شده از 
 ورق، اتصاالت مفصلی تیر به ستون،  شمشیري پله ها و تیرهاي پاگرد، 

  تیرهاي فوالدي قسمت دوم و سقف هاي رایج در سازه هاي فوالدينقشه خوانی   .11
یرورق هاي فوالدي و متره کردن آنها، اتصاالت صلب تیر به ستون فوالدي، متره کردن تیرهاي فرعی (تیرچه ها یا محتویات: ت

تیرهاي تودلی)، معرفی تیرهاي النه زنبوري، روش ساخت و محدودیت استفاده از آنها و روش متره و برآورد آنها، معرفی سقف 
ي متره و برآورد آنها، معرفی سقف هاي کامپوزیت، اجزاي آن و روش متره اجزاي آن و نحوه  metal deckعرشه فوالدي یا 

 و برآورد آنها، نحوه ي متره و برآورد تیرچه هاي کرمیت، نحوه ي ساخت تیرهاي قوسی شکل و نحوه ي متره و برآورد آنها.
 نقشه هاي معمارينقشه خوانی  .12

محتویات: معرفی نقشه سایت پالن، مفهوم نقشه برداري و تعیین نقاط نشانه زمین، معرفی درز انقطاع و حدود آن طبق آیین 
(پالن ها و سکشن ها) تعریف تراز معماري و تراز سازه و تفاوت آنها، نحوه ي هماهنگی  1، مفهوم نقشه هاي فاز 2800نامه 

برشی، ستونها، مهاربندها، تیرها)، تعریف نقشه هاي حل المان هاي سازه اي(دیوارهاي بین مهندسین سازه و معمار در تعیین م
 و دیتیلهاي اجرایی معماري، معرفی جدول نازك کاري و کاربرد آن، تعریف وندورلیست و کاربرد آن. 2فاز 

 

. مثال یک: تخریب و برچیدن 4.آشنایی با ردیف هاي فصل تخریب و برچیدن ،  3و2یحات فصل تخریب و برچیدن ، . توض 1
 . مثال سوم: تخریب و برچیدن کانال بتنی مسلح،6.مثال شماره دو: تخریب و برچیدن دیوار، 5جدولکاري، 



 

به همراه . مثال شماره چهار حفر چاه 11توضیحات ردیفهاي فصل دوم،  10و  9و  8. مقدمه ي فصل عملیات خاکی با دست.7 
 بارگیري خاکهاي حاصل،

 

خاکبرداري یک فونداسیون نواري به همراه بارگیري و  مثال شماره پنج: -13. توضیحات فصل عملیات خاکی با ماشین. 12 
 حمل خاکهاي حاصل. 

بسترسازي راه (عملیات خاکی و بلوکاژ) . مثال شماره شش: 16توضیحات مقدمه ي فصل عملیات بنایی با سنگ،   15و  14
. توضیحات سایر ردیف هاي 18. مثال شماره هفت: متره و برآورد درناژ پشت دیوار حائل. 17توضیح مفهوم خاك جانشین. 

 فصل عملیات بنایی با سنگ.

ندي . مثال نهم: قالب ب 21. مثال هشتم: قالب بندي سقف کامپوزیت، 20، . توضیحات فصل پنج قالب بندي غیرفوالدي19
 سقف وافل، یوبوت و کوبیاکس.

. مفهوم جدار خارجی در قالب 24. مثال دهم: قالب بندي فوالدي پله بتنی، 23. توضیحات فصل ششم قالب بندي فوالدي، 22
توضیحات . 27. مثال یازدهم: متره و برآورد قالب بندي فوالدي یک تیر بتنی. 26. توضیحات قالب بندي تیرها، 25بندي فوالدي. 

. مثال سیزدهم: قالب بندي فوالدي کامل 29م: متره و برآورد قالب بندي یک ستون بتنی، . مثال دوازده28قالب بندي ستونها، 
 . مثال چهاردهم: قالب بندي فوالدي فونداسیون نواري.30یک مخزن بتنی آب شامل دال سقف، فونداسیون، دیوارها، 

. مثال پانزدهم: تهیه 33. مثال پانزدهم: تهیه لیستوفر میلگرد مصرفی تیرها، 32. توضیحات فصل کارهاي فوالدي با میلگرد. 31
. مثال 35. مثال پانزدهم: تهیه لیستوفر میلگرد مصرفی تیرچه ها، 34ستونها،  لیستوفر میلگرد مصرفی دیوارهاي برشی و

. مثال پانزدهم: نحوه ي متره و برآورد کارهاي فوالدي با میلگرد 36پانزدهم: تهیه لیستوفر میلگرد مصرفی سقف تیرچه و بلوك. 
 مطابق با ردیف هاي فهرست بها.

. مثال شانزدهم: متره و برآورد بتن درجاي یک فونداسیون 39. متره و برآورد افزودنیهاي بتن، 38. توضیحات فصل هشتم، 37
و برآورد بتن درجاي دال و پاگرد پله هاي یک  . مثال هجدهم: متره41: متره و برآورد فوم بتن یک بام. . مثال هفدهم40نواري.



. مثال 44. مثال بیستم: متره و برآورد بتن درجاي ستون بتنی. 43. مثال نوزدهم: بتن درجاي سقف کامپوزیت. 42ساختمان. 
. مثال بیست و دوم: متره 46ال بیست و یکم، توضیحات نکات مهم. . ادامه ي مث45بیست و یکم بتن ریزي تیر بتنی شیبدار. 

. مثال بیست و سوم: متره و برآورد کفسازي یک سوله 47 شکل. Uو برآورد کامل قالب بندي و بتن ریزي یک دیوار برشی
( اضافه بهاي  80311. توضیحات ردیف 48صنعتی(فصول چهارم، ششم، هشتم) مفهوم آرمالت و نحوه ي متره و برآورد آن. 

. مفهوم لیسه اي کردن بتن و ردیف مربوطه و کاربرد 49کیلوگرم در مترمکعب بتن)  180مصرف بتن در تراکم میلگرد بیشتر از 
 . مثال شماره بیست و چهار: متره و برآورد گروت و بولت هاي بیس پلیت هاي یک سازه فوالدي.50آن. 

کارکردن با جداول اشتال و معرفی انواع پروفیل هاي پرکاربرد . نحوه ي  52. توضیحات فصل کارهاي فوالدي سنگین، 51
. مثال شماره بیست و شش: متره و برآورد 55و  54. مثال شماره بیست و پنج: متره و برآورد یک ستون فوالدي. 53 ساختمانی.

. مثال شماره 56ي سقف) تیرریزي یک سقف کامپوزیت (کلیه ي تیرهاي اصلی، تیرهاي تودلی، تیرهاي النه زنبوري، برشگیرها
. معرفی اجزا سوله فوالدي  58و 57بیست و هفت: متره و برآورد مهاربندي هاي فوالدي و اتصاالت مربوطه یک اسکلت فوالدي، 

یک سوله ( قابها، سقف  اسکلت فوالدي کامل متره و برآورد مثال شماره بیست و هشت:.59و ردیف هاي متره و برآورد آنها، 
  خرپا، مهاربندیهاي سقف)

 . مثال شماره بیست ونه: متره و برآورد نعل درگاهیهاي یک پروژه.61. نعل درگاه ها و روشهاي اجرا و متره و برآورد آنها. 60

. مثال شماره سی: متره و برآورد یک سقف تیرچه و بلوك در اسکلت فوالدي، 63. توضیحات فصل دهم: سقف تیرچه و بلوك. 62
 .. مثال شماره سی و یک: متره و برآورد یک سقف تیرچه و بلوك در اسکلت بتنی64

 رد دیوارکشی حصار یک محوطه.. مثال شماره سی ودو: متره و برآو67. توضیحات فصل یازدهم: آجرکاري و شفته ریزي. 66و 65

. مثال شماره سی و سه: متره و برآورد حصارکشی یک ویال با آجرهاي ماشینی سوراخدار که مخصوص نما نیستند، توضیحات 68
متره و برآورد دیوارچینی با بلوك هاي سفالی یک مثال شماره سی و چهار: . 69مفهوم آب ساب کردن و تراش و کشویی کردن آجر. 

. مثال شماره سی و پنج الف: مفهوم نماسازي و نماچینی آجري و تفاوت آنها و ردیفهاي متره و برآورد آنها و متره و 70ن. ساختما
. مثال شماره سی و پنج: متره و برآورد دیوارچینی 71برآورد دیوارچینی یک ساختمان با آجرهاي فشاري نماچینی با آجرهاي قزاقی. 

مثال شماره سی و شش: متره و برآورد تهیه ي شفته آهک به همراه  .72ماسازي با آجر قزاقی. یک ساختمان با آجرفشاري و ن
 توضیحات ردیف هاي مربوط.

. مثال شماره سی و هفت: متره و برآورد جدولکاري هاي دو طرف یک پیاده 74.توضیحات فصل بتن پیش ساخته و بلوك چینی، 73
طبقه  4. مثال شماره سی و هشت : متره و برآورد کامل دیوارچینی هاي یک ساختمان 76و 75رو به همراه بتن هاي اطراف جدول. 

 طبقه با بلوکهاي لیکا. 4. مثال شماره سی و نه: متره و برآورد کامل دیوارچینی هاي ساختمان 77مسکونی با بلوك هاي هبلکس. 



 متره و برآورد عملیات خاکی با دست و ماشین یک فونداسیون گسترده  .78

 متره و برآورد قالب بندي فوالدي فونداسیون .79

 و برآورد کارهاي فوالدي با میلگرد فونداسیون(تهیه ي لیستوفر میلگردها و محاسبات مربوط)متره  .80

 متره و برآورد بتن درجا فونداسیون .81

 متره و برآورد فصل حمل و نقل مصالح فونداسیون .82

ختمان مسکونی عایق کاري هاي رطوبتی کامل سامثال شماره چهل و یک : .8584,.توضیحات فصل سیزدهم انواع عایق رطوبتی، 83
 شامل بام و سرویس.

.مثال شماره چهل و دو: عایق کاري حرارتی بام 88. انواع عایق حرارتی و روش متره ي آنها، 87.توضیحات فصل چهاردهم، 86
.مثال شماره چهل و سه: عایق کاري حرارتی سقف یک سوله با پشم سنگ پتویی 89ساختمان مسکونی از پلی استایرن منبسط شده، 

ر فهرست براي عایق پاششی برپایه . توضیح مثال ذکر شده د91انواع عایق پاششی مقاوم در برابر حریق،  . توضیحات90توري دار،
 عایقکاري پاششی بر پایه سیمان در پارکینگ یک مجتمع مسکونی .مثال شماره چهل و چهار:92گچی، 

 .97، چهارچوب هاي فوالدي فرانسوي درهاي چوبی یک پروژه مسکونی .مثال شماره چهل و پنج:96و95کلیات فصل شانزدهم، .94
دیوارهاي خارجی و داخلی ساختمان مسکونی از جنس  .مثال شماره چهل و شش:98نوضیحات پانل هاي سه بعدي یا تري دي پانل، 

. ورقهاي گالوانیزه پوششی 100. تعریف وال پست و ضوابط طراحی و نحوه ي متره و برآورد آنها، 99، تري دي پانل با شاتکریت بتن
  ، ورق عرشه ي یک سقف متال دك به همراه گلمیخ ها چهل و هفت: مثال شماره .101و فالشینگ ها، 

در و  مثال شماره چهل و هشت:.104. انواع در و پنجره هاي آلومینیومی و روش متره و برآورد آنها، 103.کلیات فصل هفدهم، 102
، فالشینگ هاي سوله ساندویچ پنل ومثال شماره چهل و نه: . 106. ساندویچ پانل ها، 105، پنجره هاي ترمال بریک پروژه مسکونی

 .مثال شماره پنجاه: نماي کامپوزیت آلومینیوم107

گچ و خاك و سفیدکاري دیوارها و سقف پروژه پوشش  . مثال شماره پنجاه و یک:110109,. کلیات فصل هجدهم، 108
(موزائیکی شسته) سیمان شسته نماي  . مثال شماره پنجاه و دو:112، انواع اندود سیمانی و روش متره و برآورد آنها، 111،مسکونی

. 115. سقف هاي کاذب رابیتس و روش متره و برآورد آنها، 114. معرفی انواع سقف کاذب، 113، پروژه مسکونی به همراه پالستر



، سقف کاذب کلیک پارکینگ پروژه مسکونی شامل زیرسازي و تایلها . مثال شماره پنجاه و سه:116معرفی سقف هاي کاذب کناف،
 کاذب یکپارچه کناف آشپزخانه پروژه مسکونینجاه و چهار:سقف . مثال شماره پ117

. مثال شماره پنجاه و 121، درهاي چوبی ساده پروژه مسکونی . مثال شماره پنجاه و پنج:120.کلیات فصل نوزدهم، 119و118
. 123، قرنیزها و دست اندازهاي چوبی پروژه مسکونی. مثال شماره پنجاه و هفت: 122، چوبی با روکش پروژه مسکونیدرهاي  شش:

 . درهاي تمام چوب125. تخته تراشه جهت دار، کاربرد و روش متره، 124گرماچوب ها کاربرد و روش متره، 

. مثال شماره 128، کاشیهاي سرامیکی حمام و توالت پروژه مسکونی . مثال شماره پنجاه و هشت:127. توضیحات فصل بیستم، 126
 پنجاه و نه: نماي سرامیک پرسالنی یک ساختمان

. مثال شماره شصت 131کفپوشهاي بتنی پیش ساخته یک محوطه،  . مثال شماره شصت:130وضیحات فصل بیست و یکم، .ت129
 بتن حیاط پروژه مسکونی. مثال شماره شصت و دو: واش 132و یک: موزائیک هاي بام ساختمان مسکونی، 

پالك در پذیرایی و اتاق هاي خواب سنگی با سنگ . مثال شماره شصت و سه: کارهاي 134توضیحات فصل بیست و دوم،  .133
. سنگ هاي کیوبیک، 137، راهروها و پله هاي ساختمان مسکونی. مثال شماره شصت و چهار: سنگ کاري 135و136، پروژه مسکونی

درپوش جانپناه  سنگ. مثال شماره شصت و پنج: 140. انواع روش هاي اسکوپ سنگ و متره و برآورد آن، 139. سنگهاي بادبر، 138
 ساختمان مسکونی
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