
 

 

 سختمان هایهزینهابزارهای مهم در برآورد 

 

ساختمان یا هر نوع پروژه بازسازی ساختمان در دسترس وجود دارد. یک فرد تخمین  هایهزینهتخمین  برایهای مختلفی ابزار

ز ساختمان یا ا هایهزینهاز ابزار رایگان و آنالین محاسبه کننده  ساختمان اولیه هایهزینهبرای برآورد  تواندمیزننده مبتدی 

 افزارهایو نرم  هاهزینه تخمین زننده ایحرفهاستفاده کند. در مقابل چندین نرم افزار ساختمان  هایهزینهشاخص متوسط 

 هایهزینهتخمین ویژه ساختمان و  هایهزینهتخمین وجود دارد که به ترتیب بسیار مفید در مسکونی  هایساختمانطراحی 

 ساده است. هاآندقیق هستند و کار با  افزارهامسکونی هستند. این نرم  هایساختمان

 د:ساختمان کاربرد دارن هایهزینهبرای تخمین  ایگسترده که در سطح شودمیدر اینجا به ابزارهایی اشاره 

  نرم افزارEstimating 

متخصصین برآورد که به طور ویژه برای پیمانکاران یا  نوعی از نرم افزارها است Estimatingنرم افزار ساختمانی 

این نرم  بر روی کامپیوتر یا هر گوشی هوشمندی قابل اجرا است. این نرم افزار طراحی و ایجاد شده است.ها هزینه

ک . این نرم افزار به کاربر کمشودمیبه طور دقیق استفاده  یک پروژه ساختمانی هایهزینهافزار برای تعیین و تخمین 

 خود را راحت و با سرعت ارائه دهد. هایخروجیتا  کندمی

  نرم افزارFree Building Cost Tool 

تا هزینه مصالح و نیروی انسانی را تخمین بزند. با  کندمیاین نرم افزار یکی دیگر از ابزاری است که به کاربر کمک 

 هایفعالیتمورد مجزا در  34 هایهزینهبه تخمین  تواندمیاما  بردمیدقیقه زمان  5اینکه برآورد به وسیله این نرم افزار 

اما  ؛شودنمییه توص ایو گسترده ایحرفهساخت و ساز بپردازد. با این حال استفاده از این نرم افزار در هیچ پروژه 

 ساختمان به لحاظ مقرون به صرفه بودن در هر نوع ساختمانی استفاده کرد. هایقابلیت از آن برای برآورد توانمی

 

 



 

 

  نرم افزارBuilding Evaluations 

است. این نرم افزار  نهایی هایهزینهتخمین  ن آنالیز مالی، برآورد طرح اولیه وهمچو یهایگزینهاین نرم افزار دارای 

یک پروژه ساخت معمولی  هایهزینه هاآنبه وسیله  تواندمیهمچنین دارای خصوصیات مختلف دیگری است که کاربر 

 را به نحو مطلوبی تخمین بزند.

  نرم افزارCPR Construction Cost Estimating 

ن برنامه به معماران و سازندگان برای تعیین این نرم افزار یک نرم افزار تخصصی قابل اجرا روی کامپیوتر است. ای

 .رساندمیکوچک یا بزرگ( یاری ) ایاندازهساختمانی در هر  هایپروژه هایهزینه

  نرم افزارResi-Cost Estimating 

. سطوح مختلف اشتراک پردازدمیساختمانی خاص  هایپروژه هایهزینهاین برنامه به طور بسیار دقیقی به محاسبه 

گزارش دهی خود را با توجه به الزامات پروژه انتخاب  نوع سازدمیگذاری در این نرم افزار وجود دارد که کاربر را قادر 

 کند.
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