
 

 

  

 

 
 

 
 
راهنمای استفاده از سرویس 

 های متری چند
 

 

 چگونه است؟« ساخت و برنامه  هزینه»نحوه استفاده از نرم افزار 

 

 

 

 

99تیر  10تاریخ بروزرسانی:   
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 چگونه است؟ « ساختو برنامه هزینه »نحوه استفاده از نرم افزار 
مرحله کوتاه که  9 در پس از وارد کردن عنوان پروژه، کیفیت ساخت و تاریخ شروع ساخت،  صفحه اصلی می توانیددر 

 . ( نشان داده شده است، اطالعات ساختمان مد نظر خود را وارد کنید1صفحه )شکل در نوار کناری 

 : کیفیت ساخت1شکل 

 

 

 :گفته می شود« استاندارد»ساختمان هایی که دارای مشخصات زیر هستند، در این نرم افزار به  -«استاندارد»کیفیت گزینه 

  .تمامی استاندارد ها و آیین نامه های مربوط به اجرای ساختمان در نظر گرفته شده است 

  ،یکسان است.  عالیکیفیت اجرا و مصالح ساختمانی به کار رفته با کیفیت های خوب و در بخش سازه 

 در محاسبات در نظر گرفته ایرانی که دارای نشان استاندارد هستند  2یزات تاسیساتی، از اجناس درجه مصالح نازک کاری و تجه

 . شده اند

  .نسبت مشاعات و محاسبات پارکینگ بر اساس آیین نامه ها و قوانین مرتبط محاسبه شده اند 

 فته شده است. در بخش تاسیسات، گزینه پکیج برای گرمایش و کولر آبی برای سرمایش در نظر گر 

  هفت سیستم برای هوشمند سازی ساختمان در نظر گرفته شده است که فقط انتخاب پنج گزینه برای بخش استاندارد باز است

 . (15)شکل 

  در بخش هوشمندسازی معموال برای ساختمان های استاندارد فقط گزینه روشنایی راه پله انتخاب می شود. البته این صرفا یک

 کاربران محترم مختارند هر پنج گزینه را انتخاب یا رد نمایند.توصیه است و 

 :گفته می شود« خوب» هستند، ریمشخصات ز یکه دارا یینرم افزار به ساختمان ها نیدر ا -«خوب»کیفیت  نهیگز

  .تمامی استانداردها و آیین نامه های مربوط به اجرای ساختمان در نظر گرفته شده است 

  .در بخش سازه، کیفیت اجرا و مصالح ساختمانی به کار رفته با کیفیت های استاندارد و عالی یکسان است 

  در محاسبات در نظر گرفته شده اند.  درجه یک ایرانیمصالح نازک کاری و تجهیزات تاسیساتی، از اجناس 

  محاسبه شده اند.نسبت مشاعات و محاسبات پارکینگ بر اساس آیین نامه ها و قوانین مرتبط 
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  متر توصیه می شود. اگر  1000در بخش تاسیسات، در صورتیکه کیفیت خوب انتخاب شود، گزینه موتورخانه برای زیربنای باالی

متر کمتر باشد باید گزینه پکیج انتخاب گردد. در قسمت سرمایش، انتخاب داکت اسپلیت برای کیفیت خوب  1000زیربنای کل از 

 مناسب است. 

 (. 15شکل یستم برای هوشمند سازی ساختمان در نظر گرفته شده است و انتخاب کلیه گزینه ها برای این بخش باز است )هفت س 

 .از تجهیزات هوشمند سازی درجه یک ایرانی و خارجی استفاده شده است 

 

 :گفته می شود« عالی» هستند، ریمشخصات ز یکه دارا یینرم افزار به ساختمان ها نیدر ا -«عالی»کیفیت  نهیگز

  .تمامی استاندارد ها و آیین نامه های مربوط به اجرای ساختمان در نظر گرفته شده است 

  .در بخش سازه کیفیت اجرا و مصالح ساختمانی به کار رفته با کیفیت های استاندارد و خوب یکسان است 

 در محاسبات در نظر گرفته شده اند. خارجیدرجه یک تی، از اجناس مصالح نازک کاری و تجهیزات تاسیسا 

 .نسبت مشاعات و محاسبات پارکینگ بر اساس آیین نامه ها و قوانین مرتبط محاسبه شده اند 

  متر توصیه می شود. اگر  1000در بخش تاسیسات، در صورتیکه کیفیت عالی  انتخاب شود، گزینه موتورخانه برای زیربنای باالی

متر کمتر باشد باید گزینه پکیج انتخاب گردد. در قسمت سرمایش، در صورت انتخاب موتورخانه برای  1000زیربنای کل از 

 غیر اینصورت باید گزینه داکت اسپلیت انتخاب گردد. گرمایش، فن کویل پیشنهاد می شود، در 

  (. 15هفت سیستم برای هوشمند سازی ساختمان در نظر گرفته شده است و انتخاب کلیه گزینه ها برای این بخش باز است )شکل 

 .معموال از تجهیزات هوشمند سازی درجه یک خارجی استفاده شده است 

 :: نوار راهنمای مراحل2شکل           
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قابل ویرایش هستند. عالوه بر این، در  شروع ساختتاریخ و  کیفیت ساخت، عنوان پروژهدر این بخش مجددا اطالعات مربوط به 

 نیز پرسیده می شوند. پروانه ساختمانو  کاربری نوعاین بخش اطالعات مربوط به 

 کنید.، فعال فقط می توانید ساختمان های مسکونی را انتخاب در بخش کاربری

 : نوع کاربری3شکل 

 

را انتخاب نمایید و اطالعات مربوطه را تکمیل نمایید، خروجی براورد  "دارد"در صورتی که گزینه  پروانه ساختمان، در بخش

را انتخاب نمایید، هزینه ی اخذ پروانه ساختمان مورد  "ندارد"الزم به ذکر است حتی در صورتی که گزینه  .خواهد شدپروژه شما دقیق تر 

 .  لحاظ نخواهد شدنظر شما در خروجی ها 

 

 (استمتر مربع  35حداقل مساحت زمین )محدودیت:  را وارد کنید. مساحت ملک

   :درصد اشغال

 رد.کاربر وجود دا یبرا رییو امکان تغ شودمی در نظر گرفته  60فرض  شیدرصد اشغال به صورت پ

 .اخذ شود ربطیذ یمربوطه از ارگان ها یمجوزها دی، با60 یساختمان با درصد اشغال باال یجهت اجرا

 ات.طبق تمامن در ساختماه ساخته شد مجموع مساحتاز ست رت اعبا زیربنا: کل مساحت

 به نسبت مساحت کل زیربنا به مساحت ملک )زمین( گفته می شود. درصد تراکم:

  را وارد کنید. طول ملک

 .را وارد کنید عرض ملک

 .(4در صورت داشتن چنین مجوزی از سوی شهرداری، گزینه دارد را انتخاب کنید )شکل  متر پیشروی: 2مجوز  

درصد طول زمین به صورت پخ اجرا  60دو متر مازاد  اضافهن )طول قبل از اصالحی( به درصد طول زمی 60تواند تا  بنای اجرایی می توجه:

  .شود
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 : مجوز دو متر پیشروی4شکل 

 

 را وارد کنید. طبقاتی که دارای واحد مسکونی هستندتعداد  تعداد طبقات مسکونی:

 را وارد کنید. تعداد زیر زمین غیر از همکف تعداد طبقات زیر زمین:

را به واحدهای مسکونی اختصاص داده اگر گزینه همکف دارد را انتخاب کنید جزء طبقات پارکینگ محسوب خواهد شد. اگر همکف  همکف:

 اید، گزینه همکف ندارد را انتخاب کنید.

 : انتخاب همکف5شکل 

 

 

 : خیابان یا ملک های همجوار

 طالعات زیر جهت محاسبه هزینه های پایدارسازی گود ضروری است. ا مهم:  خیلی نکته

 است. متصل  امالک دیگرو یا  کوچهشما قطعا از چهار طرف به خیابان،  ملک

مجاور طول  4و  2مجاور عرض زمین و همسایه  3و  1می بینید، باید همسایه  6بر اساس موقعیت ملک )مطابق آنچه که در شکل 

 زمین باشند( یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
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 : ورود اطالعات خیابان یا ملک های همجوار6شکل 

 

 

تعداد کل  یکیدر اگر در مجاورت ملک شما، ساختمانی احداث شده است، با انتخاب گزینه ساختمان دو پنجره باز خواهد شد، 

 (.7)شکل  کنیدوارد  ساختمان مجاور را نیزم ریتعداد طبقات ز یگری( و دیهمکف و طبقات مسکون ن،یرزمی)مجموع ز طبقات

 ورود اطالعات خیابان یا ملک های همجوار :7شکل 

 
وجه را انتخاب کنید و به تعداد  4از یک تا  ؟ در این بخش می توانیداست نمادارای در چند وجه  ساختمان مورد نظر شما تعداد وجوه نما:

 .(8)شکل  نمایی که انتخاب می کنید عرض هر نما را وارد کنید
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 انتخاب وجوه نمای ساختمان :8شکل 

 

 

 

فرض نمایش داده می شود. در این مرحله می توانید ارتفاع  به صورت پیش بقات با استفاده از ورودی هاط هر یک از مشخصات

 طبقات و تعداد واحدهای هر طبقه را به سلیقه خود تغییر دهید.

همچنین  متر وارد کنید. 3.5واحد با ارتفاع  2متر و در طبقه ای دیگر  3.2واحد با ارتفاع  3مثال می توانید در یک طبقه  عنوانبه 

نمود، سپس اطالعات  واردطبقه را  آنمی توان مشخصات با یک طبقه خاص باشند،  ()مشابه در صورتی که مشخصات طبقات به صورت تیپ

 (9)شکل . عینا کپی نمود "قهبمشابه ط"طبقات دیگر را به کمک گزینه 

 : مشخصات طبقه9شکل 
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 (.10که یکی از دو گزینه را انتخاب کنید )شکل  دارید« فوالدی»یا « بتنی»گزینه برای این بخش دو  نوع سازه:

 : انتخاب نوع سازه10شکل 

 

 

 را انتخاب کنید.  یکی از چهار گزینه نمایش داده شدهنرم افزار در حال حاضر چهار نوع سقف را محاسبه می کند.  نوع سقف:

 : انتخاب نوع سقف11شکل 

 

 نوع خاک منطقه خود را انتخاب کنید )در صورت عدم انتخاب، نرم افزار به صورت پیش فرض خاک را نوع دو در نظر می گیرد(. نوع خاک:

 انتخاب نوع خاک: 12شکل 

 

  در صورتی که سقف مورد نظر شما به صورت شیروانی است، این قسمت را انتخاب نمایید. سقف شیروانی:
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  در صورتی که سقف مورد نظر شما به صورت شیروانی است، این قسمت را انتخاب نمایید. سقف شیروانی:

  نمایید. تکمیلاین قسمت را اطالعات ، ساختمان خود مد نظر داریداستخر و جکوزی یا سونا برای در صورتی که  :استخر و جکوزی

 

کیفیت انتخابی و هزینه ساخت ارتباط را انتخاب کنید. انتخاب نوع این سیستم ها با  در این مرحله نوع سیستم گرمایش و سرمایش

 را مطالعه نمایید.« عالی»و « خوب»، «استاندارد». برای اطالعات بیشتر، توضیحات کیفیت های مستقیم دارد

 (.13را انتخاب کنید )شکل  سیستم گرمایش

 : انتخاب سیستم گرمایش13شکل 

 

 

 (.14)شکل  دیرا انتخاب کن سرمایش ستمیس

 : انتخاب سیستم سرمایش14شکل 

 

 

 

 نهیو هز یانتخاب تیفیها با ک ستمیس نیانتخاب نوع اخود را انتخاب کنید. سیستم های هوشمند سازی مد نظر در این مرحله 

را مطالعه نمایید « عالی»و « خوب»، «استاندارد»کیفیت های  هوشمندسازی در . برای اطالعات بیشتر، توضیحاتدارد میساخت ارتباط مستق

 .(.15)شکل 
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 : انتخاب سیستم های هوشمندسازی15شکل 

 

 

 
ساختمان  ، در این قسمت می توانید برای بامباشیدشیروانی انتخاب نکرده واحد خود را به صورت در صورتی که سقف 

، از گزینه های روف گاردن، آیتم های گوناگونی از قبیل چمن مصنویی، سنگ فرش، نورپردازی، آتشکده، آب نما، باربکیو، خود

 فالورباکس و ... درنظر بگیرید.

 

اطالعاتی که تا کنون وارد کرده اید را مرور و تایید نهایی کنید. اگر  بایددر این مرحله با کلیک بر روی هر کدام از قسمت ها 

 (.16و اصالح نمایید )شکل  کرده اید، به آن مرحله بازگشته اطالعاتی را اشتباه وارد
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 : بازبینی مراحل ورود اطالعات16شکل 

 

 
 شود:محاسبات بر اساس آن ها انجام دو مورد مهم باید در این بخش انتخاب شوند تا 

 تاریخ بروزرسانی قیمت ها .1

تا کنون به صورت ماهانه بروز  98مالحظه می فرمایید، در کشوی انتخاب تاریخ قیمت، قیمت ها از اول آبان ماه  17همانطور که در شکل 

 ه شما بر اساس قیمت های همان تاریخ محاسبه خواهد شد.ژشده و هر تاریخی که انتخاب نمایید، پرو

 بر اساس تاریخ بروز رسانی قیمت ها: محاسبه 17شکل 
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 انتخاب نوع خروجی .2

. قیمت هر فایل در کادر قابل مالحظه است 18خروجی است که در شکل  هفتبخش هزینه ساخت متری چند در حال حاضر دارای 

اطبان در کادر سبز قرار داده کدام از خروجی ها آورده شده است و همچنین نمونه فایل های فروشی جهت دانلود و آگاهی مخ رقرمزی مقابل ه

 :شده اند

 ساخت خروجی های براورد هزینه

 :آورده شده است را در اختیار کاربران قرار می دهد. 81شکل که به صورت رایگان است و اطالعاتی که در  برآورد کلی 

 :ریالی بر اساس بخش اصلی -شامل بخش برآورد کلی و جدول و نمودار تفکیک هزینه ها و درصد های وزنی  تهیه خالصه برآورد

  شامل سازه، سفت کاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریکی و هوشمندسازی است.

 است. رایگانتوجه: این خروجی برای کسانی که اولین پروژه خود را تعریف می کنند، 

 :این خروجی شامل لیست خالصه فعالیت ها و ریز فعالیت های ساختمان به همراه هزینه هر  هزینه ها به تفکیک فعالیت ها

  ریالی آن هاست.-بخش و درصد وزنی

  :خروجی شامل لیست مصالح مصرفی در ساختمان به همراه مقدار و قیمت هر یک است.این لیست قیمت و مصالح مصرفی 

 ه ساختخروجی های برنام

متری چند جهت خدمت به « برنامه ساخت»برنامه ساخت همانطور که از نامش پیدا است، برنامه ریزی برای ساخت پروژه است. نرم افزار 

 کسانی که قصد ساخت ساختمان دارند، برنامه های زمانی و مالی پروژه را محاسبه و خروجی های مورد نیاز را تولید می کند.

 خروجی به مخاطبان ارائه می دهد: برنامه ساخت سه نوع

 نمودار جریان نقدینگی(  برنامه مالی )زمان خرید و*   (Scurveبرنامه زمانبندی )گانت چارت و نمودار *   (WBSساختار شکست کار )*

تماس گرفته و از راهنمایی های « تماس با ما»در صورت داشتن هر گونه سوالی با شماره های پشتیبانی متری چند درج شده در صفحه 

 کارشناسان فنی ما بهره ببرید.

 یو انتخاب خروجی ها  نمونه خروجی رایگان: 18شکل 

 

 

https://metrichand.com/Contact
https://metrichand.com/Contact

