
نىکخواه،	عباس	
متره	و	برآورد	/	مؤلف:	عباس	نىکخواه.ــ	تهران:	شرکت	چاپ	و	نشر	کتاب	هاى	درسى	

اىران،	1393.
100	ص.:مصور.ــ	)آموزش	فنى	و	حرفه	اى؛	شمارٔه	درس	3534(

متون	درسى	رشتٔه	نقشه	کشى	معمارى	گروه	تحصىلى	هنر،	زمىنٔه	خدمات.
برنامه	رىزى	و	نظارت،	بررسى	و	تصوىب	محتوا:	کمىسىون	برنامه	رىزى	و	تألىف	کتاب	هاى	
کاردانش	 و	 و	حرفه	اى	 فنى	 درسی	 کتاب	های	 تألىف	 دفـتر	 معمارى	 نـقشه	کشى	 رشتٔه	 درسى	

وزارت	آموزش	و	پرورش.
کمىسىون	 پرورش.	 و	 آموزش	 وزارت	 اىران.	 الف.	 هزىنه	ها.	 ــ	 ساختمان	سازى	 	.1

برنامه	رىزى	و	تألىف	کتاب	هاى	درسى	رشتٔه	نقشه	کشى	معمارى.	ب.	عنوان.	ج.	فروست.

692
/5

م	937	ن
1393

متره و برآورد
رشتۀ نقشه کشى معمارى

گروه تحصىلى هنر

زمىنۀ خدمات

شاخۀ آموزش فنى وحرفه اى

شمارۀ درس 3534

1393



ISBN   964-05-0963-9 شابک  0963-9 -964-05				

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى

برنامه	رىزى	محتوا	و	نظارت	بر	تألىف:	دفتر تألىف کتاب های درسی فنى وحرفه اى و کاردانش
نام	کتاب: متره و برآورد ـ 491

مؤلف:	عباس نىکخواه
اعضاى	کمىسىون	تخصصى: ابراهىم آزاد، وىدا تقواىى، محمد جواد مهدوى   نژاد، پرستو آرىانژاد، غالمحسىن قربانىان،

                                           ملک طباطباىى زواره و	دارا افشار قوچانى
آماده	سازى	و	نظارت	بر	چاپ	و	توزىع:	ادارۀ کلّ  نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی  

تهران: خىابان اىرانشهر شمالى ـ  ساختمـان  شمارۀ  4 آموزش و پرورش  )شهىد موسوى(  
تلفن: 9ـ88831161، دورنگار: 88309266، کدپستى: 1584747359،   

 www.chap.sch.ir :وب ساىت        
رسام: فاطمه تاجىک خاوه

صفحه	آرا: زهره بهشتى شىرازى
طراح	جلد: مرىم کىوان

ناشر:	شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران : تهران ـ کىلومتر 17 جاّدۀ مخصوص کرج ـ خىابان61 )دارو پخش( 
ـ 37515 تلفن : 5 ـ44985161 ، دورنگار : 44985160، صندوق پستى : 139

چاپخانه:	شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران »سهامى خاص«
سال	انتشار	و	نوبت	چاپ: چاپ چهاردهم 1393

حّق چاپ محفوظ است.

همکاران محترم و دانش آموزان عزىز:
پىشنهادات و نظرات خود را در بارۀ محتواى اىن کتاب بـه نشانى 
تهران ـ صندوق پستى شمارۀ  4874/15  دفتر تألىف کتاب های درسی فنى و 

حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرماىند.
info@tvoccd.sch.ir                        )پىام نگار )اىمىل
www.tvoccd.sch.ir                      )وب گاه )وب ساىت

ـ		85	توسط	خانم	ها	الهام	السادات	اعرجها	و	نىما	براتى،	از	 اىن	کتاب	درسال	تحصىلى	86		ـ
هنرآموزان	شهر	تهران،	براساس	عکس	العمل	هاى	مشروط	و	غىرمشروط	هنرآموزان	سراسر	کشور	
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مقدمه
امروزه،	شاهد	پىشرفت	هاى	وسىع	و	همه	جانبه	در	جهان	اطراف	خود	هستىم.	اىن	پىشرفت	و	
تکامل،	به	همان	مىزان	که	در	تأمىن	آساىش	و	برخوردارى	بشرّىت	مؤّثر	است	موجب	پىچىدگى	و	تنّوع	
در	مسائل	روزمره	نىز	شده	است؛	به	نحوى	که	براى	موفقىت	در	انجام	هرکارى،	مطالعات	همه	جانبه	و	
برنامه	رىزى	دقىق	شرط	الزم	است.	اساس	هر	برنامه	رىزى	صحىح	و	اصولى،	داشتن	اطالعات	کافى	و	
شناخت	کامل	از	موضوع	است.	اجراى	پروژه	هاى	ساختمانى	نىز	در	دنىاى	امروز	از	اىن	قاعده	مستثنا	
نىست	و	موفقىت	در	اجراى	هر	پروژه،	مطالعات	کامل	و	برنامه	رىزى	منظم	را	طلب	مى	کند.	مبحث	»متره	
و	برآورد«	در	بخش	ساختمان	ابزارى	براى	تولىد	اطالعات	و	شناخت،	به	منظور	برنامه	رىزى	و	کنترل	

پروژه	محسوب	مى	شود.
ىک	برآورد	دقىق	مى	تواند	براى	مجرىان	پروژه	هاى	عمرانى	راهگشا	و	راهنماى	مطمئنى	باشد	و	
اّطالعات	الزم	را	براى	برنامه	رىزى	اصولى،	توزىع	و	تخصىص	بهىنٔه	منابع	مالى	و	کنترل	و	مدىرىت	پروژه،	
در	اختىار	آن	ها	بگذارد.	با	توجه	به	اىن	امر،	اهمىت	آموزش	و	تربىت	افرادى	که	بتوانند	در	برآورد	هزىنٔه	

پروژه	هاى	ساختمانى	نقش	مؤّثرى	اىفا	نماىند	دو	چندان	مى	شود.	
هدف	از	تهىه	و	تنظىم	مطالب	اىن	کتاب،	آن	است	که	هنرجوىان	با	مفاهىم	کّلى	و	پاىه	در	مورد	
متره	و	برآورد،	آشناىى	پىدا	نماىند؛	از	ضوابط	و	مقررات	حاکم	بر	روند	تهىٔه	متره	و	برآورد	مطلع	گردند؛	
اشخاص	حقىقى	و	حقوقى	مرتبط	با	اىن	امر	و	جاىگاه	قانونى	هرىک	را	بشناسند	و	در	ىک	کالم،	با	اصول	

نظرى	کار	آشنا	و	به	آن	مسلط	گردند.	
شاىان	ذکر	است	که	آموزش	نظرى	به	منظور	تربىت	نىروى	انسانى	براى	اشتغال	در	امر	مهم	برآورد	
شرط	الزم	است،	ولى	کافى	نىست	و	ىک	مترور	صاحب	نظر	پس	از	چندىن	سال	کار	و	تجربٔه	عملى	و	

ممارست،	مى	تواند	نقش	خود	را	به	خوبى	اىفا	نماىد.	
در	متن	کتاب	سعى	شده	است	با	طرح	مثال	هاى	عملى،	فهم	مطالب	براى	هنرجوىان	تسهىل	گردد.	
بدىهى	است	که	نباىد	به	اىن	مقدار	اکتفا	نمود.	از	اىن	رو،	الزم	است	هنرجوىان	عزىز	دربارٔه	هر	مبحث	
از	کتاب	با	کمک	هنرآموزان	مربوط	و	از	طرىق	مطالعٔه	کتب	و	ساىر	نشرىات	مرتبط	و	اجراى	پروژه	هاى	

عملى	کوچک،	مهارت	و	تبحر	الزم	را	کسب	نماىند.
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