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نرم افزار متره براورد نگاه عمران

همچنینوپیمانکارانمالیهایوضعیتصورتتنظیمجهتبرنامهاین
کیخالصهطوربهواستشدهطراحیعمرانیهایپروژهریالیبراوردتنظیم
که،باشدمینویسیوضعیتصورتهنگاممتروربرایعیارتمامدستیار
.دهدمیافزایشباالییحدبهرااندقتوسرعت

سلاکدرتخصصداشتنبهنیازیوبودهسادهبسیاربرنامهباکارشیوه
...ایمدادهشرحراافزارنرماینباکارکاملاموزشادامهدر.داشتنخواهید



قابلیت های نرم افزار

.Aرشتهبهافهرستهاىرديفكليهشاملبرنامه
درجديدرديفتعريفامكانوباشدمىمربوطه
زتجهیوپايكار؛جديدكار؛دارستارهرديفهاىقالب
.داردوجودکارگاه

.Bرديفهاىبيندررديفكردناضافهياوحذفامكان
.وضعیتصورتمقاديرتعريفهنگامشدهوارد

.Cی؛ایتمدرصدی؛)شکلسهبهتجهیزکارگاهمحاسبه
(مقطوع

.Dحمصالدقیقانالیزوخودکارحملمحاسبهقابلیت
(ابنیهنسخهبرای)مصرفی

.Eبضریهمچنینوپیمانضرایبانواعتعریفاماکان
دلخواه



.Fيکهمزيرمشابههاىرديفبراى)ريزمترهتنظيم
انجامخودكاربصورتكلجمعوشدهدرجرديفشرح
(شودمی

.Gخودکارمترهخالصهتنظيم

.Hيمتقدرنهايىجمعمقادير)خودکارمالىبرگهتننظيم
يکتفكبصورتفصلهرجمعوشوندمیضربرديف
دارستارههاىرديفپايه؛رديفهاىقالبدرشده

.شودمیمحاسبه

.Iورىفاكتاقالمياوپايكاررديفهاىجديد،كارهاىرديف
(شوندمىضربمربوطهضريبدروشدهتنظيم

.Jهربرایهشدتفكيکبصورتفصولخالصهبرگهتنظيم
فصل

قابلیت های نرم افزار



نسخه برق نسخه راهنسخه مکانیک نسخه ابنیه

عمراننگاهبراوردمترهافزارنرممختلفهاینسخه



ازنظرتانموردایتمثبتازبعد
الزمکهردیفتعدادهربهافهرست
.دبپردازیریزمترهتنظیمبهدارید

تنظیم ریزمتره
ارخودکصورتبهمترهخالصهبرگه

.استپرینتامادهوشدهتکمیل
يرمقادوشدهدرجترتيببهرديفها

موقعيتوشدهنقلريزمترهازكل
.شودمىمشخصآنها

برگه خالصه متره
هایایتممالیخالصهبرگه
برخودکاررادارستارهوپایه

بندیدستهفصلهراساس
.کندمیپرینتامادهوکرده

برگه خالصه مالی
ولفصمالیجمعفصولخالصهبرگه
پایههایایتمازتفکیکیصورتبهرا
اعمالباهمچنینوپایهغیرو

محاسبهنحوهوپیمانضرایب
.دهدمینمایشراتجهیزکارگاه

برگه خالصه فصول

گاهنحوه اماده سازی برگه صورت وضعیت شما در یک ن



معرفی پروژه

1
ازراخودوضعیتصورتنوع؛کشوییمنویاز

مارهشوکردهانتخابرابراوردودایمیموقت؛قبیل
.بگیریدنظردرانبرایراای

2
صورتمشخصاتوتاریخرو؛بهروهایفیلددر

.کنیدثبتراخودپروژهوضعیت

3
ارگاهکتجهیزمحاسبهنحوهروبهروکشوییمنویاز
.کنیدتعیینرا

ضریببدوندرصدیهایگزینهانتخابصورتدر
تجهیزنظرموردضریبضریب؛بادرصدییا

.کنیدواردراکارگاهتان

تجهیزمبلغمقطوعگزینهانتخابصورتدر
.کنیدواردراکارگاهتان

رستفهشیتازبایدایتمیگزینهانتخابدرصورت
کنیدفراخوانیراتجهیزکارگاهبامرتبطهایایتمبها؛
.کنیدمشخصرابهافهرستسال4.بگیریدنظردرایتمانبرایقیمتیو
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شروع کار با برنامه

شروع بهه رززمتهره در گهام اول شهما نبهاز بهه براى 
و تره رززمدر سربرگ . دارزداز فهرست بها ازتم مناسب انتخاب 

در اسهت،شده مشخص با رنگ قرمز در ستون فهرست بها كه 
بها نظرتان را وارد كنبد وازتم مورد هر زك از سلولها كه شماره 

ان و واحد كار نمازهان مه شرح عملبات ثبت ازتم زدن دكمه 
.شود

ه به رززمتره بپرداززد تا زمان  كهززر ان در ردزف هاى سپس 
.ازتم جدزدى داشته باشبدبه ثبت دوباره نباز 

زرزدرعملبات هركردنواردازقبلباشبدداشتهنظردقت
مال هبرگصورتازنغبردركنبدانتخابرامناسبازتممتره

راشرحیانزیرردیفهربرایحتماوشودنم تنظبمدرست
.بگذاریدخالیرارنگخاکستریقسمتوبگیریدنظردر
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تنظیم برگه ریزمتره

اب انتخهدر سربرگ رززمتره بعد از انكه ازهتم مناسهب را 
بهاز كهه نتا زمان  در ردزف هاى ززر ان به رززمتره بپرداززد كردزد 

  بهها فراخهواناز فهرسهت باشد براى عملبات جدزد ازتم جدزهدى 
.كنبد

طهول ، عهر، ، و تعداد مشهابه ؛ شرححتما شما فقط الزم است 
ز  و كنبد شماره ردزف ها و مقدار جز دقت . را تکمیل کنیدارتفاع
لهت دخاصورت خودكار محاسبه م  شود و نبازى به كل  به مقدار 
.نداردشما 

د كنبهجدزهدى وارد باشد در ببن ردزفهاى رززمتهره ردزهف اگر الزم 
ن بهر مبتوانبد شماره ردیف مورد نظر را وارد کنید و با کلیهک کهرد

.دروی دکمه اضافه کردن یک ردیف خالی در زیر ان اضافه می گرد

ه ان را همچنین اگر خواستید ردیفی را حذف کنید می توانید شمار
.ردیف را وارد کرده تا حذف گردد
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.  ردبه دلیل بروز رسانی فرمول ها هنگام حذف و اضافه ردیف پردازش ان چند ثانیه زمان می ب: مهم 
.درصورتی که خطایی رخ داد با زدن دکمه پیکربندی نرم افزار به روزرسانی می گردد



جدیدتعریف ایتم های 

ایتم در این نرم افزار می توانید سه نوع ایتم ستاره دار،
.جدید و ایتم پای کار تعریف کنید

.نیداز فیلد کشویی اول نوع ایتم دلخواهتان را انتخاب ک•

.از فیلد دوم شماره فصل مورد نظرتان را انتخاب کنید•

ای بهر. ) از فیلد سوم یک شماره چهار رقمی انتخاب کنیهد•

ایتم های پای کار می توانید یکهی از ردیهف ههای پایکهار

.فهرست بها را انتخاب کنید

فیلههدهای بعههدی هههم در مههورد شههرح، واحههد و قیمههت را •

.مشخص کنید
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تخاب هر تمام ایتم هایی که ساخته می شود در فیلد کشویی در دسترس است و می توانید با ان
.یک محتوای ان را تغییر داده یا به برگه ریزمتره ارسال کنید



اقالم فاکتوری

ان بهه جمه  مبلهغ. در سربرگ اقالم فاکتوری شما می توانید اقالم مورد نیازتان را وارد کنیهد
. صورت خودکار وارد برگه خالصه فصول می شود
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خالصه متره

سهانی مهی بعد از تنظیم برگه ریزمتره، در برگه خالصه متره با کلیک بر روی دکمه خالصه متره این برگهه بهه روز ر
. گردد و اماده و پرینت است

.درصورتی که در برگه ریزمتره تغییراتی دادید باز هم باید این برگه به روزرسانی گردد
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خالصه مالی

رینهت ایتم ها به تفکیک فصول جدا شده و امهاده پمالی با کلیک کردن بر روی دکمه خالصه 
.می گردد

.درصورتی که در برگه ریزمتره تغییراتی دادید باز هم باید این برگه به روزرسانی گردد
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ضرایب فهرست بها

ت، منطقه، پهای پیمان، باالسری، صعوبت، ارتفاع، طبقا)در برگه ضرایب برای ایتم های فهرستی، پای کار، ستاره دار، ایتم جدید می توانید انواع ضرایب 

.را به تفکیک برای هر فصل به صورت جداگانه وارد کنید... ( کار و دلخواه 
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خالصه فصول

هرستی،فهایایتمتفکیکبهرافصولازیکهرمالیجم فصولخالصهبرگهدر1
.یافتخواهیدفاکتوریاقالمجم همچنینوجدیدودارستارهپایکار،

2

3

:شودمیارایهشکلدوبهفصولمبلغجم 
ضرایبهیچگونهاعمالبدونجم •
فاکتوریاقالمواعمالیضرایباحتسابباکلجم •

میاسبهمحایدکردهتعریفقبالکهاپشنینوعبهتوجهباتجهیزکارگاهمبلغ
42ردیفدرانمبلغپروژهتعریفزماندرایتمیگزینهانتخابصورتدر.شود
.شودمینوشته
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(یه مخصوص نرم افزار ابن) انالیز مصالح 

یهرد در برگه مصالح تمام ایتم های فهرست بها که به ان حمل تعلق می گ
ک را نشان می دهد و بر اساس مقدار کارکرد ان در برگهه ریزمتهره اوزان را بهه تفکیه

.مصالح به کار رفته در ان ایتم محاسبه می کند

.دهددر باالی جدول جم  کلی مصالح به کار رفته در ریزمتره را به شما نمایش می

انهد پنههان با کلیک کردن بر روی دکمه فیلتر کردن ایتم هایی را که کارکردی نداشته
.شده و تنها ایتم های دارای مقدار را به تفکیک فصل به شما نمایش می دهد

.نیمتناژ مقادیر به کار رفته را از جدوا باال برداشت کرده و وارد نرم  افزار حمل میک

ق تعریف کردیهد کهه بهه مصهالح ان حمهل تعلهستاره دار یا جدیدی اگر ایتم : مهم 
سهبه میگیرد مقدار ان در این جدول محاسبه نمی گردد و باید به صورت دستی محا

.کنید و به مقادیر جدول باال بیفزایید
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(ه مخصوص نرم افزار ابنی) نرم افزار حمل 

1
ووربهروجدولدرراانالیزبرگهازشدهبرداشتمصالحتناژ

هبتوجهباشدهتهیهمصالحانازکهراشهرینامهمچنین
.کنیدواردمصالحتفکیک

2
مبداکردنمشخصباتوانیدمیراشهرهافواصلکیلومتراژ

اگرودکنیواردکاملصورتبهراکیلومتراژ.بیابیدمقصدو
.نکنیدکمراانطولاستشنیمسیرازمقداری

3
شدهگرفتهنظردرستوندواالتاهنهایردیفبرای
ملحبرایدومیوکارگاهبهکارخانهازحملبرایاولیاست
نرمخودرا1.05ضریب).باشدمیکارخانهبهخریدمرکزاز

(کندمیاعمالافزار

راابنیهبهافهرست28فصلضوابطوضرایبتماممهم
.ردنداکاربردخالتبهنیازیوکندمیاعمالافزارنرمخود

4
ازیکهربرایشماحملمسیرهایازمقداریاگر

رایبرامسیرانطولاستشنیصورتبهمصالح
مسیرشمامسیراگروکنیدوارداینجادرهریک
.بگذاریدصفرراانمقدارنداردشنی
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(مخصوص نرم افزار ابنیه) نرم افزار حمل 

.گرددبا کلیک بر روی محاسبه حمل محاسبات انجام شده و ایتم های حمل به همراه ریزمتره ان به برگه ریزمتره اضافه می
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نحوه پرینت گرفتن

عالوه بر دکمه پرینت که در ههر برگهه موجهود اسهت مهی 
رو به یر وضعیت، مسبرای پرینت از صفحات مختلف صورت توانید 

ذخیهره کنیهد و در  pdfرو را مانند عکس انجام دهید و با فرمهت 
.صورت تمایل بر روی کاغذ چاپ کنید
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(Save as) نحوه بکاپ گرفتن 

همانطور که گفته شده نرم افهزار تحهت اکسهل
دیگهر است بنابراین نحوه بکاپ گرفتن از ان هم به ماننهد

.فایل های اکسل می باشد

ی از رفتهه و در یکهسهیو از بر روی فایلکافیست از منوی 
ا مسیرهای دیگر درایو کهامپیوتر خهود بهه نهام دیگهر ان ر

.ذخیره کنید

بها به همین روش میتوانید چندین پروژه تعریف کهرده و
کهی نام های مختلف ذخیره کنید تا هر بار که الزم باشد ی

ل از انها را فراخوانی کرده و صورت وضعیت خود را تکمیه
.کنید

سهت همچنین میتوانید از فایل نرم افزار چنهد بهار کپهی پ
.بگیرید و برای هرکدام پروژه جدیدی تعریف کنید
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نرم افزار متره براورد نگاه عمران

Contact : info.negahomran@gmail.com

Telegram : 0930 756 7494
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