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مقدمه:
شرکت مهندسی تدکار نرم افزار با پشتوانه 25 سال ارتباط مداوم با دست اندرکاران 
عمران و آبادانی ايران زمین، تنها شرکت متخصص در زمینه نرم افزارهای عمرانی 
ــس جمهور برای  ــزی و نظارت راهبردی ريی ــوی معاونت برنامه ري ــت که از س اس
مشاوره و اجرای پروژه بسیار مهم و استراتژيک سامانه ملی فهرست بها، برآورد 

اجرا، تعدیل و قراردادها )سافات( برگزيده شده است.

ــتمر و برخط، نیاز  ــا به صورت مس ــی و کنترل وضعیت پروژه ه ــاهده، ردياب مش
ــت الکترونیکی  ــال و درياف ــامانه ارس ــت. س ــه مديران طرح   های عمرانی اس هم
ــازی شده است،  صورت وضعیت های تدکار که مبتنی بر WEB طراحی و پیاده س
ــازد که در هر زمان و مکان دلخواه بتواند از آخرين وضعیت  مديران را قادر می س

پروژه   های خود مطلع گردند.
تخصص ما طراحی، تولید و پشتیبانی سامانه های نرم افزاری پیشرفته با بهره گیری 
ــاير نرم افزارهای  ــت. آنچه محصوالت ما را از س از آخرين فناوری های روز دنیا اس
مشابه، متمايز می کند، پیشتاز بودن ما در ارايه اطالعات به   هنگام و راه حل ها ی نو 
ــت. راهبرد ما برای پاسخگويی به نیاز مديران طرح ها ی  بر اساس نیاز کاربران اس
ــات يکپارچه و ايجاد  ــیخته، تبديل آنها به اطالع ــی، پردازش داده  های گس عمران
سامانه   های تصمیم گیری و تصمیم سازی است. اين راهبرد زمانی اثر بخش خواهد 
بود که با نوآوری و ابتکار مستمر همراه باشد. کاربران ما بر اين باورند که تدکار، 

تداوم ابتکار در تولید سامانه ها ی نرم افزاری و راه   حل   های سیستمی است.
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بخش اول: چگونه نرم افزار»تدکار « را نصب کنیم؟

نصب اولیه نرم افزار »تدکار «  
1. ابتدا CD نرم افزار  را در درايو قرار دهید.

2. برروی»نصب    تدکار « يک بار کلیک کنید.     

3. نرم افزار  شروع به نصب  می کند،  می توانید مسیر نصب نرم افزار  را تغییر دهید. 
4. پس از نصب نرم افزار  »تدکار « برای اجرای برنامه، بر روی آيکن »تدکار « روی 

صفحه Desktop کلیک کنید.
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بخش دوم: نصب و به روزآوری نرم افزار »تدکار «  

نصب و به روزآوری به دو صورت انجام می شود:
: CD 1- با استفاده از

ــتیبان تهیه کنید. )مراجعه  1-1. از پروژه ها ی نرم افزار »تدکار « نگارش قبلی پش
به بخش ذخیره سازی پروژه     ها(

  Start g Control Panel g Programs and Features 1-2. در قسمت
ــه و فايل Microsoft SQL server Desktop Engine (Tadkar) و فايل  رفت
Tadkar را Uninstall کرده و سپس در مسیر قبلی نصب نرم افزار »تدکار « رفته 
و Folder Tadkar را پاک کنید. پس از آن مراحل نصب اولیه نرم افزار »تدکار « 

را انجام دهید. 
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2- از روی سایت شرکت مهندسی تدکار نرم افزار:

2-1. ابتدا از پروژه ها پشتیبان تهیه کنید. )مراجعه به بخش ذخیره سازی پروژه     ها(
2-2. به داخل سايتwww.tadkar.com برويد.

ــه عنوان مثال برای بروزرسـانی نرخ عوامل آنالیز فهرسـت 92 روی  2-3. ب
گزينه"نرخ عوامل آنالیز فهرسـت 92 محاسبه ودر نرم افزار تدکار اعمال 

شد" کلیک کنید.
2-4.سپس در صفحه جديدی که باز می شود روی آيکن"دانلود" کلیک کنید.

2-5. فايل موردنظر را روی Desktop ذخیره کنید.
ــید  ــته باش ــد آن را اجرا کنید.توجه داش 2-6. پس از اينکه فايل کامل دانلود ش
که قبل از اجرای اين فايل حتما از نرم افزار تدکار خود بطور کامل خارج شويد.

2-7. روی گزينه Install کلیک کنید.
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2-7. روی شروع بروز رسانی کلیک کنید.
ــت و تدکار در همان مسیر  ــت اس ــده اگر درس ــخص ش ــیری که مش 2-8. مس

ــده تايید را بزنید در غیر اينصورت با استفاده از گزينه               را ذخیره ش ــیر  مس
مشخص کنید.

2-9. سیستم هم بصورت خودکار از پروژه ها پشتیبان تهیه می کند.
2-10. صفحه ای بصورت زير روی نمايشگر نشان داده می شود.

2-11. پس از آن بايد پیغام روبرو نمايش داده شود.
2-12. روی گزينه تايید کلیک کنید.

2-13. نرم افزار تدکار را اجرا کنید.
2-14. پروژه ها را بازخوانی کنید.
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به روزآوری قفل نرم افزار »تدکار «
1. ابتدا مراحل بروزرسانی نرم افزار را انجام دهید.                              
2. در صفحه اصلی »تدکار « روی بروزرسانی قفل کلیک کنید.

ــام " عدم تطابق اطالعات روی قفل با سـرور"  نمايان  3. پیغ
می شود، روی گزينه تايید کلیک کنید.

4. صفحه پیکربندی قفل نشان داده می شود.
ــال 1392 و نرخ عوامل آنالیز  فهرست 1392 روی  ــت س ــانی فهرس 5. برای بروز رس

هرکدام از اين گزينه ها کلیک کنید.

6. پیغام " آیا از ثبت تغییرات مطمئن هسـتید " نمايان می شود، با کلیک برروی 
گزينه تايید صفحه زير نمايش داده می شود.

7. در اين قسمت شماره فاکتوری که از کارشناسان فروش گرفتید و نام شرکت خود 
را در شماره فاکتور و نام شرکت وارد کنید.

ــک می کنید، پیغام" نرخ عوامل  ــس از اينکه روی گزينه روی گزينه تايید کلی 8. پ
آنالیز 92  به قفل شما اضافه شد". از نرم افزار خارج شويد و آن را دوباره اجرا کنید.
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بخش سوم: کتاب فهرست بها
ــته، فصل و سپس با  ــته، رش ــت بها می توانید اطالعات رس با انتخاب کتاب فهرس
Db-click بر روی فصل، شماره رديف و شرح رديف مورد نظر را مشاهده و در هر 
فصل در قسمت جستجو می توانید اطالعات مورد نظر خود را اعم از شماره رديف، 

واحد، بهای واحد و شرح رديف پیدا کنید.
ــماره رديف   ــرح و يا قیمت يک ش ــد تغییرات ش ــه بخواهی ــی ک در صورت
ــت بها را در سالهای مختلف مالحظه کنید در قسمت جستجو شماره رديف  فهرس

ــته وارد کنید و روی دکمـه  ــته و رش مورد نظر را با پیش کد رس
ــماره رديف مورد نظر در سالهای مختلف با شرح و قیمت  ــت ش کلیک کنید. لیس
ــت که در صورت وارد نکردن کد رسته  ــال نمايش داده می شود. بديهی اس هر س
ــماره رديف مورد نظر را در کلیه رسته ها  و رشته ها ی سالهای مختلف  ــته ش و رش

جستجو می کند.

نمايش مقدمه فصل 
ــال 88 به بعد را  ــوان مقدمه فصل از س ــن دکمه، می ت ــک کردن روي اي ــا کلی ب

مالحظه کرد.

ــوان از اين  ــمول حمل هر رديف می ت ــاهده مصالح مش برای مش
دکمه استفاده کرد.

ــاهده آنالیز رديف فهرست بها  از دکمه آنالیز استفاده کنید.  برای مش
ــید در صورتی که اين رديف در بانک مرجع، آنالیز  ــته باش توجه داش

داشته باشد برای شما نمايش می دهد.

برای مشاهده اضافه بهای رديف      ها می توان از اين دکمه استفاده کرد.

برای گزارش گیری می توان از دکمه چاپ استفاده کرد.

برای برگشت به صفحه قبل از اين دکمه می توان استفاده کرد.
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بخش چهارم: چگونه یك پروژه ایجاد کنیم؟

1.  از منوي اصلي برنامه، برای ايجاد پروژه جديد روی يکی از آيکن ها ی متره، 
برآورد يا صورت وضعیت و يا ... کلیک کنید.

2. دکمه جديد را برای ايجاد يک پیمان جديد، انتخاب کنید. 
3. در قسمت ورود مشخصات پیمان، نام پروژه را وارد کنید. 
4. توجه داشته باشید سال فهرست بها را حتماً انتخاب کنید.

5. ساير مشخصات پروژه را وارد کنید. )اختیاري است(. 
6. با استفاده از دکمة ثبت، داده هاي وارد شده را تأيید و ضبط کنید. 

7. با استفاده از دکمة بازگشت از پنجرة ورود مشخصات پیمان خارج شويد. 
8. برای تغییرات احتمالی در مشخصات پروژه از دکمه ويرايش استفاده کنید.

ــال، نام  ــاس يکی از )کد، س 9. در صورتی که بخواهید پروژه خاصی را بر اس
پروژه         ، شماره پروژه، شماره قرارداد( جستجو و ويرايش کنید تنها کافی است 
ــتون مورد نظر کلیک کنید. وقتی ستون مورد نظر بصورت رنگی  روی سر س
ــتون انجام می        شود .  ــتجو براساس آن س ــد که جس در         آيد بدين معنی می        باش

سپس در قسمت جستجو عبارت مورد نظر خود را تايپ کنید.
ــذف کنید ابتدا پروژه يا پروژه ها  را  ــی که بخواهید پروژه ای را ح 10. در زمان
ــته باشید که  ــتفاده کنید )توجه داش ــپس از دکمه حذف اس انتخاب کنید س

پروژه با تمام اطالعاتش حذف می شود(.

توضیحات:
ــاور، پیمانکار، را تايپ کنید. چنانچه بخواهید از  در منوی پیمان نام کارفرما، مش

ــاب کنید نام ها ی وارد شده در پروژه ها ی ديگر استفاده کنید دکمـه  انتخ
ــد، در گزارش گیري براي گزارش هايي که  ــی که عناوين فوق را پر نکنی در صورت

حاوي اسامي فوق باشند، مقابل عناوين فضاي خالي قرار می گیرد.
ــد وارد کردن تاريخ شروع به  ــما دارای تعديل باش توجه: در صورتی که پروژه ش

کار الزامی است.
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نکته: 
با انتخاب اين دکمه می توان بخش       های يک پروژه را وارد کرد.

با انتخاب اين دکمه می توانید بخش ها ی مربوط به پروژه را تعريف کنید.
1. ابتدا روی دکمه جديد کلیک کنید.

2. در قسمت بخش، بخش ها ی خود را تعريف کنید.
3. روی دکمه ثبت کلیک کنید.

ــورت نیاز به حذف يک بخش خاص، بر روی بخش مورد نظر رفته و  4. در ص
دکمه حذف را انتخاب کنید. 

نکته:
اختصاص بخش به ردیف های انتخابی 

می توانید رديف های انتخابی را به بخش  مورد نظر تخصیص دهید. 
1. ابتدا روی دکمه ويرايش کلیک کنید.

2. با گرفتن دکمه Ctrl صفحه کلید و موس رديف های مورد نظر را انتخاب کنید.
3. دکمه اختصاص بخش به رديف های انتخابی را انتخاب کنید.

4. رديف های مورد نظر را به بخش خاص اختصاص دهید.

توجه داشته باشید که بايد از قبل بخش ها ی يک پروژه را تعريف کرده باشید.
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بخش پنجم: ستاره دارها 

ــارت راهبردی به  ــت های بهاي معاونت برنامه ريزی و نظ ــرح رديف هاي فهرس ش
ــده است که اقالم عمومي مربوط به کارهاي عمراني را زير پوشش  نحوي تهیه ش
قرار دهد. در مواردي که مشخصات فني و اجرايي ويژه اي مورد نیاز کار باشد، که 
ــرح رديف تطبیق نکند، شرح رديف مناسب براي آن اقالم،  اقالم کارهاي آن با ش
ــود. اين رديف ها  ــماره رديف جديد درج مي ش تهیه و در انتهاي گروه مربوط، با ش
ــتاره  مشخص شده و به عنوان رديف ستاره دار نامیده مي شوند. بهاي  با عالمت س
ــبه و در برابر رديف مورد  ــتاره دار با روش تجزيه قیمت، محاس واحد رديف هاي س

نظر درج مي شود.
ــتاره دار، امکان ايجاد فصل و  ــزار »تدکار « مي تواند عالوه بر ايجاد رديف س نرم اف

رشته جديد )ستاره دار( را هم فراهم کند.

به عنوان مثال : 
ــان  اگر بخواهید مبلغ يراق آالت و اقالم فاکتوري را در برگه خالصه مالي کل نش
دهید، در پنجره ستاره دارها، رسته کاربر، کد رشته "93 يا 94" را وارد کنید و در 
ــته يراق آالت و اقالم فاکتوري را وارد کنید و با ايجاد اين رشته، فصل ها و  نام رش

رديف هاي آن را تعريف کنید. 

چگونه ردیف ستاره دار بسازیم؟

ــه يکی از گزينه های متره، برآورد يا صورت وضعیت را  1. از منوي اصلي برنام
انتخاب کنید.

2. از پنجره اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click يا انتخاب کنید.
کلیک کنید.3. روی   

4. در پنجرة ستاره دارها، دکمه جديد را انتخاب کنید.
5. رسته، رشته و فصل مورد نظر را انتخاب کنید.

ــرح رديف را  ــماره رديف، واحد رديف، بهاي واحد و در پايین صفحه، ش 6. ش
وارد کنید.

7. براي ضبط اطالعات دکمه ثبت را انتخاب کنید.
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8. براي خروج از پنجره ستاره دارها، روی دکمه بازگشت کلیک کنید.

ــتاره دار به متره، برآورد و يا صورت وضعیت، کافی  9. براي انتقال رديف های س
ــده Db-click و يا رديف مورد نظر را  ــتاره دار تعريف ش ــت روی رديف س اس

انتخاب نمايید.
 

نکته ها:
ــده مشابه شمارة  ــتاره دار ايجاد ش ــید شمارة رديف هاي س ــته باش به خاطر داش
رديف هاي فهرست بها نباشد. در غیر اينصورت اخطار، "شماره رديف در فهرست بها 

وجود دارد، معرفی آن به عنوان ستاره دار مجاز نیست" نمايان مي شود.
ــد. )می توانید برای يک  ــتاره دار دکمه جديد را انتخاب کنی ــراي ايجاد رديف س ب

رديف جديد از دکمه مکان نمای i هم استفاده کنید(. 
با انتخاب اين دکمه می توانید يک رديف ستاره دار جديد ايجاد کنید.
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برای تغییر در رديف ها ی ستاره دار می توانید از اين دکمه استفاده 
کنید.

در صورتی که بخواهید اطالعات يک رديف ستاره دار در 
اين پروژه را مجدد کپی کرده و شماره آن و شرح آن را 

تغییر دهید، می توانید از اين دکمه استفاده کنید.
ــپس دکمه کپی رديف جاری را انتخاب  ابتدا روی رديف مورد نظر قرار بگیريد س
ــخصات يک رديف باز می شود شماره رديف و تغییرات مورد نظر  کنید، پنجره مش

را اعمال کنید.

ــت را  در صورتی که بخواهید اطالعات يک رديف فهرس
ــتفاده کنید که  ــتاره دار کپی کنید از اين دکمه به اين صورت اس در يک رديف س
پس از انتخاب اين دکمه پنجره کتاب فهرست بها باز می شود سپس رسته، رشته، 
فصل و رديف مورد نظر را انتخاب کنید سپس شماره رديف و ... را تغییر دهید. 

با انتخاب اين دکمه رديف ها ی مورد نظر را می توانید انتخاب کنید.

برای حذف رديف ستاره دار از دکمه حذف استفاده کنید. توجه داشته 
ــتفاده از اين دکمه رديف ها  را به طور انتخابی و يا با استفاده از  ــید قبل از اس باش
دکمه انتخاب، انتخاب کنید سپس برروی دکمه حذف کلیک کنید اگر يک رديف 
ــده باشد نمی توانید  ــتاره دار در پنجره متره، برآورد و يا صورت وضعیت وارد ش س
آن رديف را از پنجره ستاره دارها حذف کنید. سیستم به شما پیغام می دهد "این 

ردیف در ... پروژه استفاده شده است مجاز به حذف آن نمی باشید."

ــته جديد را تغییر  ــته و يا فصل رس در صورتی بخواهید عنوان رش
دهید از دکمه عملیات استفاده کنید.

ــروژه را منتقل کنید از  ــتاره دارهای يک پ ــی که بخواهید س در صورت
دکمه نقل از پروژه ديگر استفاده کنید. می توانید يک رديف، چند رديف و يا همه 

رديف ها  را انتخاب کنید.
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ــزارش تهیه کنید  ــای پروژه گ ــتاره داره ــه بخواهید از س ــی ک در صورت
می توانید کلیه اطالعات را به اکسل ارسال کنید.

برای انتقال ردیف های ستاره دار از Excel به داخل پروژه:
1. ابتدا يک رديف ستاره دار را به Excel منتقل کنید.

2. اطالعات رديف های ستاره دار را در زير سرستون های مورد نظر وارد کنید.
3. فايل را ذخیره کنید.

ــو خواندن از Excel را کلیک و فايل  ــال به Excel، من 4. از طريق دکمه ارس
Excel خود را انتخاب کنید.

5. کلیه اطالعات وارد شده در Excel به پروژه شما منتقل می يابد.

دکمه )کدام ستون ها نمايش داده شود( 
ــتون هاي مورد  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روي اين دکمه، امکان اس

نیاز خود را داريد. 

توجه: 
شما می توانید در پنجره متره، صورت وضعیت، برآورد، رديف ها ی ستاره دار تهیه 
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کنید.
1. ابتدا روی پنجره متره يا صورت وضعیت يا برآورد کلیک کنید.

ــماره رديف فهرست بها  شماره ستاره دار را وارد کنید  و سپس  ــتون ش 2. در س
ــار  می دهد "این شـماره در کتاب  ــما اخط ــد، نرم افزار  به ش Enter را بزنی
فهرسـت بها  پیدا نشد  می خواهید آن را به ستاره دارها اضافه کنید؟" با 

زدن دکمه تايید پنجره ستاره دارها باز  می شود.

به عنوان مثال : 
ــف 93010101 )به عنوان مثال  ــماره ردي در برآورد، صورت وضعیت يا متره ش
 Enter رشته کارهای دستمزدی، فصل اول يراق آالت( را تايپ می کنیم و سپس
را می زنیم، پنجره "این شـماره ردیف در فهرسـت بها پیدا نشـد می خواهید 
ــود. با انتخاب دکمه "بله" پنجره  آن را به سـتاره دارها اضافه کنید؟" باز می ش
ــماره 93010101 ظاهر می شود و شما  ــته کاربر با ش ــتاره دار باز می شود. رس س
ــته جديد، عنوان فصل جديد، واحد ، بهای واحد رديف و شرح  می توانید عنوان رش
ــتاره دار را وارد کنید سپس دکمه ثبت را انتخاب کنید. با کلیک بر روی  رديف س

دکمه انتخاب اين شماره رديف به رديف متره يا مالی انتقال پیدا می کند.
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بخش ششم: متره
ــاخت  ــي از مهم ترين موارد يک پروژه عمراني اندازه گیري احجام کار براي س يک

پروژه مي باشد. 

نمودار گردش کار ریزمتره

چگونه متره وارد کنیم ؟

1. از منوي اصلي برنامه، روی گزينه متره کلیک کنید.
ــرآورد يا صورت وضعیت( را  ــامي پروژه ها، پروژه نوع متره )ب ــره اس 2. از پنج
ــت، ماقبل قطعی و يا  ــورت انتخاب صورت وضعیت، موق ــاب کنید. در ص انتخ

قطعی را وارد يا موقت های قبلی را انتخاب کنید. 
3. در پنجره متره، روی دکمه جديد يا ويرايش کلیک کنید. 

4. در پنجره متره، در زير ستون شماره رديف فهرست بها، شماره فهرست بهاي 
ــتفاده کنید. سپس کلید  ــت بها اس مورد نظر را وارد کنید و يا از کتاب فهرس

Enter را فشار دهید. 

5. زيرستون بخش، بخش يا ساختمان مورد نظر خود را وارد کنید. 

ورود اطالعات
)WBS( بخش يا فعالیت های پروژه v             شماره فهرست بها v

v شرح عملیات                  v تعداد، طول، عرض، ارتفاع، وزن 
v شماره، تاريخ و موضوعات صورت مجلس

صـورت مجلـسخالصه متــرهريــز متــره خالصه متره بخش ها
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ــرح عملیات ريزمتره را وارد کنید و در  ــرح، موقعیت يا ش ــتون ش 6. در زيرس

ستون هاي بعدي تعداد، طول، عرض و ارتفاع و يا وزن را وارد کنید. 

7. شماره صورت مجلس را انتخاب کنید. )درصورت داشتن صورت جلسه(

ــردن دکمه "جديد"، يک  ــردن کلید "i" روی کیبورد خود و يا فش 8. با فش

رديف متره اضافه می شود. 

9. براي ضبط اطالعات روی دکمه "ثبت" کلیک کنید. 

ــت" را کلیک  10. براي خروج از پنجره ورود اطالعات ريزمتره، دکمه "بازگش

کنید.

جدول اشتال

ــد وقتی بر روی  ــبه احجام کارهای فوالدی که وزن آنها احتیاج می باش در محاس
قسمت W يا وزن قرار گرفتید دکمه ای ظاهر می شود که با کلیک کردن بر روی 
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آن جدول اشتال برای شما به نمايش درمی آيد و با Db-click بر روی وزن مورد 
نظر به قسمت W منتقل می شود.

توجه: 
ــید و بخواهید  ــته باش در صورتی که تعداد، طول، عرض، ارتفاع و يا وزن را نداش
مانند متره راه سازی اطالعات وارد کنید در ستون فرمول می توانید عبارت مقداری 

برای احجام را وارد کنید.

به عنوان مثال:
ــماره ابنیه(، يعني  ــت بهاي 11080102 )11 پیش ش اگر بخواهید رديف فهرس
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بتن ريزي با عیار 150 کیلوگرم سیمان را متره کنید و آن پروژه از چند ساختمان 
ــد ابتدا ابعاد بتن ريزي در هر بخش يا ساختمان را به  ــکیل شده باش يا بخش تش
تفکیک وارد کنید. سپس در هر بخش يا ساختمان به موقعیت هايي که اين رديف 
ــود اشاره کنید. محاسبه هر خط متره  ــده يا قرار است انجام ش بتن ريزي انجام ش
ــاس فرمول هاي صحیح رياضي صورت گیرد ) فرمول بر اساس نیاز  مي تواند بر اس
کاربر قابل تغییر است(. اگر حجم بتن ريزي، مکعبي باشد از فرمول )تعداد x طول 
x عرضx ارتفاع( استفاده کنید و براي ساير احجام فرمول هاي مناسب ديگري در 
ــازی اطالعات وارد نمايید  نظر بگیريد. )درصورتی که بخواهید مانند ريزمتره راه س
می توانید در قسمت فرمول عبارت مقداری خود را وارد کنید.( در ضمن مي توانید 
ــي از رديف ها را در رديف و يا بخش ديگري کپي کرده و  ــره هر رديف يا گروه مت
ــاختمان به طور مجزا  در نهايت گزارش خالصه و ريزه متره را براي هر بخش يا س
ــراي همه بخش ها به صورت کلي دريافت کنید. براي جلوگیري از اتالف وقت  و ب
ــده  مي توانید اطالعات متره يک پروژه را به پروژه ديگر منتقل و اطالعات نقل ش

را ويرايش کرد.

نکته ها:

1. براي تايپ فارسي )Alt+Shift( سمت راست صفحه کلید را فشار دهید. 
2. براي تايپ التین )Alt+Shift( سمت چپ صفحه کلید را فشار دهید. 

ــتون ها را به دلخواه براي هر خط متره  ــره ريزمتره، مي توانید سرس 3. در پنج
تغییر دهید. 

ــمت فرمول  ــراي هر خط متره، مي توانید فرمول را تغییر دهید يا در قس 4. ب
عبارت مقدار احجام را وارد کنید. 

5. بعد از وارد کردن شرح رديف متره، با زدن کلید  Tab يا Enter به ستون 
بعد برويد.

ــت بها را  ــتون مالحظات مي توانید توضیحات مربوط به رديف فهرس 6. در س
وارد کنید. 

با انتخاب دکمه جديد می توانید در قسمت شماره رديف، رديف مورد 
ــید که  ــته باش ــتی تايپ کنید. توجه داش ــود را انتخاب، يا به صورت دس ــر خ نظ
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مشخصات هر رديف "رسته، رشته، عنوان فصل، شرح رديف، شماره صورت جلسه، 
ــماره رديف  يا رديف های مرتبط )اضافه بها( در پنجره بااليی صفحه متره  تاريخ، ش

نمايش داده می شود.

در صورتی که بخواهید اطالعات رديف بااليی به رديف جديد منتقل گردد بعد از 
ــه جديد را کلیک کنید. تا زمانی که اين دکمه انتخاب انتخاب دکمه  ، دکم

ــد با زدن هر دکمه جديد، اطالعات رديف بااليی به رديف جديد منتقل  شده باش
می شود.

ــر را با توجه به  ــوان اطالعات مورد نظ ــن دکمه مي ت ــا انتخاب اي ب
ــاص در کل پروژه روی يک  ــماره رديف خ ــو انتخاب کرد. برای انتخاب يک ش من
ــه انتخاب، انتخاب رديف جاری را کلیک کرده تمامی  ــف قرار گرفته و از دکم ردي

رديف های مشابه يک پروژه انتخاب می شود. 
اين گزينه امکان حذف به صورت:

1. حذف ردیف جاری
ــا را روي رديف مورد  ــت بها نوار آبی يا مکان نم ــراي حذف يک رديف فهرس ب
ــد، رديف به طور  ــک رديف کلیک کنی ــد روی دکمة حذف ي ــر قرار دهی نظ

برگشت ناپذير حذف می شود. 
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2. حذف کل ردیف ها
با انتخاب اين گزينه کل رديف های متره، حذف می شود.

3. حذف ردیف های بخش جاری
با انتخاب اين گزينه پنجره بخشهای پروژه باز می شود و با انتخاب بخش مورد 
ــتم به طور خودکار سوال می کند "همه ردیف های بخش ... حذف  نظر سیس
می شـود مطمئن هسـتید؟" با انتخاب گزينه "بله" کلیه رديف ها به صورت 

برگشت ناپذير حذف می شود.

4. حذف ردیف های یك صورت مجلس
با انتخاب اين گزينه تمام لیست کل صورت جلسه نمايان می شود و با انتخاب 
ــت ناپذير  ــه به طور برگش ــه، کلیه رديف های آن صورت جلس يک صورت جلس

حذف می شود.

5. حذف ردیف های انتخابی 
ابتدا دکمه ويرايش را زده و سپس با دکمه Ctrl و موس رديف های مورد نظر 
ــپس برای حذف اين رديف ها از منوی حذف، روی حذف  را انتخاب کنید و س
رديف های انتخابی کلیک کنید. توجه داشته باشید رديف های انتخابی به طور 

برگشت ناپذير حذف  می شوند.

6. حذف ردیف  های رشته جاری
ــد "از حذف  ــوال می کن ــتم به طور خودکار س ــاب اين گزينه سیس ــا انتخ ب
ــه "بله" کلیه  ردیفهـای انتخاب شـده مطمئن هسـتید؟" با انتخاب گزين

رديف ها به صورت برگشت ناپذير حذف می شود.

7. حذف اطالعات موجود در ستون بخش ردیف جاری
با انتخاب اين دکمه می توانید اطالعات وارد شده در ستون بخش رديف جاری 

را حذف کنید.

8. حذف اطالعات موجود در ستون صورت مجلس ردیف جاری
ــتون صورت مجلس  ــده در س ــا انتخاب اين دکمه می توانید اطالعات وارد ش ب

رديف جاری را حذف کنید.
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جستجو
ــاهده و  ــده را مش با کلیک برروی اين دکمه می توانید تمام رديف های تعريف ش
ــاب و آن رديف را  ــا، در پنجره متره همان رديف انتخ ــا انتخاب يکی از رديف ه ب

ويرايش کنید.
ــاس مورد خاص  ــتون ها کلیک کرده و بر اس ــما  می توانید بر روی هر يک از س ش

رديف های خود را مرتب کرده و با استفاده از دکمه فیلتر، انتخاب کنید. 

اين گزينه امکان نقل به صورت: 

1. نقل از ریز متره
با انتخاب اين دکمه می توان اطالعات ريزمتره يک پروژه را به پروژه جاری منتقل 

کرد.
1-1: برروی نقل، روی نقل از ريز متره کلیک کنید.

1-2: پروژه و متره صورت وضعیت يا برآورد را انتخاب کنید.
1-3: از جدول باز شده همه رديف ها و يا رديف های مورد نظر را انتخاب کنید. 

1-4: روی دکمه انتخاب کلیک کنید. 

2. نقل از خالصه متره
با انتخاب اين دکمه می توان خالصه ريزمتره يک پروژه را به پروژه جاری منتقل 

کرد.
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2-1: برروی نقل، نقل از خالصه متره کلیک کنید.
2-2: پروژه و متره صورت وضعیت يا برآورد را انتخاب کنید.

ــه پروژه جاری  ــده و ب ــابه در پروژه مبدا جمع ش ــدار رديف های مش 2-3: مق
منتقل می شود.

3. نقل از خالصه متره به تفکیك بخش ها 
با انتخاب اين دکمه می توان خالصه ريزمتره هر يک از بخشهای يک پروژه را به 

پروژه جاری منتقل کرد.
3-1: برروی نقل، نقل از خالصه متره به تفکیک بخش ها  کلیک کنید.

3-2: پروژه و متره صورت وضعیت يا برآورد را انتخاب کنید.
ــابه در هر بخش ،در پروژه مبدا با نام بخش جمع  3-3: مقدار رديف های مش

شده و به پروژه جاری منتقل می شود.

4. نقل اطالعات ردیف های انتخاب شده از مرجع
ــده در متره،  ــن گزينه اين امکان را می دهد که اطالعات رديف های انتخاب ش اي

صورت وضعیت، از فهرست  بها نقل شود. 

ــتی يا دکمه  ــدا رديف های مورد نظر را انتخاب کنید. )به صورت دس 4-1: ابت
انتخاب(

4-2: از دکمه نقل روی نقل اطالعات رديف های انتخاب شده از مرجع کلیک 
و سپس موارد موردنظر را انتخاب کنید.
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4-3: روی دکمه تايید کلیک کنید.

5. نقـل انتقال مقادیر سـتون ها به صـورت جزء به جـزء )در متره صورت 
وضعیت(

ــتون های  ــات رديف های مورد نظر را به س ــاب اين گزينه مي توان اطالع ــا انتخ ب
پیمانکار، ناظر، مشاور، کارفرما و مديريت طرح انتقال داد.

5-1: ابتدا رديف يا رديف های مورد نظر را انتخاب کنید. )به صورت دستی يا 
با استفاده از دکمه انتخاب(

5-2: از دکمه نقل، مقادير ستون ها به صورت جزء به جزء را انتخاب کنید.
ــر را که می خواهید  ــتون های مورد نظ ــتون يکی از س ــمت از س 5-3: در قس

اطالعات آن به ستون های ديگر منتقل گردد انتخاب کنید.
ــتون مورد نظر را  ــتون/ ستون های( س ــمت پايین صفحه )به س 5-4: در قس

انتخاب کنید.

5-5: روی دکمه تايید کلیک کنید.  

6. انتقال مقادیر ستون ها به صورت کلی
ــتون يا  ــاور، ... به س ــرای انتقال کلی اطالعات يکی از گزينه های پیمانکار، مش ب

ستون های پیمانکار، مشاور و ... ، از اين منو مي توان استفاده کرد.
6-1  : ابتدا رديف يا رديف های مورد نظر را انتخاب کنید. )به صورت دستی يا 
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با استفاده از دکمه انتخاب(
6-2  : از دکمه نقل، انتقال مقادير ستون ها به صورت کلی را انتخاب کنید.

ــتون گزينه مورد نظر که می خواهید اطالعات آن کپی  ــمت از س 6-3  : هر قس
شود را کلیک کنید.

6-4  : در قسمت به ستون/ستون های، گزينه مورد نظر که می خواهید اطالعات 
در آن کپی شود را کلیک کنید.

6-5  : روی دکمه تايید کلیک کنید.

7. محاسبه مجدد حاصل تمامی ردیف ها 
هنگامی که از گزينه نقل کامل يا جزء به جزء ستون ها استفاده شده باشد 

بهتر است از اين دکمه برای محاسبه مجدد استفاده شود.
8. استفاده از کتاب فهرست بها 

ــتفاده از اين دکمه مي توان رديف يا رديف های انتخابی )چند رديف،  با اس
يک فصل، کل يک رشته( به پنجره متره منتقل کرد.

دکمه )اطالعات آخرين رديف جديد کپی شود(
با افزايش يک رديف اطالعات آخرين رديف تغییر کرده، در رديف جديد کپی می شود.
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دکمه )نمایش ستونی(
ــاور، مدير طرح،   با انتخاب اين دکمه  می توانید کلیه اطالعات پیمانکار، ناظر، مش

کارفرما را در جدول کوچکی به طور همزمان مشاهده نمايید.

اختصاص صورت مجلس به ردیف های انتخابی
با انتخاب اين دکمه پنجره ورود اطالعات صورت مجلس باز می شود و می توان با 
انتخاب دکمه جديد، شماره، عنوان و تاريخ صورت مجلس را وارد و فايل مورد نظر 

را به صورت جلسه خاص مرتبط کرد.

نکته:
می توانید رديف های انتخابی را به صورت مجلس مورد نظر تخصیص دهید. 

1. با کلیک برروی دکمه انتخاب و يا گرفتن دکمه Ctrl صفحه کلید و موس 
رديف های مورد نظر را انتخاب کنید.
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2. دکمه اختصاص صورت مجلس به رديف های انتخابی را انتخاب کنید.
3. رديف های مورد نظر را به صورت مجلس خاص اختصاص دهید.

ــود، صورت مجلس را  ــتون ها نمايش داده ش ــه کدام س ــد از دکم 4. می توانی
انتخاب کرده و هر رديف ريز متره را با کلیک در ستون صورت مجلس به يک 

صورت جلسه اختصاص دهید.
ــید که بايد از قبل صورت مجلس ها ی يک پروژه را تعريف شده  ــته باش توجه داش
ــد. می توان به هر يک از صورت مجالس يک يا چند فايل مرتبط و يا فايلهای  باش

مرتبط شده را نمايش داد.

دکمه )ترتیب(

1. ترتیب ورود اطالعات
ــماره رديف های متره به ترتیب ورود اطالعات  با انتخاب اين گزينه نمايش ش

متره می باشد.
2. ترتیب شماره ردیف فهرست بها

ــماره رديف  ــماره رديف های متره به ترتیب ش با انتخاب اين گزينه نمايش ش
فهرست بها می باشد.

3. به ترتیب شماره صورت مجلس
ــماره  ــای متره به ترتیب ش ــماره رديف ه ــه نمايش ش ــاب اين گزين ــا انتخ ب

صورت مجلس می باشد.
4. به ترتیب بخش

ــماره رديف های متره به ترتیب حروف الفبای  با انتخاب اين گزينه نمايش ش
بخش می باشد.

)Cut( دکمه
ــا انتخاب اين دکمه می توانید برای جابه جايی، اطالعات يک رديف را به حافظه  ب

منتقل کنید.
توجه داشته باشید حتما پنجره متره در حالت ويرايش باشد.
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)Copy( دکمه
با انتخاب اين دکمه می توانید اطالعات يک رديف را به حافظه منتقل کنید.

توجه داشته باشید حتما پنجره متره در حالت ويرايش باشد.

)Paste( دکمه
ــده به حافظه را به متره منتقل  با انتخاب اين دکمه می توانید اطالعات منتقل ش

کنید.
توجه داشته باشید حتما پنجره متره در حالت ويرايش باشد.

ــر بخواهید رديف  ــود. اگ ــردن دکمه Paste، پنجره تغییر باز مي ش ــا کلیک ک ب
انتخاب شده، با شماره فهرست، بخش، نوع رديف، قیمت، بهاي واحد، فرمول و يا 
صورت مجلس جديدي کپي شوند، تغییرات مورد نظر را انجام دهید و روی دکمه 

تائید، کلیک کنید.

دکمه )درج بین ردیف ها(
ــماره رديف  فهرست بها بین دو رديف متره می توان از اين  برای وارد کردن يک ش
ــتفاده کرد. براي درج يک رديف مابین رديف هاي موجود، نوار روشن را  دکمه اس
ــه "درج بین ردیف های" کلیک  ــف متره بااليي قرار دهید و روی دکم روي ردي

کنید يک رديف جديد در پايین رديف جاري ايجاد مي شود. 

فیلتر 
ــت خود  ــب نوع درخواس با انتخاب اين دکمه می توانید رديف های متره را برحس

فیلتر کنید.

دکمه )ارتباط با اکسل(
1. ارسال اطالعات به اکسل 

با کلیک برروی ارسال اطالعات به اکسل می توانید کلیه اطالعات مورد نظر را 
به برنامه Excel ارسال کنید.

2. خواندن از اکسل
با انتخاب اين گزينه می توانید اطالعات مورد نظر را از برنامه Excel به برنامه 

»تدکار « بازخوانی کنید. 
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ــرای بازخوانی اطالعات، پروژه خود را در برنامه Excel ابتدا يک رديف را به  ب
ــپس کلیه اطالعات را براساس سر ستون ها ی  برنامه Excel منتقل کرده و س

موجود وارد کنید.

دکمه )ماشین حساب(
درصورت کلیک کردن اين دکمه ماشین حساب ويندوز ظاهر مي شود. 

دکمه )کدام ستون ها نمایش داده شود( 
ــتون هاي  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روي اين دکمه، کاربر امکان اس

مورد نیاز خود را دارد. 

صورت مجلس
با انتخاب اين دکمه پنجره ورود اطالعات صورت مجلس باز می شود و می توانید با 

انتخاب دکمه جديد، شماره، عنوان و تاريخ صورت مجلس را وارد کنید.

نکته:
 اختصاص صورت مجلس به ردیف های انتخابی

می توانید رديف های انتخابی را به صورت مجلس مورد نظر تخصیص دهید. 
ــا گرفتن دکمه Ctrl صفحه کلید و موس رديف های مورد نظر را انتخاب  1. ب

کنید.
2. دکمه اختصاص صورت مجلس به رديف های انتخابی را انتخاب کنید.

3. صورت مجلس مورد نظر را انتخاب نمايید.
4. پیغام می دهد "آیا می خواهید صورت مجلس ردیف های انتخاب شـده 

تغییر کند؟"  
5. با کلیک روی "بلی" صورت مجلس رديف های انتخاب شده، تغییر می کند.
توجه داشته باشید که بايد از قبل صورت مجلس ها ی يک پروژه تعريف شده باشد.

بخش ها 
با انتخاب اين دکمه می توانید بخش ها ی مربوط به پروژه را تعريف کنید.

1. ابتدا روی دکمه جديد کلیک کنید.
2. در قسمت بخش، بخش ها ی خود را تعريف کنید.

3. روی دکمه ثبت کلیک کنید.
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ــورت نیاز به حذف يک بخش خاص، برروی بخش مورد نظر رفته و  4.  در ص
دکمه حذف را انتخاب کنید. 

نکته:
اختصاص بخش به ردیف های انتخابی 

می توانید رديف های انتخابی را به بخش  مورد نظر تخصیص دهید. 
1. ابتدا روی دکمه ويرايش کلیک کنید.

ــا گرفتن دکمه Ctrl صفحه کلید و موس رديف های مورد نظر را انتخاب  2. ب
کنید.

3. دکمه اختصاص بخش به رديف های انتخابی را انتخاب کنید.
4. رديف های مورد نظر را به بخش خاص اختصاص دهید.

توجه داشته باشید که بايد از قبل بخش ها ی يک پروژه را تعريف کرده باشید.
گزارش

با انتخاب اين دکمه می توانید کلیه گزارش های مورد نیاز خود را دريافت کنید.
گزارش ریزمتره

ــا انتخاب اين گزارش و تنظیمات مورد نیاز اطالعات ريز متره خود را  می توانید  ب
گزارش گیری کنید.

گزارش خالصه متره بخش  ها
با انتخاب اين گزارش مقادير هر رديف در بخشهای مختلف را  می توانید گزارش گیری 

کنید.
گزارش صورت مجلس

ــات صورت مجلس خود را  ــا انتخاب اين گزارش و تنظیمات مورد نیاز  می توانید اطالع ب
گزارش گیری کنید.
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بخش ششم: چگونه برآورد یك پروژه را تهیه کنیم؟
نرم افزار »تدکار « مي تواند به طور مستقل، حجم هر رديف فهرست بها را دريافت 
ــام داده و گزارش گیری کند. از حاصل ضرب  ــرده و عملیات مالي مرتبط را انج ک
ــع مبالغ رديف هاي هر  ــاي واحد آن، مبلغ رديف و از جم ــدار هر رديف در به مق
ــته فهرست بها و از  ــته، جمع هر رش فصل، جمع فصل، و از جمع فصل های هر رش
ــته های مختلف نیز خالصه مالی کل بدست مي آيد. ضرايب مختلف نیز  جمع رش
ــته به نیاز مي توانند بر روي رديف فهرست بها، جمع فصل، جمع  در هر مرحله بس

رشته و يا در انتهاي خالصه مالي کل اعمال شوند. 

نکته:
ــورت خودکار تکمیل  ــده به ص ــنهاد از بهای رديف های آنالیز ش بهای واحد پیش

می شود و يا اينکه  می توانید به صورت دستی بهای واحد پیشنهاد را وارد کنید.

ورود اطالعات مالي
1. از منوي اصلي برنامه، روی گزينه برآورد کلیک کنید. 

2. از پنجره باز شده اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click کنید. 

ورود اطالعات
)WBS( بخش يا فعالیت های پروژه v             شماره فهرست بها v

v مقـدار                          v ضريب خاص 
v ضرايب

خالصه مالی کل بخش هاخالصه مالی رشتهدفترچه فهرست مقادير خالصه مالی کل



36www.tadkar.com

ــتفاده از  ــت بها )با اس ــماره رديف فهرس 3. در پنجره ورود اطالعات برآورد ش
کتاب فهرست و يا تايپ کردن شماره رديف( و مقدار رديف فهرست بها را وارد 

کنید و کلید Enter را بزنید. 
ــت بهاي بعدي، کلید i را بزنید. )براي اين  ــماره فهرس 4. براي وارد کردن ش

منظور از دکمة جديد نیز مي  توان استفاده کرد.(
5. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

6. براي خروج از پنجره ورود اطالعات مالي، روی دکمة خروج کلیک کنید. 

نکته ها:
ــماره رديف فهرست بها دو رقم  ــت بهاي سال هاي 1377 به بعد ش l در فهرس

پیش شماره را دارد که گزارش گرفته نمی شود. 
ــت ها ی پايه نسخه سال 1389 معاونت  l اين پیش کد ها  در تجزيه بهای فهرس

نظارت راهبردی نیز می باشد.
l بعد از انتخاب دکمه برآورد و با کلیک برروی دکمه جديد مي توان در پنجره 

برآورد پروژه و اطالعات پروژه برآورد را وارد کرد.
ــده،رديف های انتخاب  ــر صفحه برآورد تعداد رديف های وارد ش l در پايین ه
ــنهاد کل  ــنهاد هر فصل، برآورد و پیش ــده، ترتیب رديف ها ، برآورد و پیش ش
ــروژه نمايش داده  ــاب ضرايب در کل پ ــروژه، اضافه يا تخفیف بدون احتس پ

می شود.

توضیحات:

شماره ردیف مرتبط:
در اين پنجره مي توان شماره رديف و شرح رديف اضافه بها که به رديف فهرست 
جاری مرتبط است را مالحظه کرد. با دو بار کلیک بر روی رديف مرتبط اين رديف 

در پنجره برآورد اضافه می شود.  
ــمت شماره رديف، رديف مورد  با انتخاب دکمه جديد می توان در قس
نظر را انتخاب يا به صورت دستی تايپ کرد. مشخصات هر رديف در پنجره بااليی 
ــود و رديف های مرتبط )اضافه بها( هر رديف فهرست بها  برآورد نمايش داده می ش
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نیز نمايش داده می شود. 

ــا انتخاب دکمه ويرايش می توانید اطالعات يک پروژه را ويرايش  ب
کنید.

ــه مي توان اطالعات مورد نظر را با توجه به منو  با انتخاب اين دکم
انتخاب کرد.

1. انتخاب همه:
ــه حالت انتخاب در  ــن گزينه تمامی رديف های برآورد ب ــا کلیک بر روی اي  ب

می آيد.

2. انتخاب بخش جاری: 
ابتدا برروی يک رديف از بخش مورد نظر قرار گرفته و سپس از دکمه انتخاب، 
ــه رديف های يک بخش انتخاب  ــاب بخش جاری کلیک کرده، کلی روی انتخ

می شود.

3. انتخاب فصل جاری: 
ابتدا برروی يک رديف از فصل مورد نظر قرار گرفته و سپس از دکمه انتخاب، 
ــای يک فصل انتخاب  ــاری کلیک کرده، کلیه رديف ه ــاب فصل ج روی انتخ

می شود.

4. انتخاب رشته جاری: 
ابتدا برروی يک رديف از رشته مورد نظر قرار گرفته و سپس از دکمه انتخاب، 
ــته انتخاب  ــته جاری کلیک کرده، کلیه رديف های يک رش ــاب رش روی انتخ

می شود.

5. انتخاب رسته جاری: 
ابتدا برروی يک رديف از رسته مورد نظر قرار گرفته و سپس از دکمه انتخاب، 
ــته انتخاب  ــته جاری کلیک کرده، کلیه رديف های يک رس ــاب رس روی انتخ

می شود.
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6. انتخاب ردیف های بدون مقدار:
 با کلیک برروی اين گزينه کلیه رديف هايی که ستون مقدار آنها خالی باشد، 

انتخاب می شود.

ــتی)Ctrl + موس( و يا  برای حذف یك ردیف يا رديف هايی که دس
با استفاده از دکمه انتخاب، انتخاب شده است مي توان از اين دکمه استفاده کرد.

جستجو
ــاهده و  ــده را مش ــا کلیک برروی اين دکمه می توان تمام رديف های تعريف ش ب
ــف انتخاب و آن رديف را  ــی از رديف ها ، در پنجره مالی همان ردي ــا انتخاب يک ب

ويرايش کرد.

اين گزينه امکان نقل به صورت:

1.  نقل از برآورد پروژه دیگر
ــروژه را به پروژه جاری  ــه می توان اطالعات برآورد يک پ ــا انتخاب اين دکم ب

منتقل کرد.
الف. ابتدا برروی نقل از پروژه ديگر کلیک کنید.

ب. پروژه مورد نظر را انتخاب کنید.
ج. از جدول باز شده همه رديف  يا رديف های مورد نظر را انتخاب کنید.

د. روی دکمه انتخاب کلیک کنید.

2. نقل از صورت وضعیت
با انتخاب اين گزينه مي توان اطالعات يک صورت وضعیت را به برآورد منتقل 

کرد.

3. نقل از متره
با انتخاب اين منو نرم افزار  امکان نقل خالصه متره به صورت کلی و يا تفکیک 

بخش به روش های زير در اختیار شما قرار  می دهد:
l شماره فهرست ها ی مشابه در مالی حذف و از متره نقل و جايگزين شود.

ــماره آنها در متره وجود دارد از  با زدن اين گزينه کلیه رديف هايی که ش
ــود و رديف هايی که در متره وجود  مالی حذف و مجدد از متره نقل  می ش
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ندارند در مالی باقی  می ماند.
l همه شماره فهرست ها ی نقل شده از متره حذف و از متره نقل و جايگزين 

شود.
ــت از مالی حذف و  ــده اس ــه رديف هايی که قبال فقط از متره نقل ش کلی

سپس کلیه رديف های متره نقل  می شود.
l رديف های نقل شده از متره به شماره فهرست ها ی موجود در مالی اضافه 

شود.
کلیه رديف های متره را به برآورد اضافه می کند.

l همه شماره فهرست ها ی موجود در مالی حذف و سپس از متره نقل شود.
کلیه رديف های برآورد را حذف می کند و مجدد از متره نقل می کند.

4. نقل اطالعات ردیف های انتخاب شده از مرجع
اين گزينه اين امکان را می دهد که اطالعات رديف های انتخاب شده در برآورد 

اولیه از مرجع نقل شود.
ــتی يا دکمه  ــورد نظر را انتخاب کنید. )به صورت دس ــدا رديف های م l ابت

انتخاب(
ــده از مرجع کلیک  l از دکمه نقل روی نقل اطالعات رديف های انتخاب ش

و سپس موارد موردنظر را انتخاب کنید.
l روی دکمه تايید کلیک کنید.
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5. انتقـال سـتون بهای واحدپیشـنهاد به سـتون بهای واحـد برآورد 
ردیف های انتخاب شده

ــتون بهای واحد برآورد را به ستون  با انتخاب اين گزينه می توانید اطالعات س
بهای واحد پیشنهاد انتقال دهید )و بلعکس(.

ــتی يا دکمه  ــر را انتخاب کنید.)به صورت دس ــدا رديف های مورد نظ l ابت
انتخاب(

l از دکمه نقل، روی انتقال ستون بهای واحدپیشنهاد به ستون بهای واحد 
برآورد کلیک و گزينه موردنظر را انتخاب کنید.

l روی دکمه تايید کلیک کنید.

بخشنامه 10,000
با انتخاب اين دکمه  می توان درصد فعالیت ها ی پروژه در قسمت برآورد محاسبه 
کرد. )رجوع شود به بخش چگونه از بخشنامه 10000 متر مربعی استفاده کنیم؟(

تعدیل
ــتفاده کرد. تعديل برآورد،  ــبه تعديل برآورد از اين دکمه مي توان اس برای محاس
ــاس فهرست بهای پايه را تبديل به قیمت های دوره پیشنهاد می کند و  برآورد براس
نرم افزار تدکار به طور خودکار ضرايب بدست آمده از هر فصل را در پنجره ضرايب 

تهیه کرده و مي توان از آن ضرايب در پروژه استفاده کرد.
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توضیحات:
1. روی دکمه تعديل در پنجره برآورد کلیک کنید.

2. سال و سه ماهه مبنا و علی الحساب، ضريب محاسبه تعديل، تعداد رقم های 
اعشار تعديل، نوع شاخص و نوع اعمال را انتخاب کنید.

3. روی دکمه شاخص ها کلیک کنید.
کلیک کنید.4. روی دکمه ايجاد ضرايب 

ــد نرم افزار به شما  ــده باش ــاخص در اين پروژه وارد نش l در صورتی که ش
پیغام می دهد "هیچ ضریبی پیدا نشـد" و در قسمت "فصل های بدون 
شاخص" فصل هايی که شاخص آن پیدا نشده است نمايش داده می شود.

l روی دکمه شاخص ها  را کلیک کنید. پیغام" شاخص ها  به روز نمی باشد 
ــود.  آیـا می خواهیـد شـاخص ها  از مرجع نقل شـود؟" نمايان می ش
ــاخص ها  از  ــی رديف های موجود کلیه ش ــا انتخاب کلید تايید و رونويس ب

سیستم به داخل پروژه نقل می شود.

مجدد کلیک کنید. ضرايب تعديل l سپس روی دکمه 
به بخش ضرايب منتقل می شود.
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 l ــتفاده ــی که بخواهید کلیه ضرايبی که با اس در صورت
ــده است را حذف نمايید از  ــبه ش از دکمه تعديل در بخش ضرايب محاس

دکمه "حذف ضرایب" استفاده کنید.

نحوه محاسبه تعدیل برآورد
ــمت نوع اعمال، "در برآورد ضرب شود" را انتخاب کنید،  در صورتی که در قس
ــاخص مبنا کرده و در  ــیم بر ش ــاخص کارکرد را تقس نرم افزار به طور خودکار ش
ــمت  ضرايب به عنوان ضريب گروهی به فصل مربوطه ضرب می کند و اگر در قس
ــوع اعمال، "به صورت معکوس و در پیشـنهاد ضرب شـود" را انتخاب کنید  ن
ــاخص کارکرد کرده و در ضرايب به فصل  ــیم بر ش ــاخص مبنا را تقس نرم افزار ش

مربوطه به قسمت پیشنهادی ضرب می کند.

ردیف های مرتبط

ــنامه شماره 4951 اسناد مناقصات "بهای کل ردیف هایی  طبق بند 1-1- بخش
کـه برای اجرای کامل یـك قلم از کار به یکدیگر وابسـته هسـتند، مانند 
ردیف هـای اضافه بها، باید با بهای کل ردیف های اصلی جمع و با شـماره و 
شـرح ردیف، در جدول 1 وارد شـود" مبلغ تمامی رديف های اضافه بها بايد در 
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ــه رديف های مرتبط در  ــود. برای اين منظور دکم ــای کل رديف اصلی ديده ش به
نرم افزار تدکار تعبیه شده است.

1. ابتدا برروی يکی از رديف های اصلی قرار بگیريد.
2. روی دکمه رديف های مرتبط کلیک کنید.

3. درصد مبلغ اضافه بهايی که بايد به رديف اصلی اضافه شود را جلوی رديف 
اضافه بها وارد کنید. توجه داشته باشید بايد رديف اضافه بها در برآورد وجود 

داشته باشد.
5. به يک رديف اصلی می توان چند رديف مرتبط کرد. 

ــتفاده از دکمه مکان نمای پايین صفحه  ــد يک رديف جديد با اس 6. می توانی
ــید رديف  ــته باش ــماره آن را وارد کنید. توجه داش کلید "i" اضافه کرده و ش

اضافه بهای جديد بايد در برآورد وارد شده باشد.
7. روی دکمه تايید کلیک کنید.

ــماره 1 )جدول نزولی( و جدول شماره 2 )جدول %65(  8. گزارش جدول ش
بخشنامه 4951 اسناد مناقصه را از دکمه گزارشات دريافت کنید.
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استفاده از کتاب فهرست بها 
ــای انتخابی )چند رديف، يک  ــتفاده از اين دکمه مي توان رديف يا رديف ه با اس

فصل، کل يک رشته( به پنجره متره منتقل کرد. 

متره برآورد
ــده و اطالعات متره را وارد يا  با انتخاب اين دکمه مي توان به پنجره متره وارد ش

تغییر داد.
توجه: اطالعات وارد شده در متره فقط با استفاده از دکمه نقل به پنجره برآورد 

آورده می شود.

آنالیز
با انتخاب اين دکمه مي توان وارد پنجره آنالیز شد. )رجوع شود به بخش آنالیز(

مرتب سازی

1. ترتیب شماره ردیف
ــماره رديف های برآورد به ترتیب شماره رديف  با انتخاب اين گزينه نمايش ش

فهرست بها می باشد.
2. ترتیب ورود اطالعات

با انتخاب اين گزينه نمايش شماره رديف های برآورد به ترتیب ورود اطالعات 
برآورد می باشد.

3. به ترتیب بخش
با انتخاب اين گزينه نمايش شماره رديف های برآورد به ترتیب ورود اطالعات 

بخش می باشد.

فیلتر 
ــت خود  ــب نوع درخواس با انتخاب اين دکمه می توان رديف های برآورد را برحس

مشاهده کرد.

حمل
ــبه کرد.  ــوان مصالح مصرفی و حمل مصالح را محاس ــا انتخاب اين دکمه  می ت ب
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)رجوع به بخش چگونه حمل پروژه را محاسبه کنیم(.

رشد میانگین
ــده  ــد هر فصل را به رديف های آنالیز نش با انتخاب اين دکمه مي توان ضريب رش

ضرب کرد.
ــد از آنالیز کردن رديف های مورد نیاز در صورتی که بخواهیم رديف های آنالیز  بع
ــده رشد مثبت و يا منفی هر فصل را داشته باشد  ــده مانند رديف های آنالیز ش نش

از اين دکمه استفاده می کنیم.

1. ابتدا رديف های مورد نظر را آنالیز کنید.

2. روی دکمه رشد میانگین کلیک کنید.

3. در پايین صفحه رشد میانگین تعداد کل رديف های پروژه، تعداد رديف های 
ــده، درصد آنالیز رديف ها به کل پروژه و ضريب رشد کلی را مشاهده  آنالیز ش

می کنید.

4. در قسمت بااليی صفحه، کلیه فصول وارد شده در برآورد، درصد هر فصل 
ــده، درصد آنالیز شده  ــبت به کل پروژه، کل رديف ها ، رديف های آنالیز ش نس
هر فصل، ضريب رشد در هر فصل و درخواست کاربر برای اعمال ضريب رشد 

هر فصل در رديف های آنالیز نشده مشاهده می شود.

توجه: 
l ضريب رشد را مي توان به صورت دستی نیز وارد کرد.
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ــد کلی در پايین صفحه کلیک شود، اين درصد  l در صورتی که ضريب رش
رشد به کلیه رديف های آنالیز نشده هر فصل اعمال می شود.

ــد در پنجره برآورد در ستون ضريب پیشنهاد نمايش و اعمال  l ضريب رش
می شود.

l در صورتی که بخواهید فصل های هر بخش را به شکل مجزا انتخاب کنید 
کافی است روی گزينه"به تفکیك بخش" کلیک کنید.

5. روی دکمه ثبت و خروج کلیک کنید.

Excel ارتباط با

 Excel 1. ارسال اطالعات به
با کلیک برروی ارسال اطالعات به Excel مي توان کلیه اطالعات مورد نظر را به 

برنامه Excel ارسال کرد.
توجه:

ــتون هايی به Excel منتقل می شود که در پنجره برآورد نمايش داده  l فقط س
می شود.

ــتم به طور خودکار شرح رديف و واحد رديف را نیز در پنجره انتخاب ها  l سیس
می آورد.

Excel 2. خواندن از
ــه Excel به برنامه  ــوان اطالعات مورد نظر را از برنام ــا انتخاب اين دکمه مي ت ب

تدکار بازخوانی کرد. 
l ابتدا يکی از رديف های برآورد را وارد برنامه Excel کنید.

l توجه داشته باشید فقط ستون هايی که در برآورد پروژه مشاهده می شود 
را می توانید بازخوانی کنید.

l در برنامه Excel کلیه اطالعات را زير ستون های مورد نیاز وارد کنید.
ــا کلیک برروی دکمه ارتباط با Excel، روی"خواندن از Excel" کلیک  l ب

کنید.
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l فايل Excel مورد نظر را انتخاب کنید.
ــت وجود ندارد پیغام "شماره ردیف  l برای رديف هايی که در کتاب فهرس
... در فهرسـت بها پیدا نشـد می خواهید آن را به ستاره دارها اضافه 
ــتاره دار باز  ــود و با زدن دکمه تايید پنجره س کنید؟" نمايش داده می ش

شده و مشخصات رديف ستاره دار را وارد می کنید.

مغایرت ها
ــود دارد نمايش داده  ــه مغايرت ها يی که در پروژه وج ــا انتخاب اين دکمه کلی ب

می شود و مي توان در اين پنجره گزارش مورد نظر در Excel دريافت کرد.

اعمال ضریب برروی ردیف ها 
ــتون های بهای  با انتخاب اين دکمه می توان ضريب مورد نظر را در هر يک از س
ــنهاد، مقدار، ضريب خاص برآورد يا پیشنهاد ضرب  واحد برآورد، بهای واحد پیش

يا جايگزين کرد.
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اختصاص ساختار شکست به ردیف های انتخابی
ــا ی مربوط به پروژه را تعريف  ــا انتخاب اين دکمه می توان بخش و زير بخش ه ب
کرده و تاريخ شروع ، مدت زمان انجام اين فعالیت يا بخش، واحد، فعالیت يا بخش 
ــته  مرتبط با فعالیت جاری، نوع ارتباط و تنظیمات ارتباط را وارد کرد. توجه داش
 MSP ــه نرم افزار ــال فعالیت ها  ب ــید وارد کردن اين اطالعات فقط برای ارس باش

الزامی می باشد.

1. ابتدا روی دکمه جديد کلیک کنید.

2. در قسمت بخش، بخش يا فعالیت ها ی پروژه را تعريف کنید.

ــتن زيربخش، اطالعات آن را با زدن دکمه زيربخش جديد  3. در صورت داش
وارد کنید.

4. درصورتی که بخواهید اطالعات وارد شده را به نرم افزار کنترل پروژه منتقل 
کنید تاريخ، زمان و ... را وارد کنید )رجوع شود به بخش کنترل پروژه(.

ــر را جابه جا کنید از اين دکمه ها   ــی که می خواهید بخش مورد نظ 5. در زمان
استفاده کنید و يا اينکه بخش را تبديل به زير بخش و يا زير بخش 

ــل به بخش کنید از اين دکمه ها   می توانید استفاده کنید.را تبدي

6. روی دکمه ثبت کلیک کنید.

ــرروی بخش مورد نظر رفته  ــورت نیاز به حذف يک بخش خاص، ب 7.  در ص
ــته باشید در صورتی که رديف ها ی  و دکمه حذف را انتخاب کنید. توجه داش
ــما به بخش خاصی مرتبط شده باشد نمی توانید از صفحه اختصاص  برآورد ش
ساختار شکست به رديف های انتخابی بخش مورد نظر را حذف کنید سیستم 
ــما پیغام می دهد "از این بخش در پروژه اسـتفاده شده است امکان  به ش

حذف آن وجود ندارد".

نکته:
می توانید رديف های انتخابی را به بخش  مورد نظر تخصیص دهید. 

1. در پنجره برآورد وارد شويد.
2. روی دکمه ويرايش کلیک کنید.
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ــتفاده از دکمه انتخاب  ــه کلید و موس يا اس ــن دکمه Ctrl صفح ــا گرفت 3. ب
رديف های موردنظر را انتخاب کنید.

4. روی دکمه اختصاص بخش به رديف های انتخابی کلیک کنید.

5. رديف های مورد نظر را به بخش خاص اختصاص دهید.
توجه داشته باشید که بايد از قبل بخش ها ی يک پروژه را تعريف کرده باشید.

ضرایب
ــود به بخش  با انتخاب اين دکمه می توانید ضرايب پروژه را وارد کنید )رجوع ش

چگونه ضرايب را وارد کنیم؟(.

ستاره دارها
با انتخاب اين دکمه می توان رديف ستاره دار اين پروژه را انتخاب و يا مانند بخش 

ستاره دار رديف جديد ستاره دار تعريف کرد. )رجوع شود به بخش ستاره دار(

ماشین حساب
درصورت کلیک کردن اين دکمه ماشین حساب ويندوز ظاهر مي شود. 

کدام ستون ها نمایش داده شود 
ــتون هاي  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روي اين دکمه، کاربر امکان اس

مورد نیاز خود را دارد. 

برای حرکت به سـمت اولین ردیف و آخرین ردیف در پروژه از اين 
دکمه مي توان استفاده کرد

گزارش
با انتخاب اين دکمه می توان کلیه گزارش های مورد نیاز خود را دريافت کرد.

1. دفترچه فهرست مقادیر
ــت مقاديرکلیک کنید. پارامترهای  از منوی گزارش، روی گزارش دفترچه فهرس
ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش مورد نظر  گزارش باز مي ش
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را دريافت کنید.

توضیحات: 
ــرکت، در باالی صفحه  ــاپ نام ش برای چ
ــود را تايپ کنید و  ــرکت خ گزارش نام ش
گزينه نام شرکت چاپ شود را انتخاب کنید.

ــرکت، نام پروژه، نام  برای گزارش نام ش
ــاور و يا نام کارفرما در باالی گزارش  مش
گزينه های مورد نظرا را بايد انتخاب کرد.

ــه، در گزارش گیری  با انتخاب اين گزين
ــطر از هر رديف فهرست بها  فقط يک س

گزارش گرفته می شود.

ــرای چاپ نوع رديف )ف ج *( در کنار  ب
رديف های برآورد می توان نماد مورد نظر 

را انتخاب کرد.

ــاب اين گزينه می توان فصل ها را  با انتخ
ــر فصل را در  ــته و يا ه به صورت پیوس

صفحه جداگانه گزارش گیری کرد.

با انتخاب هر يک از اين گزينه ها می توان 
از رديف های مشابه، به صورت تجمعی و 

يا تفکیکی گزارش گیری کرد.

نکته مهم:
توجه داشته باشید اگر در رديف های مشابه، بهای واحد، کارکرد و پايکار متفاوت 

داشته باشند سیستم به طور خودکار اين رديف ها را جمع نمی کند.

می توان نماد اعشار را در گزارش )/ يا .( 
انتخاب کرد.
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ــزارش دفترچه  ــه گ ــوان در صفح می ت
ــماره صفحه و يا آرم  فهرست مقادير ش
ــرای انتخاب آرم  ــرکت را چاپ کرد. ب ش
ــان می توان آرم  ــرکت در پنجره پیم ش

شرکت را انتخاب کرد.

ــماره رديف همه  ــا انتخاب ش می توان ب
ــماره  ــده به ترتیب ش ــات وارد ش اطالع

رديف گزارش گیری کرد.
ــش می توان از  ــا انتخاب به تفکیک بخ ب
بخش ها ی انتخاب شده گزارش گیری کرد.

در صورتی که بخواهیم از ستون عبارت 
ــت  ــرد کافیس ــری ک ــدار گزارش گی مق
ــدار را انتخاب کنیم  ــش عبارت مق نماي
ــتون مقدار عبارت مقدار و ستون  در س

ضريب برآورد گزارش گیری می شود.

ــاور و ...  ــام پیمانکار، مش ــاپ ن برای چ
ــات بايد گزينه  ــن صفحه گزارش در پايی
ــورد نظر را انتخاب کرد. اگر در ابتدای  م
ــده باشد  پروژه نام پیمانکار و ... وارد نش
ــزارش می توان اطالعات نام  در صفحه گ
پیمانکار و ... را وارد کرد. می توان عنوان 

گزينه های مورد نظر را نیز تغییر داد. 

با انتخاب اين دکمه می توان گزارش دفترچه فهرست مقادير را در 
Excel  و يا word گزارش گیری کرد.

2. خالصه مالی رشته ها
ــد. پارامترهای  ــته ها را انتخاب کنی ــزارش، گزارش خالصه مالی رش ــوی گ از من
ــر می توانید گزارش خالصه  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ گزارش باز مي ش
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مالی رشته ها را دريافت کنید.

3. خالصه مالی کل
ــه مالی کل را انتخاب کنید. پارامترهای گزارش  از منوی گزارش، گزارش خالص
ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش خالصه مالی کل  باز مي ش

را دريافت کنید.

4. جدول الف )بخشنامه 100/76574 گزارش پیشنهاد قیمت به تفکیک فصل(
ــود.  ــزارش، جدول الف را انتخاب کنید. پارامترهای گزارش باز مي ش از منوی گ

با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش جدول الف را دريافت کنید.

ــنامه 100/76574 گزارش اضافه يا تخفیف تجهیزوبرچیدن  5. جدول ب )بخش
کارگاه(

ــود. با  ــوی گزارش، جدول ب را انتخاب کنید. پارامترهای گزارش باز مي ش از من
وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش جدول ب را دريافت کنید.

6. جدول پ )بخشنامه 100/76574 گزارش اضافه يا تخفیف رشته ای(
ــود. با  ــوی گزارش، جدول پ را انتخاب کنید. پارامترهای گزارش باز مي ش از من

وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش جدول پ را دريافت کنید.
توجه داشـته باشـید: در صورتی که بخواهید مبلغ پیشنهادی چاپ گرفته شود در 

را انتخاب کنید.جداول الف، ب و پ حتما اين گزينه 

7. جدول 1 )بخشنامه 4951 جدول نزولی( 
طبق بخشنامه شماره 54/4951-102/5453 مورخ 1377/9/9 بند 1-1- "ابتدا 
ردیف های فهرسـت یا فهرست های مورد عمل در برآورد هزینه اجرای کار، 
بـه صورت مجموعه ای به ترتیب نزولی بهای کل ردیف با احتسـاب ضرایب 
فهرسـت بها، به جز ضریب باالسـری و هزینه تجهیزوبرچیـدن کارگاه، در 

جدول 1 مرتب می شود".
از منوی گزارش، جدول 1 را انتخاب کنید. پارامترهای گزارش باز مي شود. با وارد 

کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش جدول 1 را دريافت کنید.
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8. جدول 2 )بخشنامه 4951 جدول %65 ( 
طبق بخشنامه شماره 54/4951-102/5453 مورخ 1377/9/9 بند 1-1-1- "از 
جدول شـماره1 ردیف هایی که به ترتیب دارای باالترین بهای کل هسـتند 
تعـدادی انتخاب می شـوند که در مجموع، حداقـل 65 درصد مبلغ برآورد 

هزینه اجرای کار مورد نظر را شامل شوند.
ردیف های انتخاب شده به شرح بند )1-1-1( به تفکیك رشته )فهرست بها(، 

ترتیب فصل و ردیف در جدول 2 درج می شوند.".
از منوی گزارش، جدول 2 را انتخاب کنید. پارامترهای گزارش باز مي شود. با وارد 

کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش جدول 2 را دريافت کنید.

9. جدول 3 )بخشنامه 4951 جدول مقايسه فصلها( 
ــورخ 1377/9/9 بند 2-1  ــماره 54/4951-102/5453 م ــنامه ش ــق بخش طب
"اطالعات مربوط به فصلهای مورد عمل در برآورد، توسـط مهندس مشـاور 
و اطالعات ناظر مربوط به پیشنهاد؛ توسط پیمانکار )با توجه به توضیح زیر 

جدول( به تفکیك در جدول 3 درج می شود.
تبصـره( تعداد ردیف هایـی که باید از طرف پیمانکار بـرای آنها تجزیه بها 
تهیـه شـود، در سـتون نهم جدول 3 از طرف مهندس مشـاور بـا توجه به 
اهمیت ردیف از نظر مبلغ آن که در جدول 2 مشـخص شده تعیین می شود 
و پیمانـکار باید برای آن تعداد ردیف در هر فصل که از نظر بهای کل ردیف 
باالتریـن رقم را دارند طبق بند 1-4 این دسـتور العمل )بخشـنامه 4951( 

تجزیه بها تهیه نماید تعداد این ردیف ها حداکثر 40 است".
از منوی گزارش، جدول 3 را انتخاب کنید. پارامترهای گزارش باز مي شود. با وارد 

کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش جدول 3 را دريافت کنید.
توجه داشته باشید: در صورتی که بخواهید مبلغ پیشنهادی چاپ گرفته شود حتما 

را انتخاب کنید.اين گزينه 

10. جدول 4 )بخشنامه 4951 جدول مقايسه رشته ها ( 
ــورخ 1377/9/9 بند 3-1  ــماره 54/4951-102/5453 م ــنامه ش ــق بخش طب
"با اسـتفاده از اطالعات درج شـده در جدول 3، جدول 4 متناسـبًا توسط 
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مهندسان مشاور و پیمانکار تکمیل می گردد".

از منوی گزارش، جدول 4 را انتخاب کنید. پارامترهای گزارش باز مي شود. با وارد 
کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش جدول 4 را دريافت کنید.

توجه داشته باشید: در صورتی که بخواهید مبلغ پیشنهادی چاپ گرفته شود حتما 
را انتخاب کنید.اين گزينه 

11. جدول 5 )بخشنامه 4951 آنالیز ( 
از منوی گزارش، جدول 5 را انتخاب کنید. پارامترهای گزارش باز مي شود. با وارد 

کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش جدول 5 را دريافت کنید. 
ــمت  توجه: در صورتی که بخواهید يک رديف از برآورد را گزارش بگیريد از قس

آنالیز جدول 5 آنالیز رديف جاری استفاده کنید.

12. گزارش مقایسه بهای واحد برآورد و پیشنهاد 
ــنهاد را انتخاب کنید.  ــه بهای واحد برآورد و پیش از منوی گزارش، جدول مقايس
پارامترهای گزارش باز مي شود. با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش 

مورد نظر را دريافت کنید.

13. گزارش مقایسه کلی برآورد و پیشنهاد 
ــاب کنید.  ــنهاد را انتخ ــی برآورد و پیش ــه کل ــزارش، جدول مقايس ــوی گ از من
پارامترهای گزارش باز مي شود. با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش 

مورد نظر را دريافت کنید.
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بخش هفتم: چگونه آنالیز یك پروژه را تهیه کنیم؟

نکته ها: 

با انتخاب اين دکمه می توانید پروژه خود را آنالیز کنید:

1. همه ردیف های یك پروژه آنالیز شوند:
ــده و در بانک  با اين روش می توان رديف هايی که در برآورد اين پروژه وارد ش

مرجع آنالیز دارند را مالحظه کرد.

2. ردیف جاری آنالیز شود:
با انتخاب اين گزينه فقط آنالیز رديف جاری )درصورت موجود بودن در بانک 

مرجع( را می توان مالحظه  کرد.

3. آنالیز ردیف ها به صورت انتخابی:
ــت کل رديف های پروژه را نمايش می دهد سپس با  با انتخاب اين گزينه لیس
ــتم به  انتخاب دکمه Ctrl و موس رديف های مورد نظر را انتخاب کنید. سیس

آنـالیـز
1. استفاده از آنالیزهای مرجع

2. آنالیز کاربر 

ــل نیروی  ــردن قیمت عوام وارد ک
انسانی، ماشین آالت، مصالح و حمل

ــد  ــای واح ــتون به ــه س ــال ب انتق
پیشنهادی در مالی

ورود اطالعات مالی

جداول بخشنامه
100 / 76574

جداول بخشنامه
4951

مقايسه برآورد
و پیشنهاد
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طور خودکار رديف های انتخابی را آنالیز می کند.

4. آنالیز درصدی از ردیف های پروژه
ــه جاي نقل تک تک آنالیزها از مرجع، درصد  ــا انتخاب اين گزينه می توان ب ب

خاصي از پروژه را به صورت يک جا آنالیز کرد.

5. همه ردیف های یك بخش آنالیز شود
ــا انتخاب اين گزينه می توان بخش مورد نظر )بخش هايی که در برآورد وارد  ب
ــت( را آنالیز کرد. پس از انتخاب، پنجره کل بخشهای وارد شده در  ــده اس ش
ــود و با انتخاب بخش مورد نظر رديف های آن بخش آنالیز  برآورد ظاهر می ش

می شود.

6. در صدی از ردیف های یك بخش آنالیز شود
با انتخاب اين گزينه می توان درصدی از رديف های بخش مورد نظر را به جای 

نقل تک تک، آنالیز کرد.

با انتخاب دکمه ویرایش می توان اطالعات آنالیز رديف های پروژه 
را ويرايش کرد.

اين گزينه امکان حذف به صورت:

1. حذف آنالیز ردیف جاری 
با انتخاب اين گزينه نرم افزار اخطار می دهد "آيا می خواهید آنالیز رديف جاری 
را حذف کنید؟" و با انتخاب گزينه "بله" آنالیز رديف به صورت برگشت ناپذير 

حذف می شود.

2. حذف آنالیز همه ردیف ها 
ــد آنالیز همه  ــار می دهد "آيا می خواهی ــه نرم افزار اخط ــا انتخاب اين گزين ب
ــه "بله" آنالیز به صورت  ــروژه را حذف کنید؟" و با انتخاب گزين رديف های پ

برگشت ناپذير حذف می شود.

3. حذف آنالیز ردیف های یك بخش
ــهای پروژه نمايش داده می شود و با انتخاب  با انتخاب اين گزينه پنجره بخش
بخش مورد نظر نرم افزار اخطار می دهد "آيا می خواهید آنالیز رديف های بخش 
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ــز رديف های مورد نظر به  ــا انتخاب گزينه "بله" آنالی ــذف کنید؟" و ب ... را ح
صورت برگشت ناپذير حذف می شود.

گزینه ضریب:

1. اعمال ضریب بر روی عوامل ردیف جاری
ــورد نظر را بر  ــاری ضريب م ــوان برای رديف ج ــاب اين گزينه می ت ــا انتخ ب
ــر يک از عوامل  ــتون ضريب خاص ه ــتون های بهای واحد، مقدار، س روی س

نیروی انسانی، ماشین آالت، مصالح، حمل ضرب و جايگزين کرد.

ــود توجه  نکتـه: درصورت انتخاب ضريب در بهای واحد ضرب و جايگزين ش
داشته باشید بهای عوامل مشابه در رديف های ديگر هم تغییر می کند.

2. امکان اعمال ضریب بر روی عوامل پروژه
ــده پروژه ضريب  ــا انتخاب اين گزينه می توان برای تمام رديف های آنالیز ش ب
مورد نظر را بر روی ستون های بهای واحد، مقدار، ستون ضريب خاص هر يک 

از عوامل نیروی انسانی، ماشین آالت، مصالح، حمل ضرب و جايگزين  کرد.

گزینه عملیات امکان:

الف - فهرست عوامل موثر در پروژه
با انتخاب اين گزينه می توان کلیه عوامل رديف های آنالیز شده پروژه جاری را به 

ترتیب وزن عامل يا به ترتیب کد عامل مالحظه کرد.

 بهای عامل پیشنهادی را می توان به شکل دستی يا ضريبی تغییر داد.
ــوال می کند"آیا می خواهید تغییرات  ــما س و با خروج از اين پنجره برنامه از ش
ــا انتخاب گزينه بلی کلیه  برروی قیمت عوامل روی آنالیز ها  اعمال شـود" و ب

عوامل به آنالیز رديف ها منتقل می گردد. 

کد عامل: برای هر يک از عوامل نیروی انسانی، ماشین آالت، مصالح و حمل يک 
ــانی با عدد 1،  ــت. کد عامل برای نیروی انس ــده اس کد به نام کد  عامل تعیین ش

ماشین آالت با عدد 2، مصالح با عدد 3 و حمل با عدد 4 شروع می شود.
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مقدار عامل در کل: از ضرب مقدار عامل در آنالیز يک رديف با مقدار آن رديف 
در برآورد، مقدار عامل آن رديف و از جمع همه مقدار عاملهای مشابه، مقدار عامل 

در کل بدست می آيد.

بهای واحد پیشنهادی: بهای واحد مورد نظر برای آنالیز می باشد.

بهای کل پیشنهاد: از ضرب مقدار عامل در کل با بهای واحد پیشنهادی، بهای 
عامل کل بدست می آيد.

درصد: نمايانگر درصد دخالت اين عامل نسبت به رديف های آنالیز شده می باشد.

ــانی، ماشین آالت، مصالح،حمل )رديف های  برای مالحظه وزن و جمع نیروی انس
آنالیز شده( از منوی باال می توان استفاده کرد.

برای مالحظه کل عوامل نیروی انسانی، ماشین آالت، مصالح و حمل از کارت لبه 
دار مخصوص خودشان می توان استفاده کرد.
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l نقل از مرجع

با انتخاب اين گزينه می توان بهای عوامل را از بانک مرجع نقل کرد.

l نقل از پروژه دیگر
با انتخاب اين گزينه می توان بهای عوامل را از پروژه ديگر به پروژه جاری 

نقل کرد. 

ــا انتخاب اين گزينه می توان عوامل موجود در آنالیز  ب
رديف ها را جستجو کرد. 

اعمال ضریب برروی ردیف ها 
ــای کل عوامل و يا با  ــورد نظر را به به ــه می توان ضريب م ــا انتخاب اين دکم ب

ـــتفاده از   ــه بهـای اس ب
عوامل نیروی انسانی، ماشین آالت، مصالح و حمل اعمال کرد. 

ــد  آيا میخواهید بهای عوامل  ــوال می کن توجه: پس از اعمال ضريب نرم افزار س
رند شود يا خیر با انتخاب گزينه تايید بهای عوامل به طور رياضی رند می شود.

Excel ارسال به
با انتخاب اين دکمه می توان کلیه عوامل را به برنامه Excel انتقال دهید.
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ب. خالصه آنالیز 
ــانی،  ــده قیمت مقطوع نیروی انس ــا انتخاب اين دکمه می توان در پنجره باز ش ب
ماشین آالت، مصالح و حمل يک يا همه رديف ها را به شکل دستی وارد و اضافه و 

يا تخفیف و وزن هر رديف در پروژه را مالحظه کرد. 

نکته: 
کاربر  می تواند با انتخاب هر يک از سرستون ها خالصه آنالیز را مرتب کند.

ــازی بر اساس وزن رديف شماره رديف و  کاربر  می تواند با انتخاب دکمه مرتب س
بخش خالصه آنالیز را مرتب کند.

برای گزارش گیری  می توان از دکمه ارسال به Excel استفاده کرد.

توجه داشته باشید فقط رديف هايی که به شکل دستی، قیمت آن را در هر يک از 
ــود. با انتخاب گزينه  عوامل وارد نموده ايد در پنجره آنالیز رديف ها جايگزين می ش
ــر عامل در آنالیز هر رديف منظور  ــتم به طور خودکار قیمت مقطوع ه ثبت سیس

می شود. 
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نقل آنالیز جاری از ردیف فهرست بها
ــت بها به رديف جاری می توان از دکمه  برای نقل آنالیز يک رديف از کتاب فهرس

نقل، "نقل آنالیز رديف جاری از رديف فهرست بها" استفاده کرد
ابتدا روی دکمه نقل کلیک کنید.

روی نقل آنالیز جاری از رديف فهرست بها کلیک کنید.
رسته، رشته، فصل و رديف مورد نظر را انتخاب کنید. 

ــود که رديف  ــاری کامل می ش ــی آنالیز رديف ج ــید درصورت ــته باش توجه داش
فهرست بها آنالیز داشته باشد.

به عنوان مثال:
ــتم " تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته  ــته ابنیه فصل هش 080120 )رش
ــن"( آنالیز اين  ــیمان در متر مکعب بت ــته، با 500 کیلو گرم س ــي يا  شکس طبیع
ــن و ماسه شسته طبیعي  ــابه رديف 080102، "تهیه و اجراي بتن با ش رديف مش
ــد. با انتخاب  ــیمان در متر مکعب بتن" می باش ــته، با 150 کیلو گرم س يا  شکس
ــت بها، آنالیز بتن 150 جايگزين در صفحه آنالیز شماره  اين رديف از کتاب فهرس
ــود و کاربر می تواند تغییرات الزم را در نیروی انسانی،  080120)بتن 500( می ش

ماشین آالت، مصالح و حمل اعمال کند.
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1. نقل آنالیز ردیف جاری از ردیف دیگر
ــرروی رديف جاری می توان از  ــز يک رديف در همین پروژه ب ــرای نقل آنالی ب
ــتفاده کرد. آنالیز يک  ــه نقل، "نقل آنالیز رديف جاری از رديف ديگر"اس دکم
رديف در همین پروژه)که قبال آنالیز شده( در يک رديف ديگر نقل و جايگزين 

می شود.
ابتدا روی دکمه نقل کلیک کنید.

روی نقل آنالیز رديف  جاری از رديف ديگر کلیک کنید.
ــود با انتخاب رديف مورد نظر  ــت کامل رديف های پروژه باز می ش صفحه لیس

آنالیز تعريف شده به رديف جاری انتقال می يابد.

2. نقل آنالیز ردیف جاری از پروژه دیگر
برای نقل آنالیز يک رديف در پروژه ديگر به پروژه جاری از اين گزينه می توان 

استفاده کرد.
ابتدا روی گزينه نقل آنالیز رديف جاری از پروژه ديگر کلیک کنید.

پروژه مورد نظر را انتخاب کنید.
رديف مورد نظر را در پنجره باز شده از پروژه ديگر انتخاب کنید.

ــیدکلیه اطالعات رديف انتخاب شده به رديف جاری منتقل  توجه داشته باش
می شود.

3. نقل آنالیز بخش جاری از بخش پروژه دیگر
ابتدا گزينه نقل آنالیز بخش جاری از بخش پروژه ديگر را انتخاب کنید.

پروژه مورد نظر را انتخاب کنید.
بخش پروژه مورد نظررا انتخاب کنید.

توجه داشته باشید آنالیز آن رديف ها بر روی پروژه جديد جايگزين  می شود.

4. نقل آنالیز ردیف های مشابه از پروژه دیگر
ابتدا روی گزينه "نقل آنالیز رديف های مشابه از پروژه ديگر" کلیک کنید.

پروژه مورد نظر را انتخاب کنید.
رديف های مشابه با پروژه جاری نمايش داده می شود.

رديف های مورد نظررا يا به صورت دستی )Ctrl+ موس( و يا با کلیک بر روی 
دکمه انتخاب، انتخاب کنید.
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توجه داشته باشید آنالیز آن رديف ها برروی پروژه جديد جايگزين  می شود.

جستجو

1. جستجوی همه
ــرآورد وجود دارد را در پنجره  ــا انتخاب اين گزينه می توان رديف هايی که در ب ب
آنالیز جستجو کرد و با Db-click برروی رديف، صفحه آنالیز آن را مشاهده کرد.

2. ردیف هایی که در بانك پایه آنالیز ندارند.  
باانتخاب اين گزينه می توان رديف هايی که در بانک مرجع آنالیز ندارند را مشاهده 

کرد و با Db-click برروی رديف، صفحه آنالیز آن را مشاهده کرد.

3. ردیف هایی که آنالیز نشده اند.
با انتخاب اين گزينه می توان رديف هايی که در پروژه آنالیز ندارند يا آنالیز نشده اند 

را مشاهده کرد و با Db-click برروی رديف، صفحه آنالیز آن را مشاهده کرد.

مقطوع
ــوع عامل نیروی  ــر رديف می توان قیمت مقط ــاب اين دکمه در آنالیز ه ــا انتخ ب

انسانی، ماشین آالت، مصالح و حمل رديف جاری را وارد کرد.

مرتب سازی
با انتخاب اين دکمه می توان رديف های پروژه جاری را به ترتیب وزن رديف ها، به 

ترتیب شماره رديف و به ترتیب بخش مرتب کرد.

کدام ستون ها نمایش داده شود.
ــتون هاي  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روي اين دکمه، کاربر امکان اس

مورد نیاز خود را دارد. 

گزارش
ــاز را دريافت کرد.  ــورد نی ــه گزارش های م ــه می توان کلی ــاب اين دکم ــا انتخ ب
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گزارش های بیشتر در پنجره برآورد قسمت گزارش می باشد.

ــوان ردیف های قبلـی و بعدی رديف  ــا انتخاب اين دکمه می ت ب
جاری را مالحظه کرد.

توضیحات:
ــدا روی دکمه ويرايش کلیک کنید. با  ــرای وارد کردن عامل جديد در آنالیز ابت ب

انتخاب مکان نمای پايین "i"صفحه کلید يک رديف خالی ايجاد کنید.
دکمه ... را کلیک کنید. پنجره عوامل نمايش داده می شود.

بر روی يکی از عوامل قرار گرفته و روی دکمه انتخاب کلیک کنید. عامل انتخاب 
شده به لیست عوامل در آنالیز رديف اضافه می شود.

ــت اضافه  ــت عوامل موجود نیس در صورتی که بخواهید عامل جديد که در لیس
ــاخته و آن را  کنید بر روی دکمه عامل کاربر جديد کلیک کنید و عامل جديد س

انتخاب کنید.
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ــت  ــا انتخاب اين دکمه می توان عوامل جدید که در لیس ب
عوامل از پیش تعريف شده وجود ندارد را تعريف کرد. 

ــات عامل جديد را می توان وارد  ــود و اطالع با انتخاب اين دکمه پنجره باز می ش
کرد.

ــانی عدد 1، ماشین آالت  ــروع کد عامل برای نیروی انس ــته باشید ش توجه داش
عدد2، مصالح عدد3 و حمل عدد 4 می باشد.
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بخش هشتم: چگونه صورت وضعیت یك پروژه را تهیه کنیم؟
نرم افزار »تدکار « مي تواند به طور مستقل، حجم هر رديف فهرست بها را دريافت 
ــری کند. از حاصل ضرب  ــي مربوط را انجام داده و گزارش گی ــرده، عملیات مال ک
ــع مبالغ رديف هاي هر  ــاي واحد آن، مبلغ رديف و از جم ــدار هر رديف در به مق
فصل، جمع فصل، و از جمع فصل های هر رشته، جمع هر رشته فهرست بها بدست 
ــاز مي توانند بر روي رديف  ــته به نی ــد. ضرايب مختلف نیز در هر مرحله بس مي آي
فهرست بها، جمع فصل، جمع رشته و يا در انتهاي خالصه مالي کل اعمال شوند. 

 

ورود اطالعات مالي
از منوي اصلي برنامه، گزينه صورت وضعیت را انتخاب کنید. 

از پنجره باز شده اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click کنید. 
ــا قبل قطعی، در  ــوع موقت، قطعی و يا م ــمت ن ــا انتخاب دکمه جديد، در قس ب
ــروع و پايان را وارد و آن را ثبت  ــماره موقت و سپس تاريخ ش ــمت شماره، ش قس

کنید و کلید انتخاب را کلیک کنید.

ورود اطالعات
)WBS( بخش يا فعالیت های پروژه v             شماره فهرست بها v

v مقـدار پیمانکار، ناظر، مشاور، کارفرما يا مديريت طرح
v ضريب خاص پیمانکار، ناظر، مشاور، کارفرما يا مديريت طرح

v ضرايب پیمانکار، ناظر، مشاور، کارفرما يا مديريت طرح

ــی صورت وضعیت مال ــه  خالص
تفضیلی رشته ها

ــه رديف، فصلی  مقايس
ــی صورت وضعیت  و کل

و بـرآورد

خالصه مالی رشته

خالصه مالی کل
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ــماره رديف فهرست بها )با استفاده از  در پنجره ورود اطالعات صورت وضعیت ش
کتاب فهرست و يا تايپ کردن شماره رديف( و مقدار رديف فهرست بها )پیمانکار، 

ناظر، مشاور،کارفرما و مديرطرح( را وارد کنید و کلید Enter را بزنید. 
براي وارد کردن رديف فهرست بهاي بعدي، کلید i را بزنید. )براي اين منظور از 

دکمة جديد نیز مي  توان استفاده کرد(.
براي ضبط داده ها دکمه ثبت را کلیک کنید. 

براي خروج از پنجره ورود اطالعات مالي، دکمة خروج را کلیک کنید. 

نکته ها:
ــماره رديف فهرست بها دو رقم پیش  ــت بهاي سال هاي 1377 به بعد ش در فهرس

شماره را دارد که گزارش گرفته نمی شود. 
ــال 1389 معاونت  ــخه س ــت ها ی پايه نس ــن پیش کد ها  در تجزيه بهای فهرس اي

نظارت راهبردی نیز می باشد.
ــروع و پايان  ــت و تاريخ ش ــت موق ــماره صورت وضعی ــر صفحه ش ــاالی ه در ب

صورت وضعیت نمايش داده می شود.
ــده و نوع ترتیب  ــداد رديف های وارد ش ــر صفحه صورت وضعیت تع ــن ه در پايی

اطالعات نمايش داده  می شود.

توضیحات:

با انتخاب دکمه جدید می توان در قسمت شماره رديف، رديف مورد 
نظر را انتخاب يا به صورت دستی تايپ کرد. مشخصات هر رديف در پنجره بااليی 
ــود و رديف های مرتبط )اضافه بها( هر رديف فهرست بها  برآورد نمايش داده می ش

نیز نمايش داده می شود. 

شماره ردیف مرتبط:
در اين پنجره مي توان شماره رديف و شرح رديف اضافه بها که به رديف فهرست 
جاری مرتبط است را مالحظه کرد. با دو بار کلیک برروی رديف مرتبط اين رديف 
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در پنجره برآورد اضافه می شود.  

با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک پروژه را ويرايش 
کنید.

ــوان اطالعات مورد نظر را با توجه به منو  ــا انتخاب اين دکمه مي ت ب
انتخاب کرد.

ــاب همه: با کلیک  بر روی اين  1. انتخ
ــرآورد به  ــی رديف های ب ــه تمام گزين

حالت انتخاب در می آيد.

2. انتخاب بخش جاری: ابتدا برروی يک 
ــف از بخش مورد نظر قرار گرفته و  ردي
ــپس از دکمه انتخاب، انتخاب بخش  س
جاری را کلیک  کرده، کلیه رديف های 

يک بخش انتخاب می شود.

3. انتخاب فصل جاری: ابتدا برروی يک رديف از فصل مورد نظر قرار گرفته و 
ــپس از دکمه انتخاب، انتخاب فصل جاری را کلیک  کرده، کلیه رديف های  س

يک فصل انتخاب می شود.

ــته جاری: ابتدا برروی يک رديف از رشته مورد نظر قرار گرفته  4. انتخاب رش
و سپس از دکمه انتخاب، انتخاب رشته جاری را کلیک کرده، کلیه رديف های 

يک رشته انتخاب می شود.

ــته جاری: ابتدا برروی يک رديف از رسته مورد نظر قرار گرفته  5. انتخاب رس
و سپس از دکمه انتخاب، انتخاب رسته جاری را کلیک کرده، کلیه رديف های 

يک رسته انتخاب می شود.

6. انتخاب رديف های بدون مقدار: با کلیک بر روی اين گزينه کلیه رديف هايی 
که ستون مقدار آنها خالی باشد، انتخاب می شود.

ــتی )Ctrl + کلیک چپ  برای حذف يک رديف يا رديف هايی که دس
ــده است مي توان از اين دکمه  ــتفاده از دکمه انتخاب، انتخاب ش موس( و يا با اس
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استفاده کرد.

جستجو
ــاهده و  ــده را مش ــا کلیک برروی اين دکمه می توان تمام رديف های تعريف ش ب
ــف انتخاب و آن رديف را  ــی از رديف ها ، در پنجره مالی همان ردي ــا انتخاب يک ب

ويرايش کرد.

اين گزينه امکان نقل به صورت:

1. نقل از متره
ــل خالصه متره به صورت کلی و يا تفکیک  ــا انتخاب اين منو نرم افزار  امکان نق ب

بخش به روشهای زير در اختیار شما قرار  می دهد:
l شماره فهرست ها ی مشابه در مالی حذف و از متره نقل و جايگزين شود.

ــماره آنها در متره وجود دارد از  با زدن اين گزينه کلیه رديف هايی که ش
ــود و رديف هايی که در متره وجود  مالی حذف و مجدد از متره نقل  می ش

ندارند در مالی باقی  می ماند.
l همه شماره فهرست ها ی نقل شده از متره حذف و از متره نقل و جايگزين 

شود.
ــت از مالی حذف و  ــده اس ــه رديف هايی که قبال فقط از متره نقل ش کلی

سپس کلیه رديف های متره نقل  می شود.
l رديف های نقل شده از متره به شماره فهرست ها ی موجود در مالی اضافه 

شود.
کلیه رديف های متره را به برآورد اضافه می کند.

l همه شماره فهرست ها ی موجود در مالی حذف و سپس از متره نقل شود.
کلیه رديف های برآورد را حذف می کند و مجدد از متره نقل می کند.

2. نقل از برآورد 
با انتخاب اين دکمه می توان اطالعات برآورد يک پروژه را به پروژه جاری منتقل 

کرد.
الف. ابتدا برروی نقل از برآورد کلیک کنید.

ب. پروژه مورد نظر را انتخاب کنید.
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ج. از جدول باز شده همه رديف  يا رديف های مورد نظر را انتخاب کنید.
د. دکمه انتخاب را کلیک کنید.

3. نقل از صورت وضعیت دیگر
ــت را به پروژه جاری  ــوان اطالعات يک صورت وضعی ــا انتخاب اين گزينه مي ت ب

منتقل کرد.
الف. ابتدا برروی نقل از صورت وضعیت ديگر کلیک کنید.

ب. پروژه و موقت مورد نظر را انتخاب کنید.
ج. از جدول باز شده همه رديف  يا رديف های مورد نظر را انتخاب کنید.

د. دکمه انتخاب را کلیک کنید.

4. نقل اطالعات ردیف های انتخاب شده از مرجع
ــده در  ــات رديف های انتخاب ش ــد که اطالع ــکان را می ده ــه اين ام ــن گزين اي

صورت وضعیت از مرجع نقل شود.
ــورد نظر  ــدا رديف های م ابت  l
ــد. )به صورت  را انتخاب کنی

دستی يا دکمه انتخاب(
ــل "نقل اطالعات  l از دکمه نق
ــده از  ــای انتخاب ش رديف ه
ــپس  ــک و س ــع" را کلی مرج
ــر را انتخاب  ــورد نظ موارد م

کنید.
l دکمه تايید را کلیک کنید.

5. انتقال مقادیر ستون ها برای ردیف های انتخاب شده
ــا انتخاب اين گزينه می توان اطالعات مقدار، بهای واحد ، ضريب، عبارت مقدار  ب
ــتون های ديگر  ــاور، کارفرما، مديريت طرح را به س ــتون پیمانکار، ناظر، مش از س

منتقل کرد.
l ابتدا رديف های مورد نظر را انتخاب کنید. )به صورت دستی يا دکمه انتخاب(
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ــده کلیک و گزينه  ــتون ها برای رديف های انتخاب ش l از دکمه مقادير س
مورد نظر را انتخاب کنید.

l دکمه تايید را کلیک کنید.

بخشنامه 10,000
ــمت صورت وضعیت  با انتخاب اين دکمه  می توان درصد فعالیت ها ی پروژه در قس
ــنامه 10000 متر مربعی  ــه از بخش ــود به بخش چگون ــبه کرد. )رجوع ش محاس

استفاده کنیم؟(

استفاده از کتاب فهرست بها 
ــای انتخابی )چند رديف، يک  ــتفاده از اين دکمه مي توان رديف يا رديف ه با اس

فصل، کل يک رشته( به پنجره متره منتقل کرد. 

متره صورت وضعیت
ــده و اطالعات متره را وارد يا  با انتخاب اين دکمه مي توان به پنجره متره وارد ش

تغییر داد.
ــل به پنجره  ــتفاده از دکمه نق ــده در متره فقط با اس ــات وارد ش توجـه: اطالع

صورت وضعیت آورده می شود.

تغییر فصل تعدیل
ــده در صورت وضعیت را به  ــا انتخاب اين دکمه می توان رديف پايکار انتخاب ش ب
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ــای فصل مورد نظر اضافه  ــر مرتبط کرد حاصل اين رديف در انته ــل مورد نظ فص
می شود. 

توجه داشته باشید که با تغییر رديف پايکار در تعديل نیز اين رديف با جمع فصل 
مورد نظر محاسبه می شود.

تعدیل
ــرد )رجوع به بخش  ــبه ک ــه می توان تعديل پروژه را محاس ــا انتخاب اين دکم ب

تعديل(

مرتب سازی

1. به ترتیب شماره ردیف
ــماره رديف های برآورد به ترتیب شماره رديف  با انتخاب اين گزينه نمايش ش

فهرست بها می باشد.
2. به ترتیب ورود اطالعات

با انتخاب اين گزينه نمايش شماره رديف های برآورد به ترتیب ورود اطالعات 
برآورد می باشد.

3. به ترتیب بخش
با انتخاب اين گزينه نمايش شماره رديف های برآورد به ترتیب ورود اطالعات 

بخش می باشد.

نمایش ستونی
ــاور، مدير طرح،  ــا انتخاب اين دکمه  می توان کلیه اطالعات پیمانکار، ناظر، مش ب
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کارفرما را در جدول کوچکی به طور همزمان مشاهده کرد.

فیلتر 
ــب نیاز مشاهده  با انتخاب اين دکمه می توان رديف های صورت وضعیت را برحس

کرد.

حمل
ــبه کرد.  ــوان مصالح مصرفی و حمل مصالح را محاس ــا انتخاب اين دکمه  می ت ب

)رجوع به بخش چگونه حمل پروژه را محاسبه کنیم(

مغایرت ها
ــود دارد نمايش داده  ــه مغايرت هايی که در پروژه وج ــا انتخاب اين دکمه کلی ب

می شود و مي توان در اين پنجره گزارش مورد نظر در Excel دريافت کرد.

Excel ارتباط با

 Excel 1. ارسال اطالعات به
با کلیک برروی ارسال اطالعات به Excel مي توان کلیه اطالعات مورد نظر را 

به برنامه Excel ارسال کرد.
توجه: فقط ستون هايی به Excel منتقل می شود که در پنجره صورت وضعیت 

نمايش داده می شود.

Excel 2. خواندن از
ــا انتخاب اين دکمه مي توان اطالعات مورد نظر را از برنامه Excel به برنامه  ب

تدکار بازخوانی کرد. 
ابتدا يکی از رديف های صورت وضعیت را وارد برنامه Excel کنید.

ــتون هايی که در صورت وضعیت پروژه مشاهده  ــید فقط س ــته باش توجه داش
می شود را می توانید بازخوانی کنید.



74www.tadkar.com

در برنامه Excel کلیه اطالعات را زير ستون های مورد نیاز وارد کنید.
با کلیک برروی دکمه ارتباط با Excel، "خواندن از Excel" را کلیک کنید.

فايل Excel مورد نظر را انتخاب کنید.
ــت وجود پیغام "شـماره ردیف ... در  ــرای رديف هايی که در کتاب فهرس ب
فهرسـت بها پیدا نشـد میخواهید آن را به سـتاره دارها اضافه کنید؟" 
نمايش داده می شود و با زدن دکمه تايید پنجره ستاره دار باز شده و مشخصات 

رديف ستاره دار را وارد می کنید.

اعمال ضریب بر روی ردیف ها 
ــتون های بهای  با انتخاب اين دکمه می توان ضريب مورد نظر را در هر يک از س

واحد، مقدار، ضريب، را ضرب و يا جايگزين کرد.
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اختصاص ساختار شکست به ردیف های انتخابی
ــا ی مربوط به پروژه را تعريف  ــا انتخاب اين دکمه می توان بخش و زير بخش ه ب

کرد.
1. ابتدا روی دکمه جديدکلیک کنید.

2. در قسمت بخش، بخش ها ی خود را تعريف کنید.
3. در صورت داشتن زيربخش، اطالعات آن را نیز بازدن دکمه زيربخش جديد 

وارد کنید.
4. درصورتی که بخواهید اطالعات وارد شده را به نرم افزار کنترل پروژه منتقل 

کنید تاريخ، زمان و ... را وارد کنید )مراجعه به بخش کنترل پروژه(
ــر را جابه جا کنید از اين دکمه ها   ــی که میخواهید بخش مورد نظ 5. در زمان
استفاده کنید و يا اينکه بخش را تبديل به زير بخش و يا زير بخش 

ــد ازاين دکمه ها   می توانید استفاده کنید.را تبديل به بخش کنی
6.  دکمه ثبت را کلیک کنید.

ــرروی بخش مورد نظر رفته  ــورت نیاز به حذف يک بخش خاص، ب 7.  در ص
ــته باشید در صورتی که رديف های  و دکمه حذف را انتخاب کنید. توجه داش
ــده باشد نمی توانید از صفحه اختصاص  ــما به بخش خاصی مرتبط ش متره ش
ساختار شکست به رديف های انتخابی بخش مورد نظر را حذف کنید سیستم 
به شما پیغام می دهد "از اين بخش در پروژه استفاده شده است امکان حذف 

آن وجود ندارد".
نکته:

می توانید رديف های انتخابی را به بخش  مورد نظر تخصیص دهید. 
8. ابتدا روی دکمه ويرايش کلیک کنید.

ــوس يا از دکمه انتخاب رديف های  ــا گرفتن دکمه Ctrl صفحه کلید و م 9. ب
موردنظر را انتخاب کنید.

10. دکمه اختصاص بخش به رديف های انتخابی را انتخاب کنید.
11. رديف های مورد نظر را به بخش خاص اختصاص دهید.

توجه داشته باشید که بايد از قبل بخش يا فعالیت ها ی يک پروژه را تعريف کرده باشید.



76www.tadkar.com

ضرایب
با انتخاب اين دکمه می توانید ضرايب پروژه را وارد کنید )رجوع به بخش چگونه 

ضرايب را وارد کنیم؟(

ستاره دارها
با انتخاب اين دکمه می توان رديف ستاره دار اين پروژه را انتخاب و يا مانند بخش 

ستاره دار رديف جديد ستاره دار تعريف کرد. )رجوع به بخش ستاره دار(

ماشین حساب
درصورت کلیک کردن اين دکمه ماشین حساب ويندوز ظاهر مي شود. 

کدام ستون ها نمایش داده شود 
ــتون هاي  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روي اين دکمه، کاربر امکان اس

مورد نیاز خود را دارد. 

ــروژه از اين دکمه  ــمت اولین ردیف و آخریـن ردیف در پ ــرای حرکت به س ب
مي توان استفاده کرد.

گزارش
با انتخاب اين دکمه می توان کلیه گزارش های مورد نیاز خود را دريافت کرد.

1. صورت وضعیت
ــوی گزارش، گزارش صورت وضعیت را کلیک کنید. پارامترهای گزارش باز  از من
ــزارش صورت وضعیت را  ــردن اطالعات مورد نظر می توانید گ ــود. با وارد ک مي ش

دريافت کنید.
توضیحات:

ــرکت خود را تايپ کنید و  ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام ش برای چاپ نام ش
گزينه نام شرکت چاپ شود را انتخاب کنید.

ــرکت، نام پروژه، نام  برای گزارش نام ش
مشاور و يا نام کارفرما در باالی گزارش 
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گزينه های مورد نظرا را بايد انتخاب کرد.

ــه، در گزارش گیری  با انتخاب اين گزين
ــطر از هر رديف فهرست بها  فقط يک س

گزارش گرفته می شود.

ــرای چاپ نوع رديف )ف ج *( در کنار  ب
ــوان نماد مورد  ــرآورد می ت رديف های ب
ــرد. همچنین می توان  نظر را انتخاب ک
ــاور،  در کنار مقادير پیمانکار، ناظر، مش
کارفرما و يا مديريت طرح از عالمت ها ی 

"پ، ن، م، ک، ط" استفاده کرد.

ــاب اين گزينه می توان فصل ها را  با انتخ
ــر فصل را در  ــته و يا ه به صورت پیوس

صفحه جداگانه گزارش گیری کرد.

با انتخاب هر يک از اين گزينه ها می توان 
از رديف های مشابه، به صورت تجمعی و 

يا تفکیکی گزارش گیری کرد.
نکته مهم:

ــید اگر در رديف های  ــته باش توجه داش
ــرد و پايکار  ــد، کارک ــابه، بهای واح مش
ــند سیستم به طور  ــته باش متفاوت داش

خودکار اين رديف ها را جمع نمی کند.

می توان نماد اعشار را در گزارش )/ يا .( 
انتخاب کرد.

ــزارش دفترچه  ــه گ ــوان در صفح می ت
ــماره صفحه و يا آرم  ــت مقادير ش فهرس
شرکت را چاپ کرد. برای انتخاب آرم شرکت در پنجره پیمان می توان آرم شرکت
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ــماره رديف همه  ــوان با انتخاب ش می ت
ــماره  ــده به ترتیب ش ــات وارد ش اطالع

رديف گزارش گیری کرد.
ــک بخش می توان از  با انتخاب به تفکی
گزارش گیری  ــده  ش انتخاب  بخش ها ی 

کرد.

در صورتی که بخواهیم از ستون عبارت  
ــت  ــرد کافیس ــری ک ــدار گزارش گی مق
ــدار را انتخاب کنیم  ــش عبارت مق نماي
ــتون مقدار عبارت مقدار و ستون  در س

ضريب برآورد گزارش گیری می شود.

در صورتی که بخواهیم مصالح پايکار در 
انتهای فصل خودش گزارش گیری شود 
ــدا تحت عنوان  ــا اينکه در صفحه ج و ي
پیوست 1 "مصالح پايکار" گزارش گرفته 
ــتفاده  ــود از اين گزينه ها می توان اس ش

کرد. 

ــاور و ...  ــام پیمانکار، مش ــرای چاپ ن ب
ــات بايد گزينه  ــن صفحه گزارش در پايی
ــورد نظر را انتخاب کرد اگر در ابتدای  م
ــده باشد  پروژه نام پیمانکارو ... وارد نش
ــه گزارش می توان اطالعات نام  در صفح
پیمانکار و ... را وارد کرد. می توان عنوان 

گزينه های مورد نظر را نیز تغییر داد. 

با انتخاب هر يک از گزينه های صفحه بعد می توان اطالعات پیمانکار، ناظر، مشاور، 
کارفرما و مديريت طرح را گزارش گیری کرد.
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نکته:
توجه داشته باشید اگر بخواهید فقط از 
ــکار گزارش گرفته  مبالغ و مقادير پیمان
ــود و برای اصالح مقادير ناظر، مشاور،  ش
ــا جای خالی  ــا و مديريت طرح ب کارفرم
ــت رنگ هر  ــری کنید کافیس گزارش گی
ــفید کنید. فاصله  يک از موارد فوق را س
ــتر می شود و جا برای  خطوط افقی بیش

تصحیح دستی ناظر، مشاور، کارفرما و مديريت طرح خواهید داشت.

با انتخاب اين دکمه می توان گزارش دفترچه فهرست مقادير را در 
Excel  و يا word گزارش گیری کرد.

2. خالصه مالی رشته ها
ــد. پارامترهای  ــته ها را انتخاب کنی ــزارش، گزارش خالصه مالی رش ــوی گ از من
ــر می توانید گزارش خالصه  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ گزارش باز مي ش

مالی رشته ها را دريافت کنید.

3. خالصه مالی کل
ــه مالی کل را انتخاب کنید. پارامترهای گزارش  از منوی گزارش، گزارش خالص
ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش خالصه مالی کل  باز مي ش

را دريافت کنید.

4. خالصه مالی تفصیلی رشته ها
ــاب کنید.  ــته ها را انتخ ــی تفصیلی رش ــزارش خالصه مال ــزارش، گ ــوی گ از من
پارامترهای گزارش باز مي شود. با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش 

خالصه مالی تفصیلی رشته ها را دريافت کنید.
ــه رديف های  ــات يک فصل از جمل ــزارش می توان اطالع ــگاه به اين گ ــا يک ن ب
ــرد و پايکار رديف ها  ــای "*" کارک ــای "ج" و ر رديف ه ــت بها "ف" رديف ه فهرس

ضرايبی که به هر فصل، نوع رديف، و در نهايت جمع يک فصل را مالحظه کرد.
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5. مقایسه صورت وضعیت با برآورد
ــرآورد را انتخاب کنید.  ــت با ب ــه صورت وضعی ــوی گزارش، گزارش مقايس از من

پارامترهای گزارش باز مي شود. با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش 
مقايسه صورت وضعیت با برآورد را دريافت کنید.
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ــده است،  در اين گزارش رديف هايی که در برآورد وجود ندارند و در پروژه کار ش
ــتر کار شده است، مقدار صورت وضعیت قبل و  رديف هايی که از برآورد اولیه بیش

خالص اين صورت وضعیت و درصد پیشرفت هر رديف را می توان مالحظه کرد.

6. مقایسه فصلی صورت وضعیت و برآورد
از منوی گزارش، گزارش مقايسه فصلی صورت وضعیت با برآورد را انتخاب کنید. 
پارامترهای گزارش باز مي شود. با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش 

مقايسه فصلی صورت وضعیت با برآورد را دريافت کنید.

7. مقایسه کلی صورت وضعیت و برآورد
ــه کلی صورت وضعیت با برآورد را انتخاب کنید.  از منوی گزارش، گزارش مقايس
پارامترهای گزارش باز مي شود. با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش 

مقايسه کلی صورت وضعیت با برآورد را دريافت کنید.

8. مقایسه ضرایب صورت وضعیت و برآورد
ــده با  ــده با برآورد و ضرايب مرتبط ش ــا انتخاب اين گزارش ضرايب مرتبط ش ب

صورت وضعیت را در يک نگاه می توان ديد.

9. مقایسه صورت وضعیت و برآورد جدید
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بخش نهم: چگونه حمل یك پروژه را محاسبه کنیم؟
با انتخاب اين دکمه نرم افزار تدکار مقادير مصالح مصرفی برآورد يا صورت وضعیت 
ــرح رديف های  ــات، مقدمه فصول، و ش ــن مقادير از کلی ــد  اي ــبه می کن را محاس
ــتخراج و محاسبه شده است. به عنوان مثال نرم افزار برای محاسبه  فهرست بها اس
مقدار سیمان مصرفی در يک پروژه، رديف هايی که در تهیه و اجرای آنها سیمان 
ــیمان مقدار آن را  ــتفاده از عیار س ــت را در نظر می گیرد و با اس به کار رفته اس
ــبه می کند  پس از محاسبه مقادير مصالح مصرفی، نرم افزار با گرفتن فاصله  محاس
ــت بها استخراج کرده و  ــده هر يک از مصالح، رديف های حمل را از فهرس حمل ش
به برآورد پروژه می افزايد. کاربر قادر است تغییرات مورد نظر خود را برروی اعداد 
ــتخراج شده و يا محاسبه شده اعمال کند و در صورت انصراف مقادير اصلی را  اس

دوباره از مرجع نقل کند.

روش محاسبه حمل در نرم افزار
1. در پنجره ورود اطالعات برآورد دکمه حمل مصالح را کلیک کنید.

ــا کلیک کردن روی دکمه نقل، گزينه "انتقال کامل مصالح مصرفی" و  2. ب

ورود اطالعات مالی

محاسبه مقادیر
مصالح مصرفی

ورود فاصله حمل
به کیلومتر

انتقال رديف های حمل به مالیمقدار مصالححمل مصالح
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ــپس "رونویسی ردیف های موجود" را انتخاب کنید. کلیه مصالح مصرفی  س
پروژه را مالحظه خواهید کرد.

ــپس  3. با انتخاب دکمه "فواصل حمل"، فاصله هر يک از مصالح را وارد و س
ثبت و دکمه بازگشت را کلیک کنید.

ــا انتخاب دکمه "گزارش"، گزارش مقدار مصالح مصرفی و گزارش حمل  4.  ب
را تهیه کنید.

5. با انتخاب دکمه"ارسال به مالی" اطالعات شما به برآورد منتقل می شود.

نکته:
ــت بها استفاده شود و مصالح مصرفی در  اگر در يک پروژه از دو يا چند فهرس
ــت بها مشابه باشد، بايد برای هر رشته فاصله حمل را جداگانه  اين چند فهرس

وارد کرد.

ــه" و در "راه و باند" وجود دارد. بايد برای  بـه عنـوان مثال: "فوالد" در "ابنی
ــته "راه و باند" جداگانه فاصله حمل وارد  ــته "ابنیه" و "فوالد" رش "فوالد" رش

کرد.
برای رديف های ستاره دار بايد مصالح مورد نیاز را خود کاربر معرفی کند.

توضیحات:

ــر يک از رديف های وارد  ــاب دکمه "جدید" می توانید برای ه با انتخ
شده در برآورد مصالح جديدی تعريف کنید. 

1. دکمه "جدید" را کلیک کنید.
2. رديف مورد نظر را انتخاب کنید.

3. از پنجره باز شده مصالح مصرفی در رشته مورد نظررا انتخاب کنید.
4. مقدار مصالح، ضريب اول، ضريب دوم و پرت را وارد کنید.

ــمول  ــاب دکمه "ویرایش" می توانید اطالعات مصالح مش با انتخ
حمل را ويرايش کنید.
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اين گزينه امکان نقل به صورت:
1. انتقال کامل مصالح مصرفی

2. اين گزينه مصالح مصرفی رديف های وارد شده در برآورد )صورت وضعیت( 
را به صورت کامل از مرجع نقل می کند .

3. انتقال مصالح بخش انتخاب شده
4. اين گزينه مصالح مصرفی رديف های وارد شده در برآورد )صورت وضعیت( 

را به صورت کامل و به تفکیک بخش از مرجع نقل می کند .
5. انتقال مصالح مشابه نام مصالح رديف انتخاب شده

ــف جاری، در  ــابه با مصالح ردي ــن گزينه تمامی مصالح مش ــا انتخاب اي 6. ب
ــده اند يا در قسمت مصالح  رديف هايی که از برآورد )صورت وضعیت( نقل نش

مصرفی تغییر داده شده است را نرم افزار نقل و جايگزين می کند .
7. انتقال مصالح شماره فهرست بهای رديف انتخاب شده  

8. با انتخاب اين گزينه مصالح رديف جاری که قبال پاک و يا تغییر داده شده 
است از مرجع نقل و جايگزين می شود.

ــوان اطالعات مورد نظر را با توجه به منو  ــا انتخاب اين دکمه مي ت ب
انتخاب کرد.

اين دکمه امکان حذف به صورت:

1. حذف ردیف جاری
ــی از مصالح انتخابی نوار آبی يا مکان نما را روي رديف مورد  ــراي حذف يک  ب
ــک کنید رديف مصالح  ــر قرار دهید دکمة "حـذف ردیف جاری" را کلی نظ

جاری به طور برگشت ناپذير حذف می شود. 
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2. حذف ردیف های انتخاب شده
براي حذف کل مصالح انتخاب شده می توانید از اين گزينه استفاده کنید.

کلیه مصالحی که در رديف انتخابی می باشند با انتخاب اين گزينه به طورکامل 
حذف می شود.

    فواصل حمل
   با انتخاب اين دکمه می توانید فاصله حمل مصالح پروژه را وارد کنید. 

   برای اين منظور قابلیت ها ی زير در فاصله حمل در نظر گرفته شده است: 
الف.  دکمه )شکست مصالح(

ــیر حمل کند. به عنوان  ــت کاربر بخواهد مصالح خود را از چند مس ممکن اس
مثال : فوالد را هم از اهواز و هم از اصفهان حمل کند. بنابراين بايد برای فوالد 
ــت مصالح استفاده  دو فاصله مختلف وارد کرد. برای اين منظور از دکمه شکس
می شود. با کلیک برروی اين دکمه نرم افزار مقدار مسافت دوم يا nام را از کاربر 

می گیرد.
ب. دکمه )حذف شکست(

با قرار گرفتن برروی مصالحی که در آنها شکست انجام شده مي توان شکست 
را از بین برد توجه داشته باشید مسافت وارد شده رديف جاری باقی می ماند. 

ج. دکمه )گزارش(
ــزارش مقدار مصالح مصرفی و حمل مصالح  ــا انتخاب اين دکمه می توانید گ ب

را تهیه کنید.
د. دکمه )ماشین حساب(

درصورت کلیک کردن اين دکمه، ماشین حساب ويندوز ظاهر می شود. 
هـ . دکمه )پروتکل ها ی حمل(

ــه فصل ها و يا  ــح که از مقدم ــبه حمل مصال ــتورالعمل ها ی روش محاس دس
ــتخراج گرديده و به صورت نرم افزاردر جداول  شرح رديف های فهرست بها اس

محاسباتی در اختیار کاربر قرار گرفته است .
و. پنجره مسافت حمل

در اين قسمت کاربر با کلیک  برروی دکمه جديد می تواند نوع جاده، مسافت 
ــته باشید در صورت  ــده، و ضريب خاص جاده را وارد کند. توجه داش حمل ش
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ــودکار ضريب ها ی پیش فرض مربوط  ــردن ضريب، نرم افزار به طور خ وارد نک
ــنی پروتکل ها ی حمل را محاسبه می کند .  ــفالت، خاکی، ش به جاده ها ی آس
 i و يا مکان نمای پايین رو Enter ــافت بعدی کافی است از دکمه برای مس

استفاده کنید.

دکمه مغایرت ها
ــده  با انتخاب اين دکمه کلیه مغايرت ها يی که در مقدار مصالح با مصالح وارد ش
ــل وجود دارد را نمايش می دهد و می توانید گزارش مغايرت  در پنجره فاصله حم

را در Excel دريافت کنید.

دکمه )کدام ستون ها نمایش داده شود( 
ــتون هاي  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روي اين دکمه، کاربر امکان اس

مورد نیاز خود را دارد. 

ــده در  با انتخاب اين دکمه کاربر می تواند اطالعات وارد ش
مسافت حمل را با دو روش به صفحه برآورد ارسال کند.

1. حذف کلیه ردیف های حمل مصالح
ــده رديف های حمل را در  با انتخاب اين گزينه نرم افزار کلیه اطالعات وارد ش

مالی حذف و دوباره از مرجع نقل و جايگزين می کند .
2. حذف ردیف های منتقل شده قبلی 

ــمت حمل در مالی وارد  با انتخاب اين گزينه نرم افزار اطالعاتی که قبال از قس
شده بوده را حذف و دوباره از مرجع نقل و جايگزين می کند .

گزارش
ــی و حمل مصالح را  ــوان گزارش  مقدار مصالح مصرف ــا انتخاب اين دکمه می ت ب

مالحظه کرد.
توجه: 

ضرایب در حمل: برای هر مصالح چهار ضريب وجود دارد. تعداد مصالح- ضريب 
1- ضريب 2- ضريب پرت و اگر مصالحی دارای ضريب باشد در قسمت باال مرجع 
ــرح رديف و کلیات( را  ــان می دهد )با توجه به مقدمه فصول، ش آن ضريب را نش

ذکر می کند.
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بخش دهم: چگونه ضرایب را وارد کنیم؟
1. در پنجره ورود اطالعات برآورد يا صورت وضعیت روی دکمه ضريب 

کلیک کنید. 
ــواردی را که  ــدار ضريب و م ــد عنوان ضريب، مق ــاب دکمه جدي ــا انتخ 2. ب

می خواهید ضريب در آن اعمال شود وارد کنید.
3. برای ضبط اطالعات روی دکمه ثبت کلیک کنید.

4. برای ايجاد ضريب بعدی روی دکمه جديد کلیک کنید.
5. برای خروج از پنجره ضرايب روی دکمه بازگشت کلیک کنید.

با انتخاب اين دکمه می توان ضریب جدید تعريف کرد.

نکته ها:
نوع ضریب:

l فصلی: ضريب وارد شده را در انتهای هر فصل در گزارش برآورد يا صورت 
وضعیت نمايش می دهد.

ــته در گزارش خالصه  ــده را در انتهای هر رش l رشـته ای: ضريب وارد ش
مالی کل نمايش می دهد.

l کلی: ضريب وارد شده در گزارش خالصه مالی کل نمايش می دهد.

توجه:
ــود، سیستم اجازه می دهد که رسته،  در صورتی که نوع ضريب فصلی انتخاب ش

رشته وفصل مورد نظر، نوع رديف ف، ج، * و کارکرد پايکار را انتخاب کرد.
ــته و رشته  ــود، فقط می توان رس ــته ای انتخاب ش در صورتی که نوع ضريب رش

مورد نظر را انتخاب کرد.
در صورتی که نوع ضريب کلی تعريف شده باشد، سیستم به طور خودکار به کلیه 

رديف ها ی وارد شده در پروژه ضريب را اعمال می کند.

کارکرد:
ــت )ف(، قیمت جديد )ج(  هر ضريب می تواند به کارکرد رديف ها ی قیمت فهرس

و ستاره دار )*( ضرب شود. برای اين منظور گزينه مورد نظر را انتخاب کنید.
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پایکار:
ــت )ف(، قیمت جديد )ج( و  هر ضريب می تواند به پايکار رديف ها ی قیمت فهرس

ستاره دار)*( ضرب شود. برای اين منظور گزينه مورد نظر را انتخاب کنید.

بخش:
ــده باشد  در صورتی که رديف ها ی پروژه به بخش ها ی مختلف اختصاص داده ش

حتما در قسمت بخش، بخش مورد نظر را انتخاب کنید.
توجه:

ــند حتما گزينه "در  ــده باش ــی مرتبط نش ــی که رديف ها  به هیچ بخش در صورت
ردیف ها ی بدون بخش ضرب شود" را انتخاب کنید.

توضیحات:
دکمه جهش به آخرین ضریب

ــده دکمه  را کلیک کنید. براي جهش به آخرين ضريب وارد ش

دکمه جهش به ضریب بعدي
را کلیک کنید. براي نمايش ضريب بعدي دکمه 

دکمه جهش به ضریب قبلي
ــش ضريب قبلي دکمه  را کلیک کنید. براي نماي

دکمه جهش به اولین ضریب
ــن ضريب دکمه  را کلیک کنید.براي جهش به اولی

جستجوی ضرایب
ــود می توان در قسمت  ــتجوی ضرايب باز می ش با زدن دکمه ضرايب پنجره جس

رسته، رشته، فصل ضرايب را فیلتر کرد.
 



89 www.tadkar.com

راهنمـای نرم افـزار تَدکـار

با انتخاب اين دکمه پنجره وارد کردن مشخصات ضرايب باز می شود.

با انتخاب اين دکمه می توان ضريب يا ضرايب مورد نظر را ويرايش کرد.

با انتخاب اين دکمه می توان ضريب يا ضرايب انتخاب شده را حذف کرد.

با انتخاب اين دکمه می توان ضرايب را از پروژه ديگر به اين پروژه منتقل کرد.



90www.tadkar.com

بخش یازدهم: چگونه تعدیل یك پروژه را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه تعديل کافی است رديف ها  را در صورت وضعیت وارد کنیم. سپس 
ــت آن را انتخاب  ــروژه موردنظر و صورت وضعی ــمت تعديل پ ــا کلیک روی قس ب

می کنیم. صفحه تعديل پروژه باز می شود.

ــال مبنا و سه ماهه مبنا را وارد می کنیم و يک بار بر روی  ــروع پروژه،  س تاريخ ش
ــاخص ها  کلیک می کنیم پیغام"شاخص ها  به روز نمی باشـد آیا می خواهید  ش

شاخص ها  از مرجع نقل شود؟" نشان داده می شود.
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با انتخاب دکمه تايید رونويسی رديف ها ی موجود وارد صفحه شاخص ها  می شويد 
با انتخاب دکمه ثبت صفحه تعديل باز و سپس دکمه ثبت را می زنیم.

روی دکمه بازگشت کلیک کنید.
در صفحه فقط با کلیک روی گزارش ها، گزارش تعديل نشان داده می شود.

ــیم. رشته ای که باالترين  ــته باش نکته: اگر در صورت وضعیت رديف تجهیز داش
وزن ريالی در برآورد اولیه را دارد مشخص کنید.

افزایش: 
ــته را اضافه کنید. بر روی يک فصل از رشته مورد  ــاخص يک رش اگر بخواهید ش
ــاخص های يک  نظر قرار بگیريد. با کلیک روی آيکن افزايش و انتخاب افزايش ش
ــته را در سال و سه ماهه موردنظر انتخاب می کنید و روی دکمه تايید کلیک  رش

کنید با اين کار رديف ها ی موردنظر افزوده می شود. 

دادن ضریب به شاخص ها :
1. شاخص ها ی موردنظر را انتخاب کنید. 
2. سپس روی گزينه ضريب کلیک کنید. 

3. در پنجره باز شده مقدار ضرايب موردنظر را وارد کنید. 
4. سپس روی گزينه تايید کلیک کنید. ضريب موردنظر به رديف ها  اضافه می شود.
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جبران آثار هدفمندی یارانه ها:
اين قسمت برای پروژه هايی می باشد که مشمول موارد زير باشند:

ــت های پايه انجام  ــاس فهرس 1. پیمان های فاقد تعديل که برآورد آن ها بر اس
ــده و آخرين روز مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار قبل از تاريخ  ش

89/9/27 باشد.

ــتان 89 و پس از آن  2. پیمان هايی که کارکرد صورت وضعیت آن ها از زمس
باشد.

ــماره 100/142825  ــنامه ش ــاس ضوابط بخش ــای منعقده براس 3. پیمان ه
مورخ85/8/24 و بخشنامه شماره 100/6405 مورخ 89/2/4.

توجه: 
ــاس ضوابط پیمان در مدت تاخیرات غیرمجاز  درصورت تمديد مدت پیمان براس

هیچگونه پرداختی صورت نمی گیرد.

ــرای پروژه های  ــزارش هدفمندی يارانه ها ب هدفمندی سـرجمع)هدف چاپ گ
مترمربع زيربنا می باشد(

ــرجمع بايد درصد  ــرآورد وصورت وضعیت س ــمت ب ــس از وروداطالعات درقس پ
ــخص کنید برای اين منظور درجايی که  ــته با بخش مربوطه را مش ارتباط هررش
ساختارشکست را تعريف کرديد روی دکمه ويرايش کلیک کرده و رشته و درصد 

آن را وارد نمايید.
1. برای ادامه ازمنوی اصلی برنامه گزينه تعديل را انتخاب کنید. 

2. از پنجره باز شده اسامی پروژه ها، پروژه موردنظر را Db-click کنید.
3. صورت وضعیت موردنظر را انتخاب کنید.

ــروع پروژه، سال و سه ماهه مبنا و علی الحساب را  4. درپنجره تعديل تاريخ ش
وارد کنید.

5. برای بروزرسانی روی دکمه شاخص کلیک کنید.
6. مجدد به صفحه صورت وضعیت سرجمع بازگرديد.

7. روی دکمه نقل از برآورد و نقل از صورت وضعیت کلیک کنید.

8. برای چاپ جبران آثارهدفمندی دکمه گزارش را انتخاب کنید.
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بخش دوازدهم: متر مربع زیر بنا

به منظور تسريع و تسهیل در امور اجرايی کارهای ساختمانی که سطح زير  بنای 
ــاس مفاد بخشنامه شماره 6405 / 100  ــت, و بر اس آن ها  تا 10000 متر مربع اس
ــورخ 1389/02/04 اين بخش از نرم افزار »تدکار « امکان تهیه برآورد و صورت  م
ــده اند, فراهم می آورد.  وضعیت ها ی قراردادپروژه ها يی را که با اين روش منعقد ش
ــا که پرداخت صورت وضعیت ها ی موقت و قطعی در اين گونه قراردادها بر  از آنج
اساس درصد کار انجام شده از هر فعالیت منضم به پیمان می باشد, نرم افزار امکان 
تعريف ساختار شکست کار )WBS( را با توجه به درصدهای ريالی موردنظر کاربر 
فراهم می آورد. اين درصد ها  برای هیچ فعالیتی نبايد بیش از 8 % برآورد کل کار 
ــد. نرم افزار»تدکار « می تواند به طور خودکار و با توجه به متره ها ی تهیه شده  باش
ــبه  ــه ها  ، برای کار موردنظر  ، درصد ريالی هر بخش يا فعالیت را محاس از روی نقش
کند. کاربر تنها با وارد کردن درصد کار انجام شده ی هر فعالیت  ، می تواند صورت 

وضعیت خود را از نرم افزار دريافت کند.

برای محاسبه بخشنامه متر مربع زیربنا از دو روش می توان استفاده کرد :
 روش اول: دکمه بخشنامه 10000 در صفحه برآورد و صورت وضعیت

 روش دوم: پنجره اصلی نرم افزار »تدکار « دکمه سرجمع

روش اول: استفاده از برآورد یا صورت وضعیت 

1. پروژه خود را از پنجره برآورد يا صورت وضعیت باز کنید.

ــا ی برآورد يا صورت وضعیت را به فعالیت ها  )WBS( مرتبط کنید  2. رديف ه
ــت از  ــی که در متره رديف ها  را به فعالیت مرتبط کرده ايد کافی اس )در صورت
ــتفاده کنید و اطالعات را به مالی  دکمه نقل نقل از متره به تفکیک بخش اس

منتقل کنید(.

3. دکمه بخش نامه 10000 را انتخاب کنید.

4. دکمه نقل

4-1. اگر پروژه شما برآورد است روی دکمه نقل از برآورد کلیک کنید.
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ــما صورت وضعیت است ابتدا روی دکمه نقل از برآورد  4-2. اگر پروژه ش
و سپس روی دکمه نقل از صورت وضعیت کلیک کنید.

5. دکمه گزارش 

ــت2( را می توانید  ــمت برآورد پروژه   ، گزارش برآورد )پیوس 5-1. در قس
تهیه کنید.



95 www.tadkar.com

راهنمـای نرم افـزار تَدکـار

5-2. در قسمت صورت وضعیت پروژه   ، گزارش صورت وضعیت و گزارش 
برآورد را می توانید تهیه کنید.

6. دکمه ساختار شکست
ــی که نخواهید رديف ها ی خود را به بخش خاصی اختصاص دهید و  در صورت
ــید به صورت دستی مقدار انجام فعالیت را وارد کنید ابتدا از طريق  مايل باش
دکمه ساختار شکست فعالیت ها    ، واحد و تاريخ آن ها  را تعريف کنید و سپس 

در ستون مقدار  ، مقدار هر فعالیت را مشخص کنید.

7. روی گزينه گزارش کلیک کرده و گزارش مورد نظر را تهیه کنید.

پنجره اصلی نرم افزار »تدکار « دکمه سرجمع

1. گزينه سرجمع را از پنجره اصلی نرم افزار انتخاب کنید.
2. از پنجره باز شده پروژه را انتخاب کنید.

3. بر روی گزينه برآورد کلیک کنید.
ــت را انتخاب کنید و فعالیت ها   ، تاريخ  ، واحد و مدت  ــاختار شکس 4. دکمه س

زمان هر فعالیت را وارد کنید.
ــورت وضعیت پروژه قبال  ــید درصورتی که در برآورد يا ص ــته باش توجه داش
ــده باشد اطالعات همان ساختار شکست  ــاختار شکست )WBS( را وارد ش س

برای شما نمايش داده خواهد شد.
ــاختار شکست  ــتم به طور خودکار تاريخ پايان و مدت و واحد را از س 5. سیس

وارد صفحه برآورد مترمربعی می کند.
6. مقدار کل را به صورت دستی وارد کنید.

7. درصد هر فعالیت نسبت به کل پروژه را وارد کنید.
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8. اطالعات وارد شده را ثبت و دکمه بازگشت را انتخاب کنید.
9. صورت وضعیت و نوع آن را انتخاب کنید.

10. کل ساختار شکست در اين پنجره نمايش داده می شود.
ــه نقل  ، نقل از برآورد را انتخاب کنید.)در صورتی که اطالعات در  11. از دکم

پروژه برآورد وارد شده باشد(.
12. اگر در صورت وضعیت اطالعات هر رديف را به )WBS( مرتبط شده باشد 
اطالعات آن را می توان با استفاده از دکمه نقل  ، نقل از صورت وضعیت به اين 

صفحه منتقل کرد.
ــتی  ــد به صورت دس ــته باش ــی که پروژه صورت وضعیت نداش 13. در صورت
ــده را وارد کنید توجه داشته باشید با  ــده و مقدار انجام ش درصد کار انجام ش
وارد کردن هر کدام از گزينه ها ی فوق سیستم به طور خودکار گزينه ديگر را 

محاسبه کرده و در ستون مربوطه قرار می دهد.
14. سیستم به طور خودکار درصد انجام شده را پر می کند.

15. از قسمت گزارش  ، گزارش صورت وضعیت را می توانید تهیه کنید.
ــد  ــده باش ــه در اطالعات اولیه پروژه مبلغ قرارداد وارد ش ــی ک 16. در صورت

سیستم به طور خودکار مبلغ صورت وضعیت را محاسبه می کند.

17. هدفمندی سرجمع )گزارش هدفمندی يارانه ها  برای پروژه ها ی متر مربع 
زيربنا( .
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بخش سیزدهم: چگونه مابه التفاوت یك پروژه را محاسبه کنیم؟
هدف از محاسبه مابه التفاوت يک پروژه عمرانی بدست آوردن نرخ سیمان و آهن 

برای آن پروژه می باشد.

روش محاسبه مابه التفاوت در نرم افزار

ــوی اصلی برنامه گزينه مابه التفاوت را انتخاب  1. از من
کنید.

ــامی پروژه ها، روی پروژه مورد نظر را  2. از پنجره اس
دوبار کلیک کنید.

3. صورت وضعیت مورد نظر خود را انتخاب کنید.

4. در ابتدا نوع پیمان )فاقد تعديل)قديم( ، سرجمع )جديد( ، باتعديل(  را انتخاب کنید. 

ــت محصوالت، محصول مورد نظر  5. با کلیک کردن روی آيکن جديد از لیس
خود را از پیوست 2 يا پیوست 3 انتخاب کنید.
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6. اطالعات مقدار، تاريخ ورودبه کارگاه، نرخ فاکتور، تاريخ ارائه  پیشنهاد و نرخ 
مندرج در آنالیزبها را وارد کنید.

7. برای محاسبه مبلغ کل روی دکمه ثبت کلیک کنید.

8. واردکردن اطالعات ديگر اختیاری می باشد.

9. برای چاپ مابه التفاوت دکمه گزارش را انتخاب کنید.
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MSP بخش چهاردهم: ارسال به

برای ارسال اطالعات به MSP می توانید از متره, برآورد و صورت وضعیت استفاده 
کنید. 

برای این منظور باید به نکات زیر توجه کنید:

تعاریف
ــما که اطالعات آن را وارد و يا  نام بخش: نام فعالیت يا زير فعالیت مورد نظر ش

ويرايش می کنید می باشد.
ــروع وارد کنید. توجه داشته  تاریخ شـروع: برای هر فعالیت می توانید تاريخ ش
ــید تاريخ شروع برای اولین فعالیت اجباری می باشد و برای فعالیت ها ی بعدی  باش

اجباری نیست.
ــخ پايان اجباری  ــردن مدت زمان فعالیت تاري تاریـخ پایان: در صورت وارد نک
ــان فعالیت الزامی  ــردن مدت زمان)به روز( تاريخ پاي ــد, در صورت وارد ک می باش

نمی باشد.
واحد: می توان برای هر فعالیت واحد تعريف نمود.

نوع ارتباط: روش ارتباط با فعالیت قبلی يا بعدی.
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تنظیمات ارتباط: فرمول ارتباط با فعالیت قبلی يا بعدی.

ــد اطالعات فعالیت ديگر را وارد و يا ويرايش  ــس از ثبت فعالیت جاری می توانی پ
نمود.

ــروژه خود را در پنجره "اختصاص سـاختار شکسـت به  ــدا WBS پ 1. ابت
ردیف ها ی انتخابی" وارد کنید.

ــه روز، بخش مرتبط )در  ــروع، تاريخ پايان يا مدت را ب ــات تاريخ ش 2. اطالع
ــوع ارتباط و يا  ــا ی قبلی(، ن ــن فعالیت به فعالیت ه ــط بودن اي ــورت مرتب ص

تنظیمات ارتباط را وارد کنید.

ــود  ــی که بخواهید فعالیت جاری قبل از فعالیت مرتبط انجام ش 3. در صورت
ــپس زمان و يا درصد  ــمت تنظیمات مرتبط "-" و س ــت که در قس کافی اس
ــه عنوان مثال اگر بخواهید فعالیت  ــل از پايان فعالیت قبلی را وارد کنید ب قب
ــود بايد در  ــروع ش خاک برداری دو روز قبل از پايان فعالیت تجهیز کارگاه ش
ــر بخواهید فعالیت خاک برداری 2  ــات ارتباط "2-" وارد کنید و يا اگ تنظیم
روز بعد از تجهیز و برچیدن کارگاه شروع شود بايد در تنظیمات ارتباط "2+" 
راوارد کنید. يا اگر بخواهید ده درصد قبل از پايان تجهیز خاک برداری شروع 

شود بايد "10%-" وارد کنید.

4. اطالعات کلیه فعالیت ها  را وارد کنید.

ــود، پروژه برآورد را  5. درصورتی که بخواهید منابع به نرم افزار MSP وارد ش
آنالیز کنید.

ــی که بخواهید فعالیت ها  و هزينه ها  را در زمان گزارش گیری کنید  6. درصورت
نیازی به آنالیز رديف ها  نمی باشد.

7. روی دکمه کنترل پروژه کلیک کنید.

MSP .8 فارسی يا غیر فارسی را انتخاب کنید.

9. اطالعات پروژه به نرم افزار MSP منتقل شده است.

ــو View و Report تهیه  ــات مورد نظر را از من ــد کلیه گزارش 10. می توانی
کنید.
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بخش پانزدهم : دامنه مناسب  ترین پیشنهاد قیمت

)منبع: بخشنامه65663 /100 مورخ 1391/08/14(
ــا توجه به نظر  ــک مرحله ای و دومرحله ای ب ــتورالعمل در مناقصات ي ــن دس اي
ــب ترين قیمت  ــن دامنه مناس ــی مالی  ، تعیی ــرای ارزياب ــات ب ــیون مناقص کمیس

پیشنهادی و تعیین برنده مناقصه مورد استفاده خواهد بود.
ــبه دامنه مناسب ترين قیمت ها ی پیشنهادی ابتدا بايد نام پیمانکاران  برای محاس
ــنهادی پیمانکاران وارد شود، سپس با کلیک بر روی دکمه محاسبه  با مبالغ پیش
سیستم به طور خودکار براساس دامنه مناسب ترين قیمت پیشنهادی، پیمانکارانی 
ــنهادی آنها مناسب  ، خارج از محدوده مناسب، قیمت غیرمتعارف را  که مبلغ پیش

به کاربر نمايش می دهد.

تعاریف: )منبع: بخشنامه65663 /100 مورخ 1391/08/14(
ــنهاد در مناقصات طرح ها ی  دامنه مناسـب ترین پیشـنهاد: مناسب ترين پیش
ــه عامل هزينه  ، کیفیت و  ــرمايه ای پیشنهادی است که در آن س تملک دارايی س
ــد  ، به نحوی که آن  ــده باش زمان به صورت توام و در حالت بهینه در نظر گرفته ش
ــه مؤلفه به صورت منفرد  ، با  ــنهاد ضمن ارضای حداقل الزامات هر يک از س پیش
ــتگاه  ــتای فايده ملی و نیاز دس احتمالی قابل قبول  ، پرفايده ترين گزينه را در راس
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ارائه نمی دهد.

ــتگاه اجرايی محاسبه می شود و  ــط دس برآورد اولیه: هزينه اجرايی کار که توس
درصورت لزوم در قالب اسناد مناقصه در اختیار مناقصه گران قرار می گیرد.

ــل موثری مانند  ــده اجرای کار با لحاظ عوام بـرآورد به هنـگام: مبلغ به روز ش
ــرآورد اجرای کار تا زمان  ــری و تغییرات قیمت از زمان مبنای ب هزينه ها ی باالس

ارائه پیشنهاد پیمانکار ) در قراردادهای مشمول تعديل( می باشد.

ــری پروژه و در صورتی که برآورد اجرای کار  ــت با هزينه باالس α )آلفا(: برابر اس
هزينه ها ی باالسری لحاظ شده باشد مقدار آن برابر 1 و در غیر اين صورت 1/30 

در نظر گرفته می  شود.

β )بتا(: ضريب به   هنگام سازی تا زمان ارائه پیشنهاد قیمت بوده.

I1: آخرين شاخص تعديل ابالغ شده.

. I1 شاخص تعديل رشته ای ابالغ شده يک سال قبل از دوره مربوط به شاخص :I2

. I1 شاخص تعديل رشته ای ابالغ شده دو سال قبل از دوره مربوط به شاخص :I3

I4: شاخص تعديل رشته ای فهرست بهای مبنای برآورد اجرای کار.

T1: مدت زمان مابین آخرين دوره ای که شاخص تعديل مربوط به آن ابالغ شده 
تا آخرين روز پیشنهاد قیمت پیمانکار بر حسب سال.

ــت در دوره انجام کار و برای قراردادهای  γ )گامـا(: ضريب پیش بینی تغییر قیم
فاقد تعديل است لذا اگر پرداخت هزينه تعديل در اسناد مناقصه اعالم شود مقدار 
ــاس پیش بینی  ــرای کارهای فاقد تعديل مقدار آن بر اس ــود. ب آن 1 منظور می  ش
ــل دوره انجام کار موضوع  ــزاری مناقصه تا مرکز ثق ــرات قیمت از تاريخ برگ تغیی

مناقصه  ، توسط دستگاه برآورد کننده تعیین می  شود.

T2: برابر است با مدت زمان اعالم شده برای انجام کار  ، برحسب سال.

ــک طرح  ، ارتباط  اهمیت مناقصه: میزان اهمیت مناقصه تابعی از اهمیت و ريس
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ــوب و تاخیر در  ــرد نامطل ــی از عملک ــارت ناش ــا ی ديگر و نیز خس ــا طرح ه آن ب
ــت که دستگاه مناقصه گزار با توجه به حجم سرمايه گذاری صورت  بهره برداری اس
گرفته  ، اهمیت پروژه  ، نحوه ارتباط آن با طرح ها ی ديگر و خسارت ناشی از تاخیر 

در بهره برداری طرح  ، میزان اهمیت مناقصه تعیین می نمايد.
البته دستگاه مناقصه گزار اختیار دارد  ، در صورت صالح ديد باتوجه به محدوده ها ی 

پیشنهادی ذيل میزان اهمیت مناقصه را تعیین نمايد:

مناقصه با اهمیت متوسـط: مناقصه ها ی با مبلغ برآورد تا يکصد برابر سقف 
نصاب معامالت متوسط.

ــرآورد از يکصد تا هزار برابر  مناقصـه با اهمیت زیـاد: مناقصه ها ی با مبلغ ب
سقف نصاب معامالت متوسط.

مناقصه با اهمیت بسیار زیاد: مناقصه ها ی با مبلغ برآورد از هزار برابر سقف 
نصاب معامالت متوسط به باال.

ــر تعداد  ــیم ب ــاخص ها ی مالی مناقصه گران تقس ــوع ش میانگیـن اولیـه: مجم
مناقصه گران.

ــاخص ها ی مالی مناقصه گران را از  انحراف معیار: عددی که میزان پراکندگی ش
میانگین آنها نشان می دهد.

ضریب اهمیت مناقصه: به منظور تعیین اهمیت مناقصه با توجه به شاخص ها ی 
ــا ی ديگر و نیز  ــروژه  ، ارتباط آن با پروژه ه ــرآورد اجرای کار  ، پیچیدگی پ ــع ب منب
ــتگاه مناقصه گزار، ضريبی را بر  ــیدن به اهداف پروژه  ، دس ــارت ناشی از نرس خس
اساس نسبت مبلغ برآورد با حدنصاب معامالت و تعداد پیشنهاد دهندگان تعیین 

می کند که به آن ضريب اهمیت مناقصه می گويند.

شـاخص مالی: عددی که از تقسیم مبلغ پیشنهادی مناقصه گران بر مبلغ برآورد 
و اجرای کار ضرب در100 بدست می آيد.

ــات میانگین گیری پس از حذف  میانگیـن پس از حـذف )ثانویه(: تکرار عملی
شاخص ها ی مالی پیشنهادهای غیر متعارف.
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انحراف معیار پس از حذف: محاسبه دوباره میزان پراکندگی شاخص ها ی مالی 
باقی مانده )پس از حذف قیمت ها ی غیر متعارف(.

روش محاسبه دامنه مناسب  ترین قیمت پیشنهادی:

با انتخاب دکمه "جدید" می توان پیما نکاران جديد ايجاد کرد.

ــام پیمانکار می توان از دکمه  ــنهادی و ن برای تغییر در مبلغ پیش
ویرایش استفاده کرد.

با انتخاب اين دکمه می توان پروژه مورد نظر را انتخاب کرد.

برای حذف يک پیمانکار  ، ابتدا بر روی پیمانکار موردنظر قرار گرفته 
ــپس روی دکمه حذف کلیک کنید. سیستم به طور خودکار از شما می پرسد"  س
آیا از حذف این ردیف مطمئن هسـتید؟" با انتخاب دکمه"بله" رديف پیمانکار 

حذف می شود.
ــمت مبلغ برآورد اولیه   ، مبلغ برآورد را وارد کرده، پس از آن برای  ــپس در قس س

محاسبه برآورد به هنگام بر روی دکمه مشخص شده کلیک کنید.
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صفحه زير ظاهر می شود.

ــام کار  ، ضريب آلفا و  ــال های انج ــته  ، تعداد س ــته  ، برآورد رش ــپس عنوان رش س
ــخص کنید. بعد از تعیین  ــنهاد قیمت را مش همچنین تاريخ آخرين روز برای پیش
ــاخص ها نقل و نمايش  ــمت ها مقادر I4  ، I3  ، I2  ، I1 بصورت خودکار از ش اين قس
ــه ماهه  ــال های مابین آخرين روز س ــود همچنین مقدار T1 )تعداد س داده می ش
ــده تا آخرين روز برای پیشنهاد قیمت( بصورت خودکار با توجه به  تعديل ابالغ ش

تاريخ های ورودی کاربر محاسبه میشود.

ــات پیمانکار و قبل از گزارش گیری بايد  پس از وارد کردن اطالع
ــاس حدنصاب معامالت  ــود تا پیمانکار مناسب بر اس ــبات انتخاب ش دکمه محاس

انتخاب شود.
ــما می پرسد: "آیا می خواهید اهمیت  با انتخاب دکمه"محاسـبه" نرم افزار از ش
پیمان براسـاس بخشـنامه محاسبه شـود؟" با انتخاب دکمه تايید، نرم افزار 
بر اساس بخشنامه 65663 /100 اهمیت مناقصه را انتخاب می کند. سپس پنجره 
ديگری باز می شود "آیا می خواهید ضریب اهمیت مناقصه بر اساس بخشنامه 
محاسـبه گردد." با انتخاب دکمه"تاییـد" نرم افزار ضريب اهمیت مناقصه را 

ــنامه در پنجره ضريب اهمیت مناقصه قرار می دهد. ــاس بخش بر اس
در صورتی که کاربر بخواهد به صورت دستی اهمیت و ضريب اهمیت مناقصه را 
تغییر دهد کافی است با بازکردن پنجره اهمیت  ، میزان اهمیت مناقصه ) متوسط  ، 

زياد  ، بسیار زياد( را انتخاب کنید. 
ــمت ضريب  ــتی در قس همچنین می توانید ضريب اهمیت مناقصه را بصورت دس

اهمیت مناقصه وارد کنید.
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با انتخاب اين دکمه گزارشات مورد نیاز نمايش داده می شود.

1. گزارش صورت جلسه

2. گزارش مقایسه ای
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3. گزارش مقایسه ای کلی
ــک يا چند پروژه  ،  ــر می دهد که  ، کاربر بین ي ــزارش اين امکان را به کارب ــن گ اي

اهمیت و BI پروژه ها  را خود تعیین کند.
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بخش شانزدهم: چگونه کنترل کارگاه یك پروژه را انجام دهیم؟

ــه مديريت رويدادهای  ــمت کنترل کارگاه ب ــزار »تـدکار « می تواند در قس نرم اف
ــرفت کار در جداول  ــات روزانه کارگاه و پیش روزانه کارگاه کمک کند. ارائه گزارش

و گزارشات استاندارد و نمودارهای گرافیکی از مزايای اين قسمت نرم افزار است.
ــانی گزارش دوره ای نیروی انسانی و کارت کارگری پرسنل را  قسمت نیروی انس
ــین آالت  ــین آالت گزارش روزانه وضعیت و دوره ای ماش ــمت ماش چاپ نمايد. قس
ــان  ــمت مصالح ورودی میزان مصرف روزانه و دوره ای را نش ــه می کند. قس را ارائ
ــمت فعالیت روزانه فعالیت ها ی انجام شده روزانه و دوره ای را گزارش  می دهد. قس
ــمت مکاتبات ثبت اطالعات نامه ها ی ارسالی و دريافتی روزانه کارگاه  می کند. قس
ــمت مالی ثبت تنخواه روزانه کارگاه و گزارش هزينه مصرفی  را انجام می دهد. قس
ــمت برنامه و پیشرفت، نمودار برنامه و  ــان می دهد. قس به تفکیک فعالیت ها  را نش
ــیم می کند. عالوه بر موارد فوق کنترل  ــرفت فیزيکی پروژه s-curve را ترس پیش
ــه کارگاه را نمايش  ــوا و گزراش روزان ــه و دوره ای آب و ه ــزارش روزان کارگاه، گ

می دهد.

     گزارشات روزانه و دوره ای فعالیت ها ی انجام شده در  
کارگاه را چاپ می نماید.

ورود اطالعات فعالیت ها ی روزانه
1. از منوی اصلی برنامه، روی گزينه فعالیت ها ی روزانه کلیک کنید.

2. از پنجره باز شده اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click کنید. 

3. در پنجره لیست روزهای کاری، روی روز مورد نظر کلیک کنید.

ــده )با استفاده از ساختار شکست  4. در پنجره ورود اطالعات فعالیت انجام ش
پروژه( و مقدار را وارد کنید و کلید Enter را بزنید. 

5. براي وارد کردن اطالعات فعالیت بعدي، کلید i را بزنید. )براي اين منظور 
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از دکمة جديد نیز مي  توان استفاده کرد.(.

6. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

ــح ورودی، روی دکمة خروج  ــره ورود اطالعات مصال ــراي خروج از پنج 7. ب
کلیک کنید. 

نکته ها :
ــروژه جديد تعريف،  ــاب دکمه جديد در مصالح ورودی، پ ــما می توانید با انتخ ش

و اطالعات ساختار شکست يک پروژه را نیز می توانید در اين پنجره وارد کنید.

در پنجره لیست روزهای کاری می توانید به تعريف روزهای کاری کارگاه بپردازيد.

ورود اطالعات روزهای کاری

1. در پنجره لیست روزهای کاری، روی دکمه جديد کلیک کنید.

2. تاريخ روز کاری را وارد کنید.

3. اطالعات دما و وضعیت آب و هوای آن روز را تکمیل کنید.

4. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

نکته:
ــنهادات را می توانید در قسمت مربوطه برای هر روز تايپ  مشکالت پروژه و پیش

کنید.

توضیحات 

ــورد نظر را  ــاب دکمه ویرایـش می توانید اطالعات روز م با انتخ
ويرايش کنید.

برای حذف يک رديف، نوار آبی يا مکان نما را روی رديف مورد نظر 
قرار دهید روی دکمه حذف کلیک کنید.
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گزارش  
     

      1. گزارش روزانه کارگاه
ــک کنید. پارامترهای گزارش  ــزارش، گزارش روزانه کارگاه را کلی از منوی گ
ــر می توانید گزارش مورد نظر را  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ باز می ش

دريافت کنید.
ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش

را چاپ کنید.

2. گزارش آب و هوا
از منوی گزارش، روی گزارش آب و هوا کلیک کنید. پارامتر گزارش باز می شود. 

با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش مورد نظر را دريافت کنید.
ــمت از تاريخ: تاريخی شروع گزارش و در قسمت تا تاريخ:  توضیحات: در قس

تاريخ پايان گزارش وارد می شود.

3. گزارش مدیریتی
از منوی گزارش، روی گزارش مديريتی کلیک کنید.

ــرفت برنامه ای و پیشرفت واقعی  ــربرگ اول، s-curve مقايسه ای پیش در س
پروژه ای ترسیم می شود.

در سربرگ دوم، نمودار ستونی مقايسه پیشرفت فعالیت ها  نمايش داده می شود.
در سربرگ آخر، نمودار پای مقايسه ای هزينه فعالیت ها  چاپ می شود.

توضیحات 

ــده ساختار شکست،  با انتخاب دکمه جدید می توانید از پنجره باز ش
فعالیت مورد نظر خود را انتخاب نمايید.

با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک پروژه را ويرايش 
کنید.

انتخاب همه
برای انتخاب همه رديف ها  می توانید دکمه انتخاب و روی انتخاب همه کلیک کنید.
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حذف ردیف جاری
ــکان نما را روی رديف مورد نظر قرار دهید  ــرای حذف يک رديف، نوار آبی يا م ب
ــت ناپذير  روی دکمه حذف و حذف رديف جاری کلیک کنید رديف به طور برگش

حذف می شود.

حذف ردیف ها ی انتخابی
با دکمه کنترل و موس رديف ها ی مورد نظر را انتخاب کنید و سپس برای حذف 
ــا ی انتخابی کلیک کنید. توجه  ــن رديف ها  از منوی حذف، روی حذف رديف ه اي

داشته باشید رديف ها ی انتخابی به طور برگشت ناپذير حذف می شوند.

ــده را  ــه می توانید تمام رديف ها ی تعريف ش ــا انتخاب اين گزين ب
ــین آالت همان رديف  مشـاهده کنید و با انتخاب يکی از رديف ها ، در پنجره ماش

انتخاب می شود، می توانید آن رديف را ويرايش کنید.

ــف پیمانکاران و ويرايش و  ــا انتخاب اين منو می توانید به تعري ب
حذف اطالعات آنان اقدام کنید.

با انتخاب اين منو می توانید به تعريف سـاختار شکست 
برای پروژه بپردازيد. )رجوع کنید به تعريف ساختار شکست برای پروژه(

دکمه )کدام ستون ها  نمایش داده شود(
ــتون ها ی  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روی اين دکمه، کاربر امکان اس

مورد نیاز خود را دارد.

دکمه جهش به آخرین روز
ــده دکمه  را کلیک کنید.برای جهش به آخرين روز وارد ش

دکمه جهش به روز بعدی
ــش روز بعدی دکمه  را کلیک کنید.برای نماي

دکمه جهش به روز قبلی
را کلیک کنید.برای نمايش روز قبلی دکمه 
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دکمه جهش به اولین روز
ــده دکمه  را کلیک کنید.برای جهش به اولین روز وارد ش

دکمه لیست روزهای کاری
ــین آالت در روز وارد شده مورد  با کلیک روی اين منو می توانید وارد صفحه ماش

نظرتان شويد.
ــمت تا تاريخ:  ــروع گزارش و در قس ــمت از تاريخ: تاريخی ش توضیحات: در قس

تاريخ پايان گزارش وارد می شود.

کنتـرل نیروی انسـانی و گـزارش دوره ای و چاپ کارت 
کارگری پرسنل شاغل در کارگاه را انجام می دهد.

ورود اطالعات نیروی انسانی

1. از منوی اصلی برنامه، روی گزينه نیروی انسانی کلیک کنید.

2. از پنجره باز شده اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click کنید. 

3. در پنجره لیست روزهای کاری، روی روز مورد نظر کلیک کنید.

ــاغل )با استفاده از مجموع  ــانی ش 4. در پنجره ورود اطالعات نوع نیروی انس
عوامل نیروی انسانی( و تعداد را وارد کنید و کلید Enter را بزنید. 

5. براي وارد کردن اطالعات نیروی انسانی بعدي، کلید i را بزنید. )براي اين 
منظور از دکمة جديد نیز مي  توان استفاده کرد.(

6. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

ــانی، روی دکمة خروج  ــره ورود اطالعات نیروی انس ــروج از پنج ــراي خ 7. ب
کلیک کنید. 



113 www.tadkar.com

راهنمـای نرم افـزار تَدکـار

نکته ها :
ــانی، پروژه جديد تعريف و  ــما می توانید با انتخاب دکمه جديد در نیروی انس ش

اطالعات ساختار شکست يک پروژه را نیز می توانید در اين پنجره وارد کنید.
در پنجره لیست روزهای کاری می توانید به تعريف روزهای کاری کارگاه بپردازيد.

ورود اطالعات روزهای کاری

1. در پنجره لیست روزهای کاری،روی دکمه جديد کلیک کنید.

2. تاريخ روز کاری را وارد کنید.

3. اطالعات دما و وضعیت آب و هوای آن روز را تکمیل کنید.

4. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

نکته ها  :
ــنهادات را می توانید در قسمت مربوطه برای هر روز تايپ  مشکالت پروژه و پیش

کنید.

توضیحات 

با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک روز را ويرايش 
کنید.

ــکان نما را روی رديف مورد  ــرای حذف يک رديف، نوار آبی يا م ب
ــت ناپذير حذف  نظر قرار دهید روی دکمه حذف کلیک کنید رديف به طور برگش

می شود.

گزارش

1. گزارش روزانه کارگاه
ــوی گزارش، روی گزارش روزانه کارگاه کلیک کنید. پارامترهای گزارش  از من
ــر می توانید گزارش مورد نظر را  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ باز می ش

دريافت کنید.
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ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش
را چاپ کنید.

2. گزارش آب و هوا
ــد. پارامتر گزارش باز  ــزارش آب و هوا کلیک کنی ــزارش، روی گ ــوی گ از من
ــزارش مورد نظر را  ــورد نظر می توانید گ ــا وارد کردن اطالعات م ــود. ب می ش

دريافت کنید.
ــمت از تاريخ: تاريخی شروع گزارش و در قسمت تا تاريخ:  توضیحات: در قس

تاريخ پايان گزارش وارد می شود.

3. گزارش مدیریتی
از منوی گزارش، روی گزارش مديريتی کلیک کنید.

ــرفت برنامه ای و پیشرفت واقعی  ــربرگ اول، s-curve مقايسه ای پیش در س
پروژه ای ترسیم می شود.

ــرفت فعالیت ها  نمايش داده  ــه پیش ــتونی مقايس ــربرگ دوم، نمودار س در س
می شود.

در سربرگ آخر، نمودار پای مقايسه ای هزينه فعالیت ها  چاپ می شود.

توضیحات 
ــمت  ــده عوامل، س ــا انتخاب دکمه جدید می توانید از پنجره باز ش ب

مورد نظر خود را انتخاب نمايید.

چگونه عامل مورد نظر را انتخاب کنیم؟
1. روی عامل مورد نظر کلیک کنید.

2. روی دکمه انتخاب کلیک کنید.

توضیح صفحه عوامل

ــا انتخاب اين دکمه می توانید عوامل مورد نظرتان را تعريف  ب
کنید.

با انتخاب اين دکمه می توانید عوامل کاربر را ويرايش کنید.
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اين گزينه امکان حذف عوامل تعريف شده کاربر به صورت:

1. حذف ردیف جاری
براي حذف يک عامل نوار آبی يا مکان نما را روي رديف مورد نظر قرار دهید 
روی دکمة حذف رديف جاری کلیک کنید عامل به طور برگشت ناپذير حذف 

می شود. 

2. حذف ردیف ها ی انتخاب شده
ابتدا دکمه ويرايش را زده و سپس با دکمه Ctrl و موس رديف های مورد نظر 
ــپس برای حذف اين رديف ها از منوی حذف روی حذف  را انتخاب کنید و س
رديف های انتخابی کلیک کنید. توجه داشته باشید رديف های انتخابی به طور 

برگشت ناپذير حذف می شوند.

با انتخاب اين دکمه می توانید همه عوامل را انتخاب کنید.

ــرح عوامل را از مرجع بروزرسانی  با انتخاب اين دکمه می توانید ش
کنید.

با انتخاب اين دکمه می توانید ستون ها ی صفحه عوامل را به اکسل ارسال 
کنید.

با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک پروژه را ويرايش 
کنید.

انتخاب همه
ــه انتخاب و انتخاب همه کلیک  ــرای انتخاب همه رديف ها  می توانید روی دکم ب

کنید.

انتخاب سمت جاری
ــمت مورد نظر نوار آبی را روی رديف آن قرار دهید، روی دکمه  برای انتخاب س

انتخاب و انتخاب سمت جاری کلیک کنید.

انتخاب شخص جاری
ــنل مورد نظر نوار آبی را روی رديف آن قرار دهید، روی دکمه  برای انتخاب پرس
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انتخاب و انتخاب شخص جاری کلیک کنید.

حذف

1. حذف ردیف جاری
ــف مورد نظر قرار  ــی يا مکان نما را روی ردي ــذف يک رديف، نوار آب ــرای ح ب
ــد رديف به طور  ــذف رديف جاری کلیک کنی ــه حذف و ح ــد روی دکم دهی

برگشت ناپذير حذف می شود.

2. حذف ردیف ها ی انتخابی
ــپس برای  ــا دکمه کنترل و موس رديف ها ی مورد نظر را انتخاب کنید و س ب
ــا ی انتخابی کلیک  ــوی حذف، روی حذف رديف ه ــذف اين رديف ها  از من ح
ــت ناپذير حذف  ــید رديف ها ی انتخابی به طور برگش ــته باش کنید. توجه داش

می شوند.

ــده را  ــه می توانید تمام رديف ها ی تعريف ش ــاب اين گزين با انتخ
مشاهده کنید و با انتخاب يکی از رديف ها ، در پنجره نیروی انسانی کارگاه همان 

رديف انتخاب می شود، می توانید آن رديف را ويرايش کنید.

ــده در  ــو نرم افزار امـکان نقل رديف ها ی وارد ش ــا انتخاب اين من ب
روز ها ی ديگر پروژه ها  را در اختیار شما قرار می دهد.

ــا انتخاب اين منو می توانید به تعريف پرسـنل و ويرايش و حذف  ب
اطالعات آنان اقدام کنید.

ــف پیمانکاران و ويرايش و  ــا انتخاب اين منو می توانید به تعري ب
حذف اطالعات آنان اقدام کنید.

توضیحات

دکمه )کدام ستون ها  نمایش داده شود(
ــتون ها ی  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روی اين دکمه، کاربر امکان اس

مورد نیاز خود را دارد.
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دکمه جهش به آخرین روز
ــده دکمه  را کلیک کنید.برای جهش به آخرين روز وارد ش

دکمه جهش به روز بعدی
را کلیک کنید.برای نمايش روز بعدی دکمه 

دکمه جهش به روزقبلی
ــش روز قبلی دکمه  را کلیک کنید.برای نماي

دکمه جهش به اولین روز
ــده دکمه  ــرای جهش به اولین روز وارد ش را کلیک کنید.ب

دکمه لیست روزهای کاری
ــانی کارگاه در روز وارد  ــا کلیک روی اين منو می توانید وارد صفحه نیروی انس ب

شده مورد نظرتان شويد.

گزارش

1. گزارش ماهانه نیروی انسانی
ــانی کلیک کنید. پارامترهای  از منوی گزارش، روی گزارش ماهانه نیروی انس
ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش مورد  گزارش باز می ش

نظر را دريافت کنید.
ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش

را چاپ کنید.
ــمت از تاريخ: تاريخی شروع گزارش و در قسمت تا تاريخ: تاريخ پايان  در قس

گزارش وارد می شود.

2. گزارش کارت کارگری
ــک کنید. پارامتر گزارش  ــزارش، روی گزارش کارت کارگری کلی از منوی گ
ــر می توانید گزارش مورد نظر را  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ باز می ش

دريافت کنید.
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گـزارش وضعیت و دوره ای ماشـین آالت کارگاه را نشـان 
می دهد.

ورود اطالعات ماشین آالت

1. از منوی اصلی برنامه، روی گزينه ماشین آالت کلیک کنید.

2. از پنجره باز شده اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click کنید. 

3. در پنجره لیست روزهای کاری، روی روز مورد نظر کلیک کنید.

ــوع عوامل  ــتفاده از مجم ــین )با اس ــوع ماش ــات ن ــره ورود اطالع 4. در پنج
ماشین آالت( و تعداد را وارد کنید و کلید Enter را بزنید. 

5. براي وارد کردن اطالعات ماشین بعدي، کلید i را بزنید. )براي اين منظور 
از دکمة جديد نیز مي  توان استفاده کرد.(

6. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

ــین آالت، روی دکمة خروج کلیک  7. براي خروج از پنجره ورود اطالعات ماش
کنید. 

نکته ها :
ــروژه جديد تعريف، و  ــین آالت، پ ــما می توانید با انتخاب دکمه جديد در ماش ش

اطالعات ساختار شکست يک پروژه را نیز می توانید در اين پنجره وارد کنید.
در پنجره لیست روزهای کاری می توانید به تعريف روزهای کاری کارگاه بپردازيد.

ورود اطالعات روزهای کاری

1. در پنجره لیست روزهای کاری، روی دکمه جديد کلیک کنید.

2. تاريخ روز کاری را وارد کنید.

3. اطالعات دما و وضعیت آب و هوای آن روز را تکمیل کنید.

4. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 
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نکته ها  :
ــنهادات را می توانید در قسمت مربوطه برای هر روز تايپ  مشکالت پروژه و پیش

کنید.

توضیحات 

با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک روز را ويرايش کنید.

ــرای حذف يک رديف، نوار آبی يا مکان نما را روی رديف مورد نظر  ب
قرار دهید روی دکمه حذف کلیک کنید رديف به طور برگشت ناپذير حذف می شود.

گزارش

1. گزارش روزانه کارگاه
ــوی گزارش، روی گزارش روزانه کارگاه کلیک کنید. پارامترهای گزارش  از من
ــر می توانید گزارش مورد نظر را  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ باز می ش

دريافت کنید.
ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش

را چاپ کنید.

2. گزارش آب و هوا
ــد. پارامتر گزارش باز  ــزارش آب و هوا کلیک کنی ــزارش، روی گ ــوی گ از من
ــزارش مورد نظر را  ــورد نظر می توانید گ ــا وارد کردن اطالعات م ــود. ب می ش

دريافت کنید.
ــروع گزارش و در قسمت تا تاريخ:  ــمت از تاريخ: تاريخ ش توضیحات: در قس

تاريخ پايان گزارش وارد می شود.

3. گزارش مدیریتی
از منوی گزارش، روی گزارش مديريتی کلیک کنید.

ــرفت برنامه ای و پیشرفت واقعی  ــربرگ اول، s-curve مقايسه ای پیش در س
پروژه ای ترسیم می شود.

ــرفت فعالیت ها  نمايش داده  ــه پیش ــتونی مقايس ــربرگ دوم، نمودار س در س
می شود.
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در سربرگ آخر، نمودار پای مقايسه ای هزينه فعالیت ها  چاپ می شود.

توضیحات 

ــمت  ــده عوامل، س ــا انتخاب دکمه جدید می توانید از پنجره باز ش ب
مورد نظر خود را انتخاب نمايید.

چگونه عامل مورد نظر را انتخاب کنیم؟
1. روی عامل مورد نظر کلیک کنید.

2. روی دکمه انتخاب کلیک کنید.

توضیح صفحه عوامل

با انتخاب اين دکمه می توانید عوامل مورد نظرتان را تعريف کنید.

با انتخاب اين دکمه می توانید عوامل کاربر را ويرايش کنید.

اين گزينه امکان حذف عوامل تعريف شده کاربر به صورت :

1. حذف ردیف جاری
براي حذف يک عامل نوار آبی يا مکان نما را روي رديف مورد نظر قرار دهید 
روی دکمة حذف رديف جاری کلیک کنید عامل به طور برگشت ناپذير حذف 

می شود. 

2. حذف ردیف ها ی انتخاب شده
ابتدا دکمه ويرايش را زده و سپس با دکمه Ctrl و موس رديف های مورد نظر 
ــپس برای حذف اين رديف ها از منوی حذف روی حذف  را انتخاب کنید و س
رديف های انتخابی کلیک کنید. توجه داشته باشید رديف های انتخابی به طور 

برگشت ناپذير حذف می شوند.

با انتخاب اين دکمه می توانید همه عوامل را انتخاب کنید.

با انتخاب اين دکمه می توانید شرح عوامل را از مرجع بروزرسانی کنید.

با انتخاب اين دکمه می توانید ستون ها ی صفحه عوامل را به اکسل ارسال کنید.
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با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک پروژه را ويرايش 
کنید.

انتخاب 
1. انتخاب همه

برای انتخاب همه رديف ها  می توانید روی دکمه انتخاب و انتخاب همه کلیک 
کنید.

2. انتخاب ماشین آالت جاری
ــف آن قرار دهید، روی  ــین مورد نظر نوار آبی را روی ردي ــرای انتخاب ماش ب

دکمه انتخاب و انتخاب ماشین آالت جاری کلیک کنید.

حذف 
1. حذف ردیف جاری

ــف مورد نظر قرار  ــی يا مکان نما را روی ردي ــذف يک رديف، نوار آب ــرای ح ب
ــد رديف به طور  ــذف رديف جاری کلیک کنی ــه حذف و ح ــد روی دکم دهی

برگشت ناپذير حذف می شود.

2. حذف ردیف ها ی انتخابی
ــپس برای  ــا دکمه کنترل و موس رديف ها ی مورد نظر را انتخاب کنید و س ب
ــذف اين رديف ها  از منوی حذف، حذف رديف ها ی انتخابی را کلیک کنید.  ح
توجه داشته باشید رديف ها ی انتخابی به طور برگشت ناپذير حذف می شوند.

ــده را  ــه می توانید تمام رديف ها ی تعريف ش ــاب اين گزين با انتخ
ــین آالت همان رديف  مشـاهده کنید و با انتخاب يکی از رديف ها ، در پنجره ماش

انتخاب می شود، می توانید آن رديف را ويرايش کنید.

ــده در  ــو نرم افزار امـکان نقل رديف ها ی وارد ش ــا انتخاب اين من ب
روز ها ی ديگر پروژه ها  را در اختیار شما قرار می دهد.

ــین آالت و  ــاب اين منو می توانید به تعريف مالك برای ماش با انتخ
ويرايش و حذف اطالعات آنان اقدام کنید. 
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ــن منو می توانید به تعريف پیمانـکاران و ويرايش و  ــا انتخاب اي ب
حذف اطالعات آنان اقدام کنید.

توضیحات
دکمه )کدام ستون ها  نمایش داده شود(

ــتون ها ی  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روی اين دکمه، کاربر امکان اس
مورد نیاز خود را دارد.

دکمه جهش به آخرین روز
را کلیک کنید.برای جهش به آخرين روز وارد شده دکمه 

دکمه جهش به روز بعدی
ــش روز بعدی دکمه  را کلیک کنید.برای نماي

دکمه جهش به روز قبلی
ــش روز قبلی دکمه  را کلیک کنید.برای نماي

دکمه جهش به اولین روز
ــده دکمه  را کلیک کنید.برای جهش به اولین روز وارد ش

دکمه لیست روزهای کاری
ــین آالت در روز وارد شده مورد  با کلیک روی اين منو می توانید وارد صفحه ماش

نظرتان شويد.

گزارش
1. گزارش ماشین آالت

ــک کنید. پارامتر گزارش باز  ــین آالت کلی از منوی گزارش، روی گزارش ماش
ــزارش مورد نظر را  ــورد نظر می توانید گ ــا وارد کردن اطالعات م ــود. ب می ش

دريافت کنید.
ــمت از تاريخ: تاريخی شروع گزارش و در قسمت تا تاريخ:  توضیحات: در قس

تاريخ پايان گزارش وارد می شود.
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2. گزارش ماهانه ماشین آالت
ــین آالت کلیک کنید. پارامترهای  ــوی گزارش، روی گزارش ماهانه ماش از من
ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش مورد  گزارش باز می ش

نظر را دريافت کنید.
ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش

را چاپ کنید.
ــمت از تاريخ: تاريخی شروع گزارش و در قسمت تا تاريخ: تاريخ پايان  در قس

گزارش وارد می شود.
 

گـزارش وضعیـت و دوره ای مصالح ورودی بـه کارگاه را 
نشان می دهد.

ورود اطالعات مصالح ورودی

1. از منوی اصلی برنامه، روی گزينه مصالح ورودی کلیک کنید.

2. از پنجره باز شده اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click کنید. 

3. در پنجره لیست روزهای کاری، روی روز مورد نظر کلیک کنید.

ــتفاده از مجموع عوامل مصالح(  4. در پنجره ورود اطالعات نوع مصالح )با اس
و تعداد را وارد کنید و کلید Enter را بزنید. 

5. براي وارد کردن اطالعات مصالح بعدي، کلید i را بزنید. )براي اين منظور 
از دکمة جديد نیز مي  توان استفاده کرد.(

6. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

ــح ورودی، روی دکمة خروج  ــره ورود اطالعات مصال ــراي خروج از پنج 7. ب
کلیک کنید. 
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نکته ها :
ــروژه جديد تعريف،  ــاب دکمه جديد در مصالح ورودی، پ ــما می توانید با انتخ ش

و اطالعات ساختار شکست يک پروژه را نیز می توانید در اين پنجره وارد کنید.
در پنجره لیست روزهای کاری می توانید به تعريف روزهای کاری کارگاه بپردازيد.

ورود اطالعات روزهای کاری
1. در پنجره لیست روزهای کاری، روی دکمه جديد کلیک کنید.

2. تاريخ روز کاری را وارد کنید.
3. اطالعات دما و وضعیت آب و هوای آن روز را تکمیل کنید.

4. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

نکته ها  :
ــنهادات را می توانید در قسمت مربوطه برای هر روز تايپ  مشکالت پروژه و پیش

کنید.

توضیحات 

با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک روز را ويرايش کنید.

برای حـذف يک رديف، نوار آبی يا مکان نما را روی رديف مورد نظر 
قرار دهید روی دکمه حذف کلیک کنید رديف به طور برگشت ناپذير حذف می شود.

گزارش

1. گزارش روزانه کارگاه
ــوی گزارش، روی گزارش روزانه کارگاه کلیک کنید. پارامترهای گزارش  از من
ــر می توانید گزارش مورد نظر را  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ باز می ش

دريافت کنید.
ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش

را چاپ کنید.
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2. گزارش آب و هوا
ــد. پارامتر گزارش باز  ــزارش آب و هوا کلیک کنی ــزارش، روی گ ــوی گ از من
ــزارش مورد نظر را  ــورد نظر می توانید گ ــا وارد کردن اطالعات م ــود. ب می ش

دريافت کنید.
ــمت از تاريخ: تاريخی شروع گزارش و در قسمت تا تاريخ:  توضیحات: در قس

تاريخ پايان گزارش وارد می شود.

3. گزارش مدیریتی
از منوی گزارش، روی گزارش مديريتی کلیک کنید.

ــرفت برنامه ای و پیشرفت واقعی  ــربرگ اول، s-curve مقايسه ای پیش در س
پروژه ای ترسیم می شود.

ــرفت فعالیت ها  نمايش داده  ــه پیش ــتونی مقايس ــربرگ دوم، نمودار س در س
می شود.

در سربرگ آخر، نمودار پای مقايسه ای هزينه فعالیت ها  چاپ می شود.

توضیحات 
ــمت  ــده عوامل، س ــا انتخاب دکمه جدید می توانید از پنجره باز ش ب

مورد نظر خود را انتخاب نمايید.

چگونه عامل مورد نظر را انتخاب کنیم؟
1. روی عامل مورد نظر کلیک کنید.

2. روی دکمه انتخاب کلیک کنید.

توضیح صفحه عوامل

ــل مورد نظرتان را تعريف  ــا انتخاب اين دکمه می توانید عوام ب
کنید.

ــر را ويرايش  ــه می توانید عوامل کارب ــا انتخاب اين دکم ب
کنید.

اين گزينه امکان حذف عوامل تعريف شده کاربر به صورت:
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1. حذف ردیف جاری
براي حذف يک عامل نوار آبی يا مکان نما را روي رديف مورد نظر قرار دهید 
روی دکمة حذف رديف جاری کلیک کنید عامل به طور برگشت ناپذير حذف 

می شود. 
2. حذف ردیف ها ی انتخاب شده

ابتدا دکمه ويرايش را زده و سپس با دکمه Ctrl و موس رديف های مورد نظر 
ــپس برای حذف اين رديف ها از منوی حذف روی حذف  را انتخاب کنید و س
رديف های انتخابی کلیک کنید. توجه داشته باشید رديف های انتخابی به طور 

برگشت ناپذير حذف می شوند.
با انتخاب اين دکمه می توانید همه عوامل را انتخاب کنید.

با انتخاب اين دکمه می توانید شرح عوامل را از مرجع بروزرسانی کنید.

با انتخاب اين دکمه می توانید ستون ها ی صفحه عوامل را به اکسل ارسال کنید.
با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک پروژه را ويرايش 

کنید.
انتخاب

1. انتخاب همه
برای انتخاب همه رديف ها  می توانید روی دکمه انتخاب و انتخاب همه کلیک 

کنید.
2. انتخاب مصالح جاری

ــف آن قرار دهید، روی  ــورد نظر نوار آبی را روی ردي ــرای انتخاب مصالح م ب
دکمه انتخاب و انتخاب مصالح جاری کلیک کنید.

حذف

1. حذف ردیف جاری
ــف مورد نظر قرار  ــی يا مکان نما را روی ردي ــذف يک رديف، نوار آب ــرای ح ب
ــد رديف به طور  ــذف رديف جاری کلیک کنی ــه حذف و ح ــد روی دکم دهی
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برگشت ناپذير حذف می شود.

2. حذف ردیف ها ی انتخابی
ــپس برای  ــا دکمه کنترل و موس رديف ها ی مورد نظر را انتخاب کنید و س ب
ــا ی انتخابی کلیک  ــوی حذف، روی حذف رديف ه ــذف اين رديف ها  از من ح
ــت ناپذير حذف  ــید رديف ها ی انتخابی به طور برگش ــته باش کنید. توجه داش

می شوند.
ــده را  ــه می توانید تمام رديف ها ی تعريف ش ــا انتخاب اين گزين ب
مشاهده کنید و با انتخاب يکی از رديف ها ، در پنجره مصالح همان رديف انتخاب 

می شود، می توانید آن رديف را ويرايش کنید.

ــده در  ــن منو نرم افزار امـکان نقل رديف ها ی وارد ش ــا انتخاب اي ب
روز ها ی ديگر پروژه ها  را در اختیار شما قرار می دهد.

ــو می توانید به تعريف فروشـندگان مصالح و  ــا انتخاب اين من ب
ويرايش و حذف اطالعات آنان اقدام کنید. 

توضیحات
دکمه )کدام ستون ها  نمایش داده شود(

ــتون ها ی  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روی اين دکمه، کاربر امکان اس
مورد نیاز خود را دارد.

دکمه جهش به آخرین روز
ــده دکمه  را کلیک کنید.برای جهش به آخرين روز وارد ش

دکمه جهش به روز بعدی
ــش روز بعدی دکمه  را کلیک کنید.برای نماي

دکمه جهش به روز قبلی
ــرای نمايش روز قبلی دکمه  را کلیک کنید.ب

دکمه جهش به اولین روز
ــده دکمه  را کلیک کنید.برای جهش به اولین روز وارد ش
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دکمه لیست روزهای کاری
با کلیک روی اين منو می توانید وارد صفحه مصالح ورودی در روز وارد شده مورد 

نظرتان شويد.

گزارش
1. گزارش مصالح

از منوی گزارش، روی گزارش مصالح کلیک کنید. پارامتر گزارش باز می شود. 
با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش مورد نظر را دريافت کنید.

ــمت از تاريخ: تاريخی شروع گزارش و در قسمت تا تاريخ:  توضیحات: در قس
تاريخ پايان گزارش وارد می شود.

2. گزارش ماهانه مصالح
ــک کنید. پارامترهای گزارش  ــوی گزارش، گزارش ماهانه مصالح را کلی از من
ــر می توانید گزارش مورد نظر را  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ باز می ش

دريافت کنید.
ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش

را چاپ کنید.
ــمت تا تاريخ: تاريخ پايان  ــروع گزارش و در قس ــمت از تاريخ: تاريخ ش در قس

گزارش وارد می شود.

مکاتبات ارسالی و دریافتی کارگاه را ثبت می کند.

    ورود اطالعات مکاتبات
1. از منوی اصلی برنامه، روی گزينه مکاتبات کلیک کنید.

2. از پنجره باز شده اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click کنید. 
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3. در پنجره لیست روزهای کاری، روی روز مورد نظر کلیک کنید.
ــره ورود اطالعات نوع نامه )با انتخاب وارده يا صادره( را وارد کنید  4. در پنج

و کلید Enter را بزنید. 
5. براي وارد کردن اطالعات نامه بعدي، کلید i را بزنید. )براي اين منظور از 

دکمة جديد نیز مي  توان استفاده کرد.(
6. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

ــات، روی دکمة خروج کلیک  ــروج از پنجره ورود اطالعات مکاتب ــراي خ 7. ب
کنید. 

نکته ها :
ــروژه جديد تعريف،  ــاب دکمه جديد در مصالح ورودی، پ ــما می توانید با انتخ ش

و اطالعات ساختار شکست يک پروژه را نیز می توانید در اين پنجره وارد کنید.
در پنجره لیست روزهای کاری می توانید به تعريف روزهای کاری کارگاه بپردازيد.

ورود اطالعات روزهای کاری
1. در پنجره لیست روزهای کاری، دکمه جديد را کلیک کنید.

2. تاريخ روز کاری را وارد کنید.
3. اطالعات دما و وضعیت آب و هوای آن روز را تکمیل کنید.

4. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

نکته ها  :
ــنهادات را می توانید در قسمت مربوطه برای هر روز تايپ  مشکالت پروژه و پیش

کنید.

توضیحات 
با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک روز را ويرايش کنید.

ــا را روی رديف مورد  ــک رديف، نوار آبی يا مکان نم ــرای حذف ي ب
ــت ناپذير حذف  نظر قرار دهید روی دکمه حذف کلیک کنید رديف به طور برگش

می شود.
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گزارش
1. گزارش روزانه کارگاه

ــک کنید. پارامترهای گزارش  ــزارش، گزارش روزانه کارگاه را کلی از منوی گ
ــر می توانید گزارش مورد نظر را  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ باز می ش

دريافت کنید.
ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش

را چاپ کنید.

2. گزارش آب و هوا
از منوی گزارش، گزارش آب و هوا را کلیک کنید. پارامتر گزارش باز می شود. 
با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش مورد نظر را دريافت کنید.

ــمت از تاريخ: تاريخی شروع گزارش و در قسمت تا تاريخ:  توضیحات: در قس
تاريخ پايان گزارش وارد می شود.

3. گزارش مدیریتی
از منوی گزارش، روی گزارش مديريتی کلیک کنید.

ــرفت برنامه ای و پیشرفت واقعی  ــربرگ اول، s-curve مقايسه ای پیش در س
پروژه ای ترسیم می شود.

ــرفت فعالیت ها  نمايش داده  ــه پیش ــتونی مقايس ــربرگ دوم، نمودار س در س
می شود.

در سربرگ آخر، نمودار پای مقايسه ای هزينه فعالیت ها  چاپ می شود.
با وارد کردن موضوع نامه و تاريخ و شماره دريافت و ارسال اطالعات را کامل 

کنید.
با کلید روی گیرنده و فرستنده می توانید به تعريف، ويرايش و حذف مخاطبان 

بپردازيد.

توضیحات 
ــورد نظر خود را  ــا انتخاب دکمه جدیـد می توانید اطالعات نامه م ب

انتخاب نمايید.

با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک پروژه را ويرايش کنید.
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انتخاب همه
ــه انتخاب و انتخاب همه کلیک  ــرای انتخاب همه رديف ها  می توانید روی دکم ب

کنید.

حذف
1. حذف ردیف جاری

ــف مورد نظر قرار  ــی يا مکان نما را روی ردي ــذف يک رديف، نوار آب ــرای ح ب
ــد رديف به طور  ــذف رديف جاری کلیک کنی ــه حذف و ح ــد روی دکم دهی

برگشت ناپذير حذف می شود.

2. حذف ردیف ها ی انتخابی
ــپس برای  ــا دکمه کنترل و موس رديف ها ی مورد نظر را انتخاب کنید و س ب
ــا ی انتخابی کلیک  ــوی حذف، روی حذف رديف ه ــذف اين رديف ها  از من ح
ــت ناپذير حذف  ــید رديف ها ی انتخابی به طور برگش ــته باش کنید. توجه داش

می شوند.

ــده را  ــه می توانید تمام رديف ها ی تعريف ش ــا انتخاب اين گزين ب
ــتجوی نامه ها ، همان  مشـاهده کنید و با انتخاب يکی از رديف ها ، در پنجره جس

رديف انتخاب می شود، می توانید آن رديف را ويرايش کنید.

ــده در  ــن منو نرم افزار امـکان نقل رديف ها ی وارد ش ــا انتخاب اي ب
روز ها ی ديگر پروژه ها  را در اختیار شما قرار می دهد.

ــی نامه را به رديف آن  ــاب اين منو می توانید فايل الکترونیک با انتخ
پیوست نمايید و آن را مشاهده کنید.

توضیحات
دکمه )کدام ستون ها  نمایش داده شود(

ــتون ها ی  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روی اين دکمه، کاربر امکان اس
مورد نیاز خود را دارد.
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دکمه جهش به آخرین روز
را کلیک کنید.برای جهش به آخرين روز وارد شده دکمه 

دکمه جهش به روز بعدی
ــش روز بعدی دکمه  را کلیک کنید.برای نماي

دکمه جهش به روز قبلی
ــش روز قبلی دکمه  را کلیک کنید.برای نماي

دکمه جهش به اولین روز
را کلیک کنید.برای جهش به اولین روز وارد شده دکمه 

دکمه لیست روزهای کاری
ــده مورد  ــو می توانید وارد صفحه مکاتبات در روز وارد ش ــا کلیک روی اين من ب

نظرتان شويد.
 

گزارش روزانه و دوره ای هزینه ها ی انجام شده در کارگاه 
به تفکیك فعالیت ها  را تصویر می نماید.

 

می توانید تنخواه ها ی دریافتی کارگاه را با وارد شـدن در 
روز مورد نظر، وارد کنید.

ورود اطالعات دریافت تنخواه
1. از منوی اصلی برنامه، روی گزينه مالی کلیک کنید.

2. از پنجره باز شده اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click کنید. 
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3. در پنجره باز شده، روی دريافت تنخواه کلیک کنید.
4. در پنجره لیست روزهای کاری، روی روز مورد نظر کلیک کنید.

 Enter ــره ورود اطالعات نوع تنخواه دريافتی را وارد کنید و کلید 5. در پنج
را بزنید. 

6. براي وارد کردن اطالعات نامه بعدي، کلید i را بزنید. )براي اين منظور از 
دکمة جديد نیز مي  توان استفاده کرد.(

7. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 
ــواه دريافتی کارگاه، روی دکمة  ــراي خروج از پنجره ورود اطالعات تنخ 8. ب

خروج کلیک کنید. 

نکته ها :
ــروژه جديد تعريف و اطالعات  ــما می توانید با انتخاب دکمه جديد در مالی، پ ش

ساختار شکست يک پروژه را نیز می توانید در اين پنجره وارد کنید.
در پنجره لیست روزهای کاری می توانید به تعريف روزهای کاری کارگاه بپردازيد.

ورود اطالعات روزهای کاری
1. در پنجره لیست روزهای کاری، دکمه جديد را کلیک کنید.

2. تاريخ روز کاری را وارد کنید.
3. اطالعات دما و وضعیت آب و هوای آن روز را تکمیل کنید.

4. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

نکته ها  :
ــنهادات را می توانید در قسمت مربوطه برای هر روز تايپ  مشکالت پروژه و پیش

کنید.

توضیحات 
 با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک روز را ويرايش کنید.

ــرای حـذف يک رديف، نوار آبی يا مکان نما را روی رديف مورد نظر   ب
قرار دهید روی دکمه حذف کلیک کنید رديف به طور برگشت ناپذير حذف می شود.
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گزارش
1. گزارش روزانه کارگاه

ــوی گزارش، روی گزارش روزانه کارگاه کلیک کنید. پارامترهای گزارش  از من
ــر می توانید گزارش مورد نظر را  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ باز می ش

دريافت کنید.
ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش

را چاپ کنید.

2. گزارش آب و هوا
ــد. پارامتر گزارش باز  ــزارش آب و هوا کلیک کنی ــزارش، روی گ ــوی گ از من
ــزارش مورد نظر را  ــورد نظر می توانید گ ــا وارد کردن اطالعات م ــود. ب می ش

دريافت کنید.
ــروع گزارش و در قسمت تا تاريخ:  ــمت از تاريخ: تاريخ ش توضیحات: در قس

تاريخ پايان گزارش وارد می شود.

3. گزارش مدیریتی
از منوی گزارش، روی گزارش مديريتی کلیک کنید.

ــرفت برنامه ای و پیشرفت واقعی  ــربرگ اول، s-curve مقايسه ای پیش در س
پروژه ای ترسیم می شود.

ــرفت فعالیت ها  نمايش داده  ــه پیش ــتونی مقايس ــربرگ دوم، نمودار س در س
می شود.

در سربرگ آخر، نمودار پای مقايسه ای هزينه فعالیت ها  چاپ می شود.
با وارد کردن مبلغ و اطالعات سند مالی تنخواه دريافتی را کامل ثبت کنید.

توضیحات 
با انتخاب دکمه جدید می توانید نوع تنخواه مورد نظر خود را انتخاب 

نمايید.

با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک پروژه را ويرايش 
کنید.
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انتخاب همه
برای انتخاب همه رديف ها  می توانید روی دکمه انتخاب و انتخاب همه کلیک کنید.

حذف 
1- حذف ردیف جاری

ــف مورد نظر قرار  ــی يا مکان نما را روی ردي ــذف يک رديف، نوار آب ــرای ح ب
ــد رديف به طور  ــذف رديف جاری کلیک کنی ــه حذف و ح ــد روی دکم دهی

برگشت ناپذير حذف می شود.

2-حذف ردیف ها ی انتخابی
ــپس برای  ــا دکمه کنترل و موس رديف ها ی مورد نظر را انتخاب کنید و س ب
ــا ی انتخابی کلیک  ــوی حذف، روی حذف رديف ه ــذف اين رديف ها  از من ح
ــت ناپذير حذف  ــید رديف ها ی انتخابی به طور برگش ــته باش کنید. توجه داش

می شوند.

ــده را  ــه می توانید تمام رديف ها ی تعريف ش ــا انتخاب اين گزين ب
ــتجوی تنخواه همان  مشـاهده کنید و با انتخاب يکی از رديف ها ، در پنجره جس

رديف انتخاب می شود، می توانید آن رديف را ويرايش کنید.

توضیحات
دکمه )کدام ستون ها  نمایش داده شود(

ــتون ها ی  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روی اين دکمه، کاربر امکان اس
مورد نیاز خود را دارد.

دکمه جهش به آخرین روز
ــده دکمه  را کلیک کنید.برای جهش به آخرين روز وارد ش

دکمه جهش به روز بعدی
ــرای نمايش روز بعدی دکمه  را کلیک کنید.ب

دکمه جهش به روز قبلی
را کلیک کنید.برای نمايش روز قبلی دکمه 
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دکمه جهش به اولین روز
ــده دکمه  را کلیک کنید.برای جهش به اولین روز وارد ش

دکمه لیست روزهای کاری
ــا کلیک روی اين منو می توانید وارد صفحه تنخواه دريافتی کارگاه در روز وارد  ب

شده مورد نظرتان شويد.
 

می توانیـد مبالغ پرداختی کارگاه را با وارد شـدن در روز 
مورد نظر، وارد کنید.

ورود اطالعات مبالغ پرداختی
1. از منوی اصلی برنامه، روی گزينه مالی کلیک کنید.

2. از پنجره باز شده اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click کنید. 
3. در پنجره باز شده، روی مبالغ پرداختی کلیک کنید.

4. در پنجره لیست روزهای کاری، روی روز مورد نظر کلیک کنید.
 Enter ــغ پرداختی را وارد کنید و کلید ــره ورود اطالعات نوع مبل 5. در پنج

را بزنید. 
6. براي وارد کردن اطالعات نامه بعدي، کلید i را بزنید. )براي اين منظور از 

دکمة جديد نیز مي  توان استفاده کرد(.
7. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

ــره ورود اطالعات هزينه ها ی کارگاه، روی دکمة خروج  8. براي خروج از پنج
کلیک کنید. 

نکته ها :
ــما می توانید با انتخاب دکمه جدید در مالی، پروژه جديد تعريف،  ش

و اطالعات ساختار شکست يک پروژه را نیز می توانید در اين پنجره وارد کنید.
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در پنجره لیست روزهای کاری می توانید به تعريف روزهای کاری کارگاه بپردازيد.

ورود اطالعات روزهای کاری
1. در پنجره لیست روزهای کاری، روی دکمه جديد کلیک کنید.

2. تاريخ روز کاری را وارد کنید.
3. اطالعات دما و وضعیت آب و هوای آن روز را تکمیل کنید.

4. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

نکته ها  :
ــنهادات را می توانید در قسمت مربوطه برای هر روز تايپ  مشکالت پروژه و پیش

کنید.

توضیحات 
با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک روز را ويرايش کنید.

ــا را روی رديف مورد  ــی يا مکان نم ــرای حـذف يک رديف، نوار آب ب
ــت ناپذير حذف  نظر قرار دهید روی دکمه حذف کلیک کنید رديف به طور برگش

می شود.

گزارش
1. گزارش روزانه کارگاه

ــوی گزارش، روی گزارش روزانه کارگاه کلیک کنید. پارامترهای گزارش  از من
ــر می توانید گزارش مورد نظر را  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ باز می ش

دريافت کنید.
ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش

را چاپ کنید.

2. گزارش آب و هوا
ــد. پارامتر گزارش باز  ــزارش آب و هوا کلیک کنی ــزارش، روی گ ــوی گ از من
ــزارش مورد نظر را  ــورد نظر می توانید گ ــا وارد کردن اطالعات م ــود. ب می ش

دريافت کنید.
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ــمت از تاريخ: تاريخی شروع گزارش و در قسمت تا تاريخ:  توضیحات: در قس
تاريخ پايان گزارش وارد می شود.

3. گزارش مدیریتی
از منوی گزارش، روی گزارش مديريتی کلیک کنید.

ــرفت برنامه ای و پیشرفت واقعی  ــربرگ اول، s-curve مقايسه ای پیش در س
پروژه ای ترسیم می شود.

ــرفت فعالیت ها  نمايش داده  ــه پیش ــتونی مقايس ــربرگ دوم، نمودار س در س
می شود.

در سربرگ آخر، نمودار پای مقايسه ای هزينه فعالیت ها  چاپ می شود.
با وارد کردن مبلغ و اطالعات سند مالی مبلغ دريافتی را کامل ثبت کنید.

فعالیتی که هزينه به آن اختصاص يافته را می توانید از ستون مربوط انتخاب 
کنید.

توضیحات 
با انتخاب دکمه جدید می توانید نوع هزينه مورد نظر خود را انتخاب 

نمايید.

با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک پروژه را ويرايش کنید.

انتخاب همه
ــه انتخاب و انتخاب همه کلیک  ــرای انتخاب همه رديف ها  می توانید روی دکم ب

کنید.

حذف
1. حذف ردیف جاری

ــف مورد نظر قرار  ــی يا مکان نما را روی ردي ــذف يک رديف، نوار آب ــرای ح ب
ــد رديف به طور  ــذف رديف جاری کلیک کنی ــه حذف و ح ــد روی دکم دهی

برگشت ناپذير حذف می شود.

2. حذف ردیف ها ی انتخابی
ــپس برای  ــا دکمه کنترل و موس رديف ها ی مورد نظر را انتخاب کنید و س ب
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ــا ی انتخابی کلیک  ــوی حذف، روی حذف رديف ه ــذف اين رديف ها  از من ح
ــت ناپذير حذف  ــید رديف ها ی انتخابی به طور برگش ــته باش کنید. توجه داش

می شوند.

ــده را  ــه می توانید تمام رديف ها ی تعريف ش ــا انتخاب اين گزين ب
ــتجوی هزينه ها ی  ــی از رديف ها ، در پنجره جس ــد و با انتخاب يک مشـاهده کنی

کارگاه همان رديف انتخاب می شود، می توانید آن رديف را ويرايش کنید.

توضیحات
دکمه )کدام ستون ها  نمایش داده شود(

ــتون ها ی  ــتفاده و تغییر عرض س با کلیک کردن روی اين دکمه، کاربر امکان اس
مورد نیاز خود را دارد.

دکمه جهش به آخرین روز
را کلیک کنید.برای جهش به آخرين روز وارد شده دکمه 

دکمه جهش به روز بعدی
ــش روز بعدی دکمه  را کلیک کنید.برای نماي

دکمه جهش به روز قبلی
ــش روز قبلی دکمه  را کلیک کنید.برای نماي

دکمه جهش به اولین روز
را کلیک کنید.برای جهش به اولین روز وارد شده دکمه 

دکمه لیست روزهای کاری
ــده  با کلیک روی اين منو می توانید وارد صفحه هزينه ها ی کارگاه در روز وارد ش

مورد نظرتان شويد.
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نمودار برنامه و پیشرفت فیزیکی پروژه s-curve و مقایسه 
فعالیت ها ی انجام شده را ترسیم می نماید.

بـا انتخاب این منو می توانید برنامه زمانی و وزن فعالیت ها  
را وارد یا ویرایش نمایید. 

ورود اطالعات برنامه
1. از منوی اصلی برنامه، روی گزينه برنامه و پیشرفت کلیک کنید.

2. از پنجره باز شده اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click کنید. 
3. در پنجره باز شده، روی برنامه کلیک کنید.

ــتون مقدار کل و يا درصد نسبت به پروژه مقدار مورد نظرتان را وارد  4. در س
کنید.

5. براي وارد کردن اطالعات نامه بعدي، کلید i را بزنید.
6. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

7. براي خروج از پنجره برنامه انجام فعالیت ها ، روی دکمة خروج کلیک کنید. 

نکته ها :
ــد در مالی، پروژه جديد تعريف، و اطالعات  ــما می توانید با انتخاب دکمه جدي ش

ساختار شکست يک پروژه را نیز می توانید در اين پنجره وارد کنید.

توضیحات 
با انتخاب اين منو می توانید به تعريف سـاختار شکسـت 
برای پروژه بپردازيد. )رجوع کنید به تعريف ساختار شکست برای پروژه در صفحه ...(

با انتخاب اين دکمه می توانید مقدار کل و يا درصد نسبت به پروژه را 
ــود به اختصاص ساختار شکست  از اطالعات برآورد پروژه نقل کنید. )رجوع ش
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ــه ...( ــی صفح ــا ی انتخاب ــه رديف ه ب

گزارش
1. گزارش برنامه

ــد. پارامترهای گزارش باز  ــزارش برنامه کلیک کنی ــوی گزارش، روی گ از من
ــزارش مورد نظر را  ــورد نظر می توانید گ ــا وارد کردن اطالعات م ــود. ب می ش

دريافت کنید.
ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش

را چاپ کنید.

2. گزارش مدیریتی
از منوی گزارش، روی گزارش مديريتی کلیک کنید. نمودار پیشرفت برنامه ای 

پروژه ای ترسیم می شود.
 

با انتخاب این منو می توانید پیشرفت واقعی فعالیت ها  را 
وارد یا ویرایش نمایید. 

ورود اطالعات پیشرفت
1. از منوی اصلی برنامه، روی گزينه برنامه و پیشرفت کلیک کنید.

2. از پنجره باز شده اسامي پروژه ها، پروژه مورد نظر را Db-click کنید. 
3. در پنجره باز شده، پیشرفت کلیک کنید.

4. در پنجره لیست روزهای کاری، روی روز مورد نظر کلیک کنید.
ــده مقدار مورد نظرتان را  ــده ويا درصد انجام ش ــتون مقدار انجام ش 5. در س

وارد کنید.
6. براي وارد کردن اطالعات نامه بعدي، کلید i را بزنید.
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7. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 
8. براي خروج از پنجره برنامه انجام فعالیت ها ، روی دکمة خروج کلیک کنید. 

نکته ها :
ــد در مالی، پروژه جديد تعريف، و اطالعات  ــما می توانید با انتخاب دکمه جدي ش

ساختار شکست يک پروژه را نیز می توانید در اين پنجره وارد کنید.
در پنجره لیست روزهای کاری می توانید به تعريف روزهای کاری کارگاه بپردازيد.

ورود اطالعات روزهای کاری
1. در پنجره لیست روزهای کاری، روی دکمه جديد کلیک کنید.

2. تاريخ روز کاری را وارد کنید.
3. اطالعات دما و وضعیت آب و هوای آن روز را تکمیل کنید.

4. براي ضبط داده ها روی دکمه ثبت کلیک کنید. 

نکته ها  :
ــنهادات را می توانید در قسمت مربوطه برای هر روز تايپ  مشکالت پروژه و پیش

کنید.

توضیحات 
با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطالعات يک روز را ويرايش کنید.

ــا را روی رديف مورد  ــی يا مکان نم ــرای حـذف يک رديف، نوار آب ب
ــت ناپذير حذف  نظر قرار دهید روی دکمه حذف کلیک کنید رديف به طور برگش

می شود.

گزارش
1. گزارش روزانه کارگاه

ــوی گزارش، روی گزارش روزانه کارگاه کلیک کنید. پارامترهای گزارش  از من
ــر می توانید گزارش مورد نظر را  ــود. با وارد کردن اطالعات مورد نظ باز می ش

دريافت کنید.
ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام شرکت خود  توضیحات: برای چاپ نام ش
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را چاپ کنید.

2. گزارش آب و هوا
ــد. پارامتر گزارش باز  ــزارش آب و هوا کلیک کنی ــزارش، روی گ ــوی گ از من
ــزارش مورد نظر را  ــورد نظر می توانید گ ــا وارد کردن اطالعات م ــود. ب می ش

دريافت کنید.
ــمت از تاريخ: تاريخی شروع گزارش و در قسمت تا تاريخ:  توضیحات: در قس

تاريخ پايان گزارش وارد می شود.

3. گزارش مدیریتی
از منوی گزارش، روی گزارش مديريتی کلیک کنید.

ــرفت برنامه ای و پیشرفت واقعی  ــربرگ اول، s-curve مقايسه ای پیش در س
پروژه ای ترسیم می شود.

ــرفت فعالیت ها  نمايش داده  ــه پیش ــتونی مقايس ــربرگ دوم، نمودار س در س
می شود.

در سربرگ آخر، نمودار پای مقايسه ای هزينه فعالیت ها  چاپ می شود.

توضیحات 
با انتخاب اين منو می توانید به تعريف ساختار شکست 

برای پروژه بپردازيد.

نقل
1. نقل از فعالیت روزانه

برای نقل مقدار واقعی فعالیت ها ی انجام شده از اطالعات وارد شده در فعالیت ها ی 
روزانه، روی دکمه نقل کلیک و نقل از فعالیت روزانه را انتخاب کنید.

2. نقل از گزارش پیشرفت قبل
ــرفت از گزارش پیشرفت قبلی، روی دکمه نقل و نقل از  برای نقل مقدار پیش

گزارش پیشرفت قبل کلیک کنید.
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توضیحات:
دکمه لیست روزهای کاری

با کلیک روی اين منو می توانید وارد صفحه گزارش پیشرفت در روز وارد شده مورد 
نظرتان شويد.

گزارش
1. گزارش برنامه

از منوی گزارش، روی گزارش برنامه کلیک کنید. پارامترهای گزارش باز می شود. 
با وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گزارش مورد نظر را دريافت کنید.

ــرکت خود را  ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام ش توضیحات: برای چاپ نام ش
چاپ کنید.

2. گزارش پیشرفت
ــد. پارامترهای گزارش باز  ــرفت کلیک کنی ــوی گزارش، روی گزارش پیش از من
ــزارش مورد نظر را چاپ  ــا وارد کردن اطالعات مورد نظر می توانید گ ــود. ب می ش

کنید.
ــرکت خود را  ــرکت، در باالی صفحه گزارش نام ش توضیحات: برای چاپ نام ش

چاپ کنید.

3. گزارش مدیریتی
از منوی گزارش، روی گزارش مديريتی کلیک کنید.

ــرفت واقعی  ــرفت برنامه ای و پیش ــه ای پیش ــربرگ اول، s-curve مقايس در س
پروژه ای ترسیم می شود.

در سربرگ دوم، نمودار ستونی مقايسه پیشرفت فعالیت ها  نمايش داده می شود.
در سربرگ آخر، نمودار پای مقايسه ای هزينه فعالیت ها  چاپ می شود.
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بخش هجدهم: مدیریت کاربران
اين قسمت از نرم افزار برای تعیین سطح دسترسی برای کاربرانی ايجاد شده است 
ــتم می تواند برای  ــده و مدير سیس ــه پايگاه داده آنها بصورت مرکزی تعريف ش ک

پروژه ها ی مورد نظر محدوديت ها يی را در نظر بگیرد.

چگونه سطح دسترسی تعریف کنیم؟
روی مديريت کاربران کلیک کنید.

سپس روی دکمه جديد کلیک کنید.

نام کاربر و رمز عبور را تعیین کنید.
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پروژه ای که می خواهید برای آن سطح دسترسی تعريف کنید را تعیین کنید.

با برداشتن تیک هر قسمت می توانید محدوديتی را برای آن در نظر بگیريد.
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راهنمـای نرم افـزار تَدکـار

بخش نوزدهم: تنظیمات 
روی دکمه تنظیمات کلیک کنید.

تغییر پایگاه داده:
ــا انتخاب اين گزينه می توانید يک پايگاه داده مرکزی ايجاد کنید بدين منظور  ب
ــبکه با »تـدکار « کار می کنند می توانند از يک  ــه تمام کاربرانی که بصورت ش ک

پايگاه داده مرجع استفاده کنند.
ــد )سرور(، IP آن را با  بر روی کامپیوتری که می خواهید پايگاه داده مرکزی باش

روش زير بدست آوريد: 
در صفحه Command Prompt دستور ipconfig را وارد کنید. عددی که در 

شکل زير نمايش داده شده است IP اين کامپیوتر می باشد .

»تدکار « را اجرا کنید.
شماره پورتی که در پايین صفحه اصلی »تدکار «  نمايش داده می شود را ياداشت کنید.
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روی کامپیوترهای کالينت رفته سپس IP و پورت بدست آمده از کامپیوتر سرور را 
بايد در قسمت تغییر پايگاه داده وارد کنید.

بدين منظور روی تغییر پايگاه داده کلیک کنید سپس پايگاه داده شبکه را انتخاب 
کنید سپس IP و پورت سرور را وارد کنید.

سپس دکمه تايید را انتخاب کنید.
 IP ــد در انتهای صفحه اصلی »تدکار «   شماره ــده باش ــتی انجام ش اگر کار به درس

کامپیوتر سرور را در مقابل پايگاه داده درج می کند.
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راهنمـای نرم افـزار تَدکـار

بخش بیستم: چگونه نسخه پشتیبان تهیه کنیم؟
برای ذخیره سازی و بازخوانی پروژه ها  از دو روش  می توان استفاه کرد:

ذخیره سازی پروژه ها 

1. از منوي اصلي برنامه، روی گزينه ذخیره و بازيابی اطالعات کلیک کنید.

2. روی کارت لبه دار ذخیره سازی / بازخوانی کلیک کنید. 

3. روی دکمه ذخیره سازی پروژه ها  کلیک کنید. 

4. پروژه و عنوان پروژه را انتخاب کنید. )می توانید يک، چند و يا همه پروژه ها  
را انتخاب کنید( 

5. بر روی دکمه بنويس کلیک کنید.

6. مسیر ذخیره سازی )Backup( را وارد کنید. 

بازخوانی پروژه ها 

1. از منوي اصلي برنامه، روی گزينه ذخیره و بازيابی اطالعات کلیک کنید.

2. روی کارت لبه دار ذخیره سازی / بازخوانی کلیک کنید. 

3. روی دکمه بازخوانی پروژه ها  کلیک کنید. 

4. مسیر ذخیره سازی )Backup( را وارد کنید.

5. پروژه و عنوان پروژه را انتخاب کنید. )می توانید يک، چند و يا همه پروژه ها  
را انتخاب کنید(. 

6. برروی دکمه بخوان کلیک کنید.

توجه: 
ــزار  »تدکار «   وجود  ــده در نرم اف ــی که پروژه ای با همان نام انتخاب ش در صورت
ــته باشد، برنامه به طور خودکار اخطار  می دهد که "پروژه ... در پایگاه داده  داش
وجود دارد. رونویسی شود" و يا "با نام جدید ذخیره شود". در صورت انتخاب 
ــده جايگزين پروژه موجود در نرم افزار   گزينه "رونویسـی شود" پروژه انتخاب ش
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»تدکار «  می گردد و در صورت انتخاب گزينه "با نام جدید ذخیره شـود" پروژه 
انتخابی را با نام جديد در نرم افزار  »تدکار « ذخیره می کند.

دکمه انصراف کلیه فرايند را Cancel  می کند.

خواندن از فاکس پرو 
ــود را در نرم افزار  فاکس پرو وارد کرده  و می خواهید  ــی که پروژه های خ در صورت

در نرم افزار »تدکار « بخوانید:

ــه، روی گزينه ذخیره و بازيابی اطالعات کلیک  ــدا، از منوي اصلي برنام 1. ابت
کنید.

2. روی کارت لبه دار خواندن از فاکس پرو کلیک کنید. 

3. روی دکمه خواندن از فاکس پرو کلیک کنید. 

4. مسیر پروژه های فاکس پرو را انتخاب کنید.

5. فايل Moshp.dbf را انتخاب کنید.

6. پروژه يا پروژه ها ی مورد نظر را انتخاب کنید.

7. برروی دکمه تايید، کلیک کنید.

8. دکمه خروج را انتخاب کنید.
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بخش بیست و یکم: چگونه ویندوز خود را فارسی کنیم؟

Windows XP مراحل فارسي سازی
Start g Control Panel g  Date, Time, Language and Regional 
Options g Regional and Language Options

Language کارت لبه دار
Supplemental Language Support  g Install Files For Complex 
Script and Right-to-left Languages g Apply g Ok

Regional Option کارت لبه دار
Standard and Formats g Farsi & Location g Iran gApply gOk

 Advance کارت لبه دار
Language For non- Unicode Programs g Farsi g Apply g Ok

فارسی سازی ویندوز ویستا VISTA – ویندوز 7
1. از منوی Control Panel، زRegion and language Options را انتخاب 

کنید. 
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ــمـــــت  قس روی  و  ــه  رفتـــــ  Administrativeز  ،Tab در  ــــپـس  س  .2
…Change system locale، کلیک کنید.

ــه "Persian" را  ــره User Account control continue گزين 3. در پنج
انتخاب کنید.

4. سیستم به طور خودکار Restart می شود.
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راهنمـای نرم افـزار تَدکـار

فارسی سازی ویندوز 8
1. از منوی Control Panel گزينه Region را انتخاب کنید. 

2. سپس در Formats ،Tab رفته و Format: Persian را انتخاب کنید.
ــمــــــت  ــه و روی قس ــپـــس در Administrative ،Tab  رفتــــ 3. س

…Change system locale، کلیک کنید.

  Persian را   Current system locale ،Region settings ــره 4. در پنج
انتخاب کنید.  

5. سپس روی دکمه Restart now کلیک کنید.
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بخش بیست و دوم: چگونه قفل سخت افزاری را نصب کنیم؟

نصب قفل سخت افزاری در ویندوز ویستا
بعد از نصب نرم افزار »تدکار « لطفا مراحل زير را برای نصب قفل انجام دهید.

1. در START منوی Control Panel را باز کنید .
 User Accounts and Family Safety روی گزينه Control Panel 2. در پنجره

کلیک کنید.
3. پس از کلیک  بر روی گزينه User Accounts and Family Safety روی 

گزينه User Accounts کلیک کنید.
ــک  ــه Turn User Account Control on or off کلی ــپس روی گزين 4. س

کنید.
ــک عبارت  ــره Turn User Account Control on or off تیــ 5. در پنجــ
ــه Ok را  ــد و گزين … Use User Account Control (UAC) TO را برداري

انتخاب کنید و سپس سیستم را Restart کنید.

نصب قفل سخت افزاری در ویندوز 7
بعد از نصب نرم افزار لطفا مراحل زير را برای نصب قفل انجام دهید.

1. در Start منوی Control Panel را باز کنید .
2. در پنجره Control Panel روی گزينه User Account کلیک کنید.
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3. روی گزينه Change User Account Control کلیک کنید.

4. سپس Slide Bar را به سمت Never notify حرکت دهید. 



156www.tadkar.com

5. سپس روی دکمه Restart Now کلیک کنید.
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