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 دوره جامع مترور حرفه ای
      

نفــــر 1550: 1399تعداد دانش پذیر تا تاریخ بهمن   

 فهرست مطالب دوره جامع مترور حرفه ای

 

 شامل چـــــهار مـــــاه آموزشــــی

 با موضــــــوعـــــات؛

 خوانی و متره سازه های بتنی و فوالدینقشه  -
 مصالح شناسی و روش های اجرا -
 تفسیر فهرست بهای رشته ابنیه -
 آحاد بها  صورت وضعیت نویسی کارکرد و تعدیل -
 دفترفنی در پروژه( روزمرگی ها و وظایف نیرویمینی دوره ی دفترفنی چی ) -
 هزارمتر مربعی میرمهنا کیش( 32هزار مترمربعی ساری مال و  295)برگرفته از پروژه  مینی دوره ی اجرای ساختمان -

 "100تا  0و  آموزش پروژه محور جلسه 134"

 مولف و مدرس؛

 مهندس محـــمـــــد کــــــرایـــــــلو
 )مدیر مجموعه مهندسی و آموزشی همیار مترور(

 (یتاسیسات)کارشناس برگزیده انجمن شرکت های ساختمانی و 
 )مدرس دوره های حضوری امور پیمان ها، تفسیر فهرست بهای رشته ابنیه، متره و برآورد  و تهیه صورت وضعیت(

 )عضو کمیته تالیف دوره جامع امور پیمان ها(
 )مولف دوره جامع نرم افزارهای متره و برآورد(

 و ....

 برآورد در کشور هستید کهتنها دوره آموزشی متره و  شما در حال مطالعه سرفصلتوجه: 

و مدیر پروژه بازنگری فهرست بهای سازمان و برنامه و بودجه  سازمان برنامه و بودجه توسط کارشناس شورای عالی فنی
 توصیه شده است. ن های کارفرمایی کشور، به شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکار و سازما
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 جزئیات مرتبط با مـــــــاه اول آمـــــوزش
 

 Session 1 :مفاهیم پایه و مقدماتی متره و برآورد 

 Session 1-1 :مفاهیم پایه و مقدماتی امور پیمان ها  

 Session 2 : فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه دستورالعمل کاربردتفسیر  

 Session 3 :مفاهیم مرتبط با کار جدید و قیمت جدید 

 Session 4 :  رشته ابنیه ی واحد پایهکلیات فهرست بهاتفسیر 

 Session 5: )تفسیر  مقدمه فصل اول فهرست بها )عملیات تخریب  

 Session 6 : )تفسیر ردیف های فصل اول فهرست بها )عملیات تخریب 

 Session 7 :)تفسیر مقدمه فصل دوم فهرست بها )عملیات خاکی با دست 

 Session 8 :  دست(تفسیر ردیف های فصل دوم فهرست بها )عملیات خاکی با 

 Session 9:   )تفسیر مقدمه فصل سوم فهرست بها )عملیات خاکی با ماشین 

 Session 10 :  فصل سوم فهرست بها )عملیات خاکی با ماشین( مقدمهتفسیر 

 Session 11: )مروری بر روش اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ )ویدیو عملیات های اجرایی 

 Session 12: )مروری بر روش اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ )ویدیو عملیات های اجرایی 

 Session 13 :)مروری بر روش اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ )ویدیو عملیات های اجرایی 

 Session 14 :)مروری بر روش اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ )ویدیو عملیات های اجرایی 

 Session 15 :)مروری بر روش اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ )ویدیو عملیات های اجرایی 

 Session 16 :)مروری بر روش اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ )ویدیو عملیات های اجرایی 

 Session 17 :)مروری بر روش اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ )ویدیو عملیات های اجرایی 

 Session 18 :)تفسیر مقدمه فصل فصل سوم فهرست بها )عملیات خاکی با ماشین 

 Session 18-1 :)تفسیر ردیف های فصل سوم فهرست بها )عملیات خاکی با ماشین 

 Session 19: عملیات خاکی با دست نقشه خوانی و متره 

 Session 19-2 :کلیاتی از اکسل برای تهیه فرم های مرتبط با ریزمتره تا صورت وضعیت 
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 Session 19-3 :کلیاتی از اکسل برای تهیه فرم های مرتبط با ریزمتره تا صورت وضعیت 

 Session 19-4 :کلیاتی از اکسل برای تهیه فرم های مرتبط با ریزمتره تا صورت وضعیت 

 Session 19-5 :کلیاتی از اکسل برای تهیه فرم های مرتبط با ریزمتره تا صورت وضعیت 

 :Session 20 عملیات خاکی با ماشین نقشه خوانی و متره 

 Session 21: عملیات بنایی با سنگ(مقدمه و ردیف های فصل چهارم  تفسیر( 

 Session 22 :)نقشه خوانی و متره فونداسیون )قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی  

 Session 23 :  فهرست بها )قالب بندی چوبی(تفسیر مقدمه فصل پنجم 

 Session 23-1: قالب بندی غیرفوالدی( بها تغییرات فصل پنجم فهرست( 

 Session 24: فهرست بها )قالب بندی فلزی( تفسیر مقدمه فصل ششم 

 Session 25:  تفسیر ردیف های فصل پنجم و ششم فهرست بها  

 Session 26 :)تفسیر مقدمه فصل هفتم فهرست بها )کارهای فوالدی با میلگرد 

 Session 27: فهرست بها )کارهای فوالدی با میلگرد( تفسیر ردیف های فصل هفتم 

 Session 28 :در سازه های بتنیآرماتور های تیر و ستون  نقشه خوانی و متره 

 Session 29 :  فهرست بها )بتن درجا( تفسیر مقدمه فصل هشتم 

 Session 30:  فهرست بها )بتن درجا( فصل هشتم  ردیف هایتفسیر 

 Session B :بیزینس مهندسی 

 Session B 2 :بیزینس مهندسی 

 Session B 3 : مهندسیبیزینس 
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 جزئیات مرتبط با مـــــــاه دوم آمـــــوزش 
 Session 31 :در سازه بتنیو بتن ریزی تیر و ستون  قالب بندی نقشه خوانی و متره 

 Session 32 :در سازه بتنیو بتن ریزی تیر و ستون  قالب بندی نقشه خوانی و متره 

 Session 33 :فهرست بها )کارهای فوالدی سنگین( تفسیر مقدمه فصل نهم 

 :Session 34 فهرست بها )کارهای فوالدی سنگین( تفسیر مقدمه فصل نهم 

 :Session 35 فهرست بها )کارهای فوالدی سنگین( تفسیر مقدمه فصل نهم 

 Session 36 :فهرست بها )کارهای فوالدی سنگین( تفسیر ردیف های فصل نهم 

 Session 37 : اجرا و کلیات متره سازه های فوالدی مروری بر جزئیات  

 :Session 38   فهرست بها )سقف بتنی( تفسیر مقدمه و ردیف های فصل دهم 

 Session 39:  نقشه خوانی  و متره سقف های تیرچه و بلوک  

 Session 40 :نقشه خوانی  و متره سقف های تیرچه و بلوک  

 Session 41 : کار( . فهرست بها )مصالح پای1تفسیر پیوست  

 Session 42 : فهرست بها )ضریب طبقات(2تفسیر پیوست . 

 :Session 43 مروری  بر ضریب ارتفاع در فهارس بهای گذشته 

 Session 44 : (شرح اقالم هزینه های باالسری. فهرست بها )3تفسیر پیوست 

 :Session  45   (دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. فهرست بها )4تفسیر پیوست 

 :Session 46  (دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. فهرست بها )4پیوست   تفسیر 

 :Session 47   (دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. فهرست بها )4تفسیر پیوست 

 Session 48 : 76574تفسیر و تهیه صورت وضعیت کارکرد مطابق با بخشنامه  

 :Session 49  76574مطابق با بخشنامه  تفسیر و تهیه صورت وضعیت کارکرد 

 Session 50 : 173073تفسیر و تهیه صورت وضعیت تعدیل مطابق با بخشنامه 

 Session 51 : 173073تفسیر و تهیه صورت وضعیت تعدیل مطابق با بخشنامه 
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 Session 52 : 173073تفسیر و تهیه صورت وضعیت تعدیل مطابق با بخشنامه 

 :Session 52-2  تهیه فرم های مرتبط با ریزمتره تا صورت وضعیتکلیاتی از اکسل برای 

 Session 52-3 :کلیاتی از اکسل برای تهیه فرم های مرتبط با ریزمتره تا صورت وضعیت 

 Session 52-4 : باالنس متریال و متره مصالحورکشاپ اجرایی. 

 Session 52-5 :متره مصالح دیوار با آجر فشاری 

 Session 52-6 :در پروژه مثال باالنس متریال  

 Session 52-7: در پروژهنمومه پرمیت  یک تهیه، نکات قراردادی و پرمیت 

 Session 52-8: و نکات قراردادی دستورکار 

 :Session 52-9 توضیحات تکمیلی در خصوص دستورکار و تهیه یک نمونه دستورکار در پروژه 

 Session 52-10: نکات قراردادی صورت جلسات و 

 Session 52-11 : توضیحات تکمیل در خصوص صورت جلسات و تهیه یک نمونه صورت جلسه انجام کار 

 Session 52-12: نحوه تهیه و نکات قراردادیگزارش روزانه ،  

 :Session 52-13  مستند سازی و اهمیت آن در چرخه زمان پروژه 

 Session 52-14: نکات قراردادی و تهیه یک نمونهصورت جلسه ورود و خروج مصالح ، 

 Session B 5:  بیزینس مهندسی 
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 جزئیات مرتبط با مـــــــاه ســــوم آمـــــوزش 
 
 Session 53 :  فهرست بها )آجرکاری و شفته ریزی(تفسیر مقدمه فصل یازدهم 

 Session 54 :  فهرست بها )آجر کاری و شفته ریزی(تفسیر ردیف های فصل یازدهم 

 Session 55 : تیر و ستون فوالدی(متره سازه های فوالدی نقشه خوانی و( 

 Session 56 :)جزئیات اجرایی و نقشه خوانی سازه های فوالدی )از ساخت تا حمل 

 Session 56-1 : ستون های فوالدی(متره سازه های فوالدی نقشه خوانی و( 

 Session 57 :بتن پیش ساخته و بلوک چینی(فصل دوازدهم   های  تفسیر مقدمه و ردیف( 

 Session 58 :بتن پیش ساخته و بلوک چینی(فصل دوازدهم   های  ردیف تفسیر( 

 Session 59 :)تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل سیزدهم از فهرست بها )عایق کاری رطوبتی 

 Session 60 :)تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل سیزدهم از فهرست بها )عایق کاری رطوبتی 

 Session 60-1 : فوالدی( تیرهای)ره سازه های فوالدی متنقشه خوانی و 

 Session 61 : (راه پله فوالدی)متره سازه های فوالدی نقشه خوانی و 

 Session 62 :)تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل چهادهم از فهرست بها )عایق کاری حرارتی 

 Session 63 :)تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل چهادهم از فهرست بها )عایق کاری حرارتی 

 Session 64: )تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل چهادهم از فهرست بها )عایق کاری حرارتی 

 Session 65 : (بادبند)متره سازه های فوالدی نقشه خوانی و 

 Session 66 :)تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل شانزدهم از فهرست بها )کارهای فوالدی سبک 

 Session 67 :انزدهم از فهرست بها )کارهای فوالدی سبک(تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل ش 

 Session 68 :)تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل شانزدهم از فهرست بها )کارهای فوالدی سبک 

 Session 69 : (کرسی چینیسازه و معماری ) مترهنقشه خوانی و 

 Session 70 :)نقشه خوانی و متره سازه و معماری )بلوکاژ 

 Session 71 :)تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل هفدهم از فهرست بها )کارهای آلومینیومی 
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 Session 72 :)تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل هفدهم از فهرست بها )کارهای آلومینیومی 

 Session 73: )تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل هجدهم از فهرست بها )اندودکاری و بندکشی 

 Session 74 :ف های فصل هجدهم از فهرست بها )اندودکاری و بندکشی(تفسیر  مقدمه و ردی 

 Session 75 :)نقشه خوانی و متره سازه و معماری )آجرکاری و دیوارچینی 

 Session 75-1: )نقشه خوانی و متره سازه و معماری )اندودکاری و بندکشی 

 Session 76:  (تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل نوزدهم از فهرست بها )کارهای چوبی 

 :Session 77 )تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل نوزدهم از فهرست بها )کارهای چوبی 

 Session 78 :)تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل بیستم از فهرست بها )کاشی و سرامیک کاری 

 Session 79: )تفسیر  مقدمه و ردیف های فصل بیست و یکم از فهرست بها )فرش موزاییک 

 Session B 6 : مهندسیبیزینس 

 Session B 7 :بیزینس مهندسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ور حرفه ای  دوره جامع متر
نفــــر 1550: 1399تعداد دانش پذیر تا تاریخ بهمن    

 8 

 جزئیات مرتبط با مـــــــاه چــــهــــارم آمـــــوزش 
 

 Session B2b6 :بیزینس مهندسی 

 Session B2b7 :بیزینس مهندسی 

 Session B2b8: بیزینس مهندسی 

 Session 80:   پالک( از فهرست بها  )کارهای سنگی با سنگتفسیر مقدمه فصل بیست و دوم 

 Session 81 :  از فهرست بها  )کارهای سنگی با سنگ پالک(فصل بیست و دوم   مقدمه و ردیف هایتفسیر 

 Session 82 : از فهرست بها  )کارهای سنگی با سنگ پالک(فصل بیست و دوم   مقدمه و ردیف هایتفسیر 

 Session 83 :با پوکه معدنی کف سازی طبقات نقشه خوانی و متره 

 Session 84 : بام با پوکه معدنیکف سازی  نقشه خوانی و متره 

 Session 85  :نقشه خوانی  و متره سفت کاری و نازک کاری در طبقه بام 

 Session 86: از فهرست بها  )کارهای پالستیکی و پلیمری(  سومبیست و و ردیف های فصل  تفسیر مقدمه 

 Session 87 : از فهرست بها  )کارهای پالستیکی و پلیمری(  سومفصل بیست و و ردیف های  مقدمهتفسیر 

 Session 88 : (برش و نصب شیشهاز فهرست بها  )  چهارمبیست و  مقدمه و ردیف های فصلتفسیر 

 Session 89 :(رنگ آمیزیاز فهرست بها  )  پنجمفصل بیست و  و ردیف های تفسیر مقدمه 

 Session 90 :  (رنگ آمیزیاز فهرست بها  )  پنجمفصل بیست و و ردیف های تفسیر مقدمه 

 Session 91 :سقف کاذب نقشه خوانی و متره 

 Session 92 :(زیراساس و اساساز فهرست بها  )  ششمبیست و  و ردیف های تفسیر مقدمه فصل 

 Session 93 :آرماتوربندی پله های بتنی نقشه خوانی و متره 

 Session 94: (آسفالتاز فهرست بها  )  هفتمفصل بیست و  و ردیف های تفسیر مقدمه 

 Session 95 :سنگ کاری  نقشه خوانی و متره 

 Session 96 : (حمل و نقلاز فهرست بها  )  هشتمتفسیر مقدمه فصل بیست و 

 Session 97 : (حمل و نقلاز فهرست بها  )  هشتمتفسیر مقدمه فصل بیست و 
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 Session 98 : (حمل و نقل)  از فهرست بها  هشتمفصل بیست و حل مسائل مرتبط با 

 Session 99 : حائلمتره دیوار نقشه خوانی و 

 Session 100 : حائلمتره دیوار نقشه خوانی و 

 :Session 101 نقشه خوانی و متره چاله آسانسور 

 Session 101-2 :نقشه خوانی و متره چاله آسانسور  

 


