
 پروژه هادستورالعمل برآورد هزینه 

 : هدف .1

 /طرح/پروژه يك اجراي هزينه تعيين و محاسبه با مرتبط فعاليتهاي كليه تشريح دستورالعمل، اين تدوين و تهيه از هدف

 . است مشخص كاري يا
 

 : مسئوليت .2

 برحسان  نظاار   مسئوليت و باشد مي قراردادها امور عهدهبر ،/طرحها/ها پروژه اجراي هزينه تعيين و محاسبه مسئوليت

 . باشد مي قراردادها امور رئيس برعهده روش اين اجراي

 

 دامنه کاربرد: .3
 دامنه كاربرد اين دستورالعمل كليه امور مربوط به پرداخت وجوه پروژه را در بر مي گيرد.

 

 : عمليات شرح .4

 : تعاريف ( 1 -4

 و مادار   براساا   مشاخص  خدما  دريافت يا و پروژه يك اجراي هزينه تعيين و محاسبه يعني برآورد : برآورد (الف

 مربوطه محاسباتي منابع از استفاده با كار آن به مربوط اطالعا 

 كارهااي  از يابيش كار مقادير صور  در مندرج مقادير از بيش كار انجام اضافي، كارهاي از منظور : اضافي كارهاي (ب

 . باشد مي ها نقشه در شده داده نشان

 كارهااي  از كمتار  ياا  مقادير صور  در مندرج مقادير از كمتر كار انجام ، كاري كسري از منظور : نقصاني كارهاي (ج

 . باشد مي ها نقشه در شده داده نشان

 . پيمان پيشنهاد زمان به نسبت اجرا زمان در اجرائي كارهاي قيمت تغييرا  مبالغ يعني تعديل : تعدیل (د

 : پيمان يك اوليه برآورد ( 2 -4

 داده واطالعاا   هاا  نقشاه  نماودن  بررسي و رويت همچنين ، پيمان تنظيم واحد در شده تنظيم كتابچه مقادير براسا 

 و بارآورد  مبلغ ، برآورد كل مبلغ آوردن وبدست اوليه برآورد انجام از پس ،گيرد مي صور  پيمان يك اوليه برآورد شده،

 محرماناه  بصور  برآورد واحد توسط " خدما  يا عمليا  اجراي هزينه برآورد " عنوان تحت اي نامه طي پيمان موضوع

 . گردد مي ارسال شركت مناقصا  كميسيون به

 صاور   در آن سارجمع  نيز و برآورد بهاي آحاد گردند، مي تنظيم بهائي دآحا بصور  كه قراردادهايي مورد در : تبصره

 مبلاغ  باه  نسابت  خاود  پيشانهادي  ضاري   اعاالم  به موظف مناقصه در كنندگان شركت و گردد مي درج پيمان مقادير

 . باشند مي كارفرما برآوردي

 : نقصاني يا اضافي کارهاي برآورد ( 3 -4



 از پس " كار مقادير صور  " فرم طبق را نقصاني يا اضافي كارهاي مقادير ، شده انجام كارهاي براسا  اجرائي واحدهاي

 پيمان كتابچه با ارسالي مقادير ابتدا، در . كنند مي ارسال محاسبه و بررسي جهت برآورد واحد به مربوطه مسئولين تائيد

 . گردد مي محسوب كاري اضافه نباشد، پيمانكار اوليه تعهدا  جزء ارسالي كارهاي چنانچه و شده داده مطابقت اوليه

 ناواقص " فرم طي مربوطه اشكاال  ، باشد اشكاالتي يا و نواقص داراي ، برآورد واحد به ارسالي كارهاي چنانچه ( تبصره

 . شود مي داده عود  اجرائي واحد به نقص رفع جهت " نقصاني/ اضافي كارهاي برآورد جهت ارسالي مدار 

 : اجرائي کارهاي هزينه برآورد اعالم ( 4 -4

 كسار  و كااري  اضافه برآورد" فرم طي ، نقصاني و اضافي كارهاي برآورد مبالغ ، ارسالي كارهاي محاسبه و بررسي از پس

 مذكور فرم از نسخه يك همراه به نيز محاسباتي مدار  كپي همچنين . گردد مي اعالم مربوطه اجرائي واحد به " كاري

 . گردد مي ارسال مالي امور به

 شاده  انجاام  كارهاي هزينه پرداخت و پيماني اسناد در استفاده جهت: )تفكيكي درصد(پروژه کار اجزاء درصد ( 5 -4

 : گردد مي زيرتهيه بشرح برآورد واحد توسط كار اجزاء درصد ، مربوطه وضعيتهاي صور  در پيمانكار توسط

 : تفكيكي درصد محاسبه نحوه

 : كنيم مي رامحاسبه تفكيكي درصد ضري  ابتدا زير رابطه طبق

 كارگاه برچيدن و تجهيز بدون خام كل جمع/(كار درصد كل– برچيدن و تجهيز درصد)

 را پيمان كتابچه رديفهاي از يك هر تفكيكي درصد و نموده اعمال ها قيمت رديف از يك هر در را حاصله ضري  سپس 

 كاار  اجازاء  درصد جدول " فرم در را مربوطه درصد رديف شماره و رديف هر عمليا  شرح آن از پس . آوريم مي بدست

 . گردد مي بايگاني (قرارداد) پيمان پرونده در نسخه ويك ارسال اجرائي واحد به آن از نسخه يك و كرده ثبت " پروژه

 كارگااه  برچيادن  و تجهياز  درصاد  گارفتن  درنظار  باا  ، پيمان دريك آمده بدست درصدهاي كل جمع است ذكر به الزم

 . گردد ( 100 ) صد برابر بايستي

 . ندارد تفكيكي درصد به نيازي باشند شده تنظيم بهايي آحاد بصور  كه قراردادهائي (تبصره

 : گيرد مي قرار پيمانكار اختيار در مدير پروژه توسط که تجهيزاتي و خدمات هزينه برآورد ( 6 -4

 پيمانكاار  اختياار  در را خاود  امكاناا   برخيمدير پروژه  پوشش آزمايشا  بخصوص ، خاص كارهاي از برخي انجام براي

 واحد و نموده ارسال برآورد واحد به را پيمانكار استفاده مورد وسايل و افراد ليست اجرائي واحد و دهد مي قرار نظر مورد

 كارفرما توسط كه تجهيزاتي و خدما  هزينه برآورد " فرم طبق و محاسبه را استفاده مورد وامكانا  نفرا  هزينه برآورد

 . نمايد مي اعالم ، پيمانكار مطالبا  از كسر جهت اجرائي واحد به آن از نسخه يك و مالي امور به

 : ها پروژه در مصرفي سيمان و آالت آهن التفاوت مابه هزينه برآورد ( 7 -4

 اولياه  بارآورد  در قيمات  افازايش  ايان  كه شده مواجه زيادي قيمت افزايش با وسيمان آال  آهن اخير سال چند درطي

 آهن از كه اجرائي كارهاي براي ، ريزي برنامه و مديريت سازمان بهاي فهرست در ) است نشده منظور پيمانكار و شركت

 افازايش  باعا   قيمت افزايش اين و (است شده گرفته نظر در دولتي و پايه نرخهاي ، نمايند مي استفاده سيمان و آال 

 صاور   در) پاروژه،  هزيناه  تعاديل  همچناين  و آن جباران  جهات  كاه  گردد مي ( ها پروژه) طرحها اجرائي هاي هزينه

 اال  آهن التفاو  مابه هزينه برآورد" فرم وطبق محاسبه برآورد واحد توسط فوق هزينه ذيربط هاي بخشنامه طبق(تعلق

 . نمايد مي اعالم اجرائي هاي واحد به " مصرفي سيمان در

 : تعديل محاسبه ( 8 -4



 و  غاذ  ، انتقاال  خاط  ، انشاعابا   و شابكه  ، سااختماني (كاار  آن به مربوط مشخص فرمولهاي براسا  تعديل محاسبا 

 . گردد مي پرداخت ذيربط پيمانكار به تعلق صور  در و گردد مي محاسبه اعالم هاي شاخص و ها بخشنامه

 : مستندات .5

 فرم پيشنهاد هزينه پروژه ( 1.5

 . كار مقادير صور  فرم ( 2.5

 . نقصاني / اضافي كارهاي برآورد جهت ارسالي مدار  نواقص فرم ( 3.5

 . كاري كسر و كاري اضافه برآورد فرم ( 4.5

  است گرفته قرار پيمانكار اختيار در كارفرما توسط كه تجهيزاتي و خدما  فرم ( 5.5

 . پيمان عمومي شرايط دستورالعمل ( 6.5

 

 
 

  



 فرم پيشنهاد هزینه پروژه
 بندي و برآورد هزینه اجراي پروژه:برنامه زمان

 

 توضيحات
 هزینه تقریبي

 )ميليون ریال(

 مدت

 )ماه(
 مرحله شرح مرحله

    1 

    2 

    3 

    4 

     

    n 

  جمع   

 حا :ضيتو

  پيش نياز  1به عنوان مثال مرحله را به گونه اي تعريف كنيد كه هر مرحله پيش نياز مرحله بعد باشد. )لطفاً مراحل پروژه

 (د.باش 3پيش نياز مرحله  2و مرحله  2مرحله 

        لطفاً دقت كنيد جمع كل هزينه ها و زمان هايي كه براي هر مرحله اعالم كرده ايد باا ماد  زماان اجاراي پاروژه و كال

 بر باشد.اعتبار پروژه برا

  

 هزینه هاي پرسنلي پروژه:
 

 حق الزحمه ساعتي)ریال( جمع)ميليون ریال(
ساااعات كاراشااتدال در 

 طرح
 رشته تحصيلي -آخرین مدرك

مساااا لي  در 

 طرح
 ردیف

       

      

    جمع كل )ميليون ریال(  

 

 بهاي ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز:

فقط هزينه ماشين آال  و تجهيزا  مجاز طبق دستورالعمل در قال  اين رديف بودجه قابل تامين است، لذا از ذكر هزيناه تجهيزاتاي    توجه:*

 كه در ساخت يا توليد نمونه محصول بكار نمي روند، خودداري فرماييد.
 

 مواد مصرفي: يهزینه ها
 

 

*ضروري است هزينه هايي كه در قال  هيچيك از جداول فوق قابل ذكر نيستند، با ذكر عنوان  و بصور  دقيق در جدول زيار تعرياف شاوند.    

 بديهي است اين فبيل هزينه ها درصد ناچيزي از هزينه هاي كل پروژه مي باشند.

 ردیف ماشين آالت و تجهيزاتنوع  مقدار/تعداد قيم  واحد مبلغ كل

    ميليون ریال ميليون ریال

     

   جمع كل  

 مقدار / تعداد واحد قيم  واحد مبلغ كل
 نام ماده/ قطعه

 ردیف

 ریال ميليون ریال

      

    جمع كل  



 

 ها:سایر هزینه 
 

 ميزان هزینه
 ردیف نوع هزینه

 ميليون ریال

   

  جمع كل 

 
 

 برآورد جمع كل هزینه ها:
 

 ميزان هزینه
 ردیف نوع هزینه

 ميليون ریال

 1 كل هزینه هاي ماشين آالت و تجهيزات 

 2 كل هزینه هاي پرسنلي 

 3 كل هزینه هاي مواد مصرفي 

 4 سایر هزینه ها 

  جمع كل 

     

 یادآوري:       
 .در صور  نياز به فضاي بيشتر براي پاسخ به سؤاال  از برگه سفيد استفاده و آنرا  پيوست نماييد 

  .پيشينه مجري و همكاران و فايل الكترونيكي كليه مدار  ضميمه شود 

 

 


