
راهنمای استفاده از فهرست 
، بهای تجمیعی راه و باند 

و آنالیز تجمیعی راه برآورد 

یاولین طراح و تولیدکننده رنم افزاراهی عمران 



ابتدا در منوی طرح پروژه پیمان ، پروژه را تعریف کرده  و 
سپس اطالعات را .سال مبنای فهرست بهارا مشخص کنید

.نماییدذخیره 

گام 
اول



گام 
دوم

از صفحه اصلی برنامه منوی برآورد را انتخاب کرده 
تجمیعیسپس از پنجره بازشده گزینه برآورد و 

نماییدراه و باند را انتخاب 



گام 
سوم

پروژه های تعریف شده باز می شود لیست  
نماییدپروژه مورد نظر را را انتخاب 



گام 
چهارم

درج اطالعات فهرست تجمیعی باز میشود ، دراینپنجره 
پنجره دو صفحه وجوددارد ، صفحه ساختار ردیف های 

. تجمیعی و دیگری ردیف های برآورد



گام 
پنجم

با ردیف های برآورد ، دکمه برآورد را انتخاب نمایید ودرصفحه 
، شما انتخاب این گزینه پنجره ورود اطالعات برآورد باز میشود

د می توانید دراین پنجره ردیف های فهرست بهایی راه و بان
ا سپس اطالعات ر. سال مربوطه همراه با مقادیر وارد نمایید 

.  ذخیره کنید و از این پنجره خارج شوید 



گام 
ششم

در صفحه ساختار ردیف های تجمیعی ، دکمه افزودن ردیف
های تجمیعی را بزنید ، درصفحه بازشده ردیف فهرست

س تجمیعی را انتخاب کرده و مقدار آن را وارد نمایید ، سپ
تار گزینه انتخاب را بزنید ، ردیف مورد نظر به صفحه ساخ

.  ردیف های تجمیعی اضافه می شود



گام 
هفتم

هایبرای ارتباط دادن ردیف های تجمیعی به ردیف 
برآورد راه ، ابتدا روی ردیف تجمیعی قرار گرفته 

را ردیف های  فهرست راهیا ردیف سپس درصفحه مقابل و 
ب انتخاب کرده و گزینه ارتباط را بزنید ، به همین ترتی

تمامی ردیف های تجمیعی را به ردیف های را ه ارتباط 
. دهید



گام 
هشتم

اعمال ضرایب پروژه به ردیف های تجمیعی جهت 
کردهانتخاب را )(FXدرهمین پنجره دکمه ضرایب 

.  و ضرایب مربوط به پروژه را اعمال نمایید



گام 
نهم

برآورد تجمیعی را انتخاب کرده ، صفحه برآورد دکمه 
نمایش تجمیعی بازمیشود، مقادیر و محاسبات ردیف تجمیعی

جهت .داده می شود ، سپس اطالعات را ذخیره نمایید 
خاب دریافت گزارش از برآورد تجمیعی گزینه پرینت را انت

.  نمایید



گام 
دهم

آنالیز ردیف های تجمیعی در همین پنجره گزینه جهت 
د را انتخاب کرده  و سپس پنجره جستجوی برآورآنالیز 

آنالیز ردیف های تجمیعی باز شده  ،گزینه جهت 
آنالیز از مرجع را انتخاب کنید نقل 



نماییدبازشده گزینه بله را انتخاب درپنجره 
انتخاب و وارد جدولدکمه مشاهده آنالیز را سپس 
تجربه بهای اقالم کار می شود و آنالیز ردیف 5شماره 

. تجمیعی نمایان می شود

گام 
یازدهم



برای مشاهده آنالیز ردیف های که به ردیف تجمیعی 
می توانید از دکمه مشاهده آنالیز ردیف های . لینک شده اند 

سپس لیست ردیف همراه با .مرتبط شده را انتخاب نمایید
. آنالیز نمایش داده می شود

گام 
دوازدهم



جهت دریافت گزارشات و جدول مناقصه درصفحه جستجوی 
برآورد گزینه گزارش را انتخاب کرده 

76574آنالیز تجمیعی را بر اساس بخشنامه گزارشات 

گام 
سیزدهم



گام 
چهاردهم

همراه با فرمهای جدول 1232579/96اساس بخشنامه یا بر 
. تهیه کنید 6تا 1



نمونه گزارش های برآورد تجمیعی



نمونه گزارش های برآورد تجمیعی



961232579نمونه گزارش های بخشنامه 



961232579نمونه گزارش های بخشنامه 



961232579نمونه گزارش های بخشنامه 



76574نمونه گزارش های بخشنامه 



76574نمونه گزارش های بخشنامه 



www.aien.net


