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	راهنمای استفاده از سامانه برآورد هزينه
 برآورد هزينه چيست؟  -

نرم افزاری تحت وب است که با دريافت اطالعات و مشخصات 
ضروری سوله مورد نياز، ميزان مصالح ساختمانی الزم برای 

 ساخت:

 فونداسيون سوله 

 اسکلت فلزی سوله 

 کف سازی سوله 

  و پنجره و وال پست مناسب سولهدرب 

 ديوارهای پيرامونی و داخلی سوله 

 پوشش سقف سوله 

 تاسيسات سوله 

 روشنايی سوله 

را به دقت برآورد کرده و در انتها در قالب پيش فاکتور 
 نمايش ميدهد.

 چگونه کار ميکند؟ -

سامانه برآورد هزينه با لحاظ کردن اطالعات ورودی مربوط به 
بر يت رونمای ظاهری محل احداث سوله، منطقه و چگونگی وضع

مقررات ملی ساختمان برای داخل کشور  6پايه آيين نامه مبحث 

 ASCEو  برای خارج از کشور ميزان بارهای جانبی وارد بر  05‐7
ساختمان را محاسبه کرده، مدلسازی سازه سوله را بر مبنای 

، سازه سوله و ميدهدابعاد و اندازه های داده شده انجام 
فونداسيون مقاوم در برابر آنها را آناليز و طراحی ميکند. 
در اين پروسه ميزان مصرف مصالح ساختمانی (بتن و فوالد) 

و نصب آنها را  ساختطراحی معلوم ميگردد و قيمت مقطوع 

برای وارد شدن روی کادر   ارايه ميدهد. E.P.Cبصورت پيمان 
  ."  کليک کنيدبرآورد هزينه"
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 اسکلت فلزی سوله از دو بخش تشکيل ميگردد:

  الف)  قاب خمشی:

که شامل  (MWFRS)سيستم اصلی مقاوم در برابر بارهای جانبی 
 قطعات اصلی تير و ستونهای سازه ميباشند.

 ب) المانهای ثانويه:

پرلينهای سقفی و  الحاقی و تکميلی تيرهای اصلی،شامل قطعات 

، ميل مهار و ميل بادبند و استراتها و بطور zديواری پروفيل 
کلی هر آنچيزی که غير از تير و ستونهای اصلی قاب خمشی در 

 اسکلت فلزی سوله وجود دارد.

سامانه برآورد هزينه، قيمت نهايی اسکلت فلزی سوله را به 
ميکند و تفکيک قطعات قاب خمشی و المانهای ثانويه برآورد 

 پيش فاکتور نمايش ميدهد.آيتم مجزا از هم در  2قالب در 
"موضوع سفارش" نحوه برآورد قيمت آيتم های ديگر در قسمت 

 شرح داده ميشود.

 مشخصات فردی:مرحله اول؛  -

در اين مرحله وارد نمودن شماره تلفن همراه الزامی است. 
فاکتور سيستم برای مشاهده و دسترسی آسانتر بعدی به پيش 

صادره، شماره پيگيری پيش فاکتور را بهمراه برآورد انجام 
شده به شماره تلفن همراه اعالمی شما اس ام اس ميکند. شما 
با اين شماره برای سيستم شناخته ميشويد و اطالعات بعدی از 

 اين راه برای شما ارسال يا ذخيره ميشوند.

 موضوع سفارش:مرحله دوم؛  -
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 8با انتخاب کردن هر يک از  وانيددر اين مرحله شما ميت
آيتم: فونداسيون، اسکلت فلزی سوله، در و پنجره و وال پست، 
تاسيسات، کف سازی، ديوار کشی، روشنايی و پوشش سقف سوله در 
پايان پروسه هزينه برآورد شده را مشاهده نماييد. برای اين 
منظور روی مربع کنار هر آيتم کليک کنيد تا عالمت تيک ظاهر 

 شود.

 مشخصات عمومی ساختمان:مرحله سوم؛  -

در اين مرحله انتخاب محل احداث، وضعيت توپوگرافيک زمين 
محل احداث ، نوع خاک و کاربری سوله برای تعيين مقادير 
بارهای جانبی وارده و ضرايب محاسباتی مورد نياز ضروری 
است. دقت فرماييد تا قبل از انتخاب شهر، استان انتخاب شده 

 تا شهرها قابل نمايش شوند.باشد 

 مجموع دهانه ها: -

منظور از مجموع دهانه ها، جمع کل مقادير فاصله  آکس به 
 آکس ستونها در هر قاب از سوله ميباشد. 

يعنی مثًال چنانچه سوله مورد نظر شما از يک سالن اصلی با 

 )to ‐Lean(سانتيمتــر و يک بچه سوله  30متر و 22: )1s(دهـانه 

 :2s (با دهانه سانتيمتر تشکيل شده باشد؛ مجموع  10متر و  5 )

سانتيمتر خواهد بود. برای  40متر و  27معادل  (span)دهانه ها 

را در قسمت  40را در قسمت متر و عدد  27اين منظور عدد 
 سانتيمتر وارد نماييد. 

 

                            22.30+5.10=27.40     →             2+s1Span= s 

 انتخاب شکل:مرحله چهارم؛  -

 ابعاد و ناشی از اجرايیمحدوديتهای  علت وجود سيستم به
، سوله های قابل اجرا با اندازه مجموع دهانه های وارد شده
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کاربريهای مختلف از جمله: سردخانه، سالنهای ورزشی، 
کارخانجات، انبار، سالنهای بسته بندی مواد غذايی، استخر و 

بعدی به شما پيشنهاد  3شکلسوله های صنعتی را با نمايش 
برای انتخاب مدل شماتيک سوله ( با تعداد ستون وسط  ميکند.

دلخواه) روی دايره متناظر با شکل مورد نظر کليک کرده تا 
آن به مرحله بعد  شود. پس از شکل شماتيک ثابتمدل انتخاب و 

 برويد.

 

 

 تکميل اطالعاتمرحله پنجم؛  -

در اين مرحله اطالعات تکميلی از موضوعات خواسته شده را 
 وارد نماييد.

تعداد و نوع پنجره، در، نوع ديوار و پوشش سقف را وارد 
نماييد. مقادير روشنايی و تاسيسات و کف سازی متناسب با 

 نياز خود را انتخاب نماييد.

 مشخصات فنی ساختمان:مرحله آخر؛  -

 عاليم اختصاری اين بخش بشرح ذيل ميباشد:

Span است که در بخش مشخصات  : همان محموع دهانه های سوله
 عمومی ساختمان توضيح داده شده است.

nS  مقادير فاصله آکس به آکس ستونهای مجاور در هر يک از :
 قابهای سوله مورد نظر.

nE : )Eave Height( .کمترين مقدار ارتفاع در دهانه 
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nR  :)Ridge Height( بيشترين مقدار ارتفاع در دهانه. 

Slope .شيب سقف : 

nL  :)Length( .طول سوله 

 

در اين قسمت سيستم با دريافت مقادير تعيين کننده اصلی، 
ديگر مقدارها را بصورت اتوماتيک محاسبه کرده و نمايش 

را وارد کند.  slopeو  Eکاربر  ميدهد. مثالً تنها کافيست تا
 بصورت اتوماتيک نمايش داده ميشود.  Rدر اينصورت 

مقادير بر حسب واحد متر را در کادر متر و مقادير برحسب  
ا در کادر سانتيمتر وارد نماييد. بطور ر رواحد سانتيمت

 مثال چنانچه مقدار هفده و نيم متر مورد نظر است؛ در کادر
را وارد  50و در کادر "سانتيمتر" عدد  17"متر" عدد 

 نماييد.

برای اضافه کردن قابليت نصب جرثقيل سقفی به سوله، گزينه 
بار زنده را انتخاب و دکمه جرثقيل سقفی را فعال نماييد. 

ل و ظرفيت جرثقيل را در اينصورت الزم است ارتفاع تير جرثقي
ه کليه ادوات و تيرهای نيز وارد نماييد. بديهی است که هزين

اصلی و فرعی جرثقيل  و نصب و راه اندازی آن جزو سازه سوله 
محسوب نميگردند و سوله تنها قابليت نصب جرثقيل سقفی را 

 دارا خواهد بود.
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در انتها با کليک بر روی کادر نمايش برآورد، شما امکان 
مشاهده هزينه سوله مورد نظر و نيز مشاهده نسخه قابل چاپ 

ش فاکتور را خواهيد داشت. دقت فرماييد بسته به سرعت پي
ثانيه زمان  20اينترنت شما، نمايش برآورد ممکن است تا 
نمايش برآورد، ببرد. لطفا پس از يکبار کليک بر روی کادر 

برای جلوگيری از اختالل و بازگشت به صفحه اول از کليک مجدد 
 خودداری نماييد.

 

- 66566766خانه آفتاب شرق به شماره سامانه پيام کوتاه شرکت 
 در طول روز آماده پاسخگويی ميباشد. 021

 

 

شرکت خانه             سقف صنعت، زير پای شما
 آفتاب شرق

          

 


