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   كاربرد دستورالعمل
  

،  ، كليات) كاربرد دستورالعمل (  دستورالعمل ، اين شود، شامل  مي  ناميده  ابنيه  بهاي اختصار فهرست  به  كه  ابنيه  رشته  واحد پايه  بهاي فهرست. 1
  :  زير است شرح  ا، به به  فهرست هاي ها و پيوست  واحد رديف  و بهاي ها، شرح  فصل مقدمه
  .كار  پاي مصالح) 1  پيوست
  .  طبقات  ضريب)2  پيوست
  .  باالسري هاي  هزينه  اقالم شرح) 3  پيوست
  .  كارگاه  تجهيز و برچيدن دستورالعمل) 4  پيوست
  كارهاي جديد) 5پيوست 

   كار بها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه نحوه. 2
  در مـواردي .  دهـد   را پوشش و ابنيه صنعتي       ابنيه   رشته   كارهاي   عمومي   اقالم   كه   است   شده   تهيه  نحوي  بها، به    فهرست   اين  هاي  رديف  حشر .1ـ2
  مناسـب   ديـف  ر   نكنـد، شـرح      بها تطبيق    فهرست   اين  هاي  رديف   با شرح    آن   اقالم   مورد نياز كار باشد، كه      اي   ويژه   و اجرايي    فني   مشخصات  كه

  هاي رديف  عنوان  و به   مشخص  ستاره ، با عالمتها  رديف اين. شود  مي  جديد درج  رديف ، با شماره  مربوط  گروه  ودر انتهاي ، تهيه  اقالم  آن براي
 و در     محاسبه ،ه مبناي اين فهرست   هاي دور   و بر اساس قيمت     قيمت   تجزيه  دار، با روش     ستاره  هاي  رديف واحد    بهاي. شوند   مي  دار ناميده   ستاره

   مقدمـه   انتهـاي     و به    تهيه   الزم  دار مورد نياز باشد، متن       ستاره  هاي  رديف   پرداخت   براي   دستورالعملي  هرگاه. شود   مي   مورد نظر درج    برابر رديف 
  .شود  مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط فصل
، ها  آن ماهيت  به  با توجه  هر فصل هاي رديف،   جديد هاي رديف   درج  مورد نياز و امكان هاي رديف  به  دسترسي منظور سهولت به .2ـ2
  ترتيب  به  كه  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست هاي رديف  شماره.   است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره اي  جداگانه يها  يا زير فصلها گروه به

 يا زير   در هر گروه  رديف  شماره  آخر به  و دو رقم  يا زير فصل  گروه  شماره  به  بعدي ، دو رقم  فصل ه شمار  به  اول ، دو رقم  چپ از سمت
  .  است  شده  داده ،اختصاص فصل

  يا روش،  يهاي رديف يا   واحد رديف  از بهاي  درصدي صورت  بهها  آن ، بهايها  فصل  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك براي .3ـ2
   تعيين روش  به  كه  واحد آن  شود و بهاي بيني  پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره اي  جداگانه ، بايد رديف  است  شده ديگر، تعيين

) يا كسر(يك اضافه صورتي كه براي تعيين بهاي واحد يك قلم از كار، بيش از در .  شود  درج  ياد شده  رديف ، در مقابلشود  مي  محاسبه شده
  .شوند  مي  محسوب  پايه هاي رديف   اقالم اين. بها پيش بيني شده باشد، جمع جبري اضافه يا كسر بها مالك عمل خواهد بود

، 1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به  بهاي ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  در اينها  آن  شرح  كه يهاي رديف واحد  بهاي .4ـ2
  .شوند  مي دار محسوب  ستاره هاي رديف نيز   اقالم شوند و اين  مي تعيين

  ، بايد هنگام4ـ2 بند   موضوع ه غيرپاي هاي رديف واحد  ، و بهاي)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع  غيرپايه هاي رديف واحد   و بهاي شرح .5ـ2
  . برسد  اجرايي تگاه دس تصويب  كار، به  اجراي  برآورد هزينه بررسي

  هاي  برآورد رديف  مبلغ  جمع  به ، نسبت دار ستاره  هاي  برآورد رديف  مبلغ جمعشود، چنانچه  از طريق مناقصه واگذار مي   كه در كارهايي .6ـ2
  دستگاه الزم است درصد باشد،) 20(يست ب بيشتر از ،   رشتهاين در ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  اعمالبدون)   و غيرپايه پايه(  بها  فهرست
،   مربوط  قيمت  با تجزيه همراهپس از تصويب،  را،   رشته  در آن دار هستار  هاي رديفتمامي  واحد   و بهاي ، شرح   مناقصه  از انجام  قبل اجرايي

   توسط  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس ارسال  و نظارت راهبردي رييس جمهورريزي برنامهمعاونت  در،   فني  عالي  شورايبه دبيرخانه
  .درصد خواهد بود) 10(شود، سقف ياد شده ده   در كارهايي كه از طريق ترك مناقصه واگذار مي. قرار گيرد  عمل ، مالك  فني  عالي شوراي
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   زير، طبق هاي  و هزينهها ، ضريب آن   به  مربوط ه پاي غير هاي رديف بها و   فهرست  اين هاي رديف واحد   بهاي جمع  برآورد، به  تهيه هنگام .7ـ2
  .شود  مي ، اعمال8ـ2 در بند   شده  تعيين روش

  2   پيوست  دستورالعمل ، مطابق   طبقات ضريب .1ـ7ـ2
يي كه به صورت مناقصه و  براي كارها30/1، برابر   است  شده  درج3   راهنما در پيوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري ضريب .2ـ7ـ2

  .شوند  براي كارهايي كه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي20/1برابر 
  .4   پيوست  دستورالعمل  مطابق  كارگاه  تجهيز و برچيدن هزينه .3ـ7ـ2
  هاي رديف   و بر حسب  شده ، محاسبه فني   و مشخصات  اجرايي هاي  نقشه ، بر اساس  آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي ه برآورد هزين براي .8ـ2

 ها  رديف  واحد، مقدار و مبلغ ، واحد، بهاي ، شرح  شماره  شامل  كه فهرستي. شود  مي گيري ، اندازه  مربوط  غير پايه هاي رديف بها و   فهرست اين
  .شود  مي ، تهيه ستا

،   فصل ، مبلغ هر فصل  به  مربوط هاي رديف   مبلغ از جمع .   است   رديف  واحد آن    مقدار در بهاي     ضرب  ، حاصل    هر رديف   ، مبلغ    فهرست  در اين 
  ضـريب  و ) مـورد   بر حـسب   (  طبقات  ضريب. آيد   مي  دست   كار موردنظر، به     بها براي    فهرست  هاي  رديف   مبلغ  جمع ،ها   فصل   مبالغ  و از جمع  
  ، برآورد هزينه    شود، نتيجه    مي   اضافه  آن  ، به    كارگاه   تجهيز و برچيدن    ، و هزينه     شده  ضرب   در پي    پي  صورت  ها به    رديف   مبلغ  جمع   به،   باالسري
 بهـا      فهرسـت  2   مـورد پيوسـت     بر حـسب  و   5  و 4،  3  ،1  هاي  ها و پيوست     فصل  ، مقدمه   ، كليات   شده  ياد  مدارك   به. بود  كار خواهد   اجراي
  .شود  مي  ناميده،) كار  اجراي هبرآورد هزين(منضم به پيمان   بها و مقاديركار  فهرست انعنو  ، به شده   تهيه ، مجموعه  شده ضميمه

  ، كه  است  شده تهيهيي ها  ساختمان  سازي  محوطه  عمليات  براي  منظور استفاده ، به  با ماشين  خاكي  عمليات  فصل هاي رديف  قيمت .3
  رو، در محوطه از اين. شود   ميها  آن  اسمي  راندمان  به  از دسترسي  كار، مانع  حجم  يا محدوديت آالت  ماشين  عمل  شعاع محدوديت

   خاكي  عمليات  فصل ، بايد بر اساس  فصل  اين  به  مربوط  عمليات ه، برآورد هزينها  سازي  را ندارند، مانند آماده  ياد شده  شرايط  كه ييها سازي
  . شود ، تهيه  فرودگاهدآهن و بان راه، راه   رشته ه واحد پاي  بهاي  فهرست با ماشين

 از   آسفالتي ، خريد بتن  و همچنين  و اساس  زير اساس  خريد مصالح ، بر مبناي  و آسفالت  و اساس  زير اساس يها  فصل هاي رديف  قيمت .4
   اين  به  مربوط  كارهاي  برآورد حجم ، كه  است  شده  تهيه بنيه ا  كارهاي  سازي  در محوطه  منظور استفاده ، به  آسفالت ه توليد يا كارخان محل
 باشد   در حديها  فصل  اين  به  مربوط  كارهاي  حجم  كه  نباشد، در مواردي  توجهي  و قابل  كننده  تعيين ، رقمها  فصل  از اين  يا هر يكها فصل
   بتن  منظور تهيه  به  آسفالت  كارخانه  و تجهيزات  و آسفالت ، اساس  زير اساس  سنگي  مصالح  تهيه  مورد نياز براي  استقرار تجهيزات كه

   دستگاه ، بايد با تصويب  ياد شده يها  از فصل  هر يك  به  مربوط  عمليات ه مورد برآورد هزين  باشد، بر حسب بيني  و پيش  توجه ، قابل آسفالتي
  . شود ، تهيه  فرودگاهدآهن و بان راه، راه  رشته  ه واحد پاي  بهاي  فهرست  بر اساس اجرايي

راه،    رشته ه واحد پاي  بهاي  از فهرست ، با استفاده  ياد شده  عمليات  اجراي ه، هزين  نياز است كوبي  و شمع  حفاري  عمليات  به  كه در كارهايي .5
  .شود  مي ، تهيه آهن و بان فرودگاه راه
   اطالعاتي  هر نوع طور كلي  و بهها  آن  تهيه  و منبع ، وتجهيزات  مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه مهندس .6

 و در   باشد، تهيه  داشته  آگاهي آن  به  نسبت  پيشنهاد قيمت  ارائه  پيمانكار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قيمت  را، كهها  آن درباره
  . كند  درج  پيمان  خصوصي  فني مشخصات

 بها و مقادير يا برآورد  ، فهرست  مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك ، بيشها  آن  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه در كارهايي .7
   تهيه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته يك  به  مربوط  از كار كه  هر بخش  اجراي هزينه
 برآورد   خالصه  با برگ شود، همراه  مي  كار تهيه  مختلف يها  بخش  براي  ترتيب اين  به  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه فهرست. شود مي
   اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست عنوان ، به است   منعكس  نيز در آن  جمع صورت  و به تفكيك  كار به  مختلف يها  برآورد بخش كه

  .شود  مي تهيه) ها  رشته تمام( كار   كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  كارها تنها يك  نوع در اين. شوند  مي يكديگر ملحق كار، به
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   مربوط هاي رديف   براساسها  طرح  آن  باشد، هزينه  الزم  خاصي يها ، طرح برداري  منظور خاك  به  خاك  حفاظت  براي در صورتيكه .8
  .شود  و در برآورد منظور مي محاسبه

در زير موارد االمكان  ، سعي شده است حتي1388براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال  .9
گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان متوجه استفاده كنندگان   است عالمتبراي مواردي كه ممكن. اصالحي، عالمت گذاري شود

  .است
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   كليات
  . يكديگر هستند  و مكمل  تفكيك  غير قابل ها، اجزاي  رديف ها و شرح  فصل ه، مقدم مفاد كليات .1
 واحد هر   بهاي ، بلكه  كار نيست  كامل  مشخصات ه كنند ين تعي  تنهايي ، به ها و كليات  فصل ه در مقدم  شده  درج ها و شرح رديف  شرح .2

   فهرست  در اين  شده  تعيين  شود و با مشخصات  انجام  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل در صورتي ها از رديف  يك
  . باشد  داشته  مطابقترديف مورد نظر و بها
   و به تامين  هاي  هزينه  و شامل بودهو ابنيه صنعتي    ابنيه هرشت   به  مربوط  كارهاي  اجراي ه هزين  متوسط بها،  فهرست  اين هاي قيمت .3

،   مصالح  و باراندازي ، حمل ، بارگيري ، تهيه  مورد نياز، شامل  مصالح تامين  همچنين  و ابزار و  آالت ، ماشين  انساني  نيروي كارگيري
  در بهاي)  مورد بر حسب ( اندازي  و راه  آزمايش ههزين.   كار است  كامل ، اجراي  طور كلي به ، و  مصالح ، اتالف ر كارگاه د  مصالح جايي جابه

  .  است  شده بيني  بها پيش  فهرست  اين هاي رديفواحد 
   سختي  بابت  بهايي  اضافه گونه هيچ.   است فني   و مشخصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي هاي  بها، قيمت  فهرست  اين هاي قيمت .4

   به  كند، جز آنچه تر يا مخصوص  كار را مشكل  اجراي  و موارد ديگر كه ، باراندازي ، حمل ، بارگيري  سوراخ ، تعبيه  يا ارتفاع عمق ، زمين
  .  نيست  پرداخت ل، قاب  است  شده بيني  بها پيش  بها يا اضافه  آن  بها براي فهرست  دراين صراحت

   به  كار منضم  اجراي  در برآورد هزينه  كه ، در صورتي  كارگاه  تجهيز و برچيدن و هزينه باالسري  ، طبقات هاي  ضريب  به  مربوط مبلغ .5
 برآورد، مبالغ مربوط به  درها  يا هزينهها بيني اين ضريب به عبارت ديگر در صورت عدم پيش .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده پيمان

  .باشد آن قابل پرداخت نمي
 با   آن  ديگر، يا مقايسه هاي فهرست بها با   فهرست  اين ه بها با يكديگر، يا مقايس  فهرست  اين هاي  فصل ه از مقايس گيري با نتيجه .6

  .  نيست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعيين  صراحت  به  بجز آنچه  اضافي  ديگر وجه  مقايسه ، يا هر نوع  قيمت تجزيه   روز يا استناد به هاي قيمت
  . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها براي ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملي بها كه  فهرست  از اين در هر بخش .7
 امور 55   شماره نشريه (»تجديد نظر دوم«   ساختماني  كارهاي مومي ع  فني  بها، مشخصات  فهرست  در اين  فني منظور از مشخصات .8

 و   اجرايي هاي  در نقشه  شده  تعيين ، مشخصات پيمان  خصوصي  فني  مورد، مشخصات و بر حسب) معاونت نظارت راهبردي  ،نظام فني
  . دستور كارهاست

  .  پرتلند است يمان، منظور س  است  نشده  مشخص  سيمان  نوع  كه هايي در رديف .9
     و حمل  تهيه هزينه.   پيمانكار است عهده   به  آالت  يراق ، تهيه  چوبي  و كارهاي  آلومينيومي ، كارهاي  سبك  فوالدي  كارهاي هاي در فصل .10

   تعديل  مشمول  هزينه  اين.شود مي  پيمانكار پرداخت  به   باالسري  ضريب اعمال با  مورد تاييد كارفرما  فاكتور فروش  بر اساس آالت يراق
  .گيرد  نمي  تعلق آن   به  پيمان هاي ساير ضريبو   آحادبها نبوده

بيش از    حمل هزينه.   است  بها منظور شده  فهرست  اين هاي رديف   در قيمت  مصالح  كيلومتر و باراندازي30 تا  ، حمل  بارگيري هزينه .11
  .شود  مي ، محاسبه  است  شده بيني  پيش  و نقل  حمل  فصل در مقدمه   كه  مواردي ، تنها براي آن
  .  نيز نافذ است  ساخته  پيش  بتن  مورد براي ، برحسب  است  شده  بيني  درجا پيش  بتن  فصل  در مقدمه  كه  عمومي شرايط .12
  . مشاور برسد  مهندستاييد  به  از سفارش ، قبل  فني  با مشخصات ق مورد نياز، بايد از نظر تطبي  و تجهيزات  مصالح  فني  يا كاتالوگ نمونه .13
، دستور كارها و   اجرايي هاي  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق ، كه  شده  انجام  ابعاد كارهاي  كارها، بر اساس گيري اندازه .14

   در اين گيري  اندازه  براي اي  ويژه  روش  كه در مواردي.گيرد  مي ها، صورت  فصل  و مقدمه  مفاد كليات  به ، با توجه ستها مجلس صورت
  .شود  مي  انجام  شده  تعيين روش   به گيري ، اندازه  است  شده بيني  بها پيش فهرست
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، بايد گرد ميل  ها و نصب كني ، مانند پي  بعداً ميسر نيستها  آن  كامل  بازرسي شود و امكان  مي  كار پوشيده  از انجام  پس  كه عملياتي .15
جلسه  صورت مشاور،  مهندس ، با  شدن  از پوشيده و قبل كار   اجراي كارها، حين و دستور  فني  ، مشخصات  اجرايي هاي نقشه با ها آن  مطابقت

  .شود
 كار در   پيشرفت  كندي هاي ينه هز ، شامل  است  شده بيني  پيش  زيرزميني  كار زير تراز آب  اجراي  بهاي  اضافه صورت  به  كه يهاي رديف .16

 تاييد ، به  آن  مشابه  يا وسيله  موتوري  ازتلمبه  استفاده  لزوم شود كه  مي  پرداخت  و در صورتي  است  موتوري  با تلمبه  آب  آبدار و تخليه محيط
   انجام  زيرزميني  زير تراز آب  كه  از عمليات ت قسم آن ، به  ياد شده هاي رديف.  شود مجلس صورت كار   از انجام  مشاور برسد و پس مهندس

  .گيرد  مي شود، تعلق
  .شود  مي  منظور و پرداخت  موقت يها  وضعيت  در صورت1   پيوست كار، طبق  پاي مصالح .17
  .كند ها را مشخص مي جدول زير مقدار سيمان مورد استفاده در انواع مالت .18

  ب كيلوگرم در مترمكعب مالتها بر حس جدول مقدار سيمان در مالت
  

  1:3مالت ماسه سيمان   1:4مالت ماسه سيمان   1:5مالت ماسه سيمان   1:6مالت ماسه سيمان   شرح

  360  285  225  200  مقدار سيمان

  شرح
مالت ماسه بادي و 

  1:4سيمان 
مالت ماسه بادي و سيمان 

1:3  
  1:2:10مالت با تارد   1:2:8مالت با تارد 

  110  130  360  285  مقدار سيمان

  شرح
مالت سيمان پودر 

  1:1:3سنگ خاك سنگ 

دوغاب سيمان سفيد پودر 
 براي بندكشي 1:4سنگ 

سنگ پالك و كاشي 
  سراميك

دوغاب سيمان سفيد خاك 
 براي بندكشي 1:6سنگ 

  موزاييك فرنگي

  مالت موزاييك
5/2: 5/2 :1  

  350  225  400  300  مقدار سيمان

  شرح
  مالت موزاييك

 2: 5/1 :1  
    اب سيمان معموليدوغ

    430  450  مقدار سيمان

   
  :بايد مورد توجه قرار گيرددر تنظيم صورتجلسات كه بايد بر اساس ضوابط تهيه شود، موارد زير نيز . 19
هـاي اجرايـي، مشخـصات فنـي عمـومي،             بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه         در موارد تعيين  شده در پيمان،       صورتجلسات. 19-1

  :صات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشندمشخ
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   نام كارفرما، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پيمان و شماره و تاريخ صورتجلسه،-
   ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار موضوع صورتجلسه،-
  م نقشه با جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار، ارايه توضيحات كافي و ترسي-
  . متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احجام عمليات-

تمامي صورتجلـسات  . برسد) در موارد تعيين شده(صورتجلسات بايد به امضاي پيمانكار، مهندس ناظر مقيم، مهندس مشاور و كارفرما    . 19-2
صورتجلسات . مال در صورت وضعيت به همراه موضوع كار و جدول خالصه مقادير ابالغ شود             بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اع       

ابالغ صورتجلسات توسط كارفرما به منظور مستند سازي مدارك و صورتجلسات بـوده             . باشد  فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمي        
  .كاهد يهاي مهندس مشاور و پيمانكار نم و از تعهدات و مسئوليت

  .تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. 19-3
 قبـل از تنظـيم و ابـالغ صورتجلـسه مجـاز             )در ارتباط بـا موضـوع صورتجلـسه       ( هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده        . 19-4
  .باشد نمي

  .  است  شده  محاسبه1391   سال  چهارم  ماهه  سه يها  قيمت بها بر مبناي  فهرست اين .20
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  عمليات تخريب. فصل اول
    مقدمه

  
 خاكريز  مصرف  به  حاصله شوند و مصالح مي  كني كانالو   گودبرداري،  كني ، پي  خاكبرداري  مشمول  كه  سطوحي ، به010101   رديف قيمت .1

  .گيرد  نمي رسد، تعلق نمي
   پرداخت قابل مشاور، مهندس با  آن  انجام  هجلس صورت ازتنظيم وپس مشاوراست دستوركارمهندس  به ، منوط010101  رديف موضوع عمليات .2

  . است
   پرداخت  مربوط هاي رديف از   جداگانه  هزينه  و اين  است  نشده بيني  پيش  درخت  بريدن ، هزينهها  درخت  كردن كن  ريشه هاي رديفدر  .3
  .شود مي
   كار، قيمت  سختي عنوان  و به  است  و هر وضع هر شكل ، به ، هر عمق  هر ارتفاع ، براي  فصل  در اين  تخريب  واحد عمليات بهاي .4

  .گيرد  نمي  تعلق آن  به اي جداگانه
 و مجزا از يكديگر   تفكيك  مرتبطور  مشاور به  مهندس  تشخيص  بايد طبق شود، در موارد لزوم  مي  حاصل  از تخريب  كه  مفيدي مصالح .5

  . نخواهد شد  پرداختها  آن  كردن  بندي  دسته ، براي) است   شده  مشخص صراحت  به  كه  مواردي استثناي به ( اي  جداگانه  شود و هزينه چيده
 و   منظور شدهها ، در قيمت  و باراندازي  در كارگاه  موقت  انباشت  تا محل  از تخريب  حاصل  مصالح  و حمل ، بارگيري آوري  جمع ههزين .6

 و  ، حمل  بارگيري  شود، بهاي  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخريبي  شود مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخيص  طبق  كه در صورتي
،   كاميون  در داخل  شده  بارگيري  مصالح  حجم ، براساس  با ماشين  خاكي  عمليات  از فصل حمل  به  مربوط هاي رديف   طبق  آن باراندازي
  .شود  مي  و پرداخت محاسبه

هاي  غير از ساختمان( با هر نوع سقف ،  و سنگي ، بلوكي ، آجري ، گلي  خشتي يها  مشاور، ساختمان  دستور مهندس  طبق  كه در مواردي .7
شود و   مي ، پرداخت010302 و 010301  هاي رديف  ، طبق مورد  بر حسبها  آن  شوند، بهاي  كلي  تخريب،)با اسكلت كامل بتني يا فلزي

  . قرار گيرد ، مورد استفاده  ياد شده يها  ساختمان  تخريب تواند براي  نمي  تفكيكي يها قيمت
فونداسيون  و شامل شود  مي ، پرداخت  هر طبقه ربناي زي  مترمربع  برحسب  مربوط  رديف ، قيمتها  ساختمان  كلي  تخريب هاي رديفدر  .8
  .شود ها پرداخت ديگري انجام نمي ساختماننوع شود به عبارت ديگر براي تخريب فونداسيون اين  مي
  .شود  نمي  انجام اي  جداگانه ، پرداخت  ديوار يا زير سقف  روي يها  اندود يا پوشش  براي طور كلي ، بهها  ديوارها و سقف در تخريب .9
   متر مربع3/0 از  بيش ها  آن  مقطع  سطح  كه ييها ، سوراخ  مالت  با هر نوع  يا بلوكي  آجري يا ديوارهاي   سقف يها  كاري در سوراخ .10

  .شود  مي  پرداخت  تخريب هاي رديف  ، طبق  تناسب  به  آن  و بهاي  شده  تلقي  تخريب عنوان ، به است
   پرداخت  مربوط هاي رديف از  ، جداگانه  لوله  و جنس نوع نظر از  توكار، صرف  فاضالب هاي  لوله  با برچيدن  در ارتباط هاي كاري  كنده .11
  .شود مي
  .شود  مي  پرداخت  شده  چيده  مصالح  ظاهري  حجم  مشاور، بر حسب  دستور كار مهندس ، در صورت010408   رديف بهاي .12
  .شود  نمي  آسفالت  از ضخامت قسمتيا كندن و ي   تخريب  عمليات ، شامل آسفالتو كندن    تخريب هاي رديف .13
  . جدول منظور نشده استو اطراف ، هزينه كندن بتن زير 010515بهاي رديف در  .14
 درصد به قيمت 25گيري انجام شود،  كردن سقف و ديوار به روش مغزه ، سوراخ010205 010204هاي  صورتي كه دررديفدر  .15

  .شود هاي ياد شده اضافه مي رديف
، كندن آسفالت به صورت پراكنده و ناپيوسته است كه با كمپرسور يا 010903منظور از كندن آسفالت براي لكه گيري در رديف . 16

  .شود وسايل مشابه انجام مي
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  .سفالت استآ، تخريب تمام آسفالت در مسير براي تجديد 010909منظور از تخريب كلي آسفالت در رديف . 17
  .ه صورت پيوسته و غير پراكنده است، تراشيدن تمام يا بخشي از ضخامت آسفالت ب010911آسفالت در رديف منظور از تراشيدن . 18
  .باشد ، تراش آسفالت در يك مسير به صورت غير پيوسته و پراكنده مي010915منظور از تراش آسفالت براي لكه گيري در رديف . 19
  .، بايد قبل از اجرا به تاييد مهندس مشاور برسد010211  تا010206هاي  ابعاد شيار مورد نياز در رديف. 20
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 90

هاي پوشيده شده از بوته و خارج  بوته كني در زمين
 .هاي آن از محل عمليات كردن ريشه

 010101 

  

  اصله  2،890

 كن كردن كندن و يا بريدن و در صورت لزوم ريشه
درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه درخت 

 5متر باشد، به ازاي هر   سانتي15در سطح زمين تا 
متر به تناسب   سانتي5كسر (متر محيط تنه  سانتي

و حمل آن به خارج محل ) شود محاسبه مي
  .عمليات

 010102  

  

  اصله  9،610

بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه 
متر   سانتي30 تا 15   در سطح زمين بيش ازدرخت

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 010103  

  

  اصله  17،200

بريدن درخت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه 
متر   سانتي60 تا 30درخت در سطح زمين بيش از 

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 010104  

  

  اصله  27،200

 نوع، در صورتي كه محيط تنه بريدن درخت از هر
متر   سانتي90 تا 60درخت در سطح زمين بيش از 

  .باشد و حمل آن به خارج محل عمليات

 010105  

  

  اصله  3،670

 10، به ازاي هر 010105اضافه بها به رديف 
كسر (متر كه به محيط تنه درخت اضافه شود  سانتي

  ).شود متر، به تناسـب محاسبه مي  سانتي10

 010106  

  

  اصله  18،800

ها به خارج  ها و حمل ريشه ريشه كن كردن درخت
از محل عمليات در صورتي كه محيط تنه درخت 

  .متر باشد  سانتي30 تا 15  درسطح زمين بيش از

 010107  

  

  اصله  52،100

ها به خارج  ها و حمل ريشه ريشه كن كردن درخت
از محل عمليات در صورتي كه محيط تنه درخت 

  .متر باشد  سانتي60 تا 30ح زمين بيش از سط در

 010108  

  

  اصله  85،000

ها به خارج  ها و حمل ريشه ريشه كن كردن درخت
از محل عمليات در صورتي كه محيط تنه درخت 

  .متر باشد  سانتي90 تا 60سطح زمين بيش از  در

 010109  
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  اصله  10،200

 10، به ازاي هر 010109اضافه بها به رديـف 
متر كه به محيط تنه درخت اضافه شود  تيسان

  ).شود متر، به تناسب محاسبه مي  سانتي10كسر(

 010110  

  

  اصله  3،340

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
 15صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين تا 

متر محيط تنه   سانتي5متر باشد به ازاي هر  سانتي
  ).سـب محاسبه مي شودمتر، به تنا  سانتي5كسر (

 010111  

  

  اصله  16،600

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 

  .متر باشد  سانتي30 تا 15

 010112  

  

  اصله  54،800

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
از صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين بيش 

  .متر باشد  سانتي60 تا 30

 010113  

  

  اصله  87،700

پر كردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك مناسب در 
صورتي كه محيط تنه درخت در سطح زمين بيش از 

  .متر باشد  سانتي90 تا 60

 010114  

  

  اصله  10،300

 10، به ازاي هر 010114اضافه بها به رديـف 
كسر (افه شود متر كه به محيط تنه درخت اض سانتي

  ).شود متر، به تناسـب محاسبه مي  سانتي10

 010115  

  

  مترطول  57،800
سوراخ كردن سقف يا ديوارهاي آجري يا بلوكي با 

  . مترمربع005/0سطح مقطع تا   هر نوع مالت، به
 010201  

  

  مترطول  103،500

سوراخ كردن سقف يا ديوارهاي آجري يا بلوكي با 
 1/0 تا 005/0 مقطع بيش از سطح  هر نوع مالت، به

  .مترمربع

 010202  

  

  مترطول  241،500

سوراخ كردن سقف يا ديوارهاي آجري يا بلوكي با 
 3/0 تا 1/0سطح مقطع بيش از   هر نوع مالت، به

  .مترمربع

 010203  

  

  مترطول  129،500

ديوارهاي بتني و بتن مسلح،  سوراخ كردن سقف يا
 به انضمام بريدن ع مترمرب005/0سطح مقطع تا   به

  .گردها ميل

 010204  
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  مترطول  324،000

سوراخ كردن سقف يا ديوارهاي بتني و بتن مسلح، 
 به  مترمربع05/0 تا 005/0سطح مقطع بيش از   به

  .گردها انضمام بريدن ميل

 010205  

  

  مترطول  236،500
 05/0، براي هر 010205به رديف  اضافه بها

  . اضافه شودسطح مقطع  مترمربع كه به
 010206  

  

  مترطول  10،800
ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز تا سطح 

  .متر مربع در سطوح بنايي غيربتني   سانتي20مقطع، 
 010207  

  

  مترطول  19،600

ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز، با سطح 
مربع در سطوح  متر  سانتي40 تا20 مقطع، بيش از
  .بنايي غير بتني

 010208  

  

  مترطول  605
يك  ، به ازاي هر010208اضافه بها به رديف 

  .مربع كه به سطح اضافه شود متر سانتي
 010209  

  

  مترطول  55،000
ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز، تا سطح 

  .متر مربع در سطوح بتني  سانتي20مقطع، 
 010210  

  

  مترطول  72،200

ه آب و گاز، با سطح ايجاد شيار، براي عبور لول
متر مربع در سطوح   سانتي40  تا20 مقطع، بيش از

  .بتني

 010211  

  

  مترطول  3،210
متر  ، براي هر يك سانتي010211رديف   اضافه بها به

  .مربع كه به سطح مقطع اضافه شود
 010212  

  

  مترمربع  86،800
اي،  هاي خشتي، گلي و چينه تخريب كلي ساختمان

  .ات تخريبشامل تمام عملي
 010301  

  

  مترمربع  97،800
هاي آجري، سنگي و بلوكي  تخريب كلي ساختمان

  .هاي مختلف، شامل تمام عمليات تخريب با مالت
 010302  

  

  مترمكعب  31،000
چينه (هاي گلي  چينه هاي خشتي يا تخريب بنايي

  ).باغي
 010401  

  

  مترمكعب  49،100
  كه باهاي آجري، بلوكي و سنگي تخريب بنايي

  .مالت ماسه و سيمان، يا باتارد چيده شده باشد
 010402  

  

  مترمكعب  42،800

هاي آجري، بلوكي و سنگي كه با  تخريب بنايي
مالت گل آهك، ماسه آهك يا گچ و خاك چيده 

  .شده باشد

 010403  
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  مترمكعب  31،100
  تخريب سقف آجري با تيرآهن يا بدون تيرآهن، به

  .هاي مربوط ن تيرآهنهرضخامت، با برداشت
 010404  

  010405   .هر عيار سيمان تخريب انواع بتن غيرمسلح، با  مترمكعب  570،500  
  

  مترمكعب  684،000
تخريب بتن مسلح، با هرعيار سيمان و بريدن 

  .گرد ميل
 010406  

  010407   .تخريب شفته با هرعيار  مترمكعب  86،700  
  

  مترمكعب  56،500

ها،   و يا چيدن آجرها، بلوكبندي تفكيك، دسته
ها و مصالح مشابه حاصل از تخريب، برحسب  سنگ

  .حجم ظاهري مصالح چيده شده

 010408  

  

  مترطول  26،400
هر   دار، به برچيدن پله موزاييكي يا سنگي ريشه

  .عرض و ارتفاع
 010501  

  

  مترمربع  8،170
موزاييكي با هر نوع  برچيدن فرش كف آجري يا

  .مالت
 010502  

  

  مترمربع  15،600
ها، يا فرش كف، يا ديوار كه با  برچيدن سنگ پله

  .اند همراه با مالت مربوط سنگ پالك اجرا شده
 010503  

  

  مترمربع  13،400
هاي ريشه دار يا قلوه،  برچيدن فرش كف از سنگ

  .همراه با مالت مربوط
 010504  

  

  مترمربع  14،100
مالت مربوط و برچيدن سراميك يا كاشي لعابي با 

  .تراشيدن مالت باقي مانده روي ديوار يا كف
 010505  

  010506   .هر ضخامت  گل پشت بام به تراشيدن كاه  مترمربع  5،030  
  

  مترمربع  5،530
ها همراه با  گل ديوارها يا سقف تراشيدن اندود كاه

  .هر ضخامت  اندود گچ روي آن، به
 010507  

  

  مترمربع  11،300
ها  دود گچ و خاك ديوارها يا سقفتراشيدن ان

  .هر ضخامت  همراه با اندود گچ روي آن، به
 010508  

  

  مترمربع  31،400
تراشيدن اندودهاي ماسه سيمان، يا باتارد، يا ماسه 

  .هر ضخامت  آهك، به
 010509  

  

  مترمربع  7،160

درآوردن بند كهنه گچي، يا گچ و خاكستر و خاك 
رزها برحسب سطح و مانند آن، و پاك كردن د

  .ديوار

 010510  
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  مترمربع  10،600

درآوردن بندهاي با مالت ماسه سيمان يا ماسه آهك 
آن، و پاك كردن و شستن درزها برحسب  و مانند

  .سطح ديوار

 010511  

  

  مترمربع  78،600
هايي كه با تير چوبي و حصير و  برچيدن سقف اطاق

  .توفال و كاه گل پوشيده شده است
 010512  

  010513   .برچيدن هر نوع سفال بام  مترمربع  5،210  
  

  مترمربع  4،610
كاري، اعم از قيرگوني مشمع قيراندود  برچيدن عايق

  .و يا مشابه آن، هر چند ال كه باشد
 010514  

  010515   .هاي بتني پيش ساخته جدول) تخريب(برچيدن   مترطول  19،500  
  010601   .رواني يا توفال سقفبرچيدن تخته زير شي  مترمربع  6،970  
  

  مترمربع  40،800
طور كامل، بر حسب سطح   برچيدن الپه چوبي به

  .تصوير افقي سقف
 010602  

  

  مترمربع  46،400

انضمام اتصاالت و   برچيدن خرپاي چوبي، به
هاي چوبي بين خرپاها، برحسب سطح  تيرريزي

  .تصوير افقي سقف

 010603  

  

  عدد  24،700
 و پنجره چوبي، همراه با چهار چوب برچيدن در

  .مربوط
 010604  

  010605   .برچيدن پاراوان چوبي يا فلزي  مترمربع  21،000  
  

  عدد  6،690
باز كردن قفل و يراق آالت در و پنجره لوال، چفت، 

  .دستگيره و مانند آن، برحسب هر در يا پنجره
 010606  

  

  عدد  34،800
مراه با قاب برچيدن پنجره يا درهاي فلزي، ه

  .مربوط
 010701  

  

  مترمربع  10،500

، و دور چين )در حد امكان(برچيدن و صاف كردن 
از روي شيرواني، اي  يا كركرهكردن آهن ورق صاف 

پناه، كف پنجره و مانند آن، برحسب  بان، جان سايه
  .سطح برچيده شده

 010702  

  

  مترمربع  11،000
 سيمان، هاي صاف يا موجدار آزبست برچيدن ورق

  .برحسب سطح برچيده شده
 010704  
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  كيلوگرم  735

برچيدن هرنوع اسكلت فلزي ساختمان، برج آب 
فلزي و مانند آن، با هر نوع تيرآهن، ناوداني، نبشي، 

هاي فلزي، با هرگونه  لوله و ورق و ساير پروفيل
  .اتصال

 010705  

  

  مترطول  15،700
م برچيدن هر نوع فنس از توري سيمي يا سي

  .هاي مربوط خاردار، با پايه
010706  

  

  دستگاه  23،800
برچيدن كاسه ظرفشويي، روشويي پيسوار، بيده، 

  .توالت فرنگي، دوش يا فالش تانك
 010801  

  010802   .بر چيدن مستراح شرقي و وان حمام  دستگاه  22،600  
  010803   . اينچ2برچيدن لوله فلزي روكار، با قطر تا   مترطول  5،610  
  010804   . اينچ2برچيدن لوله فلزي توكار، با قطر تا   مترطول  6،500  
  010805   . اينچ2بر چيدن لوله فلزي روكار، با قطر بيش از   مترطول  9،000  
  010806   . اينچ2برچيدن لوله فلزي توكار، با قطر بيش از   مترطول  10،300  
  010807   . چدني فاضالبهاي آزبست سيمان يا برچيدن لوله  مترطول  25،900  
  

  مترطول  535

هاي برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن،  برچيدن سيم
هايي كه داخل يك لوله  سيم(اعم از روكار و توكار 

  ).شوند باشند، يك رشته محسوب مي

 010808  

  

  عدد  8،170
هاي سقفي و پنكه سقفي، يا  نوع چراغ برچيدن هر

  .كارهاي مشابه آن
 010809  

  

  عدد  4،850
نوع كليد و پريز معمولي و كارهاي  برچيدن هر

  .مشابه، توكار يا روكار
 010810  

  

  مترطول  1،420
برچيدن هر نوع كابل روي سطوح ديوار، سقف و 

  .كف
010811  

  

  مترمربع  18،600
 3هر ضخامت تا   كندن آسفالت پشت بام به

  .متر سانتي
 010901  

  

  مترمربع  5،860

 به ازاي هر 010901 به رديف اضافه بها نسبت
 3متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد  سانتي
 به تناسب محاسبهمتر  كسر سانتي(متر  سانتي
  ).شود مي

 010902  

  

  مترمربع  27،600
ها براي لكه گيري  ها و خيابان كندن آسفالت جاده

  .متر به ازاي سطح كنده شده  سانتي5به ضخامت تا 
 010903  
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  عمترمرب  5،290

 به ازاي هر 010903اضافه بها نسبت به رديف 
 5متر اضافه ضخامت نسبت به مازاد  سانتي
متر به تناسب محاسبه  كسر سانتي(متر  سانتي
  ).شود مي

 010904  

  

  مترطول  21،600

 8شيار انداختن و كندن آسفالت به عرض تا 
متر براي اجراي   سانتي10متر و عمق تا  سانتي

  . ماشين شيار زنكارهاي تاسيساتي با

 010905  

  

  مترطول  1،920

ازاي هر  ، به 010905اضافه بها نسبت به رديف 
كسر (متر   سانتي10متر اضافه عمق مازاد بر  سانتي
  ).شود متر به تناسب محاسبه مي سانتي

 010906  

  

  مترطول  9،470
متر   سانتي7برش آسفالت با كاتر به عمق تا 

  ).خط برشگيري برحسب طول هر  اندازه(
 010907  

  

  مترطول  1،160

ازاي هر   ، به010907رديف به اضافه بها نسبت 
، متر  سانتي7متر اضافه عمق مازاد بر  سانتي
كسر ( گيري برحسب طول هر خط برش اندازه
  ).شود  ميهسباحبه تناسب م  متر سانتي

 010908  

  

  مترمربع  8،390
 هر نوع آسفالت و اساس قيري به  كليتخريب

  .متر  سانتي5خامت تا ض
 010909  

  

  مترمربع  1،530

ازاي هر   ، به010909رديف   اضافه بها نسبت به
كسر (متر   سانتي5متر اضافه ضخامت مازاد بر  سانتي
  ).شود متر به تناسب محاسبه مي سانتي

 010910  

  

 مترمربع  20،400

تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيري با ماشين 
 5ضخامت تا  به تراش،  آسفالت مخصوص

  .متر سانتي

010911  

  

 مترمربع  3،680

متر   به ازاي هر سانتي010911اضافه بها به رديف 
متر  كسر سانتي(متر   سانتي5اضافه ضخامت مازاد بر 
  ).شود به تناسب محاسبه مي

010912  

  

 مترمربع  3،890

با فاصله حداكثر (بين دو خط برش تخريب آسفالت 
ايل مكانيكي مانند كمپرسور يا بيل  با وس) متر5/1

  . و برداشتن آنسانتيمتر 7ه ضخامت تا مكانيكي، ب

010913  
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 مترمربع  635

متر   به ازاي هر سانتي010913اضافه بها به رديف 
متر  كسر سانتي(متر   سانتي7اضافه ضخامت مازاد بر 
  ).شود به تناسب محاسبه مي

010914  

  

 مترمربع  6،130

در صورتي كه از ماشين  010911 رديف اضافه بها به
گيري غير  مخصوص آسفالت تراش براي لكه

  .پيوسته و پراكنده استفاده شود

010915  
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    با دست  خاكي عمليات.   دوم فصل
  

   مقدمه
  
   محل يها ، يا محدوديت  خاكي ت عمليا  حجم  كمي علت  به  كه در مواردي.  شود  انجام  ماشين وسيله ، بايد به طور معمول  به  خاكي عمليات .1

، برآورد   فصل  اين هاي رديف از   كارها با استفاده  نوع  اين  برآورد، اقالم  تهيه ناپذير باشد، هنگام  اجتناب  با دست  خاكي  عمليات اجرا، انجام
   اين يها  با قيمت  يافته  مقادير افزايش رداخت بيشتر شود، پ  برآورد شده  از ميزان  با دست  خاكي  عمليات  حجم  كه در صورتي. شود مي

  .  كارفرما مجاز استتاييد تنها با  فصل
غير  (  دستي  موتوري  و ويبراتورهايها  يا غلطك  دستي  با وسايل  كه  كوبيدن  شود و عمليات بر انجام  دج وسيله  به  كه  خاكي عمليات .2

  .شود  مي  محسوب  دستي كي خا اجرا شود نيز، عمليات)  خودرو يا كششي
 تغيير  شود و از بابت  مي  محاسبهها مجلس صورت، دستور كار و   و مشخصات  نقشه  طبق  كار اجرا شده ، بر اساس  خاكي  عمليات حجم .3

  . نخواهد آمد عمل  به  پرداختي گونه  هيچ  مصالح  يا كوبيدن ، تورم  از نشست  ناشي حجم
  :شوند  مي بندي  زير طبقه رتصو بهها  زمين انواع .4
 مقدور   سهولت  به  عمليات  انجام  فرو رود كه حدي  به  خود، در آن  طبيعي  كار با وزن  عامل  هستند كه ييها ، زمين  لجني يها زمين .1ـ4

  .نباشد
  . باشند  برداشت  قابل  بابيل  هستند كه ييها ، زمين  نرم يها زمين .2ـ4
  . شوند بر كنده  يا دج  با كلنگ  هستند كه ييها ، زمين  سخت يها زمين .3ـ4
   در آن  كه ييها  نياز باشد، زمين  يا مواد منفجره  سنگبري  بادي يها  چكشها  آن  كندن  براي  هستند كه ييها ، زمين  سنگي يها زمين .4ـ4

   باشد، زمين  وجود داشته  و ماسه  و شن  يا مخلوط  با خاك توأم)   است  جابجايي  قابل  دستي  با وسايل  كه ييها سنگ (  سنگ  معمولي قطعات
  .شوند  نمي  تلقي سنگي

  .شود  مي  كارفرما تعيين  مشاور و تصويب  مهندستاييد با   زمين بندي طبقه .5
  . گود خواهد بود شوند، تراز كف  مي  گود كنده  داخل  كه هايي ، در پي  عمق  محاسبه مالك .6
 برخورد شود   سنگ  بزرگ قطعات ، به  غير سنگي يها  در زمين و حفر چاه  كني كانال،  ، گودبرداري كني پي،   در خاكبرداري  كه ارديدر مو .7
   شكسته  كه ييها  سنگ  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خرد كردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس تشخيص  به كه
  .شود  منظور مي  سنگي برداريشوند، خاك مي
  هاي  در نقشه  كه  است  الزم  سازي  و پي كني پي  گود يا ه ديوار  بين اي  ديوارها، فاصله  و احداثها سازي  پي  اجراي  براي  كه در مواردي .8

  كني  يا پي ابعاد گودبرداري  و به مشاور تعيين   مهندستاييد و   كار، با تشخيص  درحد نياز اجراي  فاصله ، اين  است  نشده  بيني  پيش اجرايي
.  شود  كوبيده  لزوم  و در صورتشود مشاور پر   مهندس  مورد قبول  بايد با مصالح  عمليات ، بعد از اتمام  اضافي ه فاصل اين. شود  مي اضافه
  .شود  مي  پرداخت  مربوط هاي رديف   طبق  ياد شده  عمليات بهاي

 شود،   و دستور كارها انجام  اجرايي هاي  در نقشه  شده  درج هاي  از اندازه ، بيش كني  و كانال ،گودبرداري كني ، پي اريخاكبرد چنانچه .9
 و   پيمانكار است عهده ، به  آن  كوبيدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  باكيفيت  با مصالح  اضافي يها  مجدد قسمت پركردن
  .نخواهد شد  پرداخت  وجهي  بابت ازاين

   خاكبرداري  مجاور محل يها  ساختمان  حفاظت  براي  موقت صورت  به  كه  مشابه  و عمليات گذاري ، تخته بست  چوب  اجراي ههزين .10
  .  نخواهد گرفت صورت   بابت  از اين  و پرداختي  پيمانكار است عهده  كار، به  از اتمام  پسها  آن ، برچيدن گيرد و همچنين  مي صورت
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   و پرداخت  است  استحفاظي  عمليات  و انجام  ايمني تامينمنظور   به  الزم  اقدام  هرنوع انجام  به ، پيمانكار ملزم  در سنگ  خاكي در عمليات .11
  .  نخواهد گرفت  صورت  بابت  از اين اضافي

  . نخواهد شد  پرداخت اي گيرد، هزينه  مي  صورت  دستي ايل يا ساير وس  دستي  با تلمبه  آبكشي  كه  مواردي براي .12
   محاسبه ها، مبناي  تعدد كوره  و در صورت هاست  از كوره  هر يك  تا انتهاي  چاه  دهانه ، فاصله كني  چاه هاي رديف در  منظور از عمق .13

 و  ، محاسبه طور جداگانه ها به  از كوره  هر يك  و براي ، است  ميله ق عم عالوه ها به  از كوره  هر يك  متر، طول20 از   بيش  عمق  بهاي اضافه
  .منظور خواهد شد

  :  زير است شرح  به  خاك  حمل  هزينه  پرداخت هنحو .14
   حمل  كه كي خا  يا خاكريزها، حجم  كارگاه خارج  به كني  و كانال ، گودبرداري كني ، پي  از خاكبرداري  حاصل يها  خاك در مورد حمل .1ـ14
   و پرداخت  منظور شدهها ، در قيمت  يا تورم  حجم افزايش  به  مربوط هاي شود و هزينه  مي  محاسبه  شده  كنده  محل هاي  اندازه شود، طبق مي

 ها  خاك  اين  مصرف عدم شوند،  ، بايد در خاكريزها مصرف  از موارد يادشده  حاصل يها  خاك تمام.  نخواهد آمد عمل  به  بابت  از اين ديگري
  .  است ، اجرايي مجلس صورت   كارفرما و تنظيم  مشاور و تصويب پيشنهاد مهندس  به ، منوط  كارگاه خارج  بهها  آن در خاكريزها يا حمل

شود، برابر   مي  حمل ه ك  خاكي  خاكريزها، حجم  مصرف براي)   كارگاه  يا خارج داخل (  قرضه  از محل  شده  تهيه يها در مورد خاك .2ـ14
  .شود  مي  در نظر گرفته  مصرف  محل هاي  اندازه حجم

 مواد،   از نظر نوع  يكسان  در شرايط كني  يا كانال ، گودبرداري كني ، پي  خاكبرداري  در خاكريز از محل  مصرفي يها در مورد خاك .3ـ14
  . خواهد بود  حمل  بهاي  و پرداخت  محاسبه الك، م  خاكريز و خاكبرداري  مركز ثقل  بين  فاصله كوتاهترين

 جابجا   كارگاه شوند، يا داخل  مي  حمل  كارگاه خارج   به  كه  و مواد زايديها  خاك ، براي  فصل  در اين  شده  درج  حمل هاي رديف .15
  ولي.   نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختي ارگيريو ب)  دپوكردن (  انباشتن  ديگر، براي  عبارت به. شود  بار منظور مي شوند، تنها يك مي

 دستور   مشاور طبق  با پيشنهاد مهندس  اضافي  و بارگيري  ناپذير باشد، حمل  مجدد اجتناب  كار، حمل  و موقعيت  ضرورت  بر حسب چنانچه
  .  است پرداخت   قابل  مربوط هاي رديف باشد، از   كارفرما رسيدهتاييد  به  كه اي  جلسه كار و صورت

  .  نيست  پرداخت  متر قابل100 از   بيشدر هر صورت ،  دستي  با وسايل  حمل بهاي .16
  .  است  شده  در نظر گرفته  نفوذي  فاضالب  چاه ، براي  حفر چاه هاي رديف .17
  جاي  به توان  نباشد، مي وكتور استاندارد فراهم پر روش  به  آزمايش  انجام  براي  الزم  تجهيزات ، هرگاه020602 و 020601  هاي رديفدر  .18

  .كار برد  به  آشتو اصالحي روش  درصد به90   پروكتور استاندارد، تراكم روش  درصد به95  تراكم
 با   و حمل  بارگيري  عمليات  بر اساس  آن  شود هزينه  انجام  در كاميون  با دست برداري  از خاك  و مواد حاصل  خاك  بارگيري چنانچه .19

  .شود  مي  پرداخت ماشين
  .شود استفاده مي 20/1با اعمال ضريب هاي حفر چاه اين فصل  هزينه حفاري محل شمع به هر قطر، با وسايل دستي، از رديف .20
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمكعب 44،000

مشابه لجن برداري، حمل با چرخ دستي يا وسايل 
 .ها  متري و تخليه آن50آن، تا فاصله 

 020101 

  

  مترمكعب  19،000

كني در  كني، گودبرداري و كانال برداري، پي خاك
هاي   متر و ريختن خاك2هاي نرم، تا عمق  زمين

  .هاي مربوط كنار محل كنده شده به

 020102  

  

  مترمكعب  49،500

در كني  كني، گودبرداري و كانال برداري، پي خاك
هاي   متر و ريختن خاك2هاي سخت، تا عمق  زمين

  .هاي مربوط كنارمحل كنده شده به

 020103  

  

  مترمكعب  519،000

كني در  كني، گودبرداري و كانال برداري، پي خاك
 متر و ريختن مواد كنده 2هاي سنگي، تا عمق  زمين

  .هاي مربوط شده به كنار محل

 020104  

  

  مترمكعب  16،600

، هرگاه 020104 تا 020102هاي  ا، به رديفاضافه به
 متر 2كني بيش از  كني، گودبرداري و كانال عمق، پي

 متر، يك بار و 4 تا 2باشد، براي حجم واقع بين 
 متر، دو بار و به همين 6 تا 4براي حجم واقع بين 

  .هاي بيشتر ترتيب براي عمق

 020201  

  

  مترمكعب  57،000

، در 020104 تا 020102هاي  اضافه بها، به رديف
صورتي كه، عمليات پايين تراز سطح آب زيرزميني 
صورت گيرد و براي آبكشي حين انجام كار، 

  .كاربردن تلمبه موتوري ضروري باشد

 020202  

  

  مترمكعب  211،000

 متر و كوره و مخزن با 2/1حفرميله چاه به قطرتا 
هاي نرم و سخت، تا عمق  مقاطع مورد نياز در زمين

هاي حاصله تا  متر از دهانه چاه و حمل خاك 20
  . متري دهانه چاه10فاصله 

 020301  

  

  مترمكعب  29،300

، هرگاه عمق چاه 020301اضافه بها نسبت به رديف 
 متر اول 5 متر باشد، براي حجم واقع در 20بيش از
 5 متر، يك بار، و براي حجم واقع در 20مازاد بر

 متر سوم، 5اقع در متر دوم، دو بار، و براي حجم و
  .هاي بيشتر سه بار و به همين ترتيب براي عمق

 020302  



    عمليات خاكي با دست. دومفصل 
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

  
 

 20

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  43،200

بارگيري مواد حاصله از هر نوع عمليات خاكي، غير 
 متر و 50لجني، و حمل با هر نوع وسيله دستي تا

تخليه آن در مواردي كه استفاده از ماشين براي 
  .حمل ممكن نباشد

 020401  

  

  ترمكعبم  30،600

 50، براي 020401 و020101هاي  به رديف اضافه بها
 متر به 50متر حمل اضافي با وسايل دستي، كسر

  .شود تناسب محاسبه مي

 020402  

  

  مترمربع  1،450

تسطيح و رگالژ سطوح خاكريزي و خاكبرداري 
ها كه با ماشين انجام شده  ها، گودها و كانال پي

  .باشد

 020501  

  

  بمترمكع  21،400
سرند كردن خاك، شن يا ماسه، برحسب حجم مواد 

  .سرند و مصرف شده در محل
 020502  

  

  مترمكعب  184،500
تهيه، حمل، ريختن، پخش و تسطيح هر نوع خاك 

  .زراعتي به هرضخامت
 020503  

  

  مترمكعب  11،300

ها يا مصالح سنگي موجود در كنار  ريختن خاك
ها، گودها و  يدرون پ ها، به ها، گودها و كانال پي

متر در هر   سانتي15ها در قشرهاي حداكثر  كانال
  .عمق و پخش و تسطيح الزم

 020504  

  

  مترمكعب  10،900

هاي ريخته شده در خاكريزها  پخش و تسطيح خاك
متر، در هر عمق و   سانتي15در قشرهاي حداكثر 

  .ها ها، گودها و كانال غير از پي ارتفاع به

 020505  

  

  مربعمتر  2،830

برداري شده يا  آب پاشي و كوبيدن سطوح خاك
روش   درصد به95سطح زمين طبيعي، با تراكم 

  .پروكتور استاندارد

 020601  

  

  مترمكعب  25،300

هاي پخش شده در  آب پاشي و كوبيدن خاك
 درصد 95متر، با تراكم   سانتي15قشرهاي حداكثر 

  .روش پروكتور استاندارد به

 020602  
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    با ماشين  خاكي عمليات.   سوم فصل
  

   مقدمه
  
   تغيير حجم شود و از بابت  مي ، محاسبهها مجلس صورتها، دستور كارها و   نقشه  طبق  كار اجرا شده ، بر اساس  خاكي  عمليات حجم .1

  . نخواهد آمد عمل  به اي  جداگانه  پرداخت گونه ، هيچ  يا كوبيدن ، تورم  از نشست ناشي
  پله  نياز به  كه در مواردي( بستر خاكريز  يها  موجود يا سراشيب  خاكريزهاي  شيرواني ها روي  پله  از احداث  ناشي  خاكي يات عمل حجم .2

  . خواهدشد  و پرداخت  محاسبه  اجرايي هاي  نقشه  كارفرما، مطابقتاييد مشاور و  ، با پيشنهاد مهندس)دارد
 در   يا صعوبت  و وجود محدوديت  در خاكبرداري سازي ، مانند پروفيل يياضافه بها بها يا  گونه ، هيچ  فصل  واحد اين يها قيمت به .3

  .گيرد  نمي ، تعلق)  است  ياد شده صراحت  به  كه  آنچه استثناي به (  خاكي عمليات
  :شوند  مي بندي  زير طبقه صورت ، بهها  زمين انواع .4
  . مقدور نباشد  سهولت  كار به  انجام  فرو رود كه  در آن حدي  خود به  طبيعي  كار با وزن  وسايل تند كه هس ييها ، زمين  لجني يها زمين .1ـ4
   استفاده ، بدون  مشابه  يا وسايل  اسب  قوه150   بولدوزر تا قدرت وسيله ، بهها  در آن  عمليات  انجام  هستند كه ييها ، زمين  نرم يها زمين .2ـ4

  . ست ا از ريپر عملي
  ، با استفاده  مشابه  يا وسايل  اسب  قوه300   بولدوزر تا قدرت وسيله ، بهها  در آن  عمليات  انجام  هستند كه ييها ، زمين  سخت يها زمين .3ـ4

  .  است از ريپر عملي
  آالت  از ماشين  باشد، يا استفاده  ضروري  مواد سوزا و منفجره ، مصرفها  آن  كندن  براي  هستند كه ييها ، زمين  سنگي يها زمين .4ـ4

  . باشد ، الزامي  اسب  قوه300 از   بيش ، مانند بولدوزر با قدرت سنگين
  .شود  مي  كارفرما انجام  مشاور و تصويب  مهندستاييد با   زمين بندي طبقه .5
، بر   آن  و هزينه  كارفرما انجام  با تصويب  بر آن افه مشاور و اض  دستور كار مهندس ، طبقمتر سانتي 10 در حد   نباتي يها  خاك برداشت .6

  .شود  مي ، پرداخت  نرم  در زمين  خاكبرداري  رديف اساس
، و   ماشين  عمليات  شعاع  محدوديت  علت  شود، به ، در گود انجام  آن  مشابه  با بولدوزر يا وسيلهيا گودبرداري   خاكبرداري  كه در مواردي .7

   محلي گود به. شود  مي ، پرداخت030402 و 030401  هاي رديف   بهاي  گود، اضافه خارج  به  از خاكبرداري  مواد حاصل ل انتقا صعوبت
 كمتر   آن  متوسط  و عمق  قرار گرفته  طبيعي تر از تراز زمين  پايين  جهت ، از همه  نهايي رقوم  به  و رسيدن  از خاكبرداري  پس شود كه  مي اتالق

  . نباشدمتر سانتي 60از 
 از   مورد با استفاده  شوند، بر حسب ، كنده  آن  مشابه  يا وسيله  مكانيكي بايد با بيلبه علت محدوديت فضاي كار    كه ييها  كانال وها پي .8

  .شوند ، برآورد مي030503 تا 030501  هاي رديف
  هاي  در نقشه  باشد كه  الزم سازي  و پي كني  گود يا پي ه ديوار  بين اي فاصله ديوارها،   و احداث سازي  پي  اجراي  براي  كه در مواردي .9

  كني  يا پي ابعاد گودبرداري  و به  مشاور تعيين  مهندستاييد و   كار، با تشخيص  در حد نياز اجراي  فاصله ، اين  است  نشده بيني پيش اجرايي
   و بهاي  شده  كوبيده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  مورد قبول  بايد با مصالح  عمليات ام، بعد از اتم  اضافي  فاصله اين.شود  مي اضافه

  . شود  پرداخت  مربوط هاي رديف   طبق آن
 مجدد و  كردن شود، پر   و دستور كارها انجام  اجرايي هاي  در نقشه  شده  درج هاي  از اندازه  بيش كني  و كانال كني ، پي  خاكبرداري چنانچه .10

   وجهي  بابت  و از اين  پيمانكار است عهده  مشاور، به  مهندس  قبول  قابل  با كيفيت  با مصالح  اضافي يها  قسمت  كوبيدن  لزوم در صورت
  . نخواهد شد پرداخت
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  :  زير است شرح ، به  خاك  حمل  هزينه  پرداخت نحوه .11
   حمل  كه  خاكي  يا خاكريزها، حجم  كارگاه خارج به  كني كانال و  ، گودبرداري كني ، پي كبرداري از خا  حاصل يها  خاك در مورد حمل .1ـ11
 و   است  منظور شدهها ، در قيمت  يا تورم  حجم افزايش  به  مربوط هاي شود و هزينه  مي  محاسبه  شده  كنده  محل هاي  اندازه شود، طبق مي

   مصرف  شوند، عدم ، بايد در خاكريزها مصرف  از موارد ياد شده  حاصل يها  خاك تمام.  نخواهد آمد عمل  به  بابت  از اين  ديگري پرداخت
   اجرايي مجلس صورت   كارفرما و تنظيم  مشاور و تصويب پيشنهاد مهندس  به ، منوط  كارگاه خارج  بهها  آن  در خاكريزها يا حملها  خاك اين

  . است
  شود، برابر حجم  مي  حمل  كه  خاكي  خاكريزها، حجم براي)   كارگاه  يا خارج داخل (  قرضه  از محل  شده  تهيه يها در مورد خاك .2ـ11

كبرداري در اين ا خهاي رديفهاي  هزينه تهيه خاك از محل قرضه از قيمت. شود پس از كوبيدن در نظر گرفته مي   مصرف  محل هاي اندازه
  .گيرد اشتن خاك رويه نامناسب پرداختي صورت نمي براي برد.شود فصل استفاده مي

 مواد،   از نظر نوع  يكسان  در شرايط كني  يا كانال ، گودبرداري كني پي،   خاكبرداري  در خاكريز از محل  مصرفي يها در مورد خاك .3ـ11
  . خواهد بود  حمل  بهاي  و پرداخت  محاسبه ، مالك  خاكريز و خاكبرداري  مركز ثقل  بين  فاصله كوتاهترين

شود،   جابجا مي  كارگاه شود يا در داخل  مي  حمل  كارگاه خارج  به  و مواد زايد كهها  خاك ، براي  فصل  در اين  شده  درج  حمل هاي رديف .12
  ولي.   نخواهد گرفت  صورت ختي مجدد پردا  و باراندازي ، بارگيري) دپو كردن (  انباشتن  ديگر براي عبارت به. شود  مي  بار پرداخت تنها يك
   مشاور و تصويب  با پيشنهاد مهندس  اضافي  و حمل  ناپذير باشد، بارگيري  مجدد اجتناب  كار، حمل  و موقعيت  ضرورت  بر حسب چنانچه

  .شود  مي  پرداخت  مربوط هاي رديف، از   اجرايي مجلس صورت  كارفرما، بر اساس
 85   شود، براي  برداشتهمتر سانتي 15 بستر خاكريز تا   نباتي  خاك  كه  يا در حالتي  شده  كوبيده  طبيعي زمين در   جانشين  خاك ضخامت .13

 درصد 95   و برايمتر سانتي 5،   اشو اصالحي روش  به  درصد كوبيدگي90  ، برايمتر سانتي 3، برابر   اشو اصالحي روش  به درصد كوبيدگي
  مازاد بر اعداد تعيين. شود  مي ، پرداخت  شده  برداشت يها  بر پروفيل  و اضافه  تعيينمتر سانتي 7،   اشو اصالحي روش  و بيشتر به كوبيدگي

 درصد 60 باشد، متر سانتي 15 از بستر خاكريز بيشتر از   شده  برداشته  نباتي اگر خاك. گيرد  نمي  صورت  پرداختي  موردي ، در هيچ شده
  .شود  مي  محاسبه  پيشگفته هاي اندازه

  شرح  به ، كسر بهايي030904 تا 030901  هاي رديف  به  باشد، نسبتمتر سانتي 15 بيشتر از   خاكريزي  قشرهاي  ضخامت  كه در صورتي .14
 متر نتيسا 25   خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت10 شود،   تعيينمتر سانتي 20   خاكريزي  قشرهاي اگر ضخامت: شود زير منظور مي

 30 از   بيش  خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت30 شود،   تعيينمتر سانتي 30   خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت20 شود،  تعيين
  .  مربوط  درصد رديف40 شود،   تعيينمتر سانتي

   جلسه  صورت  تنظيم  مستلزم  آن رداخت و پ  اجراست  مشاور قابل ، با دستور كار مهندس031005 و 031004، 031002  هاي رديف .15
  .  مشاور است ، با مهندس  آن انجام

  .  است  شده بيني  پيشها ، در قيمت  خاكي  عمليات  مصرفي  آب  و حمل  تهيه بهاي .16
   تصويب  در صورت،030404 و 030403  هاي رديف   متر، موضوع50 متر تا 20 از   بيش فاصله  به  از خاكبرداري  مواد حاصل حمل .17

   جلسه  صورت  از تنظيم ، پس  ياد شده هاي رديف از   هر يك بهاي  شود و اضافه  مي  مشاور انجام  دستور كار مهندس كارفرما، بر اساس
  .  نيست  پرداخت ، قابل030404 و 030403  هاي رديف، 030701   رديف شود با پرداخت  مي  پرداخت اجرايي

   مهندس  بستر، توسط منظور تحكيم  به  مصالح  و جايگزيني  برداشت  و ميزان  اجرا، نوع ه مورد، نحو ، بر حسب لجني  يها در زمين .18
 مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحكيم ، پس  ياد شده  اجرايي عمليات. شود  مي اجرا گذاشته  كارفرما به  از تصويب مشاور پيشنهاد و پس

  .گيرد  قرار مي  پرداخت  كارفرما، مالكتاييد از   و پس  شده سمجل صورتپيمانكار 
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   تهيه گيرد، هنگام  مي  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل ، ارزش  عوارض عنوان  به هايي ، هزينه  بادي  ماسه  برداشت  براي  كه ييها در محل .19
   اين بيني  پيش  عدم در صورت. شود  منظور مي  ياد شده  هزينه  جبران ، براي031101  رديف  بهاضافه بها  صورت  به داري  ستاره برآورد، رديف

   پيمانكار، عوارض  پيشنهاد قيمت  ارائه  بعد از تاريخ  نخواهد شد، چنانچه  انجام031101   بر رديف  عالوه  پرداختي ، هيچگونهاضافه بها
  .شود  مي  مشاور و كارفرما پرداخت  مهندستاييد از   پس  مربوط هاي  يابد، هزينه  افزايش  آن  شود يا ميزان جديد وضع

هاي حمل  هاي شني و يا ساخته نشده انجام شود، به رديف ،در راه030705 تا 030703هاي  موضوع رديف   خاك  حمل  كه در صورتي. 20
  .شود  اعمال مي30/1 و 15/1هاي  هاي آسفالتي، به ترتيب ضريب مصالح در راه

 در   شده  مصرف  ديناميت  مقدار كيلوگرم  تقسيم ، از حاصل030201   از رديف  پرداخت  قابل  سنگي  خاكبرداري حجمحداكثر  .21
و در  ،آيد  مي دست   به25/0عدد   به)  باشد  رسيده  ذيربط  مسئوالن امضاي   به  كه  مصرف  جلسه  صورت طبق (  سنگي هاي خاكبرداري

 550 گرم، 300  به ترتيب معادل  آنفو،-آل ركيلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، امواليت كارتريجي، بوستر پنتوليتي و صورت استفاده از ه
، و  شود  پرداخت030105    مذكور، بايد از رديف  مازاد بر حجم.شود ديناميت محاسبه مي گرم 700و  گرم 1800 گرم،  1000گرم، 

با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذكور، بيشتر از ) 030201رديف (رداري سنگي كه حجم محاسبه شده براي خاكب درصورتي
  .حجم ترانشه سنگي طبق نقشه و پروفيل باشد، حجم خاكبرداري سنگي طبق نقشه و پروفيل مالك عمل خواهد بود

   . منظور شده است030504  در بهاي رديف مانند، بيل مكانيكي،، هزينه وسيله مناسب براي عملكرد چكش هيدروليكي .22
در صورتي كه به دليل مجاورت بخشي از عمليات خاكبرداري با تاسيسات خاص، امكان انفجار به صورت معمول وجود نداشته  .23

ت انجام شود، براي آن حجم از عمليا) انفجار آرام(باشد و طبق دستور مهندس مشاور و تاييد كارفرما الزم باشد كه انفجار با محدوديت 
  .شود ، اضافه مي030201 درصد به بهاي رديف 30
اي باشد كه طبق تشخيص مهندس مشاور و تاييد كارفرما،  چنانچه در عمليات خاكبرداري در سنگ با مواد انفجاري، شرايط به گونه .24

اي آن بخش از عمليات كه الزاماً از نتوان از مواد انفجاري براي خاكبرداري استفاده نمود و اجباراً از چكش هيدروليكي استفاده شود، بر
  .شود  پرداخت مي030202چكش هيدروليكي استفاده شده، بهاي آن از رديف 



  عمليات خاكي با ماشين. سومصل ف
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

  
 

 24

  

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 270

شخم زدن هرنوع زمين غيرسنگي با وسيله مكانيكي، 
 .متر  سانتي15عمق تا  به

 030101 

  

  رمكعبمت  23،400

هاي لجني با هر وسيله  لجن برداري در زمين
 متر از مركز ثقل 20مكانيكي، حمل مواد تا فاصله 

  .برداشت و تخليه آن

 030102  

  

  مترمكعب  3،600

هر  هاي نرم با در زمين يا گودبرداريبرداري  خاك
برداري تا  وسيله مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاك

  .اشت و توده كردن آن متر از مركز ثقل برد20فاصله 

 030103  

  

  مترمكعب  7،740

هاي سخت با هر  در زمين يا گودبرداريبرداري  خاك
برداري تا  وسيله مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاك

  . متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن20فاصله 

 030104  

  

  مترمكعب  36،500

ر ه هاي سنگي با در زمين يا گودبرداريبرداري  خاك
برداري تا  وسيله مكانيكي، حمل مواد حاصل از خاك

  . متر از مركز ثقل برداشت و توده كردن آن20فاصله 

 030105  

  

  مترمكعب  49،600

هاي سنگي با هر  در زمين يا گودبرداريبرداري  خاك
وسيله مكانيكي و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد 

 مركز ثقل  متر از20برداري تا فاصله  حاصل از خاك
  .برداشت و توده كردن آن

 030201  

  

  مترمكعب  77،200

هاي سنگي با  در زمين گودبردارييا برداري  خاك
استفاده از چكش هيدروليكي، حمل مواد حاصل از 

 متر از مركز ثقل، برداشت و 20برداري تا فاصله  خاك
  .توده كردن آن

030202  

  

  مترمكعب   

هاي سنگي بدون  زميندر  يا گودبرداريبرداري  خاك
 ولي با استفاده از مواد منبسط ،استفاده از مواد سوزا

  .شونده

 030203  

  

  مترمربع  1،700
رگالژ و پروفيله كردن سطح شيرواني و كف 

  .ها ترانشه
 030301  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  1،460

 و 030105 تا 030103هاي  رديف اضافه بها به
نجام برداري در گود ا ، در صورتي كه خاك030201

كوچكترين بعد  شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به
 و بزرگتر يا 02/0گود، كوچكتر يا مساوي عدد 

  .باشد 01/0مساوي عدد 

 030401  

  

  مترمكعب  2،430

 و 030105 تا 030103هاي  رديف اضافه بها به
، در صورتي كه خاكبرداري در گود انجام 030201

ترين بعد كوچك شود و نسبت ارتفاع متوسط گود به
  . باشد02/0گود، بزرگتر از عدد 

 030402  

  

  مترمكعب  7،170
، هرگاه فاصله حمل بيش 030102رديف  اضافه بها به

  . متر باشد50 متر و حداكثر 20از
 030403  

  

  مترمكعب  2،510

 و 030105 تا 030103هاي  رديف  اضافه بها به
 متر و 20، هرگاه فاصله حمل بيش از 030201
  . متر باشد50حداكثر

 030404  

  

  مترمكعب  10،900

هاي نرم،  با وسيله مكانيكي در زمين كني كانالكني،  پي
 متر و ريختن خاك كنده شده در 2تا عمق 
  .هاي مربوط كنارمحل

 030501  

  

  مترمكعب  17،100

هاي   با وسيله مكانيكي در زمينكني كانالكني،  پي
در  متر و ريختن خاك كنده شده 2سخت، تاعمق 

  .هاي مربوط كنارمحل

 030502  

  

  مترمكعب  32،800

هاي   با وسيله مكانيكي در زمينكني كانالكني،  پي
 متر و حمل و تخليه مواد كنده شده 2لجني تا عمق 

  . متر از مركز ثقل برداشت20تا فاصله 

 030503  

  

  مترمكعب  154،500

هاي   در زميني با چكش هيدروليككني  كانالكني، پي
 متر و حمل و تخليه مواد كنده شده 2تا عمق سنگي 

  . متر از مركز ثقل برداشت20تا فاصله 

030504  

  

  مترمكعب  2،280

، هرگاه 030504 تا 030501هاي  رديف اضافه بها به
 متر باشد، براي حجم خاك 2يش از ب كانالعمق پي، 

 متر، 4 تا 3 متر، يك بار 3 تا 2واقع شده در عمق 
همين ترتيب براي  ر، سه بار و به مت5 تا 4دوبار، 
  .هاي بيشتر عمق

 030601  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  17،200

 و 030502 ،030501هاي  رديف  اضافه بها به
 زير تراز آب كني كانالكني،   هرگاه پي،030504

زيرزميني انجام شود وآبكشي با تلمبه موتوري الزامي 
  .باشد

 030602  

  

  مترمكعب  7،970

هاي   عمليات خاكي يا خاكبارگيري مواد حاصل از
توده شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله 

 متري مركز ثقل برداشت 100مكانيكي ديگر تا فاصله 
  .و تخليه آن

 030701  

  

  مترمكعب  685

هاي توده  حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك
 500 متر تا 100شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از 

.  متر اول100 متر مازاد بر100 هر متر باشد، به ازاي
  . متر به تناسب محاسبه مي شود100كسر 

 030702  

  

3،320  
 -مترمكعب 
  كيلومتر

هاي توده  حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك
 10 متر تا500شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از
 متر اول، 500كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر

نسبت قيمت  كسر كيلومتر به (سفالتي آهاي راهبراي 
  ).شود يك كيلومتر محاسبه مي

 030703  

  

3،020  
 -مترمكعب 
  كيلومتر

هاي توده  حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاك
 30 كيلومتر تا10شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از

 كيلومتر، 10كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر
نسبت قيمت  سر كيلومتر، بهك(هاي آسفالتي راهبراي 

  ).شود يك كيلومتر محاسبه مي

 030704  

  

2،470  
 -مترمكعب 
  كيلومتر

هاي توده  حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاك
 كيلومتر باشد، 30شده، وقتي كه فاصله حمل بيش از

هاي  راه كيلومتر، براي 30براي هر كيلومترمازاد بر
 قيمت يك كيلومتر نسبت  كسر كيلومتر، به (آسفالتي

  ).شود محاسبه مي

 030705  

  

  مترمربع  220
 يا ساير وسايل تسطيح بسترخاكريزها با گريدر

  .مكانيكي
 030801  

  

  مترمربع  755

ها  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه
 درصد 85متر با تراكم   سانتي15ها، تاعمق  و مانند آن

  .روش آشو اصالحي به

 030802  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  980

ها  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه
 درصد 90متر با تراكم   سانتي15ها، تا عمق  و مانند آن

  .روش آشو اصالحي به

 030803  

  

  مترمربع  1،200

ها و  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها ياكف ترانشه
 درصد 95متر با تراكم   سانتي15ها، تا عمق  مانند آن

  .روش آشو اصالحي هب

 030804  

  

  مترمربع  1،770

آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كف ترانشه و 
 100متر با تراكم   سانتي15ها، تاعمق  مانند آن
  .روش آشو اصالحي درصدبه

 030805  

  

  مترمكعب  8،990

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و 
 درصد 85 با كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان،

روش آشو اصالحي، وقتي كه ضخامت  كوبيدگي به
 15قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن حداكثر 

  .متر باشد سانتي

 030901  

  

  مترمكعب  10،500

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و 
 درصد 90كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان، با 

ه ضخامت روش آشو اصالحي، وقتي ك كوبيدگي به
 15قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن حداكثر 

  .متر باشد سانتي

 030902  

  

  مترمكعب  12،000

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و 
 درصد 95كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان، با 

روش آشو اصالحي، وقتي كه ضخامت  كوبيدگي به
 15ر قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن حداكث

  .متر باشد سانتي

 030903  

  

  مترمكعب  15،800

پخش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و 
 درصد 100كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان، با

روش آشو اصالحي، وقتي كه ضخامت  كوبيدگي به
 15قشرهاي خاكريزي پس از كوبيده شدن حداكثر 

  .متر باشد سانتي

 030904  

  

     

اي به روش تراكم ديناميكي  هاي ماسه تحكيم زمين
Dynamic Compaction)( همراه با افزودن خاك ،

  .مناسب

030905  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  2،150
ها،  ها يا مصالح سنگي موجود كنار پي ريختن خاك
  .ها ها، گودها و كانال درون پي ها، به گودها و كانال

 031001  

  

  مترمكعب  18،100

رگاه، براي خاكريزها  كااز خارجتهيه خاك مناسب، 
 متر و 500شامل كندن، بارگيري و حمل، تا فاصله 

  .محل مصرف باراندازي در

 031002  

  

  مترمكعب  2،920
منظور ساختن بدنه  اختالط دو ياچند نوع مصالح، به

  .راه و ساير كارهاي مشابه آن
 031003  

  

  مترمكعب  1،740
ن هاي نباتي ريسه شده، تنظيم و رگالژ آ پخش خاك

  .هاي مورد نظر در محل
 031004  

  

  مترمكعب  1،270
هاي  پخش مصالح حاصل از خاكبرداري، كه در محل

  .تعيين شده با هرضخامت دپو شود
 031005  

  

  مترمكعب  19،700
پخش، تسطيح، غرقاب كردن و كوبيدن ماسه بادي 

  .براي ساختمان بدنه راه و محوطه
 031102  

  

  مترمكعب  13،800
 و كوبيدن ماسه بادي براي تحكيم بستر پخش، تسطيح
  .راه و محوطه

 031103  
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    با سنگ  بنايي عمليات.   چهارم  فصل
  

    مقدمه
  
  . باشد  شده  نما چيده صورت  به گيرد كه  مي  از ديوار تعلق سطحي ، تنها به  سنگي  ديوارهاي  نماسازي  بهاي  و اضافه  نماسازي هاي رديف .1
شود و   مي  پرداخت  مربوط هاي رديف نما، از  يها  سنگ  نمودن  با محسوب  سنگي  بنايي  نمادار، حجم  سنگي نايي ب در عمليات .2

  .شود  مي  پرداخت  مورد جداگانه  نيز، بر حسب  سنگي  نماسازي  بهاي  اضافه هاي رديف
   نما، بر حسب  سطح  كار براي  انجام هاي  هزينه شود، تمام  مي  كار انجام  كار جدا از پشت  روي  نما چيني  كه  سنگي يها در نماسازي .3

  .شود  مي  پرداخت  نماسازي ، براي040401 و 040301  هاي رديفمورد از 
  .شود  مي  محاسبه  تراش  مرئي  سطوح  بر اساس  ساختمان  از اره  دو تيشه يها  سنگ سطح .4
  .شود  مي  درز محاسبه  وجه يك   مقطع  سطح ، بر حسب040309   رديف بهاي .5
   منحني صورت  به  سنگ  نماي  تراش ، هزينه  رديف در اين. شود  مي  پرداخت040308   نيز از رديف  قوسي يها  طاق بهاي  اضافه .6

  .  است  نشده بيني پيش
   به  با توجه  پروژه  اجراي از منطقه) شدچنانچه در اسناد و مدارك پيمان، معدن بخصوصي ذكر نشده با(   فصل  در اين  مصرفي سنگ .7

  .شود  مي  مشاور تعيين  مهندس  توسط  آن  و رنگ شود و نوع  مي  تهيه  فني مشخصات
   واحد حجم  يك  يعني1:6   مالت  مثال براي.   است  حجمي  نسبت  يا آهك  و سيمان  ماسه  اختالط ها براي  در مالت  شده  داده هاي نسبت .8

، در   مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم صورت  به  ياد شده هاي  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6   در مقابل سيمان
  .  است  آمده  فهرست  اين كليات

هاي بزرگ مربوط  گند و سنهاي مورد استفاده در اين فصل در حدي هستند كه با نيروي يك نفر كارگر قابل جابجايي باش اندازه سنگ .9
  .باشند هاي اين فصل نمي به اسكله سازي مشمول رديف

  .باشد مي» ديوارهاي سنگي« با عنوان 90هاي مصرفي در اين فصل بر اساس نشريه شماره  تعاريف و مشخصات سنگ. 10
  .گيرد  كيلومتر تعلق نمي30 حمل باالي 040506 تا 040501هاي  رديفمصالح سنگي به .  11
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 040101  .با سنگ قلوه) بلوكاژ(سنگ چيني دركف ساختمان  مترمكعب 159،000  

  040102   .با سنگ الشه) بلوكاژ(سنگ چيني دركف ساختمان   مترمكعب  320،000  
  

  مترمكعب  138،000
سنگ با ) درناژ(ها سنگ ريزي پشت ديوارها و پي

  .قلوه
 040103  

  

  مترمكعب  263،500
با سنگ ) درناژ(ها  سنگ ريزي پشت ديوارها و پي

  .الشه
 040104  

  

  مترمكعب  646،500
با توري ) گابيون(تهيه، ساخت و نصب تورسنگ 

  .گالوانيزه و سنگ قلوه
 040105  

  

  مترمكعب  809،500
با توري ) گابيون(تهيه، ساخت و نصب تورسنگ 

  . سنگ الشهگالوانيزه و
 040106  

  040201   . در پي1:3بنايي با سنگ الشه و مالت ماسه آهك   مترمكعب  567،000  
  040202   . در پي1:2:8بنايي با سنگ الشه و مالت باتارد   مترمكعب  583،000  
  040203   . در پي1:6بنايي با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان   مترمكعب  540،000  
  

  مترمكعب  626،000
 در 1:3بنايي با سنگ الشه و مالت ماسه آهك 

  .هايي كه باالتر از پي قرار دارند ديوارها و ساير محل
 040204  

  

  مترمكعب  642،000
، در ديوارها 1:2:8بنايي با سنگ الشه و مالت باتارد 

  .هايي كه باالتر از پي قرار دارند و ساير محل
 040205  

  

  مترمكعب  599،000
 در 1:6شه و مالت ماسه سيمان سنگ ال بنايي با

  .هايي كه باالتر از پي قرار دارند ديوارها و ساير محل
 040206  

  040207  .1:6 مالت ماسه سيمان  غرقاب درسنگ قلوه  مترمكعب  295،500  
  040208  .1:6 مالت ماسه سيمان الشه غرقاب درسنگ   مترمكعب  456،000  
  

  مترمربع  149،000
رودخانه، با مالت ماسه سيمان نماسازي باسنگ قلوه 

  . به انضمام بندكشي1:6
 040301  

  

  مترمربع  47،200

هاي بنايي با سنگ  رديف اضافه بهاي نماسازي به
صورت نما و  الشه، در صورتي كه، سنگ الشه به

  .شكل موزاييكي اجرا شود به

 040302  

  

  مترمربع  57،100

گ هاي بنايي با سن رديف اضافه بهاي نماسازي به
صورت نما و  الشه، در صورتي كه، سنگ الشه به

  .شكل موزاييكي درز شده اجرا شود به

 040303  

  

  مترمربع  83،100
هاي بنايي با سنگ الشه، براي  رديف اضافه بها به

  .نماسازي با سنگ بادبر
 040304  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  110،000
هاي بنايي با سنگ الشه، براي  رديف اضافه بها به

  .سنگ بادبر، با ارتفاع مساوي در هر رگنماسازي با 
 040305  

  

  مترمربع  131،500

هاي بنايي با سنگ الشه، براي  رديف اضافه بها به
نماسازي باسنگ بادبر، با ارتفاع مساوي در تمام 

  .ها رگ

 040306  

  

  مترمكعب  45،700

هاي سنگي، هرگاه عمليات بنايي  بنايي اضافه بها به
زيرزميني انجام شود و تخليه آب پايين تر از تراز آب 

  .با تلمبه موتوري در حين اجراي عمليات الزامي باشد

 040307  

  

  مترمكعب  60،600
هرنوع عمليات بنايي سنگي خارج از پي،  اضافه بها به

  .درصورتي كه در انحنا، انجام شود
 040308  

  

  مترمربع  56،400
مليات هاي سنگي با تمام ع تعبيه درز انقطاع در بنايي

  .هر شكل الزم و به
 040309  

  

  مترمربع  259،500
تهيه و نصب سنگ دو تيشه ريشه دار الشتر يا مشابه 

  .1:6آن در ازاره ساختمان، بامالت ماسه سيمان 
 040401  

  

  مترمربع  132،500
 10بنايي فرش كف با سنگ الشه، با ضخامت متوسط 

  .1:6متر با مالت ماسه سيمان   سانتي
040402  

  

  مترمكعب  169،000
كاربردن آن  تهيه مصالح زهكشي طبق مشخصات و به

  .ها در زهكشي
 040501  

  

  مترمكعب  226،000

ها،  تهيه و ريختن ماسه شسته رودخانه در داخل كانال
ها  ها، روي بام ها، كف ساختمان ها و لوله اطراف پي

ها و يا هر محل ديگري كه الزم باشد،  معابر، محوطه
  .هاي الزم ها در ضخامت م پخش و تسطيح آنانضما به

 040502  

  

  مترمكعب  174،000

در داخل ) خاكدار( و ريختن ماسه كفي حمل، تهيه
ها،  ها، كف ساختمان ها و لوله ها، اطراف پي كانال

ها و يا هر محل ديگري كه الزم باشد،  معابر، محوطه
  .هاي الزم ها در ضخامت انضمام پخش و تسطيح آن به

 040503  

  

  مترمكعب  173،000

ها،   و ريختن شن طبيعي در داخل كانالحمل، تهيه
ها، معابر  ها، كف ساختمان ها و لوله اطراف پي

انضمام  ها يا هر محل ديگري كه الزم باشد، به محوطه
  .هاي الزم ها در ضخامت پخش و تسطيح آن

 040504  



  عمليات بنايي با سنگ. چهارمفصل 
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

  
 

 32

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  181،000

ها و  عابر، محوطه و ريختن شن نقلي در محمل، تهيه
انضمام پخش و   يا هر محل ديگري كه الزم باشد، به

  .هاي الزم ها در ضخامت تسطيح آن

 040505  

  

  مترمكعب  167،500

ها،   و ريختن ماسه بادي، در داخل كانالحمل، تهيه
ها،  ها، روي بام ها كف ساختمان ها و لوله اطراف پي

زم باشد، ها و ياهر محل ديگري كه ال معابر، محوطه
هاي  ها در ضخامت انضمام پخش و تسطيح آن  به

  .الزم

 040506  
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    چوبي بندي قالب.   پنجم  فصل
  

    مقدمه
  
 كار يا در   اجراي  شرايط  الزام  برآورد شود، در صورت  فلزي بندي  قالب  فصل هاي رديف از   بايد با استفادهها بندي  قالب  تمام هزينه .1

  .شود  مي  استفاده  چوبي  كارفرما از قالب  شود، با تصويب  استفاده  چوبي  بايد از قالب  كه  است  الزم اي  ويژه صات مشخ  كه مواردي
  يها  چوب  از اينكه ، اعم  روسي  چوب  به  معروف  وارداتي  كاج چوب.   است  آن  يا مشابه  روسي يها ، چوب  نراد خارجي منظور از تخته .2

  .شود  مي  ناميده  نراد خارجي ، تخته  است  روسي  چوب  شبيهها  آن  كاج  چوب  باشد كه  يا ساير كشورهايي  كشور روسيه صول مح ياد شده
  .گيرد  قرار مي  محاسبه ، مالك  است  با قالب  در تماس  كه  شده  ريخته  بتن ، سطوحها بندي  قالب گيري در اندازه .3
  .  زير است شرح ، به  شده  مشخص  فصل  اين هاي رديف  در ، كه منظور از ارتفاع .4
  گيرد، و در طبقات  قرار مي  آن  ديوار روي  كه  پي  روي رقوم  به  ديوار نسبت  متوسط ، ارتفاع  پي  روي  اول در مورد ديوار در طبقه .1ـ4

  .  طبقه  همان كف  به  ديوار نسبت  متوسط ، ارتفاع بعدي
  .  تير و دال  زيرين  تا سطح بندي  قالب يها  شمع  پاي  قرارگرفتن  متوسط ، ارتفاع) تاوه (  دالدر مورد تير و .2ـ4
  .  است  شده  كار در نظر گرفته  كامل  و اجراي  قالب  و بازكردن بست چوب بند،   پشت هاي ، هزينه  فصل  اين هاي رديفدر  .5
 و يا   يا مايل  يا قائم  افقي صورت  دو، به  از آن  يا مخلوطي  يا چوبي  فلزي  از قطعات اي ، مجموعه  فصل  در اين بست منظور از چوب .6

  .شود  مي كار برده ، بهها گاه  يا ساير تكيه زمين  به  از قالب ريزي  از بتن  ناشي  نيروهاي  و انتقال  قالب  نگهداري  براي  كه  است قوسي
  يكديگر و تقويت  به  قالب  قطعات  اتصال  برايها  از آن  كه  است  و يا قوسي  يا مايل ، قائم  افقي  چهارتراش بند، قطعات منظور از پشت .7
  . و فلز باشد  از چوب  يا تركيبي  فلزي ، قطعات  چهارتراش جاي تواند به شود و مي  مي ، استفادهها آن
  . باشد  حكمي صورت ، به  ابعاد و طرز قرارگرفتن  از لحاظ بندي قالب  يها  تخته شود كه  مي  اطالق بتني  ، به)اكسپوز (  نمايان بتن .8
اي اجرا  هايي كه به صورت طبقه در سازه(    است  و يا تيري  ديوار، ستون ، جدار خارجي050801   در رديف منظور از جدار خارجي .9
  پناه ، جان  موقت  يا فلزي  چوبي ، مانند بالكن اي  ويژه ، تمهيدات  آن نديب  قالب  دارد و براي  باز ارتباط فضاي   به  آن  سوي  يك كه )شوند مي

  اين.شود  مي  انجام  كار در آن  كه  است اي  طبقه ها، تراز كف  سازه  نوع  اين  ارتفاع  محاسبه مبناي.  مورد نياز باشد  ديگري يها حل  يا راه مناسب
  .گيرد  مي  تعلق  ياد شده هاي  سازه رجي خا  سطوح بندي  قالب  به  فقطاضافه بها

، مورد   با فشار بتن  مقابله  براي  كه  است  و واشر و مهره  دو سر رزوه  و ميله  يا پالستيكي فلزي  نگهدار در ديوارها، لوله منظور از فاصله .10
   براي  مخصوصي ، قيدهاي  آب  منابع  براي  و چنانچه  است ه ديوارها، منظور شد بندي  قالب هاي رديف در ها  آن گيرد و بهاي  قرار مي استفاده

  . است   شده بيني ، پيش050802  ، در رديف  مربوط  بهاي  شود، اضافه  مصرف  ازنفوذ آب جلوگيري
  . نخواهد شد  پرداختها  آن  براي  بهايي  اضافه گونه  و هيچ  است  شده  در نظر گرفتهها ، در قيمتها  قالب  و تميزكردن  رنده هزينه .11
  . است   منظور شدهها ، در قيمت  الزم  و ميخ ، سيم)  ومانند آن روغن( رهاساز   ماده ، بهاي  فصل  اين بندي  قالب هاي رديفدر  .12
  .  است  منظور شده  فصل  اين يها ، در قيمتها  قالب  در گوشه  ايجاد پخ  براي  الزم  عمليات  انجام بهاي .13
  .  است  پرداخت ، قابل050804 و 050301  هاي رديف، از   مقطع سطح  به ، با توجه)ها پداستال(ها   پايه  ستون بندي قالب .14
دار   ستاره صورت  به  آن  شود، رديف  استفاده  بتن  قالب  چندال براي  كارفرما از تخته  با تصويب  كه  برآورد، در صورتي  تهيه هنگام .15

  جاي  چند ال به  تخته يها  مشاور، از قالب  مهندس  پيشنهاد پيمانكار و تصويب  كار، بنا به  اجراي  حين  كه شود و در صورتي ي م بيني پيش
 يا   اضافه گونه شود و هيچ  مي ، پرداخت  فصل  در اين  مربوط هاي رديف   طبق  آن  شود، بهاي استفاده)   يا مشابه روسي (  نراد خارجي تخته
  . نخواهد شد  پرداخت ر بهاييكس
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   درز كه  دو وجه بندي ، قالب  بتني يها سازي كف   و درزهاي  انبساط  با درزهاي ، در ارتباط050902 و 050901  هاي رديف  با پرداخت .16
  .شود  نمي اند، پرداخت مجاور يكديگر قرار گرفته

  . خواهد شد ، پرداخت050808   رديف  بهاي  بماند، اضافه  در كار باقي ور، قالب مشا  يا دستور كار مهندس  نقشه  طبق  كه در مواردي .17
، با دستور كار ) نياز و اجرا در صورت (ها ها، گودها و كانال  در پي  خاك  از ريزش  جلوگيري  براي  الزم بست  و چوب كوبي  تخته هزينه .18

   رديف ، طبق)  پي  با ديواره  تخته  تماس سطح (  است  شده كوبي  تخته  كه  سطحي  بر حسب  اجرايي  جلسه  صورت  مشاور و تنظيم مهندس
  .شود  مي ، پرداخت051001

  گيرد، ضمناً مبناي  مي ، تعلق050801   رديف بهاي  ، اضافه تاسيسات   عمودي يها  آسانسورها و كانال ه ديوار  داخلي  سطوح بندي قالب به .19
  .شود  مي  انجام  كار در آن  كه ايست  طبقه ، كف  جدار خارجي  ديوارهاي ها، مشابه  سازه  نوع  در اين  ارتفاع گيري اندازه

  .  است  طبقه اي  سازه ، كف  فصل  در اين  طبقه منظور از كف .20
   فصل  اين هاي رديف، از   آن هايآيد و ب  مي حساب  به  چوبي  شود، قالب  استفاده  بند فلزي  با پشت  چوبي  از قالب  كه در صورتي .21

  .شود  مي پرداخت
  .گيرد ها تعلق نمي بندي پله  قالب050701دار به رديف  بندي سطوح شيب  قالب، 050805اضافه بهاي رديف  .22
اي  درصد بههفتاد، حسب مورد 050405عالوه بر رديف )  Waffle –ل فاو(اي  هاي قابلمه براي پرداخت هزينه اجراي سقف. 23

  .شود  در آن قسمت از سقف كه وافل در آن اجرا شده پرداخت مي050404 تا 050401 هاي رديف
 تا بيست متر باشد  و)هاي اين فصل مندرج در رديف( دال سقف و تير، بيش از ده متر ، كه ارتفاع ديوار، ستون، شناژ قايم در صورتي. 24

به عبارت ديگر اين اضافه بها براي متر اول، مازاد بر ده . شود هاي مربوط اضافه مي رديفبه ازاي هر متر مازاد بر ده متر سه درصد به بهاي 
  .شود ي بيشتر تا بيست متر عمل ميها متر سه درصد، براي متر دوم، شش درصد، براي متر سوم، نه درصد و به همين ترتيب براي ارتفاع

  :شود اد بر ده متر به اين ترتيب محاسبه مي متر باشد، اضافه بها ماز4/18چنانچه ارتفاع ستون : مثال
                                  252/0)=03/0)(10-4/18 (  

  .گيرد  متر تعلق مي4/18بندي از ابتدا تا   درصد به بهاي رديف مربوط و براي تمام سطح قالب2/25لذا 
 در فصل كارهاي فوالدي ،160412آن طبق رديف   بهاي شود، در صورتي كه براي قطع بتن در محل درز اجرايي از رابيتس استفاده .25

  .شود سبك پرداخت مي
 اجرا و غير قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل (openning)سره در محل بازشوها   بايد به صورت يك در مواردي كه قالب .26

  .شود بندي سازه كسر نمي بازشوها، از سطح قالب
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )لريا(كل بهاي

  

 مترمربع 112،000

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
 .ها و شناژهاي مربوط به آن خارجي، درپي

 050101 

  

  مترمربع  173،500

بندي با استفاده تخته نراد خارجي،  تهيه وسايل و قالب
 متر 5/3داكثر در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار ح

  .باشد

 050201  

  

  مترمربع  195،000

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
خارجي در ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 

  . متر باشد5/5 متر و حداكثر 5/3

 050202  

  

  مترمربع  207،500

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
هاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از  وارخارجي در دي

  . متر باشد5/7 متر و حداكثر 5/5

 050203  

  

  مترمربع  224،000

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
هاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از  خارجي در ديوار

  . متر باشد10 متر و حداكثر5/7

 050204  

  

  مترمربع  173،000

بندي با استفاده از تخته نراد   قالبتهيه وسايل و
ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار  خارجي، در ستون

  . متر5/3ضلعي تا ارتفاع حداكثر 

 050301  

  

  مترمربع  192،500

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار  خارجي، در ستون

 5/5 متر و حداكثر 5/3 ضلعي كه ارتفاع آن بيش از
  .متر باشد

 050302  

  

  مترمربع  214،000

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار  خارجي، در ستون

 5/7 متر و حداكثر 5/5ضلعي كه ارتفاع آن بيش از 
  .متر باشد

 050303  

  

  مترمربع  221،000

ي با استفاده از تخته نراد بند تهيه وسايل و قالب
ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار  خارجي، در ستون

 متر 10 متر و حداكثر5/7ضلعي كه ارتفاع آن بيش از 
  .باشد

 050304  

  

  مترمربع  176،500
بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب

  . متر5/3تا ارتفاع حداكثر ) ها دال(ها  تاوه خارجي، در
 050401  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )لريا(كل بهاي

  

  مترمربع  217،500

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
در صورتي كه ارتفاع بيش ) ها دال(ها  خارجي، در تاوه

  . متر باشد5/5 متر و حداكثر 5/3از 

 050402  

  

  مترمربع  245،500

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
در صورتي كه ارتفاع بيش ) ها دال(ها  خارجي، در تاوه

  . متر باشد5/7 متر و حداكثر 5/5از 

 050403  

  

  مترمربع  296،000

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
در صورتي كه ارتفاع بيش ) ها دال(ها  خارجي، در تاوه

  . متر باشد10 متر و حداكثر5/7از 

 050404  

  

  مترمربع  99،600

و ) وافل(اي  هاي قابلمه اري قالبتهيه وسايل و جاگذ
هاي بتني با  ريزي در سقف ها پس از بتن برداشت آن

هاي دو طرفه بر حسب مترمربع تصوير افقي آن  تيرچه
  .قسمت از سقف كه در آن وافل به كار رفته باشد

050405  

  

  مترمربع  130،500
تخته نراد بندي با استفاده از  تهيه وسايل و قالب

  .)composite( هاي مركب ف براي سقخارجي
050406  

  

  مترمربع  215،500
بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب

  . متر5/3خارجي، در تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر 
 050501  

  

  مترمربع  251،500

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
فاع بيش از خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارت

  . متر باشد5/5 متر و حداكثر 5/3

 050502  

  

  مترمربع  300،500

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيش از 

  . متر باشد5/7 متر و حداكثر 5/5

 050503  

  

  مترمربع  352،000

از تخته نراد بندي با استفاده  تهيه وسايل و قالب
خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيش از 

  . متر باشد10 متر و حداكثر5/7

 050504  

  

  مترمربع  201،000
بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب

  .خارجي، در شناژهاي افقي روي ديوار، در هر ارتفاع
 050601  

  

  مترمربع  211،500

بندي با استفاده از تخته نراد  تهيه وسايل و قالب
 ،هاي بتني شامل تير، دال، دست انداز خارجي، در پله

كف پله و مانندآن به طور كامل در هر ارتفاع و به 
  .هرشكل

 050701  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )لريا(كل بهاي

  

  مترمربع  47،400
بندي جدار خارجي ديوارها،  اضافه بها براي قالب

  .ها، با استفاده از تخته نراد خارجي  تيرها و ستون
 050801  

  

  مترمربع  4،360

، در 050204 تا 050201هاي  اضافه بها به رديف
جاي بولت از فاصله نگهدارهاي  صورتي كه به

  .مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود

 050802  

  

  مترمربع  51،800
بندي با استفاده از تخته  هاي قالب اضافه بها به رديف

  .ها توننراد خارجي براي سطوح منحني، به استثناي س
 050803  

  

  مترمربع  105،500
، ولي با 050304 تا 050301هاي  اضافه بها به رديف

  .مقطع منحني و غير چهار ضلعي
 050804  

  

  مترمربع  5،870

بندي در سطوح شيبدار با استفاده از  اضافه بهاي قالب
 5تخته نراد خارجي در صورتيكه شيب بيش از 

  .درصد باشد

 050805  

  

  رمربعمت  80،300
بندي، با استفاده از  اضافه بها براي حكمي بودن قالب
  ).اكسپوز(تخته نراد خارجي، براي بتن نمايان 

 050806  

  

  مترمربع  30،700

بندي با استفاده از تخته  هاي قالب اضافه بها به رديف
بندي زير  نراد خارجي، در صورتي كه عمليات قالب

كشي با تلمبه هاي زيرزميني انجام شود و آب تراز آب
  .موتوري در حين اجراي كار، ضروري باشد

 050807  

  

  مترمربع  63،800

بندي، با استفاده از تخته نراد  اضافه بهاي قالب
خارجي، در صورتي كه قالب الزاما در كار باقي بماند 

  ).قالب گم شده(

 050808  

  

  دسيمتر مكعب  12،600

ز تخته بندي درز انبساط در بتن با استفاده ا قالب
نرادخارجي، با تمام وسايل الزم به استثناي 

  .هاي بتني برحسب حجم درز سازي كف

 050901  

  

  دسيمتر مكعب  7،950

هاي بتني درموقع اجرا  تعبيه انواع درز در كف سازي
با استفاده از تخته نرادخارجي، با تمام وسايل الزم 

  .بدون پركردن آن برحسب حجم درز

 050902  

  

  ترمربعم  139،500

 به منظور تعبيه بازشو   چوبيتهيه وسايل، ساخت قالب
 (openning)و خارج ريزي  بتنبراي جايگذاري آن  و

محل گيري بر حسب سطح جانبي بتن  اندازه. كردن آن
  .باز شو

050903  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )لريا(كل بهاي

  

  مترمربع  124،500

كوبي براي جلوگيري  بست و تخته تهيه وسايل، چوب
ها در هر   كانالها، گودها و از ريزش خاك در پي

  .عمق

 051001  
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    فلزي بندي قالب.   ششم   فصل
  

    مقدمه
  
  . باشد  شده  ساخته  فوالدي يها  پروفيل  با انواع  توأم  از ورق  كه  است ، قالبي  فصل  در اين  فلزي منظور از قالب .1
  .گيرد  قرار مي  محاسبه ، مالك  است  با قالب  در تماس  كه  شده  ريخته  بتن ، سطوحها بندي  قالب گيري در اندازه .2
  .  زير است ترتيب ، به  فصل  اين هاي رديف در  منظور از ارتفاع .3
  گيرد، و در طبقات  قرار مي  آن  كه ديوار روي  پي  روي رقوم  به  ديوار نسبت  متوسط ، ارتفاع  پي  روي  اول در مورد ديوار در طبقه .1ـ3

  .  طبقه  همان كف  به  ديوار نسبت متوسط  ، ارتفاع بعدي
  .  تير و دال  زيرين  تا سطح بندي  قالب يها  شمع  پاي  قرارگرفتن  متوسط ، ارتفاع) تاوه ( در مورد تير و دال .2ـ3
  .  است  شده ظر گرفته كار در ن  كامل  و اجراي  قالب  و بازكردن  و داربست بست بند، چوب  پشت هاي ، هزينه  فصل  اين هاي رديفدر  .4
 يا   يا قائم  افقي صورت  دو، به  از آن  يا مخلوطي  يا چوبي  فلزي  از قطعات اي ، مجموعه  فصل  در اين  و داربست بست منظور از چوب .5

  .شود  مي كار برده ، بهها گاه ا ساير تكيه ي  زمين  به  از قالب ريزي  از بتن  ناشي  نيروهاي  و انتقال  قالب  نگهداري  براي  كه  است  و يا قوسي مايل
 از   ناشي  نيروهاي  در مقابل  قالب  نگهداري  برايها  از آن  كه  است  و يا قوسي  يا مايل ، قائم  افقي  فلزي يها بند، پروفيل منظور از پشت .6

  .ز باشد ني  چوب تواند از جنس  مي  فلزي بند قالب پشت. شود  مي  كار برده  به ريزي بتن
اي اجرا  هايي كه به صورت طبقه در سازه(    است  يا تيري  ديوار، ستون ، جدار خارجي060801   در رديف منظور از جدار خارجي .7
  پناه  جان،  موقت  يا فلزي  چوبي ، مانند بالكن اي  ويژه ، تمهيدات  آن بندي  قالب  دارد و براي  باز ارتباط فضاي  به  آن  سوي  يك كه) شوند مي

. شود  مي  انجام  كار در آن  كه  است اي  طبقه ها، تراز كف  سازه  نوع  اين  ارتفاع  محاسبه مبناي.  مورد نياز باشد  ديگري يها حل  يا راه مناسب
  .گيرد  مي  تعلق  ياد شده هاي  سازه  خارجي  سطوح بندي  قالب  به  فقطاضافه بها  اين
  ، كه  است  با فشار بتن منظور مقابله  به  و واشر ومهره  دو سر رزوه  و ميله  يا پالستيكي  فلزي ار در ديوارها، لوله نگهد منظور از فاصله .8

   از نفوذ آب  جلوگيري  براي  مخصوصي ، قيدهاي  آب  منابع  براي  و چنانچه  است  ديوارها منظور شده بندي  قالب هاي رديف در   آن بهاي
  .   است  شده بيني ، پيش060802  ، در رديف  مربوط يافه بهااض شود،  مصرف

  .  است  منظور شدهها ، در قيمت  الزم  و مهره ، پيچ)  و مانند آن روغن( رهاساز   ماده ، بهاي  فصل  اين بندي  قالب هاي رديفدر  .9
  .  است  منظور شده  فصل  اين يها ، در قيمتها  قالب  در گوشه  ايجاد پخ  براي  الزم  عمليات  انجام بهاي .10
  .  است  شده  در نظر گرفتهها  در قيمتها  قالب  تميز كردن هزينه .11
   شود، بهاي  استفاده  آن  در داخل  فلزي  ورق  با كوبيدن  چوبي  مشاور از قالب  مهندستاييد پيمانكار و   تقاضاي  بنا به  كه در صورتي .12

  .شود  مي  پرداخت  فصل  اين هاي رديف  درصد75 برابر  بندي قالب
  .  است  پرداخت ، قابل060804 و 060301  هاي رديف، از   مقطع سطح  به ، با توجه)ها پداستال(ها   پايه  ستون بندي قالب .13
   درز كه  دو وجه بندي قالب،   بتني يها سازي كف   و درزهاي  انبساط  با درزهاي ، در ارتباط060902 و 060901  هاي رديف  با پرداخت .14

  . شود  نمي اند، پرداخت مجاور يكديگر قرار گرفته
  ، دايماً در تماس  سازه  اجراي ، در طول  قالب  با سطح  بتن  سطح  كه  است ، قالبي061002 و 061001  هاي رديف   لغزنده منظور از قالب .15

   جديد بسته ، در محل  و دوباره  خود باز شده ، از محل  هر نوبت  را كه ييها ، قالب اين شود، بنابر  انجام  با لغزش  آن باشد و تغيير مكان
  . آورد حساب  به  لغزنده يها  جزو قالب توان ، نمي)  تكراري قالب(شوند  مي
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  گيرد، ضمناً مبناي  مي ، تعلق060801   رديف ياضافه بها،  تاسيسات   عمودي يها  آسانسورها و كانال ه ديوار  داخلي  سطوح بندي قالب به .16
  .شود  مي  انجام  كار در آن  كه ايست  طبقه ، كف  جدار خارجي  ديوارهاي ها، مشابه  سازه  نوع  در اين  ارتفاع گيري اندازه

  .  است  طبقه اي  سازه ، كف  فصل  در اين  طبقه منظور از كف .17
  .گيرد ها تعلق نمي بندي پله  قالب060701دار به رديف  ح شيببندي سطو  قالب، 060805اضافه بهاي رديف  .18
 تا بيست متر باشد  و)هاي اين فصل مندرج در رديف( كه ارتفاع ديوار، ستون، شناژ قايم، دال سقف و تير، بيش از ده متر  در صورتي. 19

 به عبارت ديگر اين اضافه بها براي متر اول، مازاد بر ده .شود هاي مربوط اضافه مي به ازاي هر متر مازاد بر ده متر سه درصد به بهاي رديف
  .شود هاي بيشتر تا بيست متر عمل مي متر سه درصد، براي متر دوم، شش درصد، براي متر سوم، نه درصد و به همين ترتيب براي ارتفاع

  :شود اسبه مي متر باشد، اضافه بها مازاد بر ده متر به اين ترتيب مح4/18چنانچه ارتفاع ستون : مثال
                                  252/0)=03/0)(10-4/18 (  

  .گيرد  متر تعلق مي4/18بندي از ابتدا تا   درصد به بهاي رديف مربوط و براي تمام سطح قالب2/25لذا 
ط در فصل كارهاي فوالدي سبك آن طبق رديف مربو  بهايدر صورتي كه براي قطع بتن در محل درز اجرايي از رابيتس استفاده شود،  .20

  .شود پرداخت مي
اجرا و غير قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل  (openning) محل بازشوها سره در  بايد به صورت يك قالبدر مواردي كه  .21

  .شود مينبندي سازه كسر  از سطح قالببازشوها، 
اي مندرج در  بندي قابلمه استفاده شود بهاي آن بر طبق رديف قالب) وافل(اي  بلمههاي قا بندي فلزي از قالب در صورتي كه براي قالب .22

  .شود بندي چوبي استفاده مي فصل قالب
ساخته، بهاي رديف  هاي بتني پيش ريزي درجا و جدول ها با بتن بندي فلزي ماهيچه بتني پشت جدول در صورت اجراي قالب .23

  .شود  پرداخت مي060102
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 124،000

بندي با استفاده از قالب فلزي  تهيه وسايل و قالب
 .ها و شناژهاي پي درپي

 060101 

  

  مترمربع  58،500
بندي جداول به هر ارتفاع براي  تهيه وسايل و قالب

  .ريزي درجا بتن
060102  

  

  مترمربع  166،500
بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب

  . متر باشد5/3ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار حداكثر 
 060201  

  

  مترمربع  187،000

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
 متر و 5/3ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 

  . متر باشد5/5حداكثر 

 060202  

  

  مترمربع  215،500

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
 متر و 5/5ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 

  . متر باشد5/7حداكثر 

 060203  

  

  مترمربع  249،500

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
 و  متر5/7ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيش از 

  . متر باشد10حداكثر

 060204  

  

  مترمربع  164،500

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي تا  ستون

  . متر5/3ارتفاع حداكثر 

 060301  

  

  مترمربع  183،500

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
ژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه ها و شنا ستون

  . متر باشد5/5 متر و حداكثر 5/3ارتفاع بيش از 

 060302  

  

  مترمربع  212،000

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه  ستون

  . متر باشد5/7 متر و حداكثر 5/5ارتفاع بيش از 

 060303  

  

  مترمربع  244،500

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
ها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه  ستون

  . متر باشد10 متر و حداكثر 5/7ارتفاع بيش از 

 060304  

  

  مترمربع  176،500
بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب

  . متر5/3داكثر تا ارتفاع ح) ها دال(ها  تاوه
 060401  

  

  مترمربع  204،500

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
 متر و حداكثر 5/3كه ارتفاع بيش از ) ها دال(ها  تاوه

  . متر باشد5/5

 060402  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  249،500

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
 متر و حداكثر 5/5تفاع بيش از كه ار) ها دال(ها  تاوه

  . متر باشد5/7

 060403  

  

  مترمربع  318،000

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
 10 متر و حداكثر5/7كه ارتفاع بيش از ) ها دال(ها  تاوه

  .متر باشد

 060404  

  

  مترمربع  132،500
 براي بندي با استفاده از قالب فلزي تهيه وسايل و قالب

  ).composite(هاي مركب سقف
 060405  

  

  مترمربع  221،500
بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب

  . متر5/3تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر 
 060501  

  

  مترمربع  242،500

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
متر و حداكثر  5/3تيرهاي بتني كه ارتفاع بيش از 

  . متر باشد5/5

 060502  

  

  مترمربع  299،500

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
 متر و حداكثر 5/5تيرهاي بتني كه ارتفاع بيش از 

  . متر باشد5/7

 060503  

  

  مترمربع  385،500

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
 10 متر و حداكثر 5/7ارتفاع بيش از تيرهاي بتني كه 

  .متر باشد

 060504  

  

  مترمربع  206،500
بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب

  .شناژهاي افقي روي ديوار در هر ارتفاع
 060601  

  

  مترمربع  212،000

بندي با استفاده از قالب فلزي در  تهيه وسايل و قالب
، تاوه، دست انداز، كف پله و هاي بتني شامل تير پله

  .مانند آن به طور كامل در هر ارتفاع و به هرشكل

 060701  

  

  مترمربع  40،700
بندي جدار خارجي ديوارها،  اضافه بها براي قالب

  .ها، با استفاده از قالب فلزي تيرها و ستون
 060801  

  

  مترمربع  4،950

، در 060204 تا 060201هاي  اضافه بها به رديف
ورتي كه به جاي بولت از فاصله نگهدارهاي ص

  .مخصوص با صفحه آب بند استفاده شود

 060802  

  

  مترمربع  55،100
بندي با استفاده از قالب  هاي قالب اضافه بها به رديف

  .ها فلزي، براي سطوح منحني به استثناي ستون
 060803  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  102،000
، ولي با 060304 تا 060301هاي  اضافه بها به رديف

  .مقاطع منحني و غير چهار ضلعي
 060804  

  

  مترمربع  4،660
بندي براي سطوح شيبدار با استفاده از  اضافه بها قالب

  . درصد باشد5قالب فلزي درصورتيكه شيب بيش از 
 060805  

  

  مترمربع  30،100

بندي با استفاده ازقالب  هاي قالب به رديف اضافه بها
بندي زير تراز آبهاي  ت قالبفلزي درصورتي كه عمليا
 آبكشي با تلمبه موتوري در زيرزميني انجام شود و

  .حين اجراي كار ضروري باشد

 060806  

  

  دسيمتر مكعب  11،900

بندي درز انبساط دربتن با قالب فلزي، با تمام  قالب
هاي بتني برحسب  سازي وسايل الزم به استثناي كف

  .حجم درز

 060901  

  

  مكعبدسيمتر   8،520

هاي بتني درموقع اجرا با  تعبيه انواع درزكف سازي
قالب فلزي، با تمام وسايل الزم بدون پركردن آن 

  .برحسب حجم درز

 060902  

  

  مترمربع  133،000

تهيه وسايل، ساخت قالب به منظور تعبيه بازشو 
)openning (ريزي و خارج  و جايگذاري آن براي بتن

سطح جانبي بتن محل گيري بر حسب  اندازه. كردن آن
  .باز شو

060903  

  

  عدد  1،650
ساخته براي كارهاي  نصب نازل در قطعات بتني پيش

  .تصفيه آب
060904  

  

  مترمربع  111،000

، پشت بند، فلزيبا استفاده از قالب بندي  قالب
بست، داربست، سكوها و تمام تجهيزات الزم  چوب

  .ت با سطح مقطع ثاب، لغزنده قايمهاي براي قالب

 061001  

  

  مترمربع   

بندي با استفاده از قالب فلزي، پشت بند،  قالب
بست و داربست و سكوها و تمام تجهيزات  چوب

الزم براي قالب لغزنده قايم در صورتي كه سطح 
  .مقطع سازه متغير باشد

 061002  

  

  مترمربع  53،200

بندي ديوارها در  هاي قالب اضافه بها به رديف
به شكل هرمي يا مخروطي در كه قالب  صورتي
  .ها اجرا شود ها و مانند آن خانه  تصفيه،سيلوها

061003  
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  گرد ميل با   فوالدي كارهاي.   هفتم  فصل
  

    مقدمه
  
ا، ه  در نقشه  شده  ابعاد درج  كار، طبق گيرد، وزن  مي  كار صورت  وزن ، بر اساسها  واحد آن  بهاي  پرداخت  كه يهاي رديفدر مورد  .1

 و  ، محاسبه  سازنده  كارخانه يها  يا جدول  استاندارد مربوط يها مأخذ جدول ، و به  تنظيمي هاي  جلسه ، دستور كارها و صورت مشخصات
  .منظور خواهد شد

  ، اضافه  بابت  و از اين  منظور شده  واحد مربوط يها ، در قيمت  آرماتوربندي  يا سيم  الكترود، مفتول  و مصرف تهيه   به  مربوط هاي هزينه .2
  .شود  نمي  پرداخت  وزن بها يا اضافه

از يكديگر و يا از ) اعم از مصالح فلزي يا پالستيكي(ها گرد ميل   فاصله منظور حفظ  به  مورد نياز كه هاي ها و سنجاقك  خرك بهاي .3
   قابل  مربوط هاي رديف   و طبق  شده  تنظيم هاي  جلسه  صورت مانند، بر اساس  مي  باقي  و در بتن  قرار گرفته مورد استفاده بندي قالب

  .  است پرداخت
 ديگر از   و نصف070601   از رديفها  آن  وزن  باشد نصف  و مهره  ديگر پيچ  و از سوي  سو جوش  مهار از يك  ميل  كه در صورتي .4

  .شود  مي  ، پرداخت070602  رديف
  .گيرد  مي  تعلق  در تيرچه  مصرفي هايگرد ميل   تمام به 070301   رديف  بهاي اضافه .5
  . استST37اي به نوع فوالد نشده، منظور فوالد نرم  هاي اين فصل كه اشاره رديفهر يك از در  .6
  .هاي غلتكي توليد شوند  رزوهه روشمهارهاي ذكر شده در اين فصل، بايد ب ميل .7
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  شماره  شرح  احدو  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 كيلوگرم 29،400

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده 
متر، براي بتن مسلح با سيم پيچي   ميلي10به قطر تا 

 .الزم

 070101 

  

  كيلوگرم  23،000

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده 
ي متر براي بتن مسلح با سيم پيچ  ميلي18 تا 12به قطر 

  .الزم

 070102  

  

  كيلوگرم  22،600

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده 
متر براي بتن مسلح با   ميلي20 و بيش از 20به قطر

  .سيم پيچي الزم

 070103  

  

  كيلوگرم  23،700

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار 
بتن مسلح با متر، براي   ميلي10 به قطر تا AIIاز نوع 

  .سيم پيچي الزم 

 070201  

  

  كيلوگرم  20،500

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار 
متر، براي بتن مسلح   ميلي18 تا 12 به قطر AIIاز نوع 

  .با سيم پيچي الزم

 070202  

  

  كيلوگرم  20،000

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار 
متر، براي بتن   ميلي20 و بيش از20به قطر AIIاز نوع 

  .مسلح با سيم پيچي الزم

 070203  

  

  كيلوگرم  23،900

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار 
متر، براي بتن مسلح با   ميلي10 به قطر تاAIIIاز نوع 

  .سيم پيچي الزم 

 070204  

  

  كيلوگرم  20،600

ذاشتن ميل گردآجدار تهيه، بريدن، خم كردن و كار گ
متر، براي بتن مسلح   ميلي18 تا 12 به قطر AIIIاز نوع 

  .با سيم پيچي الزم 

 070205  

  

  كيلوگرم  20،100

تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار 
متر، براي بتن   ميلي20 و بيش از20 به قطرAIIIاز نوع 

  .مسلح با سيم پيچي الزم 

 070206  

  

  وگرمكيل  660

اضافه بهاي مصرف ميل گرد، وقتي به صورت خرپا 
هاي پيش ساخته سقف سبك بتني مصرف  در تيرچه

  .شود

 070301  
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  شماره  شرح  احدو  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلوگرم  24،200

 در ، سپري، ناوداني يا نبشيگرد تهيه و اجراي ميل
ها   براي مهار ديوار به ستونغير باربرديوارهاي بنايي 

  .يا تير

 070302  

  

  كيلوگرم  670

گرد، چنانچه عمليات  هاي ميل بها به رديفاضافه 
هاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با  پايين تراز آب

  .تلمبه موتوري در حين اجراي كار ضروري باشد

 070501  

  070601   .تهيه و نصب ميل مهار با جوشكاري الزم  كيلوگرم  27،900  
  070602   .تهيه و نصب ميل مهار با پيچ و مهره  كيلوگرم  31،000  
  

  كيلوگرم  29،800

از ) بولت(تهيه، ساخت و نصب، ميل مهار دنده شده 
هر نوع ميل گرد، با پيچ و مهره مربوط و كارگذاري 

  .ريزي هاي الزم، قبل از بتن در محل

 070603  

  070604   .وسيله تپانچه تهيه مصالح و وسايل و اجرا ي بست به  عدد  8،160  
  070605  . با مهرهميل مهار دو سر رزوه تهيه و نصب  كيلوگرم  35،100  
  

  كيلوگرم  31،400
 مهار و استاد  ميل،تهيه و نصب انكربولت

 )stud bolt( با مهره مربوط از فوالد ST45 تا ST90.  
070606  

  

  كيلوگرم  840
 در 070606 و 070605هاي  اضافه بها به رديف

  .متر باشد  ميلي50 بيش از بولتصورتي كه قطر 
070607  
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   درجا بتن.   هشتم  فصل
  

    مقدمه
  
مالك عمل اين مقدمه  2  بند يحضتوهاي مربوط به اين فصل، بجز حالتي كه روش عياري طبق  هزينه تهيه و اجراي بتن در رديف .1

  .شود پرداخت مي)  مگاپاسكال12هاي با مقاومت فشاري مشخصه كمتر از  بجز بتن(، بر مبناي مقاومت فشاري مشخصه بتن، باشد
ريزي بر اساس عيار سيمان مصرفي منوط به پيشنهاد مهندس مشاور و تصويب كارفرما هنگام تهيه بـرآورد                    بتنپرداخت رديف عمليات     .2

 برآورد و    محاسبه  رابطه تطبيقي زير   از، بر اساس مقاومت متناظر با عيار سيمان مصرفي           كارهاي بتني  باشد، در اين صورت قيمت رديف       مي
  .شود پرداخت مي

9
10


wfc  

fc  :     ـتوانه     نامه بتن ايران و نمونـه       ، براساس آيين  )ها و مشخصات فني     مندرج در نقشه  (مقاومت فشاري مشخصه بتن ـتاندارد بـر حـسب     هـاي اس اي اس
  ،)مبناي پرداخت(، )MPa(مگاپاسكال 

w  : ،عيار سيمان بر حسب كيلوگرم در مترمكعب بتن  
  .باشد ، قابل استناد نمي و غيرهرابطه ياد شده صرفاً براي موضوع اين بند بوده و در ساير موارد نظير تهيه طرح اختالط

  هاي  از افزودني استفاده بوده ور ريزي بر اساس عيار سيمان مصرفي مد نظ ، روش پرداخت هزينه بتن2 بر اساس مفاد بند  اهنتچنانچه  .3
 واحد مورد   و بهاي دار، شرح  ستاره هاي  رديف  تهيه  دستورالعمل  مورد نياز، براساس  ماده  و مشخصات  نوع  به  باشد، با توجه  ضروري بتن

 از بابت مصرف مواد افزودني اي هزينه، در غير اين صورت هيچ گونه شود ميو پرداخت  منظور   فصل  اين هاي  و جزو رديف نظر تهيه
  .گردد پرداخت نمي

  .شود هاي نظير، استفاده مي براي تعيين بهاي واحد نظير مقاومت فشاري مشخصه بتن طرح، از ميانيابي خطي بين نزديكترين رديف .4
ها و  ندارد مندرج در نقشهاي استا اي استوانه هاي اين فصل، مقاومت مشخصه نمونه منظور از مقاومت فشاري مشخصه در رديف .5

هاي مشخصه در حين عمليات اجرايي موجب  هاي بيشتر از مقاومت مشخصات فني يا دستوركارهاي اجرايي است و حصول به مقاومت
نامه بتن ايران بوده و در صورت عدم حصول به مقاومت مشخصه   بديهي است معيار پذيرش بتن، براساس آيين.پرداخت اضافه نمي گردد

  .شد نظر بر اساس ضوابط ياد شده، اقدام خواهد وردم
 مگاپاسكال و باالتر در بتن آرمه به كار ميرود و استفاده از بتن با 16هاي با مقاومت فشاري مشخصه  نامه بتن ايران بتن مطابق آيين .6

از اين . فني اختصاصي مجاز است مگاپاسكال در بتن آرمه تنها با داشتن توجيه كافي و درج در مشخصات 12مقاومت فشاري مشخصه 
  .ها بر اساس عيار سيمان است  مگاپاسكال مالك پرداخت12هاي با مقاومت فشاري مشخصه كمتر از  رو براي بتن

هاي با   مشخصات فني اختصاصي بتن، مگاپاسكال الزم است40هاي با مقاومت فشاري مشخصه بيش از  براي ساخت و اجراي بتن .7
  .شوند دار برآورد مي ها بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره ريزي اين نوع بتن رديفقيمت . و ضميمه اسناد پيمان شودمقاومت باال تهيه 

  .پيمانكار ملزم است با اتخاذ تدابير مناسب، بتن با مقاومت فشاري مشخصه طرح را، توليد و اجرا نمايد .8
 حالتي كه صرفا درتر به منظور افزايش كيفيت بتن،  راي تامين مصالح مرغوبافزايش هزينه حمل مصالح به علت تغيير فاصله حمل ب .9

 از اينرو مهندس مشاور يا واحد تهيه كننده برآورد، موظف .باشد ميمالك عمل است، قابل پرداخت فوق  2روش عياري مندرج در بند 
موده و مشخصات  مصالح، ظرفيت و فاصله حمل است نسبت به تعيين معادن شن و ماسه مرغوب و مناسب براي توليد بتن اقدام ن

 از كيفيت، ظرفيت و فواصل حمل دپيمانكار نيز قبل از ارايه پيشنهاد قيمت، باي. مصالح سنگي را در اسناد مناقصه و قرارداد قيد نمايد



  بتن درجا. هشتمفصل 
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

  
 

 48

  .دترين گزينه ارايه نماي مصالح سنگي اطمينان حاصل نموده و سپس قيمت پيشنهادي خود را بر اساس مناسب
اين ، 55شماره نامه بتن ايران، نشريه  بق آييناطمرعايت حداقل مقدار سيمان الزم براي حصول پايايي در شرايط محيطي مختلف  .10

  .باشد و مشخصات فني خصوصي پيمان اجباري مي "مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني"معاونت 
  .شود  محاسبه مي2مصرفي از رابطه بند ، عيار سيمان 080401 پرداخت  اضافه بهاي رديف در .11
  .  پرتلند است  سيمان طور عام  به ، منظور از سيمان  فصل  اين هاي  رديف در تمام .12
   فني مشخصات   به  با توجه و شكسته كوهي، اي  رودخانه  شكسته، اي  رودخانه  طبيعي  صورت  به  فصل  در اين  مصرفي  و ماسه  شن نوع .13

  .است
 و هر   بتن كردن ، مرتعش  مختلف اشكال   به  بتن ، ريختن  مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن حمل  و ، ساختن  مصالح بندي   دانه هزينه .14

  ، در بهاي وط مرب هاي ساير هزينه  و  بتن  نگهداشتن ، مرطوب  آن  و تخليه  از حمل  ناشي  و پاش ، ريخت  بتن  كردن  از متراكم  ناشي  افت گونه
  .  است ها منظور شده رديف

  ، پرداخت  شده  در نظر گرفته  مربوط  در فصل  كه  آن  خاص بندي  قالب  هزينه استثناي   به  بهايي  اضافه گونه نما، هيچ  بتن  اجراي براي .15
  .شود نمي
  .نخواهد شد ، كسر  بتن  از حجم گيري  يا كمتر باشد، در اندازه ترمكعب م05/0ها  از آن  يك هر  حجم  كه ، بتن در  شده  تعبيه  هاي حفره  حجم .16
  .شود  مي ، پرداخت080302  ها و پاگردها، از رديف  پله ريزي  بتن  هزينه  بهاي اضافه .17
  .گيرد  نمي ، تعلق080306   رديف بهاي  ها، اضافه  سقف ريزي بتن  به .18
  .بندي مورد نياز بوده و اجرا شده باشد ابل پرداخت است كه كرموقتي ق) بندي كرم( ،080305  رديف .19
  .شود  نمي ، پرداخت080305 و 080304  هاي  رديف ، بهاي080306   رديف  بهاي با پرداخت .20
  .  مشاور است  دستور كار مهندس ، مستلزم080308   رديف اجراي .21
 بر   عالوه  بهايي  اضافه گونه  شود، هيچ ميكسر انجام  با تراك  آن ساز و حمل  بتن تگاه دس  توسط  بتن ، ساخت  فني  مشخصات  طبق چنانچه .22

  .شود  نمي ، پرداخت  فصل  در اين  شده بيني  پيش هاي قيمت
  .  نيست  پرداخت ، قابل080302  ، رديف080303   رديف  شمول در صورت .23
  .گيرد  نمي تعلق) افتيبتن نظ(مگر   بتن  به080304  بها رديف  اضافه .24
  .گيرد  مي  تعلق،080301 ي رديفبها  ها اضافه  ديوارها و ستون به .25
  .گيرد  مي تعلق)  غير از فونداسيون (  بنايي  با مصالح  ديوارهاي  بتني هاي  كالف  به،080301   رديف بهاي  اضافه .26
  .بيني شده است آن با هر وسيله بيشهاي تهيه و اجراي بتن، حمل بتن و ريختن  در بهاي رديف .27
  . و اجراي آن طبق مشخصات فني و دستور مهندس مشاور خواهد بود080313 و 080312هاي  نوع مصالح رديف .28
 كيلوگرم در 180گيرد كه آرماتور مصرفي در آن حجم، بيش از  آن حجم از بتن تعلق مي  بهفقط  ،080311   رديفيبها  اضافه .29

  .گيرد نمي كيلوگرم در مترمكعب باشد، تعلق 180هايي از بتن كه مصرف آرماتور كمتر از   و به بخشمترمكعب باشد
  .گيرد بلوك و كامپوزيت تعلق نمي  هاي تيرچه  به سقف080310 و 080302، 080301بهاي  اضافه . 30
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمكعب 452،500

و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا تهيه 
 . كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن100شكسته، با 

 080101 

  

  مترمكعب  499،500
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 

  . كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن150شكسته، با 
 080102  

  

  مترمكعب  566،000
سه شسته طبيعي يا تهيه و اجراي بتن با شن و ما

 . مگاپاسكال12شكسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 080103  

  

  مترمكعب  617،000
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 

 . مگاپاسكال16شكسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 080104  

  

  مترمكعب  662،500
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 

 . مگاپاسكال20مت فشاري مشخصه شكسته با مقاو

 080105  

  

  مترمكعب  705،500
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 

 . مگاپاسكال25شكسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 080106  

  

  مترمكعب  751،000
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 

 . مگاپاسكال30شكسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 080107  

  

  مترمكعب   
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 

 . مگاپاسكال35شكسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 080108  

  

  مترمكعب   
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 

 . مگاپاسكال40شكسته با مقاومت فشاري مشخصه 

 080109  

  

  مترمكعب   

 و ماسه شسته طبيعي يا تهيه و اجراي بتن با شن
 40شكسته با مقاومت فشاري مشخصه بيش از 

 .مگاپاسكال

 080110  

  

  مترمكعب   
، در 080110 تا 080101هاي  اضافه بها به رديف

  .صورتي كه از سنگ شكسته كوهي استفاده شده باشد
 080111  

  

  مترمكعب  490،500
 150تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 

  .سيمان در متر مكعب بتن گرمكيلو
 080201  

  

  مترمكعب  955،500
 150تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه صنعتي و 

  . سيمان در متر مكعب بتنگرمكيلو
 080202  

  

  مترمكعب  457،000
تهيه و اجراي بتن سبك با خرده آجر حاصل از 

  . سيمان در متر مكعب بتنگرم كيلو150آجرچيني و
 080203  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مكعبمتر  483،000

زا يا  تهيه و اجراي بتن سبك، با مواد شيميايي كف
 سيمان در مترمكعب بتن گرم كيلو150مشابه آن، با 

 كيلوگرم در متر مكعب 800با وزن مخصوص حداكثر
  ).وزن مخصوص بتن سخت شده مالك است(

 080204  

  

  مترمكعب  455
بتن آن بخش از اي  بر080203ه رديف اضافه بها ب

  .ر آن از خارج از كارگاه تهيه شودسبك كه خرده آج
080205  

  

  مترمكعب  68،300
ها، ديوارها و همچنين  ريزي ستون اضافه بها براي بتن

  .ريزي شوند شناژها و تيرهايي كه جدا از سقف بتن
 080301  

  

  مترمكعب  49،300
ها و تيرها و شناژهايي  ريزي سقف اضافه بها براي بتن
  .ريزي شوند كه همراه سقف بتن

 080302  

  

  مترمكعب  74،300

ها، تير و شناژهايي كه  ريزي سقف اضافه بها براي بتن
هاي  شوند در سقف ريزي مي همراه سقف بتن

 درصد نسبت به افق، يا 20دار با شيب بيش از شيب
ها نياز به  هاي قوسي كه سطح روي آن سقف
  .بندي نداشته باشد قالب

 080303  

  

  مترمكعب  20،600
ريزي، هرگاه ضخامت،  هاي بتن به رديف ااضافه به
  .متر يا كمتر باشد  سانتي15بتن برابر 

 080304  

  

  مترمكعب  7،520

حجم (بندي به منظور هدايت آب  اضافه بها براي كرم
بندي انجام شده مالك  كل بتن كه براي آن كرم

  ).محاسبه است

 080305  

  

  مترمكعب  22،400
 با هر وسيله و به هر ها سازي اضافه بها براي بتن كف

  .ضخامت
 080306  

  

  مترمكعب  40،100

ريزي كه پايين تراز آب  اضافه بها براي هرنوع بتن
انجام شود و آبكشي حين انجام كار با تلمبه موتوري 

  .الزامي باشد

 080307  

  

  مترمربع  10،700
اي كردن و پرداخت سطوح بتني در صورت  ليسه
  .لزوم

 080308  

  

  بعمترمر  7،810
راه كردن سطوح  مضرس كردن، آجدار كردن يا راه

  .ها و موارد مشابه بتني رامپ
 080309  

  

  مترمكعب  9،960
ريزي، در صورت مصرف  هاي بتن اضافه بها به رديف
  .بتن در بتن مسلح

 080310  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  13،900

ريزي براي سختي  هاي بتن اضافه بها به رديف
گرد به كار رفته بيش  ارتعاش بتن، در صورتي كه ميل

  . كيلو گرم در متر مكعب بتن باشد180از 

080311  

  

  مترمربع  77،500

 بتن كف به تهيه مصالح و اجراي مالت روي
سخت سازي بتن متر به منظور   سانتييكضخامت 

  .مقاومت در مقابل سايشبراي افزايش 

080312  

  

  مترمربع  135،000

 به  بتن كفتهيه مصالح و اجراي مالت روي
سخت سازي بتن متر به منظور   سانتيدوضخامت 

  .مقاومت در مقابل سايشبراي افزايش 

080313  

  

  مترمربع  7،490
پرداخت يك با دقت ها  ريزي پي بتناضافه بها براي 

  .ا دقت بيشتريو ) mm/m 1(متر بر متر  ميلي
080314  

  

  كيلوگرم  870
ار اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي، نسبت به عي

  .مربوطهاي  درج شده در رديف
 080401  

  

25،500  
متر  دسي

  مكعب
هاي  تهيه و اجراي گروت براي زيربيس پليت و محل

  .الزم
 080501  

  

138،000  
متر  دسي

  مكعب
تهيه و اجراي گروت اپوكسي براي زيربيس پليت و 

  .هاي الزم محل
 080502  
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    سنگين  فوالدي كارهاي.   نهم  فصل
  

    مقدمه
  
  . ، مگر اينكه استفاده از ساير فوالدها به صراحت ذكر شده باشد استSt37  مانند  معمولي ، فوالد نرم  فصل  در اين فوالد منظور شده .1
مأخذ   و به  تئوريك  وزن  كار، طبق گيرد، وزن  مي  كار صورت  وزن ، بر اساسها  واحد آن  بهاي  پرداخت  كه هاي رديفدر مورد  .2

كاري شده، وزن  در تعيين وزن قطعات سوراخ . و منظور خواهد شد ، محاسبه  سازنده  كارخانه هاي  يا جدول  استاندارد مربوط هاي جدول
  . مگر اينكه روش ديگري تصريح شده باشد.شود كاري در نظر گرفته مي  از سوراخسقطعات، پ

.   است  منظور شده  واحد هر رديف ، جزو بهاي  و مانند آن  زدن ، سنگ ، جوشكاري  برشكاري ، هزينه  فصل  اين هاي رديف  در تمام .3
   پرداخت  وزن  بها يا اضافه ، اضافه  بابت  و از اين  منظور شده  واحد مربوط  الكترود در بهاي  و مصرف تهيه  به  مربوط هاي ، هزينه همچنين

  .نخواهد شد
،  آن  به  مربوط  مصالح  يا وزن  جوشكاري بابت.   است  منظور شده  مربوط هاي رديفدارد، در  استان هاي  شاخه  اتصال  اجراي هاي هزينه .4

  .آيد  نمي عمل  به  پرداختي گونه هيچ
  . زير خواهد بود  كارهاي ، شامل  ستون  و نصب تهيه   به  مربوط هاي رديف  يها قيمت .5
  .  اصلي  عضوهاي  يا تقويت منظور اتصال ، به  الزم هاي ها وتسمه  ورق  و نصب ، ساييدن ، جوشكاري ، بريدن تهيه .1ـ5
  .  عضو اصلي  ونصب ، جوشكاري ، بريدن تهيه .2ـ5
  .  و ساييدن  مربوط هاي ، جوشكاري  و ستون  ستون  كف  بين  واسطه  و اتصاالت  ستون  كف  و نصب كردن ، سوراخ ، برش تهيه .3ـ5
   جوش  با كمكها  آن  كردن  با متصل  يا خرپاها يا تيرها، همراهها  با حمالها  ستون  بين  واسطه  اتصاالت ري و جوشكا ، برشكاري تهيه .4ـ5

  .شود ها، خرپاها يا تيرها به ستون اعم از نوع ساده يا صلب مشمول اين بند مي از اين رو تمام اجزاي اتصال حمال . و ساييدن
  .شود  مي ، پرداختگرد ميل با   فوالدي  كارهاي ، فصل070603  ، از رديف) بولت (  و پي ون ست  كف  بين  واسطه اتصاالت)  تبصره

  گاه  تكيه  در محل  جوشكاري  شوند و بدون  يكديگر متصل  نياز به  در صورت  شده  بريده  پروفيل  كه  است ، آن  ساده منظور از تيرريزي .6
 090207   از رديفها  آن شوند بهاي  مي  ساخته  و سپري  از نبشي  كه ييها  درگاه نعل.   درگاه ا نعل ي مانند تيرريزي.  شوند  خود نصب در جاي
  .شود  مي پرداخت

،   مربوط هاي رديف در ها  آن  و از اتصال  شده بيني  پيش  جداگانه ، رديف  واحد هر يك  بهاي  براي  دو عضو كه ، در مورد اتصال بطور كلي .7
ها   نقشه  طبق ، جداگانه  و مهره  پيچ  يا وزن  جوش  شود، طول  انجام  ومهره  يا پيچ  جوش وسيله  مستقيماً به  اتصال  باشد، چنانچه  نشده يادي

  .شود  مي پرداخت،   مربوط هاي رديف  ، بر اساس  آن  و بهاي  شده محاسبه
   هر نوع  و نصب  تهيه  به  مربوط هاي  هزينه  خشك  طريق  به سنگ   نصب موضوع) فصل بيست و دوم( 220606   واحد رديف هايدر ب .8

  .شود  مي  پرداخت فصلاين  090901   رديفز و ا  طور جداگانه  به  زيرسازي  سازه  بهاي  ولي  است  منظور شده  اتصال گيره
  بهمشبك   باشد و تير يا ستون  شده تامين )gasset plate(   ورق هيكديگر، با واسط  به  آن  اعضاي  اتصال  كه  است اي منظور از خرپا، سازه .9
  . باشد  شده تامين   ورق ه واسط ، بدون  آن  اعضاي  اتصال شود كه  مي  اطالق اي سازه 

  .شود  مي090104هاي افقي يا مايل مشمول رديف  با بست) اصطالحاً پاباز(هاي با فاصله   تهيه و نصب ستون.10
  .  است  آن  متوالي گاه  محور تا محور دو تكيه  خرپا، فاصله نهمنظور از دها .11
   .  سازه يها  ستون  محور تا محور كف  از فاصله  است ، عبارت090401   در رديف منظور از دهانه .12
، ناوداني و موارد مشابه، گرد، نبشي با استفاده از ميل) وال پست( تهيه و اجراي مهار كننده ديوارهاي بنايي به اسكلت فلزي  هزينه .13

  .شود  محاسبه مي070302براساس رديف 
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، اعم از اين كه 090215 و تيرهاي رديف 090106هاي رديف   تهيه، برشكاري و جوشكاري تمامي اتصاالت واسطه بين ستون هزينه .14
  .شوند  محاسبه مي090106ها يا پس از آن انجام شوند، براساس رديف  در هنگام ساخت ستون

هاي تير و تير حمال  هاي تقويتي در بال و جان تيرهاي النه زنبوري براساس رديف  تهيه، برشكاري، جوشكاري و ساييدن ورق هزينه .15
  .شود گردد، محاسبه مي ، كه حسب مورد براساس نحوه النه زنبوري شدن تعيين مي090602 و 090601هاي  مربوط بعالوه يكي از رديف

، محاسبه 090209ها و قطعات اتصال تيرهاي داخل تيرهاي حمال به صورت تودلي، براساس رديف  ش و نصب نبشي تهيه، بر هزينه .16
  .مي شود

، محاسبه 090215هاي مورد مصرف در تيرها و تيرهاي حمال از ورق، براساس رديف   تهيه، برش و نصب سخت كننده هزينه .17
  .شود مي
، 090106هاي ساخته شده از ورق، براساس رديف  هاي اول و دوم ستون اتصال بين قسمتهاي   تهيه، برش و نصب ورق هزينه .18

  .شود محاسبه مي
آن ه ب، تركيبي از ورق و پروفيل باشد، فقط 090302 و 090301هاي  در صورتي كه عمليات رديف، 090303   رديف اضافه بهاي .19

  .گيرد قسمت كه از ورق ساخته شده است، تعلق مي
  يها  بام ، نرده ، معابر دور آن  آب  هوايي يها  و خود منبع  منبع هاي  در پايه  شده  انجام  كارهاي ، تمام090501   رديف  موضوع ياتعمل .20

ها   لوله  براي م الز شود، اما عايق  مي  را، شامل  فونداسيون هايگرد ميل و ها  بولت استثناي ، به  منبع  تا پاي  از مخزن  آب يها كشي  و لوله مربوط
  .شود  مي  پرداخت  جداگانه هاي رديف، از  و منبع

 يا 8/8 پر مقاومت از نوع  و مهره پيچ، 090216و  090501 ،090401 هاي رديف  ، براي  فصل  در اين  منظور شده ه و مهر  پيچ بهاي .21
  .  است  معمولي  فوالد نرم  از نوع090203، ولي پيچ و مهره مورد مصرف در رديف است 9/10

   فصل  همين هاي رديف  يها  شود از قيمت  ساخته  در كارخانه  فلزي  اسكلت  مقرر شود، قطعات  و ضوابط  مشخصات  طبق چنانچه .22
  .شود مي  استفاده

ع رديف ها موضو  و دهانه قاب090302 و دهانه خرپا موضوع رديف 090214دهانه تيرهاي مشبك موضوع رديف در صورتي كه  .23
 براي دهانه بيش از درصد، 5 متر 40 تا 30هانه بيش از براي د،  گيرد  متر باشد، اضافه بهايي به اين شرح تعلق مي30،  بيشتر از 090401

  .گيرد  تعلق مي  متر اضافه و براي تمام دهانه30هاي مربوط تا   درصد، به بهاي رديف5/7 متر 50 تا 40
ريزي و   معاونت برنامه400هاي فضاكار در اين فصل مطابق نشريه شماره  هاي سازه يم مربوط به رديف به طور كلي تعاريف و مفاه.24

  . است"هاي فضاكار نامه سازه  آيين"نظارت راهبردي رييس جمهور با عنوان 
ا ب(هاي فوالدي  ا ورق نورد شده گرم يا سرد و ي)مناسب(هاي  نيمرخ، St52 يا  St37توانند از فوالد  اعضاي سازه فضاكار مي. 25

  . تهيه شوند)جوشكاري مناسب
هاي فضاكار مورد اجرا را به تفصيل تهيه و ضميمه اسناد مناقصه نمايد  مهندس مشاور موظف است مشخصات فني اختصاصي سازه. 26

 نصب و ساير موارد به هاي كنترل كيفيت، مراحل كه در آن نوع سازه فضاكار، نوع اتصال، نحوه اجرا، روش ساخت نصب و اجرا، روش
  .تفصيل و به همراه اشكال و تصاوير كافي ذكر شده باشد

 از فرايندهاي يا يكبو  Ck45 فوالدهاي كربني از قبيل يا St37، St52توان از فوالدهاي ساختماني  هاي فضاكار را مي هاي سازه پيونده. 27
  .باشد ديگر اشكال مناسب مييا ها شامل گوي كروي توپر، توخالي و  پيوندهاين .گري تهيه كرد براده برداري، كوبن كاري، آهنگري و ريخته

 از يا يكبتوان از فوالدهاي ساختماني و كربني مناسب و  را مي... ها و ها، غالف هاي سرلوله شامل مخروط ،قطعات انتهاي سر اعضا. 28
  .كوبن كاري تهيه كرديا فرايندهاي براده برداري و 
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هاي مختلف  با رده( DIN و يا ISOطبق استاندارد ايران ،هاي خاص بايد  و يا پيچهاي با اشكال استاندارد  چپيمشخصات فني . 29
  .ندباش) مقاومتي

  .ها است گيري و پيرايش سوراخ بالست، پليسه ، شامل شات091103 تا 091101هاي  كاري اصالحي در رديف منظور از ماشين. 30
  وكاري سوراخ، )مثالً كره تراش( طح، پيرايش س091401كاري شده در رديف   استاندارد قطعات كوبنكاري اصالحي منظور از ماشين. 31

  . درجه است90 و 45هاي   سوراخ با زاويه9قالويزكاري تا 
  .شود كاري در نظر گرفته مي ، وزن قطعه پيش از سوراخ091103 تا 091101هاي  در تعيين وزن قطعات رديف .32
  كاري كاري اضافي پيچيده و خاص نسبت به ماشين ، ماشين091401كاري شده در رديف  كاري سنگين قطعات كوبن ينمنظور از ماش. 33

  .باشد استاندارد مي
   با  براده برداري تهيه  شوند،091501 تا 091101هاي  كاري مذكور در رديف در  صورتي كه  قطعات اتصالي به جاي استفاده از كوبن. 34

  .شود ها پرداخت مي همين رديفها طبق  بهاي آن
  باشد كه با نظم مناسبي در شبكه ، يك يا چند عضو از شبكه سازه فضاكار مي091601منظور از واحدهاي سازه فضاكار در رديف . 35

  .تكرار مي شوند
الزم به .  شد محاسبه و پرداخت خواهد090804 تا 090801هاي   اتصاالت در سازه فضا كار براساس رديفكاري جوشهزينه . 36

  .شود اي پرداخت نمي  دو قطعه يك عضو هزينهكاري جوشتوضيح است كه براي 
دار   به صورت اقالم ستارهدآن بايتهيه  هزينه ،بين سازه فضاكار و سازه زير آن) Bearings(گاهي  در صورت نياز به تهيه قطعات تكيه. 37

  .منظور گرديده استهاي بافت و نصب  ولي هزينه نصب آن در رديف. لحاظ شود
بها پرداخت  آميزي از فصل مربوط در اين فهرست آميزي بوده و هزينه رنگ هاي تعيين شده اين فصل بدون در نظر گرفتن رنگ قيمت. 38
 دار برآورد و در فصل اي شوند، بهاي آن بايد براساس دستورالعمل اقالم ستاره آميزي كوره چنانچه اعضاي سازه فضاكار رنگ. شود مي

  .بيست و پنجم درج شود
  . شوند بها پرداخت مي هاي مربوط در اين فهرست ها و بادبندهاي مربوط به سازه فضاكار از رديف ها و پي هزينه اجراي ستون .39
  . شود پرداخت مي 28فصل  درآالت  هاي حمل آهن هزينه حمل قطعات سازه فضاكار از كارخانه سازنده تا محل اجراي طرح از رديف .40
 منظور ،092803 تا 092801ي ها  رديفدرها و اتصاالت مخصوص مربوط،  قرارگيري سازه فضاكار روي ستونبافت، نصب و هزينه  .41

  .گيرد اي بابت صعوبت يا شرايط ويژه صورت نمي  و پرداخت جداگانهشده است
باشد، بايد پيش از  هاي ويژه و تجهيزات خاص  ش بيني متر كه مستلزم پي70هاي فضا كار با دهانه بيش از  هزينه بافت و نصب سازه. 42

آالت الزم، نظير  در اين حالت مهندس مشاور موظف است تجهيزات و ماشين. دار تعيين شود مناقصه براساس دستورالعمل اقالم ستاره
  .صات فني اختصاصي درج نمايدها را به همراه مراحل اجرايي و نصب به صورت مصور در مشخ باالبرهاي هيدروليكي با ظرفيت دقيق آن

هاي  انجام آزمايش. دار تعيين قيمت شود  را بايستي پيش از مناقصه، براساس دستورالعمل اقالم ستاره092702 و 092701هاي  رديف. 43
 اسناد هاي مورد نياز در الزم براي حصول اطمينان از كيفيت پيونده ساخته شده ضروري است و مهندس مشاور ملزم به درج آزمايش

  .گيرد ها صورت نمي اي براي انجام آزمايش باشد و هزينه جداگانه مناقصه مي
 درصد كسر 5، چنانچه سازه فضاكار از نوع تك اليه باشد، از درصد مندرج هر رديف 092803 تا 092801هاي  در مورد رديف. 44
  .شود مي
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 090101  .تهيه، ساخت و نصب ستون از يك تيرآهن كيلوگرم 24،900  

  090102   .تهيه، ساخت و نصب ستون از يك قوطي و يا لوله  كيلوگرم  25،500  
  

  كيلوگرم  25،400

تهيه و نصب ستون متشكل از دو يا چند تيرآهن يا 
هاي تقويتي و  ناوداني، در صورتي كه تسمه و ورق

 و به وسيله جوش مستقيما به وصله به كار نرفته باشد
  .يكديگر متصل شوند

 090103  

  

  كيلوگرم  25،000

تهيه و نصب ستون متشكل از يك يا چند تيرآهن يا 
هاي  هاي اتصال و يا ورق ناوداني يا نبشي، كه وصله

  .طور كامل تقويتي در آن به كار رفته باشد، به

 090104  

  

  كيلوگرم  26،400

هاي مشبك از انواع  تهيه، ساخت و نصب ستون
آن، با جوشكاري،  تيرآهن، ناوداني، نبشي و مانند

  .ها ساخت آن هاي مربوط به ساييدن، وصله و اتصال

 090105  

  

  كيلوگرم  25،600
 و H ،تهيه و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش

  .هاي ديگر شكل
 090106  

  

  كيلوگرم  23،400
از يك ) سادهتيرريزي (تهيه و كار گذاشتن تير ساده 

  .تيرآهن
 090201  

  

  كيلوگرم  26،200

) تيرريزي ساده(تهيه، ساخت و كار گذاشتن تير، ساده 
هاي مربوط و يا به  از دو يا چند تيرآهن با اتصال

  .طريق جوشكاري مستقيم به يكديگر

 090202  

  

  كيلوگرم  22،800

تهيه و نصب پرلين روي سطوح شيبدار اسكلت فلزي 
ها به  هاي طولي پرلين  با وصلهZوفيل يا خرپا از پر

يكديگر و پيچ و مهره الزم، قطعات اتصالي به اسكلت 
  .فلزي يا خرپا

 090203  

  

  كيلوگرم  24،900

تهيه و نصب پرلين روي سطوح شيبدار اسكلت فلزي 
ها به  هاي طولي پرلين يا خرپا از ناوداني با وصله

  .رپايكديگر و قطعات اتصالي به اسكلت فلزي يا خ

 090204  

  

  كيلوگرم  25،500

تهيه و نصب پرلين روي سطوح شيبدار اسكلت فلزي 
ها به  هاي طولي پرلين يا خرپا با تيرآهن، با وصله

  .يكديگر و قطعات اتصالي به اسكلت فلزي يا خرپا

 090205  

  

  كيلوگرم  27،800

تهيه، ساخت و نصب تير پله از تيرآهن يا ناوداني، با 
 هاي مربوط و اتصال جوشكاري برشكاري، عمليات تمام

  .عضو ديگر به اتصال براي الزم هاي وصله با همراه

 090206  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلوگرم  24،900

، )تير مشبك سبك(تهيه، ساخت و نصب جويست 
متشكل از نبشي، سپري، تسمه و ميل گرد، با 

  .جوشكاري و ساييدن

 090207  

  

  كيلوگرم  23،900

هاي فلزي روي آبروها  تهيه، ساخت و نصب انواع پل
هاي  ها از ناوداني، تيرآهن، ورق و ساير پروفيل و كانال

  .الزم با جوشكاري و ساييدن

 090208  

  

  كيلوگرم  25،200

تيرريزي داخل تيرهاي حمال با تيرآهن به صورت 
. تودلي، به منظور پوشش، با برش و جوشكاري الزم

بهاي نبشي و قطعات اتصالي نيز از همين رديف 
  .پرداخت مي شود

 090209  

  

  كيلوگرم  25،100

تهيه و نصب تيرحمال متشكل از يك تيرآهن يا 
هاي تقويتي، همراه با  ناوداني بدون وصله يا ورق

  .هاي الزم در محل اتصال با عضو ديگر جوشكاري

 090210  

  

  كيلوگرم  25،600

تهيه، ساخت و نصب تير حمال، متشكل از يك 
هاي تقويتي، با   وصله يا ورقتيرآهن يا ناوداني با

برش، جوشكاري و ساييدن همراه با جوشكاري در 
  .محل اتصال با عضو ديگر

 090211  

  

  كيلوگرم  25،400

تهيه، ساخت و نصب تير حمال، متشكل از دو يا چند 
هاي اتصال و  تيرآهن يا ناوداني، در صورتي كه ورق

كار رفته باشد، با  هاي تقويتي در آن به وصله
رشكاري، جوشكاري و ساييدن همراه با جوشكاري ب

  .در محل اتصال با عضو ديگر

 090212  

  

  كيلوگرم  24،900

تهيه و ساخت تيرهاي مشبك به اشكال مختلف، 
متشكل از تيرآهن، ناوداني، نبشي، سپري، ورق و 

 متر در هر ارتفاع، 20تسمه و نصب آن براي دهانه تا
ري و ساييدن با شامل شابلون سازي، بريدن، جوشكا

  .هاي اتصال و قطعات اتصالي به اعضاي ديگر وصله

 090213  

  

  كيلوگرم  25،900

تهيه و ساخت تيرهاي مشبك به اشكال مختلف، 
متشكل از تيرآهن، ناوداني نبشي، سپري، ورق و تسمه 

 متر در 30 متر تا 20و نصب آن براي دهانه بيش از 
جوشكاري و هر ارتفاع، شامل شابلون سازي بريدن، 

هاي اتصال و قطعات اتصالي به  ساييدن با وصله
  .اعضاي ديگر

 090214  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلوگرم  25،700

 از ورقحمال تيرهاي تير و يا   و نصب ساخت،تهيه
هاي اتصالي  به شكل تير آهن يا اشكال ديگر با ورق

كاري و  هاي تقويتي الزم با برشكاري، جوش وصله
حل اتصال با عضو كاري در م ساييدن همراه با جوش

  .ديگر

 090215  

  

  كيلوگرم  1،050

 090215 و 090214، 090106هاي  اضافه بها به رديف
در صورتي كه براي نصب اسكلت به جاي جوش از 

  .پيچ و مهره استفاده شود همراه با سوراخ كاري

090216  

  

  كيلوگرم  1،280
به  لينپردر صورتي كه  090204اضافه بها به رديف 

  .نصب شود) girt(م صورت قاي
090217  

  

  كيلوگرم   

، در صورتي كه از پيچ و 090216اضافه بها به رديف 
 ندارند استفاده "متر ترك"مهره مخصوص كه نياز به 

  .شود

090218  

  

  كيلوگرم  25،300

تهيه و ساخت خرپاهاي فلزي به اشكال مختلف، 
مركب از تيرآهن، ناوداني، نبشي، ورق، تسمه و غيره 

 متر در هر ارتفاع، شامل 20 آن براي دهانه تا و نصب
شابلون سازي، بريدن، جوشكاري، ساييدن با 

  .هاي اتصال وصله

 090301  

  

  كيلوگرم  26،500

تهيه و ساخت خرپاهاي فلزي به اشكال مختلف، 
مركب از تيرآهن، ناوداني، نبشي، ورق، تسمه و غيره 

 در هر  متر30  متر تا20و نصب آن براي دهانه بيش از
سازي، بريدن، جوشكاري،  ارتفاع شامل شابلون

  .هاي اتصال ساييدن با وصله

 090302  

  

  كيلوگرم  8،600

 چنانچه 090302 و 090301هاي  اضافه بها به رديف
هاي ياد شده از ورق  براي ساخت خرپا بجاي پروفيل

  .استفاده شود

090303  

  

  كيلوگرم  27،500

، كه ) متر30 دهانهتا(ها  ب تهيه، ساخت و نصب قا
با  (اند، ها از ورق بريده و ساخته شده جان و بال آن

 اتصالي، هاي ورق انواع ها، ستون كف با )متغير جان ارتفاع

هاي واسطه با پيچ و مهره، همراه با  تقويتي و اتصال
  .كاري و ساييدن وراخكاري، جوشبرشكاري، س

 090401  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلوگرم  25،300

كه هر عضو آن از يك يا چند تهيه و نصب باد بند 
تشكيل ) نبشي، تيرآهن، ناوداني و مانند آن(پروفيل 

به ستون يا تير يا  شده باشد با تمام قطعات اتصال
، برشكاري، جوشكاري و اعضاي باد بند به يكديگر

  .ساييدن

 090402  

  

  كيلوگرم   

 لوله تهيه و نصب باد بند كه هر عضو آن از پروفيل 
 به ستون يا  با تمام قطعات اتصالتشكيل شده باشد

، برشكاري، تير يا اعضاي باد بند به يكديگر
  .جوشكاري و ساييدن

 090403  

  

  كيلوگرم  32،900

هاي فلزي مرتفع آب، با  تهيه، ساخت و نصب برج
جوشكاري، برشكاري و ساييدن و پيچ و مهره الزم به 

  .طور كامل

 090501  

  

  كيلوگرم  3،450

صورت  هاي تير و تيرحمال در ديفاضافه بها به ر
تغيير ارتفاع جان تيرآهن به روش النه زنبوري بدون 

هاي  استفاده از ورق براي افزايش ارتفاع جان، با ورق
  .تقويتي الزم، برشكاري، جوشكاري و ساييدن

 090601  

  

  كيلوگرم  8،240

هاي تير و تيرحمال در صورت  اضافه بها به رديف
رآهن به روش النه زنبوري، با تغيير ارتفاع جان تي

هاي  استفاده از ورق براي افزايش جان تيرآهن، با ورق
  .تقويتي الزم، برشكاري، جوشكاري و ساييدن

 090602  

  

  كيلوگرم  3،330

هاي تير و تير حمال در صورت  اضافه بها به رديف
تغيير ارتفاع جان تيرآهن با برش به خط مستقيم در 

اده از ورق براي تغيير ارتفاع جان تيرآهن، بدون استف
جان تيرآهن، همراه با برشكاري، جوشكاري و 

  .ساييدن الزم

 090603  

  

  كيلوگرم  4،520

هاي تير و تيرحمال در صورت  اضافه بها به رديف
تغيير ارتفاع جان تيرآهن با برش مستقيم در جان 
تيرآهن، با استفاده از ورق براي افزايش ارتفاع جان 

اه با برشكاري، جوشكاري و ساييدن تيرآهن، همر
  .الزم

 090604  

  

  كيلوگرم  15،000
اضافه بها در صورت مصرف تيرآهن بال پهن، به جاي 

  .تيرآهن معمولي
 090605  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلوگرم  14،500

اضافه بها در صورت خم كردن تيرآهن ناوداني و 
هاي فلزي براي تيرهاي قوسي شكل،  ساير پروفيل

فقط براي قسمت قوسي (د آن هاي مدور و مانن پله
  ).شكل

 090606  

  

  كيلوگرم   

 در صورت تغيير ارتفاع 090215به رديف اضافه بها 
جان با برش خط منحني در جان، بدون استفاده از 
ورق براي تغيير ارتفاع جان تيرآهن، همراه با 

  .برشكاري، جوشكاري و ساييدن الزم

 709060  

  

  كيلوگرم  27،700

طعات آهني اتصالي و نصب در داخل تهيه و ساخت ق
كارهاي بتني يا بنايي قبل از اجراي كارهاي ياد شده، 

 و مانند ، لولهاز نبشي، سپري، ورق، تسمه، ميل گرد
هاي الزم، جوشكاري، برشكاري،  آن، با شاخك

  .سوراخكاري و ساييدن، به طوركامل

 090701  

  

  كيلوگرم  43،700
هاي   در سقف نصب انواع برشگيرتهيه، ساخت و

  .كامپوزيت
 090702  

  

  كيلوگرم  23،200
تهيه و اجراي نبشي لبه پله، آبچكان و ساير موارد 

  .همراه با بريدن، جوشكاري و ساييدن
 090703  

  

  مترطول  65،200
 با .متر، با ساييدن  ميلي5جوشكاري با بعد موثر تا 

  . مقدمه فصل7توجه به بند 
 090801  

  

  مترطول  80،200
 7متر تا   ميلي5كاري براي بعد موثر بيش از جوش
  . مقدمه فصل7 با توجه به بند .متر با ساييدن ميلي

 090802  

  

  مترطول  135،000
 10متر تا  ميلي7جوشكاري براي بعد موثر بيش از 

  . مقدمه فصل7 با توجه به بند .متر با ساييدن ميلي
 090803  

  

  مترطول  232،000
 15متر تا   ميلي10 بيش از جوشكاري براي بعد موثر

  . مقدمه فصل7 با توجه به بند .متر با ساييدن ميلي
 090804  

  

  مترطول   

 090804 تا 090801هاي  اضافه بها نسبت به رديف
كاري با گاز  در صورت استفاده از روش جوش

  .محافظ

090805  

  

  كيلوگرم  25،600

تهيه، ساخت و نصب اسكلت فلزي براي زيرسازي 
طريق خشك شامل نبشي،   گ پالك بهنصب سن

  .ناوداني، تيرآهن و قوطي با جوشكاري الزم

 090901  

  

  كيلوگرم  41،600
 مقدمه اين 7پيچ و مهره با توجه به بند و نصب  تهيه
  .فصل

091001  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 عدد  14،900

كاري الزم براي  كاري با ماشين تهيه قطعات كوبن
 .  گرم150هاي فضاكار با وزن قطعات تا  سازه

091101 

  

 كيلوگرم  54،400

كاري با ضخامت جدار متغير بيش  تهيه قطعات كوبن
كاري اصالحي مانند قطعات  متر با ماشين  ميلي5از 

هاي كاسان و همچنين قطعات  ها و پيونده سرلوله
 گرم تا يك 150با وزن بيش از ) مثالً كروي(حجيم 

 .كيلوگرم 

091102  

  

 كيلوگرم  31،800

با ) مثالً كروي(كاري حجيم  كوبنتهيه قطعات 
كاري اصالحي با وزن قطعات بيش از يك  ماشين

 .كيلوگرم 

091103  

  

 كيلوگرم  4،740

 براي 091103 تا 091101هاي  اضافه بها براي رديف
 .St52استفاده از فوالد 

091201  

  

 كيلوگرم  46،500

كاري استاندارد قطعات  اضافه بها براي ماشين
براي  (091103 و 091102هاي  كاري رديف كوبن
 .45 سوراخه با زاويه 9) هاي استاندارد پيونده

091301  

  

 كيلوگرم  79،300

كاري  كاري سنگين قطعات كوبن اضافه بها براي ماشين
هاي  براي پيونده (091103 تا 091101هاي  رديف

). كاري اضافي هاي غير تخت و سوراخ خاص در سازه

091401  

  

 كيلوگرم  8،170

 براي 091103 تا 091101هاي  اضافه بها براي رديف
  .گالوانيزه كردن قطعات

091501  

  

  كيلوگرم   

 فضاكار از  سازي واحدهاي سازه تهيه و آماده
 شامل بريدن اجزا St37هاي مختلف از فوالد  پروفيل
زدن و مونتاژ  گيري و سنگ هاي معين و پليسه به اندازه

  . ردن براي جوشكاريك ها در داخل جيگ و آماده آن

091601  
  

  

 كيلوگرم  1،930

 در صورتيكه وزن 091601  اضافه بها نسبت به رديف
  . پروفيل يا لوله عضو كمتر از دو كيلوگرم باشد

091801  

  

 كيلوگرم   

 براي اضالع 091601  اضافه بها نسبت به رديف
  ). بجز لوله(حاصل از پرسكاري و نورد سرد 

091901  

  

 كيلوگرم   

 براي استفاده از 091601اضافه بها نسبت به رديف 
 .St52فوالد 

092001  

  

 كيلوگرم   

 براي استفاده از 091601اضافه بها نسبت به رديف 
  .متر  ميلي7هاي با ضخامت جدار بيش از  لوله

092101  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 كيلوگرم   

سازي    براي آماده091601اضافه بها نسبت به رديف 
 مستقيم به يكديگر با كاري سر اضالع براي جوش

  .زدن برشكاري طبق الگو و سنگ

092201  

  

 كيلوگرم  4،750

 براي استفاده از 091601اضافه بها نسبت به رديف 
  . لوله گالوانيزه

092301  

  

 كيلوگرم   

 ميلميتر 24هاي تا قطر   براي پيچ8/8تهيه پيچ از رده 
هاي  ها به شكل  سازي آن  و آماده8و مهره از رده 

  ).و پين مربوط(تاندارد در سازه فضاكار اس

092401  

  

 كيلوگرم   

 24هاي با قطر بيش از   براي پيچ8/8تهيه پيچ از رده 
ها به  سازي آن  و آماده 8ميلميتر و مهره از رده 

  ).و پين مربوط(هاي استاندارد در سازه فضاكار  شكل

092402  

  

  كيلوگرم  7،200
 092402 و 092401هاي  اضافه بها نسبت به رديف
  ).10و مهره رده  (9/10براي استفاده از پيچ از رده 

092403  

  

  كيلوگرم  8،170
 092402 و 092401هاي  اضافه بها نسبت به رديف

  .هاي با گالوانيزه پودري براي استفاده از پيچ
092501  

  

  كيلوگرم   

 092402 و 092401هاي  اضافه بها نسبت به رديف
غير (هاي به شكل خاص  براي استفاده از پيچ

  ).استاندارد

092601  

  

 كيلوگرم   

گري شده از فوالد براي قطعات  هاي ريخته تهيه پيونده
  . ها كاري آن  كيلوگرم و ماشين50تا 

092701  

  

 كيلوگرم   

گري شده از فوالدي براي  هاي ريخته تهيه پيونده
  .ها كاري آن  كيلوگرم و ماشين50قطعات بيش از 

092702  

  

  درصد  15

هاي سازه فضا كار دو اليه  هزينه بافت و نصب شبكه
يا چند اليه تخت نسبت به هزينه تهيه و آماده سازي 

  .قطعات

092801  

  

  درصد  18

هاي سازه فضا كار دو اليه  هزينه بافت و نصب شبكه
نسبت ) ها چليك(يا چند اليه با انحنا در يك امتداد 

  .تبه هزينه تهيه و آماده سازي قطعا

092802  

  

  درصد  25

هاي سازه فضا كار دو اليه  هزينه بافت و نصب شبكه
نسبت به ) گنبدها(يا چند اليه با انحنا در دو امتداد 
  .هزينه تهيه و آماده سازي قطعات

092803  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  درصد  30

هاي سازه فضا كار دو اليه  هزينه بافت و نصب شبكه
ماده سازي هاي آزاد نسبت به هزينه تهيه و آ داراي فرم
  .قطعات

092804  
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    بتني  سبك سقف.   دهم فصل
  

    مقدمه
  
،  بندي ، شمع ، ترازكردن گذاري  و بلوك ، تيرچه  الزم  مصالح  تهيه ، شامل  فصل  اين هاي رديف   موضوع  بتني يها  سقف  كامل اجراي .1

  .  است  و مانند آنها  قالب ، بازكردن  از آن گهداري و ن ريزي بتن،  بندي ، قالب داربست
  .شود  مي ، پرداخت  مربوط يها  فصل هاي رديف   مطابق ، جداگانه  سقف  اجراي يها  قسمت  در تمام  مصرفي يها آهن .2
   سقف  كامل  سطح ، بر مبناي  و پرداخت گيري  باشد، اندازه  باربر بنايي  يا ديوارهاي  فلزي  يا مركب  ساده ، تيرهاي  تيرچه گاه  تكيه هرگاه .3

  قالب (  آن  جدار آزاد خارجي بندي  و قالب  است  سقف  بتن ، جدار خارجي  سقف گيري  اندازه گيرد و مرز مبنا براي  مي  صورت اجرا شده
،   هستند و همچنين  سقف  ضخامت  هم كه  باربر هاي ديوار  روي  شناژهاي ، بابت بنابراين. شود  مي  و پرداخت  محاسبه طور جداگانه ، به)دور

  . نخواهد آمد عمل  به  اضافي ، پرداخت  مياني  دوزنده يها كالف
 تير و   بتن  و حجم  است  تير يا ديوار بتني ، جدار داخلي  سقف گيري  اندازه  باشد، مرز مبنابراي ، تير يا ديوار بتني  تيرچه گاه  تكيه هر گاه .4

   دوزنده يها  كالف  براي بنابراين. شود  مي  و پرداخت ، محاسبه  مربوط هاي رديف   طبق ، جداگانهها  آن  به  مربوط يها بندي و قالبديوار 
  .شود  نمي  انجام  اضافي ، پرداخت مياني

، يا موارد  يتاسيسات  يها ، كانال ظور عبور لولهمن ، به  سقف  در داخل  يا سوراخ  ايجاد حفره  براي  الزم  و ساير كارهاي بندي  قالب هزينه .5
   كه ييها ها يا سوراخ  حفره سطح.   نخواهد گرفت  صورت اي  جداگانه  پرداخت  بابت  و از اين  است  منظور شدهها  ديگر، در قيمت مشابه

  . كسر نخواهد شد  سقف  كل  باشند، از سطح  داشته  مساحت  متر مربع كمتر از يك
   تيرچه  سقف  و بتن  بتني  بلوك  براي  است و عيار سيمان  بتن  در هر مترمكعب  كيلوگرم400   تيرچه  پاشنه  براي  شده  درنظر گرفته انسيم .6

ز  ا  سيمان  با مقادير باال باشد كسر و يا اضافه  متفاوت  عيار سيمان  فني  مشخصات  برحسب ، چنانچه  شده  تعيين  كيلوگرم300  و بلوك
  .شود  مي  درجا محاسبه  بتن  فصل  مربوط در رديف

   بهاي  به  با توجه  واحد آن  باشد، بهاي  فصل  اين هاي رديف در   شده  تعيين  متوالي  دو ضخامت ، بين  سقف  ضخامت  كه در صورتي .7
  .شود  مي  و پرداخت  محاسبه  خطي  ميانيابي صورت ، به  و بعد آن  قبل هاي ضحامت

  .  است  سقف ه اجرا شد  بتن  نهايي  تا سطح  تيرچه  زيرين  قسمت  عمودي  فاصله  سقف ضخامت .8
   فوالدي ، كارهاي090207   رديف  از بهاي100403 تا 100401  هاي رديف  موضوع)  باز  با جان تيرچه (  سبك  فلزي  مشبك  تيرچه بهاي .9

  .شود  مي  محاسبه سنگين
  .شود  مي  درصد اضافه7   سقف  اجراي هاي رديف   شيبدار اجرا شود به  بصورت  بتني  سبك قف س كه صورتي در .10
ها  ، از فوم بلوك)تيرچه يا تيرچه مشبك فلزي سبك( طبق نقشه و مشخصات براي اجراي سقف بتني در اين فصل  كه صورتي در .11

 15/1هاي اجراي سقف با بلوك سفالي و اعمال ضريب   مورد طبق رديفاستايرن نسوز استفاده شود، بهاي آن حسب مانند يونوليت و پلي
  .شود پرداخت مي

  .باشد اي قابل پرداخت نمي به صورت تيرچه دوبل، اضافه بهاي جداگانه   سقف ضخامتبابت اجراي  .12
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 198،500

متر با تيرچه و   سانتي21 ضخامت اجراي سقف بتني به
بلوك توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح به استثناي 

گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور  ميل
 .كامل

 100101 

  

  مترمربع  215،000

متر با تيرچه   سانتي25اجراي سقف بتني به ضخامت 
و بلوك توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح به 

گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم  ناي ميلاستث
  .به طور كامل

 100102  

  

  مترمربع  232،000

متر با تيرچه   سانتي30اجراي سقف بتني به ضخامت 
و بلوك توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح به 

گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم  استثناي ميل
  .به طور كامل

 100103  

  

  مترمربع  286،000

متر با تيرچه   سانتي35اجراي سقف بتني به ضخامت 
و بلوك توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح به 

گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم  استثناي ميل
  .به طور كامل

 100104  

  

  مترمربع  333،000

متر با تيرچه   سانتي40اجراي سقف بتني به ضخامت 
ل تهيه تمام مصالح به و بلوك توخالي بتني، شام

گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم  استثناي ميل
  .به طور كامل

 100105  

  

  مترمربع  185،000

متر با تيرچه و   سانتي21اجراي سقف بتني به ضخامت 
بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام مصالح به 

گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم  استثناي ميل
  . كاملبه طور

 100201  

  

  مترمربع  202،500

متر با تيرچه   سانتي25اجراي سقف بتني به ضخامت 
و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام مصالح به 

گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم  استثناي ميل
  .به طور كامل

 100202  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  239،500

رچه متر با تي  سانتي30اجراي سقف بتني به ضخامت 
و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام مصالح به 

گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم  استثناي ميل
 .به طور كامل

 100203  

  

  مترمربع  272،500

متر با تيرچه   سانتي35اجراي سقف بتني به ضخامت 
و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام مصالح به 

هيه تجهيزات مورد لزوم گرد، و همچنين ت استثناي ميل
  .به طور كامل

 100204  

  

  مترمربع  304،500

متر با تيرچه   سانتي40اجراي سقف بتني به ضخامت 
و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام مصالح به 

گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم  استثناي ميل
  .به طور كامل

 100205  

  

  مترمربع  6،730

هاي سقف بتني با تيرچه و بلوك،  فاضافه بها به ردي
تيرچه (در صورتي كه از تيرچه با كفشك سفالي 

  .استفاده شود) اي فوندوله

 100301  

  

  مترمربع  162،500

متر با تيرچه   سانتي21اجراي سقف بتني به ضخامت 
مشبك فلزي سبك و بلوك توخالي بتني شامل تهيه 

 و تمام مصالح به استثناي تيرچه فلزي وآرماتور
  .همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور كامل

 100401  

  

  مترمربع  175،000

متر با تيرچه   سانتي25اجراي سقف بتني به ضخامت 
مشبك فلزي سبك و بلوك توخالي بتني شامل تهيه 
تمام مصالح به استثناي تيرچه فلزي و آرماتور و 

  .همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور كامل

 100402  

  

  مترمربع  198،500

متر با تيرچه   سانتي30اجراي سقف بتني به ضخامت 
مشبك فلزي سبك و بلوك توخالي بتني شامل تهيه 
تمام مصالح به استثناي تيرچه فلزي و آرماتور و 

  .همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور كامل

 100403  

  

  مترمربع  27،500
 بلوك بتني در هاي سقف سبك با اضافه بها به رديف

  .صورتي كه در تهيه بلوك از پوكه استفاده شده باشد
 100404  
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    ريزي  و شفته آجركاري.   يازدهم  فصل
  

    مقدمه
  
، متر سانتي 35، حدود   آجره  و نيم  يك ، منظور از ضخامت استمتر سانتي 21×10×5/5، حدود   فصل  در اين منظور از ابعاد آجر فشاري .1

  .  استمتر سانتي 11، حدود   آجره  و نيممتر سانتي 22، حدود   آجره يك
 يا   حفره  ايجاد چنين  كسر نخواهد شد و از بابت  يا طاق  آجركاري ، از حجم  متر مربع05/0 كمتر از   با مقطع يها  يا سوراخ  حفره حجم .2

  .  نخواهد گرفت  صورت اي  جداگانه ، پرداختها  در آجركاري ييها سوراخ
 منظور ها ، در قيمت  ضربي  طاق  از قوس  ناشي  سطح  ديگر، افزايش عبارت ، به  است  زير آن  افقي ، سطح  ضربي  طاق گيري  اندازه مالك .3

  .  نيست  پرداخت  و قابل شده
   پرداخت  بابت  و از اين ر شده منظو  واحد مربوط يها ، در قيمت)  آجري  طاق استثناي به (  آجري  كارهاي  روي ريزي  دوغاب هزينه .4

  .  نخواهد گرفت  صورت اي جداگانه
  .  است  منظور شدهها ، درقيمت  طاق  اجراي  براي  الزم  زيرپا و سايرتجهيزات بست  از چوب  ناشي هاي ، هزينه زني  طاق هاي رديفدر  .5
  ، مگر اينكه  است  آجري  نماي  داراي يها  سقف استثناي  كارها به در تمام   استفاده ، قابل  آجري  و نماچيني نماسازي  به  مربوط هاي رديف .6

  . باشد  شده بيني  پيش  آن  براي اي  جداگانه رديف
 مورد از   نما، بر حسب  سطح  كار براي  انجام شود، هزينه  مي  كار انجام  كار جدا ازپشت  روي  نماچيني  كه  آجري يها در نماسازي .7

 يا ساير   اسكوپ  اجراي ، بهاي  اينكه توضيح. شود  مي ، پرداخت111002 و 111001 و 110703 تا 110701 و 110603 تا 110601  هاي رديف
 كار در   و پشت  نماچيني  بين  مصرفي  مالت بهاي.   است  پرداخت  قابل شود، جداگانه  مي  كار انجام  پشت  نما به  اتصال  براي  كه تمهيداتي

  .  است  منظور شده  مربوط هاي رديف  يها قيمت
  .است   نماچيني  مخصوص  در كارخانه بندي  بسته  سفال  آجرهاي  از نوع110603 تا 110601  هاي رديف در  آجر مصرفي .8
  . باشد  نوع  از يك  آجر چيني  ضخامت  كل شود كه  مي  پرداخت ، درصورتي110801   رديف  بهاي اضافه .9
  شود، سپس  مي  و پرداخت  محاسبه  مربوط هاي رديف، از   آجر چيني  كل  حجم ، ابتداي110805 تا 110802  هاي رديف  پرداخت  براي .10

  .شود  مي ، پرداخت  است  شده  نما چيده صورت  به  كه  سطوحي  براي  يادشده  بهاي اضافه
   نماچيني  و هزينه  است  راسته  يا كله  راسته صورت  به ، نماچيني  فصل ر اين د  شده  درج هاي رديف در   و نماسازي منظور از نماچيني .11

  .  است  منظور نشدهها  رديف ، در اين)  شده بيني  پيش  مستقلي  در رديف  آن  بهاي  كه چيني بجز هره (  و مانند آن ، هندسي  برجسته يها نقش
  ، بايد واحد متر مربع  است  متر مربع صورت  بهها  آن  رديف  كه ييها آجركاري ، به110810   رديف  موضوع  بهاي  اضافه منظور پرداخت به .12

  . شود  تبديل متر مكعب ، به  مربوط  آجرچيني ضخامت  به با توجه
   در هر محل  شفته و جادادن   و ريختن  و مشخصات  نقشه  كار، طبق اجراي  به  مربوط هاي  هزينه ، تمام ريزي شفته  به  مربوط هاي رديفدر  .13
  .شود  نمي نجام، ا  است  شده  تعيين  صراحت  به غير از آنچه  به اي  جداگانه  پرداخت گونه  و هيچ ، منظور شده هر شكل و به
  شوند منظور نشده  مي  مصرف  در آجرچيني  و مشخصات  نقشه  طبق  كه  فلزي  قطعات  و كارگذاري  تهيه ، هزينه  فصل  اين هاي رديفدر  .14

  .شود  مي  پرداخت  جداگانه  آن  و بهاي است
  .شود  مي ، پرداخت110811   رديف ياضافه بها   با در نظر گرفتن  آجركاري هاي رديف مورد از   بر حسب  چاه  چيني  طوقه بهاي .15
 اجرا   دو جداره صورت ، به  و برودتي  حرارتي  تبادل رلمنظور كنت  به  كه  است ، ديواري110809   در رديف منظور از ديوار دو جداره .16
  . شود  جلوگيري  آن  درون  مالت  و از ريختن  بوده  خالي  بنايي شود، بايد كامالً از مصالح  مي  چيده  همزمان  دو جدار ديوار كه بين. شود مي
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   پرداخت  قابل  و جداگانه  واحد منظور نشده در قيمتع عايق مصرفي و بهاي هر نو دو ديوار   در بين  مورد استفاده  اتصالي  قطعات  هزينه
  . است

  . است)  هوايي (  سفيد معمولي ، آهك  ريزي  شفته هاي رديف در   منظور شده آهك .17
   واحد حجم  يك  يعني1:6   مالت  مثال براي.   است  حجمي  نسبت  يا آهك  و سيمان  ماسه  اختالط ها براي  در مالت  شده  داده هاي نسبت .18

، در   مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم صورت  به  ياد شده هاي  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6   در مقابل سيمان
  .  است  آمده  فهرست  اين كليات

نجام شود، بابت سطحي كه در قوس انجام مي شود در ضخامت يك آجر و كمتر در قوس ا   نماچيني يا در صورتي كه اجراي ديوار .19
  .شود چهار درصد به قيمت رديف مربوط اضافه مي

هاي اين فصل باشد، با توجه به   مقدار سيمان بيشتر و يا كمتر از ارقام مندرج در شرح رديف،برحسب مشخصات فني در صورتي كه .20
  .شود در فصل هشتم بتن در جا محاسبه مي   مربوط رديفدر كليات اين فهرست بها تفاوت براساس جدول مندرج 

  .شود بيني مي دار پيش كارهاي آجري با آجر نسوز، با توجه به نوع آجر و مالت مربوط در هنگام برآورد به عنوان ريف ستاره .21
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمكعب 933،500

، به ابعاد آجر )سيليكاتي(كي آجركاري با آجر ماسه اه
فشاري با ضخامت يك و نيم آجر و بيشتر و مالت 

 .1:6ماسه سيمان 

 110101 

  

  مترمكعب  977،000

، به ابعاد )سيليكاتي(آجر كاري باآجرماسه آهكي 
آجرفشاري با ضخامت يك و نيم آجر و بيشتر و 

  .1:2:8مالت باتارد 

 110102  

  

  مترمكعب  500،960

، به )سيليكاتي( آجر ماسه آهكي آجركاري با
ابعادآجرفشاري باضخامت يك ونيم آجر و بيشتر و 

  .1:3مالت ماسه آهك 

 110103  

  

  مترمربع  205،500
، به )سيليكاتي(ديوار يك آجره با آجر ماسه آهكي 
  .1:6ابعاد آجر فشاري و مالت ماسه سيمان 

 110104  

  

  مترمربع  213،500
، به )سيليكاتي(ه آهكي ديوار يك آجره با آجر ماس

  .1:2:8ابعاد آجر فشاري با مالت، باتارد 
 110105  

  

  مترمربع  210،500
، به )سيليكاتي(ديوار يك آجره باآجر ماسه آهكي 
  .1:3ابعاد آجر فشاري و مالت ماسه آهك 

 110106  

  

  مترمربع  105،000
، به )سيليكاتي(ديوار نيم آجره با آجرماسه آهكي 

  .1:6ي و مالت ماسه سيمان ابعادآجر فشار
 110107  

  

  مترمربع  108،500
، به )سيليكاتي(ديوار نيم آجره با آجرماسه آهكي 

  .1:2:8ابعادآجر فشاري و مالت باتارد 
 110108  

  

  مترمربع  108،500
، به )سيليكاتي(ديوار نيم آجره با آجر ماسه آهكي 
  .1:3ابعاد آجر فشاري و مالت ماسه آهك 

 110109  

  

  مترمربع  60،800
، به )سيليكاتي(آجر ماسه آهكي  تيغه آجري با

  .متر، با مالت گچ و خاك  سانتي6 تا 5ضخامت 
 110110  

  

  مترمكعب  933،500
آجر فشاري به ضخامت يك و نيم آجر و  آجركاري با

  .1:6بيشتر و مالت ماسه سيمان 
 110201  

  

  مترمكعب  962،500
 يك و نيم آجر و آجركاري با آجر فشاري به ضخامت

  .1:2:8بيشتر و مالت باتارد 
 110202  

  

  مترمكعب  960،500
آجر كاري با آجر فشاري به ضخامت يك و نيم آجر 

  .1:3و بيشتر و مالت ماسه آهك 
 110203  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  947،000

آجركاري با آجرفشاري به ضخامت يك و نيم آجر و 
كعب  كيلو آهك در مترم100(بيشتر با مالت گل آهك 

  ).مالت

 110204  

  

  مترمربع  205،500
ديوار يك آجره با آجر فشاري و مالت ماسه سيمان 

1:6.  
 110205  

  110206   .1:2:8ديوار يك آجره با آجر فشاري و مالت باتارد   مترمربع  213،500  
  

  مترمربع  210،500
ديوار يك آجره با آجر فشاري و مالت ماسه آهك 

1:3.  
 110207  

  

  مترمربع  105،000
ديوار نيم آجره با آجر فشاري و مالت ماسه سيمان 

1:6.  
 110208  

  110209   .1:2:8ديوار نيم آجره با آجر فشاري و مالت باتارد   مترمربع  108،500  
  

  مترمربع  107،500
ديوار نيم آجره با آجر فشاري و مالت ماسه آهك 

1:3.  
 110210  

  110211   . آجرفشاري و مالت گچ و خاكديوار نيم آجره با  مترمربع  106،500  
  

  مترمربع  60،800
متر، با آجر   سانتي6 تا 5تيغه آجري به ضخامت 
  .فشاري و مالت گچ و خاك

 110212  

  

  مترمربع  62،700
يا ، با آجر فشاري )طاق ضربي(طاق زني بين تيرآهن 

  .دار ماشيني سوراخ
 110301  

  110302   .جري با دوغاب سيماندوغاب ريزي روي طاق آ  مترمربع  3،540  
  110303   .دوغاب ريزي روي طاق آجري با دوغاب گچ  مترمربع  3،500  
  

  مترمربع  28،600
اضافه بهاي سقف سازي آجري به صورت آهن گم 

  .هاي طاق زني براي نماي آجري ، نسبت به رديف
 110304  

  

  مترمكعب  941،000
ه ضخامت ب) اي آجر تيغه(آجر كاري با بلوك سفالي 

  .1:6متر و مالت ماسه سيمان   سانتي11 تا8
 110401  

  

  مترمكعب  907،500
به ضخامت ) اي آجر تيغه(آجر كاري با بلوك سفالي 

  .1:6متر و مالت ماسه سيمان   سانتي22 تا 12
 110402  

  

  مترمكعب  891،000
به ضخامت ) اي آجر تيغه(آجركاري با بلوك سفالي 

  .1:6 مالت ماسه سيمان متر و  سانتي22بيش از 
 110403  

  

  مترمكعب  868،000

دار به ابعاد آجر  آجر كاري با آجر ماشيني سوراخ
فشاري به ضخامت يك و نيم آجر و بيشتر، با مالت 

  .1:6ماسه سيمان 

 110501  



  ريزي آجركاري و شفته. يازدهمفصل 
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

  
 

 70

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  191،000
دار به ابعاد آجر  ديوار يك آجره با آجر ماشيني سوراخ

  .1:6مان فشاري، با مالت ماسه سي
 110502  

  

  مترمربع  97،800
دار به ابعاد آجر  ديوار نيم آجره با آجر ماشيني سوراخ

  .1:6فشاري، با مالت ماسه سيمان 
 110503  

  

  مترمربع  56،600

متر با آجر   سانتي6 تا 5تيغه آجري به ضخامت 
دار به ابعاد آجر فشاري، با مالت گچ و  ماشيني سوراخ

  .خاك

 110504  

  

  مترمربع  222،500

به ابعاد ) سفال(نماچيني با آجر ماشيني سوراخدار 
صورت نيم آجره و مالت ماسه سيمان   آجرفشاري به

1:6.   

 110601  

  

  مترمربع  281،000

به ضخامت ) سفال(دار  ماشيني سوراخ نماچيني با آجر
صورت نيم آجره و مالت ماسه  متر، به  سانتي4حدود 
   .1:6سيمان 

 110602  

  

  مترمربع  343،000

به ضخامت ) سفال(دار  نماچيني باآجرماشيني سوراخ
صورت نيم آجره و مالت ماسه  متر، به  سانتي3حدود 
   .1:6سيمان 

 110603  

  

  مترمربع  249،500
 نما چيني با آجر قزاقي، به ابعاد آجر فشاري، به

   .1:6صورت نيم آجره و مالت ماسه سيمان  
 110701  

  

  ربعمترم  298،000

 4نماچيني با آجر قزاقي، به ضخامت حدود 
صورت نيم آجره و مالت ماسه سيمان   متر، به سانتي

1:6.   

 110702  

  

  مترمربع  330،000

 3نما چيني با آجر قزاقي ، به ضخامت حدود 
صورت نيم آجره و مالت ماسه سيمان   متر، به سانتي

1:6.   

 110703  

  

  مترمربع  41،000

هاي آجرچيني  ازي نسبت به رديفاضافه بهاي نماس
 فشاري ، آجر ماسه آهكي و آجر ماشيني با آجر
  .دار سوراخ

 110801  

  

  مترمربع  40،400

هاي آجر چيني  اضافه بهاي نماسازي نسبت به رديف
با آجرفشاري ، درصورتي كه در نما از آجر سفال 

  .دار ماشيني به ابعاد آجر فشاري استفاده شود سوراخ

 110802  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  36،200

هاي آجر چيني  اضافه بهاي نماسازي نسبت به رديف
با آجر ماسه آهكي، در صورتي كه در نما از آجر 

دار ماشيني به ابعاد آجر فشاري استفاده  سفال سوراخ
  .شود

 110803  

  

  مترمربع  99،100

هاي آجر چيني  اضافه بهاي نما سازي نسبت به رديف
 در نما از آجر قزاقي، به با آجر فشاري، در صورتي كه
  .ابعاد آجر فشاري استفاده شود

 110804  

  

  مترمربع  99،500

هاي آجر چيني با آجر  اضافه بهاي نما سازي به رديف
ماسه آهكي، در صورتي كه در نما از آجر قزاقي، به 

  .آجر فشاري استفاده شود ابعاد

 110805  

  

  مترمربع  50،200
يني بابت آب ساب هاي نماچ اضافه بها به رديف

  .نمودن آجر
 110806  

  

  مترمربع  40،800
هاي نما چيني بابت تراش و  اضافه بها به رديف
  .كشويي نمودن آجر

 110807  

  

  مترمربع  66،500

هاي نماچيني، در صورتي كه  اضافه بها به رديف
اندازه گيري روي (آجرها به صورت هره چيده شود 

  ).سطح قابل رويت

 110808  

  

  مترمربع  6،170

اضافه بهاي ديوار چيني به صورت ديوار دو جداره، به 
ازاي هر متر مربع ديوار دو جداره كه هم زمان چيده 

  ).شود گيري مي يك طرف اندازه (.شود

 110809  

  

  مترمكعب  78،400

اضافه بها براي هر نوع آجر كاري كه در پايين تراز 
مبه آب انجام شود و آبكشي حين انجام كار با تل

  .موتوري الزامي باشد

 110810  

  

  مترمكعب  295،500

اضافه بها به هر نوع آجر كاري، براي كار در داخل 
چاه يا قنات يا مجاري زيرزميني در هر عمق و به هر 

  .طول

 110811  

  

  مترمكعب  280،500
 كيلوگرم آهك 150شفته ريزي با خاك محل و 

  .شكفته در مترمكعب شفته
 110901  

  

  مترمكعب  388،500

شفته ريزي با خاك تهيه شده مناسب شن دار از 
 كيلوگرم آهك 150 خارج محل به هر فاصله، با

  .شكفته در مترمكعب شفته

 110902  



  ريزي آجركاري و شفته. يازدهمفصل 
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

  
 

 72

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  17،100

، براي اضافه كردن شن و 110901اضافه بها به رديف 
ماسه، به اندازه هر ده درصد كه به حجم خاك محل 

  .اضافه شود

 110903  

  

  مترمكعب  69،700

، براي 110902 و 110901هاي  اضافه بها به رديف
 كيلو گرم آهك شكفته در مترمكعب 50افزايش هر

  .شود  كيلو به تناسب محاسبه مي50كسر. شفته

 110904  

  

  مترمكعب  -69،700

، براي كاهش 110902 و 110901هاي  كسربها به رديف
. ته كيلو گرم، آهك شكفته در متر مكعب شف50هر 

  . كيلو به تناسب محاسبه مي شود50كسر 

 110905  

  

  مترمربع  222،500

 10با سطح مقطع تا ) دوغابي(نماچيني با آجر پالك 
، شامل 1:5متر مربع بامالت ماسه سيمان  سانتي
  .پشت آجر ريزي در دوغاب

 111001  

  

  مترمربع  243،000

با سطح مقطع بيش از ) دوغابي(نماچيني با آجر پالك 
، شامل 1:5متر مربع بامالت ماسه سيمان   سانتي10

  .پشت آجر ريزي در دوغاب

 111002  
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   چيني  و بلوك ساخته  پيش بتن.   دوازدهم  فصل
  

    مقدمه
  
   بتني هاي هيچه ما استثناي ، به  و بندكشي  نصب ، مالت بندي  قالب هاي ، هزينه  فصل  اين گذاري  و لوله ساخته  پيش  بتن هاي رديف  در تمام .1

  .  است منظور شده
  ، جداگانه  مربوط يها  فصل هاي رديف بر اساس   در بتن  شده  كار گذاشته يها  و سايرآهنگرد ميل  ، هزينه  فصل  اين هاي رديف  در تمام .2

  هاي رديف، در   مسلح در بتن   بتن  مصرف  صعوبت  هزينه. مگر اين كه عدم پرداخت آن تصريح شده باشدشود  مي  و پرداخت محاسبه
  .گيرد  نمي  صورت اي  جداگانه  پرداخت  بابت  و از اين  است  منظور شده مربوط

  0  عمود بر مسير است  مقطع ، سطح  مقطع  منظور از سطح  ساخته  پيش  بتني يها  جدول هاي رديفدر  .3
   فصل  اين هاي رديف در   شده  با عيار تعيين  متفاوت ، با عيار سيمان اتها و مشخص  نقشه  بر اساس ساخته  پيش  قطعات  كه در صورتي .4

  .شود  مي  درجا پرداخت  بتن  فصل  مربوط دررديف مورد از  ، بر حسب  سيمان  وزن  تفاوت باشد، بهاي
  .شود  نمي را شامل)  ساخته  پيش يها مان ساخت ها براي  در كارخانه  شده ساخته (  صنعتي  بتن ساخته  پيش ، قطعات  فصل  اين هاي رديف .5
  .شود  مي  پرداخت  فصل  در اين  ساخته  پيش  بتني يها  جدول هاي رديف از  ساخته  پيش  بتني  كانيوي  و نصب  تهيه هزينه .6
  ضخامت ، به  قلوه  يا سنگ  الشه نگ يا س  بتن  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم150عيار   به  با بتنها كول  پشت  خالي  فضاي  پركردن هزينه .7

  .  است ، منظور شده120401   رديف ، در قيمتمتر سانتي 10 تا متوسط
  .شود  مي  پرداخت  مربوط  از فصول ها، جداگانه  هزينه  نوع ، اين  است  منظور نشده  فصل  اين هاي رديف در   خاكي  عمليات  انجام هزينه .8
  .  استپرتلند  ، سيمان  فصل  اين هاي ر رديف د  در نظر گرفته سيمان .9
   با اعمال  مربوط هاي رديف   باشد، بهاي  موتوري  با تلمبه آبكشي  نياز به  بتني يها  يا كول  و بتني  سيماني هاي  لوله  نصب  براي چنانچه .10

  .شود  مي  پرداخت07/1  ضريب
  .  است  يا آجر سيماني  بلوك  مالت  مترمكعب  در هر يك  كيلوگرم285،   سيماني آجرهاي و   توخالي  سيماني يها  در بلوك عيار سيمان .11
هاي  به عبارت ديگر رديف مربوط به جدول .باشد گيري جداول بر حسب حجم خود جداول و بدون مالت نصب مي اندازه .12

  .ها مالك پرداخت است ساخته، حجم خود جدول پيش
  .شود  محاسبه مي070302 مصرفي، طبق بهاي رديف ردگ ميل  120507 در رديف .13
 280اي استاندارد،   بايد حداقل مقاومت فشاري استوانه)120105و  120104رديف (ساخته ماشيني پرسي  هاي بتني پيش  جدول.14

 120104در بهاي رديف  ها هزينه بندكشي جدول. باشد  كيلوگرم بر مترمكعب مي2300مربع و حداقل وزن مخصوص متر سانتيكيلوگرم بر 
  .شود در نظر گرفته نميمربوط به رديف لحاظ شده است و در محاسبه حجم 

، اي  پرسي يا ويبـره   ساخته    پيش هاي  كفپوش و ساخته پرسي   هاي پيش   جدول مربوط به هاي    رديفي  بها در گرد   ميل  نصب و تهيه    هزينه   .15
  . شود ينم پرداخت آن بابتي ا جداگانه بهاي   و است شده منظور

ثقـل   مركز از كيلومتر  30فاصله تا حمل   و بارگيري   ،  ... )و سنگ پودر ماسه، شن، ( كار  يپا در مصرف مورد سنگي مصالح   تهيه   هزينه  . 16
حمـل   بهـاي   ،كند تجاوز كيلومتر 30 از سنگي  مصالح  حمل  فاصله  گاه  هر.  است شده   منظور باراندازي   و ،  قطعات  ساخت محل    تا  برداشت 
  .شد نخواهد پرداخت مازاد 

 30 بـر  مـازاد  هزينـه     و  اسـت  شـده    گرفتـه    نظر در باراندازي   و كيلومتر 30 تا سيمان   حمل   و بارگيري   هزينه   فصل   اين   هاي    رديف در. 17
  .شد نخواهد پرداخت كيلومتر
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 اي جداگانه  پرداخت  بابت  اين از و  است  شده منظور نياز، مورد  مصالح اب  اتصاالت  محل  كردن پر  بهاي ، فصل  اين  هاي رديف  قيمت در .18
  .گيرد نمي  صورت 

  پرداخـت   مربـوط  هـاي     فـصل  از  جداگانـه  هـا،  هزينـه   نوع  اين.  است  نشده منظور  فصل  اين  هاي رديف در  خاكي  عمليات  انجام  هزينه .19
  .شود مي
 منظور رديف بهاي در فاصله هر به آب و ماسه شن، جمله ازي بتنساخته  قطعات پيش نصب براي الزم مصالح كليه حمل و تهيه هزينه. 20

  .شود نمي انجام اي جداگانه پرداخت و است شده
ـ د ها  جدولي  ساز ريز و خاك، دنيكوب ،يساز آماده ساخته شيپي  بتن جدولي  ها فيرد در. 21  فـصل  از هـا  آن نـه يهز و اسـت   نـشده  دهي
  .شود يم پرداخت دست باي كخا اتيعمل
هـاي    فـصل  از ها آن نهيهز و است نشده دهيد مگر بتني  اجرا نيهمچن و خاك دنيكوب وي  ساز كف اتيعمل پوش، كفي  ها فيرد در. 22

  .شود يم پرداخت مربوط،
 دستگاه دييتا با درصد، 20 از شيب بيش با كفي  اجرا به ازين صورت در ،)يپرس و برهيو(ي  بتن ساخته شيپي  ها كفپوشي  ها فيد در. 23

  .شود مي  پرداخت 1/ 03 ضريب  اعمال با  مربوط  هاي رديف  بهاي نظارت،
 و ارداريشـ  ،يپـولك  (دار طرحي  ها پوش كف با كفي  اجرا به ازين صورت در ،يپرس فقطي  بتن ساخته شيپي  ها كفپوشي  ها فيد در. 24
  .شود مي  پرداخت 120905 فيرد از آني بها اضافه نظارت، دستگاه دييتا با ،...)
 دسـتگاه  دييـ تا بـا  ،يرنگـ ي  هـا  پوش كف با كفي  اجرا به ازين صورت در ،يپرس فقطي  بتن ساخته شيپي  ها كفپوشي  ها فيد در. 25

  .شود مي  پرداخت 120906 فيرد از آني بها اضافه نظارت،
  .شود ينم پرداختي اضافي بها ، ها پوش كف ضخامت هاضاف صورت در ،)يپرس و برهيو(ي بتن ساخته شيپي ها كفپوشي ها فيد در. 26
 .شود يم نظورم كار مساحت در زيني بندكش مساحت ،يبتني ها كفپوشي برا كار مساحت محاسبه در .27
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمكعب 1،757،000

هاي بتني پيش ساخته با سطح  تهيه و نصب جدول
 كيلوگرم 250 مترمربع با بتن به عيار05/0 تا مقطع

 .1:5سيمان در مترمكعب و مالت ماسه سيمان 

 120101  

  

  مترمكعب  1،517،000

هاي بتني پيش ساخته با سطح  تهيه و نصب جدول
 250 مترمربع با بتن به عيار1/0 تا 05/0مقطع بيش از 

كيلو گرم سيمان در مترمكعب و مالت ماسه سيمان 
1:5.  

 120102  

  

  مترمكعب  1،224،000

هاي بتني پيش ساخته با سطح  تهيه و نصب جدول
 كيلو 250 متر مربع با بتن به عيار1/0مقطع بيش از 

  .1:5گرم سيمان در متر مكعب و مالت ماسه سيمان 

 120103  

  

  مترمكعب  1،467،000

ساخته پرسي، با سطح  هاي پيش تهيه و نصب جدول
اي  با حداقل مقاومت استوانه مترمربع و 36/0مقطع تا 

متر مربع، به همراه   كيلوگرم بر سانتي280استاندارد، 
  .بند كشي و اجراي بتن تقويت جدول

120104  

  

  مترمكعب  1،446،000

ساخته پرسي، با سطح  هاي پيش  تهيه و نصب جدول
 مترمربع و با حداقل مقاومت 36/0مقطع بيش از 

متر مربع،  رم بر سانتي كيلوگ280اي استاندارد،  استوانه
  .به همراه بند كشي و اجراي بتن تقويت جدول

120105  

  

  مترمكعب  1،378،000

، با )مسلح(تهيه و نصب دال بتني پيش ساخته 
 كيلو سيمان در متر مكعب، براي دال روي 300عيار
ها و موارد  ها، نهرها و يا به عنوان پل روي جوي كانال
  .مشابه

 120201  

  

  مترمكعب  1،451،000

قطعات بتني پيش ساخته براي تهيه، ساخت و نصب 
 با عيار ،و كارهاي مشابه )pipe sleeper (تكيه گاه لوله

  . كيلو سيمان در متر مكعب بتن300

 120202  

  

  مترمكعب  1،902،000

 350تهيه و نصب قطعات بتني پيـش ساخته با عيار
 متر مكعب 21/0كيلو سيمان در متر مكعب و حجم تا 

  .براي مسلح كردن خاك

 120203  

  

  مترمكعب  1،748،000

 350تهيه و نصب قطعات بتني پيش ساخته باعيار
 تا 21/0كيلو سيمان در متر مكعب و حجم بيش از 

  . متر مكعب براي مسلح كردن خاك60/0

 120204  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترطول  69،500

 10تهيه و نصب لوله سيماني، به قطر داخلي 
 كيلو سيمان در متر مكعب 300يارع متر، با بتن به سانتي
  .بتن

 120301  

  

  مترطول  73،600

 15تهيه و نصب لوله سيماني، به قطر داخلي 
 كيلو سيمان در متر 300متر، با بتن به عيار  سانتي

  .مكعب بتن

 120302  

  

  مترطول  92،800

 20تهيه و نصب لوله سيماني، به قطر داخلي 
و سيمان در متر  كيل300عيار  متر، با بتن به سانتي

  .مكعب بتن

 120303  

  

  مترطول  113،000

 25تهيه و نصب لوله سيماني، به قطر داخلي 
 كيلو سيمان در متر مكعب 300عيار متر، با بتن به سانتي
  .بتن

 120304  

  

  مترطول  179،500

متر و   سانتي30تهيه و نصب لوله بتني به قطر داخلي 
 كيلو سيمان 300عيار متر، با بتن به  سانتي6ضخامت 

  .در متر مكعب بتن

 120305  

  

  مترطول  229،000

متر و   سانتي40تهيه و نصب لوله بتني به قطر داخلي 
 كيلو سيمان 300عيار متر، با بتن به  سانتي6ضخامت 

  .در مترمكعب بتن

 120306  

  

  مترطول  328،500

متر و   سانتي50تهيه و نصب لوله بتني به قطر داخلي 
 كيلو سيمان 300عيار متر، با بتن به نتي سا6ضخامت 

  .در متر مكعب بتن

 120307  

  

  مترطول  386،000

متر و   سانتي60تهيه و نصب لوله بتني به قطر داخلي 
 كيلو سيمان 300عيار متر، با بتن به  سانتي8ضخامت 

  .در متر مكعب بتن

 120308  

  

  مترطول  235،500

 60اخلي تهيه و نصب لوله بتني مسلح، به قطر د
 300عيار متر با بتن به  سانتي8متر و ضخامت  سانتي

  .كيلو سيمان در متر مكعب بتن

 120309  

  

  مترطول  324،500

 80تهيه و نصب لوله بتني مسلح، به قطر داخلي 
 300عيار متر با بتن به  سانتي10متر و ضخامت  سانتي

  .كيلو سيمان در متر مكعب بتن

 120310  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترطول  390،500

 متر و 1تهيه و نصب لوله بتني مسلح، به قطر داخلي 
 كيلو سيمان 300عيار متر با بتن به  سانتي10ضخامت 

  .در متر مكعب بتن

 120311  

  

  مترطول  695،500

هاي بتني مسلح پيش ساخته متشكل  تهيه و نصب كول
ها با  از سه قطعه در هر عمق، به منظور تحكيم قنات

ان در متر مكعب بتن و با  كيلو سيم300عيار  بتن به
متر، با   سانتي80×120مقطع تخم مرغي به ابعاد حدود

  .پر كردن پشت كول

 120401  

  

  مترمكعب  689،500
بنايي با بلوك سيماني توخالي و مالت ماسه سيمان 

1:5.  
 120501  

  

  مترمكعب  712،500
بنايي با بلوك سيماني تو خالي كف پر و مالت ماسه 

  .1:5سيمان 
 120502  

  

  مترمربع  142،500
 20بنايي با بلوك سيماني تو خالي به ضخامت حدود

  .1:5متر و مالت ماسه سيمان  سانتي
 120503  

  

  مترمربع  153،500
بنايي با بلوك سيماني توخالي كف پر به ضخامت 

  .1:5متر و مالت ماسه سيمان   سانتي20حدود
 120504  

  

  مترمربع  78،000
 10ي تو خالي به ضخامت حدودبنايي با بلوك سيمان

  .1:5متر و مالت ماسه سيمان  سانتي
 120505  

  

  مترمربع  80،100
بنايي با بلوك سيماني توخالي كف پر به ضخامت 

  .1:5متر و مالت ماسه سيمان   سانتي10حدود 
 120506  

  

  مترمكعب  6،480
هاي بنايي با بلوك، در صورتي كه  اضافه بها به رديف

  .  مهار تقويت شده باشدديوار با ميل 
120507  

  

  مترمكعب  2،413،000
بنايي باآجر سيماني به ابعاد آجر فشاري و مالت ماسه 

  . آجر و بيشتر5/1، به ضخامت 1:5سيمان 
 120601  

  

  مترمربع  529،000

آجر فشاري، براي  بنايي باآجر سيماني به ابعاد
ديوارسازي به ضخامت يك آجر با مالت ماسه سيمان 

1:5.  

 120602  

  

  مترمربع  271،500
بنايي با آجر سيماني به ابعاد آجر فشاري، براي ديوار 

  .1:5ضخامت نيم آجر با مالت ماسه سيمان  سازي به
 120603  

  

  مترمكعب  289،000

هاي سيماني تو خالي با  هاي بلوك پر كردن حفره
 به ازاي هر متر مكعب حجم 1:5مالت ماسه سيمان 

  .بلوك چيني

 120701  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  53،200

هاي بلوك چيني كه در پايين تراز  اضافه بها به رديف
آب انجام شود و استفاده از تلمبه موتوري حين 

  .اجراي عمليات الزامي باشد

 120702  

  120703   .اضافه بهاي نما چيني با بلوك سيماني  مترمربع  16،600  
  

  مترمربع  79،800
يماني به ابعاد آجر آجر س اضافه بهاي نماچيني با

  .فشاري
 120704  

  

  مترمربع  149،500

بتن (هاي بتني پيش ساخته از بتن سبك  بنايي با بلوك
 10 به ضخامت تا1:5بامالت ماسه سيمان ) گازي
  .متر سانتي

 120801  

  

  مترمربع  207،000

بتن (هاي بتني پيش ساخته از بتن سبك  بنايي با بلوك
 به ضخامت بيشتر از 1:5با مالت ماسه سيمان ) گازي

  .متر  سانتي15متر تا   سانتي10

 120802  

  

  مترمربع  248،000

بتن (هاي بتني پيش ساخته از بتن سبك  بنايي با بلوك
 به ضخامت بيشتر از 1:5بامالت ماسه سيمان ) گازي

  .متر  سانتي20متر تا  سانتي15

 120803  

  

  مترمربع  217،000

بتن ( ساخته از بتن سبك هاي بتني پيش بنايي با بلوك
 به ضخامت بيشتر از 1:5بامالت ماسه سيمان ) گازي

  .متر  سانتي25متر تا   سانتي20

 120804  

  

  مترمربع  242،000

بتن (هاي بتني پيش ساخته از بتن سبك  بنايي با بلوك
 به ضخامت بيشتر از 1:5بامالت ماسه سيمان ) گازي

  .متر  سانتي30متر تا  سانتي25

 120805  

  

  مترمربع  226،500

هاي بتني  تهيه مصالح، حمل و اجراي كفپوش
متر و به   سانتي5 تا 4ساخته پرسي، به ضخامت  پيش

مترمربع، براي هر كفپوش، با هر نوع   دسي16سطح تا 
  .مالت ماسه سيمان

 120901  

  

  مترمربع  229،000

هاي بتني  تهيه مصالح، حمل و اجراي كفپوش
متر و به   سانتي5 تا 4 ضخامت ساخته پرسي، به پيش

مترمربع، براي هر كفپوش، با   دسي16سطح بيش از 
  .هر نوع مالت ماسه سيمان

120902  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  176،500

هاي بتني  تهيه مصالح، حمل و اجراي كفپوش
متر و   سانتي5 تا 4اي، به ضخامت  ساخته ويبره پيش

ر مترمربع، براي هر كفپوش، با ه  دسي16به سطح تا 
  .نوع مالت ماسه سيمان

120903  

  

  مترمربع  179،000

هاي بتني  تهيه مصالح، حمل و اجراي كفپوش
متر و   سانتي5 تا 4اي، به ضخامت  ساخته ويبره پيش

مترمربع، براي هر كفپوش، با   دسي16به سطح بيش از 
  .هر نوع مالت ماسه سيمان

120904  

  

  مترمربع  40،000
ساخته   كفپوش بتني پيشدار بودن اضافه بهاي طرح

  .پرسي
120905  

  

  بعكمترم  20،000
  ساخته اضافه بهاي رنگي بودن كفپوش بتني پيش

  .پرسي
120906  

  

  مترمربع  96،200

بنايي با بلوك سيماني توخالي كف پر تهيه شده با دانه 
متر با مالت   سانتي10، به ضخامت تا  رس منبسط شده

  .1:5ماسه و سيمان 

 121001  

  

  مترمربع  135،000

بنايي با بلوك سيماني توخالي كف پر تهيه شده با دانه 
متر با   سانتي15رس منبسط شده، به ضخامت حدود 

  .1:5مالت ماسه و سيمان 

 121002  

  

  مترمربع  187،500

بنايي با بلوك سيماني توخالي كف پر تهيه شده با دانه 
ا متر ب  سانتي20، به ضخامت حدود    رس منبسط شده

  .1:5مالت ماسه و سيمان 

 121003  
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    رطوبتي عايقكاري.   سيزدهم  فصل
  

    مقدمه
  
 در   كه  باشد و در صورتي  فني ها و مشخصات  در نقشه  شده  درج ميزان  بايد به)Overlap(  ، مقدار همپوشاني  رطوبتي يها در عايقكاري .1

  . اجرا شودمتر سانتي 10اشد،  ب  نشده  تعيين  آن  اندازه  فني  و مشخصات نقشه
 در   همپوشاني هزينه.  هاست  جلسه ها و صورت  درنقشه  شده  ابعاد درج ، طبق  شده  عايقكاري  ظاهري  سطح  و پرداخت گيري  اندازه مبناي .2

  .  است  منظور شده  فصل  اين هاي رديف
  گونه  و هيچ  است  و مانند آن ، منحني ، مورب ، قائم  از افقي ، اعم  سطوح تمام كار در   انجام ، براي  فصل  اين هاي رديف واحد  يها قيمت .3

  .  نيست  پرداخت ، قابل  است  شده  مشخص  صراحت  به ، بجز آنچه ، انحنا و مانند آن ، عمق  صعوبت  بابت  بهايي اضافه
  : با  برابر است  ترتيب ، به  رطوبتي  عايقكاري  متر مربع  يك ، براي  فصل  اين هاي رديف در  مقدار قير مورد مصرف .4
  .  كيلوگرم2، 130102 و 130101  هاي رديف،  اندود قيري .1ـ4
  .  كيلوگرم5/3،   گوني  اليه دو قشر اندود قير با يك .2ـ4
  .  كيلوگرم5،   گوني  قشر اندود قير با دو اليه سه .3ـ4
  .  كيلوگرم5/6،   گوني  اليه چهار قشر اندود قير با سه .4ـ4
  . هاست  پي ها و روي ، توالتها  حمام غير از سطوح  به ، سطوحي  فصل  اين هاي رديف در  منظور از ساير سطوح .5
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  130101  .عايق كاري رطوبتي با يك قشر اندود قير مترمربع 30،600  
  

  مترمربع  68،000
هاي مختلف حرارتي  عايق كاري رطوبتي در زير عايق

  .با قير پليمري اصالح شده
 130102  

  

  مترمربع  88،900
عايق كاري رطوبتي، با دو قشر اندود قير و يك اليه 

  .ها ها و روي پي ها، توالت گوني براي سطوح حمام
 130201  

  

  مترمربع  84،600
 يك اليه عايق كاري رطوبتي، با دو قشر اندود قير و

  .گوني براي ساير سطوح
 130202  

  

  مترمربع  142،500
عايق كاري رطوبتي، با سه قشر اندود قير و دو اليه 

  .ها ها و روي پي ها، توالت گوني براي سطوح حمام
 130203  

  

  مترمربع  136،000
عايق كاري رطوبتي، با سه قشر اندود قير و دو اليه 

  .گوني براي ساير سطوح
 130204  

  

  مترمربع  197،500
عايق كاري رطوبتي، با چهار قشر اندود قير و سه اليه 

  .ها ها و روي پي ها، توالت گوني براي سطوح حمام
 130205  

  

  مترمربع  192،500
عايق كاري رطوبتي با چهار قشر اندود قير و سه اليه 

  .گوني براي ساير سطوح
 130206  

  

  مترمربع  79،300

ا عايق پيش ساخته درجه يك عايق كاري رطوبتي، ب
 3متشكل از قير و الياف پلي استر و تيشو به ضخامت 

ها،  متر، به انضمام قشر آستر براي سطوح حمام ميلي
  .ها ها و روي پي توالت

 130301  

  

  مترمربع  75،800

عايق كاري رطوبتي، با عايق پيش ساخته درجه يك 
 3مت متشكل از قير و الياف پلي استر و تيشو به ضخا

  .متر، به انضمام قشرآستر براي ساير سطوح ميلي

 130302  

  

  مترمربع  87،100

عايق كاري رطوبتي، با عايق پيش ساخته درجه يك 
 4متشكل از قير و الياف پلي استر و تيشو به ضخامت 

ها،  متر، به انضمام قشرآستر براي سطوح حمام ميلي
  .ها ها و روي پي توالت

 130303  

  

  رمربعمت  83،600

عايق كاري رطوبتي، با عايق پيش ساخته درجه يك 
 4متشكل از قير و الياف پلي استر و تيشو به ضخامت 

  .متر، به انضمام قشرآستر براي ساير سطوح ميلي

 130304  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  3،230

تهيه و ريختن قشر رويه محافظ عايق پيش ساخته، با 
هاي مختلف، براي سطوح  مايع مخصوص به رنگ

هايي كه روي عايق، آسفالت يا ساير  ها و محل بام
   .شود ها انجام نمي پوشش

 130401  
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    حرارتي عايقكاري.   چهاردهم  فصل
  

    مقدمه
  
  . هاست  جلسه ها و صورت  در نقشه  شده  ابعاد درج ، طبق  شده  عايقكاري  ظاهري  سطح  و پرداخت گيري  اندازه مبناي .1
 با   واحد مربوط  باشد، بهاي  فصل  اين  شده  تعيين  متوالي  دو ضخامت ، بين  حرارتي يها  مورد نياز عايقكاري ت ضخام  كه در صورتي .2

  .شود  مي  و پرداخت  محاسبه  خطي  ميانيابي صورت ، به  و بعد آن  قبل يها ضخامت  به توجه
   وزن  اين  چنانچه  منظور شده  در مترمكعب  كيلوگرم40   مخصوص  وزن با اورتان  پلي  به  مربوط141005 تا 141001   شماره هاي رديف .3

  .شود  كسر مي  رديف از بهاي% 2 كمبود   هر كيلوگرم  باشد، بابت  در مترمكعب  كيلوگرم36 و تا 40 كمتر از  مخصوص
   وزن  اين  چنانچه  منظور شده  مترمكعب در  كيلوگرم20   مخصوص  با وزن استايرن  پلي  به  مربوط141306 تا 141301  هاي رديف .4

  .شود  مي  اضافه  رديف  بهاي به% 4   اضافي  هر كيلوگرم  باشد بابت عبك در مترم  كيلوگرم30 و تا 20 بيشتر از  مخصوص
  .شود  مي  پرداخت  مورد جداگانه  برحسب  قاب شود بهاي  مي  نصب  قاب  در داخل  كه استايرن  پلي در مورد فوم .5
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 22،200

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه با روكش 
متر و به وزن   ميلي25كاغذ كرافت به ضخامت 

 . كيلو گرم در متر مكعب16مخصوص 

 140101 

  

  مترمربع  26،200

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه با روكش 
متر و به وزن   ميلي25اغذ كرافت به ضخامت ك

  . كيلو گرم در متر مكعب20مخصوص 

 140102  

  

  مترمربع  22،300

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه با روكش 
متر و به وزن   ميلي30كاغذ كرافت به ضخامت 

  . كيلو گرم در متر مكعب12مخصوص 

 140103  

  

  مترمربع  33،800

 عايق پشم شيشه با روكش عايق كاري حرارتي با
متر و به وزن   ميلي50كاغذ كرافت به ضخامت 

  . كيلو گرم در متر مكعب12مخصوص 

 140104  

  

  مترمربع  45،200

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه با روكش 
متر و به وزن   ميلي50كاغذ كرافت به ضخامت 

  . كيلو گرم در متر مكعب16مخصوص 

 140105  

  

  مربعمتر  50،100

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه با روكش 
متر و به وزن   ميلي50كاغذ كرافت به ضخامت 

  . كيلو گرم در متر مكعب20مخصوص 

 140106  

  

  مترمربع  1،830

، در 140106 تا 140101هاي  اضافه بها به رديف
صورتي كه از روكش آلومينيوم ساده بجاي كاغذ 

  .كرافت استفاده شود

 140201  

  

  مترمربع  6،490

، در 140106 تا 140101هاي  اضافه بها به رديف
صورتي كه از روكش آلومينيوم مسلح بجاي كاغذ 

  .كرافت استفاده شود

 140202  

  

  مترمربع  45،000

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به صورت 
متر و به   ميلي25پانل و بدون روكش به ضخامت 

  . متر مكعب كيلو گرم در36وزن مخصوص 

 140301  

  

  مترمربع  59،400

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به صورت 
متر و به   ميلي25پانل و بدون روكش به ضخامت 

  . كيلو گرم در متر مكعب50وزن مخصوص 

 140302  



  عايقكاري حرارتي. چهاردهمفصل 
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

  
 

 85

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  109،500

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به صورت 
متر و به  يلي م25پانل و بدون روكش به ضخامت 

  . كيلو گرم در متر مكعب100وزن مخصوص 

 140303  

  

  مترمربع  80،900

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به صورت 
متر و به   ميلي50پانل و بدون روكش، به ضخامت 

  . كيلوگرم در متر مكعب36وزن مخصوص 

 140304  

  

  مترمربع  108،000

به صورت عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه 
متر و به   ميلي50پانل و بدون روكش، به ضخامت 

  . كيلوگرم در متر مكعب50وزن مخصوص 

 140305  

  

  مترمربع  172،500

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به صورت 
متر و به   ميلي50پانل و بدون روكش، به ضخامت 

  . كيلوگرم در متر مكعب100وزن مخصوص 

 140306  

  

  مربعمتر  184،500

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه يكطرف 
 60متر و وزن مخصوص   ميلي50ضخامت  دار به توري

  .كيلوگرم در مترمكعب

 140401  

  

  مترمربع  241،000

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه يكطرف 
متر و وزن مخصوص   ميلي75ضخامت  دار به توري

  . كيلوگرم در مترمكعب60

 140402  

  

  مترمربع  56،500

عايق كاري حرارتي با عايق پشم سنگ بدون روكش 
 كيلوگرم 30متر و وزن مخصوص   ميلي50ضخامت  به

  .در مترمكعب

 140501  

  

  مترمربع  58،700

عايق كاري حرارتي با عايق پشم سنگ با روكش كاغذ 
 30متر و وزن مخصوص   ميلي50ضخامت  كرافت به

  .كيلوگرم در مترمكعب

 140601  

  

  مترمربع  8،530
 وقتي كه از روكش 140601اضافه بها به رديف 

  .جاي كاغذ كرافت استفاده شود آلومينيوم مسلح به
 140701  

  

  مترمربع  94،400

صورت پانل و بدون روكش به  عايق پشم سنگ به
 كيلوگرم 100متر و وزن مخصوص   ميلي25ضخامت 

  .در مترمكعب

 140801  

  

  مترمربع  96،400

صورت پانل و بدون روكش به  عايق پشم سنگ به
 كيلوگرم 80متر و وزن مخصوص   ميلي30ضخامت 

  .در مترمكعب

 140802  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  146،500

صورت پانل و بدون روكش به  عايق پشم سنگ به
 كيلوگرم 80متر و وزن مخصوص   ميلي50ضخامت 

  .در مترمكعب

 140803  

  

  مترمربع  177،000

صورت پانل و بدون روكش به  هعايق پشم سنگ ب
 كيلوگرم 100متر و وزن مخصوص   ميلي50ضخامت 

  .در مترمكعب

 140804  

  

  مترمربع  210،000

صورت پانل و بدون روكش به  عايق پشم سنگ به
 كيلوگرم 100متر و وزن مخصوص   ميلي60ضخامت 

  .در مترمكعب

 140805  

  

  مترمربع  237،500

و بدون روكش به صورت پانل  عايق پشم سنگ به
 كيلوگرم 80متر و وزن مخصوص   ميلي75ضخامت 

  .در مترمكعب

 140806  

  

  مترمربع  148،000
 30دار به ضخامت  عايق پشم سنگ يكطرف توري

  . كيلوگرم در مترمكعب80متر و وزن مخصوص  ميلي
 140901  

  

  مترمربع  175،000
 30دار به ضخامت  عايق پشم سنگ يكطرف توري

  . كيلوگرم در مترمكعب100 وزن مخصوص متر و ميلي
 140902  

  

  مترمربع  207،500
 50دار به ضخامت  عايق پشم سنگ يكطرف توري

  . كيلوگرم در مترمكعب80متر و وزن مخصوص  ميلي
 140903  

  

  مترمربع  245،500
 50دار به ضخامت  عايق پشم سنگ يكطرف توري

  . كيلوگرم در مترمكعب100متر و وزن مخصوص  ميلي
 140904  

  

  مترمربع  278،000
 75دار به ضخامت  عايق پشم سنگ يكطرف توري

  . كيلوگرم در مترمكعب80متر و وزن مخصوص  ميلي
 140905  

  

  مترمربع  339،500
 75دار به ضخامت  عايق پشم سنگ يكطرف توري

  . كيلوگرم در مترمكعب100متر و وزن مخصوص  ميلي
 140906  

  

  مترمربع  362،000
 100دار به ضخامت   پشم سنگ يكطرف توريعايق
  . كيلوگرم در مترمكعب80متر و وزن مخصوص  ميلي

 140907  

  

  مترمربع  434،500
 100دار به ضخامت  عايق پشم سنگ يكطرف توري

  . كيلوگرم در مترمكعب100متر و وزن مخصوص  ميلي
 140908  

  

  مترمربع  76،000
 15به ضخامت اورتان  كاري حرارتي با عايق پلي عايق
  .متر ميلي

 141001  

  

  مترمربع  225،500
 50اورتان به ضخامت  كاري حرارتي با عايق پلي عايق
  .متر ميلي

 141002  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  438،000
 100اورتان به ضخامت  كاري حرارتي با عايق پلي عايق
  .متر ميلي

 141003  

  

  مترمربع  650،500
به ضخامت اورتان  كاري حرارتي با عايق پلي عايق
  .متر  ميلي150

 141004  

  

  مترمربع  862،500
 200اورتان به ضخامت  كاري حرارتي با عايق پلي عايق
  .متر ميلي

 141005  

  

  مترمربع  1،590
 براي هر 141005 تا 141001هاي  اضافه بها به رديف

  .مترمربع كاغذ كرافت كه سطح عايق را بپوشاند
 141101  

  

  مترمربع  16،600

 براي هر 141005 تا 141001هاي  بها به رديفاضافه 
ضخامت اسمي  مترمربع ورق نازك آلومينيوم مسلح به

  . ميكرون كه سطح عايق را بپوشاند80

 141102  

  

  كيلوگرم  58،900

اورتان و همچنين در  هاي پلي پركردن درز بين پانل
طريق تزريق  محل تالقي عايق با سطوح مختلف به

  .ن مصرفياورتان برحسب وز پلي

 141201  

  

  مترمربع  13،200
 15ضخامت  استايرن به كاري حرارتي با عايق پلي عايق
  .متر ميلي

 141301  

  

  مترمربع  38،300
 50ضخامت  استايرن به كاري حرارتي با عايق پلي عايق
  .متر ميلي

 141302  

  

  مترمربع  76،700
 100ضخامت  استايرن به كاري حرارتي با عايق پلي عايق

  .متر يليم
 141303  

  

  مترمربع  109،500
ضخامت  استايرن به كاري حرارتي با عايق پلي عايق
  .متر  ميلي150

 141304  

  

  مترمربع  145،500
ضخامت  استايرن به كاري حرارتي با عايق پلي عايق
  .متر  ميلي200

 141305  

  

  مترمربع  181،000
ضخامت  استايرن به كاري حرارتي با عايق پلي عايق
  .متر  ميلي250

 141306  
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    سيمان  آزبست كارهاي.   پانزدهم  فصل
  

    مقدمه
  
   و پرداخت  محاسبه  مربوط  فصول هاي رديف از  ، جداگانه  سيمان  آزبست يها  ورق  نصب  مورد نياز براي  اسكلت  و نصب ساخت .1

  .شود مي
  گيري ها اندازه ها و كناره  لبه  با سطوح ، همراه  و همپوشاني  موج  احتساب ، بدون ان سيم  آزبست يها  با ورق  شده  كار انجام  ظاهري سطح .2

  .گيرد  قرار مي  پرداخت  و مالك شده
  . ، واشر و مانند آن ، مهره ، پيچ رود، مانند كرپي كار مي  به  نصب  براي  كه  است ، قطعاتي  فصل  در اين منظور از اتصاالت .3
شود،   مي ها، نصب  لبه  ديوار و همچنين هاي  و كنارهها  تغيير شيب  مشترك  در فصل  كه  است ، قطعاتي  فصل  در اين لقاتمنظور از متع .4

  ).  مصرفي  گالوانيزه يها  ورق استثناي به... ( و   ديواري ها، اتصاالت ها، لبه مانند تيزه
  اي  جداگانه  پرداخت  بابت  و از اين  منظور شده طور كامل ، به نصب  به  مربوط علقات و مت  اتصاالت ، هزينه  فصل  اين هاي رديف  در تمام .5
  . نخواهد آمد عمل به
  .شود  مي  استفاده  قائم سطوح  به  مربوط هاي رديف   باشد، از قيمت  درجه75 از   بيش  افق  با سطح  سقف  شيب  زاويه چنانچه .6
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 123،500

هاي صاف آزبست سيمان به  تهيه و نصب ورق
متر، براي پوشش سقف كاذب   ميلي6ضخامت حدود 

 .هاي الزم به ابعاد مختلف با برش

 150101 

  

  مترمربع  147،500

هاي صاف آزبست سيمان به  تهيه و نصب ورق
ا متر، براي پوشش سقف كاذب ب  ميلي8ضخامت 

  .هاي الزم به ابعاد مختلف برش

 150102  

  

  مترمربع  179،500

هاي صاف آزبست سيمان به  تهيه و نصب ورق
متر، براي پوشش سقف كاذب با   ميلي10ضخامت 

  .هاي الزم به ابعاد مختلف برش

 150103  

  

  مترمربع  210،500

هاي صاف آزبست سيمان به  تهيه و نصب ورق
وشش سقف كاذب با متر، براي پ  ميلي12ضخامت 

  .هاي الزم به ابعاد مختلف برش

 150104  

  

  مترمربع  136،000

هاي صاف آزبست سيمان به  تهيه و نصب ورق
متر، براي پوشش سطوح قايم و نماها   ميلي6ضخامت 
هاي الزم به ابعاد مختلف و تعبيه محل  با برش

  .دودكش و هواكش

 150201  

  

  مترمربع  161،000

هاي صاف آزبست سيمان به  تهيه و نصب ورق
متر، براي پوشش سطوح قايم و نماها   ميلي8ضخامت 
هاي الزم به ابعاد مختلف و تعبيه محل  با برش

  .دودكش و هواكش

 150202  

  

  مترمربع  193،500

هاي صاف آزبست سيمان به  تهيه و نصب ورق
متر، براي پوشش سطوح قايم و   ميلي10ضخامت 

ه ابعاد مختلف و تعبيه محل هاي الزم ب نماها با برش
  .دودكش و هواكش

 150203  

  

  مترمربع  225،500

هاي صاف آزبست سيمان به  تهيه و نصب ورق
متر، براي پوشش سطوح قايم و   ميلي12ضخامت 

هاي الزم به ابعاد مختلف و تعبيه محل  نماها با برش
  .دودكش و هواكش

 150204  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  137،500

 موجدار آزبست سيمان با طول هاي تهيه و نصب ورق
متر براي پوشش روي سطوح   ميلي175موج حدود 

شيبدار با هم پوشاني الزم و برش، تعبيه محل 
  .دودكش، هواكش و مصالح مورد نياز براي آب بندي

 150301  

  

  مترمربع  147،000

هاي موجدار آزبست سيمان با طول  تهيه و نصب ورق
شش روي سطوح متر براي پو  ميلي175موج حدود 

قايم با هم پوشاني الزم و برش، تعبيه محل دودكش، 
  .هواكش و مصالح مورد نياز براي آب بندي

 150302  

  

  مترمربع  454،000

به ) آردواز(هاي آزبست سيمان  تهيه و نصب ورق
 8/3متر و ضخامت حدود   سانتي30×60ابعاد
متر، با هم پوشاني دو سوم سطح هر اردواز، براي  ميلي

وشش روي سطوح شيبدار، تعبيه محل دودكش و پ
  .هواكش و همچنين مصالح الزم براي آب بندي

 150401  

  

  مترمربع  527،500

به ) آردواز(هاي آزبست سيمان  تهيه و نصب ورق
 8/3متر و ضخامت حدود   سانتي30×20ابعاد
متر، با هم پوشاني دو سوم سطح هر اردواز، براي  ميلي

ر، تعبيه محل دودكش و پوشش روي سطوح شيبدا
  .هواكش و همچنين مصالح الزم براي آب بندي

 150402  

  

  مترمربع  481،000

به ) آردواز(هاي آزبست سيمان  تهيه و نصب ورق
 8/3متر و ضخامت حدود   سانتي30×60ابعاد
متربا هم پوشاني دو سوم سطح هر اردواز، براي  ميلي

تعبيه پوشش روي سطوح قايم و يا پيشاني نماها و 
محل دودكش، هواكش و همچنين مصالح الزم براي 

  .آب بندي

 150403  

  

  مترمربع  613،000

به ) آردواز(هاي آزبست سيمان  تهيه و نصب ورق
 8/3متر و ضخامت حدود   سانتي30×20ابعاد
متربا هم پوشاني دو سوم سطح هر اردواز، براي  ميلي

ه پوشش روي سطوح قايم و يا پيشاني نماها و تعبي
محل دودكش، هواكش و همچنين مصالح الزم براي 

  .آب بندي

 150404  
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    سبك  فوالدي كارهاي.   شانزدهم  فصل
  

    مقدمه
  
 و  ، منظور شده  و مانند آن  زدن  سنگ ، و همچنينها كاري  و سوراخ ، پرچكاري ، برشكاري  جوشكاري ، بهاي  فصل  اين هاي رديف  در تمام .1

  .شود  نمي  پرداخت  وجهي  اضافه،  بابت از اين
  يها ، در قيمت  و مانند آن ، پرچ ، لحيم  يا سيم ، مفتول از نوع فوالد نرم معمولي  و مهره  الكترود، پيچ  و مصرف تهيه  به  مربوط هاي هزينه .2

در .   نخواهد گرفت  صورت ها، پرداختي  در نقشه  شده  ابعاد، مازاد بر ابعاد درج ، اضافه  وزن  اضافه  و بابت  است  منظور شده واحد مربوط
  و  و مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  كار، طبق گيرد، وزن  مي  كار صورت  وزن  بر اساسها  واحد آن  بهاي  پرداخت  كه هاي رديفمورد 

  . و منظور خواهد شد ه، محاسبهاي كارخانه سازنده  يا جدول  استاندارد مربوط هاي  مأخذ جدول دستور كارها به
   رديف  موضوع  فلزي  چهارچوب  در ساخت  كه  چهارچوب  نگهدار پايين  و فاصله  مانند شاخك  چهارچوب  فرعي  اعضاي بهاي .3

  .شود  مي  پرداخت  رديف  همين شود، از قيمت  مي ، مصرف160101
   پرداخت  بابت  و از اين  است ، منظور شده160101  ، در رديف يمان س  ماسه  با دوغاب  فلزي يها  چهارچوب  داخل  پركردن هزينه .4

  . نخواهد آمد عمل  به اي جداگانه
 از   حاصله ، با اوزان  از توزين  آمده  دست ، بايد مقادير به  توخالي يها  از پروفيل  شده  ساخته  در و پنچره  و پرداخت گيري  اندازه براي .5

  . قرار گيرد  پرداخت  مبناي  وزن  شود و كمترين سهها مقاي  و نقشهها جدول
  ، تؤاماً استفاده  تو خالي يها  و پروفيل ، ورق  توپر، تسمه يها  پروفيل ، از مخلوط  آهني  و نرده  در و پنجره  در ساختمان  كه در صورتي .6

، از   تو خالي يها  پروفيل  و وزن160103 و 160102  هاي رديف مورد، از   بر حسب  و ورق  توپر، تسمه يها  پروفيل شود، بايد وزن
  . شود  و پرداخت  محاسبه160105 و 160104  هاي رديف

   در قيمت  و دستگيره مانند قفل) شود  مي  نصب  در و پنجره  روي  كه  لوازمي تمام (  از هر نوع  آالت  يراق  و جاسازي دستمزد نصب .7
 در ساير   ولي  است ، منظور شده160503 تا 160501  هاي رديف تنها در  آالت  يراق  تهيه بهاي.  ست ا  منظور شده  مربوط هاي رديف
  .شود  مي  پرداخت  جداگانهها  آن  تهيه ، بهايها رديف

  ، اما عملياتشود  مي  پرداخت  رديف  از همين160205 و 160204   رديف ، موضوع  كاذب يها  سقف  مورد نياز زيرسازي  آويزهاي بهاي .8
   براي  در بتن  مربوط  با شاخ  ورق  عبور آويز، كارگذاري  براي  لوله شود، مانند كارگذاري  مي  انجام سقف  آويز به  اتصال تامين   براي  كه اضافي
  .شود  مي  پرداخت ، جداگانه زني  بست  تفنگ وسيله  آويز به  يا ايجاد پايه آن  آويز به  دادن جوش

  .شود  مي  و پرداخت  در كار محاسبه  مصرفي يها  ورق ، وزن  گالوانيزه  با ورق  سقف  پوشش هاي رديفدر  .9
  .شود  مي  پرداخت  جداگانه  مربوط هاي رديف، از 160402   رديف  موضوع  عمليات  مورد نياز براي  يا چوبي  فلزي  قاب بهاي .10
  .شود  مي  و پرداخت  محاسبه ، جداگانه160406   رديف  موضوع  عمليات  براي زي زيرسا  ونصب ، ساخت  مصالح  تهيه بهاي .11
  .شود  مي  پرداخت  مربوط  از فصول  جداگانه صورت ، به160208 تا 160206  هاي رديف  سازي  و پي كني  پي هزينه .12
  .  است  شده بيني ، پيش160202 و 160201  هاي رديفها در   دريچه  نصب  براي  بنايي  عمليات هزينه .13
 شود و   الحاق اسناد مناقصه  به  در و پنجره  جزئيات  و نقشه  فني ، بايد مشخصات160503 تا 160501  هاي رديف از   استفاده در صورت .14

   موضوع  در و پنجره  نصب  براي  كه  فوالدي  چارچوب بهاي. شود   محاسبه  مربوط هاي رديف واحد  ، بهاي  شده  تعيين مشخصات  به با توجه
  .شود  مي  پرداخت شود، جداگانه  مي  نصب  بنايي  كارهاي ، در داخلها  رديف اين
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، ها ها و در اطراف باز شوها و همچنين مهاري ديگر و در گوشهيكها به  هزينه قطعات اتصال پانل، 160602 و 160601  هاي در رديف .15
  . منظور شده است مهار به اجزاي مجاور اسكلت ساختمانپروفيل برايگرد و   استفاده از انواع ميلشامل

 نياز به سازه ، طبق مشخصاتبرهاي بزرگ  براي دهانهچنانچه بيني نشده و  ه اختصاصي پيشساز، 160602 و 160601  هاي در رديف .16
  .شود محاسبه ميجداگانه هاي مربوط   رديفبر اساساختصاصي باشد، هزينه آن 

هاي مربوط  هاي مزبور در نظر گرفته نشده است و هزينه آن جداگانه بر طبق رديف ها در رديف د روي سطوح طرفين پانلاندو .17
  .شود محاسبه مي

دسـتورالعمل طراحـي، سـاخت و       « بـا عنـوان      385دار بايستي بر اساس ضوابط نشريه شـماره           هاي مشبك عايق    مشخصات فني پانل   .18

  . منطبق باشد» سبك سه بعديهاي پيش ساخته اجراي سيستم
گـالوانيزه  هاي باربر با اجزاي فوالدي سرد نورد شـده             براي اجراي سيستم   160704 و   160703 ،160701هاي    كارهاي موضوع رديف   .19

(LSF)                       يـن مـوارد   در ا .  بوده و بايستي قبل از برآورد، شرايط و ضوابط فني مربوط از مراجع ذيربط اخذ گرديده و به تاييد كارفرمـا برسـد 
  .گردد ميدار جداگانه پرداخت  هاي گچي يا سيماني الياف هزينه اعضاي پوششي نظير ديواره

، بايستي داراي گواهينامه فني توليـد محـصول از مراجـع            160702 و   160701هاي    هاي موضوع رديف    هاي توليد كننده پانل     كارخانه. 19-1
  .ذيربط باشند

بندي شده در آورده و همـراه          را به صورت تيپ    هاي سقفي مربوط    پانل و   160701هاي    ي موضوع رديف  ها  پيمانكار ملزم است پانل   . 19-2
. اجـرا نمايـد   مربـوط،   كارخانـه   ها را مطابق مشخصات فنـي         ه و آن  ادهاي مربوط به بازشوها در هر پانل ديواري مد نظر قرار د             درگاه  لعنبا  

  .باشد ميگالوانيزه  فوالد سرد نورد شده منظور از پانل شبكه، اعضاي بهم پيوسته از اجزاي
، لـذا   ساخت صنعتي در كارخانـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت             به صورت   ،  160703 و   160701هاي     كارهاي موضوع رديف   قيمت.  19-3

  . اضافه بهايي بابت اجرا و نصب اعضا به صورت مجزا در محل اجرا قابل پرداخت نيستهيچگونه
  .باشد يي جهت تعبيه بازشوها در پانل قابل پرداخت نميهيچ گونه اضافه بها. 19-4
هاي فوالدي، و ديوارهاي برشي استفاده شـود،         ر پروفيل از ديگ ،  160703 و   160701هاي    كارهاي موضوع رديف  در اجراي   چنانچه  . 19-5

  .شود هاي مربوط، جداگانه پرداخت مي ها از رديف بهاي آن
  .هاي مربوط ملحوظ شده است ها يا قطعات فوالدي سرد نورد شده گالوانيزه در رديف انلهزينه بارگيري و باراندازي پ. 19-6
  .شود  محاسبه و پرداخت مي160702باشد، از رديف   مي)Dry  Wall (ي غير باربر كه از نوع ديوارهاهزينه سازه گالوانيزه ديوار. 19-7
  . باشدAISIرد شده گالوانيزه مطابق مشخصات فني و استاندارد هاي فوالدي سرد نو الزم است اتصاالت مكانيكي سازه. 19-8

  

 محاسبه 160209، براساس رديف )پانل يا پوشش (هاي ساندويجي آلومينيومي تهيه و اجراي كليه كارهاي زيرسازي فوالدي براي ورق .20
  .شود و پرداخت مي
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 كيلوگرم 24،000

با يا (تهيه، ساخت و نصب چهارچوب فلزي از ورق 
هاي اتصالي مربوط و  ، با شاخك)بدون كتيبه

 .هاي الزم براي قفل و لوال ها و تقويت جاسازي

 160101 

  

  كيلوگرم  25،200

تهيه، ساخت و نصب در و پنجره آهني از نبشي، 
سپري، ناوداني، ميل گرد ورق و مانند آن، با جاسازي 

 دستمزد نصب يراق آالت همراه با جوشكاري و و
  .ساييدن الزم

 160102  

  

  كيلوگرم  25،100

بان و  تهيه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نرده
ها از نبشي، سپري، ناوداني و  قابسازي فلزي كف پله

ميل گرد ورق و مانندآن، با جاسازي و دستمزد نصب 
  .يراق آالت همراه با جوشكاري و ساييدن الزم

 160103  
  

  

  كيلوگرم  32،000

تهيه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهني از 
هاي تو خالي، با جاسازي و دستمزد نصب  پروفيل

  .يراق آالت همراه با جوشكاري وساييدن الزم

 160104  

  

  كيلوگرم  30،500

تهيه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده بان و 
هاي  اه و پروفيلها از لوله سي قابسازي فلزي كف پله

تو خالي، باجا سازي و دستمزد نصب يراق آالت 
  .همراه با جوشكاري وساييدن الزم

 160105  

  

  كيلوگرم  41،300
هاي  تهيه و نصب ريل و قرقره براي درها و پنجره

  .كشويي آهني
 160106  

  

  كيلوگرم  27،700

 و ها  درپوشها، تهيه، ساخت و نصب دريچه
همراه  ،يا آجدار  ورق سادهاهاي فوالدي ب سازي كف

 با هاي الزم  نبشي، تسمه و ساير پروفيلبا سپري،
  .كاري و ساييدن جوش

 160201  

  

  كيلوگرم  22،100
ها،  ها يا كانال هاي چدني حوضچه تهيه و نصب دريچه
  .يا كارهاي مشابه آن

 160202  

  

  كيلوگرم  26،000

تهيه، برشكاري، جوشكاري، فرم دادن، ساييدن و 
هاي آهن، به منظور پوشش سطوح  صب ورقن

  .ها و مانند آن ها، تيرها كف پنجره ستون

 160203  

  

  كيلوگرم  25،400
 و يا زيرسازي  كاذبسطوحتهيه مصالح و زيرسازي 

  .نبشي، سپري، ميل گرد و مانند آن  باپوشش آرداواز،
 160204  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلوگرم  22،800
ي ها ، ساخت و نصب زيرسازي سقف مصالحتهيه

  .هاي تو خالي كاذب، از پروفيل
 160205  

  

  كيلوگرم  24،100

تهيه، ساخت و كارگذاري پايه يا دستك فلزي از، 
نبشي، سپري، ناوداني، تيرآهن و مانند آن، براي نصب 

  .سيم خاردار يا تور سيمي و ساير كارهاي مشابه آن

 160206  

  

  كيلوگرم  26،500

ك فلزي از تهيه، ساخت و كارگذاري پايه يا دست
قوطي يا لوله سياه، براي نصب سيم خاردار يا تور 

  .سيمي و ساير كارهاي مشابه آن

 160207  

  

  كيلوگرم  34،900

تهيه، ساخت و كارگذاري پايه يا دستك فلزي از، لوله 
گالوانيزه، براي نصب سيم خاردار يا تور سيمي و 

  .ساير كارهاي مشابه آن

 160208  

  

  كيلوگرم  25،500

ه، ساخت و نصب اسكلت فلزي براي زيرسازي تهي
 3ضخامت   هاي ساندويچي آلومينيومي به نصب ورق

هاي  يا ورق اتيلن متر با اليه مياني پلي  ميلي6تا 
متر و اليه مياني   سانتي4آلومينيومي به ضخامت 

  .يورتان پلي

 160209  

  

  كيلوگرم  29،100
 مختلفهاي آجدار فوالدي به ابعاد  تهيه و نصب تسمه

  .براي مسلح كردن خاك با پيچ و مهره الزم
160210  

  

  كيلوگرم  20،300
گير فوالدي در  هاي تسمه تهيه و جاگذاري زبانه

  .قطعات بتني پيش ساخته براي مسلح كردن خاك
160211  

  

  كيلوگرم  8،680

 در صورتي 160211 و 160210هاي  اضافه بها به رديف
 ميكرون گالوانيزه 100ن  ميزا ها به ها و زبانه كه تسمه

  .شوند

160212  

  

  كيلوگرم  40،900
تهيه و نصب لوله گالوانيزه به عنوان هواكش در سقف 

  .هاي بتني مخزن
160213  

  

  كيلوگرم  34،200
ورق  ، باها و فالشينگ پوشش سقف ،تهيه مصالح

  .سفيد گالوانيزه صاف، با تمام وسايل و لوازم نصب
 160301  

  

  كيلوگرم  34،100
با ورق سفيد گالوانيزه ، تهيه مصالح و پوشش سقف

  .اي، با تمام وسايل و لوازم نصب كركره
 160302  

  

  كيلوگرم  39،800
تهيه مصالح و پوشش سقف با ورق سفيد گالوانيزه 

  .، با تمام وسايل و لوازم نصباي ذوزنقه
 160303  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلوگرم  2،630
در ، 160303 تا 160301هاي  اضافه بها به رديف

  . رو رنگي باشد صورتي كه ورق در يك
 160304  

  

  كيلوگرم  42،400

تهيه و نصب كف خواب سر ناودان، كاسه ناودان، 
كالهك دودكش و مانند آن با ورق سفيد گالوانيزه، 

  .لحيم كاري، پرچ و ساير كارهاي الزم روي آن

 160305  

  

  كيلوگرم  33،200
سفيد تهيه، ساخت و نصب آبروي لندني با ورق 

  .گالوانيزه، با تمام وسايل و لوازم نصب
 160306  

  

  مترطول  78،800

 10تهيه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودكش به قطر 
 6/0متر از ورق گالوانيزه سفيد به ضخامت  سانتي
متر، با اتصاالت مربوط و تمام وسايل و لوازم  ميلي
  .نصب

 160307  

  

  مترطول  105،500

لوله ناودان و دودكش به قطر تهيه، ساخت و نصب 
 6/0متر از ورق گالوانيزه سفيد به ضخامت   سانتي15

متر، با اتصاالت مربوط و تمام وسايل و لوازم  ميلي
  .نصب

 160308  

  

  عدد  24،900
 10تهيه و نصب، در پوش لوله بخاري به قطر

  .متر از آهن سفيد سانتي
 160309  

  

  عدد  24،900
 15ه بخاري به قطر تهيه و نصب، در پوش لول

  .متر از آهن سفيد سانتي
 160310  

  

  كيلوگرم  38،500
، با )فنس(تهيه و نصب تورسيمي گالوانيزه حصاري 

  .لوازم اتصال
 160401  

  

  مترمربع  59،600
تهيه تور سيمي گالوانيزه پشه گير و نصب تور سيمي 

  .درون قاب مربوط
 160402  

  160403   .يمي گالوانيزه زير اندودتهيه و نصب تور س  مترمربع  12،500  
  

  كيلوگرم  27،000
تهيه و نصب شبكه پيش جوش شده براي نرده و 

  .حصار محوطه
 160404  

  

  كيلوگرم  31،400
تهيه و نصب توري پرسي با مفتول سياه براي نرده و 

  .محوطه حصار
 160405  

  160406   . كاذبطوحتهيه و نصب صفحات رابيتس براي س  مترمربع  25،200  
  160407   .تهيه و نصب سيم خاردار با اتصاالت الزم  كيلوگرم  35،700  
  

  مترمربع   
تهيه و نصب توري گالوانيزه زير سقف براي نگهداري 

  .عايق حرارتي
 160408  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلوگرم  26،500

از ) مش(گرد پيش جوش ساخته شده  تهيه شبكه ميل
آن گرد ساده به انضمام بريدن و كار گذاشتن  ميل

  .پيچي الزم همراه با سيم

 160409  

  

  كيلوگرم  29،200

از ) مش(گرد پيش جوش ساخته شده  تهيه شبكه ميل
گرد آجدار به انضمام بريدن و كار گذاشتن آن  ميل

  .پيچي الزم همراه با سيم

 160410  

  

  مترمربع  19،600
هاي   براي قسمت160406اضافه بها به رديف 

  .دكوراتيو
160411  

  

  مترمربع  22،500
تهيه و نصب رابيتس براي قطع بتن در محل درز 

  .اجرايي
160412  

  

  مترمربع   

تهيه و نصب پنجره از ورق گالوانيزه فرم داده شده و 
 1پيچ و رنگ پخته در كوره با يراق آالت تا مساحت 

  .متر مربع

 160501  

  

  مترمربع   

تهيه و نصب در و پنجره از ورق گالوانيزه فرم داده 
شده و پيچ و رنگ پخته شده در كوره با يراق آالت 

  . مترمربع3 تا 1به مساحت بيش از 

 160502  

  

  مترمربع   

تهيه و نصب در و پنجره از ورق گالوانيزه فرم داده 
شده و پيچ و رنگ پخته شده در كوره با يراق آالت 

  . مترمربع3به مساحت بيش از 

 160503  

  

  مترمربع  274،000

 7دار به ضخامت  ب پانل مشبك عايقتهيه و نص
متر با   سانتي10متر و ضخامت تمام شده ديوار  سانتي

متر و   سانتي4استايرن نسوز، به ضخامت  عايق پلي
 2  حداقلمتر به قطر  سانتي5×5هاي مفتول  شبكه
به مساحت كمتر از (اجراي بازشو متر همراه با  ميلي

گوشه و هاي اتصال در  نصب شبكهو ) يك متر مربع
  .در اطراف بازشوها، به طور كامل بدون اندود روي آن

 160601  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع   

 15دار به ضخامت  تهيه و نصب پانل مشبك عايق
متر با   سانتي20متر و ضخامت تمام شده ديوار  سانتي

متر و   سانتي10استايرن نسوز، به ضخامت  عايق پلي
 3 حداقلمتر به قطر   سانتي5×5هاي مفتول  شبكه
به مساحت كمتر از (اجراي بازشو متر همراه با  ميلي

هاي اتصال در گوشه و  نصب شبكهو ) يك متر مربع
  .در اطراف بازشوها، به طور كامل بدون اندود روي آن

 160602  

  

  مترمربع  7،390
متر   به ازاي هر يك سانتي160601  اضافه بها به رديف

  .افزايش ضخامت هسته عايق
 160603  

  

  مترمربع  82،600
 در صورتي كه از مفتول 160601  اضافه بها به رديف

  .گالوانيزه استفاده شود
 160604  

  

  مترمربع  14،300

براي اجراي بازشوها با  160601  اضافه بها به رديف
بدون احتساب متراژ . (مساحت بيش از يك متر مربع

  ).بازشو

 160605  

  

  كيلوگرم  57،500

ختمان از نوع ديوارهاي باربر، از تهيه و اجراي پانل سا
، (LSF)جنس فوالد سرد نورد شده گالوانيزه سبك 

در صورت ( و بادبند runner stud,متشكل از اعضاي 
هاي  درگاه، اتصاالت و تقويتي به همراه نعل) لزوم

  .مربوط، مطابق مشخصات فني

 160701  

  

  كيلوگرم  57،100
 اعضاي افقي و متشكل از(  تهيه و نصب سازه گالوانيزه

  ).Dry Wall(دو جداره  اجراي ديوار منظور به )عمودي
160702  

  

  كيلوگرم  1،360

در  160702 و 160701  رديفنسبت به اضافه بها 
پانل (حالتي كه نصب پانل به حالت افقي باشد 

  ).سقفي

 160703  

  

  كيلوگرم  54،100

، براي (Metal Deck)تهيه و اجراي تاوه فلزي ماندگار 
ها و اتصاالت مربوط،  ميخ وشش سقف، به همراه گلپ

  .LSFمطابق مشخصات فني در كارهاي 

 160704  
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    آلومينيومي كارهاي.   هفدهم  فصل
  

    مقدمه
  
  فيل پرو  قوطي،از به ترتيب  170103   تا170101  هاي رديف در   شده  در نظر گرفته يها  پروفيل ،171103 تا 171101  هاي رديفجز  به .1

  .  است  ايران  و ساخت  صنعتي  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه2384   استاندارد شماره ، مطابق   كرونت و پروفيل تي  اس
   است  واحد منظور شده يها  در قيمتها  و مانند آن  الستيكي ، نوارهاي  پالك ، رول  و مهره ، پيچ  پرچ  و مصرف تهيه  به  مربوط هاي هزينه .2

  در مورد كارهايي.   نخواهد گرفت  صورت ها، پرداختي  در نقشه  شده  ابعاد مازاد بر ابعاد درج  يا اضافه  وزن  بها، اضافه ، اضافه  بابت اينو از 
   كه توزين   جلسه آيد، صورت  مي عمل  به  وزن  بر اساس  و پرداخت  شده بيني  پيش  كيلوگرم صورت  به  فصل  اين هاي رديف در   واحد آن كه
  رنگ  آنادايز به  هزينهها  رديف ، در اين  قرار خواهد گرفت  و پرداخت  محاسبه  باشد، مبناي  مشاور رسيده  پيمانكار و مهندس امضاي به

  .  است  منظور شده  ميكرون5  ضخامت  و به آلومينيوم
   بهاي  فصل  اين هاي رديف، در ساير   است  منظور شدهها  در آن تآال  يراق  تهيه  بهاي ، كه171103 تا 171101  هاي رديف  استثناي به .3

   يراق آيد، اما دستمزد نصب  مي عمل  به  جداگانه  آن  و پرداخت  نيست  رديف جزو قيمت...  و ، دستگيره ، لوال، چفت ، مانند قفل آالت يراق
  .  است  منظور شدهها ، در قيمت آالت

 كار، قرار   با بدنه  قطعه  آن  موردنظر را دارد و در حد فاصل  قطعه  نگهدارنده  نقش  كه  است اي ، سازه  فصل ين درا منظور از زيرسازي .4
يكديگر يا   به  قطعات  اتصال  براي  كه  است ، قطعاتي  اتصالي مراد از قطعات. شود  مي ، پرداخت  مربوط هاي رديف  ، طبق  آن گيرد و بهاي مي
 و   كار توزين ، جزو وزن  شده  تعيين  كيلوگرم  بر حسب  واحد آن  كه هاي رديف در مورد   آن گيرد و بهاي  قرار مي مورد استفاده،  زيرسازي به

 و   منظور شده  رديف ، جزو قيمت  اتصالي  قطعات ، بهاي  است  متر مربع  بر حسبها  واحد آن  كه هاي رديفدر مورد . شود  مي پرداخت
  .گيرد  مي  صورت  شده  كار انجام  صاف  سطح  كارها، بر مبناي  نوع  اين گيري  نخواهد آمد، اندازه عمل  به اي اگانه جد پرداخت

، ها  چراغ  نصب  براي  شده  يا بازگذاشته  شده  جاسازي ، سطوح  ساندويچي يها  و پانل  آلومينيومي  كاذب هاي  سقف گيري در اندازه .5
   براي دستمزد جاسازي. شود  كار كسر نمي  از سطح  است  متر مربع25/0 كمتر از ها  آن  مساحت ، كه  و موارد مشابه يتاسيسات  هاي دريچه

  .شود  مي  پرداخت  جداگانهها  آن  و هزينه  نشده بيني  پيش  مربوط هاي رديف  ، در قيمت موارد ياد شده
   هزينه ، اين  است  منظور نشده  ساندويچي يها  پانل  نصب  مورد نياز براي  سازه صب و ن  ساخت ، بهاي171002 و 171001  هاي رديفدر  .6

  .شود  مي  پرداخت جداگانه
 شود و با   الحاق اسناد مناقصه  به  در و پنجره  جزئيات  و نقشه  فني ، بايد مشخصات171103 تا 171101  هاي رديف از   استفاده در صورت .7

 شود،   نصب  بنايي  كارهاي  در داخل  فوالدي  چارچوب هرگاه. شود   محاسبه  مربوط هاي رديف واحد  ، بهاي  شده يين تع مشخصات  به توجه
  .شود  مي  پرداخت  جداگانه  آن بهاي

  :  زير است  شرايط  و داراياست نما   براي  ساندويچي يها  پوشش  و نصب  تهيه  به  مربوط171003  رديف .8
  و اليه.   است)يا مشابه داخلي ( از كشور  خارج  و ساخت  در مترمكعب  كيلوگرم1500 تا 1200  ها بين  پوشش  اين صوص مخ وزن .8-1

.  باشد  نشده  تعيين  خصوصي  در مشخصاتها  پوشش  اين  كشور سازنده  نام در صورتيكه. است   كم  مخصوص  با وزن  آن  در وسط اتيلن پلي
  .شود  نمي  پرداخت  بهايي  نيز اضافه  گوناگون يها  رنگ بابت.  كارفرما خواهد بود  تصويبي  نمونه طبق

   شده  پوشانده)P.V.D.F( فلورايد   دي وينيليدن با پرايمر و پلي) نما (ها  آن  با پليستر و رويها  پوشش  اين  پشت  آلومينيومي ورق .8-2
  .سازند  را از نما جدا مي  آن  از نصب  پس  كه  شده  چسبانده  آن روي   پالستيكي  نما، فيلم  سطح  حفاظت  و براي است
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  دورريز و. شود  مي گيري  اندازه  و نمايان  شده  نصب  ورق  سطح برحسب) 171003رديف (متر   ميلي4   ساندويچي هاي  ورق گيري اندازه .9
  .  است  منظور شده  رديف  در قيمت  و نظاير آن  ورق شدگي خم
اين فصل در نظر  170107 و   سبك فوالدي  كارهاي ز فصل ا160209  هاي  رديف  ترتيب  بهاي زه سا زيرسازيپرداخت بهاي   براي .10

  . استگرفته شده 
نمايان بوده و هزينه مربوط به همپوشاني، دورريز و نظاير    سطح برحسب 171002 و 171001هاي  موضوع رديف  هاي  ورق گيري اندازه .11
  .  است  منظور شده  رديف در قيمتن آ
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 كيلوگرم 127،000

تهيه، ساخت و نصب در و پنجره آلومينيومي يك 
جداره و يا دو جداره كه در آن از ميل گرد فوالدي 

 .استفاده شده باشد

 170101 

  

  كيلوگرم  129،500

ب در و پنجره آلومينيومي يك تهيه، ساخت و نص
جداره و يا دو جداره از پروفيل اس تي كه در آن از 

  .ميل گرد فوالدي استفاده نشده باشد

 170102  

  

  كيلوگرم  124،500

تهيه، ساخت و نصب در و پنجره آلومينيومي يك 
جداره از پروفيل كرونت كه در آن از ميل گرد فوالدي 

  .استفاده نشده باشد

 170103  

  

  كيلوگرم  123،500
تهيه، ساخت و نصب نرده و شبكه آلومينيومي و مانند 

  .هاي قوطي آلومينيومي آن از پروفيل
 170104  

  170105   .ها از ورق نماي آلومينيوم تهيه و نصب روكش ستون  كيلوگرم  80،400  
  

  كيلوگرم  79،200
تهيه و نصب روكش ديوارها از قطعات و ورق نماي 

  .آلومينيوم
 170106  

  

  كيلوگرم  107،500

هاي آلومينيومي، جهت اتصال  تهيه و نصب پروفيل
هاي ساندويچي به زيرسازي اسكلت فلزي و نيز  ورق

 3هاي ساندويچي به ضخامت  تقويت الزم براي ورق
  .اتيلن متر با اليه مياني پلي  ميلي6تا 

170107  

  

  مترمربع  571،000

ورق تهيه و نصب سقف كاذب آلومينيومي از 
 55/0 تا 5/0آلومينيومي فرم داده شده به ضخامت 

  .متر، با رنگ پخته و زير سازي استاندارد ميلي

 170201  

  

  مترمربع  678،000

تهيه و نصب سقف كاذب آلومينيومي از ورق 
 5/0ضخامت   به،آلومينيومي سوراخ دار فرم داده شده

اليه متر، با رنگ پخته كه پشت آن با   ميلي55/0تا 
با پوشانده شده است، متر   ميلي2/0ه ضخامت دي بنم

  .زيرسازي استاندارد

 170202  

  

  كيلوگرم  94،400
با ورق آلومينيومي با هر ، تهيه مصالح و پوشش سقف

  .متر  ميلي7/0نوع موج به ضخامت تا 
 170301  

  

  كيلوگرم  92،200
با ورق آلومينيومي با ، تهيه مصالح و پوشش سقف

  .متر  ميلي7/0امت بيش از هرنوع موج به ضخ
 170302  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلوگرم  100،000
با ورق آلومينيومي با هر  تهيه مصالح و پوشش ديوار

  .متر  ميلي7/0نوع موج به ضخامت تا 
 170303  

  

  كيلوگرم  96،600
تهيه مصالح و پوشش ديوار با ورق آلومينيومي با هر 

  .متر  ميلي7/0نوع موج به ضخامت بيش از 
 170304  

  

  كيلوگرم  119،500
با ورق آلومينيومي به اجراي فالشينگ تهيه مصالح و 

  .ضخامتهر 
170305  

  

  كيلوگرم  114،500
 ديوار با ورق آلومينيومي دو رو اجرايتهيه مصالح و 

  .متر  ميلي7/0 تارنگ شده با هر نوع موج به ضخامت 
170306  

  

  كيلوگرم  111،000

آلومينيومي دو رو  ديوار با ورق اجرايتهيه مصالح و 
 7/0رنگ شده با هر نوع موج به ضخامت بيش از 

  .متر ميلي

170307  

  

  كيلوگرم  98،200
هاي تيز و  آلومينيوم، براي لبه تهيه و نصب نبشي از

  .كارهاي مشابه آن
 170401  

  

  كيلوگرم  137،000
تهيه مصالح و پوشش درز انبساط با قطعات 

  .آلومينيومي
 170402  

  170403   .درهاي چوبي، از آلومينيوم تهيه و نصب پاخور  كيلوگرم  143،500  
  

  كيلوگرم  132،000
 تهيه و نصب ريل آلومينيومي توري پشه گير

  .آلومينيومي
 170404  

  

  عدد  27،900
 10هاي بخاري به قطر  تهيه و نصب در پوش لوله

  .متر از آلومينيوم سانتي
 170405  

  

  عدد  27،900
 15هاي بخاري به قطر  ش لولهتهيه و نصب در پو

  .متر از آلومينيوم سانتي
 170406  

  

  مترمربع  262،000
تهيه و نصب توري پشه گير آلومينيومي، با قاب 

  .آلومينيومي ثابت
 170501  

  

  مترمربع  593،000
تهيه و نصب توري پشه گيرآلومينيومي متحرك ، با 

  .قاب آلومينيومي بدون ريل كشويي
 170502  

  

  مترمربع  593،000
تهيه و نصب توري پشه گير آلومينيومي لواليي با قاب 

  .آلومينيومي بدون چهارچوب
 170503  

  

  كيلوگرم  9،810
 غير رنگي، اضافه بها به تمام كارهاي آلومينيومي

  .هر گاه به صورت رنگي آنادايز شود
 170601  

  

  كيلوگرم  4،410
 5از اضافه بها براي آنادايز كردن به ضخامت بيش 

  . ميكرون5ميكرون به ازاي هر 
 170602  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  170701   .تهيه و نصب قرنيز برنزي پاي ديوار  كيلوگرم  261،000  
  

  كيلوگرم  296،500
تهيه و نصب نرده، شبكه يا قطعات ساخته شده از 

  .برنز
 170702  

  

  كيلوگرم  94،900
پا ) استنلس استيل(تهيه و نصب ورق فوالد ضد زنگ 

  .خوردرهاي چوبي
 170801  

  

  كيلوگرم  97،700
) استنلس استيل(تهيه و نصب ورق فوالد ضد زنگ 
  .براي پوشش ديوارها و موارد مشابه آن

 170802  

  170901   .تهيه و نصب هر نوع ورق يا قطعات مسي  كيلوگرم  399،500  
  

  مترمربع  532،000

تهيه مصالح و نصب پانل ساندويچي سقفي به 
مل دو رو ورق آلومينيوم متر شا  سانتي4ضخامت 

ها فوم پلي  متر كه بين آن  ميلي7/0رنگي به ضخامت 
  .يورتان پر شده باشد

 171001  

  

  مترمربع  522،500

تهيه مصالح و نصب پانل ساندويچي ديواري به 
رو ورق آلومينيوم  متر شامل دو  سانتي4ضخامت 

ها فوم پلي  متر كه بين آن  ميلي7/0رنگي به ضخامت 
  . پر شده باشديورتان

 171002  

  

  مترمربع  721،500

 4هاي ساندويچي به ضخامت  تهيه و نصب پوشش
رو ورق آلومينيوم هر يك به  متر، شامل دو ميلي

 براي  اتيلن متر با اليه مياني پلي  ميلي5/0ضخامت 
  .نماسازي

 171003  

  

  مترمربع  43،600

ر  به ازاي ه171002 و 171001هاي  اضافه بها به رديف
متر،  متر اضافه ضخامت نسبت به چهار سانتي سانتي

  .يورتان بابت افزايش ضخامت فوم پلي

171004  

  

  مترمربع   

 متر مربع 1تهيه و نصب پنجره آلومينيوم تا مساحت 
 هايي به غير از با يراق آالت كه درآن از پروفيل

  .اس تي و كرونت و قوطي استفاده شده باشد

 171101  

  

  مترمربع   

هيه و نصب در و پنجره آلومينيوم به مساحت بيش از ت
هايي   متر مربع با يراق آالت كه درآن از پروفيل3 تا 1

به غير از اس تي و كرونت و قوطي استفاده شده 
  .باشد

 171102  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع   

تهيه و نصب در و پنجره آلومينيوم به مساحت بيش از 
هايي به  ل مترمربع با يراق آالت كه درآن از پروفي3

  .غير از اس تي و كرونت و قوطي استفاده شده باشد

 171103  
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    وبندكشي اندودكاري.   هجدهم  فصل
  

    مقدمه
  
   يا گردي ، پخي  مشترك  فصل  اجراي  صعوبت  و براي  شده گيري شود اندازه  مي  از اندود پوشيده  كه  كاري ها، سطح كاري در اندود .1

  .شود  نمي  پرداخت  قيمتي اضافهبيني شده،  ها پيش بجز آنچه در رديف، ها ها و يا چفت نبش
  .شود  نمي  انجام  پرداختي  اضافه گونه ، هيچها  آن  روي منظور اندودكاري به)   مسلح  و بتن  بتني غير از سطوح (  سطح  كردن  زخمي براي .2
   و در غير اين  قائم دهد، جزو سطوح  مي  يا كمتر راتشكيل  درجه30  ، زاويه  قائم  با سطح  كه  يا قوسي  مورب ، سطوح در اندودكاري .3

  . خواهد شد  محسوب  افقي ، جزو سطوح صورت
   مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسه  صورت  از تنظيم  و پس  مشاور است  دستور كار مهندس ، مستلزم180301   رديف اجراي .4

  .  است پرداخت
 كمتر باشد، از   متر مربع1/0 از   هر كدام  كه ييها  سوراخ  خواهد شد و سطح گيري شود، اندازه  مي  بندكشي  كه  نهايي ، سطحها بندكشيدر  .5

  . كسرنخواهد شد  بندكشي سطح
  .  است  منظور شده  مربوط هاي رديف  ، در قيمت  پاشي  آب  و همچنين  اضافي  مالت  زير كار، درآوردن  سطح ، تميزكردنها در بندكشي .6
  .  است  منظور شده  مصالح  تهيه ، هزينه  فصل  اين هاي رديفدر  .7
ها،   رديف در اين.   است  كاربرد فايبرگالس متر بدون  ميلي12  ضخامت   به  گچي قطعات   به ، مربوط180902 و 180901  هاي  رديف بهاي .8

  .گيرد  مي  صورت  رويه  يك  سطح ها طبق  آن گيري  و اندازه  است شدهنظور من،   و اتصاالت  گالوانيزه  سازه بهاي
   سيمان  واحد حجم  يك  يعني1:6   مالت  مثال براي.   است  حجمي ، نسبت  و سيمان  ماسه  اختالط ها براي  در مالت  شده  داده هاي نسبت .9

  ، در كليات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم صورت  به ه ياد شد هاي  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  در مقابل
  .  است  آمده  فهرست اين
و چنانچه در سطوح  درصد 10   معادل  بهايي  اضافه، شود  انجام رابيتسسطوح ساده    در روي  يا سيمان  و خاك  اندود گچ چنانچه .10

  .شود  مي  اندود اعمال  به  مربوط هاي رديفبهاي   به درصد 30ل دكوراتيو انجام شود اضافه بهايي معاد
موضوع نما سازي رزيني تركيبي از نوع آلكيدي بلند روغن، مصالحي است كه براي نما سازي  180504مصالح مندرج در رديف  .11

 درصد 30 تا 20 درصد روغن و 70 تا 60، اين رزين داراي استخارج يا داخل ساختمان كاربرد دارد و شامل رزين بلند روغن آلكيدي 
عالوه بر رزين، مصالح ياد شده شامل اكسيد تيتانيوم، كربنات كلسيم و حالل بر پايه مواد نفتي و مقاديري مواد فرعي . انيدريد فتاليك است

  .شود ديگر است كه در كارخانه توليد مي
يوني، مصالحي است كه براي نما سازي داخل ساختمان از سوع امولموضوع نما سازي رزيني از ن 180505مصالح مندرج در رديف  .12

يوني مانند پلي وينيل استات، اكسيد تيتانيوم، كربنات كلسيم و مواد جزيي ديگر است كه در سهاي امول شود و شامل رزين آن استفاده مي
  .كارخانه توليد شده باشد

ها و وسايل الكتريكي و مكانيكي و  ده يا باز گذاشته شده براي نصب چراغهاي كاذب گچي، سطوح جا سازي ش گيري سقف در اندازه .13
هاي   دستمزد جا سازي موارد ياد شده در قيمت.شود  متر مربع است، از سطح كار كم نمي25/0ها كمتر از  موارد مشابه كه مساحت آن

  .بيني نشده است هاي مربوط پيش رديف
 درصد به بهاي 20 پودر سنگ و سيمان سفيد بجاي مالت ماسه سيمان استفاده شود، هاي بندكشي چنانچه از مالت در رديف .14

  .شود هاي مربوط اضافه مي رديف
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)  ها ها و پرچ پيچ(و قطعات اتصال ) فلزي يا چوبي(هاي  ، هزينه اجراي زيرسازي با قاب181102 و 181101هاي  در اجراي رديف .15
  .شوند  از مناقصه و در فصل شانزدهم برآورد ميدار، قبل جداگانه به صورت اقالم ستاره

  .ربط باشد ، بايستي داراي گواهينامه فني محصول از مراجع ذي181102 و 181101هاي  هاي موضوع رديف پوشش .16
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 5،380

 دربندي   با شيب،سطحهر نوع اندود كاهگل روي 
 .متر ضخامت صورت لزوم، به ازاي هر يك سانتي

 180101 

  

  مترمربع  7،380
ها، با مالت گچ و  شمشه گيري سطوح قايم و سقف

  .خاك
 180201  

  

  مترمربع  27،100
متر، روي   سانتي5/2 تااندود گچ و خاك به ضخامت 

  .سطوح قايم
 180202  

  

  مترمربع  34،900
متر، براي  سانتي 5/2 تااندود گچ و خاك به ضخامت 

  .ها زير سقف
 180203  

  

  مترمربع  20،800
سفيد كاري روي سطوح قايم و پرداخت آن با گچ 

  .كشته
 180204  

  180205   .ها و پرداخت آن با گچ كشته سفيد كاري زير سقف  مترمربع  27،200  
  180206   .در آوردن چفت در سطوح گچ كاري  مترطول  2،920  
  180207   .د كاري با گچ گيبتن روي سطوح بتنيسفي  مترمربع  25،300  
  

  مترمربع  3،270
زخمي كردن يا مالت پاشي روي سطوح بتني به منظور 

  .اجراي اندود
 180301  

  

  مترمربع  6،740
ها، با مالت ماسه  شمشه گيري سطوح قايم و سقف

  .1:4سيمان
 180302  

  

  مترمربع  24،300
متر روي  ياندود سيماني به ضخامت حدود يك سانت

  .1:4سطوح قايم، با مالت ماسه سيمان 
 180303  

  

  مترمربع  33،400
متر، روي   سانتي2اندود سيماني به ضخامت حدود 

  .1:4سطوح قايم، با مالت ماسه سيمان 
 180304  

  

  مترمربع  41،700
متر، روي   سانتي3اندود سيماني به ضخامت حدود 

  .1:4سطوح قايم، با مالت ماسه سيمان 
 180305  

  

  مترمربع  50،700
متر، روي   سانتي4اندود سيماني به ضخامت حدود 

  .1:4سطوح قايم، با مالت ماسه سيمان 
 180306  

  

  مترمربع  20،300
 به ضخامت 1:4اندود سيماني با مالت ماسه سيمان 

  .متر، روي سطوح افقي حدود يك سانتي
 180307  

  

  مترمربع  27،900
 به ضخامت 1:4ماسه سيمان اندود سيماني با مالت 

  .متر، روي سطوح افقي  سانتي2حدود 
 180308  

  

  مترمربع  35،200
 به ضخامت 1:4اندود سيماني با مالت ماسه سيمان 

  .متر، روي سطوح افقي  سانتي3حدود 
 180309  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  44،100
 به ضخامت 1:4اندود سيماني با مالت ماسه سيمان 

  .وح افقيمتر، روي سط  سانتي4حدود 
 180310  

  

  مترمربع  35،000
 به ضخامت 1:4اندود سيماني با مالت ماسه سيمان 

  .متر، براي زير سقف حدود يك سانتي
 180311  

  

  مترمربع  46،600
 به ضخامت 1:4اندود سيماني با مالت ماسه سيمان 

  .متر، براي زير سقف  سانتي2حدود 
 180312  

  

  مترمربع  59،500
 به ضخامت 1:4ا مالت ماسه سيمان اندود سيماني ب

  .متر، براي زير سقف  سانتي3حدود 
 180313  

  

  مترمربع  80،200
 به ضخامت 1:4اندود سيماني با مالت ماسه سيمان 

  .متر، براي زير سقف  سانتي4حدود 
 180314  

  

  مترمربع  570

، 180310 تا180303هاي   نسبت به رديفاضافه بها
 به جاي مالت ماسه سيمان 1:2:8چنانچه مالت با تارد 

متر ضخامت اندود   مصرف شود، براي هر يك سانتي1:4
  .يك مرتبه

 180315  

  

  مترمربع  66

، س180310 تا180303هاي   نسبت به رديفاضافه بها
 به جاي مالت ماسه 1:3چنانچه مالت ماسه آهك 

متر   مصرف شود، براي هر يك سانتي1:4سيمان 
  .ضخامت اندود يك مرتبه

 180316  

  

  مترمربع  3،910

اضافه بها براي اندودهاي با مالت ماسه سيمان يا با 
اي و پرداخت  تارد، در صورتي كه سطح روي آن ليسه

  .شود

 180317  

  

  مترمربع  19،200

 كيلوگرم سيمان با روش 350تهيه و اجراي بتن به عيار 
متر تا ضخامت  پاششي با دستگاه، به ازاي هر يك سانتي

  .متر تيسه سان

180318  

  

  مترمربع  14،100
 هاي بيش از  براي ضخامت180318ه رديف اضافه بها ب

  .متر  سانتي10مترتا  يك سانتي هر ازاي به متر، سانتي سه
180319  

  

  مترمربع  21،100

در يكدست، به ضخامت ) قشر رويه(اي  اندود تخته ماله
 متر، روي سطوح قايم و افقي با مالت  سانتي5/0حدود 

  .1:1:3سيمان، پودر و خاك سنگ 

 180401  

  

  مترمربع  30،500

در يك دست، به ) قشر رويه(اي  اندود تخته ماله
ها با مالت  متر، زير سقف  سانتي5/0ضخامت حدود 

  .1:1:3سيمان، پودر و خاك، سنگ 

 180402  
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  مترمربع  1،010

، در 180402 و 180401هاي  اضافه بها نسبت به رديف
 به جاي سيمان پرتلند از سيمان سفيد صورتي كه،
  .استفاده شود

 180403  

  

  مترمربع  975
، در صورت 180402 و180401هاي  اضافه بها به رديف

  .مصرف سيمان رنگي، به غير از سيمان سفيد
 180404  

  

  مترمربع  14،800

، در يك دست به ضخامت )قشر رويه(اندود تگرگي 
 پودر و خاك سنگ متر با مالت سيمان و  ميلي2حدود 
  . براي سطوح قايم و افقي و يا زير سقف1:1:3

 180501  

  

  مترمربع  19،700

، در يك دست به ضخامت )قشررويه(اندود تگرگي 
متر با مالت سيمان سفيد و پودر و خاك   ميلي2حدود 
 براي سطوح قايم و افقي و يا زير سقف، با 1:1:3سنگ 

  .استفاده از مواد رنگي در صورت لزوم

 180502  

  

  مترمربع  13،400

، در يك دست به ضخامت )قشر رويه(اندود تگرگي 
و ) غيرازسفيد(متر با مالت سيمان رنگي   ميلي2حدود 

 براي سطوح قايم و افقي و يا 1:1:3پودر و خاك سنگ 
  .زير سقف

 180503  

  

  مترمربع  42،300
تهيه مصالح و اجراي نما سازي رزيني تركيبي از نوع 

  ).آلكيدي بلند روغن (روغني
 180504  

  

  مترمربع  33،000
تهيه مصالح و اجراي نما سازي رزيني تركيبي از نوع 

  .براي داخل ساختمان) كوپليمر( بسپار  امولزيوني هم
 180505  

  

  مترمربع  123،500
، به )قشر رويه(نماسازي چكشي سطوح قايم و افقي 

  كمتر، با مالت موزايي  سانتي5/1 تا 1ضخامت 
 180601  

  

  مترمربع  123،000

به ) قشر رويه(نماسازي چكشي سطوح قايم و افقي 
متر، با مالت سيمان، پودر و   سانتي5/1 تا 1ضخامت 

  .1:1:3خاك سنگ 

 180602  

  

  مترمربع  159،000

قشر (نما سازي موزاييكي روي سطوح قايم و افقي 
ك متر با مالت موزايي  سانتي5/1 تا 1، به ضخامت )رويه

اي با شيشه  گيري شيشه  همراه با شمشه1: 5/2: 5/2
  .متر و ساييدن آن  ميلي6حدود 

 180603  



  شياندودكاري و بندك. هجدهمفصل 
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

  
 

 109

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  127،000

روي سطوح ) قشر رويه(نما سازي موزاييكي شسته 
متر با مالت   سانتي5/1 تا 1قايم و افقي به ضخامت 

اي با شيشه  گيري شيشه  و شمشه1: 5/2: 5/2موزاييك 
  .متري و شستن آن  ميلي6حدود 

 180604  

  

  مترمربع  2،810

، در 180604 تا 180601هاي  اضافه بها به رديف
صورتي كه به جاي سيمان پرتلند سيمان سفيد مصرف 

  .شود

 180605  

  

  مترمربع  2،810
، در 180604 تا 180601هاي  اضافه بها به رديف

  .صورت مصرف سيمان رنگي به غير از سيمان سفيد
 180606  

  

  مترمربع  43،700
 5/1 تا 1، به ضخامت )قشررويه(كف سازي موزاييكي 

  . و ساييدن آن1: 5/1: 2متر، با مالت موزاييكي  سانتي
 180607  

  

  مكعبمتر  2،686،000

يك طرفه يا (ساختن در پوش روي ديوار تهيه مصالح و 
، با تعبيه آب )داخل يا خارج(، كف پنجره )دو طرفه

، با مالت ماسه سيمان بندي البچكان، درز انبساط و ق
1:6.  

 180701  

  

  مكعبمتر  4،294،000

بان بتني باالي پنجره به  ساختن سايهتهيه مصالح و 
 كيلو سيمان در متر مكعب، با تعبيه آب چكان 250عيار
ميل گرد مصرفي از رديف (كامل  بندي، به طور  قالبو

  ).شود مربوط پرداخت مي

 180704  

  180801   .بند كشي توپر نماي آجري با مالت گچ و خاك  مترمربع  19،600  
  180802   .بند كشي تو خالي نماي آجري با مالت گچ و خاك  مترمربع  18،000  
  180803   .1:4بند كشي توپر نماي آجري با مالت ماسه سيمان   مترمربع  20،500  
  180804   .1:4بند كشي توخالي نماي آجري با مالت ماسه سيمان   مترمربع  17،700  
  180805   .1:4بند كشي نماي بلوك سيماني با مالت ماسه سيمان   مترمربع  11،600  
  

  مترمربع  22،000
بند كشي نماي سنگي باسنگ الشه و مالت ماسه سيمان 

1:4.  
 180806  

  

  مترمربع  12،400

بندكشي نماي سنگي با سنگ الشه موزاييك، به صورت 
آن و مالت ماسه سيمان درز شده يا بادبر و يا مشابه 

1:4.  

 180807  

  

  مترمربع  14،700

بند كشي نماي سنگي با سنگ پالك و مالت ماسه 
متر و   ميلي6، در صورتي كه ضخامت بند 1:4سيمان 

  .بيشتر باشد

 180808  
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  مترمربع  215،000

متر به   ميلي12تهيه و نصب صفحات گچي به ضخامت 
نل ديواري از صورت دو جداره و از دو طرف روي پا

جنس فوالد گالوانيزه سرد نورد شده سبك با بطانه به 
  . انضمام تمام وسايل نصب و نوار مربوط

 180901  

  

  مترمربع  140،500
تهيه و نصب سقف گچي بدون مالت با بطانه و تمام 

  .وسايل نصب و نوار مربوط
 180902  

  

  مترمربع  74،800
چنانچه  180902و  180901 هاي اضافه بها به رديف

  .صفحات گچي از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشد
 180903  

  

  عدد  41،700
دستمزد تعبيه و جاسازي محل چهارچوب، پنجره و 

  ).dry wall(دريچه در ديوارهاي با صفحات گچي 
 180904  

  

  مترمربع  28،900

كاري رويه با  آماده سازي، تهيه مصالح و اجراي نازك
متر، به هر رنگ   ميلي3 تا 2ت پوشش سلولزي به ضخام

  .در سطوح قائم و افقي

181001  

  

  مترمربع  5،880
، در صورت استفاده از 181001اضافه بها به رديف 

  .هاي سلولزي مركب با الياف مصنوعي پروپيلن پوشش
181002  

  

  مترمربع  2،940
، در صورت استفاده از 181001اضافه بها به رديف 

  .ا ميكاهاي سلولزي مركب ب پوشش
181003  

  

  مترمربع   
دار، با  ساخته با سيمان الياف تهيه و نصب نماي پيش

  .متر، با هر رنگ و سطح صاف  ميلي12 تا 8ضخامت 
181101  

  

  مترمربع   
دار، با  ساخته با سيمان الياف تهيه و نصب نماي پيش

  .متر، با هر رنگ و سطح برجسته  ميلي12 تا 8ضخامت 
181102  
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    چوبي كارهاي.  نوزدهم   فصل
  

    مقدمه
  
  . مشاور برسد  مهندستاييد  ، به  از مصرف  باشد و قبل  آورده  عمل يها  چوب ، بايد از نوع  فصل  در اين  مصرفي يها  چوب تمام .1
   از اينكه ، اعم  روسي وبچ  به  معروف  وارداتي  كاج يها چوب.   است  آن  يا مشابه  روسي يها ، چوب  نراد خارجي منظور از چوب .2

   ناميده  نراد خارجي ، تخته  است  روسي  چوب  شبيهها  آن  كاج  چوب  باشد كه  يا ساير كشورهايي  كشور روسيه  محصول  ياد شده يها چوب
  .شود مي
   داخل  صنوبر محصول  و خانواده ، كاج، نمدار، ممرز ، افرا، راش  توسكا، ملچ يها ، چوب  فصل  اين هاي رديف در   داخلي منظور از چوب .3

  . نشود  استفاده  خود رنگ صورت  به  كه كشور است
.   است  و مانند آن  قدي ، لوالي  معمولي ، لوالي ، كشوپشتي ، كشومغزي ، دستگيره  قفل ، انواع  فصل  اين هاي رديف در   آالت منظور از يراق .4

  .شود  مي  و پرداخت  تعيين  جداگانه  هزينه ، اين  است  نشده بيني  پيش  فصل  اين هاي رديف در  آالت  يراق  تهيه بهاي
  .شود  مي  انجام ها و مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج ، بر اساس  چوبي  كارهاي گيري اندازه .5
  .  است ، منظور شده  اتصال  و سايرلوازم ، اسكوپ ، ميخ ، پيچ  چسب ، بهاي  فصل  اين هاي رديف  يها  قيمت در تمام .6
 ها ، در قيمت)دزد (  چهارچوب  پاي  مهاري  و قطعهها ها، شاخك  مشتي  درها و كمدها، بهاي  چهارچوب  و نصب  تهيه هاي رديفدر  .7

  . نخواهد شد گيري  اندازه  قطعات ، اين  چهارچوب  طول گيري  اندازه  و موقع منظور شده
  .شود  مي  و پرداخت گيري ، اندازهها  چهارچوب  و كتيبه  استانه بهاي .8
  .  است  قابلمه  تا پشت ، پشت  چوبي  درهاي  كالف گيري  اندازه نحوه .9
  .  است  قطعات  محور تا محور اين ، فاصله  زيرسازي  چوبي  قطعات  شده  تعيين فواصل .10
  بيني دار پيش  ستاره  قيمت صورت  به  روكش ، تهيه ، بنابراين  است ر نشده منظو  روكش ، بهاي191601 و 191203، 191201  هاي رديفدر  .11
  .شود مي
  .شود  مي  پرداخت  مربوط  رديف  مورد طبق ها، بر حسب  كمد و گنجه  داخل  احتمالي  كوبي يلهت ف بهاي .12
  .شود  مي  پرداخت  مربوط هاي رديف از  ، جداگانه  و قرنيز پاركت  فتيله بهاي .13
  .شود  مي ، محاسبه  قابلمه  تا پشت  در و پشت  روي  يك  در، سطح  پوشش هاي رديف  گيري در اندازه .14
   پرداخت  مربوط يها  فصل هاي رديف، از   آن  جنس  نوع ، بر حسب190903 تا 190901  هاي رديف  گير موضوع  پشه  توري بهاي .15
  .شود مي
  .شود  مي  و پرداخت گيري  اندازه  چهارچوب يها  قاب  تا پشت ، از پشت  چهارچوب ، سطح190903ا  ت190901  هاي رديفدر مورد  .16
  .شود  مي ، پرداخت190501  ، از رديف گير لواليي  پشه  تور سيمي  چوبي  كمدها و قاب  در چوبي  كوبي  و يراق  نصب بهاي .17
  : ر است زي  كارهاي ، شامل191201   رديف  موضوع عمليات .18
   و قطعاتمتر سانتي 40 حدود  فاصله ، به  معادل  يا مقطعمتر سانتي 5×5/2ابعاد  ، به  نراد خارجي  از چوب  افقي  با قطعات زيرسازي)  الف

  . شوند ديوار متصل  به  پالك  و رول  با پيچ  كه  الزم عمودي
   درون  كه اليي  سه هاي در دو سو و باريكه)  كنشكاف( دو شيار  ، دارايترم سانتي 30 تا 25 حدود  عرض ، به  نئوپان  از قطعات رويه)  ب

  . زيرسازي  به  نئوپان  قطعات گيرند و اتصال شيارها قرار مي
  :  زير است  كارهاي ، شامل191002   رديف  موضوع عمليات .19
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  .يكديگر از متر سانتي 60   و فاصلهمتر سانتي 4 × 6ابعاد  ، به  اصلي قطعات)  الف
  . از يكديگرمتر سانتي 60   و فاصلهمتر سانتي 4 × 4ابعاد  ، به  فرعي قطعات)  ب
   مناسب  چسب ال، با مصرف  سه  دو رو با تخته  و پوشش  قفل منظور نصب  به  قيد چوبي  و نصب  داخلي  گذاري  يا تيره بندي  شبكه بهاي .20

  .  است منظور شده، 190703   رديف ، در قيمت  آن  كردن و پرس
   و پرس  مناسب  چسب  دو رو با فيبر، با مصرف  و پوشش  قفل منظور نصب  به  قيد چوبي  و نصب  داخلي گذاري  يا تيره بندي  شبكه بهاي .21

  .  است ، منظور شده190704   رديف ، در قيمت  آن كردن
 و   مناسب  چسب ، با مصرف  دو رو با نئوپان  و پوشش  قفل منظور نصب  به  قيد چوبي  و نصب  داخلي گذاري  يا تيره بندي  شبكه بهاي .22

  .  است ، منظور شده190705   رديف ، در قيمت  آن  كردن پرس
  .  است  منظور شدهها شود، در قيمت  مي  استفاده  خرپا از آن  برپايي  براي  عصا كه  چوب ، هزينه  خرپاكوبي در كارهاي .23
 مورد نياز،  مشخصات  به  با توجه  پاركت  تهيه هزينه.   است  منظور شده  پاركت استثناي  به  مصرفي  مصالح ، بهاي191501  در رديف .24
  .شود  مي بيني دار پيش  ستاره  رديف صورت به
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترطول 143،000

وب داخلي به ابعاد تهيه و نصب چهارچوب در، از چ
متر يا مقطع معادل آن، با تمام   سانتي16×7اسمي 
 .هاي پيش بيني شده و زهوار الزم براي كتيبه مشتي

 190101 

  

  مترطول  165،000

تهيه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجي به 
متر يا مقطع معادل آن، با تمام   سانتي16×7ابعاد اسمي 

  . زهوار الزم براي كتيبههاي پيش بيني شده و مشتي

 190102  

  

  مترطول  103،000

تهيه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلي به ابعاد 
متر يا مقطع معادل آن، با تمام   سانتي12×6اسمي 
  .هاي پيش بيني شده و زهوار الزم براي كتيبه مشتي

 190103  

  

  مترطول  116،000

ه تهيه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجي ب
متر يا مقطع معادل آن، با تمام   سانتي12×6ابعاد اسمي 

  .هاي پيش بيني شده و زهوار الزم براي كتيبه مشتي

 190104  

  

  مترمربع  102،500

 8/3×6تهيه و ساخت كالف در چوبي به ابعاد 
متر يا مقطع معادل آن، با چوب داخلي، همراه با  سانتي

يا مقطع معادل متر   سانتي8/3×6دو قيد چوبي به ابعاد 
  .متر براي نصب قفل  سانتي20آن، به طول 

 190201  

  

  مترمربع  109،000

 8/3×6تهيه و ساخت كالف در چوبي به ابعاد 
متر يا مقطع معادل آن، با چوب نراد خارجي،  سانتي

متر يا   سانتي8/3×6همراه با دو قيد چوبي به ابعاد 
  .صب قفلمتر براي ن  سانتي20مقطع معادل آن، به طول 

 190202  

  

  مترمربع  33،500

متر   سانتي7×7تهيه، ساخت و جاگذاري شبكه به ابعاد 
 3داخل كالف چوبي در، از فيبر به ضخامت حدود 

  .متر ميلي

 190301  

  

  مترمربع  146،500

متر  سانتي7×7تهيه، ساخت و جا گذاري شبكه به ابعاد 
 داخل كالف چوبي در، از سه اليي داخلي به ضخامت

  .متر  ميلي4حدود 

 190302  

  

  مترمربع  112،000

 7×7تهيه، ساخت و جا گذاري شبكه به ابعاد 
متر داخل كالف چوبي در، از چوب داخلي به  سانتي

  .متر  ميلي6ضخامت 

 190303  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  101،000

 7×7تهيه، ساخت و جا گذاري شبكه به ابعاد 
خارجي متر داخل كالف چوبي در، از چوب نراد  سانتي

 .متر  ميلي6به ضخامت 

 190304  

  

  مترمربع  13،100
تهيه، ساخت و جا گذاري شبكه داخل كالف چوبي در، 

  .با شبكه مقوايي النه زنبوري
 190305  

  

  مترمربع  344،500
تهيه و نصب پوشش دو روي در، با تخته سه اليي 

  .متر، با پرس كردن  ميلي4داخلي به ضخامت 
 190401  

  

  ترمربعم  81،200
تهيه و نصب پوشش دو روي در، از فيبر به ضخامت 

  .متر، با پرس كردن  ميلي3حدود 
 190402  

  

  مترمربع  64،300
تهيه و نصب پوشش دو روي در، از نئوپان به ضخامت 

  .متر، با پرس كردن  ميلي4حدود 
 190403  

  

  مترمربع  124،500

اف . دي. تهيه و نصب پوشش دو روي در، از ام
)MDF( متر، با پرس   ميلي3 رنگي به ضخامت حدود

  .كردن

 190404  

  

  لنگه  48،300
بدون بهاي (نصب در چوبي و يراق كوبي آن 

  ).آالت يراق
 190501  

  190502   .اي كردن در، به ازاي متر طول قابلمه دستمزد قابلمه  مترطول  3،050  
  

  مترطول  24،300

تا  5تهيه و نصب روكوب چوبي چهارچوب به عرض 
متر، از چوب   ميلي16 تا 12متر و ضخامت   سانتي7

  .داخلي

 190601  

  

  مترطول  22،300

 تا 5تهيه و نصب روكوب چوبي چهارچوب به عرض 
متر، از چوب نراد   ميلي16 تا 12متر و ضخامت   سانتي7

  .خارجي

 190602  

  

  مترطول  10،700
طع متر يا مق  سانتي1×1تهيه و نصب فتيله چوبي به ابعاد 

  .معادل آن، از چوب داخلي
 190603  

  

  مترطول  14،800
متر يا مقطع   سانتي2×2تهيه و نصب فتيله چوبي به ابعاد 

  .معادل آن، از چوب داخلي
 190604  

  

  مترطول  29،800
متر يا   سانتي4×4تهيه و نصب فتيله چوبي به ابعاد 

  .مقطع معادل آن، از چوب داخلي
 190605  

  

  مترطول  58،600

تهيه، ساخت و نصب چهارچوب كمد و گنجه از چوب 
متر يا مقطع   سانتي5×7نرادخارجي، به ابعاد اسمي 

  .هاي پيش بيني شده ها، با تمام مشتي معادل آن

 190701  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  142،500

 18تهيه و ساخت در كمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 
متر و نصب زهوار چوبي درمحيط آن به ابعاد  ميلي

  .متر  سانتي8/1×2

 190702  

  

  مترمربع  507،500

تهيه وساخت در كمد و گنجه به ضخامت نهايي حدود 
متر، با كالف ازچوب نراد خارجي به ابعاد   سانتي3/3
متر يا مقطع معادل آن و شبكه گذاري و   سانتي5×5/2

  .متري داخلي  ميلي4پوشش دور و با تخته سه الي 

 190703  

  

  مترمربع  238،500

تهيه و ساخت در كمد و گنجه به ضخامت نهايي حدود 
متر، با كالف از چوب نراد خارجي به ابعاد   سانتي3/3
متر يا مقطع معادل آن و شبكه گذاري و   سانتي5×5/2

  .متر  ميلي3پوشش دورو با فيبربه ضخامت حدود

 190704  

  

  مترمربع  214،000

ود تهيه و ساخت در كمد و گنجه به ضخامت نهايي حد
متر، با كالف از چوب نراد خارجي به ابعاد   سانتي3/3
متر يا مقطع معادل آن و شبكه گذاري و   سانتي5×5/2

 .متر  ميلي4پوشش دور و با نئوپان به ضخامت 

 190705  

  

 مترمربع  310،500

) MDF(اف . دي. تهيه و ساخت در كمد و گنجه از ام
 در  PVCمتر و نصب نوار   ميلي16رنگي به ضخامت 

  .محيط آن

190706  

  

 مترمربع  267،500

هايي حدود  تهيه و ساخت در كمد و گنجه به ضخامت
 سانتي متر با كالف از چوب نراد خارجي به ابعاد 3
 سانتي متر يا مقطع معادل آن و شبكه گذاري و 5×5/2

 رنگي به ضخامت )MDF(اف . دي. پوشش دو رو با ام
  .متر  ميلي3حدود 

190707  

  

  مترمربع  176،000

تهيه مصالح و طبقه بندي و تقسيمات داخلي عمودي و 
متر   ميلي18ها با نئوپان به ضخامت  افقي كمدها و گنجه

هاي الزم و نصب زهوار جلوي تقسيمات به  با تكيه گاه
 ازچوب نراد خارجي، بر حسب سطوح 8/1×5/1ابعاد 

  .طبقات و تقسيمات داخلي

 190801  

  

  مترمربع  361،000

يه مصالح و طبقه بندي و تقسيمات داخلي كمدها و ته
 16 رنگي به ضخامت )MDF(اف . دي. ها با ام گنجه
هاي الزم برحسب سطوح طبقات و  گاه متر با تكيه ميلي

  .سي. وي. تقسيمات داخلي و نيز نصب نوار پي

 190802  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  114،500

تهيه مصالح و پوشش ديوارهاي داخلي كمد و 
ل زيرسازي از چوب نراد خارجي، به فاصله هاشام گنجه

متر و پوشش با فيبر   سانتي5×5/2متر و ابعاد   سانتي50
  .متر  ميلي3به ضخامت حدود 

 190803  

  

  مترمربع  158،000

ها  تهيه مصالح و پوشش ديوارهاي داخلي كمد و گنجه
 50شامل زيرسازي از چوب نراد خارجي، به فاصله 

. دي. متر و پوشش با ام  سانتي5×5/2متر و ابعاد  سانتي
متر و نصب نوار   ميلي3رنگي به ضخامت  )MDF(اف 

PVC.  

190804  

  

  مترمربع  103،000

تهيه و ساخت كالف چوبي از چوب داخلي به ابعاد 
متر يا مقطع معادل آن، براي توري پشه گير   سانتي3×4

 3×5/1درها، با واداروسطو تهيه و كوبيدن زهوار 
  .ا مقطع معادل آن، روي چهارچوبمتر ي سانتي

 190901  

  

  مترمربع  102،500

تهيه و ساخت كالف چوبي از چوب نراد خارجي به 
مقطع معادل آن، براي توري پشه  متر يا  سانتي3×4ابعاد 

 3×5/1 و تهيه و كوبيدن زهوار وسط گيردرها، با وادار
، از چوب نراد خارجي، معادل آنمتر يا مقطع  سانتي

  .رچوبروي چها

 190902  

  

  مترمربع  158،500

تهيه، ساخت و نصب كالف براي توري پشه گير روي 
متر يا مقطع معادل آن، از   سانتي2×3ها به ابعاد  پنجره

متر   سانتي3×5/1 چوب نراد خارجي و كوبيدن زهوار
يا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجي، روي 

  .چهارچوب

 190903  

  

  مترمربع  128،500

هاي چوبي از چوب نراد خارجي،  ه و نصب شبكهتهي
هاي كاذب، به منظور نصب  براي زيرسازي سقف

  .قطعات اكوستيك

 191001  

  

  مترمربع  113،500

هاي چوبي از چوب نراد خارجي،  تهيه و نصب شبكه
هاي كاذب، به منظور اجراي  براي زيرسازي سقف

  .كوبي لمبه

 191002  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  75،100

 و زير سازي به صورت شبكه عمود بر هم تهيه مصالح
و اتصال نيم و نيم صليبي با چوب نراد خارجي، به ابعاد 

متر به فاصله يك متر از يكديگر، به منظور   سانتي4×6
  .نصب صفحات صاف آزبست سيمان درنما

 191003  

  

  مترمربع  136،000

تهيه مصالح و زير سازي با چوب نراد خارجي، براي 
هاي اصلي  متر شامل چوب  سانتي60×30نصب اردواز 

متر و   سانتي80متر و به فاصله   سانتي6×4به ابعاد 
 20متر به فاصله   سانتي3×4هاي فرعي به ابعاد  چوب
  .متر از يكديگر سانتي

 191004  

  

  مترمربع  229،000

تهيه مصالح و زير سازي با چوب نراد خارجي، براي 
هاي اصلي  وبمترشامل چ  سانتي20×30نصب اردواز 

متر و   سانتي80متر و به فاصله   سانتي4×6به ابعاد 
 10متر و به فاصله   سانتي3×4هاي فرعي به ابعاد  چوب
  .متر از يكديگر سانتي

 191005  

  

  مترطول  105،500

تهيه و نصب چوب روي دست انداز پله به ضخامت 
متر، با لوازم   سانتي12 تا 8متر و عرض   سانتي6حدود 
  .ي مربوط از چوب داخلياتصال

 191101  

  

  مترطول  115،500

تهيه و نصب چوب روي دست انداز پله به ضخامت 
متر، با لوازم   سانتي12 تا 8متر و عرض   سانتي6حدود 

  .اتصالي مربوط ازچوب نراد خارجي

 191102  

  

  مترمربع  371،500
 5/1 تا 1تهيه و نصب قرنيز چوبي به ضخامت 

  . داخلي كه لبه آن ابزار خورده باشدمتر، از چوب سانتي
 191103  

  

  مترمربع  344،000

 5/1 تا 1تهيه و نصب قرنيز چوبي به ضخامت 
متر، از چوب نراد خارجي كه لبه آن ابزار خورده  سانتي
  .باشد

 191104  

  

  مترمربع  390،500

 )MDF(اف . دي. تهيه و نصب قرنيز چوبي از جنس ام
متر، لبه آن ابزار  سانتي 5/1رنگي  به ضخامت حدود 

  .خورده باشد

191105  

  

  مترمربع  231،000
 18تهيه مصالح و پوشش ديوارها با نئوپان به ضخامت 

  .متر ميلي
 191201  
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  مترمربع  35،900

، چنانچه در محيط 191201اضافه بها نسبت به رديف 
قطعات نئوپان زهوار از چوب نراد خارجي به ابعاد 

  .نصب شده باشدمتر   سانتي5/1×8/1

 191202  

  

  مترمربع  201،000

 2تهيه مصالح و پوشش نرده از ورق نئوپان به ضخامت 
متر، كه درمحيط آن زهوار از چوب نراد خارجي  سانتي

  .متر نصب شده باشد  سانتي5/1×2به ابعاد 

 191203  

  

  مترمكعب  9،569،000

تهيه و نصب خرپاي چوبي با چهار تراش از چوب 
هاي تحتاني و فوقاني  كالف(ل كش، لنگ داخلي شام

، شاخه، تو حلقي، ركاب ، كالف )پرلين(، الپه )خرپا
روي ديوار، چوب دار و ساير اعضاي مشابه، به استثناي 

  .ها، بر حسب حجم چوب نصب شده كوبي تخته

 191301  

  

  مترمكعب  11،349،000

تهيه و نصب خرپاي چوبي با چهار تراش از چوب نراد 
هاي تحتاني و فوقاني  كالف(امل كش، لنگ خارجي ش

، شاخه، تو حلقي، ركاب، كالف )پرلين(، الپه )خرپا
روي ديوار، چوب دار و ساير اعضاي مشابه، به استثناي 

  .ها، بر حسب حجم چوب نصب شده كوبي تخته

 191302  

  

  مترمربع  87،900
تهيه مصالح و كوبيدن توفال در زير شيرواني با هر نوع 

  .چوب
 191303  

  

  مترمربع  329،000

تهيه مصالح و كوبيدن تخته زير ابروي شيرواني و 
متري   سانتي3هاي دستكي زير كاه گل از تخته  تخته

  .داخلي

 191304  

  

  مترمربع  370،000

تهيه مصالح و كوبيدن تخته زير ابروي شيرواني و 
متري   سانتي3هاي دستكي زير كاه گل ازچوب  تخته

 .نراد خارجي

 191305  

  

  مترطول  203،000

تهيه و اجراي تير ريزي سقف با تيرهاي چوبي از نوع 
متر، با تمام   سانتي10×20چهار تراش داخلي به ابعاد 

  .لوازم و متعلقات مربوط

 191306  

  

  مترطول  249،000

تهيه و اجراي تير ريزي سقف با تيرهاي چوبي از نوع 
متر با  انتي س10×20چهار تراش نراد خارجي به ابعاد 

  .تمام لوازم و متعلقات مربوط

 191307  

  

  مترمربع  124،000
تهيه مصالح و كوبيدن لمبه با چوب نراد خارجي روي 

  .زيرسازي چوبي
 191401  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  63،900
نصب انواع پاركت چوبي روي سطوح آماده شده با 

  .ساب و الك الزم
 191501  

  

  مترمربع  26،000
رهاي چوبي، همراه با پرداخت اجراي روكش روي كا

  .سطح روكش شده، به طور كامل
 191601  

  

  مترمكعب  11،033،000

هاي ضربه گير لبه سكوها، همراه با  تهيه و نصب چوب
هاي صليبي داخل سكو، از چوب نراد خارجي بر  چوب

  .هاي نصب شده حسب حجم چوب

 191701  
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   كاري  و سراميك كاشي.   بيستم  فصل
  

    مقدمه
  
   از نوع  فصل  در اين  شده نظر گرفته  در  و سراميك كاشي هاي رديف منظور شده و هاي اين فصل تهيه مصالح در قيمت در تمام رديف .1

  .ستا   ايراني  يك درجه
  . خواهد بود  نمايان  شده  كار پوشيده  سطح  براساس  فصل  اين هاي رديف   سطوح گيري اندازه .2
 سفيد و پودر   سيمان ، دوغابها  آن  بندكشي  و مالت1 ـ 5   سيمان  ماسه ، مالت  يا قائم  از افقي  اعم  كاري  و سراميك شي كا  نصب مالت .3

   و از اين  منظور شدهها  رديف  نيز در قيمت  افقي  در سطوح  ريزي  دوغاب بهاي.   است  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم400عيار   به سنگ
  .آيد  نمي عمل  به اي  جداگانه خت پردا بابت

   پخت  از يكبار عمل  بيش  هر علت  به  چنانچهاست   از اندود لعاب  پس  پخت  يك يها  كاشي  براي  فصل  اين هاي رديف   طور كلي به .4
  .  است  نشده بيني  پيش  فصل  در اين  آن  بهايشود   انجام  از اندود لعاب پس

 و   كاشي  به  شده  بند نوشته  در اين  جز آنچه يياضافه بها و است   و تعداد چاپ  طرح  هر نوع  براي  فصل  در اين ميك و سرا  كاشي بهاي .5
  .گيرد  نمي  تعلق  فصل  اين هاي رديف   مشمول  شده  نصب سراميك

   درصد به  باشد شش  داشته  يا فرورفتگي گي برجست  كاشي  سطح  چنانچهاست)  تخت (  مستوي  سطوح  براي  فصل  اين  كاشي بهاي .5-1
  .شود  مي  اضافهها  از رديف  هر يك بهاي

، قرمز،  ، مسي  مانند زرشكي  تيره يها  رنگ براي. است   روشن يها  رنگ  براي  فصل  اين هاي رديف در   و سراميك  كاشي بهاي .5-2
  .شود  مي  اضافه مربوط  هاي رديف از   هر يك  بهاي به% 12   و فسفري اي سرمه

 هر   بهاي به% 12 باشد   شده كار برده  لوستر به  لعاب  كاشي  در سطح  چنانچهاست لوستر   بدون  كاشي  براي  فصل  اين هاي رديف  بهاي .5-3
   سطح  بر روي  كه  از فلز است كي ناز  از اليه  و عبارت  رولعابي  تزيين  نوعي  فصل منظور از لوستر در اين. شود  مي  اضافهها  از رديف يك

  .آورند وجود مي  به لعاب
 در   سيمان  واحد حجم  يك  يعني1:6   مالت  مثال  براي  است  حجمي  نسبت  و سيمان  ماسه  اختالط  برايها  در مالت  شده  داده يها نسبت .6

   اين  در كليات  مربوط  در جدول  مالت  در مترمكعب  سيمان وگرم كيل  صورت  به  ياد شده يها  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  مقابل
  .  است  آمده فهرست

هاي مربوط به  در صورتي كه بجاي مالت ماسه و سيمان در نصب سراميك از چسب مخصوص استفاده شود، بهاي آن طبق رديف .7
  .شود اجراي سراميك با مالت ماسه و سيمان پرداخت مي
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي دارمق )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 150،000

 دسيمتر 5/2كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح تا 
 .مربع

 200101  

  

  مترمربع  162،500
  تا5/2كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از 

  . دسيمتر مربع5/3
 200102  

  

  مترمربع  172،500
 4 تا 5/3از كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش 

  .دسيمتر مربع
 200103  

  

  مترمربع  181،500
 5/4 تا 4كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از 

  .دسيمتر مربع
 200104  

  

  مترمربع  179،000
 5 تا 5/4كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از 

  .دسيمتر مربع
 200105  

  

  مترمربع  188،000
 6 تا 5 بيش از كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح

  .دسيمتر مربع
 200106  

  

  مترمربع  190،500
 9 تا 6كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از 

  .دسيمتر مربع
 200107  

  

  مترمربع  196،500
 دسيمتر 9كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از 

  .مربع
 200108  

  

  مترمربع  155،000
 چنانچه در 200108 تا 200101هاي   بها به رديف اضافه
  .هاي كاشي بجاي مالت از چسب استفاده شود رديف

 200201  

  200301   . دسيمتر مربع5/2 تا 1نصب سراميك لعابدار با سطح   مترمربع  184،000  
  

  مترمربع  179،500
 دسيمتر 4 تا 5/2نصب سراميك لعابدار با سطح 

  .مربع
 200302  

  200303   . دسيمتر مربع5 تا 4 سطح نصب سراميك لعابدار با  مترمربع  177،500  
  

  مترمربع  148،000
 6 تا 5نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از 

  .دسيمتر مربع
 200304  

  

  مترمربع  146،000
 8 تا 6نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از 

  .دسيمتر مربع
 200305  

  

  مترمربع  126،000
 9 تا 8نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از 

  .تر مربعدسيم
 200306  

  

  مترمربع  166،500
 11 تا 9نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از 

  .دسيمتر مربع
 200307  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي دارمق )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  172،500
 16 تا 11نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از 

  .دسيمتر مربع
 200308  

  

  مترمربع  179،000
 22 تا 16نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از 

  .دسيمتر مربع
 200309  

  200401   .نصب سراميك ضد اسيد بدون لعاب  مترمربع  211،500  
  200402   .نصب سراميك ضد اسيد لعابدار  مترمربع  211،500  
  200501   .نصب سراميك گرانيتي مات  مترمربع  207،500  
  

  مترمربع  51،200
سراميك از  چنانچه 200501اضافه بها به رديف 

  .دوشاستفاده كاليبره 
 200502  

  

  مترمربع  88،300
 چنانچه 200502 و 200501هاي  اضافه بها به رديف

  .سراميك ساب خورده سطح آن صيقلي باشد
 200503  



  فرش موزاييك. بيست و يكمفصل 
  1392ه ابنيه سال فهرست بهاي واحد پايه رشت

  
 

 123

    موزاييك فرش.  يكم  و  بيست  فصل
  

    مقدمه
  
  . باشد  شده  صيقلي  آن  و رويه  بوده  موزاييك  خود جسم  از جنس  آن  قشر رويه  كه  است ، موزاييكي  ساده  سيماني منظور از موزاييك .1
  . باشد  شده ، تشكيل) و سفيد سياه (  معمولي  سنگ  و خرده  پرتلند معمولي  از سيمان  آن  قشر رويه  كه  است ، آن  ايراني منظور از موزاييك .2
 و بيشتر 4 و 3  ،نمره  مرمر يا مرمريت يها نگس  و خرده  سفيد يا رنگي  از سيمان  آن  قشر رويه  كه  است ، آن  فرنگي منظور از موزاييك .3

  . باشد  شده تشكيل
 و   شده  مصرف  اضافي  و مصالح  است  شده  در نظر گرفتهمتر سانتي 5/2  طور متوسط ، به  موزاييك  فرش  براي  مصرفي  مالت ضخامت .4

  .شود  مي  پرداخت  مشاور جداگانه ر مهندس دستور كا  طبق  كف  زير فرش  و پركردن بندي منظور كرم  به  عمليات بهاي
  ، با دوغاب  آن يها  و بندكشيها  ريزي  و دوغاب1 ـ 5   سيمان  ماسه ، مالت  يا ابعاد مختلف ، از انواع  فرنگي يها  موزاييك  نصب مالت .5

  .  است1 ـ 6   سنگ  سفيد و خاك سيمان
 و ها  ريزي  و دوغاب1 ـ 5   سيمان  ماسه ، مالت ، در ابعاد مختلف  ايراني يها ييك و موزا  ساده  سيماني يها  موزاييك  نصب مالت .6

  .  است1 ـ 6   سنگ  و خاك  سيمان ، با دوغاب  آن يها بندكشي
   موزائيك از نصب   پس  ساب  هزينه ولي. ندها  شد  در نظر گرفته  در كارخانه  شده  داده  ساب صورت  به  فصل  اين يها  رديف  يها  موزاييك .7

  .شود  مي  پرداخت  نياز جداگانه درصورت
   سيمان  واحد حجم  يك  يعني1:6   مالت  مثال براي.   است  حجمي ، نسبت  و سيمان  ماسه  اختالط  برايها   در مالت  شده  داده يها  نسبت .8

  ، در كليات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان يلوگرم ك صورت  به  ياد شده يها   نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  در مقابل
  .  است  آمده  فهرست اين
 621050 تا 210501  يها  رديف.  شود  انجام  اتوماتيك آالت  ماشين  توسط  آن  ساخت  مراحل  كليه  كه  است  آن  ماشيني منظور از موزاييك .9

  .  است  شده  در نظر گرفته اييك موز  نوع  اين  ابعاد مختلف  تمام براي
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 99،200

 25×25فرش كف با موزاييك سيماني ساده به ابعاد 
متر ماسه نرم زير آن و   سانتي5/2متر، با  سانتي
 .ريزي دوغاب

 210101 

  

  مترمربع  86،500

 30×30ساده به ابعاد فرش كف با موزاييك سيماني 
متر ماسه نرم زيرآن و   سانتي5/2متر، با  سانتي
  .ريزي دوغاب

 210102  

  

  مترمربع  108،000
 25×25فرش كف باموزاييك سيماني ساده به ابعاد 

  .متر سانتي
 210103  

  

  مترمربع  95،300
 30×30فرش كف با موزاييك سيماني ساده به ابعاد 

  .متر سانتي
 210104  

  

  مترمربع  178،500
 15×15فرش كف با موزاييك ايراني به ابعاد 

  .متر سانتي
 210201  

  

  مترمربع  156،500
 25×25فرش كف با موزاييك ايراني به ابعاد 

  .متر سانتي
 210202  

  

  مترمربع  147،500
 30×30فرش كف با موزاييك ايراني به ابعاد 

  .متر سانتي
 210203  

  

  مترمربع  143،500
 40×40موزاييك ايراني به ابعاد فرش كف با 

  .متر سانتي
 210204  

  

  مترمربع  138،500
هاي تا  فرش كف با موزاييك فرنگي با خرده سنگ

  .متر  سانتي15×15 به ابعاد 4نمره 
 210301  

  

  مترمربع  118،500
هاي تا  فرش كف با موزاييك فرنگي با خرده سنگ

  .متر  سانتي25×25 به ابعاد 4نمره 
 210302  

  

  مترمربع  109،000
هاي تا  فرش كف با موزاييك فرنگي با خرده سنگ

  .متر  سانتي30×30 به ابعاد4نمره 
 210303  

  

  مترمربع  116،500
هاي تا  فرش كف با موزاييك فرنگي با خرده سنگ

  .متر  سانتي40×40 به ابعاد 4نمره 
 210304  

  

  مترمربع  17،700

، در 210304 تا 210301هاي  اضافه بها به رديف
ها به كار   يا بيشتردر آن5هاي نمره  صورتي كه سنگ

  .رود

 210401  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  73،500

، در 210304 و 210303هاي  اضافه بها به رديف
هاي درشت مرمر يا مرمريت  صورتي كه الشه سنگ

  .در آن به كاررود

 210402  

  210501   .فرش كف با موزاييك ماشيني ايراني  مترمربع  121،000  
  210502   .فرش كف با موزاييك ماشيني فرنگي  مترمربع  146،500  
  210503   .فرش كف با موزاييك ماشيني طرح گرانيت  مترمربع  158،500  
  210504   .فرش كف با موزاييك ماشيني آجدار ايراني  مترمربع  113،000  
  210505   .فرش كف با موزاييك ماشيني آجدار فرنگي  مترمربع  139،500  
  

  مترمربع  206،000
اي  اي كارخانه ويبره موزاييك تهيه مصالح و اجراي

  .با هر نوع مالت) واش بتن(
 621050  
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    پالك  با سنگ  سنگي كارهاي.  دوم  و  بيست  فصل
  

    مقدمه
  
  ، جزو سطوح قائم  به  نسبت  درجه30   تا زاويه  مورب  خواهد بود، سطوح  با سنگ  نمايان  شده  كار پوشيده  سطح  بر اساس گيري اندازه .1

   كهها  مانند آن ضخامت سنگها و  و پله  پنجره  كف يها  زير درپوش سطوح به. شود  مي  محسوب  افقي  بيشتر، جزو سطوح  و از آن قائم
  .گيرد  نمي  صورت ، پرداختي  است نمايان

از نظر كيفيت و  ( هر مورد  و نمونه استو بهترين سنگ طبيعي   رغوب م ، از نوع  فصل  اين هاي  رديف  موضوع هاي  سنگ تمام .2
  . مشاور برسد  مهندس  تصويب  بايد به  از مصرف ، قبل)ضخامت

چنانچه عرض سنگ مصرفي . متر در نظر گرفته شده است  سانتي40هاي اين فصل براي عرض سنگ حداكثر  هاي رديف تمامي قيمت .3
هاي مناسب  تر، الزم است مهندس مشاور قبل از مناقصه، رديف هاي عريض  به جهت جبران اضافه هزينه سنگمتر باشد،  سانتي40بيش از 

  .دار تهيه نمايد را بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره
   در شرح شده   داده  با ضخامت  مصرفي يها  سنگ  مشاور، ضخامت يا دستور كار مهندسو    مشخصاتها،  نقشه  بر اساس  كه در مواردي .4

  .شود دار پيش از مناقصه تهيه مي بهاي آن براساس دستورالعمل اقالم ستاره،  باشد ها متفاوت رديف
   انتخاب طريقي  بهها  سنگ  باشد، يا شكل  شده بيني  پيش  ابعاد در هر دو بعد سنگ  محدوديت  مصرفي يها  سنگ  براي  كه در صورتي .5

  ، جداگانه  مربوط  رديف  درصد قيمت10،   سنگ  بودن حكمي  به  مربوط هاي  هزينه منظور جبران  نباشند، به مه قائ  زواياي  داراي شود كه
  .شود  مي پرداخت

 منظور از   اين  به  كه  اجرا شود و در مواردي  رنگ  هم  مصرفي  سنگ ، در هر مورد بايد با رنگ  سنگي  و نماهاي  كف  سنگفرش دوغاب .6
  . نخواهد شد  پرداخت  قيمتي  تفاوت گونه  شود، هيچ  استفاده  كننده فيد يا مواد رنگ س سيمان

 در   سنگ  از نصب  پس  ساب  هزينه ولي.   است  منظور شده  در كارخانه  اسيد ساب  به  مربوط هاي ، هزينه  فصل  واحد اين هاي در قيمت .7
  .شود  مي خت پردا جداگانهو دستور مهندس مشاور،  نياز  صورت

 منظور   يا گيره  اتصال  هر نوع  و نصب  تهيه  به  مربوط هاي ، هزينه  خشك  طريق  به  سنگ  نصب  موضوع220606   واحد رديف در بهاي .8
   پرداخت هم ن  فصل090901   رديف  و برابر بهاي  طور جداگانه  به  پالك  سنگ  نصب  زيرسازي  براي  فوالدي  سازه  بهاي  ولي  است شده
  .شود مي
   مربوط  از فصل  جداگانه  بندكشي  باشد، بهاي  يا بيشتر از آنمتر ميلي 6 ها  سنگ  بند بين ، ضخامت  قائم  در سطوح  كه در صورتي .9

  .شود  مي پرداخت
 با   و بندكشي1:4   و سيمان  ماسه  مالت و قرنيزها با  قائم يها  سنگ  پشت  و دوغاب  افقي  در سطوح  پالك يها  سنگ  انواع  نصب مالت .10

  . ميباشد1:4   نسبت  نيز به  سفيد و پودر سنگ  سيمان دوغاب
 و   سيمان  ماسه ، با مالتها  بند سنگ  و پركردن ريزي  و دوغاب1ـ5   سيمان  ماسه ، مالت  در كف  تراورتن  الشه  پالك  سنگ  نصب مالت .11

  .  است1ـ4  پودر سنگ
   سيمان  واحد حجم  يك  يعني1:6   مالت  مثال براي.   است  حجمي  نسبت  و سيمان  ماسه  اختالط ها براي  در مالت  شده  داده هاي نسبت .12

   اين ،در كليات  مربوط  در جدول  مالت  درمترمكعب  سيمان  كيلوگرم صورت به  ياد شده هاي  نسبت ، درضمن ماسه  واحد حجم6  در مقابل
  .  است  آمده فهرست
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 در  باشد بنابراين  نمي اي  غير تيشه  پالك هاي  سنگ  مطابق  ساب  نياز به  پالك هاي  سنگ  كردن  و كلنگي اي  تيشه  براي  اينكه  به با توجه .13
 نهايي سنگ مربوط، ، از قيمت4پس از محاسبه قيمت سنگ براساس ضوابط بند  ، شود  يا كلنگي اي  تيشه  آهكي  سنگ  هر نوع  كه صورتي
  .گيرد  مي  تعلق  آن  به  فصل  در اين  مندرج بهاي  اضافههمچنين . شود متر كاسته مي  سانتي2پايه سنگ    قيمتدرصد) 15(پانزده 

،   مقدمه5 بند  ياضافه بها   بنابراين  شده  تعيين220409 و 220408  هاي رديف   بادبر در شرح  پالك يها  ابعاد سنگ  اينكه  به با توجه .14
 2هاي بادبر   ضمناً ضخامت سنگ. باشد30×15 غير از   به  شده  دو بعد حكم  اندازه گيرد كه  مي  تعلق  ياد شده هاي رديف   به در صورتي

  .است بدون در نظر گرفتن بار آن متر سانتي
سنگ ت ماسه و سيمان از چسب مخصوص چنانچه براي نصب سنگ در سطوح قائم به درخواست پيمانكار مقرر شود بجاي مال .15

استفاده شود، در اين صورت نمونه چسب همراه كاتالوگ و مشخصات فني و استاندارد مربوط بايد قبالً مورد بررسي مهندس مشاور و 
بوط به هزينه اجراي نصب سنگ با چسب به شرح فوق و زير سازي مر. كارفرما قرار گرفته ، در صورت تاييد اجازه مصرف صادر شود

شود، هيچگونه بها و يا اضافه بهاي ديگري به آن تعلق  هاي مربوط به سنگ با مالت ماسه و سيمان پرداخت مي طبق رديف) كرم بندي(آن 
  .گيرد نمي
ي ريـ گ  انـدازه ي  مبنا.  است )جداول خالص طول شامل (كار طول در جدول فيرد يك اساس بر ها  متيقي  سنگ جدولي  ها  فيرد در. 16

 .باشد يم جداول نيبي بندكش ضخامت احتساب بدون ر ويمسي راستا در كار سطح) فيدر واحد(

 باي  خاك اتيعمل فصل از ها  آني  اجرا نهيهز و است نشده دهيدي  ساز ريز و خاك دنيكوب ،ي  ساز آماده ،يسنگ جدولي  ها  فيرد در. 17
 .شود يم پرداخت دست

 پرداخـت  آن بابتي  اضاف نهيهز و است شده دهيد ت،يتقو بتني  بند  قالب نهيهز ونبد تيتقو بتني  اجرا ،يسنگ جدولي  ها  فيرد در. 18
 .است پرداخت قابل ،يبند قالب فصل از و مجزا طور به آني بند قالب نهيهز. شود ينم

ـ د مگـر  بتني  اجرا نيهمچن وي  ساز آماده خاك، دنيكوب ،يبند  بيش رگالژ، ،)كيوبيك(مكعبي  ي  ها  سنگ به مربوطي  ها  فيرد در. 19  دهي
 .شود يم پرداخت، مربوط هاي فصل از ها آني اجرا نهيهز و است نشده

 در وي  برشـ  وجه دو وي  نيوتيگ وجه چهار صورت به آن، مشخصات نشدن ديق صورت در فصل نيا در ،)كيوبيك(مكعبي  ي  ها  سنگ. 20
 .باشد يم 10×10×10 ابعاد

ـ ي بندكـش  احتـساب  بـا  كـار  كـل  سطح) فيرد واحد (متيقي  بها دري  بررس مورد سطح ك،يوبيك سنگي  ها  فيرد در. 21  هـا  سـنگ  نيب
  .باشد يم

بهاي  نظارت، دستگاه دييتا با درصد، 20 از شيب بيش با سنگي اجرا به ازين صورت در ،)كيوبيك(مكعبي  سنگي ها فيرد در. 22
  .شود مي پرداخت  1/ 05ضريب  اعمال  با مربوط  هاي  رديف 
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 742،500

تهيه و نصب سنگ پالك در سطوح افقي از نوع 
 .متر  سانتي2  تا5/1 ضخامت تراورتن سفيد به 

 220101 

  

  مترمربع  579،500

تهيه و نصب سنگ پالك در سطوح افقي از نوع 
 2  تا5/1 ضخامت  تراورتن ليمويي آذرشهر به

  .متر سانتي

 220102  

  

  مترمربع  590،000
تهيه و نصب سنگ پالك در سطوح افقي از نوع 

  .متر  سانتي2 تا 5/1ضخامت  تراورتن قرمز آذر شهر به 
 220103  

  220104   .تهيه و نصب سنگ پالك الشه تراورتن براي كف  مترمربع  83،600  
  

  مترمربع  275،000
تهيه و نصب سنگ پالك سياه الشتر اصفهان در 

  .متر  سانتي2  تا5/1افقي، به ضخامت سطوح 
 220201  

  

  مترمربع  275،000
تهيه و نصب سنگ پالك سياه نجف آباد در سطوح 

  .متر  سانتي2  تا5/1افقي به ضخامت 
 220202  

  

  مترمربع  296،000
تهيه و نصب سنگ پالك مرمريت گوهره خرم آباد در 

  .متر  سانتي2  تا5/1سطوح افقي به ضخامت 
 220301  

  

  مترمربع  275،500
تهيه و نصب سنگ پالك قرمز سنندج در سطوح افقي 

  .متر  سانتي2  تا5/1به ضخامت 
 220302  

  

  مترمربع  349،000
تهيه و نصب سنگ پالك مرمريت كرم و يا صورتي 

  .متر  سانتي2  تا5/1آباده در سطوح افقي به ضخامت 
 220303  

  

  مترمربع  327،500
 مرمريت كرم و يا صورتي تهيه و نصب سنگ پالك

  .متر  سانتي2  تا5/1كرمان در سطوح افقي به ضخامت 
 220304  

  

  مترمربع  307،000
يا تهيه و نصب سنگ پالك مرمريت صورتي بجستان 

  .متر  سانتي2  تا5/1در سطوح افقي به ضخامت انارك 
 220305  

  

  مترمربع  275،500
ح تهيه و نصب سنگ پالك مرمريت جوشقان در سطو

  .متر  سانتي2  تا5/1افقي به ضخامت 
 220306  

  

  مترمربع  264،500
تهيه و نصب سنگ پالك مرمريت سميرم درسطوح 

  .متر  سانتي2  تا5/1افقي به ضخامت 
 220307  

  

  مترمربع  275،500
تهيه و نصب سنگ پالك مرمريت بوژان در سطوح 

  .متر  سانتي2  تا5/1افقي به ضخامت 
 220308  

  

  مترمربع  296،500
تهيه و نصب سنگ پالك مرمريت گندمك در سطوح 

  .متر  سانتي2  تا5/1افقي به ضخامت 
 220309  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  328،500

يا خور و تهيه و نصب سنگ پالك مرمريت كاشمر 
 2  تا5/1در سطوح افقي به ضخامت بيابانك 

  .متر سانتي

 220310  

  

  مترمربع  451،500
سفيد قروه در سطوح تهيه و نصب سنگ پالك چيني 

  .متر  سانتي2  تا5/1افقي به ضخامت 
 220401  

  

  مترمربع  388،500
تهيه و نصب سنگ پالك چيني كريستال قروه 

  .متر  سانتي2  تا5/1درسطوح افقي به ضخامت 
 220402  

  

  مترمربع  380،500
تهيه ونصب سنگ پالك چيني نيريز در سطوح افقي 

  .متر  سانتي2  تا5/1به ضخامت 
 220403  

  

  مترمربع  479،500
تهيه و نصب سنگ پالك چيني اليگودرز در سطوح 

  .متر  سانتي2  تا5/1افقي به ضخامت 
 220404  

  

  مترمربع  380،500
تهيه و نصب سنگ پالك چيني ازنا در سطوح افقي 

  .متر  سانتي2  تا5/1به ضخامت 
 220405  

  

  مترمربع  294،500
بري اليبيد در سطوح تهيه و نصب سنگ پالك چيني ا

  .متر  سانتي2 تا 5/1افقي به ضخامت 
 220406  

  

  مترمربع  475،000
تهيه و نصب سنگ پالك چيني سفيد سيرجان 

  .متر  سانتي2 تا 5/1درسطوح افقي به ضخامت 
 220407  

  

  مترمربع  269،500
 از تراورتن 15×30تهيه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 

  . سفيدقرمز اصفهان و يا تراورتن
 220408  

  

  مترمربع  234،500
 از سنگ 15×30تهيه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 

  .مرمريت جوشقان
 220409  

  

  مترمربع  358،000
تهيه و نصب سنگ گرانيت شكالتي خرم دره در 

  .متر  سانتي2 تا 5/1سطوح افقي به ضخامت 
 220501  

  

  مترمربع  636،500
در سطوح افقي به تهيه و نصب گرانيت سبز پيرانشهر 

  .متر  سانتي2 تا 5/1ضخامت 
 220502  

  

  مترمربع  757،000
تهيه و نصب گرانيت سبز بيرجند در سطوح افقي به 

  .متر  سانتي2 تا 5/1ضخامت 
 220503  

  

  مترمربع  358،000
اي در سطوح افقي  تهيه و نصب سنگ گرانيت گل پنبه

  .متر  سانتي2 تا 5/1به ضخامت 
 220504  

  

  مترمربع  358،000
نطنز در سطوح افقي سفيد تهيه و نصب سنگ گرانيت 

  .متر  سانتي2 تا 5/1به ضخامت 
 220505  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  495،000
نطنز در سطوح مشكي تهيه و نصب سنگ گرانيت 

  .متر  سانتي2 تا 5/1افقي به ضخامت 
 220506  

  

  مترمربع  1،127،000
تهيه و نصب سنگ گرانيت مشكي تويسركان در 

  .متر  سانتي2 تا 5/1سطوح افقي به ضخامت 
 220507  

  

  مترمربع  726،000
تهيه و نصب سنگ گرانيت يزد در سطوح افقي به 

  .متر  سانتي2 تا 5/1ضخامت 
 220508  

  

  مترمربع  358،500
تهيه و نصب سنگ گرانيت كرم نهبندان در سطوح 

  .متر  سانتي2 تا 5/1افقي به ضخامت 
 220509  

  

  ترمربعم  11،700

هاي تهيه و نصب سنگ  اضافه بها نسبت به رديف
هاي پالك  پالك در سطوح افقي، در صورتي كه سنگ

  .در سطوح قايم نصب شوند

 220601  

  

  مترمربع  16،200

هاي تهيه و نصب سنگ  اضافه بها نسبت به رديف
هاي  پالك براي تهيه واجراي كامل اسكوپ در سنگ

  . سطوح قايمهاي گرانيت براي پالك بجز سنگ

 220602  

  

  مترمربع  24،600

هاي تهيه و نصب سنگ پالك ،  اضافه بهابه رديف
هاي  براي تهيه و اجراي كامل اسكوپ در سنگ

  .گرانيت براي سطوح قايم

 220603  

  

  مترمربع  26،000
هاي سنگ كاري قائم در صورتي  اضافه بها به رديف

  .كه سطح كار داراي انحنا باشد
 220604  

  

  مترمربع  32،500
اضافه بها به سنگ كاري سطوح افقي در صورتي كه 

  .سنگ در سقف درگاهي و پنجره نصب شود
 220605  

  

  مترمربع  182،000

هاي پالك  هاي سنگ كاري سنگ اضافه بها به رديف
در سطوح قائم وقتي بدون استفاده از مالت و به 

  .صورت خشك نصب شوند

 220606  

  

  مترمربع  20،900
اي كردن يا كلنگي كردن  فه بها براي تيشهاضا

  .هاي پالك سنگ
 220607  

  

  مترطول  11،800
، چفت و آبچكان    گرد كردن لبه سنگ، تعبيه شيار

  .هاي پالك بجز گرانيت براي هر مورد سنگ
 220608  

  

  مترطول  28،400
، چفت و آبچكان    گرد كردن لبه سنگ، تعبيه شيار

  .ي هر موردهاي پالك گرانيت برا سنگ
 220609  

  

  مترطول  44،400
متر و به   سانتي10تهيه و نصب قرنيز به ارتفاع 

  .متر از انواع سنگ تراورتن سفيد  سانتي1ضخامت 
 220701  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترطول  20،300
متر و به   سانتي10تهيه و نصب قرنيز به ارتفاع 

  .متر از انواع سنگ مرمريت  سانتي1ضخامت 
 220702  

  

  طولمتر  20،300
متر و به   سانتي10تهيه و نصب قرنيز به ارتفاع 

  .متر از انواع سنگ چيني  سانتي1ضخامت 
 220703  

  

  مترطول  37،400
متر و به   سانتي10تهيه و نصب قرنيز به ارتفاع 

  .متر از سنگ گرانيت كرم نهبندان  سانتي1ضخامت 
 220704  

  

 مترمربع  258،000

ي با سنگ هاي سنگ جدول و نصب ، حملتهيه
به همراه متر   سانتي6به ضخامت تراورتن سفيد، 

  .اجراي بتن تقويت و بند كشي با مالت ماسه سيمان

 801220  

  

 مترمربع  20،000

، به 220801ي افزايش ضخامت به رديف اضافه بها
  .متر اضافه ضخامت ازاي هر سانتي

 802220  

  

 مترمربع  436،000

با سنگ چيني هاي سنگي  جدول و نصب ، حملتهيه
به همراه اجراي بتن متر   سانتي6به ضخامت اليبيد، 

  .تقويت و بند كشي با مالت ماسه سيمان

 803220  

  

 مترمربع  48،000

، به 220803ي افزايش ضخامت به رديف اضافه بها
  .متر اضافه ضخامت ازاي هر سانتي

 804220  

  

 مترمربع  278،000

سنگ الشتر هاي سنگي با  جدول و نصب ، حملتهيه
به همراه متر   سانتي6به ضخامت ، )سياه(خاكستري 

  .اجراي بتن تقويت و بند كشي با مالت ماسه سيمان

 805220  

  

 مترمربع  25،000

، به 220805ي افزايش ضخامت به رديف اضافه بها
  .متر اضافه ضخامت ازاي هر سانتي

 806220  

  

 مترمربع  316،500

به ابعاد ) كيوبيك(سنگ مكعبي  و نصب ، حملتهيه
در كف با سنگ تراورتن سفيد، با متر  سانتي 10×10×10

  .مالت ماسه سيمان

901220  

  

 مترمربع  360،500

به ابعاد ) كيوبيك(سنگ مكعبي  و نصب ، حملتهيه
در كف با سنگ گرانيت شكالتي متر  سانتي 10×10×10

  .دره، با مالت ماسه سيمان خرم

902220  

  

 مترمربع  404،000

به ابعاد ) كيوبيك(سنگ مكعبي  و نصب ، حمليهته
در كف با سنگ گرانيت كرم متر  سانتي 10×10×10

  .نهبندان، با مالت ماسه سيمان

903220  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع  579،000

به ابعاد ) كيوبيك(سنگ مكعبي  و نصب ، حملتهيه
در كف با سنگ گرانيت يزد، با متر  سانتي 10×10×10

  .مالت ماسه سيمان

904220  
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    پالستيكي كارهاي.  سوم  و  بيست  فصل
  

    مقدمه
  

  .  است  منظور شدهها  در قيمت ، برابر مشخصاتها  كف  كردن  آماده  براي مواد الزم .1
 كسر يا  بت با  كمتر يا بيشتر باشد و از اينمتر ميلي 1/0تواند تا  ، مي  فصل  اين  مختلف هاي رديف در   شده  درج يها  ضخام حدود تغييرات .2

  . منظور نخواهد شد  بهايي اضافه
   و همپوشاني  موج  احتساب  بدون  شده  كار انجام  ظاهري  سطح230804 تا 230801  هاي رديف و نيز 230503 تا 230501  هاي رديف .3

  .گيرد  قرار مي  پرداخت مالك
  .است موردنظر   پولك گي برجست  محاسبه  بدون پوش  كف  ضخامت  پولكي يها پوش در مورد كف .4
  .  است  منظور شده  مربوط يها ، در قيمت  و برابر مشخصات  از هر نوع  واتراستاپ  نوارهاي  اتصال هزينه .5
  .  است  منظور شده  مربوط هاي رديف در   اضافي هايگرد ميل  استثناي  به  واتراستاپ  نصب  براي  الزم  و وسايل  مصالح  تمام بهاي .6
 ، در نظر گرفته شده U.P.V.C (Unplasticized Poly Vinyl Chloride)س  از جن231103 تا 231101 هاي رديفهاي مندرج در  نجرهپ. 7

  :استوداراي مشخصات زير 
  .است E.P.D.M  (Ethylene Propylene Diene Monomer) نوارهاي الستيكي براي آب بندي از نوع .7-1
  .فصل مربوط پرداخت مي شود بهاي چهارچوب فلزي جداگانه از ،ارچوب فلزي نصب شود در موارديكه پنجره روي چه.7-2
  شامل لواليي و سيستم دو جهت باز شوU.P.V.C هاي  ها براي انواع پنجره هاي در نظر گرفته شده در اين رديف قيمت. 7-3
)day & night (و ساير موارد طبق مشخصات فني است.  

و هر نوع رنگ پروفيل به انضمام ورق گالوانيزه ) بدون بهاي شيشه( شده براي پنجره با شيشه دو جداره  يادهاي رديفهاي   قيمت.7-4
  .تقويتي محاسبه شده است

 مربوط منظور شده است، ولي بهاي يراق هاي رديفدستمزد جاسازي و نصب يراق آالت مانند لوال، قفل و دستگيره در قيمت . 7-5
    .شود آالت جداگانه پرداخت مي

گيري    اندازه،پنجرهدر هر واحد  U.P.V.Cها، سطح شيشه خور هرقاب  ح پنجرهوگيري سط براي اندازه U.P.V.C هاي پنجرهدر انواع . 7-6
  .شود هاي مربوط پرداخت مي و حسب مورد از بهاي رديف

ژئوگريد توليد كننده اسـت كـه   ) Reduction Factors( ساله با اعمال ضرايب كاهشي 120) LTDS(مبناي تعيين مقاومت كششي نهايي . 8
 كنتـرل و تاييـد شـده        NCMA يـا    ,BS8006 AASHTOتوسط حداقل يك آزمايشگاه معتبر و مورد تاييد كارفرما و براساس دستورالعمل             

  .باشد
المللي  تيتوي بين تدوين شده توسط انسGM13، مشخصات ژئوممبران بر اساس استانداردهاي معتبر نظير استاندارد 231206  در رديف. 9

  . باشد ژئوسنتتيك مي
دار انتظار، تسمه گالوانيزه، ميخ  هاي گيره خوردگي و ادوات اضافي نصب از قبيل ورق اي بابت همپوشاني، پرت،  چين هيچ گونه هزينه. 10

  .شود هاي مربوط به ژئوگريدها، ژئوتكستايل و ژئوممبران پرداخت نمي در رديف و نظاير آن
 نباشد بهاي آن به تناسب افزايش ضخامت يا كاهش آن 231206خامت ژئوممبران برابر مشخصات مندرج در رديف چنانچه ض. 11

  .شود محاسبه و پرداخت مي
  .هاي اين فصل ژئوگريدي است كه مقاومت كششي نهايي آن در هردو جهت برابر باشد منظور از ژئوگريد دو سويه در رديف .12
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 150،500

، به )از نوع وينيل(تهيه و نصب كف پوش پالستيكي 
 .متر  ميلي5/1صورت رول و با ضخامت 

 230101 

  

  مترمربع  167،500
، به )از نوع وينيل(تهيه و نصب كف پوش پالستيكي 

  .متر  ميلي2صورت رول و با ضخامت 
 230102  

  

  عمترمرب  161،500
، به )از نوع وينيل(تهيه و نصب كف پوش پالستيكي 

  .متر  ميلي7/1صورت تايل به ابعادمختلف و ضخامت 
 230103  

  

  مترمربع  189،500
، به )از نوع وينيل(تهيه و نصب كف پوش پالستيكي 

  .متر  ميلي2صورت تايل به ابعاد مختلف و ضخامت 
 230104  

  

  مترمربع  168،500

، )از نوع وينيل(وش پالستيكي تهيه و نصـب كـف پ
 2به صورت رول با طرح پولكي و با ضخامـت 

  .متر ميلي

 230201  

  

  مترمربع  183،500

، )از نوع وينيل(تهيه و نصـب كـف پوش پالستيكي 
 5/2به صورت رول با طرح پولكي و با ضخامـت 

  .متر ميلي

 230202  

  

  مترمربع  224،500

، )از نوع وينيل(تهيه و نصـب كـف پوش پالستيكي 
 3به صورت رول با طرح پولكي و با ضخامـت 

  .متر ميلي

 230203  

  

  مترمربع  186،000

، )از نوع وينيل(تهيه و نصـب كـف پوش پالستيكي 
به صورت تايل به ابعاد مختلف با طرح پولكي و 

  .متر  ميلي2ضخامـت 

 230204  

  

  مترمربع  221،500

، )از نوع وينيل(تهيه و نصـب كـف پوش پالستيكي 
به صورت تايل به ابعاد مختلف با طرح پولكي و 

  .متر  ميلي3ضخامـت 

 230205  

  

  مترمربع  250،500
تهيه و نصب كف پوش الستيكي آجدار، به صورت 

  .متر  ميلي5/2رول و با ضخامت 
 230301  

  

  مترمربع  246،000
تهيه و نصب كف پوش الستيكي آجدار، به صورت 

  .متر  ميلي3 رول و با ضخامت
 230302  

  

  مترمربع  321،000
تهيه و نصب كف پوش الستيكي آجدار، به صورت 

  .متر  ميلي4رول و با ضخامت 
 230303  

  

  مترمربع  278،000
تهيه و نصب كف پوش الستيكي، به صورت تايل به 

  .متر  ميلي5/1ابعاد مختلف و ضخامت 
 230304  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  103،000
الستيكي ديوارها از نوع پروفيل تهيه و نصب پوشش پ

  .متر  سانتي10سي، به عرض . وي. پي
 230401  

  

  مترطول  10،000
. تهيه و نصب لبه پوشش پالستيكي، از نوع پروفيل پي

  .سي. وي
 230402  

  

  مترطول  16،100
. وي. تهيه و نصب نبشي پالستيكي، از نوع پروفيل پي

  .سي
 230403  

  

  مترطول  21،500
 10 قرنيز پي وي سي فشرده به ارتفاع تهيه و نصب

  .متر  ميلي5متر و ضخامت  سانتي
230404  

  

  مترمربع  116،000
سي به . وي. هاي موجدار پي تهيه و نصب ورق

  .متر  ميلي2ضخامت حدود 
 230501  

  

  مترمربع  25،100
هاي بدون موج پلي استايرن به  تهيه و نصب ورق

  .متر  ميلي3ضخامت حدود 
 230502  

  

  مترمربع  564،000
هاي بدون موج آكريليك به  تهيه و نصب ورق

  .متر   ميلي3ضخامت حدود 
 230503  

  

  مترمربع  21،800

سفيد با هر چگالي، ) يونوليت(تهيه ونصب پالستوفوم 
متر، باتمام وسايل  يا الوان به ضخامت يك سانتي

  .نصب بدون زيرسازي

 230601  

  

  مترمربع  9،110

متر كه   به ازاي هر سانتي230601ديف اضافه بها به ر
متر  متر اضافه شود، كسر سانتي به ضخامت يك سانتي

  .به تناسب محاسبه مي شود

 230602  

  

  مترمربع  4،350

به وزن ) فيلم پلي اتيلن(تهيه و نصب نايلون 
 گرم در متر مربع ، براي اطراف بتن و يا 150حدود

  .كارباقي بماندكارهاي مشابه آن، كه نايلون الزاما در 

 230701  

  

  مترمربع  70،600
هاي پالستيك تقويت شده با  تهيه و نصب ورق

  .متر  ميلي9/0دار به ضخامت حدود  فايبرگالس موج
 230801  

  

  مترمربع  135،500

هاي پالستيك تقويت شده با  تهيه و نصب ورق
 5/1فايبرگالس بدون موج به ضخامت حدود 

  .متر ميلي

 230802  

  

  مترمربع  88،000
هاي پالستيـك تقويـت شده با  تهيه و نصـب ورق

  .متر  ميلي5/1دار به ضخامـت حدود  فايبرگالس موج
 230804  

  

  مترطول  70،500
متر،   سانتي15تهيه و نصب واتر استاپ به عرض 

  .سي. وي. ازجنس پي
 230901  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترطول  3،540
متر  ، براي هر سانتي230901اضافه بها به رديف 

  .متر  سانتي15ضافه بر ا
 230902  

  

  مترطول  96،300
متر،   سانتي15تهيه و نصب واتر استاپ به عرض 

  .ازجنس الستيك
 230903  

  

  مترطول  6،340
متر  ، براي هر سانتي230903اضافه بها به رديف 

  .متر  سانتي15اضافه بر 
 230904  

  

  كيلوگرم  119،500
ن براي عبور تهيه و جاگذاري غالف پالستيكي در بت

  .لوله و ساير مصارف
 231001  

  

  كيلوگرم  75،000
كاري و جاگذاري لوله پالستيكي براي  تهيه، سوراخ

  .زهكشي
 231002  

  231003  .تهيه و نصب پله فوالدي با روكش پروپيلن  عدد  90،500  
  

  مترمربع  1،490،000
، تا U.P.V.Cتهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل 

  .تر مربعم/. 75مساحت 
231101  

  

  مترمربع  1،004،000
، به U.P.V.Cتهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل 

  . متر مربع2تا /. 75مساحت بيش از 
231102  

  

  مترمربع  780،500
، به U.P.V.Cتهيه، ساخت و نصب پنجره با پروفيل 

  . متر مربع2مساحت بيش از 
231103  

  

  مترمربع  56،200

ئوگريد تك سويه مسلح كننـده      تهيه مصالح و اجراي ژ    
 ســاله در LTDS (120(خــاك داراي مقاومــت نهــايي 

ــزان ) PH < 4 > 9(محــيط خــاكي  ــه مي  KN/m 20ب
جهت ساخت ديوارهاي حايل خاك مـسلح و تـسليح          

 .ها شيب

231201  

  

  مترمربع  41،100

ــويه داراي     ــد دو س ــراي ژئوگري ــصالح و اج ــه م تهي
 يط خـاكي   سـاله در محـ     LTDS (120(مقاومت نهايي   

) 9 < PH < 4 ( ــزان ــه مي  جهــت تثبيــت KN/m 5ب
 .بسترهاي سست، با تالقي و غيره

231202  

  

  مترمربع  10،100

 بـه ازاي    231202 و   231201هـاي     اضافه بها به رديف   
 افــزايش در مقاومــت كشــشي نهــايي KN/m5 هــر 

)LTDS (120ساله  . 

231203  

  

  مترمربع   

كـه     زماني 231202 و   231201هاي    اضافه بها به رديف   
  يــا اســيدي PH < 9ژئوگريــد در محــيط قليــايي   

 4 < PHاستفاده گردد . 

231204  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع   
 Wrap-aroundاضافه بها نصب ژئوگريـد در نماهـاي         

  .شود بابت متراژي كه در نما ديده مي
231205  

  

  مترمربع  90،000

 )زمين غشا(تهيه مصالح و اجراي ژئوممبراين 
  يلن سنگين از جنس پلي ات

) high density poly ethylene ( 1به ضخامت 
هاي مختلف،  متر براي عايق كاري سطوح و سازه ميلي

هاي فاضالب و  مانند مخازن آب، سدها، حوضچه
  .استخرهاي كشاورزي

231206  

  

  مترمربع  86،500

) زمين پارچه(تهيه مصالح و اجراي ژئوتكستايل بافته 
يوتن بر متر طول و  كيلو ن100با مقاومت كششي 

به منظور افزايش ظرفيت باربري و % 12كرنش حداكثر 
 .تسليح خاك

231207  

  

  مترمربع  6،730
 50 به ازاي هر 231207بها به رديف  اضافه 

  .كيلونيوتن افزايش در مقاومت كششي در هر جهت
231208  
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    شيشه نصب  و برش.   وچهارم  بيست  فصل
  

    مقدمه
  
  .شود  مي  انجام  آن  قاب  ابعاد داخلي ها، از روي  شيشه  سطوح گيري اندازه .1
 مورد و   به  بطانه بسته و، نوار پالستيكي  سيليكون  چسب  و مصرف ، تهيه كردن ، قواره گيري  اندازه ، هزينه  فصل  اين هاي رديف  در تمام .2

  .  است  كار، منظور شده  كامل  اجراي  براي الزم   و ساير عملياتها  مجدد آن  زهوارها و بستن  بازكردن همچنين
  .شود   و بيشتر باشد مي  متر مربع05/0   آن  از قطعات  هر يك  مساحت  كه خوري  شيشه  سطوح  شامل  فصل  اين هاي رديف  بهاي .3
  .  است  داخل  ساخت هاي  شيشه ع از نو240402 و 240401  هاي رديف  استثناي  به  فصل  در اين  شده  در نظر گرفته هاي شيشه .4
 منحنيهاي خم و برش  هاي آن شامل شيشه  مستقيم است و قيمتها هاي مندرج در اين فصل از نوع مسطح بوده و برشكاري آن شيشه .5

  . نيست
   طريق  به  دوجداره  شيشه شود كه  مي  پرداخت  و موقعي  شده ها درنظر گرفته  شيشه  كردن  دستمزد دوجداره  براي240706  رديف .6

  .شود  مي  پرداخت  فصل  همين هاي رديف از   و ضخامت  نوع  به  بسته  مصرفي هاي  شيشه  هر مترمربع بهاي.  شود  دوجداره صنعتي
 ها  بلوك  نصب اي و يا آرماتور بر ، تسمه  مانند قوطي  فوالدي  مصالح  چنانچه  است اي  شيشه يها  بلوك  به  مربوط  كه240503  در رديف .7

  .شود  مي  پرداخت  جداگانهها  آن  باشد بهاي كاربرد داشته
  .هزينه هوا و يا گازهاي ديگر بين دو جدار شيشه در نظر گرفته شده است 240706  در رديف .8
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمربع 130،000

ري ساده با چسب مت  ميلي3تهيه و نصب شيشه 
 .سيليكون

 240101 

  

  مترمربع  132،500
متري ساده با چسب   ميلي4تهيه و نصب شيشه 

  .سيليكون
 240102  

  

  مترمربع  157،500
متري ساده با چسب   ميلي5تهيه و نصب شيشه 

  .سيليكون
 240103  

  

  مترمربع  177،000
متري ساده با چسب   ميلي6تهيه و نصب شيشه 

  .سيليكون
 240104  

  

  مترمربع  215،000
متري ساده با چسب   ميلي8تهيه و نصب شيشه 

  .سيليكون
 240105  

  

  مترمربع  225،500
متري ساده با چسب   ميلي10تهيه و نصب شيشه 

  .سيليكون
 240106  

  

  مترمربع  157،000
متري مشجر با چسب   ميلي4تهيه و نصب شيشه 

  .سيليكون
 240201  

  

  مترمربع  256،500
متري مشجر با چسب   ميلي6 و نصب شيشه تهيه

  .سيليكون
 240202  

  

  مترمربع  295،000
متري مشجر با چسب   ميلي10تهيه و نصب شيشه 

  .سيليكون
 240203  

  

  مترمربع  264،000
 4به ضخامت ) سكوريت(تهيه و نصب شيشه نشكن 

  .متر با نوار پالستيكي ميلي
 240301  

  

  مترمربع  319،000
 5به ضخامت ) سكوريت(يشه نشكن تهيه و نصب ش

  .متر با نوار پالستيكي ميلي
 240302  

  

  مترمربع  332،500
 6به ضخامت ) سكوريت(تهيه و نصب شيشه نشكن 

  .متر با نوار پالستيكي ميلي
 240303  

  

  مترمربع  383،500
 8به ضخامت ) سكوريت(تهيه و نصـب شيشه نشكن 

  .متر با نوار پالستيكي ميلي
 240304  

  

  مترمربع  424،500
به ضخامت ) سكوريت(تهيه و نصـب شيشه نشكن 

  .متر با نوار پالستيكي  ميلي10
 240305  

  

  مترمربع  392،500

اعم از ثابت با ) سكوريت(تهيه و نصـب شيشه نشكن 
متر كه در داخل قاب نصب   ميلي10بازشو به ضخامت 

  .آالت و اتصاالت شود بدون لوال، يراق نمي

 240306  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  242،000
) بازتابنده(متري رفلكتيو   ميلي4تهيه و نصب شيشه 

  .رنگي
 240401  

  

  مترمربع  426،500
) بازتابنده(متري رفلكتيو   ميلي6تهيه و نصب شيشه 

  .رنگي
 240402  

  

  مترمربع  343،000

متر   سانتي15×15اي به ابعاد  تهيه و نصب آجر شيشه
بكه فلزي جداگانه ش(با مالت دوغاب مربوط در كف 

  ).شود پرداخت مي

 240501  

  

  مترمربع  235،000

متر   سانتي20×20اي به ابعاد  تهيه و نصب آجر شيشه
شبكه فلزي جداگانه (با مالت دوغاب مربوط در كف 

  ).شود پرداخت مي

 240502  

  

  مترمربع  2،652،000
اي تو خالي مخصوص  هاي شيشه تهيه و نصب بلوك

  .متر  سانتي8لف و ضخامت نما به ابعاد مخت
 240503  

  

  مترمربع  41،300
مات كردن شيشه به طريق (سند بالست كردن شيشه 

  ).ماسه پاشي
 240601  

  

  مترمربع  22،800
، اگر  240106 تا 240101هاي  اضافه بها به رديف

  .شيشه به صورت فلوت باشد
 240701  

  

  مترمربع  87،300
 240201،  240106ا  ت240101هاي  اضافه بها به رديف

  .ها رنگي باشد  كه شيشه  در صورتي240202و 
 240702  

  

  مترمربع  74،400
، اگر  240305 تا 240301هاي  اضافه بها به رديف

  .هاي سكوريت رنگي باشند شيشه
 240703  

  

  مترمربع  125،000
، در صورتي كه  240306هاي  اضافه بها به رديف

  .شيشه رنگي باشد
 240704  

  

  كيلوگرم  5،890

، در  240305 تا 240301هاي  اضافه بها به رديف
صورتي كه در نصب شيشه بجاي نوار، از چسب 

  .سيليكون استفاده شود

 240705  

  

  مترطول  37،100

هاي تهيه و نصب شيشه اگر  اضافه بها نسبت به رديف
شيشه به صورت دوجداره تهيه و مصرف شود، 

  . دوجداره شدهبرحسب محيط شيشه

 240706  

  

  مترمربع  -8،380

 240201 و 240106 تا 240101هاي  كسر بها به رديف
، در صورتي كه بجاي چسب سيليكون از 240203تا 

  .نوار پالستيكي استفاده شود

 240707  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  -27،400

 240201 و 240106 تا 240101هاي  كسر بها به رديف
ز اي چسب سيليكون اج، در صورتي كه ب240203تا 

  .بطانه استفاده شود

 240708  

  240801  .دو شيشه مسطح) Lamination(اليه كاري   مترمربع  151،000  
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    آميزي رنگ.  پنجم  و  بيست  فصل
  

    مقدمه
  
   شده گرفته، در نظر  آميزي  رنگ  براي  سطوح سازي  منظور آماده  به  زدن  يا سمباده  برس ، هزينه  ضد زنگ  رنگ  اجراي هاي رديفدر  .1

   آن باشد، بهاي  داشته زدايي  زنگ  كارفرما، نياز بهتاييد مشاور و   مهندس  با تشخيص زدگي  زنگ  علت  به  فلزي  سطوح چنانچه.  است
  . خواهد شد  پرداخت زدايي  زنگ هاي رديف مورد از  برحسب

   وزن  برحسب250301   رديف  و قيمت  شده زدايي  زنگ  فلزي  كارهاي  وزن ، بر حسب250203 و 250201، 250101  هاي رديف  قيمت .2
  .شود  مي  پرداخت  شده  زده  رنگ  فلزي كارهاي

  .شود  مي  زير انجام هاي رديف   مورد طبق ، بر حسب  نقاشي  سطوح گيري اندازه .3
  .شود  مي گيري ، اندازه  شده  زدايي  و زنگ آميزي  رنگ سطوح .1ـ3
 از   خور بيش  رنگ  عضوهاي  گسترده  سطح شوند، مگر آنكه  مي  رو، محاسبه  يك  و چوبي  فلزي ها، خرپاهاي ها، پنجره نردهها،  شبكه .2ـ3

ها،   شبكه آميزي  رنگ  اجراي  صعوبت  جبران براي. گيرد  قرار مي  خور، مالك  رنگ  گسترده ، سطح  صورت  در اين  رو باشد كه  يك سطح
  .شود  مي  درصد اضافه15   مربوط  رديف  قيمت ا بهها و خرپاه نرده

 از  خور بيش  شيشه  سطح  كه شود، مگر وقتي خور ازدو رو كسر مي  شيشه  باشند، سطح  خور داشته  شيشه  سطح  كه در مورد درهايي .3ـ3
  . خواهد شد  رو محسوب  يك ، مانند پنجره  صورت  در اين  در باشد كه  سطح نصف

  . خواهد آمد عمل  بهها  موج  سطح گيري  اندازه ، بر اساس)  موجدار آزبست يها مانند ورق( موجدار   سطوح آميزي  رنگ پرداخت .4
 زير  شرح  ، به  الكل كلير و الك استر، سيلرو ، پلي  ماهوتي ، پالستيك ، پالستيك ماهوتي ، روغني  روغني آميزي  رنگ  عمليات  انجام مراحل .5

  . است
   روغني ، آستر با رنگ زدن ، سمباده كاري ، بطانه ، ضدزنگ زدن  يا برس  سمباده ، شامل  فلزي  كارهاي  روي  اكليلي  يا روغني  روغني رنگ .1ـ5

  .  است  رويه  و رنگها گيري  لكه  روي زني ، سمباده  با بطانه گيري  و لكه يا اكليلي
،   با بطانه  گيري ، لكه ، استرزني  بطانه  روي زني ، سمباده كشي ، بطانه اليف ، روغن زني سمباده  ، شامل  چوبي  كارهاي  روي  روغني رنگ .2ـ5

  .  است  رويه  و رنگها گيري  لكه  روي زني سمباده
   روي زني ، سمباده نه با بطا گيري ، استر، لكه زني ، سمباده كاري ، بطانه  اليف ، روغن زني  سمباده ، شامل  گچي  سطوح  روي  روغني رنگ .3ـ5

  .  است  رويه  و رنگها گيري لكه
  .  است ، آستر و رويه ، آسترماهوتي  بطانه  روي زني ، سمباده كاري ، بطانه  اليف ، روغن زني  سمباده ، شامل  ماهوتي  روغني رنگ .4ـ5
،   با بطانه گيري ، لكه  پالستيك ، آستر با رنگ زني ، سمباده اريك ، بطانه  اليف ، روغن زني  سمباده ، شامل  گچي  سطوح  روي  پالستيك رنگ .5ـ5

  .  است  رويه ها و رنگ  لكه زني سمباده
  .  است  و آستر و رويه ، آسترماهوتي زني ، سمباده كاري ، بطانه  اليف ، روغن زني  سمباده ، شامل  ماهوتي  پالستيك رنگ .6ـ5
  .  است ، آستر و رويه گيري ، لكه زني ه سمباد  شامل  پالستيك  نيمه رنگ .7ـ5
   سفيد و شير پوليش  قرمز، پوليش  موردنياز، پوليش  با نمرات  زدن استر، پوست  پلي ، رنگ كاري ، بطانه زدن  پوست استر، شامل  پلي رنگ .8ـ5

  .  است و پرداخت
ها و   لكه زني ، سمباده  با بطانه گيري ، لكه ، سيلركاري  بطانه  روي زني ، سمباده كاري ، بطانه زني ، سمباده كاري  ليسه سيلر و كلير، شامل .9ـ5

  .  است كليركاري
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  ، سمباده  با بطانه گيري ، لكه  و الكل ، آستر الك  بطانه  روي  زني ، سمباده كاري ، بطانه  زني ، سمباده كاري  ليسه ، شامل  الكل  الك رنگ .10ـ5
  .  است  آن  و پرداخت كل ال  الك ها، رويه  لكه زني

  .شود  مي  انجام  شده  رنگ  طول  براساس  و متناوب  منقطع  كشي  خط هاي رديف  گيري اندازه .6
،   دستور كارفرما ضخامت  طبق  ميباشد و چنانچه  ميكرون140 برابر با 250303   در رديف  شده تعيينخشك    قشرهاي  ضخامت جمع .7

  .شود  مي  مزبور محاسبه  متناسباً از رديف  آن كمتر يا بيشتر شود بهاي
 آميزي روي سطوح سيماني و بتني كاربرد دارد و شامل رزين امولزيوني از نوع اكريالت،  ي رنگ برا250703   در رديف مصالح مندرج .8

  .استاكسيد تيتانيوم، كربنات كلسيم و مواد فرعي ديگر 
  .شود ميه ازاي هر قشر، جداگانه محاسبه و پرداخت ، ب250311 و 092503، 250307  هاي  رديف اضافه بهاي .9
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 كيلوگرم 285

هاي فلزي و  اسكلت) زنگ زدايي( يا برس زدن سمباده
  .گرد يا ميل

 250101 

  

  مترمربع  7،740
ه كارهاي فلزي ب) زنگ زدايي( يا برس زدن سمباده

  .گرد هاي فلزي و ميل استثناي اسكلت
 250102  

  

  كيلوگرم  1،570
گرد به روش  هاي فلزي و يا ميل  زدايي اسكلتزنگ

  ).سندبالست(ماسه پاشي 
 250201  

  

  مترمربع  34،600
هاي   زدايي كارهاي فلزي به استثناي اسكلتزنگ

  ).سندبالست(گرد، به روش ماسه پاشي  فلزي و ميل
 250202  

  

  كيلوگرم  2،110
هاي فلزي، به روش ساچمه پاشي   زدايي اسكلتزنگ

  ).شات بالست(
 250203  

  

  مترمربع  47،000
هاي   زدايي كارهاي فلزي به استثناي اسكلتزنگ

  ).شات بالست(فلزي، به روش ساچمه پاشي 
 250204  

  

  كيلوگرم  550
 مصالح و اجراي يك دست رنگ ضد زنگ روي تهيه

  .اسكلت فلزي
 250301  

  

  مترمربع  16،900
 مصالح و اجراي يك دست رنگ ضد زنگ روي تهيه

  .هاي فلزي كارهاي فلزي به استثناي اسكلت
 250302  

  

  مترمربع  75،100

 مصالح و اجراي رنگ اپوكسي براي مخازن و تهيه
ساير كارهاي فلزي، شامل دوقشر ضد زنگ براي 

  .اپوكسي، يك قشرآستر و يك قشر رويه

 250303  

  

  مترمربع  60،300
 مصالح و اجراي رنگ روغني كامل روي كارهاي تهيه
  .فلزي

 250304  

  

  مترمربع  64،100
 مصالح و اجراي رنگ اكليلي كامل روي كارهاي تهيه
  .فلزي

 250305  

  

  مترمربع  88،900

تهيه مصالح و اجراي رنگ اپوكسي به طريق بدون هوا 
)air less(ر قشر ، روي كارهاي فلزي در سه قشر، ه

  . ميكرون25به ضخامت خشك 

250306  

  

  مترمربع  3،170
 ميكرون سه به ازاي هر 250306اضافه بها به رديف 

  . هر قشربه ازاي ،اضافه ضخامت
250307  

  

  مترمربع  85،700

 به طريق بدون زينك ريچتهيه مصالح و اجراي رنگ 
، روي كارهاي فلزي در سه قشر، هر )air less(هوا 

  . ميكرون25 ت خشكقشر به ضخام

250308  



  آميزي رنگ. بيست و پنجمفصل 
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

  
 

 145

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  3،050
 به ازاي هر سه ميكرون 250308اضافه بها به رديف 

  .هر قشر به ازاياضافه ضخامت، 
250309  

  

  مترمربع  83،300

 به طريق بدون هوا الكيديتهيه مصالح و اجراي رنگ 
)air less( روي كارهاي فلزي در سه قشر، هر قشر ،

  . ميكرون25به ضخامت خشك 

250310  

  

  مترمربع  2،790
 به ازاي هر سه ميكرون 250310اضافه بها به رديف 

  .قشر به ازاياضافه ضخامت، 
250311  

  

  مترمربع  59،700
 مصالح و اجراي رنگ روغني كامل روي در و تهيه

  .ساير كارهاي چوبي
 250401  

  

  مترمربع  379،000
  مصالح و رنگ آميزي كارهاي چوبي با رنگ پليتهيه

  .استر كامل
 250402  

  

  مترمربع  58،700
 مصالح و اجراي رنگ الك الكل روي كارهاي تهيه

  .چوبي
 250403  

  

  مترمربع  64،000
 مصالح و اجراي سيلر و كليركاري كامل روي تهيه

  .كارهاي چوبي
 250404  

  

  مترمربع  47،300
 مصالح و اجراي رنگ روغني كامل روي اندود تهيه

  .ها فگچي ديوارها و سق
 250501  

  

  مترمربع  41،100
 مصالح و اجراي رنگ پالستيك كامل روي اندود تهيه

  .ها گچي ديوارها و سقف
 250502  

  

  مترمربع  13،700
 مصالح و اجراي رنگ نيم پالستيك كامل روي تهيه

  .ها اندود گچي ديوارها و سقف
 250503  

  

  مترمربع  52،400
اهوتي كامل  مصالح و اجراي رنگ پالستيك متهيه

  .ها روي اندود گچي ديوارها و سقف
 250504  

  

  مترمربع  60،700
 مصالح و اجراي رنگ روغني ماهوتي كامل روي تهيه

  .ها اندود گچي ديوارها و سقف
 250505  

  

  مترمربع  28،500
 مصالح و اجراي رنگ آميزي با رنگ اكليل نسوز، تهيه

  .شامل آستر و رويه
 250506  

  

  لمترطو  8،100
 مصالح و اجراي خط كشي منقطع و متناوب به تهيه

  .هاي ترافيك متر، با رنگ  سانتي12عرض 
 250601  

  

  مترطول  7،970
 مصالح و اجراي خط كشي متصل و مداوم به تهيه

  .هاي ترافيك متر، با رنگ  سانتي12عرض 
 250602  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  247،500
 مصالح و اجراي رنگ آميزي سطوح آسفالت و تهيه

  .بتن با رنگ دوجزئي مانند خط عابر پياده
 250603  

  

  مترمربع  24،800

 مصالح و اجراي رنگ آميزي روي سطوح تهيه
، با رنگ روغني )آزبست(صفحات سيمان و پنبه نسوز 

  .شامل آستر و رويه

 250701  

  

  مترمربع  31،700

 مصالح و اجراي رنـگ آميزي در نماهاي سيماني تهيه
، شامل )كوپليمر(ولزيوني هم بسپار و بتني با رنگ ام

  .دو قشر آستر و يك قشر رويه

 250702  

  

  مترمربع  33،100

تهيه مصالح و اجراي رنـگ آميزي در نماهاي سيماني 
و بتني با رنگ رزيني اكريليك و حالل آب شامل يك 

  .قشر پرايمر يك قشر آستر و يك قشر رويه

250703  
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    و اساس زير اساس.   وششم  بيست  فصل
  

    مقدمه
  
  .  خواهد گرفت ، صورت  شدن  از كوبيده  قشرها پس ها و حجم  ابعاد نقشه  بر اساسها گيري ، اندازه  فصل  اين هاي رديف  در تمام .1
  ، حمل  بارگيري  براي اي  جداگانه  گيرد، هزينه  متعدد صورت دفعات  به  و باراندازي ، حمل  بارگيري  انجام ، هر گاه  فصل  اين هاي رديفدر  .2

  .  نيست  پرداخت ، قابل  اضافي و باراندازي
3. PIاست9، حداكثر 260701   رديف موضوع)  توونان ( اي  رودخانه  مصالح  مجاز براي  .  
 مشاور   مهندس ستر، توسط ب منظور تحكيم  به  مصالح  و جايگزيني  برداشت  و ميزان  اجرا، نوع ه مورد، نحو ، برحسب  لجني يها در زمين .4

 مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحكيم ، پس  ياد شده  اجرايي عمليات. شود  مي  اجرا گذاشته  كارفرما به  از تصويب پيشنهاد و پس
  .گيرد  قرار مي  پرداخت  كارفرما، مالكتاييد از   و پس  شده مجلس صورتپيمانكار، 

بها   فهرست  اين  سوم  در فصل260701   رديف موضوع)  توونان ( اي  رودخانه  مصالح  و كوبيدن  پاشي  آب،  پخش  به  مربوط هاي رديف .5
  .  است  شده بيني پيش
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 مترمكعب 108،000

اي با دانه   مصالح زيراساس ازمصالح رودخانهتهيه
  .متر  ميلي50بندي صفر تا 

 260101 

  

  مترمكعب  112،500
اي با دانه   مصالح زير اساس از مصالح رودخانهتهيه

  .متر  ميلي38بندي صفر تا 
 260102  

  

  مترمكعب  113،000
اي با دانه   مصالح زير اساس از مصالح رودخانهتهيه

  .متر  ميلي25بندي صفر تا 
 260103  

  

  مترمكعب  130،000

اي با دانه بندي  ح رودخانه مصالح اساس از مصالتهيه
 درصد مصالح 50متر، وقتي كه حداقل   ميلي50صفر تا

  . در يك وجه شكسته باشد4مانده روي الك نمره 

 260301  

  

  مترمكعب  132،500

اي با دانه بندي   مصالح اساس از مصالح رودخانهتهيه
 درصد 50متر، وقتي كه حداقل   ميلي38صفر تا 

 در يك وجه شكسته 4ره مصالح مانده روي الك نم
  .باشد

 260302  

  

  مترمكعب  133،500

اي با دانه بندي   مصالح اساس از مصالح رودخانهتهيه
 درصد 50متر، وقتي كه حداقل   ميلي25صفر تا 

 در يك وجه شكسته 4مصالح مانده روي الك نمره 
  .باشد

 260303  

  

  مترمكعب  3،910

 ، در 260303 تا 260301هاي   بها به رديفاضافه
 4صورتي كه درصد شكستگي مصالح روي الك نمره 

 درصد اضافه 5 به ازاي هر( درصد باشد 50بيشتر از 
  ).درصد شكستگي يك بار

 260401  

  

  مترمكعب  19،000

 آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي زير پخش،
 100متر، با حداقل   سانتي15اساس به ضخامت تا 

  .درصد تراكم به روش آشو اصالحي

 260601  

  

  مترمكعب  14،100

 آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي زير پخش،
 95متر، با حداقل   سانتي15اساس به ضخامت تا 

  .درصد تراكم به روش آشو اصالحي

 260602  

  

  مترمكعب  16،800

 آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي زير پخش،
متر، با حداقل   سانتي15اساس به ضخامت بيشتر از 

  .درصد تراكم به روش آشو اصالحي 100

 260603  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمكعب  25،300

 آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي اساس به پخش،
 درصد تراكم 100متر، با حداقل   سانتي10ضخامت تا 

  .به روش آشو اصالحي

 260604  

  

  مترمكعب  23،000

 آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي اساس به پخش،
 100متر، با حداقل   سانتي15  تا10ضخامت بيشتر از 

  .درصد تراكم به روش آشو اصالحي

 260605  

  

  مترمكعب  105،500

براي تحكيم بستر راه ) تونان(اي   مصالح رودخانهتهيه
و محوطه، يا اجراي قشر تقويتي در زير سازي راه و 

  .محوطه

 260701  
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   آسفالت.  هفتم  و  بيست  فصل
  

    مقدمه
  
، باراندازي در محل مصرف و اجراي  كيلومتر30 تا  حملتهيه آسفالت از كارخانه ،  هزينهآسفالتي در اين فصل   ايه رديفبهاي در  .1

  .شود  مي  پرداخت  و نقل  حمل  فصلدر ر طبق رديف مربوط كيلومتر ب30 و هزينه حمل مازاد بر است  شده   در نظر گرفتهآسفالت
 براي اجراي پريمكت و تك مصرفيو همچنين قير   سفالتمل مصالح سنگي وقير مربوط به آحمل ديگري از بابت حهزينه هيچگونه  .2

  .نيستكت قابل پرداخت 
   مصالح بندي  و دانه ، بايد جنس  از مصرف قبل.  شود  تهيه  فني ها و مشخصات  در نقشه  شده  درج  مشخصات ، بايد طبق  مصرفي آسفالت .3 

  . مشاور برسد  مهندستاييد ، به  قير آن ن و ميزا  نوع  و همچنين سنگي
 در حد   ضخامت  كسري  كه گيرد و در صورتي  مي  صورت  و مشخصات  نقشه ، طبق  از كوبيدگي ، پس  آسفالت  ضخامت گيري اندازه .4

  .شود  مي  كار كم  از بهاي  نسبت همان مجاز باشد، به
   . ، مورد نظر نيست  طبيعي  و شكستگي  است  مصنوعي ، شكستگي  فصل اين  هاي رديف در   سنگي  مصالح منظور از شكستگي .5
  .شود  مي  محاسبهمتر سانتي   يك نسبت ، بهمتر سانتي، كسر   آسفالتي هاي رديفدر  .6
 و پرداخت  ت اس  منظور شده  مربوط هاي رديف   در قيمت كت  زير تك  سطح  و تميز كردن  پريمكت  زيرين  سطح  جارو كردن هزينه .7

  .باشد هاي مربوط منوط به جاروكردن و تميزكردن سطح زيرين پريمكت و تك كت مي بهاي رديف
  .شود  مي  درصد پرداخت30  اضافه  به  فصل  اين هاي رديف مورد،   موجود، بر حسب  آسفالتي  سطوح گيري  لكه براي .8
   قشرهاي  و براي  كيلوگرم9/0   آسفالتي  اساس  براي  آسفالتي  بتنمتر سانتي   يك تضخام  به  هر متر مربع ، مقدار قير براي  فصل در اين .9

نظام فني اجرايي معاونت  دفتر 55   شماره نشريه (  ساختماني  كارهاي  و عمومي  فني  در مشخصات  شده  تعيين ميزان بيندر و توپكا به
 1/0 هر   مجاز مقدار قير تغيير كند، براي يها  و رواداري  كارگاهي  فرمول بر اساس   كه در صورتي.   است  شده ، محاسبه) نظارت راهبردي

  . خواهد شد ، استفاده270403 و 270402  هاي رديف مورد از  ، بر حسب  آسفالتي  بتنمتر سانتي   يا كسر قير در هر متر مربع  اضافه كيلوگرم
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

 كيلوگرم 22،200

با قير ) پريمكت(تهيه مصالح و اجراي اندود نفوذي 
  .محلول

 270101 

  

  كيلوگرم  22،400
با قير ) تك كت(تهيه مصالح و اجراي اندود سطحي 

  .محلول
 270201  

  

  مترمربع  32،600

 و اجراي بتن آسفالتي باسنگ شكسته ازمصالح تهيه
بندي  ، هر گاه دانهقيرياي براي قشر اساس  رودخانه

متر باشد، به ازاي هر   ميلي5/37مصالح صفر تا 
  .مترضخامت آسفالت سانتي

 270301  

  

  مترمربع  32،700

 و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شكسته از مصالح تهيه
، هر گاه دانه بندي قيرياي براي قشر اساس  رودخانه

متر باشد، به ازاي هر   ميلي25مصالح صفر تا 
  .تر ضخامت آسفالتم سانتي

 270302  

  

  مترمربع  36،100

تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شكسته از مصالح 
، هر گاه دانه بندي )بيندر(اي براي قشر آستر  رودخانه

متر  ازاي هر سانتي متر باشد، به  ميلي25مصالح صفر تا 
  .ضخامت آسفالت

 270303  

  

  مترمربع  36،100

ي با سنگ شكسته از مصالح تهيه و اجراي بتن آسفالت
، هر گاه دانه بندي )بيندر(اي براي قشر آستر  رودخانه

متر  ازاي هر سانتي متر باشد، به  ميلي19مصالح صفر تا 
  .ضخامت آسفالت

 270304  

  

  مترمربع  39،200

تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شكسته ازمصالح 
نه بندي ، هر گاه دا)توپكا(اي براي قشر رويه  رودخانه

متر  متر باشد، به ازاي هر سانتي  ميلي19مصالح صفر تا 
  .ضخامت آسفالت

 270305  

  

  مترمربع  39،300

تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنگ شكسته از مصالح 
، هر گاه دانه بندي )توپكا(اي براي قشر رويه  رودخانه

ازاي هر  متر باشد، به  ميلي5/12مصالح صفر تا 
  .ت آسفالتمتر ضخام سانتي

 270306  

  

  مترمربع  1،330

، 270306 تا 270301هاي   بها نسبت به رديفاضافه
 كيلوگرم قير مصرفي در هر متر 1/0بابت اضافه هر 

  .متر ضخامت مربع آسفالت، به ازاي هر سانتي

 270402  



  آسفالت. بيست و هفتم فصل
  1392فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 

  
 

 152

  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  مترمربع  -1،330

، بابت 270306 تا 270301هاي   به رديفكسربها
ر مصرفي در هر مترمربع  كيلوگرم قي1/0كسر هر 

  .متر ضخامت آسفالت به ازاي هر سانتي

 270403  

  

  مترمربع  5،060

، در 270306 تا270303هاي   به رديفاضافه بها
روها و معابر با عرض  صورتي كه آسفالت در پياده

  . متر اجرا شود2كمتر از 

 270404  

  

  مترمربع  102،500
خش و كوبيدن  و اجراي آسفالت بام، به انضمام پتهيه

  .متر  سانتي2آن به ضخامت 
 270501  

  

  مترمربع  43،900
متر   براي هر يك سانتي270501 بها به رديف اضافه

  .افزايش ضخامت
 270502  

  

  دسيمتر مكعب  7،450
هاي بتني   مصالح و پركردن درزهاي كف سازيتهيه

  .با ماسه آسفالت
 270503  
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    ونقل حمل.   و هشتم  بيست  فصل
  

    مقدمه
  
   تا محل  از انبار كارگاه  كيلومتر، و همچنين30  ، تا فاصله  تا انبار كارگاه  تحويل  از محل  مصالح  و باراندازي ، حمل  بارگيري هزينه .1

 ، تنها براي كيلومتر30 مازاد بر   حمل  و هزينه  است  شده  بها در نظر گرفته  فهرست  اين يها  ساير فصل هاي رديف   در قيمت مصرف
  هاي بتني پيش ساخته ماشيني  پرسي، آسفالت، جدول، آجر،  سيمانقطعات فوالدي سرد گالوانيزه شده، ، )  و نهم  هفتم هاي فصل ( آالت آهن

ير  سا شود و براي  مي  پرداخت  فصل  اين هاي رديف   مورد بر اساس  بر حسب  سنگي و توونان مصالحساخته،  هاي بتني پيش  كفپوش 
  . نخواهد شد  پرداخت اي  جداگانه  حمل  هزينه گونه ، هيچ مصالح

   زير تعيين  شرح گيرد، به  قرار مي  كيلومتر مورد استفاده30 مازاد بر   حمل  هزينه  در محاسبه  كه1 بند   موضوع  از مصالح مقادير هر يك .2
  .  يا ساير موارد نيست  مقادير مصالح  محاسبه  استناد براي  و قابل  است حمل  هاي  هزينه  احتساب  تنها براي  شده مقادير تعيين. شود مي
   سيمان .1ـ2
هاي بتني پيش ساخته  و جدول   سبك  از بتن  ساخته  پيش  بتني يها  بلوك استثناي  به  بتني ساخته  پيش  و قطعات  بتن  تهيه  براي سيمان .1ـ1ـ2

  :ساخته هاي بتني پيش و كفپوش  ماشيني پرسي
، حجم مالت براي نصب قطعات پيش شود  مي ، محاسبه  سيمان د اتالف درص6  اضافه  به  در بتن  عيار سيمان ، بر اساس  مقدار سيمان

  .شود ساخته به حجم اين قطعات اضافه مي
  :  بنايي  كارهاي  مالت  تهيه  براي سيمان .2ـ1ـ2

 به ،  بنايي  در كارهاي  مالت  و حجم  شده ، محاسبه  سيمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به الت در م  عيار سيمان  به ، با توجه  مقدار سيمان
 درصد حجم 15 سفالي حجم مالت به ميزان   و در مورد بلوكشود  منظور مي  بنايي  درصد حجم30  ميزان   بههاي سفالي استثناي بلوك

  . شود بنايي منظور مي
  :  سيماني  اندودهاي  مالت  تهيه  براي سيمان .3ـ1ـ2

  ، با توجه  سيمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به  در مالت  عيار سيمان ، بر اساس  پركننده يها  و مالت  اندودكاري ، در مالت  مقدار سيمان
  .شود  مي  اندودها محاسبه ضخامت به
  :  سيماني  با بلوك  بنايي  براي سيمان .4ـ1ـ2

   كيلوگرم175  طور متوسط ، به  سيماني  با بلوك  بنايي  در هر متر مكعب  چيني  بلوك  و مالت  سيماني يها  بلوك  ساخت اي، بر  مقدار سيمان
  .شود  مي ، در نظر گرفته  سيمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به سيمان

  : كاري  و سراميك يكاري، كاش  پالك  با سنگ ، سنگكاري  كف  فرش يها  مالت  تهيه  براي سيمان .5ـ1ـ2
. شود  مي ، محاسبه  سيمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به  در مالت  مصرفي  عيار سيمان ، بر اساس  ياد شده كارهاي  در مالت  سيمان  ميزان
  .شود  مي  ليتر در نظر گرفته30،   در هر متر مربع  ياد شده  كارهاي  براي  مصرفي  مالت حجم

  :  و بلوك  تيرچه يها  سقف  بتن  براي سيمان .6ـ1ـ2
 ليتر، و 500   سقف  متر مكعب  هر يك ، براي  سقف  روي  و بتن  تيرچه  بتن ، شامل  سفالي  با بلوك  و بلوك  تيرچه  سقف  براي  مقدار بتن
 ليتر، 770   سقف  متر مكعب  هر يك ، براي  سقف ي رو  و بتن  و بلوك  تيرچه  بتن ، شامل  بتني  با بلوك  و بلوك  تيرچه  سقف  براي مقدار بتن

  .شود  مي  محاسبه  درصد اتالف6 و   سقف  در بتن  عيار سيمان  به  با توجه مقدار سيمان. شود  مي در نظر گرفته
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  ازاي ، به  درصد افت6  اضافه  به  كيلو گرم25، )  گازي بتن (  سبك  از بتن  ساخته  پيش  بتني  با بلوك  چيني  بلوك  مالت  براي سيمان .7ـ1ـ2
  .شود  مي  محاسبه  بنايي مترمكعب هر
  )  و توونان  الشه ، سنگ  قلوه ، سنگ  و ماسه  شن ، مخلوط ، ماسه شن (  سنگي مصالح .2ـ2
ساخته ماشيني  ني پيشهاي بت  از بتن سبك و جدول ساخته هاي پيش بجز بلوك(  بتني  و محصوالت  بتن  انواع  هر متر مكعب براي .1ـ2ـ2

   و معادل  ماسه  تن65/0   با پوكه  سبك  بتن  هر مترمكعب براي. شود  مي  محاسبه  و ماسه  شن  تن2/2 ،) ساخته هاي بتني پيش ، كفپوش پرسي
  .باشد  مالك ميتامين پوكه براي تعيين فاصله حمل پوكه، محل .شود  مي  در نظر گرفته  پوكه  بجاي  ماسه  تن5/1
   تن6/0،   سيمان  ماسه  با مالت  سفالي  و بلوك ، ماشيني ، سيماني  آهكي ، ماسه ، قزاقي  فشاري  با آجرهاي  بنايي  هر متر مكعب براي .2ـ2ـ2

  .شود  مي ، محاسبه ماسه
شود و   مي ، محاسبه  ماسه  تن6/0 و دار ريشه  سنگ  تن84/1،   سيمان  ماسه دار و مالت  ريشه يها  با سنگ  بنايي  هر متر مكعب براي .3ـ2ـ2

  .شود دار منظور مي  ريشه  سنگ  تن84/1   معادل  الشه بلوكاژ با سنگدرناژ و    هر مترمكعب براي
 85/1  و يا با تارد،  آهك ، يا ماسه  پركننده  و مالت  سيمان  ماسه  يا مالت  موزاييك ، مالت  يا قائم  اندود افقي  هر متر مكعب براي .4ـ2ـ2
  .شود  مي  محاسبه  ماسه تن
  .شود  مي  محاسبه  ماسه  تن05/0،  كاري  و سراميك ، كاشيكاري  پالك  سنگ  با انواع ، سنگكاري  كف  فرش  هر متر مربع براي .5ـ2ـ2
  .شود  مي اسبه مح  سنگي  مصالح  تن2،   شده  كوبيده  و زير اساس ، اساس  توونان  قشر تقويتي  هر متر مكعب براي .6ـ2ـ2
 هر  شود و براي  مي  محاسبه  ماسه  تن6/0 و   قلوه  سنگ  تن2،   سيمان  ماسه  و مالت  قلوه  با سنگ  بنايي  هر متر مكعب براي .7ـ2ـ2

  .شود  مي در نظر گرفتهو يا الشه    قلوه  سنگ  تن2  معادليا الشه    قلوه بلوكاژ با سنگدرناژ و   مترمكعب
  .شود  مي  محاسبه  ماسه  تن3/1، )  مربوط  و مالت خود بلوك (  تو خالي  سيماني  با بلوك  بنايي  هر متر مكعب براي .8ـ2ـ2
  . شود آسفالت بابت حمل منظور مي   تن2/2معادل  ،  شده  كوبيده  آسفالتي  بتن  هر متر مكعب براي .9ـ2ـ2
  .شود  مي  محاسبه  بنايي  مالت  بابت  ماسه  تن16/0،   سبك  از بتن  ساخته  پيش  بتني  با بلوك  بنايي  هر متر مكعب براي .10ـ2ـ2
  )  آالت آهن ( فوالد مصرفي .3ـ2
شود،   مي  مشخص  اجرايي هاي  و نقشه  فني  مشخصات  بر اساس  كه  و نهم  هفتم يها فصل  به  مربوط  فوالد مصرفي  هر كيلوگرم  ازاي  به
  .شود  منظور مي  حمل  بابت  كيلوگرم05/1
   به  نصب  براي  شود و سپس  ساخته  در كارخانه  فلزي هاي  سازه  و يا دستور كارفرما مقرر شود قطعات  ضوابط  طبق كه درصورتي .2-3-1

 3-2 بند  با در نظر گرفتن) شود  مي  كارفرما تعيينتاييد با   كارخانه محل (  كارخانه  به  تهيه  از محل آالت  آهن  حمل  شود، هزينه  حمل كارگاه
  .شود  مي  زير عمل  ترتيب  به  كارگاه  به  از كارخانه  شده  ساخته  فوالدي  قطعات  حمل شود و براي  مي پرداخت
 30  ل حم فاصله حداقل (280101   رديف  برابر بهاي4   كيلومترمعادل75   تا فاصله  و حمل  و باراندازي  بارگيري هاي  هزينه  جبران  براي

   مربوط هاي رديف   به5/1   ضريب  با اعمال  بعدي هاي رديف   قيمت  كيلومتر طبق75 مازادبر   فواصل و براي) شود  مي كيلومتر درنظرگرفته
  .شود  مي  و پرداخت محاسبه

  :ساخته يشهاي بتني پ  و كفپوش هاي بتني پيش ساخته ماشيني پرسي و جدول   سبك  و بتني  سفالي آجر و بلوك .4ـ2
   حمل  براي  تن25/1،   و ماشيني ، سيماني  آهكي ، ماسه ، قزاقي  فشاري  با آجرهاي  و نماچيني  يا نماسازي  بنايي  هر متر مكعب براي .1ـ4ـ2

  .شود آجر منظور مي
 منظور   بلوك  حمل  براي  تن7/0 سبك،   از بتن  ساخته  پيش  بتني و بلوك)  اي تيغه (  سفالي  با بلوك  بنايي  هر متر مكعب براي .2ـ4ـ2

  .شود مي
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  .شود  منظور مي  بلوك  حمل  براي  تن4/0 اجرا شود،   سفالي يها  با بلوك  كه  سبك  سقف  هر متر مكعب براي .3ـ4ـ2
ن پاكتي پرداخت هاي حمل سيما  از رديفساخته هاي بتني پيش  كفپوش  و ساخته ماشيني پرسي هاي بتني پيش هزينه حمل جدول .4ـ4ـ2

  .شود مي
  .شود  مي  زير تعيين  شرح ، به  حمل ه هزين  پرداخت ، براي  سيمان حمل مبدا  .3
   محل  حالت در اين.   است  مربوط  كارخانه ، محل حمل مبدا  شود،   خريداري  داخلي هاي  مستقيماً از كارخانه  سيمان  كه در صورتي .1ـ3

  . كارفرما برسد  مشاور و تصويب هندس متاييد خريد بايد قبالً به
   سيمان كه (  داخلي  سيمان  كارخانه  نزديكترين ، محل حمل مبدا  نشود،   خريداري  داخلي هاي  مستقيماً از كارخانه  سيمان كه در صورتي .2ـ3

  .، خواهد بود)كند  خريد توليد مي مورد نظر را در زمان
  .شود  مي  زير تعيين شرح  به  حمل  هزينة  پرداخت ، براي فوالد  مبدأ حمل .4
   براي  شود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه  داخلي توليد كنندگان، مستقيماً از فوالد   كه در صورتي .1ـ4

 بايد قبالً   خريد يا تحويل  محل  حالت در اين. هد بود خوا  تحويل  محل، مركز  خريدهاي  و براي توليد   محل داخليتوليد كنندگان خريد از 
  . كارفرما برسد  مشاور و تصويب تأييد مهندس به
   نشود، مبدأ حمل  خريداري  بازرگاني  وزارت  فلزات  و توزيع  يا مركز تهيه داخليتوليد كنندگان مسقيماً از فوالد    كه در صورتي .2ـ4

محسوب فوالد هاي نورد نيز جزو توليدكنندگان  كارخانه. كند كارگاه است كه فوالد مورد نظر را توليد مينزديكترين محل توليد فوالد به 
  . شوند مي
 كيلومتر در واحد رديف مربوط 30حمل مصالح و قطعات فوالدي سرد نورد شده گالوانيزه از محل كارخانه تا محل نصب، تا  .3ـ4

 درصد قابل 30آالت و سيمان پاكتي به اضافه  ار فوق، از رديف نظير مربوط به حمل آهنبابت حمل بيش از مقد. بيني شده است پيش
در اين حالت محل خريد . مصالح و قطعات فوالدي سرد نورد شده گالوانيزه محل كارخانه توليد كننده است  حملمبدا . پرداخت است

  . كارفرما برسد  مشاور و تصويب تاييد مهندس  بهبايد قبال  
   مهندستاييد   بايد بهساخته، هاي بتني پيش  كفپوش  وهاي بتني پيش ساخته ماشيني پرسي  جدول، آجر،  سنگي  خريد مصالح حلم .5

  .  استها آن)  خريد محل (  تحويل ، محل  حمل  هزينه  پرداخت  براي  ياد شده  مصالح حمل مبدا .  كارفرما برسد مشاور و تصويب
   و سيمان آالت  آهن  حمل هاي رديف   كيلومتر باشد، طبق450تا )  مقصد - مبدا  (  حمل  مسافت  كه  در صورتي له ف  سيمان  حمل بهاي .6

  ، با اعمال  پاكتي  و سيمان آالت  آهن  حمل هاي رديف   كيلومتر باشد، بر اساس450 بيشتر از   حمل شود و اگر مسافت  مي  پرداخت پاكتي
  .شود  مي  كيلومتر پرداخت30 از كسر   پس، مسير  طول تمامهاي مربوط، براي  فبه قيمت ردي 50/1  ضريب

 ياد   در دفترچه  كه ييها در مورد راه.   است  و ترابري  راه  وزارت  مسافت ه دفترچ  آخرين  طبق  راه  نزديكترين  حمل  مسافت  تعيين مبناي .7
  .شود  مي  تعيينها  آن  مشاور مسافت  نظر مهندس  طبق  فاصله  كوتاهترين  در نظر گرفتن، با  است  نشده  تعيينها  آن  براي  مسافتي شده

  .شود  مي  درصد، پرداخت30  اضافه   به  فصل  اين هاي رديف   شود، بهاي  انجام  و شني  خاكي يها  در راه  مصالح  حمل  كه در صورتي .8
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  شماره  حشر  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  

  كيلومتر-تن  720

 30 آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به مازاد برحمل
  . كيلومتر75كيلومتر تا فاصله 

 280101 

  

   كيلومتر-تن   485
 آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به مازاد بر حمل
  . كيلومتر150 كيلومتر تا فاصله 75

 280102  

  

   كيلومتر-تن   305
ان پاكتي، نسبت به مازاد  آهن آالت و سيمحمل

  . كيلومتر300 كيلومتر تا فاصله 150بر
 280103  

  

   كيلومتر-تن   250
 آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به مازاد بر حمل
  . كيلومتر450 كيلومتر تا فاصله300

 280104  

  

   كيلومتر-تن   215
 آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به مازاد حمل

  . كيلومتر750له  كيلومتر تا فاص450بر
 280105  

  

   كيلومتر-تن   180
 آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبت به مازاد حمل

  . كيلومتر750بر
 280106  

  

   كيلومتر-تن   765
 30 آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد بر حمل

  . كيلومتر75كيلومتر تا فاصله 
 280201  

  

   كيلومتر-تن   515
 75مازاد بر  آجر و مصالح سنگي نسبت به حمل

  . كيلومتر150كيلومتر تا فاصله 
 280202  

  

   كيلومتر-تن   325
 150 آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد بر حمل

  . كيلومتر300كيلومتر تا فاصله 
 280203  

  

   كيلومتر-تن   270
 300 آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد بر حمل

  . كيلومتر450كيلومتر تا فاصله 
 280204  

  

   كيلومتر-تن   230
 450 آجر ومصالح سنگي نسبت به مازاد بر حمل

  . كيلومتر750كيلومتر تا فاصله 
 280205  

  

   كيلومتر-تن   190
 750 آجر و مصالح سنگي نسبت به مازاد برحمل

  .كيلومتر
 280206  

  

   كيلومتر-تن   1،240
 كيلو متر تا فاصله 30 آسفالت نسبت به مازادحمل
  . كيلومتر75

 280301  
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    دستمزدي كارهاي.   و نهم  بيست فصل
  

   مقدمه
  :  كه  است  شده بيني  پيش  كارهايي ، براي موضوع اين فصل  دستمزدي كارهاي .1
،  مورد نظر  دستمزدي كارهايشرح رديف و بهاي واحد  برآورد،   تهيه هنگام. شود  مي تهيهكارفرما و به هزينه   ها توسط  آن  مصالح.1-1

دستورالعمل  1-2 بند  مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه گيري، حمل و باراندازي در كارگاه، جابجاييشامل  بار
  .دشو  مي  درج فصلاين  و در  تهيهكاربرد، 
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي
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  كار  پاي مصالح. 1  پيوست
  

   مقدمه
   برنامه  به با توجه در كار نصب شود ، مورد نياز باشد و  پيمان  موضوع  اجراي  براي شود كه  مي  اطالق مصالحي كار، به  پاي مصالح. 1

 يا  گيري  اندازه  قابل  انبار شود كه شكلي  به طور مرتب  به  و در كارگاه  پيمانكار تهيه  توسط  فني  مشخصات  كار، طبق  اجراي نديزمانب
، با حضور   است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاريخ ، نوع  در آن  ورود كه  جلسه ، بايد صورت كارگاه  به  ورود مصالح هنگام.  باشد شمارش
  . شود  مشاور تنظيم مهندس

   مصالح  و باراندازي  مربوط يها  فصل هاي رديف در   شده بيني  پيش  تا فاصله ، حمل  بارگيري ه، هزين  ضميمه  فهرست هاي رديف  در قيمت .2
 در   شده بيني  موارد پيش استثناي به،   مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختي  گونه  و هيچ  است  شده ، در نظر گرفته  منظم صورت  به در كارگاه

  .شود  نمي ، انجامها  فصل مقدمه
   درصد بهاي70 پيمانكار،   مالي  بنيه  تقويت شود و براي  مي گيري كار، اندازه  پاي ، مقدار مصالح  موقت  وضعيت  صورت  تهيه هنگام. 3

   باالسري ضريب  ، با احتساب)شوند  مازاد مي  حمل  هزينه  مشمول  كه حي مصال براي( 7/0بدون اعمال ضريب    حمل كار و هزينه  پاي مصالح
  .شود ها منظور مي وضعيت   پيمانكار، در صورت و پيشنهادي

   را از محوطهها  آن  كردن  خارج  و پيمانكار حق كارفرماست  به ، متعلق  وضعيت  در صورت  از منظور شدن كار، پس  پاي  مصالح تمام. 4
   وضعيت  از صورت  از كسر آن ، پس  صورت  در اين كه.  باشد  نداشته ، ضرورتي  پيمان  موضوع  اجراي  براي  كه  ندارد، مگر مصالحي كارگاه

   خارج  را از كارگاهها  كارفرما، آن  مشاور و موافقت تواند با پيشنهاد مهندس ، پيمانكار مي) باشد   منظور شده  وضعيت  در صورت چنانچه( 
  .كند
   در مقابل  كه  مناسبي  را در محلها  و پيمانكار بايد آن  پيمانكار است عهده ، به  پيمان كار، در مدت  پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ وليتئمس. 5

  . باشد، انبار كند  مصون  و ساير عوامل  جوي عوامل
   در نظرگرفته  موقت يها  وضعيت كار در صورت  پاي  مصالح  بهاي  محاسبه كار، تنها براي  پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعيين  مصالح نرخ. 6

  .  يا استناد در ساير موارد نيست  استفاده ، و قابل  است شده
  مصالح. كار منظور شود  پاي  مصالح  نوع ، نبايد هيچ  قطعي  وضعيت ، و صورت  موقت  از تحويل  پس  موقت  وضعيت  صورت در آخرين. 7

  . شود  خارج  پيمانكار از كارگاه ، بايد توسط پيمانكار است  به  و متعلق  مانده  باقي  در كارگاه  كه د بر مصرفمازا
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

 410202   . شستهماسه مترمكعب 175،000  

  410203   . شستهشن  مترمكعب  116،000  
  410204   . قلوهسنگ  مترمكعب  96،100  
  410205   .اي  زير اساس از مصالح رودخانهمصالح  مترمكعب  95،600  
  410206   .اي  اساس شكسته از مصالح رودخانهمصالح  مترمكعب  114،000  
  410301     . الشهسنگ  مترمكعب  220،000  
  410302   . الشه قواره شده موزاييكيسنگ  مترمكعب  245،000  
  410303   . الشه قواره شده موزاييكي درز شدهنگس  مترمكعب  245،000  
  410305   . بادبرسنگ  مترمكعب  228،500  
  410306   . سنگ دوتيشه ريشه دارانواع  مترمربع  139،000  
  

  مترمربع  651،500
 2ضخامت   سنگ پالك تراورتن سفيد به انواع
  .متر سانتي

 410401  

  

  مترمربع  496،500
 2ضخامت  رنگي به  سنگ پالك تراورتن انواع
  .متر سانتي

 410402  

  410403   .متر  سانتي2ضخامت   سنگ پالك الشتر بهانواع  مترمربع  206،500  
  410404   .متر  سانتي2ضخامت   سنگ پالك سياه بهانواع  مترمربع  206،500  
  410405   .متر  سانتي2ضخامت   سنگ پالك مرمريت بهانواع  مترمربع  255،500  
  410406   .متر  سانتي2ضخامت   سنگ پالك چيني بهانواع  مترمربع  348،500  
  410407   .متر  سانتي2ضخامت   سنگ الشه تراورتن بهانواع  تن  260،000  
  410408   .متر  سانتي2ضخامت   سنگ قرنيز بهانواع  مترطول  20،300  
  410501   . پرتلند پاكتيسيمان  تن  876،000  
  410502   .د فله پرتلنسيمان  تن  753،000  
  410508   . سفيد پاكتيسيمان  تن  1،529،000  
  410601   . پاكتيگچ  تن  442،500  
  410602   . فلهگچ  تن  388،000  
  410603   . آهك زندهكلوخه  تن  984،500  
  410701   . فشاريآجر  قالب  950  
  410702   . آجر ماشيني سوراخدارانواع  قالب  800  
  410703   .جر قزاقي آانواع  قالب  1،410  
  410801   ).آجر تيغه( بلوك سفال انواع  قالب  1،660  
  410802   ).سقفي( بلوك سفال انواع  قالب  6،830  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  410803   . بلوك سيماني ديواريانواع  قالب  7،000  
  410804   . بلوك سيماني سقفيانواع  قالب     
  410901   . تيرآهنانواع  كيلوگرم  21،500  
  410902   . تيرآهن بال پهنانواع  لوگرمكي  36،000  
  410903   . ناودانيانواع  كيلوگرم  21،200  
  410904   . نبشيانواع  كيلوگرم  19،000  
  410905   . سپريانواع  كيلوگرم  21،100  
  410906   . قوطيانواع  كيلوگرم  23،400  
  410907   . تسمهانواع  كيلوگرم  17،700  
  410908   . سياه ورقانواع  كيلوگرم  17،700  
  411001   . ميل گرد سادهانواع  كيلوگرم  21،900  
  411002   . ميل گردآجدارانواع  كيلوگرم  18،300  
  411003   . شبكه جوشي فوالديانواع  كيلوگرم  26،000  
  

  كيلوگرم  19،900
 و پروفيل Zهاي توخالي، پروفيل   پروفيلانواع

  .چهارچوب
 411101  

  411202   .هاي گالوانيزه  ورقاعانو  كيلوگرم  29،300  
  411303   . توري سيميانواع  كيلوگرم  20،500  
  411304   . رابيتسانواع  مترمربع  18،300  
  411405   . پروفيل آلومينيوميانواع  كيلوگرم  117،000  
  411406   . ورق آلومينيوميانواع  كيلوگرم  95،000  
  411407   .ومي در و پنجره آلومينيانواع  كيلوگرم  126،000  
  411501   .هاي صاف آزبست سيمان  ورقانواع  كيلوگرم  8،290  
  411502   .هاي موجدارآزبست سيمان  ورقانواع  كيلوگرم  6،240  
  411601   . موزاييك سيماني سادهانواع  مترمربع  61،500  
  411602   . موزاييك ايرانيانواع  مترمربع  109،500  
  411603   .اييك فرنگي موزانواع  مترمربع  78،900  
  411701   .هاي پيش ساخته رطوبتي  عايقانواع  مترمربع  59،500  
  411801   . كاشي ديواريانواع  مترمربع  103،000  
  411802   ).سراميك( كاشي كفي انواع  مترمربع     
  411901   . خارجيتراورس  مترمكعب  9،070،000  
  411902   . نراد خارجيتخته  مترمكعب  9،070،000  
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  شماره  شرح  واحد  )ريال(واحد بهاي مقدار )ريال(كل بهاي

  412001   . ايرانيتراورس  مترمكعب  6،070،000  
  412002   . و الوار ايرانيتخته  مترمكعب  5،380،000  
  412101   . فيبرانواع  مترمكعب  8،070،000  
  412201   . نئوپانانواع  مترمكعب  4،862،000  
  412301   . تخته سه اليي ايرانيانواع  مترمكعب  36،570،000  
  412401   . قيرانواع  كيلوگرم  13،700  
  412501   . درچوبي پيش ساختهانواع  مترمربع  159،000  
  412502   . چهارچوب چوبيانواع  مترطول  77،800  
  412601   . كف پوش پالستيكيانواع  مترمربع  140،000  
  412701   . كف پوش الستيكيانواع  مترمربع  236،500  
  412801   . پوكهانواع  مترمكعب  131،500  
  412901   . چتاييانواع  مترمربع  17،400  
  413001   .متر و كمتر  ميلي3ضخامت   شيشه بهانواع  مترمربع  66،000  
  413002   .متر  ميلي4ضخامت   شيشه بهانواع  مترمربع  78،500  
  413003   .متر و بيشتر  ميلي6ضخامت   شيشه بهانواع  مترمربع  118،500  
  413101   .وغني رنگ رانواع  كيلوگرم  74،400  
  413102   . رنگ پالستيكانواع  كيلوگرم  51،700  
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    طبقات ضريب. 2  پيوست
  

  ، و چنانچه  است  شده  در نظر گرفته  و زير همكف  همكف  كار در طبقه  انجام  بها، براي  فهرست  در اين  شده  درج يها قيمت : طبقات ضريب. 1
 از   ناشي  مصالح  و افت  ياد شده  طبقات  به  مصالح  حمل  هزينه  شود، بابت  انجام  زير همكف تر از طبقه ين و پاي  باالتر از همكف كار در طبقات

  .شود ، منظور مي  عمليات  اجراي  و در برآورد هزينه  زير تعيين شرح  به  طبقات  كار، ضريب  اجراي  سختي  و همچنين طبقات  به  آن حمل
 باالتر از   طبقه  اولين  زيربناي  و سطح  شده  تعيين  مصوب هاي  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  همكف  باالتر از طبقه طبقه هر   زير بناي سطح .1ـ1

،   همكف  باالتر از طبقه  طبقه  سومين  زيربناي ، سطح2  ، در ضريب  همكف  باالتر از طبقه  طبقه  دومين  زيربناي ، سطح1  ، در ضريب  همكف طبقه
  .شود  مي ، ضربn  ، در ضريب  همكف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زيربناي ، سطح  ترتيب همين   و به3   ضريبدر
   طبقه  اولين  زيربناي  و سطح  شده  تعيين  مصوب هاي  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  زير همكف تر از طبقه  پايين  هر طبقه  زيربناي سطح .2ـ1

   طبقه  سومين  زيربناي ، سطح2  ، در ضريب  زير همكف تر از طبقه  پايين  طبقه  دومين  زيربناي ، سطح1  ، در ضريب  زير همكف  تر از طبقه پايين
  ، ضربm  ، در ضريب  زير همكف تر از طبقه  پايين  امm   طبقه  زيربناي ، سطح  ترتيب همين   و به3  ، در ضريب  زير همكف تر از طبقه پايين
  .دشو مي
   كار مربوط  اقالم استثناي به (  هر ساختمان  براي طور جداگانه  به  كه  است آيد، ضريبي  مي دست  زير به  از رابطه  كه)P(   طبقات ضريب. 3ـ1
  .شود  مي ، اعمال  مربوط  كار ساختمان  اقالم  تمام  و به  محاسبه)   سازي محوطه به
 تغيير كند و اين تغييرات به اجرا در آيد فرمول مربوط يكبار ديگر بـر اسـاس    ها  طبقات و مساحت آن   چنانچه در حين اجراي كار تعداد       . 1-4

بيني   بيشpشود، مشروط بر اينكه در برآورد انجام شده ضريب      ضريب حاصل از اين تغييرات محاسبه و در آخرين صورت وضعيت اعمال مي            
 در برآورد محاسبه شـود ولـي در حـين اجـراي كـار و تغييـر نقـشه،                    pشد كه نبايد ضريب     اي با     هاي اجرايي به گونه     چنانچه نقشه . شده باشد 

  .شود ها اعمال مي  را پيدا نمايد اين ضريب محاسبه و در صورت وضعيتpاستحقاق دريافت ضريب 
  

S

BmBBBFnFFF
p




 100
)...32(1)...32(11 m321n321  

  0F=  همكف   زيربناي  سطح
  1F  =  همكف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زيربناي  سطح
 2F =   همكف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زيربناي  سطح

  3F =   همكف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زيربناي  سطح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  Fn =   همكف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زيربناي  سطح

  0B =   زير همكف  طبقه  زيربناي  سطح
  1B =   زير همكف تر از طبقه  پايين  اول  طبقه  زيربناي  سطح
  2B =   زير همكف تر از طبقه  پايين  دوم  طبقه  زيربناي  سطح
  3B =   زير همكف تر از طبقه  پايين  سوم  طبقه ربناي زي  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
  Bm =   زير همكف تر از طبقه  پايين  امm   طبقه  زيربناي  سطح

  

  S=    زيرهمكف تر از طبقه  پايين  طبقات تمام و  باالتر از همكف  طبقات ، تمام زير همكف ، طبقه  همكف  طبقه  زيربناي  سطح ، با احتساب  ساختمان  زيربناي  كل سطح
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   اصلي  همكف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همكف  از يك بيش   ساختمان  باشد كه  طوري  زمين  وضعيت  كه در صورتي) 1  تبصره
  .گيرد  قرار مي  طبقات  ضريب  محاسبه ، مالك  شده  مشخص  اوليه هاي  در نقشه كه

   از ساختمان ر خارج د  كه  و برقي  مكانيكي تاسيسات يا   ساختماني  عمليات  از تمام  است ، عبارت  سازي  محوطه منظور از كارهاي) 2  تبصره
  . شود انجام
   ساختمان  كار همان  اقالم تمام شود، به  مي  تعيين  مشمول يها  از ساختمان  هر يك  براي طور جداگانه  به  كه  طبقات ضريب) 3  تبصره

  .شود  منظور مي  وضعيت  صورت گيرد و از اولين  مي كار، تعلق  پاي  مصالح استثناي به
 و   باشد، حذف5 بعد از مميز كمتر از   پنجم  رقم شود، چنانچه  مي  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات ضريب) 4  تبصره

  .شود  مي  بعد از مميز اضافه  چهارم  رقم  واحد به  و يا بيشتر باشد، يك5اگر 
   باالتر از طبقه  طبقه  و يازده  زير همكف تر از طبقه  پايين  طبقه  سه  داراي  زير، كه  با مشخصات  ساختمان  يك  براي  طبقات ضريب:  مثال

  .شود  مي  زير محاسبه  شرح ، به  است همكف
  .  متر مربع1200، جمعاً   متر مربع400  ، هر طبقه  زير همكف تر از طبقه  پايين  طبقه  سه  زيربناي ـ سطح
  . تر مربع م0B( = 400(   زير همكف  طبقه  زيربناي ـ سطح
  .  متر مربع0F( = 600(   همكف  طبقه  زيربناي ـ سطح
  .  متر مربع5000، جمعاً   متر مربع500  ، هر طبقه  همكف  باالتر از طبقه  طبقه  تا دهمين  اولين  زيربناي ـ سطح
  .  متر مربع400 =   يازدهم  طبقه  زيربناي ـ سطح
  .  متر مربع7600، جمعاً S( = 1200 + 400 + 600 + 5000 + 400( زيربنا،   كل ـ سطح

 400 = 400 × 1 = 1B × 1  
 800 = 400 × 2 = 2B × 2  

 1200 = 400 × 3 = 3B × 3  
 500 = 500 × 1 = 1F × 1  
 1000 = 500 × 2 = 2F × 2  

 1500 = 500 × 3 = 3F × 3  
 2000 = 500 × 4 = 4F × 4  
 2500 = 500 × 5 = 5F × 5  
 3000 = 500 × 6 = 6F×  6  
 3500 = 500 × 7 = 7F × 7  
 4000 = 500 × 8 = 8F × 8  
 4500 = 500 × 9 = 9F × 9  

 5000 = 500 × 10 = 10F × 10  
 4400 = 400 × 11 = 11F × 11   

   جمع                       34300                                                                                                  

1/04510/0451217600100
343001 


p  
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    باالسري هاي  هزينه  اقالم شرح. 3  پيوست
  

  .شود  مي  زير تفكيك  شرح  كار، به  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري هزينه   به  طور كلي ، به  باالسري هزينه
  
    عمومي  باالسري هزينه. 1
  : در زير   شده  درج هاي  كرد، مانند هزينه  مربوط كار مشخصي   آنها را به توان نمي   كه  است هايي  هزينه  از نوع  هزينه اين 
  .  و خدمات ، تداركات مالي  و ،اموراداري ، دفتر فني  شركت  مديريت  انساني  نيروي ، شامل  دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي هزينه .1ـ1
  .  دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه انضمام  ، به) كارفرما سهم (  دفتر مركزي ركنان كا  بيمه  و حق  عمومي هاي  بيمه هزينه .2ـ1
  .شود  مي  انجام  عمومي  نقليه ، با وسايل  يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب هاي  و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل هزينه .3ـ1
  .  دفتر مركزي  محل اجاره يا   گذاري  سرمايه هزينه .4ـ1
  .  دفتر مركزي  نگهداري هزينه .5ـ1
  .  دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك هزينه .6ـ1
  .  دفتر مركزي ، و سوخت ، برق  آب هزينه .7ـ1
  .  دفتر مركزي  و پست  مخابرات هزينه .8ـ1
  .  دفتر مركزي  و آبدارخانه  پذيرايي هزينه .9ـ1
  .  دفتر مركزي  التحرير و ملزومات م لواز هزينه .10ـ1
  .  در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي هزينه .11ـ1
  .ها  در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه هزينه .12ـ1
  .ها  در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت هزينه .13ـ1
  .ها ، و مانند آن  در مجامع ت، عضوي ، نشريات  و قضايي  حقوقي هاي  هزينه ، شامل  متفرقه هاي هزينه .14ـ1
  .  دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض هزينه .15ـ1
  .  از انبار مركزي برداري  و بهره  نگهداري هاي  و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه هزينه .16ـ1
  .اي دفتر مركزي  دستگاهها و تجهيزات رايانههزينه .71ـ1
   كار  باال سري هزينه. 2

  : در زير  شده  درج هاي  كرد، مانند هزينه  مربوط كار مشخصي   را به  آن توان  مي  كه  است هايي  هزينه ، از نوع  هزينه اين
  :  موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه هاي هزينه .1ـ2
  . است نزد پيمانكار   كه  پرداخت  پيش وجوه  به  پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه هزينه .1ـ1ـ2
  .  نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي هزينه .2ـ1ـ2
  :  موارد زير است  شامل ها، كه  نامه  ضمانت هزينه .2ـ2
  .  تعهدات  انجام  نامه  ضمانت هزينه .1ـ2ـ2
  .  پرداخت  پيش  نامه  ضمانت هزينه .2ـ2ـ2
  . كار  اجراي  حسن جوه و  نامه  ضمانت هزينه .3ـ2ـ2
  .  ماليات هزينه .3ـ2
  .  كارآموزي  صندوق هزينه .4ـ2
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  .سود پيمانكار .5ـ2
  :  موارد زير است  شامل ، كه  مستمر كارگاه هاي هزينه .6ـ2
  ، هزينه همچنين.   و خدمات نتين و كا ، كمپ  و تداركات ، مالي ، اداري ، دفتر فني  كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي هزينه .1ـ6ـ2

  .  است ، منظور نشده  كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست هاي  رديف  در قيمت  كه  كارگاه دستمزد ساير عوامل
  .گيرد  قرار مي  و آزمايش  بازرسي  مشاور براي  در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  انساني  نيروي هزينه .2ـ6ـ2
  .  كار مربوط ، براي  و ساير نقاط كارگاه   به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران هزينه .3ـ6ـ2
  .  پيمان  اسناد و مدارك  اضافي هاي  نسخه  تهيه هزينه .4ـ6ـ2
  . پيمانكار  و كارمندان  كاركنان  غذاي هزينه .5ـ6ـ2
  .  كارگاه  پذيرايي هزينه .6ـ6ـ2
  . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  ست پ هاي هزينه .7ـ6ـ2
  .  كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين هزينه .8ـ6ـ2
  .  التحرير و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوكپي هزينه .9ـ6ـ2
  .هاي پيمانكار  آزمايش هزينه .10ـ6ـ2
  . كار  و تحويل  فني  مدارك  تهيه هاي هزينه .7ـ2
  .  و فيلم  عكس  تهيه هاي هزينه .1ـ7ـ2
  . در حد نياز كار،)Shop Drawings(   كارگاهي هاي  نقشه  تهيه هزينه .2ـ7ـ2
  .)As Built Drawings(   ساخت  چون هاي  نقشه  تهيه هزينه .3ـ7ـ2
  .  پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه هاي هزينه .4ـ7ـ2
  .  موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام مليات ع  نگهداري هاي هزينه .5ـ7ـ2
  .  قطعي  و تحويل  موقت امور تحويل  به  مربوط هاي هزينه .6ـ7ـ2

   بابت  و از اين  است  شده بيني  پيش آالت  ماشين  ساعتي  جزو هزينه آالت  ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي هزينه )1  توضيح
  .  است  نشده منظور   باالسري هاي نه در هزي اي هزينه

، ماليات بر ارزش  كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه، كارفرما  سهم  بيمه هاي  هزينه ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح )2 توضيح
شود،   مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  دستگاههاي ، توسط)  مشمول  پيمانهاي براي (  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين افزوده
  .  است  نشده منظور   باالسري هاي ها در هزينه  آن  از بابت اي هزينه
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    كارگاه  تجهيز و برچيدن دستورالعمل. 4  پيوست 
  

، بايد  هر رشته   به  مربوط  رو، در كارهاي ، از اين  است  شده  تهيه  مختلف هاي  در رشته  استفاده  و براي  عمومي صورت ، به  دستورالعمل اين
  . قرار گيرد  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت تناسب  به
  
   تعاريف. 1 
   دادن ا آغاز و انجام شود، ت  اجرا انجام  دوره  براي  موقت صورت  بايد به  كه  است  و تداركاتيها ، اقدام  از عمليات ، عبارت تجهيز كارگاه. 1ـ1

  . ، ميسر شود  پيمان  اسناد و مدارك ، طبق  پيمان  موضوع عمليات
گيرند، مانند   قرار مي برداري ، مورد بهره  اجرايي  عمليات  پشتيباني  براي شود كه  مي  گفته ساختماني ، به  پشتيباني يها ساختمان. 2ـ1

   قطعات ، ساخت ، نقاشي ، صافكاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري يتاسيسات  يها  كارگاه ، شامل  سر پوشيده يها كارگاه
   محل  پيمانكار، اتاق ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشيده ،انبارهاي آالت  ماشين ه سرپوشيد يها ، تعميرگاه  و مانند آن ساخته پيش

  ... و  رساني  سوخت تگاه، ايس  برق ترانسفورماتورها و مولدهاي
 قرار گيرد،  ، مورد استفادهها آن  به  دادن  و سرويس  افراد مستقر در كارگاه  براي شود كه  مي  گفته ساختماني ، به  عمومي يها ساختمان. 3ـ1

،  ، تلفنخانه ، رختشويخانه ، درمانگاه ه، فروشگا ، نانوايي ، آشپزخانه ، غذاخوري  مسكوني يها ، مهمانسرا، ساختمان مانند دفاتر كار، نمازخانه
  .  سرپوشيده يها پاركينگ

 و   آب  هدايت يها ، ايجاد خاكريز و كانال  و فاضالب  سطحي يها  آب  و دفع آوري  جمع ، سيستم  بندي  خيابان ، شامل سازي محوطه. 4ـ1
  تامين،   روباز، حصاركشي يها ، پاركينگ  ورزشي يها  روباز، زمين رهاي سبز، انبا ، فضاي  سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي تمهيدات
  .  است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات تامين،   محوطه روشنايي

   كار، از سوي ي مورد نياز اجرا ، گاز و مخابرات ، برق ، آب  در آن  كه  است  از كارگاه ييها  يا محل ، محل  كارگاه منظور از ورودي. 5ـ1
   پيمان  خصوصي ، در شرايط  پيشگفته  از نيازهاي  هر يك تامين   براي  كارگاه  ورودي مشخصات. شود  پيمانكار مي  و تحويل تامينكارفرما 
  .شود  مي تعيين

 و   مصالح  و حفاظت  نگهداري ، براي ه تجهيز كارگا  جانمايي طرح  به  با توجه  كه  است  از كارگاه ييها  يا محل ، محل انبار كارگاه. 6ـ1
  .شود  مي  استفادهها ، از آن  مربوط يها  دستورالعمل  با رعايت تجهيزات

  . كند  متصل كارگاه  موجود كشور را به يها  از راه  يكي  كه  است ، راهي  دسترسي  راه.1-7
  . شود ، احداث  عمليات  اجراي لمح  به  دستيابي  براي  هستند كه ييها ، راه  سرويس يها راه. 8ـ1 
   يا با واسطه طور مستقيم  را، به  و مانند آن ، انبار مواد منفجره  قرضه ، محل  آب ، منابع  مصالح  معادن  هستند كه ييها ، راه  ارتباطي يها راه. 9ـ1

  .كنند  مي  متصل  عمليات  اجراي محل  ديگر، به يها راه
   عمليات  انجام علت شد، اما به  مي  از مسير موجود انجام" قبال  كه  عمومي  نقليه  تردد وسايل تامين   براي ، كه  است ، راهي  انحرافي راه. 10ـ1

  . شود ، احداث  است  شده  قطع  پيمان موضوع
   يا   احداث روش ، به آالت و ماشين  تاسيسات، ها  ساختمان  كردن ، فراهم  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي رديف   در شرح تامينمنظور از . 11ـ1

 از   برداري  وبهره نگهداري  به مربوط يها  و اقدام  يااجاره  خريدخدمت صورت ، به  موجود درمحل از امكاناتها  آن  يا دراختيار گرفتن  كارگاه
  . ستها آن
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 و ديگر  آالت ، ماشين ، تجهيزات  مصالح  كردن ، خارج وقت م يها  و ساختمان تاسيسات،   مصالح آوري  از جمع ، عبارت  كارگاه برچيدن. 12ـ1
 نظر   كارفرما، طبق  تحويلي يها  و محلها  زمين  برگرداندن  اول شكل  به  لزوم  و در صورت ، تميز كردن ، تسطيح  پيمانكار از كارگاه تداركات

  . كارفرماست
   برآورد  تهيه روش. 2
،   آن  اجراي  براي  شده  انتخاب ، روش  و نياز هر كار و همچنين شرايط  به  برآورد، بايد با توجه ننده ك  مشاور يا واحد تهيه مهندس. 1ـ2

   تجهيز و   در فهرست  شده بيني  پيش هاي رديف   را طبق  مربوط  هاي ، هزينه  آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي   روش  ترين اقتصادي
 برآورد   مقطوع  صورت  به  باالسري هاي  هزينه  و با منظور نمودن  عمليات  اجراي  محل هاي  قيمت  بر حسب ،  پيوست  اين   كارگاه   برچيدن

 را در اسناد   باشد، آن  الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي اي  ويژه  مشخصات  و چنانچهكند  درج  مورد نظر،  هاي  و در برابر رديف كرده
،   و حاصل  كسر شده  احداث ، از هزينه  بازيافتي  مصالح شود، ارزش  مي  احداث  كه ييها  ساختمان براي.  كند  بيني ، پيش  پيمان و مناقصه

  يها ، مانند قابها  ساختمان ه ساخت  پيش  و قطعاتها ، مانند كاروان ساخته  پيش يها در مورد ساختمان. شود  منظور ميها  برآورد آن عنوان به
   تجهيز و برچيدن ه و جزو برآورد هزين  شده  كار محاسبه  اجراي ، در طولها  آن گذاري  و سرمايه ، استهالك  و نصب  حمل ه، هزين فلزي
   براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست شود، تنها يك  مي  واحد استفاده بهاي  فهرست  از چند رشته  كه ييها در پيمان. شود ، منظور مي كارگاه

  .شود  مي  كار تهيه كل
 اجرا   دوره  و براي  موقت صورت ، بهشود  منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  در برآورد هزينه  كه ييها  و راه تاسيسات، ها ساختمان. 2ـ2

   دوره  براي  در طرح  كه  يا زيربنايي  جنبي اسيساتت  اجراي  به  دادن ، با اولويت  تجهيز كارگاه هاي  هزينه منظور تقليل به. شود  مي در نظر گرفته
   موضوع  و اينشود   استفاده  تجهيز كارگاه عنوان  به  ياد شده تاسيسات اجرا نياز خواهد بود، از   و در دوره  است  شده بيني  پيش برداري بهره

 و در برآورد   محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي هاي فهرست از  فاده با استها  آن  هزينه  حالت در اين.  شود  درج  پيمان در اسناد و مدارك
،  ، اداري  مسكوني يها  ساختمان تامين يا   كارگاه يها  و راه ، گاز، مخابرات ، برق  آب تامين   براي چنانچه. شود  كار منظور مي  اجراي هزينه

، با شود  شود استفاده  مي  بيني  پيش  از طرح برداري  بهره  دوران  براي  كه زيربنايي يا   جنبي تاسيسات يا ساير موارد، از   و عمومي پشتيباني
   در تجهيز و برچيدن  ياد شده تاسيسات ايجاد   براي اي ، هزينه  است  شده  بيني  پيش  مربوط يها  فصل هاي رديف در ها  آن  هزينه اينكه  به توجه
  .شود  منظور نمي كارگاه
ي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با ها يي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمانها يماندر پ) تبصره

  .شود توجه به ميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق مي
،   آب  انتقال  براي چنانچه.  شود ، مشخص  پيمان  خصوصي اجرا، بايد در شرايط   در دوره  كارگاه ، گاز و مخابرات ، برق  آب تامين  هنحو. 3ـ2

   اجرا الزم  دوره ،براي كشي  و كابل كشي ، كانال كشي ، لوله  كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري ، از شبكه  مخابراتي  ارتباط ، گاز و برقراري برق
  . شود بيني ، پيش  پيمان  خصوصي رايط در ش  آن  دادن  انجام باشد، بايد چگونگي

 ترانسفورماتور   نصب ، شامل  آن  كارهاي  بگيرد، كه عهده  را به  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  باشد تدارك  كارفرما در نظر داشته چنانچه. 4ـ2
 و   برق  و اشتراك  انشعاب هاي و هزينه) ديماند (  برق  ثابت هاي  تعرفه ، پرداخت  كارگاه  تا ورودي  شبكه  از برق كشي ، كابل  آن و متعلقات

   بابت  از اين اي شود و هزينه  مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط طور مشخص ، به  زمينه  كارفرما در اين ، تعهدات  است  مشابه ساير كارهاي
 از   برآورد و پس  آن  كارفرما نباشد، هزينه عهده  به  كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك چنانچه. شود ، منظور نمي  كارگاه در تجهيز و برچيدن

  0شود  مي بيني  پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت  قابل هاي كسر هزينه
   از شبكه  استفاده  بگيرد، در حالت عهده  را به  آب  چاه ا احداث ي  كارگاه  تا ورودي رساني  آب تامين كارفرما در نظر دارد   كه  در صورتي.5ـ2

 و   آب  و انشعاب  اشتراك هاي  هزينه ، پرداخت  كارگـاه  تا ورودي  از شبـكه  آب  انتقال  خط  اجـراي ، شـامل  آن  كـارهاي  كه  آب عـمومي
، در اسناد   زمينه  كارفرما در اين ، تعهدات  آب  برداشت هاي  هزينه  و پرداخت يق عم  يا نيمه  عميق  چاه ، يا احداث  است  مشابه ساير كارهاي
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   تا ورودي رساني  آب  تدارك چنانچه. شود  منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين اي شود و هزينه  مي  درج  پيمان ومدارك
 تجهيز و  هاي  كار، جزو هزينه  در پايان  برگشت  قابل هاي  از كسر هزينه  پس  آن اشد، هزينه كارفرما نب عهده ، به  آب  چاه  يا احداث كارگاه
  .شود ، منظور مي  كارگاه برچيدن

   پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي راه  اجرا نياز به  در دوره كارگاه  به  دسترسي  براي چنانچه. 6ـ2
 در   بابت  از اين اي  كارفرما باشد، هزينه عهده  به  دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس  كه در صورتي.  شود بيني پيش

 از   با استفاده  آن  كارفرما نباشد، هزينه عهده  به  دسترسي  راه  احداث  كه در حالتي. شود  منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي رديف
  بيني  پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن و بان فرودگاه راه، راه   رشته  واحد پايه بهاي رستفه
  .شود مي
 باشد  ما در نظر داشته كارفر ، چنانچه  كارفرماست عهده  به  تجهيز كارگاه  براي  زمين تامين،   پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه با وجود اين. 7ـ2

   پيش  پيمان  خصوصي  پيمانكار را در شرايط  از سوي  زمين تامين شود، بايد  تامين پيمانكار   توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي تمام
  .كند، منظور   كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  و هزينه  كرده بيني

   تسهيالت ، هر نوع  كارفرماست عهده  به  در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي به. 8ـ2
  . كند  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد آنرا در شرايط  تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه ديگري

  هاي رديف واحد  ، در بهاي ساخته  پيش  قطعات  و ساخت ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسيسات مانند  ييها  تجهيز كارگاه ههزين. 9ـ2
  .شود  منظور نمي اي ، هزينه  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي رديف، در   بابت  و از اين  است  شده ، محاسبه  مربوط يها فصل

 و از   است  شده  در نظر گرفته  مربوط يها  فصل هاي رديف، در  آالت  ماشين  ساعتي  در هزينه آالت  ماشين يها هيز تعميرگاه تج هزينه. 10ـ2
  .شود  منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي رديف در  اي ، هزينه  بابت اين

  اي ، هزينه  بابت  و از اين  است  شده ، محاسبه  مربوط يها  در فصلها ديف واحد ر  كار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب ههزين. 11ـ2
  .شود ، منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي رديفدر 

   الزم ه ك در كارهايي.   است  شده بيني  پيش )  مستمر كارگاه هاي هزينه (  باالسري در هزينه،   پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي هزينه. 12ـ2
   كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي هايي  هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه است

  .شود منظور مي
 از غذا، در   كننده ، شمار استفاده ست ا  ضروري ، در كارگاه  مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي تامين   كه در كارهايي. 13ـ2

، منظور   كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  و جزو هزينهشود  برآورد مي طور مقطوع  به  آن هو هزين. شود  مي  تعيين  پيمان  خصوصي شرايط
  .شود مي
 كار مجاز   اجراي  پيمانكار، در برآورد هزينه  توسط ه مشاور و آزمايشگا  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله تامين   هزينه بيني پيش. 14ـ2

  . نيست
  ، بر اساس  انحرافي يها راه  به  مربوط  عمليات حجم. شود  منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي رديف، جزو   انحرافي يها  راه ههزين. 15ـ2

  .شود  بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن شده  ، محاسبه آهن و بان فرودگاه راه، راه   رشته  پايه بهاي فهرست
،   شده  درج ، در اسناد مناقصه  مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كاركنان  سكونت  دفاتر و محل يها  ساختمان  و مشخصات نـقشه. 16ـ2

  .شود  برآورد مي  مقطوع  صورت  و به  شده  تعيين ات و مشخص  اجرايي هاي  نقشه  به ، با توجهها  آن  اجراي ههزين
 421001 و 420303 تا 420301  هاي رديف   به  مربوط هاي  هزينه  احتساب  بدون ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن ه هزين  مقطوع  مبالغ جمع. 17ـ2

 در   شده  تعيين نبايد از ميزان) منظور شود ورت مقطوعها نيز بايد به ص كه خود اين رديف(،   كارگاه  تجهيز و برچيدن ، فهرست421104تا 
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 از  ، بايد قبل  كارگاه  تجهيز و برچيدن ه، بيشتر باشد، هزين  شده  از حد تعيين  هزينه ، اين  در موارد استثنايي  كه در صورتي. زير بيشتر شود
  . برسد  فني  عالي  شوراي تصويب ، به  مناقصه  ترك صورت  كار به  يا ارجاع  مناقصه انجام

آبخيزداري و منـابع طبيعـي،     آبرساني روستايي،،  برقي ، تاسيسات  مكانيكي  ، تاسيسات    ابنيه   رشته   پايه  يها  فهرست   به   مربوط   كارهاي 1ـ17ـ2
  .  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي  هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ4   ميزان  به  فاضالب آوري  جمع  و شبكه  آب  توزيع شبكه

 و    و آبيـاري   ، آبياري تحت فشار       آب   انتقال  خطوطراهداري،  ،    آهن و بان فرودگاه     راه، راه    رشته   پايه  يها  فهرست   به   مربوط   كارهاي 2ـ17ـ2
  . گاه كار  تجهيز و برچيدن هاي  هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ5  ميزان ، به زهكشي

   تجهيز و برچيدن  حد مبلغ شود، هر گاه  مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  بيشها  آن  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي2-17-3
  تناسب   درصد به5 درصد تا 4   بين  نباشد، عددي شود، يكسان  مي ، تعيين2-17-2 و 1-17-2   بندهاي  طبق  كه كار رفته  به هاي  رشته كارگاه
  .شود  مي ها محاسبه  از رشته هريك  به  برآورد مربوط مبلغ

    كلي شرايط. 3
   را تهيه  تجهيز كارگاه  جانمايي  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين فهرست  به ، با توجه  كارگاه  از تحويل  پس درنگ  بي  است پيمانكار موظف. 1ـ3

  . قرار دهد  تجهيز كارگاه  را مبناي شاور، آن م  مهندستاييد از   و پس كرده
  يها دستگاه ، پيمانكار را به ، گاز و مخابرات ، برق  آب تامين   براي  پيمان  در اسناد ومدارك  شده بيني  پيش  روش  به كارفرما با توجه. 2ـ3

،   و موارد مشابه عميق  يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث يا گرفتن و  ، گاز و تلفن ، برق  آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي يها  و سازمان اجرايي
  .كند  مي ، معرفي  ساختمان  در دوره  موقت  استفاده براي

، در حد   منطقه  شرايط  و همچنين  تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است پيمانكار موظف. 3ـ3
   پيمان  در اسناد و مدارك  كارگاه  تجهيز و برچيدن  عمليات ، براي اي  ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه در مواردي.  برساند انجام  به متعارف

  .  است  آن رعايت  به  باشد، پيمانكار ملزم  شده درج
تجهيز . شود  مي ، انجام  است  شده بيني  پيش  پيمان دارك در اسناد و م  كه ، در حدي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه تعهدات. 4ـ3

  ، انجام  بابت  از اين  اضافي  و پرداختاست پيمانكار  هزينه ، به  كار است  مورد نياز انجام  كه  در پيمان  شده بيني  پيش مازاد بر موارد يا مبالغ
  كند و هزينه  تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  كند، مبلغفزايش پيداا   پيمان ، مبلغ  پيمان  عمومي  شرايط  طبق چنانچه. شود نمي

  ، قابل) جديد  قيمت  در تعيين  پايه يها  از قيمت  استفاده  نحوه  دستورالعمل2 بند   تبصره موضوع( جديد   قيمت ، تنها براي تجهيز اضافي
  .  است پرداخت

   مبلغ ، تا سقف4مفاد بند   به ، با توجه  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي رديف از   هر يك تامين  ، در صورت  كارگاه  تجهيز و برچيدن ههزين. 5ـ3
  .شود  مي ، پرداخت  مربوط هاي رديف در   شده بيني پيش

  ، تا سقف4ـ4 بند   مطابق  يادشده  نيز، هزينه  است  شده  تعيين  قلم  يك صورت  بهها  آن  تجهيز و برچيدن  هزينه  كه ييها در پيمان)   تبصره
  .شود  مي  پرداخت  شده بيني  پيش مبلغ

كند، در برابر   مي  احداث  تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت تاسيسات و ها  خود، ساختمان هزينه  به  است پيمانكار، موظف. 6ـ3
  . كند ، بيمه  و سيل سوزي ، مانند آتش  اتفاقي حوادث

   كار برچيده  از انجام ، بايد پس  است  شده  كارفرما احداث  تحويلي يها  در زمين  كه تجهيز كارگاه  به  مربوط تاسيسات و ها اختمانس. 7ـ3
 و ها ختمانجز سا به.  پيمانكار است  به ، متعلق) كارفرما  توسط  شده  تجهيز انجام استثناي به (  تجهيز كارگاه  بازيافتي ، و مصالح تجهيزات. شوند

، مورد نياز   است  شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه تاسيسات و ها  ساختمان ، چنانچه  ساخته پيش قطعات
پيمانكار،  ه ب  آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ ، بر اساسها  آن  بازيافتي  مصالح كارفرما باشد، بهاي

  .شود كارفرما واگذار مي ، به  ياد شده تاسيسات و ها ساختمان
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    پرداخت هنحو. 4
   و در صورت  شده ، محاسبهها آن  به  مربوط  عمليات  پيشرفت تناسب ، به  كارگاه  تجهيز و برچيدن هاي رديف از   هر يك ههزين. 1ـ4

  .شود  مي  درجها وضعيت
  تناسب  از كار باشد، به بخشي  به  مربوط شود، چنانچه  مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت صورت  بهها  آن تامين   كه ييها رديف  ههزين )  تبصره

 و  ، محاسبه  پيمان موضوع   عمليات پيشرفت  تناسب  به  شود، مربوط كار  كل  به  كه  صورتي در و شود  مي محاسبه كار  از بخش  آن  پيشرفت
  .ودش مي  پرداخت

  .شود  منظور ميها  وضعيت  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب ، پس  كارگاه  تجهيز و برچيدن ههزين. 2ـ4
  .شود  مي  منظور و پرداخت  وضعيت ، در صورت  كارگاه  و برچيدن  عمليات  از اتمام ، پس  كارگاه  برچيدن ههزين. 3ـ4
 ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهنـدس مـشاور،                50برآورد هزينه اجراي كمتر از      هاي با     در پروژه . 4ـ4

شود و در ايـن   ، درج نمي420304 تا 420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در رديف      قبل از برگزاري مناقصه و تاييد كارفرما، هزينه       
  .شود ميهاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت  ارگاهي، هزينهحالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت ك

  
  

  هاي تجهيز و بر چيدن كارگاه فهرست رديف
  

  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
   مقطوع .تامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار  420101
   مقطوع .تامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار  420102
   مقطوع .هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار تامين و تجهيز ساختمان  420103
   مقطوع .تامين كمك هزينه يا تسهيالت الزم براي تهيه غذاي كارگران  420201
   مقطوع .تامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران  420202
ور و تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشا  420301

 مقطوع )4-4با رعايت بند  (.آزمايشگاه
  

هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس  تامين و تجهيز ساختمان  420302
 مقطوع )4-4با رعايت بند  (.مشاور و آزمايشگاه

  

با  (.تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزمايشگاه  420303
 مقطوع )4-4رعايت بند 

  

ز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر تجهي  420304
 مقطوع  )4-4با رعايت بند  (.سرعت

  

هاي مدار بسته با قابليت  تجهيز دفتر مركزي كارفرما با تلوزيون  420305
 مقطوع  .انتقال تصوير در كارگاه به دفتر مركزي كارفرما

  

و ) HSE(زيست هزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط   420306
 مقطوع  .هاي مندرج در اسناد پيمان حفاظت كار، براساس دستورالعمل
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  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
هزينه تجهيز انبارهاي سرپوشيده،  و هاي پشتيباني تامين ساختمان  420401

 مقطوع .آزمايشگاه پيمانكار و موارد مشابه
  

   مقطوع .تامين و تجهيز انبار مواد منفجره  420402
هاي مسكوني و  ، بجز ساختمانهاي عمومي ختمانتامين و تجهيز سا  420403

 مقطوع .اداري و دفاتر كار
  

   مقطوع .محوطه سازي  420404
   مقطوع .احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق  420501
   مقطوع .تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه  420601
   مقطوع .تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه  420602
   مقطوع .هاي مخابراتي داخل كارگاه تامين سيستم  420603
   مقطوع .تامين سيستم گازرساني در داخل كارگاه  420604
   مقطوع .تامين سيستم سوخت رساني كارگاه  420605
   مقطوع .تامين راه دسترسي  420701
   مقطوع .هاي سرويس تامين راه  420702
   مقطوع .يهاي ارتباط تامين راه  420703
   مقطوع .تامين اياب و ذهاب كارگاه  420801
آالت و تجهيزات سيستم توليد  تامين پي و سكو براي نصب ماشين  420901

 مقطوع .ها مصالح، سيستم توليد بتن، كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آن
  

از  ها ، يا تامين آنها آالت و تجهيزات و راه اندازي آن نصب ماشين  420902
 مقطوع .راه خريد خدمت يا خريد مصالح

  

آالت و تجهيزات به كارگاه و  بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين  420903
 مقطوع .برعكس

  

تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج   421001
ساختمان در كارهاي رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نماسازي بيش از 

 مقطوع . متر باشد3,5

  

آالت و لوازم  بارگيري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشين  421002
 مقطوع .حفاري محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس

  

آالت حفاري  جايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين هدمونتاژ، جاب  421003
 مقطوع .محل شمع و بارت از يك محل به محل ديگر در كارگاه

  

كوبي و  آالت شمع بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين  421004
 مقطوع .سپركوبي به كارگاه و برعكس

  

سازي محل ساخت تيرهاي بتني  تهيه لوازم و مصالح و كف  421005
    مقطوع .ها ساخته پل پيش
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  )ريال ( مبلغ   واحد  شرح  شماره
 بارگيري، حمل و باراندازي وسايل وقطعات تير مشبك فلزي  421006

 مقطوع . و برعكسبه كارگاه) النسمانترپو(
  

ساخته از محل  جايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش هجاب  421007
 مقطوع .هر پل به محل پل ديگر

  

ها و  ها و ميله چاه م و وسايل ايمني براي اطراف ترانشهيتامين عال  421101
گودهايي كه در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در 

 و آوري فاضالب  شبكه جمع،ه شبكه توزيع آبكارهاي رشت
 مقطوع .آبرساني روستايي

  

تامين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين پياده و وسايط نقليه از   421102
 شبكه ،ها و گودها در كارهاي رشته شبكه توزيع آب روي ترانشه

 مقطوع . و آبرساني روستاييآوري فاضالب جمع

  

ب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در تامين مسير مناس  421103
هايي كه به علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع  محل
آوري   شبكه جمع،شود، در كارهاي رشته شبكه توزيع آب مي

 مقطوع . و آبرساني روستاييفاضالب

  

تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در   421104
 مقطوع .آوري فاضالب رشته شبكه جمعكارهاي 

  

   مقطوع .حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه  421201
   مقطوع  .بيمه تجهيز كارگاه  421301
    مقطوع  .برچيدن كارگاه 421302

   مقطوع .جمع هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه
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   كارهاي جديد.5پيوست 
 

  :شود ها به شرح زير عمل مي  جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن ، كارهاي  پيمان  موضوع در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمت جديـد           قيمت واحد پيش   شرح و  منضم به پيمان براي كار جديد ابالغي،         و مقادير بها    فهرست  در  چنانچه   .1

  .شود مل مي شرايط عمومي پيمان ع29مطابق بند ج ماده 
 و يـا روش تعيـين       بيني شـده باشـد       منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيش        و مقادير بها     كه براي كار جديد ابالغي در فهرست        در صورتي  .2

نـاً   براي پرداخت قيمت جديد عي،)بيني شده باشد يا نه اعم از اين كه براي آن مقدار پيش   (ها تصريح شده باشد       قيمت واحد آن در مقدمه فصل     
، ضـريب پيـشنهادي پيمانكـار و برحـسب مـورد سـاير              هـاي باالسـري     هزينهمانند  (هاي مندرج در پيمان       از همان قيمت با اعمال تمام ضريب      

هاي جديد با در نظر گرفتن افـزايش مقـادير            هاي قيمت   شود، در اين حالت حداكثر جمع مبلغ مربوط به رديف           استفاده مي ) هاي مربوط   ضريب
  .صد است در25كار تا 

   تجهيز كارگاه  به  نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزات پيوست   اين   موضوع   كارهاي   اجراي   براي  چنانچه ) تبصره
 تجهيز   مبلغ.شود  مي ها، با پيمانكار توافق  آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم       پيمان   در اسناد و مدارك      شده  بيني  پيش

  . شود تواند توافق  مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ25، حداكثر تا   اضافي و برچيدن
  




