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 های مطالعات ژئوفیزیک مشخصات فنی تجهیزات و دستگاه .1

 
 های مورد استفاده در مطالعات ژئوالکتریک  و دستگاهمشخصات فنی تجهیزات .1-1
 دستگاه ژئوالکتریک 1-1-1
 . را بطور کامل داشته باشد(Self  Production)سازی جریان خودزا     توان خنثی-
 . ولت باشد500   دارای ولتاژ ورودی محافظ بیشتر از -

 . وات باشد150   دارای توان بیشتر از -

 .اهم باشد  میلی05/0 مقاومت ویژه ظاهری بیشتر از گیری    دارای دقت اندازه-

 .دنهای رابط استاندارد باش کابل 1-1-2
 .الکترودها مسی، برنجی و یا فوالد زنگ ناپذیر باشند 1-1-3
نظیر ( متر، مجهز به سیستم مخابراتی مناسب 300اکیپ، برای سونداژ با طول فرستنده جریان بیش از  1-1-4

 .باشد....) بیسیم، تلفن و 

 
 های مورد استفاده در مطالعات لرزه نگاری دستگاه مشخصات فنی تجهیزات و.  1-2       

 نگار دستگاه لرزه 1-2-1
 . کانال باشد24 و دارای حداقل (Digital)  از نوع رقومی -
 ). باشدTrigerمجهز به سیستم (  توان بکارگیری هر نوع چاشنی الکتریکی و مواد ناریه را داشته باشد -

 .اندارد باشدهای رابط است کابل 1-2-2
 .ها کالیبره باشند ها و هیدروفون ژئوفون 1-2-3

 اکیپ 1-2-4

 .  مجهز به جعبه انفجار و تجهیزات کامل آن باشد-

 .باشد...) نظیر بلندگو، آژیر و (مجهز به سیستم خبررسانی در هنگام انفجار   -
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 سال 4 تکنسین با حداقل2 سال و 3اکیپ مطالعات ژئوفیزیک باید دارای یک کارشناس با حداقل .2

 .سابقه کارمفید در رشته ژئوفیزیک باشد

 
 .شود  سال سابقه کار منظور می2درجه تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر معادل کارشناس با : تذکر 

 
 

 تعرفه خدمات مطالعات ژئوفیزیک .3

 .گردد ای مربوط محاسبه و پرداخت می  تعرفه خدمات بر اساس جدول زیر و اعمال ضریب منطقه .3-1    
 

 )ریال (بها واحد شرحشماره

 2،121،000 اکیپ روز الزحمه مطالعات ژئوالکتریک حق 1

 3،414،000 اکیپ روز نگاری الزحمه مطالعات لرزه حق 2

 2،410 کیلومتر های آسفالتی مشاور به کارگاه و بالعکس در جادهحمل افراد و وسایل از دفتر هزینه  3

 4،160 کیلومتر های خاکی حمل افراد و مصالح از دفتر مشاور به کارگاه و بالعکس در جادههزینه  4

 
 ای ضرایب منطقه .3-2

 :گیرد ورت زیر تعلق میای به ص ضریب منطقه)  جدول2 و 1موضوع بندهای (نگاری  الزحمه مطالعات ژئوالکتریک و لرزه به حق
 

1.8ای برای مطالعات ژئوالکتریک                                                             ضریب منطقه3-2-1     
0.8+= Rre 

 

      نگاری                                                    ای برای مطالعات لرزه    ضریب منطقه3-2-2     
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/+= Rrs  

 R         =              12/7/78 مورخ 4156/102-3730/54ای درج شده در پیوست بخشنامه شماره  ضریب منطقه
 

 




