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  کاربرد دستورالعمل

 
   دستورالعمل ، این شود، شامل  می  نامیده  مکانیکی  تاسیسات  بهای اختصار فهرست  به  که  مکانیکی  تاسیسات  رشته  واحد پایه  بهای فهرست .1
 :  زیر است شرح  بها، به  فهرست ای واحد ردیفها و پیوسته  و بهای  فصلها، شرح ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل(

 .کار  پای  مصالح)1  پیوست
 .  ارتفاع  و ضریب  طبقات  ضریب)2  پیوست
 .  باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)3  پیوست
 . ای  منطقه  ضریب)4  پیوست
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)5  پیوست

 اند بها منعقد شده ید پیمانهایی که براساس این فهرستنحوه عمل برای تعیین قیمتهای جد) 6پیوست 
  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه .2
در .  دهد را پوششساختمان    مکانیکی  تاسیسات  رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این  ردیفهای شرح .1ـ2

   ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  ردیفهای  با شرح  آن  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که ای  ویژه  و اجرایی  فنی مشخصات  که  مواردی
  عنوان و به    مشخص  ستاره  ردیفها، با عالمت این. شود  می  جدید درج  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه  ودر انتهای ، تهیه  اقالم  آن  برای مناسب
. شود  می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه دار، با روش  ستاره  واحد ردیفهای بهای. شوند  می دار نامیده  ستاره هایردیف

   جدید اضافه  با شماره  مربوط ل فص  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره  ردیفهای  پرداخت  برای  دستورالعملی هرگاه
 .گردد می
  ، تعیین1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به  بهای اما بدون ،  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که  واحد ردیفهایی بهای .2ـ2
 .شوند  می دار محسوب  ستاره  نیز ردیفهای  اقالم این. شوند می
   دستگاه تصویب  کار، به  اجرای  برآورد هزینه  بررسی ، باید هنگام2ـ2 و 1ـ2 های بند  موضوع دار ستاره  احد ردیفهای و  و بهای شرح .3ـ2

 . برسد اجرایی
   فهرست  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  به  بها، نسبت  فهرست  ضریبهای  اعمال ، بدون دار ستاره   برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  که در کارهایی .4ـ2

درصد باشد، ) 25( و پنج ستیب بیشتر از ،  در هر رشته  تفکیک  به،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه  ضرایب  از اعمال قبل)   و غیرپایه پایه(بها 
پس از  را،   رشته  در آن اد شده ی  واحد ردیفهای  و بهای ، شرح  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع  مناقصه  از انجام  باید قبل  اجرایی دستگاه

   از رسیدگی  دارد تا پس  کشور ارسال ریزی  و برنامه  مدیریت سازماندر ،   فنی  عالی  شورایبه دبیرخانه،   مربوط  قیمت  با تجزیه همراهتصویب، 
 . قرار گیرد  عمل ، مالک  فنی  عالی  شورای  توسط و تصویب

 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به  فصلها، بهای  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک برای .5ـ2
   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره ای  جداگانه ، باید ردیف  است  شده تعیین

 .شوند  می  محسوب  پایه  ردیفهای  اقالم این.  شود  درج  یاد شده  ردیف  در مقابلگردد،  می محاسبه
بها پیش بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها مالک  ) یا کسر(در صورتیکه برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه 

 .عمل خواهد بود
 یا زیر ها گروه  آنها، به ماهیت  به  با توجه  هر فصل ، ردیفهای  جدید  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان فهایردی  به  دسترسی منظور سهولت به .6ـ2

، دو   چپ  از سمت ترتیب  به  که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست  ردیفهای شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه فصلهای
   داده  اختصاص  یا زیر فصل  در هر گروه  ردیف شماره  آخر، به  و دو رقم  یا زیر فصل  گروه شمارهبه    بعدی ، دو رقم  فصل شمارهبه    اول رقم
 .  است شده
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   روش  زیر، طبق های ، ضریبها و هزینه آن  به  مربوط دار  هستار   بها و ردیفهای  فهرست  این  واحد ردیفهای  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام .7ـ2
 .شود  می ، اعمال8ـ2 در بند   شده تعیین

 .2   پیوست  دستورالعمل ، مطابق  ارتفاع  و ضریب  طبقات ضریب .1ـ7ـ2
 .30/1، برابر   است  شده  درج3   راهنما در پیوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  که باالسریمربوط به هزینه   ضریب .2ـ7ـ2
 .4   پیوست ، مطابق ای  منطقه ضریب .3ـ7ـ2
 .5   پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه .4ـ7ـ2
   این  ردیفهای  و بر حسب تعیین،   فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجرای  برآورد هزینۀ برای .8ـ2

بهای کل  واحد، مقدار و  ، واحد، بهای ، شرح  شماره  شامل  که فهرستی. شود  می گیری ، اندازه وط مرب دار ستاره   بها و ردیفهای فهرست
 .شود  می ، تهیه ردیفهاست

  ، مبلغ هر فصل  به  مربوط  ردیفهای بهای کل  از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف بهای کل،   فهرست در این
، ) مورد بر حسب (  و ارتفاع  طبقات ضریبهای. آید  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست این   مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ و از جمع،  فصل
، برآورد  یجهشود، نت  می  اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، و هزینۀ  شده  ضرب درپی  پی صورت  بهفهرست   مبلغ جمع ، به  و باالسری ای منطقه
  بها ضمیمه  فهرست2   مورد پیوست  و بر حسب6، 5، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمۀ ، کلیات  یادشده مدارک به. بود  کار خواهد  اجرای هزینۀ
 .شود  می  کار، نامیده  اجرای  بها و مقادیرکار، یا برآورد هزینۀ  فهرست عنوان ، به  شده  تهیه ، مجموعۀ شده

  ، با درج) کار  اجرای برآورد هزینه( بها و مقادیر   فهرست  تهیه ، برای  پایه  بهای  فهرست  از دفترچه  کامل ، استفادۀ در موارد ضروری ) تبصره
 .  است ، بالمانع8ـ2 بند روش  برآورد به ، و تهیه  در دفترچه  مربوط مقادیر موردنظر در برابر ردیفهای

 

   هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع ، وتجهیزات  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده یه مشاور یا واحد ته مهندس. 3
   داشته  آگاهی آن   به  نسبت  پیشنهاد قیمت هی ارا  پیمانکار برای  است  و الزم ثر بودهو م  از نظر قیمت  آنها را، که  درباره اطالعاتی
 منظور از . کند  درجهمراه با دستورالعمل نحوه کنترل کیفیت و بازرسی فنی   پیمان  خصوصی ی فن  و در مشخصات باشد، تهیه

 این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده طرح مشخص کند که اقالم کار ساخت داخل یا خارج کشور است "منبع تهیه"
کنند، در  ت مشابه و قیمتهای نزدیک بهم  تولید میو عالوه بر آن، حداقل نام سه تولید کننده که همان جنس را با مشخصا

 .مشخصات فنی خصوصی کار درج کند
 
   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .4

. شود  می  تهیه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پایه  بهای  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به  مربوط  از کار که  هر بخش اجرای
 برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ شود، همراه  می  کار تهیه  مختلف  بخشهای  برای  ترتیب این  به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست
یکدیگر   کار، به  اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  است  منعکس  نیز در آن  جمع صورت  و به تفکیک  کار به  مختلف بخشهای
 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق

مشروحه  برای انجام عملیات و اقدامهای ،، مهندس مشاور موظف است پیش از ارجاع کارمکانیکی ساختمانرای تاسیسات  در مورد اج.5
 و (Testing, Adjusting and Balancing - TAB) سیستمها ها و  دستگاهسازی  تنظیم و متعادلاندازی، به ویژه  و راهمربوط به آزمایشزیر، 

 .قرار دهد) مشخصات فنی خصوصی(الزم را تهیه و جزو اسناد پیمان و مشخصات فنی ، مدارک ها نیز راهبری و نگهداری آن
 (Operational Performance Test - O.P.T) .راه اندازیآغاز و در مرحله ساخت  های الزم  انجام آزمایش.5-1
 .بینی هزینه با پیش (Functional Performance Test - F.P.T) ها و انجام آزمایش عملکرد ها و سیستم دستگاهسازی   تنظیم و متعادل.5-2
 .های راهبری و نگهداری و برنامه آموزش گروه راهبری ونگهداری تهیه کتاب. 5-3
 .با پیش بینی هزینه ،آموزش گروه راهبری و نگهداری. 5-4
 .با پیش بینی هزینه ،راهبری و نگهداری در دوره تضمین. 5-5
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  کلیات
 

. شود  تاسیسات مکانیکی داخل ساختمان اختصاص دارد و تاسیسات مکانیکی یک محوطه یا چند ساختمان را نیز شامل میبها به این فهرست
 .های بزرگ، مانند شهرکها، خارج از دامنه کاربرد این فهرست است های آب و فاضالب محوطه شبکه

 . یکدیگر هستند  و مکمل ک تفکی  غیر قابل  ردیفها، اجزای  فصلها و شرح ، مقدمۀ مفاد کلیات .1
 از   واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات  کنندۀ  تعیین  تنهایی ، به  فصلها و کلیات  در مقدمۀ  شده  درج  ردیفها و شرح شرح .2

   بها، مطابقت  فهرست  در این  شده تعیین   شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل ردیفها در صورتی
 . باشد داشته

 و   تأمین های  هزینه  و شامل بودهساختمان    مکانیکی  تاسیسات رشتۀ  به  مربوط  کارهای  اجرای  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این قیمتهای .3
  جایی ، جابه  مصالح  و باراندازی ، حمل ، بارگیری ، تهیه  مورد نیاز، شامل ح مصال  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت ، ماشین  انسانی  نیروی کارگیری به

بر  (  اندازی  و راه  آزمایش هزینۀ.   کار است  کامل ، اجرای  طور کلی به واستقرار، نصب، شستشو و تمیز کردن ،   مصالح ، اتالف  در کارگاه مصالح
بها، عالوه بر آنچه در کلیات،   دستگاههای موضوع این فهرست.  است  شده بینی  بها پیش ست فهر  این  واحد ردیفهای در بهای)  مورد حسب

 .برداری باشد مقدمه فصلها و شرح ردیفهای مربوط درج شده است، باید شامل کلیه قطعات و لوازم استاندارد بطور کامل بوده و آماده بهره
، و   یا ارتفاع  عمق  بابت ای  اضافه  گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام ای بر  کاملی  بها، قیمتهای  فهرست  این قیمتهای .4

   شده بینی  بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها برای  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  کار را مشکلتر یا مخصوص  اجرای  دیگر که کیفیات
 .  نیست  پرداخت ، قابل است

   عبارت  اختصار از درج  برای.  است  منظور شده اندازی راهو    آزمایش، ، نصب ، حمل  تهیه های  بها، هزینه  فهرست  این  ردیفهای در قیمت .5
 .  است  ردیفها صرفنظر شده  در شرح" اندازی و راهآزمایش  ، ، نصب ، حمل تهیه"
   از مصالح  یک  هیچ  کیلومتر برای30 مازاد بر   و هزینه  است  شده بینی  ردیفها پیش قیمت کیلومتر در 30   تا فاصله  مصالح  حمل هزینه .6

 . نخواهد شد پرداخت
 .  است  نشده بینی  بها پیش  فهرست  این  ردیفهای  دستگاهها، در قیمت  نصب  محل  ساخت ها، کانالها و همچنین  عبور لوله  محل  تعبیه هزینه .7
   اجرای  در برآورد هزینه  که ، در صورتی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه باالسریهزینه ،  ای ، منطقه ، ارتفاع  طبقات  ضریبهای  به  مربوط مبلغ .8

 .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به کار منضم
 روز یا   با قیمتهای  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهای  فهرست  این  مقایسۀ بها با یکدیگر، یا  فهرست  این  فصلهای  از مقایسۀ  گیری با نتیجه .9

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه استناد به
 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده وه نح  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  از این در هر بخش .10
 .رعایت مقررات ملی ساختمان، بسته به مورد، در اجرای کارهای تاسیسات مکانیکی ساختمان الزامی است .11
   شماره های نشریه( ساختمانها   مکانیکی یسات تاس  عمومی  فنی مشخصاتحسب مورد،  بها،   فهرست  در این  فـنی منـظور از مشخصات .12

   فنی مشخصات)  کشور ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان   و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزلهمعیارهادفتر امور فنی، تدوین  128
 .  و دستورکارهاست  اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین ، مشخصات پیمان خصوصی

 . مشاور برسد تأیید مهندس  به  از سفارش ، قبل  فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح نی ف  یا کاتالوگ نمونه .13
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٤ 

،   مجلسهاست ، دستور کارها و صورت  اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها، بر اساس گیری  اندازه.14
   انجام  شده  تعیین روش  به گیری ، اندازه  است  شده بینی  بها پیش  فهرست  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که در مواردی.گیرد ی م صورت

 .شود می
 آنها با  انالها، باید مطابقتها و ک ، مانند لوله  آنها بعداً میسر نیست  کامل  بازرسی شود و امکان  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی .15
 . شوند  جلسه  مشاور صورت ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های نقشه
بها   فهرست نها در این آ  و تجهیزات  مصالح  ساخت  برای  که  واحد ردیفهایی  کارفرما، بهای  مشاور و تصویب  تأیید مهندس در صورت .16

، نیز نافذ ندا  شده  معتبر دیگر ساختههای استاندارد  و طبق  مشخصات  با همان  که  و تجهیزاتی ، در مورد مصالح  است  شده  مشخص استانداردی
 . است
 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت های  وضعیت  در صورت1   پیوست کار، مطابق  پای مصالح .17
تقریب حاصل از . استفاده شود)  پوند–اینچ  (IPبه جای ) متریک (SIاالمکان سعی شده است از واحدهای  بها حتی  ن فهرست در ای.18

 .تبدیل واحدها و گردکردن نتایج، قابل اغماض است
 . صرفنظر شده است"حداقل" نیاز است، که برای اختصار از تکرار واژه ها و مانند آن، حداقل مورد ها، اندازه  اعداد مربوط به ظرفیت.19
مورد، سایر شرایط ذکر شده   و بسته به(دستگاه در شرایط استاندارد ) خروجی( مفید ظرفیتهای مختلف،   اعداد مربوط به ظرفیت دستگاه.20

های مفید یا نامی  نیاز، در شرایط طراحی، و با ظرفیت های مورد های این فهرست با ظرفیت انطباق ردیف. است) های مربوط در مقدمه فصل
 .عهده مهندس مشاور است  مندرج در کاتالوگهای سازندگان به

 .  است  شده  محاسبه1385   سال  چهارم ماهه  سه  قیمتهای بها بر مبنای   فهرست این .21
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   فوالدی های لوله.   اول فصل
 

  مقدمه
 
   الزم ای  یا دنده  جوشی  اتصال  و مصالح  قطعات با تمام"  عبارت ، از درج  سیاه دی فوال های  لوله  به  مربوط  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .1

   و مصالح  گالوانیزه  قطعات با تمام"  عبارت ، از درج  درزدار گالوانیزه  فوالدی های  لوله  به  مربوط  ردیفهای و در شرح"  ضدزنگ  رنگ  دست ویک
 .  است هنظر شد ، صرف"  الزم ای  دنده اتصال

  ، طبق010116 تا 010112  ، ردیفهای)  متوسط وزن (BS1387 یا DIN2440   استانداردهای ، طبق010111 تا 010101   ردیفهای  موضوع های لوله .2
مشخص باضخامت جدار ) 1سری  (DIN2448 استاندارد  ، طبق2   گروه ، ردیفهایبا ضخامت جدار نرمال) 1سری  (DIN 2458استاندارد 

 . است)   متوسط وزن (BS1387 یا DIN2440   استانداردهای ، طبق3   گروه  و ردیفهایده در شرح ردیف مربوطش
 درصد ردیف مربوط 15،  یا کمتر، به ازای هر یک میلیمتر ضخامت جدار بیشترهای فوالدی لوله  های  ردیف  به نسبت بهایا کسر   اضافه .3

 .ی شودکسر میلیمتر متناسبا محاسبه م. است
 20 شود،  اجرا  نمایان  صورت  به های اصلی وفرعی  در موتورخانه کشی  لوله  که ، در صورتی  فوالدی های  لوله  ردیفهای  به نسبت  بها اضافه .4

 .خواهد شدهیچ اضافه بهایی پرداخت ن... ها و  رو، شفت های آدم  تونلمانندبرای لوله کشی در فضاهای دیگر .   است  مربوط درصد ردیف
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای   به  دسترسی منظور سهولت به .5
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .لوله فوالدی سیاه درزدار 01
 .لوله فوالدی سیاه بدون درز 02
 .لوله فوالدی گالوانیزه 03
 . فوالدیکلکتور 04
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 23،400

یک دوم  (15قطر نامی   لوله فوالدی سیاه درز دار، به
 ).اینچ

 010101 

  

 مترطول 25،600
سه چهارم   (20لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 010102 

  

 مترطول 29،800
یک   (25لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 010103 

  

 مترطول 34،700
یک و   (32لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).یک چهارم اینچ
 010104 

  

 مترطول 42،000
یک و   (40لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 .)یک دوم اینچ
 010105 

 010106  ).دو اینچ  (50لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی  مترطول 53،400  
  

 مترطول 67،800
دو و یک   (65لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 010107 

  

 مترطول 81،400
سه   (80لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر  نامی 

 ).اینچ
 010108 

  

 مترطول 112،500
چهار   (100لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 010109 

  

 مترطول 146،000
پنج   (125لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 010110 

  

 مترطول 172،000
شش   (150لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 010111 

  

 مترطول 235،500
 1/219ه فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارجی لول

 .میلیمتر
 010112 

  

 مترطول 324،500
 273لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010113 

  

 مترطول 403،000
 9/323لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010114 

  

 مترطول  
 6/355ر خارجی لوله فوالدی سیاه درزدار، به قط

 .میلیمتر
010115 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول  
 4/406لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
010116 

  

 مترطول 25،700
و  3/21لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر6/2ضخامت جدار 
 010201 

  

 مترطول 28،600
و  9/26لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر6/2ضخامت جدار 
 010202 

  

 مترطول 32،500
و  7/33لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر2/3ضخامت جدار 
 010203 

  

 مترطول 37،700
و  4/42لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر 2/3 ضخامت جدار 
 010204 

  

 مترطول 46،300
و  3/48دی سیاه بدون درز، به قطر خارجی لوله فوال

 . میلیمتر2/3ضخامت جدار 
 010205 

  

 مترطول 59،500
و  3/60لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر6/3ضخامت جدار 
 010206 

  

 مترطول 78،600
و  1/76لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر6/3ضخامت جدار 
 010207 

  

 مترطول 95،600
و  9/88لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر4ضخامت جدار 
 010208 

  

 مترطول 136،000
و  3/114لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر5/4ضخامت جدار 
 010209 

  

 مترطول 188،500
 7/139 لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی

 . میلیمتر5و ضخامت جدار 
 010210 

  

 مترطول 211،000
 3/168لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر5و ضخامت جدار 
 010211 

  

 مترطول 319،500
و  1/219لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر3/6ضخامت جدار 
 010212 

  

 مترطول 408،000
و  273فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی لوله 

 . میلیمتر3/6ضخامت جدار 
 010213 

  

 مترطول 510،000
 9/323لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر1/7و ضخامت جدار 
 010214 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول  
 6/355لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر8و ضخامت جدار 
010215 

  

 مترطول  
 4/406لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر8/8و ضخامت جدار 
010216 

 010301  ).یک دوم اینچ (15قطر نامی  لوله فوالدی گالوانیزه، به مترطول 27،100  
  

 مترطول 30،900
سه چهارم   (20لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 

 ).اینچ
 010302 

 010303  ).یک اینچ  (25لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول 36،200  
  

 مترطول 46،000
یک و یک   (32لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 

 ).چهارم اینچ
 010304 

  

 مترطول 52،800
یک و یک   (40لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 010305 

 010306  ).دو اینچ  (50لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  طولمتر 72،400  
  

 مترطول 85،100
دو و یک   (65لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 010307 

 010308  ).سه اینچ  (80لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول 108،500  
 010309  ).چهار اینچ  (100انیزه، به قطر نامی لوله فوالدی گالو مترطول 142،500  
 010310  ).پنج اینچ  (125لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول 187،500  
 010311  ).شش اینچ  (150لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول    
  

 کیلوگرم 14،900

تصاالت کلکتور، از لوله فوالدی سیاه درزدار با کلیه ا
 ساخـت، با یک دسـت براینوع جوشی، مصالح الزم 

 .گنز رنـگ ضد

 010401 

  

 کیلوگرم 17،300

کلکتور، از لوله فوالدی سیاه بدون درز، با کلیه 
 ساخت، با برایاتصاالت نوع جوشی، مصالح الزم 

 .زنگ یک دست رنگ ضد

 010402 
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٩ 

   چدنی های لوله.   دوم فصل
 

   مقدمه
   اتصال  و مصالح  قطعات  با تمامISO R531 استاندارد  طبق" دار، عبارت  سر کاسه  چدنی های  لوله  به  مربوط  ردیفهای اختصار، در شرح  برای .1

 از  الزم اتصال   مصالح  با تمامISO2531 استاندارد  ، طبقبار 16با فشار کار " ، عبارت  داکتیل  چدنی های لوله  به  مربوط  ردیفهای  و در شرح"  الزم
 .  است  نشده ، درج" ای مهره نوع گلند پیچ و

 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .2
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .ا سرکاسهلوله چدنی ب 01
02 ------- 
 .لوله چدنی داکتیل 03
 .قطعات اتصال چدنی داکتیل 04
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١٠ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

 020101  .50لوله چدنی قیراندود با سرکاسه، به قطر نامی  مترطول 132،000  
 020102  .75ه قطرنامی اندود با سرکاسه، بلوله چدنی قیر مترطول 187،500  
 020103  .100ا سرکاسه، به قطر نامی لوله چدنی قیراندود ب مترطول 243،500  
 020104  .125لوله چدنی قیراندود با سرکاسه، به قطر نامی  مترطول 237،500  
 020105  .150دود با سرکاسه، به قطر نامی لوله چدنی قیران مترطول 271،500  
 020106  .200دود با سرکاسه، به قطر نامی لوله چدنی قیران ولمترط 390،000  
 020301  .80له چدنی داکتیل، به قطر نامی لو مترطول 173،500  
 020302  .100ه چدنی داکتیل، به قطر نامی لول مترطول 221،500  
 020303  .150ه چدنی داکتیل، به قطر نامی لول مترطول 279،000  
 020304  .200لوله چدنی داکتیل، به قطر نامی  لمترطو 374،500  
 020305  .250ه چدنی داکتیل، به قطر نامی لول مترطول 483،500  
 020306  .300ه چدنی داکتیل، به قطر نامی لول مترطول 603،500  
 020307  .350ه چدنی داکتیل، به قطر نامی لول مترطول 734،500  
 020308  .400داکتیل، به قطر نامی ه چدنی لول مترطول 923،500  
 020401  .قطعات اتصال چدنی داکتیل کیلوگرم 20،300  
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١١ 

  سی.  وی.   پی های لوله.   سوم فصل
 

   مقدمه
 
 .  است شده ن ، درج»  الزم  اتصال  و مصالح  قطعات ، با تمامDIN 8062 استاندارد  طبق « ، عبارت  فصل  این  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .1
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای   به  دسترسی منظور سهولت به .2
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
01 ------- 
02 ------- 
 . بار6 با فشار کار  سی.  وی.   پی لوله 03
 . بار4 با فشار کار  سی.   وی  پی لوله 04



 .وی سی. های پی لوله. فصل سوم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٢ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 9،890
 میلیمتر 40سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6و فشار کار 
 030301 

  

 مترطول 11،500
 میلیمتر 50سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی
 . بار6ر کار و فشا

 030302 

  

 مترطول 15،500
 63سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030303 

  

 مترطول 18،700
 75سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030304 

  

 مترطول 24،200
 میلیمتر 90سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6و فشار کار 
 030305 

  

 مترطول 31،900
 110سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030306 

  

 مترطول 39،600
 125سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030307 

  

 مترطول 48،700
 140سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030308 

  

 مترطول 62،200
 160سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030309 

  

 مترطول 76،900
 180سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030310 

  

 مترطول 93،200
 200رجی سی سخـت، به قطر خا.وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030311 

  

 مترطول 142،000
 250سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030312 

  

 مترطول 16،300
 75سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030401 

  

 مترطول 20،200
 میلیمتر 90ه قطر خارجی سی سخـت، ب.وی.لوله پی

 . بار4و فشار کار 
 030402 



 .وی سی. های پی لوله. فصل سوم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٣ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 25،600
 110سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030403 

  

 مترطول 30،200
 125سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030404 

  

 مترطول 33،500
 140سخـت، به قطر خارجی سی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030405 

  

 مترطول 44،100
 160سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030406 

  

 مترطول 61،000
 180سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030407 

  

 مترطول 68،400
 200سی سخـت، به قطر خارجی .وی.یلوله پ

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030408 

  

 مترطول 107،000
 250سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 های پلی اتیلن ولهل. فصل چهارم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٤ 

  اتیلن  پلی های لوله.   چهارم فصل
 

  مقدمه
 
  درج") پرسی (  یا فشاری ای  دنده  از اتصال  اعم  الزم  اتصال  و مصالح  قطعات با تمام « ، عبارت  فصل  این  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .1

 .  است نشده
 . شوند  و نصب ، تحویل بندی ، بسته اتیلن  پلی ، از جنس  خرطومی  غالفی  باید در داخل3   و گروه1   گروه های لوله .2
 .ANSI/ASTM F877 یا DIN 16892 استاندارد  ، طبق1   گروه ، موضوع)Crosslinked PE, PEX(  یه ال  یک  مشبک اتیلن  پلی های لوله .3

، 2   گروه ، موضوع  چسب  و دو الیه)AL(   آلومینیوم  الیه ، یکPEX   دو الیه ، شامل)PEX/AL/PEX(   الیه  پنج  مشبک اتیلن  پلی های لوله. 4
  .ANSI/ASTM F1281 و F1335 یا DIN/DVGW W542 و W534 استاندارد  طبق

  یاDIN/DVGW W542 و W534   استانداردهای ، طبق4   گروه ، موضوع)PE-RT/AL/PE-RT(  الیه  باال، پنج دمای اتیلن پلی های لوله. 5
 F1335 و ANSI/ASTM F1282.  

 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به. 6
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  الیه  یک  مشبک  اتیلن  پلی لوله 01
 .  الیه5   مشبک  اتیلن  پلی لوله 02
03 ---- 
 .  الیه5 باال،   دمای  اتیلن  پلی لوله 04

 



 های پلی اتیلن ولهل. فصل چهارم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٥ 

 
 
 )ریال(بهای کل

 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای رمقدا

  

 مترطول  

 16اتیلن مشبک یک الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040101 

  

 مترطول  
 20اتیلن مشبک یک الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040102 

  

 مترطول  
 25اتیلن مشبک یک الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040103 

  

 مترطول  
 32اتیلن مشبک یک الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040104 

  

 مترطول 29،200
 16اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040201 

  

 مترطول 31،300
 20اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040202 

  

 مترطول 41،400
 25لن مشبک پنج الیه به قطر خارجی اتی لوله پلی
 .میلیمتر

 040203 

  

 مترطول 54،600
 32اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040204 

  

 مترطول  
 16، پنج الیه به قطر خارجی  اتیلن دمای باال لوله پلی
 .میلیمتر

 040401 

  

 مترطول  
 20ه به قطر خارجی ، پنج الی اتیلن دمای باال لوله پلی
 .میلیمتر

 040402 

  

 مترطول  
 25، پنج الیه به قطر خارجی  اتیلن دمای باال لوله پلی
 .میلیمتر

 040403 

  

 مترطول  
 32، پنج الیه به قطر خارجی  اتیلن دمای باال لوله پلی
 .میلیمتر

 040404 

  
  

 



 های آزبست سیمان لوله. فصل پنجم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٦ 

   سیمان  آزبست های لوله.   پنجم فصل
 

   مقدمه
 
   نشده ، درج»  الزم  اتصال  مصالح  با تمام  چدنی  اتصال قطعات  به  اتصال قابل « ، عبارت  سیمان  آزبست های  لوله  ردیف  اختصار، در شرح ایبر .1

 . است
 .  است(AR٢٤٠٠)   ASTM  C٢٤٨ استاندارد  ، طبق5   و گروهISO 881استاندارد   طبق4   گروه  موضوع های لوله .2
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی ور سهولتمنظ به .3
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
01 ------- 
02 ------- 
03 ------- 
  .ISO 881   طبق  ضد سولفات  سیمان  آزبست لوله 04
 (AR٢٤٠٠)  MSTM  C٢٤٨   طبق ضدسولفات   سیمان آزبست   لوله 05

 .  چدنی  اتصال قطعات 06
 



 های آزبست سیمان لوله. فصل پنجم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٧ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 مترطول 119،500
لوله آزبسـت سیمان ضدسولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس یک  (300به قطر نامی 
 050401 

  

 مترطول 148،000
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس یک  (350به قطر نامی 
 050402 

  

 مترطول 188،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس یک  (400به قطر نامی 
 050403 

  

 مترطول 80،700
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس دو  (200به قطر نامی 
 050404 

  

 مترطول 100،000
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس دو  (250به قطر نامی 
 050405 

  

 مترطول 123،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس دو  (300به قطر نامی 
 050406 

  

 مترطول 161،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس دو  (350به قطر نامی 
 050407 

  

 مترطول 208،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس دو  (400به قطر نامی 
 050408 

  

 مترطول 51،900
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس سه  (150امی به قطر ن
 050409 

  

 مترطول 80،700
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس سه  (200به قطر نامی 
 050410 

  

 مترطول 106،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس سه  (250به قطر نامی 
 050411 

  

 مترطول 143،000
ـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، لوله آزبس

 ).کالس سه  (300به قطر نامی 
 050412 

  

 مترطول 188،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس سه  (350به قطر نامی 
 050413 

  

 مترطول 239،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس سه ( 400به قطر نامی 
 050414 



 های آزبست سیمان لوله. فصل پنجم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٨ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 مترطول 59،600
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس چهار  (150به قطر نامی 
 050415 

  

 مترطول 86،000
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس چهار  (200به قطر نامی 
 050416 

  

 مترطول 119،000
مان ضد سولفات، با قیراندود کامل، لوله آزبسـت سی

 ).کالس چهار  (250به قطر نامی 
 050417 

  

 مترطول 158،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس چهار  (300به قطر نامی 
 050418 

  

 مترطول 211،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس چهار(  350به قطر نامی 
 050419 

  

 مترطول 275،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس چهار  (400به قطر نامی 
 050420 

  

 مترطول 59،100
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 .)AR2400(  150به قطر نامی 
 050501 

  

 مترطول 91،500
ن ضد سولفات، با قیراندود کامل، لوله آزبسـت سیما

 ).AR2400(  200به قطر نامی 
 050502 

  

 مترطول 120،000
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).AR2400(  250به قطر نامی 
 050503 

  

 مترطول 151،000
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 .)AR2400(  300به قطر نامی 
 050504 

  

 مترطول 184،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).AR2400(  350به قطر نامی 
 050505 

  

 مترطول 229،500
کامل،  قیراندود لوله آزبسـت سیمان ضدسولفات ، با

 ).AR2400(  400به قطرنامی 
 050506 

 050601  .قطعات اتصال چدنی کیلوگرم 7،960  

 



 های مسی لوله. فصل ششم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٩ 

   مسی های لوله.   ششم فصل
 

   مقدمه
   و مصالح اتصال پیش ساخته  قطعات ، با تمامDIN 1786 استاندارد  طبق « ، عبارت  مسی های  لوله  به  مربوط  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .1

 .  است  نشده ، درج» )Capillary Soldering(گی ن لحیمی مویی اتصال برای الزم



  مسیهای لوله. فصل ششم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٠ 

 
 )الری(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدوبهای  مقدار

  

 مترطول 38،400

 و حداقل 12لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 
 .ضخامـت جدار یک میلیمتر

 060101 

  

 مترطول 48،300
 و حداقل 15لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 .ضخامـت جدار یک میلیمتر
 060102 

  

 مترطول 57،800
 و حداقل 18 درز، به قطر خارجی لوله مسی بدون

 .ضخامـت جدار یک میلیمتر
 060103 

  

 مترطول 71،500
 و حداقل 22لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 .ضخامـت جدار یک میلیمتر
 060104 

  

 مترطول 115،500
 و حداقل 28لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر5/1ضخامـت جدار 
 060105 

  

 مترطول 134،500
 وحداقل 35لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر5/1ضخامـت جدار 
 060106 

  

 مترطول 165،500
 و حداقل 42لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر5/1ضخامـت جدار 
 060107 

  

 مترطول 262،000
 و حداقل 54لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 .لیمتر می2ضخامـت جدار 
 060108 

  

 مترطول 314،000
 و حداقل 64لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر2ضخامـت جدار 
 060109 

  

 مترطول 376،000
 و حداقل 1/76لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر2ضخامـت جدار 
 060110 



 شیرها. فصل هفتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢١ 

 شیرها.   هفتم فصل
 

   مقدمه
 .  است  نشده ، درج»  اتصال  برای  الزم  مصالح با تمام « ، عبارت  و چدنی ای  دنده  شیرهای  به  مربوط ردیفهای   اختصار، در شرح برای .1
 .هستند)   یا برنزی برنجی (  مس  آلیاژهای ، از جنس ای  دنده شیرهای .2
 . هستند  برنزی  داخلی و قطعاتخاکستری    چدن  از جنس ای  بدنه ، دارای دار  فلنج  چدنی شیرهای .3
 .، از نوع لوالیی است7 و 3ی ها گروهموضوع ،  طرفه یک  شیرهای .4
 و  بندی ، واشر آب  مقابل  فلنجهای  و اتصال  تهیه ، هزینهای بدون فلنج فلنجی و شیرهای پروانه   شیرهای  به  مربوط  واحد ردیفهای در بهای .5
 . است شده  ، منظور   الزم  و مهره پیچ
 . است) PN10 (10 شیرها،  شار نامیف .6
 .  است  مربوط  ردیف  درصد بهایPN16( ،50 (16   با فشار نامی  شیرهای بها، برای اضافه .7
 .است   ماسوره  با مهره  رادیاتور، همراه  رگالژ و دوبل  ساده شیرهای .8
 . هستند کرمهبرنجی یا برنزی با روکش  رادیاتور،  ه ب  مربوط ، زانو و زانو قفلی ، هواگیری ، سادهرگالژ   دوبل شیرهای .9

 75ای چدنی از نوع دوسر فلنج باشد  ، چنانچه شیر پروانه)12گروه (ای چدنی بدون فلنج   اضافه بها، نسبت به ردیف شیرهای پروانه.10
 .درصد ردیف مربوط است

 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .11
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . ای  دنده  کشویی شیر فلکه 01
 . ای  دنده  فلزی  کف شیر فلکه 02
 . ای  دنده طرفه شیر یک 03
04 ----- 
 .دار  فلنج  چدنی  کشویی شیر فلکه 05

 .دار  فلنج  چدنی  فلزی  کف شیر فلکه 06
 .دار  فلنج  چدنی طرفه شیر یک 07
 .رادیاتور   به  مربوط شیرها و زانوهای 08
 دار شیر فلکه کشویی فوالدی فلنج 09
 دار شیر کف فلزی فوالدی فلنج 10
 دار طرفه فوالدی فلنج شیر یک 11
 ای چدنی بدون فلنج شیر پروانه 12
 ای فوالدی بدون فلنج  پروانهشیر 13



 شیرها. فصل هفتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٢ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد 50،400

یک دوم   (15شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 
 ).اینچ

 070101 

  

 عدد 66،400
سه   (20شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).چهارم اینچ
 070102 

  

 عدد 95،700
یک   (25لکه کشویی دنده ای، به قطر نامی شیرف
 ).اینچ

 070103 

  

 عدد 130،000
یک و   (32شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).یک چهارم اینچ
 070104 

  

 عدد 167،500
یک و   (40شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).یک دوم اینچ
 070105 

  

 عدد 309،500
دو   (50، به قطر نامی شیرفلکه کشویی دنده ای

 ).اینچ
 070106 

  

 عدد 342،500
دو و   (65شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).یک دوم اینچ
 070107 

  

 عدد 506،000
سه   (80شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070108 

  

 عدد 745،500
چهار   (100شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).چاین
 070109 

  

 عدد 69،600
یک   (15شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 070201 

  

 عدد 83،600
سه   (20شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).چهارم اینچ
 070202 

  

 عدد 191،500
یک   (25شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070203 

  

 عدد 200،000
یک   (32شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).و یک چهارم اینچ
 070204 

  

 عدد 240،500
یک   (40شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).و یک دوم اینچ
 070205 

  

 عدد 269،500
دو   (50شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070206 



 شیرها. فصل هفتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٣ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد 481،000
دو   (65یرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی ش

 ).و یک دوم اینچ
 070207 

  

 عدد 531،500
سه   (80شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070208 

  

 عدد 1،313،000
  100شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).چهار اینچ(
 070209 

  

 عدد 64،500
یک دوم   (15ای، به قطر نامی شیر یکطرفه دنده 

 ).اینچ
 070301 

  

 عدد 77،500
سه چهارم   (20شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070302 

 070303  ).یک اینچ  (25شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد 74،400  
  

 عدد 97،900
یک و یک   (32شیر یکطرفه دنده ای، به قطرنامی 

 .)چهارم اینچ
 070304 

  

 عدد 153،500
یک و یک   (40شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 070305 

 070306  ).دو اینچ  (50شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد 286،500  
  

 عدد 380،000
دو و یک   (65شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 070307 

 070308  ).سه اینچ  (80 یکطرفه دنده ای، به قطر نامی شیر عدد 569،500  
 070309  ).چهار اینچ  (100شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد 807،000  
  

 عدد 519،500
  50شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).دو اینچ(
 070501 

  

 عدد 540،000
  65نامی شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر 

 ).دو و یک دوم اینچ(
 070502 

  

 عدد 597،500
  80شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).سه اینچ(
 070503 

  

 عدد 797،000
  100شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).چهار اینچ(
 070504 

  

 عدد 1،018،000
  125شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).پنج اینچ(
 070505 



 شیرها. فصل هفتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٤ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد 1،272،000
  150شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).شش اینچ(
 070506 

  

 عدد 1،879،000
  200شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).هشت اینچ(
 070507 

  

 عدد 2،988،000
  250شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ). اینچده(
 070508 

  

 عدد 4،599،000

  300شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 
 ).دوازده اینچ(

 070509 

  

 عدد 

  350شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 
 ). اینچچهارده(

070510 

  

 عدد 

  400شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 
 ).ه اینچشانزد(

070511 

  

 عدد 876،000
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).دو اینچ  (50
 070601 

  

 عدد 1،008،000
  65شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطرنامی 

 ).دو و یک دوم اینچ(
 070602 

  

 عدد 1،182،000
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).سه اینچ  (80
 070603 

  

 عدد 1،406،000
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).چهار اینچ  (100
 070604 

  

 عدد 2،060،000
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).پنج اینچ  (125
 070605 

  

 عدد 3،157،000
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).شش اینچ  (150
 070606 

  

 عدد 4،975،000
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).هشت اینچ  (200
 070607 

  

 عدد 15،583،000
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ). اینچده  (250

070608 

  

 عدد  
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ). اینچدوازده  (300

070609 



 شیرها. فصل هفتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٥ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد  
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ). اینچچهارده  (350

070610 

  

 عدد  
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ). اینچشانزده  (400

070611 

  

 عدد 373،000
دو   (50شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070701 

  

 عدد 474،000
دو و   (65فه چدنی فلنج دار، به قطر نامی شیر یکطر

 ).یک دوم اینچ
 070702 

  

 عدد 565،500
سه   (80شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070703 

  

 عدد 808،000
  100شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).چهار اینچ(
 070704 

  

 عدد 1،066،000
پنج   (125ار، به قطر نامی شیر یکطرفه چدنی فلنج د

 )..اینچ
 070705 

  

 عدد 1،359،000
  150شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).شش اینچ(
 070706 

  

 عدد 2،374،000
  200شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).هشت اینچ(
 070707 

  

 عدد 5،381،000
 ده  (250شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).اینچ
070708 

  

 عدد 6،187،000
  300شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ). اینچدوازده(
070709 

  

 عدد  
  350شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ). اینچچهارده(
070710 

  

 عدد  
  400شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ). اینچشانزده(
070711 

  

 عدد 63،100
  15شیر دوبل رگالژ برای رادیاتور، به قطر نامی 

 ).یک دوم اینچ(
 070801 

  

 عدد 96،500
سه   (20شیر دوبل رگالژ برای رادیاتور، به قطرنامی 

 ).چهارم اینچ
 070802 



 شیرها. فصل هفتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٦ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

 070803  ).یک دوم اینچ  (15شیر ساده رادیاتور، به قطر نامی  عدد 34،800  
 070804  ).سه چهارم اینچ  (20ده رادیاتور، به قطرنامی شیر سا عدد 51،000  
 070805  ).یک دوم اینچ  (15زانوی رادیاتور، به قطرنامی  عدد 33،800  
 070806  ).سه چهارم اینچ  (20زانوی رادیاتور، به قطرنامی  عدد 38،900  
 070807  ).یک دوم اینچ  (15زانو قفلی رادیاتور، به قطرنامی  عدد 29،700  
  

 عدد 40،900
سه چهارم   (20زانو قفلی رادیاتور، به قطرنامی 

 ).اینچ
 070808 

  

 عدد 4،940
یک هشتم   (4شیر هواگیری رادیاتور، به قطرنامی 

 ).اینچ
 070809 

  

 عدد 7،260
سه هشتم   (10شیر هواگیری رادیاتور، به قطرنامی 

 ).اینچ
 070810 

  

 عدد  

  50، به قطر نامی دار دی فلنج کشویی فوال فلکهشیر
 ).دو اینچ(

070901 

  

 عدد  

  65، به قطر نامی دار  کشویی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).دو و یک دوم اینچ(

070902 

  

 عدد  

  80، به قطر نامی دار  کشویی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).سه اینچ(

070903 

  

 عدد  

  100می ، به قطر نادار  کشویی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).چهار اینچ(

070904 

  

 عدد  

  125، به قطر نامی دار  کشویی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).پنج اینچ(

070905 

  

 عدد  

  150، به قطر نامی دار  کشویی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).شش اینچ(

070906 

  

 عدد  

  200، به قطر نامی دار  کشویی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).هشت اینچ(

070907 

  

 عدد  

  250، به قطر نامی دار  کشویی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ). اینچده(

070908 

  

 عدد  

  300، به قطر نامی دار  کشویی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ). اینچدوازده(

070909 



 شیرها. فصل هفتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٧ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد  

  350، به قطر نامی دار  کشویی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ). اینچچهارده(

070910 

  

 عدد  

  400، به قطر نامی دار کشویی فوالدی فلنج  فلکهشیر
 ). اینچشانزده(

070911 

  

 عدد  

، به قطر نامی دار  کف فلزی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).دو اینچ  (50

071001 

  

 عدد  

، به قطر نامی دار  کف فلزی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).دو و یک دوم اینچ  (65

071002 

  

 عدد  

، به قطر نامی دار ی فلنج کف فلزی فوالد فلکهشیر
 ).سه اینچ  (80

071003 

  

 عدد  

، به قطر نامی دار  کف فلزی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).چهار اینچ  (100

071004 

  

 عدد  

، به قطر نامی دار  کف فلزی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).پنج اینچ  (125

071005 

  

 عدد  

امی ، به قطر ندار  کف فلزی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).شش اینچ  (150

071006 

  

 عدد  

، به قطر نامی دار  کف فلزی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ).هشت اینچ  (200

071007 

  

 عدد  

، به قطر نامی دار  کف فلزی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ). اینچده  (250

071008 

  

 عدد  

، به قطر نامی دار  کف فلزی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ). اینچدوازده  (300

071009 

  

 عدد  

، به قطر نامی دار  کف فلزی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ). اینچچهارده  (350

071010 

  

 عدد  

، به قطر نامی دار  کف فلزی فوالدی فلنج فلکهشیر
 ). اینچشانزده  (400

071011 

  

 عدد  

دو   (50، به قطر نامی دار طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 ).اینچ

071101 

  

 عدد  

دو   (65، به قطر نامی دار طرفه فوالدی فلنج یر یکش
 ).و یک دوم اینچ

071102 



 شیرها. فصل هفتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٨ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد  

سه   (80، به قطر نامی دار طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 ).اینچ

071103 

  

 عدد  

  100، به قطر نامی دار طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 ).چهار اینچ(

071104 

  

 عدد  

  125به قطر نامی ، دار طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 ).پنج اینچ(

071105 

  

 عدد  

  150، به قطر نامی دار طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 ).شش اینچ(

071106 

  

 عدد  

  200، به قطر نامی دار طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 ).هشت اینچ(

071107 

  

 عدد  

 ده  (250، به قطر نامی دار طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 ).اینچ

071108 

  

 عدد  

  300، به قطر نامی دار طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 ). اینچدوازده(

071109 

  

 عدد  

  350، به قطر نامی دار طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 ). اینچچهارده(

071110 

  

 عدد  

  400، به قطر نامی دار طرفه فوالدی فلنج شیر یک
 ). اینچشانزده(

071111 

  

 عدد 

  50، به قطر نامی ی بدون فلنجای چدن شیر پروانه
 ).دو اینچ(

071201 

  

 عدد 

  65، به قطر نامی ای چدنی بدون فلنج شیر پروانه
 ).دو و یک دوم اینچ(

071202 

  

 عدد 

  80، به قطر نامی ای چدنی بدون فلنج شیر پروانه
 ).سه اینچ(

071203 

  

 عدد 

  100، به قطر نامی ای چدنی بدون فلنج شیر پروانه
 ).چهار اینچ(

071204 

  

 عدد 

  125، به قطر نامی ای چدنی بدون فلنج شیر پروانه
 ).پنج اینچ(

071205 

  

 عدد 

  150، به قطر نامی ای چدنی بدون فلنج شیر پروانه
 ).شش اینچ(

071206 



 شیرها. فصل هفتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٩ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد 

  200، به قطر نامی ای چدنی بدون فلنج شیر پروانه
 ).هشت اینچ(

071207 

  

 عدد 

  250، به قطر نامی ای چدنی بدون فلنج نهشیر پروا
 ). اینچده(

071208 

  

 عدد 

  300، به قطر نامی ای چدنی بدون فلنج شیر پروانه
 ). اینچدوازده(

071209 

  

 عدد 

  350، به قطر نامی ای چدنی بدون فلنج شیر پروانه
 ). اینچچهارده(

071210 

  

 عدد 

  400نامی ، به قطر ای چدنی بدون فلنج شیر پروانه
 ). اینچشانزده(

071211 

  

 عدد  

  50، به قطر نامی ای فوالدی بدون فلنج شیر پروانه
 ).دو اینچ(

071301 

  

 عدد  

  65، به قطر نامی ای فوالدی بدون فلنج شیر پروانه
 ).دو و یک دوم اینچ(

071302 

  

 عدد  

  80، به قطر نامی ای فوالدی بدون فلنج شیر پروانه
 ).سه اینچ(

071303 

  

 عدد  

  100، به قطر نامی ای فوالدی بدون فلنج شیر پروانه
 ).چهار اینچ(

071304 

  

 عدد  

  125، به قطر نامی ای فوالدی بدون فلنج شیر پروانه
 ).پنج اینچ(

071305 

  

 عدد  

  150، به قطر نامی ای فوالدی بدون فلنج شیر پروانه
 ).شش اینچ(

071306 

  

 عدد  

  200، به قطر نامی ای فوالدی بدون فلنج وانهشیر پر
 ).هشت اینچ(

071307 

  

 عدد  

  250، به قطر نامی ای فوالدی بدون فلنج شیر پروانه
 ). اینچده(

071308 

  

 عدد  

  300، به قطر نامی ای فوالدی بدون فلنج شیر پروانه
 ). اینچدوازده(

071309 

  

 عدد  

  350، به قطر نامی جای فوالدی بدون فلن شیر پروانه
 ). اینچچهارده(

071310 



 شیرها. فصل هفتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٠ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد  

  400، به قطر نامی ای فوالدی بدون فلنج شیر پروانه
 ). اینچشانزده(

071311 



 )Expansion Joint(قطعه انبساط . فصل هشتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣١ 

 )Expansion Joint(  انبساط  قطعه.  هشتم فصل
 

  مقدمه
 
   مهار و با جابجایی  بدون،)دار  فلنجاتصال( و دوجداره  ) جوشیاتصال ( جداره  یک  آکاردئونی ، از نوع  فصل  این  موضوع  انبساط های قطعه .1
 . هستند مناسب (axial)محوری )   و انقباض انبساط(
  قسمتفوالدی ولی جنس  « ، عبارت1   گروه  ردیفهای  موضوع  جوشی  نوع  انبساط  قطعه های  به  مربوط  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .2

دار   فلنج  انبساط  قطعه های  به  مربوط  ردیفهای و در شرح»   اتصال  برای  الزم  مصالح ، با تمام (stainless steel) ناپذیر   از فوالد زنگ آکاردئونی
 و  ، پیچ بندی ، واشر آب  اضافی  مقابل ، با دو فلنج   ناپذیر فوالد زنگاز    آکاردئونی  قسمت جنس فوالدی ولی " ، عبارت2   گروه  ردیفهای موضوع

 .  است  نشده ، درج"  اتصال  برای  الزم  مصالح  وتمام مهره
 .است   مربوط  درصد ردیف40 باشد،   دو جداره  انبساط  قطعه ، چنانچه  جوشی  نوع ردیفهای  به بها نسبت اضافه .3
 . است  مربوط  درصد ردیف35شد،  و مهاردار با  جداره  یک  انبساط  قطعه ، چنانچه  جوشی  نوع ردیفهای  به بها نسبت اضافه .4
 . است  مربوط  درصد ردیف45 و مهاردار باشد،   دو جداره  انبساط  قطعه ، چنانچه  جوشی  نوع ردیفهای  به بها نسبت اضافه .5
 . است  مربوط  درصد ردیف25 مهاردار باشد،   انبساط  قطعه دار، چنانچه  فلنج  نوع ردیفهای  به بها نسبت اضافه .6

 است) PN10 (10های انبساط   فشار نامی قطعه.07
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای   به  دسترسی منظور سهولت  به .8
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  جوشی  نوع  انبساط قطعه 01
 .دار  فلنج  نوع  انبساط قطعه 02

 
 



 )Expansion Joint(قطعه انبساط . فصل هشتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٢ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

 080101  .15قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 221،000  
 080102  .20قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 221،000  
 080103  .25ه قطر نامی قطعه انبساط، نوع جوشی، ب عدد 221،000  
 080104  .32قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 226،500  
 080105  .40قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 226،500  
 080106  .50قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 308،000  
 080107  .65می قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نا عدد 356،500  
 080108  .80قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 445،000  
 080109  .100قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 539،000  
 080110  .125قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 873،000  
 080111  .150قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 1،192،000  
 080112  .200قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 1،525،000  
 080113  .250قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 2،385،000  
 080114  .300قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 3،218،000  
 080201  .65نامی قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر  عدد 646،000  
 080202  .80قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 770،500  
 080203  .100قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 993،000  
 080204  .125قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 1،428،000  
 080205  .150ج دار، به قطر نامی قطعه انبساط، نوع فلن عدد 2،057،000  
 080206  .200قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 2،627،000  
 080207  .250قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 3،886،000  
 080208  .300قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 5،133،000  
 080209 .350ساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی قطعه انب عدد    
 080210 .400قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد    

 
 



 )Flexible Connection (گیر لرزه. فصل نهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٣ 

 )Flexible Connection (گیر لرزه.   نهم فصل
 

   مقدمه
 
گیرها، حسب مورد، باید  آزمون این لرزهها و روش   ویژگی. مهار هستند دار و بدون ، فلنج  الستیکی ، از نوع  فصل  این  موضوع گیرهای لرزه .1

 . موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد4062مطابق استاندارد شماره 
   الزم  مصالح  و تمام  و مهره ، پیچ بندی ، واشر آب  اضافی  مقابل با دو فلنج « گیرها، عبارت  لرزه  به  مربوط  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .2

 . است شده   ن ، درج» تصال ا برای
 .  است  مربوط  درصد ردیف12گیر مهاردار باشد،   لرزه ، در صورتیکه  فصل  این ردیفهای  به بها نسبت اضافه .3
 .  است)PN10( 10گیرها   لرزه فشار نامی .4
 .ت درصد ردیف مربوط اس25، باشد (PN١٦) 16که لرزه گیر با فشار نامی  فه بها در صورتیااض .5



 )Flexible Connection( گیر لرزه.   نهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٤ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 090101  ).و یک چهارم اینچ  یک  (32قطرنامی  گیر، به لرزه عدد 189،000  
 090102  ).یک و یک دوم اینچ  (40لرزه گیر، به قطرنامی  عدد 202،500  
 090103  ).دو اینچ  (50لرزه گیر، به قطرنامی  عدد 288،000  
 090104  ).دو و یک دوم اینچ  (65لرزه گیر، به قطرنامی  عدد 325،500  
 090105  ).سه اینچ  (80لرزه گیر، به قطر نامی  عدد 364،500  
 090106  ).چهار اینچ  (100لرزه گیر، به قطر نامی  عدد 443،000  
 090107  ).پنج اینچ  (125لرزه گیر، به قطرنامی  عدد 675،000  
 090108  ).شش اینچ  (150لرزه گیر، به قطرنامی  عدد 985،500  
 090109  ).هشت اینچ  (200لرزه گیر، به قطر نامی  عدد 1،586،000  
 090110  ).ده اینچ  (250لرزه گیر، به قطر نامی  عدد 2،141،000  
 090111  ).دوازده اینچ  (300لرزه گیر، به قطر نامی  عدد 3،274،000  
 090112 ). اینچچهارده  (350لرزه گیر، به قطر نامی  دعد    
 090113 ). اینچشانزده  (400لرزه گیر، به قطر نامی  عدد    



 صافی. یازدهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٥ 

  صافی.   یازدهم فصل
 

   مقدمه
 
، 2   گروه های ردیف   موضوع های و صافی)   یا برنزی برنجی (  مس  آلیاژهای از جنس  و ای  دنده ، نوع1   گروه های  ردیف  موضوع های صافی .1

 .هستندخاکستری    چدن دار و از جنس  فلنج نوع
   الزم  مصالح  با تمام  ناپذیر  زنگ  یا فوالدی  برنجی  توری  انضمام به « ، عبارت ای  دنده های  صافی  به  مربوط های  ردیف  اختصار، در شرح برای .2

   توری  انضمام ، به  مناسب  و مهره ، واشر، پیچ  اضافی  مقابل با دو فلنج" دار، عبارت  فلنج های ی صاف  به  مربوط های  ردیف و در شرح»   اتصال برای
 . است   نشده ، درج"  اتصال  برای  الزم  مصالح  با تمام  ناپذیر  زنگ  یا فوالدی برنجی

 .  است)PN10( 10ها،  صافی فشار نامی .3
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره های ردیف   به  دسترسی منظور سهولت  به .4
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . ای  دنده صافی 01
 .دار  فلنج صافی 02

  
 



 صافی. فصل یازدهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٦ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 110101  ).یک دوم اینچ  (15ای، به قطر نامی  صافی دنده عدد 72،600  
 110102  ).سه چهارم اینچ  (20ای، به قطر نامی  صافی دنده عدد 104،000  
 110103  ).یک اینچ  (25ای، به قطر نامی  صافی دنده عدد 126،000  
 110104  .)یک چهارم اینچ و یک(  32 قطرنامی ای، به دنده صافی عدد 175،500  
 110105  ).یک و یک دوم اینچ  (40قطرنامی  ای، به دنده صافی عدد 223،000  
 110106  ).دو اینچ  (50ای، به قطر نامی  صافی دنده عدد 350،000  
 110107  ).دو و یک دوم اینچ  (65قطرنامی  ای، به دنده صافی عدد 693،000  
 110201  ).دو اینچ  (50امی صافی فلنج دار، به قطر ن عدد 487،000  
 110202  ).دو و یک دوم اینچ  (65قطرنامی  ، بهدار فلنج صافی عدد 551،500  
 110203  ).سه اینچ  (80قطرنامی  ، بهدار فلنج صافی عدد 647،500  
 110204  ).چهار اینچ  (100صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد 762،500  
 110205  ).پنج اینچ  (125نج دار، به قطر نامی صافی فل عدد 1،044،000  
 110206  ).شش اینچ  (150صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد 1،242،000  
 110207  ).هشت اینچ  (200صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد 1،941،000  
 110208  ).ده اینچ  (250صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد 3،592،000  
 110209  ).دوازده اینچ  (300صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد 3،851،000  
 110210 ). اینچچهارده  (350صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد    
 110211 ). اینچشانزده  (400صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد    



 گرم دیگ حرارتی آب. فصل دوازدهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٧ 

  گرم  آب  حرارتی دیگ.   دوازدهم فصل
 

  مقدمه
 
وده و روش آزمون ظرفیت  ب  کیفیت  بازرسی  گواهی  معتبر و دارای  از استانداردهای  با یکی ، باید مطابق  فصل  این  موضوع های  دیگ ساخت .1

 4473 و 4472، 4231 ضوابط، بسته به مورد، باید مطابق استانداردهای شماره یرهای طراحی و ساخت و سا و بازده حرارتی، ویژگی
 .اشد صنعتی ایران بت و تحقیقاموسسه استاندارد

، واشر نسوز،   مقابل های  بازدید، فلنج های   دود، دریچه های  ، دریچه ، پایه  دیگ  اصلی  قطعات ، شامل)  قطعاتی نوع ( گرم  آب  چدنی های دیگ .2
 .دباشن  می  طور کامل بهجمع شده  نسوز و آجرنسوز،   رنگ دست  با یک ، عایقکاری  فلزی  و روپوشمهار میل
 شیر اطمینان،  ، شامل)fire tube(لوله دود    سانتیگراد، از نوع  درجه120 کار   و حداکثر دمایبار 4، با فشار کار  گرم  آب  فوالدی های دیگ .3

بدون لوازم کنترل (   طور کامل  بهآمیزی، و رنگ، تابلوی برق  عایق، ، روپوش  مقابل های  بازدید، فلنج های   دود، دریچه های   دریچهشیر تخلیه،
 .است )خودکار و لوازم نشان دهنده

   سه ، باید از نوع3 در بند   یاد شده  بر مشخصات ، عالوه  در ساعت  کیلو کالری1،500،000 از   بیش  با ظرفیت گرم  آب  فوالدی های دیگ .4
 .باشند) رو  آدم  بازدید و دریچه ، سکوی نردبان مجهز به (  کامل (three pass)عبوری

 .  است  مربوط  درصد ردیف5 فشار کار،   بار افزایش  هر یک ازای ، به120205 تا 120201  های  ردیف  به  بها نسبت اضافه .5
با ظرفیت مورد نظر، از ردیف مربوط به کمترین ظرفیت شروع و متوالیا ظرفیت مازاد ) چدنی یا فوالدی(گرم  ای محاسبه بهای دیگ آببر .6

 . مورد استفاده، بهای دیگ یاد شده استهای حاصل جمع بهای کل ردیف. شود  بعدی تکمیل میایه با ردیف
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره های ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به .7
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  گرم  آب  چدنی دیگ 01
 .  گرم  آب  فوالدی دیگ 02

 



 گرم دیگ حرارتی آب. فصل دوازدهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٨ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )لریا(واحد بهای مقدار

  

79،200 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت

 65000 ظرفیـت تا برایدیـگ چدنی آبگرم، 
 .کیلوکالری در ساعت

 120101 

  

75،600 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 65000 ظرفیـت بیـش ازبرایـگ چدنی آبگرم، دی

 . کیلوکالری در ساعت130000کیلوکالری تا
 120102 

  

70،400 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 130000 ظرفیـت بیـش ازبرایدیـگ چدنی آبگرم، 
 .کیلوکالری در ساعت

 120103 

  

146،500 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 400000تا  ظرفیـت برایدیـگ فوالدی آبگرم، 

 .کیلوکالری در ساعت
 120201 

  

111،000 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 400000 ظرفیـت بیـش ازبرایدیـگ فوالدی آبگرم، 

 . کیلوکالری در ساعـت650000کیلوکالری تا
 120202 

  

99،500 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 650000 ظرفیـت بیش ازبرایدیـگ فوالدی آبگرم، 

 . کیلوکالری در ساعت1000000کیلوکالری تا
 120203 

  

98،300 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 1000000 ظرفیت بیش ازبرایدیگ فوالدی آبگرم، 

 . کیلوکالری در ساعت1500000کیلوکالری تا
 120204 

  

101،500 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 1500000 ظرفیت بیش ازبرایدیگ فوالدی آبگرم، 
 .کیلوکالری در ساعت

 120205 

  
   



 دیگ بخار. فصل سیزدهم
 1386ه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پای

 
 
 

٣٩ 

 دیگ بخار.   سیزدهم فصل
 

  مقدمه
 
   از استانداردهای ا یکییموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،  4231 شماره استانداردبا   ، باید مطابق  فصل  این  موضوع های دیگ .1

 . باشد کیفیت  بازرسی  گواهی و دارایدیگر معتبر 
 . معتبر را دارا باشد  از استانداردهای  یکی ، طبق  آزمایش  باید گواهی ازنده س  توسط  شده  اعالم های ظرفیت .2
  و پوستهدود    فوالدی های ، با لوله بار 10، فشار )fire tube( های دود  بالوله،تمام خودکار،  ، یکپارچه  فصل  این  بخار موضوع های دیگ .3

،   و جداکننده  تغذیه  بخار، شیرهای ، شیر قطع ، شیر اطمینان  لوالیی  و درهای ، روپوش)گیرد  را در برمی  احتراق ها و فضای  لوله که ( فوالدی
   و نیز سیستم ها، کلیدها و غیره  فیوزها، رله  کلیه ، شامل  برق  فشار و تابلوی  کنترلخودکار  ، سیستم  آب  سطح ، کنترل  تغذیه  پمپ فشارسنج
 .  است  گازوییل سوختتمامی لوازم کنترل و ایمنی، برای  و )forced draft fan( بادزن رانشیشامل پمپ سوخت، پایه و  احتراق

   فصل ، در این  دیگ  نزدیک ای ، تا نقطه  شده  گاز با مقدار و فشار تعیین کشی  لوله ، هزینه  گاز یا گاز و گازوئیل  با سوخت های در مورد دیگ .4
  دیگر  و متعلقات کشی  شیرها، لوله شامل ، مورد تایید شرکت گاز ایران،)gas train(   گازرسانی  کامل بکه ش هزینه.   است  نشده بینی پیش
 زیر   شرح سوز به یلی گازو های سوز با مشعل  گازسوز و دوگانه های  مشعل  بهای ، و تفاوت مشعل  به  تا اتصال  نقطه  رگوالتور، از این  استثنای به

 :دشو  می  و پرداخت محاسبه
 .  مربوط  درصد ردیف12 گازسوز باشد،   مشعل  که  بخار، در صورتی های  دیگ های ردیف  به بها نسبت  اضافه) الف
 .  مربوط  درصد ردیف20باشد، )  گاز و گازوییل( سوز   دوگانه  مشعل  که  بخار، در صورتی های  دیگ های ردیف  به بها نسبت  اضافه) ب
 .شود  می  محاسبه  خطی  میانیابی ، از طریق  دو ردیف  بین  با ظرفیت های دیگ  به  مربوط های یف واحد رد بهای .5
 . پوند بخار در ساعت است205/2ر کیلوگرم بخار در ساعت معادل ه .6



 دیگ بخار. فصل سیزدهم
 1386ه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پای

 
 
 

٤٠ 

  
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 152،742،000

یلو گرم بخار در  ک450دیگ بخار، به ظرفیت 
 .ساعت

 130101 

  

 دستگاه 214،893،000
 کیلو گرم بخار در 1150دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130102 

  

 دستگاه 269،464،000
 کیلو گرم بخار در 1600دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130103 

  

 دستگاه 283،735،000
 کیلو گرم بخار در 2050دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130104 

  

 دستگاه 297،175،000
 کیلو گرم بخار در 2700دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130105 

  

 دستگاه 470،911،000
 کیلو گرم بخار در 4100دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130106 

  

 دستگاه 539،955،000
 کیلو گرم بخار در 4550دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130107 

  

 هدستگا 600،023،000
 کیلو گرم بخار در 5000دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130108 

  

 دستگاه 621،745،000
 کیلو گرم بخار در 6350دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130109 

  

 دستگاه 648،286،000
 کیلو گرم بخار در 7250دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130110 

  

 دستگاه 726،564،000
 کیلو گرم بخار در 8150دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130111 

  

 دستگاه 828،474،000
 کیلو گرم بخار در 10000دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130112 

  

 دستگاه 896،211،000
 کیلو گرم بخار در 11800دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130113 

  

 دستگاه 978،102،000
 کیلو گرم بخار در 13600دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130114 

 



 های گرم کننده تابشی  دستگاه–مشعل . فصل چهاردهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٤١ 

 های گرم کننده تابشی  دستگاه–  مشعل.   چهاردهم فصل
 

  مقدمه
زوییل سوز و گاز سوز باید بر حسب مورد، مطابق استانداردهای شماره اهای گ ها، روش آزمون و سایر ضوابط مربوط به مشعل ویژگی .1

 .اشد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ب7595 و 7594، 4271
 هوا، شیر   هوا، دمپرتنظیم ، دمنده ، ترانسفورماتور، الکترود جرقه  گازوییل  پمپ ، شامل  طور کامل سوز به  خودکار گازوییل های شعلم .2

 .  است  گازوییل  رابط  خرطومی های  و لوله  سوخت ، صافی  و ایمنی کنترل تمامی لوازم و  با فتوسل  همراه ، نازل  مخصوص یدییسولونو
 فشار گاز،  ، رگوالتور تنظیم  مخصوص یدیی شیر سولونو ، شامل  طور کامل  به  ایران  گاز طبیعی  برای  خودکار گازسوز، مناسب های شعلم .3

   مورد تأیید شرکت  و ایمنی کنترل سیستم  تمامی لوازمدمنده هوا،،   گاز، ترانسفورماتور جرقه  و وصل  قطع  گاز، شیر مغناطیسی فیلتر مخصوص
 .  است  گاز ایران ملی

 12/269 کیلو کالری در ساعت و هرفوت مکعب سوخت گاز در ساعت معادل 10000معادل  هر کیلو گرم سوخت گازوییل در ساعت .4
 .کیلو کالری در ساعت است

 مطابقت داشته  ١-٤١٦ BS  ENاردهای تابشی باید مطابق یکی از استانداردهای معتبر بوده و از نظر ایمنی و عملکرد با استاند گرم کننده .5

 .باشد
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره های ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به .6
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .سوز  گازوییل مشعل 01
 .سوز گاز مشعل 02
 گرم کننده تابشی سرامیکی 03
 ای گرم کننده تابشی لوله 04
 ژنراتور گرم کننده تابشی 05

 



 های گرم کننده تابشی  دستگاه–مشعل . فصل چهاردهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٤٢ 

 
 
 )ریال(بهای کل

 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 1،681،000

 گرم به ظرفیت  مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب
 .  کیلو کالری در ساعت35000 تا 18000گرمایی 

 140101 

  

 دستگاه 2،277،000
 گرم به ظرفیت  مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 .  کیلو کالری در ساعت80000 تا 18000گرمایی 
 140102 

  

 دستگاه 3،486،000
 گرم به ظرفیت  مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 .  کیلو کالری در ساعت200000 تا 80000گرمایی 
 140103 

  

 دستگاه 4،967،000
 گرم به ظرفیت  مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 .  کیلو کالری در ساعت300000 تا 130000گرمایی 
 140104 

  

 دستگاه 11،463،000
 گرم به ظرفیت  مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 .  کیلو کالری در ساعت650000 تا 300000گرمایی 
 140105 

  

 دستگاه 16،751،000
 گرم به ظرفیت  ای دیگ آبمشعل گازوییل سوز، بر

 .  کیلو کالری در ساعت1000000 تا 500000گرمایی 
 140106 

  

 دستگاه 3،105،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . کالری در ساعتکیلو 40500 تا 17500گرمایی 
 140201 

  

 دستگاه 3،749،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . کالری در ساعتکیلو 91500 تا 33500گرمایی 
 140202 

  

 دستگاه 4،235،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . کالری در ساعتکیلو 183000 تا 75500گرمایی 
 140203 

  

 دستگاه 5،508،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . کالری در ساعتکیلو 366000 تا 150500گرمایی 
 140204 

  

 دستگاه 9،259،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . کالری در ساعتکیلو 581500 تا 323000گرمایی 
 140205 

  

 دستگاه 12،924،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . کالری در ساعتکیلو 969000 تا 409000گرمایی 
 140206 

  

 دستگاه 26،805،000
برای دیگ آب گرم به ظرفیت مشعل گازسوز، 

 . کالری در ساعتکیلو 1238000 تا 420000گرمایی 
 140207 

  

 دستگاه 38،453،000

مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
 کالری در کیلو 2153000 تا 1076500گرمایی 
 .ساعت

 140208 



 های گرم کننده تابشی  دستگاه–مشعل . فصل چهاردهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٤٣ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 کیلووات  

کننده تابشی سرامیکی صنعتی شامل شیر گاز  گرم
ی، سیستم جرقه زن، الکترودهای جرقه و سولونویید

یونیزاسیون، سیستم کنترل با ترموستات، صفحات 
های مربوط، پوشش فلزی و  سرامیکی، نگهدارنده

قاب منعکس کننده همراه با کابل ورودی برق برای 
کار با گاز طبیعی یا گاز مایع به ظرفیت حرارتی نامی 

 . کیلو وات7

140301 

  

 کیلووات  

ه تابشی سرامیکی صنعتی شامل شیر گاز کنند گرم
سولونوییدی، سیستم جرقه زن، الکترودهای جرقه و 
یونیزاسیون، سیستم کنترل با ترموستات، صفحات 

های مربوط، پوشش فلزی و  سرامیکی، نگهدارنده
قاب منعکس کننده همراه با کابل ورودی برق برای 

امی کار با گاز طبیعی یا گاز مایع به ظرفیت حرارتی ن
 7 کیلو وات، نسبت به مازاد 60  تا 7بیش از 
 .کیلووات

140302 

  

 کیلووات  

ای شامل مشعل، فن مجزا با شیر  کننده تابشی لوله گرم
های فوالدی زنگ ناپذیر  گاز سولونوییدی و لوله

های تابش با صفحات فوالدی زنگ  خوار و لوله آتش
عله،  زن، سنسور ش ناپذیر منعکس کننده، سیستم جرقه

سیستم کنترل الکترونیکی قابل اتصال به ترموستات و 
ها، توربوالتور، یوبولت  براکت(سایر متعلقات مونتاژ 

و زنجیر و پیچ و مهره برای آویز و شلنگ گاز 
مناسب همراه با کابل ورودی برق برای کار با گاز 

 13طبیعی یا گاز مایع به ظرفیت حرارتی نامی 
 . کیلووات

140401 



 های گرم کننده تابشی  دستگاه–مشعل . فصل چهاردهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٤٤ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 کیلووات  

ای شامل مشعل، فن مجزا با شیر  کننده تابشی لوله گرم
های فوالدی زنگ ناپذیر  گاز سولونوییدی و لوله

های تابش با صفحات فوالدی زنگ  خوار و لوله آتش
زن، سنسور شعله،   ناپذیر منعکس کننده، سیستم جرقه

سیستم کنترل الکترونیکی قابل اتصال به ترموستات و 
ها، توربوالتور، یوبولت  براکت(مونتاژ سایر متعلقات 

و زنجیر و پیچ و مهره برای آویز و شلنگ گاز 
مناسب همراه با کابل ورودی برق برای کار با گاز 
طبیعی یا گاز مایع به ظرفیت حرارتی نامی بیش از 

 . کیلووات13 کیلووات، نسبت به مازاد بر 50  تا 13

140402 

  

 کیلووات  

برای نصب روی سیستم ( تابشی کننده ژنراتور گرم
های مخلوط کننده  شامل ونتوری) ای استریپ لوله

یک تا سه (سوخت و هوا، شیرهای گاز سولونوئیدی 
فن مکش، سیستم کنترل داخلی قابل ) ای مرحله

اتصال به مرکز کنترل با قابلیت مانیتورینگ از یک 
نقطه، پوشش کامل فلزی مقاوم در برابر رطوبت و 

روی (ر مناسب برای نصب در فضای باز گرد و غبا
و یا نصب به صورت آویز زیر ) بام یا دیوار خارجی

سقف، همراه با شلنگ گاز مناسب، کابل ورودی برق 
قاب فلزی، (و کلیه وسایل الزم برای نصب 

برای کار با گاز طبیعی ) ساپورت، پیچ و مهره و غیره
  . کیلووات50یا گاز مایع به ظرفیت حرارتی نامی 

140501 



 های گرم کننده تابشی  دستگاه–مشعل . فصل چهاردهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٤٥ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 کیلووات  

برای نصب روی سیستم (کننده تابشی  ژنراتور گرم
های مخلوط کننده  شامل ونتوری) ای استریپ لوله

یک تا سه (سوخت و هوا، شیرهای گاز سولونوئیدی 
فن مکش، سیستم کنترل داخلی قابل ) ای مرحله

اتصال به مرکز کنترل با قابلیت مانیتورینگ از یک 
ل فلزی مقاوم در برابر رطوبت و نقطه، پوشش کام

روی (گرد و غبار مناسب برای نصب در فضای باز 
و یا نصب به صورت آویز زیر ) بام یا دیوار خارجی

سقف، همراه با شلنگ گاز مناسب، کابل ورودی برق 
قاب فلزی، (و کلیه وسایل الزم برای نصب 

برای کار با گاز طبیعی ) ساپورت، پیچ و مهره و غیره
 تا 50ز مایع به ظرفیت حرارتی نامی بیش از یا گا
 . کیلو وات50 کیلووات، نسبت به مازاد بر 100

140502 

  

 کیلووات  

برای نصب روی سیستم (کننده تابشی  ژنراتور گرم
های مخلوط کننده  شامل ونتوری) ای استریپ لوله

یک تا سه (سوخت و هوا، شیرهای گاز سولونوئیدی 
ستم کنترل داخلی قابل فن مکش، سی) ای مرحله

اتصال به مرکز کنترل با قابلیت مانیتورینگ از یک 
نقطه، پوشش کامل فلزی مقاوم در برابر رطوبت و 

روی (گرد و غبار مناسب برای نصب در فضای باز 
و یا نصب به صورت آویز زیر ) بام یا دیوار خارجی

سقف، همراه با شلنگ گاز مناسب، کابل ورودی برق 
قاب فلزی، (یل الزم برای نصب و کلیه وسا

برای کار با گاز طبیعی ) ساپورت، پیچ و مهره و غیره
 تا 100یا گاز مایع به ظرفیت حرارتی نامی بیش از 

 . کیلو وات100 کیلووات نسبت به مازاد بر 200

140503 



 های گرم کننده تابشی  دستگاه–مشعل . فصل چهاردهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٤٦ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 کیلووات  

برای نصب روی سیستم (کننده تابشی  ژنراتور گرم
های مخلوط کننده  ریشامل ونتو) ای استریپ لوله

یک تا (سوخت و هوا و شیرهای گاز سولونوئیدی 
فن مکش کننده و سیستم کنترل ) ای سه مرحله

داخلی قابل اتصال به مرکز کنترل و با قابلیت 
مانیتورینگ از یک نقطه، پوشش کامل فلزی مقاوم در 
برابر رطوبت و گرد و غبار مناسب برای نصب در 

و یا نصب به ) یوار خارجیروی بام یا د(فضای باز 
صورت آویز زیر سقف، همراه با شیلنگ فشار قوی 
گاز و کابل ورودی برق و کلیه وسایل الزم برای 

) قاب فلزی، ساپورت، پیچ و مهره و غیره(نصب 
برای کار با گاز طبیعی یا گاز مایع به ظرفیت حرارتی 

 کیلووات نسبت به مازاد 300  تا 200نامی بیش از 
 .کیلو وات 200بر 

140504 

  

 متر طول  

 آلومینایزد فوالدیهای استریپ تابشی یک لوله  لوله
های   متر با فلنج6 تا 1به صورت اسپیرال به طول 

ای و عایق  اتصال و قاب پوشش فلزی با رنگ کوره
پشم شیشه پشت آلومینیومی همراه با کلیه وسایل 

ها،  ونصب از قبیل زنجیر، پیچ و مهره برای آویز، زان
 . متر  میلی200ها، قطعات انتهایی به قطر  سه راهی

140505 

  

 متر طول  

های استریپ تابشی یک لوله فوالدی آلومینایزد  لوله
های   متر با فلنج6 تا 1به صورت اسپیرال به طول 

ای و عایق  اتصال و قاب پوشش فلزی با رنگ کوره
پشم شیشه پشت آلومینیومی همراه با کلیه وسایل 

ها،  نصب از قبیل زنجیر، پیچ و مهره برای آویز، زانو
 . متر  میلی300ها، قطعات انتهایی به قطر  سه راهی

140506 



 های گرم کننده تابشی  دستگاه–مشعل . فصل چهاردهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٤٧ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 متر طول  

 آلومینایزد به فوالدیهای استریپ تابشی دو لوله  لوله
های اتصال   متر با فلنج6 تا 1صورت اسپیرال به طول 

پشم ای و عایق  و قاب پوشش فلزی با رنگ کوره
شیشه پشت آلومینیومی همراه با کلیه وسایل نصب از 

ها، سه  قبیل زنجیر، پیچ و مهره جهت آویز،  زانو
 .متر  میلی200ها، قطعات انتهایی به قطر  راهی

140507 

  

 متر طول  

های استریپ تابشی دو لوله فوالدی آلومینایزد به  لوله
تصال های ا  متر با فلنج6 تا 1صورت اسپیرال به طول 

ای و عایق پشم  و قاب پوشش فلزی با رنگ کوره
شیشه پشت آلومینیومی همراه با کلیه وسایل نصب از 

ها، سه  قبیل زنجیر، پیچ و مهره جهت آویز،  زانو
 .متر  میلی300ها، قطعات انتهایی به قطر  راهی

140508 
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  گیری  و اندازه  کنترل های دستگاه.   پانزدهم فصل
 

  مقدمه
 

 .های موضوع این فصل، کامل و با تمامی متعلقات الزم پیش بینی شده است ستگاهد .1
 . ولت متناوب است220 یا 24 بسته به مورد، ،های موضوع این فصل برق مناسب برای دستگاه .2
 . است (DN)منظور از قطر شیرها، قطر نامی  .3
 . است (PN١٦)16فشار نامی شیرها  .4
 . و بدون محرک الکتریکی است)single seated(   بسترنشیمن  یک از نوع، 12   گروه های  ردیف ، موضوع هه دو را کنترل  شیرهای .5
 ،12های گروه   نسبت به شیرهای موضوع ردیف)pressure balanced( فشار   توازن نوعکنترل دو راهه، از   شیرهایاضافه بهای  .6

 . درصد ردیف متناظر استصد
 . و بدون محرک الکتریکی است)mixing(  مخلوط کننده  از نوع، 13   گروه های  ردیف ، موضوع  راههسه  کنترل  شیرهای .7
 .یک مدار و دو اتصال استا ی بکلید، )S. P. D. T  )Single Pole Double Throwمنظور از  .8
 .ل استدو مدار و دو اتصای با کلید، )D. P. D. T )Double Pole Double Throwمنظور از  ..9

 .است S. P. S. T مربوط از نوع کلیدمشخص نشده، مدار و اتصال در مواردی که تعداد  .10
 100 تا   و دمای  بار8 فشار  برایمناسب ،   مسی  با گوی برنجیای  دنده ،31   گروه های  ردیف  موضوع ،)float valves( شناور  شیرهای .11

 . سانتیگراد است  درجه
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره های ردیف  به  دسترسی لتمنظور سهو به .12

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .شیر کنترل سه راهه 13 . ترموستات 01
 .لکتریکی شیر کنترلمحرک ا 14 . هیومیدستات 02
 .ای شیر کنترل پروانه 15 .سنسور 03
 . پوزیسیونر،پتانسیومتر 16 .کنترلر 04
 .کنترل سه راهه مخصوص فن کویلشیر 17 .ر، تایم رله 05
 .شیر ترموستاتیک رادیاتور 18 .کلید 06
 .ترانسفورماتور 19 .نشان دهنده اختالف فشار 07
 .ترمومتر 20 .  مایعات ح فشار و سط  کنترل دستگاه 08
 .مانومتر 21 . کواستاتآ 09
 . نما آب 22 . یچیفلوسو 10
 .  گازوییل سوپاپ 23 .محرک الکتریکی دمپر 11
 .رشیر شناو 24 .شیر کنترل دو راهه 12
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 128،000

 وصلی، با دامنه تنظیم ترموستات اتاقی،  نوع قطع و
 . درجه سانتیگراد30 تا 10از 

 150101 

  

 عدد 170،000

زمستانی، نوع قطع و  -ترموستات اتاقی تابستانی
 ، درجه سانتیگراد30 تا 10وصلی، با دامنه تنظیم از 

 .ید تغییر فصللک با

150102 

  

 عدد 309،000

 زمستانی، نوع قطع و -ترموستات اتاقی تابستانی
 ، درجه سانتیگراد30 تا 10 با دامنه تنظیم از وصلی،

یدهای  تغییر فصل و سه سرعتهلک با
(Selector Switch)برای نصب روی دیوار ،. 

 150103 

  

 عدد 555،500

ترموستات برای نصب در هوای برگشت فن کویل،  
 درجه 30 تا 10نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از 

 .سانتیگراد

 150104 

  

 عدد 967،000
ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم 

 . درجه سانتیگراد30از صفر تا 
 150105 

  

 عدد 1،048،000
، با S. P. D. T ،ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی

 . درجه سانتیگراد30دامنه تنظیم از صفر تا 
 150106 

  

 عدد 1،334،000

 یخ زدگیمحافظترموستات کانالی 
 )Freeze Protection(نوع قطع و وصلی ،،

S. P. D. T دامنه تنظیم با ، متر6، با المنت به طول 
 درجه سانتیگراد، برای قطع برق و 15از صفر تا 
 .اعالم خبر

 150107 

  

 عدد 1،379،000

یخ زدگیمحافظ ترموستات کانالی 
)Freeze Protection( ،نوع قطع و وصلی، 

S.P.D.Tدامنه تنظیم از با  متر، 6 ، با المنت به طول
، برای قطع Reset درجه سانتیگراد و کلید 15صفر تا 

 .برق و اعالم خبر

 150108 

  

 عدد 534،500
، برای نصب )Firestat(ضد حریق کانالی ترموستات 

 .در مسیر هوای برگشت
 150109 

  

 عدد 1،266،000
ترموستات اتاقی، نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با 

 . درجه سانتیگراد30 تا 10تنظیم از دامنه 
 150110 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 1،420،000

، نوع تدریجی  زمستانی– تابستانیترموستات اتاقی 
 درجه 30 تا 10الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از 

 .سانتیگراد

 150111 

  

 عدد 1،606،000
 نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با ،ترموستات کانالی

 . درجه سانتیگراد30 تا 15 دامنه تنظیم از منهای
 150112 

  

 عدد 1،647،000

ترموستات کانالی یا مستغرق، نوع تدریجی الکترو 
 درجه 100 تا 20مکانیکی، با دامنه تنظیم از 

 .سانتیگراد

 150113 

  

 عدد 1،170،000

ترموستات اتاقی، نوع تدریجی به اضافه انتگرال
)P+I( درجه 30 تا 10 الکترو نیکی، با دامنه تنظیم از 

 .سانتیگراد

 150114 

  

 عدد 1،397،000

نوع تدریجی  زمستانی، – تابستانی ترموستات اتاقی
 الکترو نیکی، با دامنه تنظیم )P+I( به اضافه انتگرال

 .، با کلید تغییر فصل درجه سانتیگراد30 تا 10از 

 150115 

  

 عدد 662،000
نظیم از هیومیدستات اتاقی، نوع قطع و وصلی، برای ت

 . درصد95صفر تا 
 150201 

  

 عدد 792،000
لی، نوع قطع و وصلی، برای تنظیم اهیومیدستات کان

 . درصد95از صفر تا 
 150202 

 150301  .سنسور دما، برای نصب در هوای آزاد عدد 409،500  
 150302  .سنسور دما، برای نصب در اتاق عدد 794،500  
 150303  .رای نصب در کانالسنسور دما، ب عدد 846،000  
  

 عدد 897،500
سنسور دما، نوع مستغرق یا جداری، برای نصب در 

 .لوله یا مخزن آب
 150304 

 150305  .سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در اتاق عدد 2،544،000  
 150306  .سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در کانال عدد 2،939،000  
 150307  .فشار، برای آبسنسور  عدد 3،638،000  
 150308  .سنسور فشار، برای هوا عدد 2،084،000  
  

 عدد 1،726،000

 نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال،کنترلر
)P+I(ولت 10 سیگنال صفر تا ، با، با یک خروجی 

 .مستقیم

 150401 
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٥١ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 2،042،000

 نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال،کنترلر
)P+I(10 سیگنال صفر تا ، با، با دو یا سه خروجی 

 .ولت مستقیم

 150402 

  

 عدد 3،383،000

 نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال،کنترلر
)P+I(سیگنال شناور ، با، با دو یا سه خروجی 
)Floating(،سه وضعیتی . 

 150403 

 150404  . وصلی نوع قطع و، زمستانی - تابستانی کنترلر عدد 1،227،000  
  

 عدد 2،631،000
تایمر الکترونیکی، برای تنظیم برنامه روزانه یا روزانه 

 .و هفتگی
 150405 

  

 عدد 1،687،000
 4رله الکترونیکی، برای همزمان به کار انداختن تا 

 .محرک الکتریکی
 150501 

  

 عدد 1،728،000
، )Step Controller(ای  رله الکترونیکی سه مرحله

 .ی حالتهای زمستانی یا تابستانی و یا هر دوبرا
 150502 

  

 عدد 1،728،000
رله الکترونیکی برای تبدیل حالت تدریجی به حالت 

 .قطع و وصلی
 150503 

 150601  .زمستانی -کلید تبدیل دستی تابستانی عدد 45،500  
 150602  . زمستانی-کلید تبدیل خودکار تابستانی عدد 292،500  
  

 عدد 884،500
کلید دستی تدریجی تنظیم از راه دور، با دامنه تنظیم 

 .کنترلر مربوط
 150603 

  

 عدد 79،800
 زمستانی، نوع - کلید دستی تغییر حالت تابستانی

D. P. D. T. 
 150604 

  

 عدد 770،000
ای، شامل حالتهای باز، بسته،  کلید دستی چهار مرحله

 .بینابین و خودکار
 150605 

  

 عدد 1،100،000
ای تنظیم از راه دور برای  کلید دستی شش مرحله

 ).به تناوب(نشان دادن دما 
 150606 

  

 عدد 500،000

ف فشار دو طرف فن یا فیلتر نشان دهنده اختال
 میلیمتر 50 تا 50دستگاه هوا رسان، با درجه منهای 

 .ستون آب

 150701 

  

 عدد 621،500
وصلی، با دامنه دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و 

 . بار10تنظیم صفر تا 
 150801 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 621،500
دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصلی، با دامنه 

 . بار20تنظیم صفر تا 
 150802 

  

 عدد 2،062،000
دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با 

 . بار10دامنه تنظیم صفر تا 
 150803 

  

 عدد 1،936،000
کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با دستگاه 

 . بار20دامنه تنظیم صفر تا 
 150804 

  

 عدد 2،025،000
دستگاه کنترل سطح مایعات، نوع قطع و وصلی، برای 

 . بار10کار تا فشار 
 150805 

 150901  .آکوستات مستغرق، نوع قطع و وصلی عدد 275،500  
 150902  .قطع و وصلیآکوستات جداری، نوع  عدد 286،000  
  

 عدد 790،500
فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در کانال 

 .هوا
 151001 

  

 عدد 932،500
فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در لوله 

 .آب
 151002 

  

 عدد 608،000
ی اعالم خبر، برای اختالف فشار دو الکتریکسوییچ 

 .طرف فیلتر یا فن دستگاه هوا رسان
 151003 

  

 عدد 559،500
ی کمکی، برای نصب روی الکتریکسوییچ 

 . تدریجی و یا قطع و وصلیهای محرک
 151004 

  

 عدد 1،452،000

محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 
)Floating(، متر مربع سطح 5/1 مناسب برای تا 

 .دمپر

 151101 

  

 عدد 1،431،000
وع قطع و وصلی یا شناور محرک الکتریکی دمپر، ن

)Floating(، متر مربع سطح دمپر3 مناسب برای تا . 
 151102 

  

 عدد 2،350،000
محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 

)Floating(، متر مربع سطح دمپر6 مناسب برای تا . 
 151103 

  

 عدد 2،646،000

محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 
)Floating(، ،برای مناسب  با مکانیزم فنر برگشت

 . متر مربع سطح دمپر4تا 

 151104 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 2،131،000

محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال 
 5/1 ولت مستقیم، مناسب برای تا 10ورودی صفر تا 

 .متر مربع سطح دمپر

 151105 

  

 عدد 3،264،000

 با سیگنال محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی،
 3 ولت مستقیم، مناسب برای تا 10ورودی صفر تا 

 .متر مربع سطح دمپر

 151106 

  

 عدد 4،209،000

محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال 
 6 ولت مستقیم، مناسب برای تا 10ورودی صفر تا 

 .متر مربع سطح دمپر

 151107 

  

 عدد 4،191،000

یجی، با سیگنال محرک الکتریکی دمپر، نوع تدر
 ولت مستقیم، با مکانیزم فنر 10ورودی صفر تا 

 . متر مربع سطح دمپر4برگشت، مناسب برای تا 

 151108 

  

 عدد 2،568،000
 15 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به 

 ). اینچیک دوم (
 151201 

  

 عدد 2،853،000
 20 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به 

 ). اینچهارم چسه (
 151202 

 151203  ). اینچیک ( 25 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به  عدد 3،171،000  
  

 عدد 3،647،000
 32 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به 

 ). اینچیک و یک چهارم (
 151204 

  

 عدد 4،863،000
 40 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به 

 ). اینچیک و یک دوم (
 151205 

 151206  ). اینچدو  (50 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به  دعد 5،996،000  
  

 عدد 6،268،000
 65 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به 

 ). اینچدو و یک دوم (
 151207 

 151208  ). اینچسه  (80 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به  عدد 9،184،000  
 151209  ). اینچچهار  (100 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به  عدد 14،246،000  
). اینچیک دوم  (15 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به  عدد 5،532،000    151301 
  

 عدد 5،532،000
 20 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به 

 ). اینچسه چهارم (
 151302 

 151303  ). اینچیک  (25 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به  عدد 5،532،000  



  گیری  و اندازه  کنترل دستگاههای.   پانزدهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٥٤ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 5،841،000
 32 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به 

 ). اینچیک و یک چهارم (
 151304 

). اینچدوم  یک و یک (40 نامی قطر به راهه، سه شیرکنترل عدد 6،459،000    151305 
 151306  ). اینچدو   (50 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به  عدد 7،232،000  
). اینچیک دوم  و دو(65نامی قطر به راهه، هشیرکنترل س عدد 7،452،000    151307 
 151308  ). اینچسه  (80 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به  عدد 9،648،000  
 151309  ). اینچچهار ( 100 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به  عدد 15،688،000  
 151401  .محرک الکتریکی، برای نصب روی شیر کنترل عدد 5،011،000  
  

 عدد 7،483،000
، بـا   محرک الکتریکی، برای نصـب روی شـیر کنتـرل         

 .مکانیزم فنر برگشت
 151402 

  

 عدد 7،560،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

 ). اینچیک ( 25 قطر نامیکامل، به 
 151501 

  

 عدد 7،560،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

 ). اینچیک و یک چهارم ( 32 قطر نامیامل، به ک
 151502 

  

 عدد 7،663،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

 ). اینچیک و یک دوم ( 40 قطر نامیکامل، به 
 151503 

  

 عدد 8،384،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

  ).اینچدو ( 50 قطر نامیکامل، به 
 151504 

  

 عدد 8،655،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

 ). اینچدو و یک دوم ( 65 قطر نامیکامل، به 
 151505 

  

 عدد 8،870،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

 ). اینچسه ( 80 قطر نامیکامل، به 
 151506 

  

 عدد 9،709،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  نهشیر کنترل پروا

 ). اینچچهار ( 100 قطر نامیکامل، به 
 151507 

  

 عدد 1،408،000
 الکتریکی کمکی، ،)Potentiometer(پتانسیومتر 

 .برای نصب روی شیر یا دمپر
 151601 

  

 عدد 1،757،000
 الکترونیکی، برای نصب ،)Positioner(پوزیسیونر 

 .روی شیر یا دمپر
 151602 



  گیری  و اندازه  کنترل دستگاههای.   پانزدهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٥٥ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 879،000

شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور 
 مخصوص فن کویل، به ،کامل، نوع قطع و وصلی

 ). اینچیک دوم ( 15 قطر نامی

 151701 

  

 عدد 1،121،000

شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور 
 مخصوص فن کویل، به ،کامل، نوع قطع و وصلی

 ). اینچسه چهارم ( 20 قطر نامی

 151702 

  

 عدد 1،121،000

شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور 
 مخصوص فن کویل، با ،کامل، نوع قطع و وصلی

 زمستانی، به -کلید خودکار تغییر حالت تابستانی 
 ). اینچیک دوم ( 15 قطر نامی

 151703 

  

 عدد 1،224،000

ر شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طو
 مخصوص فن کویل، با ،کامل، نوع قطع و وصلی

 زمستانی، به -کلید خودکار تغییر حالت تابستانی 
 ). اینچسه چهارم ( 20 قطر نامی

 151704 

  

 عدد 152،500
  15 نامی قطر به رادیاتور، ترموستاتیک شیر

 ). اینچدوم  یک(
 151801 

  

 عدد 179،500
 20 یقطر نامشیر ترموستاتیک رادیاتور، به 

 ). اینچسه چهارم (
 151802 

  

 عدد 322،500
 ولت متناوب، با توان تا 24 به 220ترانسفورماتور 

 . ولت آمپر100
 151901 

  

 عدد 580،000
 ولت متناوب، با توان تا 24 به 220ترانسفورماتور 

 . ولت آمپر200
 151902 

 152001  .تر سانتیم17ترمومتر قایم با غالف، به ارتفاع  عدد 109،000  
 152002  . سانتیمتر25ترمومتر قایم با غالف، به ارتفاع  عدد 114،000  
 152003  . سانتیمتر17ای با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه عدد 119،500  
 152004  . سانتیمتر25ای با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه عدد 126،500  
 152005  .م، توامترمومتر مانومتر قای عدد 129،500  
  

 عدد  
 درجه 70 تا 18ترمومتر با لوله حساس، از منهای 

 .یگراد، برای محفظه بستهتسان
 152006 



  گیری  و اندازه  کنترل دستگاههای.   پانزدهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٥٦ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 108،000
 درجه 120 تا 10ترمومتر با لوله حساس، از 

 .یگراد، برای محفظه بستهتسان
 152007 

  

 عدد 120،500
 با شیر  بار،30ای، از صفر تا  مانومتر با صفحه دایره

 .سماوری
 152101 

 152102  . متر آّب63 تا 15 مدرج از ، سانتیمتری15مانومتر  عدد 92،500  
  

 عدد 211،000
آب نما، برای منابع انبساط بسته و یا منابع تحت 

 .فشار، شامل لوله آب نما و شیر تخلیه
 152201 

  

 عدد 40،800
 15 قطر نامی، به ای سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 ). اینچیک دوم (
 152301 

  

 عدد 51،100
 20 قطر نامی، به ای سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 ). اینچسه چهارم (
 152302 

  

 عدد 61،400
 25 قطر نامی، به ای سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 ). اینچیک (
 152303 

  

 عدد 71،700
 32 قطر نامی، به ای سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 ). اینچیک و یک چهارم (
 152304 

 152401 ). اینچیک دوم ( 15 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 70،900  
 152402 ). اینچسه چهارم ( 20 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 69،900  
 152403 ). اینچیک ( 25 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 131،500  
). اینچارم یک و یک چه( 32 قطر نامیبه  شیر شناور، عدد 198،500   152404 
 152405 ). اینچیک و یک دوم ( 40 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 204،000  
 152406 ). اینچدو ( 50 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 209،000  
 152407 ). اینچدو و یک دوم ( 65 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 379،000  



 )  و گازی نفتی ( کن گرم آب.   شانزدهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٥٧ 

 ) ازی و گ نفتی ( کن گرم آب.   شانزدهم فصل
 
  دمهمق
 
 هوا و   تنظیم  راه ، سه  نفت ، کاربوراتور، مخزن  اطمینان ، مانند سوپاپ  مربوط  متعلقات  تمام ، شاملدار  مخزن سوز  نفت های کن گرم آب .1

 .  است  ترموستاتیکی ترمومتر با کنترل
، ترمومتر و  ، سوپاپ ، ترموکوپل  اتوماتیک قطعسوپاپ اطمینان، ، مانند  ط مربو  متعلقات  تمام دار، شامل  مخزن  گازسوز، از نوع های کن گرم آب .2

 .  است  دستی زن جرقه
 . است(.U.S Gal) گالن 264/0هر لیتر معادل  .3
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره های ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به .4
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . سوز  نفت کن  گرم آب 01
 . گاز سوز کن  گرم آب 02

 



 )  و گازی نفتی ( کن گرم آب.   شانزدهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٥٨ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 160101  . لیتر132آب گرم کن نفت سوز، به ظرفیت  دستگاه    
 160102  . لیتر190ن نفت سوز، به ظرفیت آب گرم ک دستگاه 1،976،000  
 160201  . لیتر150آب گرم کن گازسوز، به ظرفیت  دستگاه    
 160202  .لیتر 190آب گرم کن گازسوز، به ظرفیت  دستگاه 1،858،000  

  



 رادیاتور. فصل هفدهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٥٩ 

 
 رادیاتور.   هفدهم فصل

 
  مقدمه

 
، یا یکی از استانداردهای معتبر داخلی یا خارجی و دارای گواهی DIN 442موضوع این فصل، باید مطابق استاندارد   رادیاتورهایساخت  .1

 .بازرسی کیفیت باشد
 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 703استاندارد شماره  گواهی آزمایش طبق ، حسب مورد،توسط سازنده، باید های اعالم شده ظرفیت .2

 .یکی از استانداردهای معتبر را دارا باشدایران، یا 
 .های ورودی و خروجی رادیاتور است فاصله بین مرکز بوشنادیاتور، منظور از ارتفاع ر .3
 .  نسوز است  رنگ  دست ، با یک  و فوالدی  چدنی رادیاتورهای .4
 .  نسوز است  لعابی  رنگ  دست ، با یک  آلومینیومی رادیاتورهای .5
 . هستند  و درپوش ، مغزی یه، پا ، مانند بست  متعلقات  تمام رادیاتورها، شامل .6
 .  است  منظور نشده  فصل  این های  واحد ردیف  رادیاتور، در بهای  مخصوص  و زانوهای ، شیر هواگیری شیر تغذیه .7
  است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره های ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به .8
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . رادیاتور چدنی 01
 . رادیاتور فوالدی 02
 . رادیاتور آلومینیومی 03

 



 رادیاتور. فصل هفدهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٦٠ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  
  

یکصد کیلو 
 کالری در ساعت

 170101  .رادیاتور چدنی

  
36،500 

لو یکصد کی
کالری در ساعت

 170201  . میلیمتر500، به ارتفاع رادیاتور فوالدی

  
37،500 

یکصد کیلو 
کالری در ساعت

 170202 . میلیمتر600، به ارتفاع رادیاتور فوالدی

  
81،300 

یکصد کیلو 
کالری در ساعت

 170301 . میلیمتر350، به ارتفاع رادیاتور آلومینیومی

  
69،100 

یکصد کیلو 
 در ساعتکالری

 170302  . میلیمتر500، به ارتفاع رادیاتور آلومینیومی

  
69،100 

یکصد کیلو 
کالری در ساعت

 170303 . میلیمتر600، به ارتفاع رادیاتور آلومینیومی



  دکن سر آب.   هیجدهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٦١ 

   سردکن آب.   هیجدهم فصل
 

   مقدمه
   درصد ردیف1 باشد،   آب  برداشت  دو عدد شیر فوالدی ارای د سردکن  آب که ، در صورتی180104 و 180103  های  ردیف  به بها نسبت اضافه .1

 .  است مربوط
 . است(.U.S Gal) گالن 264/0هر لیتر معادل  .2



  دکن سر آب.   هیجدهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٦٢ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 2،954،000

 لیتر در ساعت، با بدنه 38آب سرد کن، به ظرفیت 
 روی آب سردکن از فوالد از ورق آهن با رنگ پخته،

زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور مجهز 
به الکترو موتور یک فاز یک چهارم اسب، ترموستات 
حرارتی قابل تنظیم و یک عدد شیر فوالدی برداشت 

 .آب

 180101 

  

 دستگاه 3،344،000

 لیتر در ساعت، با بدنه و 38آب سردکن، به ظرفیت 
ناپذیر براق، مخزن از فوالد و رویه از فوالد زنگ 

کمپرسور مجهز به الکتروموتور یک فاز یک چهارم 
اسب، ترموستات حرارتی قابل تنظیم و یک عدد شیر 

 .فوالدی برداشت آب

 180102 

  

 دستگاه 3،344،000

 لیتر در ساعت، با بدنه از 57آب سردکن، به ظرفیت 
ورق آهن با رنگ پخته، روی آب سردکن از فوالد 

گ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور مجهز زن
به الکترو موتور یک فاز یک سوم اسب، ترموستات 
حرارتی قابل تنظیم و یک عدد شیر فوالدی برداشت 

 .آب

 180103 

  

 دستگاه 3،796،000

 لیتر در ساعت ، با بدنه و 57آب سردکن، به ظرفیت 
 و رویه از فوالد زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد

کمپرسور مجهز به الکتروموتور یک فاز یک سوم 
اسب، ترموستات حرارتی قابل تنظیم و یک عدد شیر 

 .فوالدی برداشت آب

 180104 

  

 دستگاه 5،935،000

 لیتر در ساعت، با بدنه 114آب سردکن، به ظرفیت  
و رویه ازفوالد زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و 

ر یک فاز یک دوم کمپرسور مجهز به الکتروموتو
اسب، ترموستات حرارتی قابل تنظیم و دو عدد شیر 

 .فوالدی برداشت آب

 180105 



  دکن سر آب.   هیجدهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٦٣ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 7،729،000

 لیتر در ساعت، با بدنه و 190آب سردکن، به ظرفیت 
رویه از فوالد زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و 
کمپرسور مجهز به الکتروموتور یک فاز یک و یک 

رموستات حرارتی قابل تنظیم و چهار چهارم اسب، ت
 .عدد شیر فوالدی برداشت آب

 180106 



  و دودکش هوا  هوا، دریچه کانال.   نوزدهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٦٤ 

  و دودکش هوا  هوا، دریچه کانال.   نوزدهم فصل
 

  مقدمه
 
 و  رچ، پ مهره  و ، پیچ  نبشی ، شامل  گالوانیزهفوالدی   از ورق  شده  ساخته ، چهارگوش ، با مقطع1   گروه های  ردیف  هوا، موضوع  فلزی کانال .1

 این گروه براساس سطح خارجی کانال ساخته شده های مقدار ردیف. ی مناسب برای درزبندی و تقویت الزم استکمکتمام قطعات و مواد 
 .شود محاسبه می

 .ربوط است درصد ردیف م40کشی در اتاق هوارسان اجرا شود،  ، چنانچه کانال)2(و  )1(های گروه نسبت به ردیف بها  اضافه .2
 .مگر آنکه در شرح ردیف جز این مشخص شده باشد.  و بدون دمپر استبا رنگ روغنیاین فصل، آهنی    موضوعی هوا های دریچهواع ان .3
 . درصد ردیف مربوط است15 ها گروه و برای سایر 30، 3های بدون دمپر، برای گروه  دمپردار، نسبت به دریچه  های دریچهبهای   اضافه .4
 . درصد ردیف مربوط است40 نسبت به اجزای آهنی نظیر، ها دریچه )بدون رنگ (زای آلومینیومیاج  بهای  اضافه .5
 .منظور از سطح دریچه، سطح عبور هوا، بدون احتساب سطح قاب است .6
 .شود محاسبه می)  اینچ مربع120( سانتیمتر مربع 775، ) اینچ مربع120( سانتیمتر مربع 775های کمتر از  سطح دریچه .7
 .شود محاسبه می)  اینچ مربع150( سانتیمتر مربع 970، ) اینچ مربع150( سانتیمتر مربع 970سطح دمپرهای کمتر از  .8
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره های ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به .9
 

 ها وهگر مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  قاب  بدون  شکلV   پادری 08 . هوا کانال 01
 .  با قاب  شکلV    پادری 09 .اتصاالت قابل انعطاف برای کانال 02
، بدون شکاف (linear grille) خطی دریچه 10 ).تخت یا برجسته(دریچه سقفی گرد  03

(slot). 
 ، بدون (linear diffuser)  سقفیدریچه خطی 11 .(single deflection)دریچه یک طرفه  04

 .(slot)شکاف 
 .ضد آتشدمپر  12 .(double deflection)دریچه دو طرفه  05
 .دمپر دستی 13 ).تخت یا برجسته(   چهارگوش  سقفی دریچه 06
 .دودکش 14 .دریچه ثابت 07



  و دودکش هوا  هوا، دریچه کانال.   نوزدهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٦٥ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 190101  . میلیمتر5/0 کانال هوا به ضخامت مترمربع 109،500  
 190102  . میلیمتر6/0 کانال هوا به ضخامت مترمربع 121،500  
 190103  . میلیمتر75/0 کانال هوا به ضخامت مترمربع 140،500  
 190104  . میلیمتر1 کانال هوا به ضخامت مترمربع 169،000  
 190105  . میلیمتر25/1 کانال هوا به ضخامت مترمربع 199،000  
 190106  . میلیمتر5/1 کانال هوا به ضخامت مترمربع 232،000  
  

 مترمربع 138،000

، برای حذف ارتعاشات، به قابل انعطافاتصاالت 
اتصال ها، به ازای سطح  اندازه مشخص شده در نقشه

 .ساخته شده

 190201 

 190301  . سانتیمتر30دریچه هوا، به قطرتا  عدد 104،000  
 190302  . سانتیمتر35دریچه هوا، به قطر  عدد 121،000  
 190303  . سانتیمتر38دریچه هوا، به قطر  عدد 143،000  
 190304  . سانتیمتر40دریچه هوا، به قطر  عدد 149،000  
 190305  .نتیمتر سا46دریچه هوا، به قطر  عدد 177،000  
 190306  . سانتیمتر50دریچه هوا، به قطر  عدد 225،000  
 190307  . سانتیمتر60دریچه هوا، به قطر  عدد 306،000  
 190401  .(single deflection)یک طرفه دریچه  سانتیمترمربع 87  
 190501  .(double deflection) دریچه دوطرفه سانتیمترمربع 105  
 190601  .سقفی چهار گوشدریچه  نتیمترمربعسا 99  
 190701  .ثابتدریچه  سانتیمترمربع    
 190801  . شکل بدون قاب Vپادری  سانتیمترمربع 92  
 190901  . شکل با قاب Vپادری  سانتیمترمربع 100  
 191001  . آلومینیومی(linear grill)خطی دریچه  سانتیمترمربع    
 191101  .آلومینیومی (linear diffuser) سقفی خطی  دریچه عسانتیمترمرب    
 191201  .دمپر ضد آتش سانتیمترمربع    
 191301  .دمپر دستی سانتیمترمربع    



  و دودکش هوا  هوا، دریچه کانال.   نوزدهم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٦٦ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 کیلوگرم 

دودکش از ورق فوالدی، به ضخامت تعیین شده در 
ها، شامل کالهک جلوگیری از نفوذ آب باران،  نقشه
، دریچه تخلیه دوده )ه هوادریچ(های هدایت دود  پره

ی الزم و دو دست رنگ ها  و بستها با تمام اتصال
 .محتوی ترکیبات روی و کرم

 191401 



  هواکش.   بیستم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٦٧ 

  هواکش.   بیستم فصل
 

  مقدمه
 
 . باشد  شده ، تعیین  ردیف ، در شرح  غیر از آن  هستند، مگر آنکه  دور در دقیقه1400 فاز و حدود  ، یکها موتور هواکش .1
 . دمپر هستند دارایبا بدنه و پروانه پالستیک و ، 1   گروه یها  ردیف ، موضوع ای  پنجره های شهواک .2
 .هستندبا بدنه فوالدی رنگ شده و پروانه فوالدی گالوانیزه ، 2   گروه یها  ردیف ، موضوعدیواری  های هواکش .3
 . محوری هستند (Fan) بادزن ، با2 و 1  یها گروه     موضوع و دیواری، ای  پنجره یها هواکش. 4
 . است   شده  صفر محاسبه  در فشار استاتیکها  هواکش  تخلیه ظرفیت .5
   کالهک وسانتریفوژبادزن  نه فوالدی رنگ شده،د ب، با3   گروه یها  ردیف ، موضوع (power roof ventilators)  سقفی یها هواکش .6

 . هستند(direct drive) و از نوع اتصال مستقیم   گالوانیزهفوالدی
 .  است  مربوط  درصد ردیف5 باشد،   آلومینیومی  با کالهک  هواکش  که ، در صورتی3   گروه یها  ردیف  به بها نسبت اضافه .7

 . است(cfm) فوت مکعب در دقیقه 119/2ر لیتر در ثانیه معادل ه .8
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر  و شرح   مورد نیاز، شماره یها ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به .9
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . ای  پنجره هواکش 01
 .  دیواری هواکش 02
 .  سقفی هواکش 03

  



  هواکش.   بیستم فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٦٨ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 تگاهدس 190،000

 سانتیمتر و ظرفیت 15هواکش پنجره ای، به قطر 
 . لیتر در ثانیه95تخلیه 

 200101 

  

 دستگاه 248،000
 سانتیمتر و ظرفیت 20هواکش پنجره ای، به قطر 

 . لیتر در ثانیه190 تا 95تخلیه بیش از 
 200102 

  

 دستگاه 268،000
 سانتیمتر و ظرفیت 25هواکش پنجره ای، به قطر 

 . لیتر در ثانیه280 تا 190ش از تخلیه بی
 200103 

  

 دستگاه 822،500
 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه 30هواکش دیواری، به قطر 

 . لیتر در ثانیه425
 200201 

  

 دستگاه 890،500
 سانتیمتر و ظرفیت 35هواکش دیواری، به قطر 

 . لیتر در ثانیه660 تا 425تخلیه بیش از 
 200202 

  

 دستگاه 987،500
 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه 40واکش دیواری، به قطره

 . لیتر در ثانیه990 تا 660بیش از 
 200203 

  

 دستگاه 1،135،000
 سانتیمتر و ظرفیت 45هواکش دیواری، به قطر 

 . لیتر در ثانیه1270 تا 990تخلیه بیش از 
 200204 

  

 دستگاه 1،246،000

خلیه  سانتیمتر و ظرفیت ت50هواکش دیواری، به قطر
 لیتر در ثانیه با موتور یک فاز 1770 تا 1270بیش از 
 .یا سه فاز

 200205 

  

 دستگاه 1،621،000
 لیتر در ثانیه، 165هواکش سقفی، به ظرفیت تا 

 .باموتور یک فاز یا سه فاز
 200301 

  

 دستگاه 2،164،000
 378 تا 165هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از  

 .ک فاز یا سه فازلیتر در ثانیه، با موتور ی
 200302 

  

 دستگاه 3،013،000
 755 تا 378هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از 

 .لیتر در ثانیه،  با موتور سه فاز
 200303 

  

 دستگاه 3،392،000
 لیتر 1110 تا 755هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از 

 .در ثانیه، با موتور سه فاز
 200304 



  هیتر ، یونیت  کویل فن.   و یکم  بیست فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٦٩ 

  هیتر ، یونیت   کویل فن.   و یکم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 با  ، فن  خازن  مجهز به ، الکتروموتور چند سرعته  سرعت  انتخاب کلید چند وضعیتیآهنی با رنگ پخته،     قاب ، شاملی زمینیها  کویل فن .1

 و   آلومینیومی های  و پره  مسی های له با لو  ردیفه  سه ، کویل  تخلیه  الستیکی ، شلنگ) شستشو قابل( هوا   هوا از باال یا از پهلو، صافی خروجی
 . هستند  تازه  دمپر هوای بدون

 . هستند  دور در دقیقه1450 و الکتروموتور  ، روپوش آب گرم  مسی یها  کویل  هیترها، مجهز به یونیت .2
 .  هوا است  پرتاب ، جهت میقا یا   افقی  هیترها، منظور از نوع  یونیت  ردیف در شرح .3
 . است   شده  محاسبه) دور در دقیقه1450 حداکثر (دور باال در ها تظرفی .4
 6 باشد،   و کلید چند وضعیتی انتخاب سرعت قاب بدون ،  سقفی از نوع کویل  فن  که ، در صورتی1   گروه یها  ردیف  به کسربها نسبت .5

 .  است  مربوط درصد ردیف
   درصد ردیف35 شود،   دور انتخاب900 هیتر با الکتروموتور   یونیت  که ، در صورتی3 و 2  یها گروه  یها  ردیف  به بتسن بها  اضافه .6

 .  است مربوط
 . بی تی یو در ساعت است968/3و هر کیلو کالری در ساعت معادل  (cfm) فوت مکعب در دقیقه 119/2ر لیتر در ثانیه معادل ه .7
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح یاز، شماره مورد ن یها ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به .8
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  زمینی کویل فن 01
 .  افقی  هیتر نوع یونیت 02
 .میقا   هیتر نوع یونیت 03

  



  هیتر ، یونیت  کویل فن.   و یکم  بیست فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٧٠ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 210101  . لیتر در ثانیه95فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 1،911،000  
 210102  . لیتر در ثانیه140فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 2،175،000  
 210103  . لیتر در ثانیه190فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 2،379،000  
 210104  .در ثانیه لیتر 280فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 2،537،000  
 210105  . لیتر در ثانیه380فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 3،649،000  
 210106  . لیتر در ثانیه470فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 4،294،000  
 210107  . لیتر در ثانیه565فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 4،922،000  
  

 دستگاه 2،738،000
 3800 تا 2500ه ظرفیت یونیت هیتر، نوع افقی، ب

 .کیلو کالری در ساعت
 210201 

  

 دستگاه 2،738،000
 تا 3800  بیش از یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت5000
 210202 

  

 دستگاه 2،926،000
 تا 5000  بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت7550
 210203 

  

 دستگاه 3،057،000
 تا 7550  بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت10050
 210204 

  

 دستگاه 3،986،000
 تا 10050  بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت15100
 210205 

  

 دستگاه 3،986،000
 تا 15100  بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت20150
 210206 

  

 دستگاه 4،814،000
 تا 20150 بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت 

 . کیلو کالری در ساعت25200
 210207 

  

 دستگاه 4،814،000
 تا 25200  بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت30200
 210208 

  

 گاهدست 3،502،000
 3800 تا 2500یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت 

 .کیلو کالری در ساعت
 210301 

  

 دستگاه 3،502،000
 تا 3800  بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت5000
 210302 

  

 دستگاه 3،808،000
 تا 5000  بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت

 . در ساعت کیلو کالری7550

 210303 



  هیتر ، یونیت  کویل فن.   و یکم  بیست فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٧١ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 4،540،000
 تا 7550  بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت10050
 210304 

  

 دستگاه 5،157،000
 تا 10050  بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت15100
 210305 

  

 دستگاه 5،157،000
 تا 15100  بیش ازایم، به ظرفیتیونیت هیتر، نوع ق

 . کیلو کالری در ساعت20150
 210306 

  

 دستگاه 6،261،000
 تا 20150  بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت25200
 210307 



  کولرآبی.   و دوم  بیست فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٧٢ 

  کولرآبی.   و دوم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 . است  و شیر شناور خازن  و مجهز به، الکتروپمپ گردش آب  مناسب لکتروموتور دو سرعتهانداز، ا  با کلید راه ، همراه  طور کامل به کولرها .1
 . و برای فشار استاتیک صفر محاسبه شده است) دور در دقیقه1450حداکثر  (ها در دور باال ظرفیت .2
 .گردد ی م  محاسبه  خطی  میانیابی  از طریق  دو ردیف  بین های  با ظرفیت  واحد کولرهای بهای .3
 . است(cfm) فوت مکعب در دقیقه 119/2ر لیتر در ثانیه معادل ه .4



  کولرآبی.   و دوم  بیست فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٧٣ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 220101  . لیتر در ثانیه1400کولرآبی، به ظرفیت  دستگاه 1،594،000  
 220102  . لیتر در ثانیه1900کولرآبی، به ظرفیت  دستگاه 1،936،000  
 220104  . لیتر در ثانیه3300کولرآبی، به ظرفیت  دستگاه 2،395،000  



  کولرگازی.  سوم  و  بیست فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٧٤ 

  کولرگازی.  سوم  و  بیست فصل
 

  مقدمه
 
،  ، خازن  کلید محافظ  مجهز به  کمپرسور، الکتروموتور بادزن ، شامل ای یا دیواری  از نوع پنجره یک پارچه بدون گرمایش، گازی کولرهای .1

 .  است  و صافی  تنظیم  قابل رموستات، ت کلید چند وضعیتی
 . است شده   منظور سانتیگراد   درجه35،   خارج  هوای دمای .2
 .شود های مربوط به کولرهای با ظرفیت بین دو ردیف، از طریق میانیابی خطی محاسبه می بهای واحد ردیف .3
 . بی تی یو در ساعت است968/3هر کیلو کالری در ساعت معادل  .4



  کولرگازی.  سوم  و  بیست فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٧٥ 

 
 

 )ریال(ای کلبه
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 230101  . کیلو کالری در ساعت2250کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه    
 230104  . کیلو کالری در ساعت3000کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه    
 230107  . کیلو کالری در ساعت4500کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه 3،591،000  
 230110  . کیلو کالری در ساعت6000کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه 4،407،000  
 230111  . کیلو کالری در ساعت6750کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه    



  الکتروپمپ .  و چهارم  بیست فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٧٦ 

  الکتروپمپ .  و چهارم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
   دور در دقیقه1500 با حدود  یک فاز الکتروموتور جهز به و م  خط  روی ، از نوع1   گروه یها  ردیف  گریز از مرکز، موضوع یها الکتروپمپ .1

 .های این گروه در محدوده راندمان حداکثر پمپ انتخاب شده است  اعداد مربوط به آبدهی و ارتفاع ارایه شده در شرح ردیف.هستند
  این.  است) PN 10( بار 10، با فشار کار ٧٣٣ DIN EN استاندارد   و طبق ، افقی2   گروه یها  ردیف ، موضوع زمینی گریز از مرکز یها پمپ .2

 .  است  و مهره  و پیچ بندی ، واشر آب  اضافی  مقابل یها ، فلنج ، کوپلینگ ، لرزه گیر زیر دستگاه شاسی ، شاملها ردیف
 . هستند  در ثانیه  سیکل50 فاز و   فاز یا سه ، یک4  گروهیها  ردیف  موضوع الکتروموتورهای .3
   و همچنین کردن کوپلهلرزه گیر زیر دستگاه، ، کاملرنگ آمیزی با   شاسی  روی  و الکتروموتور مربوط  استقرار پمپ  به  مربوط های ههزین .4

 . است شده   منظور ها  واحد ردیف ، در بهای  پمپ  پروانه تراش
  .  است ر نشده منظو)mechanical seal(  بند مکانیکی ، آب  زمینی یها  واحد پمپ در بهای .5
ردیف بهای واحد  درصد 8 دور در دقیقه باشد، 3000که الکتروموتور سه فاز، با حدود  ، در صورتی4ی گروه ها کسر بها نسبت به ردیف .6

 . مربوط است
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به .7
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  خط  روی الکترو پمپ 01
 .  زمینی پمپ 02
03 ---- 
 .  دور در دقیقه1500الکتروموتور حدود  04
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٧٧ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 955،000

روی خط، با قدرت موتور یک الکترو پمـپ 
متر   میلی25دوازدهم اسب بخار، قطر لوله رانش 

 5 گالن در دقیقه و ارتفاع 10دهی  ، آب)یک اینچ(
 .فوت

 240101 

  

 دستگاه 965،000

الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک هشتم 
یک و یک (متر   میلی32اسب بخار، قطر لوله رانش 

 5گالن در دقیقه و ارتفاع  20دهی  ، آب)چهارم اینچ
 .فوت

 240102 

  

 دستگاه 1،098،000

الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک ششم 
، )دو اینچ(متر   میلی50اسب بخار، قطر لوله رانش 

 . فوت10 گالن در دقیقه و ارتفاع 30دهی  آب

 240103 

  

 دستگاه 1،332،000

الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک سوم 
یک و یک (متر   میلی40اسب بخار، قطر لوله رانش 

 18 گالن در دقیقه و ارتفاع 30دهی  ، آب)دوم اینچ
 .فوت

240104 

  

 دستگاه 1،740،000

م سوالکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک 
 و یک دو(متر   میلی65اسب بخار، قطر لوله رانش 

 8 گالن در دقیقه و ارتفاع 40دهی  ، آب) اینچدوم
 .فوت

240105 

  

 دستگاه 

دوم الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور یک 
، )دو اینچ(متر   میلی50اسب بخار، قطر لوله رانش 

 . فوت19 گالن در دقیقه و ارتفاع 40دهی  آب

240106 

  

 دستگاه 1،915،000

الکترو پمـپ روی خط، با قدرت موتور سه چهارم 
، ) اینچسه(ر مت  میلی80اسب بخار، قطر لوله رانش 

 . فوت16 گالن در دقیقه و ارتفاع 60دهی  آب

240107 

 240201  .32-125پمپ در اندازه  دستگاه    
 240202  .32-160پمپ در اندازه  دستگاه 1،462،000  
 240203  .32-200پمپ در اندازه  دستگاه 1،567،000  
 240204  .40-125پمپ در اندازه  دستگاه 1،396،000  
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٧٨ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 240205  .40-160پمپ در اندازه  دستگاه 1،553،000  
 240206  .40-200پمپ در اندازه  دستگاه 1،685،000  
 240207  .40-250پمپ در اندازه  دستگاه 1،853،000  
 240208  .50-125پمپ در اندازه  دستگاه    
 240209  .50-160پمپ در اندازه  دستگاه 1،622،000  
 240210  .50-200پمپ در اندازه  اهدستگ 1،844،000  
 240211  .50-250پمپ در اندازه  دستگاه 2،012،000  
 240212  .65-125پمپ دراندازه  دستگاه 1،800،000  
 240213  .65-160پمپ در اندازه  دستگاه 1،852،000  
 240214  .65-200پمپ در اندازه  دستگاه 2،068،000  
 240215  .65-250در اندازه پمپ  دستگاه 2،414،000  
 240216  .65-315پمپ در اندازه  دستگاه 2،769،000  
 240217  .80-160پمپ در اندازه  دستگاه 2،025،000  
 240218  .80-200پمپ در اندازه  دستگاه 2،268،000  
 240219  .80-250پمپ در اندازه  دستگاه 2،708،000  
 240220  .80-315ازه پمپ در اند دستگاه 3،223،000  
 240221  .100-200پمپ در اندازه  دستگاه 2،552،000  
 240222  .100-250پمپ در اندازه  دستگاه 2،947،000  
 240223  .100-315پمپ در اندازه  دستگاه 3،681،000  
 240224  .100-400پمپ در اندازه  دستگاه 4،234،000  
 240225  .125-250ه پمپ در انداز دستگاه 3،792،000  
 240226  .125-315پمپ در اندازه  دستگاه 4،562،000  
 240227  .125-400پمپ در اندازه  دستگاه 5،366،000  
 240228  .150-315پمپ در اندازه  دستگاه 4،904،000  
 240229  .150-400پمپ در اندازه  دستگاه 5،776،000  
  

 دستگاه 781،500
 دور در دقیقه، به قدرت 1500دود الکترو موتور، ح

 .سه چهارم اسب بخار
 240401 

  

 دستگاه 832،500
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 .یک اسب بخار
 240402 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 969،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار1/5
 240403 

  

 دستگاه 1،106،000
 2 دور در دقیقه، به قدرت 1500موتور، حدود الکترو 

 .اسب بخار
 240404 

  

 دستگاه 1،346،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار3
 240405 

  

 دستگاه 1،499،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار4
 240406 

  

 دستگاه 1،842،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500و موتور، حدود الکتر

 . اسب بخار5
 240407 

  

 دستگاه 2،371،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار5/7
 240408 

  

 دستگاه 2،756،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار10
 240409 

  

 دستگاه 3،712،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار15
 240410 

  

 دستگاه 4،048،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار20
 240411 

  

 دستگاه  
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار25
 240412 

  

 دستگاه  
 دور در دقیقه، به قدرت 1500ر، حدود الکترو موتو

 . اسب بخار30
 240413 

  

 دستگاه  
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار40
 240414 

  

 دستگاه  
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار50
 240415 
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  عایق.   و پنجم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
، در "  گالوانیزه  با مفتول پیچی سیم"  عبارت ، از درج  ال کاغذ کرافت  با یک  شیشه  پشم  عایق  به  مربوط یها  ردیف  اختصار، در شرح برای .1

   رنگ  دو دست با و ماستیک"  عبارت ، از درج  متقال ای  پارچه  و پوشش  ال کاغذ کرافت یک  با  شیشه  پشم  عایق  به  مربوط یها  ردیف شرح
  با نوارچسب"  عبارت ، از درج ای  کارخانه  آلومینیومی  با روکش  ساخته  پیش  شیشه  پشم  عایق  به  مربوط یها  ردیف و در شرح" روغنی

 . است شده  نظر  ، صرف"  آلومینیومی  حلقوی یها  و بست  درزبندی مخصوص
 .  است  بر متر مکعب  کیلوگرم12، برابر 8 و 7، 4، 2  یاه گروه  ، موضوع  شیشه  پشم  عایق  مخصوص وزن .2
   بر مترمکعب  کیلوگرم65، برابر 6 و 5  یها گروه  ، موضوع ای  کارخانه  آلومینیومی  با روکش  ساخته  پیش  شیشه  پشم  عایق  مخصوص وزن .3

 . است
 28که عایق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص  ، در صورتی8 و 4ی ها گروه و نیز 7 و 2ی ها گروهی ها اضافه بها نسبت به ردیف .4

 .مربوط استی ها گروه درصد ردیف 20 و 30کیلوگرم بر متر مکعب باشد، به ترتیب 
 کیلوگرم بر متر مکعب 80که عایق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص  ، در صورتی6 و 5ی ها گروهی ها اضافه بها نسبت به ردیف .5

 . است به هر گروه مربوطیها  درصد ردیف20  و5باشد، به ترتیب 
شده  منظور "قشر قیر  و سه دوال گونی" کار، با  کامل  و اجرای  مصالح  تهیه ، هزینه  قیر و گونی  عایق  به  مربوط یها  واحد ردیف در بهای .6

 . است 
 درصد 10 اصلی و فرعی به صورت نمایان اجرا شود های  عایق کاری، چنانچه عایق کاری در موتورخانهیها اضافه بها نسبت به ردیف .7

 .ردیف مربوط است
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره یها ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به .8

 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
01 ---- 
 . کرافتمتر با کاغذ  میلی50  ضخامت  به شیشه پشم عایق 02
03 ---- 
 . تقالم   و پوشش کرافت متر با کاغذ  میلی50  ضخامت  به شیشه  پشم  عایق 04
 .متر  میلی25  ضخامت  به ساخته  پیش شیشه پشم عایق 05
 .متر  میلی50  ضخامت  به ساخته  پیش شیشه پشم عایق 06
 . هوا با کاغذ کرافت  کانال  برای  شیشه  پشم عایق 07
 .متقال  و پوشش   هوا با کاغذ کرافت  کانال  برای  شیشه  پشم عایق 08
 .عایق قیر و گونی 09



 عایق. فصل بیست و پنجم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 مترطول 18،100

ال   میلمیتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 
 .) اینچ5 (125رای لوله به قطر نامی کاغذ کرافت،ب

 250210 

  

 مترطول 20،700
ال   میلمیتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 

 .) اینچ6 (150 کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی
 250211 

  

 مترطول 25،000
ال   میلمیتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 

 .) اینچ8( 200 کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی
 250212 

  

 مترطول 31،000
ال   میلمیتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 

 .) اینچ10( 250 کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی
 250213 

  

 مترطول 33،500
ال   میلمیتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 

 .) اینچ12( 300 کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی
 250214 

  

 مترطول 30،600

ال   میلیمتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به  کاغذ کرافت و پوشش پارچه

 .) اینچ5( 125 قطر نامی

 250410 

  

 مترطول 33،600

ال   میلیمتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به  کاغذ کرافت و پوشش پارچه

 .) اینچ6( 150 قطر نامی

 250411 

  

 مترطول 38،000

ال   میلیمتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به  کاغذ کرافت و پوشش پارچه

 .) اینچ8( 200 قطر نامی

 250412 

  

 مترطول 45،300

ال   میلیمتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 
ی لوله به ای متقال، برا کاغذ کرافت و پوشش پارچه

 .) اینچ10 (250 قطر نامی

 250413 

  

 مترطول 49،500

ال   میلیمتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به  کاغذ کرافت و پوشش پارچه

 .) اینچ12( 300 قطر نامی

 250414 

  

 مترطول 12،000

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25 ضخامت ای، به کارخانه

 .)یک دوم اینچ( 15 نامی

 250501 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 مترطول 13،500

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .)سه چهارم اینچ( 20 نامی

 250502 

  

 مترطول 14،500

کش آلومینیومی عایق پشم شیشه پیش ساخته با رو
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک اینچ( 25 نامی

 250503 

  

 مترطول 16،200

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک و یک چهارم اینچ( 32 نامی

 250504 

  

 مترطول 17،700

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک و یک دوم اینچ( 40 نامی

 250505 

  

 مترطول 19،600

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ2( 50 نامی

 250506 

  

 مترطول 23،200

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .)دو و یک دوم اینچ( 65 نامی

 250507 

  

 مترطول 25،700

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
ه به قطر  میلیمتر، برای لول25ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ3( 80 نامی

 250508 

  

 مترطول 30،700

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ4( 100 نامی

 250509 

  

 مترطول 24،800

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
میلیمتر، برای لوله به قطر  50ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک دوم اینچ( 15 نامی

 250601 

  

 مترطول 26،400

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .)سه چهارم اینچ( 20 نامی

 250602 



 عایق. فصل بیست و پنجم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٨٣ 
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 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 مترطول 28،000

ومی عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینی
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک اینچ( 25 نامی

 250603 

  

 مترطول 32،400

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک و یک چهارم اینچ( 32 نامی

 250604 

  

 مترطول 32،500

یشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی عایق پشم ش
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک و یک دوم اینچ( 40 نامی

 250605 

  

 مترطول 36،100

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ2( 50 نامی

 250606 

  

 مترطول 41،000

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .)دو و یک دوم اینچ( 65 نامی

 250607 

  

 مترطول 45،200

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ3 (80 امین

 250608 

  

 مترطول 65،900

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ4( 100 نامی

 250609 

  

 مترمربع 17،300

 میلیمتر، با یک ال 25عایق پشم شیشه، به ضخامت 
گالوانیزه، برای کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول 

 . کانالعایق کاری

 250701 

  

 مترمربع 24،400

 میلیمتر، با یک ال 50عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، برای 

 . کانالعایق کاری

 250702 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 مترمربع 32،500

 میلیمتر، با یک ال 25عایق پشم شیشه، به ضخامت 
پیچی با مفتول گالوانیزه، پوشش کاغذ کرافت و سیم 

پارچه ای متقال، ماستیک و دو دست رنگ روغنی، 
 . کانالبرای عایق کاری

 250801 

  

 مترمربع 40،200

 میلیمتر، با یک ال 50عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، پوشش 
پارچه ای متقال، ماستیک و دو دست رنگ روغنی، 

 . کانالبرای عایق کاری

 250802 

  

 مترطول 4،770
یک ( 15 عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر نامی

 .)دوم اینچ
 250901 

  

 مترطول 5،270
سه ( 20 عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر نامی

 .)چهارم اینچ
 250902 

  

 مترطول 5،780
یک ( 25 عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر نامی

 .)اینچ
 250903 

  

 مترطول 6،390
یک و ( 32 عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر نامی

 .)یک چهارم اینچ
 250904 

  

 مترطول 6،840
یک و ( 40 عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر نامی

 .)یک دوم اینچ
 250905 

 250906  .) اینچ2(  50 نامی عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر مترطول 7،690  
  

 مترطول 9،060
دو و ( 65 عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر نامی

 .)یک دوم اینچ
 250907 

 250908  .) اینچ3( 80 نامی عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر مترطول 9،880  
 250909  .) اینچ4 (100 نامی عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر مترطول 12،300  
 250910  .)اینچ 5( 125 نامی عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر مترطول 14،100  
 250911  .) اینچ6( 150 نامی عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر مترطول 16،500  
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  مبرد دستگاههای.   و هفتم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
ردهای معتبر خارجی ساخته و براساس استاندارد مربوط از موسسه استاندارد و یکی از استاندا  ، باید طبق  فصل  این  موضوع دستگاههای. 1

 .تحقیقات صنعتی ایران آزمایش شده باشد
کندانسور آبی،   ، شامل1   گروه  ردیفهای ، موضوع)water cooled water chiller( ، از نوع خنک شونده با آب مبرد دستگاههای .2

 فشار   برای  و مناسب  مخصوص های ، لوله  سیکل50 و   ولت380 فاز  با الکتروموتور سه)  بسته باز یا نیم (  و آمدی  رفت  از نوع کمپرسورهای
   باشد، و اواپراتور با شیر انبساط  شده  محکم  نگهدارنده های  صفحه  داخل)expanded(   انبساط طریقه  باید به ، که)PSI 300(  بار20کار 

   ظرفیت ای  مرحله  استاندارد مانند کنترل  کنترل  و دستگاههای  لوازم کلیه   مجهز به ستگاهد.   ترموستاتیکی مستقیم
)multy step capacity control(و گاز،   روغن  و شارژ، فیلترهای  تخلیه ، شیرهای یدیی، شیر سولونو  روغن  اطمینان  فشار، سوییچ ، کنترل 

   شده  مایعمبرد   کننده ، خنک  روغن  مخزن  الکتریکی  کننده  اواپراتور، گرم  کندانسور، شیر اطمینان ان، شیر اطمین  مدار مایع  روی گالس سایت
)liquid refrigerant subcooling(از انجماد   جلوگیری ، کنترل  روغن ، دماسنج  گاز، فشارسنج  و تخلیه  مکش  طرف ، فشارسنجهای  
)freeze protection(باید  ، که  و غیره ، مدار اینترالک  سیگنال کشیها، کلیدها، چراغهای  سیم ی با تمام  برق ، تابلوی ز و روغن گا ، شارژ کامل 
 : از  است ، عبارت  ظرفیت  تعیین شرایط.  باشد  شده برداری  و بهره  نصب  مونتاژ و آماده  سازنده  در کارخانه طور کامل به

 . سانتیگراد   درجه7/6  خروجی و 2/12 اواپراتور   ورودی  آب دمای
 .سانتیگراد   درجه35   و خروجی4/29 کندانسور   ورودی  آب دمای

  ، شامل) کندانسور هواییدون ب(، 2   گروه  ردیفهای ، موضوع)air cooled water chiller( ، از نوع خنک شونده با هوا مبرد دستگاههای .3
 20 فشارکار   برای  و مناسب  مخصوص های ، لوله  سیکل50 و   ولت380 فاز  با الکتروموتور سه)  سته ب باز یا نیم (  و آمدی  رفت کمپرسور نوع

   مستقیم پراتور با شیر انبساطا او و باشد  شده  محکم  نگهدارنده های  صفحه  داخل)expanded(  ی انبساط روش   باید به ، که)PSI 300(بار
  ، کنترل)multy step capacity control(   ظرفیت ای  مرحله  استاندارد مانند کنترل  کنترل  و دستگاههای وازم ل  تمام  به ، دستگاه.ترموستاتیکی
  ، شیر اطمینان  مدار مایع  روی  گالس  و گاز، سایت  روغن  و شارژ، فیلترهای  تخلیه  و شیرهای یدیی، شیر سولونو  روغن  اطمینان فشار، سوییچ
 و   مکش  طرف ، فشارسنجهای)liquid refrigerant subcooling(   شده  مایعمبرد   کننده ، خنک  روغن  مخزن  الکتریکی ننده ک اواپراتور، گرم

  تمامی با   برق ، تابلوی  گاز و روغن ، شارژ کامل)freeze protection( از انجماد   جلوگیری ، کنترل  روغن  و دماسنج  گاز، فشارسنج تخلیه
   شده برداری  و بهره  نصب ، مونتاژ و آماده  سازنده  در کارخانه  طور کامل  باید به ، که  و غیره ، مدار اینترالک  سیگنال  کلیدها، چراغهایکشیها، سیم
 : از  است ، عبارت  ظرفیت  تعیین شرایط. باشد
 .سانتیگراد   درجه7/6   و خروجی2/12 اواپراتور   ورودی  آب دمای

  سردکن  و دوباره  اصلی  کویلهای ، شامل3   گروه  ردیفهای ، موضوع)air cooled condenser( کندانسور هوایی  دستگاههای .4
 )sub cooling(انبساط طریقه  به  که  آلومینیومی های  و پره  مسی های ، از لوله   )expanded(از نوعها بادزن.  باشند  شده یکدیگر محکم  به ،  

 در   نصب  برای ، باید مناسب  دستگاه های  و پایه ، بدنهبادزن  های الکتروموتور، پره( باشند،   شده  پوشیده  گالوانیزه  سیمی فاظ با ح  که ای پروانه
   اتوماتیکطور ، به  از اندازه  بیش  شدن  گرم ، باید هنگامها بادزن از  ، موتور هر یک) باشد  ناپذیر  از فوالد زنگبادزن   و شافت  آزاد بوده هوای
 گاز باشد، تابلو و   و شارژ کامل  ظرفیت  کنترل  اتوماتیک  سیستم  مجهز به ، دستگاه)باشد مجهز  thermal overload protection  به(  کند قطع
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   طور کامل  باید به که،  و غیره   سیگنال ، چراغهای ، مدار اینترالک  الزم ، کنترلهای  و وصل  قطع کشیها، کلیدهای کشیها، کابل  سیم  شامل مدار برق
 . باشد  شده برداری  و بهره  نصب ، مونتاژ و آماده  سازنده در کارخانه

 .دشو  می  محاسبه  خطی میانیابی به روش،   دو ردیف  بین  با ظرفیت دستگاههای  به  مربوط  واحد ردیفهای بهای .5
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  شماره مورد نیاز، ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .6
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره

 .)water cooled water chiller( از نوع خنک شونده با آب مبرد  دستگاه 01

 .)air cooled water chiller( هوا از نوع خنک شونده با مبرد  دستگاه 02

 . کندانسور هوایی 03
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 85،433،000

دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 . تن12

 270101 

  

 دستگاه 121،964،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن20
 270102 

  

 دستگاه 186،935،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن35
 270103 

  

 دستگاه 203،422،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن45
 270104 

  

 دستگاه 245،802،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن55
 270105 

  

 دستگاه 277،326،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن65
 270106 

  

 دستگاه 331،877،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن75
 270107 

  

 دستگاه 387،890،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن85
 270108 

  

 اهدستگ 422،761،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن95
 270109 

  

 دستگاه 453،920،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن110
 270110 

  

 دستگاه 478،874،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن120
 270111 

  

 دستگاه 521،913،000
ه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت دستگا

 . تن130
 270112 

  

 دستگاه  
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن140
 270113 

  

 دستگاه  
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن160
 270114 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 83،059،000
وا، به ظرفیت دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با ه

 . تن12
 270201 

  

 دستگاه 137،563،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن20
 270202 

  

 دستگاه 168،122،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن35
 270203 

  

 دستگاه 182،798،000
ظرفیت دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به 

 . تن45
 270204 

  

 دستگاه 220،636،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن55
 270205 

  

 دستگاه 248،758،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن65
 270206 

  

 دستگاه 297،421،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن75
 270207 

  

 دستگاه 347،547،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن85
 270208 

  

 دستگاه 378،795،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن95
 270209 

  

 دستگاه 406،784،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن110
 270210 

  

 دستگاه 429،020،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن120
 270211 

  

 دستگاه 467،518،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن130
 270212 

  

 دستگاه  
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن140
 270213 

  

 ستگاهد  
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن160
 270214 

 270301  . تن6دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 21،303،000  
 270302  . تن10دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 23،032،000  
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 270303  .تن 15دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 29،490،000  
 270304  . تن20دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 41،596،000  
 270305  . تن30دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 47،324،000  
 270306  . تن40دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 54،742،000  
 270307  . تن50به ظرفیت دستگاه کندانسور هوایی  دستگاه 76،509،000  
 270308  . تن60دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 86،827،000  
 270309  . تن75دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 100،457،000  
 270310  . تن95دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 113،267،000  
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   کننده  خنک برج.   وهشتم  بیست  فصل
 

   مقدمه
 
   از ورق فوالدی گالوانیزه، آب آوری  جمع شتکبدنه و ت  ، شامل(forced draft) از نوع رانشی1   گروه  ردیفهای ، موضوع کننده  خنک برجهای .1

   آب کننده  خنک ، سطوح  گالوانیزه آهن   موتور از ورق  حفاظ  دارای و سیکل50،   ولت380 یا 220 فاز   فاز یا سه  سانتریفوژ با موتور یک بادزن
   تنظیم برای) شناور(، فلوتر   خارج  به آبپاشش  از   جلوگیری  برای  مشبک ، صفحات  تعداد الزم  به  پالستیکی  یا ورقهای  شده  اشباع از چوب

   مرطوب ، در دمای سانتیگراد   درجه4/29  روجی خ  و آب  درجه35   ورودی  آب  دمای و سایر اجزای الزم به طور کامل، شتکت در   آب سطح
 .سانتیگراد است   درجه22 برابر با  محیط

  ، سطح  یا فلزی  بتنی  و حوضچه  فلزی  اسکلتشامل، (induced draft) از نوع مکشی 2   گروه  ردیفهای ، موضوع کننده  خنک برجهای .2
بادزن محوری ،   آن  یا مشابه  از مواد پالستیکی  اتکایی ، شبکه  شده  اشباع  از چوب  کننده  خنک  و سطوح  سیمان دار آزبست  موج  از ورق خارجی

 فاز یا  ، موتور یک  گالوانیزه فوالدی یا  گیرند، چدنی  قرار می  مرطوب  عبور هوای  در معرض  دیگر که  ریختگی و قطعات ی آلومینیوم های پرهبا 
  ، لوله  آب  سطح  کنترل  خودکار برای  شیرتنظیم جعبه دنده،،  گالوانیزه فوالدی   موتور از ورق  حفاظ  و دارای ل سیک50،   ولت380 یا 220 فاز سه

   محیط  مرطوب ، در دمایسانتیگراد   درجه4/29   و خروجی35   ورودی  آب  دمای و سایر اجزای الزم به طور کامل،، سرریز و تخلیه مکش
 . تگراد اسسانتی   درجه22برابر با 

 .شود  می محاسبهخطی    میانیابی ، از طریق  دو ردیف  بین  با ظرفیت دستگاههای  به  مربوط  واحد ردیفهای بهای .3
 . در دقیقه است(.U.S Gal) گالن 264/0هر لیتر در دقیقه معادل  .4
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .5
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  گالوانیزه  با بدنه  کننده  خنک برج 01
 .  فلزی  با اسکلت  کننده  خنک برج 02

 



 برج خنک کننده. فصل بیست و هشتم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩١ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 22،565،000

برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و 
 . لیتر آب در دقیقه190ظرفیت خنک کنندگی 

 280101 

  

 دستگاه 31،920،000
برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و 

 . لیتر آب در دقیقه450ظرفیت خنک کنندگی 
 280102 

  

 دستگاه 49،395،000
بدنه از ورق آهن گالوانیزه و برج خنک کننده، با 
 . لیتر آب در دقیقه760ظرفیت خنک کنندگی 

 280103 

  

 دستگاه 66،467،000
برج خنک کننده ، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و 

 . لیتر آب در دقیقه1140ظرفیت خنک کنندگی 
 280104 

  

 دستگاه 81،525،000
و برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه 

 . لیتر آب در دقیقه1510ظرفیت خنک کنندگی 
 280105 

  

 دستگاه 88،047،000
برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و 

 . لیتر آب در دقیقه1890ظرفیت خنک کنندگی 
 280106 

  

 دستگاه 90،259،000
برج خنک کننده، با اسکلت فلزی، به ظرفیت خنک 

 .ه لیتر آب در دقیق2270کنندگی 
 280201 

  

 دستگاه 111،461،000
برج خنک کننده، با اسکلت فلزی، به ظرفیت خنک 

 . لیتر آب در دقیقه3780کنندگی 
 280202 

  

 دستگاه 181،852،000
برج خنک کننده، با اسکلت فلزی، به ظرفیت خنک 

 . لیتر آب در دقیقه5680کنندگی 
 280203 

  

 دستگاه 195،989،000
 اسکلت فلزی، به ظرفیت خنک برج خنک کننده، با

 . لیتر آب در دقیقه7570کنندگی 
 280204 

  

 دستگاه 221،634،000
برج خنک کننده، با اسکلت فلزی، به ظرفیت خنک 

 . لیتر آب در دقیقه9460کنندگی 
 280205 

 



 لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی. فصل بیست و نهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٢ 

   بهداشتی های، شیر  بهداشتی لوازم.   ونهم  بیست فصل
 

   مقدمه
 
دست شویی،توالت شرقی و توالت  (696باید بسته به مورد مطابق با استانداردهای شماره ،   بهداشتی شیرهای ولوازم   و ساخت جنس .1

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ) شیرهای بهداشتی (6679 و 1546، )شلنگ دوش (6681، )یسردوش (6680، )پیسوار (626، )غربی
 .باشدایران، 

 .است کشور   داخل ، ساخت10   گروه  استثنای ، به  فصل  این یها گروه   موضوع ر اقالم و سای ها، شیر  بهداشتی لوازم .2
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .3
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

 صر گروه مختشرح گروه شماره
 . دست شویی 01
 .  شرقی توالت 02
 .  غربی توالت 03
04 ---- 
 ).پیسوار ( ورینالی 05
 . زیردوشی 06
 . وان 07
 .  ظرفشویی سینک 08
 .  تانک فالش 09
 . والو فالش 10
 .کفشو 11
 . شیر مخلوط 12
 . شیر تکی 13
 .شیر پیسوار 14
 . زیرآب 15
 . راه ، سه سیفون 16
 . شیر شلنگی 17

 



 لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی. فصل بیست و نهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٣ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 180،000

 44×57دست شویی از چینی سفید، به ابعاد تقریبی 
 .سانتیمتر، بدون پایه

 290101 

  

 دستگاه 192،500
 46×60دست شویی از چینی سفید، به ابعاد تقریبی 

 .سانتیمتر، بدون پایه
 290102 

  

 دستگاه 192،500
 49×65دست شویی از چینی سفید، به ابعاد تقریبی 

 .سانتیمتر، بدون پایه
 290103 

  

 دستگاه 221،500
 46×60دست شویی از چینی رنگی، به ابعاد تقریبی 

 .سانتیمتر، بدون پایه
 290104 

  

 دستگاه 221،500
 49×65دست شویی از چینی رنگی، به ابعاد تقریبی 

 .ر، بدون پایهسانتیمت
 290105 

  

 دستگاه 260،000
 46×60دست شویی از چینی سفید، به ابعاد تقریبی 

 .سانتیمتر، با پایه
 290106 

  

 دستگاه 260،000
 46×60دست شویی از چینی رنگی، به ابعاد تقریبی 

 .سانتیمتر، با پایه
 290107 

  

 دستگاه 301،500
 49×65بی دست شویی از چینی سفید، به ابعاد تقری

 .سانتیمتر، با پایه
 290108 

  

 دستگاه 301،500
 49×65دست شویی از چینی رنگی، به ابعاد تقریبی 

 .سانتیمتر، با پایه
 290109 

  

 دستگاه 207،500
توالت شرقی از چینی سفید، جا پادار، به ابعاد 

 . سانتیمتر56×45تقریبی 
 290201 

  

 دستگاه 207،500
رنگی، جا پادار، به ابعاد توالت شرقی از چینی 

 . سانتیمتر56×45تقریبی 
 290202 

  

 دستگاه 576،000

توالت غربی، با فالش تانک از چینی سفید، به ابعاد 
 سانتیمتر، سیفون سرخود، با 75×46×75تقریبی 

نشیمن و درپوش لوالیی و وسایل داخلی منبع به 
 .طور کامل

 290301 



 لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی. فصل بیست و نهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٤ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 576،000

ا فالش تانک از چینی رنگی، به ابعاد توالت غربی، ب
 سانتیمتر، سیفون سرخود، با 75×46×75تقریبی 

نشیمن و درپوش لوالیی و وسایل داخلی منبع به 
 .طور کامل

 290302 

 290501  .ازچینی سفید، نوع دیواری) پیسوار(یورینال  دستگاه 149،000  
 290502  .وع دیواریاز چینی رنگی، ن) پیسوار(یورینال  دستگاه 149،000  
  

 دستگاه 190،500
ابعاد تقریبی  زیردوشی فوالدی لعابی سفید، به

 . سانتیمتر75×75
 290601 

  

 دستگاه 190،500
ابعاد تقریبی  زیردوشی فوالدی لعابی رنگی، به

 . سانتیمتر75×75
 290602 

  

 دستگاه  
 75×75ابعادتقریبی  زیردوشی چدنی لعابی سفید، به

 .سانتیمتر
 290603 

  

 دستگاه  
ابعاد تقریبی  زیردوشی چدنی لعابی رنگی، به

 . سانتیمتر75×75
 290604 

  

 دستگاه 661،000
 72×72ابعاد تقریبی  زیردوشی چینی سفید، به

 .سانتیمتر
 290605 

  

 دستگاه 661،000
 72×72ابعاد تقریبی  زیردوشی چینی رنگی، به

 .سانتیمتر
 290606 

  

 دستگاه 
 170×70ابعاد تقریبی  والدی لعابی سفید، بهوان ف

 .سانتیمتر
 290701 

  

 دستگاه 
 170×70ابعاد تقریبی  وان فوالدی لعابی رنگی، به

 .سانتیمتر
 290702 

  

 دستگاه  
 170×70ابعاد تقریبی  وان چدنی لعابی سفید، به
 .سانتیمتر، با پایه های چدنی

 290703 

  

 دستگاه  
 170×70ابعاد تقریبی   ی، بهوان چدنی لعابی رنگ

 .سانتیمتر، با پایه های چدنی
 290704 

  

 دستگاه 277،500

 متر،  سانتی100×50 به ابعاد تقریبیسینک ظرفشویی،
 7/0ضخامت حدود  به 8/18از فوالد زنگ ناپذیر 

 16عمق تقریبی حدود  به  لگندارای یکلیمتر، می
 .سانتیمتر

 290801 



 لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی. فصل بیست و نهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٥ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 545،500

 ، سانتیمتر150×50 ابعاد تقریبی  ظرفشویی، بهسینک 
 7/0ضخامت حدود   به8/18زنگ ناپذیر از فوالد 

 سانتیمتر 16عمق تقریبی   لگن به میلیمتر، دارای دو
 .و یک سینی

 290802 

  

 دستگاه 706،500

 ، سانتیمتر170×50 ابعاد تقریبی  سینک ظرفشویی، به
 7/0ود ضخامت حد به 8/18از فوالد زنگ ناپذیر 

 سانتیمتر 16عمق تقریبی   لگن به لیمتر، دارای دومی
 . سینیدوو 

 290803 

  

 دستگاه 280،000

 لیتر ساخته شده از 10ظرفیت تقریبی  فالش تانک، به
ورق آهن گالوانیزه، شامل درپوش، شناور، سرریز، 

 با بست و پیچ  میلیمتر،32دسته و زنجیر، لوله تخلیه 
 .و مهره

 290901 

  

 دستگاه 174،500

 لیتر، شامل 10فالش تانک لعابی، به ظرفیت تقریبی 
درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه 

 .، با بست و پیچ و مهره میلیمتر32

 290902 

  

 دستگاه 194،500
 32، با لوله کرمه  میلیمتر20کرمه  فالش والو

 .میلیمتر
 291001 

 291101  . کرمه گرد یا چهارگوششبکهکفشوی برنجی، با  عدد 30،800  
  

 عدد 29،100

ابعاد   چدنی لعابی، بهشبکهکفشوی چدنی لعابی، با 
 50قطر   سانتیمتر، سیفون سرخود، به15×15تقریبی 
 .میلیمتر

 291102 

  

 عدد 286،500
شیر مخلوط دست شویی کرمه، توکاسه و دو پایه، 

 .کرمه، با پولک، واشر و مهره  میلیمتر15قطر  به
 291201 

  

 عدد 240،500
قطر  شیر مخلوط دست شویی کرمه، نوع دیواری، به

 .، با پولک، واشر و مهره کرمه میلیمتر15
 291202 

  

 عدد 324،000
 شیر مخلوط دست شویی کرمه، توکاسه و تک پایه،

 .، با پولک، واشر و مهره کرمه میلیمتر15به قطر  
 291203 

  

 عدد 541،000
 ط دست شویی کرمه، توکاسه و سه پایه،شیر مخلو

 .، با پولک، واشر و مهره کرمه میلیمتر15به قطر 

 291204 



 لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی. فصل بیست و نهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٦ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 عدد 260،500

، با  میلیمتر15قطر  شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، به
پولک کرمه، افشانک، قالب و شلنگ خرطومی 

 . سانتیمتر120کرمه، به طول تقریبی 

 291205 

  

 عدد 419،500
، با علم،  میلیمتر15کرمه دوش، به قطر شیر مخلوط 

 .سردوش و بست کرمه

 291206 

  

 عدد 506،000

، با علم  میلیمتر15شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر 
سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی 

 .باسه راه تبدیل مربوط کرمه

 291207 

  

 عدد 69،700

 ، با میلیمتر15شیر تکی شلنگ دار کرمه، به قطر 
پولک، افشانک، قالب و شلنگ خرطومی کرمه، به 

 . سانتیمتر120طول تقریبی 

 291301 

  

 عدد 46،600
 با  میلیمتر،15شیر تکی دنباله بلند کرمه، به قطر 

 .پولک کرمه
 291302 

  

 عدد 70،300
، با مهره، پولک  میلیمتر12شیر پیسوار کرمه، به قطر 

 .متر سانتی30و لوله کرمه، به طول تقریبی 
 291401 

  

 عدد 24،400
، برای دست شویی  میلیمتر32زیر آب کرمه، به قطر 

 .و ظرفشویی، با درپوش الستیکی و زنجیر
 291501 

  

 عدد 24،400
، برای دست شویی  میلیمتر40زیر آب کرمه، به قطر 

 .و ظرفشویی، با درپوش الستیکی و زنجیر
 291502 

  

 عدد 50،700
 کرمه، به شبکه با  میلیمتر،32 زیرآب برنجی، به قطر

 .انضمام درپوش الستیکی و زنجیر
 291503 

  

 عدد 50،700
 کرمه، به شبکه، با  میلیمتر40زیرآب برنجی به قطر 

 .انضمام درپوش الستیکی و زنجیر
 291504 

  

 عدد 91،700

 و شبکه، با  میلیمتر40زیرآب برنجی، به قطر 
ط زنجیر و درپوش های راب سرریز، کرمه با تمام لوله

 .الستیکی برای وان

 291505 

  

 عدد 56،100

 32سیفون کرمه، از نوع شتر گلو، به قطر ورودی 
، همراه با لوله های رابط، پولک کرمه و تبدیل میلیمتر

 .الستیکی

 291601 



 لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی. فصل بیست و نهم
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٧ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 عدد 50،900

 40سیفون کرمه، از نوع شتر گلو، به قطر ورودی 
ط، پولک کرمه و تبدیل ، همراه با لوله های رابمیلیمتر

 .الستیکی

 291602 

  

 عدد 40،500
، با لوله های رابط  میلیمتر32سیفون برنجی، به قطر 
 .برنجی و تبدیل الستیکی

 291603 

  

 عدد 50،900
، با لوله های رابط  میلیمتر40سیفون برنجی، به قطر 
 .برنجی و تبدیل الستیکی

 291604 

  

 عدد 51،800
 سینک دولگنه، با لوله های کرمه سه راه کرمه برای

 .مربوط
 291605 

  

 عدد 38،500
، با ماسوره  میلیمتر15شیر شلنگی برنجی، به قطر 

 .سرشلنگ، به طور کامل
 291701 

  

 عدد 67،000
، با ماسوره  میلیمتر20شیر شلنگی برنجی، به قطر 

 .سرشلنگ، به طور کامل
 291702 

  

 عدد 92،500
، با ماسوره  میلیمتر25ه قطر شیر شلنگی برنجی، ب
 .سرشلنگ، به طور کامل

 291703 

  

 عدد 51،700
، با ماسوره  میلیمتر15شیرشلنگی کرمه، به قطر 

 .سرشلنگ، به طور کامل
 291704 

  

 عدد 70،100
، با ماسوره  میلیمتر20شیر شلنگی کرمه، به قطر 

 .سرشلنگ، به طور کامل
 291705 

  

 عدد 94،600
، با ماسوره  میلیمتر25کرمه، به قطر شیر شلنگی 

 .سرشلنگ، به طور کامل
 291706 

 



 نشانی وسایل آتش. ام فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٨ 

  نشانی  آتش وسایل.  ام  سی فصل
 

  مقدمه
 
 .  است  شده  زیر مندرج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   وشرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی  منظور سهولت به .1
 
 

 ها گروه  مختصر  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
01 ---- 
 . شیردار آلومینیومی)  نشانی  آتش سرلوله ( النس 02
 .  پرلون  از نخ نشانی  آتش شلنگ .6
 . )آلومینیومی (نشانی  آتش کوپلینگ .7
 . نشانی  آتش جعبه .8
 . نشانی  آتش مخصوص)  فشار قوی (  برنجی شیر فلکه .9

 



 نشانی وسایل آتش. ام فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٩ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 عدد 136،000

) با ضامن یا بدون ضامن(النس آلومینیومی شیردار 
یک و یک  (40 نامی  سانتیمتر و به قطر50به طول 
 .، با صافی)دوم اینچ

 300201 

  

 عدد 307،000

) با ضامن یا بدون ضامن(النس آلومینیومی شیردار 
دو و یک  (65نامی تر و به قطر  سانتیم50به طول 
 .، با صافی)دوم اینچ

 300203 

  

 مترطول 28،500
بدون (شلنگ آتش نشانی از نخ پرلون تو الستیکی 

 .)یک و یک دوم اینچ (40 نامی ، به قطر)کوپلینگ
 300601 

  

 مترطول 61،500
بدون (شلنگ آتش نشانی از نخ پرلون تو الستیکی 

 .)دو و یک دوم اینچ (65 نامی ، به قطر)کوپلینگ
 300603 

  

 عدد 73،600
 40 نامی آتش نشانی، به قطرآلومینیومی کوپلینگ 

 .، بطور کامل)یک و یک دوم اینچ(
 300701 

  

 عدد 141،500
 65 نامی آتش نشانی، به قطرآلومینیومی کوپلینگ 

 .، بطور کامل)دو و یک دوم اینچ(
 300703 

  

 عدد 604،000

 75×65×20 به ابعادتقریبی جعبه آتش نشانی،
سانتیمتر، مجهز به قرقره دوار، یک در، قفل ایمنی، 
جای مخصوص کلید، با دو دست رنگ ضد زنگ و 
 .یک دست رنگ روغنی ، آماده برای نصب توی کار

 300801 

  

 عدد 1،013،000

 75×65×20جعبه آتش نشانی، به ابعاد تقریبی 
باز شو از دو (ر، سانتیمتر، مجهز به قرقره دوار ، دو د

، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو )جهت
دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، 

 .آماده برای نصب توی کار

 300802 

  

 عدد 571،500

 75×65×20جعبه آتش نشانی، به ابعاد تقریبی 
سانتیمتر، مجهز به قرقره دوار، یک در، قفل ایمنی، 

 ضدز نگ و جای مخصوص کلید، با دو دست رنگ
 .یک دست رنگ روغنی، آماده برای نصب روی کار

 300803 



 نشانی وسایل آتش. ام فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠٠ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 عدد 135،500

، مخصوص آتش PN16 ای شیرفلکه برنجی دنده
، )یک و یک دوم اینچ (40 نامی نشانی، ، به قطر
 .بدون کوپلینگ

 300901 

  

 عدد 249،000

، مخصوص آتش PN16 ای شیرفلکه برنجی دنده
، )دو و یک دوم اینچ( 65 نامی نشانی، ، به قطر
 .بدون کوپلینگ

 300903 

 
 

 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠١ 

   آشپزخانه لوازم.   و یکم  سی  فصل
 

   مقدمه
 
   و کنترلهای  کمپرسور، کندانسور هوایی ، مجهز به  ناپذیر  از فوالد زنگ ، با مخزن310305 و 310304   ردیفهای ، موضوع سازی  یخ ماشینهای .1

  ، کمپرسور را خاموش  پرشدن  در صورت  که  است  مکانیزمی  مجهز به  و مخزن  بوده  کوچک  یا هاللی ای ستوانه، ا  مکعبی شکل به ، یخها الزم
 . است شده     پوشش  پخته  یا رنگ  ناپذیر  از فوالد زنگ  دستگاه کند، بدنه می
   از شبکه بندی  عایق  سانتیگراد، شامل  درجه2،   داخل  هوای ، با دمای  ساختمانی ، از نوع310403 تا 310401   ردیفهای  موضوع های سردخانه .2

  ، مجهز به  مخصوص  با زهواربندیهای  آلومینیوم  از ورق  نهایی  سانتیمتر و روکش10   ضخامت  به  تزریقی  یا فوم  پالستوفوم  و پوشش  چوبی
   ، شیرانبساط ، ترموستات یدیی، مانند شیر سولونو  الزم  تجهیزات  با تمام  الکتریکی ، اواپراتور و بادبزن کمپرسور، کندانسور هوایی

)expansion valve(قفل ، مجهز به  ناپذیر  از فوالد زنگ  و خارج  داخل  نهایی  با روکش  در سردخانه  و روشنایی ، تابلو برق ، کلید اتوماتیک  
 . سانتیمتر195   داخلی  ارتفاع  به و طرف در د بندی  و قفسه  است  باز شدن  قابل  از داخل  که مخصوص

 . مربوط به کمترین ظرفیت شروع و متوالیا ظرفیت مازاد با ردیفهای بعدی تکمیل میشود ردیفی سردخانه مورد نظر، ازبها برای محاسبه  .3
 .حاصل جمع بهای کل ردیفهای مورد استفاده، بهای سردخانه یاد شده است

 سانتیگراد،  درجه) ـ22 ( بیست و دو   منهای  داخلی  با دمای  سردخانه  که ، در صورتی310403 تا 310401  فهای ردی  به نسبت بها اضافه .4
 . است شده   یاد   درصد ردیف20 باشد،   ساعت  رله  سانتیمتر و مجهز به15   عایق ضخامت

 .  است  یاد شده  درصد ردیف5 سانتیمتر باشد، 2 حدود   ارتفاع  به ای  لبه  میز دارای  که ، در صورتی310502   ردیف  به بها نسبت اضافه .5
 .موضوع این فصل از نوع مات است (stainless steel) ورقهای فوالدی زنگ ناپذیر. 6
 . اسب بخار است341/1 بی تی یو در ساعت و هر کیلو وات معادل 968/3هر کیلو کالری در ساعت معادل . 7
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به سی دستر منظور سهولت به .8
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . منقل و ، گرمخانه ، سماور گازی  گاز، ماهیتابه پلوپز، اجاق 01
 ... و نک پوست زمینی سیب،خردکن وسبزی ندهرردکن،خگوشت،اره، چرخ 02
  یخسازی ، ماشین  سردکن ، فریزر، بطری یخچال 03
 . سردخانه 04
 ...، کانتر و ، ترولی شو، قفسه  شستشو، دیگ تانک ساطور، تخته میز، هود، 05
06 ---- 
 .ترازو 07
 . کابینت 08

 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠٢ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 20،342،000

 لیتر از نوع شعله غیر 150پلوپز گازی، به ظرفیت 
مستقیم، با مخزن فوالدی زنگ ناپذیر و بدنه خارجی 
از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز به شیر تخلیه، شیر پرکن، 
مشعل، ترموکوپل، درجه تنظیم شعله و پایلوت 

 ).گیرانه(

 310101 

  

 دستگاه 2،172،000

سه ردیفه، به ابعاد تقریبی اجاق گاز زمینی 
 سانتیمتر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، 75×75×55

مجهز به صفحه و مشعل چدنی، شیرهای برنجی 
 کیلو 28000قطع و وصل گاز، با قدرت حرارتی 

 .کالری در ساعت

 310102 

  

 دستگاه 2،673،000

اجاق گاز زمینی چهار ردیفه، به ابعاد تقریبی  
متر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، سانتی100×100×55

مجهز به صفحه و مشعل چدنی، شیرهای برنجی 
 کیلو 54400قطع و وصل گاز، با قدرت حرارتی 

 .کالری در ساعت

 310103 

  

 دستگاه 14،824،000

ماهیتابه گردان گازی، مخزن تابه چدنی یک  پارچه، 
بی با دو تابه، بدنه  از فوالد زنگ ناپذیر به ابعاد تقری

 سانتیمتر، دارای مکانیزم گردان با 120×90×85
فرمان دستی، مجهز به شیر قطع سریع مخصوص 

 ).گیرانه(گاز، ترموستات، ترموکوپل و پایلوت 

 310104 

  

 دستگاه 3،348،000

سیب زمینی سرخ کن گازی، به ابعاد کلی و تقریبی 
 سانتیمتر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، 60×90×85

و سبد، مجهز به ترموستات، ترموکوپل و دارای د
 .شیرتخلیه روغن

 310105 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 5،782،000

اجاق گازفردار رستورانی، با بدنه از فوالد زنگ 
ناپذیر، دارای چهارشعله روباز و یک دستگاه 
فردرزیر، مجهز به مشعلهایی با شیرهای قطع و وصل 

، فر مجهز به ترموستات و )گیرانه(گاز، پایلوت 
 90×90×85رموکوپل، به ابعاد کلی و تقریبی ت

 .سانتیمتر

 310106 

  

 دستگاه 5،998،000

اجاق گاز فردار رستورانی، از فوالد زنگ ناپذیر، 
دارای ) گریدل(دارای یک صفحه چدنی روغن رو 

چهارشعله رو باز و یک دستگاه فردرزیر، مجهز به 
مشعلهایی با شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت 

و فر مجهز به ترموستات و ترموکوپل، به ) نهگیرا(
 . سانتیمتر90×90×85ابعاد کلی و تقریبی 

 310107 

  

 دستگاه 5،289،000

سماور گازی خودکار، دارای یک مخزن تولیدآب 
 لیتر در ساعت، با دو 220جوش دایم به ظرفیت 

مخزن در طرفین هر یک، به ظرفیت تقریبی پنج لیتر، 
 .با تمام متعلقات

 310108 

  

 دستگاه 6،653،000

گرمخانه و دمکن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی 
 سانتیمتر، با اسکلت از پروفیل مجوف 100×100×120

آهنی و جدار خارجی از ورق فوالد زنگ ناپذیر، با 
عایق بندی از پشم شیشه، دارای مشعلهای فوالدی، 
شیر قطع و وصل گاز، ترموستات، ترموکوپل و 

 .ی درهای لوالییدارا

 310109 

  

 دستگاه 11،303،000

گرمخانه و دمکن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی 
 سانتیمتر، با اسکلت از پروفیل مجوف 200×100×120

آهنی و جدار خارجی از ورق فوالد زنگ ناپذیر، با 
عایق بندی از پشم شیشه، دارای مشعلهای فوالدی، 

ات، ترموکوپل و شیر قطع و وصل گاز، ترموست
 .دارای درهای لوالیی

 310110 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 2،383،000

منقل کباب پز، گازسوز رومیزی، از فوالد زنگ 
ناپذیر، مجهز به شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت 

آوری  و سینی در زیرمشعلها برای جمع) گیرانه(
 . سانتیمتر96×56×36روغن، به ابعاد کلی و تقریبی 

 310111 

  

 دستگاه 2،605،000

منقل کباب پز، گازسوز پایه دار، از فوالد زنگ 
ناپذیر، مجهز به شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت 

آوری  و سینی در زیر مشعلها برای جمع) گیرانه(
 96×56×85روغن، به ابعاد کلی و تقریبی 

 .سانتیمتر

 310112 

  

 دستگاه 6،261،000
با سینی  رومیزی، 22ماشین چرخ گوشت برقی نمره 

 .و کاسه گوشت از ورق فوالد زنگ ناپذیر
 310201 

  

 دستگاه 6،963،000
 رومیزی، با سینی 32ماشین چرخ گوشت برقی نمره 

 .و کاسه گوشت از ورق فوالد زنگ ناپذیر
 310202 

  

 دستگاه 10،127،000
ماشین اره استخوان بر برقی، نوع رومیزی، با 

 .وات کیلو 25/0موتوری به قدرت حداقل 
 310203 

  

 دستگاه 11،171،000
ماشین اره استخوان بر برقی، نوع پایه دار، با موتوری 

 . کیلو وات75/0به قدرت حداقل 
 310204 

  

 دستگاه 5،697،000
ماشین برقی خردکن غذا، مجهز به سیستم ایمنی، با 

 . کیلو وات25/0موتوری به قدرت حداقل 
 310205 

  

 دستگاه 5،697،000
ن رنده و سبزی خردکن برقی، مجهز به سیستم ماشی

 . کیلو وات25/0ایمنی، با موتوری به قدرت حداقل 
 310206 

  

 دستگاه 3،877،000

ماشین سیب زمینی خالل کن برقی، دارای موتوری 
 کیلو وات، با تمام وسایل 25/0به قدرت حداقل 

 .استاندارد

 310207 

  

 دستگاه 5،309،000

 تا 10وست کن برقی، به ظرفیت ماشین سیب زمینی پ
از نوع )   دقیقه3 تا 1( کیلوگرم در هر مرتبه 15

 کیلو 25/0ایستاده، با موتوری به قدرت حداقل 
 .وات

 310208 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 9،858،000

 لیتر، با لگن 20ماشین مخلوط کن برقی به ظرفیت 
از فوالد زنگ ناپذیر و سیستم تغییرسرعت و سه 

 کیلو 55/0ه قدرت حداقل عدد بهمزن مختلف، ب
 .وات

 310209 

  

 دستگاه 7،693،000

، با تیغه برش به )ورقه کن(ماشین برش اغذیه برقی 
 سانتیمتر، بدنه آلومینیومی آنودایز شده و 25قطر 

 کیلو وات و مکانیزم 35/0موتوری به قدرت حداقل 
 .تنظیم ضخامت برش

 310210 

  

 دستگاه 72،616،000

رقی خودکار، با بدنه ای از فوالد ماشین ظرفشویی ب
زنگ ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی و پمپ شستشو، 

 200کنترلهای الزم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 
درساعت و موتوری با )  سانتیمتر50 ×50(سبد

 . کیلو وات15/1قدرت حداقل 

 310211 

  

 دستگاه 73،544،000

ی از فوالد ماشین ظرفشویی برقی خودکار، با بدنه ا
زنگ ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی و پمپ شستشو، 

 100کنترلهای الزم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 
درساعت و موتوری با )  سانتیمتر50 ×50(سبد

 . کیلو وات75/0قدرت حداقل 

 310212 

  

 دستگاه 42،800،000

ماشین ظرفشویی برقی نیمه خودکار، با بدنه ای از 
اپذیر، مجهز به گرمکن برقی، پمپ فوالد زنگ ن

 سبد 50شستشو و کنترلهای الزم، به ظرفیت تقریبی 
 .در ساعت)  سانتیمتر50 ×50(

 310213 

  

 دستگاه 16،672،000

یخچال ایستاده چهار در، با روکش داخلی از ورق 
از ورق فوالد زنگ ) قابل رویت(آلومینیوم و خارجی 

ورهوایی و ناپذیر، مجهز به کمپرسور و کندانس
 170×80×205کنترلهای الزم، به ابعاد کلی و تقریبی 

 .سانتیمتر

 310301 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 8،481،000

از ورق ) قابل رویت(فریزر شش در، بابدنه خارجی 
فوالدزنگ ناپذیر، مجهز به کمپرسور و کندانسور 
هوایی و کنترلهای الزم، به ابعاد کلی و تقریبی 

 . سانتیمتر170×75×90

 310302 

  

 دستگاه 8،586،000

بطری سردکن با درهای کشویی، با بدنه خارجی 
از ورقه فوالد زنگ ناپذیر، مجهز به ) قابل رویت(

کمپرسور و کندانسور هوایی و کنترلهای الزم به ابعاد 
 . سانتیمتر160×75×110کلی و تقریبی 

 310303 

  

 دستگاه 18،346،000
یلوگرم در  ک200ماشین یخ سازی، به ظرفیت نامی 

 . کیلوگرم200 ساعت، با مخزنی به گنجایش 24
 310304 

  

 دستگاه 16،177،000
 کیلوگرم در 100ماشین یخ سازی، به ظرفیت نامی 

 . کیلوگرم150 ساعت، با مخزنی به گنجایش 24
 310305 

 310401  . مترمکعب15 تا 10سردخانه، با حجم داخلی  مترمکعب 6،599،000  
  

 ترمکعبم 6،309،000
 20 تا15سردخانه، با حجم داخلی بیش از 

 .مترمکعب
 310402 

  

 مترمکعب 5،530،000
 30 تا20سردخانه، با حجم داخلی بیش از 

 .مترمکعب
 310403 

  

 مترمربع 2،108،000

هود مرکزی سقفی یا دیواری، ساخته شده از ورق 
آلومینیوم آنودایزشده به ضخامت یک میلیمتر، با 

وفیل آهنی مجوف، مجهز به فیلترهای اسکلت از پر
 سانتیمتر، قابل 5چربی گیرآلومینیومی به ضخامت 
 مترمربع به 25/0تعویض و شستشوبا سطح حداقل 

ازای هر مترمربع از سطح بخارگیر هود، سیم کشی 
در لوله فوالدی، چراغهای ضد رطوبت به شمار یک 

 متر مربع سطح بخار گیر، با 5/1عدد برای هر 
ل اخروجی هوا، قابل انطباق با نقشه کانمجرای 

 .کشی، با وسایل اتصال و نصب و بستهای مربوط

 310501 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠٧ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 2،256،000

 به ضخامت 8/18میزکار، با رویه فوالد زنگ ناپذیر 
 میلیمتر، که از زیر به وسیله نئوپان تقویت و 25/1

 4×4صداگیری شده است، دارای پایه های پروفیل 
 فوالد زنگ ناپذیر قابل تنظیم، به عرض سانتیمتر از

 سانتیمتر با یک طبقه مشبک 85 و ارتفاع 65
در میزهای دیواری رویه سمت . گالوانیزه در زیر

 . سانتیمتر لبه داشته باشد5دیوار باید حداقل 

 310502 

  

 مترطول 1،970،000

میزکار، با رویه ای از چوب جنگلی به ضخامت کلی 
 4×4ای پایه های پروفیل  سانتیمتر، دار5تا 

سانتیمتر از فوالد زنگ ناپذیر قابل تنظیم، به عرض 
 سانتیمتر، با یک طبقه مشبک 85 و ارتفاع 65

 .گالوانیزه در زیر

 310503 

  

 دستگاه 638،500

کشوی میز از ورق فوالد زنگ ناپذیر دو جداره، با 
 سانتیمتر و جعبه کشو به 50×12قاب کشو به ابعاد 

انتیمتر، با دستگیره، ریل و قرقره  س50عمق 
 .بلبرینگی

 310504 

  

 دستگاه 1،053،000

تخته ساطور، از چوب سخت جنگلی به 
 سانتیمتر، که به وسیله پیچ و مهره 50×50×30ابعاد

قطعات چوب به یگدیگر محکم شده و روی چهار 
 فوالد زنگ ناپذیر قرار 5×5پایه فلزی از پروفیل 
 . سانتیمتر85 کلی گرفته است، به ارتفاع

 310505 

  

 دستگاه 4،326،000

 85×240×65میز لگن دار، به ابعاد کلی و تقریبی 
سانتیمتر، دارای دولگن پرس شده به ابعاد تقریبی هر 

 سانتیمتر، که رویه میز دارای 30×60×46لگن 
شیارهای برجسته برای جلوگیری از جمع شدن آب 

 .باشد

 310506 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠٨ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 4،193،000

به ابعادکلی و تقریبی های فلزی،  با پایهمیز لگن دار، 
 سانتیمتر، دارای دولگن پرس شده به 85×180×65

 سانتیمتر، که رویه 30×60×46ابعاد تقریبی هر لگن 
میز دارای شیارهای برجسته برای جلوگیری از جمع 

 .شدن آب باشد

 310507 

  

 دستگاه 4،039،000

ی لبه دار، با بدنه تانک شستشوی سبزی و سیب زمین
های گرد به شکل  ای از فوالد زنگ ناپذیر و گوشه

پرس شده، دارای زیرآب، سرریز و صافی به عمق 
 120×65×85 سانتیمتر، به ابعادکلی و تقریبی 30

 4×4سانتیمتر، دارای پایه های فلزی از پروفیل 
 .سانتیمتر از فوالد زنگ ناپذیر

 310508 

  

 دستگاه 1،495،000

 دیگ شوی، شامل یک صفحه به ابعاد شبکه
 5×5های   سانتیمتر، متشکل از ناودانی120×80

 5سانتیمتر از فوالد زنک ناپذیر که با فاصله 
 .سانتیمتری قرار گرفته است

 310509 

  

 دستگاه 4،112،000

قفسه نگهداری دیگ، چهار طبقه، متشکل از 
  سانتیمتر از فوالد زنگ ناپذیر، که5×3ناودانیهای 

. در کالفی از فوالد زنگ ناپذیر مستحکم شده است
 سانتیمتر، از یکدیگر قرار دارند، 5ناودانیها به فاصله 

 سانتیمتر، از فوالد زنگ 5×5های قفسه نبشی  پایه
 200×100×60ناپذیر، ابعاد کلی و تقریبی قفسه 

 .سانتیمتر است

 310510 

  

 دستگاه 2،262،000

ار طبقه از ورق قفسه نگهداری ظروف تمیز، چه
فوالد زنگ ناپذیر یک میلیمتری، که لبه های آن از 
چهار طرف به داخل خم شده است و دارای چهار 

 میلیمتری 25/1 سانتیمتری از ورق 5×5عدد نبشی 
فوالد زنگ ناپذیر است، به ابعاد کلی و تقریبی 

 . سانتیمتر200×42×92

 310511 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠٩ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 1،755،000

رای شش طبقه، از ورق فوالد قفسه سیخ کباب، دا
طرف برای قراردادن سیخ باز ک زنگ ناپذیر که از ی

 . سانتیمتر50×60×40است، به ابعاد کلی و تقریبی 

 310512 

  

 دستگاه 1،506،000

محفظه نگهداری از حبوبات، به شکل مکعب، که 
 سانتیمتر از ورق 70×60×60ابعاد کلی و تقریبی 

تری و دارای یک عدد فوالد زنگ ناپذیر یک میلیم
در، در قسمت فوقانی و چهار چرخ الستیکی در زیر 

 .است

 310513 

  

 دستگاه 5،083،000

حوضچه چلو صاف کن، به ابعاد کلی و تقریبی 
 سانتیمتر از فوالد زنگ ناپذیر و لگن 170×85×75

 سانتیمتر است که 25از فوالد زنگ ناپذیر به عمق 
خی در گوشه به در تمام طول اسکلت دارای سورا

قطر دو و یک دوم اینچ، با زیرآب، سیفون و یک 
شبکه در قسمت پایانی از فوالد زنگ ناپذیر و قابل 

 .برداشت

 310514 

  

 دستگاه 2،789،000

لگن متحرک، تشکیل شده از یک لگن از فوالد زنگ 
 سانتیمتر، 60×46×30ناپذیر به ابعاد کلی و تقریبی 

هایی از  ه روی پایهدارای زیرآب و درپوش که ب
فوالد زنگ ناپذیر نصب شده و دارای چهار چرخ 

 .باشد که دو عددآن مجهز به ترمز است الستیکی می

 310515 

  

 دستگاه 2،765،000

ترولی حمل غذا و ظروف، به ابعاد کلی و 
 سانتیمتر از ورق فوالد زنگ 90×85×50تقریبی

پایه ناپذیر به ضخامت یک میلیمتر، با کالف بندی و 
های لوله ای از فوالد زنگ ناپذیر، دارای چهار عدد 

 .چرخ الستیکی که دو عددآن مجهز به ترمز است

 310516 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
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١١٠ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 8،394،000

ترولی گرم برای حمل و نگهداری غذای گرم، به 
 سانتیمتر با بدنه 105×55×90ابعاد کلی و تقریبی 

خارجی از ورق فوالد زنگ ناپذیر یک میلیمتری، 
رای چهار عدد لگنچه سلف سرویس دردار به دا

 سانتیمتر، دو عدد یک یکم ودو عدد 20 تا15عمق 
یک دوم در قسمت باالیی و لگنچه ای با درهای 
کشویی در قسمت پایین، مجهز به المنت حرارتی 
خشک، به ظرفیت دو کیلووات، ترموستات و کلید 

کننده دستگاه، جداره ها کال عایق  خاموش و روشن
ترولی دارای چهار چرخ الستیکی . رتی شدهحرا

 .است که دو عددآن مجهز به ترمزمی باشد

 310517 

  

 دستگاه 4،678،000

کانتر سینی و قاشق و چنگال، با رویه ای از ورق 
 میلیمتر و 25/1 به ضخامت 8/18فوالد زنگ ناپذیر 

 سانتیمتر، که 80×110×160به ابعاد کلی و تقریبی 
ای قراردادن سینی و همچنین دو دارای یک طبقه بر

. طبقه برای نگهداری کارد، قاشق و چنگال است
کانتر به طور کامل از قابهای فلزی دکوراتیو شده 

 .است

 310518 

  

 دستگاه 7،555،000

کانتر ساده، با رویه تقویت شده و طبقه میانی و کف 
 25/1  به ضخامت8/18از فوالد زنگ ناپذیر 
 پایه ها، جدارها و درهای میلیمتر، کالف بندی،

کشویی دوجداره کال از فوالدزنگ ناپذیر یک 
 180×80×85میلیمتری، به ابعاد کلی و تقریبی 

سانتیمتر، جبهه و تمام کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو 
 .شده است

 310519 

  

 دستگاه 6،838،000

کانترساده، بدون در با رویه تقویت شده و طبقه 
 به ضخامت 8/18الد زنگ ناپذیر میانی و کف از فو

 میلیمتر، کالف بندی، پایه ها و جدارها فوالد 25/1
زنگ ناپذیر یک میلیمتری ابعاد کلی و 

 سانتیمتراست، جبهه و تمام 180×80×85تقریبی
 .کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده است

 310520 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
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١١١ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 7،363،000

و طبقه کانتر زیر سماوری، با رویه تقویت شده 
 به ضخامت 8/18میانی و کف از فوالد زنگ ناپذیر 

 میلیمتر، کالف بندی، پایه ها، جدارها و 25/1
درهای کشویی دوجداره، کال از فوالد زنگ ناپذیر 

 به ضخامت یک میلیمتر، به ابعاد کلی و 8/18
 سانتیمتر است، جبهه و تمام 180×80×85تقریبی

 و مجهز به یک کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده
 سانتیمتر است، 15 شبکه دارآب رو به عرض تشتک

به طوری که آب اضافی سماور از طریق شبکه به 
 .فاضالب مرتبط شود

 310521 

  

 دستگاه 11،573،000

کانتر گرم روبسته، با رویه صاف و تقویت شده با 
 به 8/18طبقات مشبک از فوالد زنگ ناپذیر 

ندی، پایه ها، جدارها  میلیمتر، کالف ب25/1ضخامت 
و درهای کشویی دو جداره عایق شده، کال از فوالد 

 به ضخامت یک میلیمتر، گرمایش 8/18زنگ ناپذیر 
با المنت حرارتی خشک از فوالد زنگ ناپذیر به 
قدرت حداقل سه کیلو وات، با کنترل ترموستاتیک و 
با کلیدقطع و وصل، چراغ سیگنال، به ابعاد کلی و 

 سانتیمتر، جبهه و تمام کانتر از 180×80×85تقریبی
 .قابهای فلزی دکوراتیو شده است

 310522 
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١١٢ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 11،168،000

، با رویه تقویت شده برای )بن ماری(کانترگرم 
 به 8/18 گرم و بدنه از فوالد زنگ ناپذیر  تشتک آب
 میلیمتر، کالف بندی، پایه ها، جدارها 25/1ضخامت 

 عایق شده، کال از فوالد و درهای کشویی دو جداره
 به ضخامت یک میلیمتر، بایک 8/18زنگ ناپذیر 

وان آب گرم عایق شده در سطح باال از ورق فوالد 
 میلیمتر، دارای 25/1 به ضخامت 8/18زنگ ناپذیر 

ظرفهای خوراک با ابعاد متفاوت، که به وسیله 
المنتهای حرارتی از نوع آبی گرم میشود و در 

ای مجهز به درهای  ، قفسهقسمت زیرین کانتر
کانتر . کشویی و المنتهای برقی حداقل سه کیلووات

مجهز به ترموستات، کلید قطع و وصل، شیر شناور، 
قسمتهای قابل رویت کانتر از . سرریز و تخلیه است

 به ضخامت یک 8/18ورق فوالد زنگ ناپذیر 
 سانتیمتر، جبهه 180×80×85میلیمتر و به ابعاد کلی 

 .نتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده استو نمای کا

 310523 

  

 دستگاه 11،768،000

، با رویه صاف از ورق فوالد )یخچالی(کانتر سرد 
 میلیمتر، با 25/1 به ضخامت 8/18زنگ ناپذیر 

و درهای ) با پالستوفوم(محفظه دو جداره عایق شده 
با لوال و یراق آالت (مخصوص یخچالی 

 خارج با کالف ، جدارهای داخل و)مخصوص
بندی، پایه ها و طبقه های مشبک داخل، کال از فوالد 
زنگ ناپذیر مجهز به ماشین آالت برودتی، با 

 کیلو وات و 15/0کندانسور هوایی به قدرت حداقل 
کنترلهای مورد لزوم، به ابعاد کلی و تقریبی 

 . سانتیمتر180×80×85

 310524 
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 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 12،818،000

، با رویه صاف از ورق فوالد )ییخچال(کانتر سرد 
 میلیمتر، با 25/1 به ضخامت 8/18زنگ ناپذیر 

با ) با پالستوفوم(محفظه دو جداره عایق شده 
با لوال و یراق آالت (درهای مخصوص یخچالی 

، جدارهای داخل و خارج با کالف )مخصوص
بندی، پایه هاو طبقه های مشبک داخل، کال از فوالد 

 ماشین آالت برودتی، با زنگ ناپذیر، مجهز به
 کیلووات و 15/0کندانسور هوایی به قدرت حداقل 

کنترلهای مورد لزوم، به ابعاد کلی و تقریبی 
 سانتیمتر و مجهز به تشتک سرد 180×80×85

 به ضخامت 8/18شونده از ورق فوالد زنگ ناپذیر 
 سانتیمتر 110×50×15 میلیمتر، به ابعاد تقریبی 25/1

اشینهای برودتی مستقل به قدرت و عایق شده، با م
 .کیلووات و کنترلهای الزم 15/0حداقل 

 310525 

  

 دستگاه 3،620،000

 به 8/18کانتر صندوق، با رویه از فوالد زنگ ناپذیر 
 میلیمتر، دارای یک عدد کشوی 25/1ضخامت 

دار مناسب، برای استفاده یک دستگاه ماشین  قفل
 130×40×85صندوق به ابعاد کلی و تقریبی 

 و کال از ورق فوالد زنگ ناپذیر Lسانتیمتر، به شکل 
 .و جبهه دکوراتیو

 310526 

  

 مترطول 759،000

رف روی سلف سرویس، شامل پایه از پروفیل 
فوالدی زنگ ناپذیر، دارای یک شاخک که روی آن 

 25یک طبقه از فوالد زنگ ناپذیر به عرض 
 .سانتیمتر، به طور افقی قرار دارد

 310527 

  

 مترطول 293،500
ای، برای تعبیه در جلوی رف، با  دیواره حفاظ شیشه

 .بستهای الزم به ضخامت هشت میلیمتر
 310528 

  

 مترطول 704،000

ریل هدایت سینی از ورق فوالد زنگ ناپذیر، که سه 
عدد برآمدگی در طول ریل تعبیه شده و به وسیله 

انترها متصل گونیاهایی از فوالد زنگ ناپذیر به بدنه ک
 .است

 310529 
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 مترطول 494،500

 سانتیمتر، ساخته 90نرده هدایت مشتری، به ارتفاع 
های فوالدی زنگ ناپذیر قائم که در  شده از لوله

های چدنی مدور تراش شده جاسازی و استوار  پایه
 120های  های قائم در فاصله لوله. گشته است

و به یکدیگر سانتیمتری، به وسیله زنجیرهای دکوراتی
 .متصل شده است

 310530 

  

 دستگاه 1،329،000
 کیلوگرم، با صفحه 200ترازوی باسکولی، به ظرفیت 

 .تخت و وزنه جدا، ساخت داخل
 310701 

  

 دستگاه 2،091،000
 کیلوگرم، باصفحه 500ترازوی باسکولی، به ظرفیت 

 .تخت و وزنه جدا، ساخت داخل
 310702 

  

 مترطول 2،183،000

آهن رنگ شده،  بدنه ساخته شده از ابینت زمینی، باک
به ضخامت حداقل یک میلیمتر، رویه کابینت از ورق 

 میلیمتر، 25/1 به ضخامت 8/18فوالدی زنگ ناپذیر 
ای در قسمت عقب که به طور یکپارچه از زیر  با لبه

رویه درهای دو . تقویت و صداگیری شده است
 فوالد زنگ جداره کابینت از قطعات کشیده شده

.  به ضخامت حداقل یک میلیمتر است8/18ناپذیر 
درها به وسیله لوالهای فلزی به بدنه متصل بوده و 

کابینت دارای طبقه میانی قابل . دارای دستگیره است
 به ضخامت 8/18تنظیم و از فوالد زنگ ناپذیر 

 میلیمتر و دارای پایه های قابل تنظیم جوش 25/1
 65 زیر است، عمق کلی شده به ریلهای تقویتی

 . سانتیمتر است85سانتیمتر و ارتفاع آن 

 310801 

  

 مترطول 1،621،000

کابینت دیواری، با بدنه ساخته شده از ورق آهن 
رنگ شده به ضخامت یک میلیمتر، با رویه، درهای 

 به 8/18دو جداره از فوالد کشیده شده زنگ ناپذیر 
های فلزی به ضخامت یک میلیمتر، که به وسیله لوال

بدنه متصل است و دارای یک طبقه میانی قابل تنظیم 
 25/1 به ضخامت 8/18از فوالد زنگ ناپذیر 

 60 و ارتفاع 30میلیمتر است، کابینت به عمق 
 .سانتیمتر است

 310802 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١١٥ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 1،515،000

کابینت زمینی، ساخته شده از ورق فوالدی گالوانیزه، 
ورق فوالدی سیاه با با یک دست رنگ روغنی و یا 

دو دست رنگ ضدزنگ و یک دست رنگ روغنی، 
 18به ضخامت یک میلیمتر، با رویه ای از نئوپان 

میلیمتری و روکش از فرمیکای استخوانی، کابینت به 
 . سانتیمتر است85 سانتیمتر و ارتفاع 50عمق 

 310803 

 



 گیر سختی.  و دوم فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١١٦ 

 گیر سختی.   و دوم  سی فصل
 

  مقدمه
 
  بار7 با فشار کار   گالوانیزه  فوالدی گیر از ورق  سختی  منبع ، شامل  دستی از نوع، 1   گروه  ردیفهای گیر، موضوع  سختی دستگاههای .1

(100 psi) ،مجهز به   کنتور آب دستی، های، شیر) باشند  مقاوم  مواد شیمیایی  باید در مقابل هر دو منبع (  ضدخورندگی  با پوشش نمک   آب منبع
 .است   مخصوص و رزینبر شستشوی معکوس زنگ اعالم خ

  بار7 با فشار کار   گالوانیزه  فوالدی گیر از ورق  سختی  منبع ، شاملاز نوع نیمه خودکار، 2   گروه  ردیفهای گیر، موضوع  سختی دستگاههای .2
(100 psi)،با کنترلهای نیمه خودکار از جمله )  باشند  مقاوم  مواد شمیایی  باید در مقابل هر دو منبع (  ضدخورندگی  با پوشش نمک   آب  منبع
 .ستا   مخصوص و رزینبه طور خودکار  برای شستشوی معکوس   مجهز به زنگ اعالم خبرکنتور آب دستی،   وضعیتی شیر سه

 . است شده     حداکثر محاسبه  حالت ، برای  آب  دایمی  و مقدار جریان  تصفیه قدرت .3

 . در دقیقه است(.U.S Gal) گالن 264/0معادل هر لیتر در دقیقه  .4
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .5
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . گیر دستی  سختی دستگاه 01
 .نیمه خودکارگیر   سختی دستگاه 02

  



 گیر سختی.  و دوم فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١١٧ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 7،060،000

دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 
 . لیتر در دقیقه26 گرین و جریان آب 30000

 320102 

  

 دستگاه 8،452،000
درت تصفیه دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به ق

 . لیتر در دقیقه45 گرین و جریان آب 60000
 320103 

  

 دستگاه 14،296،000
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 . لیتر در دقیقه83 گرین و جریان آب 100000
 320104 

  

 دستگاه 18،475،000
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 . لیتر در دقیقه120ان آب  گرین و جری200000
 320107 

  

 دستگاه 22،089،000

دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 
 لیتر در 190 تا 120 گرین و جریان آب  از 270000

 .دقیقه

 320109 

  

 دستگاه 26،083،000
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 .ر در دقیقه لیت190 گرین و جریان آب 360000
 320110 

  

 دستگاه 29،799،000

دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 
 لیتر در 320 تا 190 گرین و جریان آب از 450000

 .دقیقه

 320113 

  

 دستگاه 41،395،000

دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 
  لیتر در420 تا 320 گرین و جریان آب از 630000

 .دقیقه

 320116 

  

 دستگاه 52،165،000

دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 
 لیتر در 490 تا 450 گرین و جریان آب از 840000

 .دقیقه

 320118 

  

 دستگاه 75،511،000
دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 

 . لیتر در دقیقه490 گرین و جریان آب 1110000
 320119 

  

 دستگاه 13،041،000
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 

 . لیتر در دقیقه26 گرین و جریان آب 30000تصفیه 
 320201 

  

 دستگاه 14،247،000
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 

 . لیتر در دقیقه45 گرین و جریان آب 60000تصفیه 
 320202 



 گیر سختی.  و دوم فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١١٨ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 17،588،000
دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 

 . لیتر در دقیقه83 گرین و جریان آب 100000تصفیه 
 320203 

  

 دستگاه 23،992،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 لیتر در 120 گرین و جریان آب 200000تصفیه 
 .دقیقه

 320206 

  

 دستگاه 27،050،000

ستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت د
 190 تا 120 گرین و جریان آب از 270000تصفیه 

 .لیتر در دقیقه

 320208 

  

 دستگاه 29،282،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 لیتر در 190 گرین و جریان آب 360000تصفیه 
 .دقیقه

 320209 

  

 دستگاه 38،098،000

ستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت د
 320 تا 190 گرین و جریان آب از 450000تصفیه 

 .لیتر در دقیقه

 320212 

  

 دستگاه 51،177،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 420 تا 320 گرین و جریان آب از 630000تصفیه 

 .لیتر در دقیقه

 320215 

  

 دستگاه 66،034،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 490 تا 450 گرین و جریان آب از 840000تصفیه 

 .لیتر در دقیقه

 320216 

  

 دستگاه 79،359،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 لیتر در 490 گرین و جریان آب 1110000تصفیه 
 .دقیقه

 320217 



 ها مخازن و مبدل.  و سوم صل سیف
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١١٩ 

 ها  و مبدل زناخم.   و سوم  سی فصل
 
  قدمهم
 
 .های بخار و کندانس پیش بینی نشده است  برای استفاده در سیستم330301 و 330201های  مخازن موضوع ردیف. 1
 رزبدون د   مسی های لولهکویل از   شاملآب به آب،  )shell and tube(  ای  لحظه ، نوع6   گروه  ردیفهای ، موضوع  حرارتی مبدلهای .2
  )Uاست  بار10 فشار کار  ، برای  الزم های  و مهره  و پیچ ، بوشن  با فلنج  چدنی  و کالهک  فوالدی ، پوسته  تعویض  قابل) شکل  . 

 .  است  ریال700000،   حرارتی  سطح  متر مربع هر   افزایش ازای ، به6   گروه  ردیفهای  به بها نسبت  یا کسر اضافه .3
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی لتمنظور سهو به .4
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
01 ---- 
 . فشار  تحت مخزن 02
 .)یکاتمسفر ( باز خزنم 03
 .  گازوییل مخزن 04
 . کویل 05
 .  حرارتی مبدل 06



  و مبدلها زناخم.   و سوم  سی فصل
 1386 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال

 
 
 

١٢٠ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 کیلوگرم 13،200

مخزن تحت فشار، ساخته شده از ورق فوالدی 
ها و  گالوانیزه، به ابعاد و ضخامت تعیین شده درنقشه

مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کافی، 
 .های مربوط همراه با پایه

 330201 

  

 کیلوگرم 13،200

، ساخته شده از ورق فوالدی )یکاتمسفر(مخزن باز 
ها و  گالوانیزه، به ابعاد و ضخامت تعیین شده درنقشه

مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کافی، 
 .های مربوط همراه با پایه

 330301 

  

 کیلوگرم 9،370

مخزن گازوییل، ساخته شده از ورق آهن سیاه به 
 تعیین شده در نقشه ها و ابعاد و ضخامت

مشخصات، با یک دست رنگ ضد زنگ، و دوال 
گونی و سه قشر قیر برای مخازن دفنی، با یک دست 
رنگ ضد زنگ و دو دست رنگ اکلیل برای مخازن 

 .زمینی، شامل پایه و دریچه بازدید و بوشنهای الزم

 330401 

  

 فوت مربع 117،000

درز، برای کویل، ساخته شده با لوله مسی بدون 
نصب داخل مخازن آب گرم، اتصال فلنجی، به 
ظرفیت حرارتی مشخص شده در جدول مشخصات، 

 .به انضمام فلنج، واشر و پیچ و مهره الزم

 330501 

  

 دستگاه 392،500
 فوت 5/2(  متر مربع23/0حرارتی مبدل، با سطح 

 . میلیمتر100 و قطر پوسته )مربع
 330601 

  

 دستگاه 952،500
 فوت 8(  متر مربع74/0 حرارتیل، با سطح مبد
 . میلیمتر150 و قطر پوسته )مربع

 330602 

  

 دستگاه 1،594،000
فوت  15(  متر مربع39/1مبدل، با سطح حرارتی 

 . میلیمتر200 و قطر پوسته )مربع
 330603 

  

 دستگاه 2،772،000
 فوت 27(  متر مربع51/2مبدل، با سطح حرارتی

 . میلیمتر250  و قطر پوسته)مربع
 330604 

  

 دستگاه 6،090،000
 فوت 61(  متر مربع67/5 مبدل، با سطح حرارتی

 . میلیمتر300 و قطر پوسته )مربع
 330605 



  و مبدلها زناخم.   و سوم  سی فصل
 1386 فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال

 
 
 

١٢١ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 8،223،000
 فوت 83(  متر مربع71/7 مبدل، با سطح حرارتی

 . میلیمتر350 و قطر پوسته )مربع
 330606 

  

 دستگاه 10،572،000
 فوت 107(  متر مربع94/9ح حرارتیمبدل، با سط

 . میلیمتر400 و قطر پوسته )مربع
 330607 

  

 دستگاه 12،738،000
 فوت 129(متر مربع  98/11 مبدل، با سطح حرارتی

 . میلیمتر450 و قطر پوسته )مربع
 330608 

  

 دستگاه 15،740،000
 فوت 170(  متر مربع79/15 مبدل، با سطح حرارتی

 . میلیمتر500  و قطر پوسته)مربع
 330609 



 گاهها  تکیه وها بست.   و چهارم  سی فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٢٢ 

 گاهها  تکیه وها بست.   و چهارم  سی فصل
 

  مقدمه
 
 . است شده     زیر درج  در جدول  فصل  این یها گروه مختصر   و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .1
 . هستند  فصل  این  از شمول  خارج  لوله  برای ای  کارخانه ساخته  پیش بستهای .2
 
 

 ها گروه مختصر   و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  یا آویز فوالدیگاه ، تکیهبست 01
 .  یا آویز آلومینیومی گاه ، تکیهبست 02
03 ---- 
04 ---- 
 ). باغلطک (  هادی گاههای تکیه 05

 



 گاهها  تکیه وها بست.   و چهارم  سی فصل
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٢٣ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 مارهش شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 کیلوگرم 11،900

بست، آویز یا تکیه گاه فوالدی، برای نگهداشتن 
، ساخته شده از تسمه، ها دستگاهلوله، کانال و 

گرد، نبشی، ناودانی، پروفیلهای مختلف و مانند  میل
 و اتصاالت الزم، یک دست  آن، همراه با پیچ و مهره

رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، طبق نقشه 
 .اتها و مشخص

 340101 

  

 کیلوگرم 43،400

بست، آویز یا تکیه گاه آلومینیومی، برای نگهداشتن 
، ساخته شده از تسمه و سایر ها دستگاهلوله، کانال و 

 و اتصاالت الزم، طبق  پروفیلها، همراه با پیچ و مهره
 .نقشه ها و مشخصات

 340201 

  

 کیلوگرم 19،100

ها، شامل غلطک تکیه گاه،  آویز یا بست برای لوله 
گرد، پیچ و  چدنی و پایه از نبشی یا ناودانی بامیل

مهره و اتصاالت الزم،  با یک دست رنگ ضد زنگ 
 .و یک دست رنگ روغنی

 340501 



 کارهای دستمزدی.  و پنجم فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٢٤ 

   دستمزدی کارهای.   و پنجم  سی فصل
 

  مقدمه
 برآورد،   تهیه هنگام. شود  می  کارفرما تأمین ها توسط  آن ح مصال  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای موضوع این فصل  دستمزدی کارهای .1

 1-2 بند  مطابقبه صورت ستاره دار اندازی،  های الزم و نصب و راه شامل باراندازی در کارگاه، جابجایی،  مورد نظر  دستمزدی  کارهای ردیف
 .دشو  می  درج فصلاین  و در  تهیهدستورالعمل کاربرد، 

 



 کارهای دستمزدی.  و پنجم فصل سی
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٢٥ 

 

  )ریال(بهای واحد دواح شرح شماره
 مقدار

 
 )ریال(بهای کل

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مصالح پایکار. 1پیوست 
 1386 سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی

 
 

١٢٦ 

 کار  پای مصالح. 1   پیوست
 

   مقدمه
 
 کار،   اجرای ی زمان  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  عملیات  اجرای  برای شود که  می القت ا مصالحی کار، به  پای مصالح. 1

 ورود  هنگام.  باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  شود کهنگهداری  شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات طبق
 . شود تنظیم   نظارت ، با حضور دستگاه  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه  به مصالح

،   منظم صورت  به  در کارگاه  مصالح  کیلومتر و باراندازی30 تا  ، حمل  بارگیری ، هزینۀپیوستاین  1   شماره جدول   ردیفهایبهای واحددر . 2
 . نخواهد شد ، انجام  کیلومتر مصالح30 مازاد بر   حمل  برای  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده منظور

   کار تعیین  پای  واحد مصالح ، بهای  مربوط  فصل  واحد ردیفهای بهای ، بهاین پیوست 2   شماره جدول در   شده  درج  متوسط رایب ض با اعمال. 3
 .شود می
   مصالح ی درصد بها70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت شود و برای  می گیری کار، اندازه  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام. 4
 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  و پیشنهادی  باالسری ، هزینۀ ای  منطقه  ضریبهای ، با احتساب3 و 2   بندهای کار، موضوع پای
   آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق کارفرماست  به ، متعلق های موقت وضعیت  در صورت  از منظور شدن کار، پس  پای  مصالح تمام. 5

   از صورت  از کسر آن ، پس حالت  در این.  باشد  نداشته ، ضرورتی  پیمان  موضوع  عملیات  اجرای  برای  که ، مگر مصالحی  نخواهد داشت کارگاه
   کارفرما، آنها را از کارگاه  و موافقت  نظارت تواند با پیشنهاد دستگاه ، پیمانکار می) باشد   منظور شده  وضعیت  در صورت چنانچه( وضعیت
 . کند خارج

   در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ مسئولیت. 6
 . کندنگهداری باشد،   مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل

  منظور   موقت  وضعیتهای کار در صورت  پای  مصالح  بهای  محاسبه ، منحصراً برایاین پیوست 2 یا 1   شماره لهایجدو از   حاصل  مصالح نرخ. 7
 .  یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده ، و قابل  است شده
. کار منظور شود  پای  مصالح  نوع چ، نباید هی  قطعی  وضعیت  صورت ، و همچنین  موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت در آخرین. 8

 . شود  خارج  پیمانکار از کارگاه ، باید توسط پیمانکار است  به  و متعلق  باقیمانده  در کارگاه  که  مازاد بر مصرف مصالح
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بهای واحد قسمتی از مصالح پایکار: 1جدول شماره 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

 410101  .لوله فوالدی سیاه درزدار کیلوگرم 5،750  
 410201  .لوله فوالدی سیاه بدون درز کیلوگرم 7،310  
 410301  .لوله فوالدی گالوانیزه کیلوگرم 8،010  
 410401  .لوله چدنی فاضالبی کیلوگرم 11،100  
 410402  .قطعات اتصال چدنی فاضالبی کیلوگرم 12،000  
 410501  .لوله چدنی داکتیل وگرمکیل 8،420  
 410502  .قطعات اتصال چدنی داکتیل کیلوگرم 18،500  
 410601  .سی.وی.لوله پی کیلوگرم 12،600  
 410602  .سی.وی.قطعات اتصال پی کیلوگرم 21،600  
 410701  .لوله آزبست سیمان تحت فشار کیلوگرم 3،930  
 410801  . تحت فشار ضد سولفاتلوله آزبست سیمان کیلوگرم 4،510  
 410901  .لوله آزبست سیمان فاضالبی کیلوگرم 2،850  
 411001  .لوله آزبست سیمان فاضالبی ضد سولفات کیلوگرم 3،350  
 411101  .لوله مسی کیلوگرم 72،900  
  

  
یکصد کیلو 

کالری در ساعت
 411201  .رادیاتور چدنی

  
31،800 

یکصد کیلو 
ر ساعتکالری د

 411301  .رادیاتور فوالدی

  
74،000 

یکصد کیلو 
کالری در ساعت

 411401  .رادیاتورآلومینیومی

 411501  .ورق گالوانیزه کیلوگرم 9،890  
  

 مترمربع 7،220
 25عایق پشم شیشه با کاغذ کرافت به ضخامت 

 .میلیمتر
 411601 

  
 مترمربع 11،500

 50 ضخامت عایق پشم شیشه با کاغذ کرافت به
 .میلیمتر

 411602 

  
 مترمربع  

 25عایق پشم سنگ با کاغذ کرافت به ضخامت 
 .میلیمتر

 411701 

  
 مترمربع 20،500

 50عایق پشم سنگ با کاغذ کرافت به ضخامت 
 .میلیمتر

 411702 
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 ارضرایب متوسط قابل اعمال به بهای واحد ردیفها برای تعیین قیمت مصالح پایک: 2جدول شماه 

 
 ضریب عنوان فصل فصل شماره ضریب عنوان فصل فصل شماره
 90/0 کولر آبی ودوم بیست 85/0 شیرها هفتم
 90/0 کولر گازی وسوم بیست 90/0 قطعه انبساط هشتم
 85/0 الکتروپمپ وچهارم بیست 85/0 گیر لرزه نهم

 60/0 عایق وپنجم بیست 85/0 صافی یازدهم
 90/0 دستگاههای مبرد وهفتم بیست 80/0 دیگ حرارتی آب گرم دوازدهم
 85/0 برج خنک کننده وهشتم بیست 90/0 دیگ بخار سیزدهم
 70/0 لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی ونهم بیست 90/0 مشعل چهاردهم
 85/0 نشانی وسایل آتش ام سی 90/0 گیری های کنترل و اندازه دستگاه پانزدهم
 85/0 لوازم آشپزخانه ویکم سی 85/0 کن گرم آب شانزدهم
 85/0 گیر سختی ودوم سی 90/0 آب سردکن هیجدهم
 80/0 مخازن و مبدلها وسوم سی 85/0 دریچه هوا و دودکش نوزدهم
 60/0 گاهها بستها و تکیه وچهارم سی 90/0 هواکش بیستم
  90/0 هیتر کویل، یونیت فنویکم بیست



 ضریب طبقات و ضریب ارتفاع. 2پیوست 
 1386فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 

١٢٩ 

    ارتفاع  و ضریب  طبقات ضریب. 2  پیوست
 
  ، و چنانچه  است  شده  در نظر گرفته  و زیر همکف  همکف  کار در طبقه  انجام  بها، برای  فهرست  در این  شده  درج قیمتهای : طبقات ضریب. 1

 از   ناشی  مصالح ت و اف  یاد شده  طبقات  به  مصالح  حمل  هزینه  شود، بابت  انجام  زیر همکف تر از طبقه  و پایین  باالتر از همکف کار در طبقات
 .شود ، منظور می  عملیات  اجرای  و در برآورد هزینه  زیر تعیین شرح  به  طبقات  کار، ضریب  اجرای  سختی  و همچنین طبقات  به  آن حمل

 باالتر از   طبقه  اولین یربنای ز  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  همکف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زیر بنای سطح .1ـ1
،   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  سومین  زیربنای ، سطح2  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ، در ضریب  همکف طبقه

 .شود  می ، ضربn  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  در ضریب
   طبقه  اولین  زیربنای  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  زیر همکف تر از طبقه  پایین  هر طبقه  زیربنای سطح .2ـ1

   طبقه  سومین  زیربنای ، سطح2  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ، در ضریب  زیر همکف  تر از طبقه پایین
  ، ضربm  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه  پایین  امm   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه پایین
 .شود می
   کار مربوط  اقالم استثنای به (  هر ساختمان  برای هطور جداگان  به  که  است آید، ضریبی  می دست  زیر به  از رابطه  که)P(   طبقات ضریب. 3ـ1
 .شود  می ، اعمال  مربوط  کار ساختمان  اقالم  تمام  و به  محاسبه)   سازی محوطه به
 و این تغییرات به اجرا در آید فرمـول مربـوط یکبـار دیگـر بـر اسـاس                  تغییر کند   تعداد طبقات و مساحت آنها      حین اجرای کار    چنانچه در    .1-4

بینـی     بـیش  p مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضـریب           ،شود  صورت وضعیت اعمال می   آخرین   محاسبه و در     اتضریب حاصل از این تغییر    
 اسـتحقاق   و تغییر نقشـه،  در برآورد محاسبه شود ولی در حین اجرای کار     pی باشد که نباید ضریب      ا   اجرایی به گونه  های     چنانچه نقشه  .شده باشد 
 .شود ها اعمال می  را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیتp ضریب دریافت

 

S
BmBBBFnFFFp

×
×++×+×+×+×++×+×+×

+= 100
)...32(1)...32(11 m321n321 

 ٠F=  همکف   زیربنای  سطح
 ١F  =  همکف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زیربنای  سطح
 ٢F =   همکف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زیربنای  سطح
 ٣F =   همکف تر از طبقه باال  سوم  طبقه  زیربنای  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Fn=    همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای  سطح

 ٠B =   زیر همکف  طبقه  زیربنای  سطح
 ١B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  اول  طبقه  زیربنای  سطح
 ٢B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  دوم  طبقه  زیربنای  سطح
 ٣B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  سوم  طبقه  زیربنای  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Bm =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  امm   طبقه  زیربنای  سطح
 

 S=    زیرهمکف تر از طبقه  پایین  طبقات تمام و  باالتر از همکف  طبقات ، تمام زیر همکف ، طبقه  همکف  طبقه ی زیربنا  سطح ، با احتساب  ساختمان  زیربنای  کل سطح
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   که  اصلی  همکف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همکف  از یک  بیش  ساختمان  باشد که  طوری  زمین  وضعیت  که  در صورتی)1  تبصره
 .گیرد  قرار می  طبقات  ضریب  محاسبه ، مالک  شده مشخص   اولیه های در نقشه
   از ساختمان  در خارج  که  و برقی  مکانیکی  یا تاسیسات  ساختمانی  عملیات  از تمام  است ، عبارت  سازی  محوطه  منظور از کارهای)2  تبصره
 . شود انجام
  استثنای  به  ساختمان  کار همان  اقالم تمام شود، به  می  تعیین  مشمول ز ساختمانهای ا  هر یک  برای طور جداگانه  به  که  طبقات  ضریب)3  تبصره
 .شود  منظور می  وضعیت  صورت گیرد و از اولین  می کار، تعلق  پای مصالح
 و اگر   باشد، حذف5یز کمتر از  بعد از مم  پنجم  رقم شود، چنانچه  می  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ضریب)4  تبصره

 .شود  می  بعد از ممیز اضافه  چهارم  رقم  واحد به  و یا بیشتر باشد، یک5
   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  و یازده  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  سه  دارای  زیر، که  با مشخصات  ساختمان  یک  برای  طبقات  ضریب: مثال
 .شود  می  زیر محاسبه  شرح ، به است

 .  متر مربع1200، جمعاً   متر مربع400  ، هر طبقه  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  سه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع٠B( = 400(   زیر همکف  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع٠F( = 600(   همکف  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع5000، جمعاً   متر مربع500  ، هر طبقه  همکف  باالتر از طبقه  طبقه ن تا دهمی  اولین  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع400 =   یازدهم  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع7600، جمعاً S( = 1200 + 400 + 600 + 5000 + 400( زیربنا،   کل  سطحـ

 400 = 400 × 1 = ١B × 1 
 800 = 400 × 2 = ٢B × 2 
 1200 = 400 × 3 = ٣B × 3 

 500 = 500 × 1 = ١F × 1 
 1000 = 500 × 2 = ٢F × 2 
 1500 = 500 × 3 = ٣F × 3 
 2000 = 500 × 4 = ٤F × 4 
 2500 = 500 × 5 = ٥F × 5 
 3000 = 500 × 6 = ٦F × 6 
 3500 = 500 × 7 = ٧F × 7 
 4000 = 500 × 8 = ٨F × 8 
 4500 = 500 × 9 = ٩F × 9 

 5000 = 500  ×10 = ١٠F × 10 
 4400 = 400 × 11 = 11F × 11  
  جمع                       34300                                                                                                  

1/04510/0451217600100
343001 =+=
×

+=p 
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  ای  کار در طبقه  و چنانچه  بوده  متر در هر طبقه5/3 حداکثر   کار تا ارتفاع  انجام  برای بها  فهرست  در این  شده  درج قیمتهای : ارتفاع ضریب. 2
   الزم  داربستهای  اجرای ، و همچنین  از ارتفاع  ناشی  مصالح  و افت ، و حمل  عملیات  اجرای  سختی  شود، بابت  متر انجام5/3 از   بیش ارتفاعبا 

   اقالم تمام ، به  ضریب این. دشو  کار منظور می  عملیات  اجرای و در برآورد هزینهمحاسبه  زیر   رابطه ، مطابق فاع ارت ، ضریب  ساختمان در داخل
حین اجرای که تغییراتی در    در صورتی.گیرد  می کار، تعلق  پای  مصالح استثنای ، به  باالیی  طبقه راز کفت تا   مربوط  طبقه راز کفت از   طبقه کار آن

دیگر برای طبقات مربوط بر اساس  به شرط اجرا شدن، فرمول مذکور یکبار) دوارتفاع کم یا زیاد ش(د وارتفاع طبقه ایجاد شار تغییراتی در ک
 . شود صورت وضعیت اعمال میآخرین کار واقعی انجام شده محاسبه و در 

 متر است، باید 8ای که ارتفاع آن بیش از  قرار نگرفته و برای طبقه متر باشد این فرمول مورد عمل 8بیشتر از ) H(در صورتیکه ارتفاع طبقه 
 .عالی فنی ارسال شود فرمول مناسب از طرف کارفرما تدوین و قبل از مناقصه گذاری برای بررسی و تصویب شورای

  

H
HHQ
××

+−
+= 1002

0/6)3/5)(4(1 

Qارتفاع  از ضریب  است ، عبارت  . 
Hالرأس  خط  ارتفاع  شیبدار، متوسط  با سقف  در ساختمانهای.  باالیی  طبقه  کفتراز تا   مربوط  طبقه  کفتراز  از  طبقه  از ارتفاع  است ، عبارت   

 . خواهد بود  عمل ، مالک  طبقه  کفترازشود، از   آغاز می  شیب  که  و ارتفاعی شیب
   سازه  شده  تمام  و ارتفاع  پی  روی ، فاصلهH،   صورت در این. خواهد شد   باال عمل  رابطه  مانند دیوار نیز، مطابق  سقف  بدون های در مورد سازه
 .خواهد بود

 یا بیشتر باشد، 5 و اگر   باشد، حذف5 بعد از ممیز کمتر از   پنجم  رقم شود، چنانچه  می منظور   اعشار در محاسبات  با چهار رقم  ارتفاع ضریب
 .شود  می فه بعد از ممیز اضا  چهارم رقم  واحد به یک
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   باالسری های  هزینه  اقالم شرح. 3  پیوست
 

 .شود  می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسری  و هزینه  عمومی  باالسری هزینه  به  طور کلی ، به  باالسری هزینه
 
   عمومی  باالسری هزینه. 1
 : در زیر   شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط ار مشخصیک  آنها را به توان  نمی  که  است هایی  هزینه  از نوع  هزینه این 
 .  و خدمات ، تدارکات  ومالی ،اموراداری ، دفتر فنی  شرکت  مدیریت  انسانی  نیروی ، شامل  دفتر مرکزی  انسانی  دستمزد نیروی هزینه .1ـ1
 .  دفتر مرکزی  کارکنان  بیکاری  بیمه  هزینه انضمام ، به) کارفرما سهم (  دفتر مرکزی  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی های  بیمه هزینه .2ـ1
 .شود  می  انجام  عمومی  نقلیه ، با وسایل  یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب های  و هزینه  دفتر مرکزی  نقلیه  وسایل هزینه .3ـ1
 .  دفتر مرکزی  محل  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینه .4ـ1
 .  دفتر مرکزی  نگهداری هزینه .5ـ1
 .  دفتر مرکزی  دفتری  وسایل  استهالک هزینه .6ـ1
 .  دفتر مرکزی ، و سوخت ، برق  آب هزینه .7ـ1
 .  دفتر مرکزی  و پست  مخابرات هزینه .8ـ1
 .  دفتر مرکزی  و آبدارخانه  پذیرایی هزینه .9ـ1
 . ر مرکزی دفت  التحریر و ملزومات  لوازم هزینه .10ـ1
 .  در دفتر مرکزی  نقشه  و چاپ  فتوکپی هزینه .11ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  اسناد، برای  تهیه هزینه .12ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت هزینه .13ـ1
 .ا، و مانند آنه  در مجامع ، عضویت ، نشریات  و قضایی  حقوقی های  هزینه ، شامل  متفرقه های هزینه .14ـ1
 .  دفتر مرکزی  برای  شهرداری  عوارض هزینه .15ـ1
 .  از انبار مرکزی برداری  و بهره  نگهداری های  و هزینه  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینه .16ـ1
 .ای دفتر مرکزی  دستگاهها و تجهیزات رایانههزینه .17ـ1
  کار  باال سری هزینه. 2

 : در زیر  شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  را به  آن توان  می  که  است هایی  هزینه ، از نوع  هزینه این
 :  موارد زیر است  شامل  که  گذاری  سرمایه های هزینه .1ـ2
 .  نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه هزینه .1ـ1ـ2
 .  نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدی ز وجوه ا  ناشی هزینه .2ـ1ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت هزینه .2ـ2
 .  تعهدات  انجام  نامه  ضمانت هزینه .1ـ2ـ2
 .  پرداخت  پیش  نامه  ضمانت هزینه .2ـ2ـ2
 . کار  اجرای  حسن  وجوه  نامه  ضمانت هزینه .3ـ2ـ2
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 .  مالیات هزینه .3ـ2
 .  کارآموزی  صندوق هزینه .4ـ2
 .سود پیمانکار .5ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه های هزینه .6ـ2
  ینه، هز همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداری ، دفتر فنی  کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروی هزینه .1ـ6ـ2

 .  است ، منظور نشده  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست های  ردیف  در قیمت  که  کارگاه دستمزد سایر عوامل
 .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور برای  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروی هزینه .2ـ6ـ2
 .  کار مربوط ، برای  و سایر نقاط کارگاه  به  دفتر مرکزی و کارکنان   سفر مدیران هزینه .3ـ6ـ2
 .  پیمان  اسناد و مدارک  اضافی های  نسخه  تهیه هزینه .4ـ6ـ2
 . پیمانکار  و کارمندان  کارکنان  غذای هزینه .5ـ6ـ2
 .  کارگاه  پذیرایی هزینه .6ـ6ـ2
 . های متفرقه مسووالن کارگاه و هزینهمخابرات، ارتباطات، سفر ،   پست های هزینه .7ـ6ـ2
 .  کارگاه  تدارکات  برای  نقلیه  وسیله  تامین هزینه .8ـ6ـ2
 .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی هزینه .9ـ6ـ2
 .های پیمانکار  آزمایش هزینه .10ـ6ـ2

 . و حفاظت کار)HSE(های مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست  هزینه .11ـ6ـ2
 . کار  و تحویل  فنی  مدارک  تهیه های هزینه .7ـ2
 .  و فیلم  عکس  تهیه های هزینه .1ـ7ـ2
 . در حد نیاز کار،)Shop Drawings(   کارگاهی های  نقشه  تهیه هزینه .2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(   ساخت  چون های  نقشه  تهیه هزینه .3ـ7ـ2
 .  پروژه کنترل و   ریزی  برنامه های هزینه .4ـ7ـ2
 .  موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداری های هزینه .5ـ7ـ2
 .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط های هزینه .6ـ7ـ2

   بابت  و از این  است  شده بینی  پیش آالت  ماشین  ساعتی  جزو هزینه آالت  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی هزینه )1  توضیح
 .  است  نشده منظور   باالسری های  در هزینه ای هزینه

   شهرداری  عوارض  هزینه  و همچنین  کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی در طرحهای )2 توضیح
  منظور   باالسری های  آنها در هزینه  از بابت ای شود، هزینه  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههای ، توسط)  مشمول  پیمانهای برای(

 .  است نشده
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  ای  منطقه یب ضر جدول. 4  پیوست
 

   در زمان  که  است ضریبهایی  ، آخرینگیرد  که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار میبها  فهرست این  به  مربوط ای  منطقه های ضریب
 .  است  شده  کشور اعالم ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان  کار، از سوی  اجرای  برآورد هزینه تهیه
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 

، باید  هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهای ، از این  است  شده  تهیه  مختلف های  در رشته  استفاده  و برای  عمومی صورت ، به  دستورالعمل این
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1
   و انجام ود، تا آغاز کردن ش  اجرا انجام  دوره  برای  موقت صورت  باید به  که  است ، اقدامها و تدارکاتی  از عملیات  عبارت، تجهیز کارگاه .1ـ1

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع  عملیات دادن
  گیرند، مانند کارگاههای  قرار می برداری ، مورد بهره  اجرایی  عملیات  پشتیبانی  برای شود که  می  گفته هاییساختمان  به،  پشتیبانی ساختمانهای .2ـ1

 و مانند  ساخته  پیش  قطعات ، ساخت ، نقاشی ، صافکاری سازی ، باطری ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری  تاسیساتی  کارگاههای ، شامل سر پوشیده
   ترانسفورماتورها و مولدهای  محل  پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشیده ،انبارهای آالت  ماشین  سرپوشیدۀ ، تعمیرگاههای آن
 ... و  رسانی  سوخت ، ایستگاه برق

 قرار گیرد، مانند  آنها، مورد استفاده  به ارایه خدمات و   افراد مستقر در کارگاه  برای شود که  می  گفته یهایساختمان  به،  عمومی ساختمانهای .3ـ1
  پارکینگهای  و ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ی، نانوای ، آشپزخانه ، غذاخوری  مسکونی ، مهمانسرا، ساختمانهای دفاتر کار، نمازخانه

 . سرپوشیده
   و تمهیدات  آب  هدایت ، ایجاد خاکریز و کانالهای  و فاضالب  سطحی  آبهای  و دفع آوری  جمع ، سیستم  بندی  خیابان  شامل، سازی محوطه .4ـ1

   روشنایی ، تأمین  روباز، حصارکشی ، پارکینگهای  ورزشی  روباز، زمینهای بز، انبارهای س ، فضای  سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت دیگر برای
 . است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تأمین محوطه

 و   کارفرما تأمین ر، از سوی کا  مورد نیاز اجرای ، گاز و مخابرات ، برق ، آب  در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  محل،  کارگاه ورودی .5ـ1
 .شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی ، در شرایط  پیشگفته  از نیازهای  هر یک  تأمین  برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می تحویل

   و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداری ای، بر  تجهیز کارگاه  جانمایی طرح  به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  محل، انبار کارگاه .6ـ1
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهای با رعایت

 . کند  متصل کارگاه  موجود کشور را به  از راههای  یکی  که  است  راهی،  دسترسی راه .1-7
 . شود ، احداث لیات عم  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که  راههایی،  سرویس راههای .8ـ1
   یا با واسطه طور مستقیم  را، به  و مانند آن ، انبار مواد منفجره  قرضه ، محل  آب ، منابع  مصالح  معادن  هستند که  راههایی،  ارتباطی راههای .9ـ1

 .کنند  می  متصل  عملیات  اجرای محل  دیگر، به راههای
   قطع  پیمان  موضوع  عملیات  انجام علت  به  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تأمین  برای یر موجود، جایگزین مس است  راهی،  انحرافی راه .10ـ1

 .  است شده
 یا   احداث روش ، به آالت  و ماشین  ساختمانها، تاسیسات  کردن ، فراهم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ردیفهای  در شرحتأمین واژه منظور از  .11ـ1

  نگهداری  به مربوط   و اقدامهای اجاره  یا خدمت  خرید صورت ، به محل  موجود در از امکانات با استفاده  آنها  یا دراختیار گرفتن  در کارگاه نصب
 .  از آنهاست  برداری بهره و
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 و دیگر  آالت ، ماشین هیزات، تج  مصالح  کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای ، تاسیسات  مصالح آوری  از جمع  عبارت،  کارگاه برچیدن .12ـ1
 نظر   کارفرما، طبق  تحویلی  زمینها و محلهای  برگرداندن  اول شکل  به  لزوم  و در صورت ، تمیز کردن ، تسطیح  پیمانکار از کارگاه تدارکات

 . کارفرماست
 
  برآورد  تهیه روش. 2
،   آن  اجرای  برای  شده  انتخاب ، روش  و نیاز هر کار و همچنین شرایط ه ب  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .1ـ2

   تجهیز و برچیدن  در فهرست  شده بینی  پیش  ردیفهای  را طبق  مربوط های ، هزینه  آن  و بر مبنای  را تعیین  تجهیز کارگاه  برای  روش ترین اقتصادی
 و در برابر   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسری های  هزینه  و با منظور نمودن  عملیات جرای ا  محل  قیمتهای ، بر حسب  پیوست  این کارگاه

  ، پیش  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  برای ای  ویژه  مشخصات  نماید و چنانچه  مورد نظر، درج ردیفهای
 برآورد آنها منظور  عنوان ، به  و حاصل  کسر شده  احداث ، از هزینه  بازیافتی  مصالح شود، ارزش  می  احداث  که ایی ساختمانه برای.  کند بینی
  ، استهالک  و نصب  حمل ، هزینۀ  فلزی  ساختمانها، مانند قابهای  ساختۀ  پیش ، مانند کاروانها و قطعات ساخته  پیش در مورد ساختمانهای. شود می

 از چند   که در کارهایی. شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینۀ  شده  کار محاسبه  اجرای  آنها، در طول گذاری و سرمایه
 .گردد  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می  واحد استفاده بهای  فهرست رشته
 که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به در پیمانهایی) تبصره

 .شود میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت گردد، به  منظور می  کارگاه چیدن تجهیز و بر های  در برآورد هزینه  که  و راههایی ساختمانها، تاسیسات .2ـ2

در هم و از طرح   برداری  بهره در دورههم    که  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات اجرای ،   تجهیز کارگاه های  هزینه منظور تقلیل به. شود  می نظر گرفته
   از فهرستهای  آنها با استفاده  هزینه  حالت در این.  شود  درج  پیمان در اسناد و مدارکباید    موضوع  این.است، الویت داردنیاز مورد  اجرا  دوره
   و راههای ، گاز، مخابرات ، برق  آب  تأمین  برای چنانچه. شود  کار منظور می  اجرای  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  رشته پایه واحد بهای

 از  برداری  بهره  دوران  برای  که  یا زیربنایی  جنبی  یا سایر موارد، از تاسیسات  و عمومی ، پشتیبانی ، اداری  مسکونی ی ساختمانها  یا تأمین کارگاه
د  ایجا  برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای  آنها در ردیفهای  هزینه اینکه  به  گردد، با توجه شود استفاده  می  بینی  پیش طرح

 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده تاسیسات
،   آب  انتقال  برای چنانچه.  شود ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تأمین نحوۀ .3ـ2

   اجرا الزم  دوره ،برای کشی  و کابل کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی  محلی یا  سراسری ، از شبکه  مخابراتی  ارتباط ، گاز و برقراری برق
 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن انجام باشد، باید چگونگی

 ترانسفورماتور و   نصب ، شامل  آن ی کارها  بگیرد، که عهده  را به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  باشد برق  کارفرما در نظر داشته چنانچه .4ـ2
 و سایر   برق  و اشتراک  انشعاب های و هزینه) دیماند (  برق  ثابت های  تعرفه ، پرداخت  کارگاه  تا ورودی  شبکه  از برق کشی ، کابل  آن متعلقات
 در تجهیز   بابت  از این ای شود و هزینه  می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط طور مشخص ، به  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  است  مشابه کارهای

 از کسر  و پسشده  برآورد   آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک چنانچه. گردد ، منظور نمی  کارگاه و برچیدن
 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن یها  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   عمومی  از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت عهده  را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  کارفرما در نظر دارد آب  که در صورتی .5ـ2
   و سایر کارهای مشابه  آب  و انشعاب  اشتراک های  هزینه ، پرداخت گاه کار  تا ورودی  از شبکه  آب  انتقال  خط  اجرای ، شامل  آن  کارهای  که آب

   درج  پیمان ، در اسناد ومدارک  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث است
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  عهده ، به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب چنانچه. گردد  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این ای شود و هزینه می
 .شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل های  از کسر هزینه  پس  آن کارفرما نباشد، هزینه

  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی راه  اجرا نیاز به  در دوره کارگاه  به  دسترسی  برای چنانچه .6ـ2
 تجهیز و   در ردیفهای  بابت  از این ای  کارفرما باشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارک  بر اساس  که در صورتی. شود

   رشته  واحد پایه بهای  از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  که در حالتی. شود ظور نمی من  کارگاه برچیدن
 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه راه
   باشد تمام  کارفرما در نظر داشته ، چنانچه  کارفرماست عهده  به  تجهیز کارگاه  برای  زمین ، تأمین  پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که با وجود این .7ـ2

 و   کرده  بینی  پیش مان پی  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوی  زمین  شود، باید تأمین  پیمانکار تأمین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین یا قسمتی
 .، منظور نماید  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره هزینه

  ، هر نوع  است  شده  گذاشته  کارفرما عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثنای به .8ـ2
 .درج شود   پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد برای  که گری دی تسهیالت

   فصلهای  واحد ردیفهای ، در بهای ساخته  پیش  قطعات  و ساخت ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری  مانند تاسیسات  تجهیز کارگاههایی هزینۀ .9ـ2
 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، در ردیفهای  بابت  و از این  است  شده  محاسبه، مربوط

   و از این  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  فصلهای ، در ردیفهای آالت  ماشین  ساعتی  در هزینه آالت  ماشین  تجهیز تعمیرگاههای هزینه .10ـ2
 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن فهای در ردی ای ، هزینه بابت

 در  ای ، هزینه  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط  واحد ردیفها در فصلهای  کار، در بهای  اجرای  برای  مصرفی  و برق  آب هزینۀ .11ـ2
 .شود ، منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای

   است  الزم  که در کارهایی.   است  شده بینی پیش)   مستمر کارگاه های هزینه (  باالسری ، در هزینه  پیمانکار در کارگاه ان کارمند  غذای هزینۀ .12ـ2
 .شود  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذای  تأمین  برای هایی  هزینه  یا کمک پیمانکار هزینه

 از غذا، در   کننده ، شمار استفاده  است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذای  تأمین  که در کارهایی .13ـ2
 .شود ، منظور می گاه کار  تجهیز و برچیدن های گردد و جزو هزینه  برآورد می طور مقطوع  به  آن و هزینۀ. شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی شرایط

 کار مجاز   اجرای  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تأمین  هزینه بینی پیش .14ـ2
 . نیست

  ، بر اساس  انحرافی راههای  به  مربوط یات عمل حجم. شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، جزو ردیفهای  انحرافی  راههای هزینۀ .15ـ2
 .شود  بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن ، محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه واحد بهای فهرست

 و   اجرایی های  نقشه  به ، با توجه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفتر و محل  ساختمانهایهزینه اجرای .16ـ2
 .شود  برآورد می  مقطوع  صورت  بهدر اسناد مناقصه،   شده  تعیین مشخصات

 تا 421001 و 420303 تا 420301   ردیفهای  به  مربوط های  هزینه  احتساب ، بدون  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀ  مقطوع  مبالغ جمع .17ـ2
 در زیر   شده  تعیین  نباید از میزان)منظور شود ها نیز باید به صورت مقطوع که خود این ردیف( ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، فهرست421104

   از انجام ، باید قبل  کارگاه  تجهیز و برچیدن د، هزینۀو، بیشتر ش  شده  از حد تعیین  هزینه ، این  در موارد استثنایی  که در صورتی. بیشتر شود
 . برسد  فنی  عالی  شورای تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع مناقصه

  شبکهآبخیزداری و منابع طبیعی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 1ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ4   میزان  به  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب توزیع
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 و   و زهکشی  آبیاری،  آب  انتقال خطوطراهداری، ،  آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه فهرستهای  به  مربوط کارهای .2ـ17ـ2
 تجهیز و  های هزینهاحتساب   بدون) پس از اعمال ضریبهای مربوط( کار   اجرای  برآورد هزینه  مبلغ درصد6 یزانم  بهآبیاری تحت فشار

 .  کارگاه برچیدن
   تجهیز و برچیدن  حد مبلغ شود، هر گاه  می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .2-17-3
   مبلغ تناسب  درصد به6 درصد تا 4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته ارگاهک

 .شود  می ها محاسبه  از رشته هریک  به برآورد مربوط
  برچیدن   ، چنانچه  است  ریال  میلیون2500، کمتر از   کارگاه یز و برچیدن تجه های  هزینه  آنها، بدون  اجرای  برآورد هزینۀ  که در کارهایی .18ـ2

   تعیین،17ـ2 در بند   شده  تعیین  سقف  آنها، تا میزان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بیشتر نشود، هزینۀ17-2 در بند   شده  آنها از حدود تعیین کارگاه
 مذکور   ردیفهای ولی.   نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای  به  آن شود و تفکیک  می نیبی ، پیش  و مقطوع  ریالی  قلم  یک صورت و به

 .شود  می بینی  پیش  جداگانه صورت  به  ضرورت  برحسب17-2در بند 
 
   کلی شرایط. 3
   را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  برای شده   تعیین فهرست  به ، با توجه  کارگاه  از تحویل  پس درنگ  بی  است پیمانکار موظف .1ـ3

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  از تأیید مهندس  و پس کرده
   اجرایی گاههایدست ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تأمین  برای  پیمان  در اسناد ومدارک  شده بینی  پیش  روش  به کارفرما با توجه .2ـ3

   استفاده ، برای  و موارد مشابه عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن ، گاز و تلفن ، برق  آب  انشعاب  گرفتن  برای  دولتی و سازمانهای
 .نماید  می ، معرفی اجرا   در دوره موقت

  ، در حد متعارف  منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  برای  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است پیمانکار موظف .3ـ3
 باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارک  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی.  برساند انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیز . شود  می ، انجام  است  شده بینی  پیش  پیمان  در اسناد و مدارک  که ، در حدی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه تعهدات .4ـ3

  ، انجام  بابت  از این افی اض باشد و پرداخت  پیمانکار می هزینه ، به  کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده بینی  پیش مازاد بر موارد یا مبالغ
،   تجهیز اضافی کند و هزینه  تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان ، مبلغ  پیمان  عمومی  شرایط  طبق چنانچه. شود نمی

  ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه  قیمتهای از  استفاده  نحوه دستورالعملپیوست مربوط به  2 بند   تبصره موضوع( جدید   قیمت تنها برای
 .  است پرداخت

، تا  این پیوست4مفاد بند   به ، با توجه  کارگاه  تجهیز و برچیدن  از ردیفهای  هر یک  تأمین ، در صورت  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینۀ .5ـ3
 .شود  می ، پرداخت  مربوط  در ردیفهای  شده بینی  پیش  مبلغ سقف

   مبلغ ، تا سقف4ـ4 بند   مطابق  یادشده  نیز، هزینه  است  شده  تعیین  قلم  یک صورت  آنها به  تجهیز و برچیدن  هزینه  که  در پیمانهایی) بصرهت
 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش

 یکند، در برابر حوادث  می  احداث  تجهیز کارگاه  برای  را که  کارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسیسات هزینه  به  است پیمانکار، موظف .6ـ3
 . کند ، بیمه  و سیل سوزی مانند آتش

.  شوند  کار برچیده  از انجام ، باید پس  است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهای  که تجهیز کارگاه  به  مربوط ساختمانها و تاسیسات .7ـ3
  جز ساختمانها و قطعات به.  پیمانکار است  به ، متعلق) کارفرما  توسط  شده  تجهیز انجام استثنای به ( گاه تجهیز کار  بازیافتی  و مصالح تجهیزات
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، مورد نیاز کارفرما باشد،   است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ساختمانها و تاسیسات ، چنانچه  ساخته پیش
 یاد  پیمانکار، ساختمانها و تاسیسات  به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس ی بازیافت  مصالح بهای
 .شود کارفرما واگذار می ، به شده

 
   پرداخت نحوۀ. 4
   وضعیتها درج  و در صورت آنها، محاسبه  به ط مربو  عملیات  پیشرفت تناسب ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  از ردیفهای  هر یک هزینۀ .1ـ4
 .شود می

  تناسب  از کار باشد، به بخشی  به  مربوط شود، چنانچه  می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت صورت  آنها به  تأمین  که  ردیفهایی  هزینۀ)تبصره
 و  ، محاسبه  پیمان موضوع   عملیات پیشرفت  تناسب  به ود،ش  مربوط کار  کل  به  که  صورتی در و شود می محاسبه کار از بخش  آن پیشرفت
 .شود می  پرداخت

 .شود  وضعیتها منظور می  در صورت پیمانکار،  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف لاعم از ا ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینۀ .2ـ4
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت اه کارگ  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینۀ .3ـ4
   و هزینه  است  ریال  میلیون2500 آنها کمتر از   اجرای  برآورد هزینۀ  که ، در پیمانهایی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀ  پرداخت روش .4ـ4

 :  زیر است شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به  کارگاه تجهیز و برچیدن
 آبخیـزداری و منـابع طبیعـی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 1ـ4ـ4

 :  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع شبکه
  ، یا تـدارک    است   الزم   پیمان   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که  یز کارگاه  از تجه    بخشی   از اجرای   ، پس    کارگاه   تجهیز برچیدن    درصد مبلغ  45 ـ 

 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
 و ، آبیاری تحت فشـار    آب  انتقال  خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 2ـ4ـ4 

 : و زهکشی آبیاری
،   اسـت   الزم  پیمان  موضوع  عملیات وع شر  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه   تجهیز و برچیدن     درصد مبلغ  30 ـ 

 . آالت  درصد ماشین60  یا تدارک
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
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 اههای تجهیز و بر چیدن کارگ فهرست ردیف
 

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 420101
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102
  مقطوع .های اداری و دفاتر کار پیمانکار تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع .ا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگرانتامین کمک هزینه ی 420201
  مقطوع .تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع .آزمایشگاه
 

های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع .ر و آزمایشگاهمشاو

 

  مقطوع .تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه 420303
هزینه تجهیز انبارهای سرپوشیده،  و های پشتیبانی تامین ساختمان 420401

 مقطوع .آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
 

  مقطوع .تامین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402
های مسکونی و  ، بجز ساختمانهای عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع .اداری و دفاتر کار
 

  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 420601
  مقطوع .انی داخل کارگاهتامین برق کارگاه و شبکه برق رس 420602
  مقطوع .های مخابراتی داخل کارگاه تامین سیستم 420603
  مقطوع .تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تامین راه دسترسی 420701
  مقطوع .های سرویس تامین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی ن راهتامی 420703
  مقطوع .تامین ایاب و ذهاب کارگاه 420801
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو برای نصب ماشین 420901

 مقطوع .مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها
 

ا تامین آنها از راه آالت و تجهیزات و راه اندازی آنها، ی نصب ماشین 420902
 مقطوع .خرید خدمت یا خرید مصالح
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین 420903

 مقطوع .برعکس
 

تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج  421001
ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 

 مقطوع . متر باشد3,5
 

آالت و لوازم  بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 مقطوع .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس

 

آالت حفاری  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع .محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه

 

کوبی و  آالت شمع بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین 421004
 مقطوع .سپرکوبی به کارگاه و برعکس

 

سازی محل ساخت تیرهای بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
  مقطوع .ها ساخته پل پیش

 بارگیری، حمل و باراندازی وسایل وقطعات تیر مشبک فلزی 421006
 مقطوع .به کارگاه و برعکس) انالنسمترپو(

 

ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش هجاب 421007
 مقطوع .هر پل به محل پل دیگر

 

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتامین عال 421101
در گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، 

 و آوری فاضالب  شبکه جمع،کارهای رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
 شبکه ،ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب روی ترانشه

 مقطوع . و آبرسانی روستاییآوری فاضالب جمع
 

مین مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در تا 421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری   شبکه جمع،شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب می

 مقطوع . و آبرسانی روستاییفاضالب

 

م، در تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الز 421104
 مقطوع .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه جمع

 

  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .برچیدن کارگاه 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 اند بها منعقد شده ن قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرستنحوه عمل برای تعیی. 6پیوست 
 

 :شود  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می ، کارهای  پیمان  موضوع در چارچوباگر 
ینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق ب بهای منضم به پیمان برای کار جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیش فهرستدر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
بینی شده باشد برای پرداخت قیمت جدید  بهای منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش که برای کار جدید ابالغی در فهرست در صورتی .2

ای، پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر  های باالسری، منطقه مانند هزینه(یمان از همان قیمت با اعمال تمام ضریبهای مندرج در پ" عینا
های قیمتهای جدید با درنظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا  شود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف استفاده می) ضریبهای مربوط

 . درصد است25
   شده بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  بند، تجهیزات  این وع موض  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره

، حداکثر   اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. شود  می  آنها، با پیمانکار توافق  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان در اسناد و مدارک
 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع لغ درصد مب25تا 
 
 
 
 
 


