
 بسمه تعالی              
 ریاست جمهوری               

 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
 یس سازمانیر                
 

    :شماره 
 های اجرایی و مشاوران  بخشنامه به دستگاه

 :  تـاریخ 

 حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن: موضوع 

 
 

نظام های عمرانی و  داردهای اجرایی طرحنامه استان  آیینه و بودجه، قانون برنام23 ماده به استناد

مورخ    ه14898ت /24525نامه شماره  موضوع تصویب (های عمرانی کشور فنی و اجرایی طرح

ها و مراحل مختلف مطالعات زیرسازی راه  الزحمه قسمت حق ، به پیوست)هیأت وزیران4/4/1375

که ) االجرا الزم(به شرح زیر از نوع گروه اول آهن  راهبی مسیر کردن و میخکو آهن و همچنین پیاده

تا در قراردادهایی که از گردد   ابالغ می صفحه9 در به تصویب شورای عالی فنی نیز رسیده است،

 قراردادهای منعقد شده که پس از تاریخ خدماتشوند و همچنین   منعقد می1/1/1383تاریخ 

 .جرا در آیداست ، به ا  شدهانجام 1/1/1383

موضوع بخشنامه ( رعایت کامل مفاد این بخشنامه ، همراه با قراردادهمسان خدمات مشاوره       

و شرح خدمات مربوط، که قبالً ابالغ گردیده، از ) 29/4/1379 مورخ 842/105-2460/54شماره 

 .های عمرانی الزامی است های اجرایی و مشاوران در طرح طرف دستگاه

و  مطالعه و نظارت مشاوران باید متضمن ایمنی   کیفیت و کمیت خدماتگردد، ی     تاکید م
 .اجرای مطلوب باشد

اقتصادی  و ح، با لحاظ نمودن توجیه فنیسازی طر      چنانچه به ابتکار مشاور و در راستای بهینه
 شود ،  ت ابالغی این سازمان انجام خدماتی عالوه بر شرح خدما، با تایید دستگاه اجراییو

 .یابد یش میافزا%  20تا  الزحمه مطالعات حق

   

 

 حمید شرکاء

 یس سازمانییس جمهور و ریمعاون ر

84695/101  
 

12 /5/ 1383  
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 الزحمه مرحله مقدماتی حق -1

یک میلیون و دویست و پنج       ( 1205000مقطوع   های یک خطه و دو خطه بطور       آهن الزحمه این مرحله برای راه      حق
ماهور، کوهستان و     دشت، تپه  (الزحمه برای مسیرهای با عوارض مختلف         این حق . باشد  مترمی  ریال در هرکیلو  ) هزار  

 .و همچنین مناطق مختلف کشور یکسان است)  سختکوهستان 

 
  مشخصه منطقه-2

 ای مربـوط، در بخشــنامه شــماره  طقــهعـدد مشخصــه منطقـۀ ایــن دســتورالعمل، معـادل ضــریب من   
ای حقـوق عوامـل نظـارت     هـای منطقـه     ضـریب " با موضـوع     12/7/1378 مورخ   3730/54-4156/102

 .باشد می"کارگاهی
 .گردد  اعمال می با تفکیک بخش مشخصه منطقه 1-1
 .گردد می یینالزحمه به روش میانیابی خطی تع عدد پیاپی باشد، مبلغ حق منطقه بین دو درصورتیکه مشخصه 1-2

 
 مهای اول و دو الزحمه مرحله حق -3

 توجـه  بـا  و 4 تا 1های  آهن طبق جدول های اول و دوم مطالعات زیرسازی راه       های مختلف مرحله    الزحمه قسمت   حق 
 :گردد به بندهای زیر تعیین می 

زیرســازی   دوم مطالعـات     هـای اول و     هف مرحلـ  ـهای مختل   الزحمۀ قسمت   خطه و دوخطه ، حق      های یک   آهن   برای راه  3-1
 .باشد می یکسان ، باستثنای قسمت دوم مرحله دوم،آهن اهر 

شـده     درصـد ارقـام درج     80آهنهـای یـک خطـه         بـرای مطالعـه زیرسـازی راه       الزحمـه قسـمت دوم مرحلـه دوم          حق 3-2
 .آهنهای دو خطه است درجدول مربوط به مطالعه زیرسازی راه 

های مختلـف زیرسـازی ، پیـاده کـردن ومیخکـوبی یـک                مه مطالعات مراحل و قسمت    الزح  حقها ،     در مورد ایستگاه   3-3
وی نقشـه  ر، جانمـایی سـاختمانها و تاسیسـات    مـورد نیـاز   ت مقـاطع عرضـی بـه مقیـاس و عـرض     شـ ردابمحـور،   
الزحمـه   حـق ایـن بابـت      از ه اسـت و   طالعـات قسـمت دوم مرحلـه دوم منظورشـد         الزحمـه م    مسیر، در حق   مسطحه 
 .شود پرداخت نمی ای جداگانه 
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های بندهای باال برای مطالعات محورهای یک خطه یا دو خطـه بـا  اسـتفاده از روابـط زیـر بـا توجـه بـه                           الزحمه  حق 3-4

 :شود میاصالح  مورد مطالعه، جمع طول مسیر 
 
 

 
 Xمحدوده تغییرات 

 )کیلومتر مطالعه برحسب  مورد مسیر طول جمع(
Y 

 )الزحمه ضریب اصالح حق(

50X< (X+ 10% (50-X))/X 
50X ≥ ≥ 100 1 

100X> (X+ 10% (100-X))/X 
 

i سختماهور ، کوهستان ، کوهستان  دشت ، تپه: ، شامل) 3طبق بند ( نوع طبقه بندی مسیر 
j 2/2 تا 1با تغییرات ) 2طبق بند ( مشخصه منطقه 

Xij  بندی مطالعه در طبقه مورد مسیر طول i برای مشخصه منطقه   امjکیلومتر  برحسب 
Aijبندی  در طبقه) 4 تا 1های شماره  بدست آمده از جدول(مسیر  طول الزحمه واحد  حقi ام، برای مشخصه منطقه j 

 

هـای ابالغـی       متـر کـه براسـاس نقشـه        10 تـا    2هـا و آبروهـای چنددهانـه          های اجرایـی پـل     الزحمه تهیه نقشه    حق 3-5
الزحمـه    ده اسـت وازایـن بابـت حـق        زحمـه قسـمت دوم مرحلـه دوم منظـور شـ           ال  شـوند ، در حـق       کارفرما تهیه می   
 .شود ای پرداخت نمی جداگانه 
 اولیـه  هـای   هزینـه  شـامل (هـای دوره عمـر        نـه ای را از لحـاظ هزی       های خاصی که مشاور طرح بهینـه         در موقعیت  )تبصره
سیالب  زلزله ،   تردد،نظیر(به ایمنی ، مسائل مربوط)شده  قطعات مستهلک برداری و نگهداری، جایگزینی ، بهرهساخت 
ــن   برای پل مطالعات الزحمه  توان از حق ، شرایط و سهولت اجرا پیشنهاد نماید ، می) ای مبانی طراحی سازه و  ایــ
 .تفاده نمودقسمت اس 

 
 میخکوبی مسیر و بالیزاژ مجدد، الزحمه پیاده کردن   حق-4

 5جـدول   طبقآهن و بالیزاژ مجدد ، با توجه به بندهای زیر ،  الزحمه پیاده کردن ومیخکوبی مسیر زیرسازی راه حق
 . باشد پیوست می

 موضــوع بخشــنامه شــماره ای نظــارت کارگــاهی ،  هــای منطقــه  ، ضــریب5هــای جــدول شــماره  الزحمــه ق حــ بــه4-1
 .شود  ، اعمال می12/7/1378 مورخ 3730/54-4156/102 

 الزحمـه مربـوط بـه هـر قطعـه بـه صـورت جداگانـه،                   چنانچه یک مسیر دارای چنـد ضـریب منطقـه باشـد ، حـق               4-2

 .شود براساس ضریب منطقه مربوط، محاسبه و پرداخت می 

آهن بـرای محورهـای یـک خطـه یـا دو خطـه، درصـورتیکه                  زی راه الزحمه پیاده کردن ومیخکوبی مسیر زیرسا       حق 4-3
 .متصل به یکدیگر باشند و یک محور پیاده و میخکوبی شود یکسان است دوخط  

 ، حداکثر نپذیردبالیزاژ توسط مشاور انجام خدمات در مطالعات قسمت اول مرحله دوم ، طبق نظر کارفرما چنانچه  4-4
 .گردد کسر می با توافق کرفرما و مشاور  ،این مطالعات الزحمه حق% 15تا  

 

∑ (=  الزحمه مسیرکل حق
ij

ijijAX Y( 
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  هزینه سفر-5
                :شود ل زیر محاسبه میجدو و کمک رابطه هزینه سفر برای انجام مطالعات میدانی به محل پروژه مورد قرارداد، با

 

    L*E =کل هزینه سفر برای انجام مطالعات برحسب ریال 
 

اولمرحله اول قسمت  مقدماتی نوع مطالعه  مرحله دوم قسمت دوممرحله دوم قسمت اول مرحله اول قسمت دوم 

E 7000 17500 3500 28000 31500 
 

  E  هر کیلومتر سفر برحسب ریال بازای  واحدهزینه 
  L     مـورد   از شهر استقرار دفتر مرکزی مشاور تا نزدیکترین شهر قابل مسافرت در محدوده پروژه              مسافت هوایی کوتاهترین  
 قرارداد برحسب کیلومتر        

 

  و ضریب دشواری ضریب مانع،بندی مسیر   طبقه-6
 شـیب زمـین     با توجه به  یخکوبی و بالیزاژ، مسیر     آهن، پیاده کردن، م     الزحمه مطالعات زیرسازی راه     برای محاسبه حق  

مسـیرهایی کـه خـط    . هـای توپـوگرافی آن خواهـدبود    بندی مسـیر، نقشـه   مبنای طبقه .شود بندی می طبیعی طبقه
 60 تا   7 درصد تپه ماهور، بیش از       7 تا   3 درصد باشد دشت، بیش از     3های توپوگرافی آنها تا       بزرگترین شیب درنقشه  

 .شود  درصد، کوهستان سخت محسوب می60ش از درصد کوهستان و بی

  طـولی و عرضـی      هـای   نیمـرخ بندی مسیرهایی که نقشه توپوگرافی برای آنهـا تهیـه نشـده اسـت، بااسـتفاده از                     طبقه 6-1
ــی     ــین م ــیر تعی ــد مس ــزوم بازدی ــورت ل ــردد و در ص ــه   . گ ــات طبق ــد مشخص ــوارد بای ــن م ــذکور   در ای ــدی م  بن
 .رعایت گردد 

 جنگــل، بــاتالق، شــالیزار، برکــه، تــاالب، مانــداب و بــاغ   ماننــد قســمت یــا قســمتهایی از مســیر ، عوارضــی اگــر در6-2 
 الزحمـه مطالعـات      حـق  بـه    25/1  در ایـن صـورت ، ضـریب       . شـود     محسوب مـی   آن قسمت بامانع    باشد،     وجودداشته  
  . قابل عمال نیست، و بالیزاژ مجدددن مسیر پیاده کر،الزحمه میخکوبی  این بند به حق مفاد .گردد مربوط، اعمال می  
  و درمنـاطقی کـه دارای       80/1با ضـریب   درمناطق جنگلی ،      و بالیزاژ مجدد    پیاده کردن مسیر   ،الزحمه میخکوبی      حق 6-3 
 .شود   محاسبه می40/1، با ضریب  باشند باغیاشالیزار، برکه، تاالب، مانداب  اتالق،ب  

 ، بـا    20/1ضریب دشواری تا مقـدار       باشد،     وجودداشتهزیر   مشکالتترکیبی از   از مسیر ،     قسمت یا قسمتهایی      اگر در  6-4
 :شود الزحمه اعمال می بر حق) برای هر یک از مراحل مطالعات بصورت مجزا(مشاور و دستگاه اجرایی  توافق 

 

 -15متر از یا ک+ 45دمای هوای بیش از ،  راه دسترسی، ترافیک و ازدحام خودرو در منطقهعدم وجود
باشد،   داشتهضرورت، غبار یا آلودگی که نیاز به استفاده از ماسک %70درجه سانتیگراد، رطوبت بیش از 

  کیلومتر در ساعت40باد با سرعت بیش از 
 

 .باشد قابل اعمال مینیز  میخکوبی ، پیاده کردن مسیر و بالیزاژ مجدد برای 4-6مفاد بند ) تاکید
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 کاره الزحمه کارهای نیمه  حق-7

در صورتی که خدمات یک قسمت و یا مرحله به مشاوری ارجاع شود که آن مشاور خدمات قسمت و یا مرحله قبل 
الزحمه آن در ضریب  اع شده مربوط به خدمات مطالعه و طراحی باشد، حقرا انجام نداده است، چنانچه کار ارج

 .شود  ضرب می20/1 و چنانچه مربوط به خدمات نظارت باشد، در ضریب 10/1

 
  نحوه ارائه نتیجه مطالعات-8

ه  ملزم به ارائ  ، با جلد گالینگور به دستگاه اجرایی ،A3های مکتوب در قطع  مشاور عالوه بر ارائه نسخه 
 و ACAD2000 و Office XPافزارهای  با استفاده از نرم) CD(های طراحی، روی لوح فشرده  محاسبات و نقشه 
 .باشد اجرایی می دستگاه  ، بهUnicode(UTF-8)افزارهای دیگر مورد قبول کارفرما ، تحت آرایۀ نوشتاری  نرم 

 
  موارد دیگر-9

بخش را تعیین و ابالغ  های این الزحمه  نحوه تعدیل حقریزی کشور در هر سال سازمان مدیریت و برنامه 
 .نماید می 
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 آهن ه مرحله اول زیرسازی را-الزحمه مهندس مشاور برای مطالعات قسمت اول حق. 1جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 2416300 3020300 3775300 4719100 

10/1 2454500 3068100 3835100 4793800 

20/1 2492800 3116000 3895000 4868700 

30/1 2531100 3163800 3954700 4943300 

40/1 2569400 3211700 4014600 5018200 

50/1 2607700 3259600 4074500 5093100 

60/1 2645900 3307300 4134100 5167600 

70/1 2684200 3355200 4194000 5242500 

80/1 2722500 3403100 4253800 5317200 

90/1 2760800 3451000 4313700 5392100 

00/2 2799100 3498800 4373500 5466800 

10/2 2837300 3546600 4433200 5541500 

20/2 2875600 3594500 4493100 5616300 
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 نآه  مرحله اول زیرسازی راه-الزحمه مهندس مشاور برای مطالعات قسمت دوم حق  .2جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 2377900 2972300 3715300 4644100 

10/1 2386400 2983000 3728700 4660800 

20/1 2394900 2993600 3742000 4677500 

30/1 2403400 3004200 3755200 4694000 

40/1 2411900 3014800 3768500 4710600 

50/1 2420400 3025500 3781800 4727200 

60/1 2428900 3036100 3795100 4743800 

70/1 2437400 3046700 3808300 4760300 

80/1 2445900 3057300 3821600 4777000 

90/1 2454400 3068000 3835000 4793700 

00/2 2462900 3078600 3848200 4810200 

10/2 2471400 3089200 3861500 4826800 

20/2 2479900 3099800 3874700 4843300 

 

 
 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 
 9از      7صفحه   زیرسازی راه آهندستورالعمل حق الزحمه مطالعات 

 1383 /5/ 12    مورخ    84695/101پیوست بخشنامه شماره     

 
 آهن  مرحله دوم زیرسازی راه-الزحمه مهندس مشاور برای مطالعات قسمت اول حق. 3جدول 

 ) یال بر کیلومتر ر( 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 2644800 3308000 4137700 5175200 

10/1 2752700 3443200 4307200 5387600 

20/1 2859800 3577900 4476300 5599100 

30/1 2968700 3714400 4646800 5813500 

40/1 3077200 3850300 4817200 6026900 

50/1 3185200 3986200 4987600 6240800 

60/1 3294600 4123100 5159700 6456000 

70/1 3447200 4259400 5330800 6670000 

80/1 3513500 4397800 5503900 6886700 

90/1 3622800 4534300 5674600 7101400 

00/2 3732400 4672300 5847700 7317500 

10/2 3843100 4811100 6021200 7535000 

20/2 3966300 4956600 6203400 7762800 
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 آهن  مرحله دوم زیرسازی راه-الزحمه مهندس مشاور برای مطالعات قسمت دوم حق. 4جدول 

 ) ر کیلومتر ریال ب( 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 7858800 9823500 12279300 15349100 

10/1 7957600 9947000 12433700 15542100 

20/1 8056400 10070500 12588100 15735100 

30/1 8155200 10194000 12742500 15928100 

40/1 8254000 10317500 12896800 16121000 

50/1 8352800 10441000 13051200 16314000 

60/1 8451600 10564500 13205600 16507000 

70/1 8550400 10688000 13360000 16700000 

80/1 8649200 10811500 13514300 16892800 

90/1 8748000 10935000 13668700 17085800 

00/2 8846800 11058500 13823100 17278800 

10/2 8945600 11182000 13977500 17471800 

20/2 9044400 11305500 14131800 17664700 
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 برای یک کیلومتر از مسیر راه آهنکردن و میخکوبی و بالیزاژ مجدد  الزحمه پیاده حق .5 جدول

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

 

 

 الزحمه به ریال حق  شرح ردیف

 3115500 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در دشت 1

 4131300 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در تپه ماهور 2

 7089300 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان 3

 12165200 هستان سختپیاده کردن، میخکوبی مسیر در کو 4

 1286100 بالیزاژ مسیر در دشت  5

 1628600 بالیزاژ مسیر در تپه ماهور 6

 2055200 بالیزاژ مسیر در کوهستان 7

 2593500 بالیزاژ مسیر در کوهستان سخت 8

 

 

 

 

 


