
 بسمه تعالی              
 ریاست جمهوری               

 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
 یس سازمانیر                
 

 :   شماره 
 های اجرایی و مشاوران  بخشنامه به دستگاه

 :  تـاریخ 

 آهن حق الزحمه مطالعات پل راه و راه: موضوع 

 
های عمرانی و نظام فنی و  نامه استانداردهای اجرایی طرح ه و بودجه، آیین قانون برنام23به استناد ماده 
 مورخ   ه14898ت /24525نامه شماره  موضوع تصویب(های عمرانی کشور  اجرایی طرح

الزحمه مطالعات مرحله اول و دوم  دستورالعمل نحوه تعیین حق ، به پیوست)هیأت وزیران4/4/1375
 صفحه ابالغ 4 در که به تصویب شورای عالی فنی نیز رسیده است،ه اول آهن از نوع گرو پل راه و راه

خدمات قراردادهای منعقد شوند و همچنین   منعقد می1/1/1383تا در قراردادهایی که از تاریخ گردد  می
  .، به اجرا در آیداست  انجام شده 1/1/1383شده که پس از تاریخ 

 

های یک قرارداد بیشتر از حد باالی مبلغ   اجرای پل یا پل     درصورتی که مجموع کل برآورد هزینه
 دستگاه اجرایی به دفتر امور فنی ارسال پیشنهاددرج شده در جدول پیوست این بخشنامه باشد، با 

الزحمه مربوط، تعیین  ، حقریزی کشور و تصویب شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه
 .خواهد شد

 

موضوع بخشنامه ( شنامه ، همراه با قراردادهمسان خدمات مشاوره رعایت کامل مفاد این بخ 
و شرح خدمات مربوط، که قبالً ابالغ ) 29/4/1379 مورخ 842/105-2460/54شماره 

 .های عمرانی الزامی است اجرایی و مشاوران در طرحهای  دستگاهگردیده، از طرف 
 

اقتصادی  و طرح، با لحاظ نمودن توجیه فنیسازی   مشاور و در راستای بهینهکارابت     چنانچه به 
 شود ،  و با تایید دستگاه اجرایی، خدماتی عالوه بر شرح خدمات ابالغی این سازمان انجام

 .یابد افزایش می%  20الزحمه مطالعات تا  حق
 

 

 

 
 

 

 حمید شرکاء

 یس سازمانییس جمهور و ریمعاون ر

84702/101  
 

12 /5/ 1383  
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  اقتصادیبررسی -1
 و  در محدوده مسیر مورد مطالعـه     (مشاور باید در مرحله اول مطالعات پل، مطالعات توجیه فنی و اقتصادی             

از بین  ،  ای   مقایسه انجام داده و طرح بهینه خود را درقالب یک جدول         را   )سال20با فرض عمر مفید حداقل      
 برداری و نگهـداری،      ساخت، بهره  های اولیه    هزینه شامل( دوره عمر    های  زینه ه توجه به با  ،  گزینه 5حداقل  

 زلزلـه،   ، وسـایل نقلیـه وعـابران پیـاده         تردد نظیر( ایمنیمسائل مربوط به     ،)شده  قطعات مستهلک   جایگزینی
 های مورد مقایسه ،    گزینه در بین . سهولت اجرا ، پیشنهاد نماید     و   شرایط ،   )ای   و مبانی طراحی سازه    سیالب

 ماننـد تونـل و  ، پـل  عملکـرد  جایگزین بـرای  های طرح و (Do Nothing)موجودوضع  ادامهباید گزینۀ 
 .شود نیز بررسیغییر مسیر ت

 

 طراحی نکات -2
،  )لعات پل مراجعه شودمطاهمسان به شرح خدمات (درخواست مشاور و بسته به مورد بهاین بند مطالعات 

 اعالم قبلی بهتواند با   برای تسریع در کار مطالعات، مشاور می.انجام خواهد شد اییبه هزینه دستگاه اجر
متن  (ارائه مدارک مربوط  و بارا شخصاً پرداخت نمودهاجرایی   دستگاه برعهده های زینهه ،اجرایی دستگاه

 .نماید  دریافتاجرایی  گاهدستزا را ها هزینهاین ، )و مانندآن ، فاکتورجنبی دهنده خدمات قراردادمشاور با انجام
نشریه (نامه بارگذاری پل  آیین"  از پس از برآورد حجم ترافیک عبوری ، برای محاسبه بارهای وارد بر پل2-1

گاهی ، مقاومت و عمرمناسب برای  نیروهای تکیه ، پایۀ پلر اثرضربه بدرنظر گرفتن با ")139شماره  
 . استفاده شود ،بارهای فوق سنگین و ترانزیتها،  نئوپرن 

برداری ، هیدرولوژی ، آبشستگی پی ، خوردگی ، زمین شناسی و باربری زمین پی  انجام مطالعات نقشه 2-2
 . مطالعات ، پل را طراحی نمایداینالزامی بوده و مشاور باید با استناد به نتیجۀ  

برآورد  و لیل خطر تحدرصورت لزوم،و های فعال  مهندسی ، شناسایی گسلشناسی  مطالعات زمین 2-3
های هم شتاب ، مطالعات  ، ترسیم منحنی مورد نظر سطح شتابتعدادمبنای افقی و قائم برای شتاب  
 .گیرد میبصورت کامل در مطالعات مرحله اول انجام ، ولوژی و هیدرولیکی هیدر 

 :در مطالعات هیدرولوژی و هیدرولیکی به نکات زیر توجه شود 2-4
  از بستر کبیر رودخانه ، 1:50 و 1:100مقاطع طولی و عرضی به ترتیب با مقیاس برداشت و تهیه  2-4-1

 . متر ، انجام گیرد50دست ، به فواصل حداکثر   متر پایین400 متر باالدست و 600حداقل  
 با برآورد دبی سیالب و ارائه مدل تحلیل ریسک و دالیل و توجیهات فنی ، انتخاب بهینه دهانه با  2-4-2

 .انجام شود سازه و خاکریز طرفین پل هیدرولیکی جریان برآثار  به وضعیت پروفیل جریان سیالب و توجه 
برای تعداد طی غیرخ نامیکیپل دراثر زلزله با انجام آنالیزدی پذیری ارزیابی آسیب و تحلیل درصورت نیاز به 2-5

 .پذیرد  میانجام  دوم لعات مرحلۀدر مطا خدمات، اینگونه موردنظر  لرزه  نگاشت رویداد زمین شتابسطح  
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 الزحمه  نحوه محاسبه حق-3

رای تعریف مشخص این ب( آهن  های ناهمسان راه و راه  الزحمه مراحل اول و دوم مطالعات پل درصد حق
با توجه به بندهای زیر ، ) آهن مراجعه شود  الزحمه مطالعات راه و راه های حق واژه، به ترتیب ، به بخشنامه

های  ترین پل موضوع یک قرارداد، براساس ضوابط قیمت مناسببر اساس جمع کل برآورد هزینه ساخت 
 .گردد می پایه، طبق جدول پیوست تعیین

 چهارالزحمه به روش میانیابی خطی با  آورد هزینه بین دو رقم پیاپی باشد ، درصد حقدر صورتیکه بر 3-1
 یا بیشتر 5 باشد ، حذف ودر صورتیکه 5 اعشار کمتر از پنجمچنانچه رقم . گردد رقم اعشار تعیین می

 .شود  اعشار یک واحد اضافه میچهارمباشد به رقم 

 قرارداد مبنای محاسبه های آن  وع برآورد پلچنانچه چند پل موضوع یک قرارداد باشد ، مجم 3-2
الزحمه برای برآورد هر پل بصورت جداگانه   و باید از محاسبه جداگانه حقبودهالزحمه مطالعات  حق

های موضوع قرارداد ، نباید  آمده از مجموع برآورد پل الزحمه بدست با این وجود حق .خودداری شود
 .ها بصورت جداگانه، باشد بدست آمده از برآورد پلهای  الزحمه  درصد جمع حق88کمتر از 

های مختلف  الزحمه محاسبه شده از جدول پیوست ، با استفاده از رابطه و ضریب زیر ، برای منطقه حق 3-3
 :گردد می تعدیل 

65
55+

=
Rr 

r : شود  ، گرد می1-3آهن که مشابه روش بند الزحمه مطالعات پل راه و راه ضریب منطقه حق. 

R  :12/7/1378 مورخ 4156/102-3730/54ای نظارت کارگاهی ، موضوع بخشنامه شماره   منطقه ضریب 

متناسب با ( منطقه واقع باشد ، میانگین وزنی  های مورد مطالعه موضوع یک قرارداد در چند  چنانچه پل)تبصره

 .بودخواهد ای ، مالک عمل های منطقه ضریب) برآورد و هزینه ساخت هر پل  

در صورتی که خدمات یک مرحله به مشاوری ارجاع شود که آن مشاور خدمات مرحله قبل را انجام نداده  3-4
 .شود  ضرب می10/1الزحمه آن مرحله در عدد  است، حق

و یا درصورت اعالم نیاز کارفرما برای استفاده از همکاری کارشناسان  در مطالعات پلهای درون شهری  3-5
 .شود الزحمه اعمال می به حق 20/1ن مشاور و دستگاه اجرایی و حداکثر تا مقدار ضریب توافقی بی، خارجی
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  نحوه ارائه نتیجه مطالعات-4

 ملزم به ارائه  به دستگاه اجرایی ،،  گالینگور ، با جلد A3مکتوب در قطع های  مشاور عالوه بر ارائه نسخه 
با استفاده از ) CD(های طراحی ، روی لوح فشرده  آنالیز اقتصادی ، محاسبات ، فهرست بها و نقشه 
افزارهای مورد قبول کارفرما ، تحت آرایۀ   و دیگر نرمACAD2000 وOffice XPافزارهای  نرم 
ریزی کشور   به دستگاه اجرایی و دفتر امور فنی سازمان مدیریت و برنامهUnicode(UTF-8)نوشتاری  
 .باشد می 

 

 ضریب دشواری -5

 ، با 20/1ضریب دشواری تا مقدار  باشد،   وجودداشتهزیر   محل مورد مطالعه ، ترکیبی از مشکالتاگر در 
 :شود الزحمه اعمال می بر حق) ت بصورت مجزابرای هر یک از مراحل مطالعا(توافق مشاور و دستگاه اجرایی  

 

یا کمتر از   + 45دمای هوای بیش از     ،   راه دسترسی، ترافیک و ازدحام خودرو در منطقه        عدم وجود 
، غبار یا آلودگی که نیاز به استفاده از ماسـک وجـود             %70 درجه سانتیگراد، رطوبت بیش از       -15

  ساعت کیلومتر در40باشد، باد با سرعت بیش از  داشته
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 مبلغ برآورد الزحمه مطالعه درصد حق  الزحمه مطالعه درصد حق

  هزینه اجرای کار
  مرحله دوم مرحله اول میلیون ریال

 مبلغ برآورد
  هزینه اجرای کار

 مرحله دوم مرحله اول میلیون ریال

 4134/2 2316/1 2500  4422/4 2352/2  و کمتر100

125 1434/2 2424/4  3000 1914/1 3395/2 

150 0713/2 0876/4  4000 1308/1 2291/2 

175 0123/2 9622/3  5000 0860/1 1484/2 

200 9627/1 8576/3  7500 0094/1 0121/2 

250 8826/1 6904/3  10000 9586/0 9228/1 

300 8197/1 5607/3  15000 8914/0 8064/1 

350 7683/1 4556/3  20000 8468/0 7300/1 

400 7250/1 3678/3  30000 7879/0 6304/1 

500 6551/1 2275/3  40000 7488/0 5650/1 

600 6002/1 1184/3  50000 7199/0 5170/1 

700 5553/1 0300/3  75000 6703/0 4355/1 

800 5175/1 9560/2  100000 6373/0 3819/1 

1000 4564/1 8377/2  150000 5937/0 3118/1 

1250 3979/1 7256/2  200000 5647/0 2657/1 

1500 3520/1 6384/2  250000 5433/0 2318/1 

2000 2827/1 5083/2  300000 5264/0 2052/1 

 
 


