
 بسمه تعالی              
 ریاست جمهوری               

 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
               رییس سازمان

 

  :   شماره 
 های اجرایی و مشاوران  بخشنامه به دستگاه

   :  تـاریخ 

 آهن حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه: موضوع 

 
های عمرانی و نظام فنی و  نامه استانداردهای اجرایی طرح مه و بودجه، آیین قانون برنا23به 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 3در که به تصویب شورای عالی فنی نیز رسیده است، گروه اول آهن از نوع  تونل راه و راه

شوند و همچنین خدمات قراردادهای منعقد   منعقد می1/1/1383گردد تا در قراردادهایی که از تاریخ  می
 .است، به اجرا در آید  انجام شده1/1/1383شده که پس از تاریخ 

 

های یک قرارداد بیشتر از حد باالی  ه اجرای تونل یا تونل     درصورتی که مجموع کل برآورد هزین
مبلغ درج شده در جدول پیوست این بخشنامه باشد، با ارسال پیشنهاد دستگاه اجرایی به دفتر امور فنی 

 .الزحمه مربوط، تعیین خواهدشد ریزی کشور و تصویب شورای عالی فنی، حق سازمان مدیریت و برنامه
 

موضوع بخشنامه شماره ( ن بخشنامه ، همراه با قراردادهمسان خدمات مشاوره رعایت کامل مفاد ای 
و شرح خدمات مربوط، که قبالً ابالغ گردیده، از طرف ) 29/4/1379 مورخ 2460/54-842/105
 .های عمرانی الزامی است های اجرایی و مشاوران در طرح دستگاه

 

اقتصادی و با  و ازی طرح، با لحاظ نمودن توجیه فنیس  مشاور و در راستای بهینهابتکار     چنانچه به 
الزحمه   شود ، حق تایید دستگاه اجرایی، خدماتی عالوه بر شرح خدمات ابالغی این سازمان انجام

 .یابد افزایش می%  20مطالعات تا 
 

 
 
 
 
 
 

 حمید شرکاء

 یس سازمانییس جمهور و ریمعاون ر

84710/101  
 

12 /5/ 1383  
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 3    از   1صفحه   آهن مطالعات تونل راه و راهحق الزحمه 

 1383 /5/ 12     مورخ     84710/101پیوست بخشنامه شماره    
 

  بررسی اقتصادی-1
در محدوده مسیر مورد مطالعه (مشاور باید در مرحله اول مطالعات تونل، مطالعات توجیه فنی و اقتصادی 

ای، از   انجام داده و طرح بهینه خود را درقالب یک جدول مقایسه را) سال20وبا فرض عمر مفید حداقل 
برداری و  ، بهره  ساختهای اولیه  هزینهشامل(های دوره عمر  وجه به هزینه گزینه، با ت5ین حداقل ب
ابران عنقلیه و  وسایلازنظر تردد (، مسائل مربوط به ایمنی ) شده  قطعات مستهلک گهداری، جایگزینین

، هولت اجرا  و سشرایط، ) غیره  وریزشسوزی،  آتش  هوازدگی، روشنایی، تهویه،،زهکشی، زلزله ، پیاده
 (Do Nothing) گزینۀ ادامه وضع موجودهای مورد مقایسه ، باید  گزینهین در ب. پیشنهاد نماید

 .شود بررسینیز ... و   تغییر مسیر،عملکرد تونل، مانند پل جایگزین برای  های و طرح
 

 طراحی نکات -2
لعات تونل مراجعه مطاهمسان خدمات به شرح (درخواست مشاور و بسته به مورد بهاین بند مطالعات 

با اعالم تواند   برای تسریع در کار مطالعات، مشاور می.انجام خواهد شد به هزینه دستگاه اجرایی، )شود
اجرایی را شخصاً پرداخت نموده و با ارائه مدارک مربوط   برعهده دستگاه های  هزینه،اجرایی قبلی به دستگاه

اجرایی  ها را از دستگاه ، این هزینه)دهنده خدمات جنبی، فاکتور و مانند آنقرارداد مشاور با انجام متن (
 .نماید دریافت 

  باربری تعیین ظرفیت،  ، زمین شناسی هوازدگی ، زهکشیبرداری ، هیدرولوژی ،  انجام مطالعات نقشه 2-1
 .طراحی نماید را تونل مطالعات ، اینبوده و مشاور باید با استناد به نتیجۀ  زمین پی الزامی 

 

 الزحمه حق نحوه محاسبه -3
برآورد بر اساس جمع کل با توجه به بندهای زیر ، تونل الزحمه مراحل اول و دوم مطالعات  درصد حق

 جدول های پایه ، طبق براساس ضوابط قیمت ، یک قراردادموضوع  تونلترین  مناسبساخت هزینه 
 .گردد می پیوست تعیین

الزحمه به روش میانیابی خطی با دو رقم  ه بین دو رقم پیاپی باشد ، درصد حقدر صورتیکه برآورد هزین 3-1
 یا بیشتر باشد 5 باشد ، حذف ودر صورتیکه 5 اعشار کمتر از پنجمچنانچه رقم . گردد اعشار تعیین می

 .شود  اعشار یک واحد اضافه میچهارمبه رقم 

قرارداد مبنای محاسبه های آن  چنانچه چند تونل موضوع یک قرارداد باشد ، مجموع برآورد تونل 3-2
 بصورت جداگانه تونلالزحمه برای برآورد هر   و باید از محاسبه جداگانه حقبودهالزحمه مطالعات  حق

نباید ارداد ، های موضوع قر آمده از مجموع برآورد تونل الزحمه بدست  با این وجود حق.خودداری شود
 .ها بصورت جداگانه، باشد های بدست آمده از برآورد تونل الزحمه  درصد جمع حق80کمتر از 
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 3    از   2صفحه   آهن حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه

 1383 /5/ 12     مورخ     84710/101پیوست بخشنامه شماره    

 
های مختلف  پیوست ، با استفاده از رابطه و ضریب زیر ، برای منطقهالزحمه محاسبه شده از جدول  حق 3-3

 :گردد می  تعدیل

45
35+

=
Rr 

r : شود  ، گرد می1-3آهن که مشابه روش بند   راه و راهتونلالزحمه مطالعات  ضریب منطقه حق. 
R  :12/7/1378 مورخ 4156/102-3730/54ای نظارت کارگاهی ، موضوع بخشنامه شماره   منطقه ضریب 

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

 .خواهدبود ای ، مالک عمل های منطقه ضریب ) تونلبرآورد و هزینه ساخت هر  با 

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

هـای درون شـهری و یـا درصـورت اعـالم نیـاز کارفرمـا بـرای اسـتفاده از همکـاری                         در مطالعات تونل   3-5
الزحمـه     به حـق   20/1کارشناسان خارجی، ضریب توافقی بین مشاور و دستگاه اجرایی و حداکثر تا مقدار              

 .شود یاعمال م

 

  نحوه ارائه نتیجه مطالعات-4
 ملزم به ارائـه     به دستگاه اجرایی ،   ،   گالینگور   ، با جلد   A3های مکتوب در قطع       مشاور عالوه بر ارائه نسخه     
بـا اسـتفاده از     ) CD(هـای طراحـی ، روی لـوح فشـرده             آنالیز اقتصادی ، محاسبات ، فهرست بها و نقشـه          
آرایـۀ   افزارهـای مـورد قبـول کارفرمـا، تحـت       و دیگـر نـرم  ACAD2000 وOffice XP افزارهـای  نـرم  
ریـزی   برنامـه   به دستگاه اجرایی و دفتر امور فنـی سـازمان مـدیریت و             Unicode(UTF-8) نوشتاری  

 .باشد کشورمی
 

  ضریب دشواری-5

 ، با 20/1ضریب دشواری تا مقدار  باشد،  اگر در محل مورد مطالعه ، ترکیبی از مشکالت زیر وجودداشته  
 :شود الزحمه اعمال می حقبر) احل مطالعات بصورت مجزااز مر برای هریک(اجرایی  توافق مشاور و دستگاه 

 

 وجود تاسیسات و موانع زیر زمینی،  راه دسترسی، ترافیک و ازدحام خودرو در منطقهعدم وجود
، غبار یا آلودگی که %70 درجه سانتیگراد، رطوبت بیش از -15یا کمتر از + 45دمای هوای بیش از 

  کیلومتر در ساعت40باشد، باد با سرعت بیش از   داشتهضرورتنیاز به استفاده از ماسک 
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 3    از   3صفحه   آهن حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه

 1383 /5/ 12     مورخ     84710/101پیوست بخشنامه شماره    
 

 
 
 

 مبلغ برآورد الزحمه مطالعه درصد حق  الزحمه مطالعه درصد حق
 جرای کار هزینه ا

  مرحله دوم مرحله اول میلیون ریال

 مبلغ برآورد
  هزینه اجرای کار

 مرحله دوم مرحله اول میلیون ریال

 8567/0 6239/0 70000 3854/1 1743/1  و کمتر2000

2500 2029/1 4225/1 80000 5841/0 8104/0 

5000 2276/1 4716/1 90000 5496/0 7699/0 

10000 1537/1 4148/1 100000 5195/0 7341/0 

15000 0708/1 3365/1 120000 4691/0 6733/0 

20000 9984/0 2642/1 140000 4284/0 6233/0 

25000 9365/0 2004/1 160000 3948/0 5814/0 

30000 8831/0 1442/1 180000 3663/0 5455/0 

35000 8367/0 0944/1 200000 3420/0 5143/0 

40000 7958/0 0499/1 300000 2577/0 4038/0 

45000 7594/0 0099/1 400000 2073/0 3349/0 

50000 7268/0 9737/0 500000 1734/0 2872/0 

60000 6707/0 9104/0 1000000 0942/0 1698/0 
       

 

 

 

 

 

 

 


