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کشور سازمان ربانهم و بودهج
رياست جمهوري 

رييس ساسهاى

هاي اجزايي، ههنسساى هشاور و پيوانكاراى ترشناهه ته زستگاه
184482/99 شواره:

1399/ 04/ 18 تاريد:

1399سال اول هاهه  سه  زورهسيل تعهاي هوقت  هوضوع : شاذص

ناهه شواره  ( قانوى تزناهه و توزجه و نظام فني و اجزايي كشور )هوضوع تصوية23هازه ) ته استناز         

هاهه اول  سه  هاي هوقت زوره شاذص»هيأت هحتزم وسيزاى(، ته پيوست  1385/  4/  20هـ هورخ 33493/ت  42339

تا  شوز اتالغ هيي فني رسيسه است، عال ية شورايته تصوآى  هثانياالجزا( كه  اس نوع گزوه اول )السم« 1399سال 

تا رعايت نكات سيز، ته صورت هوقت ته هورز اجزا گذاشته  -  حسة هورز -  تها هاي هشوول تعسيل آحاز تزاي پيواى

شوز: 

هايي كه: ( هورز استفازه تزاي هحاسثه تعسيل پيواى3هاي هنسرج زر پيوست ) شاذص -  1

شونس. و پس اس آى هنعقس شسه يا هي 1382اي پايه سال ه تزاساس فهزست -  1-  1

 1382هثناي زوره سه هاه تسلين پيشنهاز پيوانكار زر سال   تا شاذص 1381هاي پايه سال  تزاساس فهزست -  2-  1

انس. هنعقس شسه

شونس.  يا هيو پس اس آى هنعقس شسه  1382پايه و شاذص هثناي سه هاهه اول سال زهاي ؼي تزاساس فهزست -  3-  1

، اس حاصل ضزب اعساز هنسرج زر جسول 1399( زر زوره سه هاهه اول سال 3هاي هوقت )پيوست  شاذص  -  2

 3)پيوست  1398زوره سه هاهه چهارم سال زوهي)فصلي( گ و اي رشته ، زر شاذصارتثاطحسة  پيوست،

 آيس. ( تسست هي1399/ 03/ 31 هورخ 99/ 142013ترشناهه شواره 

هاي  هاي تعس، تا شاذص شسه و زوره ياز  ، كاركزز زوره1399سال ه هاهه اول س  هاي قطعي زوره عالم شاذصتا ا - 3

 شونس. تعسيل هي 2هوقت حاصل اس تنس 

الحساب توزه و پس  شونس ته صورت علي هاي تعسيل آحازتها كه تا استفازه اس جسول پيوست هحاسثه هي هثلػ - 4

اسثه تعسيل طثق زستورالعول هزتوط، هاته التفاوت آى حسة هورز، ته حساب هاي قطعي و هح اس اعالم شاذص

 شوز. تستانكار يا تسهكار پيوانكار هنظور هي

هحوس تاقز نوترت



فهرست بهاي واحد پایه رشتهردیف
     ضریب شاخص هاي موقت 

تعدیل رشته اي و گروهی(فصلی)

1/10ابنیه1

1/10تاسیسات مکانیکی2

1/15تاسیسات برقی3

1/15 راه، راه آهن و باند فرودگاه (به استثناي فصل آسفالت)4

1/10راهداري (به استثناي فصل ساخت و مرمت رویه هاي آسفالتی)5

1/10 نگهداري، تعمیر روسازي و ابنیه خطوط راه آهن6

1/15خطوط انتقال آب7

1/15شبکه توزیع آب8

1/15چاه9

1/15آبیاري و زهکشی10

1/15سدسازي11

1/15آبیاري تحت فشار12

1/15 شبکه جمع آوري و انتقال فاضالب13

1/10 انتقال و توزیع آب روستایی14

1/10ساخت و ترمیم قنات15

1/10آبخیزداري و منابع طبیعی16

1/10مرمت بناهاي تاریخی17

1/10بهره برداري و نگهداري تاسیسات آب شرب روستایی18

ضریب شاخص هاي موقت تعدیل، دوره  سه ماهه اول سال 1399
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