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 شوراي عالي فني شهرداري تهران      

ونقل و ترافيک شهرداري تهرانمعاونت حمل  

 بهاي شهري:فهرست 

  1396 سال یبهاي تجهیزات ترافیکفهرست



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 





 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 نظام فني و اجرايي شهرداري تهران

 

 

 شهرداري تهران يترافيکزات يتجهفهرست بهاي 
 

 

سومويرايش   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    شوراي عالي فني شهرداري تهران 

    و ترافيک شهرداري تهران ونقلحمل معاونت

 

 



 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 ونقل و ترافيک شهرداري تهران معاونت حمل

 شهري: يبهافهرست
 شهرداري تهران يترافيکزات يتجهفهرست بهاي 

 ترافيکبروزرساني: مهندسين مشاور بهران 

 1396 فروردين تهران، 

 



 

 

عالي فني شهرداري تهران  تصويب: شوراي  

  ران............................................................................................... عضو شوراي عالي فني شهرداري تهاکبر ترکان 

 اري تهرانردمازيار حسيني .......................................................................................... عضو شوراي عالي فني شه 

 رداري تهرانعطاا... هاشمي ......................................................................................... عضو شوراي عالي فني شه 

 شوراي عالي فني شهرداري تهران منصور نويريان .......................................................................................... دبير 

 

و ترافيک  ونقل حملتأييد: کميته کارشناسي   

  نقل و ترافيکعلي فغاني ........................................................................................ رئيس کميته کارشناسي حمل و 

 ............................ عضو کميته کارشناسي حمل و نقل و ترافيکشهريار افندي زاده ................................................. 

  و ترافيکمسعود رنجبريان ................................................................................ عضو کميته کارشناسي حمل و نقل 

 ......................... عضو کميته کارشناسي حمل و نقل و ترافيکحسن ذوقي ............................................................... 

  و نقل و ترافيک امير گل رو .......................................................................................... عضو کميته کارشناسي حمل 

  عضو کميته کارشناسي حمل و نقل و ترافيکايلوش وزيري ..................................................................................... 

 فيکل و ترافرهنگ بصارتي .................................................................................... دبيرکميته کارشناسي حمل و نق 

 

و ترافيک ونقل حملبررسي: کارگروه تدوين ضوابط   

 

 ل و ترافيکصفي اله عبدي .................................................................................... رئيس کارگروه تدوين حمل و نق 

 ....................................................... دبير کارگروه تدوين حمل و نقل و ترافيکمحمد سيدکاظمي ............................ 

  نقل و ترافيکرضا بزرگمهرنيا ..................................................................................... عضو کارگروه تدوين حمل و 

  عضو کارگروه تدوين حمل و نقل و ترافيکمهدي فقيري ........................................................................................ 

 ترافيکقل و محمد اميرآبادي .................................................................................... عضو کارگروه تدوين حمل و ن 

 و ترافيک محمدباقر اسدي ................................................................................... عضو کارگروه تدوين حمل و نقل 

  حمل و نقل و ترافيکغالمحسين سلماني ............................................................................... عضو کارگروه تدوين 

 قل و ترافيکحميدرضا رنجبر ..................................................................................... عضو کارگروه تدوين حمل و ن 

  افيک............................................................................................ عضو کارگروه تدوين حمل و نقل و تراميد رفيعي 

 نقل و ترافيک سعيد ارونقي ......................................................................................... عضو کارگروه تدوين حمل و 

  و نقل و ترافيکفرزين فربيز .......................................................................................... عضو کارگروه تدوين حمل 

 
 

سند کنندگان تهيه  

 

 معصومه فراهاني، ، ساجده پاينده، صابر حساني ،، محمد علي عابديانکامبيز کاوياني فر، عليرضا رمضاني فرد       

 مهندسين مشاور بهران ترافيک................. .......................................................................................... سعيد دبيديان

 



 

 

 

 
 پيشگفتار 

گوی امور حمل و نقل و ترافیکی شهروندان باشد. برای تحقق این امر ترین سطح ممکن پاسخباید در عالیکالنشهر تهران به عنوان پایتخت کشور 
سازی آن و اجرایی شهرداری تهران و پیاده ایجاد یک نظام هماهنگ در امور اجرایی حمل و نقل و ترافیک شهری، تدوین سند راهبردی نظام فنیو 

ناد است. در این راستا تنظیم استرافیک شهرداری تهران قرار گرفتهدر حوزه حمل و نقل و ترافیک مورد تاکید و در دستورکار معاونت حمل و نقل و 
و نگهداری آوری، طراحی، احداث رویه در کلیه امور مربوط به پدیدشود تا از طریق ایجاد وحدت بخش حمل و نقل و ترافیک، باعث مینظام فنی در 

در افزایش  یند تصویب، نظارت بر اجراء و نگهداری تا امور واگذاری و نظامات فنی و قراردادی و همچنین نحوه ارزیابی، نه تنها گام بلندیاز فرآ
ها در اختیار لعملاسازی روال و دستوریریت هزینه و زمان و همچنین شفافکیفیت خدمات ارائه شده بردارد، بلکه ابزارهای اجرایی به منظور مد

 دهد . مدیران قرار
گرفته و گهگاه مورد بررسی قرار ده در شهر تهرانآن بوده که کلیه تجهیزات ترافیکی معمول مورد استفانظام فنی تجهیزات ترافیکی سعی بردر 

است. باشد نیز اقدام گردیدهتوجیه داشته نسبت به ارایه برخی تجهیزات که ممکن است تاکنون در شهر تهران تجربه نشده باشد ولی کاربرد آنها
در فهرست بهای تجهیزات است.گردیدهنظام فنی و اجرایی ارایه  ای نیز جهت بکارگیری هریک از انواع تجهیزات ترافیکی در این معیارهای توصیه

آن بوده تا با رعایت استانداردهای مورد نظر دستورالعمل، امکان استعالم از تولیدکنندگان و واردکنندگان معتبر اینگونه تجهیزات سعی بر ترافیکی با
 معقول تهیه کننده یا پیمانکار نیز لحاظ گردد. تهیه اقالم با بهای ارایه شده وجود داشته و با اعمال ضرایب مربوط به اقالم یا قرارداد سود

ستاد و  های مختلف، به ویژه همکاران حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک درری از دانش و تجربیات اجرایی بخشگیدر تهیه این اسناد با بکار
زات حمل و نقلی به بهترین شکل یبرداری از تجهمورد نیاز در تهیه و بهره موارد است تا کلیهر قالب جلسات مستمر فنی تالش شدهمناطق و د

ممکن است نواقصی نیز در برخی المقدور تضمین گردد. در عین حال تدابیری، حسن انجام تعهدات، حتی ممکن در اسناد گنجانده شده و با اتخاذ
 ها باقی مانده باشد . بخش

فی و کمی در های بعدی، به تدریج شاهد ارتقای کیها در ویرایشمنظورکردن آنینده نزدیک و آکاربست اسناد در و امید است با دریافت باز خورد 
 کارگیری تسهیالت حمل و نقل و ترافیک باشیم .دمات مربوط بارائه خ

 
 سید مازیار حسینی

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
 3169 فروردین

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 
 صفحه                                                                                                            عنوان

9  .................................................................................................................9316ترافيکيسالتجهيزاتبهايفهرست

93.................................................................................................................................متيشنهادقيهايبرآوردپکاربرگ

96......................................................................................تجهيزاتترافيکي:آناليزبهايعملياتتهيهونصب9پيوست


 

 



    1    6931  شهرداري تهران سال یفهرست بهاي تجهیزات ترافیک                                                                                                                      4-4-323شمارهسند:

 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یتجهیزات ترافیکبهاي  فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  3صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 1516سال تجهيزات ترافيکي بهاي  : فهرست1/523-4-4
مشخصات فنی ساخت »  رود که طبق دستورالعمل کار می به بها برای برآورد هزینه عملیات تهیه و نصب تجهیزات ترافیکی کاربرد: این فهرست -3

 شوند. نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران( اجرا می 9-3-133)سند « و نصب تجهیزات ترافیکی 

 و نقل و ترافیک شهرداری تهران است. های غیر همسان، مستلزم اخذ مجوز از معاونت حمل  بهای حاضر برای طرح تبصره: استفاده از فهرست

کرده و نشانی محل اجرای ( انتخاب 33تا )( 3بازدید از محل اجرای کار و تجهیز کارگاه: کارفرما نوع تجهیزات ترافیکی مورد نظر را از جداول ) -1
نماید. پیمانکار موظف است که قبل از ارائة پیشنهاد قیمت مناقصه، از محل اجرای پروژه بازدید کند و  موضوع کار را در اسناد مناقصه درج می

( آمده، برای اجرای کار ضروری تشخیص دهد و همچنین 3) جز آنچه در راهنمای آنالیز قیمت پیوست هایی را به چنانچه اقالم و هزینه
های مربوط به ایمنی محیط کار، تأمین عالئم و وسایل ایمنی، تأمین آب و برق مورد نیاز،  کاری، هزینه ای تجهیز کارگاه، هزینة شبه هزینه

 تأمین وسایل الزم و برقراری تردد عابران پیاده، ترافیک و غیره را در ضریب پیشنهادی خود منظور نماید.

منظور راهنمایی پیمانکاران و تسهیل برآورد پروژه ارائه شده است و  ( آمده، به3) که در پیوستجداول آنالیز قیمت  راهنمای آنالیز قیمت: -1
های مذکور در اسناد قرارداد، ادعایی را طرح نماید. پیمانکار موظف است در  ها و کمیت ردیفتواند به استناد این راهنما، نسبت به  پیمانکار نمی

های رایج در بازار کار را در برآورد و ضریب  ها و قیمت آنالیزهای ارائه شده در پیوست و صحت آنزمان پیشنهاد قیمت، کارهای خارج از 
 پیشنهادی خود منظور نماید.

شده است و هزینه حمل مازاد، در صورت  بها منظور های این فهرست بارگیری و حمل: هزینه بارگیری و حمل مصالح و مواد، در قیمت ردیف -4
 د قیمت لحاظ گردد.نیاز باید در پیشنها

 این های ردیف شرح با آن مشخصات و باشد الزم پروژه اجرای برای ای ویژه اجرایی و فنی مشخصات که مواردی در: دار ستاره اقالم -5
 چنانچه. شود می اضافه کار انجام برآورد به دار ستاره های ردیف عنوان به و تهیه اقالم آن برای مناسب ردیف شرح ننماید، مطابقت بها فهرست

درصد باشد، کارفرما باید قبل از انجام فرایند ارجاع  13دار و پایه( بیشتر از  بها )ستاره های فهرست دار به ردیف های ستاره ردیف برآورد مبلغ جمع
های مزبور به شورای عالی فنی شهرداری تهران اقدام کند تا پس از رسیدگی و  بهای ردیف یا ردیف  کار، نسبت به ارسال مستندات و آنالیز

 سط شورای عالی فنی شهرداری تهران مالک عمل قرار گیرد.تصویب تو

 شود: ها به شرح زیر عمل می قیمت جدید: اگر در چارچوب موضوع پیمان، کارهای جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آن -9

مطابق  جدید قیمت تعیین برای باشد، نشده بینی  برای کار جدید ابالغی، مقدار یا تعداد پیش پیمان، دفترچه ریز مقادیر منضم به چنانچه در -
 شرایط عمومی پیمان عمل شود. 16ماده بند ج 

 : ضریب باالسری برای قراردادهای تهیه و نصب، قراردادهای تهیه )تأمین مصالح(، قراردادهای نصب به شرح زیر است:kضریب باالسری  -7

 باشد. می 13/3برابر  ضریب باالسری در اقالم یا قراردادهای تهیه و نصب -7-3
 است. 33/1ضریب باالسری در اقالم یا قراردادهای نصب برابر  -7-1
 باشد. می 31/3ضریب باالسری در اقالم یا قراردادهای تهیه مصالح برابر  -7-1

 محاسبه شده است. 3165سال  سومماهه  های سه  بها بر اساس قیمت قیمت این فهرست -3



 4-4-323سند:شماره                                                                                                    6931 سالونقل و ترافیک شهرداري تهران  فهرست بهاي تجهیزات ایمنی حمل     2   

 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یبهاي تجهیزات ترافیک فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  1صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 تجهيزات ترافيکي”نصب“و ” تهيه “بهاي  : فهرست523-4-4

 اي گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم” نصب“و ” تهيه“بهاي  (: فهرست1جدول )

 شرح رديف رديف
مشخصات 

 فني
 واحد

 قرارداد تهيه

 )ريال(

 قرارداد نصب

 )ريال(

3 

طرفه   ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

سانتیمتر با نگین  33*33به ابعاد  ABSبدنه 

 پالستیکی با چسب اپوکسی

 39،331 11،333 عدد 9/133-3-9

1 

طرفه بدنه   ای دو گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

ABS  سانتیمتر با نگین پالستیکی با  33*33به ابعاد

 چسب اپوکسی

 39،331 15،533 عدد 9/133-3-9

1 

طرفه   ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

سانتیمتر با نگین  35*35به ابعاد  ABSبدنه 

 پالستیکی با چسب اپوکسی

 15،333 73،333 عدد 9/133-3-9

4 

طرفه بدنه   ای دو گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

ABS  سانتیمتر با نگین پالستیکی با  35*35به ابعاد

 چسب اپوکسی

 15،333 75،333 عدد 9/133-3-9

5 

طرفه   ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

ای  سانتیمتر با نگین شیشه 33*33به ابعاد  ABSبدنه 

 اپوکسیبا چسب 

 35،333 45،333 عدد 9/133-3-9

9 

طرفه بدنه   ای دو گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

ABS  ای با  سانتیمتر با نگین شیشه 33*33به ابعاد

 چسب اپوکسی

 35،333 55،333 عدد 9/133-3-9

7 
طرفه  ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 با چسب اپوکسی سوالر با بدنه آلومینیوم
 15،333 153،333 عدد 9/133-3-9

3 
ای دوطرفه  گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم
 سوالر با بدنه آلومینیوم با چسب اپوکسی

 15،333 433،333 عدد 9/133-3-9
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یبهاي تجهیزات ترافیک فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  1صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 

 

 ببري عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم” نصب“و ” تهيه“بهاي  (: فهرست2جدول )

 واحد مشخصات فني شرح رديف رديف
 قرارداد تهيه

 )ريال(

 قرارداد نصب

 )ريال(

3 
ببری بدون فریم )چهار  عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 رنگ؛ سفید، زرد، قرمز و سبز( با چسب رزین اپوکسی
 14،693 313،333 عدد 4/133-3-9

1 
دار )چهار  ببری فریم عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 رنگ؛ سفید، زرد، قرمز و سبز( با چسب رزین اپوکسی
 14،693 313،333 عدد 4/133-3-9
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یبهاي تجهیزات ترافیک فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  4صفحه 
ونقل و  حملمعاونت 

 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 
 

 ميخ عالئم برجسته از نوع گل” نصب“و ” تهيه“بهاي  (: فهرست5جدول )

 واحد مشخصات فني شرح رديف رديف
 قرارداد تهيه

 )ريال(

 قرارداد نصب

 )ريال(

3 
میخ چدنی بزرگ به  عالئم برجسته از نوع گل

 سانتیمتر 35*35ابعاد 
 34،369 77،476 عدد 4/133-3-9

 34،369 76،354 عدد 9-3-4/133 کره میخ چدنی نیم عالئم برجسته از نوع گل 1

 34،369 71،333 عدد 9-3-4/133 گل میخ پالستیکی نگین دار یکطرفه  1

 34،369 31،333 عدد 9-3-4/133 گل میخ پالستیکی نگین دار دو طرفه   4



    5    6931  شهرداري تهران سال یفهرست بهاي تجهیزات ترافیک                                                                                                                      4-4-323شمارهسند:

 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یتجهیزات ترافیکبهاي  فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  5صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 اورتان استوانة ترافيکي از جنس پلي” نصب“و ” تهيه “بهاي  (: فهرست4جدول )

 واحد مشخصات فني شرح رديف رديف

قرارداد 

 تهيه

 )ريال(

قرارداد 

 نصب

 )ريال(

3 
سانتیمتر با شبرنگ  45اورتان به طول  استوانة ترافیکی از جنس پلی

 پالک جور و رول  M21ای با سه پیچ  ساله کره رده مهندسی هفت
 13،793 133،153 عدد 6/133-3-9

1 
سانتیمتر با شبرنگ  75اورتان به طول  استوانة ترافیکی از جنس پلی

 پالک جور و رول  M21ای با سه پیچ  ساله کره رده مهندسی هفت
 13،793 197،393 عدد 6/133-3-9

1 
سانتیمتر با شبرنگ رده  75به طول  pvcاستوانة ترافیکی از جنس 

 پالک جور و رول  M21ای با سه پیچ  ساله کره مهندسی هفت
 13،793 153،333 عدد 6/133-3-9

 31،633 311،553 عدد 9-3-6/133 سانتیمتر( 75و  45پایة متحرک چدنی استوانه ارتجاعی )ارتفاع  4
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یبهاي تجهیزات ترافیک فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  9صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 

 

 اتيلن بشکة ايمني از جنس پلي” نصب“و ” تهيه“بهاي  (: فهرست3جدول )

 واحد مشخصات فني شرح رديف رديف
 قرارداد تهيه

 )ريال(

قرارداد 

 نصب

 )ريال(

3 
کیلوگرم( با شبرنگ رده  7اتیلن )به وزن  بشکه ایمنی پلی

و  M31ساله و شن و ماسه و نمک با سه پیچ  7مهندسی 
 پالک جور رول

 36،473 663،533 عدد 31/133-3-9

1 

کیلوگرم( با شبرنگ رده  6اتیلن )به وزن  بشکه ایمنی پلی

و  M31ساله و شن و ماسه و نمک با سه پیچ  7مهندسی 
 پالک جور رول

 31،943 3،333،533 عدد 31/133-3-9

1 

کیلوگرم( با شبرنگ رده  33اتیلن )به وزن  بشکه ایمنی پلی

و  M31ساله و شن و ماسه و نمک با سه پیچ  7مهندسی 
 پالک جور رول

 31،943 3،116،413 عدد 31/133-3-9

اساس مقادیر مندرج در آنالیز بهای ردیف مربوطه؛به آنالیز بها مراجعه و به بهای ماسه و نمک پیمانکار یا کارفرما می تواند بر توجه:جهت 
 آن استناد نماید.
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یبهاي تجهیزات ترافیک فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  7صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 

 مانع ترافيکي” نصب“و ” تهيه“بهاي  (: فهرست6جدول )

 واحد مشخصات فني شرح رديف رديف
 تهيه قرارداد

 )ريال(

 قرارداد نصب

 )ريال(

 133،537 513،636 عدد طبق شرایط خصوصی قرارداد سانتیمتری  75مانع ترافیکی یو شکل   3

 133،537 133،131 عدد طبق شرایط خصوصی قرارداد سانتیمتری به صورت دفنی  75مانع ترافیکی یو شکل  1

 146،343 - عدد خصوصی قراردادطبق شرایط  اتصال ناودانی از زیر به هم  1

 133،537 734،131 عدد طبق شرایط خصوصی قرارداد سانتیمتری  313مانع ترافیکی یو شکل   4

 133،537 133،131 عدد طبق شرایط خصوصی قرارداد سانتیمتری به صورت دفنی  313مانع ترافیکی یو شکل   5

 191،341 446،333 عدد قراردادطبق شرایط خصوصی  سانتیمتری  313دستک تکی فلزی   9

 191،341 375،333 عدد طبق شرایط خصوصی قرارداد سانتیمتری به صورت دفنی  313دستک فلزی تکی   7
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یبهاي تجهیزات ترافیک فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  3صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 
 

 بولتي و دفني استاپر فلزي رول” نصب“و ” تهيه“بهاي  (: فهرست7جدول )

 واحد دستورالعمل شرح رديف رديف
قرارداد تهيه 

 مصالح )ريال(

قرارداد نصب 

 )ريال(

3 
 1اینچ و ضخامت  9استاپر فلزی رول بولتی به قطر

سانتیمتر 53عمیلیمتر به ارتفا  

طبق شرایط 
خصوصی 

 قرارداد
 191،341 3،356،333 عدد

1 
 1ضخامت اینچ و  9استاپر فلزی رول بولتی به قطر

سانتیمتر  75عمیلیمتر به ارتفا  

طبق شرایط 
خصوصی 

 قرارداد
 191،341 3،513،333 عدد

1 
 1اینچ و ضخامت  9استاپر فلزی رول بولتی به قطر

سانتیمتر63میلیمتر به ارتفاع  

طبق شرایط 
خصوصی 

 قرارداد
 191،341 3،999،333 عدد

اینچ 3اضافه بها در صورت استفاده از لوله به قطر  4  

طبق شرایط 
خصوصی 

 قرارداد
 - 363،333 عدد

5 
 4اضافه بها در صورت استفاده از لوله به ضخامت 

 میلیمتر

طبق شرایط 
خصوصی 

 قرارداد
 - 333،356 عدد

 اضافه بها در صورت استفاده بصورت دفنی 9
طبق شرایط 
خصوصی 

 قرارداد
 - 136،355 عدد

 
 



    9    6931  شهرداري تهران سال یفهرست بهاي تجهیزات ترافیک                                                                                                                      4-4-323شمارهسند:

 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یبهاي تجهیزات ترافیک فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  6صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 تجهيزات ترافيکي”تهيه مصالح“بهاي  : فهرست4 -4 -523

 اي گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم” تهيه مصالح“بهاي  (: فهرست8جدول )

 واحد دستورالعمل شرح رديف رديف

قرارداد تهيه 

مصالح 

 )ريال(

3 
 33*33به ابعاد  ABSطرفه بدنه   ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 سانتیمتر با نگین پالستیکی
 39،433 عدد 9/133-3-9

1 
 33*33به ابعاد  ABSطرفه بدنه   ای دو گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 سانتیمتر با نگین پالستیکی
 36،633 عدد 9/133-3-9

1 
 35*35به ابعاد  ABSطرفه بدنه   ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 سانتیمتر با نگین پالستیکی
 94،433 عدد 9/133-3-9

4 
 35*35به ابعاد  ABSطرفه بدنه   ای دو گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 سانتیمتر با نگین پالستیکی
 96،433 عدد 9/133-3-9

5 
 33*33به ابعاد  ABSطرفه بدنه   ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 ای سانتیمتر با نگین شیشه
 16،433 عدد 9/133-3-9

9 
 33*33به ابعاد  ABSطرفه بدنه   ای یک گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 ای سانتیمتر با نگین شیشه
 46،433 عدد 9/133-3-9

 117،563 عدد 9-3-9/133 طرفه سوالر با بدنه آلومینیوم ای یک گربه برجسته بازتابنده از نوع چشمعالئم  7

 177،563 عدد 9-3-9/133 طرفه سوالر با بدنه آلومینیوم ای دو گربه عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم 3

 331،353 کیلوگرم 9/133-3-9 (Bi-Component Epoxy Resin)چسب رزین اپوکسی  6
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یترافیکبهاي تجهیزات  فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  33صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 ببري عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم” تهيه مصالح“بهاي  (: فهرست1جدول )

 قرارداد تهيه مصالح )ريال( واحد دستورالعمل شرح رديف رديف

3 

 ببری بدون فریم نوع چشمعالئم برجسته بازتابنده از 

 334،763 عدد 4/133-3-9
 )چهار رنگ؛ سفید، زرد، قرمز و سبز(

1 

 دار ببری فریم عالئم برجسته بازتابنده از نوع چشم

 334،763 عدد 4/133-3-9
 )چهار رنگ؛ سفید، زرد، قرمز و سبز(



    11    6931  شهرداري تهران سال یفهرست بهاي تجهیزات ترافیک                                                                                                                      4-4-323شمارهسند:

 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یبهاي تجهیزات ترافیک فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  33صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 اورتان استوانة ترافيکي از جنس پلي” تهيه مصالح“بهاي  (: فهرست11جدول )

 واحد دستورالعمل شرح رديف رديف
قرارداد تهيه 

 مصالح )ريال(

3 
سانتیمتر با شبرنگ  45اورتان به طول  استوانة ترافیکی از جنس پلی

 اصل 3Mای یا مارک  ساله مطابق نمونه کره رده مهندسی هفت
 193،153 عدد 6/133-3-9

1 
سانتیمتر با شبرنگ  75اورتان به طول  استوانة ترافیکی از جنس پلی

 اصل 3Mای یا مارک  ساله مطابق نمونه کره رده مهندسی هفت
 155،393 عدد 6/133-3-9

1 
سانتیمتر با شبرنگ رده  75به طول  pvcاستوانة ترافیکی از جنس 

 پالک جور و رول  M21ای با سه پیچ  کره ده سالهمهندسی 
 113،333 عدد 6/133-3-9

4 
 75و  45پایة متحرک چدنی استوانه ارتجاعی متحرک )ارتفاع 

 سانتیمتر(
 311،553 عدد 6/133-3-9
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

سال  یبهاي تجهیزات ترافیک فهرست

1396  

 "نصب"و  " تهيه"

 31از  31صفحه 
ونقل و  معاونت حمل
 ترافيک

 4-4-1/523 سند:

 شهرداری تهرانشورای عالی فنی  تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 

 

 اتيلن بشکة ايمني از جنس پلي” تهيه مصالح“بهاي  (: فهرست11جدول )

 واحد دستورالعمل شرح رديف رديف
قرارداد تهيه مصالح 

 )ريال(

3 
کیلوگرم(  7 اتیلن )به وزن تقریبی بشکه ایمنی پلی

 به همراه شبرنگ و شن و ماسه و نمک
 676،533 عدد 31/133-3-9

1 
کیلوگرم(  6اتیلن )به وزن تقریبی  بشکه ایمنی پلی

 به همراه شبرنگ و شن و ماسه و نمک
 3،396،533 عدد 31/133-3-9

1 
 33اتیلن )به وزن تقریبی  بشکه ایمنی پلی

 نمککیلوگرم( به همراه شبرنگ و شن و ماسه و 
 3،117،413 عدد 31/133-3-9

4 

اتیلن به  التفاوت بهای بدنه بشکه ایمنی پلی مابه
 33ازای هر کیلوگرم اضافه وزن نسبت به بشکه 

 کیلوگرمی

 61،373 کیلوگرم 31/133-3-9

5 

ساله  شبرنگ و شورون رده مهندسی هفت
خورده برای نصب روی بشکه ایمنی  برش
 اصل( 3Mای یا مارک  اتیلن )طبق نمونة کره پلی

 353،333 عدد 31/133-3-9
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

 

 هاي برآورد پیشنهاد قیمتکاربرگ

 
ونقل و  معاونت حمل 1از  3صفحه 

 ترافيک

 4-4-2/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

 قيمت پيشنهاد و برآورد هاي : کاربرگ2/523-4-4
مشخصاا   »رودکهطبقشهريبهکارميکييزاتترافيتجهبهايکاربرد:اينکاربرگبرايتعييننحوةارائةپيشنهادقيمتبراساسفهرست -9

 آيند.ميبهاجرادر«نظام فني و اجرايي شهرداري تهران( 6-3-513شهري )سند  کييزا  ترافيتجهفني ساخت، نصب و نگهداري 

 تعيينبرندةمناقصه،بايدبدونتغيير،بهقراردادپيمانکارضميمهشود.پسازاينکاربرگ -2

تيوانبيرايشيود.سبيبميوردميي(برآوردميي92مقاديرانجامکارونشانيانجامعملياتدرکاربرگيمطابقباجدول):روشبرآوردمقادير -3
هياباييدهياومعيابريکيهدرآنرفت.الزماستنشانيونامخياباننشده،درصديرابرايافزايشعملياتمشابهدرنظرگبينيکارهايپيش

باييدنيوووتعيداد3نصبشوند،درجشودتاپيمانکاربتواندقبلازارائةپيشنهادقيميت،ازمحيلبازدييدکنيد.درسيتونکييزاتترافيتجه
شيود.ايينجدول،جمععملياتمندرجدربيااليجيدولدرجمييپايينتعيينشود.دررديف6-3-393طبقدستورالعملکييزاتترافيتجه

 (ضرورياست.93اطالعاتبرايتکميلجدول)
 

 شهري معابر ترافيکي برآورد نوع و حجم عمليا  تهيه، نصب و نگهداري تجهيزا (: 12جدول )

9-
 رديف

نامونشانيمعابر-2
 ()محلتجهيزاتترافيکي

معابرشهريمشخصاتتجهيزاتترافيکي-3

 تعدادتجهيزاتترافيکي نووتجهيزاتترافيکي

    
    
    
    
    
    

   جمع کل برآورد حجم عمليا 



 شود.(محاسبهوارائهمي93هابرسببنووقراردادطبقجدول)برآوردقيمتپروژه:روشبرآوردقيمت -4

 
 برآورد هزينه(: 15جدول )

1 2 5 4 3 6 

 aواسد شرح رديف
 مقدار

m
 بهايواسد)ريال(

× a × m /k
*u=

جمعقيمترديفبااستباب
)ريال(ضريبباالسري

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  بها جمع کل قيمت برآوردي کارفرما طبق فهرست

*k  باشد.مي4-4-9/323سند7ضريبباالسريمطابقماده 
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 شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی   

 

 هاي برآورد پیشنهاد قیمتکاربرگ

 
ونقل و  معاونت حمل 1از  1صفحه 

 ترافيک

 4-4-2/523 سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 نقل و ترافیک و کمیته کارشناسی حمل تأييد:

 بهران ترافیک تهرانمهندسین مشاور  بروزرساني:

 

(و3هايواسد)سيتونپيشنهادخودراارائهنمايد.دراينجدولبايدقيمت(94پيمانکاربايدطبقجدول)روشپيشنهادقيمتتوسطپيمانکار: -3
ي،سودوهرنووهزينةديگر(ارائهکارشبجمعقيمتهررديفبااستبابکليةضرايب)ضريبباالسري،کبورقانوني،هزينةتجهيزکارگاه،

 شود.

بيه«جمعقيميتبيرآوردکارفرميا»به«جمعقيمتپيشنهاديپيمانکار»دي،عددياستکهازساصلتقبيماضريبپيشنهضريبپيشنهادي: -6
 آيدوبايدتاچهاررقماعشارمحاسبهشود.دستمي

جمع کل قيمت پيشنهادي پيمانکار

جمع کل قيمت برآوردي کارفرما طبق فهرست بها
 پيشنهاديضريب =  

 

کهتوسطواسدامورماليکارفرما،محاسبهوهمزمانبياپرداخيتاستافزودهبرعهدةکارفرماافزوده:پرداختمالياتبرارزشمالياتبرارزش -7
 شود.وضعيت،پرداختميصورت

 کاربرگ پيشنهاد قيمت پيمانکار(: 14جدول )
1 2 5 4 3 6 

 a واسد شرح رديف
 مقدار

m’
پيشنهاديبهايواسد

 پيمانکار)ريال(

a×m’ 
همةجمعقيمتبااستباب

)ريال(ضرايب

      

      

      

      

      

      

  جمع کل قيمت پيشنهادي پيمانکار

 
 



 

 

 

 







 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ها پيوست

 آناليز بهاي تهيه و نصب تجهيزات ترافيکی: 1پيوست 
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 سانتيمتري 121,   73(: آناليز بهاي مانع ترافيکي يو 13جدول )

 ([6جدول ) 3و  4، 2،  1]رديف 

 واحد شرح رديف
 بهاي واحد

 )ريال(
 تعداد

 وزن واحد

 )کيلوگرم(
 مقدار

 جمع مبلغ

 )ريال(

3 
سانتی:  75میلی متر  1 با ضخامت 6تهیه لوله نمره 

 متر( به همراه رنگ آمیزی کوره ای و جوشکاری 3.9)
 137419 3.35 9.79 1 16،313 کیلوگرم

1 
میلی متر به همراه رنگ  1تهیه زانویی با ضخامت 

 آمیزی کوره ای و جوشکاری
 333969 - - 1 54،143 عدد

 16951 3.31 - 4 113،415 متر مربع تهیه شبرنگ 1

4 
سانتیمتر همراه  15شاخک چهار عدد به طول تهیه 

 رنگ آمیزی کوره ای و جوشکاری
 95137 3.15 1 4 11،936 کیلوگرم

 513،636 جمع کل

    

 
 واحد شرح رديف

 بهاي واحد

 )ريال(
 تعداد

 وزن واحد

 )کيلوگرم(
 مقدار

 جمع مبلغ

 )ريال(

3 
سانتی:  313میلی متر  1با ضخامت  6تهیه لوله نمره 

متر( به همراه رنگ آمیزی کوره ای و  3.35)
 جوشکاری

 555،469 3.35 9.79 1 16،313 کیلوگرم

1 
میلی متر به همراه رنگ  1تهیه زانویی با ضخامت 

 آمیزی کوره ای و جوشکاری
 333،969 - - 1 54،143 عدد

 16،951 3.31 - 4 113،415 متر مربع تهیه شبرنگ 1

4 
آمیزی کوره ای  تهیه شاخک چهار عدد به همراه رنگ

 و جوشکاری
 33،541 3.15 1.47 4 11،936 کیلوگرم

 734،131 جمع کل

     برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني رديف
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

  77،445 3.7 333،915 نفرساعت استادکار نصب  3

  93،633                              3.7 33،443 نفرساعت کارگر فنی 1

  336،354                             3.4 35،313 نفر ساعت کارگر مرتبط 1

  153،437 جمع هزینه نیروی انسانی )ریال(

 

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

  
 واحد آالت و ابزار کار ماشين رديف

بهاي واحد 

 )ريال(
 )ريال(مبلغ کل  مقدار

 333،133 3.7 344،739 دستگاه ساعت بار یک تن با راننده وانت 3

 13،336 3.11 37،133 دستگاه ساعت آمپر 433دستگاه جوش دیزلی  1

 313،333 آالت و ابزار )ریال( جمع هزینه ماشین



    17    6931  شهرداري تهران سال یفهرست بهاي تجهیزات ترافیک                                                                                                                      4-4-323شمارهسند:

 

 

  
 سانتيمتري  121(: آناليز بهاي تهيه و نصب دستک تکي فلزي 16جدول )

 ([6جدول ) 7و  6]رديف 

 واحد شرح رديف
 بهاي واحد

 )ريال(
 تعداد

 واحدوزن 

 )کيلوگرم(
 مقدار

 جمع مبلغ

 )ريال(

3 
سانتی:  313میلی متر  1با ضخامت  6تهیه لوله نمره 

( به همراه رنگ آمیزی کوره ای و 3.35+5)
 عدد1-جوشکاری

 134،133 3.35 9.79 3 16،313 کیلوگرم

1 
میلی متر به همراه رنگ آمیزی  1تهیه گپ با ضخامت 

 کوره ای و جوشکاری
 14،731 - - 1 37،163 عدد

1 
میلی متر گود به همراه رنگ  1تهیه گپ با ضخامت 

 آمیزی کوره ای و جوشکاری
 53،715 - - 1 15،191 متر مربع

 36،319 3.31 - 1 113،415 متر مربع تهیه شبرنگ 4

5 
تهیه شاخک چهار عدد به همراه رنگ آمیزی کوره ای 

 و جوشکاری
 43،171 3.15 1.47 1 11،936 کیلوگرم

 446،333 کلجمع 

                
     برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني رديف
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 36،114 3.33 33،443 نفرساعت کارگر فنی 3

 35،336 3.33 35،313 نفر ساعت کارگر مرتبط 1

 375،131 جمع هزینه نیروی انسانی )ریال(

     
 

    

 

     آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين رديف
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 39،313 3.9 344،739 دستگاه ساعت بار یک تن با راننده وانت 3

 39،313 آالت و ابزار )ریال( جمع هزینه ماشین
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 (:آناليزبهاي استاپر فلزي رول بولتي و دفني17جدول )

 ([7]جدول )
  

 واحد شرح رديف رديف
قرارداد تهيه مصالح 

 )ريال(

 3،356،413 عدد cm53میلیمتر به ارتفاع  1اینچ و ضخامت  9استاپر فلزی رول بولتی به قطر 3

 3،513،716 عدد cm75میلیمتر به ارتفاع  1اینچ و ضخامت  9استاپر فلزی رول بولتی به قطر 1

 3،999،997 عدد cm63میلیمتر به ارتفاع  1اینچ و ضخامت  9استاپر فلزی رول بولتی به قطر 1

 363،333 عدد اینچ 3اضافه بها در صورت استفاده از لوله به قطر  4

 333،356 عدد میلیمتر 4اضافه بها در صورت استفاده از لوله به ضخامت  5

 136،355 عدد استفاده بصورت دفنیاضافه بها در صورت  9

            
 برآورد هزينه نيروي انساني -ب

 واحد نيروي انساني رديف
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

  36،114 3.33 33،443 نفرساعت کارگر فنی 1

  35،336   3.33 35،313 نفر ساعت کارگر مرتبط 1

 375،131 جمع هزینه نیروی انسانی )ریال(

     
 

 

 آالت و ابزار برآورد هزينه ماشين -ج

 واحد آالت و ابزار کار ماشين رديف
بهاي واحد 

 )ريال(
 مبلغ کل )ريال( مقدار

 39،313 3.9 344،739 دستگاه ساعت بار یک تن با راننده وانت 3

 39،313 آالت و ابزار )ریال( جمع هزینه ماشین
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 پيشنهادهانظرها و 
 

 

 خواننده گرامي

و ترافيک شهرداري تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه  ونقل حملمعاونت 
 بااوجود و آن را براي استفاده، به جامعه مهندسي کشور عرضه نموده است.  نمودهاين دستورالعمل 
، از خوانناداان اراماي   رو نيا ازاترديد اين اثر نيازمند بهبود و ارتقاي کيفي است؛  تالش فراوان، بي

هااي نظاا     انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهاي خود، ما را در تکميل مقررات و دستورالعمل
 فني و اجرايي ياري رسانند.

 اييم.نم پيشاپيش از همکاري و دقت نظر شما قدرداني مي

 
 

 
ضلع جنوبي پارک شهر، خيابان بهشت، ساختمان ،تهران نشاني براي مکاتبه:

مرکزي شهرداري تهران، طبقه دوم، معاونت برنامه ریزي، توسعه شهري و 

 امور شورا، دفتر نظام فني و اجرایي.

44886655: تلفن  

 Email: info.budget@Tehran.ir 
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