
 

 205558 ش ش:

 تعالي بسمه                        

��� ن  ت را��ردی رئ�س �عاو  ���ور  ر�ی و �ظار

 هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه
 93/45825 شماره:

 25/04/1393 تاريخ:

 الزحمه مطالعات ژئوفيزيك حقموضوع : 

 

هاي  نامه استانداردهاي اجرايي طرح ) آيين6) قانون برنامه و بودجه و ماده (23به استناد ماده (

و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور (موضوع تصويبنامه شماره  1352عمراني مصوب 

الزحمه  حقبه پيوست دستورالعمل هيأت وزيران)،  20/4/1385مورخ   ه33497/ت42339

عالي فني رسيده است، از نوع گروه اول، در دو صفحه  كه به تصويب شوراي مطالعات ژئوفيزيك

  بعد، به مورد اجرا گذاشته  به 1/1/1393شود؛ تا براي پرداخت هزينه خدمات از تاريخ  ابالغ مي

 شود.

براي خدماتي است كه با رعايت مشخصات هاي پيوست، قابل اعمال  شود كه تعرفه تأكيد مي

 فني پيوست انجام شود. 

 
 

   
 

 



 

 

  2از       1صفحه    هاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران بخشنامه به دستگاه

  25/4/93مورخ     45825/93پيوست بخشنامه شماره   
  

  هاي مطالعات ژئوفيزيك مشخصات فني تجهيزات و دستگاه - 1
  
  هاي مورد استفاده در مطالعات ژئوالكتريك مشخصات فني تجهيزات و دستگاه .1- 1
 دستگاه ژئوالكتريك 1-1- 1

  ) را بطور كامل داشته باشد.Self Productionسازي جريان خودزا ( توان خنثي -
 ولت باشد. 500داراي ولتاژ ورودي محافظ بيشتر از  -

 وات باشد. 150اي توان بيشتر از دار -

  اهم باشد.  ميلي 05/0گيري مقاومت ويژه ظاهري بيشتر از  داراي دقت اندازه -
 هاي رابط استاندارد باشند. كابل 1-2- 1

 ناپذير باشند. الكترودها مسي، برنجي و فوالد زنگ 1-3- 1

مناسـب (نظيـر بيسـتم،     متر، مجهز به سيستم مخابراتي 300اكيپ، براي سونداژ با طول فرستنده جريان بيش از  1-4- 1
 تلفن و ...) باشد.

 
  نگاري  هاي مورد استفاده در مطالعات لرزه مشخصات فني تجهيزات و دستگاه .2- 1
 نگار دستگاه لرزه 2-1- 1

  كانال باشد. 24) و داراي حداقل Digitalاز نوع رقومي ( -
  باشد).  Trigerتوان بكارگيري هر نوع چاشني الكتريكي و مواد ناريه را داشته باشد (مجهز به سيستم  -
 هاي رابط استاندارد باشد. كابل 2-2- 1

 ها كاليبره باشند. ها و هيدروفون ژئوفون 2-3- 1

 اكيپ 2-4- 1

  مجهز به جعبه انفجار و تجهيزات كامل آن باشد. -
  مجهز به سيستم خبررساني در هنگام انفجار (نظير بلندگو، آژير و ...) باشد.  -
  

  

  
  
  



 

 

  2از       2صفحه    يمانكارانهاي اجرايي، مهندسان مشاور و پ بخشنامه به دستگاه

  25/4/93مورخ     45825/93پيوست بخشنامه شماره   
  

سـال   4تكنسين بـا حـداقل    2سال و  3اكيپ مطالعات ژئوفيزيك بايد داراي يك كارشناس با حداقل  - 2
 سابقه كار مفيد در رشته ژئوفيزيك باشد. 

  
  شود. سال سابقه كار منظور مي 2اس با تذكر : درجه تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر معادل كارشن

 
  تعرفه خدمات مطالعات ژئوفيزيك  - 3
 گردد. اي مربوط محاسبه و پرداخت مي تعرفه خدمات براساس جدول زير و اعمال ضريب منطقه .1- 3

  بها (ريال)  واحد  شرح   رديف
  11.122.800  اكيپ روز الزحمه مطالعات ژئوالكتريك حق  1
  15.428.000  اكيپ روز  ينگارالزحمه مطالعات لرزه حق  2

3  
هـاي هزينه حمل افراد و وسايل از دفتر مشـاور بـه كارگـاه و بـالعكس در جـاده     

  11.424  كيلومتر  آسفالتي

  20.400  كيلومتر هاي خاكي هزينه حمل افراد و مصالح از دفتر مشاور به كارگاه و بالعكس در جاده  4
  
 
  اي   ضرايب منطقه .2- 3

  گيرد :  اي به صورت زير تعلق مي جدول) ضريب منطقه 2و  1نگاري (موضوع بندهاي  لكتريك و لرزهالزحمه مطالعات ژئوا به حق

1/8                                 اي براي مطالعات ژئوالكتريك    ضريب منطقه 2-1- 3
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2/6          نگاري  اي براي مطالعات لرزه ضريب منطقه 2-2- 3
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 = R   24/2/1393  مورخ  16552/93بخشنامه شماره  7ضميمه شماره اي درج شده در پيوست  نطقهضريب م
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