




 1391هاي سه ماهه اول و دوم سال  هاي موقت تعديل آحاد بها، دوره ضريب شاخص
  2از   1صفحه 

  25/7/1391  مورخ      59402/100پيوست  بخشنامه شماره   
  
  
 شرح  فهرست بهاي واحد پايه  فردي

هاي  ضريب شاخص
و موقت گروهي 

 1391سال  رشته اي

ماهه  سه
 اول

ماهه  سه
 دوم

  ابنيه  1
14/1  كارهاي فوالدي با ميلگرد. فصل هفتم  1/37 

 1/10 1/06  ها رشته مربوط و ساير فصل

  تاسيسات برقي  2

 1/32 1/17  وسايل فشار ضعيف تابلويي. فصل چهاردهم
 1/30 1/19  مولدهاي برق. فصل هفدهم

 1/25 1/19  سيستم احضار و دربازكن. فصل بيست و سوم
 1/12 1/10  ها رشته مربوط و ساير فصل

  تاسيسات مكانيكي  3

 1/26 1/19  كويل، يونيت هيتر فن. و يكم  بيستفصل 
 1/27 1/26  هاي مبرد دستگاه .و هفتم  بيستفصل 

 1/10 1/07  ها رشته مربوط و ساير فصل

  باند فرودگاه و زير سازي راه آهنراه،   4
 1/37 1/14  گرد كارهاي فوالدي با ميل. فصل نهم

 1/08 1/05  ها رشته مربوط و ساير فصل

  راهداري  5
 1/32 1/12  گرد كارهاي فوالدي با ميل. فصل نهم

 1/08 1/05  ها رشته مربوط و ساير فصل

  خطوط انتقال آب  6
 1/30 1/12  كارهاي فوالدي. فصل دوازدهم

 1/08 1/05  ها رشته مربوط و ساير فصل

  شبكه توزيع آب  7
 1/34 1/13  كارهاي فوالدي. فصل نهم

 1/10 1/05  ها رشته مربوط و ساير فصل
 1/10 1/05  ها تمام فصلرشته مربوط و   چاه  8

  ترميم و بازسازي قنات  9
 1/37 1/14  فلزي  كارهاي .فصل هفتم

 1/10 1/07  ها فصلرشته مربوط و ساير 

  آبياري و زهكشي  10
 1/37 1/14  فوالدي با ميلگرد  كارهاي .فصل هفتم

05/1  ها رشته مربوط و ساير فصل  08/1  
  
  



  
  

 1391هاي سه ماهه اول و دوم سال  هاي موقت تعديل آحاد بها، دوره ضريب شاخص
  2از   2صفحه 

  25/7/1391  مورخ      59402/100پيوست  بخشنامه شماره   
  
  
 شرح  فهرست بهاي واحد پايه  فردي

هاي  ضريب شاخص
و موقت گروهي 

 1391سال  رشته اي

ماهه  سه
 اول

ماهه  سه
 دوم

  سد سازي  11
 1/35 1/14  كارهاي فوالدي. فصل پنجم

 1/08 1/05  ها رشته مربوط و ساير فصل
05/1  ها مام فصلرشته مربوط و ت  تحت فشارآبياري   12  1/10 

  آوري و انتقال فاضالب جمع  13
10/1  كارهاي فوالدي. فصل نهم  25/1  

05/1  ها رشته مربوط و ساير فصل  08/1  

  انتقال و توزيع آب روستايي  14
11/1  كارهاي فوالدي. فصل دوازدهم  1/29 

05/1  ها رشته مربوط و ساير فصل  1/07 

  آبخيزداري و منابع طبيعي  15
14/1  فلزي  كارهاي .فصل دهم  36/1  

05/1  ها رشته مربوط و ساير فصل  1/08 
  


