


WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  

 

  16از       1صفحه    آهن  ، راه و زیرسازی راههباند فرودگادستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، 

 1384 / 5 / 10    مورخ  82977/101پیوست بخشنامه شماره  

 

   مشخصه منطقه-1
  بخشنامه شماره در ،ای مربوط این دستورالعمل، معادل ضریب منطقه ۀعدد مشخصه منطق

ای حقوق عوامل نظارت  های منطقه ضریب" با موضوع 12/7/1378 مورخ 3730/54-4156/102
  .باشد می "ارگاهیک

  .گردد  اعمال می  بخشکیک تفهب)  راهبجز مطالعات مقدماتی ( راه  مشخصه منطقه برای مطالعات1-1
  :آید می  بدستزیر   بصورت  شهرستان به هر  مربوط   منطقه  مشخصه ،  راه یمقدمات  مطالعات در 1-2

   مشخصه منطقه شهرستانعدد)= های شهرستان منطقۀ بخش مشخصه داعداجمع )/ (های شهرستان تعداد بخش(
  .گردد می الزحمه به روش میانیابی خطی تعیین عدد پیاپی باشد، مبلغ حق منطقه بین دو  مشخصههکدرصورتی 1-3

  

  الزحمه  حق-2
با  استفاده از روابط زیر، با توجه به جمع طول ) 13 تا 1های شماره  موضوع جدول( مطالعات راه  الزحمه حق

 :شود ، محاسبه می)ها شامل طول تقاطع(مسیر مورد مطالعه 
  

  ع مطالعهنو
  Xمحدوده تغییرات 

مطالعه برحسب  مورد مسیر طول جمع(
  )یلومترک 

Y  
  )الزحمه ضریب اصالح حق(

  )50X<  X) /75/18+X625/0 تمامی مطالعات
  50X ≥ ≥ 100  1  تمامی مطالعات

راه و  تمامی مطالعات، بجز مطالعات مقدماتی
 بهسازی مقدماتی

100X>  X) /70/22+X773/0(  

  50X>  1  بهسازی راه و مقدماتی یمطالعات مقدمات
i       وهستان سختکوهستان ، کماهور ،  دشت ، تپه: ، شامل) 3طبق بند (نوع طبقه بندی مسیر  
j      2/2 تا 1با تغییرات ) 1طبق بند (مشخصه منطقه  

Xij   بندی مطالعه در طبقه مورد مسیر طول i برای مشخصه منطقه   امjیلومترک  برحسب  
Aijبندی  در طبقه) 13 تا 1های شماره  بدست آمده از جدول(مسیر  طول حمه واحدالز  حقi ام، برای مشخصه منطقه j  

  

  :شود  بروش زیر محاسبه میd تا aهای   راه اصلی با مفروضات ستون مطالعات مرحله اولالزحمه  حق:مثال 
  

f e d c b a 

b*e  Aij   نوع مسیر )i(    مشخصه منطقه )j(  یر طول قطعه مس
  )یلومترک(

شماره قطعه 
  مسیر

  1  10  3/1  دشت 1883200 18832000
  2  5  5/1  ماهور تپه 2686600 13433000
  3  4  5/1  وهستانک 3653700 14614800
  4  30  7/1  وهستانک 3824700 114741000
  5  4  5/1  ماهور تپه 2686600 10746400
  6  70  8/1  وهستان سختک 4887500 342125000
  7  2  2  دشت 2206400 4412800

    125 جمع    جمع 518905000
 

X=125      > 100      ⇒      Y=( 773/0 *125+ 7/22 )/125 = 9546/0  
 
 

  الزحمه ل حقک = 9546/0 *518905000=  495346713ریال 
 

∑ (=  الزحمه مسیر کل حق
ij

ijijAX Y(  
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  :شود ی ممحاسبه جدول زیر و  رابطهکمکبا ، مورد قرارداد  محل پروژه بهانجام مطالعات میدانی   برایسفر   هزینه 2-1
  

L*E = ل هزینه سفر برای انجام مطالعات برحسب ریالک  
  
  

 E نوع مطالعه
 E  مطالعهنوع 

 3360 )قسمت دوم(بهسازی نوع ب  10500 مقدماتی راه

 42000 )قسمت اول(بهسازی نوع  ج  24780 مرحله اول اصلی

 4200 )قسمت دوم(بهسازی نوع  ج  21420 مرحله دوم اصلی

50400 )قسمت اول(نوع د الف  بهسازی  10080 مرحله اول فرعی
 5040)قسمت دوم( نوع د الف بهسازی  8820 مرحله دوم فرعی

55440 )قسمت اول(نوع د ب  بهسازی  5460 مقدماتی بهسازی
 5460 )قسمت دوم(نوع د ب  بهسازی 32340)قسمت اول(بهسازی نوع الف 

 23100  بهسازی مرحله اول نوع ه  3360)قسمت دوم(بهسازی نوع الف 

19320  ه دوم نوع هبهسازی مرحل 34860 )قسمت اول(بهسازی نوع ب 
  
  
  
  

  E   یلومترک سفر برحسب ریال بازای هر  واحدهزینه  
  L  ترین شهر در محدوده پروژه مورد کزی مشاور تا نزدیک از شهر استقرار دفتر مرمسافت هواییوتاهترین ک  
  یلومترکبرحسب  قرارداد          

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دشواری و ضریب  ضریب مانع،بندی مسیر   طبقه-3
وبی، مسیر از نظر شیب زمین کردن و میخکهای اصلی و فرعی، پیاده  الزحمه مطالعات راه برای محاسبه حق

ه خط کمسیرهایی . های توپوگرافی آن خواهدبود بندی مسیر، نقشه مبنای طبقه. شود بندی می طبیعی طبقه
 7 درصد تپه ماهور، بیش از 7ا  ت3 درصد باشد دشت، بیش از3های توپوگرافی آنها تا  بزرگترین شیب درنقشه

  .شود وهستان سخت محسوب میک درصد، 60وهستان و بیش از ک درصد 60تا 
طولی و عرضی و های  نیمرخاست، بااستفاده از  نشده آنها تهیه توپوگرافی برای ه نقشه ک بندی مسیرهایی  طبقه3-1

  .ور رعایت گرددکبندی مذ خصات طبقهدر این موارد باید مش. گردد درصورت لزوم بازدید مسیر تعیین می  
   باغ ،ه، تاالب، مانداب کجنگل، باتالق، شالیزار، بر  مانند قسمت یا قسمتهایی از مسیر ، عوارضی اگر در3-2  
  الزحمه  حق به 25/1  در این صورت ، ضریب.شود  محسوب می آن قسمت بامانع باشد،   وجودداشته یا مستحدثات    
   .عمال نیستا قابل ردن مسیر،کوبی و پیاده کالزحمه میخ این بند به حق مفاد .گردد ل میمطالعات مربوط، اعما    
   باتالق،ه دارای ک و درمناطقی 80/1 جنگلی ، با ضریبقدر مناطردن مسیر کوبی و پیاده کالزحمه میخ  حق3-3  
  .شود  می  محاسبه40/1، با ضریب  باشد یا مستحدثات باغ،ه، تاالب، مانداب کشالیزار، بر    
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   تا1 از ضریب دشواری باشد،   تهوجودداشزیر  التکمشیبی از کتریک یا  قسمت یا قسمتهایی از مسیر ،  اگر در3-4
صورت مجزا  به  از مراحل مطالعاتکبرای هر ی) تنها یک مرتبه(مشاور و دستگاه اجرایی ، با توافق 20/1  
  :شود الزحمه اعمال می حق بر  

  

متر از کیا + 45، دمای هوای بیش از منطقهخودرو در  و ازدحام ک راه دسترسی، ترافیعدم وجود
مسافت دید افراد را به کمتر از ه ک، غبار یا آلودگی %70اد، رطوبت بیش از  درجه سانتیگر-15
  یلومتر در ساعتک 40، باد با سرعت بیش از متر برساند20

  

و ردن ک  پیاده،وبی کو همچنین میخ) ازجمله در مطالعات بهسازی( در تمامی مطالعات راه  4- 3مفاد بند ) توضیح

 آمار و اطالعاتسوابق ،  یهای جوّ  همچنین برای تعیین شاخص.استل  قابل اعما بطور مجزامسیربرداشت   
  .باشد مالک عمل میمطالعه  مورد  متناظر با دورهدر دوره  کشور  هواشناسی  سازمان  

  

   پل و تونل-4
 متر و تونل، 16های بادهانه بیش از  های ناهمسان، پل الزحمه مطالعات تمامی ابنیه فنی ، بجز پل حق

  .مه مطالعه مسیر منظور شده استالزح درحق

  ای را از لحـاظ       های همسان پل قابل استفاده نباشد و یـا مـشاور طـرح بهینـه                ه نقشه ک ای  های ویژه    در موقعیت  4-1

قطعــات   یگزینیبــرداری و نگهــداری، جــا هــای اولیــه ســاخت ، بهــره شــامل هزینــه(هــای دوره عمــر  هزینــه  
، شرایط و سهولت ) ای مبانی طراحی سازه و تردد ، زلزله ، سیالب ظیرن(به ایمنی  ، مسائل مربوط  )شده  کمستهل  
طالعـات پـل بـرای ایـن قـسمت      الزحمـه م  تـوان از حـق   ارفرمـا مـی  کتایید  بااجرا پیشنهاد نماید ،   
  .نمود استفاده  

  

  سطح سطح و غیرهم های هم  تقاطع-5
الزحمه   بر اساس سه برابر حقسطح سطح و غیرهم های هم  و دو تقاطعکالزحمه مطالعات مراحل ی حق

وبی کردن و میخکالزحمه پیاده  همچنین حق. گردد  و دو راه اصلی محاسبه و پرداخت میکمطالعات مراحل ی
وبی راه اصلی محاسبه و کردن و میخکالزحمه پیاده  سطح بر اساس سه برابر حق سطح و غیرهم های هم تقاطع

، نقاط ممـاس ) Loop(و پیچ ) Ramp ( یری طول مسیر شیبراههگ مبنـای اندازه.  شود جداگانه پرداخت می

  .اربرد نداردکها   تقاطع بخش برای2های بند  رابطه. باشد می ) Center Line( زی راه کروی محـور مر
  

   نظارت عالیه-6

 نه آهن ، بر اساس برآورد هزی الزحمه نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه، راه و زیرسازی راه حق    
  .شود  بر ارقام آن، محاسبه می1C با اعمال ضریب 15ار و بندهای زیر، طبق جدول شماره کاجرای     
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  : الزامی است در ارتباط با نظارت عالیههای زیر بخشنامهامل کرعایت  6-1

   1295/102-977/54  بخشنامه شماره  صنعتی شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر
  11/3/1379مورخ 

الزحمه آنها به   که حقای اورهدستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مش 
  شود روش درصدی تعیین می

   1-19968-54-4190 بخشنامه شماره
  28/12/1370مورخ 

   102-54/6750-5885بخشنامه شماره   الزحمه مطالعه و طراحی های مبنای تعیین حق  بهنگام کردن برآورد هزینهدستورالعمل
  26/10/1378 مورخ

  

  الزحمه الیه ارجاع شده به مشاور منحصر به پل، تونل یا پل و تونل باشد ، حقه خدمات نظارت عک در صورتی 6-2

   بعالوه ده درصد ، 15 ، از جدول شماره 4- 6ار، با رعایت مفاد بند کمربوط، براساس برآورد هزینه اجرای   
  .شود تعیین می  

لزحمه به روش میانیابی خطی با دو ا ار بین دو رقم پیاپی باشد ، درصد حقکه برآورد هزینه اجرای ک در صورتی6-3
 یا بیشتر باشد به 5ه ک باشد ، حذف ودر صورتی5متر از کچنانچه رقم سوم اعشار . گردد رقم اعشار تعیین می  
  .شود  واحد اضافه میکرقم دوم اعشار ی  

  :گردد   اعمال می15آید به ارقام جدول شماره  با استفاده از رابطه زیر بدست می هک 1C ضریب 6-4
  

2
100-1 )(=
D

C1  

هـا و   ، ناشی از تغییـر نقـشه    ) شرایط عمومی پیمان   29موضوع ماده   (ار  کدرصد تغییر مقادیر     ،   در این رابطه   D) الف
  درصـد افـزایش مقـادیر، بـا         .باشـد     ارفرما می کمشخصات فنی، به استثنای تغییرات مورد نظر از طرف            
  .گردد ، با عالمت منفی منظور می)سازی ت بهینهدر جه(اهش مقادیرکعالمت مثبت و درصد   

  .خواهد بود یکبرابر با عدد  1C برابر با صفر باشد، ضریب Dه مقدار کبدیهی است، درصورتی) ب
شـود   صفر فـرض مـی  عدد  برابر با D الزحمه نظارت عالیه، الحساب حق  به منظور محاسبه و پرداخت علی     )ج

 . تسویه حساب قرارداد،  مقدار نهایی آن مالک عمل خواهد بودنگامهو ) یکبرابر با عدد  1Cضریب (  
  

  ارهک ارهای نیمهکالزحمه   حق-7
ه آن مشاور خدمات قسمت و یا مرحله        ک قسمت و یا مرحله به مشاوری ارجاع شود          که خدمات ی  کدر صورتی   

الزحمـه آن در      شد، حـق  ار ارجاع شده مربوط به خدمات مطالعه و طراحی با         کقبل را انجام نداده است، چنانچه       
  .شود  ضرب می20/1 و چنانچه مربوط به خدمات نظارت باشد، در ضریب 10/1ضریب 

  

   نحوه ارائه نتیجه مطالعات-8
های   ملزم به ارائه دفترچه محاسبات و نقشه توب به دستگاه اجرایی ،کهای م مشاور عالوه بر ارائه نسخه  
 و دیگر ACAD2000 و Office XPافزارهای  ز نرمبا استفاده ا) CD(روی لوح فشرده  طراحی،  
  .باشد ، به دستگاه اجرایی می UTF(Unicode-8( ارفرما، تحت آرایۀ نوشتاریک افزارهای مورد قبول نرم  

  

   موارد دیگر-9
های یادشده را برای قراردادهای آتی و  الزحمه شور در هر سال نحوه تعدیل حقکریزی  سازمان مدیریت و برنامه  
  .نماید چنین قراردادهای منعقد شده تعیین و ابالغ میهم  
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  مطالعات مقدماتی راه. 1جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  2167000 2947100 4008000 5010000 

10/1  2214100 3011100 4095000 5118700 

20/1  2261200 3075200 4182200 5227700 

30/1  2308300 3139200 4269300 5336600 

40/1  2355400 3203300 4356400 5445500 

50/1  2402500 3267400 4443600 5554500 

60/1  2449600 3331400 4530700 5663300 

70/1  2496700 3395500 4617800 5772200 

80/1  2543800 3459500 4704900 5881100 

90/1  2590900 3523600 4792000 5990000 

00/2  2638000 3587600 4879100 6098800 

10/2  2685100 3651700 4966300 6207800 

20/2  2732200 3715700 5053300 6316600 
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  ل راههای اصلیمطالعات مرحله او.  2جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  1744700 2372700 3226800 4033500 

10/1  1790900 2435600 3312400 4140500 

20/1  1837000 2498300 3397600 4247000 

30/1  1883200 2561100 3483000 4353700 

40/1  1929400 2623900 3568500 4460600 

50/1  1975500 2686600 3653700 4567100 

60/1  2021700 2749500 3739300 4674100 

70/1  2067900 2812300 3824700 4780800 

80/1  2114000 2875000 3910000 4887500 

90/1  2160200 2937800 3995400 4994200 

00/2  2206400 3000700 4080900 5101100 

10/2  2252500 3063400 4166200 5207700 

20/2  2298700 3126200 4251600 5314500 
  

  

  

   
  



WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  

 

 16از      7صفحه   آهن  ، راه و زیرسازی راههباند فرودگادستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، 

 1384 / 5 / 10    مورخ  82977/101پیوست بخشنامه شماره  

  

 

  عات مرحله دوم راههای اصلیمطال. 3جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  4214100 5731100 7794200 9742700 

10/1  4257900 5790700 7875300 9844100 

20/1  4301600 5850100 7956100 9945100 

30/1  4345400 5909700 8037100 10046300 

40/1  4389200 5969300 8118200 10147700 

50/1  4432900 6028700 8199000 10248700 

60/1  4476700 6088300 8280000 10350000 

70/1  4520500 6147800 8361000 10451200 

80/1  4564300 6207400 8442000 10552500 

90/1  4608000 6266800 8522800 10653500 

00/2  4651800 6326400 8603900 10754800 

10/2  4695600 6386000 8684900 10856100 

20/2  4739300 6445400 8765700 10957100 

  

 
  



WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  

 

 16از      8صفحه   آهن  ، راه و زیرسازی راههباند فرودگادستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، 

 1384 / 5 / 10    مورخ  82977/101پیوست بخشنامه شماره  

  

 

  مطالعات مرحله اول راههای فرعی. 4جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  1032500 1342200 1744800 2093700 

10/1  1051700 1367200 1777300 2132700 

20/1  1071000 1392300 1809900 2171800 

30/1  1090200 1417200 1842300 2210700 

40/1  1109500 1442300 1874900 2249800 

50/1  1128700 1467300 1907400 2288800 

60/1  1148000 1492400 1940100 2328100 

70/1  1167200 1517300 1972400 2366800 

80/1  1186500 1542400 2005100 2406100 

90/1  1205700 1567400 2037600 2445100 

00/2  1225000 1592500 2070200 2484200 

10/2  1244200 1617400 2102600 2523100 

20/2  1263500 1642500 2135200 2562200 

  

 
  



WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  

 

 16از      9صفحه   آهن  ، راه و زیرسازی راههباند فرودگادستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، 

 1384 / 5 / 10    مورخ  82977/101پیوست بخشنامه شماره  

  

 

  مطالعات مرحله دوم راههای فرعی. 5جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  1826300 2374100 3086300 3703500 

10/1  1843400 2396400 3115300 3738300 

20/1  1860500 2418600 3144100 3772900 

30/1  1877600 2440800 3173000 3807600 

40/1  1894700 2463100 3202000 3842400 

50/1  1911900 2485400 3231000 3877200 

60/1  1929000 2507700 3260000 3912000 

70/1  1946100 2529900 3288800 3946500 

80/1  1963200 2552100 3317700 3981200 

90/1  1980300 2574300 3346500 4015800 

00/2  1997400 2596600 3375500 4050600 

10/2  2014500 2618800 3404400 4085200 

20/2  2031600 2641000 3433300 4119900 

  

 
      



WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  

 

  
 16از      10صفحه   آهن  ، راه و زیرسازی راههباند فرودگادستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، 

 1384 / 5 / 10    مورخ  82977/101پیوست بخشنامه شماره  

 

  "الف"مطالعات مقدماتی بهسازی و بهسازی نوع 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  7                                                   جدول 6جدول 

مشخصه   نوع الف
  منطقه

  مقدماتی
  جمع  قسمت دوم  قسمت اول

00/1  478700 988200 591700 1579900 

10/1  492300 1036600 594400 1631000 

20/1  505800 1084900 597100 1682000 

30/1  519400 1133300 599800 1733100 

40/1  533000 1181700 602500 1784200 

50/1  546500 1230000 605200 1835200 

60/1  560100 1278400 607900 1886300 

70/1  573600 1326800 610600 1937400 

80/1  587200 1375100 613300 1988400 

90/1  600700 1423500 616000 2039500 

00/2  614300 1471900 618700 2090600 

10/2  627800 1520200 621400 2141600 

20/2  641400 1568600 624100 2192700 

  

 
  
  



WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  

 

  
 16از      11صفحه   آهن ی راه ، راه و زیرسازهباند فرودگادستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، 

 1384 / 5 / 10    مورخ  82977/101پیوست بخشنامه شماره  

  

  "ج" و "ب"مطالعات بهسازی نوع 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  9                                                جدول 8              جدول 

  نوع ج  نوع ب
  مشخصه منطقه

  جمع قسمت دوم  قسمت اول  معج قسمت دوم  قسمت اول

00/1  1222700849200 2071900168540012811002966500

10/1  12772008523002129500175370012865003040200 

20/1  13317008553002187000182190012919003113800

30/1  13862008583002244500189020012973003187500

40/1  1440700861400 2302100195850013027003261200

50/1  14952008644002359600202670013081003334800

60/1  15497008674002417100209500013136003408600

70/1  1604200870400 2474600216330013190003482300

80/1  16586008735002532100223150013244003555900

90/1  17131008765002589600229980013298003629600

00/2  17676008795002647100236810013352003703300

10/2  1822100882600 2704700243630013406003776900

20/2  18766008856002762200250460013460003850600

  

 
  



WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  

 

 16از      12صفحه   آهن  ، راه و زیرسازی راههباند فرودگا ، تونل ، دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل

 1384 / 5 / 10    مورخ  82977/101پیوست بخشنامه شماره  

  

   "د"مطالعات بهسازی نوع 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  11                                                جدول 10              جدول 

مشخصه   ب-نوع د  الف-نوع د
  جمع  قسمت دوم  قسمت اول  جمع قسمت دوم  قسمت اول  منطقه

00/1  2210400 18166004027000 2835100 2504600 5339700

10/1  2293400182310041165002930100 2513300 5443400

20/1  237640018296004206000 3025100 2521900 5547000

30/1  2459500183610042956003120100 2530600 5650700

40/1  2542500184260043851003215100 2539300 5754400

50/1  2625500184910044746003310100 2547900 5858000

60/1  2708500185560045641003405100 2556600 5961700 

70/1  2791500186210046536003500200 2565200 6065400 

80/1  2874500186850047430003595200 2573900 6169100 

90/1  2957500187500048325003690200 2582500 6272700 

00/2  304050018815004922000 37852002591200 6376400

10/2  312350018880005011500 3880200 2599900 6480100 

20/2  320660018945005101100 3975200 2608500 6583700

                                                          

                                 
  
  



WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  

 

 16از      13صفحه   آهن  ، راه و زیرسازی راههباند فرودگادستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، 

 1384 / 5 / 10    مورخ  82977/101پیوست بخشنامه شماره  

  

 

  "  ه"مطالعات بهسازی مرحله اول نوع . 12جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  1210000 1391300 1572900 1682500 

10/1  1288700 1482200 1674800 1792100 

20/1  1378200 1585100 1790900 1916900 

30/1  1476400 1697500 1917600 2052500 

40/1  1575500 1812300 2047900 2191700 

50/1  1680600 1932800 2184500 2338000 

60/1  1787200 2055000 2322400 2485100 

70/1  1898900 2195300 2467900 2641600 

80/1  2012600 2315500 2617100 2800100 

90/1  2133700 2454000 2773500 2967200 

00/2  2259000 2598200 2936400 3141000 

10/2  2372100 2731100 3084000 3299700 

20/2  2498000 2876700 3247900 3474900 

  

 
  



WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  

 

  
 16از      14صفحه   آهن  ، راه و زیرسازی راههباند فرودگادستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، 

 1384 / 5 / 10    مورخ  82977/101پیوست بخشنامه شماره  

 

  "  ه"مطالعات بهسازی مرحله دوم نوع . 13جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  

مشخصه 
  منطقه

  وهستانک  تپه ماهور  دشت
وهستان ک

  سخت

00/1  3429200 3912100 4381400 4687800 

10/1  3700600 4218700 4725200 5056200 

20/1  3973500 4529900 5073900 5428700 

30/1  4262600 4859600 5441800 5823200 

40/1  4559600 5198300 5821700 6229600 

50/1  4858400 5558500 6202900 6637500 

60/1  5175600 5900000 6602400 7065200 

70/1  5507200 6276900 6935600 7522900 

80/1  5848700 6667200 7467700 7990700 

90/1  6204300 7073000 7921600 8477000 

00/2  6572600 7492500 8391400 8979000 

10/2  6918400 7888200 8809700 9450000 

20/2  7292000 8314100 9284000 9960300 

  

 
  
  



WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  

 

  
  16از      15صفحه   آهن  ، راه و زیرسازی راههباند فرودگادستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، 

 1384 / 5 / 10    مورخ  82977/101پیوست بخشنامه شماره  

  

 

  یلومتر مسیر راهک کوبی و برداشت برای یکردن، میخک پیاده. 14جدول 

  ) یلومتر کریال بر ( 

  الزحمه به ریال حق   شرح ردیف

 2341300  وبی مسیر در دشتکردن، میخکپیاده   1

 3192000  وبی مسیر در تپه ماهورکردن، میخکپیاده   2

 5931500  وهستانکوبی مسیر در کردن، میخک پیاده  3

 10431500  وهستان سختکوبی مسیر در کردن، میخکپیاده   4

5  
برداشت مسیر دربهسازی راه نوع 

 1819800  "ج"و"ب"،"الف"

 1137100   "  ه"و"د"نوع برداشت مسیر دربهسازی راه   6

  

  

ارگـاهی ، موضـوع بخـشنامه       ک رتای نظـا    های منطقه   های این جدول ، ضریب      الزحمه  به حق ) 1تبصره
  .شود  ، اعمال می12/7/1378 مورخ 4156/102-3730/54شماره 

الزحمه مربوط به   مسیر دارای چند ضریب منطقه باشد ، حقکهای مختلف ی چنانچه قطعه) 2تبصره
  .شود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می  هر قطعه 

  

  

  

 

  



WEB:    http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir کترونیکنشانی ال:  

 

 16از      16صفحه   آهن  ، راه و زیرسازی راههنظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگادستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و 

 1384 / 5 / 10    مورخ  82977/101پیوست بخشنامه شماره  

  

  آهن راه زیرسازیپل، تونل، باندفرودگاه ، راه و نظارت عالیه  .15جدول 

  مبلغ برآورد  
  ارک هزینه اجرای 
  میلیون ریال

  حمهالز درصد حق
  

  مبلغ برآورد
  ارک هزینه اجرای 
  میلیون ریال

  الزحمه درصد حق

 0,94 70000 2,47 مترک و 50
100 2,28 80000 0,91 
500 1,86 90000 0,90 
1000 1,70 100000 0,88 
2000 1,55 120000 0,86 
2500 1,51 140000 0,85 
5000 1,37 160000 0,82 
10000 1,25 180000 0,81 
15000 1,17 200000 0,79 
20000 1,12 300000 0,74 
25000 1,09 400000 0,72 
30000 1,07 500000 0,69 
35000 1,04 600000 0,66 
40000 1,01 700000 0,65 
45000 1,00 800000 0,64 
50000 0,99 900000 0,62 
60000 0,96 1000000 0,61 

  

الزحمه خدمات مشاوره با  ، حقفراتر باشد  این جدول باالترین رقم  از ارکهزینه اجرای مبلغ برآورد ه کدرصورتی 
های اجرایی باید درخواست خود را به دفتر امور  در این موارد دستگاه. باشد  فنی قابل اعمال میشورای عالیتصویب 

  . ارسال نمایندشورکریزی  سازمان مدیریت و برنامهفنی 
 

  




