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 بسمه تعالی              
 ریاست جمهوری               

 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
 یس سازمانیر                
 

 84707/101       :شماره 
 های اجرایی و مشاوران  بخشنامه به دستگاه

 1383 /12/5    :  تـاریخ 

 آهن  زیرسازی راهحق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و: موضوع 

 
 

نظام های عمرانی و  داردهای اجرایی طرحنامه استان  آیین قانون برنامه و بودجه،23 ماده به استناد

مورخ    ه14898ت /24525نامه شماره  موضوع تصویب (های عمرانی کشور فنی و اجرایی طرح

طالعات راه و نظارت عالیه الزحمه م ، به پیوست دستورالعمل نحوه تعیین حق)هیأت وزیران4/4/1375

که به تصویب شورای ) االجرا الزم (آهن از نوع گروه اول پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زیرسازی راه

 1/1/1383گردد تا در قراردادهایی که از تاریخ  صفحه ابالغ می16 در  رسیده است، نیزعالی فنی

 انجام 1/1/1383ه که پس از تاریخ  قراردادهای منعقد شدخدماتشوند و همچنین  منعقد می

 . آیدبه اجرا دراست،  شده

رعایت کامل مفاد این بخشنامه ، همراه با موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات  

و شرح خدمات مربوط، ) 29/4/1379 مورخ 842/105-2460/54موضوع بخشنامه شماره ( مشاوره 

 .عمرانی الزامی است های اجرایی و مشاوران در طرح های ستگاهطرف د گردیده، از که قبالً ابالغ

و اجرای  مطالعه و نظارت مشاوران باید متضمن ایمنی  کیفیت و کمیت خدماتگردد،     تاکید می
 .مطلوب باشد

 اقتصادی و و ح، با لحاظ نمودن توجیه فنیسازی طر      چنانچه به ابتکار مشاور و در راستای بهینه
  شود ، ت ابالغی این سازمان انجام خدماتی عالوه بر شرح خدما،دستگاه اجراییبا تایید 

 .یابد مییش افزا%  20تا  الزحمه مطالعات حق
 

 

 
 
 
 

 

 حمید شرکاء

 یس سازمانییس جمهور و ریمعاون ر
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  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 "کارگاهی

 .گردد  اعمال می  تفکیک بخشهب)  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 خصهدرصورتیکه مش 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 مسیر مورد مطالعه ، محاسبه می

 

 نوع مطالعه
 Xت محدوده تغییرا

مطالعه برحسب  مورد مسیر طول جمع(
 )کیلومتر 

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 مطالعات مقدماتی
i       ماهور ، کوهستان ، کوهستان سخت 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   امjکیلومتر  برحسب 
Aijبندی  در طبقه) 13 تا 1های شماره  ت آمده از جدولبدس(مسیر  طول الزحمه واحد  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(  طول قطعه مسیر
 )کیلومتر(

ه شماره قطع
 مسیر

 1 10 3/1 دشت 1578200 15782000
 2 5 5/1 ماهور تپه 2252200 11261000

 3 4 5/1 کوهستان 3708400 14833600
 4 30 7/1 کوهستان 3853900 115617000
 5 4 5/1 ماهور تپه 2726800 10907200

 6 70 8/1 کوهستان سخت 4908100 343567000
 7 2 2 دشت 2201700 4403400

  125جمع  جمع 516371200
 

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

 الزحمه کل حق = 9546/0 *  516371200=  492927948ریال 
 

∑ (=  الزحمه مسیرکل حق
ij

ijijAX Y( 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 16از      2صفحه   آهن دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زیرسازی راه

     12/5/1383     مورخ   84707/101پیوست بخشنامه شماره     

 
 
 
 
 
 
 
 

 :شود ی ممحاسبه جدول زیر و ، باکمک رابطهمورد قرارداد  محل پروژه بهانجام مطالعات میدانی   برایسفر   هزینه 2-1
 

L*E = کل هزینه سفر برای انجام مطالعات برحسب ریال 
 
 

 E         نوع مطالعه E         نوع مطالعه
 2800 )قسمت دوم(بهسازی نوع ب   8750 مقدماتی راه

 35000 )قسمت اول(بهسازی نوع  ج   20650 مرحله اول اصلی

 3500 )قسمت دوم(بهسازی نوع  ج   17850 مرحله دوم اصلی

 42000 )قسمت اول(نوع د الف  بهسازی  8400 مرحله اول فرعی

 4200)مت دومقس(بهسازی نوع د الف   7350 مرحله دوم فرعی

 46200 )قسمت اول(نوع د ب  بهسازی  4550 مقدماتی بهسازی

 4550 )قسمت دوم(نوع د ب  بهسازی  26950)قسمت اول(بهسازی نوع الف 

 19250  بهسازی مرحله اول نوع ه  2800)قسمت دوم(بهسازی نوع الف 

 16100  بهسازی مرحله دوم نوع ه  29050 )قسمت اول(بهسازی نوع ب 
 
 
 
 

 E   سفر برحسب ریال بازای هر کیلومتر واحدهزینه  
 L   از شهر استقرار دفتر مرکزی مشاور تا نزدیکترین شهر در محدوده پروژه مورد مسافت هواییکوتاهترین  
 برحسب کیلومتر قرارداد         

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دشواری و ضریب  ضریب مانع،بندی مسیر   طبقه-3
های اصلی و فرعی، پیاده کردن و میخکوبی، مسیر از نظر شیب زمین  زحمه مطالعات راهال برای محاسبه حق

مسیرهایی که خط . های توپوگرافی آن خواهدبود بندی مسیر، نقشه مبنای طبقه. شود بندی می طبیعی طبقه
 7، بیش از  درصد تپه ماهور7 تا 3 درصد باشد دشت، بیش از3های توپوگرافی آنها تا  بزرگترین شیب درنقشه

 .شود  درصد، کوهستان سخت محسوب می60 درصد کوهستان و بیش از 60تا 
طولی و عرضی و های  نیمرخاست، بااستفاده از  نشده آنها تهیه توپوگرافی برای که نقشه  بندی مسیرهایی  طبقه3-1

 .ور رعایت گرددبندی مذک در این موارد باید مشخصات طبقه. گردد درصورت لزوم بازدید مسیر تعیین می 
 جنگل، باتالق، شالیزار، برکه، تاالب، مانداب و باغ   مانند قسمت یا قسمتهایی از مسیر ، عوارضی اگر در3-2 
 الزحمه مطالعات  حق به 25/1  در این صورت ، ضریب.شود  محسوب می آن قسمت بامانع باشد،   وجودداشته  
  . قابل عمال نیستالزحمه میخکوبی و پیاده کردن مسیر، این بند به حق مفاد .گردد مربوط، اعمال می  
  باتالق، و درمناطقی که دارای 80/1الزحمه میخکوبی و پیاده کردن مسیر درمناطق جنگلی ، با ضریب  حق3-3 
 .شود   محاسبه می40/1، با ضریب  باشند باغیاشالیزار، برکه، تاالب، مانداب   
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ضریب دشواری تا مقدار  باشد،   وجودداشتهزیر  مشکالتترکیبی از  قسمت یا قسمتهایی از مسیر ،  اگر در3-4
الزحمه اعمال  بر حق) برای هر یک از مراحل مطالعات بصورت مجزا(شاور و دستگاه اجرایی م، با توافق 20/1 
 :شود می 

 

یا کمتر از + 45، دمای هوای بیش از منطقهخودرو در  راه دسترسی، ترافیک و ازدحام عدم وجود
 ضرورت، غبار یا آلودگی که نیاز به استفاده از ماسک %70 درجه سانتیگراد، رطوبت بیش از -15

  کیلومتر در ساعت40باشد، باد با سرعت بیش از  داشته
 

 کردن  و همچنین میخکوبی و پیاده) ازجمله در مطالعات بهسازی( در تمامی مطالعات راه  4-3مفاد بند ) تاکید
 .باشد مسیر قابل اعمال می 

 

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

 .الزحمه مطالعه مسیر منظور شده است درحق

 ای را از لحـاظ   های همسان پل قابل استفاده نباشـد و یـا مشـاور طـرح بهینـه         که نقشه  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    نظیر(به ایمنی  ، مسائل مربوط  )شده  مستهلک 

طالعـات پـل بـرای ایـن قسـمت          الزحمـه م    تـوان از حـق      تایید کارفرما مـی    با اجرا پیشنهاد نمایـد ،     
 .نمود استفاده 

 
 سطح سطح و غیرهم های هم  تقاطع-5

الزحمه  سطح بر اساس سه برابر حق سطح و غیرهم های هم  مراحل یک و دو تقاطعالزحمه مطالعات حق
الزحمه پیاده کردن و میخکوبی  همچنین حق. گردد مطالعات مراحل یک و دو راه اصلی محاسبه و پرداخت می

ه و الزحمه پیاده کردن و میخکوبی راه اصلی محاسب سطح بر اساس سه برابر حق سطح و غیرهم های هم تقاطع
، نقاط ممـاس ) Loop(و پیچ ) Ramp ( گیری طول مسیر شیبراهه مبنـای اندازه.  شود جداگانه پرداخت می

 .ها کاربرد ندارد  برای تقاطع2های بند  رابطه. باشد می ) Center Line( روی محـور مرکزی راه 
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  نظارت عالیه-6
آهن ، بر اساس برآورد هزینه اجرای کار و  الزحمه نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه، راه و زیرسازی راه حق

 .شود  بر ارقام آن، محاسبه میC با اعمال ضریب  15بندهای زیر، طبق جدول شماره 

شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کـار بـرای طـرح هـای غیـر                   "رعایت کامل    6-1
 . الزامی است")11/3/1379 مورخ 1295/102-977/54موضوع بخشنامه شماره ( صنعتی 

 الزحمه نحصر به پل، تونل یا پل و تونل باشد ، حق در صورتی که خدمات نظارت عالیه ارجاع شده به مشاور م6-2
  بعالوه ده درصد ، 15 ، از جدول شماره 4-6مربوط، براساس برآورد هزینه اجرای کار، با رعایت مفاد بند  
 .شود تعیین می 

 با دو الزحمه به روش میانیابی خطی  در صورتیکه برآورد هزینه اجرای کار بین دو رقم پیاپی باشد ، درصد حق6-3
 یا بیشتر باشد به 5 باشد ، حذف ودر صورتیکه 5چنانچه رقم سوم اعشار کمتر از . گردد رقم اعشار تعیین می 
 .شود رقم دوم اعشار یک واحد اضافه می 

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

 

2
10011 3 )(/ DC −=

 

هـا و     ، ناشی از تغییـر نقشـه      ) شرایط عمومی پیمان   29موضوع ماده   (درصد تغییر مقادیر کار      ،   در این رابطه   D) الف
 درصـد افـزایش مقـادیر، بـا         .باشـد     مشخصات فنی، به استثنای تغییرات مورد نظر از طرف کارفرما می           
 .گردد نفی منظور می، با عالمت م)سازی در جهت بهینه(عالمت مثبت و درصد کاهش مقادیر 

 . خواهد بود3/1 برابر با C برابر با صفر باشد، ضریب Dبدیهی است، درصورتیکه مقدار ) ب
 

 کاره الزحمه کارهای نیمه  حق-7
در صورتی که خدمات یک قسمت و یا مرحله به مشاوری ارجاع شود که آن مشاور خدمات قسمت و یا مرحلـه   

الزحمـه آن در      ر ارجاع شده مربوط به خدمات مطالعه و طراحی باشد، حـق           قبل را انجام نداده است، چنانچه کا      
 .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 های مکتوب به دستگاه اجرایی ، مشاور عالوه بر ارائه نسخه 
 و دیگر ACAD2000 و Office XPافزارهای  با استفاده از نرم) CD(روی لوح فشرده  طراحی، 
 .باشد ، به دستگاه اجرایی می UTF(Unicode-8( کارفرما، تحت آرایۀ نوشتاری افزارهای مورد قبول نرم 

 

  موارد دیگر-9
های یادشده را برای قراردادهای آتی و  زحمهال ریزی کشور در هر سال نحوه تعدیل حق سازمان مدیریت و برنامه 
 .نماید همچنین قراردادهای منعقد شده تعیین و ابالغ می 

 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 
 16از      5صفحه   آهن دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زیرسازی راه

     12/5/1383     مورخ   84707/101پیوست بخشنامه شماره     

 

 مطالعات مقدماتی راه. 1جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 1808200 2459100 3344300 4180300 

10/1 1847500 2512600 3417100 4271300 

20/1 1886900 2566100 3489800 4362200 

30/1 1926300 2619700 3562700 4453300 

40/1 1965600 2673200 3635500 4544300 

50/1 2005000 2726800 3708400 4635500 

60/1 2044300 2780200 3781000 4726200 

70/1 2083700 2833800 3853900 4817300 

80/1 2123000 2887200 3926500 4908100 

90/1 2162400 2940800 3999400 4999200 

00/2 2201700 2994300 4072200 5090200 

10/2 2241100 3047800 4145000 5181200 

20/2 2280400 3101300 4217700 5272100 
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 مطالعات مرحله اول راههای اصلی.  2جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 1461400 1987500 2703000 3378700 

10/1 1500300 2040400 2774900 3468600 

20/1 1539200 2093300 2846800 3558500 

30/1 1578200 2146300 2918900 3648600 

40/1 1617100 2199200 2990900 3738600 

50/1 1656100 2252200 3062900 3828600 

60/1 1695000 2305200 3135000 3918700 

70/1 1733900 2358100 3207000 4008700 

80/1 1772900 2411100 3279000 4098700 

90/1 1811800 2464000 3351000 4188700 

00/2 1850800 2517000 3423100 4278800 

10/2 1889700 2569900 3495000 4368700 

20/2 1928700 2623000 3567200 4459000 
 

 

 

  
 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

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

     12/5/1383     مورخ   84707/101پیوست بخشنامه شماره     

 

 

 مطالعات مرحله دوم راههای اصلی. 3جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 3473900 4724500 6425300 8031600 

10/1 3510900 4774800 6493700 8117100 

20/1 3548000 4825200 6562200 8202700 

30/1 3585100 4875700 6630900 8288600 

40/1 3622100 4926000 6699300 8374100 

50/1 3659200 4976500 6768000 8460000 

60/1 3696200 5026800 6836400 8545500 

70/1 3733300 5077200 6904900 8631100 

80/1 3770400 5127700 6973600 8717000 

90/1 3807400 5178000 7042000 8802500 

00/2 3844500 5228500 7110700 8888300 

10/2 3881600 5278900 7179300 8974100 

20/2 3918600 5329200 7247700 9059600 

 

 
 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

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

     12/5/1383     مورخ   84707/101پیوست بخشنامه شماره     

 

 

 مطالعات مرحله اول راههای فرعی. 4جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 863900 1123000 1459900 1751800 

10/1 880300 1144300 1487500 1785000 

20/1 896700 1165700 1515400 1818400 

30/1 913200 1187100 1543200 1851800 

40/1 929600 1208400 1570900 1885000 

50/1 946000 1229800 1598700 1918400 

60/1 962400 1251100 1626400 1951600 

70/1 978900 1272500 1654200 1985000 

80/1 995300 1293800 1681900 2018200 

90/1 1011700 1315200 1709700 2051600 

00/2 1028200 1336600 1737500 2085000 

10/2 1044600 1357900 1765200 2118200 

20/2 1061000 1379300 1793000 2151600 

 

 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

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

     12/5/1383     مورخ   84707/101پیوست بخشنامه شماره     

 

 

 مطالعات مرحله دوم راههای فرعی. 5جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

مشخصه 
 نطقهم

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 1504600 1955900 2542600 3051100 

10/1 1519200 1974900 2567300 3080700 

20/1 1533800 1993900 2592000 3110400 

30/1 1548400 2012900 2616700 3140000 

40/1 1563000 2031900 2641400 3169600 

50/1 1577600 2050800 2666000 3199200 

60/1 1592200 2069800 2690700 3228800 

70/1 1606800 2088800 2715400 3258400 

80/1 1621400 2107800 2740100 3288100 

90/1 1636000 2126800 2764800 3317700 

00/2 1650600 2145700 2789400 3347200 

10/2 1665200 2164700 2814100 3376900 

20/2 1679800 2183700 2838800 3406500 

 

 
 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

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

     12/5/1383     مورخ   84707/101پیوست بخشنامه شماره     

 

 

 "الف"مطالعات مقدماتی بهسازی و بهسازی نوع 

 ) ر ریال بر کیلومت( 

 7                                                   جدول 6جدول 

مشخصه  نوع الف
 منطقه

 مقدماتی
 جمع قسمت دوم قسمت اول

00/1 403500 818100 509700 1327800 

10/1 415000 858000 512400 1370400 

20/1 426500 898000 515000 1413000 

30/1 438000 937900 517700 1455600 

40/1 449400 977800 520300 1498100 

50/1 460900 1017700 523000 1540700 

60/1 472400 1057600 525600 1583200 

70/1 483900 1097600 528200 1625800 

80/1 495400 1137500 530900 1668400 

90/1 506800 1177400 533500 1710900 

00/2 518300 1217300 536200 1753500 

10/2 529800 1257200 538800 1796000 

20/2 541300 1297100 541500 1838600 

 

 
 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 
 16از      11صفحه   آهن دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زیرسازی راه

     12/5/1383     مورخ   84707/101پیوست بخشنامه شماره     

 

 "ج" و "ب"ت بهسازی نوع مطالعا

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 9                                                جدول 8              جدول 

 نوع ج نوع ب
 مشخصه منطقه

 جمعقسمت دوم قسمت اول جمعقسمت دومقسمت اول

00/1 1011600 727000 1738600140840011038002512200

10/1 1056600730000 178660014651001109100 2574200

20/1 1101700733000 1834700152180011144002636200

30/1 11467007359001882600157850011196002698100

40/1 1191800738900 1930700163520011249002760100

50/1 1236800741800 19786001691900 11302002822100

60/1 12819007448002026700174870011355002884200

70/1 13269007478002074700180540011408002946200

80/1 1372000750700 2122700186210011461003008200

90/1 14170007537002170700191880011514003070200

00/2 14621007567002218800197550011567003132200

10/2 1507200759600 2266800203220011620003194200

20/2 1552200762600 2314800208890011672003256100

 

 
 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

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

     12/5/1383     مورخ   84707/101وست بخشنامه شماره     پی

 

  "د"مطالعات بهسازی نوع 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 11                                                جدول 10              جدول 

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

00/1 1843400155460033980002369400 2139800 4509200 

10/1 1912400156100034734002448700 2148200 4596900

20/1 1981300156730035486002527900 2156700 4684600

30/1 2050300157370036240002607100 2165100 4772200 

40/1 2119300158000036993002686300 2173600 4859900

50/1 2188300158640037747002765600 2182100 4947700

60/1 2257200159270038499002844800 2190500 5035300

70/1 2326200159910039253002924000 2199000 5123000 

80/1 239520016054004000600 3003200 2207500 5210700 

90/1 2464100161180040759003082500 2215900 5298400

00/2 253310016181004151200 3161700 2224400 5386100

10/2 2602100162440042265003240900 2232800 5473700

20/2 267110016308004301900 3320100 2241300 5561400

                                                         

                                 
 
 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

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

     12/5/1383     مورخ   84707/101پیوست بخشنامه شماره     

 

 

 "  ه"مطالعات بهسازی مرحله اول نوع . 12جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان ه ماهورتپ دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 1013600 1165500 1317600 1409400 

10/1 1079600 1241700 1403100 1501300 

20/1 1154800 1328200 1500600 1606200 

30/1 1237300 1422600 1607100 1720100 

40/1 1320500 1519000 1716500 1837000 

50/1 1408900 1620300 1831300 1960000 

60/1 1498400 1723000 1947100 2083500 

70/1 1592200 1840800 2069400 2215000 

80/1 1687900 1941900 2194800 2348200 

90/1 1789600 2058300 2326200 2488700 

00/2 1895000 2179400 2463100 2634700 

10/2 1990100 2291200 2587200 2768100 

20/2 2096000 2413700 2725100 2915600 

 

 
 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

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

     12/5/1383     مورخ   84707/101پیوست بخشنامه شماره     

 

 

 "  ه"مطالعات بهسازی مرحله دوم نوع . 13جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

خصه مش
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 2826900 3225000 3611900 3864500 

10/1 3051400 3478600 3896300 4169200 

20/1 3277400 3736300 4185000 4477600 

30/1 3516800 4009400 4489700 4804400 

40/1 3762800 4289800 4804200 5140800 

50/1 4010500 4588400 5120300 5479100 

60/1 4273300 4871400 5451300 5833400 

70/1 4548200 5183900 5727800 6212800 

80/1 4831400 5507600 6168800 6600800 

90/1 5126400 5844200 6545300 7004200 

00/2 5432000 6192300 6935100 7420700 

10/2 5719100 6520700 7282500 7811800 

20/2 6029300 6874300 7676300 8235500 

 

 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 
 

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

     12/5/1383     مورخ   84707/101ه     پیوست بخشنامه شمار

 

 

 ر مسیر راهکردن، میخکوبی و برداشت برای یک کیلومت پیاده. 14جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 الزحمه به ریال حق  شرحردیف

 1955900 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در دشت 1

 2665000 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در تپه ماهور 2

 4945300 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان 3

 8690900 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان سخت 4

5 
اشت مسیر دربهسازی راه نوع برد

 1518200 "ج"و"ب"،"الف"

 948600  "  ه"و"د"نوع برداشت مسیر دربهسازی راه  6

 

 

 کارگـاهی ، موضـوع بخشـنامه        ای نظـارت    های منطقه   های این جدول ، ضریب      الزحمه  به حق ) 1تبصره
 .شود  ، اعمال می12/7/1378 مورخ 4156/102-3730/54شماره 

الزحمه مربوط به  های مختلف یک مسیر دارای چند ضریب منطقه باشد ، حق عهچنانچه قط) 2تبصره
 .شود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می هر قطعه 

 

 

 

 

 



WEB:    tec.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 16از      16صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راه

     12/5/1383     مورخ   84707/101پیوست بخشنامه شماره     

 

 آهن راه زیرسازیپل، تونل، باندفرودگاه ، راه و ظارت عالیه ن .15جدول 

 مبلغ برآورد 
  هزینه اجرای کار
 میلیون ریال

 الزحمه درصد حق
 

 مبلغ برآورد
  هزینه اجرای کار
 میلیون ریال

 الزحمه درصد حق

 0,72 70000 1,9  و کمتر50
100 1,75 80000 0,7 
500 1,43 90000 0,69 
1000 1,31 100000 0,68 
2000 1,19 120000 0,66 
2500 1,16 140000 0,65 
5000 1,05 160000 0,63 
10000 0,96 180000 0,62 
15000 0,9 200000 0,61 
20000 0,86 300000 0,57 
25000 0,84 400000 0,55 
30000 0,82 500000 0,53 
35000 0,8 600000 0,51 
40000 0,78 700000 0,5 
45000 0,77 800000 0,49 
50000 0,76 900000 0,48 
60000 0,74 1000000 0,47 

 

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

 . ارسال نمایندریزی کشور سازمان مدیریت و برنامهفنی 
 

 


