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 شگفتاریپ

های  بهای تجميعی و با توجه به تجربيات سال های عمرانی شهری از تدوین و انتشار فهارس اندرکاران طرح با عنایت به استقبال دست

و با همت و همکاری سازمان زیباسازی های ارزشمند کارشناسان و کسب نظرات مشاوران و پيمانکاران همکار شهرداری  گذشته، راهنمایی

تدوین گردید  0911های سه ماهه چهارم سال  اساس قيمتبهای حاضر بر فهرست، مشاور فنی و مهندسی شهر تهران شهر تهران و سازمان

 مورد استفاده قرار گيرد.در حوزه حذف زواید و پيرایش شهری ها و نيز ارجاع کارهای پيمانکاری  ریزی پروژه تا برای عمليات بودجه

سازمان زیباسازی شهر و به خصوص  های مختلف، در ستاد و مناطقتجربيات اجرایی بخش با بکارگيری از دانش ودر تهيه سند حاضر 

 این سندبرداری به بهترین شکل ممکن در است تا کليه موارد مورد نياز در تهيه و بهره شدهدر قالب جلسات مستمر فنی تالش و تهران 

حذف زواید و های  با توجه به ماهيت متفاوت پروژه ين گردد.دور تضمالمقگنجانده شده و با اتخاذ تدابيری، حسن انجام تعهدات، حتی

رسيد. به منظور  های شهری ضروری به نظر می بهایی با محوریت این موضوع جهت استفاده در پروژه ، ضرورت تدوین فهرستپيرایش شهری

سازی  ین سند حاضر تالش گردیده است تا با یکپارچهتامين این هدف و در راستای تطابق هرچه بيشتر با نظام فنی و اجرایی کشور، در تدو

 از اینبه کارگيری چگونگی های فهارس نظام فنی و اجرایی کشور و همچنين با تدوین شرایط  ردیف برخی سازی و استفاده از و فشرده

های  های احداثی را جهت پروژه پروژه های بکارگيری از ردیف و برداری بهره امکان ،جدید های ردیف و در موارد الزم اضافه نمودن ها ردیف

 نمود. مهياشهری  و حذف زواید نگهداشت

شورای فنی شهرداری تهران اميدوار است که با دریافت نظرات کارشناسان و مدیران شهرداری، مدیران طرح، مهندسان مشاور و پيمانکاران، 

اميد است در فضای همکاری صميمانه و با همکاری مهندسان و مدیران  ها تصویب و ابالغ نماید. در آینده اسناد مشابهی را در سایر زمينه

اميد است با دریافت باز خورد و سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران بگشایيم.  اندرکار بتوانيم راهی به سوی توسعه و پياده دست

 در سطح شهر تهرانرتقای کيفی و کمی در ارائه خدمات های بعدی، شاهد اها در ویرایشکاربست اسناد در آینده نزدیک و منظورکردن آن

  باشيم.
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 0صفحه: 

 

 
 

 
 دبرالعمل کاردستور

 

های شهری به منظور انجام عمليات مرمت، پيرایش و حذف زواید حذف زواید و پيرایش جدارهپایه بهای واحد  فهرست .0

 ،رو پيش شامل دستورالعمل کاربردسازمان برنامه و بودجه کشور تدوین گردیده و  55های شهری، منطبق با نشریه شماره  جداره

 : باشد می ریبها، به شرح ز فهرست یها وستيو پ ها فیواحد رد یها، شرح و بها مقدمه فصل ،اتيکل
 یسرالبا یها نهیم هزقالشرح ا( 0 وستيپ
 کارگاهدن يدستورالعمل تجهيز و برچ( ۲ وستيپ
 کارهای جدید( 9 وستيپ

 کار ریبها و مقاد  فهرست هيتهار و ک یاجرا نهیهز برآورد. نحوه ۲

پيرایش و حذف عمليات مرمت،  یکارها یعموم اقالمشده است که  هيته یبها به نحو فهرست نیا یها فیشرح رد .۲-0

آن با شرح  اقالمکار باشد، که  ازيمورد ن ای ویژه ییو اجرا یکه مشخصات فن یرا پوشش دهد. در موارد های شهری زواید جداره

 دیجد فیگروه مربوط، با شماره رد یو در انتها هيته ،اقالمآن  یمناسب برا فید، شرح ردکنبها تطبيق ن فهرست نیا یها فیرد

 یشوند. الزم است مشخصات فن یم دهيدار نام ستاره یها فیستاره مشخص و به عنوان رد عالمتبا  ها، ردیف نیشود. ا یدرج م

اساس و بر قيمت هیبا روش تجز دار، هستار یها فید ردواح یی درج شود. بهاصخصو فنی مشخصات دفترچه در دار ستاره اقالم

پرداخت  یبرا یگاه دستورالعملشود . هر یمحاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج م ،فهرست نیا یمبناه دور یها متيق

 شود. می اضافه دیدمقدمه فصل مربوط با شماره ج یو به انتها هيزم تهال متنباشد،  ازيدار مورد ن  ستاره یها فیرد

 تهران شهر در شهری های جداره زواید حذف و پيرایش مرمت، عمليات انجام به محدود صرفاً حاضر بهای فهرست کاربرد دامنه تبصره:

های  بها، کليه ردیف کاربرد نخواهد داشت. در قراردادهای منعقد شده با استفاده از این فهرست شهریهای  پروژهسایر بوده و در 

 گردند. بهای حاضر )حتی درصورت عدم درج در برآورد هزینه اجرای کار یا اسناد مناقصه( منضم به پيمان محسوب می فهرست

با توجه به های هر فصل  ردیف د،یجد یها فیو امکان درج رد ازيمورد ن یها  فیبه رد یور سهولت دسترسظبه من .۲-۲ 

 نهشامل  ،بها فهرست یها فیاره ردمش .شده است کيبا شماره مشخص تفک یا انهجداگ یها لفص ریها با ز آنها، به گروه تيماه

 ریز ایشماره گروه  یشماره فصل، دو رقم بعد بعددو رقم سه رقم اول شماره کد فهرست، از سمت چپ،  بيرقم است که به ترت

 .اختصاص داده شده است فصل ریز ایدر هر گروه  فیبه شماره رد ،ل و دو رقم آخرصف

 هایی یا ردیف فیواحد رد یاز بها یآن را به صورت درصد ی، بهاها فصلا مقدمه ی اتيکه در کل اقالمیاز  کیهر  یبرا .۲-9

واحد آن  یشود و بها ینيب شيبا شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پ یا جداگانه فیرد دیبا، تاس هتعيين شد گر،یروش د یا

لم از ق کید واح یبها نييتع یکه برا یشده درج شود، در صورت ادی فیدر مقابل رد د،گرد یشده محاسبه م نييکه به روش تع

در این حالت عمل خواهد بود.  مالکبها سرکا یاضافه  یشده باشد، جمع جبر ینيب شيکسر( بها پ ای) اضافه کیاز  شيکار، ب

 شوند.یمحسوب م هیپا یها فیم ردالاق نیا

درج شده  شواحد هستند، به رو یبها موجود است، اما بدون بها فهرست نیها در ا که شرح آن ییها فیواحد رد یبها .۲-0

 .شوند یمحسوب مدار  ستاره یها فیرد زين اقالم نیشوند و ا یم نييتع 0-۲در بند 

 موضوع بند هیرپاغي یها فیواحد رد یو بها( ستاردار )اقالم  ۲-0وع بند ضمو هیپاريغ یها فیواحد رد یشرح و بها .۲-5

 .رسدب کارفرما بیبه تصو ،کار یاجرا نهیبرآورد هز یهنگام بررس دیبا، ۲-0

نسبت به جمع  ،دار ستاره یاه فیجمع مبلغ برآورد ردشود، چنانچه  یواگذار م یعموم مناقصه قیکه از طر ییدر کارها .۲-6

 (91) یاز س شتريرشته، ب نیدر ا ،کارگاه دنيو برچ زيتجه نهی( بدون اعمال هزهپایريو غ هیبها )پا فهرست یها فیمبلغ برآورد رد

دار در آن رشته را، پس  ستاره یها فیرد تمامیواحد  یقبل از انجام مناقصه، شرح و بها ییاجرااست دستگاه  الزم ،باشددرصد 

 بیو تصو یدگيارسال دارد تا پس از رس شهرداری تهران یفن یشورا خانهريبه دب ،مربوط متيق هیهمراه با تجز ،بیاز تصو

شوند،  یم اگذارمناقصه و فاتیا ترک تشریمحدود  مناقصه قیکه از طر یی. در کارهارديعمل قرار گ مالک فنی یتوسط شورا

 .( درصد خواهد بود01ده )و  (05)پانزده  بيشده به ترت ادیسقف 
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 ،ریز یها نهیهز ،مربوط به آن دار ستاره یها فیرد وبها  فهرست نیا یها فیواحد رد یبرآورد، به جمع بها هيهنگام ته .۲-7

 شود. یعمال ما، 8-۲ده در بند ش نييتع روشطبق 

که به صورت ترک  ییکارها یو برا 00/0شوند، برابر  یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها یبرا یسراالب بیرض .۲-7-0

به عنوان  یسرباال بیم ضراقالباشد. شرح  یم 91/0برابر  ،شوند یواگذار م (مناقصه یبرگزارزام به عدم ال ایو )صه قمنا فاتیتشر

 .درج شده است 0 وستيپ درراهنما 

 00/0در هر حالت برابر با دار( که مربوط به خرید تجهيزات باشد  های غيرپایه )اقالم ستاره برای ردیفتبصره: ضریب باالسری 

 باشد. می

 .۲ وستيارگاه مطابق دستورالعمل پک دنيو برچ زيتجه نهیهز .۲-7-۲

و بر  شدهمحاسبه  یو مشخصات فن ییاجرا یها آن بر اساس نقشه اقالمر کار، مقادیر ه یاجرا نهیبرآورد هز یبرا .۲-8

 یبها ،واحد ،که شامل شماره، شرح فهرستیشود.  یم یريگ اندازه ،مربوط هیپاريغ یها فیبها و رد فهرست نیا یها فیحسب رد

 شود. یم هياست، ته ها فیمقدار و مبلغ رد ،واحد

مربوط به هر  یها فیاست. از جمع مبلغ رد فیواحد آن رد یرب مقدار در بهاضحاصل  فیرد هر غمبل ،فهرست نیدر ا

 یسراالب بی. ضردیآ یکار مورد نظر، به دست م یبها برا فهرست یها فیرد غها، جمع مبل و از جمع مبالغ فصل ،صلفمبلغ  ،فصل

کار خواهد  یاجرا نهیبرآورد هز جه،ينت .شود ی، به آن اضافه مکارگاه دنيو برچ زيتجه نهیو هز شده ضربها  فیبه جمع مبلغ رد

شده، به عنوان  هيمه شده، مجموعه تهضميبها  فهرست 9الی  0 یها ستويها و پ مقدمه فصل ات،يلکشده،  ادیبود. به مدارک 

 .شود یم دهيار(، نامک یاجرا نهیبرآورد هز) منضم به پيمان کار ریبها و مقاد هرستف

هر  یها و به طور کل آن هيو منبع ته زاتيکامل مصالح و تجه، مشخصات دیکننده برآورد با هيواحد ته ایمهندس مشاور  .9

داشته  ینسبت به آن آگاه متيق شنهاديارائه پ یبرا مانکاريمؤثر بوده و الزم است پ متيق ظرها را که از ن درباره آن یتعاالنوع اط

  .درج کند مانيپ یخصوص یو در مشخصات فن هيباشد، ته

 .باشند بهای سازمان برنامه و بودجه کشور می جدول شماره یک، قابل انطباق با فهارسبهای حاضر براساس  فصول فهرست .0
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 بها با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول تطبیقی فصول فهرست .1 جدول

 ردیف
 بهای فهرستشماره فصل 

 های شهریحذف زواید و پیرایش جداره

 بها و شماره فصل مرجع در فهرست

 اجرایی کشورنظام فنی و 

 شماره فصل بها فهرست

 اول ابنيه فصل اول )عمليات تخریب، برچيدن و پاکسازی( 0

 دوم ابنيه فصل دوم )عمليات خاکی با دست( ۲

 سوم ابنيه فصل سوم )عمليات خاکی با ماشين( 9

 پنجم ابنيه بندی غيرفوالدی(فصل چهارم )قالب 0

 ششم ابنيه داربست(بندی فوالدی و فصل پنجم )قالب 5

 هفتم ابنيه فصل ششم )کارهای فوالدی با ميلگرد( 6

 هشتم ابنيه فصل هفتم )بتن درجا( 7

 نهم ابنيه فصل هشتم )کارهای فوالدی سنگين( 8

 یازدهم ابنيه ریزی(فصل نهم )آجرکاری و شفته 1

 دوازدهم ابنيه چينی(ساخته و بلوکفصل دهم )بتن پيش 01

 سيزدهم ابنيه کاری رطوبتی(یازدهم )عایقفصل  00

 بيست و پنجم ابنيه فصل دوازدهم )رنگ آميزی( 0۲

 شانزدهم ابنيه فصل سيزدهم )کارهای فوالدی سبک( 09

 هفدهم ابنيه فصل چهاردهم )کارهای آلومينيومی( 00

 هجدهم ابنيه فصل پانزدهم )اندودکاری و بندکشی( 05

 نوزدهم ابنيه چوبی(فصل شانزدهم )کارهای  06

 بيستم ابنيه های سراميکی(کاری با کاشیفصل هفدهم )کاشی 07

 بيست و یکم ابنيه پوش بتنی(فصل هجدهم )فرش موزایيک و کف 08

 بيست و دوم ابنيه فصل نوزدهم )کارهای سنگی با سنگ پالک( 01

 بيست و سوم ابنيه فصل بيستم )کارهای پالستيکی و پليمری( ۲1

 بيست و چهارم ابنيه فصل بيست و یکم )شيشه و نصب آن( ۲0

 تاسيسات مکانيکیرشته  تاسيسات مکانيکی فصل بيست و دوم )تاسيسات مکانيکی( ۲۲

 تاسيسات برقیرشته  تاسيسات برقی فصل بيست و سوم )تاسيسات برقی( ۲9

 ابنيهرشته  ابنيه تجهيز و برچيدن کارگاه ۲0
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 هستند.  گریکدیو مکمل  کيقابل تفک ريغ یها، اجزا فیها و شرح رد مقدمه فصل ات،يمفاد کل .0

 یبلکه بها ست،يکننده مشخصات کامل کار ن نييتع ییبه تنها ات،يها و کل لفصو شرح درج شده در مقدمه  ها فیشرح رد .۲

 نييانجام شود و با مشخصات تع یو مشخصات فن شهنق طبقاست که کار،  پرداختقابل  یها در صورت فیاز رد کیواحد هر 

 مورد نظر مطابقت داشته باشد. فیبها و رد فهرست نیشده در ا

های  انجام عمليات مرمت، پيرایش و حذف زواید جدارهمربوط به  یکارها یاجرا نهیبها، متوسط هز فهرست نیا یها قيمت .9

مصالح مورد  نيتام همچنينو ابزار و  ، تجهيزاتآالت ماشين ،یانسان یروين یريو به کارگ نيتام یها نهیبوده و شامل هزشهری 

کامل کار است.  یاجرا ،یمصالح و به طور کلاتالف  ،رگاهمصالح در کا ییجا ، جابهیحمل و بارانداز ،یري، بارگتهيهشامل  ازين

 .ده استش ينیب شيفهرست بها پ نیا یها فیواحد رد یبر حسب مورد( در بها) اندازی هو را شیآزما نهیهز

گونه  چياست. ه ینقشه و مشخصات فن طبقانجام کار،  یبرا یاملک های قيمت ،بها فهرست نیا یها ردیف متيق .0

 ،عبيه سوراخت ،یا طبقات ا ارتفاعیعمق  ،نيزم یسخت شبکاری، ها آمده است )شامل آنچه در مشخصات و نقشه بابت ییبها اضافه

 یبها برا فهرست نیا ، جز آنچه به صراحت در(کند مخصوص ایتر  کار را مشکل یکه اجرا گریو موارد د اندازیبار ،حمل ،یريبارگ

 .ستيشده است، قابل پرداخته ن ینيب شيپ اهب اضافه یاها بآن 

م به ضکار من یاجرا نهیکه در برآورد هز یکارگاه، در صورت دنيو برچ يزتجه نهیو هز یسرالبا ضریب. مبلغ مربوط به 5

در برآورد مبالغ  ها نهیا هزی اه بیضر نیا ینيب شيدر صورت عدم پ گریاست. به عبارت د پرداختر شده باشد، قابل ظومن مانيپ

 .باشد یمن پرداختقابل  نآبه  مربوط

آن  سهیا مقای گر،ید یها بها با فهرست فهرست نیا سهیا مقای گر،یکدیبها با  فهرست نیا یها فصل سهیاز مقا یريگ جهيبا نت .6

قابل  ،شده است نييبجز آنچه به صراحت تع اضافیوجه  گرید سهیهر نوع مقا ای، قيمتا استناد به تجزیه یروز  یها متيبا ق

 نيست.پرداخت 

. باشد یم مانيپ یخصوص یا مشخصات فنیو  یعموم یبها، مشخصات فن فهرست نیدر ا یمنظور از مشخصات فن .7

دوم و حسب مورد  نظرتجدید  - 55شماره  هینشر یساختمان یکارها یعموم ینمشخصات ف بيبه ترت یعموم یمشخصات فن

باشد. مشخصات  یم نظرمورد  یا فناوریمربوط به مصالح  یو پس از آن استانداردها کشورسازمان برنامه و بودجه  اتینشر ریسا

 یها نقشه مان،يو حسب مورد در پ هيمربوط توسط مهندس مشاور ته یها دستورالعمل مطابقر ضرورت و ببنا  یخصوص یفن

 .شود یدرج م ابالغی یا دستورکارهای ییاجرا

و  II ،III ،IVبابت استفاده از سيمان تيپ  .پرتلند است مانيمشخص نشده است منظور س مانيس نوعکه  ییها فیدر رد. 8

V گيرد. بهایی تعلق نمی اضافه 

 نهیاست. هز مانکاريآالت به عهده پ راقی هيته ،یچوب یو کارها یومينيآلوم یسبک، کارها یفوالد یکارها یها در فصل .1

 نیشود. ا یپرداخت م مانکاريبه پ باالسری بیکارفرما با اعمال ضر دیيمورد تا شبر اساس فاکتور فرو آالت یراقو حمل  هيته

 .رديگ یبه آن تعلق نم مانيپ یها یبضر ریآحاد بها نبوده و سا لیمشمول تعد نهیهز

حمل  نهیهز و بها منظور شده فهرست نیا یها فیرد متيمصالح در ق یباراندازو  لومتريک 91 تاحمل  ،یريبارگ نهی. هز01

 محل در انسانی نيروی هزینه و کار ابزار و آالت ماشين جایی جابه هزینه .مازاد بر این باید در پيشنهاد قيمت پيمانکار لحاظ گردد

 .تاس شده منظور بها های این فهرست قيمت در عمليات، انجام

 .نافذ است زيساخته ن شيبتن پ یشده است، بر حسب مورد برا ینيب شين درجا پتب که در مقدمه فصل یعموم طیشرا .00

دستگاه  دیيقبل از سفارش به تا ،یبا مشخصات فن قيبطاز نظر ت دیبا از،يمورد ن زاتيمصالح و تجه یکاتالوگ فن اینمونه  .0۲

 .گردد وضعيت منظور می ها در صورتو در صورت تایيد آن موارد، انجام کار با آن برسد نظارت
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کارها و دستور ،ییاجرا یها ابعاد درج شده در نقشه طبقانجام شده، که  یکارها، بر اساس ابعاد کارها یريگ اندازه .09

در  یريگ اندازه یبرا یا ژهیکه روش و ی. در مواردرديگ یصورت م ها، فصلو مقدمه  اتيبا توجه به مفاد کل ،ا استه مجلس صورت

 .شود یشده انجام م نييبه روش تع یريگ اندازه ،شده است ینيب شيبها پ فهرست نیا

یا آهن  لگرديمانند نصب م ست،ين سريم اًها بعد کامل آن یشود و امکان بازرس یم دهيکه پس از انجام کار پوش یاتيعمل .00

شدن، با  دهيکار و قبل از پوش یاجرا نيو دستورکارها، ح یمشخصات فن ،ییاجرا یها ها با نقشه مطابقت آن دیبا ،گم کردن

 صورت جلسه شود. ورمشا دستگاه نظارت یا مهندس

 شود. یمنور و پرداخت نظم بهای حاضر تهيه شده براساس فهرست یها تيوضع در صورتکار،  یمصالح پا .05

 کند.  یها را مشخص م تالمورد استفاده در انواع م مانيمقدار س ۲جدول  .06
 

 در مترمکعب مالت لوگرمیها بر حسب ک در مالت مانیمقدار س -2 جدول

 دوغاب سيمان معمولی 0:9مالت ماسه سيمان  0:0مالت ماسه سيمان  0:5مالت ماسه سيمان  0:6مالت ماسه سيمان  شرح

 091 961 ۲85 ۲۲5 ۲11 مقدار سيمان

 شرح
 مالت موزائيک

5/۲ :5/۲: 0 

 مالت موزائيک

۲ :5/0: 0 
 0:9:0۲مالت باتارد  0:۲:1مالت باتارد  مالت ترميمی

 001 091 011 051 951 مقدار سيمان

 شرح
مالت ماسه بادی و 

 0:0سيمان 

مالت ماسه بادی و 

 0:9سيمان 

 مالت سيمان پودر

سنگ خاک سنگ 

0:0:9 

دوغاب سيمان سفيد، 

برای  0:0پودرسنگ

بندکشی سنگ پالک و 

 کاشی سراميک

سفيد، دوغاب سيمان 

برای  0:6خاک سنگ 

بندکشی موزائيک 

 فرنگی

 ۲۲5 011 911 961 ۲85 مقدار سيمان
 

 بایست موارد زیر مورد توجه قرار گيرد: در تنظيم صورتجلسات عالوه بر رعایت ضوابط مربوط، می .07
ههای اجرایهی، مشخصهات    صورتجلسات در موارد تعيين شده در پيمان، باید در حين اجرای عمليات و براساس نقشهه  -07-0

 فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی و دستورکارها تهيه شوند و شامل اطالعات زیر باشند:

نام کارفرما، دستگاه نظارت، پيمانکار، شماره و تاریخ پيمان، موضهوع پيمهان، تهاریخ عمليهات اجرایهی و شهماره و تهاریخ         -

 صورتجلسه.

 موضوع صورتجلسه. ذکر دالیل و توجيهات فنی الزم برای اجرای کار -

ارائه توضيحات کافی و ترسيم نقشه با جزئيات کامل و بيان مشخصات فنی کار )شهامل محهدوده عمليهات اجرایهی، نهوع       -

 عمليات اجرایی و ...(.

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عمليات و مستندسازی تصویری پروژه. -
دستگاه نظارت و کارفرما برسد. تمامی صورتجلسات باید توسط کارفرما بهه   صورتجلسه باید به مهر و امضای پيمانکار، -07-۲

دستگاه نظارت و پيمانکار برای اعمال در صورت وضهعيت بهه همهراه موضهوع کهار و جهداول خالصهه مقهادیر ابهالغ شهود. ابهالغ            

ههای دسهتگاه نظهارت و    وليتسازی مدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسه  صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند

 کاهد. پيمانکار نمی

تاریخ تهيه و تنظيم صورتجلسات باید با زمان اجرای عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشهد. صورتجلسهات    -07-9

 باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تهيه و تنظيم، توسط کارفرما ابالغ گردد.

 باشد. بل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمیهرگونه پرداخت به پيمانکار ق -07-0

در  7/1تبصره: صورتجلسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تایيد دستگاه نظارت قهرار گرفتهه باشهد، بها اعمهال حهداکثر ضهریب        

 گردد. صورت وضعيت لحاظ می
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 و سهاخته  نيمهه  یها  شهده  ساخته اتادو و مواد و مصالح توليد مراکز محل مانند ثابت تجهيزات و تأسيسات استقرار . محل08

 تایيهد  بهه  اجرایی اقدام هر از قبل باید ها آن نظایر و موقت های کمپ و آالت ماشين موقت استقرار و تجهيز کارگاه محل همچنين

 .صورتجلسه شود و رسيده نظارت دستگاه

 محاسبه شده است. 0911سه ماهه چهارم سال  یها يمتق یبها بر مبنا فهرست نی. ا01
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 و پاکسازی برچیدن ،عملیات تخریب . اول فصل

 الزامات عمومی - مقدمه
 

 یهابگونه  چياست و ه تيانجام کار در هر ارتفاع، هر عمق، به هر شکل و هر موقع یفصل، برا نیا یها فیواحد رد یبها. 0

 .ستيقابل پرداخت ن ،راحت مشخص شده استصآنچه به  یبابت صعوبت کار به استثنا یا جداگانه

ها، تيرها، دیوارهای برشی و سایر  ستونها،  ای مانند پی های این فصل، بتن اجزای سازه ای در ردیف. منظور از بتن سازه۲

ای، عناصر بتنی مسلح یا غيرمسلحی باشد که حمل بار ناشی از ساختمان را برعهده دارند. منظور از بتن غيرسازه اجزای مشابه می

اختمانی را باشند که حمل بار ناشی از سایر عناصر س های بتنی و اجزایی از این دست میهای بتنی، فالشينگبانمانند سایه

ای در ساختمان را برعهده ها وارد شده و وظيفه انتقال به سایر عناصر سازه برعهده نداشته و تنها بار ثقلی ناشی از خود به آن

 دارند. 

 مجزا مرحله دو جداگانه و در ها و به صورت کارفرما، مستقل از آن دستورکار کتبیدر صورتی که زیرسازی انواع تابلوها با . 9

 شود.پرداخت می 00110150۲از ردیف  برچيدن زیرسازیده شود، بهای برچي

هایی هستند که به صورت یکپارچه و پيوسته همراه های مربوط به فصل حاضر، زیرسازی. منظور از زیرسازی در شرح ردیف0

 شوند.ها جدا میبا اجزای مد نظر عمليات اجرایی، از بدنه ساختمان

های برق ها و سيمکابل باید ،از این قبيلمواردی ژکتورها و وپر ،های روشناییانواع تابلوها یا چراغآوری در برچيدن و جمع. 5

 شوند. سازی  ایمن ، ساماندهی وآوریجمع ،از روی نمامربوط 

های د فيزیکی و بصری روی جدارهآوری انواع زیرسازی و حذف زوایمعکاری و جموارد مربوط به برچيدن و برش . در6

پيمانکار موظف است تا هرگونه خطر در ارتباط با ریزش یا سقوط یا سرگير بودن موارد یاد شده را با استفاده از ابزار و  ،هریش

 برطرف نماید. استانداردهای مصالح و روش

کليه ملزم به انجام  مانکاريپ ،این فصلهای  موضوع ردیف آوری و تخریبر کليه عمليات مربوط به برچيدن، جمعد. 7

صرفاً در بابت  نیاز ا یپرداخت اضاف باشد. هرگونه می یحفاظت اتيعملهرگونه و انجام  یمنیا نيبه منظور تأمهای الزم  اقدام

بایست در  پذیر بوده و مازاد بر آن می های مرتبط در تجهيز و برچيدن کارگاه و تا سقف مبلغ مندرج در قرارداد امکان قالب ردیف

های تجهيز و برچيدن  الذکر خارج از ردیف نکار لحاظ گردد. هرگونه پرداخت جداگانه درخصوص موارد فوقبهای پيشنهادی پيما

 .باشد کارگاه ممنوع می

های  ، هزینهجلسه به مالک بنا تحویل داده شوند صورت با تنظيم بایدهای شهری هرگونه اقالم برچيده شده از جداره. 8

درصورتی که به هر  .بهای حاضر لحاظ گردیده است های فهرست کارگاه به مالک در بهای ردیفمربوط به تحویل اقالم در محل 

ابالغی دستگاه نظارت نسبت به با هماهنگی و بر اساس دستورکار  دعلتی امکان تحویل به مالک وجود نداشته باشد، پيمانکار بای

جایی و تحویل اقالم به  های مربوط به حمل، جابه ، هزینهقدام نمایدا و اخذ رسيد تحویل کاال به انبار کارفرماتحویل اقالم یادشده 

 بهای حاضر لحاظ خواهد گردید. های مندرج در فصل سوم فهرست انبار کارفرما از ردیف

اقالم  صورتجلسه تحویل تنظيم نيازمندهای برچيدن و حذف زواید شهری موضوع فصل حاضر،  پرداخت بهای ردیف. 1

بایست، ضميمه صورتجلسات  باشد. تصویر صورتجلسات تحویل اقالم برچيده شده می میکارفرما انبار ک یا به مال برچيده شده

 باشد. مجاز نمی ،تنظيم صورتجلسات انجام کار و پرداخت بابت کارهای فاقد صورتجلسه تحویل .انجام کار گردد

ل، شامل انواع در و کدر و پنجره به هر نوع و ش دنيبرچ یبرا 001101505و  001101510، 001101019ی ها فیرد. 01

ا یکه در  یباشد و در صورت یت مآال قرایبا هر نوع  شهيبدون ش شه،يش یدارا ی،یاللو ،ییکشو ،جداره دو ،جداره کی یها پنجره

 .رديگ رارتواند مورد استفاده ق یمن یکيتفک یها فیرد ،شود دهيبرچ آالت یراقپنجره، همراه با 

حاضر، هزینه حمل و جابجایی دستی اقالم  فصل 6و  5، 0های  های با واحد مترطول یا مترمربع در گروه . در بهای ردیف00

 برچيده شده به هر فاصله لحاظ گردیده است.
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 1الزامات گروه 

 .باشد میای ، سطوح بتنی سازه001101018الی  001101016های در ردیفمد نظر سطوح بتنی . 0

 نييتع، 001101018الی  001101016 یها فیو سنگ، حسب مورد از رد کیيدر موزا اريش جادیا اتيعمل یبها. ۲

 .گردد یم

های با  ، سوراخ001101010الی  001101010های  های سطوح بنایی، بتنی و بتن مسلح موضوع ردیف کاری در سوراخ. 9

 شود. های تخریب منظور می بهای آن حسب مورد طبق ردیفمترمربع به عنوان تخریب تلقی شده و  0/1سطح مقطع بيش از 

اه نظارت برسد. در ، باید قبل از اجرا به تایيد دستگ001101018تا  001101015های  . ابعاد شيار مورد نياز در ردیف0

مترمربع سانتی 51به بيش از  001101015ای موضوع ردیف  صورت افزایش سطح مقطع شيار در سطوح بنایی یا بتنی غيرسازه

به عنوان تخریب تلقی شده و بهای آن ، مترمربع سانتی 011به بيش از  001101018ای موضوع ردیف  و در سطوح بتنی سازه

 شود. های تخریب منظور می حسب مورد طبق ردیف

 

 2الزامات گروه 

 مالکشود و  یانجام نم یا پرداخت جداگانه ،سطوح یرو یها پوشش ایاندود  یبرا ی، به طور کلییوح بناطس بیتخردر . 0

 باشد. یآن م یا پوشش رویو  اندودسقف به انضمام ضخامت  ای واریسقف، پشت تا پشت د ای واریضخامت د یريگ اندازه

 گردد.منظور نمی 001101۲1۲، ردیف 001101۲19ردیف  نمودنبا لحاظ . ۲

 شود. یور مظمن هشدچيده مصالح  یرظاهبر حسب حجم  ،دستگاه نظارتدر صورت دستورکار  001101۲16 فیرد یبها. 9

 

  3الزامات گروه 

 شود. ، برحسب مترمربع سقف، محاسبه می001101918. بهای ردیف 0

 

 4الزامات گروه 

 است. ( های ناشی از اعوجاج )بدون احتساب افزایش ، تصویر افقی سقف شيروانی001101010در ردیف سطح مالک عمل . 0

کاربرد داشته و  که برای پوشش زیرین سقفباشند  میهای نازکی  چوب ،00110101۲چوبی در ردیف  الپهمنظور از . ۲

 .اند های گردی است که در راستای طول نصف شده تير شامل

بين عناصر چوبی و در  ، مساحت نمایان خرپا با احتساب فضای خالی ما00110101۲منظور از واحد مترمربع در ردیف . 9

 شود.ها محاسبه میمساحت تصویر افقی آن ،هاالپه مورد

شده  ینيب شيشونده، پ فتال چتصبا هر نوع مصالح با ا وارید ایپوشش سقف، کف  نيدبرچ یبرا، 001101017 فیرد. 0

 است.

 

 5الزامات گروه 

شود و تک یا دوبل بودن نعل درگاه، در نحوه  درگاه محاسبه می صرفاً براساس طول نعل 001101510ردیف  بهای. 0

 محاسبه احجام عمليات اجرایی تاثيری ندارد.

 ورق است. برچيده شده سطح، 00110151۲گيری ردیف در اندازهسطح مالک عمل . ۲

بهای  ،کيلوگرم باشد ۲5بيش از  ،001101515 ردیفموضوع شده  آوری زواید فلزی جمعاز  قطعهصورتی که وزن هر  در. 9

 .گردد و منظور می محاسبه، 001101516با استفاده از ردیف  به طور کامل حسب وزن قطعه برچيده شده و عمليات اجرایی

بهای عمليات اجرایی به اسکلت فوالدی،  متصل ای افقی و قائمهای دیوارهای بنایی غيرسازهدرصورت برچيدن نگهدارنده. 0

 گردد. محاسبه و منظور می 001101516یا  001101515های  حسب مورد از ردیف
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وزن کل محسوب و  قطعه، قطعات فلزی متصل به یکدیگر به عنوان یک 001101516و  001101515های  در ردیف. 5

 .باشد مجموعه مالک محاسبه احجام عمليات اجرایی و انتخاب آیتم می

های عابر پياده و سواره رو و  برچيدن هر نوع پرتابل تبليغاتی در معابر شهری یا بيلبورد تبليغاتی از روی عرشه پلبهای . 6

 گردد. محاسبه و منظور می 001101516موارد مشابه پس از صدور دستورکار توسط کارفرما، از ردیف 

 05يلبوردهای تبليغاتی، بهای عمليات اجرایی با احتساب ها یا ب . در صورت نياز به استفاده از جرثقيل در برچيدن پرتابل7

 گردد. محاسبه می 001101516بها نسبت به ردیف  درصد اضافه

 .باشد میرو( )سطح نمایان از روبهتابلو  ، سطح قابل اکران001101511و  001101518های در ردیفسطح مالک عمل . 8

در قيمت  رو(،در سایر سطوح تابلو )غير از سطح نمایان از روبه تابلوهاهای جانبی ورق هر نوع پوشش و هزینه برچيدن. 1

 نخواهد شد. لحاظای جداگانه هزینهدیده شده و از این بابت  ،001101511و  001101518های ردیف

ب تصویر افقی سقف شيروانی )بدون احتسا، 001101508های پليمری روی شيروانی در ردیف منظور از مترمربع ورق. 01

 ( است. های ناشی از اعوجاج افزایش

 ، براساس بزرگترین وجه سازه فلزی لحاظ خواهد گردید.001101501. سطح مالک عمل در محاسبات احجام ردیف 00

به انبار معرفی شده توسط کارفرما  001101501ها و قطعات فلزی برچيده شده موضوع ردیف  . بهای حمل و تحویل لوله0۲

 ای لحاظ نخواهد شد.شده و از این بابت هزینه جداگانه در بهای ردیف دیده

 

 6 الزامات گروه

شده تابيده  بهم و یا به صورت (هم در کنار) ای به صورت چند رشته ییهاها یا کابل، سيم00110161۲در ردیف . 0

 گردد. محاسبه و منظور مییک رشته  شوند، آوری می جمع

با استفاده از  ها های موجود در نمای ساختمان ها و سيم نظم بخشی انواع کابل. در صورت انجام عمليات ساماندهی و ۲

های ساماندهی شده  ها و سيم برحسب متر طول نهایی کابل 00110161۲، بهای عمليات اجرایی از ردیف هرگونه یراق یا بست

هزینه  حاسبه و منظور خواهد گردید.، م61/0در هر مجموعه )یا هر مسير مجزا( پس از انجام ساماندهی و با احتساب ضریب 

مربوط  یها فیردحاضر لحاظ نگردیده و حسب مورد   ها و سایر موارد مشابه در بهای ردیف لوازم و تجهيزات مصرفی مانند بست

 .گردد هيدار ته م ستارهقالا عملبر اساس دستورال دیبا

دستگاه  کار، صرفاً در مواردی که با دستور 001101618و  001101617های . بهای زیرسازی و اتصاالت موضوع ردیف9

محاسبه و  00110150۲از ردیف جداگانه آوری شوند، های سرمایشی جمع مجزا از دستگاه ای و دو مرحله به صورت نظارت

 گردد. منظور می

های مدفون در مصالح بنایی، صرف نظر از نوع و جنس لوله، در بهای ردیف  کاری در ارتباط با برچيدن لوله کنده. 0

 منظور شده است. 001101610

 باشد. رو( می، سطح قابل اکران تابلو )سطح نمایان از روبه001101610سطح مالک عمل در ردیف . 5
 باشد. ها می ، مساحت حاصل از ضرب طول در عرض نوشته001101611گيری ردیف . سطح مالک عمل در اندازه6
بر روی یکدیگر نصب شده  00110160۲الی  001101601های  آوری شده موضوع ردیف . در صورتی که بنرهای جمع7

 % بهای ردیف لحاظ خواهد گردید.05آوری گردند، برای بنرهای دوم به بعد  باشند و همزمان با هم جمع
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001101010 
مترمربع به انضمام  115/1سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا 

 بریدن ميلگردها در صورت لزوم.
 595،511 مترطول

00110101۲ 
 0/1مترمربع تا  115/1سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بيش از 

 لزوم.مترمربع به انضمام بریدن ميلگردها در صورت 
 0،171،111 مترطول

001101019 
مترمربع به  115/1سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع تا 

 انضمام بریدن ميلگردها در صورت لزوم.
 0،۲51،111 مترطول

001101010 
 115/1سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بيش از 

 بریدن ميلگردها در صورت لزوم.مترمربع به انضمام  0/1مترمربع تا 
 9،151،111 مترطول

001101015 
یی یا بنا در سطوح مربعمتر سانتی 51تا  حداکثر سطح مقطع با اريش جادیا

 ای. بتنی غيرسازه
 ۲06،511 مترطول

 500،111 مترطول ای. مترمربع، در سطوح بتنی سازه سانتی ۲1ایجاد شيار با سطح مقطع تا  001101016

001101017 
مترمربع، در سطوح بتنی  سانتی 01تا  ۲1ایجاد شيار با سطح مقطع بيش از 

 ای. سازه
 7۲0،111 مترطول

001101018 
مترمربع که به سطح  ، به ازای هر یک سانتی001101017بها به ردیف اضافه

 مترمربع. سانتی 011مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداکثر 
 ۲8،811 مترطول

001101۲10 
ای که با مالت ماسه و های با مصالح غير از خشتی و چينهتخریب بنایی

 سيمان، یا باتارد چيده شده باشد.
 00۲،511 مترمکعب

001101۲1۲ 
ای که با مالت گل آهک، های با مصالح غير از خشتی و چينهتخریب بنایی

 ماسه آهک، یا گچ و خاک چيده شده باشد.
 970،111 مترمکعب

001101۲19 
با برداشتن  ضخامت هر به رآهنيبدون ت ای رآهنيبا ت یسقف آجر بیتخر

 مربوط. یها رآهنيت
 951،111 مترمکعب

 0،07۲،111 مترمکعب .رمسلحيبتن غ بیتخر 001101۲10

 6،181،111 مترمکعب به انضمام بریدن ميلگردها. بتن مسلح بیتخر 001101۲15

001101۲16 
ها و مصالح مشابه ها، سنگیا چيدن آجرها، بلوکبندی و تفکيک، دسته

 حاصل از تخریب یا برچيدن.
 595،511 مترمکعب

001101۲17 
 به انضمام ضخامت و بلوک با هر نوع مصالح و به هر رچهيسقف ت بیتخر

 .لگردهايو م رچهيت دنیبر
 9،198،111 مترمکعب

 88،۲11 مترمربع مربوط. مالت با همراه بتنی های پوش کف یا موزایيکی آجری، کف فرش برچيدن 001101910

00110191۲ 
مربوط  مالت دنيتراش سطوح اجرا شده و هيهر نوع سنگ پالک از کل دنيبرچ

 .در صورت لزوم
 055،511 مترمربع

 005،511 مترمربع برچيدن کاشی سراميکی و تراشيدن چسباننده مربوط درصورت لزوم. 001101919

001101910 
آن در  یرو گچ سطوح همراه با اندود هيکل یاندود کاهگل از رو دنيتراش

 صورت وجود.
 59،511 مترمربع

001101915 
آن در  یگچ رو اندود سطوح همراه با هيکل یاندود گچ و خاک از رو دنيتراش

 صورت وجود.
 017،111 مترمربع

001101916 
به  ،سطوح هيکل یرو ماسه آهک از ای ،باتارد ،مانيماسه س یاندودها دنيتراش

 .وجود آن در صورت هیهمراه اندود رو
 916،111 مترمربع

 9،911 مترطول .درزها موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن یخارج کردن بندها 001101917
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001101918 
آن بطور  یرو اندود توفال و ،ريحص ی،چوب ريهای متشکل از ت سقف دنيبرچ

 .و حمل و جابجایی دستی به هر فاصله کامل
 701،511 مترمربع

 51،611 مترمربع هر نوع سفال بام. دنيبرچ 001101911

 00،811 مترمربع .ساخته و مانند آن شيپ قیعا ی،و گون رياعم از ق ی،رطوبت قیعا دنيبرچ 001101901

001101900 
 که مصالح یصورت در ،00110191۲و  001101910های  کسربها به ردیف

 .نصب شده باشند خشک قیمربوط بدون استفاده از مالت و به طر
 ۲6،811- مترمربع

 77،811 مترمربع .توفال سقف ای یروانيش ریتخته ز دنيبرچ 001101010

00110101۲ 
 یچوبی هایزیرريبه انضمام اتصاالت و ت ی،چوب یخرپا الپه چوبی و دنيبرچ

 به طور کامل. خرپاها نيب
 981،111 مترمربع

 ۲67،511 عدد همراه با چهارچوب مربوط. ی،در و پنجره چوب دنيبرچ 001101019

 019،511 لنگه مانند آن. وه ريدستگ ،چفت ،لوال ،آالت در و پنجره راقیبازکردن قفل و  001101010

001101015 
برچيدن انواع صفحات گچی یا سيمانی دیواری و سقفی به همراه زیرسازی 

 مربوط.
 051،511 مترمربع

 78،711 مترمربع های ساندویچی فلزی دیواری و سقفی. برچيدن پانل 001101016

001101017 

پوش پليمری، چوبی، یا دیوار  پوش آوری انواع سقف کاذب، کف برچيدن و جمع

دار، نمای  های کامپوزیت، موجآلومينيومی و انواع الحاقات نما شامل ورق

ای، آلومينيوم، ایرانيت، فایبرگالس و موارد مشابه به همراه هر نوع  شيشه

 زیرسازی مربوط درصورت لزوم. 

 081،511 مترمربع

 00۲،511 مترمربع شود. حفظ سالم هاشيشه که ایگونه به بازشو یا ثابت از اعم نشکن شيشه برچيدن 001101018

001101510 
چهارچوب  نوعر ه ایهمراه با قاب مربوط  ی،فلز یدرها ایپنجره  دنيبرچ

 .گرید یفلز
 957،111 عدد

00110151۲ 
 ایورق صاف  آهن کردن نيو دورچ ،و صاف کردن )در حد امکان( دنيبرچ

 ،و مانند آن پنجرهکف ،پناهجان ،بانهیسا ،ها سقفی، روانيش یاز رو یا کرکره

 شده. دهيبرچ سطح برحسب

 016،511 مترمربع

 016،511 مترمربع شده. دهيسطح برچ برحسب، مانيدار آزبست س موج ایصاف  یهاورق دنيبرچ 001101519

001101510 
درگاه فرسوده چوبی یا فلزی به همراه کليه متعلقات و اتصاالت برچيدن نعل

 مربوط.

مترطول 

 درگاه نعل
0۲0،111 

001101515 

زواید بصری و فيزیکی فلزی از قبيل هر نوع آوری کليه کاری و جمعبرش

و سایر اقالم مشابه در صورتی که قطعه فلزی  تيرآهن، ميلگرد، لوله، ميله

کيلوگرم و به صورت پراکنده و مجزا از سایر عناصر فلزی  ۲5حداکثر تا وزن 

 آوری گردد. جمع

 95۲،511 عدد

001101516 
آوری کليه زواید بصری و فيزیکی فلزی سنگين از قبيل هر کاری و جمعبرش

، برای هرگونه اتصالنوع تيرآهن، ميلگرد، لوله، ميله و سایر اقالم مشابه با 

 کيلوگرم در هر قطعه. ۲5قطعات فلزی با وزن کل بيش از 

 ۲9،511 کيلوگرم

001101517 
قبيل پيچ و پرچ، آوری کليه زوائد بصری و فيزیکی سبک از کاری و جمعبرش

 ميخ، بست کابل و موارد مشابه و حمل به هر ميزان.
 ۲5،111 عدد

001101518 

ها سردرب ورودی مغازه و روی نما نصب شدهآوری تابلوهای و جمع کاری برش

 01آمدگی تا و ن ون( با پيش LED)به غير از تابلوهای  ها و ساختمان

 متعلقات و اتصاالت مربوط. به همراه زیرسازی آن شامل کليهمتر  سانتی
 907،111 مترمربع



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

و  دنيبرچ، بیتخر اتيعملفصل اول . 

 پاکسازی
 0۲صفحه: 

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001101511 

ها آوری تابلوهای نصب شده روی نما و سردرب ورودی مغازهکاری و جمع برش

 01آمدگی بيش از و ن ون( با پيش LEDها )به غير از تابلوهای  و ساختمان

 متر به همراه زیرسازی آن شامل کليه متعلقات و اتصاالت مربوط. سانتی

 095،111 مترمربع

 ۲۲1،111 مترمربع های فرسوده به همراه کليه متعلقات و اتصاالت مربوط.آوری کرکرهجمع 001101501

001101500 
برچيدن صفحات رابيتس از سطوح کاذب همراه اندود روی آن در صورت 

 وجود.
 70،011 مترمربع

00110150۲ 
ساختمان از نبشی، سپری، برچيدن زیرسازی فوالدی سطوح کاذب و نمای 

 های توخالی و مانند آن.ميلگرد، پروفيل
 01،011 کيلوگرم

 70،011 مترمربع . یو چوب یهر نوع نرده فلز دنيبرچ 001101509

 057،511 مترمربع ها، دیوارها و نما از هر نوع ورق فلزی.برچيدن روکش روی ستون 001101500

 ۲6۲،511 مترمربع .U.P.V.C. ای یومينيدر و پنجره آلوم دنيبرچ  001101505

001101506 
آن در  قیهمراه با عا )مانند کانال کولر و هواکش(، هر نوع کانال هوا دنيبرچ

 .بر حسب مترمربع کانال وجود صورت
 01،011 مترمربع

 81،111 مترطول سازی مربوط.بخاری و هود به همراه متعلقات نصب و ایمن آوری لولهجمع 001101507

001101508 
 و مانند آن بانهیسا، سقف ی،روانيش یاز رو یمريهای پل پانل ایورق  دنيبرچ

 .شده دهيبه هر ضخامت برحسب سطح برچ
 80،111 مترمربع

001101501 
با استفاده از لوله داربست به همراه  یهرگونه سازه فلز دنيو برچ یآور جمع

 بست و متعلقات مربوط. هيکل
 51،111 مترمربع

001101610 
ساخته های پيشهای فلزی، پليمری، آزبست سيمان، لولهبرچيدن انواع لوله

 سيمانی و چدنی، مدفون و غيرمدفون با هر قطر به همراه اتصاالت مربوط.
 11،111 مترطول

 00،011 مترطول .سطوح هيکابل از کلسيم و هر نوع  دنيبرچ 00110161۲

 80،911 عدد .دمپر و مانند آن ،هوا چهیدر دنيبرچ 001101619

001101610 
و ن ون به همراه متعلقات نصب و  LEDآوری تابلوهای برش و جمع

 سازی مربوط. ایمن
 915،111 مترمربع

 000،111 عدد سازی مربوط.آوری پروژکتور به همراه متعلقات و ایمن جمع 001101615

001101616 
های نگهدارنده با هر ابعاد و لولهآوری سایبان به همراه کاری و جمعبرش

 اندازه. 
 01۲،111 عدد

 0،117،111 عدد سازی مربوط.آوری کولر آبی به همراه متعلقات، پایه و برزنت و ایمنجمع 001101617

 0،190،111 عدد سازی مربوط.آوری کولر گازی به همراه متعلقات و ایمنجمع 001101618

 051،111 مترمربع ها )شبرنگ و روزرنگ(.ها و پنجرهشيشهآوری برچسب جمع 001101611

001101601 
های آوری بنر، فلکسی، پالکارد برزنتی و سایر موارد مشابه از روی جدارهجمع

 مترمربع. 9شهری به انضمام هرگونه اتصاالت مربوط تا مساحت 
 89،111 عدد

001101600 

های موارد مشابه از روی جداره آوری بنر، فلکسی، پالکارد برزنتی و سایرجمع

 91و تا  9شهری به انضمام هرگونه اتصاالت مربوط به مساحت بيش از 

 مترمربع.

 ۲08،111 عدد

00110160۲ 
های آوری بنر، فلکسی، پالکارد برزنتی و سایر موارد مشابه از روی جدارهجمع

 مترمربع. 91شهری به انضمام هرگونه اتصاالت مربوط به مساحت بيش از 
 195،111 عدد



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

و  دنيبرچ، بیتخر اتيعملفصل اول . 

 پاکسازی
 09صفحه: 

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001101609 
سازی های روی نما و بام به همراه متعلقات و ایمنها و پایهآوری آنتنجمع

 مربوط.
 067،111 عدد

001101710 
ها با دستگاه واتر جت و با استفاده از  شست و شوی تابلوها و نمای ساختمان

 مواد شوینده.
 17،111 مترمربع

00110171۲ 
ها با دستگاه واتر جت و بدون استفاده  تابلوها و نمای ساختمانشست و شوی 

 از مواد شوینده.
 71،111 مترمربع

 ۲06،111 مترمربع پاکسازی نمای آجری با دستگاه فرز و ساب ماشينی. 001101719

 9۲5،111 مترمربع پاکسازی نمای آجری با سنگ ساب دستی )سنگ پا(. 001101710

 011،111 مترمربع .ندهینما با استفاده از مواد شو یدست یشستشو 001101715

001101716 
پاکسازی و امحای نما از تبليغات و نوشتار غير مجاز با مواد ترکيبی شامل 

 سيمان، پودر سنگ، بی کربنات، پودر مل، چسب بتن و ..
 ----- مترمربع

 ----- مترمربع واترسندبالست.ها به روش  شست و شو و پاکسازی نمای ساختمان 001101717

 ----- مترمربع ها با دستگاه وت بالست. شست و شو و پاکسازی نمای ساختمان 001101718

001101711 
پاکسازی و شست و شوی جداره های شهری با مواد شوینده به روش 

 بخارشوی.
 ----- مترمربع

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دست با خاکی عملياتفصل دوم . 
 00صفحه: 

 

 
 

 دوم . عملیات خاکی با دست  فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

 ای یخاک اتيحجم عمل یکه به علت کم یانجام شود. در موارد نيماش لهيبه وس دیبه طور معمول با یخاک اتيعمل. 0

نوع کارها با استفاده از  نیبرآورد اقالم ا هيهنگام ته ،باشد ریبا دست اجتناب ناپذ یخاک اتيانجام عمل ،محل اجرا یها تیمحدود

 شتريبرآورد شده ب زانيبا دست از م یخاک اتيکه حجم عمل یشود. در صورت یم آوردبا دست بر یخاک اتيفصل عمل یها فیرد

 باشد. یکارفرما مجاز م دایيفصل تنها با ت نیا یها متيبا ق افتهی شیافزا ریپرداخت حجم مقاد ،شود

های غلطک شامل تخماق دستی یا ویبراتور ،بر(عمليات خاکی که در آن ابزاری مانند چکش بادی یا برقی دستی )دج. ۲

 شود. ب میير خودرو یا کششی( و موارد مشابه استفاده گردد، عمليات خاکی با دست محسوای یا موتوری دستی )غصفحه

شود. به  یبار پرداخت م کیتنها  تا فواصل مشخص شده هانخالهها و  خاک یفصل برا نیحمل درج شده در ا یها فیرد. 9

 گيرد.ها پرداخت مجددی صورت نمیجایی مجدد خاک یا نخالهبرای جابه گریعبارت د

است و  یحفاظت اتيو انجام عمل یمنیا نيملزم به انجام هر نوع اقدام الزم به منظور تأم مانکاريپر کليه عمليات خاکی د. 0

 بابت صورت نخواهد گرفت. نیاز ا یپرداخت اضاف

و  یکن ترانشه ،یکش کانال ،یکن یپ ،یگودبردار برداری، خاکشامل  یاکخ اتيانجام هرگونه عمل ن،يمنظور از کندن زم. 5

 .مانند آن است

 دپر کردن مجد ،و دستورکارها انجام شود ییاجرا یها درج شده در نقشه یها از اندازه شيب نيچنانچه کندن زم. 6

 نیاست و از ا مانکاريآن، به عهده پ نيدلزوم کوب صورتو در  و قابل قبول مهندس مشاور تيفيک با مصالح با ضافیا یها قسمت

 .رديگ یتعلق نم یبابت وجه

)مانند  ضایعات ساختمانیآوری و برچيدن  حاصل از عمليات تخریب یا جمع موادکليه ، در فصل حاضر منظور از نخاله. 7

از های شهری د و پيرایش جدارههای حذف زوایکه در فرآیند پروژه است ها و سایر موارد مشابه( ها و دودکش بان، دریچه سایه

 است.های شهری تخریب یا برچيده شده  ها و یا جداره نمای ساختمان

شود و  یها محاسبه م جلسه دستورکارها و صورت ها، نقشه مشخصات فنی، براساس کار اجرا شده طبق یخاک اتيحجم عمل. 8

ای  هزینه جداگانهگونه  چيه ، بيان شده است تراکم به استثنای آنچه که به صراحت ایتورم  ،از نشست یاز بابت تغيير حجم ناش

 .گردد منظور نمی

 

 1الزامات گروه 

، هزینه کندن هر نوع زمين در شرایط شهر تهران لحاظ گردیده و از بابت جنس و نوع زمين 0011۲1010. در بهای ردیف 0

 شود. ای انجام نمی پرداخت جداگانه

 

 2 الزامات گروه

های اجرایی و دستورکارها اجرا گردیده است،  که طبق نقشهمحل کنده شده حجم حجم خاک حمل شده براساس . 0

های حمل منظور شده است و هزینه  های مربوط به ازدیاد حجم ناشی از تورم در بهای واحد ردیف شود و هزینهمحاسبه می

 گردد. دیگری از این بابت منظور نمی

 به عمل نخواهد آمد.متر پرداختی  ۲1به فاصله مازاد بر  خاک و نخاله برای حمل دستی. ۲

 زیر اک)خشود و سپس در همان محل  سهیا ریدر کنار محل کنده شده دپو  نيکه خاک حاصل از کندن زم یدر موارد. 9

 .رديگ یحمل خاک تعلق نم نهیصورت هز نیدر ا ،( استفاده گرددیبرگشت



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دست با خاکی عملياتفصل دوم . 
 05صفحه: 

 

 
 

در شوند یا  به خارج کارگاه حمل میکه  های ساختمانینخالهها و  کخا یبرا، گروه نیحمل درج شده در ا یها فیرد. 0

مجدد  یو بارانداز یريدپو کردن(، بارگ) اشتننبا یبرا گریشود. به عبارت د یور مظبار من کیشوند، تنها  یجا م جابه گاهل کارخدا

 رفت.گصورت نخواهد  تیپرداخ

به منظور حمل  0011۲1۲1۲به منظور پرداخت حمل دستی نخاله و مواد زاید ساختمانی و ردیف  0011۲1۲10. ردیف 5

 گردد. متر لحاظ می ۲1دستی خاک تا فاصله حداکثر 

باشند، به ازای هر  های فصل اول که دارای واحد عدد می . در صورت نياز به حمل دستی زوائد حذف شده موضوع ردیف6

 گردد. لحاظ می 0011۲1۲10% بهای ردیف 01قطعه برچيده شده،  عدد

از بابت ای  جداگانه هزینهلحاظ گردیده و  001101501و  001101517 های در بهای ردیف به هر فاصله حمل دستی .7

 .گردد نمی لحاظ ها حمل در این ردیف

. در صورت نياز به حمل دستی زواید بصری و فيزیکی فلزی سنگين از قبيل هر نوع تيرآهن، ميلگرد، لوله، ميله و سایر 8

کيلوگرم در هر قطعه در جداره شهری موضوع ردیف  ۲5، برای قطعات فلزی با وزن کل بيش از هرگونه اتصالاقالم مشابه با 

 گردد.  لحاظ می 0011۲1۲10% بهای ردیف ۲1ه، ، به ازای هر عدد قطعه برچيده شد001101516

 

 3الزامات گروه 

 ریزی لحاظ گردیده است. های خاک تسطيح و رگالژ الیهپخش،  های الزم جهت هزینه 0011۲1910. در بهای ردیف 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دست با خاکی عملياتفصل دوم . 
 06صفحه: 

 

 
 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

0011۲1010 
های های کنده شده به کنار محلخاک کندن زمين در هر نوع زمين و ریختن

 مربوط.
 966،511 مترمکعب

0011۲1۲10 

های حاصل از هر نوع عمليات ساختمانی، عمليات بارگيری مواد زاید و نخاله

دستی و تخليه آن تا  حذف زواید و پيرایش شهری و حمل با هر نوع وسيله

 متری. ۲1فاصله 

 008،111 مترمکعب

0011۲1۲1۲ 

مواد حاصل از هر نوع عمليات خاکی و حمل با هر نوع وسيله دستی بارگيری 

متر و تخليه آن در مواردی که استفاده از ماشين برای حمل ممکن  ۲1تا 

 نباشد.

 ۲05،511 مترمکعب

0011۲1910 

ها و ها، گودها، ترانشهها یا مصالح سنگی موجود در کنار پیریختن خاک

الیه الیه و در هر عمق و پخش و تسطيح  ها به صورتها، به درون آنکانال

 الزم.

 0۲1،111 مترمکعب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ماشين با خاکی عملياتفصل سوم . 
 07صفحه: 

 

 
 

 سوم . عملیات خاکی با ماشین فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

آوری و برچيدن ضایعات ساختمانی )مانند  حاصل از عمليات تخریب یا جمع مواد. منظور از نخاله در فصل حاضر، کليه 0

های شهری از های حذف زواید و پيرایش جدارهها و سایر موارد مشابه( است که در فرآیند پروژه ها و دودکش بان، دریچه سایه

 های شهری برچيده شده است. ها و یا جداره نمای ساختمان

 

 1الزامات گروه 

های اجرایی و دستورکارها اجرا گردیده است،  اک حمل شده براساس حجم محل کنده شده که طبق نقشه. حجم خ0

های حمل منظور شده است و هزینه  های مربوط به ازدیاد حجم ناشی از تورم در بهای واحد ردیف شود و هزینهمحاسبه می

 گردد. دیگری از این بابت منظور نمی

 زیر اک)خشود و سپس در همان محل  سهیا ریدر کنار محل کنده شده دپو  نيکه خاک حاصل از کندن زم یدر موارد. ۲

 .رديگ یحمل خاک تعلق نم نهیصورت هز نیدر ا ،( استفاده گرددیبرگشت

ن مرکز ترین فاصله واقعی بي . در مورد حمل خاک حاصل از کندن زمين به محل دپو یا گود مجاز )خارج از کارگاه(، کوتاه9

 باشد، مالک محاسبه هزینه حمل است. ثقل کندن زمين و محل دپو یا گود مجاز که مورد تایيد دستگاه نظارت و کارفرما می

در شوند یا  به خارج کارگاه حمل میکه  های ساختمانینخالهها و  کخا یبرا، گروه نیحمل درج شده در ا یها فیرد. 0

مجدد  یو بارانداز یريدپو کردن(، بارگ) اشتننبا یبرا گریشود. به عبارت د یور مظبار من کیشوند، تنها  یجا م جابه گاهل کارخدا

 رفت.گصورت نخواهد  تیپرداخ

باشند، به ازای هر  های فصل اول که دارای واحد عدد می زوائد حذف شده موضوع ردیف ماشينی. در صورت نياز به حمل 5

 گردد.  های حمل ماشينی لحاظ می % بهای ردیف۲1عدد قطعه برچيده شده، 

ای از بابت  لحاظ گردیده و هزینه جداگانه 001101501و  001101517 های حمل ماشينی به هر فاصله در بهای ردیف. 6

 گردد. لحاظ نمی ها ردیف حمل در این

ها به انبار کارفرما، بهای  های برچيده شده و تخليه و تحویل آن . در صورت نياز به بارگيری و حمل انواع تابلوها و کرکره7

های برچيده شده با  لحاظ خواهد گردید. در محاسبه احجام عمليات اجرایی، سطح کرکره 001191019عمليات اجرایی از ردیف 

 گردد. لحاظ می 01/1ضریب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ماشين با خاکی عملياتفصل سوم . 
 08صفحه: 

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001191010 

های حاصل از هر نوع عمليات ساختمانی، بارگيری خاک، مواد زاید و نخاله

عمليات حذف زواید و پيرایش شهری و حمل آن با کاميون یا هر نوع وسيله 

 برداشت و تخليه آن.کيلومتری مرکز ثقل  91مکانيکی دیگر تا فاصله 

 957،891 مترمکعب

00119101۲ 

های حاصل از هر نوع عمليات ساختمانی، حمل خاک، مواد زاید و نخاله

 91عمليات حذف زواید و پيرایش شهری، وقتی که فاصله حمل بيش از 

کيلومتر)کسر کيلومتر، به نسبت  91کيلومتر باشد، برای هر کيلومتر مازاد بر 

 شود(.محاسبه میبهای یک کيلومتر 

-مترمکعب 

 کيلومتر
8،011 

001191019 

های برچيده شده به منظور انتقال به  بارگيری و حمل انواع تابلوها و کرکره

انبار کارفرما با کاميون یا هر نوع وسيله مکانيکی دیگر به هر فاصله از محل 

 پروژه و تخليه و تحویل آن.

 ۲99،111 مترمربع

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 تهران شورای فنی شهرداری

 بندی غيرفوالدیفصل چهارم . قالب
 01صفحه: 

 

 
 

 بندی غیرفوالدیچهارم . قالب فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

 است. (یخارج) وارداتی ساخته شده از تخته نراد یفصل قالب چوب نیا یها فیموضوع رد یها قالب. 0

 استفاده از قالب چوبی در مرحله تهيه برآورد باید به پيشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما صورت گيرد.. ۲

 .گيرد قرار میمالک محاسبه  ،است ی از قالب که در تماس با بتنسطوح ،ها یبند قالب یريگ در اندازه. 9

 گردد. یقالب از سطح کار کسر نم ی گوشه یردگا یپخ نبش شده،  یبند قالب وحطس یريگ در اندازه. 0

 .رديگ یتعلق نم یچوب یبند قالب یها فیبه رد ییبها گونه اضافه چيه ،یا جدار خارجیبابت ارتفاع . 5

، ماده رهاساز، پيچ و مهره، رنده کردن بازکردن قالب ،بست و داربست چوب ،بند پشت یها نهیهز ،فصل نیا یها فیدر رد. 6

 گرفته شده است. ردر نظ ، در هر ارتفاع،کامل کار یو اجرا قالب چوبی، تميز کردن

 یبه صورت افق ،از آن دو یمخلوط ای یچوب ای فوالدیاز قطعات  یا مجموعه ،فصل نیبست و داربست در ا منظور از چوب. 7

، ها گاه هيتک ریسا ای نياز قالب به زم یزیر از بتن یناش یروهايقالب و انتقال ن ینگهدار یاست که برا یقوس ایو  لیما ایم و ئقا ای

 شود. یم دهبه کار بر

اتصال قطعات قالب به  یها برا است که از آنیا مایل و یا قوسی  مئقا ،یقطعات افق ،فصل نیبند در ا منظور از پشت. 8

در صورتی  باشد. فوالداز چوب و  یبيا ترکی یقطعات فلز چوبی، تراشچهارتواند  یشود و م یاستفاده م ،ها آن تیو تقو گریکدی

های این فصل  آید و بهای آن از ردیف بند فلزی استفاده شود، قالب چوبی به حساب می بندی چوبی از پشت های قالب که در ردیف

 شود. منظور می

 فصل منظور شده است. نیا یها متيدر ق ی قالب، گوشه نبش یا گردیپخ  جادیا یالزم برا اتيانجام عمل یبها. 1

اعم  یمعروف به چوب روس یمشابه آن است. چوب کاج واردات ای یروس یها چوب( یخارج) وارداتیمنظور از تخته نراد . 01

 دهينام وارداتیاست تخته نراد  یچوب روس هيها شب که چوب کاج آن شدبا ییکشورها ریا سای هيمحصول کشور روس نکهیاز ا

درصد کسربها به  95های جنگلی و معمولی(،  )نظير چوب وارداتیهای غيرمشابه نراد  در صورت استفاده از چوب شود. یم

 گيرد. های مربوط تعلق می ردیف

 

 1الزامات گروه 

های بتنی یا  سازی ساخته یا درجا، وجه خارجی کف بندی با قالب چوبی برای اجرای بتن پشت جداول پيش . در صورت قالب0

 شود. منظور می 001101010بتن مگر با تایيد دستگاه نظارت، بهای ردیف 

  

 2الزامات گروه 

 شود. منظور می 001101۲1۲بندی وجه قائم دال بتنی، از ردیف  . قالب0
 
 
 

  



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 تهران شورای فنی شهرداری

 بندی غيرفوالدیفصل چهارم . قالب
 ۲1صفحه: 

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001101010 
پشت  یزیر بتن یبرا، وارداتیبا استفاده از تخته نراد  یبندو قالب لیوسا هيته

 .ارتفاع و بتن مگر به هر یساز کف ،جدول
 619،511 مترمربع

001101۲10 
ها( به ها )تاوه، در دالوارداتیبندی با استفاده از تخته نراد تهيه وسایل و قالب

 هر ارتفاع.
 0،610،111 مترمربع

001101۲1۲ 
، در تيرهای بتنی به وارداتیبندی با استفاده از تخته نراد تهيه وسایل و قالب

 هر ارتفاع.
 ۲،167،111 مترمربع

 

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ی و داربستفوالد یبند قالب .فصل پنجم 
 ۲0صفحه:  

 

 
 

 و داربست بندی فوالدیپنجم . قالب فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

 یها ساخته شده باشد. قالب یفوالد یها ليتوام با انواع پروف ،است که از ورق یفصل، قالب نیدر ا یاز قالب فوالد منظور. 0

 .ر باشدالقالب مونتاژ شده مدو ای (عيح وسسط یدارا)تواند به صورت قالب گسترده  یم یفوالد

 .رديگ یمحاسبه قرار م مالکن است، بتاز قالب که در تماس با  یوحطها، س یبند قالب یريگ در اندازه. ۲

 .گردد یکار کسر نم سطحقالب از  ی گوشه یردگشده، پخ نبش با  یبند قالب حوطس یريگ در اندازه. 9

ای دیگری که پای نوع سطح سازه ، ارتفاع متوسط از روی کف طبقه یا هرهای تير یا دال )تاوه( منظور از ارتفاع در ردیف. 0

 .باشد می ها اتکا دارند، تا سطح زیرین بتن تير یا دالبر آن یبندهای قالبنگهدارنده

 ار در نظر گرفته شده است.ککامل  یقالب و اجرا بازکردن و داربست ،بست چوب ،بند پشت یها نهیهز لصف نیا یها فیرد در. 5

 ی،به صورت افق ،از آن دو یمخلوط ای یچوب ای والدیاز قطعات ف یا مجموعه ،فصل نیبست و داربست در ا منظور از چوب. 6

به کار  ،ها گاه هيتک ریسا ای نياز قالب به زم یزیراز بتن یناش یروهايقالب و انتقال ن ینگهدار یاست که برا یقوس ایو  لیما ،مئقا

 شود. یم دهبر

ها برای نگهداری قالب در مقابل های فوالدی افقی، قائم یا مایل و یا قوسی است که از آنپروفيل ،بند منظور از پشت. 7

 تواند از جنس چوب نيز باشد.بند قالب فوالدی میشود. پشتریزی به کار برده مینيروهای ناشی از بتن

 .منظور شده است فصل نیا یها متيقالب در ق ی هگوش یگرد ایش نب خپ جادیا یزم براال اتيانجام عمل یبها. 8

 .منظور شده است ها قيمتو مهره الزم، در  چيروغن و مانند آن(، پ)ساز رهاماده  یبها ،فصل نیا یبند قالب یها فیدر رد. 1

 .ها در نظر گرفته شده است متيدر ق ها کردن قالب زيتم نهیهز. 01
 

 1الزامات گروه 

های بتنی  سازی ساخته یا درجا، وجه خارجی کف بندی با قالب فوالدی برای اجرای بتن پشت جداول پيش . در صورت قالب0

 شود. منظور می 001151010یا بتن مگر با تایيد دستگاه نظارت، بهای ردیف 
  

 2الزامات گروه 

 شود. منظور می 001151۲10و  001151۲19های  بندی وجه قائم دال بتنی، حسب مورد از ردیف . قالب0
 

 3الزامات گروه 

های ساختمانی در معابر شهری ایجاد شود، مشمول  . هرگونه نصب حجمی داربست که به منظور جلوگيری از ریزش نخاله0

بهای  گردد. منظور می 001151910و  001151919 های گردیده و بهای عمليات اجرایی مطابق ردیفردیف کفراژبندی 

 گردد. های کفراژ پرداخت می عمليات اجرایی بخش مشترک بين داربست و کفراژبندی، از ردیف

ات اجرایی متعلق به پيمانکار ها، اتصاالت و کليه اقالم مورد نياز جهت اجرای داربست و کفراژبندی، پس از اتمام عملي . لوله۲

 بایست همزمان با اتمام موردی هر قسمت از پروژه، با هماهنگی دستگاه نظارت برچيده شود. بوده و می

 های ناشی از پرت، استهالک و سایر موضوعات مشابه ، هزینه001151910الی  001151910های  . در بهای ردیف9

 ای منظور نخواهد گردید. انکار بوده و از این بابت هزینه جداگانهبرعهده پيم تجهيزات و اقالم مورد استفاده

بایست با دستورکار دستگاه نظارت انجام  . در محاسبه کارهای اجرای داربست و کفراژبندی، شروع عمليات و برچيدن می0

 گردد. لحاظ میهای مربوطه  فو از ردی و از ماه دوم به بعد، کسر ماه به تناسب ، معادل یک ماهدر ماه اول پذیرد و کسر ماه

براساس حجم و مساحت واقعی اجرای  001151910 الی 001151910های  . محاسبه احجام عمليات اجرایی موضوع ردیف5

گردد. جهت جلوگيری از اختالفات ناشی از احجام انجام کار، قبل از آغاز عمليات اجرایی، اخذ تایيدیه  کفراژ و داربست منظور می

 است. برچيدن هزینه احتساب با یادشده های ردیف بهای باشد. نظارت درخصوص نحوه اجرای داربست و کفراژ، الزامی میدستگاه  از



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ی و داربستفوالد یبند قالب .فصل پنجم 
 ۲۲صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001151010 
پشت  یزیر بتنی برا ی،با استفاده از قالب فوالد یبندو قالب لیوسا هيته

 و بتن مگر به هر ارتفاع. یساز کف ،جدول
 056،111 مترمربع

001151۲10 
ها( تا ارتفاع ها )دالبندی با استفاده از قالب فوالدی در تاوهتهيه وسایل و قالب

 متر. 5/9حداکثر 
 0،008،111 مترمربع

001151۲1۲ 
ها( که ها )دالبندی با استفاده از قالب فوالدی در تاوهتهيه وسایل و قالب

 متر باشد. 5/5متر و حداکثر  5/9ارتفاع بيش از 
 0،۲80،111 مترمربع

001151۲19 
بندی با استفاده از قالب فوالدی در تيرهای بتنی تا ارتفاع تهيه وسایل و قالب

 متر. 5/9حداکثر 
 0،010،111 مترمربع

001151۲10 
بندی با استفاده از قالب فوالدی در تيرهای بتنی که ارتفاع تهيه وسایل و قالب

 متر باشد. 5/5حداکثر متر و  5/9بيش از 
 0،906،111 مترمربع

001151910 
با   های شهریو اجرای داربست جهت حذف زواید و پيرایش جداره حمل تهيه،

 متعلقات در ماه اول. سایر و ایمنی عالئم ها،پایه گيرضربه همراه به ایمنی حفاظ

 -مترمربع 

 ماهيانه
11،111 

00115191۲ 

  های شهریجهت حذف زواید و پيرایش جدارهتهيه، حمل و اجرای داربست 

ها، عالئم ایمنی و سایر متعلقات از ماه گير پایهبا حفاظ ایمنی به همراه ضربه

 دوم به بعد.

 -مترمربع 

 ماهيانه
75،111 

001151919 
با   های شهریتهيه، حمل و اجرای کفراژ جهت حذف زواید و پيرایش جداره

 متعلقات در ماه اول. سایر و ایمنی عالئم ها،پایه گيرضربه همراه به ایمنی حفاظ

 -مترمکعب 

 ماهيانه
66،111 

001151910 

با   های شهریتهيه، حمل و اجرای کفراژ جهت حذف زواید و پيرایش جداره

ها، عالئم ایمنی و سایر متعلقات از ماه گير پایهحفاظ ایمنی به همراه ضربه

 دوم به بعد.

 -مترمکعب 

 ماهيانه
55،111 

 

 

 

 
 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کارهای فوالدی با ميلگرد. ششم  فصل

 ۲9صفحه:  

 

 
 

 ششم . کارهای فوالدی با میلگرد فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

گرم  فوالدی یلگردهايم»با عنوان  909۲به شماره  رانیا یحداقل الزامات استاندارد مل دیدار با ساده و آج یلگردهايم. 0

 .دینما نيرا تام «آزمون یها ها و روش یژگیو -بتن  حيتسل یبرا دهینورد

عاد درج شده در ابوزن کار طبق  رد،يگ یوزن کار صورت مها بر اساس  واحد آن یت بهاخکه پردا ییها فیدر مورد رد. ۲

 اختالفانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد. در صورت خکار یها ا جدولیاستاندارد  یها أخذ جدولما دستورکارها به ینقشه 

که از  طیباشد، به شر یشده م نیپرداخت، وزن واحد توز مالکده در محل، شن زیبا وزن واحد تو یواحد محاسبه شده ت ور نوز

 نباشد. شترياستاندارد، ب های جدول یبا لحاظ نمودن حداکثر روادار یواحد محاسبه شده ت ور وزن

 ،بابت نیواحد مربوط لحاظ شده و از ا یدر بها ،یآرماتوربند ميا سیرود، مفتول تو مصرف الک هيمربوط به ته یها نهیهز. 9

 .رديگ یوزن تعلق نم اضافه ایبها  اضافه

مورد  ،یبند از قالب ایو  گریکدیاز  لگردهايکه به منظور حفظ فاصله م لگرد،ياز جنس م ییو فاصله نگهدارها ها خرک یبها. 0

 نیمربوط در ا یها فیرد قطب وا دستورکار ی مانيم به پضمن یها د، بر اساس نقشهنمان یم یباق بتناستفاده قرار گرفته و در 

در صورت استفاده از  شده است. ینيب شيها پ فیرد یدر بها بتنی یفاصله نگهدارها یو جاگذار هيته یشود. بها یور مظصل منف

 شود. منظور می 001۲11519های منضم به پيمان، ردیف  فاصله نگهدارهای پالستيکی مطابق مشخصات فنی یا نقشه

 

 3الزامات گروه 

جدا  یوارهاید تیا تقویم اطراف بازشو ئو قا یافق یگذارلگرديم رظين ییبنا یواحدها تیتقو یبرا یگذارلگرديم نهیهز. 0

 مطابق ییبنا یواحدها یتیتقو یگذارلگردينحوه م .شود یمنظور م 001161910 فیاز رد ،یا سازه یاصل ستميشده از س

 .رديگ یمصورت  مانيمنضم به پ یها و نقشه یمشخصات فن

 یطراح یراهنما»با عنوان  7۲1شماره  هیحداقل موارد مندرج در نشر دیبا 00116191۲ فیبستر موضوع رد لگرديم. ۲

 .دینما نيرا تام «سترب لگرديمسلح به م یا سازهريغ ییبنای وارهاید یا لرزه

 
 6و  5الزامات گروه 

هها الزامهی باشهد، بههای چسهب       ها استفاده از چسب مخصوص در عمليهات اجرایهی رول بولهت    . در صورتی که مطابق نقشه0

 .گردد هيدار ته م ستارهقالا عملبر اساس دستورال دیبامصرفی 

 های کاشت ميلگرد، بهای تهيه ميلگرد لحاظ نشده است.   . در بهای ردیف۲

محاسهبه گردیهده و در صهورتی کهه      توليهد داخهل  تهيه چسب مصرفی براساس چسب  های کاشت ميلگرد، بهای . در ردیف9

 001161518از ردیف  وارداتیالتفاوت بهای چسب  ضرورت داشته باشد، مابه وارداتیهای اجرایی، استفاده از چسب  مطابق نقشه

 باشد. قابل پرداخت می

ههای   ساس حجم ت وری سوراخکاری )مطهابق نقشهه  برا 001161518بهای موضوع ردیف  . حجم چسب مصرفی بابت اضافه0

 شد. خواهد منظور و محاسبه سازنده، کارخانه های جدول یا مربوط استاندارد های جدول اجرایی( و با کسر حجم ميلگرد به مأخذ

لحهاظ گردیهده    001161518الهی   001161510های  ها در بهای ردیف چسب مصرفی در کاشت ميلگرد (پرتهَدَر رفت ). 5

 التفاوت و نظایر آن مجاز نيست. است و پرداخت هرگونه مابه

 

 

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کارهای فوالدی با ميلگرد. ششم  فصل

 ۲0صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001161010 
 ،متر ميلی 01 ساده به قطر تا لگرديخم کردن و کار گذاشتن م ،دنیبر ،هيته

 الزم. یچيپ ميبتن مسلح با س یبرا
 066،511 کيلوگرم

00116101۲ 
و  متر ميلی 0۲ ساده به قطر لگرديخم کردن و کار گذاشتن م ،دنیبر ،هيته

 الزم. یچيپ ميبتن مسلح با س یبرا بيشتر
 051،511 کيلوگرم

001161۲10 
 ،متر ميلی 01 تا آجدار به قطر لگرديخم کردن و کار گذاشتن م ،دنیبر ،هيته

 الزم. یچيپ ميبتن مسلح با س یبرا
 056،111 کيلوگرم

001161۲1۲ 
و  متر ميلی 0۲ آجدار به قطر لگرديخم کردن و کار گذاشتن م ،دنیبر ،هيته

 الزم. یچيپ ميبتن مسلح با س یبرا بيشتر
 096،111 کيلوگرم

 001،511 کيلوگرم .یا سازه یاجزا به واریمهار د یبرا ییبنا یوارهایدر د لگرديم یو اجرا هيته 001161910

00116191۲ 
گالوانيزه در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به تهيه و اجرای ميلگرد بستر 

 ای.اجزای سازه
 970،511 کيلوگرم

001161010 
متر، با متعلقات  ميلی 01تهيه، ساخت و نصب بولت از ميلگرد آجدار تا قطر 

 ریزی. الزم قبل از بتن
 ۲۲0،۲11 کيلوگرم

00116101۲ 
بتنی یا فوالدی با کوبی به وسيله چکش فشنگی )تپانچه( روی سطوح ميخ

 متر. ميلی 95تا  ۲1ميخ مخصوص فوالدی به طول 
 ۲۲،811 عدد

001161510 
و کاشت  چسب کاشتتزریق تهيه و اجرای عمليات سوراخکاری، پاکسازی، 

 .(متر یسانت ۲1)عمق کاشت  متر داخل بتن ميلی 0۲به قطر ميلگرد 
 ۲15،111 عدد

00116151۲ 
و کاشت  چسب کاشتتزریق تهيه و اجرای عمليات سوراخکاری، پاکسازی، 

 .(متر یسانت ۲1)عمق کاشت  متر داخل بتن ميلی 00به قطر ميلگرد 
 ۲95،111 عدد

001161519 
و کاشت  چسب کاشتتزریق تهيه و اجرای عمليات سوراخکاری، پاکسازی، 

 .(متر یسانت ۲5)عمق کاشت  متر داخل بتن ميلی 06به قطر ميلگرد 
 ۲11،111 عدد

001161510 
و کاشت  چسب کاشتتزریق تهيه و اجرای عمليات سوراخکاری، پاکسازی، 

 .(متر یسانت ۲5)عمق کاشت  متر داخل بتن ميلی 08به قطر ميلگرد 
 99۲،111 عدد

001161515 
و کاشت  چسب کاشتتزریق تهيه و اجرای عمليات سوراخکاری، پاکسازی، 

 .(متر یسانت 95)عمق کاشت  متر داخل بتن ميلی ۲1به قطر ميلگرد 
 0۲7،111 عدد

001161516 
و کاشت  چسب کاشتتزریق تهيه و اجرای عمليات سوراخکاری، پاکسازی، 

 .(متر یسانت 01)عمق کاشت  متر داخل بتن ميلی ۲۲به قطر ميلگرد 
 511،111 عدد

001161517 
و کاشت  چسب کاشتتزریق تهيه و اجرای عمليات سوراخکاری، پاکسازی، 

 .(متر یسانت 05)عمق کاشت  متر داخل بتن ميلی ۲5به قطر ميلگرد 
 519،111 عدد

001161518 
در صورتی که مطابق  ،001161517الی  001161510های  بها به ردیف اضافه

 داخل استفاده شود.توليد به جای چسب  وارداتیهای اجرایی از چسب  نقشه
 ----- ليتر

001161511 
متر  به ازای هر سانتی ،001161517الی  001161510های  کسربها به ردیف

 کاهش عمق کاشت.
-0 درصد  

 056،111 عدد .0۲Mو اجرای رول بولت کاری  سوراخ ،تهيه, حمل 001161610

 077،111 عدد .00Mو اجرای رول بولت  کاری سوراخ ،تهيه, حمل 00116161۲

 ۲۲1،111 عدد .06Mو اجرای رول بولت  کاری سوراخ ،تهيه, حمل 001161619

 907،111 عدد .۲1Mو اجرای رول بولت  کاری سوراخ ،تهيه, حمل 001161610

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 بتن درجا .هفتم  فصل

 ۲5صفحه: 

 

 
 

 هفتم . بتن درجا فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

مشخصات بتن مصرفی مانند مقاومت فشاری مشخصه، نوع سيمان، حداقل مقدار سيمان در هر مترمکعب بتن و به طور . 0

موثر بوده و الزم است پيمانکار برای ارائه پيشنهاد قيمت نسبت به آن  کلی هر نوع اطالعاتی که از نظر هزینه عمليات اجرایی

 های منضم به پيمان درج شود. آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه

 های این فصل، منظور از سيمان به طور عام، سيمان پرتلند است. . در تمام ردیف۲

ای و شکسته کوهی، با توجه به  ای، شکسته رودخانه يعی رودخانه. نوع شن و ماسه مصرفی در این فصل به صورت طب9

 مشخصات فنی است.

بندی مصالح، ساخت بتن به هر روش، حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف به هر  فاصله و با هر وسيله،  . هزینه دانه0

راکم کردن بتن، اتالف ناشی از حمل و ریختن بتن به اشکال مختلف با هر وسيله، مرتعش کردن بتن و هرگونه افت ناشی از مت

 ها منظور شده است. های مربوط، در بهای ردیف تخليه آن، مرطوب نگهداشتن بتن و سایر هزینه

گيری از حجم بتن،  مترمکعب یا کمتر باشد، در اندازه 15/1ها  های تعبيه شده در بتن، که حجم هر یک از آن . حجم حفره5

 گردد. کسر نمی

 

 1 گروه الزامات

 .گيردبهایی تعلق نمیمشابه اضافههای مختلف یا بتن کفسازی و موارد بابت تهيه و اجرای بتن در ضخامت. 0

بایست در زمان برگزاری مناقصهه   و جزئيات اجرایی مربوط، می 00117101۲. مشخصات فنی و اجرایی بتن موضوع ردیف ۲

 توسط کارفرما در اسناد مناقصه تعيين و درج گردد.

 

 3گروه  الزامات

 شده باشد. ینيب شيپ مانيمنضم به پ یها ا نقشهی یدر مشخصات فن دی، با00117191۲ فیرد یاجرالزوم . 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 بتن درجا .هفتم  فصل

 ۲6صفحه: 

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001171010 
 لوگرميک 051 با ،شکسته ای یعيبتن با شن و ماسه شسته طب یو اجرا هيته

 در مترمکعب بتن. مانيس
 9،717،111 مترمکعب

00117101۲ 
کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن  911تهيه و اجرای بتن با عيار حداقل 

 مطابق مشخصات فنی مندرج در اسناد پيمان.
 0،665،511 مترمکعب

001171۲10 
در مترمکعب  مانيس لوگرميک 051و  یبتن سبک با پوکه معدن یو اجرا هيته

 بتن.
 9،۲99،111 مترمکعب

 ۲،7۲1،111 مترمکعب ریزی و تسطيح رویه.ریزی معدنی برای کف به همراه دوغابپوکه 001171۲1۲

001171910 
بندی به منظور هدایت آب )حجم کل بتن که برای آن بها برای کرماضافه

 بندی انجام شده مالک محاسبه است(.کرم
 79،111 مترمکعب

 00۲،111 مترمربع .شده به هر روش ختهیکردن سطح بتن تازه ر یاسهيل 00117191۲

 10،۲11 مترمکعب دسی های الزم. پليت و محل تهيه و اجرای گروت سيمانی برای زیر بيس 001171010

 

 

 

 

 

 

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کارهای فوالدی سنگين. هشتم  فصل

 ۲7صفحه:  

 

 
 

 سنگین یفوالد یکارهاهشتم .  فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 
 نکهیمگر ا ،است( S۲95J1یا  S۲95JRیا  HR۲95)St97  مانند ید نرم معمولالفو ،فصل نیور شده در اظد منالفو. 0

 صراحت ذکر شده باشد.دها به فوال ریاستفاده از سا

 نهیکه از نظر هز اطالعاتی نوعهر  یجوش و به طور کل ، نوعو مهره چيپ، جوش ميسفوالد مصرفی، الکترود، ات صمشخ. ۲

در مشخصات  دیداشته باشد، با یقيمت، نسبت به آن آگاه شنهاديارائه پ یبرا مانکارياست پ الزمموثر بوده و  ییاجرا اتيعمل

 .درج شود مانيمنضم به پ یاه ا نقشهی یفن

کار طبق ابعاد درج شده در  زنو ،رديگ یار صورت مکزن وها بر اساس  آن دواح یبها داختکه پر ییها فیدر مورد رد. 9

در صورت  .گردد یکننده محاسبه و منظور مديکارخانه تول یها ا جدولیاستاندارد  یها جدول خذنقشه و دستورکارها به مأ

وزن داخت پر مالک ،در محل شده توزینبا وزن واحد  ذکر شده یها ار مطابق جدولکدر  یمصرف یها ليواحد پروف وزن اختالف

کننده با لحاظ  ديکارخانه تول یها جدول مطابق یور که از وزن واحد محاسبه شده ت طیباشد، به شر یم هشد زینواحد تو

 نباشد. شتريب ،ینمودن حداکثر روادار

ا ی یعمليات پخ زن مانيم به پضمن یها ا نقشهی یها مطابق مشخصات فن آن یاجرا رو ندیکه در فرآ یدفوالعات قطدر . 0

 .شود یا سوراخ در نظر گرفته می کسر پخعات بدون قطانجام شود، وزن  یسوراخ کار

 رواحد ه یو بهاززدن و مانند آن ج سنگ ،یکار برش ،یکار جوش یبرا زیسا آماده یها هزینهفصل،  نیا یها فیدر رد. 5

واحد مربوط لحاظ  یجوش در بها ميو مصرف انواع الکترود و س هيمربوط به ته یها نهیهز ،نير شده است. همچنظومن فیرد

 .رديگ یوزن تعلق نم ضافها ایبها  بابت، اضافه نیشده و از ا

ا ی یاست که به صورت سراسر ییها رقو ،فصل نیا یها فیدر رد های افقی یا مایل و بست تقویتی یها منظور از ورق. 6

همچنين منظور از اتصاالت شود.  یيل، به کار برده مفچند پرو ای کیشکل از تمرکب، م یعه فوالدطق تیجهت تقو ،یموضع

های فوالدی به یکدیگر )مانند تير به ستون( مورد  مربوط، قطعاتی از ورق، نبشی و مانند آن است که جهت اتصال اعضای اسکلت

 گيرد. روش پرداخت این اتصاالت در الزامات عمومی هر گروه تعيين شده است. قرار می استفاده

 
 1وه الزامات گر

 .گردد یم نييتع 001161010 فیبولت(، از رد) یو پ تونکف س نيه بطواس اتصاالت یبها. 0

 
 2ه وگر الزامات

در محل  یکار متصل شوند و بدون جوش گریکدیبه  ازيشده، در صورت ن دهیبر ليساده آن است که پروف رتيمنظور از . 0

 .خود نصب شوند، مانند نعل درگاه یگاه در جا هيتک

درگاه از تيرآهن یا ناودانی باشد که و در صورتی که نعل 001181۲10درگاه ساده از ردیف بهای تهيه و کار گذاشتن نعل. ۲

 شود.محاسبه می 001181۲19اند از ردیف گاه با جوشکاری متصل شدهدر محل تکيه

، اتصاالت این تيرها، از شوند یهستند که به ستون متصل م ییرهاتي، 001181۲19 فیدر رد یاصل ريمنظور از ت. 9

 شود. های تهيه و نصب ستون منظور می ردیف

 شو مانند آن که به رو یناودان ،Z است از ورق به شکل یعضو ،001181۲10 ردیف موضوعه شده از ورق، ختسا لينپر. 0

 .باشد شدهشکل داده ی و کار مخسرد 
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 ۲8صفحه:  

 

 
 

  3ه وگر الزامات

 .آن است یگاه متوال هيفاصله محور تا محور دو تک یی،پاخر یهاتيردر  خرپاور از دهانه ظمن. 0

 

 7الزامات گروه 

 شود.میمنظور  ،001181010های فلزی از ردیف بهای تهيه و نصب صفحه ستون. 0 
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 ۲1صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001181010 
 به همراه یا چند تيرآهن، ناودانی یا نبشی کیساخت و نصب ستون از  ،هيته

 ی و یا اتصال مستقيم جوشی به یکدیگر.تیتقو های ورق
 076،111 کيلوگرم

001181۲10 
 ای رآهنيت یا چند کیساده( از  یزیرريساده )ت ريو کار گذاشتن ت هيته

 ی و یا اتصال مستقيم جوشی به یکدیگر.تیهای تقو به همراه ورق یناودان
 069،111 کيلوگرم

 078،511 کيلوگرم مربوط. اتصاالت به همراه ی،ناودان ای رآهنيپله از ت ريساخت و نصب ت ،هيته 001181۲1۲

001181۲19 
های تهيه، ساخت و نصب تير اصلی از یک یا چند تيرآهن یا ناودانی با ورق

 تقویتی و یا اتصال مستقيم جوشی به یکدیگر.
 071،111 کيلوگرم

001181۲10 
 یاسکلت فوالد دار بيش سطوح یرو یناودان ای رآهنياز ت نيو نصب پرل هيته

 ط.خرپا به همراه اتصاالت مربو ای
 058،111 کيلوگرم

001181910 

 ی،ناودان ،رآهنيت به اشکال مختلف از ییخرپا یرهايساخت و نصب ت ،هيته

بدون استفاده از  گریکدیبه  خرپای و مانند آن با اتصال اعضا یسپر ی،نبش

 .هر ارتفاع در متر ۲1دهانه تا  یبرا ،ورق
 075،511 کيلوگرم

001181010 

 یی،بنا ای یبتن یکارها و نصب در داخل یاتصال یو ساخت قطعات فوالد هيته

لوله و  ،ميلگرد ،تسمه ،ورق ی،سپر ی،نبش از، شده ادی یکارها یقبل از اجرا

 الزم. یهاشاخک با ،مانند آن
 ۲۲7،111 کيلوگرم
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 یزیر و شفته یآجرکارنهم .  فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

مات مندرج در احداقل الز دیحسب مورد، با پالک آجری و نيآجر ماش ،یآجر فشار یها فیمورد استفاده در رد یجرهاآ. 0

 .ندینما نيرا تام «آزمون یها ها و روش یژگیو - یآجر رس»با عنوان  7به شماره  رانیا یاستاندارد مل

 99آجره، حدود  ميو ن کیمتر است. منظور از ضخامت  یسانت ۲0×01×5/5 فصل، حدود نیدر ا یاز ابعاد آجر فشار ورنظم. ۲

 متر است. یسانت 01آجره، حدود  ميمتر و ن یسانت ۲0آجره، حدود  کی ،متر یسانت

ها و هرگونه مشخصات  آن هيمنبع ته نيو همچن دمانيخامت، رنگ، طرح چضمانند ابعاد،  یمصرف یمشخصات آجرها. 9

داشته  ینسبت به آن آگاه متيق شنهاديارائه پ یبرا مانکاريموثر بوده و الزم است پ راییعمليات اج نهیکه از نظر هز گرید یفن

 .درج شود مانيبه پ منضم یها نقشه یا یدر مشخصات فن دیباشد با

 ندسمه دیيو مورد تا توليد داخلی کیاز نوع درجه  یطبق مشخصات فن دیفصل با نیمصالح مورد مصرف در ا هيکل. 0

 .مشاور باشد

انجام  نیا طاق زی یکارآجر ،ینيچ وارید نيمربع که در حمتر 15/1 از کمترع قطح مطسوراخ با س ایحفره  هيبابت تعب. 5

ا سوراخ به یحفره  هيگردد. در صورت تعب یمنمربوط کسر  اتيو مقدار آن از عمل رديگ یورت نمص یا گردد، پرداخت جداگانه یم

 .گردد هيدار ته م ستارهقالا عملبر اساس دستورال دیمربوط با یها فیرد ،مان یجرکارآیا  ينیوارچیدار نمودن د ر طرحنظوم

ور نظم یا جداگانه نهیبابت هز نیاز اور شده و نظواحد مربوط م یها متيدر ق یآجر یکارها یرو یزیر ابوغد نهیهز. 6

 .گردد ینم

 یمجاز برا یها یبوده و روادار کنواختیا ه در تمام رج دیت باالضخامت م ،یو نماساز ینياچنممربوط به های  دیفدر ر. 7

 باشد. مانيمنضم به پ یها ا نقشهی یمشخصات فن مطابقو قائم  یافق یامتداد و ضخامت بندها

ا، بر حسب مورد از نمح طس یانجام کار برا نهیشود، هز یکار جدا از پشت کار انجام م یرو چينیکه نما یآجر یدر نماها. 8

اتصال نما به  یکه برا لگرديمانند م یدفوالعات طق یبها ،نکهیا حيتوض .شود یم نظورمحاسبه و م ینيمربوط به نماچ یاه یفرد

و پشت کار در  ی بين نماچينیت مصرفالم یگردد. بها یور مظمن 001181010 فیروند، جداگانه از رد یار مکپشت کار ب

 .ور شده استظمن طمربو یها فیرد یها تقيم

در  مانيمنضم به پ یاه ا نقشهی یکه طبق مشخصات فن یدالعات فوطق یو کارگذار هيته نهیفصل، هز نیا یها فیدر رد. 1

 .گردد یآن جداگانه لحاظ م یور نشده است و بهاظمن ،شوند یم فمصر ینيجرچآ

ائم انجام شود، بابت قمحور  ت بهدر قوس نسب ،آجر و کمتر کیدر ضخامت  ینيا نماچی وارید یکه اجرا یدر صورت. 01

 .گردد یمربوط اضافه م فیرد یدرصد به بها 91 ،که در قوس انجام شود یحطس

 .متر در نظر گرفته شده است یسانت 9 سط، به طور متوپالکبا آجر  ینينماچ یبرا یرفصم مالتضخامت . 00

فصل، بر اساس سطح کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه  نیا یها فیموضوع رد یآجر یسطوح نماها یريگ اندازه. 0۲

 .شود یمنظور م پانزدهمل صمربوط در ف یها فیجداگانه از رد یکشدبن یگردد. بها یکسر نم یح کار مساحت بندکشطس

متر مورد استفاده در فصل حاضر، شامل آجرکاری با آجر ختایی نيز سانتی ۲1×۲1های سنتی با موضوع آجرهای ردیف. 09

 11/0تا  51/1متر است و تغييرات ضخامت آجر در حدود سانتی ۲1×۲1×5ابعاد آجرهای سنتی موضوع این فصل باشد.  می

 .باشد قابل قبول میبا اندازه ذکر شده  ،متر سانتی

 

 2گروه  الزامات

با  70۲۲به شماره  رانیا یمات مندرج در استاندارد ملاحداقل الز دی( بایا غهيجر ت)آ یسفال یها بلوک نیمشخصات ف. 0

 «ها یژگیو - یافق یها با سوراخ بررباريسبک غ یرس یآجرهای  ی و پنلافق یبا سوراخ ها رباربريسبک غ یرس یآجرها»عنوان 

 نماید. ينرا تام
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 5 گروه الزامات

 .نوع باشد کیاز  ینيچ واریشود که کل ضخامت د یمحاسبه م یصورت در ،001111510 فیرد یبها اضافه. 0

 ینماساز ،بيشترجر و آ ميو ن کیبه ضخامت  وارید یبرا ،مانيمنضم به پ یها ا نقشهی یمشخصات فن طبقکه  یدرصورت. ۲

 .رديگ یتعلق م 001111510 یبها اضافه واریباشد، به هر وجه د یدر دو وجه، الزام

مربوط محاسبه و منظور  یها فیاز رد ینيابتدا حجم کل آجرچ ،00111151۲ و 001111510 یها فیپرداخت رد یبرا. 9

 .گردد یشده است، لحاظ م دهيکه به صورت نما چ یحطوس یشده برا ادی یبها شود، سپس اضافه یم

 .له راسته استک ایه تبه صورت راس ینينماچ ،فصل نیدرج شده در ا یها فیدر رد یو نماساز ینيور از نماچظمن. 0

به صورت دو  تیو برود یتبادل حرارت کنترلاست که به منظور  یاردیو 001111501 یفجداره در رد ار دوودی زر اظومن. 5

درون  مالتن ریختبوده و از  یخال ییابناز مصالح  الًکام دیشود، با یم دهيدو جدار دیوار که همزمان چ نيب .شود یرا مه اججدار

ور نظم 001181010یف جداگانه از رد لگرد،يمانند م واریدو د نيمورد استفاده در ب یالعات اتصقط نهیشود. هز یريآن جلوگ

اقالم مطابق ضوابط حسب مورد، در صورت نياز واحد منظور نشده و  متيدر ق یمصرف قیهر نوع عا یگردد. همچنين بها یم

 .گردد یم دار عمل ستاره

ور ظمحاسبه و من 00116191۲و  001161910 یها فیحسب مورد از رد ،001111500 یفدر رد یمصرف یلگردهايم. 6

 .رددگ یم

 .باشد می( منوط به دستورکار کتبی کارفرما 001111519ساب نمودن )ردیف بهای آباضافه. 7

)مانند  ابعاد مورد نياز در کار و نماچينی جهت پنهان کردن عناصر فلزیمنظور از آهن گم کردن، برش آجر قزاقی به . 8

مالک عمل در ردیف  طول های شهری است.از روی نمای ساختمان و جداره لبه بالکن، پروفيل فلزی نعل درگاه و ...(  نبشی

 گردد. لحاظ می اند، طول در راستای قطعه یا قطعات فلزی که آهن گم شده، براساس 001111511

موشی و قطاربندی موجود با آجر نمای قزاقی، صرفا در مواردی که با موضوع مرمت هره دندان 001111518. ردیف 1

گردد، مورد استفاده بوده و نيازمند صدور دستورکار توسط دستگاه  بایست حفظ  بنا به تشخص کارفرما می ،بخشی از هره موجود

 باشد. نظارت می

ينات آجری در بخش فوقانی نمای ساختمان یا دیوار یاز تزنوعی ، در نماچينی "زه و زنجير"یا  "دندان موشی" منظور از. 01

 شودای دیده میبه صورت دندانه ،روها از روبه روی نما کار شده و سطح نمایان آن هاست که در آن آجرها به صورت برجست

 بایست در اسناد و مشخصات فنی پيمان، به پيمانکار ارائه شود. میطرح و جزئيات اجرایی  (.۲و  0های شماره  )شکل
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 : نمونه دندان موشی در نمای آجری1شکل 

 
 : نمونه دندان موشی در نمای آجری2شکل 

 معماری ایرانی( است که در خط مستقيمينات حجمی در )یکی از تزی کاری آجریمنظور از قطاربندی، نوعی از مقرنس. 00

نمای قطاربندی شده به  .اندهای زیرین خود پيش نشستهنواری( انجام شده و آجرهای مورد استفاده در آن از ردیفبه صورت )

بایست  (. طرح و جزئيات اجرایی می0و  9های شماره  )شکلشودصورت برجستگی و تورفتگی آجری دارای نظم و قاعده دیده می

 در اسناد و مشخصات فنی پيمان، به پيمانکار ارائه شود.

 
 : نمونه قطاربندی در نمای آجری3شکل 

 
 : نمونه قطاربندی در نمای آجری4شکل 
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های اطراف درب و فوقانی یا تحتانی دیوار، لبه سطوح باریک آن در محل با استفاده ازچينی، نماچينی آجر منظور از هره. 0۲

پذیرد  انجام میبا نماچينی سطوح اطراف آن  همسانغير ،چينیهای هرهردیف ،به طور عمومی .ها و موارد مشابه استپنجره، پله

 . (6و  5های شماره  )شکل

 
 فوقانی دیوار آجریچینی در بخش هایی از انواع هره: نمونه5شکل 

 
 هاچینی در لبه درب و پنجرههایی از انواع هره: نمونه6شکل 

ترین طول و چينی یا قطاربندی یا دندان موشی ترکيبی، مالک تعيين سطح کار، بزرگدر موارد استفاده از انواع هره. 09

مبنای  7به عنوان مثال در شکل شماره  قطاربندی یا دندان موشی( است.چينی یا )هره ينات آجریعرض پوشش دهنده کل تزی

شود. به همين متر تعيين می 9/1متر و بيشترین عرض  5/۲محاسبه سطح دندان موشی، بيشترین طول دندان موشی برابر با 

متر  ۲/1و بيشترین عرض  متر 5/۲مبنای محاسبه سطح قطاربندی، بيشترین طول قطاربندی برابر با  8ترتيب در شکل شماره 

 شود.تعيين می
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 موشی تعیین سطح دندان :7شکل 

 

 
 تعیین سطح قطاربندی: 8شکل 

 

، محاسبهوجه نمایان وجود دارد، مالک یا چند ها و موارد مشابه، که دو چينی لبه درب و پنجرهدر مواردی مانند هره. 00

در محاسبه مساحت آجرها  سطوح قابل رویت کليهو در برآورد مساحت کل کار،  باشد میچينی نمایان هره مجموع سطوح

  د.شوچينی منظور می هره

 از عمليات فلزی استفاده شود، بهای عمليات فلزی به صورت جداگانه و از ردیف ،چينیمواردی که جهت نصب هره در. 05

 شود.ور میمحاسبه و منظ 001091917

چينی با آجر سنتی یا ختایی به صورت دوبل )دو ردیف روی هم( انجام شود، از آنجایی که بهای . در مواردی که هره06

 گيرد.چينی به آن تعلق میشود، دو بار هزینه هرهردیف بر اساس مترطول محاسبه می

 

 7الزامات گروه 

 ،ختایی با مساحت بيش از یک مترمربعسنتی و یا آجر و گيری و مرمت نماهای آجری از نوع آجر فشاری، آجر قزاقی لکه. 0

 گيرد.ها تعلق نمی به آن 001111710بهای ردیف های مربوط به نماسازی از همان نوع آجر پرداخت شده و اضافهاز ردیف
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 10الزامات گروه 

 شود.پرداخت می 001110110از ردیف  ضخامت،هر  باختایی  سنتی یا بهای عمليات کفسازی با آجر .0

آجر »با عنوان  01080. مشخصات فنی آجرهای فرش کف، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۲

 .ندینما نيرا تام «های آزمون ها و روش ویژگی - رسی مورد مصرف در کف

 متر در نظر گرفته شده است. سانتی 5/۲جر، به طور متوسط خامت مالت مصرفی برای فرش کف با آ. ض9

 

 11الزامات گروه 

 باشد. ، مترمربع تصویر سقف پوشش داده شده با سفال مالک محاسبه می001110010. در ردیف 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

  ریزیآجرکاری و شفته. نهم  فصل

 96صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 5،781،111 مترمکعب .5:0 مانيو مالت ماسه سی فشار آجر با به هر ضخامت یآجرکار 001111010

00111101۲ 
متر به ضخامت یک و نيم آجر با مالت  سانتی ۲1×۲1آجرکاری با آجر سنتی 

 .0:5ماسه و سيمان 
 8،661،111 مترمکعب

 5،001،111 مترمکعب .5:0 مانيسه مالت ماس و با بلوک سفالبه هر ضخامت  وارید 001111۲10

001111910 
دار به ابعاد آجر فشاری و مالت آجرکاری به هر ضخامت با آجر ماشينی سوراخ

 .0:5ماسه و سيمان 
 6،109،111 مترمکعب

 178،111 مترمربع .یبا آجر فشار یسقف طاق ضرب ینيآجرچ 00111191۲

001111010 
ماسه  مالت ومتر  سانتی 5ضخامت حدود به  یآجره با آجر قزاق مين ینينماچ

 .5:0 مانيس
 ۲،06۲،111 مترمربع

00111101۲ 
و مالت ماسه  متر سانتی 0به ضخامت حدود  یآجره با آجر قزاق مين ینينماچ

 .5:0 مانيس
 ۲،017،111 مترمربع

001111019 
و مالت ماسه  متر سانتی 9به ضخامت حدود  یآجره با آجر قزاق مين ینينماچ

 .5:0 مانيس
 ۲،189،111 مترمربع

001111010 
آجر قزاقی  ی در صورتی کهبا آجر قزاق ینينماچهای  بها به ردیف اضافه

 دار حصيری و یا خفته راسته اجرا گردد. طرح
 06 درصد

 0،090،111 مترمربع .قزاقیبا آجر  یسقف طاق ضرب ینيآجرچ 001111015

 9۲6،511 مترمربع ی.فشار آجر باآجرکاری های  نسبت به ردیف ینماساز یبها اضافه 001111510

00111151۲ 
 یدر صورت یفشار آجر باآجرکاری های  نسبت به ردیف ینماساز یبها اضافه

 استفاده شود. یفشار آجر به ابعاد یکه در نما از آجر قزاق
 0،061،111 مترمربع

 056،111 مترمربع .آجر بابت آب ساب نمودن یهای نماساز بها به ردیف اضافه 001111519

 998،111 مترمربع .آجر نمودنیی بابت تراش و کشو یهای نماساز بها به ردیف اضافه 001111510

 079،111 مترطول لب گرد کردن آجرهای نماسازی. 001111515

001111516 
 دهيهره چ صورت که آجرها به یدر صورت ینيهای نماچ بها به ردیف اضافه

 (.تیرو سطح قابلبزرگترین  یريگ شود )اندازه
 600،511 مترمربع

001111517 
در صورت اجرا به صورت دندان موشی و  001111516بهای به ردیف اضافه

 قطاربندی با آجر نمای قزاقی.
 59 درصد

001111518 
در صورت مرمت هره به صورت دندان  001111516بهای به ردیف اضافه

 با آجر نمای قزاقی.موشی و قطاربندی 
 81 درصد

 050،111 مترطول های نماچينی با آجر قزاقی بابت آهن گم کردن. بها به ردیفاضافه 001111511

001111501 
صورت دیوار دو جداره، به ازای هر مترمربع دیوار دو  بهای دیوار چينی به  اضافه

 شود(. گيری می زمان چيده شود )یک طرف اندازه جداره که هم
 57،911 مترمربع

001111500 
 یبه اجزا گرد ميل با واریکه د یدرصورت ینيوارچیهای د بها به ردیف اضافه

 مهار شود. یاسازه
 00۲،511 مترمکعب

001111610 
متر به ضخامت نيم آجر با مالت ماسه  سانتی ۲1×۲1نماچينی با آجر سنتی 

 .0:5و سيمان 
 ۲،080،111 مترمربع

00111161۲ 
متر به ضخامت یک آجر با مالت ماسه  سانتی ۲1×۲1با آجر سنتی نماچينی 

 .0:5و سيمان 
 9،061،111 مترمربع



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

  ریزیآجرکاری و شفته. نهم  فصل

 97صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001111619 
متر با مالت ماسه و سيمان  سانتی ۲1×۲1چينی نيم آجره با آجر سنتی هره

0:5. 
 658،111 مترطول

001111610 
سيمان  متر با مالت ماسه و سانتی ۲1×۲1چينی یک آجره با آجر سنتی هره

0:5. 
 76۲،511 مترطول

001111615 
متر با مالت ماسه و سيمان  سانتی ۲1×۲1چينی دو آجره با آجر سنتی هره

0:5. 
 0،۲60،111 مترطول

001111710 
گيری و مرمت نمای آجر فشاری، آجر قزاقی و آجر سنتی بهای لکهاضافه

 به مساحت تا یک مترمربع. ۲1×۲1
 ۲0 درصد

00111171۲ 
گذاری آجر قزاقی به انضمام بندکشی نمودن آجر فرسوده از نما و دانهخارج 

 عدد آجر در هر نمای هر پالک ساختمانی(. 01)تا 
 070،111 عدد

001111719 
گذاری آجر قزاقی به انضمام بندکشی خارج نمودن آجر فرسوده از نما و دانه

 عدد در هر نمای هر پالک ساختمانی(. 91تا  01)از 
 055،111 عدد

 0،960،111 مترمکعب کيلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. 051ریزی با خاک محل و شفته 001111810

001111110 
 مانيمالت ماسه س بابه هر سطح مقطعی  به رنگ قرمز با آجر پالک ینينماچ

 .آجر پشت یزیر دوغاب به همرا 5:0
 0،110،811 مترمربع

001110110 
مترمربع به هر  دسی 7مخصوص کف به سطح نمای تا فرش کف با آجر 

 .0:5ضخامت با مالت ماسه سيمان 
 ۲،57۲،111 مترمربع

 ۲،۲9۲،111 مترمربع تهيه و نصب سفال سقف شيروانی با هر نوع طرح و رنگ. 001110010

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 چينی بلوک و ساخته پيش بتن . دهم فصل

 98صفحه:  

 

 
 

 ینیساخته و بلوک چ شیبتن پدهم .  فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

مربوط،  یها فصل یاه فیبر اساس رد ،یساخت و نصب قطعات فوالد ،مصالح هيته یفصل، بها نیا یها فیدر تمام رد. 0

 .شده باشد انيمگر آن که عدم پرداخت آن به صراحت ب ،شود یت مخجداگانه محاسبه و پردا

سبک  یمانيس یها بلوک یفن یها یو گواه یديو استاندارد محصول تول نیات فصمشخها،  بلوک هتهي قبل ازالزم است . ۲

 گردد. ارائه به دستگاه نظارت جهت اخذ تایيدیه ،مانيپ خصوصی نیبه منظور انطباق با مشخصات ف یرفصم

 

 1الزامات گروه 

 .است کت بلوالمکعب مدر هر متر لوگرميک ۲85اقل دح ،یالی توخمانيس یها در بلوک مانيس اريع. 0

آب،  مان،يساخته شده از س یمانيس یهامربوط به بلوک 001011010 فیموضوع رد یمانيبا بلوک س ییبنا فیرد. ۲

 لوگرميک ۲111 یچگال حداقلمناسب، با  یها یو شکسته، در صورت لزوم افزودن یعيبه صورت طب یو صنعت یمعدن یها سنگدانه

 یمانيسک بلو»وان نبا ع 71به شماره  رانیا یامات مندرج در استاندارد ملزاقل الحدنی و ات فصمشخ مطابقبر مترمکعب 

 .باشد یم «ها ویژگیت اول: قسم - یالخوت

 

 2گروه الزامات 

 و محاسبه 00116191۲و  001161910ی ها فیحسب مورد از رد، 001011۲10 فیدر رد یمصرف یلگردهايم نهیهز. 0

 گردد. یر ممنظو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 چينی بلوک و ساخته پيش بتن . دهم فصل

 91صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 9،117،111 مترمکعب .0:5بنایی با بلوک سيمانی توخالی به هر ضخامت و مالت ماسه و سيمان  001011010

001011۲10 
 یگرد به اجزا ميل با واریکه د یبا بلوک در صورت ییهای بنا بها به ردیف اضافه

 مهار شود. یا سازه
 00۲،511 مترمکعب

 

 

 

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کاری رطوبتییازدهم . عایق فصل

 01صفحه:  

 

 
 

 بتیرطو یکار قیعایازدهم .  فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

باشد  مانيمنضم به پ یها ا نقشهی یدرج شده در مشخصات فن زانيبه م دیبا یپوشان مقدار هم ،تیرطوب یها یکار قیدر عا. 0

 .متر اجرا شود یسانت 01 ،نشده باشد نييکه اندازه آن تع یو در صورت

بابت  ا است.ه جلسه ورتها و ص مطابق ابعاد درج شده در نقشه ،شده یکار قیعا ظاهریح طس ،یريگ اندازه یمبنا. ۲

 .گردد نمیور ظمن یا جداگانه نهیهز ،یپوشان هم

و مانند آن است و  ینحنم ،ائم، موربق ،قىفوح، اعم از اطانجام کار در تمام س یفصل، برا نیا یاه یفرد واحد یها قيمت. 9

منظور  ،فصل مشخص شده است نیا و مانند آن، به جز آنچه به صراحت در انحن، عمق، اصعوبتبابت  ییبها گونه اضافه چيه

  .گردد ینم

باشد و جهت  یم (دهيسکا ایالص )خجامد  یارهيمشخص نشده است، منظور ق ريجا که نوع ق فصل هر نیا یها فیدر رد. 0

 .رديگ یصورت نم یاضافه پرداخت چهيمختلف  و آب و هوایی یميلاق طیشرا

 انجام از قبل باید ،مانيبه پ ضممن یها ا نقشهی یمشخصات فن قطابم تیرطوب یکار قیعا یمناسب جهت اجرا یرسازیز. 5

 .اخذ گردد اتيعمل یو مجوز اجرا برسد دستگاه نظارت دیيبه تا یکار قعای

 

 1گروه  الزامات

 د.باش یگرم ملويک ۲برابر  001001010 فیدر رد طوبتیر یکار یقعا عمربمتر کی یبرا فمقدار قير مورد مصر. 0

 

 2 الزامات گروه

 .باشد می گرملويک 5/9 برابر 001001۲10 فیدر رد طوبتیر یکار یقعا عمربمتر کی یبرامقدار قير مورد مصرف . 0

 
 3 گروه الزامات

به  رانیا یمل استانداردهای در مندرج الزامات داقلح دیه حسب مورد باختسا شيپ رطوبتی یها قیعا یمشخصات فن. 0

 9860ا شماره ی «وحطس تیرطوب قیشده عا تیتقو های قيری ورق -رطوبتی قعای پذیر انعطاف یاه ورق»با عنوان  9885شماره 

 بتیرطو یها قیعا یها یژگیو»با عنوان  9880شماره  ای «یپ یبرا قيریه ختسا شيپ یرطوبت قیاعهای  ویژگی»با عنوان 

 .دینما نيرا تام «هامريشده توسط پل اصالح ريه با قختسا شيپ

 مریبه عنوان پرا یل نفتالمحلول در ح قيرق تمش یساخته، اجرا شيپ یرطوبت یها قیعا یها فیدر رد آستراز قشر  منظور. ۲

 یاست و پرداخت بها همنظور شد 001001910 فیرد قيمتآن در  نهیباشد و هز یگرم در مترمربع م ۲81حداقل  زانيبه م

 .است مریپرا یمربوط، منوط به اجراف یرد

 یفرد یهابه، ضمن اعمال کسرتساخ شيپ بتیرطو یها قیقشر آستر در عا یبه جا یرود قياند یاجرا درصورت. 9

 گردد. یمنظور م 001001010 یفرد ی،رقياندود  ییبابت اجرا 00100191۲

 

 

 

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کاری رطوبتییازدهم . عایق فصل

 00صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 080،111 مترمربع .ريقشر اندود ق کیبا  یرطوبت یکار قیعا 001001010

 091،511 مترمربع سطوح. تمام یبرای گون هیال کیو  ريبا دو قشر اندود ق ی،رطوبت یکار قیعا 001001۲10

001001910 

ساخته درجه یک متشکل از قير پالستيکی، کاری رطوبتی، با عایق پيشعایق

متر به انضمام قشر آستر برای  ميلی 0استر نوع ترموباند به ضخامت  الياف پلی

 کليه سطوح با روکش آلومينيومی مطابق مشخصات فنی.

 505،111 مترمربع

00100191۲ 
که قشر آستر با توجه به الزامات  در صورتی 001001910کسربها به ردیف 

 مقدمه فصل اجرا نگردد.
 06،911- مترمربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 آميزی رنگدوازدهم .  فصل

 0۲صفحه:  

 

 
 

 آمیزی رنگدوازدهم .  فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

 شود:های زیر انجام میسطوح نقاشی، برحسب مورد طبق ردیفگيری . اندازه0
 شود.گيری میزدایی شده، اندازهآميزی و زنگ. سطوح رنگ0-0
، خرپاهای فلزی یا چوبی 0هاها، لوورتراسها، فرفوژهها، پنجرهاند مانند نردهساخته اجرا شده . قطعاتی که به صورت پيش0-۲

خور بيش از سطح یک رو باشد که در این صورت، شوند، مگر آنکه سطح گسترده اعضای رنگها، یک رو محاسبه میو شبکه

درصد اضافه  51های مربوط، بهای ردیف آميزی، بهگيرد. برای جبران صعوبت اجرای رنگخور، مالک قرار میسطح گسترده رنگ

 شود. می
شود، مگر وقتی که سطح خور داشته باشند، سطح شيشه خور از دو رو کسر می . در مورد درهایی که سطح شيشه0-9

 خور بيش از نصف سطح در باشد که در این صورت، مانند پنجره یک رو محسوب خواهد شد. شيشه
 گيرد.حسب سطح ظاهری ميلگرد )بر پایه قطر نامی( صورت می گيری سطح ميلگرد، بر. اندازه0-0
ها و به طور کلی آميزی در این فصل مانند نوع رنگ، روش اجرا، فام رنگ و همچنين منبع تهيه آن. مشخصات کامل رنگ۲

نسبت به آن آگاهی داشته هر نوع اطالعاتی که از نظر قيمت عمليات اجرایی مؤثر بوده و الزم است پيمانکار برای ارائه پيشنهاد 

 های منضم به پيمان درج شود.باشد، باید در مشخصات فنی یا نقشه
 91های مربوط بری تزیينات آجری با هر روشی،  به بهای ردیف. برای جبران صعوبت عمليات اجرایی شستشو یا رنگ9

 .شوددرصد اضافه می

آميزی شده، پرداخت وزن کارهای فلزی ضدزنگ یا رنگ، برحسب 0010۲191۲و  0010۲1۲1۲های . بهای واحد ردیف0

 شود. می

 
 2و  1گروه الزامات 

ها، گرد و ، تميز کردن سطوح فوالدی از اکسيد آهن ناشی از نورد، نمک0010۲1010سازی در ردیف . منظور از آماده0

سازی و تميزکاری سطوح فلزی آماده»نوان با ع 916باشد و باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره غبار، روغن و چربی می

 را تأمين نماید.« جهت اجرای پوشش

 در نظر گرفته شده است. St ۲، معادل 0010۲1010. درجه تميزکاری ردیف ۲

گيرد و زدایی از کارهای مرمتی تعلق میزدایی( سطوح فلزی تنها به زنگ، سمباده یا برس زدن )زنگ0010۲1۲10. ردیف 9

 باشد. می دستگاه نظارتدرصورت نياز در سایر موارد، منوط به دریافت دستورکار 

ای ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانهزدایی پس از نصب، در بهای ردیفگيری زنگهای مربوط به لکه. هزینه0

 گيرد.صورت نمی

 آميزی دیده شده است.سازی سطوح برای رنگبه منظور آمادههای اجرای ضدزنگ، هزینه برس یا سمباده زدن . در ردیف5

 شود.زدایی شده، پرداخت میبر حسب وزن کارهای فلزی زنگ 0010۲1۲10های . بهای ردیف6

ها تعلق ، جداگانه به آن0010۲1۲1۲آميزی، بهای اجرای ضدزنگ دیده شده و بهای ردیف های مربوط به رنگ. در ردیف7

 شود.ردی که ضدزنگ به تنهایی استفاده شود، بهای عمليات از ردیف حاضر محاسبه و منظور میگيرد. در موانمی

                                                 
0 . Louver 
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 آميزی رنگدوازدهم .  فصل

 09صفحه:  

 

 
 

بينی شده های فصل نهم( پيش از نصب، پيشزدایی روی اسکلت فوالدی )موضوع ردیفجهت زنگ 0010۲1010. ردیف 8

های مربوط با  ب شده در محل باشد، ردیفزدایی، روی سطوح اسکلت فوالدی نصاست. در صورتی که نياز به اجرای عمليات زنگ

 شود.منظور می 9/0اعمال ضریب 

 های شيروانی، مترمربع تصویر افقی سقف شيروانی مالک محاسبه و پرداخت است.آميزی سقف. در رنگ1

 

 3الزامات گروه 

ت و از این بابت بينی شده اسپيش 0010۲1910سازی و اجرای رنگ ضدزنگ در ردیف های مربوط به آماده. هزینه0

 پذیرد.ای صورت نمیپرداخت جداگانه

کاری،  آميزی با رنگ روغنی روی کارهای فوالدی، شامل سمباده یا برس زدن، ضدزنگ، بطانه. مراحل انجام عمليات رنگ۲

 ها و رنگ رویه است.گيریزنی روی لکهگيری با بطانه، سمبادهسمباده زدن، آستر با رنگ روغنی و لکه

ای  ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانهآميزی پس از نصب، در بهای ردیفگيری رنگهای مربوط به لکهزینه. ه9

 گيرد.صورت نمی

با موضوع تهيه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی در مواردی که عمليات اجرایی  0010۲1910. ردیف 0

گردد. در صورتی که کارهای فلزی توسط پيمانکار ساخته و در محل  پذیرد، لحاظ می می های فلزی موجود انجام بر روی سازه

 محاسبه خواهد گردید. 0010۲191۲آميزی براساس وزن عمليات اجرایی و از ردیف  نصب گردد، بهای عمليات رنگ

 

 4الزامات گروه 

کاری،  سمباده زنی، روغن اليف، بطانه آميزی با رنگ روغنی روی کارهای چوبی شامل. مراحل انجام عمليات رنگ0

 ها و رنگ رویه است.گيریزنی روی لکه گيری با بطانه، سمبادهزنی روی بطانه، آسترزنی، لکه سمباده

گيری با بطانه، زنی روی بطانه، سيلرکاری، لکه کاری، سمبادهآميزی با سيلر و کيلر، شامل ليسه. مراحل انجام عمليات رنگ۲

 ها و کيلرکاری است.کهسمباده زنی ل

زدن با نمرات مورد  استر، پوستکاری، رنگ پلیزدن، بطانه استر شامل پوستآميزی با رنگ پلی. مراحل انجام عمليات رنگ9

 نياز، پوليش قرمز، پوليش سفيد و شير پوليش و پرداخت است.

 

 5الزامات گروه 

کاری، زنی، روغن اليف، بطانه وح گچی، شامل سمبادهآميزی با رنگ روغنی روی سط. مراحل انجام عمليات رنگ0

 ها و رنگ رویه است.گيریزنی روی لکه گيری با بطانه، سمبادهزنی، آستر، لکه سمباده

کاری، زنی، روغن اليف، بطانه آميزی با رنگ پالستيک روی سطوح گچی، شامل سمباده. مراحل انجام عمليات رنگ۲

 ها و رنگ رویه است.روی لکه گيری با بطانه، سمباده زنیستيک، لکهزنی، آستر با رنگ پال سمباده

 

 6الزامات گروه 

آميزی روی سطوح سيمانی و بتنی کاربرد دارد و شامل رزین امولسيونی برای رنگ 0010۲161۲. مصالح مندرج در ردیف 0

 از نوع اکریالت، اکسيد تيتانيوم، کربنات کلسيم و مواد فرعی دیگر است.
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 71،611 مترمربع .های فوالدی با سمباده یا برس سيمی زدایی اسکلت سازی یا زنگ آماده 0010۲1010

 ۲55،111 مترمربع به روش سوزاندن. یو سطوح فلز یسنگ ینما یبر رنگ 0010۲101۲

 ----- مترمربع مطابق با اسناد پيمان.ها  زدایی نمای ساختمان تهيه و بکارگيری مواد رنگ 0010۲1019

 0،501 کيلوگرم زدایی( سطوح فلزی.زدن )زنگ سمباده یا برس 0010۲1۲10

 ۲،551 کيلوگرم تهيه مصالح و اجرای یک دست ضد زنگ روی سطوح فلزی. 0010۲1۲1۲

 091،511 مترمربع تهيه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی موجود. 0010۲1910

0010۲191۲ 
تهيه مصالح و اجرای یک دست ضد زنگ و دو دست رنگ روغنی شامل آستر 

 و رویه روی کارهای فلزی.
 5،161 کيلوگرم

0010۲1919 
تهيه مصالح و اجرای دو دست رنگ روغنی شامل آستر و رویه روی کارهای 

 فلزی.
 9،001 کيلوگرم

 ----- مترمربع )پيشانی تابلو(.آميزی اتومبيلی ورق آهنی  رنگ 0010۲1910

 ----- مترمربع بام با رنگ روغنی یا سرنجی.آميزی شيروانی پشترنگ 0010۲1915

 501،111 مترمربع تهيه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر کارهای چوبی. 0010۲1010

 570،511 مترمربع چوبی.تهيه مصالح و اجرای سيلر و کيلرکاری کامل روی کارهای  0010۲101۲

 ۲،798،111 مترمربع .استر روی کارهای چوبی آميزی با رنگ پلی تهيه مصالح و رنگ 0010۲1019

 ۲،909،111 مترمربع استر روی کارهای چوبی.پلیآميزی با رنگ نيم تهيه مصالح و رنگ 0010۲1010

0010۲1510 
صفحات گچی دیوارها تهيه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا 

 ها. و سقف
 999،511 مترمربع

0010۲151۲ 
تهيه مصالح و اجرای رنگ پالستيک روی سطوح گچی یا صفحات گچی 

 ها. دیوارها و سقف
 ۲7۲،111 مترمربع

0010۲1519 
آميزی با رنگ اکریليک روی سطوح گچی یا تهيه مصالح و اجرای رنگ

 صفحات گچی شامل آستر و رویه.
 ۲80،511 مترمربع

0010۲1610 
تهيه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح سيمانی و بتنی شامل آستر و 

 رویه.
 080،111 مترمربع

0010۲161۲ 
تهيه مصالح و اجرای رنگ اکریليک روی سطوح سيمانی و بتنی شامل یک 

 قشر پرایمر، یک قشر آستر و یک قشر رویه.
 05۲،111 مترمربع

0010۲1619 
اجرای رنگ پالستيک روی سطوح سيمانی یا بتنی شامل آستر  تهيه مصالح و

 و رویه.
 095،511 مترمربع

 ----- مترمربع یورتان روی کارهای چوبی.تهيه مصالح و اجرای رنگ پلی 0010۲1710

 ----- مترمربع کننده روی سطوح گرماچوب )ترمو وود(.های براقاستفاده از رزین 0010۲171۲

 ----- مترمربع ها. مصالح و اجرای کنيتکس روغنی برای دیوارها و سقفتهيه  0010۲1810

0010۲1110 
تهيه مصالح و اجرای پوشش محافظ نما و سازگار با محيط زیست فاقد الیه و 

 فيلم بر روی سطوح نما مطابق با اسناد پيمان.
 ----- مترمربع

0010۲111۲ 
رنگ "در صورتی که از های استفاده از رنگ اکریليک  بها به ردیف اضافه

 استفاده شده باشد. "اکریليک نما
 ----- مترمربع
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 سبک یفوالد یکارهاسیزدهم .  فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

 نکهیمگر ا ،است( S۲95J1یا  S۲95JRیا  HR۲95)St97  مانند ید نرم معمولالفو ،فصل نیور شده در اظد منالفو. 0

 دها به صراحت ذکر شده باشد.فوال ریاستفاده از سا

سنگ  نيو مهره و همچن چيبستن پ ،یکار سوراخ ،یکار پرچ ی،کار برش ی،کار جوش یفصل، بها نیا یها فیرددر تمام . ۲

شود.  یور نمظمن ،فصل مشخص شده است نیبه جز آنچه به صراحت در ا یبابت اضافه وجه نیور شده و از انظزدن و مانند آن م

 رظومربوط مناحد و یها قيمت درپرچ و مانند آن،  م،يلح ميا سیتول فو مهره، م چيو مصرف الکترود، پ هيمربوط به ته یها نهیهز

 .شود ینم روظمن ییبها اضافه ،ها هاضافه وزن و اضافه ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقش تبده است و باش

 ابعاد درج شده در نقشه،ار طبق کوزن  رد،يگ یها بر اساس وزن صورت م واحد آن یکه پرداخت بها ییها فیدر رد. 9

محاسبه و  کننده،دياستاندارد کارخانه تول یها ا جدولیاستاندارد مربوط  یاه ولجد خذبه ما ،یا مشخصات فنی دستورکارها

شده  نیوزتک پرداخت، وزن الشده قبل از ساخت، م توزین وزنبا  ت وریوزن محاسبه شده  رتی. درصورت مغامنظور خواهد شد

. نباشد شتريکننده، ب ديانه تولخجدول کار یها یبا لحاظ نمودن حداکثر روادار یور زن محاسبه شده توکه از  یاست، به شرط

 سد.بر مشاور مهندس تایيدقبل از اجرا به  کننده دانه توليخالزم است کار

 گردد.  یمحاسبه م آالت یراقفصل بدون احتساب وزن  نیدر ا ،به در و پنجره مربوط یها فیوزن رد. 0

 یهاب( در زیمغ و نگیبلبر ره،يدستگ ال،پنجره مانند لو ایملحقات در  )تمامآالت از هر نوع  راقی یدستمزد نصب و جاساز. 5

 گردد. یبها، محاسبه و منظور م فهرست نیا اتيآالت مطابق کل راقی هينه تهیفصل لحاظ شده است. هز نیمربوط به ا یها فیرد

های های فلزی، ورقورقها، از ترکيب مصالح  . منظور از تابلو با طرح خاص، تابلوهایی هستند که در ساخت سطوح آن6

و ترمو وود به صورت ترکيبی استفاده شده است. در صورت ساخت تابلو با  های کامپوزیت با روکش آلومينيومی گالوانيزه، پانل

های کامپوزیت با روکش  های گالوانيزه، پانلهای فلزی، ورقموضوع استفاده از ورق باهای  به بهای ردیفصرفاً  ،%8طرح خاص، 

 شود. ، افزوده میآلومينيومی و ترمو وود

 بایست در اسناد پيمان درج گردد. ، می00109181۲و  001091810 های . مشخصات فنی مد نظر در ردیف7

 

 1الزامات گروه 

نگهدار پایين چهارچوب که در ساخت چهارچوب فوالدی کاربرد دارد،  شاخک و فاصله. بهای اعضای فرعی چهارچوب مانند 0

 گردد. حسب مورد از همان ردیف محاسبه و پرداخت می

های مربوط منظور شده است و از این بابت  های فوالدی با مالت ماسه وسيمان در ردیف . هزینه پر کردن داخل چهارچوب۲

های منضم به پيمان، عيار مالت مصرفی  هد آمد. در صورتی که در مشخصات فنی یا نقشهای به عمل نخوا پرداخت جداگانه

 اجرا شود. 0:5تعيين نشده باشد، مالت ماسه سيمان 

 نتواما ،یالتوخ یها ليو پروف ورق ،سمهت ی توپر،ها ليپروف مخلوطاز و نرده فوالدی که در ساخت در و پنجره  یدر صورت. 9

 نو وز 001091019و  001091010 یها یفبر حسب مورد، از رد ورق وسمه ت ر،توپ یها ليوزن پروف دیاستفاده شود، با

 .ور شودظه و منبمحاس 001091010و  00109101۲ یها یفاز رد یتوخال یها ليپروف

محاسبه و  00109191۲های مختلف، از ردیف تابلوسازی در ضخامت عمليات های فلزی مورد استفاده دربهای ورق. 0

  شود. منظور می

به  00109101۲و  001091010 های های فلزی حسب مورد از ردیف. بهای تهيه، ساخت و نصب لوورتراس با انواع پروفيل5

 شود.محاسبه می 001091017بهای ردیف  همراه اضافه
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های توخالی و تسمه فلزی( متصل به يلهای فلزی )غالباً پروفنوعی نماسازی ترکيبی با انواع پروفيل ،لوورتراس. منظور از 6

هایی مانند بالکن یا در محل ،که با هدف عبور مناسب هوا، ایجاد سایه و انسداد دید باشد میجوشکاری استفاده از یکدیگر با 

 شود.ها و موارد مشابه اجرا میمغازه الی تابلوهایتراس یا با

 بایست در اسناد مناقصه و پيمان درج گردد. می و موتورهای مورد استفاده، های آلومينيومی مصرفیمشخصات فنی کرکره. 7

 

 3گروه  الزامات

محاسبه  001091918و  001091917های های مصرفی از ردیفبراساس نوع پروفيل ،بهای زیرسازی فلزی پشت تابلوها. 0

در بهای  عمليات زیرسازی سازیپخ زدن یا قابدن، اری، سایيهای مربوط به برشکاری، جوشکشود. تمامی هزینه و منظور می

 گيرد.بهایی تعلق نمیگونه اضافه و از این بابت هيچ منظور شده است های یادشده ردیف

ها به نمای ساختمانی از طریق کاشت بولت، بهای عمليات کاشت بولت حسب در صورت نياز به اتصال زیرسازی فلزی تابلو. ۲

شود. بابت اتصال زیرسازی فلزی به نمای ساختمانی از طریق محاسبه و منظور می ر فصل ششممربوطه دهای مورد از ردیف

 گيرد.تعلق نمی 001091918و  001091917های بهایی به ردیفهيچگونه اضافه ،جوشکاری

شده است. در  ینيب شيپ 001091910 یها فیها در رد چهینصب در یبرا مانيماسه س مالتبا  ییابن اتيعمل نهیهز. 9

 .اجرا شود 0:5 مانينشده باشد، مات ماسه س نييتع یت مصرفالم اريع مان،يمنضم به پ یاه نقشه ای یفن مشخصات در که یصورت

ر ظومحاسبه و من 001091910 ای 001091919ی ها فیسطوح کاذب، حسب مورد از رد یجهت اجرا یدالفو یرسازیز. 0

 .گردد یم

 001091910 ای 001091919 یها فیمورد از رد حسب ،بسطوح کاذ یسازریدر ز نيازمورد  یها دستکا ی زهایآو یبها. 5

 یشود، مانند کارگذار یبه سقف انجام م گریدستک به سطوح د ای یزاتصال آو نيتام یکه برا یشود، اما عمليات اضاف یمنظور م

جوش  یبرا تنورق با شاخ مربوط در بگذاری ، کار001۲1151۲ فیا دستک، حسب مورد از ردی زیعبور آو یبرا پالستيکیلوله 

 فیرد ازتپانچه(، ) یگنفش یها چکش لهيبه وس تکدس ای ویزآ هیپا جادیو ا 001181010 فیک به آن از رددستا ی زیدادن آو

 .شود یجداگانه منظور م 00116101۲

و نصب در  یاتصال یدفوالعات طبه نصب ق ازيدر صورت ن ،ینتب یا سازه یبه اجزا ییبنا یوارهاید یها در اتصال نگهدارنده. 6

 001181010 فیبه صورت جداگانه از رد یقطعات اتصال نیو ساخت و نصب ا هيته نهیهز ،یزیر قبل از بتن ینبت یل کارهاخدا

 .شود یمنظور م

با  یالتوخ ليپروف ایا تسمه و ی لگرديبه همراه م یبشناز  آبچکانلبه پله و  یساخت و نصب نعل درگاه، نبش ه،يته. 7

 .شود یور منظم 001091916 ای 001091915 یها فیزم حسب مورد از ردال یجوشکار

 یا کاشی، نصب سنگ یومينيآلوم یچیساندو یها ب ورقنصر ظوساختمان به من یجهت نماساز یدفوال یرسازیز. 8

 ،یارکدوهرگونه اند ایدار و  افيال یمانيصفحات سدار،  روکش یصفحات گچ ،PVC، یچوب یها ششپو ،کش خشبه رو یکيسرام

 شود. یمحاسبه و منظور م 001091918 ای 001091917 یها فین حسب مورد از ردآت و مانند البا م یکار سنگ

 شود.، محاسبه و منظور می00109191۲های فلزی از ردیف بهای تهيه و نصب پوشش فالشينگ. 1

 ای 001091917های های فلزی مصرفی از ردیفنصب شيروانی بر حسب پروفيلکشی جهت بهای زیرسازی و آهن. 01

 شود.محاسبه و منظور می 001091918

 
 4گروه  الزامات

در  های اسپيلت و موارد مشابهکاری در سطوح از جنس ورق گالوانيزه، ایجاد سوراخ جهت عبور لولهمنظور از سوراخ. 0

 است. تابلوها

هایی از هایی جهت دسترسی به پشت تابلوها و سطوح کاذب است که با برشکاری بخشتعبيه محلمنظور از بازشوها، . ۲

 .شود میسطح ورق گالوانيزه ایجاد 
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ایجاد امکان های هم شکل و منظم در بخشی از سطوح ورق گالوانيزه جهت ای از سوراخمنظور از پانچ کردن، ایجاد شبکه. 9

 .دباش میجایی هوای دوطرف سطح جابه

متر به سمت داخل و ایجاد سانتی 01منظور از لول کردن ورق گالوانيزه، پيچ دادن دورانی ورق گالوانيزه به عرض تقریبی . 0

 .باشد میهایی حلزونی شکل جهت حرکت آب دایره

شده مساحت گریل  های فلزی جهت عبور هوا است.هایی از ورقکردن بخش منظور از گریل کردن، برشکاری و خالی. 5

 شود. براساس مجموع سطح پر و خالی بخش گریل محاسبه می

، محاسبه و منظور با توجه به ضخامت ورقمترمربع ورق مصرفی  ،صاف زهيپوشش سقف با ورق گالوان یها فیدر رد. 6

 .شود یم

با  بداريش یها محل برخورد بام یبند بو آ یدبندرز ،00109101۲و  001091010های  ردیفدر  فالشينگ ازور نظم. 7

 زهيآن با استفاده از ورق گالوان نظایرروها و دودهواروها،  عبور یلانداز، مح دودکش، دست وارید ،هیمساهوار یر دظيقائم ن یوارهاید

 باشد. یم

منظور  یا جداگانه ی، بهامقاطع ریو سا یمثلث ،یمکعب ،یا رهیع آبرو اعم از داقطبابت شکل م 001091016 یفرد در. 8

 .شده است ینيب شيمربوط پ فیرد یدر بها یمربوط به درزبند یها نهیهز نينگردد. همچ ینم

 یاه یفآبرو و مانند آن، حسب مورد از رد زه،يپوشش سطوح با ورق گالوان یجهت اجرا ازيمورد ن یدالفو یرساریز. 1

 .شود یور مظمن 001091910ا ی 001091919

 شود.محاسبه و منظور می 00109101۲و  001091010های  ردیفاز  ،بهای تهيه و نصب پاالنی رأس شيروانی. 01

ای از و کرکره 00109101۲و  001091010های  ردیفبهای تهيه، ساخت و نصب تابلوهای با ورق گالوانيزه صاف از . 00

 شود.محاسبه و منظور می 001091019ردیف 

و هزینه لول کردن آن با استفاده  001091016رفی از ردیف های گالوانيزه جهت آبرو، بهای ورق مصدر لول کردن ورق. 0۲

 شود.محاسبه و منظور می 001091017بهای ردیف از اضافه

 گردد. به صورت همزمان برای یک بخش از ورق پرداخت نمی 001091011و  001091018های  بهای ردیف . اضافه09

های یاد شده، معادل  کفراژبندی( به ازای هر ماه استفاده از ورقدار سينوسی بر روی داربست )یا  بابت تهيه ورق موج. 00

بایست از کيفيت و زیبایی الزم  دار سينوسی می های موج سطح ورق گردد. لحاظ می 001091019درصد بهای ردیف  شش

جایی تا هر موقعيت نصب، نصب موقت و برچيدن  به ازای هر نوبت حمل و جابهبرخوردار بوده و به تایيد دستگاه نظارت برسد. 

)یک درصد به منظور عمليات نصب و یک درصد به منظور عمليات  001091019درصد بهای ردیف  دودار، معادل  های موج ورق

ماه به  یک کسرهای یادشده  رقدر محاسبه بهای تهيه، استهالک و استفاده از و. گردد لحاظ میهای سينوسی( آوری ورق جمع

  های یادشده پس از برچيده شدن، به پيمانکار تعلق دارد. ورق شود. تناسب محاسبه می

 

 5گروه  الزامات

 برسد. نظارت اهدستگ دیيتا به سفارش ازقبل  ،مصرف محل به توجه با دیبا 00109151۲ فیرد موضوع س،يتابر یفن مشخصات .0

 .شود یور مظمحاسبه و من ،در کار یمصرف تسيراب وزن ،00109151۲ فیرد یريگ اندازهدر . ۲

 فیانچه(، جداگانه از ردپت) یفشنگ یها چکش لهيبوس یدالا فوی یبه سطوح بتن تسيمربوط به اتصال راب اتيعمل نهیهز. 9

 .شود یور مظمن 00116101۲

 
 7الزامات گروه 

برای اجرای نرده و دستگيره با مقاطع فوالدی ضد زنگ بوده و باید مشخصات فنی قبل از تهيه به  001091710ردیف . 0

های عمودی های خطی )سه خط، چهار خط و مانند آن( و یا نردهتایيد دستگاه نظارت برسد. ردیف فوق جهت اجرای انواع نرده

  در نظر گرفته شده است.
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001091010 

ورق، نبشی، سپری، از  یفوالد در و پنجرهچهارچوب، ساخت و نصب  ،هيته

آالت همراه با  ناودانی، ميلگرد و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق

 کاری و سایيدن الزم. جوش
 ۲۲0،111 کيلوگرم

00109101۲ 
با  ی،توخال های پروفيلاز  یفوالد در و پنجرهچهارچوب، ساخت و نصب  ،هيته

 الزم. دنیيو سا یآالت همراه با جوشکار راقی نصب و دستمزد یجاساز
 ۲80،111 لوگرميک

001091019 

ها از  کف پله یفوالدی ساز ساخت و نصب حفاظ نرده و نردبان و قاب هيته

و دستمزد نصب  یبا جاساز ،مانند آن و ورق ،و ميلگرد یناودان ی،سپر ی،نبش

 الزم. دنیيو سا یجوشکار با آالت همراه راقی
 ۲19،511 لوگرميک

001091010 

ها از  کف پله یفوالدی نرده و نردبان و قابساز ،ساخت و نصب حفاظ ،هيته

آالت همراه  راقیو دستمزد نصب  یجاساز با ی،های توخال و پروفيل اهيلوله س

 الزم. دنیيسا و یبا جوشکار

 ۲61،111 لوگرميک

 ۲90،111 کيلوگرم های کشویی. پروفيل ریل و قرقره فوالدی برای درها و پنجرهتهيه و نصب  001091015

001091016 
های  تهيه و نصب پروفيل ریل و قرقره فوالدی گالوانيزه برای درها و پنجره

 کشویی.
 97۲،511 کيلوگرم

001091017 
، جهت تهيه و نصب 00109101۲و  001091010 های بها به ردیفاضافه

 های فلزی.فلزی بالکن یا باالی تابلو با انواع پروفيللوورتراس 
 7 درصد

001091018 
به بر حسب سطح پانچ شده  زهيگالوان ای یفلز یها پانچ کردن ورق یبها اضافه

 .های الزم جایی همراه کليه حمل و جابه
 90،711 مترمربع دسی

001091011 
 ۲تا ضخامت  زهيگالوان ای یفلز یها ورق یان س یس یبرشکار یبها اضافه

 .های الزم جایی ی به همراه کليه حمل و جابهس ان یبر حسب طول س متر یليم
 75،611 مترطول

001091۲10 
گذاری و تهيه و نصب کرکره آلومينيومی به همراه موتور )از نوع ساید( و ریل

 متعلقات مربوط.
 ----- مترمربع

 ----- دستگاه .برای موتور از نوع توبوالر )تيوبالر(، 001091۲10بها به ردیف اضافه 001091۲1۲

 5،88۲،111 عدد اندازی مجدد.موتور، متعلقات و نصب و راه همراه به آلومينيومی کرکره بازکردن 001091۲19

001091۲10 
و  اتصاالت هيبه همراه کل یومينيو نصب موتور کرکره آلوم ییجا به بازکردن، جا

 .کرکره مجدد یانداز راه
 ۲،957،111 عدد

001091910 

های  سازی ها به همراه قاب مربوط و کف ها، درپوش تهيه، ساخت و نصب دریچه

فوالدی با ورق ساده یا آج دار، همراه با سپری، نبشی، تسمه و سایر 

 کاری و سایيدن. های الزم با جوش پروفيل
 ۲06،511 کيلوگرم

00109191۲ 
های فوالدی به  دادن، سایيدن و نصب ورقکاری، فرم  کاری، جوش تهيه، برش

 ها و مانند آن. ها، تيرها، کف پنجره منظور پوشش سطوح ستون
 ۲67،111 کيلوگرم

001091919 
 ی،با نبش قائم ای یسطوح کاذب اعم از افق یرسازیز یمصالح و اجرا هيته

 ميلگرد و مانند آن. ی،سپر
 080،511 لوگرميک

001091910 
با  ،قائم ای یسطوح کاذب اعم از افق یرسازیز یمصالح و اجرا هيته

 .یهای توخال پروفيل
 ۲51،111 لوگرميک

001091915 

به صورت  یا سازهی به اجزا ییبنا یوارهاینگهدارنده د یساخت و اجرا ،هيته

 ایمقاطع ساخته شده از ورق  ،ميلگردی، نبش ی،ناودان ی،از سپر ،قائم ای یافق

 موارد مشابه آن.

 019،511 لوگرميک

001091916 
به صورت  یا سازهی به اجزا ییبنا یوارهاینگهدارنده د یساخت و اجرا ،هيته

 .یهای توخال از پروفيل ،مئقا ای یافق
 ۲66،111 لوگرميک

001091917 
 ی،سپر ی،از نبش ساختمانی نما یبرا یفوالد یرسازیساخت و نصب ز ،هيته

 ميلگرد و مانند آن.
 081،511 لوگرميک
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 ۲69،111 لوگرميک ی.توخال های پروفيل از ساختمان ینما یبرا یفوالد یرسازیز نصب و ساخت ،هيته 001091918

001091010 
به  صاف زهيگالوان با ورق ،ها فالشينگ ی پوشش سقف ومصالح و اجرا هيته

 و لوازم نصب. لیبا تمام وسا متر ميلی 8/1ضخامت 
 0،801،111 مترمربع

00109101۲ 
ها، با ورق گالوانيزه صاف به مصالح و اجرای پوشش سقف و فالشينگتهيه 

 متر، با تمام وسایل و لوازم نصب. ميلی 0ضخامت 
 ۲،911،111 مترمربع

001091019 
ای، با  ای یا ذوزنقهتهيه مصالح و اجرای پوشش سقف، با ورق گالوانيزه کرکره

 تمام وسایل و لوازم نصب.
 919،511 کيلوگرم

001091010 
، 001091019و  00109101۲، 001091010های  بها به ردیفاضافه

 های گالوانيزه در تابلوسازی.درصورت اجرای ورق
 5 درصد

001091015 
و مانند آن  دودکش کالهک ،کاسه ناودان ،و نصب کف خواب سر ناودان هيته

 آن. یالزم رو یکارها ریپرچ و سا ی،کارميلح ،زهيبا ورق گالوان
 058،111 لوگرميک

 998،511 لوگرميک لوازم نصب. و لیبا تمام وسا ،زهيساخت و نصب آبرو از ورق گالوان ،هيته 001091016

 ----- مترطول بهای دستمزد لول کردن ورق گالوانيزه.اضافه 001091017

001091018 
های گالوانيزه بر حسب سطح ورق گریل شده به بهای گریل کردن ورقاضافه

 .های الزم جایی همراه کليه حمل و جابه
 99،011 مترمربع دسی

001091011 
بر  زهيگالوان یها درب بازشو در ورق یاجرا و هيتعبتهيه لوال،  یبها اضافه

 .حسب سطح بازشو
 09،111 مترمربع دسی

001091001 
های گالوانيزه های روشنایی روی ورقبهای گردبر کردن محل نصب چراغاضافه

 .سطح مقطع با هر
 7۲،111 عدد

001091000 
ق از ور ضخامت ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به هر قطر و ،هيته

 لوازم نصب. و لیبا اتصاالت مربوط و تمام وسا ،زهيگالوان
 959،111 لوگرميک

 ۲58،511 عدد .ديبه هر قطر از آهن سف یو نصب درپوش لوله بخار هيته 00109100۲

001091009 
اندازها و مانند آن از  دست و وارهاید یپنجره و درپوش روف و ساخت ک هيته

 .زهيورق گالوان
 900،511 لوگرميک

001091000 
در صورتی که ورق  00109101۲و  001091010های  به ردیفبها اضافه

 گالوانيزه در یک رو رنگی پخته شده در کوره باشد.
 051،111 مترمربع

 0۲8،511 مترمربع اندود. ریز زهيگالوان یميو نصب تور س هيته 001091510

 ۲81،511 لوگرميک گرم. زهيگالوان تسيو نصب صفحات راب هيته 00109151۲

001091519 
آجدار یا ساده  ميلگرد جوش ساخته شده )مش( از گرد پيش شبکه ميل هيته

 الزم. یچيپ ميس و کار گذاشتن آن همراه با دنیبه انضمام بر
 065،511 لوگرميک

001091610 

مشبک از  کاذب های و بدنه سقف یرسازیاجرا و نصب ز ،مصالح هيته

اتصال  یهااستر روکار با زبانه یپل زهينورد شده گالوان سرد یهای فوالد پروفيل

 .ییاجرا اتیيو جز زهایآو ،با اتصاالت یفن مشخصات مطابق یی،کشو

 791،511 لوگرميک

001091710 
  SS910یا  SS۲10تهيه، ساخت و نصب نرده یا لوله فوالدی ضد زنگ از رده 

 .SS910به همراه کليه اتصاالت الزم از رده 
 68۲،511 کيلوگرم

001091810 
آميزی زیرسازی  بان دستی مغازه شامل تهيه، ساخت و رنگ تهيه و نصب سایه

 بان به نما. سایه، تهيه و اجرای روکش از جنس برزنت و اتصال آهنی فلزی
 ----- مترطول دهانه

00109181۲ 
آميزی زیرسازی  بان دستی مغازه شامل تهيه، ساخت و رنگ تهيه و نصب سایه

 بان به نما. اتصال سایه و برزنت جنس از روکش اجرای و تهيه آلومينيومی، فلزی
 ----- مترطول دهانه
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 یومینیآلوم یکارهاچهاردهم .  فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

که از نظر  یهر نوع اطالعات یو به طور کل هيته عمنب ،ابعاد، ضخامت، پوشش رنگ ،یمصرف یومينيلومآالح صمشخصات م. 0

د در یداشته باشد، با ینسبت به آن آگاه متيق شنهاديارائه پ یبرا مانکاريموثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتيعمل نهیهز

 یمربوط جهت تطابق با مشخصات فن یها فیکننده در رد ديکارخانه تول .درج شود مانيمنضم به پ یها ا نقشهی یمشخصات فن

 برسد. دستگاه نظارت دیيبه تأ دیبا هيقبل از ته

واحد  یاه قيمتها در  و مانند آن یکيستال یک، نوارهاالو مهره، رول پ چيپ چ،رپ مصرفو  هيمربوط به ته یها نهیهز. ۲

 .گردد یلحاظ نم ،ها ابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در نقشه اضافه وزن یا اضافه ،هاب اضافهبابت،  نیمنظور شده است و از ا

 ی( در بهازیو مغ هيرگدست ،لوالپنجره مانند  ایملحقات در  یمام)ت ت از هر نوعآال راقی یاسازدستمزد نصب و ج. 9

 .گردد محاسبه و منظور می انهجداگ ،اتيلک بخش قباطم آالت یراق هيته هزینه .ده استشلحاظ  مربوط یها فیرد

ار کدر  یمصرف ومينيشده، وزن آلوم ینيب شيپ لوگرميفصل به صورت ک نیا یاه یفکه واحد آن در رد ییدر مورد کارها. 0

 .شود ی( محاسبه مآالت راقیاحتساب وزن  دون)ب

مورد استفاده قرار  ،یرسازیبه زا ی گریکدیعات به طاتصال ق یاست که برا یعاتطق ،فصل نیدر ا یالتصعات اقطور از نظم. 5

 .شود یو منظور م نیجزو وزن کار توز ،شده نييتع لوگرميکه واحد آن بر حسب ک ییها فیآن در مورد رد یو بها رديگ یم

ور شده و پرداخت ظمن فیرد یدر بها ،یمربع است، قطعات اتصالها بر حسب متر که واحد آن ییها یفدر مورد رد. 6

 .به عمل نخواهد آمد یا جداگانه

دستورالعمل »با عنوان  700شماره  هیحداقل الزامات نشر دیبا ،یتیکامپوز یها مربوط به پانل یها فیرد خصوصدر  .7

 .گردد تیرعا «ها ساختمان یخارج ینما ییو اجرا یو الزامات و ضوابط عملکرد یا سازه یطراح

نصب  یا بازگذاشته شده برایشده  یوح جاسازسط ،ينيومیکاذب آلوم یها و سقف یتیکامپوزی ها پانل یريگ در اندازه .8

 .شود یح کار کسر نمطاز س ،مترمربع است ۲5/1 ها کمتر از و موارد مشابه، که مساحت آن یساتيتاس یها چهیها، در چراغ

 نظایر آنورق و  یدگش و خم یشود، همپوشان یم یرياندازه گ انیبر حسب سطح ورق نصب شده و نما تیکامپوز یها پانل .1

 .شده است منظور یفرد یدر بها

های های فلزی، ورقها، از ترکيب مصالح ورق منظور از تابلو با طرح خاص، تابلوهایی هستند که در ساخت سطوح آن .01

ساخت تابلو با های کامپوزیت با روکش آلومينيومی و ترمو وود به صورت ترکيبی استفاده شده است. در صورت  گالوانيزه، پانل

های کامپوزیت با روکش  های گالوانيزه، پانلهای فلزی، ورقهای با موضوع استفاده از ورق %، صرفاً به بهای ردیف8طرح خاص، 

 شود.  آلومينيومی و ترمو وود، افزوده می

 

 1الزامات گروه 

در و پنجره  یها یژگیو»با عنوان  756اره به شم رانیا یمل یبا استانداردها دی، حسب مورد، بایومينيدر و پنجره آلوم. 0

 «ختمانسا یومينيدر و پنجره آلوم»با عنوان  01۲10و شماره  «ومينيآلوم ليپروف یژگیو»با عنوان  ۲980شماره  ،«یومينيآلوم

 .مطابقت داشته باشد

کننده محاسبه و  ديکارخانه تول یها جدول ماخذها به  گروه، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در نقشه نیا یها فیدر رد. ۲

ده ش نیوزتپرداخت، وزن  مالکشده در محل،  نیزتوبا وزن  یمحاسبه شده ت ور وزن رتیدرصورت مغا .منظور خواهد شد

 شتريکننده ب ديجدول کارخانه تول یها یحداکثر روادار نمودنبا لحاظ  یکه از وزن محاسبه شده ت ور یباشد، به شرط یم

 .نباشد
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از  ییهاب اضافهشود و  یو مانند آن م ییاللو ،ییکشو ،جداره جداره، دو کی یها گروه شامل انواع در و پنجره نیا یها فیرد. 9

 .گردد یور نمظبابت من نیا

 00109101۲ فیجداگانه از رد ،یومينيپنجره آلوم اینصب در  یرسازیجهت ز یتوخال یفوالد ليچهارچوب از پروف یها. ب0

 .شود یمنظور م

 

 2الزامات گروه 

ر ظين قائم یوارهایدار با د بيش یاه محل برخورد بام دیبن و آب یبندز، در001001۲10 فیشينگ در ردفالور از ظمن. 0

 باشد. یم یومينيآن با استفاده از ورق آلوم نظایرها و وها و دودرهواروور عبانداز، محل  دودکش، دست وارید ،هیهمسا وارید

 

 5 گروه الزامات

 یساختمان یها و اجزا هوردفرآ»با عنوان  8۲11-0 مارهبه ش رانیا یالزامات استاندارد مل حداقل دیبا ،001001519 فیرد. 0

 .دینما نيرا تام «واکنش در برابر آتش یدنب : طبقه0قسمت  -

 دیفلورا ید دنيلينیو یو پل مرینما( با پرا)ها  آن یرو واستر  یبا پل یتیکامپوز یاه پشت پنل یومينيورق آلوم. ۲

(P.V.D.F) ما نآن را از  ،آن چسبانده شده که پس از نصب یروپالستيکی  لميح نما، فطس حفاظت یشده است و برا هپوشاند

 د.سازن یجدا م

 

 6الزامات گروه 

هایی از هایی جهت دسترسی به پشت تابلوها و سطوح کاذب است که با برشکاری بخش. منظور از بازشوها، تعبيه محل0

 شود. سطوح آلومينيومی ایجاد می

های هم شکل و منظم در بخشی از سطوح آلومينيومی جهت ایجاد امکان ای از سوراخ. منظور از پانچ کردن، ایجاد شبکه۲

 باشد. جایی هوای دوطرف سطح میجابه

ست. مساحت گریل شده هایی از سطوح آلومينيومی جهت عبور هوا اکردن بخش . منظور از گریل کردن، برشکاری و خالی9

 شود. براساس مجموع سطح پر و خالی بخش گریل محاسبه می

به صورت همزمان برای یک بخش از سطوح  001001619و  00100161۲، 001001610های  بهای ردیف . اضافه0

 گردد. نمی لحاظآلومينيومی 
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 5۲صفحه: 

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001001010 
و  یت اس یومينيآلوم لياز پروف یومينيساخت و نصب در و پنجره آلوم ،هيته

 .کرونيم 01 ضخامت به یررنگيغ زیبا پوشش آنادا ،کرونت
 65۲،111 کيلوگرم

00100101۲ 
های  تهيه، ساخت و نصب نرده و شبکه آلومينيومی و مانند آن از پروفيل

 ميکرون. 01قوطی آلومينيومی با پوشش آنادایز غيررنگی به ضخامت 
 509،111 کيلوگرم

 805،111 کيلوگرم تهيه مصالح و اجرای فالشينگ با ورق آلومينيومی رنگ نشده. 001001۲10

 118،111 کيلوگرم روی درهای چوبی، از ورق آلومينيوم رنگ نشده. آن مانند و پاخور نصب و تهيه 001001910

001001010 
 یپودر رنگ بابت پوشش ،رنگ نشده یومينيآلوم یبها به کارها اضافه

 .کرونيم 81 تا 61به ضخامت  کيالکترواستات
 65،111 کيلوگرم

001001510 
دو رو ورق  شامل، متر ميلی 0به ضخامت  یتیهای کامپوز و نصب پانل هيته

 اتيلن. پلی یانيم هیبا ال متر ميلی 9/1به ضخامت  کیهر  ومينيآلوم
 0،077،111 مترمربع

00100151۲ 
دو رو ورق  شامل متر ميلی 0به ضخامت  یتیهای کامپوز و نصب پانل هيته

 اتيلن. پلی یانيم هیبا ال متر ميلی 5/1به ضخامت  کیهر  ومينيآلوم
 5،0۲0،111 مترمربع

001001519 
در صورت استفاده از  00100151۲و  001001510های  بها به ردیفاضافه

 .Bالیه ميانی مقاوم در برابر آتش با طبقه واکنش در برابر آتش از نوع 
 698،511 مترمربع

001001610 
 05قطر تا  بهی ومينيآلوم یسوراخ در کارها ایبازشو  یو جاساز هيتعب

 سطح معادل آن. ایمتر  سانتی
 006،511 عدد

00100161۲ 
 05از  شيقطر ب بهی ومينيآلوم یسوراخ در کارها ایبازشو  یو جاساز هيتعب

 .آن سطح معادل ایمتر  سانتی
 ۲۲6،111 عدد

001001619 
به  کامپوزیتی بر حسب سطح گریل شدههای  پانلبهای گریل کردن  اضافه

 .های الزم جایی همراه کليه حمل و جابه
 90،911 مترمربعدسی

001001610 
به همراه کليه  کامپوزیتی بر حسب سطح پانچهای  پانلبهای پانچ کردن اضافه

 .های الزم جایی حمل و جابه
 9۲،611 مترمربعدسی

001001615 
های  پانلهای روشنایی در بهای گردبر کردن محل نصب چراغاضافه

 با هر سطح مقطع.کامپوزیتی 
 5۲،111 عدد
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 پانزدهم . اندودکاری و بندکشی فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

 یا و ها نبش گردی یا پخی مشترک، فصل اجرای صعوبت برای. باشد می اندود روی سطح ها، اندودکاری گيری اندازه مبنای. 0

 .شود نمی منظور قيمتی اضافه شده، بينی پيش ها ردیف در آنچه جز ،ت احجام عمليات اجراییو همچنين قلّ ها چفت
 هزینه نظر از که اطالعاتی نوع هر کلی طور به و چيدمان طرح دیگر، فنی مشخصات هرگونه و تهيه منبع ابعاد، ضخامت،. ۲

 فنی مشخصات در باید باشد، داشته آگاهی آن به نسبت قيمت پيشنهاد ارائه برای پيمانکار است الزم و بوده مؤثر اجرایی عمليات

 .شود درج پيمان به منضم های نقشه یا

 .شوند می محسوب افقی سطوح جزو بيشتر، آن از و قائم سطوح جزو قائم، به نسبت درجه 91 زاویه تا مورب سطوح. 9

 .شود نمی منظور اضافه هزینه گونه هيچ ها، آن روی اندودکاری منظور به بتنی غير سطوح کردن زخمی بابت. 0

 بهای به درصد ۲1 معادل بهایی اضافه شود، انجام رابيتس ساده سطوح روی سيمان، یا گچ خاک، و گچ اندود چنانچه. 5

 .شود می اعمال اندود به مربوط های ردیف

 بهایی اضافه متر، سانتی 51 عرض حداکثر با شکست دارای یا دار شيب های سقف در فصل این موضوع عمليات اجرای بابت. 6

 با شکست یا شيب دارای که سقف از بخش آن به فقط بها اضافه این. شود می اعمال مربوط های ردیف بهای به درصد 91 معادل

 .گيرد می تعلق باشد، متر سانتی 51 عرض حداکثر

 .شود تهيه دار ستاره اقالم دستورالعمل براساس باید دار قوس سطوح به مربوط های ردیف. 7

 از منظور و باشد می آن نهایی گيرش از قبل و اندود اجرای از پس اندود روی درز آوردن در چفت، از منظور فصل این در. 8

 برداشته کاری اندود از پس و شده تعبيه اندودکاری از قبل آن امثال و شمشه وسيله به آن محل که است درزی ایجاد بند،

باشد که با استفاده از ابزارکاری به صورت تورفتگی و برجستگی خطی از  شيارهایی می نيز منظور از چفت وارطانی .شود می

بایست در اسناد پيمان  میها، حسب مورد  شود. جزئيات اجرایی انواع چفت جنس اندود سيمانی بر روی نمای ساختمان ایجاد می

 درج گردد.

باشد که معموالً به عنوان قاب و با  دار، ابزار سيمانی ساده بدون هرگونه نقش و طرح می منظور از ابزار سيمانی غيرطرح. 1

ند انواع هایی مان باشد که دارای نقش هایی می دار نيز شامل قاب گردد. همچنين ابزار سيمانی طرح استفاده از یک قالب اجرا می

جزئيات اجرایی  گردد. گل، گياه و سایر موارد مشابه بوده و در حين اجرای قاب با استفاده از ابزار، نقوش بر روی قاب ایجاد می

 بایست در اسناد پيمان درج گردد. های سيمانی، حسب مورد می انواع ابزار

 ستی در شرایط خصوصی پيمان مشخص شود.بایها  و ميزان مصرف آنمصرفی در این فصل  هایمشخصات فنی چسب. 01

 

 1الزامات گروه 

 یها گچ»با عنوان  0۲105به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد مل دیگروه با نیدر ا یگچ مصرف. 0

 .دینما نيرا تام« آماده یگچ یو اندودها یساختمان
های در جدارهمترمربع  ۲موردی با حداکثر سطح تا گيری ، جهت لکه001051017و  001051015های بهای ردیفاضافه. ۲

 شهری با اندود گچی در نظر گرفته شده است.
 

 2الزامات گروه 

 است. دستگاه نظارت، مستلزم دستورکار 001051۲10 فیرد یاجرا. 0
 ۲تا گيری موردی با حداکثر سطح ، جهت لکه001051۲18و  001051۲16، 001051۲10های بهای ردیف. اضافه۲

 های شهری با اندود سيمانی در نظر گرفته شده است.مترمربع در جداره
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 3الزامات گروه 

کاری، بر حسب ميزان چسب مصرفی  با موضوع تهيه و استفاده از چسب بتن در کارهای سيمان 001051915 . آیتم0

های تهيه، حمل و بکارگيری چسب  هزینهگردد. در بهای ردیف یادشده کليه  براساس مشخصات فنی پيمان محاسبه و منظور می

التفاوت دیگری از بابت استفاده و به کارگيری از چسب لحاظ نخواهد  های اجرایی لحاظ گردیده و هيچگونه مابه بتن و صعوبت

 گردید.

 

 5الزامات گروه 

ها منظور  ابعاد سنگدانه نيبودن پودر و سنگدانه مالت و همچن یبابت رنگ ییبها گونه اضافه چي، ه001051510 فیدر رد. 0

 شود. ینم

 ،یچکش یها یسطوح نماساز یو به هر روش، رو لهيو به هر وس یبند به هر ابعاد هيجهت تعب ،001051510 فیرد. ۲

 باشد. یشسته م یکیيو موزا یکیيموزا

براساس  دیماند، با یم یدر کار باق 001051510 فیبند در رد هيکه جهت تعب یو حمل مصالح فلز هيمربوط به ته فیرد. 9

 شود. هيدستورالعمل اقالم ستاره دار ته

 

 7الزامات گروه 

مربوط منظور  یها فیرد یدر بها ،یپاش آب نيو همچن یکار، در آوردن مالت اضاف ریکردن سطح ز زيها، تم یدر بندکش. 0

 شده است.

 شود. یاستفاده از دوده و مانند آن منظور نم ایبودن پودر و  یبابت رنگ ییبها گونه اضافه چيه، 001051715 فیدر رد. ۲

 

 8 الزامات گروه

عالوه بر مطابقت با استاندارد  ،00105181۲و  001051810 یها فیدار موضوع رد افيال یمانيدر خصوص صفحات س. 0

0۲067 BS ENبه  دیاز خر شيکاال، پ یفن یها یو گواه دیيمورد تا یديو استاندارد محصول تول ی، الزم است مشخصات فن

 .دیبه عمل آ یبا مشخصات فن نطباقالزم به منظور ا یها شیارائه شود و آزما دستگاه نظارت

ها در نظر گرفته شده است.  فیها در رد و پرچ چيقطعات اتصال مانند پ یبها ،00105181۲و  001051810 یها فیدر رد. ۲

 شود. یمربوط منظور م یها فیو مانند آن، حسب مورد از رد زهيگالوان ،یفوالد ،یبا سازه چوب یرسازیز یبها

 نهیگونه هز چيسرد نورد شده، ه زهيبه جز فوالد گالوان ییها یرسازیز یدار رو افيال یمانيصفحات س یدر صورت اجرا. 9

 گردد. یاضافه منظور نم

ها  ا باز گذاشته شده که مساحت آنیشده  یدار، سطوح جاساز افيال یمانيمربوط به صفحات س یها فیرد یريگ در اندازه. 0

 شود. یمربع است، از سطح کار کسر نممتر ۲5/1 کمتر از
 

 1الزامات گروه 

 گردد. یمنظور نم یا جداگانه نهیگروه، هز نیا یها فیدر رد یبابت مصالح مصرف. 0

 

 

  



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 
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 اندودکاری و بندکشی.  پانزدهم فصل

 55صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 67،۲11 مترمربع .گچ ایها، با مالت گچ و خاک  سطوح قائم و سقف یريگشمشه 001051010

 ۲16،111 مترمربع قائم. سطوحی رو ،متر سانتی 5/۲اندود گچ و خاک به ضخامت تا  00105101۲

 ۲08،111 مترمربع .ها سقف ریز یبرا ،متر سانتی 5/۲اندود گچ و خاک به ضخامت تا  001051019

 080،111 مترمربع .سطوح قائم یرو ،متر سانتی 5/0اندود گچ به ضخامت تا  001051010

001051015 
 یروکاری در صورت انجام اندود 001051010بها نسبت به ردیف اضافه

 مترمربع. ۲به مساحت کمتر از  سطوح قائم
 ۲۲ درصد

 ۲۲0،111 مترمربع ها. سقف ریز یبرا ،متر سانتی 5/0اندود گچ به ضخامت تا  001051016

001051017 
 ریزکاری در صورت انجام اندود 001051016بها نسبت به ردیف اضافه

 مترمربع. ۲به مساحت کمتر از  ها سقف
 ۲0 درصد

 011،511 مترمربع سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته. یرو یدکاريسف 001051018

 ۲96،111 مترمربع ها و پرداخت آن با گچ کشته. سقف ریز یدکاريسف 001051011

 ۲16،511 مترمربع .یسطوح بتن یرو پتونيبا گچ گ یدکاريسف 001051001

 95،۲11 طولمتر .یگچ کار درآوردن چفت در سطوح 001051000

 19،511 طولمتر .یکار بند در سطوح گچ هيتعب 00105100۲

 ۲1،611 مترمربع اندود. یبه منظور اجرا یسطوح بتن یکردن رو یزخم 001051۲10

 61،611 مترمربع .مانيها، با مالت ماسه س سطوح قائم و سقف یريگ شمشه 001051۲1۲

001051۲19 
سطوح قائم، با مالت ماسه  یرو متر، سانتی 5 به ضخامت تا یمانياندود س

 .0:0 مانيس
 977،911 مترمربع

001051۲10 
سطوح کاری در در صورت انجام اندود 001051۲19بها نسبت به ردیف اضافه

 مترمربع. ۲به مساحت کمتر از  قائم
 ۲۲ درصد

001051۲15 
با مالت ماسه  ،یسطوح افق یرو متر، سانتی 5تا به ضخامت  یمانياندود س

 . 0:0 مانيس
 9۲1،511 مترمربع

001051۲16 
سطوح کاری در در صورت انجام اندود 001051۲15بها نسبت به ردیف اضافه

 مترمربع. ۲افقی به مساحت کمتر از 
 ۲0 درصد

001051۲17 
سقف، با مالت ماسه  ریز یبرا متر، سانتی 5به ضخامت تا  یمانياندود س

 .0:0 مانيس
 617،511 مترمربع

001051۲18 
کاری برای زیر در صورت انجام اندود 001051۲17بها نسبت به ردیف اضافه

 مترمربع. ۲سقف به مساحت کمتر از 
 ۲5 درصد

001051۲11 
که  یدر صورت باتارد، ای مانيبا مالت ماسه س یمانيس یبها به اندودها اضافه

 .شود و پرداخت یاسهيآن ل یسطح رو
 91،111 مترمربع

001051۲01 
با دستگاه،  یپاشش به روش مانيس لوگرميک 951 اريبتن به ع یو اجرا هيته

 متر. هر سانتی یازا متر به سانتی 9تا  0ضخامت  یبرا
 0۲5،111 مترمربع

001051۲00 
به  متر، سانتی9از  شيب یها ضخامت یبرا 001051۲01 فیبها به رد اضافه

 متر. سانتی 01متر تا  سانتی کیهر  یازا
 1۲،111 مترمربع

 01۲،511 مترطول .یمانيبند در سطوح اندود س هيتعب 001051۲0۲

 ----- مترطول چفت در سطوح سيمانی.درآوردن  001051۲09

 ----- مترطول درآوردن چفت سيمان شسته با حاشيه دور )چفت وارطانی(. 001051۲00
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 ----- مترطول دار.ابزار سيمان شسته غيرطرح 001051۲05

 ----- مترمربع دار.ابزار سيمان شسته طرح 001051۲06

001051910 
 ،متر سانتی 5/1 حدود به ضخامت دست،کی( در هی)قشر رو یااندود تخته ماله

 .0:0:9با مالت سيمان، پودر و خاک سنگ  یسطوح قائم و افق یرو
 015،111 مترمربع

00105191۲ 
 سانتی 5/1 حدودبه ضخامت  دست، کی( در هی)قشر رو یا اندود تخته ماله

 .0:0:9مالت سيمان، پودر و خاک سنگ  ها با سقف ریمتر، ز
 ۲8۲،111 مترمربع

001051919 
که،  یصورت در، 00105191۲و  001051910های  بها نسبت به ردیفاضافه

 .شود استفاده ديسف مانيپرتلند از س مانيس یبه جا
 9،5۲1 مترمربع

001051910 
 مصرف در صورت، 00105191۲و  001051910های  بها به ردیف اضافه

 .ديسف مانياز س ريبه غ ،یرنگ مانيس
 0،۲91 مترمربع

 016،111 کيلوگرم کاری. تهيه و استفاده از چسب بتن در کارهای سيمان 001051915

001051010 

 یمتر برا ميلی ۲ حدود دست به ضخامت  کی(، در هی)قشر رو یاندود تگرگ

و پودر و خاک سنگ  مانيمالت س با سقف، ریز ایو  یسطوح قائم و افق

0:0:9. 

 05۲،111 مترمربع

00105101۲ 

 یمتر برا ميلی ۲ حدود دست به ضخامت  کی(، در هی)قشر رو یاندود تگرگ

و پودر و خاک سنگ  ديسف مانيمالت س با سقف، ریز ایو  یسطوح قائم و افق

 در صورت لزوم. یاز مواد رنگ استفاده و 0:0:9

 061،511 مترمربع

001051019 

 یمتر برا ميلی ۲ حدود دست به ضخامت  کی(، در هی)قشر رو یاندود تگرگ

( و پودر دياز سف ري)غ یرنگ مانيمالت س با سقف، ریز ایو  یسطوح قائم و افق

 .0:0:9 و خاک سنگ
 0۲8،111 مترمربع

001051510 
 یرو ،متر سانتی 5/0تا  0( به ضخامت هیشسته )قشر رو یکیيموزا ینماساز

 .آن شستن و 0: 5/۲: 5/۲ کیيبا مالت موزا یافق ایسطوح قائم 
 100،111 مترمربع

00105151۲ 
پرتلند،  مانيس یبه جا کهی در صورت، 001051510 ردیفبها به  اضافه

 مصرف شود. ديسف مانيس
 0۲،111 مترمربع

001051519 
 ريبه غی رنگ مانيس مصرف در صورت، 001051510های  بها به ردیف اضافه

 .ديسف مانياز س
 05،511 مترمربع

 0۲6،511 مترطول .یکیيموزا ای یچکش ینماساز یبند رو هيتعب 001051510

001051515 
 6حدود  ضخامت به شهيبا ش یکیيموزا ای یچکش ینماساز یرو یريگشمشه

 .بماندی الزاما در کار باق شهيکه ش ،متر ميلی
 090،111 مترطول

001051610 

پنجره (، کفدوطرفه ای طرفهکی) وارید یمصالح و ساختن درپوش رو هيته

با مالت ماسه  ،یبندانبساط و قالب درز چکان،آب هيخارج(، با تعب ای)داخل 

 .6:0 مانيس

 01،601،111 مکعبمتر

00105161۲ 

 مانيس گرملويک ۲51 اريع به پنجره یباال یبتن بانهیسا ساختن و مصالح هيته

از  یمصرف لگرديبه طور کامل )م ،یبندقالب و چکان آب هيبا تعب مترمکعب، در

 (.شود یم پرداخت مربوط فیرد

 9۲،578،111 مترمکعب

 7،651 رطولمت .یآجر ینما یبا مالت گچ و خاک رو یا توخالی توپر یبندکش 001051710

 7،651 مترطول .یآجری نما یرو0:0 مانيو س یبا مالت ماسه بادیا توخالی توپر  یبندکش 00105171۲

001051719 
شده با  یکارسنگ سطوح یرو 0:0 مانيو س یبا مالت ماسه باد یبندکش

 باشد. شتريمتر و ب ميلی 9 که ضخامت بند یسنگ پالک، در صورت
 ۲6،111 مترطول
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001051710 
کاری شده با روی سطوح کاشی 0:0بادی و سيمان بندکشی با مالت ماسه

 متر و بيشتر باشد. ميلی 9کاشی سراميکی، در صورتی که ضخامت بند 
 ۲۲،511 مترطول

001051715 
 یبرا کهی در صورت، 001051710تا  001051710های  بها به ردیف اضافه

 مانيسنگ و س پودر مالت مان،يو س یمالت ماسه باد یبه جا یبندکش

 مصرف شود. ديسف
 ۲61 مترطول

001051810 
متر،  ميلی 01تا  8دار، به ضخامت حدود   تهيه و نصب صفحات سيمانی الياف

با استفاده از فوالد گالوانيزه سرد نورد شده با سطح صاف روی سطوح قائم که 

 زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه سيمانی.
 0،571،111 مترمربع

00105181۲ 
در صورتی که سطح صفحات سيمانی  001051810 ردیف  بها به اضافه

 دار، برجسته باشد. الياف
 ۲60،111 مترمربع

001051819 
جهت درزبندی روی صفحات سيمانی تهيه و اجرای نوار و بتونه مخصوص 

 دار. الياف
 ۲09،511 مترمربع

001051810 
 ۲5دار، به قطر تا تعبيه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سيمانی الياف

 متر یا سطح معادل آن.سانتی
 009،111 عدد

001051110 
مترمربع از مالت ماسه  سانتی 05اجرای ماهيچه سيمانی به سطح مقطع تا 

 های موردنياز، قبل از اجرای عایق رطوبتی. در محل 0:9سيمان 
 51،511 مترطول

00105111۲ 
به  0:9های تاسيساتی با مالت ماسه سيمان  پر کردن شيار محل عبور لوله

 متر مربع. سانتی 011سطح مقطع تا 
 ۲1۲،111 مترطول

001051119 
و خاک به   یا گچ های تاسيساتی با مالت گچ پر کردن شيار محل عبور لوله

 متر مربع. سانتی 011سطح مقطع تا 
 055،511 مترطول
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 کارهای چوبی.  شانزدهم  فصل

 58صفحه:  

 

 
 

 شانزدهم . کارهای چوبی فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

 برسد. دستگاه نظارت دیيعمل آورده باشد و قبل از مصرف، به تا یها از نوع چوب دیفصل، با نیدر ا یمصرف یها چوب تمام. 0

 ،یمعروف به چوب روس یکاج واردات یها مشابه آن است. چوب ای یروس یها چوب ،(یخارجوارداتی )منظور از چوب نراد . ۲

است، تخته  یچوب روس هيها شب باشد که چوب کاج آن ییکشورها ریسا ای هيشده محصول کشور روس ادی یها چوب نکهیاعم از ا

 شود. یم دهيناموارداتی نراد 

توسکا، ملچ، افرا، راش، نمدار، ممرز، کاج و خانواده صنوبر  یها فصل، چوب نیا یها فیدر رد توليد داخلمنظور از چوب . 9

 محصول داخل کشور است.

و  یقد یلوال ،یمعمول یلوال ،یکشو پشت ،یکشو مغز ره،يفصل، انواع قفل، دستگ نیا یها فیآالت در رد راقیمنظور از . 0

 شود. یمحاسبه و منظور مبها جداگانه  فهرست نیا اتيآالت مطابق کل راقی هيته نهیمانند آن است. هز

هر  یا و به طور کله آن هيمنبع ته نيابعاد، ضخامت، طرح و همچن ،یمانند نوع مصالح چوب یچوب یمشخصات کامل کارها. 5

 ینسبت به آن آگاه متيق شنهاديارائه پ یبرا مانکاريمؤثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتيعمل نهیکه از نظر هز ینوع اطالعات

 درج شود. مانيمنضم به پ یها نقشه ای یدر مشخصات فن دیبا داشته باشد،

 لوازم اتصال، منظور شده است. ریاسکوپ و سا خ،يم چ،يچسب، پ یفصل، بها نیا یها فیدر تمام رد. 6

 شود. یها و مشخصات انجام م بر اساس ابعاد درج شده در نقشه ،یچوب یکارها یريگ اندازه. 7

با عنوان  708به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد مل دیبا ،توليد داخل یساخته چوب شيپ یدرها. 8

 .دینما نيرا تام «یداخل یساخته چوب شيپ یدرها یها یژگیو»

بازشو، در  ایخور  شهيبازشو باشد، سطح ش ایخور  شهيسطح ش یدارا ،توليد داخل یساخته چوب شيپ یکه درها یدر صورت. 1

مربوط به کالف، پوشش و روکش در، کسر  یها فیاز سطح رد یگردد ول یکسر م یمربوط به شبکه داخل یها فیرد یريگ اندازه

بازشو، منظور  ایخور  شهيسطح ش طيبرحسب مح 001061۲10 یبها فهدرها اضا نیگردد. بابت جبران صعوبت ساخت ا ینم

 گردد. یمربوط لحاظ م یها فیحسب مورد از رد شهيش یگردد. بها یم
های های فلزی، ورقها، از ترکيب مصالح ورق منظور از تابلو با طرح خاص، تابلوهایی هستند که در ساخت سطوح آن. 01

های کامپوزیت با روکش آلومينيومی و ترمو وود به صورت ترکيبی استفاده شده است. در صورت ساخت تابلو با  گالوانيزه، پانل

های کامپوزیت با روکش  های گالوانيزه، پانلهای فلزی، ورقهای با موضوع استفاده از ورق ف%، صرفاً به بهای ردی8طرح خاص، 

باشد که ضریب ساخت تابلو با طرح  ضریب حاضر صرفاً در مواردی قابل پرداخت می شود. آلومينيومی و ترمو وود، افزوده می

 خاص، در برآورد منضم به پيمان لحاظ گردیده باشد.

 

 1الزامات گروه 

ها  متيچهارچوب در ق یپا یها و قطعه مهار ها، شاخکیمشت یو نصب چهارچوب درها و کمدها، بها هيته یها فیرددر . 0

 نخواهد شد. یريقطعات اندازه گ نیطول چهارچوب، ا یريگ منظور شده و موقع اندازه

 شود. یچهارچوب منظور م یها فیو حسب مورد از رد یريگ ها، اندازه چهارچوب بهيآستانه و کت. ۲

 یريگ باشد. نحوه اندازه یکردن چهارچوب م یا قبل از قابلمه ف،یها در شرح رد سطح مقطع چهارچوب نييمالک تع. 9

 باشد. یها، پشت تا پشت چهارچوب م چهارچوب

 

 4الزامات گروه 

 ،یکیزيخواص ف -چوب )ترمووود( گرما»با عنوان  0111۲دارد شماره حداقل الزامات مندرج در استان دیها با گرماچوب. 0

 . دینما نيرا تام« آزمون یها ها و روش یژگیو - یکیولوژيو مقاومت ب یکيمکان
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 51صفحه:  

 

 
 

سطح،  یريگ خواهد بود. در اندازه انیگروه، براساس سطح پوشش نصب شده نما نیها در ا پوشش یريگ مالک اندازه. ۲

 .رديگ یمورد محاسبه قرار نم ها ضخامت پوشش

 شود.از مساحت کلی کار کسر نمی گرماچوبشده و یا بازشوها در کارهای  شده، گریل کاریمساحت سطوح سوراخ. 9

ی درجه یک با گرید توليد داخلاز نوع  001061010الی  00106101۲ های مصرفی در ردیف یها گرماچوباز آنجایی که . 0

A  ،دستگاه به  دیاز خر شيکاال، پ یفن یها یو گواه دیيمورد تا یديو استاندارد محصول تول یالزم است مشخصات فنهستند

بندی ذکر شده و دریافت منوط به ارائه مدارک و مستندات مربوط به گرید و درجه ها پرداخت هزینه این ردیف .ارائه شود نظارت

 .باشد میها تأیيدیه آن

 گرماچوبدرصورت استفاده از لحاظ گردیده است.  توليد داخلهای گرماچوب فصل حاضر براساس نوع  . بهای ردیف5

از  گرماچوبهزینه مربوط به تهيه و نصب  لحاظ شود. هيبراساس دستورالعمل اقالم ستاره دار ته دیبافنالندی، بهای عمليات 

 .باشد می از دستگاه نظارتتأیيدیه اخذ و  مربوط ، مدارک و مستنداتمنوط به ارائه گواهينامه ،جنس فنالندی

 .شود را شامل میمتر  ميلی ۲۲تا  01ضخامت حدود ، 001061019ردیف  موضوعهای  . گرماچوب6

 شود. می لحاظ 001061016ردیف  براساس ها از جنس گرماچوب، کنندهتابلوها و تقسيمکاری  سیانبهای سی. 7

هوا است. مساحت گریل شده ها جهت عبور  هایی از گرماچوبکردن بخش . منظور از گریل کردن، برشکاری و خالی8

 شود. براساس مجموع سطح پر و خالی بخش گریل محاسبه می

بهای تعبيه بازشو ، تعلق گرفته و اضافهبهای ردیف گریلشوند، تنها که به عنوان بازشو تعبيه می ایبه سطوح گریل شده. 1

 گيرد. تعلق نمی

هایی از شت تابلوها و سطوح کاذب است که با برشکاری بخشهایی جهت دسترسی به پ. منظور از بازشوها، تعبيه محل01

 شود.ها اصالح می های کار با استفاده از نوار و یا پخ زدن یا گردکردن آنشود و لبه سطح گرماچوب ایجاد می

 است. در تابلوها های اسپيلت و موارد مشابه، ایجاد سوراخ جهت عبور لولهگرماچوبکاری در سطوح منظور از سوراخ. 00

 گيری است.مالک محاسبه و اندازه ،کاری شدهمترمربع سطح سوراخ کاری شده، دسیگيری سطوح سوراخدر اندازه. 0۲

 گيری است.مترمربع سطح بازشو مالک محاسبه و اندازه گيری سطوح بازشو، دسیدر اندازه. 09

منظم در بخشی از سطوح گرماچوب جهت ایجاد امکان های هم شکل و ای از سوراخ. منظور از پانچ کردن، ایجاد شبکه00

 باشد. جایی هوای دوطرف سطح میجابه

و  00106101۲های  ها، صرفاً به ردیف کردن گرماچوب کردن و پانچ کردن، سوراخ های گریل بهای موضوع ردیف. اضافه05

 گيرد. های فصل حاضر تعلق نمی تعلق گرفته و به سایر ردیف 001061019

 

 5ت گروه الزاما

قابلمه شده باشد، مالک  ،یدر چوب طيکه مح یباشد. در صورت یپشت تا پشت در، م ،یچوب یدرها یريگ نحوه اندازه. 0

 باشد. یپشت تا پشت قابلمه م ،یريگ اندازه

بازشو از سطح کار کسر  ایخور  شهيبازشو باشد، مساحت قسمت ش ایخور  شهيسطح ش یدارا یکه در چوب یدر صورت. ۲

 شود. یمربوط منظور م یها فیجداگانه از رد شه،يو نصب ش هيته یشود. بها یم

 شود. هيبراساس دستورالعمل اقالم ستاره دار ته دیباهای دارای ابزار مرمت درب و پنجره. 9
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001061010 
تا  51به سطح مقطع  وارداتی ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد ه،يته

 .کامل بطور مربع،متر سانتی 75
 78۲،111 مترطول

00106101۲ 
 011به سطح مقطع  وارداتی ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد ه،يته

 .کامل بطور مربع،متر سانتی 0۲1تا 
 0،0۲0،111 مترطول

001061019 
چارچوب نسبت به مترمربع افزایش سطح مقطع بها به ازای هر سانتیاضافه

 آیتم مربوطه.
 00،011 مترطول

001061۲10 

ساخته  خور یا بازشو در درهای پيش تعبيه و جاسازی محل سطوح شيشه

)برحسب  وارداتیچوبی، به همراه تهيه و کوبيدن زهوار از جنس چوب نراد 

 محيط سطح شيشه خور یا بازشو(.
 ۲90،111 مترطول

 710،511 مترطول آالت(.  کوبی آن )بدون بهای یراق داخل و یراقتوليد  چوبی ساخته پيش در نصب 001061910

001061010 
به  وارداتیتهيه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب نراد 

 متر. ميلی 06تا  00ضخامت بيش از 
 ۲،۲80،111 مترمربع

00106101۲ 
گرماچوب به ضخامت تهيه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات 

 متر. ميلی 06حدود 
 6،۲01،111 مترمربع

001061019 
تهيه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرماچوب به ضخامت 

 متر. ميلی 01حدود 
 6،891،111 مترمربع

001061010 
تهيه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات گرماچوب به ضخامت 

 متر. ميلی ۲6حدود 
 8،716،111 مترمربع

001061015 
، درصورت اجرای 001061010الی  00106101۲ های بها به ردیفاضافه

 گرماچوب به عنوان تابلو.
 9 درصد

001061016 
ها در تابلوها به ضخامت  گرماچوب یبر رو یس ان یس یبرشکار یبها اضافه

 الزم. یها ییجا حمل و جابه هيبه همراه کل متر یسانت 9 یال ۲حدود 
 06۲،111 مترطول

001061017 
شده به همراه  لیحسب سطح ورق گرها بر کردن گرماچوب لیگر یبها اضافه

 الزم. یها ییجا حمل و جابه هيکل
 ۲00،111 مترمربع  دسی

001061018 
 ۲5های چوبی به سطح مقطع حداکثر تا کاری روی پوششسوراخ

 مترمربع. دسی
 01،811 مترمربع  دسی

001061011 
 ۲5های چوبی به سطح مقطع بيش از تعبيه و جاسازی بازشو روی پوشش

 مترمربع. دسی
 5،111 مترمربع دسی

001061001 
حمل و  هيحسب سطح پانچ به همراه کل ها بر پانچ کردن گرماچوب یبها اضافه

 الزم. یها ییجا جابه
 ۲91،111 مترمربع دسی

001061000 
ها با هر  در گرماچوب ییروشنا یها گردبر کردن محل نصب چراغ یبها اضافه

 سطح مقطع.
 1۲،111 عدد

001061510 
 5تا  0به ضخامت  وارداتیتهيه و نصب در و پنجره تمام چوب از چوب نراد 

 متر. سانتی
 5،697،111 مترمربع

00106151۲ 
از  شيب ضخامت به وارداتیتمام چوب از چوب نراد  و پنجره و نصب در هيته

 متر. سانتی 7تا  5
 7،091،511 مترمربع

001061519 
متر افزایش ضخامت درب و پنجره نسبت به آیتم بها به ازای هر سانتیاضافه

00106151۲. 
 0،۲95،511 مترمربع
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001061510 
 به کهی در صورت، تمام چوب و پنجره و نصب در هيهای ته بها به ردیف اضافه

 .شود استفاده وارداتیاز چوب راش  وارداتیچوب نراد  یجا
 88،۲11،111 مترمکعب

 ----- مترمربع زیرسازی چوبی جهت نصب شيروانی. 001061515

001061516 

تعبيه و جاسازی محل سطوح شيشه خور یا بازشو در درهای تمام چوب، به 

)برحسب محيط  وارداتیهمراه تهيه و کوبيدن زهوا ر ازجنس چوب نراد 

 یا بازشو(.سطح شيشه خور 
 888،511 مترطول

001061517 
بری، رساندن به چوب و تعویض قطعات  مرمت درب و پنجره چوبی شامل رنگ

 مفقود و پوسيده.
 ----- مترمربع

001061610 
چوب  یبه جا کهی در صورت ،یچوب یهای مربوط به کارها کسربها به ردیف

 .یشود، برحسب حجم چوب مصرف استفاده داخلتوليد از چوب  ،وارداتینراد 
 ۲1،011،111- مترمکعب
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های کاری با کاشیکاشی.  هفدهم فصل

 سراميکی

 6۲صفحه:  
 

 
 

 های سرامیکیکاری با کاشیکاشی هفدهم . فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

 هيمواد اول گریبه همراه د ایاست که از رس و  یقطعات نازک ،یکيسرام یها یفصل منظور از کاش نیا یها فیدر تمام رد. 0

به  رانیا یالزامات استاندارد مل دیشود و با یپخته م یکاف یمعمول شکل داده شده و سپس در دما یشده، در دما ليتشک یمعدن

 یمل یمجموعه استانداردها نيو همچن «یگذار ها و نشانه یژگیو ،یبند طبقه ف،یتعار - یکيسرام یها یکاش»با عنوان  ۲5شماره 

 .دینما نيرا تام 1061به شماره  رانیا

کاهش  ای شیمختلف در نظر گرفته شده است و بابت افزا یها با ضخامت یکيسرام یها یکاش یفصل برا نیا یها فیرد. ۲

 کسربها منظور نخواهد شد. ایبها  ضخامت، اضافه

 ره،يت یها سطح، رنگ یفرورفتگ ای یرده جذب آب، ابعاد، برجستگ نييمانند تع یکيسرام یها یمشخصات کامل کاش. 9

طرح  گر،ید یها و هرگونه مشخصات فن آن هيمنبع ته نيو همچن شده(، لوستر یفايها )رکت لبه یلعاب براق، اصالحات ابعاد

 شنهاديارائه پ یبرا مانکاريمؤثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتيعمل نهیهز ظرکه از ن یهر نوع اطالعات یو به طور کل دمانيچ

 درج شود. مانيمنضم به پ یها نقشه ای یدر مشخصات فن دیداشته باشد، با ینسبت به آن آگاه متيق

 شود. یم هيدار ته بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره ،یبيو تذه یمياسل یها یبا کاش یکار یمربوط به کاش یها فیرد. 9-0

جز آنچه به صراحت  یرنگ ای ديسف یها بدنه ،یکالرباد ،یباد فول ،یتيگران ،یپرسالن نیبابت عناو ییبها گونه اضافه چيه. 9-۲

 گردد. یشده است، منظور نم ینيب شيبها پ اضافه ایآن، بها  یفصل برا نیدر ا

 نیدر نظر گرفته شده در ا یکيسرام یها یمنظور شده و کاش ها فیرد متيمصالح در ق هيفصل ته نیا یها فیدر تمام رد. 0

 است. توليد داخل کیفصل از نوع درجه 

شوند.  یمحسوب م یجزو سطوح افق شتر،يدرجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن ب 91 هیسطوح مورب تا زاو. 5

 خواهد بود. انیفصل بر اساس سطح کار تمام شده نما نیا یها فیسطوح رد یريگ اندازه

 .رديگ یصورت نم ینباشد، پرداخت انینما یساز کف یشده که پس از اجرا یآن قسمت از سطوح کاش یبرا. 5-0

پخت پس از اندود لعاب  کی یکيسرام یها یکاش ی، برا00107191۲ فیفصل به جز رد نیا یها فیرد یبه طور کل. 6

 هم زمان پخته شوند. ایمرحله و  کیپخت پس از اندود لعاب، آن است که بدنه و لعاب هر کدام جداگانه در  کیاست. منظور از 

بند نوشته  نیجز آنچه در ا ییبها هر نوع طرح و تعداد چاپ است و اضافه یفصل برا نیدر ا یکيسرام یها یکاش یبها. 7

 .رديگ یفصل تعلق نم نیا یکيسرام یها یشده به کاش

 یکيسرام یها ی)تخت( منظور شده است. چنانچه سطح کاش یستوفصل به صورت مُ نیا یکيسرام یها یسطح کاش. 7-0

 شود. یها اضافه م فیاز رد کیهر  یدرصد به بها 6باشد،  یفرورفتگ ای یبرجستگ یدارا

 ،یا مانند سرمه ییها از رنگ یروشن است. چنانچه رنگ کاش یها رنگ یفصل برا نیا یکيسرام یها یکاش یبها. 7-۲

ها  فیاز رد کیهر  یدرصد به بها 0باشد، انتخاب شود،  رهيها ت آن یرنگ فيکه ط یو مس یفسفر ،یا قهوه ،یخاکستر ،یزرشک

 شود.  یاضافه م

 یها یبدون لعاب مات است. چنانچه سطح کاش ایدار مات و  سطوح لعاب یفصل برا نیا یکيسرام یها یکاش یبها. 7-9

 شود.  یها اضافه م فیاز رد کیهر  یدرصد به بها 1بدون لعاب، براق باشد،  ایدار  لعاب یکيسرام

 نیيتز یفصل نوع نیبدون لوستر است؛ منظور از لوستر در ا یکيسرام یها یکاش یفصل برا نیا یها فیرد یبها. 7-0

 آورند. یسطح لعاب به وجود م یاز فلز است که بر رو ینازک هیو عبارت از ال یرولعاب

و پودر  ديسف مانيبا دوغاب س یو بندکش 0:5 مانيقائم، مالت ماسه س ای یاعم از افق یکيسرام یها یمالت نصب کاش. 8

ها منظور شده  فیرد متيدر ق زين یو خاک سنگ در سطوح افق مانيبا س یا اندود تخته ماله ی. بهاباشد یم 0:0سنگ به نسبت 

 .دیآ ینمبه عمل  یا بابت پرداخت جداگانه نیو از ا
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های کاری با کاشیکاشی.  هفدهم فصل
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متر و  یسانت ۲به طور متوسط  ،یسطوح افق یرو یکيسرام یها یکاش یاجرا یبرا یمصرف مانيضخامت مالت ماسه س. 1

 یاجرا یبرا یمتر در نظر گرفته شده است. ضخامت مالت مصرف یليم 5و خاک سنگ به ضخامت  مانيبا س یا اندود تخته ماله

 .متر در نظر گرفته شده است یسانت 9سطوح قائم، به طور متوسط  یرو یکيسرام یها یکاش

حداقل موارد  دیو قائم با یدر سطوح افق یکيسرام یها یکاش یمالت در اجرا یدر صورت استفاده از چسب به جا. 01

 نيو همچن «ییو شناسا یبند الزامات، طبقه - یکاش یها چسب»با عنوان  0۲01۲به شماره  رانیا یمندرج در استاندارد مل

 گردد. تیعار 0۲015به شماره  رانیا یمل یمجموعه استانداردها

آن جداگانه از  یفصل در نظر گرفته نشده و بها نیا یها فیدر رد یکار قیبستر کار و عا یمربوط به اجرا اتيعمل نهیهز. 00

 گردد. یمربوط منظور م یها فیرد

 یبندکش یاز آن باشد، بها شتريب ایمتر  یليم 9ها  سنگ نيشده، ضخامت بند ب یکار یکه در سطوح کاش یدر صورت. 0۲

 شود. یمنظور م 001051710 فیجداگانه از رد

 

 1الزامات گروه 

درصد( در نظر  5/1 )جذب آب کمتر از  Iaبراساس جذب آب گروه ،001071010 فیموضوع رد یکيسرام یها یکاش. 0

 گردد. یمنظور نم ییکسربها ایبها  جذب آب اضافه یها گروه ریگرفته شده است و بابت سا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

های کاری با کاشیکاشی.  هفدهم فصل

 سراميکی

 60صفحه:  
 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001071010 
بدون لعاب روی سطوح قائم در دار یا  های سراميکی لعاب تهيه و نصب کاشی

 هر ابعاد و اندازه کاشی.
 0،095،111 مترمربع

001071۲10 
دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی در  های سراميکی لعاب تهيه و نصب کاشی

 هر ابعاد و اندازه کاشی.
 0،۲77،711 مترمربع

 1،965،111 مترمربع های هفت رنگ. تهيه و نصب کاشی 001071910

 ----- مترمربع های هفت رنگ.، برای سه پخته بودن کاشی001071910بها به ردیف اضافه 00107191۲

001071010 
چنانچه به جای مالت از  001071۲10و  001071010های بها به ردیفاضافه

 چسب استفاده شود.
 087،511 مترمربع

  



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فرش موزایيک و.  هجدهم فصل

 پوش بتنیکف 

 65صفحه:  
 

 
 

 پوش بتنیهجدهم . فرش موزاییک و کف فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

حداقل الزامات مندرج در  دیفصل حسب مورد، با نیساخته مورد استفاده در ا شيپ یبتن یها پوش ها و کف کیيموزا. 0

ها و  یژگیو - یکاربرد داخل ی: برا0قسمت  - یمانيس کیيموزا»با عنوان  755-0 یها به شماره رانیا یمل یاستانداردها

و « آزمون یها و روش ها یژگیو - یرونيکاربرد ب ی: برا۲قسمت  - یمانيس کیيموزا»با عنوان  755-۲، شماره «آزمون یها روش

 .ندینما نيرا تام« آزمون یها الزامات و روش - یپوش بتن کف یها بلوک»با عنوان  ۲1085شماره 

هر  یو به طور کل دمان،يها، طرح چ آن هيمنبع ته نيساخته، همچن شيپ یبتن یها ها و کفپوش کیيمشخصات کامل موزا. ۲ 

 ینسبت به آن آگاه متيق شنهاديارائه پ یبرا مانکاريموثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتيعمل نهیکه از نظر هز ینوع اطالعات

 درج شود.  مانيمنضم به پ یها هنقش ای یدر مشخصات فن دیداشته باشد، با

مانند ضخامت، رنگ،  یمربوط به مشخصات فن هیدیيتا دیساخته، با شيپ یبتن یها ها و کفپوش کیيموزا هياز ته شيپ. 9

مربوط  یفضا یبرحسب کاربر یزدگ خیمقاومت در برابر لغزش، مقاومت در برابر  ش،یمقاومت در برابر سا ،یکيطرح، مقاومت مکان

 از مهندس مشاور اخذ گردد. مان،يپ یخصوص یو مشخصات فن ستانداردهاباز، به منظور انطباق با ا یفضا ژهیبه و

شسته )واش بتن(،  یها کیيمتر و ابعاد موزا یسانت 01×01 ای 91×91فصل،  نیمورد استفاده در ا یها کیيابعاد موزا. 0

 متر در نظر گرفته شده است. یسانت 91×61 ای 01×01، 91×91

 یفصل براساس سطح کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه سطح کار، مساحت بندکش نیا یها فیسطوح رد یريگ اندازه. 5

 گردد. یکسر نم

درصد  ۲1از  شيب بيکف با ش یبه اجرا ازين مان،يمنضم به پ یها که مطابق نقشه یفصل، در صورت نیا یها فیدر رد. 6

 گردد. یمنظور م 16/0 بیمربوط با اعمال ضر یها فیباشد، رد

آن، با  یها یبندکشها و  یزیر بوده و دوغاب 0:5 مانيساخته، مالت ماسه س شيپ یو کفپوش بتن کیيمالت نصب موزا. 7

 است. 0:6و خاک سنگ  مانيدوغاب س

متر در نظر  یسانت 5/۲ ساخته، به طور متوسط شيپ یبتن یها پوش و کف کیيفرش موزا یبرا یضخامت مالت مصرف. 8

 .گرفته شده است

 گردد.  یمربوط، منظور م فیاز رد یبند مربوط به کرم اتيعمل نهیهز. 1

 یبتن یها پوش و کف ینيماش یها کیيمربوط به موزا یها فیرد یو کردن، در بهاالبه روش اتوک یآور عمل یها نهیهز. 01

 .رديگ یصورت نم یا بابت پرداخت جداگانه نیساخته در نظر گرفته شده و از ا شيپ

ها از  آن نهیبتن مگر لحاظ نشده است و هز یاجرا سازی و کوبيدن خاک و همچنين ، عمليات کفاین فصل یها فیدر رد. 00

 شود. یمربوط، جداگانه منظور م یها فصل

 

 1زامات گروه ال

قرار پوش بتنی با هر رنگ و هر طرحی مورد استفاده کف یمصالح، حمل و اجرا هيته، جهت 001081010ردیف . 0

 .گيرد می

 

 2الزامات گروه 

 برسد. دستگاه نظارت دیيبه تا هيقبل از ته د،یساخته با شيپ یبتن یها پوش ضخامت، رنگ و نوع کف ،یمشخصات فن. 0

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فرش موزایيک و.  هجدهم فصل

 پوش بتنیکف 

 66صفحه:  
 

 
 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001081010 

به  ،سیپر ساخته شيپ یبتن یها پوش کف یمصالح، حمل و اجرا هيته

، با  پوش هر کف یبرا مترمربع، دسی 06متر و به سطح تا  سانتی 0ضخامت 

 .5:0 مانيمالت ماسه س
 761،111 مترمربع

001081۲10 
هر  یازا بهی ساخته پرس شيپ یبتن  پوش ضخامت کف شیافزا یبها اضافه

 متر. سانتی 8 تا متر سانتی 0ضخامت نسبت به  شیمتر افزا سانتی
 01،111 مترمربع

 667،111 مترمربع (.یاطيآجدار )ح یا برهیو ای یپرس کیيفرش کف با موزا 001081910

001081010 
)واش بتن( با مالت ی اکارخانه یشسته پرس کیيموزا یمصالح و اجرا هيته

 .5:0 مانيماسه س
 151،511 مترمربع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کارهای سنگی با .  نوزدهم  فصل

 سنگ پالک

 67صفحه:  
 

 
 

 نوزدهم . کارهای سنگی با سنگ پالک فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

 گر،ید یها و هرگونه مشخصات فن سنگ هيمعدن ته نيمانند ضخامت، ابعاد، رنگ و همچن یمصرف یها مشخصات سنگ. 0

ارائه  یبرا مانکاريمؤثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتيعمل نهیکه از نظر هز یهر نوع اطالعات یشکل و به طور کل دمان،يطرح چ

درج شود. نمونه سنگ  مانيمنضم به پ یها نقشه ای یدر مشخصات فن دیبا ،داشته باشد ینسبت به آن آگاه متيق شنهاديپ

 برسد. دستگاه نظارت دیيبه تا دیبا هيقبل از ته ،یجهت مطابقت با مشخصات فن یمصرف

که  ینام استان نيشود. همچن یاست که سنگ در بازار به آن شناخته م یرنگ فيفصل، ط نیا یها فیرنگ ذکر شده در رد. ۲

 ها آورده شده است.در بخش الزامات یا در شرح ردیف ،نيز باشد یمعدن سنگ در آن واقع م

در نظر گرفته شده است. چنانچه عرض  متر یسانت 01عرض سنگ حداکثر  یسنگ پالک برا یها فیرد یها متيق یتمام. 9

 یشود. در صورت یمربوط اضافه م یها فیرد یدرصد به بها 95متر باشد،  یسانت 61متر تا حداکثر  یسانت 01از  شيسنگ پالک، ب

مناسب را براساس دستورالعمل اقالم  یها فیالزم است مهندس مشاور رد ،متر باشد یسانت 61از  شيب یکه عرض سنگ مصرف

 .دینما هيدار ته ستاره

ها به  شکل سنگ ایشده باشد،  ینيب شيابعاد در هر دو بعد سنگ پ تیپالک، محدود یها سنگ یکه برا یدر صورت. 0

 متيرصد قد 01بودن سنگ،  یمربوط به حکم یها نهیقائم نباشند، به منظور جبران هز یایزوا یانتخاب شود که دارا یقیطر

 شود. یمربوط، جداگانه منظور م فیرد

که براساس  یمتر در نظر گرفته شده است. در موارد یسانت ۲تا  5/0 فصل نیدر ا یپالک مصرف یها ضخامت سنگ. 5

 :شود یعمل م ریز بيمتر باشد، به ترت یسانت ۲از  شيک، بالپ یها ضخامت سنگ مان،يمنضم به پ یها نقشه ای یمشخصات فن

مربوط  فیرد یدرصد به بها ۲5، شیمتر افزا یسانت 5/1 هر یمتر، به ازا یسانت 9متر تا  یسانت ۲از  شيضخامت ب یبرا. 5-0

 شود.  یمتر اضافه م یسانت ۲سنگ  به

مربوط  فیرد یدرصد به بها 05، شیمتر افزا یسانت 5/1 هر یمتر، به ازا یسانت 0متر تا  یسانت 9از  شيضخامت ب یبرا. 5-۲

 شود.  یمتر اضافه م یسانت 9به سنگ 

مناسب را براساس دستورالعمل اقالم  یها فیمتر، الزم است مهندس مشاور، رد یسانت 0از  شيب یها ضخامت یبرا. 5-9

 .دینما هيدار ته ستاره

  :باشد یم لیمتر به شرح ذ یسانت 0سنگ پالک به ضخامت  ی: بهامثال

 %۲5+%۲5=%51   متر:  یسانت ۲متر نسبت به سنگ  یسانت 9سنگ  یبها شیدرصد افزا محاسبه

 .شود یمتر منظور م یسانت ۲نسبت به سنگ  5/0 بیمتر با ضر یسانت 9سنگ به ضخامت  یبها لذا

 %05+%05=%91  متر:  یسانت 9متر نسبت به سنگ  یسانت 0سنگ  یبها شیدرصد افزا محاسبه

 شود. یمتر منظور م یسانت 9نسبت به سنگ  9/0 بیضر متر با یسانت 0سنگ به ضخامت  یبها لذا

 متر یسانت ۲سنگ به ضخامت  یبها× 5/0×9/0متر =  یسانت 0سنگ به ضخامت  یبها

به ساب نداشته  ازيکردن سطح سنگ، ن یکلنگ ای یا شهيت ليبه دل ،یک در مرحله فرآورالپ یها که سنگ یدر صورت. 6

 هیپا متيدرصد ق 05سنگ مربوط،  یینها متيفصل، از ق نیسنگ بر اساس ضوابط مندرج در ا متيباشد، پس از محاسبه ق

 .رديگ یبه آن تعلق م 001011617 یبها کردن سنگ، اضافه یکلنگ ای یا شهيشود و بابت ت یمتر کاسته م یسانت ۲سنگ 

 شوند. یمحسوب م یجزو سطوح افق شتر،يدرجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن ب 91 هیسطوح مورب تا زاو. 7

کف  یها درپوش ریخواهد بود. به سطوح ز انیفصل بر اساس سطح کار تمام شده نما نیا یها فیسطوح رد یريگ اندازه. 8

 .رديگ یصورت نم یاست، پرداخت انیها که نما ها و ضخامت سنگ و مانند آن پنجره و پله

 یمتيگونه تفاوت ق چيه ،یسنگ ینماها ایدر دوغاب سنگ فرش کف  یمواد رنگ ای ديسف مانيدر صورت استفاده از س. 1

 منظور نخواهد شد.



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کارهای سنگی با .  نوزدهم  فصل

 سنگ پالک

 68صفحه:  
 

 
 

از آن باشد،  شتريب ایمتر  یليم 9ها  سنگ نيشده با سنگ پالک، ضخامت بند ب یکار که در سطوح سنگ یدر صورت. 01

 شود. یمنظور م 001051719 فیجداگانه از رد یبندکش یبها

و  0:0 مانيبا مالت ماسه و س زهايقائم و قرن یها و دوغاب پشت سنگ یپاک در سطوح افق یها انواع سنگمالت نصب . 00

 باشد. یم 0:0 و پودر سنگ به نسبت ديسف مانيبا دوغاب س یبندکش

 متر در نظر گرفته شده است.  یسانت 5/۲ فرش سنگ با سنگ پالک، به طور متوسط یبرا یضخامت مالت مصرف. 0۲

 گردد. یمربوط، منظور م فیرداز  یبند مربوط به کرم اتيعمل نهیزه. 0۲-0

 .متر در نظر گرفته شده است یسانت 9سطوح قائم، به طور متوسط  یرو یکار سنگ یبرا یضخامت مالت مصرف. 0۲-۲

 

 1الزامات گروه 

با عنوان  09۲07به شماره  رانیا یفصل براساس استاندارد مل نیدر ا یتراورتن مصرف یها و مشخصات سنگ فیتعار. 0

 باشد. یم« ها یژگیو -تراورتن  - یسنگ ساختمان»

 های پالک تراورتن به شرح ذیل است:شامل انواع سنگ 001011010ردیف . ۲

تکاب  یشکالت ایسنگ پالک تراورتن کرم ، (یشرق جانیآذرشهر )آذربا ییگردو ای یقرمز، دود ،ییمويسنگ پالک تراورتن ل

قرمز  ای ییمويسنگ پالک تراورتن کرم، ل، (یغرب جانی)آذربا یخو یشکالت ایسنگ پالک تراورتن کرم ، (یغرب جانی)آذربا

، (ليبژ خلخال )اردب ایسنگ پالک تراورتن کرم ، (یغرب جانیسنگ پالک تراورتن کرم مهاباد )آذربا، (یغرب جانیماکو )آذربا

سنگ پالک ، سنگ پالک تراورتن کرم کمشچه )اصفهان(، )اصفهان( مهيم ایتجره  یسنگ پالک تراورتن کرم، شکالت

 یشکالت ایسنگ پالک تراورتن کرم ، (ی)مرکز اريسنگ پالک تراورتن کرم آب، (زنجان )زنجان یشکالت ایتراورتن کرم 

، ان(همدان )همد یسنگ پالک تراورتن شکالت، (یتفرش )مرکز یا قهوه ایسنگ پالک تراورتن کرم ، (یترشاب )مرکز

 .(زدی) زدی یشکالت ایسنگ پالک تراورتن کرم  و (زدی) زدیسنگ پالک تراورتن بژ ، (زدیسنگ پالک تراورتن کرم ابرکوه )

 

 2الزامات گروه 

با  5615به شماره  رانیا یفصل براساس استاندارد مل نیاستون( در ا می)ال یآهک مصرف یها و مشخصات سنگ فیتعار. 0

 باشد. یم« ها یژگیو -سنگ آهک  - یسنگ ساختمان»عنوان 
 

 3الزامات گروه 

با عنوان  5616به شماره  رانیا یفصل براساس استاندارد مل نیدر ا یمصرف تیمرمر یها و مشخصات سنگ فیتعار. 0

 باشد. یم« ها یژگیو - تیمرمر - یسنگ ساختمان»
سنگ و  (یغرب جانی)آذربا یخو ديسف تیسنگ پالک مرمر، شامل 001011910ردیف  موضوع های پالک مرمریتسنگ. ۲

 است. )فارس( مرودشت ديسف تیپالک مرمر

خور ، (یغرب جانی)آذربا یخو های پالک مرمریت، شامل سنگ00101191۲ردیف موضوع های پالک مرمریت کرم سنگ. 9

 )کرمان( رفتيج، )فارس( زیرين، )فارس( ديدهب، آباده )فارس(، (یبجستان )خراسان رضو، کاشان )اصفهان(، )اصفهان( ابانکيو ب

 است. )فارس( کرم مرودشت تیسنگ پالک مرمرو 

 
 4الزامات گروه 

سنگ »با عنوان  5616به شماره  رانیا یفصل براساس استاندارد مل نیدر ا یمصرف ینيچ یها و مشخصات سنگ فیتعار. 0

 باشد. یم« ها یژگیو – تیمرمر - یساختمان

قروه  ستالیکر ینيسنگ پالک چ، )فارس( زیرين ینيسنگ پالک چ، شامل 00101101۲های پالک چينی ردیف سنگ. ۲

 است. )لرستان( گودرزيال ینيسنگ پالک چو  )کردستان(
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 5الزامات گروه 

با عنوان  5610به شماره  رانیا یفصل براساس استاندارد مل نیدر ا یمصرف تيگران یها و مشخصات سنگ فیتعار. 0

 باشد. یم« ها یژگیو - تيگران - یساختمان یها سنگ»
ای تکاب )آذربایجان غربی( و سنگ پالک گرانيت پرتغالی،  های پالک گرانيت گل پنبهشامل سنگ ،001011510ردیف . ۲

 کرم یا سفيد نهبندان )خراسان جنوبی( و سنگ پالک گرانيت هلویی تایباد )خراسان رضوی( است.

 بروجرد )لرستان( ديسفو سنگ پالک گرانيت  نطنز )اصفهان( ديسفپالک گرانيت  های سنگ، شامل 00101151۲ردیف  .9

 است.

 

 6الزامات گروه 

با اشکال  یآماده فلز یها و نصب کامل اسکوپ، انواع مختلف اسکوپ هيته ،001011619و  00101161۲ یها فیدر رد. 0

 ضدزنگ در نظر گرفته شده است. یمفتول فوالد ایمختلف، 

 باشد.  یم 001011615 یبها سنگ آستانه، مشمول اضافه یاجرا .۲

 شود. یمنظور نم 001011610 فیرد ،001011615 فیبا لحاظ نمودن رد. 9

 .رديگ یشده است تعلق م یا فقط به آن قسمت از سطح سنگ که شعله ،001011618 فیرد یبها. 0

الک به هر شعاعی، حسب پ یها گرد کردن لبه سنگ نيو همچن و هر بعد هیزدن با هر زاو اريچفت و ش هيپخ زدن، تعب. 5

 شود. یمنظور م 001011600تا  001011611 یها فیمورد از رد

 یو پوشش رو ازيمورد ن یبراساس مشخصات فن چيها، نصب پ یکار کامل سوراخ نهی، هز001011605 فیرد یدر بها .6

 با مصالح مناسب بعد از نصب سنگ، در نظر گرفته شده است. چيسطح پ

از چسب مخصوص  مانيمالت ماسه س یمقرر شود بجا ینصب سنگ در سطوح قائم مطابق مشخصات فن یچنانچه برا. 7

 دیيامورد ت هياز ته شيپ دیو استاندارد مربوط با یصورت نمونه چسب همراه کاتالوگ، مشخصات فن نیسنگ استفاده شود، در ا

براساس دستورالعمل اقالم  دی، مربوط به نصب سنگ با چسب، با001011606 فی. ردرديکارفرما قرار گ بیو تصو دستگاه نظارت

 گردد. متيق نييدار تع ستاره

به منظور مرمت و تعویض  ،شيدن اندود انواع سنگ پالکتراتخریب، برچيدن و  جهتبهای هرگونه عمليات الزم . 8

 گردد. محاسبه می ۲1/0، از ردیف مربوط در فصل اول با اعمال ضریب 001011616شکسته موضوع ردیف های پالک  سنگ

 گردد. محاسبه می متر یسانت ۲ با ضخامت سنگ هیپا متيقبراساس  001011616بهای ردیف . 1

 

 7الزامات گروه 

 شود. یمنظور نم 001011610 فیگروه، رد نیا یها فیبا لحاظ نمودن رد. 0

 .رديگ ی( پله تعلق میشانيسنگ پاخور )پ ني، به سنگ کف پله و همچن00101171۲ یبها اضافه. ۲

کمتر باشد.  ایمترمربع و  یسانت 91است که سطح مقطع آن برابر  یسنگ ،001011710 فیدر رد لهيمنظور از سنگ فت. 9

 .رديگ یازاره تعلق نم ای زيبه سنگ قرن 001011710 یبها اضافه

 یها نهیآبچکان، هز ای اريش هي، در صورت پخ زدن، گرد کردن لبه سنگ، تعب001011710تا  001011710 یها فیدر رد. 0

 شود. یمربوط، جداگانه منظور م یها فیآن، حسب مورد، از رد
 

 8الزامات گروه 

الزامات  0بند  یبها اضافه نیا شده، بنابر نييتع این گروه یها فیپالک بادبر در شرح رد یها ابعاد سنگ نکهیبا توجه به ا. 0

ضخامت  باشد. ضمناً 91×05از  ريکه اندازه دو بعد حکم شده به غ رديگ یشده تعلق م ادی یها فیبه رد یدر صورت ،یعموم

 است.« بار سنگ»بدون در نظر گرفتن  ترم یسانت ۲بادبر  یها سنگ
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 ۲،۲85،111 مترمربع پالک تراورتن در سطوح افقی.تهيه و نصب سنگ  001011010

 ----- مترمربع تهيه و نصب سنگ قيچی از نوع تراورتن در سطوح قائم. 00101101۲

 0،600،111 مترمربع تهيه و نصب سنگ پالک آهک گوهره خرم آباد )لرستان( درسطوح افقی. 001011۲10

 ۲،۲08،111 مترمربع سطوح افقی.تهيه و نصب سنگ پالک مرمریت سفيد در  001011910

 ۲،۲99،111 مترمربع تهيه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم در سطوح افقی. 00101191۲

 ۲،185،111 مترمربع تهيه و نصب سنگ پالک مرمریت جوشقان )اصفهان( درسطوح افقی. 001011919

 ۲،1۲۲،111 مترمربع تهيه و نصب سنگ پالک مرمریت الشتر )اصفهان( در سطوح افقی. 001011910

 ۲،160،111 مترمربع تهيه و نصب سنگ پالک مرمریت مشکی نجف آباد )اصفهان( در سطوح افقی. 001011915

 ۲،098،111 مترمربع تهيه و نصب سنگ پالک مرمریت گندمک شيراز )فارس( در سطوح افقی. 001011916

 0،700،111 مترمربع درسطوح افقی. تهيه و نصب سنگ پالک چينی ابری الیبيد )اصفهان( 001011010

 ۲،599،111 مترمربع تهيه و نصب سنگ پالک چينی در سطوح افقی. 00101101۲

001011510 
تهيه و نصب سنگ پالک گرانيت گل پنبه ای، پرتغالی، کرم، سفيد و هلویی 

 در سطوح افقی.
 ۲،۲68،111 مترمربع

 0،187،111 مترمربع درسطوح افقی.تهيه و نصب سنگ پالک گرانيت سفيد  00101151۲

 9،160،111 مترمربع تهيه و نصب سنگ پالک گرانيت مشکی نطنز )اصفهان( درسطوح افقی. 001011519

001011510 
تهيه و نصب سنگ پالک گرانيت مروارید مشهد )خراسان رضوی( در سطوح 

 افقی.
 0،988،111 مترمربع

 ۲،010،111 مترمربع مشکی الموت )قزوین( در سطوح افقی.تهيه و نصب سنگ پالک گرانيت  001011515

 ----- مترمربع آباد در سطوح افقی.تهيه و نصب سنگ شبه گرانيت اکن 001011516

001011517 
آباد، تهيه و نصب سنگ قيچی از نوع چينی الیبيد )اصفهان(، شبه گرانيت اکن

 )کردستان(.مرمریت الشتر )اصفهان( و سنگ چينی کریستال قروه 
 ----- مترمربع

001011610 
ردیف های تهيه و نصب سنگ پالک درسطوح افقی،   اضافه بها نسبت به

 های پالک در سطوح قائم نصب شوند. که سنگ  درصورتی
 008،111 مترمربع

00101161۲ 
ردیف های تهيه و نصب سنگ پالک برای تهيه و اجرای   اضافه بها نسبت به

 های گرانيت برای سطوح قائم. های پالک بجز سنگ سنگکامل اسکوپ در 
 001،511 مترمربع

001011619 
ردیف های تهيه و نصب سنگ پالک، برای تهيه و اجرای کامل   اضافه بها به

 های گرانيت برای سطوح قائم. اسکوپ در سنگ
 ۲06،511 مترمربع

 91۲،111 مترمربع کار دارای انحنا باشد. کاری قائم، درصورتی کههای سنگبها به ردیفاضافه 001011610

001011615 
کاری سطوح افقی، درصورتی که سنگ پالک، داخل قاب در بها به سنگاضافه

 یا پنجره نصب شود.
 981،111 مترمربع

001011616 
های  های سنگ پالک در صورت مرمت و تعویض سنگ بها به ردیف اضافه

 پالک شکسته.
 01 درصد

 085،111 مترمربع های پالک.ای کردن یا کلنگی کردن سنگبها برای تيشهاضافه 001011617

 ۲11،111 مترمربع های پالک گرانيت.ای کردن سطوح سنگبها برای شعلهاضافه 001011618

001011611 
های پالک بجز گرانيت برحسب هرمترطول لبه سنگ به  گرد کردن لبه سنگ

 ازای هر بار.
 70،511 مترطول
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001011601 
های پالک بجز گرانيت برحسب هر متر  پخ زدن یا تعبيه چفت در لبه سنگ

 طول لبه سنگ به ازای هر بار.
 09،۲11 مترطول

 ۲7،011 مترطول های پالک بجز گرانيت به ازای هر بار. تعبيه شيار یا آبچکان در سنگ 001011600

00101160۲ 
هر متر طول لبه سنگ به های پالک گرانيت برحسب  گرد کردن لبه سنگ

 ازای هر بار.
 0۲1،511 مترطول

001011609 
های پالک از نوع گرانيت برحسب هر متر  پخ زدن یا تعبيه چفت در لبه سنگ

 طول لبه سنگ به ازای هر بار.
 65،111 مترطول

 9۲،811 مترطول های پالک گرانيت به ازای هربار. تعبيه شيار یا آبچکان در سنگ 001011600

001011605 
ردیف های تهيه و نصب سنگ پالک، برای تهيه و نصب پيچ   اضافه بها به

 بازشونده روی سطوح سنگ کاری شده به همراه سوراخ کاری های الزم.
 0۲1،111 مترمربع

001011606 
های نصب سنگ پالک، چنانچه بجای مالت از چسب بها به ردیفاضافه

 استفاده شود.
 ----- مترمربع

001011710 
که سنگ  ردیف های تهيه و نصب سنگ پالک، درصورتی  اضافه بها نسبت به

 پالک، به عنوان قرنيز یا ازاره مورد استفاده قرار گيرد.
 95،711 مترطول

00101171۲ 
که سنگ  ردیف های تهيه و نصب سنگ پالک، درصورتی  اضافه بها نسبت به

 قرار گيرد.پالک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده 
 ۲۲9،111 مترمربع

001011719 

که سنگ  ردیف های تهيه و نصب سنگ پالک، درصورتی  اضافه بها نسبت به

پالک، به عنوان سنگ درپوش روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده 

 قرار گيرد.
 50،611 مترطول

001011710 
که سنگ  درصورتیردیف های تهيه و نصب سنگ پالک،   اضافه بها نسبت به

 پالک، به عنوان سنگ فتيله مورد استفاده قرار گيرد.
 08،911 مترطول

001011810 

متر از تراورتن قرمز ماکو  سانتی 91×05تهيه و نصب سنگ پالک بادبر به ابعاد 

)آذربایجان غربی(، آذرشهر )آذربایجان شرقی(، و یا تراورتن سفيد رامشه، 

یزد )یزد(، گلچشمه یا آبگرم )مرکزی(، سلماس طرق، تجره، ميمه )اصفهان(، 

 )آذربایجان غربی(.

 0،150،111 مترمربع

00101181۲ 
متر از سنگ مرمریت  سانتی 91×05تهيه و نصب سنگ پالک بادبر به ابعاد 

 جوشقان )اصفهان(.
 0،700،111 مترمربع
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 بیستم . کارهای پالستیکی و پلیمری فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 
 

 اجرایی عمليات هزینه نظر از که اطالعاتی نوع هر کلی بطور و ها آن تهيه منبع همچنين و مصرفی مصالح فنی مشخصات. 0

 های نقشه یا فنی مشخصات در باید باشد، داشته آگاهی آن به نسبت قيمت پيشنهاد ارائه برای پيمانکار است الزم و بوده موثر

 .شود درج پيمان به منضم

 اضافه یا کسر بابت این از و باشد متر ميلی 0/1تا  تواند می فصل این های ردیف در شده درج های ضخامت رواداری حدود. ۲

 .شد نخواهد منظور بهایی
 

 1الزامات گروه 

 شماره با ایران ملی استاندارد در مندرج الزامات حداقل باید 001۲11010 ردیف موضوع ناودان لوله فنی مشخصات. 0

 صلب( کلرید )وینيل پلی - ناودان و روکار کاربرد برای باران آب گذاری لوله های سامانه - ها پالستيک» عنوان با 0۲00۲-0

(PVC-U )- نماید تامين را «سامانه و اتصاالت لوله، های ویژگی: 0 قسمت. 
 

 2الزامات گروه 

 BS EN  06059استاندارد  در مندرج الزامات حداقل باید ،001۲11۲15 ردیف موضوع کربنات پلی های ورق فنی مشخصات. 0

 .نماید تأمين را

 یا افزایش تناسب به آن بهای ،نباشد 001۲11۲10 ردیف در مندرج مشخصات برابر پليمری های ورق ضخامت چنانچه. ۲

 .شود می منظور و محاسبه ضخامت، کاهش

 گونه هيچ و است همپوشانی یا موج احتساب بدون شده انجام کار سطح گروه، این های ردیف پرداخت و گيری اندازه مبنای. 9

 .باشد نمی پرداخت قابل آن مانند و انحنا صعوبت، بابت بهایی اضافه

 حسب گروه، این های ردیف موضوع پليمری های ورق نصب منظور به زیرسازی نوع هر نصب و ساخت مصالح، تهيه بهای. 0

 .شود می پرداخت و محاسبه مربوط های ردیف از مورد

 گرده ،H پروفيل نظير پليمری های ورق محل درزهای در اتصالی قطعات اجرای و تهيه ، هزینه001۲11۲10ردیف  در. 5

 به ای جداگانه پرداخت بابت این از و است شده منظور ردیف واحد بهای در بند، آب الستيکی نوارهای با همراه آن مانند و ماهی

 .آمد نخواهد عمل

یيد باید قبل از مصرف به تا 001۲11۲19و  001۲11۲1۲های های مصرفی ردیفمستندات و مشخصات فنی  طلق. 6

 برسد. دستگاه نظارت
 

 4الزامات گروه 

 در مندرج الزامات حداقل ، باید001۲11010 ردیف موضوع سيليکونی و یورتان پلی بند آب ماستيک فنی مشخصات. 0

 .نماید تأمين را «ها ویژگی – االستومری اتصالی درزگيرهای - درزگيرها» عنوان با 07511 شماره به ایران ملی استاندارد

 درزها بندی آب برای جزئی بوده و یک یورتان پلی پليمر پایه بر 001۲11010 ردیف موضوع یورتان پلی بند آب ماستيک. ۲

 نوع هر برای نهایی پرداخت با اجرا هزینه. رود می کار به بند آب دیوارهای فاضالب، و آب های خانه تصفيه آب، منابع مخازن، در

 .است گردیده منظور مربوط ردیف در منحنی یا مستوی سطوح
 

 5الزامات گروه 

 حداقل الزامات مندرج در استاندارد  دیبا 001۲11519 فیموضوع رد یکيپالست یفاصله نگهدارها یمشخصات فن. 0

BS 7179 دینما نيرا تام. 
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 79صفحه: 

 

 
 

به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در مجموعه استاندارد مل دیبا، 001۲1151۲ فیموضوع رد یمشخصات فن. ۲

 لنيات یپل –تحت فشار  یفاضالب و زهکش یآبرسان یکاربردها یبرا یگذار لوله یها سامانه -ها  کيپالست»با عنوان  000۲7

(PE قسمت )دینما نيرا تام« 7تا  0. 

و  لگرديم یبند هر شکل، هر قطر، هر نوع شبکه یبرا 001۲11519 فیموضوع رد یکيپالست یواحد فاصله نگهدارها یبها. 9

 .رديگ یصورت نم یا پرداخت جداگانه چيو نصب فاصله نگهدار ه یحمل، جاگذار تباشد و باب یمصرف در هر محل م

 

 7الزامات گروه 

 :است زیر مشخصات دارای 001۲11710 ردیف موضوعU.P.V.C  های پنجره یا در. 0
 عنوان با 0۲۲10 شماره به ایران ملی استاندارد در مندرج الزامات حداقل ها پروفيل فنی مشخصات است الزم. 0-0

 تامين را «آزمون های روش و الزامات بندی، طبقه - ها پنجره و در توليد برای  (PVC-U)سخت کلراید وینيل پلی های پروفيل»

 استاندارد در مندرج الزامات حداقل باید U.P.V.C های پروفيل از شده ساخته های پنجره و در فنی مشخصات همچنين. نماید

 وینيل پلی جنس از شده رانی روزن توخالی های پروفيل از شده ساخته درهای و پنجره» عنوان با 8501 شماره به ایران ملی

 . نماید تامين را «ها ویژگی (PVC-U) سخت کلراید
 .است E.P.D.M نوع از بندی آب برای الستيکی نوار. 0-۲
 در مربوط های ردیف از جداگانه فلزی چهارچوب بهای شود، نصب فلزی چهارچوب روی پنجره یا در که مواردی در. 0-9

 .شود می پرداخت دهمسيز فصل

  بازشو جهت دو سيستم و لوالیی ثابت، شاملU.P.V.C  های پنجره یا در انواع برای 001۲11710 ردیف بهای. 0-0

(day & night) است فنی مشخصات طبق موارد سایر و. 
 زهوار و در پانل بازشو، ميانی، قاب، پروفيل از اعم پنجره یا درU.P.V.C  پروفيل انواع برای 001۲11710 ردیف بهای. 0-5

 .است شده لحاظ هوابندی جهت یورتان پلی تزریق فوم و بند آب الستيک نوار تقویتی، گالوانيزه ورق انضمام به
 ورق بدونU.P.V.C  پروفيل وزن براساس صرفاً 001۲11710 ردیف موضوع U.P.V.C های پنجره یا در بهای. 0-6

 مأخذ به و دستورکارها و مشخصات نقشه، در شده درج ابعاد طبق پروفيل وزن باشد، می بند آب الستيک نوار و گالوانيزه تقویتی

 .گيرد می قرار پرداخت مبنای وزن، ترین کم وشده  مقایسه توزین از آمده مقادیر بدست با و محاسبه سازنده کارخانه های جدول
 .شود می منظور و محاسبه کار درU.P.V.C  شده مصرف های پروفيل وزن 001۲11710 ردیف در. 0-7

 مشخصات طبق که صورتی در. باشد می چاپی یا ساده نوع ازU.P.V.C  های پنجره یا در برای 001۲11710 ردیف. 0-8

 در که صورتی در و درصد 05 گردد، استفاده نما طرف یک در رنگی پوشش الیه باU.P.V.C  های پنجره یا در از ها نقشه و فنی

 . گردد می لحاظ اضافه درصد ۲5 گردد، استفاده نما طرف دو

 دستگيره و قفل لوال، مانند شود( می نصب پنجره و در روی که لوازمی تمام) نوع هر از آالت یراق جاسازی و نصب دستمزد. 0-1

 .گردد می پرداخت و محاسبه جداگانه بها، فهرست این کليات مطابق آالت یراق تهيه هزینه. است شده منظور ردیف واحد بهای در
 

 8الزامات گروه 

 ، را دارا باشد.GSIاستاندارد  الزامات های مصرفی در این فصل حداقلژئونت فنی مشخصات است الزم. 0

 گروه این های ردیف در نصب اضافی ادوات و صعوبت کاری، سوراخ خوردگی، چين پرت، پوشانی، هم بابت ای هزینه گونه هيچ. ۲

 جهت فنی مشخصات طبق تپانچه وسيله به بست از استفاده صورت در. گردد نمی پرداخت است شده ذکر صراحت به آنچه جز

 00116101۲ ردیف از جداگانه دستگاه نظارت تایيد با آن، بهای گروه، این های ردیف موضوع ژئوسنتتيک محصوالت نصب

 .گردد می پرداخت

 کاهش یا افزایش تناسب به آن بهای نباشد، گروه این های ردیف در مندرج مشخصات برابر مصرفی ژئونت وزن چنانچه. 9

  .شود می پرداخت و محاسبه وزن،
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001۲11010 
برای مصرف روکار به قطر  P.V.Cتهيه، ساخت و نصب لوله ناودانی از جنس 

 متر. ميلی 0۲5تا 
 918،111 کيلوگرم

001۲11۲10 
 ۲کربنات به ضخامت اسمی دار شفاف و رنگی پلیهای تخت یا موجتهيه ورق

 متر. ميلی
 ۲،518،111 مترمربع

 ۲،861،111 مترمربع .داخلتوليد متری درجه یک ميلی 0تهيه ورق طلق  001۲11۲1۲

 ----- مترمربع .وارداتیمتری ميلی 0تهيه ورق طلق  001۲11۲19

001۲11۲10 
با تمام  001۲11۲19الی  001۲11۲10های  های موضوع ردیفنصب ورق

 وسایل نصب.
 ۲61،111 مترمربع

 0،015،111 کيلوگرم کربنات.های چند جداره شفاف و رنگی پلیتهيه ورق 001۲11۲15

001۲11۲16 
با  001۲11۲15های چند جداره شفاف و رنگی پلی کربنات ردیف نصب ورق

 تمام وسایل نصب.
 958،511 مترمربع

001۲11910 
تهيه و نصب نایلون با استفاده از مواد بازیافتی، )فيلم پلی اتيلن( به وزن حدود 

 بماند.گرم بر مترمربع، برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی  051
 91،811 مترمربع

 67،111 مترمربع تهيه و نصب گونی پالستيکی به عنوان پوشش نما یا داربست. 001۲1191۲

 8۲،111 مترمربع ميکرون روی کفراژ. 911تهيه و نصب نایلون دو الیه به ضخامت  001۲11919

001۲11010 
پرداخت تهيه و اجرای ماستيک آب بند پلی یورتان برای مصرف در درزها با 

 طور کامل. سطح به
 ۲،900،111 مترمکعب دسی

001۲11510 
زهکشی U.P.V.Cتهيه، سوراخ کاری و جاگذاری لوله پالستيکی از جنس 

 برای زهکشی.
 6۲1،511 کيلوگرم

001۲1151۲ 
اتيلن در بتن برای عبور لوله و تهيه و جاگذاری غالف پالستيکی از جنس پلی

 سایر مصارف.
 801،511 کيلوگرم

 ۲57،111 کيلوگرم ( از جنس پالستيک برای تامين پوشش بتن.Spacerتهيه فاصله نگهدار ) 001۲11519

 0۲،111 عدد پالگ مربوط.متر، با پيچ و رولميلی 6-07، یا 5-00بست کائوچویی به قطر  001۲11610

001۲1161۲ 
 611الی  511متر با سطح مقطع سانتی 0کانال پالستيکی تا عرض 

 مترمربع. ميلی
 959،111 مترطول

001۲11619 
الی  0611متر با سطح مقطع بزرگتر از سانتی 6تا  0کانال پالستيکی تا عرض 

 مترمربع.ميلی 9611
 000،511 مترطول

001۲11710 
به همراه نوار الستيک آب بند و  U.P.V.Cتهيه، ساخت و نصب در یا پنجره 

 ورق تقویتی گالوانيزه.
 0،056،111 کيلوگرم

 ----- مترمربع .UPVCهای بهای لمينت پنجرهاضافه 001۲1171۲

001۲11810 
اتيلن سنگين )توری پالستيکی سنگين(  به تهيه و اجرای ژئونت از جنس پلی

 گرم در هر مترمربع. ۲11وزن 
 081،511 مترمربع

001۲11110 
تابلوهای بدون برای  01تا  8تهيه و نصب پوشش مناسب از جنس بنر با اونس 

 پوشش.
 561،111 مترمربع

 0،8۲1،111 مترطول محيط حروف ساخت و نصب حروف برجسته از نوع چلنيوم. 001۲10110

 801،111 مترطول محيط باکس متری.ميلی 05ساخت و نصب باکس پالک و لوگو از جنس پلکسی  001۲1011۲

 0،601،111 مترطول محيط حروف بدون نور.ساخت و نصب سوتيتر با استفاده از چلنيوم  001۲10119
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 بیست و یکم . شیشه و نصب آن فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

 .شود می نصب که است ای شيشه سطح فصل، این های ردیف گيری اندازه مبنای. 0

 به و بودن دار پوشش کاری، الیه بودن، جداره سه یا دو رنگ، ضخامت، نوع، مانند استفاده مورد های شيشه کامل مشخصات. ۲

 به نسبت قيمت پيشنهاد ارائه برای پيمانکار است الزم و بوده مؤثر اجرایی عمليات هزینه نظر از که اطالعاتی نوع هر کلی طور

 . شود درج پيمان به منضم های نقشه یا فنی مشخصات در باید باشد، داشته آگاهی آن

 بستن و زهوارها بازکردن آالت، یراق نصب برای کاری سوراخ کردن، قواره گيری، اندازه هزینه فصل، این های ردیف تمام در. 9

 .است شده منظور کار، کامل اجرای برای الزم عمليات سایر و ها آن مجدد

 تا 001۲01610 های ردیف از مورد، حسب شيشه، نصب برای بطانه یا پالستيکی نوار سيليکون، چسب تهيه بهای. 0

 .گردد می منظور 001۲01619

 های شيشه بودن رنگی برای و درصد 51 باشد، رنگی فصل این در استفاده مورد مشجر یا ساده های شيشه که صورتی در. 5

 .شود می اضافه مربوط های ردیف بهای به مورد حسب درصد، 91 حرارتی، آبدیده ایمنی

 و ای پرده دیوارهای ای، شيشه های نرده در استفاده مورد های شيشه شوند، می نصب قاب بدون یا قاب داخل که هایی شيشه. 6

 .شود می منظور فصل همين های ردیف از مورد حسب آن، مانند

 بهای. است مستقيم ها آن کاری برش و بوده مسطح و فلوت نوع از بازتابنده، و حرارتی آبدیده ایمنی ساده، های شيشه. 7

 .نيست منحنی برش و خم های شيشه شامل فصل این در ها شيشه

  

 1الزامات گروه 

 عنوان با 01679-۲ شماره به ایران ملی استاندارد الزامات حداقل باید ،این فصل های ردیف موضوع ساده های شيشه. 0

 .نماید تأمين را «فلوت شيشه: ۲ قسمت الیم - سودا - سيليکاتی شيشه اوليه محصوالت - ساختمانی شيشه»

 

 2الزامات گروه 

 عنوان با 01679-5 شماره به ایران ملی استاندارد الزامات حداقل باید ،این فصل های ردیف موضوع مشجر های شيشه. 0

 .نماید تأمين را «مشجر شيشه: 5 قسمت الیم -سودا - سيليکاتی شيشه اوليه محصوالت - ساختمانی شيشه»

 

 3الزامات گروه 

 با ۲985 شماره به ایران ملی استاندارد الزامات حداقل باید ،فصلاین  های موضوع ردیف حرارتی آبدیده ایمنی های شيشه. 0

 .نماید تأمين را «ساختمانی آبدیده ایمنی - ساختمانی های شيشه» عنوان

ردیف  از شيشه سازی لبه هزینه و بها فهرست این کليات مطابق آالت یراق تهيه هزینه ،001۲01910 ردیف خصوص در. ۲

 .گردد می منظور و محاسبه جداگانه 001۲01510

 

 5الزامات گروه 

بر در نظر گرفته شده گرد و پخ فارسیگرد یا تمامدار، نيمکردن زاویه سازی شيشه اعم از پخ، برای لبه001۲01510ردیف . 0

 است.
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 697،511 مترمربع متری ساده. ميلی 0تهيه و نصب شيشه  001۲01010

 1۲1،511 مترمربع متری ساده. ميلی 6تهيه و نصب شيشه  001۲0101۲

 609،111 مترمربع متری مشجر. ميلی 0تهيه و نصب شيشه  001۲01۲10

 711،111 مترمربع متری مشجر. ميلی 6تهيه و نصب شيشه  001۲01۲1۲

 0،5۲8،111 مترمربع متر. ميلی 8تهيه و نصب شيشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت  001۲01910

 ۲،0۲8،111 مترمربع متر. ميلی 01ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت  تهيه و نصب شيشه  001۲0191۲

 ۲،091،111 مترمربع متر. ميلی 0۲ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت  تهيه و نصب شيشه  001۲01919

001۲01910 
آبدیده حرارتی که در های ایمنی  آالت روی شيشه بها بابت نصب یراق اضافه

 شوند، اعم از ثابت یا بازشو. داخل قاب نصب نمی
 516،511 مترمربع

 880،111 مترمربع متری بازتابنده به رنگ طالیی. ميلی 0تهيه و نصب شيشه  001۲01010

 0،19۲،111 مترمربع متری بازتابنده به رنگ طالیی. ميلی 6تهيه و نصب شيشه  001۲0101۲

001۲01019 
در صورتی که رنگ ، 001۲0101۲و  001۲01010های  ردیف  بها به اضافه

 جز رنگ طالیی باشد.  شيشه، به
 951،111 مترمربع

 05۲،511 مترطول سازی شيشه به همراه پرداخت سطح آن برحسب هر مترطول لبه شيشه.لبه 001۲01510

 071،111 مترمربع شده(. نصبتهيه چسب سيليکون جهت نصب شيشه )برحسب سطح شيشه  001۲01610

 001،511 مترمربع تهيه نوار پالستيکی جهت نصب شيشه )برحسب سطح شيشه نصب شده(. 001۲0161۲

 01،111 مترمربع تهيه بطانه جهت نصب شيشه )برحسب سطح شيشه نصب شده(. 001۲01619

001۲01610 
شيشه از نوع های تهيه و نصب شيشه ساده، در صورتی که  ردیف  بها به اضافه

 دار با خاصيت انعکاس نور باشد. پوشش
 ۲61،111 مترمربع

001۲01615 
های تهيه و نصب شيشه ساده یا ایمنی آبدیده حرارتی، در  بها به ردیف اضافه

 دار باشد. صورتی که شيشه از نوع لعاب
 ۲،880،111 مترمربع

001۲01616 
شيشه به صورت های تهيه و نصب شيشه اگر  بها نسبت به ردیف اضافه

 دوجداره تهيه و مصرف شود، برحسب محيط شيشه دوجداره شده.
 ۲10،511 مترطول

001۲01710 
کاری دو شيشه مسطح با الیه پليمری پلی وینيل بوتيرال بين دو شيشه  الیه

 متر. ميلی 98/1به ضخامت 
 0،171،111 مترمربع
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 تاسیسات مکانیکیبیست و دوم .  فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

و یا  EN00910و یا استاندارد  06897حرارتی عایق االستومری باید مطابق استاندار ملی ایران به شماره  هدایت. ضریب 0

گيری شود و حداکثر مقدار برای آن، از مقادیر ذکر شده در استاندارد اندازه ASTM C077یا  ASTM C508استاندارد 

ASTM C590 .تجاوز ننماید 

، با تمام قطعات اتصال DIN 0786طبق استاندارد »های مسی، عبارت مربوط به لولههای ، در شرح ردیفاختصار. برای ۲

 ، درج نشده است.«(Capillary Solderingساخته و مصالح الزم برای اتصال لحيمی مویينگی )پيش

عات و مصالح ، با تمام قطDIN 816۲طبق استاندارد »، عبارت PVCهای  های مربوط به لوله . برای اختصار، در شرح ردیف9

 ، درج نشده است.«اتصال الزم

 )وزن متوسط( است. BS 0987یا  DIN ۲001های فوالدی گالوانيزه موضوع فصل حاضر، طبق استانداردهای  . لوله0

 ، شارژ گاز مخصوص سيکل تبرید کولر گازی لحاظ نگردیده است.001۲۲151۲. در بهای ردیف 5
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 فصل بيست و دوم . تاسيسات مکانيکی

 78صفحه:  

 

 
 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

001۲۲1010 
متر برای لوله به قطر یک دوم ميلی 01ای االستومری به ضخامت عایق لوله

 اینچ.
 080،511 مترطول

001۲۲101۲ 
متر برای لوله به قطر یک دوم ميلی 09ای االستومری به ضخامت عایق لوله

 اینچ.
 ۲59،511 مترطول

001۲۲1019 
متر برای لوله به قطر سه چهارم ميلی 09به ضخامت ای االستومری عایق لوله

 اینچ.
 ۲16،111 مترطول

001۲۲1010 
متر برای لوله به قطر سه چهارم ميلی 01ای االستومری به ضخامت عایق لوله

 اینچ.
 001،111 مترطول

001۲۲1۲10 
و حداقل ضخامت جدار یک  0۲لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. ميلی
 100،511 مترطول

001۲۲1۲1۲ 
و حداقل ضخامت جدار یک  05لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. ميلی
 0،۲05،111 مترطول

001۲۲1۲19 
و حداقل ضخامت جدار یک  08لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 متر. ميلی
 0،075،111 مترطول

 ۲۲1،511 مترطول بار. 6فشار کار متر و  سانتی 01لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی  001۲۲1910

 ۲67،111 مترطول بار. 6متر و فشار کار  سانتی 51لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی  001۲۲191۲

 956،111 مترطول بار. 6متر و فشار کار  سانتی 69لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی  001۲۲1919

 090،511 مترطول بار. 6متر و فشار کار  سانتی 75لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی  001۲۲1910

 560،111 مترطول بار. 6متر و فشار کار  سانتی 11لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی  001۲۲1915

 77۲،511 مترطول )یک دوم اینچ(. 05لوله فوالدی گالوانيزه، به قطر نامی  001۲۲1010

 197،111 مترطول )سه چهارم اینچ(. ۲1 لوله فوالدی گالوانيزه، به قطر نامی 001۲۲101۲

 0،0۲8،111 مترطول )یک اینچ(. ۲5لوله فوالدی گالوانيزه، به قطر نامی  001۲۲1019

 9،058،111 دستگاه اندازی مجدد کولر آبی موجود. نصب و راه 001۲۲1510

 ----- دستگاه اندازی مجدد کولر گازی موجود. نصب و راه 001۲۲151۲

 ----- دستگاه شارژ گاز مخصوص سيکل تبرید کولر گازی. 001۲۲1519
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 فصل بيست و سوم . تاسيسات برقی

 71صفحه:  

 

 
 

 بیست و سوم . تاسیسات برقی فصل

 الزامات عمومی -مقدمه 

 

و همچنين تایمرهای  توليد داخلوات درجه یک  LED 08و  COBهای روشنایی تابلوها از انواع تهيه و نصب چراغ. 0

نامه دارای ضمانتها و تایمرها بایستی دار تعيين قيمت شده و تمامی چراغطبق دستورالعمل اقالم ستاره توليد داخلدرجه یک 

 مورد تأیيد کارفرما یا مشاور طرح باشند.
المللی، بين IEC 61۲۲7شده در این فصل، باید طبق استاندارد ای درجهای قابل انعطاف پالستيکی چند رشتهتمام کابل. ۲

 ولت باشد. 511/911ها  آلمان ساخته شده و ولتاژ اسمی آن VDE 1۲51بریتانيا و یا  BS 6511یا 
های این فصل های فشار ضعيف روی دیوارها یا روی سينی کابل در بهای ردیفهای مصرفی برای نصب کابلبست هزینه. 9

 شود. پرداخت می "کارهای پالستيکی و پليمری" در فصل بيستم 001۲11610و به صورت جداگانه از ردیف  منظور نشده
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 شورای فنی شهرداری تهران

 فصل بيست و سوم . تاسيسات برقی

 81صفحه:  

 

 
 

 واحد )ریال( بهای واحد شرح شماره

001۲91010 

کابل قابل انعطاف پالستيکی چهار سيمه، با روکش ترموپالستيک از نوع 

NYMHY  مترمربع، برای نصب درون لوله یا روی ميلی 0×5/۲به مقطع

های سينی کابل یا روی دیوار و یا به طور آزاد برای اتصال به مصرف کننده

 متحرک.

 9۲8،111 مترطول

001۲91۲10 
آميزی و متری با رنگميلی 05نصب حروف برجسته از جنس پلکسی  تهيه و

 )نور اندریک(. SMDبا نور 

مترطول محيط 

 حروف
0،161،111 

مترطول محيط  تهيه و نصب حروف برجسته ن ون. 001۲91۲1۲

 حروف
۲،661،111 

001۲91۲19 
 SMDو نور  یا کوره یزيآم با رنگ زهيو نصب حروف برجسته گالوان هيته

 (.کی)نوراندر

مترطول محيط 

 حروف
۲،661،111 

 181،111 مترطول یا ن وفلکسی. SMDتهيه و نصب نوار  001۲91۲10
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 شورای فنی شهرداری تهران

 یباالسر یها نهیشرح اقالم هز . 0 وستيپ

 80صفحه:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :یک  پیوست

 یباالسر یها نهیشرح اقالم هز
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 شورای فنی شهرداری تهران

 یباالسر یها نهیشرح اقالم هز . 0 وستيپ

 8۲صفحه:  

 

 
 

 یباالسر یها نهی. شرح اقالم هز 1 وستیپ

 

 شرح اقالم باالسری:

و هزینه باالسری کار و به شرح زیر تفکيک  های باالسری پيمانکار به دو بخش هزینه باالسری عمومیبه طور کلی هزینه

 شود. می

عمومی باالسریهزینه  -1

 های درج شده در زیر:ها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینهتوان آنهایی است که نمیاین هزینه از نوع هزینه

تهر فنهی، امهور اداری و مهالی،     هزینه دستمزد نيروی انسانی دفتر مرکزی، شهامل نيهروی انسهانی مهدیریت شهرکت، دف      .0-0

تدارکات و خدمات.

های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی)سهم کارفرما(، به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنهان دفتهر   هزینه بيمه .0-۲

مرکزی.

نقليه عمومی انجهام  های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه .0-9

شود. می

گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی. هزینه سرمایه .0-0

هزینه نگهداری دفتر مرکزی. .0-5

هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی. .0-6

هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی. .0-7

هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی. .0-8

هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی. .0-1

هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی. .0-01

هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی. .0-00

ها.هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه .0-0۲

ها.هزینه ضمانتنامه شرکت در مناقصه .0-09

ها.های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنهای متفرقه، شامل هزینههزینه .0-00

هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی. .0-05

برداری از انبار مرکزی.های نگهداری و بهرهگذاری یا اجاره و هزینه هزینه سرمایه .0-06

ای دفتر مرکزی.ها و تجهيزات رایانههزینه دستگاه .0-07

کار هزینه باالسری -2

 های درج شده در زیر:توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینههایی است که میاین هزینه، از نوع هزینه

 گذاری که شامل موارد زیر است: های سرمایههزینه .۲-0

 پرداخت که نزد پيمانکار است. هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش .۲-0-0

 زینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.ه .۲-0-۲

 

 ها، که شامل موارد زیر است:هزینه ضمانتنامه .۲-۲

 هزینه ضمانتنامه انجام تعهدات. .۲-۲-0
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 89صفحه:  

 

 
 

 پرداخت. هزینه ضمانتنامه پيش .۲-۲-۲

 هزینه ضمانتنامه وجوه حسن انجام کار. .۲-۲-9

 هزینه ماليات. .۲-9

 سود پيمانکار. .۲-0

 های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:هزینه .۲-5

، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و هزینه، دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه .۲-5-0

هيز و برچيدن کارگاه، بها و هزینه تج ها فهرست همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف .خدمات

 منظور نشده است.

. هزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما، دستگاه نظارت و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار ۲-5-۲

 گيرد. می

 هزینه تردد مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط. .۲-5-9

 های اضافی اسناد و مدارک پيمان. نسخه هزینه تهيه .۲-5-0

 هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار. .۲-5-5

 . هزینه پذیرایی کارگاه۲-5-6

 های متفرقه.های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مس والن کارگاه و هزینههزینه .۲-5-7

 . هزینه تامين وسيله نقليه برای تدارکات کارگاه.۲-5-8

 التحریر و ملزومات.  هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم .۲-5-1

 های پيمانکار. هزینه آزمایش .۲-5-01

 های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.هزینه .۲-6

 های تهيه عکس و فيلم.هزینه .۲-6-0

 (، در حد نياز کار.Shop Drawingهای کارگاهی )هزینه تهيه نقشه .۲-6-۲

 (.As Built Drawingساخت )های چون هزینه تهيه نقشه .۲-6-9

 ریزی و کنترل پروژه.های برنامههزینه .۲-6-0

 های نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.هزینه .۲-6-5

 های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.هزینه .۲-6-6

بينی شده است  آالت پيش ینه ساعتی ماشينآالت جزو هز رگاه ماشينمي: هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تع0توضيح 

 های باالسری منظور نشده است.ای در هزینهو از این بابت هزینه
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 دستورالعمل . ۲ وستيپ

 کارگاه دنيو برچ زيتجه

 80صفحه:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :دو  پیوست

 کارگاه دنیو برچ زیدستورالعمل تجه
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 شورای فنی شهرداری تهران

 دستورالعمل . ۲ وستيپ

 کارگاه دنيو برچ زيتجه

 85صفحه:  
 

 
 

 کارگاه دنیو برچ زیدستورالعمل تجه . 2 وستیپ

 

 فی. تعار0

دوره اجرا انجام شود، تا آغهاز و   یبه صورت موقت برا دیاست که با یها و تدارکات اقدام ات،يکارگاه، عبارت از عمل زيتجه .0-0

 شود. سريم مان،يطبق اسناد و مدارک پ مان،يموضوع پ اتيانجام دادن عمل

قهرار   یبهردار  مهورد بههره   ،یهی اجرا اتيه عمل یبانيپشهت  یشود کهه بهرا   یگفته م یبه ساختمان ،یبانيپشت یها ساختمان .0-۲

 ،یصهافکار  ،یسهاز  یبهاطر  ،یآرماتوربنهد  ،ینجهار  ،یآهنگهر  ،یساتيتاس یها شامل کارگاه ،دهيسرپوش یها مانند کارگاه رند،يگ یم

 مانکهار، يپ شهگاه یآزما ده،يسرپوشه  یآالت، انبارها نيماش دهيسرپوش یها رگاهيتعم ،ساخته و مانند آن شيساخت قطعات پ ،ینقاش

 ... و یرسان سوخت ستگاهیبرق، ا یاتاق محل ترانسفورماتورها و مولدها

هها، مهورد    دادن بهه آن  سیافراد مسهتقر در کارگهاه و سهرو    یشود که برا یگفته م یبه ساختمان ،یعموم یها ساختمان .0-9

فروشگاه، درمانگاه،  ،ییآشپزخانه، نانوا ،یغذاخور ،یمسکون یها مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمان رد،ياستفاده قرار گ

 .دهيسرپوش یها نگيتلفنخانه، پارک خانه، یرختشو

 یهها  و کانهال  زیخهاکر  جهاد یو فاضهالب، ا  یسهطح  یها و دفع آب یآور جمع ستميس ،یبند ابانيشامل خ ،یساز محوطه .0-0

 یهها  نهگ يپارک ،یورزشه  یهها  نيروباز، زم یسبز، انبارها یفضا ل،يحفاظت کارگاه در مقابل س یبرا گرید داتيآب و تمه تیهدا

 مشابه است. یو حفاظت و کارها یمنیا زاتيتجه نيمحوطه، تأم ییروشنا نيتام ،یروباز، حصارکش

کهار، از   یاجهرا  ازياز کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد ن ییها محل ایکارگاه، محل  یمنظور از ورود .0-5

 طیدر شهرا  گفته،شه يپ یازهها ياز ن کیه ههر   نيتام یکارگاه برا یشود. مشخصات ورود یم مانکاريپ لیو تحو نيکارفرما تام یسو

 شود. یم نييتع مانيپ یخصوص

و حفاظهت   ینگههدار  یکارگهاه، بهرا   زيه تجه ییاز کارگاه است که با توجه به طرح جانما ییها محل ایانبار کارگاه، محل  .0-6

 شود. یها استفاده م مربوط، از آن یها دستورالعمل تیبا رعا زاتيمصالح و تجه

 احداث شود. ات،يعمل یبه محل اجرا یابيدست یهستند که برا ییها راه س،یسرو یها راه .0-7

شهد امها بهه علهت      یموجود انجام مه  رياز مس که قبالً ،یعموم هينقل لیتردد وسا نيتام یکه برا است یراه ،یراه انحراف .0-8

بهه   یکار ابالغه در صورت لهزوم مطهابق بها دسهتور     یاحداث راه انحراف نهیقطع شده است، احداث شود. هز مانيموضوع پ اتيعمل

 شود. یبها محاسبه و پرداخت م مرتبط در فهرست یها فصل یها فیشده بر اساس رد راکار اج ریو احجام و مقاد مانکاريپ

آالت، بهه   نيو ماشه  سهات يهها، تاس  کارگاه، فراهم کردن سهاختمان  دنيو برچ زيتجه یها فیدر شرح رد نيمنظور از تام .0-1

 یهها  اجاره و اقدام ایخدمت  دیها از امکانات موجود در محل، به صورت خر گرفتن آن ارينصب در کارگاه با در اخت ایروش احداث 

 هاست. آن از یبردار و بهره یمربوط به نگهدار

 زات،يه ح، تجهموقهت، خهارج کهردن مصهال     یهها  و سهاختمان  سهات يمصالح، تاس یآور کارگاه، عبارت از جمع دنيبرچ .0-01

هها و   نيکهردن و در صهورت لهزوم بهه شهکل اول برگردانهدن زمه        زيه تم ح،ياز کارگاه، تسط مانکاريتدارکات پ گریآالت و د نيماش

 کارفرما، طبق نظر کارفرماست. یلیتحو یها محل

 کارگاه توسط مشاور دنيو برچ زيتجه نهیبرآورد هز هي. روش ته۲

 یروش انتخهاب شهده بهرا    ن،يهر کار و همچنه  ازيو ن طیبا توجه به شرا دیکننده برآورد، با هيواحد ته یامهندس مشاور  .۲-0

شهده   ینيب شيپ یها فیمربوط را طبق رد یها نهیآن، هز یکارگاه را تعيين و بر مبنا زيتجه یروش برا نیتر یآن، اقتصاد یاجرا

بهه   یباالسهر  یها نهیکار و با منظور نمودن هز یمحل اجرا یها متيبر حسب ق وست،يپ نیکارگاه ا دنيو برچ زيدر فهرست تجه

کارگهاه   دنيه و برچ زيتجه یبرا یا ژهیمورد نظر، درج کند و چنانچه مشخصات و یها فیصورت مقطوع برآورد کرده و در برابر رد

و  وسهت يپ نیه منهدرج در ا  یهها  فیه صرفا براسهاس رد  گاه،کار زيکند. تجه ینيب شيپ مان،يالزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پ

 کهه  ییهها  سهاختمان  یباشهد. بهرا   یدار مجاز نم با هر عنوان از جمله ستاره فیشود و اضافه کردن رد یجدول، برآورد و پرداخت م
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شهود. در مهورد    یهها منظهور مه    احداث کسر شده و حاصل، به عنوان بهرآورد آن  نهیاز هز ،یافتیشود، ارزش مصالح باز یاحداث م 

 حمهل و نصهب،   نهه یهز ،یفلهز  یهها  هها، ماننهد قهاب    ساخته سهاختمان  شيها و قطعات پ ساخته، مانند کاروان شيپ یها ساختمان

 شود. یکارگاه، منظور م دنيو برچ زيتجه نهیکار محاسبه شده و جزو برآورد هز یها، در طول اجرا آن یگذار هیاستهالک و سرما 

احداث شده تا زمان خاتمهه   یها ساختمان یافتیارزش مصالح باز شوند، یفسخ م ایکه مشمول خاتمه  ییها  مانيتبصره( در پ 

 شود. یتوافق م مانکاريکارفرما و پ نيط مربوط، بیشرا ریانجام شده و سا زيتجه زانيفسخ، با توجه به م ای

 یمشخص شود. چنانچه بهرا  مان،يپ یخصوص طیدر شرا دیآب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، با نينحوه تام .۲-۲

 ،یکش و کابل یکش کانال ،یکارگاه، لوله کش یتا ورود یمحل ای یاز شبکه سراسر ،یارتباط مخابرات یانتقال آب، برق، گاز و برقرار

 شود. ینيب شيپ مان،يپ یخصوص طیانجام دادن آن در شرا یچگونگ دیبادوره اجرا الزم باشد،  یبرا

آن، شهامل نصهب    یکه کارهها  رد،يکارگاه را به عهده بگ یتا ورود یرسان داشته باشد تدارک برق چنانچه کارفرما در نظر .۲-9

 یهها  نهه ی( و هزمانهد یثابهت بهرق )د   یهها  کارگاه، پرداخت تعرفهه  یاز برق شبکه تا ورود یکش ترانسفورماتور و متعلقات آن، کابل

 مهان يپ یخصوصه  طیبه طور مشهخص در شهرا   نه،يزم نیمشابه است، تعهدات کارفرما در ا یهاکار ریانشعاب و اشتراک برق و سا

کارگهاه بهه    یتا ورود یرسان شود. چنانچه تدارک برق یکارگاه، منظور نم دنيو برچ زيبابت در تجه نیاز ا یا نهیشود و هز یدرج م

و  زيه تجه یهها  نهه یکار، باقيمانهده جهزو هز   انیگشت در پاقابل بر یها نهیآن برآورد و پس از کسر هز نهیعهده کارفرما نباشد، هز

 شود. یم ینيب شيکارگاه پ دنيبرچ

در حالهت   رد،يه احداث چهاه آب را بهه عههده بگ    یاکارگاه  یتا ورود یرسان آب نيکه کارفرما در نظر دارد تام یدر صورت .۲-0

اشهتراک   یها نهیکارگاه، پرداخت هز یخط انتقال آب از شبکه تا ورود یآن، شامل اجرا یآب که کارها یاستفاده از شبکه عموم

برداشت آب، تعهدات کارفرمها   یها نهیو پرداخت هز قيعم مهين ای قيبا احداث چاه عم است،مشابه  یکارها ریو انشعاب آب و سا

شود. چنانچه  یکارگاه منظور نم دنيو برچ زيبابت در تجه نیاز ا یا نهیشود و هز یدرج م مانيدر اسناد و مدارک پ نه،يزم نیدر ا

قابهل برگشهت در    یهها  نهیآن پس از کسر هز نهیآب، به عهده کارفرما نباشد، هز چاه ا احداثیکارگاه  یتا ورود یرسان تدارک آب

 شود. یکارگاه، منظور م دنيو برچ زيتجه یها نهیکار، جزو هز انیپا

کارگاه به عهده کارفرماسهت، چنانچهه کارفرمها در     زيتجه یبرا نيزم نيتام مان،يپ یعموم طیکه طبق شرا نیبا وجود ا .۲-5

را در  مانکهار يپ یاز سهو  نيزمه  نيتهام  دیه شهود، با  نيتهام  مانکاريکارگاه توسط پ زيتجه نياز زم یقسمت اینظر داشته باشد تمام 

 کارگاه، منظور کند. دنيو برچ زيتجه یها نهیاجاره آن را جزو برآورد هز نهیهز وکرده  ینيب شيپ مانيپ یخصوص طیشرا

گذاشته شده  کارگاه به عهده کارفرما زيدر مورد تجه مانيپ یعموم طیبها و شرا فهرست نیکه در ا یتعهدات یبه استثنا .۲-6

 طیشهرا  را در آن دیه قهرار دههد، با   مانکاريپ اريکارگاه در اخت زيتجه یکه کارفرما در نظر دارد برا یگرید التياست، هر نوع تسه

 کند. ینيب شيپ مانيپ یخصوص

واحهد   یساخته، در بهها  شيو ساخت قطعات پ یآرماتوربند ،ینجار ،یآهنگر سات،يمانند تاس ییها کارگاه زيتجه نهیهز .۲-7

 شود. یمنظور نم یا نهیکارگاه، هز دنيو برچ زيتجه یها فیبابت، در رد نیمربوط، محاسبه شده است و از ا یها فصل یها فیرد

مربهوط در نظهر گرفتهه     یهها  فصل یها فیآالت، در رد نيماش یساعت نهیآالت در هز نيماش یها رگاهيتعم زيتجه نهیهز .۲-8

 شود. یکارگاه منظور نم دنيو برچ زيتجه یها فیدر رد یا نهیبابت، هز نیشده است و از ا

بابت،  نیمربوط، محاسبه شده است و از ا یها ها در فصل فیواحد رد یکار، در بها یاجرا یبرا یآب و برق مصرف نهیهز .۲-1

 شود. یکارگاه، منظور نم دنيو برچ زيتجه یها فیدر رد یا نهیهز

شهده اسهت. در    ینه يب شيمستمر کارگاه( په  یها نهی)هز یباالسر نهیدر کارگاه، در هز مانکاريکارمندان پ یغذا نهیهز .۲-01

 یهها  نهه یجهزو هز  نهه یهز نیکند، ا دریافتکارگران  یغذا نيتام یبرا ییها نهیکمک هز یا نهیهز مانکاريکه الزم است پ ییکارها

 .شود یکارگاه منظور م دنيو برچ زيتجه
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کهه   ییشده است. در کارها ینيب شيمستمر کارگاه( پ یها نهی)هز یباالسر نهیکارگاه، در هز نگهبانی و حفاظت نهیهز .۲-00

 یهها  نهه یجهزو هز  نهه یهز نیه کند، ا دریافت کارگاه نگهبانی و حفاظت نيتام یبرا ییها نهیکمک هز یا نهیهز مانکاريالزم است پ

بایسهت در اسهناد    های کاری نگهبان یها نگهبانهان ههر پهروژه، مهی      تعداد نفرات و شيفت .شود یکارگاه منظور م دنيو برچ زيتجه

 مناقصه و پيمان درج گردد.

اسهت، شهمار اسهتفاده     یدر کارگاه ضهرور  شگاه،یکارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزما یغذا نيکه تام ییدر کارها .۲-0۲

 دنيه و برچ زيه تجه یهها  نهه یآن به طور مقطوع برآورد و جزو هز نهیشود و هز یم نييتع مانيپ یخصوص طیکننده از غذا، در شرا

 شود. یکارگاه، منظور م

 نهه یدر بهرآورد هز  مانکار،يتوسط پ شگاهیکارفرما، مهندس مشاور و آزما ازيمورد ن هينقل لهيوس نيتام نهیهز ینيب شيپ .۲-09

 .ستيکار مجاز ن یاجرا

 یهها  مربهوط بهه راه   اتيه شود. حجهم عمل  یکارگاه منظور نم دنيو برچ زيتجه یها فیجزو رد ،یانحراف یها راه نهیهز .۲-00

کهار،   ریبهها و مقهاد   آن در فهرسهت  ریفرودگاه، محاسبه شهده و مقهاد  آهن و باند  رشته راه، راه هیپا یبها براساس فهرست ،یانحراف

 شود. یمنظور و برآورد م

در اسناد مناقصه  شگاه،یدفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزما یها نقشه و مشخصات ساختمان .۲-05

 یهها  نهیشده، به صورت مقطوع برآورد و جزو هز نييعو مشخصات ت ییاجرا یها ها، با توجه به نقشه آن یاجرا نهیو هز درج شده

 . دشو یکارگاه، منظور م دنيو برچ زيتجه

 ،0010۲1010 یهها  فیه مربهوط بهه رد   یها نهیکارگاه، بدون احتساب هز دنيو برچ زيتجه نهیجمع مبالغ مقطوع هز .۲-06

 در مانکهار يهها توسهط پ   شیمربوط بهه انجهام آزمها    یها فیو رد 0010۲0110تا  0010۲0110 ،0010۲1919تا  0010۲1910

درصد مبلهغ بهرآورد    0 زانياز م دینبا ،(شوند یم ورها به صورت مقطوع منظ فیرد نیکارگاه )که خود ا دنيو برچ زيفهرست تجه

 نيياز حد تع نهیهز نیا ،ییکه در موارد استثنا یشود. در صورت شتريبکارگاه  دنيو برچ زيتجه یها نهیکار بدون هز یاجرا نهیهز

 بیارجاع کار به صهورت تهرک مناقصهه، بهه تصهو      ایقبل از انجام مناقصه  دیکارگاه، با دنيو برچ زيتجه نهیباشد، هز شتريشده، ب

 برسد.شهرداری تهران  یفن یشورا

 

 یکل طی. شرا9

آالت بهه پهای کهار، جهزو      ماشهين های ناشی از دسترسی به محل پروژه و انتقهال مصهالح و    . به طور کلی و عمومی هزینه9-0

 گردند. های تجهيز کارگاه محسوب می هزینه

 یشهده بهرا   نيهي ، با توجه بهه فهرسهت تع  در هر پروژه یا دستورکار کارگاه لیدرنگ پس از تحو یموظف است ب مانکاريپ .9-۲

 کارگاه قرار دهد. زيتجه یمهندس مشاور، آن را مبنا دیيکرده و پس از تا هيکارگاه را ته زيتجه ییطرح جانما ز،يتجه

را بهه   مانکهار يآب، برق، گاز و مخابرات، پ نيتام یبرا مانيشده در اسناد و مدارک پ ینيب شيکارفرما با توجه به روش پ .9-9

 مهه ين ایه  قيه گرفتن مجوز احداث چاه عم ایگرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و  یبرا یدولت یها و سازمان ییاجرا یها دستگاه

 کند. یم یموقت در دوره ساختمان، معرف فادهاست یو موارد مشابه، برا قيعم

منطقه،  طیکارگاه، با توجه به شرا زيتجه یشده برا نييکارگاه را، در مدت زمان تع زيتجه اتيموظف است عمل مانکاريپ .9-0

 یبهرا  ،یا ژهیه و یهی اجرا یکه مشخصات فن یبه انجام برساند. در موارد مانيدر چارچوب الزامات تعيين شده در اسناد و مدارک پ

 آن است. تیملزم به رعا مانکاريدرج شده باشد، پ مانياسناد و مدارک پ رکارگاه د دنيو برچ زيتجه اتيعمل

شده اسهت، انجهام    ینيب شيپ مانيکه در اسناد و مدارک پ یکارگاه، در حد دنيو برچ زيتجه نهيتعهدات کارفرما در زم .9-5

اسهت و پرداخهت    مانکاريپ نهیانجام کار است، به هز ازيکه مورد ن مانيشده در پ ینيب شيمازاد بر موارد با مبالغ پشود. تجهيز  یم

و  زيه کنهد، مبلهغ مقطهوع تجه    دايه پ شیافهزا  مانيمبلغ پ مان،يپ یعموم طیشود. چنانچه طبق شرا یمبابت، انجام ن نیاز ا یاضاف

دستورالعمل نحوه اسهتفاده از   ۲)موضوع تبصره بند  دیجد متيق یتنها برا ،یاضاف زيتجه نهیکند و هز ینم رييکارگاه تغ دنيبرچ

 قابل پرداخت است. ،(دیجد متيق نييدر تع هیپا یها متيق
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، 5-9کارگاه، با توجه به مفاد بند  دنيو برچ زيتجه یها فیاز رد کیهر  نيدر صورت تام کارگاه، دنيبرچ و زيتجه نهیهز .9-6

 شود. یمربوط، پرداخت م یها فیشده در رد ینيب شيتا سقف مبلغ پ

کند، در  یکارگاه احداث م زيتجه یموقت کارگاه را که برا ساتيها و تاس خود، ساختمان نهیموظف است به هز مانکار،يپ .9-7

 کند. مهيب ل،يو س یسوز مانند آتش ،یبرابر حوادث اتفاق

پهس از انجهام    دیکارفرما احداث شده است، با یلیتحو یها نيکارگاه که در زم زيمربوط به تجه ساتيها و تاس ساختمان .9-8

 مانکهار يانجام شده توسط کارفرمها(، متعلهق بهه پ    زيتجه یکارگاه )به استثنا زيتجه یافتیو مصالح باز زاتيشوند. تجه دهيکار برچ

کارفرمها   نيدر زم مانکاريکارگاه که توسط پ زيتجه ساتيها و تاس ساخته، چنانچه ساختمان شيپ تها و قطعا است. بجز ساختمان

ها، بر اساس نرخ متعارف روز با توافهق دو طهرف تعيهين و بها      آن یافتیمصالح باز یکارفرما باشد، بها ازياحداث شده است، مورد ن

 شود. یبه کارفرما واگذار م ،شده ادی ساتيها و تاس ساختمان ،مانکاريپرداخت وجه آن به پ

  . نحوه پرداخت0

و  زيه تجه فیه مربهوط بهه همهان رد    اتيه عمل شهرفت يکارگاه، به تناسب پ دنيو برچ زيتجه یها فیاز رد کیهر  نهی. هز0-0

 شود. یدرج م ها تيکارگاه، محاسبه شده و در صورت وضع دنيبرچ

از کهار   یبخشه شود، چنانچهه مربهوط بهه     یاجاره انجام م ایخدمت  دیبه صورت خر ها آن نيکه تام ییها فیرد نهیتبصره( هز

 اتيه عمل شهرفت يمربوط شود، به تناسهب پ  که به کل کار یشود و در صورت یآن بخش از کار محاسبه م شرفتيباشد، به تناسب پ

 شود. یمحاسبه و پرداخت م مان،يموضوع پ

 شود. یمنظور مها  وضعيت در صورت مانکار،يپ یشنهاديپ اضافه ای فيتخف احتساب از پس کارگاه، دنيبرچ و زيتجه نهیهز .0-۲

 شود. یمنظور و پرداخت م تيوضع کارگاه، در صورت دنيو برچ اتيکارگاه، پس از اتمام عمل دنيبرچ نهیهز .0-9

 یهها  نهیکارفرما، هز دیيتا با مناقصه و یمهندس مشاور، قبل از برگزار ایکننده برآورد و  هيدر صورت درخواست واحد ته .0-0

ضهوابط بخشهنامه    سحالت بر اسا نیشود و در ا یدرج نم 0010۲1910تا  0010۲1910 یها فیمربوط به مهندس مشاور در رد

 شود. یمربوط، جداگانه به مشاور پرداخت م یها نهیهز ،نظارت

پرداخهت  نحهوه  . در قراردادهای با ماهيت دستورکاری، کارفرما همزمان با ابالغ هر دسهتورکار جهدول سهاختار شکسهت     0-5

های تجهيز و برچيدن کارگهاه متناسهب بها پيشهرفت عمليهات       نماید. هزینه را تهيه و ابالغ میهای تجهيز و برچيدن کارگاه  ردیف

 .باشد اجرایی هر دستورکار و تا سقف مندرج در برآورد اوليه پيمان قابل پرداخت می

هرگونه عمليات در کارهای رشته حذف زوایهد و پيهرایش    . تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزی یا کفراژبندی برای انجام0-6

ههای مربهوط منظهور     های شهری، حسب دستورکار دستگاه نظارت و مطابق الزامات مندرج در مقدمه فصل پنجم، از ردیف جداره

 گردد. می
 

 
 

  



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دستورالعمل . ۲ وستيپ

 کارگاه دنيو برچ زيتجه

 81صفحه:  
 

 
 

 های تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست ردیف .3 جدول

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 ----- مقطوع تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار. 0010۲1010
 ----- مقطوع تامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار. 0010۲101۲
 ----- مقطوع های اداری و دفاتر کار پيمانکار. تامين و تجهيز ساختمان 0010۲1019
 ----- مقطوع اجاره زمين تجهيز کارگاه. 0010۲1010
 ----- مقطوع .کارگاه الزم برای نگهبانی و حفاظتتامين کمک هزینه  0010۲1015
 ----- مقطوع تامين کمک هزینه یا تسهيالت الزم برای تهيه غذای کارگران. 0010۲1۲10
 ----- مقطوع تامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 0010۲1۲1۲

0010۲1910 
محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. )با تامين و تجهيز 

 (0-0رعایت بند 
 ----- مقطوع

0010۲191۲ 
های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و  تامين و تجهيز ساختمان

 (0-0آزمایشگاه. )با رعایت بند 
 ----- مقطوع

0010۲1919 
-0آزمایشگاه. )با رعایت بند  تامين غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و

0) 
 ----- مقطوع

0010۲1910 
تجهيز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. )با 

 (0-0رعایت بند 
 ----- مقطوع

0010۲1915 
های مدار بسته با قابليت انتقال تصویر  تجهيز دفتر مرکزی کارفرما با تلویزیون

 مرکزی کارفرما.در کارگاه به دفتر 
 ----- مقطوع

0010۲1916 
( و حفاظت کار، HSEهزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محيط زیست )

 های مندرج در اسناد پيمان. براساس دستورالعمل
 ----- مقطوع

0010۲1010 
های پشتيبانی و تجهيز انبارهای سرپوشيده، آزمایشگاه  تامين ساختمان

 پيمانکار و موارد مشابه.
 ----- مقطوع

 ----- مقطوع ساخت و تجهيز انبار مواد منفجره. 0010۲101۲

0010۲1019 
 و اداری و مسکونی های ساختمان بجز عمومی، های ساختمان تجهيز و تامين

 کار. دفاتر
 ----- مقطوع

 ----- مقطوع سازی. محوطه 0010۲1010
 ----- مقطوع احداث چاه آب عميق یا نيمه عميق. 0010۲1510
 ----- مقطوع رسانی داخل کارگاه. تامين آب کارگاه و شبکه آب 0010۲1610
 ----- مقطوع رسانی داخل کارگاه. تامين برق کارگاه و شبکه برق 0010۲161۲
 ----- مقطوع های مخابراتی داخل کارگاه. تامين سيستم 0010۲1619
 ----- مقطوع های گازرسانی در داخل کارگاه. تامين سيستم 0010۲1610
 ----- مقطوع رسانی کارگاه. تامين سيستم سوخت 0010۲1615
 ----- مقطوع های سرویس. تامين راه 0010۲1710
 ----- مقطوع تامين ایاب و ذهاب کارگاه. 0010۲1810

0010۲1110 
آالت و تجهيزات سيستم توليد مصالح،  تایمن پی و سکو برای نصب ماشين

 ها. کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنسيستم توليد بتن، 
 ----- مقطوع

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دستورالعمل . ۲ وستيپ

 کارگاه دنيو برچ زيتجه

 11صفحه:  
 

 
 

 های تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست ردیف .3 ادامه جدول

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

0010۲111۲ 
ها از راه خرید خدمت  ها، یا تامين آن اندازی آن آالت و تجهيزات و راه نصب ماشين

 یا خرید مصالح.
 ----- مقطوع

 ----- مقطوع آالت و تجهيزات کارگاه و برعکس. اندازی ماشين بارگيری، حمل و بار 0010۲1119

0010۲0110 
آالت و لوازم حفاری محل شمع  بارگيری، حمل، باراندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشين

 و بارت به کارگاه و برعکس.
 ----- مقطوع

0010۲011۲ 
آالت حفاری محل شمع و بارت  وسایل و ماشيندمونتاژ، جابجایی، مونتاژ و استقرار 

 از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
 ----- مقطوع

0010۲0119 
کوبی و سپرکوبی به کارگاه و  آالت شمع بارگيری، حمل و باراندازی وسایل و ماشين

 برعکس.
 ----- مقطوع

0010۲0010 
ها و گودهایی که در  چاهها و ميله  تامين عالیم و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشه

 مسير عبور عابرین و یا وسایط نقليه قرار دارد.
 ----- مقطوع

0010۲001۲ 
ها و  تامين وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پياده و وسایط نقليه از روی ترانشه

 گودها.
 ----- مقطوع

0010۲0019 
هایی که به  محلتامين مسير مناسب برای تردد عابرین پياده و وسایط نقليه در 

 شود. علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع می
 ----- مقطوع

0010۲0010 
های سرپوشيده در  ها و کانال تامين روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب و تونل

 موارد الزم.
 ----- مقطوع

 ----- مقطوع حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه. 0010۲0۲10
 ----- مقطوع بيمه تجهيز کارگاه. 0010۲0910
 ----- مقطوع برچيدن کارگاه. 0010۲091۲

 ----- مقطوع جمع هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه.

 
 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دیجد یکارها . 9 وستيپ

 10صفحه:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :سه  پیوست

 دیجد یکارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دیجد یکارها . 9 وستيپ

 1۲صفحه:  

 

 
 

 دیجد یکارها.  3 وستیپ

 

 شود: یعمل م ریها به شرح ز آن متيق نييتع یابالغ شود، برا مانکاريبه پ یدیجد یکارها مان،ياگر در چارچوب موضوع پ

 ینه يب شيواحد په  متيق ،یابالغ دیکار جد یبرا (کار یاجرا نهی)برآورد هز مانيمنضم به پ ریبها و مقاد چنانچه در فهرست. 0

 شود.  یعمل م مانيپ یعموم طیشرا ۲1مطابق بند ج ماده  دیجد متيق نييتع ینشده باشد برا

روش  یها شده باشهد و   ینيب شيواحد پ متيق مانيمنضم به پ ریبها و مقاد در فهرست یابالغ دیکار جد یکه برا ی. در صورت۲

بها اعمهال تمهام     مهت ياز همهان ق  نهاً يع دیه جد مهت يپرداخت ق یشده باشد، برا حیها تصر واحد آن در مقدمه فصل متيق نييتع

 یهها  بیضهر  ریو بر حسهب مهورد سها    مانکاريپ یشنهاديپ بیمربوط، ضر یباالسر یها نهی)مانند هز مانيمندرج در پ یها بیضر

 ۲1 ادهکار مطابق بند الف م ریمقاد شیها با در نظر گرفتن افزا فیرد نیشود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به ا یمربوط( استفاده م

 است. مانيپ هيدرصد مبلغ اول ۲5تا  مانيپ یعموم طیشرا

 شود. به آن اعمال می 00/0اشد، تنها ضریب باالسری چنانچه کار جدید ابالغی صرفاً خرید تجهيزات ب( 0 تبصره 

 زينسبت به تجه یکارگاه اضاف زيتجه جهيو در نت دیجد زاتيتجه وست،يپ نیموضوع ا یکارها یاجرا یچنانچه برا( ۲ تبصره

شهود.   یتوافق مه  مانکاريبا پ ،ها آن نهیو هز زيتجه یباشد، در مورد اقالم اضاف ازين مانيشده در اسناد و مدارک پ ینيب شيکارگاه پ

 تواند توافق شود. یم مانيکارگاه پ دنيو برچ زيدرصد مبلغ مقطوع تجه ۲5حداکثر تا  ،یاضاف دنيو برچ زيمبلغ تجه

 

 



 د و پيرایش حذف زوای یبها فهرست

 0011سال   -  های شهریدارهج

 0-0-001-1: سند شماره 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 فهرست مراجع

 19صفحه:  

 

 
 

 فهرست مراجع:
 

: ریيس  ۲5/0۲/0911مورخ  7165۲6/11. بخشنامه شماره 0011سال  ابنيه رشته پایه واحد بهای (، فهرست0911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -0

 سازمان.
مورخ  7165۲1/11. بخشنامه شماره 0011سال  بناهای تاریخی رشته مرمت پایه واحد بهای (، فهرست0911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -۲

 : ریيس سازمان. ۲5/0۲/0911
مورخ  716551/11. بخشنامه شماره 0011 سال آهن و باند فرودگاه رشته راه، راه پایه واحد بهای (، فهرست0911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -9

 : ریيس سازمان. ۲5/0۲/0911
مورخ  7165۲7/11. بخشنامه شماره 0011 سال رشته تاسيسات برقی پایه واحد بهای (، فهرست0911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -0

 : ریيس سازمان. ۲5/0۲/0911
مورخ  7165۲8/11. بخشنامه شماره 0011 سال رشته تاسيسات مکانيکی پایه واحد بهای (، فهرست0911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -5

 : ریيس سازمان. ۲5/0۲/0911
: دفتر شاخص  0911و کل سال  0911عمرانی در نيمه دوم سال  های طرح در شاغل انسانی نيروی (. نشریه دستمزد0011مرکز آمار ایران ) -6

 ایران. آمار های مرکز قيمت
: دفتر شاخص  0911و کل سال  0911سال عمرانی در نيمه دوم  های طرح در شاغل انسانی نيروی (. نشریه دستمزد0011مرکز آمار ایران ) -7

 ایران. آمار های مرکز قيمت
: دفتر شاخص  0911و کل سال  0911عمرانی در نيمه دوم سال  های طرح در استفاده مورد آالت ماشين ی (. نشریه کرایه0011مرکز آمار ایران ) -8

 ایران. آمار های مرکز قيمت

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 شنهاداتیپ و نظرات
 

 یگرام خواننده

 

العمل کرده ن دستوریمبادرت به تهيه ادفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، 

، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این اثر نيازمند بهبود و ارتقای و آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

يل مقررات و را در تکماز این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما 

 های نظام فنی و اجرای یاری رسانند. دستورالعمل

 

 کنيم. پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 551پالک  -آباد  روبروی پارک بهجت -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 0517600009         :  یکدپستساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 


Email: Technical-council@Tehran.ir 
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Price List For Removing Excess & Trimming Urban Crusts  – ٢٠٢١  
 




