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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

گانه شهرداری تهران، اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی 22های ارزشمند کارشناسان معاونت فنی و عمرانی مناطق  گذشته، راهنمایی

ها و سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و کسب نظرات مشاوران و پيمانکاران همکار شهرداری در حوزه معاونت  نمناطق و سازما

در  ها ریزی پروژه تا برای عمليات بودجه گردید تدوین 0911های سه ماهه چهارم سال  اساس قيمتبهای حاضر بر فهرستفنی و عمرانی، 

 و نيز ارجاع کارهای پيمانکاری مورد استفاده قرار گيرد. 0011سال 

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

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

  .سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران بگشایيم اندرکار بتوانيم راهی به سوی توسعه و پياده دست

 دهشدر قالب جلسات مستمر فنی تالش های مختلف، در ستاد و مناطق و در تهيه این اسناد با بکارگيری از دانش و تجربيات اجرایی بخش

برداری به بهترین شکل ممکن در اسناد گنجانده شده و با اتخاذ تدابيری، حسن انجام تعهدات، است تا کليه موارد مورد نياز در تهيه و بهره

 ين گردد.المقدور تضمحتی

ارتقای کيفی و کمی در های بعدی، شاهد ها در ویرایشاميد است با دریافت باز خورد و کاربست اسناد در آینده نزدیک و منظورکردن آن

 باشيم. در سطح شهر تهرانارائه خدمات 

 

 عباس شعبانی

 معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

 0011 زمستان



 
 
 

 
 

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 6  ................................................................................................................................................................ دستورالعمل کاربرد  

 4  ...................................................................................................................................................................... ...............  کلیات

 8  ..............................................................................................................................................  برچیدن و تخریب -6 فصل

 69  ....................................................................................................................................  دست با خاکی عملیات -2 فصل

 61  ...................................................................................................................................  ماشین با خاکی عملیات -9 فصل

 24  ...................................................................................................  سطحی هایآب دفع و آوری جمع زهکشی، -4 فصل

 23  ..........................................................................................  خاک نگهداری و پایدارسازی سپرکوبی، حفاری، -5 فصل

 96  .............................................................................................................  یسنگ ابنیه مرمت و احداث عملیات -1 فصل

 94  ..............................................................................................................................................  بندکشی و اندود -7 فصل

 91  .........................................................................................................................................................  بندیقالب -8 فصل

 98  ..............................................................................................................................  میلگرد با فوالدی کارهای -3 فصل

 42  ...................................................................................................................................  سنگین فوالدی کارهای -60 فصل

 44  .....................................................................................................................................  سبک فوالدی کارهای -66 فصل

 47  ................................................................................................................  بتنی ابنیه مرمت و احداثعملیات  -62 فصل

 56  ...........................................................................................................  ساخته پیش بتنی قطعات نصب و تهیه -69 فصل

 54  ............................................................................................................................................  اساس و زیراساس -64 فصل

 51  .................................................................................................................  آسفالتی های رویه مرمت و ساخت -65 فصل

 10  ...................................................................................................  فنی ابنیه حفاظت و آمیزی رنگ کاری، عایق -61 فصل

 12  ..................................................................................................................................  ایمنی تجهیزات و عالئم -67 فصل

 70  ..............................................................................................................................................................  متفرقه -68 فصل

 79  ..............................................................................................................................................  تجمیعی کارهای -63 فصل

 75  ...............................................................................................................................................  انبساط درزهای -20 فصل

 77  ......................................................................................................................................................  نقل و حمل -26 فصل

 86  ...........................................................................................................................................  دستمزدی کارهای -22 فصل

 89  ..........................................................................................................................................................  پاکسازی -29 فصل

 85  ............................................................................................................................................  های خاص فناوری -24 فصل

 83  ...................................................................................................................................................  کار پای مصالح – 6 وستیپ

 39  ........................................................................................................................  باالسری های هزینه اقالم شرح – 2 وستیپ

 31  ............................................................................................................. کارگاه برچیدن و تجهیز دستورالعمل - 9 وستیپ

 609  .................................................................................................................................................. کارهای جدید  – 4 وستیپ

 605  .........................................................  ...( و مصالح مقاومت ،کیژئوتکن) مشاور مهندسین جنبی خدمات  – 5 وستیپ

 603  .................................................................................................................................................................. ................... منابع

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دستورالعمل کاربرد
 0صفحه: 

 

 
 

 کاربرد دستورالعمل

 

های  شهری به منظور انجام عمليات نگهداشت پل های پل سازی مقاوم و نگهداری تعمير، رشتهواحد پایه  بهای فهرست .0

 و شرح ها، فصل مقدمه کليات، کاربرد، دستورالعمل این شامل عرشه، نوع هر و ارتفاع و عرض هر با و بتنی و فلزی از اعم رو سواره

 :باشد می زیر شرح به بها، فهرست های پيوست و ها ردیف واحد بهای
  کار پای مصالح( 0 پيوست 
 باالسری های هزینه اقالم شرح( 2 پيوست 
 کارگاه برچيدن و تجهيز دستورالعمل( 9 پيوست 
 جدید کارهای (0 پيوست 

 ...( و مصالح مقاومت ،کيژئوتکن) جنبی مهندسين مشاور خدمات( 5پيوست 

ها در  ، صرفاً در قراردادهای مهندسين مشاور قابل اعمال بوده و درج و استفاده از آن5های مندرج در پيوست  تبصره: ردیف

 های باالسری مشاور اعمال گردیده است. هزینه ،یادشده پيوستهای  باشد. در بهای ردیف قراردادهای پيمانکاری مجاز نمی
و مشخصات فنی  مطابق ها پل سازی مقاوم و نگهداری تعمير، به مربوط کارهای وردبرآ تعيين برای بها فهرست این. 0-0

 و برنامه سازمان 2۸1 نشریه نيز و شده تهيه تهران شهر مهندسی و فنی مشاور سازمان توسط که سازی های اجرایی مقاوم طرح

 .باشد کشور می بودجه
 کار مقادیر و بها فهرست تهيه و کار اجرای هزینه برآورد نحوه .2
 را ها پل سازی مقاوم و نگهداری تعمير، کارهای عمومی اقالم که است شده تهيه نحوی به بها، فهرست این های ردیف شرح .2-0

 این های ردیف شرح با آن کارهای اقالم که باشد، کار نياز مورد ای ویژه اجرایی و فنی مشخصات که مواردی در .دهد قرار پوشش زیر

 این. شود می درج جدید ردیف شماره با مربوط، گروه در انتهای و تهيه اقالم، آن برای مناسب ردیف شرح نکند، تطبيق بها فهرست

 تجزیه روش با دار، ستاره های ردیف واحد بهای. شوند می ناميده دار ستاره ردیف عنوان به و شده مشخص ستاره عالمت با ها، ردیف

 برای دستورالعملی هرگاه. شود می درج نظر مورد ردیف برابر در و محاسبه فهرست، این مبنای دوره های قيمت اساس بر و قيمت

 .گردد می اضافه جدید شماره با مربوط فصل مقدمه انتهای به و تهيه الزم متن باشد، نياز مورد دار ستاره های ردیف پرداخت
های شهری شامل  سازی پل بهای حاضر صرفاً محدود به انجام عمليات تعمير، نگهداری و مقاوم تبصره: دامنه کاربرد فهرست

باشد و  می های موجود شهر تهران در پل پيشگيرانه و اضطراریکليه اقدامات و تعميرات سازی و  مقاوم ای، و سازه ای بهسازی لرزه

بهای حاضر کاربرد نخواهد داشت. در قراردادهای منعقد شده با استفاده از این  های شهری، فهرست های احداث پل در پروژه

بهای حاضر )حتی درصورت عدم درج در برآورد هزینه اجرای کار یا اسناد مناقصه( منضم به  های فهرست بها، کليه ردیف فهرست

 گردند.  پيمان محسوب می

 نده،یدر آ دیجد یها فیدرج رد و امکان ازيمورد ن یها فیبه رد یبها، به منظور سهولت دسترس فهرست نیدر ا .2-2

شده است. شماره  کيبا شماره مشخص تفک یا جداگانه یها فصل ریز ایها  ها، به گروه آن تيبه ماه هر فصل با توجه یها فیرد

شماره فصل، دو رقم  کدفهرست،دو رقم بعد شماره اول رقم سه چپ، سمت از بيترت به که است رقم نه بها، شامل فهرست یها فیرد

 بيست و دومفصل اختصاص داده شده است. فصل  ریز ایدر هر گروه  فیو دو رقم آخر، به شماره رد فصل ریز ای گروه شماره یبعد

 فیبرآورد، رد هيشود. هنگام ته یم نيکارفرما تأمها توسط  شده است که مصالح آن ینيب شيپ ییکارها ی(، برایدستمزد ی)کارها

 گردد. یشده درج م ادیو در فصل  هيته 0-2کار مطابق بند  یدار(، به صورت دستمزد اجرا مورد نظر )ستاره یدستمزد یکارها
 دیگر، روش ای هایی ردیف یا ردیف واحد بهای از درصدی صورت به ها آن بهای ها، فصل مقدمه یا کليات در که اقالمی از یک هر برای .2-9

 شده تعيين روش به که آن واحد بهای و شود بينی پيش مربوط گروه در مناسب شرح و شماره با ای جداگانه ردیف باید است، شده تعيين

بها   کسر( ای) اضافه کی از شيب کار، از قلم کی واحد یبها نيتام یبرا که یصورت در .شود درج یادشده ردیف مقابل در گردد، می محاسبه

 شوند. یمحسوب م هیپا یها فیاقالم رد نیا حالت نیا در بود خواهد عمل مالک کسربها ای اضافه یجبر جمع باشد، شده ینيب شيپ
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 شده درج روش به هستند، واحد بهای بدون اما است، موجود بها فهرست این در ها آن شرح که هایی ردیف واحد بهای . 2-0

 .شوند می محسوب دار ستاره های ردیف نيز اقالم این و شوند می تعيين 0-2 بند در
 باید ،0-2 بند موضوع غيرپایه های ردیف واحد بهای و( دار ستاره اقالم) 0-2 بند موضوع های ردیف واحد بهای و شرح .2-5

 .برسد کارفرما تصویب به کار، اجرای هزینه برآورد بررسی هنگام
دار، نسبت به جمع  ستاره یها فیشود، چنانچه جمع مبلغ برآورد رد یواگذار م یمناقصه عموم قیکه از طر ییدر کارها. 2-1

( 91) سی از بيشتررشته  نیکارگاه، در ا دنيو برچ زيتجه نهی( بدون اعمال هزهیو غيرپا هیبها )پا فهرست یها فیمبلغ برآورد رد

 آن رشته را، پس از دار در ستاره یها فیرد یواحد تمام یقبل از انجام مناقصه، شرح و بها ییاجرا دستگاه ، الزم استباشد درصد

توسط  بیو تصو یدگيارسال دارد تا پس از رس تهرانشهرداری  ی فنیشورا رخانهي، به دبمربوط متيق هیهمراه با تجز ب،یتصو

 ادیشوند، سقف  یمناقصه واگذار م فاتیا ترک تشریمناقصه محدود  قیکه از طر یی. در کارهارديمالک عمل قرار گ یفن یشورا

 ( درصد خواهد بود.01( و ده )05پانزده ) بيشده به ترت

 زیر، های هزینه آن، به مربوط دار ستاره های ردیف و بها فهرست این های ردیف واحد بهای جمع به برآورد، تهيه هنگام  .2-7

 .شود می اعمال ،۸-2 بند در شده تعيين روش طبق
که به صورت ترک  ییکارها یبراو  00/0 شوند، برابر یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها یبرا یباالسر بیضر .2-7-0

به عنوان  یباالسر بیشرح اقالم ضرباشد.  می 91/0 شوند، برابر یمناقصه( واگذار م یعدم الزام به برگزار ایمناقصه )و  فاتیتشر

 درج شده است. 2 وستيراهنما در پ

دار( که  های غيرپایه )اقالم ستاره و برای ردیف( 07به تهيه تابلوها )فصل های مربوط  تبصره: ضریب باالسری برای ردیف

 باشد. می 00/0در هر حالت برابر با مربوط به خرید تجهيزات باشد، 

 .9 پيوست دستورالعمل مطابق کارگاه برچيدن و تجهيز هزینه .2-7-2

محاسبه شده و بر  ،یو مشخصات فن ییاجرا یها آن، بر اساس نقشه هر کار، مقادیر اقالم یاجرا نهیبرآورد هز یبرا .2-۸ 

 یکه شامل شماره، شرح، واحد، بها یشود. فهرست یم یريگ مربوط، اندازه هیپاريغ یها فیبها و رد فهرست نیا یها فیحسب رد

 فیواحد آن رد یحاصل ضرب مقدار در بها ف،یفهرست، مبلغ هر رد نیشود. در ا یم هيهاست، ته فیواحد، مقدار و مبلغ رد

کار  یبها برا فهرست یها فیها، جمع مبلغ رد مربوط به هر فصل، مبلغ فصل، و از جمع مبالغ فصل یها فیاست. از جمع مبلغ رد

ها ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن اضافه  ضریب باالسری به جمع مبلغ ردیف. دیآ ینظر، به دست م مورد

ضميمه  0 الی 0های  ها و پيوست نتيجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یادشده، کليات، مقدمه فصلشود،  می

 شود. جرای کار(، ناميده میبها و مقادیر کار )برآورد هزینه ا شده، مجموعه تهيه شده، فهرست

هر  یها و به طور کل آن هيو منبع ته زاتيمشخصات کامل مصالح و تجه د،یکننده برآورد با هيواحد ته ای. مهندس مشاور 9

 ینسبت به آن آگاه متيق شنهاديارائه پ یبرا مانکاريمؤثر بوده و الزم است پ متيها را، که از نظر ق درباره آن ینوع اطالعات

این است که مهندس مشاور یا واحد  "منبع تهيه"منظور از  درج کند. مانيپ یخصوص یو در مشخصات فن هيداشته باشد، ته

های نزدیک به  کارفرما، که همان جنس را با مشخصات مشابه و قيمت تایيدتهيه کننده برآورد، حداقل نام سه توليد کننده مورد 

 وصی کار درج کند. کنند، در مشخصات فنی خص هم توليد می

 9 وستيدر پ مانکاريپ یمحل شگاهیآزما زيو تجه نيتام یشده برا ینيب شيپ یها فیدر رد مبلغتواند با درج  یکارفرما م .0

 ،یو سنگ یمعمول یزیخاکر اتيمربوط به عمل یها شیزمان اجرا از جمله آزما یها شیکارگاه(، انجام آزما دنيو برچ زي)تجه

 طرح هياجرا شده و ته اتيعمل تيفيمنظور کنترل ک ه(، بتن و آسفالت را بريق ای ماني)با آهک، س تياساس، تثب راساس،یز

 طرف  شگاهیآزما مانکار،يشده به پ ادی یها شیانجام آزما یواگذار کند. با واگذار مانکاريرا به پ (بتن و آسفالت ت،ياختالط )تثب

  مانيپ یدر مشخصات فن دهش ینيب شيدرصد دفعات پ 25با تواتر حداقل  شیو انجام آزما یبردار به نمونه دیقرارداد کارفرما با

 صيمشاور تشخ نيمهندس یها از شرکت یکیبا  دیبا مانکاريواگذار شده است، پ مانکاريکه به پ شاتیانجام آزما یبرا اقدام کند.

 از آن را به مهندس یا امضا کرده و نسخه یتوافقنامه همکار ک،يشده سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص ژئوتکن تيصالح
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 مانکاريهمکار پ شگاهیتوسط آزما دیطرح اختالط با یها و گزارش یشگاهیآزما یها دهد. تمام برگه لیو کارفرما تحو روژهمشاور پ

 .مهر و امضا شود ،تهيه

 در و ليتکم برآورد، ميتنظ زمان در را نقل و حمل فصل همضمي حمل یها فاصله جدول است موظف برآوردکننده دستگاه .5

جدول  نیمندرج در ا یها حمل براساس فاصله نهیهز پرداخت و بوده زين مانيپ مهيضم جدول نیارائه دهد، ا کار اسناد ارجاع

 باشد. دیبا

 باشند. بودجه کشور میبهای سازمان برنامه و  بهای حاضر براساس جدول شماره یک، قابل انطباق با فهارس فصول فهرست. 1

 

 بها با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول تطبیقی فصول فهرست .6 جدول

 ردیف
 بهای شماره فصل فهرست

 های شهری سازی پل تعمیر، نگهداری و مقاوم 

 بها و شماره فصل مرجع در فهرست

 نظام فنی و اجرایی کشور

 شماره فصل بها فهرست

 اول راهداری تخریب و برچيدن(فصل اول )عمليات  0

 دوم راهداری فصل دوم )عمليات خاکی با دست( 2

 سوم راهداری فصل سوم )عمليات خاکی با ماشين( 9

 چهارم راهداری های سطحی( آوری و دفع آب فصل چهارم )زهکشی، جمع 0

 پنجم راهداری فصل پنجم )حفاری، سپرکوبی، پایدارسازی و نگهداری خاک( 5

 ششم راهداری ششم )عمليات احداث و مرمت ابنيه سنگی(فصل  1

 هفتم راهداری فصل هفتم )اندود و بندکشی( 7

 هشتم راهداری بندی( فصل هشتم )قالب ۸

 نهم راهداری فصل نهم )کارهای فوالدی با ميلگرد( 1

 دهم راهداری فصل دهم )کارهای فوالدی سنگين( 01

 یازدهم راهداری سبک(فصل یازدهم )کارهای فوالدی  00

 دوازدهم راهداری فصل دوازدهم )عمليات احداث و مرمت ابنيه بتنی( 02

 سيزدهم راهداری ساخته( فصل سيزدهم )تهيه و نصب قطعات بتنی پيش 09

 چهاردهم راهداری فصل چهاردهم )زیراساس و اساس( 00

 پانزدهم راهداری های آسفالتی( فصل پانزدهم )ساخت و مرمت رویه 05

 شانزدهم راهداری آميزی و حفاظت ابنيه فنی( کاری، رنگ فصل شانزدهم )عایق 01

 هجدهم راهداری فصل هفدهم  )عالیم و تجهيزات ایمنی( 07

 بيست و پنجم راهداری فصل هجدهم )کارهای متفرقه( 0۸

 بيست و ششم راهداری فصل نوزدهم )کارهای تجميعی( 01

 رشته راهداری راهداری انبساط(فصل بيستم )درزهای  21

 بيستم راهداری فصل بيست و یکم )حمل و نقل( 20

 بيست و هفتم راهداری )کارهای دستمزدی(فصل بيست و دوم  22

 بيست و سوم راهداری فصل بيست و سوم )پاکسازی( 29

 رشته راهداری راهداری های خاص( فصل بيست و چهارم )فناوری 20

 رشته راهداری راهداری کارگاهتجهيز و برچيدن  25
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 هستند. گریکدیو مکمل  کيقابل تفکريغ یها، اجزا فیشرح ردها و  مقدمه فصل ات،يکل مفاد. 0

 یبلکه بها ست،يکننده مشخصات کامل کار ن نييتع ییبه تنها ات،يها و کل و شرح درج شده در مقدمه فصل ها فی. شرح رد2

 نييانجام شود و با مشخصات تع یقابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فن یها، در صورت فیاز رد کیواحد هر 

 مورد نظر مطابقت داشته باشد. فیو رد بها فهرست نیشده در ا

 شامل و بوده ها پل سازی مقاوم و نگهداری تعمير، عمليات به مربوط کار اجرای هزینه متوسط بها، فهرست این های قيمت. 9

 تهيه، شامل نياز مورد مصالح تأمين همچنين و ابزار و تجهيزات آالت، ماشين انسانی، نيروی کارگيری و به تأمين های هزینه

 و آزمایش هزینه .است کار کامل اجرای کلی، طور به و مصالح اتالف کارگاه، در مصالح جایی جابه باراندازی، و حمل بارگيری،

 .است شده بينی پيش بها فهرست این های واحد ردیف بهای در( مورد حسب بر) اندازی راه

 بهایی اضافه گونه هيچ و است مشخصات و نقشه طبق کار، انجام برای کاملی های قيمت بها، فهرست این های ردیف قيمت. 0

 قابل است، شده بينی پيش بها اضافه یا و ضریب بها، آن برای بها فهرست این در یا است آمده ها نقشه و در مشخصات آنچه بابت

 .نيست پرداخت
  ،بخش حاضر( 25ضریب سختی طول پروژه )بند  و کارگاه دنيو برچ زيهزینه تجه ،باالسری بیضربه . مبلغ مربوط 5

در صورت عدم  گریمنظور شده باشد، قابل پرداخت است. به عبارت د مان،يکار منضم به پ یاجرا نهیکه در برآورد هز یدر صورت

 باشد. ینم تقابل پرداخها در برآورد، مبالغ مربوط به آن  نهیهز ای ها بیضر نیا ینبي شيپ

آن  سهیا مقای گر،ید یها بها با فهرست فهرست نیا سهیمقا ای گر،یکدیبها با  فهرست نیا یها فصل سهیاز مقا یريگ جهي. با نت1

شده است، قابل  نييبجز آنچه به صراحت تع یوجه اضاف گر،ید سهیهر نوع مقا ای مت،يق هیا استناد به تجزیروز  یها متيبا ق

 پرداخت نيست.

بایست در زمان برگزاری مناقصه و براساس طرح اجرایی پروژه، مشخصات فنی مصالح مصرفی مورد  . مشاور طراح پروژه می7

ها و  کننده ها، روان مورد استفاده در کاشت انواع ميلگرد  ها، مانند چسب سازی پل استفاده در کارهای تعمير، نگهداری و مقاوم

توليد  یامحصول وارداتی را از نظر منبع تهيه )  و سایر موارد مشابهای االستومری  های سازه گاه انواع تکيههای بتن،  افزودنی

باشد، تعيين و در شرایط خصوصی  (، مدل یا برند مصالح و سایر مواردی که در قيمت پيشنهادی پيمانکار تاثيرگذار میداخل

 پيمان درج نماید.

 برنامه سازمان 11 و 217-7 ،217-0 ،217-9 ،971 ،2۸1 شماره های شریهن بها، فهرست این در فنی مشخصات از منظور. ۸

 مهندسی و فنی مشاور سازمان توسط که سازی های اجرایی مقاوم و طرح تهران های پل تعمير فنی و مشخصات کشور بودجه و

 در شده تعيين مشخصات پيمان، خصوصی مشخصات فنی و عمومی و فنی مشخصات مورد، حسب وتهيه گردیده  تهران شهر

 .است دستورکارها و اجرایی های نقشه

 در. دارد برعهده را کارگاه محل در ها آن تحویل و تهيه کارفرما، که است مصالحی "کارفرما تحویلی مصالح" از منظور. 1

 .است گرفته قرار اشاره مورد گردد، می تأمين صورت این به ها آن مصالح که هایی ردیف بها، این فهرست فصول مقدمه
 شود، گذاشته پيمانکار عهده بر مصالح تهيه اگر ،است کارفرما عهده به تحویلی مصالح از بخشی یا تمام که هایی ردیف در .01

 اگر همچنين .شد خواهد پرداخت 00/0ضریب  با نظارت دستگاه تایيد مورد و معتبر فاکتور براساس تهيه شده مصالح قيمت

 دستگاه تایيد مورد و معتبر بارنامه براساس حمل هزینه شود، گذاشته پيمانکار برعهده کارگاه ثقل مرکز تا مصالح گونه این حمل

 .شود می رداختپ 00/0 ضریب با نظارت
 .است خودرو عبور خط یک "باند" از منظور بها، فهرست این در. 00

  .است 0 نوع پرتلند سيمان منظور است، نشده مشخص سيمان نوع که هایی ردیف در. 02

 به حمل یا سفارش از قبل فنی، مشخصات با تطبيق نظر از باید استفاده، مورد مواد و مصالح فنی کاتالوگ یا نمونه .09

 .گردد می منظور وضعيت صورت در ها آن با کار انجام موارد، آن تایيد صورت در و برسد دستگاه نظارت تایيد به کارگاه
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 انجام محل در انسانی نيروی هزینه و کار ابزار و آالت ماشين جایی جابه هزینه و مصالح باراندازی و حمل بارگيری، هزینه .00

 برای تنها حمل، های هزینه سایر. است شده منظور بها ی این فهرستها قيمت در ها، پل سازی مقاوم و تعمير، نگهداری عمليات

 نقل و حمل فصل یا ماشين با خاکی عمليات فصل های ردیف از مورد حسب است، بر شده تعيين ها فصل مقدمه در که مواردی

 .شود می پرداخت

دستورکارها و  ،ییاجرا یها انجام شده که طبق ابعاد درج شده در نقشه یکارها، براساس ابعاد کارها یريگ اندازه. 05

در  یريگ اندازه یبرا یا ژهیکه روش و ی. در مواردرديگ یها صورت م و مقدمه فصل اتيبا توجه به مفاد کل ،هاست مجلس صورت

به روش تعيين شده  یريگ ، اندازهاست شده منظور پيمان خصوصی و فنی مشخصات در یا و شده است ینيب شيبها پ فهرست نیا

  شود. یانجام م

ها، حفر ترانشه،  گودبرداریها بعداً ميسر نيست، مانند  شود و بازرسی کامل آن عملياتی که پس از انجام کار پوشيده می .01

های اجرایی، مشخصات فنی و دستورکارها، حين اجرای کار و  ها با نقشه نصب لوله یا ميلگرد و سایر موارد مشابه، باید مطابقت آن

 قبل از پوشيده شدن، با مهندس مشاور صورتجلسه شود.

 شود. یموقت منظور و پرداخت م یها تيوضع ، در صورت0 وستيکار، مطابق پ یمصالح پا. 07

 و ساخته نيمه یا شده ساخته ادوات و مواد و مصالح توليد مراکز محل مانند ثابت تجهيزات و تأسيسات استقرار محل. 0۸

 تایيد به 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

 .باشد 51آن بيشتر از  GSIشاخص  که است سنگی مصالح کوهی، سنگ از منظور. 01

 که شود می پرداخت صورتی در است، شده بينی پيش خاص شرایط در کار اجرای بهای اضافه صورت به که هایی ردیف. 21

 از استفاده با متعارف شرایط با متفاوت نظر مورد کار و برسد نظارت دستگاه تایيد به مکتوب به صورت خاص شرایط وجود

 های پرداخت. باشد محسوس خاص شرایط دليل به راندمان افت یا و شود انجام مخصوص آالت ماشين و ادوات تجهيزات، مصالح،

 شرایط رفتن بين از یا شرایط تغيير با. باشد شده انجام خاص شرایط در شود که می انجام کار از قسمت آن برای فقط اضافی

 .نيست مجاز بها اضافه پرداخت خاص

 .نماید می مشخص را ها مالت انواع در استفاده مورد سيمان مقدار زیر جدول. 20
 

 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  0:1مالت ماسه سيمان  شرح

 091 911 2۸5 225 211 مقدار سيمان

 شرح
 مالت موزائيک

5/2  :5/2  :0 

 مالت موزائيک

2  :5/0  :0 
 0:9:02مالت باتارد  0:2:1مالت باتارد  مالت ترميمی

 001 091 011 051 951 مقدار سيمان

 شرح
مالت ماسه بادی و 

 0:0سيمان 

بادی و  مالت ماسه

 0:9سيمان 

 مالت سيمان پودر

سنگ خاک سنگ 

0:0:9 

دوغاب سيمان سفيد، 

برای  0:0پودرسنگ

بندکشی سنگ پالک و 

 کاشی سراميک

دوغاب سيمان سفيد، 

برای  0:1خاک سنگ 

بندکشی موزائيک 

 فرنگی

 225 011 911 911 2۸5 مقدار سيمان

 

و  شدده  منظور کار اجرای محل در استقرار و مصالح یجایجاب های هزینه بها حسب مورد، های این فهرست در کليه ردیف .22
 .ای لحاظ نخواهد گردید ، هزینه جداگانهگردیده به جز آنچه به صراحت قيد
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 یها و مشخصات فن با مقاومت مورد نظر در نقشه یا بتن سازه ديبا اتخاذ تدابير مناسب، موفق به تول مانکاريچنانچه پ .29

 ریز یقيمصالح مشمول حمل( براساس مقاومت بدست آمده از رابطه تطب ریو سا ماني)و حمل س یزیر مربوط به بتن نهیشود، هز

 نیبتن براساس ا یاجرا نهیشود، ليکن هز یپرداخت م مانيمنضم به پ هیپا یبها در فهرست مانيس اريمتناظر با ع یها فیاز رد

 نهیهز شیشود و افزا مانياز روش مندرج در پ شتريب دی(، نبامانيس اريو ع یزیر روش )بدون در نظر گرفتن تغيير احجام بتن

 باشد. یبتن قابل پرداخت نم تيفيک شیمصالح به منظور افزا نيتام یحمل به علت تغيير فاصله حمل برا

 مانکاريرو پ نیاز اباشد.  یمهندس مشاور م بیو تصو مانکاريپ یو مدارک مستند از سو جینتا هیموارد فوق منوط به ارا یاجرا

ضوابط مربوط به حداقل مقدار  بتن، خصوصاً یو اجرا هيمهندس مشاور امکان کنترل و نظارت در تمام مراحل ته یبرا دیبا

 را فراهم آورد. مانيس
 

 ١٦MPa ≤ fc< ٣٧MPa     w =١٠ fc + ٨٠  
 

fc یا استوانه یها و نمونه رانینامه بتن ا نیيمشخصه بتن، براساس آ ی: مقاومت فشار  ( بر حسب مگاپاسکالMPa) 

wپرداخت( هیدر مترمکعب بتن )پا لوگرميکبر حسب  مانيس اري: ع 
 
شود و  یپرداخت نم ،گردد یدر ساخت بتن استفاده م یمقاومت و روان شیکه به منظور افزا یمواد افزودن نهیصورت هز نیادر 

 یها فیاستفاده از رد یبرا یجوزم ،شده نييبتن با مقاومت باالتر از مشخصات تع یاست و برا مانکاريآن بر عهده پ نيو تام هيته

 ریبوده و در سا مانيمصرف س یور بهره شیبند در افزا نیموضوع ا یبرا شده صرفاً ادیباالتر وجود ندارد. رابطه  یها متيبا ق

 باشد. یوجه قابل استناد نم چيطرح اختالط، به ه هيته ريموارد نظ
بتن،  یمشخصات مقاومت نيخواهد بود. عالوه بر تام رانیا بتننامه  نیيبتن براساس آ رشیالزم به ذکر است که ضوابط پذ 

 مانيو حداقل مقدار س دهیگرد نيتام مانيپ یو خصوص یعموم یمربوط و مشخصات فنبتن مطابق ضوابط  ییایالزم است پا

  کنترل شود. زيمورد نظر ن ییایحصول پا یبرا

 بایست موارد زیر مورد توجه قرار گيرد: در تنظيم صورتجلسات عالوه بر رعایت ضوابط مربوط، می .20
هدای اجرایدی، مشخصدات    صورتجلسات در موارد تعيين شده در پيمان، باید در حين اجرای عمليات و براساس نقشده  .20-0

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

نام کارفرما، دستگاه نظارت، پيمانکار، شماره و تاریخ پيمان، موضدوع پيمدان، تداریخ عمليدات اجرایدی و شدماره و تداریخ         -

 صورتجلسه.

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

کار )شدامل محددوده عمليدات اجرایدی، ندوع       ارائه توضيحات کافی و ترسيم نقشه با جزئيات کامل و بيان مشخصات فنی -

 عمليات اجرایی و ...(.

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عمليات و مستندسازی تصویری پروژه. -
صورتجلسه باید به مهر و امضای پيمانکار، دستگاه نظارت و کارفرما برسد. تمامی صورتجلسات باید توسط کارفرمدا بده    .20-2

پيمانکار برای اعمال در صورت وضدعيت بده همدراه موضدوع کدار و جدداول خالصده مقدادیر ابدالغ شدود. ابدالغ             دستگاه نظارت و

هدای دسدتگاه نظدارت و    سازی مدارک و صورتجلسات بوده و از تعهدات و مسدووليت صورتجلسات توسط کارفرما به منظور مستند

 کاهد. پيمانکار نمی

تاریخ تهيه و تنظيم صورتجلسات باید با زمان اجرای عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشدد. صورتجلسدات    .20-9

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

 باشد. هرگونه پرداخت به پيمانکار قبل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمی. 20-0

در  7/1ه: صورتجلسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تایيد دستگاه نظارت قرار گرفته باشد، با اعمال حداکثر ضریب تبصر

  گردد. صورت وضعيت لحاظ می
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 :پروژه طول صعوبتضریب  .25

 911 طول تا های طول با زیرگذر و روگذر های پل عمليات به مربوط های هزینه کليه شامل بها فهرست این های قيمت. 25-0

 باشد.  می متر
 تشخيص و در صورتی که براساسحسب مورد  ،باشد می متر 911 از بيش زیرگذرپل یا  طول کهی یها در پروژه. 25-2

های مازاد ناشی از دسترسی و انجام عمليات اجرایی برای کارهای موضوع  های انجام شده توسط مهندس مشاور، هزینه بررسی

درصد  05متر، به پيمانکار تحميل گردد، ضریب صعوبت طول حداکثر تا  911بهای حاضر به علت افزایش طول مازاد بر  فهرست

قبل از برگزاری مناقصه یا واگذاری کار از طریق گردد.  میاسبه و در برآورد پيشنهاد مبلغ برآورد پروژه توسط مهندس مشاور مح

بایست  طول، می صعوبتآناليز و مستندات مربوط به ضریب دالیل توجيهی، ترک مناقصه، برآورد و ضریب صعوبت طول به همراه 

 برسد. سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تایيدبه 

 در بازشدگی هرگونه و بوده آن قسمت مسقف طول طول زیرگذر، از پل، طول عرشه پل و منظور طول از تبصره: منظور

بایست به نحوی تنظيم گردند تا ضریب  بهای حاضر می دار فهرست های ستاره آناليز ردیف .گردد کسر نمی زیرگذر طول از سقف،

 ها اعمال گردد. بها به آن های فهرست سایر ردیف صرفاً یکبار مطابق پيمان و همزمان بادر صورت لزوم، صعوبت طول 

های تعمير، نگهداری و  پروژهدر اجرایی  شرایطهای مازاد ناشی از  کليه هزینه بهای حاضر، های فهرست در ردیف .21

قلت احجام عمليات ، شهر تهراندر محيط  انجام عمليات اجراییمانند صعوبت ترافيکی ناشی از  شهر تهرانهای  سازی پل مقاوم

های فضا و  محدودیت خاص ناشی ازهای  صعوبتبينی گردیده است(،  ها ردیف پيش اجرایی )به جز مواردی که جداگانه برای آن

و به  های احداثی نسبت به پروژه)مانند کار در هر ارتفاع(  و انجام عمليات اجرایی در شرایط موجود در هر پروژه محيط انجام کار

 باشد. التفاوت دیگری قابل اعمال نمی لحاظ گردیده و از این بابت مابه های کاری گونه صعوبتطور کلی هر
بایسدت   مترمکعب، مدی  011. هزینه انجام عمليات داربست و کفراژبندی مورد نياز جهت عمليات اجرایی با حجم بيش از 27

صرفاً به منظور انجام عمليات کفراژبندی در کارهدای بدا   ، 1001۸1110بينی گردد. ردیف  در قالب تجهيز و برچيدن کارگاه پيش

 بينی گردیده است. مترمکعب پيش 011احجام کفراژبندی حداکثر تا 

 .است شده محاسبه ،0911 سال چهارم ماهه سه های قيمت مبنای بر بها فهرست این .2۸
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وجه  کار سختی بابت و است وضع هر و شکل هر به عمق، هر ارتفاع، هر برای فصل این در تخریب عمليات واحد بهای. 0

  ، قابل پرداخت نيست.(1 و 5 بندهای در مندرج موارد) شده است نييبجز آنچه به صراحت تع یاضاف
 و تفکيک مرتب طور به مشاور، مهندس تشخيص طبق باید لزوم موارد در شود، می حاصل تخریب از که مفيدی مصالح .2

 .شد نخواهد پرداخت اضافی وجه ها آن کردن بندی دسته بابت و چيده شود یکدیگر از مجزا
 و کار ارجاع اسناد در شده تعيين موقت انباشت محل تا تخریب از حاصل مصالح حمل و بارگيری آوری، جمع هزینه .9

 محل از تخریبی مصالح باشد الزم مشاور مهندس تشخيص طبق که صورتی در و شده منظور ها قيمت ردیف در باراندازی،

 براساس ،حمل و نقل فصل از حمل، به مربوط های ردیف طبق آن باراندازی و حمل بارگيری، بهای شود، خارج موقت انباشت

 .شود می پرداخت و محاسبه کاميون، داخل در شده بارگيری مصالح حجم
 شود. نمی آسفالت ضخامت از قسمتی تخریب عمليات شامل ،آسفالت تخریب های ردیف .0
 افزوده های ردیف قيمت به درصد 05 ،گيرد انجام آب تراز سطح زیر در مورد حسب بر فصل، این های ردیف که صورتی در .5

 .شود می
لودر یا بولدوزر تخریب شود  نظيرمکانيکی آالت سنگين  چنانچه بخشی از سازه بتنی تخریب نشود و تمام سازه با ماشين .1

 درصد ردیف قابل پرداخت است. 51
، به وسيله ای بتن پوشش اعضاء سازه انواع عمليات تخریب در ،با هيلتی ، با موضوع تخریب بتن100101911ردیف  .7

 قابل پرداخت است.مترمکعب  0/1های برقی سبک و نظایر آن و با حداکثر حجم تخریب برابر با  سبک مانند چکش تجهيزات

از های با سطح مقطع بيش  ، سوراخ100101019تا  100101010های  های سطوح بتنی موضوع ردیف کاری  در سوراخ .۸

 شود. های تخریب منظور می مترمربع به عنوان تخریب تلقی شده و بهای آن حسب مورد، طبق ردیف 05/1

های برقی، در مواردی  چکش با استفاده ازموجود  یبتن یها هیآجدار کردن رو ایکردن  یچکش ایمضرس کردن در صورت  . 1

استفاده از باالبر، داربست یا سایر موارد مشابه بوده یا عمليات که دسترسی به موقعيت اجرایی نيازمند تمهيدات خاص مانند 

، های کاری ناشی از موقعيت محل اجرا با کاهش راندمان همراه باشد اجرایی به تشخيص مهندس مشاور با توجه به سایر صعوبت

 خواهد گردید. لحاظ 11/0بهای عمليات اجرایی ضریب به 

به ميزان  10010191۸و  100101917های  های بتنی موضوع ردیف رویه طححداکثر ميزان ضخامت مضرس کردن س. 01

 باشد. متر می ميلی 05

 شود. برحسب یک وجه سطح مقطع برش بتن محاسبه می 100101515بهای ردیف . 00

اعالمی  محلدر  و تحویل باراندازی ،بارگيری، حمل به هرفاصله های ناشی از کليه هزینه 100100011. در بهای ردیف 02

 توسط کارفرما لحاظ گردیده است.
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100101010 

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در 

متر باشد، به ازای هر  سانتی 05صورتيکه محيط تنه درخت در سطح زمين تا 

شود( و حمل  به تناسب محاسبه میمتر  سانتی 5متر محيط تنه )کسر  سانتی 5

 آن به خارج محل عمليات.

 05،011 اصله

100101012 
پرکردن و کوبيدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محيط تنه 

متر محيط  سانتی 5متر باشد به ازای هر  سانتی 05درخت در سطح زمين تا 

 شود(. متر، به تناسب محاسبه می سانتی 5تنه )کسر 
 00،011 اصله

100101019 
پر کردن و کوبيدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محيط تنه 

 متر باشد. سانتی 91تا  05درخت در سطح زمين بيش از 
 210،111 اصله

100101010 
پر کردن و کوبيدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محيط تنه 

 باشد.متر  سانتی 11تا  91درخت در سطح زمين بيش از 
 170،111 اصله

100101015 
پر کردن و کوبيدن جای ریشه با خاک مناسب در صورتی که محيط تنه 

 متر باشد. سانتی 11تا  11درخت در سطح زمين بيش از 
 0،171،111 اصله

100101011 
سانتيمتر که به محيط تنه  01، به ازای هر 100101015بها به ردیف  اضافه

 شود(. متر، به تناسب محاسبه می سانتی 01درخت اضافه شود )کسر 
 025،111 اصله

 ----- اصله متر باشد. سانتی 91جابجایی درخت در صورتی که محيط تنه درخت تا  100101017

 ----- اصله متر باشد. سانتی 11تا  91جابجایی درخت در صورتی که محيط تنه درخت از  10010101۸

 ----- اصله متر باشد. سانتی 011تا  11 از درخت تنه محيط که صورتی در درخت جابجایی 100101011

 ----- اصله باشد. متر سانتی 011 از بيش درخت تنه محيط که صورتی در درخت جابجایی 100101001

100101210 
های آجری و بلوکی که با مالت ماسه و سيمان یا باتارد چيده  تخریب بنایی

 شده باشد.
 791،111 مترمکعب

 791،111 مترمکعب های سنگی که با مالت ماسه و سيمان یا باتارد چيده شده باشد. تخریب بنایی 100101212

100101219 
در مواردی که عمليات تخریب مستلزم حفظ  100101212بها به ردیف  اضافه

 های متصل مجاور یا مرتبط آن باشد. دیدگی بخش و جلوگيری از آسيب
 010،111 مترمکعب

 7،251،111 مترمکعب تخریب انواع بتن غيرمسلح با هر عيار سيمان. 100101910

 01،۸51،111 مترمکعب تخریب بتن مسلح با هر عيار سيمان و بریدن ميلگردها. 100101912

100101919 
در مواردی که عمليات   100101912و  100101910بها به ردیف  اضافه

های متصل مجاور یا  دیدگی بخش آسيبتخریب مستلزم حفظ و جلوگيری از 

 مرتبط آن باشد.

 2،9۸1،111 مترمکعب

100101910 
تخریب بتن مسلح بدون آسيب رساندن به ميلگردها به منظور انجام عمليات 

 زیرسازی درز انبساط.
 001،111 مترمکعب دسی

 1۸،111 مترمکعب دسی .تخریب بتن غيرمسلح به منظور انجام عمليات تعمير درز انبساط 100101915

 2۸1،111 مترمکعب دسی سبک به صورت موضعی و حجم محدود. یتخریب بتن با دستگاه چکش برق 100101911

100101917 
های بتنی  مضرس کردن یا چکشی کردن یا آجدار کردن یا راه راه کردن رویه

 سبک. یبرق یها موجود توسط چکش
 210،111 مترمربع

10010191۸ 
های بتنی  چکشی کردن یا آجدار کردن یا راه راه کردن رویه مضرس کردن یا

 موجود با دستگاه واترجت.
 0،210،111 مترمربع

 ۸2،111 مترمربع موجود. یبتن یها هیسطح رو یبرس زن 100101911
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100101010 
مترمربع به  115/1 سطح مقطع تا کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سوراخ

 انضمام بریدن ميلگردها در صورت لزوم.
 2،100،111 طولمتر

100101012 
تا  115/1از  سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بيش

 .صورت لزوم مترمربع به انضمام بریدن ميلگردها در 15/1
 0،۸10،111 مترطول

100101019 
تا  15/1سوراخ کردن عرشه یا دیوار بتنی و بتن مسلح به سطح مقطع بيش از 

 لزوم. صورت در لگردهايم دنیبه انضمام بر مترمربع 05/1
 1،۸59،111 مترطول

 701،111 مترطول متر. سانتی 05 برش بتن به انضمام بریدن ميلگردها، با کاتر به ضخامت تا 100101510

100101512 
 مازاد بر متر اضافه ضخامت به ازای هر سانتی 100101510بها به ردیف  اضافه

 گردد(.  متر به تناسب محاسبه می )کسر سانتی متر یسانت 25تا  متر یسانت 05
 51،۸11 مترطول

100101519 
متر اضافه ضخامت مازاد بر  به ازای هر سانتی 100101510بها به ردیف  اضافه

 (.شود یبه تناسب محاسبه م متر ی)کسر سانت متر یسانت 51تا  25
 15،111 مترطول

100101510 
 0و عرض تا  متر یسانت 75به عمق تا  لگردهايبرش بتن مسلح به انضمام م

 مشابه آن. ای (Wall Sawوال سا )با دستگاه  متر یسانت
 00،111،111 مترطول

 09،501،111 مترمربع شده. دهیبرش براساس سطح مقطع بتن بر ميبرش بتن با س 100101515

100101110 
 5ضخامت تا گيری با کمپرسور، به  ها برای لگه ها و خيابان کندن آسفالت جاده

 متر به ازای سطح کنده شده. سانتی
 2۸1،111 مترمربع

100101112 
متر اضافه ضخامت  ، به ازای هر یک سانتی100101110بها به ردیف  اضافه

 شود( متر به تناسب محاسبه می متر )کسر سانتی سانتی 5نسبت به مازاد 
 92،111 مترمربع

 12،111 مترمربع متر. سانتی 5قيری به ضخامت تا  تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس 100101119

100101110 
متر اضافه ضخامت  ، به ازای هر یک سانتی100101119بها به ردیف  اضافه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می متر )کسر سانتی سانتی 5نسبت به مازاد 
 0۸،211 مترمربع

100101115 
گيری بر حسب طول هر  )اندازهمتر  سانتی 7برش آسفالت با کاتر به عمق تا 

 خط برش(.
 91،011 مترطول

100101111 
 7متر اضافه عمق مازاد بر  ، به ازای هر سانتی100101115بها به ردیف  اضافه

متر به نسبت  گيری بر حسب طول هر خط برش( کسر سانتی متر )اندازه سانتی

 شود. متر محاسبه می یک سانتی
 0،211 مترطول

100101117 
متر( با وسایل مکانيکی  5/0دو خط برش )با فاصله حدکثر  بين آسفالت تخریب

 متر و برداشتن آن. سانتی 7مانند کمپرسور یا بيل مکانيکی، به ضخامت تا 
 29،111 مترمربع

10010111۸ 
متر اضافه ضخامت  ، به ازای هر یک سانتی100101117بها به ردیف  اضافه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می سانتیمتر )کسر  سانتی 7نسبت به مازاد 
 ۸،511 مترمربع

100101111 
تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيری با ماشين مخصوص آسفالت تراش، به 

 .متر 51متر و به طول حداکثر  سانتی 9ضخامت تا 
 09،۸11 مترمربع

100101101 
ضخامت مازاد بر متر اضافه  ، به ازای هر سانتی100101111بها به ردیف  اضافه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می متر )کسر سانتی سانتی 9
 00،111 مترمربع

100101100 
تراشيدن هر نوع آسفالت و اساس قيری با ماشين مخصوص آسفالت تراش، به 

 متر. 51متر و به طول بيش از  سانتی 9ضخامت تا 
 01،۸11 مترمربع

100101102 
متر اضافه ضخامت مازاد بر  ، به ازای هر سانتی100101100بها به ردیف  اضافه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می متر )کسر سانتی سانتی 9
 01،011 مترمربع
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 950،111 مترمربع متر. سانتی 5های آسفالتی اپوکسی به ضخامت تا  تخریب رویه 100101109

100101100 
متر اضافه ضخامت مازاد  ، به ازای هر سانتی100101109بها به ردیف  اضافه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می متر )کسر سانتی سانتی 5بر 
 51،111 مترمربع

100101710 
گير( با هر نوع اتصال و  های فلزی )مانند پل و بهمن برچيدن انواع سازه

 بندی و تفکيک مصالح فلزی. دسته
 7،011 کيلوگرم

 0۸،111 کيلوگرم نشود. بیکه نرده تخر یهای فلزی به طور برچيدن نرده 100101712

100101719 
های زهکش، منبع و کفشور فلزی  برچيدن هرگونه تاسيسات مانند لوله

 عرشه.
 92،511 کيلوگرم

 01،111 کيلوگرم ها. برچيدن قطعات فلزی دیافراگم 100101710

100101715 
مانند نيوجرسی و نظایر آن و بارگيری، ساخته  برچيدن قطعات بتنی پيش

حمل و تخليه آن در محل دیگر یا دپوی تعيين شده در اسناد ارجاع کار به 

 هر فاصله.
 121،111 تن

 211،111 مترطول ساخته. برچيدن جداول بتنی پيش 100101711

100101717 
شده به  نييو حمل آن تا محل تع یريبرچيدن ایزوالسيون روی پل و بارگ

 هر فاصله.
 ۸1،111 مترمربع

100101۸10 
 یبتن به ازا یعرشه پل به روش سنگ زن ریز یآبچکان در سطوح بتن یاجرا

 هر خط برش.
 011،111 مترطول

 20،111 مترمکعب سانتی های فلزی. سنگ زنی و تخریب خط جوش سازه 100101۸12

100101110 
ها و مصالح مشابه  ها، سنگ بلوکبندی و یا چيدن آجرها،  تفکيک، دسته

 حاصل از تخریب، برحسب حجم ظاهری مصالح چيده شده.
 117،111 مترمکعب

100100110 
به روش  متر یسانت 05و بتن مسلح، به قطر تا  یسوراخ کردن سطوح بتن

 ی.ريگ مغزه
 1،5۸1،111 مترطول

100100112 
با استفاده از  متر یسانت 0و بتن مسلح، به قطر تا  یسوراخ کردن سطوح بتن

 ی.چکش یابزار دوران
 2،270،111 مترطول

100100119 
 ۸1و عمق تا  متر یسانت 5به عرض  یريانداختن در بتن به روش کرگ اريش

 .متر یسانت
 ----- مترطول

100100110 
 ۸1و عمق تا  متر یسانت 01به عرض  یريانداختن در بتن به روش کرگ اريش

 .متر یسانت
 ----- مترطول

100100115 
 بتن مسلح در لگرديم دنیبربابت انداختن،  اريش یها فیرد بها به اضافه

 )براساس سطح مقطع ميلگردهای بریده شده(.
 ----- متر مربع سانتی

100100010 
 ریورق و سا ینبش ،یدرز انبساط پل با هر نوع ناودان یفلز یبرچيدن شاس

 با هرگونه اتصال. یفلز یها ليپروف
 22،111 کيلوگرم

 01،711 کيلوگرم درز انبساط با اتصال جوش. یبرچيدن ورق فلز 100100012

 01،211 کيلوگرم و مهره. چيدرز انبساط با اتصال پ یبرچيدن ورق فلز 100100019

100100010 
با هر عرض و ضخامت و  یانبساط الستيک یالستيک درزها یآور جمع

 و حمل آن به هر فاصله. یبارگير
 112،111 مترمربع

 201،111 مترطول درز انبساط به طور کامل. یآب بند کيبرچيدن الست 100100015
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 021،111 مترطول و حمل آن. یريبا هر عرض و ضخامت و بارگ یانبساط طول یدرزها دنيبرچ 100100011

 110،111 عدد برچيدن انواع صفحه تابلو. 100100210

 900،111 عدد نظایر آن.برچيدن انواع پایه تابلو و  100100212

 095،111 مترمربع های توری. برچيدن حفاظ 100100219

 0،111 عدد ای( از سطح راه. های ایمنی )چشم گربه برچيدن بازتاب 100100910



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دست با خاکی عملياتفصل دوم . 
 09صفحه: 

 

 
 

 دست با خاکی عملیات.  دوم فصل

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

با دست اجتناب  یخاک اتيانجام عمل و باشد ضروری خاص های ظرافت و دقت اعمال که مواردی یا و محل اجرا یها تیمحدود

شود. در  یم آوردبا دست بر یخاک اتيفصل عمل یها فینوع کارها با استفاده از رد نیبرآورد، اقالم ا هيباشد، هنگام ته ریناپذ

 نیا یها متيبا ق افتهی شیافزا ریشود، پرداخت حجم مقاد شتريبرآورد شده ب زانيبا دست از م یخاک اتيکه حجم عمل یصورت

 باشد. یکارفرما مجاز م دایيفصل، تنها با ت

 عمليات گردد، استفاده ییغيرخودرو موتوری و ای صفحه های کوبنده و ها غلتک بر، دج مانند وسایلی از آن در که عملياتی. 2

 .گردد می دست محسوب با خاکی
 :گردند می بندی طبقه زیر صورت به فصل این در ها زمين انواع .9
 انجام که رود فرو آن در متر سانتی 01 از بيش خود طبيعی وزن با کار عامل که هستند هایی زمين: لجنی های زمين. 9-0

 .نباشد مقدور سهولت به عمليات

 .باشند برداشت قابل بيل با که هستند هایی زمين نرم: های زمين. 9-2
 .شوند می کنده بر دج یا کلنگ با که هستند هایی زمين: سخت های زمين. 9-9
 .باشد نياز منفجره مواد یا سنگبری بادی های چکش ها آن کندن برای که هستند هایی زمين: سنگی های زمين. 9-0

 و شن مخلوط یا خاک با توأم( است جایی جابه قابل دستی وسایل با که هایی سنگ) سنگ معمولی قطعات آن که در هایی زمين

 شوند. نمی تلقی سنگی زمين باشد، داشته ماسه وجود

 مکانيک های گزارشبررسی  یا محل در حضور با کارفرما نماینده تصویب و مشاور مهندس تایيد با ها زمين بندی طبقه .9-5

 .گردد می جلسه و صورت تعيين خاک
 ضرورت سنگی قطعات کردن خرد غيرسنگی، های زمين در چاه حفر و کنی کانال کنی، پی خاکبرداری، در که مواردی در .0

 .گردد می تلقی سنگی عمليات، از قسمت همان تنها یابد،

 یحفاظت اتيو انجام عمل یمنیا نيملزم به انجام هر نوع اقدام الزم به منظور تأم مانکاريدر سنگ، پ یخاک اتيدر عمل. 5

 .بابت صورت نخواهد گرفت نیاز ا یاضاف است و پرداخت

همچنين  ،ها قابل پرداخت نيست بندی و همچنين پرکردن اطرف پی کنی برای قالب بهای مازاد بابت اضافه عرض در پی .1

 ای مجاز نيست. کنی منظور شده و پرداخت جداگانه های پی هزینه پرکردن اطراف پی در بهای واحد ردیف

 اضافی وجه بابت این از و است شده منظور برداری خاک از حاصل های خاک تورم و خاکریزی های الیه افت ها، قيمت در .7

 .باشد می عمليات محل شده بينی پيش های اندازه عمليات، حجم محاسبه مبنای. شد نخواهد پرداخت
 پر ،گيرد انجام دستورکارها و اجرایی های نقشه در شده درج های اندازه از بيش کنی کانال و کنی پی خاکبرداری، چنانچه .۸

است و از  مانکاريآن، به عهده پ دنيقابل قبول مشاور و در صورت لزوم کوب تيفيبا مصالح با ک ،یاضاف یها قسمت مجدد کردن

 پرداخت نخواهد شد. یوجه بابت نیا

تا  100121012 یها فیرد اتيانجام عمل یبرا یدست لیوسا ریسا ای یدست یها از تلمبه ها یکه در آبکش یدر موارد. 1

 پرداخت خواهد شد.  بها مربوطه به عنوان اضافه یها فیواحد رد یدرصد بها 01 گردد، استفاده 100121019

 :لدر ارتباط با فاصله حم .01

 گردد. یحمل پرداخت نم نهیگردد، هز یدر همان محل استفاده م یکه از خاک حاصل از خاکبردار ییها یزیدر خاکر .01-0

 زیفاصله با محل خاکر یدارا یدر محل یخاک دپو شده حاصل از خاکبردار ایکه از خاک قرضه و  ییها یزیدر خاکر .01-2

 گردد. یمنظور م یزیتا مرکز ثقل خاکر یريفاصله محل بارگ نیتر فاصله حمل معادل کوتاهشود،  یم استفاده
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 شورای فنی شهرداری تهران

 دست با خاکی عملياتفصل دوم . 
 00صفحه: 

 

 
 

 نيفاصله ب نیفاصله حمل، کوتاه تر نييتع یبه خارج از محل حمل گردد برا یستیکه خاک آن با ییها یخاکبردار. 01-9

 گردد. یلحاظ م یمرکز ثقل خاکبردار و هيمحل تخل

 بیمشاور و تصو تایيدمتر مجاز است و تنها در صورت  011حداکثر تا فاصله  یرلجنيغ یها خاک یحمل دست. 01-0

و به  100121012 فیصورت از رد نی. در اباشد یمتر قابل پرداخت م 011از  شيبو با تهيه کروکی، فاصله حمل  کارفرما

از  یستیبا (نيبا دست باشد چه با ماش یري)چه بارگ ینيماش یها است در حمل یهیگردد. بد یتناسب فاصله استفاده م

 گردد. استفادهحمل و نقل فصل  یها فیرد

 از یريحمل و بارگ نهیموقت باشد، هز یبه دپو ازين یحاصل از خاکبردار یها خاک یمشاور برا ديیتبصره: چنانچه با تا

 مربوطه پرداخت خواهد شد. یها فیرد

و حمل توسط  یريمحل بارگ ایکه به محل دفن  دیها و مواد زا خاک یفصل، برا نیحمل درج شده در ا یها فیرد. 00

صورت  یمجدد، پرداخت یريو بارگ (انباشتن )دپو کردن یبرا گریشود. به عبارت د یبار پرداخت م کیشود، تنها  یحمل م نيماش

 نخواهد گرفت.

ها است. در صورت تعدد  از کوره کی هر یفاصله دهانه چاه تا انتها ،100121910 فیمراد از عمق درج شده در رد .02

از  کی هر یاست و برا لهيها به عالوه عمق م از کوره کیمتر، طول هر  21از  شيعمق ب یبها اضافه محاسبه یها، مبنا کوره

 شد. خواهد ها به طور جداگانه محاسبه کوره

با دست  یکن یپ اتينقطه، مالک محاسبه حجم عمل نیتر نيیدر پا یکنار پ یعيطب نيرقوم زم بدار،يش یها نيدر زم .09

 محاسبه شود. یکيمکان لیبا وسا یخاکبردار یها فیاز رد دیرقوم با نیباالتر از ا یخاک اتياست و عمل

از  لومتريک کیاز  شتريفواصل ب یو برا دهیمنظور گرد لومتريک کیحمل آب تا فاصله  نهیهز 100121519 فیدر رد. 00

 گردد. یاستفاده م ریاز جدول ز یآب مصرف زانيمگردد. جهت محاسبه  یاستفاده م حمل و نقل حمل آب در فصل فیرد
 

 میزان آب مصرفی -9 جدول

 میزان آب شرح

 شده دهيمترمکعب خاک کوب کی یليتر برا 021 ی(سنگ یها دانه یدارا یها خاکها ) مخلوط

 شده دهيمترمکعب خاک کوب کی یليتر برا 91 خاکریزهای سنگی

 شده دهيمترمکعب خاک کوب کی یليتر برا 011 ماسه بادی خشک

 شده دهيمترمکعب خاک کوب کی یليتر برا 211 ماسه بادی مرطوب

 

محل شمع به هر قطر با  یحفار نهیدر نظر گرفته شده است و هز یچاه فاضالب نفوذ یچاه برا یحفار یها فیرد .05

 .شود می استفاده 2/0 بیبا اعمال ضر 100121910 یها فیرد از یدست لیوسا

های مربوط به اجرای کار در هر محل و به هر شکل، منظور شده است و  ریزی، تمام هزینه های مربوط به شفته در ردیف .01

 شود. ای به غير از آن چه به صراحت تعيين شده است، پرداخت نمی گونه پرداخت جداگانه هيچ

 91ها منظور شده و هزینه حمل مازاد بر  کيلومتری و باراندازی، در قيمت 91يری و حمل آهک تا فاصله هزینه بارگ. 07

 شود. های مربوط از فصل حمل و نقل پرداخت می کيلومتر، براساس ردیف
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100121010 
 51تا فاصله برداری، حمل با زنبه یا چرخ دستی یا وسایل مشابه آن  لجن

 .ها متری و تخليه آن
 0۸0،111 مترمکعب

100121012 
های  ریختن خاک متر و 2های نرم تا عمق  پی کنی و کانال کنی در زمين

 .های مربوط کنده شده، به کنار محل
 201،111 مترمکعب

100121019 
های  متر و ریختن خاک 2های سخت تا عمق  پی کنی و کانال کنی در زمين

 .های مربوط به کنار محل کنده شده،
 072،111 مترمکعب

100121010 
ها  متر، که برای کندن آن 2های سنگی تا عمق  پی کنی و کانال کنی در زمين

های  از مواد منفجره استفاده شود و ریختن مواد کنده شده به کنار محل

 .مربوط
 0،059،111 مترمکعب

100121210 
کنی و  ، هرگاه عمق پی 100121010تا  100121012های  بها به ردیف اضافه

متر یک بار،  0تا  2متر باشد، برای حجم واقع بين عمق  2کانال کنی بيش از 

 .های بيشتر متر سه بار و به همين ترتيب برای عمق ۸تا  1بار و  متر دو 1تا  0
 011،511 مترمکعب

100121212 
عمليات  صورتيکه، در 100121010تا  100121012 های بها به ردیف اضافه

برای آبکشی ضمن  و های زیرزمينی صورت گرفته باشد تر از سطح آب ينپای

 اجرای کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد.
 002،511 مترمکعب

100121910 
نياز در  متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد 2/0حفر ميله چاه به قطر تا 

های حاصله  از دهانه چاه و حمل خاکمتر  21های نرم و سخت تا عمق  زمين

 .متر از دهانه چاه 01تا فاصله 
 0،101،111 مترمکعب

100121912 

متر از دهانه چاه  21 هرگاه عمق چاه بيش از 100121910 بها به ردیف اضافه

حجم واقع  متر یک بار، برای 21متر اول مازاد بر  5باشد، برای حجم واقع در 

متر سوم سه بار و  5بار، برای حجم واقع در  متر دو 21متر دوم مازاد بر  5در 

 های بيشتر. همين ترتيب برای عمقبه 

 215،511 مترمکعب

100121010 
بارگيری مواد حاصله از هر نوع عمليات خاکی و حمل با هر نوع وسيله دستی 

متر و تخليه آن در مواردی که استفاده از ماشين برای حمل ممکن  21تا 

 نباشد.
 271،111 مترمکعب

100121012 
متر حمل  21، برای 100121010و  100121010های  بها به ردیف اضافه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می 21اضافی با وسایل دستی )کسر 
 011،111 مترمکعب

 05،211 مترمکعب ها وکانال های کنده شده با ماشين. تسطيح و رگالژ کف پی 100121510

100121512 
ها و کانال ها، به درون پيها  خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ریختن

سانتی متر در هرعمق پخش، تراکم با 05و کانال ها در قشرهای حداکثر 

 درصد کوبيدگی و تسطيح الزم. 11حداقل 
 001،511 مترمکعب

100121519 
متر با  سانتی 05های پخش شده در قشرهای حداکثر  آبپاشی وکوبيدن خاک

 .درصد به روش آشتوی اصالحی در هر عمق 11تراکم 
 292،511 مترمکعب

100121110 
 آهک شکفته در کيلوگرم 011تهيه مصالح و اجرای شفته با خاک محل و 

 .مترمکعب شفته
 0،095،111 مترمکعب

100121112 
کيلوگرم آهک شکفته  51، برای افزایش هر  100121110بها به ردیف  اضافه

 .شفته در مترمکعب
 221،111 مترمکعب
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 سوم . عملیات خاکی با ماشین فصل

  مقدمه
 
  .است 0 شماره جدول شرح به معانی دارای فصل این در شده استفاده . واژگان0

 

 رفته کار به واژگان تعاریف -4 جدول

 شرح واژگان

 نباشد. مقدور سهولت به کار انجام که رود فرو آن در حدی به خود طبيعی وزن با کار وسایل که هستند هایی زمين لجنی زمين

 نباتی خاک
ها  خاک شوند. این می محسوب نباتی خاک آن، نظایر و درختان و گياهان پوسيده های ریشه آلی، مواد حاوی خاک

 نيستند. مناسب وارده بارهای تحمل برای و بوده کشت مناسب

  شناسی مقاومت زمين شاخص
(Geological Strength 

Index, GSI) 

سطح  شرایط و سنگ ساختار عامل دو براساس که است سنگ بندی رده از سيستمی شناسی، زمين مقاومت شاخص

 .شود می تعيين آن مقدار ،9 بند طبق ها ناپيوستگی

 باشد. می ها آبرفت و ها خاک انواع شامل Iنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI< 21با  سنگی های زمين به IIنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI< 91≥ 21با  سنگی های زمين به IIIنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI< 01≥ 91با  سنگی های زمين به IVنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI< 51≥ 01با  سنگی های زمين به Vنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI< 11≥ 51با  سنگی های زمين به VIنوع  زمين

 شود. اطالق می GSI≥ 11با  سنگی های زمين به VIIنوع  زمين

 ساخت نقشه چون

 شناسی مهندسی زمين
 است. شده پياده آن در های متفاوت GSIبا سنگی و خاکی مرزهای که است ساختی چون نقشه

 پی
 محدوده، همان در کنی، پی از بعد و کند می منتقل زمين به سازه از را بار که شود می اطالق سازه از بخشی به پی
 شود. انجام ریزی پی

 کانال کنی
 قبيل تاسيساتی )از های لوله انواع آب، انتقال برای که ...، و بتنی سنگی، خاکی، مصنوعی مجرای یک از است عبارت
 .شود می کنده و ...( نوری فيبر برق، قبيل ها )از کابل انواع گاز و ...( نفت، فاضالب، آب،

 شود. می اطالق گود قایم، های دیواره با محصور طرف 0 شده کنده زمين گود

 

 های نقشه براساس خاکی عمليات شود. مقادیر اجرا باید ابالغی دستورکارهای و مشخصات نقشه، طبق فصل، این عمليات .2
 .نيست مجاز ابالغی، های نقشه بر مازاد اجرا شده کار مقادیر بابت وجه شود. پرداخت می ساخت محاسبه چون
 شود: داری به ترتيب زیر محاسبه میگودبر و خاکبرداری ( برایVIIتا  I. احجام هر یک از انواع زمين )نوع 9

 .شود می تهيه شده ابالغ های نقشه و شده اجرا عرضی های پروفيل ساخت چون نقشه آ. ابتدا
 .شود می ترسيم 2 شماره شکل نمونه مقطع مانند زمين جنس براساس مهندسی شناسی زمين ساخت چون ب. نقشه
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 GSIتعیین  نمودار  -6 شکل

 

 

 مهندسی( شناسی زمین ساخت چون نقشه عرضی )نمونه پروفیل روی بر GSIنحوه نمایش مقادیر  -2شکل
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 سداخت  چدون  نقشده  براسداس  زمدين  جدنس  مختلدف  اندواع  برداری( در گود یا کانال کنی برداری، )خاک عمليات حجم پ(
 .شود می محاسبه کار مقادیر و احجام جدول تنظيم زیر( ضمن رابطه منشوری )طبق روش به مهندسی و شناسی زمين

 
0سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره   )مترمربع( :A0 
2سطح مقطع خاکبرداری مقطع شماره   )مترمربع( :A2 

فاصله بين  دو مقطع )مترطول( :L 
حجم )مترمکعب(    :V 
زمدين بدا    در خاکبرداری برای 2 شماره شکل در شده داده نشان عرضی مقاطع در خاکبرداری عمليات حجم مثال عنوان به

GSI   بود: خواهد برابر 01تا  91بين 

 
 

 تنظديم  1 بدا جددول   مطدابق  کدار  انجدام  گدواهی  عمليات، اتمام صورت در و 5 جدول با مطابق اجزای کار انجام گواهی ت(
 .شود می

 هدای  نقشده  بایدد  شدود. پيمانکدار   تهيده  باید خاکی عمليات پيشرفت روند به توجه با و پيمانکار توسط تا ت، آ مراحل . 9-0
 .دهد ارائه مشاور مهندس به تایيد، و بررسی برای وضعيت صورت هر پيوست به را مهندسی شناسی زمين ساخت چون
 جملده  از عمليات انجام روش به وابستگی و بوده زمين نوع براساس صرفاً خاکی عمليات های ردیف از هر یک پرداخت .9-2

 امدا  ندارد، سوزا مواد از استفاده یا هيدروليکی( چکش مختلف، های قدرت با بولدوزر مکانيکی، بيل )نظير آالت از ماشين استفاده
 .برسد مشاور مهندس تایيد به پيمان در شده بينی پيش شرایط با مطابق عمليات، روش اجرای که است ضروری
 پدی  برای نياز مورد عرض اضافه بابت مازاد وجه کنی پی شود. برای نمی تعيين زمين جنس کنی پی بهای پرداخت . برای0
 انجدام  بددون  پدی سدازی   نيسدت. در  پرداخت قابل تراکم و مناسب مصالح با آن محل کردن پر همچنين و بندی قالب بابت کنی
 .شود نمی پرداخت ابالغی های نقشه بر مازاد وجه نيز بندی، قالب
 پرداخدت  بدرداری  خاک های ردیف براساس اندازه و ابعاد هر به آهن راه یا راه کنار های جوب کردن پروفيله و کندن هزینه . 5
 بنددی  شديب  گودبرداری( و و کنی کانال برداری، )خاک عمليات سطوح پروفيله کردن و رگالژ به مربوط های هزینه شود. تمام می
 .گيرد نمی صورت مازاد پرداخت و منظور شده ها ردیف بهای در کار کف
 مجددد  پرکدردن  شدود،  انجدام  دسدتورکارها  و اجرایدی  هدای  نقشه در شده درج های اندازه از بيش خاکی عمليات چنانچه . 1
 ایدن  از و اسدت  پيمانکار عهده به آن، کوبيدن لزوم صورت در و مشاور مهندس قبول قابل کيفيت با با مصالح اضافی های قسمت
 .شود می تعيين یافته ریزش های محل ساخت چون های نقشه براساس ها برداری ریزش حجم .شد نخواهد پرداخت وجهی بابت

 مواردی )در خاکریز بستر های سراشيب یا و موجود خاکریزهای شيروانی روی ها پله احداث از ناشی خاکی عمليات حجم .7
 .شد خواهد پرداخت و محاسبه شده، ابالغ کار دستور با مطابق نياز صورت در دارد(، پله به احداث احتياج که

شدود.   مدی  محاسبه نقل و حمل فصل در شده بينی پيش های ردیف براساس خاکریزی نياز مورد آب و مصالح حمل هزینه .۸

 .نيست پرداخت قابل مجدد حمل و بارگيری جداگانه بابت بهای
 شدده،  دپو شده تعيين های محل در گودبرداری و کنی کانال کنی، پی برداری، خاک از حاصل مصالح پخش آیتم پرداخت .1
 .بود نخواهد پرداخت قابل صورت این غير در و است دپو محل الزامات کليه رعایت و دپو تامين پایداری به منوط
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 گواهی انجام اجزای کار )عملیات خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری( – 5 جدول

 
 گواهی انجام کار )عملیات خاکبرداری، کانال کنی و گودبرداری( – 1 جدول
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 طبدق  شود، می حمل که خاکی حجم خاکریزها، به یا کارگاه خارج به خاکی عمليات از حاصل های خاک حمل مورد در .01
 پرداخدت  و است شده منظور ها قيمت در تورم، یا حجم ازدیاد به مربوط های هزینه شود، می محاسبه شده محل کنده های اندازه
 این مصرف عدم شود، مصرف خاکریزها در باید شده، یاد موارد از حاصل های خاک تمام .آمد عمل نخواهد به بابت این از دیگری
 مشخصدات  حصدول  عددم  بر مبنی کارفرما تصویب و مشاور مهندس سوی از گزارش و ارایه تایيد به منوط خاکریزها در ها خاک
   .باشد خاک می برای مقدار( نظر از نياز عدم )یا نياز مورد فنی

 برابدر  شود، می حمل که خاکی حجم خاکریزها، برای کارگاه( خارج یا داخل )در قرضه محل از شده تهيه های خاک مورد در
 یدا  معمولی خاکریزی برای قرضه محل از خاک تهيه شود. هزینه می گرفته نظر در کوبيدن از پس مصرف های محل اندازه حجم
 گيدرد.  نمی صورت پرداختی نامناسب، رویه خاک برداشتن برای و شود می استفاده فصل این شده در بينی پيش ردیف از سنگی،
 طبدق  جلسه صورت کانال، یا ترانشه هر کار انجام گواهی تهيه با همزمان باید کانال کنی و برداری خاک از حاصل های خاک برای
 جدول باید نيز کار، اجزای انجام گواهی ارائه با شود. همراه ابالغ و کار تصویب انجام گواهی با همراه و تنظيم هم 7 شماره جدول
 مقدمده  جددول  در منددرج  های فاصله با 7 شماره جدول در مندرج های فاصله چنانچه .گيرد قرار عمل مالک و تنظيم 7 شماره
 .شود می پرداخت نقل و حمل فصل جدول در مندرج های فاصله بر مبنای کار هزینه باشد، نداشته مطابقت نقل و حمل فصل

 .شوند می گيری اندازه شده کوبيده حجم حسب بر بادی، ماسه های ردیف .00
 بسدترها،  تحکديم  منظدور  بده  مصدالح  جایگزینی و برداشت ميزان و نوع اجرا، نحوه مورد، حسب بر لجنی، های زمين در .02
 بستر تحکيم از پس شده، یاد اجرایی شود. عمليات می ابالغ پيمانکار  به کارفرما تصویب از پس و مشاور پيشنهاد مهندس توسط

 .گيرد می قرار پرداخت مالک کارفرما، تایيد از پس و شده مجلس صورت و پيمانکار، مشاور مهندس حضور با
 تعلدق  آن مانندد  و اسدتخراج  از قبدل  ارزش عدوارض،  عندوان  بده  هایی هزینه بادی، ماسه برداشت برای که هایی محل . در09

 بهدا،  اضدافه  ایدن  بيندی  عدم پيش صورت شود. در می منظور آن برای دار ستاره ردیف مورد حسب بر تهيه برآورد، هنگام گيرد، می
 .شد نخواهد انجام شده، یاد های بر ردیف عالوه پرداختی گونه هيچ

 از آن بهدای  و محاسدبه  طبيعدی  زمدين  رقدوم  و نقشه رقوم اساس بر مستحدثات سایر یا آبروها یا ها پل کنی پی . احجام00
 کدف  رقدوم  براساس کنی پی حجم شود، می ساخته گودها داخل در که هایی پی در شود. می پرداخت کنی مربوط پی های ردیف
 شود. محاسبه می پی زیر رقوم و گود

 .شود می پرداخت خاکبرداری های ردیف برابر گودبردای . هزینه05
 انجام کارفرما دستورکار با آن بر اضافه و مشاور مهندس دستورکار طبق متر سانتی 01 تا حد در نباتی های خاک . برداشت01

 .شود می
 مدواد،  نوع نظر از یکسان شرایط در کنی کانال یا کنی پی خاکبرداری، محل از خاکریزها در مصرفی های خاک مورد . در07

 محاسدبه  مدالک  اسدت،  شده درج نقل و حمل فصل مقدمه جدول در که خاکبرداری و خاکریز ثقل بين مرکز فاصله کوتاهترین
 .بود خواهد حمل بهای پرداخت
 کارگداه  داخل در یا شود می حمل کارگاه خارج به که زاید مواد و ها خاک برای فصل، این در شده درج حمل های . ردیف0۸
 پرداختدی  مجددد،  باراندازی و انباشتن )دپوکردن(، بارگيری برای دیگر، عبارت شود. به می پرداخت بار یک شود، تنها می جا جابه

 . گرفت نخواهد صورت

 برداشته متر سانتی 05 تا خاکریز بستر نباتی خاک که حالتی در یا شده کوبيده طبيعی زمين در جانشين خاک . ضخامت01
 اصدالحی،  آشتو روش به کوبيدگی درصد 11 برای متر، سانتی 9 برابر اصالحی، آشتو روش به کوبيدگی درصد ۸5 برای شود، می
 هدای  پروفيدل  به اضافه و تعيين متر، سانتی 7 برابر اصالحی، آشتو روش به بيشتر و کوبيدگی درصد 15برای  و متر سانتی 5 برابر

 برداشدت  نبداتی  خاک گيرد. اگر نمی صورت پرداختی موردی هيچ در شده، اعداد تعيين بر شود. مازاد می پرداخت شده برداشت
 فرو بابت از پرداختی شود. هرگونه می محاسبه پيشگفته های درصد اندازه 11 باشد، متر سانتی 05 از بيشتر خاکریز بستر از شده
 کند. منظور خود پيشنهادی قيمت در را آن موظف است پيمانکار و گيرد نمی صورت خاکریز بستر در مصالح نوع هر رفتن
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 مصدرف،  محدل  تدا  برداشدت  محل از کيلومتر یک فاصله تا خاکی عمليات های قيمت در مصرفی، آب حمل و تهيه . بهای21
 شدده  کوبيدده  خاک مترمکعب در ليتر 021 مبنای بر آن بهای باشد، کيلومتر یک بر مازاد حمل فاصله هرگاه .است شده منظور
 بدرای  مصرفی آب حمل شود. بهای می پرداخت نقل و حمل فصل در شده بينی پيش ماسه(، از ردیف و خاک مخلوط یا و )خاک

 ليتر 011 مبنای بر خشک بادی ماسه برای و ليتر، 211 مبنای بر مرطوب ماسه بادی برای ليتر، 91 مبنای بر سنگی خاکریزی
 مترمکعدب  درصدد  05 معدادل  مترمربع هر برای خاکریزها بستر کوبيدن برای شود. می محاسبه کوبيده شده حجم مترمکعب در

 به نياز که دار آب و لجنی های زمين در اول، در قشر بادی ماسه مصرف شود. برای می پرداخت اساس آن بر آب حمل و محاسبه
 .شود نمی پرداخت آب حمل باشد، نمی آب

 

 کانال کنی و گودبرداری رداری، صورتجلسه حمل به محل مصرف یا محل دپو مصالح حاصل از عملیات خاکب -7جدول  
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100191010 
متر  51لجن برداری با هر وسيله مکانيکی و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 

 از مرکز ثقل برداشدت و تخليه آن.
 095،111 مترمکعب

100191012 
آن تا فاصله برداشت خاک نباتی با هر وسيله مکانيکی و حمل مواد حاصله از 

 متر از مرکز ثقل برداشدت و توده کردن. 51
 22،911 مترمکعب

100191210 
متر از مرکز  51و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  Iخاکبرداری در زمين نوع 

 ثقل برداشدت و توده کردن.
 11،511 مترمکعب

100191212 
متر از  51و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  IIخاکبرداری در زمين نوع 

 مرکز ثقل برداشدت و توده کردن.
 001،111 مترمکعب

100191219 
متر از  51و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  IIIخاکبرداری در زمين نوع 

 مرکز ثقل برداشدت و توده کردن.
 050،511 مترمکعب

100191210 
متر از  51و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  IVخاکبرداری در زمين نوع 

 مرکز ثقل برداشدت و توده کردن.
 019،111 مترمکعب

100191215 
متر از  51و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  Vخاکبرداری در زمين نوع 

 مرکز ثقل برداشدت و توده کردن.
 290،511 مترمکعب

100191211 
متر از  51و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  VIخاکبرداری در زمين نوع 

 مرکز ثقل برداشدت و توده کردن.
 271،111 مترمکعب

100191217 
متر از  51و حمل مواد حاصله از آن تا فاصله  VIIخاکبرداری در زمين نوع 

 مرکز ثقل برداشدت و توده کردن.
 929،111 مترمکعب

100191910 
( و حمل مواد حاصله از آن VIIتا نوع  Iپی کنی در هر نوع زمين )زمين نوع 

 متر از مرکز ثقل برداشدت و توده کردن. 51تا فاصله 
 907،111 مترمکعب

100191912 
های مختلف به هر عرض کف و عمق و در هر نوع زمين،  کانال کنی به شکل

 ثقل برداشدت و توده کردن.متر از مرکز  51حمل مواد حاصله از آن تا فاصله 
 012،111 مترمکعب

100191010 
های توده  بارگيری مواد حاصل از عمليات خاکی )خاک، سنگ و لجن( یا خاک

 شده و تخليه آن )صرفا برای یک بار(.
 71،111 مترمکعب

100191510 
پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، پی کنی، کانال کنی و گودبرداری، که در 

 تعيين شده دپو شده باشند با هر ضخامت.های  محل
 ۸،711 مترمکعب

100191110 
خاکبرداری از قرضه در هر نوع زمين جهت مصرف در خاکریزی )خاکی و 

 سنگی( بارگيری، حمل تا یک کيلومتر و باراندازی.
 012،111 مترمکعب

100191710 
ها با  آن ها و مانند تسطيح، آبپاشی و کوبيدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه

 متر. سانتی 05درصد به هر روش، تا عمق  15تراکم کمتر از 
 0،591 مترمربع

100191712 
ها با  ها و مانند آن تسطيح، آبپاشی و کوبيدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه

 متر. سانتی 05درصد به هر روش، تا عمق  011تا  15تراکم 
 5،191 مترمربع

100191719 
ها با  ها و مانند آن کوبيدن بستر خاکریزها یا کف ترانشهتسطيح، آبپاشی و 

 متر. سانتی 05درصد به هر روش، تا عمق  011تراکم 
 ۸،101 مترمربع

100191۸10 
پخش، آبپاشی، تسطيح، پروفيله کردن، رگالژ و کوبيدن قشرهای خاکریزی و 

 درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات. 15توونان، با تراکم کمتر از 
 5۸،111 مترمکعب

100191۸12 
پخش، آبپاشی، تسطيح، پروفيله کردن، رگالژ و کوبيدن قشرهای خاکریزی و 

 درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات. 011تا  15توونان، با تراکم 
 70،011 مترمکعب
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100191۸19 
کوبيدن قشرهای خاکریزی و پخش، آبپاشی، تسطيح، پروفيله کردن، رگالژ و 

 درصد به هر ضخامت مطابق با مشخصات. 011توونان، با تراکم 
 ۸7،111 مترمکعب

100191۸10 
و کوبيدن قشرهای خاکریزی سنگی،  پاشی، تسطيح، پروفيله کردنپخدش، آب

 به هر ضخامت مطابق با مشخصات فنی کار با انجام آزمایش بارگذاری صفحه.
 90،011 مترمکعب

100191110 
تهيه ماسه بادی، بارگيری، حمل تا یک کيلومتر، باراندازی در محل مصرف و 

 .اجرای آن
 291،511 مترمکعب

 0۸،011 مترمکعب اختالط دو یا چند نوع مصالح. 100190110
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آوری و دفع  زهکشی، جمعفصل چهارم . 

 های سطحی آب
 20صفحه: 

 

 
 

 های سطحی آوری و دفع آب فصل چهارم . زهکشی، جمع

 مقدمه
 
 :است زیر های قسمت شامل زیرزمينی های کننده جمع و ها زهکش گذاری لوله عمليات. 0
 . الزم برداری نقشه کارهای انجام و نياز مورد حریم در زهکش ترانشه مسير تسطيح و کردن تميز. 0-0
 . شده مشخص عرض و عمق با( لجنی های زمين استثنای به) زمين نوع هر در ترانشه حفر .0-2
 . ترانشه داخل در آن نصب و ترانشه کنار طول در زهکش های لوله توزیع و تخليه .0-9

 . خارجی مواد هرگونه ورود از لوله داخل حفاظت. 0-0
 (.بتنی یها لوله مانند) دارد وجود کار این به نياز که مواردی در اتصاالت بندکشی اجرای و مالت تهيه. 0-5
 . هالوله روی و اطراف زیر، برای مشخصات طبق شده بندی دانه فيلتر مصالح پخش و ریختن. 0-1
 وگيریجل ورمنظ به ها لوله روی متر سانتی 91 ارتفاع تا اول مرحله در حفاری عمليات از حاصل های خاک با خاکریزی. 0-7

 . اضافی های خاک پخش و نظر مورد تراز تا مجدد خاکریزی و زهکش های لوله شدن جا جابه از
 . لزوم مورد عمليات سایر و لوله داخل احتمالی گرفتگی رفع و شستشو و آزمایش. 0-۸
 :است زیر های قسمت شامل لوله بدون زیرزمينی های کنندهجمع و ها زهکش اجرای عمليات. 2
 . الزم برداری نقشه کارهای انجام و نياز مورد حریم در زهکش ترانشه مسير تسطيح و کردن تميز. 2-0
 . شده مشخص ترانشه عرض و عمق با( لجنی های زمين استثنای به) زمين نوع هر در ترانشه حفر .2-2
 . شده مشخص کد تا مشخصات طبق شده بندی دانه فيلتر مصالح پخش و ریختن .2-9
 . اضافی های خاک پخش و نظر مورد تراز تا فيلتر مصالح روی حفاری عمليات از حاصل های خاک با خاکریزی .2-0
 خرطومی مشبک، سی وی پی پالستيک، جنس از هایی لوله از است عبارت زهکش سبک های لوله از منظور فصل این در. 9

 . قيری فيبر و آلومينيومی موجدار مشبک،
 مشبک سيمانی، سفال، سيمانی، آزبست جنس از هایی لوله از است عبارت زهکش سنگين های لوله از منظور فصل این در .0
 . فلزی موجدار و فلزی
 نگردیدده  منظدور  فيلتدر  مصدالح  تهيه هزینه فصل این 100101210و  101101012، 101101010 های�ردیف بهای در. 5
 مصدرف  مدورد  مصدالح  حجم اساس بر و جداگانه طور به فصل این 100101010 اساس ردیف بر فيلتر مصالح تهيه هزینه. است

 . شود می پرداخت
 ثقدل  مرکدز  از کيلدومتر  یدک  فاصدله  تا حمل و بارگيری و فيلتر مصالح تهيه هزینه 100101010 ردیف واحد قيمت در  .1

 0 هر ازای به کند، تجاوز کيلومتر یک از فيلتر مصالح حمل فاصله هرگاه .است شده منظور باراندازی، و مصرف لمح تا برداشت
 فصدل حمدل و نقدل    از مدورد  حسب بر اضافی حمل هزینه و شده گرفته نظر در فيلتر مصالح مترمکعب 0/0 عمليات مترمکعب
 . شود می پرداخت
 حمل و بارگيری و ای رودخانه مصالح با مشخصات طبق زهکشی مصالح تهيه هزینه 100101012 ردیف واحد قيمت در  .7

 کند، تجاوز کيلومتر یک از حمل فاصله هرگاه .است شده منظور باراندازی، و مصرف محل تا تهيه محل از کيلومتر یک هفاصل تا
 .شود می پرداخت فصل حمل و نقل های ردیف از مورد حسببر حمل اضافی هزینه

 . است کارفرما تحویلی مصالح جزء زهکش های لوله فصل، این 101101012 و 101101010 های ردیف در. ۸

 دراسدت.   هترانشد  مسدير  کردن زتمي و نمودن دهاآم از سپ زمين متوسط رقوم با ترانشه کف اختالف ترانشه، عمق مالک. 1

نظر  در خاکبرداری مازاد حجم و کار سختی به مربوط های هزینه متر 2 از بيش های عمق در عمليات اجرای به مربوط های ردیف

 . شد نخواهد پرداخت اضافی وجه بابت این از و شده گرفته
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 25صفحه: 

 

 
 

 دیدواره  حفاظدت  و نباشدد  ميسر قائم جدار با کانال حفر امکان ،(خاک کيفيت و نوع نظير) فنی دالیل به که صورتی در .01
 امکان اگر و گردد می پرداخت جداگانه صورت به بندی قالب فصل در مربوط های ردیف از عمليات این بهای باشد ضروری ترانشه

 100101910 ردیدف  از اضدافی  خداکریزی  و خداکبرداری  عمليدات  حجدم  اضدافه  باشد، ميسر دار شيب صورت به اجرای ترانشه
 . شود نمی پرداخت بست چوب هزینه صورت در این و گردد می پرداخت
 پيشدنهاد  بدا  ،نباشد مناسب شیزهکهای  لوله روی مجدد خاکریزی برای حفاری عمليات از حاصل خاک که صورتی در. 00
 و ماشدين محاسدبه   با کیخا عمليات فصل در مربوط یها ردیف از خاکریزی مناسب خاک تامين بهای کارفرما، تصویب مشاور و
 خواهدد  محاسبه حمل و نقل فصل های ردیف طبق شده تعيين نقاط به نامناسب مازاد ایه خاک حمل هزینه و شود می پرداخت

 .شد
 حفر عمليات یا و زیرزمينی های زهکش ترانشه حفر عمليات مسير طول از قسمتی به 100101510 ردیف در بها اضافه .02

 حضدور  بدا  که بندی طبقه و شده اجرا های نقشه و عمليات اجرای جلسه صورت براساس و دارد قرار لجنی های زمين در که لکانا
 . گيرد می تعلق گردد، می تنظيم پيمانکار و نمایندگان مشاور

 و بانتخا فنی مشخصات در شده معرفی استانداردهای با مطابق بایستی می عميق های زهکش در استفاده مورد های لوله .09
 و کارفرمدا مشداور   اطالع به را مراتب است موظف پيمانکار استانداردها این با مطابقت عدم صورت در .گردد تهيه کارفرما توسلط
 تایيدد مشداور   هب بایستی می مذکور استانداردهای رعایت نظر از نيز گردد خریداری پيمانکار توسط ها لوله که درصورتی و برساند
 برسد.
 و عميدق هدای   زهکش احداث و ایجاد به مربوط که فصل این 100101210و  101101012، 101101010 های�ردیف .00
 تعيين درصدهای زیر شرح به گردد انجام آمده وجود به های دیدگی آسيب ترميم برای تاعملي که صورتی در ،باشد می سطحی
 :گردد می پرداخت ردیف از شده

 فيلتدر  مصدالح  و لولده  تهيده  هزینه بدون که فيلتر مصالح اصالح شامل که جزئی های دیدگی آسيب ترميم صورت در. 00-0
 . شد خواهد پرداخت و محاسبه فوق های ردیف از درصد 21 باشد، می

 مصالح و لوله تهيه هزینه بدون که دیده آسيب های لوله جایگزینی شامل که کلی های دیدگی آسيب ترميم صورت در. 00-2
 . شد خواهد پرداخت و محاسبه فوق های ردیف از درصد 51 باشد، می فيلتر

 مسدير  طدول  در آب تراز زیر در کانال مقطع سطح ضرب حاصل از 100101512 ردیف در پرداخت قابل عمليات حجم .05
 آید. می دست به عمليات

 عمليدات  هزینده  نظدر  از کده  اطالعداتی  ندوع  هدر  کلی بطور و ها آن تهيه منبع همچنين و مصرفی مصالح فنی مشخصات .01

یدا   فندی  مشخصدات  در بایدد  باشدد،  داشدته  آگاهی آن به نسبت قيمت پيشنهاد ارائه برای پيمانکار است الزم و بوده موثر اجرایی

 .شود درج پيمان پيمان به منضم های نقشه
 اضدافه  یا کسر بابت این از و باشد متر ميلی 1/0 تا تواند می فصل این های ردیف در شده درج های ضخامت رواداری حدود .07

 .شد نخواهد منظور بهایی

 ملی استاندارد براساس فصل این های ردیف موضوع رسی، بند آب ژئوسنتتيک و ها ژئوکامپوزیت فنی مشخصات است الزم .0۸

: 2 قسمت -اتصاالت  داخلی ساختار مقاومت تعيين روش - وابسته محصوالت و ها ژئوتکستایل" عنوان با 7700-2 شماره به ایران

 .باشد شده تایيد و کنترل "ها ژئوکامپوزیت

ایدن   هدای  ردیدف  در نصدب  اضافی ادوات و صعوبت کاری، سوراخ خوردگی، چين پرت، پوشانی، هم بابت ای هزینه گونه . هيچ01

فندی   مشخصدات  طبدق  تپانچه وسيله به بست از استفاده صورت در. گردد نمی پرداخت است شده ذکر صراحت به آنچه جز فصل

 ردیدف  از جداگانده  مشداور  مهنددس  تایيدد  بدا  آن، بهدای  فصدل،  ایدن  هدای  ردیدف  موضدوع  ژئوسدنتتيک  محصدوالت  نصب جهت

 .گردد می پرداخت 100110210
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 ضدرایب  اعمدال  بدا  سداله  021( LTDS) نهدایی  کششدی  مقاومدت  تعيين مبنای ژئوگرید، اجرای به مربوط های ردیف . در21

، AASHTOدسدتورالعمل   براسداس  و کارفرمدا  تایيدد  مدورد  و معتبدر  آزمایشدگاه  یک حداقل توسط که است توليدکننده کاهشی

BS۸111 یا NCMA باشد شده تایيد و کنترل. 

 اسدتانداردهای  الزامدات  حدداقل  مطابق فصل حاضر های ردیف موضوع ژئوسنتتيک، محصوالت فنی مشخصات است الزم .20

 :باشد ذیل جدول در مندرج
 

 استاندارد ژئوسنتتیک نوع

 INSO 055۸2 (HDPE) باال چگالی با اتيلن پلی جنس از ژئوممبرین

 GRI-GM07 (LLDPE) خطی سبک اتيلن پلی جنس از ژئوممبرین

 ZTV-ING (VLDPE) سبک خيلی اتيلن پلی جنس از ژئوممبرین

 BS EN 09100 بيشتر و متر ميلی 2 ضخامت با (PVC) کلراید وینيل پلی جنس از ژئوممبرین

 ASTM-D7071 متر ميلی 5/0تا  متر ميلی 25/1 ضخامت با (PVC) کلراید وینيل پلی جنس از ژئوممبرین

 GSI ژئونت و ژئوتکستایل ژئوکامپوزیت،

 

 توسدط  اجرا حين خاکریز نوع با متناسب نصب هنگام آسيب کاهشی ضریب ژئوگریدها، به مربوط های ردیف پرداخت در .22

 (LTDS)نهدایی  کششدی  مقاومدت  محاسبه در و شده تعيين ASTM D5۸0۸ استاندارد طبق کارفرما تایيد مورد معتبر آزمایشگاه
 .شود می تکرار مشاور مهندس نظر با خاکریز نوع تغيير صورت در آزمایش این شود، می اعمال ساله 021

 و باشدد  برابر جهت دو هر در آن کششی مقاومت که است ژئوگریدی گروه، این های ردیف در سویه دو ژئوگرید از منظور. 29

 مقاومدت  ولدی  بدوده  کششی مقاومت دارای جهت دو در که است ژئوگریدی گروه، این های ردیف در سویه تک ژئوگرید از منظور

 افدزایش  بدرای  دوسدویه  ژئوگریددهای  درخصدوص  100101119 بهای اضافه. باشد دیگر جهت از بيشتر یک جهت در آن کششی

 .شود می اعمال بار یک تنها جهت، دو در مقاومت
 (LTDS) ساله 021 نهایی کششی مقاومت دارای که سویه دو ژئوگرید مترمربع یک برای یادشده ردیف مقدار مثال عنوان به

 .بود خواهد( 91-5/)5=5 برابر باشد متر بر کيلونيوتن 91 ميزان به جهت دو در 
 آن بهای ،نباشد فصل این های ردیف در مندرج مشخصات برابر فنی مشخصات و نقشه طبق ژئوممبرین ضخامت چنانچه. 20

 .شود می پرداخت و محاسبه ضخامت، کاهش یا افزایش تناسب به
 بهای نباشد، فصل این های ردیف در مندرج مشخصات برابر مصرفی رسی بند آب ژئوسنتتيک و ژئوتکستایل وزن چنانچه. 25

 .شود می پرداخت و محاسبه وزن، کاهش یا افزایش تناسب به آن
ای که حداقل یک محصول ژئوسنتتيک در بدين   )مجموعه ساخته شده و مونتاژشده ها ژئوکامپوزیت از استفاده صورت در. 21

 ای جداگانه ردیف ها، الیه از یک هر واحد بهای برای که فنی، مشخصات و نقشه طبق دهنده آن وجود داشته باشد( اجزای تشکيل

 بده  هدا  الیده  اتصدال  های هزینه جبران جهت و گردد می پرداخت مربوط ردیف از مورد حسب الیه هر هزینه است، شده بينی پيش

 .شود می پرداخت جداگانه 100101105 ردیف بهای کارخانه، در توليدکننده توسط یکدیگر
 11 از بديش  هدای  بيشد  در ها ژئوکامپوزیت و ها ژئوممبرین اجرای جهت ها، نقشه و فنی مشخصات مطابق که صورتی در. 27

 ردیدف  بهدای  اضدافه  باشدد،  داشدته  وجدود  مخصدوص  پالسدتيکی  دیسدک  مانندد  نصب، تجهيزات و وسایل از استفاده لزوم ،درجه

 .گردد می منظور 100101101
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100101010 
متر با  ميلی 251های سبک زهکش تا قطر  های عميق با لوله اجرای زهکش

 متر. 2متر و عمق تا  سانتی 11ترانشه به عرض تا 
 297،111 مترطول

100101012 
متر با  ميلی 251های سنگين زهکش تا قطر  های عميق با لوله اجرای زهکش

 متر. 2متر و عمق تا  سانتی ۸1ترانشه به عرض 
 901،111 مترطول

100101210 
 11های زهکش با ترانشه به عرض  های زیرزمينی بدون لوله اجرای زهکش 

 متر. 2متر و عمق تا  سانتی
 01۸،111 مترطول

100101910 
که عمق  100101210و  100101012 ،100101010های  بها به ردیف اضافه

متر باشد، به ازای هر متر اضافه عمق )کسر یک متر به  2ترانشه بيش از 

 شود(. تناسب حساب می
 17،111 مترطول

100101912 
در  100101210و  100101012 ،100101010های  بها به ردیف اضافه

ها باشد، به ازای  های مذکور در ردیف صورتی که عرض ترانشه بيش از عرض

 متر اضافه عرض. سانتی 91هر 
 11،711 مترطول

100101919 
در  100101210و  100101012 ،100101010های  بها به ردیف اضافه

 های لجنی صورت گيرد. صورتی که عمليات در زمين
 92،011 مترطول

100101910 
 ،100101010های  خاکبرداری اضافی ناشی از حفر دیواره ترانشه در ردیف

دار که به علت جنس زمين  به صورت شيب 100101210و  100101012

 ناپذیر باشد، برحسب حجم خاک اضافی برداشته شده. اجتناب
 001،511 مترمکعب

100101010 
های  زهکشبندی شده برای مصرف در  تهيه و حمل مصالح قشر فيلتر دانه

 سطحی و عميق.
 119،111 مترمکعب

100101012 
اجرای مصالح زهکشی  تهيه، بارگيری، حمل تا یک کيلومتر، پخش، تسطيح و

 .طبق مشخصات
 957،511 مترمکعب

100101510 
های لجنی  که عمليات در زمين در صورتی 100101012بها به ردیف  اضافه

 صورت گيرد.
 ۸1،711 مترمکعب

100101512 
و  100101210، 100101012، 100101010های  بها به ردیف اضافه

های زیرزمينی انجام شود  در صورتی که عمليات در زیر تراز آب 100101012

 و استفاده از پمپ برای تخليه آب الزم باشد.
 00۸،111 مترمکعب

100101110 
کننده خاک دارای  سویه مسلح استر تک تهيه و اجرای ژئوگرید از جنس پلی

و  0بزرگتر از  pHدر محيط خاکی )با  ساله 021�(LTDS)مقاومت نهایی 

 .kN/m 21( به ميزان 1کوچکتر از 

 272،511 مترمربع

100101112 

استر دو سویه دارای مقاومت نهایی  تهيه و اجرای ژئوگرید از جنس پلی

(LTDS) 021  با( ساله در محيط خاکیpH  به 1و کوچکتر از  0بزرگتر از )

  kN/m 5ميزان 

 212،111 مترمربع

100101119 
 kN/m 5به ازای هر  100101112و  100101110های  بها به ردیف اضافه

 ساله. 021�(LTDS)افزایش در مقاومت کششی نهایی 
 90،211 مترمربع

100101110 

ژئوگرید  که درصورتی 100101112و  100101110های  بها به ردیف اضافه

 0کوچکتر از  pHاسيدی با  یا محيط 1بزرگتر از  pHدر محيط قليایی با 

 استفاده شود.

 ----- مترمربع

 
  



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

آوری و دفع  زهکشی، جمعفصل چهارم . 

 های سطحی آب
 2۸صفحه: 

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100101115 
متراژی که در نما  برای Wrap- aroundبها نصب ژئوگرید در نماهای  اضافه

 شود. دیده می
 ----- مترمربع

100101111 
 اتيلن سنگين تهيه و اجرای ژئوممبرین )زمين غشا( از جنس پلی

(High Density Poly Ethylene)�متر. یک ميلی به ضخامت به 
 511،511 مترمربع

100101117 
اتيلن سبک خطی  تهيه و اجرای ژئوممبرین )زمين غشا( از جنس پلی

(Linear Low Density Poly Ethylene)  متر. به ضخامت یک ميلی 
 501،511 ترمربعم

10010111۸ 
 خيلی سبک  اتيلن تهيه و اجرای ژئوممبرین )زمين غشا( از جنس پلی

)Very Low Density Polyethylene�(متر. به ضخامت یک ميلی 
 0،071،111 مترمربع

100101111 
 تهيه و اجرای ژئوممبرین )زمين غشاء( از جنس پلی وینيل کلراید

)Poly Vinyl Chloride(  متر.  ميلی5/0به ضخامت 
 112،511 مترمربع

100101101 
 زمين) پروپيلن پلی یا استر پلی جنس از بافته ژئوتکستایل اجرای و تهيه

 .02۱ حداکثر کرنش و مترطول بر نيوتن کيلو 011 کششی مقاومت با( پارچه
 909،511 مترمربع

100101100 
 مقاومت در افزایش کيلونيوتن 51 هر ازای به 100101101 ردیف به بها اضافه

 (.شود می محاسبه تناسب به کيلونيوتن 51کسر) کششی
 09،111 مترمربع

100101102 
 گرم 211 وزن به استر پلی جنس از سوزنی نبافته ژئوتکستایل اجرای تهيه و

 .مترمربع هر در
 ۸0،011 مترمربع

100101109 
 211 وزن پروپيلن به پلی جنس از سوزنی نبافته ژئوتکستایل اجرای تهيه و

 .مترمربع هر در گرم
 000،511 مترمربع

100101100 
 111 وزن پروپيلن به پلی جنس از ترموباند نبافته ژئوتکستایل اجرای و تهيه

 .مترمربع هر در گرم
 221،111 مترمربع

100101105 
 هر ازای به ژئوسنتتيک محصوالت سایر نبافته به ژئوتکستایل کاری الیه

 .کاری الیه مترمربع
 01،۸11 مترمربع

100101101 
 صورتی در ها ژئوکامپوزیت و ها ژئوممبرین اجرای و تهيه های ردیف به بها اضافه

 .شوند نصب افق به نسبت درجه 11 از بيش شيب با های دیواره در که
 09۸،111 مترمربع

100101107 
 شبکه یک و ژئوتکستایل دوالیه از متشکل زهکش ژئوکامپوزیت اجرای و تهيه

 .عمودی سطوح زهکشی جهت متر سانتی 21 عرض به ژئونت
 001،511 مترطول

10010110۸ 

 عرض افزایش متر سانتی 01 هر ازای به 100101107 ردیف به بها اضافه

 01 کسر) متر سانتی 01 تا متر سانتی 21 بر مازاد زهکش ژئوکامپوزیت

 (.شود می محاسبه تناسب به متر سانتی

 97،911 مترطول
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 سازی و نگهداری خاک سپرکوبی، پایدار. حفاری،  فصل پنجم

 مقدمه
 
 های ردیف از استفاده با ساخته پيش بتنی سپرهای ریزی بتن و( آرماتوربندی) ميلگردگذاری ميلگرد،تهيه  بندی، قالب بهای. 0
 .شود می پرداخت بها فهرست این های یر فصلسا در وطمرب

 کارهدای  فصدل  از، 100011919 ردیدف  طبدق  ماندد،  مدی  باقی کار در که فلزی سپر تهيه بهای 100151210 ردیف در  .2
 .شد خواهد پرداخت سنگين فوالدی
 هبد  زیفلد  سدپرهای  مدورد  در و باشند جوش بدون و یکپارچه صورت به استاندارد های طول اساسبر باید فلزی، سپرهای. 9
 و اتصداالت  تعدداد  حداقل با مورد برحسب بعدی قطعات و استاندارد طول به سپر قطعه اولين باید استاندارد، از طول يشب طول

 منظور ها قيمت در طول، افزایش برای سپرها قطعات اتصاالت و جوشکاری برشکاری، هزینه. گيرند استفاده قرار مورد جوشکاری
 .است شده
 اسدت  شدده  سداخته  مشاور دستورکار یا نقشه طبق که آن طول از کمتر رود، می فرو زمين در که فلزی سپر طول هرگاه. 0
 بهای درصد 91دل معا است، گرفته قرار طبيعی زمين از خارج که سپر از قسمت آن کوبيدن و حمل بارگيری، بهای بابت باشد،
 های مربوط قيمت در شده، کوبيده سپرهای طول اضافه بریدن هزینه. شد خواهد پرداخت کوبيدن و حمل و بارگيری های ردیف
 .است شده منظور
. اسدت  کيلدوگرم  022 مربعمتر هر تقریبی وزن با و متر 02 تا عمق به فلزی سپر کوبيدن برای 100151210 ردیف بهای. 5

 .گيرد می تعلق زمين در فلزی سپر شده کوبيده عمق یادشده، به ردیف بهای
 زمدين  بدا  سپر اصطکاک سطح مترمربع دو سپرکوبی، مترمربع یک از منظور بتنی یا فلزی از اعم سپرکوبی های ردیف در .1
 .است
 صددمه  سدپر  یا شود منحرف کوبيدن موقع سپر، امتداد پيمانکار، طرف از مشخصات رعایت عدم و قصور علت به چنانچه. 7
 بدرای  پرداختی گونه هيچ. شود انجام سپرکوبی مشخصات، و نقشه طبق مجددا و شوند کشيده بيرون باید سپرهای مزبور، ببيند،
 است. پيمانکار عهده به مزبور های هزینه و آمد نخواهد عمل به سپرها، گونه این بيرون آوردن و کوبيدن تهيه،
 .شود نمی پرداخت اضافی وجه گونه هيچ باشد، دیده صدمه کوبيدن اثر در که نوع، هر از سپرها ترميم و بریدن هزینه بابت. ۸
 های ردیف براساس حمل بهای کند، تجاوز متر 51 از حفاری از حاصل مصالح حمل فاصله چنانچه حفاری، های ردیف در. 1
 .شود می پرداخت حمل و نقل، در فصل شده درج

 بيندی  پديش  مربوط های ردیف قيمت در فاصله هر به کوبيدن، محل تا ساخت محل دپوی از بتنی سپرهای حمل هزینه. 01
 .است شده
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 0011سال   -های شهری  پل
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 شورای فنی شهرداری تهران

حفاری، سپرکوبی، فصل پنجم . 

 سازی و نگهداری خاک پایدار
 91صفحه: 

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100151010 
 21های سنگی و سخت به قطر تا  زنی عمودی در بتن و زمين حفاری و گمانه

 متر. 9متر به هر منظور برای عمق تا  ميلی
 5،170،111 مترطول

100151012 
 51های سنگی و سخت به قطر تا  زنی عمودی در بتن و زمين حفاری و گمانه

 متر. 9متر به هر منظور برای عمق تا  ميلی
 1،1۸5،111 مترطول

100151210 
کار، استقرار در محل بارگيری و حمل سپر فلزی به ابعاد مختلف تا پای 

متر، در حالتی که سپر در محل کوبيده شده  02کوبی و کوبيدن تا عمق سپر

 باقی بماند.
 0،1۸7،111 مربعمتر

100151212 
، سپرکوبی، استقرار در محل کارحمل تا پای  ،سپر فلزی به ابعاد مختلف تهيه

 متر و خارج کردن سپر. 02کوبيدن آن تا عمق 
 2،209،111 مربعمتر

 5۸5،511 مربعمتر .خارج کردن سپر فلزی 100151219

100151910 
کيلوگرم  211های نرم و پر کردن آن با بتن به عيار  کندن چاه در زمين

 .ها سيمان در مترمکعب برای تقویت پی دیوارها و پایه پل
 5،570،111 مترمکعب

100151010 
بارگيری سپر بتنی مسلح به ابعاد مختلف، حمل از دپوی محل ساخت، 

 متر. 1استقرار در محل سپرکوبی و کوبيدن آن به عمق تا 
 2،7۸2،111 مترمربع

100151510 
تهيه مصالح، ساخت ميل مهار دنده شده از هر نوع ميلگرد با واشر و مهره 

انتهایی به هر شکل و اندازه و کار گذاشتن آن در مربوط، صفحه باربر و گيره 

 ریزی. های الزم قبل از بتن محل
 221،111 کيلوگرم

 9،071،111 دفعه زنی در محل چال. استقرار دستگاه چال 100151512

100151519 
 01متر و عمق تا  ميلی 71زنی در زمين آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  چال

 متر.
 0،007،111 مترطول

100151510 
متر برای عمق  ميلی 71زنی در زمين آبرفتی به روش دورانی به قطر تا  چال

 متر. 25متر تا عمق  01مازاد بر 
 0،079،111 مترطول

 5،091،111 مترطول متر به هر عمق. ميلی 51زنی در بتن مسلح به قطر تا  چال 100151515

100151511 
، به ازای هر یک 100151515تا  100151519های  بها به ردیف اضافه

 متر که به قطر حفاری اضافه شود. ميلی
 1/5 درصد

100151517 
، در صورتی که زاویه 100151515تا  100151519های  بها به ردیف اضافه

درجه باشد به ازای هر  0۸1و تا  5حفاری چال نسبت به شاقول بيش از 

 درجه. 5درجه مازاد بر 
 1/۸ درصد

 0،157،111 چال های گوناگون برای تزریق. سازی چال با عمق آماده 10015151۸

 9۸2،111 دفعه جاگذاری مسدود کننده مکانيکی، برای تزریق سيمان. 100151511

100151501 
ها در صورتيکه زاویه چال  کنندههای جاگذاری مسدود بها نسبت به ردیف اضافه

درجه افزایش نسبت  درجه باشد، به ازای هر یک 0۸1تا  5نسبت به شاقول از 

 به شاقول.
 0 درصد

100151500 
های گوناگون و با هر  تزریق هر قطعه چال به روش از پایين به باال در عمق

 زاویه انحراف.
 2،510،111 ساعت

 2،۸22،111 مترمکعب مالت پر کردن چال با مالت در هر عمق و با هر زاویه. 100151502

100151509 
های آبرفتی، چنانچه زمين آبرفت از  زنی در زمين چالهای  بها به ردیف اضافه

 دانه مانند قطعه سنگ و قلوه سنگ باشد. جنس آبرفت درشت
 ----- درصد
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 شورای فنی شهرداری تهران

 عمليات احداث وفصل ششم . 

 یمرمت ابنيه سنگ 

 90صفحه:  

 

 
 

 . عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی فصل ششم

 مقدمه
 
 تدا  حمل و بارگيری و آب و سيمان ماسه، سنگ، مانند مصالح، تمام تهيه هزینه فصل، این های ردیف واحد های قيمت در. 0
 هزینده  سديمان،  مدورد  در. اسدت  شده منظور ها قيمت در باراندازی، و مصرف محل تا برداشت ثقل مرکز از کيلومتریلک  فاصله
 حمل هزینه کند، تجاوز کيلومتر یک از شده یاد مصالح حمل فاصله هرگاه. است شده منظور کيلومتر 91تا  تهيه محل از حمل
 کيلومتر مترمکعب ازای به دهنده تشکيل اجزای از یک هر برای نقل، های مربوط در فصل حمل و از ردیف مورد حسببر اضافی

 در شدده  درج هدای  ردیدف  براساس کارگاه، ثقل مرکز تا تهيه محل از سيمان کيلومتر 91بر  مازاد لحم هزینه. شود می پرداخت
 شود. می پرداخت و محاسبه نقل و حمل فصل
 چيده نما صورت به که گيرد می تعلق دیوار از سطحی به تنها سنگی، دیوارهای نماسازی بهای اضافه و نماسازی های ردیف. 2
 .باشد شده
 شود می پرداخت مربوط های ردیف از نما، های سنگ نمودن محسوب با سنگی بنایی حجم نمادار سنگی بنایی عمليات در .9

 .شود می پرداخت جداگانه مورد برحسب نيز، سنگی نماسازی بهای ای اضافهه فردی و
 در که است تراش تمام و تراش نيم سرتراش، سنگ به مربوط ترتيب به ،100111019تا  100111010 های ردیف بهای. 0
 .شد نخواهد پرداخت موارد این در نماسازی بهای اضافه یادشده، های ردیف های قيمت با پرداخت. شود انجام بنایی حجم تمام

 بنایی از فصل حمل و نقل قابل پرداخت است.  مصالح هزینه حمل مازاد بر یک کيلومتر. 5
 نظدر  در ماسده  مترمکعب 9/1 بنایی، عمليات مترمکعب یک هر در ماسه، کيلومتر یک بر مازاد حمل هزینه محاسبه برای .1
 .شود می گرفته
صدعوبت مترتدب، منظدور    سنگ در فصل حمل و نقل، هزینه افت و ریز و  کيلومتر یک بر مازاد حمل ردیف در بهای واحد. 7

 شده است.
 رفی،مص آب حجم بعدی، های پاشی آب و بنایی عمليات نوع هر برای آب، کيلومتر یک بر مازاد حمل هزینه محاسبه برای. ۸
 .شود می گرفته نظر در بنایی، عمليات مترمکعب یک هر برای ليتر 011معادل
 .شود یم محاسبه درز وجه یک مقطع سطح برحسب 100111710 و 100111511 های ردیف بهای. 1
 واحد یک یعنی 0:1 مالت مثال برای. است حجمی نسبت سيمان و ماسه اختالط برای ها مالت در شده داده های سبت. ن01
 در مدالت  مترمکعدب  در سديمان  کيلدوگرم  صدورت  بده  یادشده های نسبت ضمن در ماسه، حجم واحد 1 مقابل مان دريس حجم
 .است آمده فهرست کليات این در مربوط، جداول
 مرمدت  قسدمت  بر محيط مستطيل سطح) شود می انجام شده مرمت نماسازی سطح برای 100111110 ردیف رداخت. پ00

 ه(.شد
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 0،511،111 مترمکعب با سنگ قلوه. چينی سنگ 100111010

 2،027،111 مترمکعب الشه. با سنگ چينی سنگ 100111012

 911،111 مترمکعب .یا سنگ الشهسنگ  قلوه با (درناژ) ها پلسنگریزی پشت دیوارها و  100111019

 9،212،111 مترمکعب ریزی. های سنگی با استفاده از قلوه سنگ و یا الشه سنگ و دوغاب مرمت پی 100111010

 9،211،111 مترمکعب گالوانيزه و قلوه سنگ.تهيه، ساخت و نصب تور سنگ )گابيون( با تور سيمی  100111015

 0،001،111 مترمکعب تهيه، ساخت و نصب تور سنگ )گابيون( با تور سيمی گالوانيزه و سنگ الشه. 100111011

 9،011،111 مترمکعب در پی. 0:5بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان  100111210

 9،220،111 مترمکعب در پی. 0:0سيمان بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه  100111212

 9،915،111 مترمکعب در پی. 0:9بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سيمان  100111219

 771،511 مترمکعب های بنایی با سنگ الشه در پی، برای بنایی در دیوار. بها به ردیف اضافه 100111910

100111912 
الشه، بابت نماسازی با سنگ الشه های بنایی با سنگ  بها به ردیف اضافه

 موزائيکی.
 905،511 مترمربع

100111919 
های بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی با سنگ بادبر، با  بها به ردیف اضافه

 ارتفاع مساوی در هر رگ.
 111،511 مترمربع

100111910 
های بنایی با سنگ الشه وقتی کار به صورت تعمير  بها به ردیف اضافه

آبشستگی پی و پایه سنگی بوده و یکپارچگی بخش قدیم و جدید ضروری 

 باشد بر حسب حجم مرمت شده.
 917،511 مترمکعب

 0،129،111 مترمربع های بنایی با سنگ الشه، بابت نماسازی با سنگ سرتراش. بها به ردیف اضافه 100111915

 715،111 مترمکعب ها. پی برای رادیه و برید پلهای بنایی با سنگ الشه در  بها به ردیف اضافه 100111911

 1،111،111 مترمکعب .0:9بنایی با سنگ سر تراش و مالت ماسه سيمان  100111010

 1،001،111 مترمکعب .0:9بنایی با سنگ نيم تراش و مالت ماسه سيمان  100111012

 ----- مترمکعب .0:9بنایی با سنگ تمام تراش و مالت ماسه سيمان  100111019

100111510 
بها شامل بهای  های قوسی شکل )این اضافه بها برای بنایی در طاق پل اضافه

 متر است(. 01متر و خود  01های قوسی تا دهانه  چوب بست پل
 5۸0،511 مترمکعب

100111512 
که بنایی در انحنا  صورتی بها به عمليات بنایی سنگی خارج از پی، در اضافه 

 انجام شود.
 059،111 مترمکعب

100111519 

متر از تراز زمين  5بها برای هر نوع بنایی سنگی که در ارتفاع بيش از  اضافه

متر  01تا  5بها برای حجم بنایی واقع در ارتفاع  طبيعی انجام شود. این اضافه

بار و به همين ترتيب برای  متر دو 05تا  01بار، برای حجم بنایی واقع در  یک

 شود. بيشتر پرداخت میهای  ارتفاع

 021،111 مترمکعب

100111510 
آب زیرزمينی  تراز از تر نپایي بنایی عمليات هرگاه سنگی، های بنایی به بها اضافه 

 انجام شود و تخليه آب با پمپ در حين اجرای عمليات، الزامی باشد.
 911،511 مترمکعب

100111515 
که از مصالح سنگ الشه  صورتیهای بنایی با سنگ، در  کسربها به ردیف 

 های واقع در مسير استفاده شود. بری ترانشه حاصل از کوه
 5۸1،111- مترمکعب
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 0۸7،511 مترمربع های سنگی، با تمام عمليات الزم و به هر شکل. تعبيه درز انقطاع در بنایی  100111511

100111110 
های آسيب دیده و  مرمت نمای دیوارهای سنگی به صورت تخليه سنگ 

 جایگزینی با سنگ مرغوب و بندکشی مربوط.
 0،9۸9،111 مترمربع

 9،190،111 مترمربع .بازسازی و احيای درز انقطاع در دیوارهای سنگی  100111710

 ۸7،111 عدد .مترمکعب دسی 05تا  01تهيه سنگ مالون به حجم تقریبی   100111۸10

 ----- کيلوگرم های سنگی. تهيه و مصرف چسب سنگ برای مرمت سازه  100111110

100110110 
بهای کارهای بنایی با سنگ، برای هر نوع ابنيه فنی که حجم عمليات  اضافه

 مترمکعب باشد. 1ها برابر یا کمتر از  بنایی هر یک از آن
 111،511 مترمکعب
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 . اندود و بندکشی هفتمفصل 

 90صفحه:  

 

 
 

 یاندود و بندکش . هفتم فصل

 مقدمه 

 

پرداخدت   یا هدا، وجده اضدافه    آن یرو یو بتن مسلح بده منظدور انددودکار    یاز سطوح بتن ريکردن سطوح )غ یزخم ی. برا0

 شود. ینم

متدر   0/1کده هدر کددام از     ییهدا  خواهد شد و سطح سوراخ یريشود، اندازه گ یم یکه بندکش ییسطح نها ها، ی. در بندکش2

 .کسر نخواهد شد یمربع کمتر باشد، از سطح بندکش

مربوط منظدور   یها فیرد متيدر ق ،یپاش آب نيو همچن یکار و درآوردن مالت اضاف ریکردن سطح ز زيتم ها، یندکش. در ب9

 شود. یپرداخت نم یا اضافه نهیبابت هز نیشده است و از ا

 شود. یکار در نظر گرفته م یپا یعيطب نيمحاسبه ارتفاع، متوسط تراز زم ی. مبنا0 

 نده یو حمل مصالح به هر فاصله تدا محدل مصدرف در نظدر گرفتده شدده اسدت و هز        هيته نهیهز ،فصل نیا یها فی. در رد5 

 شود. یپرداخت نم یا جداگانه

واحدد   کید  یعنی 0:9 مثال مالت یاست. برا ینسبت حجم مانياختالط ماسه و س یها برا داده شده در مالت یها . نسبت1 

در مترمکعدب مدالت در    مانيسد  لدوگرم يشده بده صدورت ک   ادی یها واحد حجم ماسه، در ضمن نسبت 9در مقابل  مانيحجم س

 فهرست آمده است. نیا اتيجدول مربوطه در کل
 تدرک ( آن نظدایر  و تراش سنگ یا معدن سنگسنگ ) که وقتی است، سنگی ابنيه مرمت به مربوط 100171010 ردیف. 7

 چسدب  بدا  بدادگيری  از پدس  تدرک  فضدای  صورت این درنباشد.  صرفه به مقرون دیده آسيب های قسمت و تخریب باشد وردهخ
 .گردد می و پرداخت شده پر سنگ،
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 . اندود و بندکشی هفتمفصل 

 95صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100171010 
متر روی سطوح افقی، قائم و مورب با  سانتی 0اندود سيمانی به ضخامت حدود 

 .0:9مالت ماسه سيمان 
 220،111 مترمربع

100171012 
متر روی سطوح افقی، قائم و مورب با  سانتی 2به ضخامت حدود اندود سيمانی 

 .0:9 مالت ماسه سيمان
 215،111 مترمربع

100171019 
متر روی سطوح افقی، قائم و مورب با  سانتی 9اندود سيمانی به ضخامت حدود 

 .0:9 مالت ماسه سيمان
 957،511 مترمربع

100171010 
متر روی سطوح افقی، قائم و مورب با  سانتی 5اندود سيمانی به ضخامت حدود 

 .0:9 مالت ماسه سيمان
 599،111 مربعمتر

100171210 
در  0:9يکی با مالت ماسه سيمان یبندکشی نمای سنگی با سنگ الشه موزا

 متر. 5سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع 
 075،111 مترمربع

100171212 
، با مالت ماسه تمام تراش ، نيم تراش وسرتراش کشی نمای سنگی بادبر،بند

 متر. 5در سطوح افقی، قائم یا مورب تا ارتفاع  0:9سيمان 
 001،511 مترمربع

100171219 
این  متر. 5بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، در ارتفاع بيش از  اضافه

بار و به همين ترتيب در  متر دو 05تا  01متر یک بار،  01تا  5بها از  اضافه

 شود. ارتفاعات بعدی پرداخت می
 10،211 مترمربع

100171910 
بهای بندکشی در دیوارهای سنگی از هر نوع، وقتی عمليات بندکشی،  اضافه

ند نيز باشد، برحسب سطح شامل تخليه بندهای آسيب دیده و پاکسازی ب

 .مرمت شده
 102،111 مترمربع

100171912 
ده مانند مالت سيمانی استفاده از مواد پر کننها در ابنيه سنگی با  پرکردن ترک

 .و دوغاب برحسب متر طول ترک
 21،111 مترطول

 ----- مترمربع مرمت سنگ در ابنيه سنگی با استفاده از چسب سنگ و نظایر آن. 100171010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1سند شماره : 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 بندی . قالب فصل هشتم

 91صفحه:  

 

 
 

 بندی فصل هشتم . قالب

 مقدمه 

 .است دو آن از ترکيبی یا و فلزی قالب یا وارداتی نراد تخته از شده ساخته چوبی قالب فصل، این های ردیف موضوع های قالب .0
 که این از اعم روسی، چوب به معروف وارداتی کاج چوب. است آن مشابه یا روسی های چوب ،وارداتی نراد تخته از منظور. 2

 .شود می ناميده وارداتی نراد تخته است، روسی چوب شبيه ها آن کاج چوب که باشد کشورهایی سایر یا کشور روسيه محصول
 .بود خواهد محاسبه مالک است، قالب با تماس در که شده ریخته بتن سطوح ها، ندیب قالب يریگ اندازه در. 9
 .است کار ارتفاع محاسبه مبنای گرفته قرار آن روی دیوار که پی روی رقوم به نسبت دیوار متوسط ارتفاع دیوارها، مورد در .0
 .است شده گرفته نظر در کار کامل اجرای و قالب بازکردن و داربست و بست چوب بند، پشت های هزینه فصل، این های ردیف در. 5
 یا افقی صورت به دو آن از مخلوطی یا چوبی یا فلزی قطعات از ای مجموعه فصل، این در داربست و بست چوب از نظور. م1
 ا،ه گاه تکيه سایر یا زمين، به قالب از ریزی بتن از ناشی نيروهای انتقال و قالب نگهداری برای که است، قوسی یا مایل و یا و قائم
 .شود می برده کار به

 :است زیر ترتيب به قالب، نوع به بسته فصل، این در بند پشت از منظور. 7
 یانيروه لمقاب در قالب نگهداری برای ها آن از که است قوسی یا و مایل یا قائم افقی، فلزی های پروفيل فلزی، قالب در. 7-0

 .باشد نيز چوب جنس از تواند می فلزی، قالب بند پشت. شود یم برده کار به ریزی، بتن از ناشی
 هدا،  آن تتقوید  و دیگریک هب لبقا اتقطع الاتص برای ها آن از که است قائم یا افقی تراش، چهار قطعات چوبی، قالب در. 7-2

 .باشد فلز و چوب از ترکيبی یا و فلزی قطعات تراش، چهار جای به تواند می و شود می استفاده
 .است شده بينی پيش نگهدار فاصله نصب و تهيه هزینه دیوارها، بندی قالب های ردیف در. ۸
 بدا  مقابله رایب که است، مهره و واشر و رزوه سر دو ميله و پالستيکی یا فلزی های لوله دیوارها، در نگهدار فاصله از منظور .1
 .گيرد می قرار مورد استفاده بتن فشار

 .است شده منظور ها قيمت در فلزی، یا چوبی قالب کردن تميز و چوبی قالب کردن رنده هزینه. 01
 هبد  بسدته  هکد  الزم مهدره  و يچپ يخ،م سيم، و( آن مانند و روغنی) رهاساز ماده بهای فصل، این بندیقالب های ردیف در. 00
 .است شده منظور ها قيمت در گيرند، می قرار استفاده مورد فلزی یا چوبی بندی قالب ایرب مورد،

 .است شده منظور فصل این های قيمت در ها، قالب گوشه در پخ ایجاد برای الزم عمليات انجام بهای. 02
 .شود نمی کسر بندی قالب سطح از مترمربع، 5/1 تا سوراخ سطح بندی، قالب محاسبه در. 09
 .باشد متر 21 حداکثر پی، روی از ها آن ارتفاع متوسط که است دیوارهایی برای فصل، این های قيمت .00
 .شد خواهد پرداخت 1001۸1912 ردیف بهای اضافه بماند، باقی کار در قالب ،مشاور دستورکار یا نقشه طبق که مواردی در. 05
 هدای  سدازی  کدف  درزهدای  و بدتن  در انبساط درزهای با ارتباط در ،1001۸1012 و 1001۸1010 های ردیف پرداخت با .01

 .شود نمی پرداخت اند، گرفته قرار یکدیگر مجاور که درز وجه دو بندی قالب بتنی،
 متدر  هدر  ازای بده  باشد، متر بيست تا (فصل این در مربوط ردیف در مندرج) متر ده از بيش دیوار ارتفاع که صورتی در. 07
 بده  بهدا  اضدافه  باشد، متر 0/0۸ دیوار چنانچه ارتفاع مثال بعنوان. شود می اضافه مربوط ردیف بهای به درصد سه متر، ده بر مازاد
 :شود می محاسبه ترتيب این به متر ده ارتفاع ردیف

(0۸/0-01)×(1/19) = 1/252 

 .گيرد می تعلق متر 0/0۸ تا ابتدا از بندی قالب سطح تمام برای و مربوط ردیف بهای به درصد 2/25

 وبنددی در شدرایط و ارتفداع خداص      ، هرگونده قالدب  1001۸1710بندی خاص در شدرح موضدوع ردیدف     . منظور از قالب0۸

بایسدت در زمدان تهيده     مدی  ،بنددی  خاص قالدب لزوم اجرای باشد.  مانند عدم اتکا به سطح زمين میهای اجرایی غيرمعمول  روش

 برآورد توسط مشاور پيشنهاد و به تصویب سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران برسد.

گردد. از مداه دوم بده بعدد کسدر      با واحد مترمکعب در ماه، کسر ماه اول معادل یک ماه لحاظ می 1001۸1110. در ردیف 01

   شود. ماه به تناسب محاسبه می
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 0،151،111 مترمربع تهيه وسایل و قالب بندی در پی ها. 1001۸1010

 501،111 مترمربع تهيه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا. 1001۸1012

1001۸1210 
متر  2تهيه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر 

 باشد.
 0،015،111 مترمربع

1001۸1212 
متر و  2تهيه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بيش از 

 متر باشد. 9حداکثر 
 0،591،111 مترمربع

1001۸1219 
متر و  9تهيه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بيش از 

 متر باشد. 5حداکثر 
 0،117،111 مترمربع

1001۸1210 
متر و  5تهيه وسایل و قالب بندی دیوارهای  بتنی که ارتفاع دیوار بيش از 

 متر باشد. 7حداکثر 
 2،0۸5،111 مترمربع

1001۸1215 
متر و  7تهيه وسایل و قالب بندی دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار بيش از 

 متر باشد. 01حداکثر 
 2،09۸،111 مترمربع

 701،511 مترمربع از قالب که دارای انحنا باشد.اضافه بها برای سطوحی  1001۸1910

 715،511 مترمربع اضافه بها به ردیفهای قالب بندی هرگاه قالب الزاماً در کار باقی بماند. 1001۸1912

1001۸1010 
تهيه وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام مصالح الزم، به 

 استثنای کف سازی های بتنی.
 011،511 مترمکعب دسی

1001۸1012 
تعبيه انواع درزها در کف سازیهای بتنی در موقع اجرا به انضمام وسایل الزم، 

 بدون پرکردن درز .
 15،۸11 مترمکعب دسی

1001۸1510 
های تخت آسيب دیده برای اجرای بتن  بندی زیر دال  تهيه وسایل و قالب

 محافظ
 2،10۸،111 مترمربع

1001۸1110 
بست و تخته کوبی برای جلوگيری از ریزش خاک در پی تهيه وسایل، چوب 

 ها در هر عمق.
 119،511 مترمربع

 ----- مترمربع بندی خاص  تهيه وسایل و قالب 1001۸1710

1001۸1۸10 
بندی هر یک  بندی، هرگاه مجموع سطوح قالب های قالب بهای به ردیف اضافه

 مترمربع باشد. 21از ابنيه فنی تا 
 917،511 مترمربع

1001۸1110 
و  یمرمت استحفاظ ی( به هر ارتفاع برای)کفراژبند یحجم یداربست فلز

 در هر پروژه. یمترمکعب کفراژبند 011رفع خطر تا 
 091،111 مترمکعب در ماه
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 . کارهای فوالدی با میلگرد فصل نهم

 مقدمه 

 

 در شدده  درج ابعداد  طبدق  کدار  وزن گيرد، می صورت کار وزن اساس بر ها آن واحد بهای پرداخت که هایی ردیف مورد در .0
 سدازنده،  کارخانده  هدای  جددول  یدا  مربدوط  استاندارد های جدول مأخذ به شده اجرا های نقشه و مشخصات، دستورکارها ها، نقشه

 .شد خواهد منظور و محاسبه
 این از و شده منظور مربوط واحد های قيمت در آرماتوربندی، سيم یا مفتول و الکترود مصرف و تهيه به مربوط های هزینه. 2
 .شد نخواهد پرداخت اضافی وزن یا وجه گونه هيچ بابت
 بداقی  بدتن  در و گرفتده  قدرار  اسدتفاده  مورد ميلگردها فاصله حفظ منظور به که نياز مورد های سنجاقک و ها خرک بهای. 9
 .است پرداخت قابل مربوط های ردیف طبق و شده اجرا های براساس نقشه مانند، می

 و 100111510 ردیف از ها آن وزن نصف باشد، ای مهره و پيچ دیگر سوی از و جوش سو یک از مهار ميل که صورتی در .0
 .شود می پرداخت 100111512ردیف  از ردیگ نصف
 .است شده گرفته نظر در از محل دسترسی متر 01 حداکثر ارتفاع تا کارهای هزینه برآورد برای فصل این های ردیف بهای .5
 داخلی، فنرهای و مختلف های کابل برای گيره قطر، هر به کابل مانند مصالح، تمام تهيه شامل 100111112 ردیف قيمت .1

دستمزد  و قالب و گيره بردن کار به هزینه همچنين حفره، درون کابل جایگذاری و بستن کردن، خم دستمزد بریدن، انضمام هب

 مانيسد  هماسد  مالت اب منافذ کردن پر و ها کابل قطع دستمزد همچنين و سيمان دوغاب تزریق و ا تهيهب همراه ها، کابل کشيدن

 ۸1 اضدافه  بده  شدده  رفتده  کدار  بده  کابل طول) کابل تووری وزن کيلوگرم هر ازای به و است و مشخصات نقشه طبق لزوم، مورد

 در کارگداه،  در بارانددازی  و کيلدومتر  91 فاصدله  تا کابل حمل و بارگيری های. بشود می ، پرداخت(لافع گيره هر پشت متر سانتی
 اسدت،  رسديده  مشاور مهندس تأیيد به قبالً که آن دهنده تحویل انبار حمل کابل، مبدأ و است شده منظور 100111112 ردیف

 در مربدوط  ردیدف  از کيلدومتر  91 بدر  مدازاد  حمل هزینه باشد، کيلومتر 91 از بيشتر حمل فاصله نانچه. چشود می گرفته رنظ در
 عمدل  بده  اضدافی  پرداخت هيچگونه نياز، مورد لوازم سایر و غالف قالب، گيره، حمل بابتد. خواهد ش پرداخت نقل و حمل فصل

 و کدرد  قطع برش دستگاه با مربوط، گيره متری سانتی 5 حداقل فاصله از را ها ميله ها، باید کابل کشش اتمام از سد. پآم نخواهد
 دوغداب  تزریدق  از پدس  و نمود مسدود کامالً شود، آن داخل باید فشار با مناسب که خمير با را مربوط گيره و ها ميله بين منافذ

 کرد. اندود کيلوگرم 111 راعي هب سيمان ماسه مالت با را گيره و ها ميله روی سيمان،

 .باشد ف میالغ داخل سيمان بغادو تزریقو  گيره کابل، غالف، شامل 100111۸10 ردیف در کامل بطور عبارت از منظور. 7
 ردیدف  از بدتن  در حفداری  قيمدت  است. شده منظور قيمت در تميزکاری و کار محل سازی آماده 100111110 ردیف در .۸

 .شود می پرداخت پنجم فصل در مربوط
بایستی برحسب نوع اتصال مکانيکی، قطر ميلگرد، نوع رزوه و جهت رزوه، براساس دستورالعمل اقالم  100111712ردیف . 1

 دار تعيين قيمت شود. ستاره
هدا الزامدی باشدد، بهدای چسدب       ها استفاده از چسب مخصوص در عمليات اجرایی رول بولدت  صورتی که مطابق نقشه در. 01

 .گردد هيدار ته م ستارهقالا عملبر اساس دستورال دیبامصرفی 

  ، بهای تهيه ميلگرد لحاظ نشده است.های کاشت ميلگرد در بهای ردیف. 00

فاقدد مشخصدات    محصول وارداتدی یا  توليد داخلچسب مصرفی براساس چسب  يهبهای تههای کاشت ميلگرد،  . در ردیف02

 ای بدا مشخصدات بهسدازی لدرزه    اسدتفاده از چسدب    هدای اجرایدی،   ر صورتی که مطابق نقشهمحاسبه گردیده و د ای بهسازی لرزه

 .باشد قابل پرداخت می 10011011۸از ردیف التفاوت بهای چسب  ضرورت داشته باشد، مابه

بایست به تایيد سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران برسدد و در اسدناد    ، میمورد استفاده چسبمشخصات فنی تبصره: 

 مناقصه و پيمان درج گردد.
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 91صفحه:  

 

 
 

هدای   )مطابق نقشده  کاریبراساس حجم تووری سوراخ 10011011۸بهای موضوع ردیف  . حجم چسب مصرفی بابت اضافه09

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

لحاظ گردیدده   10011011۸الی  100110110های  ها در بهای ردیف چسب مصرفی در کاشت ميلگرد (پرتهَدَر رفت ). 00

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

 گيرد. های کاشت ميلگرد تعلق نمی ، به ردیف100111012بهای ردیف  . اضافه05

بر پایه رزیدن  بایست  می ،10011011۸موضوع ردیف ای  دارای خصوصيات بهسازی لرزه مخصوص کاشت آرماتور. چسب 01

های فنی الزم جهدت بده    دیهياپوکسی، قابل استفاده در شرایط خشک و مرطوب در بتن ترک خورده و فاقد ترک بوده و دارای تای

پدس از اخدذ تایيدیده از    سازی باشد. سایر مشخصات فنی چسدب مدورد اسدتفاده     ای و مقاوم های بهسازی لرزه کارگيری در پروژه

 های اجرایی، شرایط خصوصی و اسناد پيمان درج گردد. در نقشهبایست  میسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، 
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100111010 
متر  ميلی 01تهيه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد ساده به قطر تا 

 برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم.
 0۸۸،511 کيلوگرم

100111012 
متر  ميلی 0۸تا  02طر تهيه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد ساده به ق

 برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم.
 075،111 کيلوگرم

100111210 
 01به قطر تا  AII تهيه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار از نوع

 متر برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم. ميلی
 077،511 کيلوگرم

100111212 
تا  02به قطر  AIIتهيه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار از نوع 

 مسلح با سيم پيچی الزم.متر برای بتن  ميلی 0۸
 001،511 کيلوگرم

100111219 
و  21به قطر  AII تهيه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار از نوع

 متر برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم. ميلی 21بيش از 
 009،511 کيلوگرم

100111210 
به قطر تا  AIII تهيه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار از نوع

 متر برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم. ميلی 01
 071،511 کيلوگرم

100111215 
 02به قطر  AIIIتهيه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن ميلگرد آجدار از نوع 

 متر برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم. ميلی 0۸تا 
 051،511 کيلوگرم

100111211 
 21به قطر  AIII ميلگرد آجدار از نوع تهيه، بریدن، خم کردن و کارگذاشتن

 متر برای بتن مسلح با سيم پيچی الزم. ميلی 21و بيش از 
 005،111 کيلوگرم

100111910 
تهيه شبکه ميلگرد پيش جوش )مش( ساخته شده از ميلگرد ساده، به انضمام 

 بریدن و کارگذاشتن همراه با سيم پيچی الزم.
 220،511 کيلوگرم

100111912 
شبکه ميلگرد پيش جوش )مش( ساخته شده از ميلگرد آجدار، به انضمام تهيه 

 بریدن و کارگذاشتن همراه با سيم پيچی الزم.
 220،511 کيلوگرم

100111010 
های زیرزمينی  تر از آب های ميلگرد چنانچه عمليات پایين بها به ردیف اضافه

 ضروری باشد.انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حين اجرای کار 
 5،7۸1 کيلوگرم

100111012 
های ميلگردگذاری، در صورتی که وزن ميلگرد مصرفی در هر  بها به ردیف اضافه

 کيلوگرم باشد. 111ابنيه فنی، کمتر از 
 1،121 کيلوگرم

 200،511 کيلوگرم تهيه و نصب ميل مهار با جوشکاری الزم. 100111510

 201،111 کيلوگرم پيچ و مهره.تهيه و نصب ميل مهار با  100111512

100111519 
تهيه، ساخت و نصب ميل مهار دنده شده )بولت( از هر نوع ميلگرد، با پيچ و 

 ریزی. های الزم، قبل از بتن مهره مربوط و کارگذاری در محل
 291،111 کيلوگرم

 1۸،511 عدد تهيه مصالح و وسایل و اجرای بست به وسيله تپانچه. 100111510

100111110 
تهيه مصالح و اجرای ميلگردها جهت کارهای ترميمی مانند بتن پوسته شده، 

 بتن درز انبساط و تقویت سازه.
 0۸2،111 کيلوگرم

100111112 
تهيه کابل و سایر مصالح و وسایل الزم و انجام عمليات کشيدن کابل، در 

حسب وزن های آسيب دیده و نظایر آن، بر  مهاربندی و درزگيری ترک سازه

 کابل نصب شده.
 ----- کيلوگرم

100111710 
اتصال ميلگردها به صورت جوشکاری نوک به نوک مطابق مشخصات فنی بر 

 حسب حجم جوش اجرا شده.
 51،211 مترمکعب سانتی

100111712 
تهيه، ساخت و نصب اتصال مکانيکی آرماتور )کوپلر( به همراه رزوه کردن 

 نقشه و مشخصات فنی مورد تایيد کارفرما.ميلگردهای طرفين وصله، طبق 
 ----- عدد
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100111۸10 
و ملحقات آن به طور  کابلاجرای عمليات کشش مهار تنيده  تهيه مصالح و

 کامل.
 ----- کيلوگرم

100111110 
تهيه بولت و سایر مصالح و وسایل الزم و انجام عمليات پس کشيدن قطعات 

های بتنی بر حسب وزن بولت و  بتنی به روش جک بولت برای درزگيری سازه

 ملحقات.
 251،111 کيلوگرم

100110110 
و تزریق چسب کاشت و کاشت  هيکاری، پاکسازی، ته اجرای عمليات سوراخ

 (.متر یسانت 21متر داخل بتن )عمق کاشت  ميلی 02به قطر ميلگرد 
 215،111 عدد

100110112 
و تزریق چسب کاشت و کاشت  هيکاری، پاکسازی، ته عمليات سوراخاجرای 

 (.متر یسانت 21متر داخل بتن )عمق کاشت  ميلی 00به قطر ميلگرد 
 295،111 عدد

100110119 
و تزریق چسب کاشت و کاشت  هيکاری، پاکسازی، ته اجرای عمليات سوراخ

 (.متر یسانت 25متر داخل بتن )عمق کاشت  ميلی 01به قطر ميلگرد 
 211،111 عدد

100110110 
و کاشت  چسب کاشتتزریق تهيه و کاری، پاکسازی،  اجرای عمليات سوراخ

 .(متر یسانت 25)عمق کاشت  متر داخل بتن ميلی 0۸به قطر ميلگرد 
 992،111 عدد

100110115 
و کاشت  چسب کاشتتزریق تهيه و کاری، پاکسازی،  اجرای عمليات سوراخ

 .(متر یسانت 95)عمق کاشت  متر داخل بتن ميلی 21به قطر ميلگرد 
 027،111 عدد

100110111 
و کاشت  چسب کاشتتزریق تهيه و کاری، پاکسازی،  اجرای عمليات سوراخ

 .(متر یسانت 01)عمق کاشت  متر داخل بتن ميلی 22به قطر ميلگرد 
 511،111 عدد

100110117 
و کاشت  چسب کاشتتزریق تهيه و کاری، پاکسازی،  اجرای عمليات سوراخ

 .(متر یسانت 05)عمق کاشت  متر داخل بتن ميلی 25به قطر ميلگرد 
 519،111 عدد

10011011۸ 
که مطابق  یدر صورت 100110117 یال 100110110 یها فیبها به رد اضافه

 استفاده شود. یا لرزه یبهساز اتيخصوص یاز چسب دارا ییاجرا یها نقشه
 21،011،111 ليتر

100110111 
متر  ، به ازای هر سانتی100110117الی  100110110های  کسربها به ردیف

 کاهش عمق کاشت.
 0 درصد

 051،111 عدد .02Mو اجرای رول بولت  کاری ، سوراخحمل ،تهيه 100110010

 077،111 عدد .00Mو اجرای رول بولت  کاری ، سوراخحمل ،تهيه 100110012

 221،111 عدد .01Mو اجرای رول بولت  کاری سوراخ، حمل ،تهيه 100110019

 907،111 عدد .21Mو اجرای رول بولت  کاری ، سوراخحمل ،تهيه 100110010

100110210 
کوبی به وسيله چکش فشنگی )تپانچه( روی سطوح بتنی یا فوالدی با  ميخ

 متر. ميلی 95تا  21ميخ مخصوص فوالدی به طول 
 22،۸11 عدد
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 . کارهای فوالدی سنگین فصل دهم

   مقدمه 

 

 .است ST97 معمولی نرم فوالد نوع از فصل، این در منظورشده فوالد. 0
 ذمأخد  بده  و تووریدک  وزن طبدق  کدار  وزن گيدرد،  مدی  صدورت  کدار  وزن اسداس  بر ها آن پرداخت که هایی ردیف مورد در. 2

 .شد خواهد منظور و محاسبه سازنده، کارخانه جدول یا استاندارد مربوط ایه جدول
 سدنگ  همچندين  و پرچکداری  مهدره،  و پيچ بستن جوشکاری، سوراخکاری، برشکاری، بهای فصل، این های ردیف تمام در .9

 در آن، مانندد  و پدر   مهره، و پيچ الکترود، مصرف و تهيه به مربوط های هزینه همچنين. است شده منظور کارهای مشابه، و زدن
 .شد نخواهد پرداخت وزن اضافه یا بها اضافه بابت این از و شده مربوط منظور واحد های قيمت
 از فلدزی  هدای  پدل  قطعدات  ساختن و مصالح تهيه شامل، 100011710و  100011210 ، 100011010 های ردیف بهای. 0
 .است زنگ ضد رنگ دست یک با ارتفاع هر در آن نصب و های مختلف پروفيل و ميلگرد تسمه، ورق،
 و طدول  هر به شده نورد های پروفيل از فلزی های شمع تهيه هزینه شامل 100011912 و 100011910 های ردیف بهای. 5

و   ارکدسدتور  مشخصدات،  نقشده،  طبدق  بایدد  کده  شدمع  کيلدوگرم  هدر  ازای بده  هدا  قيمدت  این. لزوم است صورت در جوشکاری
 .شود می پرداخت و محاسبه رود، کار بههای تنظيم شده  صورتمجلس

 مدواردی  در تنهدا  و اسدت  مختلدف  های اندازه انواع و ابعاد به فلزی، سپرهای تهيه هزینه شامل 100011919 ردیف بهای. 1

 بدار  کده  شود می پرداخت صورتی در ردیف، این کامل قيمت. بماند باقی کار در نقشه و مشخصات سپر طبق که شود می پرداخت

 درصدد  شدود،  گذاشدته  باقی زمين در سپر مصرف بار چند یا یک از پس که مواردی در. بماند زمين باقی در کوبيدن، از پس اول

 .بود خواهد کارفرما يدتای و نظارت دستگاه تشخيص و محاسبه پيمانکار توافق با ردیف پرداخت
 عبارت پرداخت قابل وزن (100011۸12و  100011۸10، 100011012 ،100011010 های )ردیف تعميراتی کارهای در. 7

 .شده حذف وزن قطعات درصد 25 و شده اضافه مقاطع وزن مجموع از است
 یک اجرای و زمينه قطعه پاکسازی شامل 100011۸12و  100011۸10، 100011012 ،100011010 های ردیف بهای .۸
 .باشد می نيز زنگ ضد رنگ دست
 .باشد می 1/01 نوع از فصل این در شده منظور مهره و پيچ بهای. 1
 در هدا  آن اتصدال  از و شدده  بيندی  پديش  جداگانه ردیف یک، هر واحد بهای برای که عضو دو اتصال مورد در کلی، بطور. 01
 و پيچ وزن جوش یا طول شود، انجام مهره و پيچ یا جوش وسيله به مستقيماً اتصال چنانچه باشد، نشده یادی مربوط، های ردیف
 .شود می پرداخت مربوط های ردیف براساس آن، بهای و شده محاسبه ها طبق نقشه جداگانه مهره،

کاری، سنگ زدن، تهيه پيچ و مهره، واشر و بسدتن آن   کاری، برش سازی، سوراخ های آماده هزینه 100010010 ردیفدر . 00

 در بهای واحد منظور شده است.
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100011010 
متر، در هر  20های فلزی به دهانه تا  تهيه مصالح، نصب تيرها و بادبندهای پل

 ارتفاع.
 251،111 کيلوگرم

100011210 
متر، در  20های فلزی به دهانه تا  تهيه مصالح، نصب خرپاها و بادبندهای پل

 هر ارتفاع.
 002،511 کيلوگرم

 ----- کيلوگرم به هر اندازه. Hهای فلزی با مقطع  تهيه شمع 100011910

 220،111 کيلوگرم ای به هراندازه. های فلزی لوله تهيه شمع 100011912

100011919 
اندازه، در صورتی که سپر در محل کوبيده شده باقی  فلزی به هر تهيه سپر

 بماند.
 051،111 کيلوگرم

100011010 
کاری، برش، جوشکاری، آهنگری با  تعمير و مرمت تيرهای فلزی شامل وصله

 درصد افزایش وزن قطعه تحت تعمير در محل. 5حداکثر 
 590،111 کيلوگرم

100011012 
های نورد شده برحسب  تقویت تيرهای فلزی به وسيله ورق و مقاطع پروفيل

 وزن اضافه شده.
 2۸1،511 کيلوگرم

 91،511 کيلوگرم .ST97نسبت به فوالد  ST52بهای استفاده از فوالد  اضافه 100011510

 911،111 کيلوگرم های فلزی. تهيه و نصب دیافراگم 100011110

100011710 
های فلزی با  های فوالدی برای پل ساخت و نصب دال پل از ورقتهيه مصالح، 

 هر دهانه و ارتفاع.
 019،511 کيلوگرم

100011۸10 
کاری، برش، جوشکاری، آهنگری با  تعمير و مرمت خرپاهای فلزی شامل وصله

 ۱ افزایش وزن قطعه تحت تعمير در محل بر حسب وزن اضافه شده.5حداکثر 
 970،511 کيلوگرم

100011۸12 
های نورد شده بر حسب وزن  تقویت خرپاهای فلزی به وسيله ورق و پروفيل

 اضافه شده.
 21۸،111 کيلوگرم

 290،111 کيلوگرم ها. های روسری نووپرن تهيه مصالح، ساخت و نصب ورق 100011110

 020،511 مترطول متر همراه سایيدن. ميلی 5جوشکاری با بعد موثر تا  100010110

 591،111 مترطول همراه سایيدن. متر ميلی 7متر تا  ميلی 5جوشکاری برای بعد موثر بيش از  100010112

 7۸۸،111 مترطول متر همراه سایيدن.�ميلی 01متر تا  ميلی 7جوشکاری برای بعد موثر بيش از  100010119

 0،202،111 مترطول همراه سایيدن.متر  ميلی 05متر تا  ميلی 01جوشکاری برای بعد موثر بيش از  100010110

100010115 
استفاده از  در صورت ،100010110تا  100010110های  بها به ردیف اضافه

 روش جوشکاری با گاز محافظ.
 01 درصد

 502،251 کيلوگرم نصب پيچ و مهره پرمقاومت.تهيه و  100010010
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های  جدول ذمأخ به و تووریک وزن طبق کار وزن گيرد، می صورت کار وزن براساس ها آن پرداخت که هایی ردیف مورد در .0

 شد. خواهد منظور و محاسبه سازنده کارخانه های جدول یا استاندارد مربوط

 نگسد  همچندين  و پرچکداری  مهره، و پيچ بستن جوشکاری، سوراخکاری، برشکاری، بهای فصل، این های ردیف تمام در. 2
 در آن، مانندد  و پر  مهره، و پيچ الکترود، مصرف و تهيه به مربوط های هزینه همچنين. است شده منظور کارهای مشابه، و زدن
 .شد نخواهد پرداخت وزن اضافه یا بها اضافه بابت این از و شده مربوط منظور واحد های قيمت

 از جداگانده  هدا  آن سدازی  پدی  و کندی  پدی  هزینده  دارد، سازی پی و کنی پی به نياز ها آن اجرای که فصل این از هایی ردیف. 9
 .است شده منظور قيمت در کار پراکندگی و حجم قلت از ناشی سربار. شود می پرداخت های مربوط فصل های ردیف
 کده  صدورتی  در است، محل در دیده آسيب های گاردریل مجدد بستن و مرمت کردن، باز به مربوط 100001910 ردیف .0
 .شود می استفاده 100001912 ردیف از باشد مورد نظر گاردریل بازکردن فقط
 .نيست مجاز مورد آن در دیگر ردیف پرداخت 100001912 و 100001910 های ردیف از یک هر پرداخت با. 5
 .است کارفرما تحویلی مصالح جزء استفاده، مورد های لوله نيم یا و ها لوله 100001210 در ردیف. 1
 هدای  ردیدف  از هدا  هزینده  ایدن  و است نشده محاسبه ریزی بتن و خاکی عمليات های هزینه 100001210 ردیف بهای در. 7
 .گردد می و پرداخت محاسبه مربوط، فصول
 ندرم  فدوالد  ندوع  از و شدده  گرفتده  نظر در مشخصات به توجه با فصل این های ردیف در شده برده کار به های مهره و پيچ. ۸

 .باشند می معمولی
 د.باش می اعمال قابل بار یک 100001۸10 ردیف انبساط، درز هر اجرای در. 1

های فوالدی یا ميلگرد به عنوان قطعات اتصالی جهت نصب شاسدی درزانبسداط    . در صورت نياز به استفاده از انواع پروفيل01

 گردد. (، بهای قطعات اتصالی جداگانه از ردیف متناظر در فصل نهم منظور می100001۸10پل )موضوع ردیف 

پنداه بده    های طرح، تعویض و اصالح انواع گاردریدل، ندرده و جدان    مشخصات فنی و اجرایی یا نقشه . در مواردی که مطابق00

، 100001012هدای   ای از آن انجام پذیرد، عمليات اجرایدی حسدب مدورد از ردیدف     صورت کامل و برای کل پروژه یا بخش عمده

 محاسبه خواهد گردید. 100001919یا  100001019

پناه و پایده تدابلو    موضوع تعویض و اصالح قطعات فلزی آسيب دیده نظير انواع گاردریل، نرده، جان با 100001915. آیتم 02

در هدر   ۱ تجهيدزات کدل پدل یدا زیرگدذر     05)حدداکثر تدا    اندد  شدهصرفاً در مواردی که بخش کوچکی از اقالم فلزی دچار آسيب 

های موجود نا ایمن تشخيص داده شده و یدا نيداز بده     حفاظ داشته و در مواردی که براساس طراحی انجام گرفته کاربرد (،موضوع

 باشد. استفاده از ردیف حاضر مجاز نمی ،دارند کاملتعویض 

 

 

 

 

 

 

 

  



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کارهای فوالدی سبک . فصل یازدهم

 05صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100001010 
تهيه، ساخت و کارگزاری پایه، دستک فلزی از نبشی، سپری، ناودانی، تيرآهن 

 .خاردار یا تور سيمی و سایر کارهای مشابهو مانند آن، برای نصب سيم 
 29۸،111 کيلوگرم

 227،111 کيلوگرم پناه با نبشی، ناودانی و مانند آن. تهيه مصالح، ساخت و نصب نرده جان 100001012

 912،111 کيلوگرم .های توخالی پناه با پروفيل تهيه مصالح، ساخت و نصب نرده جان 100001019

100001010 
ها و  ها، پل تور سيمی گالوانيزه حصاری برای حفاظ اطراف جاده تهيه و نصب

 ل.ها با لوازم اتصا مانند آن
 990،111 کيلوگرم

 917،111 کيلوگرم تهيه و نصب سيم خاردار با اتصاالت الزم. 100001015

100001210 
های سطحی  ، برای تخليه آبهای چدنی تهيه و نصب لوله، لگنچه و درپوش

 .موارد مشابهها و  روی پل
 221،111 کيلوگرم

100001212 
ها، به  ها روی چاهک�های مربوط و نصب آن های چدنی با قاب تهيه درپوش

 ها. انضمام تهيه و به کاربردن مصالح الزم برای تحکيم قاب
 0۸1،111 کيلوگرم

100001219 
ورق و ، تيرآهن، ها از ناودانی های فلزی روی آبروها و کانال تهيه و نصب دریچه

 .های الزم با جوشکاری و سایيدن سایر پروفيل
 201،111 کيلوگرم

 0،111 کيلوگرم های فوالدی در آبروها و نظایر آن به هر قطر. ها و نيم لوله نصب لوله 100001210

100001910 
پناه و  تعمير و مرمت قطعات فلزی آسيب دیده نظير انواع گاردریل، نرده، جان

 وزن قطعه تعمير شده.پایه تابلو، بر حسب 
 11،111 کيلوگرم

100001912 
، نظير انواع  آوری قطعات فلزی از سطح راه )اعم از سالم یا آسيب دیده( جمع

بندی و  دسته ،پناه و پایه تابلو، شامل بازکردن، برشکاری ، جانگاردریل، نرده

 انبار کارفرما.حمل به 
 5،511 کيلوگرم

100001919 
ها و اتصاالت  جانبی راه )گاردریل( از ورق گالوانيزه با پایهتهيه و نصب حفاظ 

 ها و نظایر آن از نوع ساخت داخل کشور. های راه و پل مربوط برای کناره
 211،511 کيلوگرم

100001910 
ها و  تهيه و نصب حفاظ جانبی راه )گاردریل( از جنس آلومينيوم با پایه

 ها و نظایر آن. های راه و پل اتصاالت مربوط برای کناره
 ----- کيلوگرم

100001915 
پناه  تعویض و اصالح قطعات فلزی آسيب دیده نظير انواع گاردریل، نرده، جان

 و پایه تابلو بر حسب وزن قطعه تعویض شده.
 910،111 کيلوگرم

 51،111 کيلوگرم ترفيع انواع گاردریل بر حسب وزن کل گاردریل ترفيع داده شده. 100001010

 07،111 کيلوگرم ميکرون. 11گالوانيزه کردن قطعات فوالدی به ضخامت تا  100001510

100001512 

 11بابت گالوانيزه کردن به ضخامت بيش از  100001510بها به ردیف  اضافه

ميکرون به تناسب محاسبه  01ميکرون )کسر  01ميکرون به ازای هر 

 شود(. می

 09،111 کيلوگرم

 102،111 کيلوگرم های آسيب دیده. و مهره ، واشرتعویض پيچتهيه و  100001110

100001710 
تهيه و ساخت قطعات فوالدی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، 

قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، ميلگرد، لوله و 

 های الزم. مانند آن، با شاخک
 921،111 کيلوگرم

100001712 
تهيه مصالح، ساخت و نصب ورق، نبشی، قوطی و مانند آن با قطعات اتصالی 

 فلزی روی ابنيه بتنی.
 215،111 کيلوگرم

 2۸۸،111 کيلوگرم تهيه مصالح و نصب شاسی فلزی درز انبساط پل. 100001۸10



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کارهای فوالدی سبک . فصل یازدهم

 01صفحه:  

 

 
 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100001110 
آبچکان و سایر موارد مشابه همراه با بریدن، تهيه و اجرای نبشی لبه پله، 

 جوشکاری و سایيدن.
 2۸0،111 کيلوگرم

100001112 
تهيه و ساخت به کاربردن قطعات اتصالی از تيرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، 

 ورق، تسمه و مانند آن با جوشکاری، برشکاری و سایيدن.
 2۸2،111 کيلوگرم

100000110 
متر و نصب با  ميلی 7/1داده شده رنگی به ضخامت تهيه ورق گالوانيزه فرم 

 پيچ به منظور پوشش سازه طرفين عرشه پل.
 900،111 کيلوگرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 احداث و مرمت ابنيه بتنی . فصل دوازدهم

 07صفحه:  

 

 
 

 فصل دوازدهم . عملیات احداث و مرمت ابنیه بتنی

   مقدمه 

 

 آن ندوع  صدراحتاً  کده  آن مگر است، معمولی پرتلند سيمان عام، صورت به سيمان از منظور فصل، این های ردیف تمام در. 0
 .شود تعيين
 پيمدان  فندی  مشخصدات  بده  توجده  بدا  بتن، در مصرف برای شکسته، یا ای رودخانه طبيعی صورت به ماسه و شن انتخاب .2
 .بود خواهد
 برداشدت تدا   ثقل مرکز از کيلومتر یک فاصله تا حمل و بارگيری سنگی، مصالح تهيه هزینه فصل، این های ردیف تمام در. 9
بدر   مدازاد،  حمدل  بهدای  کند، تجاوز کيلومتر یک از سنگی مصالح حمل فاصله هرگاه. است شده منظور باراندازی، و مصرف محل

 .شود یم پرداخت حمل و نقل فصل از مورد، حسب

 91منظدور شدده و هزینده حمدل مدازاد بدر        ها قيمت در ،کيلومتر و باراندازی 91سيمان تا فاصله  حمل و بارگيری هزینه. 0

 شود. های مربوط در فصل حمل و نقل پرداخت می کيلومتر، براساس ردیف
 محل تا برداشت و تامين محل از کيلومتر یک فاصله تا فصل این واحد های قيمت در مصرفی، آب حمل و بارگيری هزینه. 5
 برای ليتر 511 مبنای بر اضافی حمل بهای باشد، کيلومتر یک بر زادما حمل فاصله هرگاه. است شده منظور و باراندازی، مصرف

 .شود می پرداخت حمل و نقل، فصل از بتن، هر مترمکعب
 مرتعش مختلف، اشکال به بتن ریختن مصرف، محل به کارگاه در شده ساخته بتن حمل ساختن، مصالح، بندی دانه هزینه. 1

 هدا  ردیف واحد بهای در ها، هزینه سایر و بتن نگهداشتن مرطوب بتن، پاش و ریخت کردن، متراکم از ناشی افت نمودن، هرگونه
 بدا  بایدد  مصدرف  محدل  تدا ( ساز بتن دستگاه یا) بتن ایستگاه فاصله بعد لحاظ به بتن که صورتی در همچنين و شده است منظور
 .شود پرداخت می بهای آن از فصل حمل و نقل شود حمل ميکسر تراک
 از: است عبارت ریزی بتن محل سازی آماده از منظور. 7

 .سالم های قسمت به رسيدن تا بتن دیده آسيب های قسمت تمام کردن جدا و کندن. 7-0
 .اضافی مواد و غبار و گرد از جدید و قدیم بتن تماس سطح کردن پاک. 7-2
 .بهتر اتصال برای قدیم بتن سطح کردن مضرس و دادن شيار. 7-9
 .مسلح بتن در ميلگرد زدایی زنگ و سازی پاک. 7-0
 شوت نصب و ساخت بست، چوب و داربست زیرپایی، از استفاده مانند ریزی بتن در سهولت برای مناسب شرایط ایجاد. 7-5

 .ها آن مانند و
 .شود رعایت بتن تامين در شده ذکر مراتب تمام باید کنندگان، تامين و فروشندگان از آماده بتن از استفاده صورت در. ۸
 کسدر  ریدزی  بدتن  ازحجدم  باشدد،  کمتدر  یا مترمکعب 15/1 ها نآ از یک هر حجم که بتن در شده تعبيه های حفره حجم. 1
 شد. نخواهد
 برای بتن مصرف اضافه شود، می انجام ترمی طریق به که آن، خالی فضاهای و شده حفاری های محل در ریزی بتن برای. 01

 تایيدد یدا   نقشده  طبق تووریک حجم بر مازاد درصد 01 سقف تا حداکثر حفاری، محل انتهای انبار و جداره های سوراخ شدن پر
 مصرف ميزان از آگاهی و احتمالی شدن الغر از جلوگيری و شده حفاری مقطع کنترل برای است. پرداخت قابل مشاورمهندس 

 .برسد مشاورمهندس  يدتای به و ترسيم پيمانکار توسط مختلف اعماق در نمودار مصرف باید بتن،
 و آب سدطح  زیدر  در ریدزی  بدتن  و مخصدوص  غالف از استفاده از ناشی صعوبت حفاری، های محل در ریزی بتن مورد در. 00
 .شود نمی پرداخت بابت این از بهایی اضافه و شده منظور ها قيمت در مسلح، بتن در بتن اجرای همچنين

 از اسدت  الزم صدورت  این در است، نظر مورد صفر افت که است هایی محل در خالی فضای ردنکپر گروتينگ از منظور. 02
 .شود رعایت نيز مربوط اجرایی مالحظات و شود استفاده باشند ویژگی این دارای که دیرموا



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 احداث و مرمت ابنيه بتنی . فصل دوازدهم

 0۸صفحه:  

 

 
 

 است. کارفرما تحویلی مصالح جزء صفر افت با مصالح ،100021110 ردیف در. 09
 .شود می محسوب کارفرما تحویلی مصالح جزء بتن های افزودنی فصل این های ردیف در. 00
 .نيست اعمال قابل 100021017 ردیف به 100021۸19 ردیف بهای اضافه. 05
 91 برابدر  100021910 تا 100021910 های ردیف ترميمی های مالت از الیه هر برای اجرا قابل مجاز ضخامت حداکثر. 01
 باشد. می متر ميلی

 شود. می پرداخت جداگانه صورت به مهندس مشاور تایيد با ها، مالت جهت افزودنی مواد هرگونه از استفاده . بهای07

، 100020912موضدوع ردیدف    جهدت حفاظدت سدطح بدتن عرشده      یماده ضدد خدوردگ   . مشخصات فنی و ميزان مصرف0۸

 ها و اسناد پيمان درج گردد. بایست در نقشه می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 احداث و مرمت ابنيه بتنی . فصل دوازدهم

 01صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100021010 
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته، از مصالح 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 011ای، با  رودخانه
 9،201،111 مترمکعب

100021012 
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته، از مصالح 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 051ای، با  رودخانه
 9،021،111 مترمکعب

100021019 
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته، از مصالح 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 211ای، با  رودخانه
 9،110،111 مترمکعب

100021010 
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته، از مصالح 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 251ای، با  رودخانه
 9،۸11،111 مترمکعب

100021015 
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته، از مصالح 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 911ای، با  رودخانه
 0،010،111 مترمکعب

100021011 
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته، از مصالح 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 951ای، با  رودخانه
 0،27۸،111 مترمکعب

100021017 
تهيه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبيعی یا شکسته، از مصالح 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 011ای، با  رودخانه
 0،000،111 مترمکعب

100021210 
متر یا  سانتی 05های  ریزی چنانچه بتن در ضخامت های بتن بها به ردیف اضافه

 کمتر اجرا شود.
 201،111 مترمکعب

 0۸1،111 مترمکعب متر. سانتی 21تا  05ریزی به ضخامت بيش از  بها بابت صعوبت بتن اضافه 100021212

 019،111 مترمربع های بتنی. زبر کردن و شيار انداختن سطح رویه 100021219

 07۸،111 مترمربع های بتنی. کشی و مرتعش کردن رویه بهای ماله اضافه 100021210

 025،111 مترمکعب ریزی در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. های بتن بها به ردیف اضافه 100021215

100021910 
برای ترميم سطوح تا  توليد داخلتهيه مصالح و ترميم بتن با مالت ترميمی 

 یک مترمربع )در هر ضلع(.
 011،111 مترمکعب دسی

100021912 
برای ترميم سطوح  توليد داخلتهيه مصالح و ترميم بتن با مالت ترميمی 

 بيش از یک مترمربع )در هر ضلع(.
 001،111 مترمکعب دسی

100021919 
مصالح و ترميم بتن با مالت ترميمی وارداتی برای ترميم سطوح تا یک تهيه 

 مترمربع )در هر ضلع(.
 ----- مترمکعب دسی

100021910 
تهيه مصالح و ترميم بتن با مالت ترميمی وارداتی برای ترميم سطوح بيش از 

 یک مترمربع )در هر ضلع(.
 ----- مترمکعب دسی

100021010 
متر پيرامون  ميلی 011قشر بتنی به ضخامت تا تهيه مصالح و اجرای 

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 911های آسيب دیده با عيار سيمان  ستون
 01،111 مترمکعب دسی

100021510 
پاشی )شات کریت( جهت مرمت سطوح بتنی و تثبيت  تهيه بتن و بتن

به ضخامت  کيلوگرم سيمان در هر مترمکعب 911ها و نظایر آن با بتن  ترانشه

 متر. سانتی 9
 911،111 مترمربع

100021110 
های درز انبساط  با عيار سيمان  تهيه مصالح و اجرای بتن برای زیرسازی ورق

 کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن. 011
 0۸،111 مترمکعب دسی

100021710 
 پاشی، در صورتی که شن و ماسه بتن از ریزی یا بتن های بتن بها به ردیف اضافه

 سنگ کوهی تهيه شود.
 251،111 مترمکعب

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 احداث و مرمت ابنيه بتنی . فصل دوازدهم

 51صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 0 کيلوگرم .0ها به جای سيمان نوع  در بتن و یا مالت 2برای مصرف سيمان نوع  بها اضافه 100021۸10

 91 کيلوگرم .0ها به جای سيمان نوع  در بتن و یا مالت 5برای مصرف سيمان نوع  بها اضافه 100021۸12

100021۸19 
بها یا کسربها برای مصرف سيمان اضافی نسبت به عيار درج شده در  اضافه

 استفاده شود. 0ریزی در صورتی که از سيمان نوع  های بتن ردیف
 0،911 کيلوگرم

100021۸10 
ریزی یک مرحله عملياتی  ریزی وقتی حجم بتن های بتن بها به ردیف اضافه

 مترمکعب باشد. 5کمتر از 
 095،111 مترمکعب

 051،111 مترمکعب دسی های مورد نظر. انجام گروتينگ )پر کردن( با مصالح و مواد با افت صفر در محل 100021110

100021112 
، هرگاه از گروت پمپ جهت تزریق استفاده 100021110بها به ردیف  اضافه

 شود.
 151،111 مترمکعب دسی

100021119 
پایه اپوکسی )مالت ترميمی و ضدخوردگی( در تهيه، حمل و اجرای گروت 

 سطوح بتنی.
 0،202،111 مترمکعب دسی

 000،111 مترمکعب دسی های الزم. تهيه و اجرای گروت سيمانی برای زیر بيس پليت و محل 100021110

 0،0۸0،111 مترمکعب دسی های الزم. تهيه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بيس پليت و محل 100021115

 0،211 کيلوگرم تهيه مصالح و تزریق سيمان با پمپ. 100020110

100020010 
کيلوگرم سيمان در مترمکعب  051تهيه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و 

 بتن.
 0،100،111 مترمکعب

100020012 
کيلوگرم سيمان در مترمکعب  051تهيه و اجرای بتن سبک با پوکه صنعتی و 

 بتن.
 1،511،111 مترمکعب

100020210 
کيلوگرم سيمان در مترمکعب  011تهيه مصالح و اجرای قرنيز بتنی به عيار 

 بتن.
 02،111 مترمکعب دسی

100020910 
تهيه و حمل ماده اضافی جهت ترکيب در طرح اختالط مالت منبسط شونده 

جهت رفع معایب بتن سطح عرشه پل )هزینه توزین، اختالط و اجرا در 

 لحاظ گردیده است(.ریزی  های بتن ردیف
 ----- کيلوگرم

 ----- کيلوگرم .جهت حفاظت سطح بتن عرشه یماده ضد خوردگ یو اجرا هيته 100020912

100020010 
( از جنس پالستيک برای تامين پوشش Spacerنگهدار ) تهيه و اجرای فاصله

 بتن.
 920،111 کيلوگرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 تهيه و نصب . فصل سيزدهم

 ساخته قطعات بتنی پيش

 50صفحه:  
 

 
 

 ساخته تهیه و نصب قطعات بتنی پیش.  سیزدهمفصل 

   مقدمه 

 

 و معتبدر  فاکتور اساس بر آن هزینه و است پيمانکار عهده بر آماده صورت به ساخته پيش بتنی تيرهای تهيه فصل این در .0
 .شد خواهد پرداخت 00/0 ضریب مشاور با مهندس يدتای مورد
 مربوط های ردیف طبق و جداگانه طور به آن بهای و است نشده منظور فصل این های ردیف در ميلگرد نصب و تهيه هزینه. 2

 .شود می پرداخت ميلگرد با فوالدی فصل کارهای از
 مدازاد  هزینه و است شده گرفته نظر در باراندازی و کيلومتر 91 تا سيمان حمل و بارگيری هزینه فصل این های ردیف در. 9

 .شود می پرداخت نقل و حمل فصل از مربوط های ردیف براساس کيلومتر 91 بر
 و فاصدله  هدر  بده  بتندی  سداخته  پيش قطعات ساخت محل تا آب و سنگی مصالح حمل هزینهتهيه و نصب،  های ردیف در .0

 ساخت محل از بتنی ساخته پيش قطعات بارگيری همچنين و مشخصات و نقشه طبق قطعات ساخت محل ساخت، در باراندازی
 شدده  منظدور  ها ردیف در جدول بندکشی هزینهاست.  شده گرفته نظر در نصب و باراندازی هر فاصله، به نصب محل به حمل و

 .است
 مشداور، مهنددس   يدتای و لزوم ورتص در شود، استفاده جرثقيل از متر 21 تا دهانه به های پل تيرهای نصب برای چنانچه. 5

 .شد خواهد پرداخت ماشين با خاکی عمليات فصل از جداگانه جرثقيل، استقرار برای هزینه سکوسازی
 .است شده منظوراین فصل  های ردیف در بندی قالب هزینه .1
 یدا  بدتن  بدا  هدا  کول پشت خالی فضای کردن پر و عمق هر در کول نصب و حمل تهيه، شامل 100091710 ردیف بهای. 7
 .است مشخصات و نقشه طبق متر، سانتی 01 تا متوسط ضخامت به سنگ قلوه الشه، یا سنگ
 پرداخت بابت این از و است شده منظور نياز، مورد مصالح با اتصاالت محل کردن پر بهای فصل، این های ردیف قيمت در. ۸

 .گيرد نمی ای صورت جداگانه
 .است مسير بر عمود مقطع سطح مقطع، سطح از منظور 100091910 ردیف در .1
 مربدوط  فصدول  از جداگانده  هدا،  هزینده  ندوع  این. است نشده منظور فصل این های ردیف در خاکی عمليات انجام هزینه. 01
 .شود می پرداخت
 هدای  ردیدف  بهای باشد، موتوری تلمبه با کشی آب به نياز بتنی های کول یا بتنی و سيمانی های لوله نصب برای چنانچه. 00
 .شود می پرداخت 17/0 اعمال ضریب با مربوط

 به نسبت) اضافی سيمان هزینه پرداخت برای .است یک نوع سيمان فصل، این های ردیف در شده گرفته نظر در سيمان. 02
 بتندی  ابنيده  مرمت و احداث فصل در مربوط های ردیف از مورد، برحسب سيمان، نوع بهای اضافه و( ها ردیف در تعيين شده عيار

 .شود می استفاده
 ردیدف  براسداس  (02 فصدل  در منددرج ) ،سيمانعيار  بابت التفاوت مابه گرفتن نظر در با ها، پل قرنيز نصب و تهيه بهای. 09

 شود. می پرداخت 100091912

 پرداخدت  کامدل  طور به مترمکعب 0/1 از بيش حجم با بتنی ساخته پيش قطعات برای 100091110 ردیف واحد بهای. 00
 ردیف این واحد بهای از درصد 71 فقط باشد، مترمکعب 0/1 از کمتر بتنی ساخته پيش قطعات حجم هک صورتی در. شد خواهد
 است. پرداخت قابل

کيلدومتر   0ساخته در صورتی که فاصله حمل از محل بارگيری تدا محدل نصدب، بديش از      پيش . بهای حمل تيرهای بتنی05

 گردد. باشد. برای هر کيلومتر اضافه بر یک کيلومتر اول برحسب حجم تير از فصل حمل و نقل منظور می

 

 

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 تهيه و نصب . فصل سيزدهم

 ساخته قطعات بتنی پيش

 52صفحه:  
 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100091010 
، از محل متر و کمتر 01طول ساخته به  بارگيری و حمل تيرهای بتنی پيش

 ساخت و باراندازی در کيلومتر اول.
 2،102،111 مترمکعب

100091012 
متر،  21متر تا  01ساخته به طول بيش از  بارگيری و حمل تيرهای بتنی پيش

 از محل ساخت و باراندازی در کيلومتر اول.
 02،511،111 مترمکعب

 2،201،111 مترمکعب متر و کمتر. 01طول ساخته به  نصب تيرهای بتنی پيش 100091019

 05،911،111 مترمکعب متر که به طول تير اضافه شود. 5به ازای هر  100091019بها به ردیف  اضافه 100091010

100091210 
( Predallمتر ) سانتی 5ساخته به ضخامت  تهيه و نصب قطعات بتنی پيش

 های بزرگ. پل های واقع بين تيرها، در بندی دال به منظور قالب
 151،511 مترمربع

100091910 
 0/1تا  15/1ساخته با سطح مقطع بيش از  های بتنی پيش تهيه و نصب جدول

کيلوگرم سيمان در مترمکعب و مالت ماسه  251مترمربع با بتن به عيار 

 .0:5سيمان 
 00،111،111 مترمکعب

100091912 
مکعب، کيلو سيمان در متر 911ساخته با عيار  تهيه و نصب قطعات بتنی پيش

 ها و موارد مشابه. ها و قنات ها، درپوش چاه برای دال روی کانال
 01،529،111 مترمکعب

100091919 
کيلو سيمان در مترمکعب  951ساخته با عيار   تهيه و نصب قطعات بتنی پيش

 مترمکعب برای مسلح کردن خاک. 20/1و حجم تا 
 00،511،111 مترمکعب

100091910 
مکعب کيلو سيمان در متر 951ه با عيار ساخت تهيه و نصب قطعات بتنی پيش

 مترمکعب برای مسلح کردن خاک. 1/1تا  20/1و حجم بيش از 
 02،۸01،111 مترمکعب

100091010 
 911ه عيار با بتن ب متر، سانتی 21تهيه و نصب لوله سيمانی به قطر داخلی 

 .مکعب بتنکيلوگرم سيمان در متر
 111،511 مترطول

100091012 
 911سانتی متر، با بتن به عيار 25تهيه و نصب لوله سيمانی به قطر داخلی 

 کيلوگرم سيمان در متر مکعب بتن .
 111،511 مترطول

100091019 
 911ه عيار متر، با بتن ب سانتی 91و نصب لوله سيمانی به قطر داخلی  تهيه

 .مکعب بتنکيلوگرم سيمان در متر
 0،192،111 مترطول

100091010 
 911 متر، با بتن به عيار سانتی 01تهيه و نصب لوله سيمانی به قطر داخلی 

 .کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن
 0،2۸1،111 مترطول

100091015 
 911 متر، با بتن به عيار سانتی 51تهيه و نصب لوله سيمانی به قطر داخلی 

 .کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن
 0،711،111 مترطول

100091011 
 ۸متر و ضخامت جدار  سانتی 11تهيه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 

 .کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن 951، با بتن به عيار متر سانتی
 0،1۸1،111 مترطول

100091017 
متر و ضخامت جدار  سانتی ۸1تهيه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 

 .کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن 951با بتن به عيار ، متر سانتی 01
 2،900،111 مترطول

10009101۸ 
 02 متر و ضخامت جدار 0تهيه و نصب لوله بتنی مسلح به قطر داخلی 

 .مکعب بتنکيلوگرم سيمان در متر 951ه عيار متر، با بتن ب سانتی
 9،251،111 مترطول

100091510 
کننده ترافيک )نيوجرسی باریر( با بتن به های بتنی جدا تهيه و نصب بلوک

 .کيلوگرم سيمان در مترمکعب بتن 951عيار 
 ۸،101،111 مترمکعب
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 0011سال   -های شهری  پل
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100091110 

 19/1ساخته پرسی )جدول( با سطح مقطع تا  های پيش تهيه و نصب بتن

ای استاندارد  استوانهو با حداقل مقاومت  0:5مترمربع با مالت ماسه سيمان 

مترمربع، در صورتی که بعد هم راستای قطعات بتنی با  کيلوگرم بر سانتی 2۸1

 متر باشد. 5/1گذاری  مسير جدول

 01،255،111 مترمکعب

100091112 

ساخته پرسی )جدول( با سطح مقطع بيش از   های پيش تهيه و نصب بتن

و با حداقل مقاومت  0:5مترمربع با مالت ماسه سيمان  11/1تا  19/1

مترمربع، در صورتی که بعد هم  کيلوگرم بر سانتی 2۸1ای استاندارد  استوانه

 متر باشد. 5/1گذاری  راستای قطعات بتنی با مسير جدول

 1،027،111 مترمکعب

100091119 

بيش از  ساخته پرسی )جدول( با سطح مقطع  های پيش تهيه و نصب بتن

و با حداقل مقاومت  0:5مالت ماسه سيمان مترمربع با  11/1تا  11/1

مترمربع، در صورتی که بعد هم  کيلوگرم بر سانتی 2۸1ای استاندارد  استوانه

 متر باشد. 5/1گذاری  راستای قطعات بتنی با مسير جدول

 ۸،917،111 مترمکعب

100091110 

بيش از  ساخته پرسی )جدول( با سطح مقطع  های پيش تهيه و نصب بتن

و با حداقل مقاومت  0:5مترمربع با مالت ماسه سيمان  02/1تا  11/1

مترمربع، در صورتی که بعد هم  کيلوگرم بر سانتی 2۸1ای استاندارد  استوانه

 متر باشد. 5/1گذاری  راستای قطعات بتنی با مسير جدول

 7،111،111 مترمکعب

100091115 

بيش از   )جدول( با سطح مقطعساخته پرسی  های پيش تهيه و نصب بتن

ای  و با حداقل مقاومت استوانه 0:5مترمربع با مالت ماسه سيمان  02/1

مترمربع، در صورتی که بعد هم راستای  کيلوگرم بر سانتی 2۸1استاندارد 

 متر باشد. 5/1گذاری  قطعات بتنی با مسير جدول

 7،110،111 مترمکعب

100091111 
ساخته پرسی هرگاه  های بتنی پيش تهيه و نصب جدولهای  بها به ردیف اضافه

گذاری کمتر از نيم متر باشد، به  بعد هم راستای قطعات بتنی با مسير جدول

 شود(. متر به تناسب محاسبه می سانتی 01متر )کسر  سانتی 01ازای هر 

 229،511 مترمکعب

100091117 
ساخته پرسی هرگاه  پيشهای بتنی  های تهيه و نصب جدول کسربها به ردیف

گذاری بيشتر از نيم متر باشد، به  بعد هم راستای قطعات بتنی با مسير جدول

 شود(. متر به تناسب محاسبه می سانتی 01متر )کسر  سانتی 01ازای هر 

 011،511- مترمکعب

100091710 
ساخته متشکل از سه قطعه در هر  های بتنی مسلح پيش تهيه و نصب کول

کيلوگرم سيمان در  951ها با بتن به عيار  منظور تحکيم قناتعمق، به 

 مترمکعب بتن، به انضمام پر کردن پشت کول.
 5،0۸1،111 مترطول

100091۸10 
ساخته پرسی، به ضخامت  های بتنی پيش تهيه مصالح، حمل و اجرای کفپوش

 .0:5متر و به هر سطحی برای هر کفپوش، با مالت ماسه سيمان  سانتی 0
 711،111 مترمربع

100091۸12 
ساخته پرسی به ازای هر  بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پيش اضافه

 متر. سانتی ۸متر تا  سانتی 0متر افزایش ضخامت نسبت به  سانتی
 01،111 مترمربع

 01،111 مترمربع ساخته پرسی. دار بودن کفپوش بتنی پيش بهای آج اضافه 100091۸19

 90،511 مترمربع ساخته پرسی. بهای رنگی بودن کفپوش بتنی پيش اضافه 100091۸10

100091110 
های  ساخته بتنی نظير انواع نيوجرسی، باریر و گارد بلوک نصب قطعات پيش

 .با استفاده از جرثقيل بزرگ
 001،111 عدد
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 0011سال   -های شهری  پل
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 شورای فنی شهرداری تهران

 . زیراساس و اساس فصل چهاردهم

 50صفحه:  

 

 
 

 زیراساس و اساس.  چهاردهمفصل 

   مقدمه

 

 نظدر  در محل مصرف، در باراندازی و کيلومتر یک فاصله تا حمل بارگيری، های هزینه زیراساس مصالح تهيه های ردیف در. 0

 کوبيده مصالح حجم اساس بر حمل و نقل، فصل های ردیف از مورد حسب بر کيلومتر یک بر مازاد حمل هزینه .است شده گرفته

 .شد خواهد پرداخت شده
 منظدور  ها قيمت در مصرف محل تا برداشت محل از کيلومتر یک فاصله تا آب حمل و تهيه بهای فصل، این های ردیف ر. د2

سدنگی   مصدالح  مترمکعدب  هدر  بدرای  ليتدر  011 مبنای بر حمل و نقل و فصل ساسابر کيلومتر یک بر مازاد هزینه حمل و شده

 .شود می پرداخت و محاسبه شده، کوبيده
 رعایدت  بدا  تدوان  مدی  0 نمره الک زیر های دانه تأمين برای شود، تهيه کوهی شکسته سنگ از اساس مصالح که صورتی در. 9

 و حمدل  تفاوت و مصالح تهيه بابت کسربهایی یا اضافه گونه هيچ کار، این برای و کرد استفاده ای رودخانه ماسه فنی از مشخصات
 و اسداس  مصدالح  بدرای  اسدت  کدرده  ریزش کوه از طبيعی طور به که شکسته های سنگ از استفادهشد.  منظور نخواهد اختالط،
 .نيست مجاز زیراساس
 و دپدو  هدای  محدل  بده  مصدالح  باراندازی و حمل بارگيری، هزینه اساس، مصالح حمل و تهيه به مربوط های قيمت تمام رد. 0
 حمدل  هزینده . اسدت  کيلومتر یک شده، منظور ها قيمت در دپو محل تا مصالح حمل برای که مسافتی. است منظور شده مصرف

 .شود پرداخت می و محاسبه شده کوبيده مصالح حجم براساسو  نقل حمل و فصل های ردیف براساس برحسب مورد آن، بر مازاد
 اساسد رب هکد  شدده  کوبيدده  الیده  ابعداد  مطدابق  (توونان) ای رودخانه مصالح و زیراساس اساس، قشرهای حجم گيری ندازه. ا5

 .گيرد می صورت است، شده اجرا فنی مشخصات و رعایت ارکتوردس
 محاسدبه  (کوبيددگی  بددون ) شدده  پخدش  مصدالح  حجم براساس آن به مربوط مازاد حمل هزینه و 100001010 ردیف. 1
 .شود می

7. PI است. 1 حداکثر 100001010 ردیف موضوع( نانوتو) ای رودخانه مصالح برای مجاز 
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 . زیراساس و اساس فصل چهاردهم

 55صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100001010 
فاصله یک ای، بارگيری و حمل تا  تهيه مصالح زیراساس از مصالح رودخانه

 51بندی صفر تا  کيلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه

 متر باشد. ميلی
 911،511 مترمکعب

100001012 
بندی طبق مشخصات فنی طرح،  تهيه مصالح زیراساس از سنگ کوهی با دانه

 بارگيری، حمل به هر فاصله و باراندازی در محل مصرف.
  ----- مترمکعب

100001210 

ای، بارگيری و حمل تا فاصله یک  تهيه مصالح اساس از مصالح رودخانه

 9۸بندی صفر تا  کيلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه

در دو جبهه  0درصد مصالح مانده روی الک نمره  75متر باشد و حداقل  ميلی

 شکسته شود.

 512،111 مترمکعب

100001212 
اساس از سنگ کوهی، بارگيری و حمل تا فاصله یک کيلومتری  تهيه مصالح

متر  ميلی 9۸بندی صفر تا  معدن و باراندازی در محل مصرف وقتی که دانه

 در دو جبهه شکسته شود. 0درصد مصالح مانده روی الک نمره  011باشد و 
 0،011،111 مترمکعب

100001910 
متر  سانتی 05ضخامت تا  پخش، آبپاشی، تسطيح و کوبيدن قشر زیراساس به

 درصد تراکم به روش آشتو اصالحی. 011با حداقل 
 00۸،511 مترمکعب

100001912 
 05پخش، آبپاشی، تسطيح و کوبيدن قشر زیراساس به ضخامت بيشتر از 

 درصد تراکم به روش آشتو اصالحی. 011متر با حداقل  سانتی
 019،511 مترمکعب

100001919 
متر با  سانتی 01کوبيدن قشر اساس به ضخامت تا  پخش، آبپاشی، تسطيح و

 درصد تراکم به روش آشتو اصالحی. 011حداقل 
 019،511 مترمکعب

100001910 
 05تا  01پخش، آبپاشی، تسطيح و کوبيدن قشر اساس به ضخامت بيش از 

 درصد تراکم به روش آشتو اصالحی. 011متر با حداقل  سانتی
 001،511 مترمکعب

 ۸19،511 مترمکعب تهيه توونان، بارگيری، حمل و باراندازی در محل مصرف. 100001010
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 های آسفالتی رویه

 51صفحه:  
 

 
 

 های آسفالتی ساخت و مرمت رویه.  پانزدهمفصل 

   مقدمه

 

 فنی مشخصات با مطابق باید ( پریمکت) نفوذی الیه اجرای در سطح واحد در مصرفی قير مقدار 100051010 ردیف در .0
 پرداخدت  و محاسدبه  خطی صورت به واحد بهای یابد، تغيير دستگاه نظارت دستور با مزبور مقدار که صورتی در. باشد عمومی و

 شد. خواهد
 .گردد می استفاده درزگيری منظور به که است قير امولسيون و ماسه فيلر، مخلوط سيل اسالری از نظور. م2
 قيرپاشدی،  زیرآسدفالت،  تميزکداری  ضدایعات،  تراشيدن و برداری آسفالت و تخریب از اعم کار مراحل تمام شامل گيری . لکه9

 .باشد می تراکم ریزی و آسفالت
 مجداز  حددود  در الیده  ضخامت کسری که صورتی در. شود می انجام کوبيدن از پس آسفالت های الیه ضخامت گيری اندازه .0

 .شود می کسر عمليات بهای از همان نسبت به باشد
 .شود می پرداخت ابالغی مشخصات حدود در و واقعی ضخامت براساس الیه ضخامت آسفالتی کارهای قيمت در. 5
 نيسدت،  نظدر  مدورد  طبيعدی  شکسدتگی  و اسدت  مصدنوعی  شکسدتگی  فصدل،  ایدن  در سنگی مصالح شکستگی از منظور. 1

 :بود خواهد ترتيب زیر به ها شکستگی
 باشد. می جبهه یک در درصد 51 ميزان به 0 نمره الک روی قيری اساس قشر سنگی مصالح شکستگی -
 11 و درصدد  ۸1 درصد، 11 ترتيب به 0 نمره الک روی (توپکا) رویه قشر و (بيندر) آستر قشر سطحی، آسفالت شکستگی -
 .باشد می جبهه دو در درصد

 درصدد  5 هدر  ازای بده  ،باشدد  فدوق  1 بند در مندرج ارقام از بيشتر سنگی مصالح شکستگی فنی، مشخصات طبق هرگاه. 7
 .شود می اضافه مربوطه واحد ردیف قيمت به درصد یک بيشتر، معادل شکستگی

 مشخصدات  رعایدت  بدا  ،0 نمدره  الک زیر مصالح تأمين برای شود، می استفاده کوهی شکسته سنگ از که هایی آسفالت ر. د۸
 منظدور  حمدل،  تفداوت  و مصالح تهيه بابت کسربهایی یا اضافه گونه هيچ کار، این برای و کرد استفاده ای ماسه رودخانه از توان می

 .شد نخواهد
 سداخت  محدل  در بارانددازی  و کيلدومتر  91 فاصدله  بده  حمدل،  و بارگيری قير، تهيه بهای فصل، این های ردیف قيمت در .1

 فالتی،آسد  تنب رهایقش برای اضافی، حمل بهای باشد، کيلومتر 91 از بيش قير، حمل فاصله چنانچه. شده است منظور آسفالت،
 و محاسدبه  نقل، و حمل فصل های ردیف براساس تناسب به ،(کت تک) سطحی اندود و (پریمکت) دود نفوذیان طحی،س فالتآس

 .شود می پرداخت
 آن بابدت  و شدده  لحداظ  مربدوط  هدای  قيمدت  در پاشی قير برای راه رویه سازی آماده و زیرین سطح نمودن جارو هزینه .01
 شد. نخواهد انجام دیگری پرداخت
 هزینه شود، می آسفالتی ماسه( و توپکا) رویه(، بيندرر )آست اساس قيری،ی که شامل آسفالتبتن  های ردیف قيمت در. 00

 طبق بندی دانه تأمين سنگی، مصالح شکستن باراندازی، شکن، سنگ محل به حمل و بارگيری معدن، از سنگی مصالح تهيه

 آسفالت بارگيری آسفالت، پختن باراندازی، و آسفالت کارخانه محل به حمل و بارگيری مصالح، کردن توده فنی، مشخصات

 قشرهای کامل اجرای و زنی غلطک فينيشر، با پخش ،مصرف و باراندازی محل به کيلومتر یک فاصله تا آن حمل و شده ساخته

 کيلومتر یک از بيشتر آسفالت کارخانه تا( معدن) سنگی مصالح برداشت ثقل مرکز از فاصله هرگاه. است شده منظور آسفالتی،
محاسبه و ، برای هر مترمکعب آسفالت کوبيده شده، حمل و نقل فصل های ردیف از مورد برحسب اضافی،ل حم هزینه باشد،

 کيلومتر یک از بيشتر مصرف محل تا آسفالت کارخانه محل از آسفالت حمل فاصله که صورتی در ضمن درپرداخت خواهد شد. 

 خواهد پرداخت شده، کوبيده آسفالت مترمکعب هر برای نقل، و حمل فصل های ردیف از مورد برحسب اضافی، حمل هزینه باشد

 محل در( کت تک) سطحی اندود و( پریمکت) نفوذی اندود برای مصرفی قير نگهداری محل کارفرما دستور به چنانچه. شد
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مربوط  های ردیف طبق بر مصرف محل تا کيلومتر یک بر مازاد حمل هزینه پرداخت شود، تعيين کارگاه انبار یا و آسفالت کارخانه

 .شود می پرداختدر فصل حمل و نقل 
 آسدتر  کيلدوگرم،  1/1 قيدری  اسداس  برای آسفالتی، بتن متر سانتی یک ضخامت به مترمربع هر برای مصرفی قير ميزان. 02
در  اسدت.  شدده  منظور فصل این های قيمت در کيلوگرم 95/0 آسفالتی ماسه و کيلوگرم 2/0 )توپکا( رویه کيلوگرم، 0/0 )بيندر(

های مجاز مقدار قير تغيير کند، برای هر کيلوگرم اضدافه یدا کسدر مصدرف از      صورتی که براساس فرمول کارگاهی در حد رواداری

 استفاده خواهد شد. 100050512و  100050510های  بهای ردیف

رویه آسدفالت گدرم بده هدر      های با ها در راه ها برای پرکردن چاله و حمل آنقيمت مواد مصرفی  100051710در ردیف . 09

 مقدار منظور شده است و پرداخت اضافی صورت نخواهد گرفت.

 :100050012و  100050010های  عمليات مرمت نوار حفاری موضوع ردیف -00

مرمت به روش بتن ضعيف: مرمت نوار حفاری به روش بتن ضعيف شامل اجرای عمليات برش آسفالت طرفين  -00-0

متر، تراش آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه به  سانتی 01متری از ترانشه و ضخامت  سانتی 25فاصله ترانشه حفاری به 

 01متر و ضخامت  سانتی 11متر، اجرای الیه اساس به عرض  سانتی 01متر در هر طرف ترانشه و ضخامت  سانتی 25عرض 

متر و ضخامت  سانتی 11گرم در مترمکعب بتن به عرض کيلو ۱011، اجرای بتن ضعيف به عيار سيمان 15متر با تراکم  سانتی

متر و  سانتی 001کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالتی به عرض  2/0متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  سانتی 11

 لتی به عرضکيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه رویه آسفا 0/1متر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير  سانتی 1ضخامت 

متر، کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی و بارگيری و حمل مواد مازاد حاصل از  سانتی 0متر و ضخامت  سانتی 001

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 1-۸-12باشد. برای اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش سند  تخریب می

های ميانی با سيمان شامل  های ميانی با سيمان: مرمت نوار حفاری به روش تثبيت الیه مرمت به روش تثبيت الیه -00-2

متر، تراش  سانتی 01سانتيمتری از ترانشه و به ضخامت  25اجرای عمليات برش آسفالت طرفين ترانشه حفاری و به فاصله 

متر، اجرای الیه  سانتی 01انشه و ضخامت متر در هر طرف تر سانتی 25آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه حفاری به عرض 

 011شده با سيمان به عيار  ۱، اجرای الیه اساس تثبيت15متر با تراکم  سانتی 01متر و ضخامت  سانتی 11اساس به عرض 

 کيلوگرم بر 2/0متر در چهار الیه، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  سانتی 11کيلوگرم در مترمکعب مصالح اساس به ضخامت 

 0/1متر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير  سانتی 001متر و عرض  سانتی 1مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالتی به ضخامت 

متر، کليه عمليات الزم برای اجرای  سانتی 0متر و ضخامت  سانتی 001کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه رویه آسفالتی به عرض 

باشد. برای اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش  واد مازاد حاصل از تخریب میروسازی آسفالتی و بارگيری و حمل م

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 1-۸-12سند 

 برعهده پيمانکار است. 100051019. تامين تمامی مصالح مصرفی در ردیف 05

 صدورت  بده  کدار  هزینه آن، نظایر و قير سوزاندن مانند شود، انجام مصالح پخش روش از غير به قيرزدایی که صورتی در. 01
 .شود می پرداخت و محاسبه دار ستاره ردیف
 شيارشددن  ، هدا  گودافتدادگی  شدید، سوسماری پوست های ترک تعمير منظور به (عمقی وصله) 100051710 ردیف از. 07

 مشخصات در آن انجام نحوه و شود می استفاده اندازها، دست و جانشين های وصله ها، فرورفتگی و ها برآمدگی تورم، ها، مسيرچرخ
 .است آمده آسفالتی های نگهداری راه و تعمير فنی

 متوسدط،  تدا  کدم  شددت  بدا  سوسدماری  پوسدت  هدای  تدرک  تعمير منظور به (عمقی پاره وصله) 100051712 ردیف از. 0۸
 آن انجام نحوه و شود می استفاده لغزشی، های ترک و اندازها دست انعکاسی، درزهای کناری، های ترک ها، فرورفتگی و ها برآمدگی

 .است آمده آسفالتی های راه و نگهداری رتعمي فنی مشخصالت در
نامده فندی، مشخصدات فندی، نحدوه       مربوط به استفاده از انواع پليمر در توليد آسفالت است. گدواهی  100050119ردیف . 01

 اد ارجاع کار و مشخصات فنی خصوصی پيمان لحاظ شود.کنترل کيفيت و استانداردهای مورد استفاده باید در اسن
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 ۸1،011 کيلوگرم )پریمکت( با قير محلول. تهيه مصالح و اجرای اندود نفوذی 100051010

 ۸۸،911 کيلوگرم تهيه مصالح و اجرای اندود قير برای انجام آسفالت سطحی با قير محلول. 100051012

100051019 
به منظور احيای  Fog Sealاجرای سيل کت امولسيونی  تهيه تمام مصالح و

 های آسفالتی. رویه
 75،111 کيلوگرم

100051010 
با حداقل قير  CSS تهيه مصالح و اجرای اندود با قير امولسيون کاتيونيک

 درصد در آزمایش تقطير. 57باقيمانده 
 71،111 کيلوگرم

100051015 
با حداقل قير  CRS مصالح و اجرای اندود با قير امولسيون کاتيونيکتهيه 

 درصد در آزمایش تقطير. 11باقيمانده 
 19،011 کيلوگرم

100051011 
با حداقل قير  CMS تهيه مصالح و اجرای اندود با قير امولسيون کاتيونيک

 درصد در آزمایش تقطير. 15باقيمانده 
 71،111 کيلوگرم

100051017 
با حداقل قير  SSتهيه مصالح و اجرای اندود با قير امولسيون آنيونيک 

 درصد در آزمایش تقطير. 57باقيمانده 
 19،011 کيلوگرم

10005101۸ 
با حداقل قير  RSتهيه مصالح و اجرای اندود با قير امولسيون آنيونيک 

 درصد در آزمایش تقطير. 55باقيمانده 
 0۸،711 کيلوگرم

100051011 
با حداقل قير  MSتهيه مصالح و اجرای اندود با قير امولسيون آنيونيک 

 درصد در آزمایش تقطير. 55باقيمانده 
 0۸،711 کيلوگرم

100051001 
به ازای هر یک درصد  100051011تا  100051010های  بها به ردیف اضافه

 قير خالص مازاد.
 ----- کيلوگرم

 ----- تن (.Seal Sandای ) ماسه تهيه مصالح و اجرای سيل کت 100051210

100051212 
( هرگاه Aggregate Sealتهيه مصالح و اجرای سيل کت با مصالح سنگی )

 باشد. 5بندی مصالح از نوع  دانه
 ۸،1۸2،111 تن

 071،511 مترمربع قيرزدایی سطوح قيرزده با استفاده از پخش مصالح سنگی ریزدانه. 100051910

100051010 
، ناهمواری و تراشی با استفاده از گریدر به منظور از بين بردن موجآسفالت 

 قيرزدایی از سطح رویه آسفالتی.
 21،111 مترمربع

100051510 
تهيه تمام مصالح )از جمله مصالح سنگی، سيمان و قير امولسيونی مناسب( و 

 اجرای اسالری سيل.
 002،511 مترمربع

 ----- مترمربع مخصوص. ها با ماستيک درزگيری ترک 100051110

100051112 

 2متر و عمق حدود  سانتی 2تا  5/0های آسفالت به عرض  درزگيری ترک

متر، شامل شيار زدن و تميز کردن درز با کمپرسور و گرم کردن محل  سانتی

شيار با هوای گرم، تهيه و تزریق قير پليمری مخصوص درزگيری در داخل آن 

 های درزگيری شده و تميزکاری. ترکو پخش گرد سنگ در روی 

 001،111 مترطول

100051119 

 2متر و عمق حدود  سانتی 2های آسفالت به عرض بيش از  درزگيری ترک

متر، شامل تميز کردن درز با کمپرسور و گرم کردن محل درز با هوای  سانتی

گرم، تهيه و تزریق قير پليمری مخصوص درزگيری در داخل آن و پخش گرد 

 های درزگيری شده و تميزکاری )بدون شيارزدن(. در روی ترکسنگ 

 015،711 مترطول

100051710 
های آسفالتی با  پرکردن اضطراری چاله با مساحت کمتر از یک مترمربع در راه

 استفاده از آسفالت مناسب بر حسب وزن آسفالت مصرفی.
 0،050،111 تن

  



 سازی نگهداری و مقاوم بهای تعمير، فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 . ساخت و مرمت فصل پانزدهم

 های آسفالتی رویه

 51صفحه:  
 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100051712 

 ،ها یها، گود افتادگ ها از جمله چاله یانواع خراب یريگ لکه یمصالح و اجرا هيته

با  یآسفالت یها در راه یو پوست سوسمار یبلوک یها ها، ترک یشدگاريش

 ،یمحل خراب یريبا دستگاه بلوپچر، شامل بادگ یاستفاده از مخلوط آسفالت

 شیدرصد در آزما 11 ماندهيباق ريبا حداقل ق CRS یونيامولس ريپاشش ق

 .یکارزيتحت فشار هوا و تم 0نوع  یبند دانه یو مصالح سنگ ريتقط

 02،701،111 تن

100051۸10 
ی با سنگ شکسته از مصالح متر بتن آسفالت تهيه و اجرای هر سانتی

 5/97 بندی مصالح صفر تا ای برای قشر اساس قيری هرگاه دانه رودخانه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می سانتیمتر باشد )کسر  ميلی
 ۸1،911 مترمربع

100051۸12 
متر بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح  تهيه و اجرای هر سانتی

متر  ميلی 25بندی مصالح صفر تا  ای برای قشر اساس قيری هرگاه دانه رودخانه

 شود(. متر به تناسب محاسبه می باشد )کسر سانتی
 ۸0،211 مترمربع

100051110 
ای و قير  تهيه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه

بندی  قشر آستر )بيندر(، هرگاه دانه برای (PG) مناسب از رده عملکردی

 متر ضخامت آسفالت. متر باشد، به ازای هر سانتی ميلی 25مصالح صفر تا 
 012،111 مترمربع

100051112 
ای و قير  با سنگ شکسته از مصالح رودخانه تهيه و اجرای بتن آسفالتی

بندی  ( برای قشر آستر )بيندر(، هرگاه دانهPG) مناسب از رده عملکردی

 متر ضخامت آسفالت. متر باشد، به ازای هر سانتی ميلی 01مصالح صفر تا 
 010،111 مترمربع

100050110 
و قير ای  تهيه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه

بندی  ( برای قشر رویه )توپکا(، هرگاه دانهPG) مناسب از رده عملکردی

 متر ضخامت آسفالت. متر باشد، به ازای هر سانتی ميلی 01مصالح صفر تا 
 000،511 مترمربع

100050112 
ای و قير  تهيه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح رودخانه

بندی  برای قشر رویه )توپکا(، هرگاه دانه( PGمناسب از رده عملکردی )

 متر ضخامت آسفالت. متر باشد، به ازای هر سانتی ميلی 5/02مصالح صفر تا 
 002،111 مترمربع

100050119 
در صورت اضافه کردن  ،100050112و  100050110های  بها به ردیف اضافه

 .یبه مخلوط آسفالت پليمر
 ----- کيلوگرم

100050110 
متر  ای به ازای هر سانتی اجرای ماسه آسفالتی از مصالح رودخانهتهيه و 

 ضخامت آسفالت.
 001،511 مترمربع

100050010 
بندی مصالح سنگی جهت قشرهای اساس  اجرای بتن آسفالتی با هر نوع دانه

 متر ضخامت. قيری، آستر )بيندر(، رویه )توپکا( و نظایر آن به ازای هر سانتی
 1،011 مترمربع

100050210 
متر  گيری سطحی آسفالت اپوکسی روی عرشه پل فلزی به ازای هر سانتی لکه

 ضخامت.
 ----- مترمربع

100050212 
متر  تهيه مصالح و اجرای آسفالت اپوکسی روی عرشه فلزی به ازای هر سانتی

 ضخامت.
 ----- مترمربع

 019،111 مترمربع متر ضخامت. سانتیگيری سطحی آسفالت روی عرشه بتنی به ازای هر  لکه 100050910

100050912 
متر  تهيه مصالح و اجرای روسازی آسفالتی روی عرشه بتنی به ازای هر سانتی

 ضخامت.
 015،911 مترمربع

 9،910،111 مترطول متر به روش پر کردن با بتن ضعيف. سانتی 11مرمت نوار حفاری به عرض  100050010

100050012 
های ميانی با  متر به روش تثبيت الیه سانتی 11به عرض مرمت نوار حفاری 

 سيمان.
 2،27۸،111 مترطول

 1۸،511 کيلوگرم بهای مصرف قير، نسبت به مقادیر مندرج در مقدمه فصل. اضافه 100050510

 1۸،511- کيلوگرم کسربهای مصرف قير، نسبت به مقادیر مندرج در مقدمه فصل. 100050512
 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-شماره : *سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

آميزی و  کاری، رنگ . عایق فصل شانزدهم

 حفاظت ابنيه فنی

 11صفحه:  
 

 
 

 آمیزی و حفاظت ابنیه فنی کاری، رنگ عایق. شانزدهم فصل 

   مقدمه

 

 سدطح  گدردد،  انجام سبک پروفيلی و فلزی سطوح روی بر آميزی رنگ و پاشی ماسه سندبالست، زنی، برس که صورتی در .0
 و گردد ها آن سطح به قطعات وزن تبدیل مبنای تا گردد می صورتجلسه و شده برآورد غالب اعضای (وزن سطح واحد) مخصوص

 شود. برآورد هزینه

 کسدر  یا و اضافه مشخصات، طبق که صورتی در و گردد اجرا فنی مشخصات با منطبق بایستی ها پوشش و رنگ ضخامت .2
 واحدد،  قيمدت  بده  درصدد  05 ضخامت، کسر یا و اضافه درصد 25 هر ازای به بود، مطرح فصل این های ردیف به نسبت ضخامت
 . گردد کسر می آن از یا و اضافه
 زیدرین  سطوح تميزکاری و ها پوشش کاری، عایق آميزی، رنگ های ردیف پایه قيمت به ،ها گيری لکه واحد قيمت تعيين در .9
 .گردد می لحاظ 51/0 ضریب ا،ه آن

 حدود ضخامت به مربوطه پرایمر با رویی و زیری الیه دو در( Cold Wrapping) سرد پيچی لفاف 100011210 ردیف. 0
 .باشد می نظر مد ميکرون 51

 تميدزی  معدادل ) سدوئد  استاندارد از Sa 5/2 درجه فلزی سطوح (Sand blasting) پاشی ماسه به مربوط های ردیف در. 5
 .باشد می نظر مورد( لزف سطح کامل
 به بسته باشد، آند اطراف آب یا زمين به نسبت ابنيه پتانسيل گيری اندازه نقاط تعبيه به نياز راه، ابنيه حفاظت در چنانچه. 1
 .نمود استفاده دار ستاره های قيمت از باید گيری، اندازه روش
 (thermoplastic) ترموستينگ ای و (thermosetting) ترموپالستيک یگرمایش پليش ایه گرن از استفاده صورت در. 7
 .نمود تعریف دار ستاره و جداگانه های ردیف باید

 در همپوشانی هزینه البته باشد، متر سانتی 01 از کمتر نباید همپوشانی مقدار گرم یا و سرد های پوشش و ها کاری عایق در .۸
 .باشد می ها پوشش و کاری عایق ظاهری سطح پرداخت، و گيری اندازه مبنای و گردیده ورمنظ ها قيمت
 .باشد عمومی فنی مشخصات بر منطبق باید ها کاری عایق در مصرفی قير نوع و ميزان. 1
 بابت این از و بوده (منحنی و مورب قائم، افقی،) مختلف های وضعيت در کار انجام برای فصل این های قيمت واحد های. ب01
 .گردد نمی پرداخت صعوبتی یا و بها اضافه گونه هيچ

 .باشند معتبر و موجود استانداردهای با مطابق بایستی ها، پوشش و ها عایق رنگ،. 00
 .هستند کارفرما تحویلی مصالح جزء پرایمر و نوار ،100011210 ردیف در .02
 باشد. با موضوع رنگ الکيدی اکسيد آهن، همان ضد زنگ معمولی به رنگ اخرایی می 100011900ردیف  .09

 

 

 

 

  



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-شماره : *سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

آميزی و  کاری، رنگ . عایق فصل شانزدهم

 حفاظت ابنيه فنی

 10صفحه:  
 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 290،111 مترمربع کاری با یک قشر اندود قيری روی سطوح بتنی. تهيه مصالح و اجرای عایق 100011010

100011012 
کاری با دو قشر اندود قيری و یک الیه گونی روی  عایقتهيه مصالح و اجرای 

 سطوح بتنی.
 101،111 مترمربع

100011019 
کاری با سه قشر اندود قيری و دو الیه گونی روی  تهيه مصالح و اجرای عایق

 سطوح بتنی.
 0،10۸،111 مترمربع

100011010 
قير با الياف ساخته مرغوب شامل  کاری با عایق پيش تهيه مصالح و اجرای عایق

 متر روی سطوح بتنی. ميلی 9استر و تيشو به ضخامت  پلی
 019،111 مترمربع

100011015 
ساخته مرغوب شامل قير با الياف  کاری با عایق پيش تهيه مصالح و اجرای عایق

 متر روی سطوح بتنی. ميلی 0استر و تيشو به ضخامت  پلی
 501،111 مترمربع

 ----- مترمربع های قيری صنعتی. بند کردن سطوح بتنی با محلولتهيه مصالح و آب  100011011

 151،111 مترمربع ها و نظایر آن. های بتنی پل پيچی سرد روی پایه لفاف 100011210

 009،111 مترمربع زنی روی سطوح فلزی. زنی و سمباده برس 100011910

100011912 
و یا مضرس کردن سطح زدایی  پاشی روی سطوح فلزی یا بتنی برای زنگ ماسه

 و نظایر آن.
 591،111 مترمربع

100011919 
ساچمه پاشی روی سطوح فلزی یا بتنی برای زنگ زدایی و یا مضرس کردن 

 سطح و نظایر آن.
 12۸،111 مترمربع

100011910 
ميکرون روی  51دار به ضخامت  تهيه مصالح و اجرای پرایمر اپوکسی روی

 سطوح فلزی.
 5۸1،111 مترمربع

 911،111 مترمربع ميکرون روی سطوح فلزی. 51تهيه مصالح و اجرای پرایمر روغنی به ضخامت  100011915

100011911 
ميکرون روی  51دار به ضخامت  تهيه مصالح و اجرای پرایمر سيليکاتی روی

 سطوح فلزی.
 ----- مترمربع

100011917 
ميکرون روی  011تهيه مصالح و اجرای آستر و رویه روغنی به ضخامت کل 

 .سطوح فلزی
 771،111 مترمربع

10001191۸ 
 011تهيه مصالح و اجرای آستر و رویه اپوکسی )دو جزئی( به ضخامت کل 

 ميکرون روی سطوح فلزی
 121،111 مترمربع

100011911 
های دو جزئی  آميزی روی سطوح بتنی با رنگ تهيه مصالح و اجرای رنگ

 .ميکرون 0۸1آن( به طور کامل و به ضخامت تا اورتان و نظایر  )اپوکسی، پلی
 ۸۸1،111 مترمربع

100011901 
 51ها تا ضخامت  ها و پوشش تهيه مصالح و اجرای قشر رویه محافظ عایق

 .ميکرون
 25،111 مترمربع

100011900 
تهيه مصالح و اجرای رنگ الکيدی اکسيد آهن )اخرایی( به طریق بدون هوا، 

 ميکرون. 01قشر به ضخامت خشک  روی اسکلت فوالدی در یک
 011،111 مترمربع
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 ایمنیهفدهم . عالیم و تجهیزات فصل 

   مقدمه

 

بدرداری کداربرد داشدته و     . کليه عالیم و تجهيزات ایمنی موضوع فصل حاضر صرفاً به منظور نصب و استفاده در دوران بهره0

و تعميدر   ،سدازی کارگداه در دوره نگهدداری    عمليدات ایمدن  هدای مدرتبط بدا     های فصل حاضر در پرداخت هزینده  استفاده از ردیف

 یهدا  فید براسداس رد بایست  می اجراییسازی کارگاه در زمان انجام عمليات  های عمليات ایمن باشد. هزینه ممنوع میسازی  مقاوم

 شود.اخت پردبينی در برآورد اوليه پيمان  مطابق دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه و صرفاً درصورت پيشمناسب 

 یند يب شيپد  یبهدا  ها اضدافه  رنگ ریمنظور شده است و در صورت استفاده از سا ديسف ها، فیواحد رد یدر بها هیفام رنگ پا .2

 .شود یشده اعمال م
سدطح راه،   یکدار زيتم ،یکشد  مخصدوص خدط   یهدا  نياستفاده از ماش نهیهز یکش مربوط به خط یها فیواحد رد یدر بها .9

 و مراقبت از خط تا خشک شدن رنگ در نظر گرفته شده است. یکش خط نيدر ح یمنیا داتيتمه
و براساس طول سازمان برنامه و بودجه کشور  217-9شماره  هیخط منقطع و متناوب مطابق با نشر یها فیرد یريگ اندازه. 0

کار براساس سدطح رندگ شدده     نهیمترمربع، سطح هز یريگ با واحد اندازه یها فیشود. در رد ی( انجام می)مجموع پر و خال ريمس

 .شود یمحاسبه م

به  رانیا یاستاندارد مل ،یئجز فصل در مورد رنگ سرد و رنگ دو نیمورد مصرف در ا یکش خط یها رنگ یفياستاندارد ک .5 

و  EN0۸70 یو اسدتانداردها  20010بده شدماره    رانید ا یو در مورد رنگ گرم، استاندارد مل EN0۸70و استاندارد  20010شماره 

AASHTO M201 گالسبيد( براساس استاندارد  یا شهيش یها باشد. دانه یم(EN BS0029 باشد. الزم به ذکر است که رندگ   دیبا

 ،یا شده يش یهدا  هدا و دانده   از رنگ یروز قبل از اجرا، در محل مورد نظر کارفرما، انبار شود و بطور تصادف 05حداقل  دیبا یمصرف

مطابقدت   مدان يپ یبدا مشخصدات فند    دید با شاتیآزما جینتاکارفرما ارسال گردد.  تایيدمورد  یها گاهشیشده و به آزما یبردار نمونه

پرداخدت وجده بابدت     ،یبا مشخصات فن شاتیآزما جیعدم تطابق نتا ای شاتیو آزما یبردار داشته باشد. در صورت عدم انجام نمونه

 مجاز نخواهد بود. یکش خط

رندگ گدرم و سدرد     یشده و برا ليتشک یا شهيش یکرو یها باشد که از دانه یکننده نور م منظور از گالسبيد ماده منعکس .1

 زانيد به م یباشد و در مورد رنگ گرم عالوه بر روپاش یگرم در مترمربع م 011معادل  یمصرف روپاش زانيکاربرد دارد. م یکيتراف

  دبدا اسدتاندار   دید گالسدبيد با  یگدردد. مشخصدات فند    یبا رنگ مخلوط مد  یا شهيش یها دانه زيدرصد وزن رنگ ن 21فوق معادل 

EN BS0029 برآورد اسدناد   هينباشد ضرورت دارد در ته ازيمورد ن یکش مطابقت داشته باشد. چنانچه استفاده از گالسبيد در خط

 .و در برآورد منظور شود نييتع هیپارياقالم غ متيق نييطبق ضوابط تع 100071719شماره  فیرد یارجاع کار، بها

 یهر آکس رو یمتر برا 2ها حداکثر  متر و در قوس 5ر حداکثر با فاصله يمس ميمستق یها در قسمت دیبا ريمس یابی آکس. 7

 100071012و  100071010 یهدا  فید خطوط موجود انجدام شدود، رد   یرو یکش که خط یشود. در صورت یگذار سفالت نشانهآ

 .ستي( قابل پرداخت نیابی )آکس

 ماهه است. 0۸با دوام  متر یليم 2 یا کرونيم 2111 برابر 100071910 تا 100071910 یها فیرد یاسپر گرم رنگ ضخامت .۸

 0۸متدر بدا دوام    یلد يم 5/9 اید  کرونيم 9511برابر  100071010تا  100071010 یها فیرد دی. ضخامت رنگ گرم اسکر1

 ماهه است.

متدر بدا    یليم 5 ای کرونيم 5111برابر  100071512و  100071510 یها فی( ردیا . ضخامت رنگ گرم اکستروژن )لقمه01

 ماهه است. 91دوام 

( رنگ حدداقل  سيتر )خ با ضخامت 100071101تا  100071110 یها فیآب( رد یهیپا ای کيلیدر مورد رنگ سرد )اکر .00

 05یا  1چنانچه دوام  .ماهه منظور شده است 02و دوام آن  کرونيم 011کرون و ضخامت خشک رنگ حداقل برابر يم 711برابر 

اسدناد ارجداع کدار     ميفصل و در زمان تنظ نیا یمربوط( در انتها یهابکسر یابها  )اضافه دیجد متيماهه مدنظر باشد، به صورت ق

 ارجاع کار اعالم شود. اددر اسن دیسرد با یکش شود. مدت دوام خط یمنظور م



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ایمنی . عالیم و تجهيزات فصل هفدهم

 19صفحه:  

 

 
 

به روش  یئماه و دو جز 20متر با دوام  یليم 0 ای کرونيم 0111ضخامت رنگ برابر  یبه روش اسپر یئرنگ دو جز ی. برا02

ها و سطوح، ضدخامت رندگ برابدر     ها و خط نوشته ماه و فلش 91متر با دوام  یليم 2 یا کرونيم 2111ضخامت رنگ برابر  دیاسکر

 .ماه منظور شده است 91متر با دوام  یليم 5/0 یا کرونيم 0511

 یهدا  فید از رد کید هدر   یدرصد ضخامت ذکر شدده بدرا   ۸5سطوح رنگ شده تا  یا یکش ضخامت خط ی. در صورت کسر09

 اتيدرصد باشد، آن قسمت از عمل ۸5ضخامت مازاد بر  یشود و اگر کسر یکسر م فیرد یدو برابر همان نسبت از بها ،یکش خط

 .ستيبابت آن قابل پرداخت ن ییو بها بودهن تایيدمورد 

 5با ابعداد   یکش خط یدر صورت اجرا .باشد یدرصد( م 5عرض خطوط ) ایطول و  یبرا یکش مجاز ابعاد خط ی. حد روادار00

 فید رد یدرصدد از بهدا   2 ،یدرصدد کمتدر از حدد روادار    کیهر  یبه ازا مان،يمجاز ذکر شده در پ ریدرصد کمتر از مقاد 05 یال

شدود و   یبابت آن پرداخت نم یینبوده و بها تایيدمورد  یکش درصد، خط 05 رابعاد مازاد ب یدر صورت کسر .شود یمربوط کسر م

 .ستيها، اضافه پرداخت مجاز ن فیاز رد کیمندرج در هر  ریاز مقاد شتريابعاد ب یبرا

 یاعالم شده در مشخصات فند  ریمطابق با مقاد دیاجرا شده با یکش خط ییپس بازتابش نور و فاکتور روشنا بیضرا زاني. م05

باشد به  مانيپ یدرصد مقادیر اعالم شده در مشخصات فن 01هر دو مورد کمتر از  یبرا یريگ چنانچه متوسط اندازه .باشد مانيپ

کسدر   فید رد یدرصد بهدا  0 ییفاکتور روشنا یمربوطه و برا فیرد یدرصد بها 9درصد کاهش در پس بازتابش نور،  کیهر  یازا

 تایيداجرا شده مورد  یکش درصد، خط 01از  شتريروز با نقصان ب ییفاکتور روشنا یا رپس بازتابش نو بیبا ضرا یکش شود. خط یم

 .ستيآن قابل پرداخت ن تیبا یینبوده و بها

بسدتر بده    رید ز یکدار زيو تم یزيآم بستر رنگ یشستشو نهیهز نيهمچن مر،یپرا یبها ،یکش مربوط به خط یها فی. در رد01

 در نظر گرفته شده است. یمنیا زاتيآالت و ابزار و تجه نيشو ما یانسان یروين نهیهز ،یعرض کاف

چندد خدط )بده     اید تدوأم دو   یدر صدورت اجدرا   .خط محاسبه شده است کی یاساس اجرابر یکش خط یها فیرد مت. قي07

 گردد: یپرداخت م ری( به روش زستولهيپ 9 ای 2صورت همزمان با بستن 

 مربوط فیبرابر رد 75/0دو خط توأم =  .07-0

 مربوط فیبرابر رد 51/2سه خط توأم =  .07-2

 شود. یبار منظور م کیهم براساس سطح تمام شده و صرفا  یقرار گرفته رو یها رنگ 100071710 فی. در رد0۸

سبک و  یفوالد یکارها یها مربوط از فصل فیچشمک زن براساس رد یها تابلوها و چراغ یفلز هیو نصب پا هيته نهی. هز01

 یهدا  مناسدب از فصدل   یهدا  فید براساس رد یبردار شالوده تابلو و نخاله یساز یپ ،یکن یپ نهیها نظير هز نهیهز گریو د یدستمزد

 شود. یمربوطه پرداخت م

 شود. یمحاسبه و پرداخت م 100070211 فیچشمک زن، از رد یها چراغ هیپا یکش ميس نهی. هز21

 متر است. یليم 9برابر  یعمود یتابلوها یومينيصفحه آلوم . حداقل ضخامت20

 متر است. یليم 25/0برابر  یعمود یتابلوها یضخامت صفحه ورق فوالد قل. حدا22

 فید مربوط، به صدورت رد  نهیهز رد،يصورت گ ريمتغ اميشده با پ نييتع طیو نصب تابلو عالوه بر شرا هيکه ته ی. در صورت29

 شود. یپرداخت مدار محاسبه و  هستار

)به جز  میعال ریو سا یاخبار ،یاخطار ،یانتظام پيت یصفحه تابلوها هيمربوط به ته یها فیلحاظ شده در رد یها متيق. 20

درجه  11دار )دو لبه  باشند به سه شکل لبه یمربع م ایمثلث و  ره،یدا ،ی( که به شکل هشت ضلعريمس تیهدا یاطالعات یتابلوها

بدا   یلبده( و از دو جدنس ورق روغند    گونه چيساده )بدون ه ای (یلبه برجسته داخل کی یساده رخدار )دارا ای( یرونيعمود به هم ب

و  چيها و متعلقات الزم شدامل پد   و نقش آن نهيبه همراه شبرنگ به کار رفته در زم زهيورق گالوان ایو  کيرواستاتپوشش رنگ الکت

کده   ییها فیگردد. در رد یاقتباس م ۸شماره از جدول  یشنهاديمورد نظر و ضخامت پ پيت یمهره و بست است. مساحت تابلوها

شوند و با رندگ   ییزدا یبار شستشو داده و چرب نیچند ،یاز رنگرز شيپ دیشوند، با یم هساخت یروغن اهيصفحات از جنس ورق س

مسدير   تیهددا  یاطالعدات  ید مصالح تابلوهدا واح یگردند. در بها یزيآم رنگ کرونيم 75+01به ضخامت  کيالکترواستات یپوشش

 محاسددبه هیددتایيد یو دارا د، شددبرنگ تابلوهددا از نددوع اسددتاندار 100070110 یالدد 100070110 یهددا فیددارائدده شددده در رد
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 منظور شده است. زيچارچوب و زوار تابلوها )به مقدار الزم( ن نهیو هز دهیگرد

 بها منظور شده است. فهرست نیا یها فیرد متيدر ق ،یکيتراف یو حمل مصالح و مواد مربوط به تابلوها یريبارگ نهی. هز25

نصدب )از   یهدا  نده یدرصدد هز  11معادل  دنيبرچ نهیصفحه تابلو، هز دنيبه برچ ازيتابلوها در صورت ن ريتعم اتيدر عمل. 21

 شود. نيي( تعدومو  ستيفصل ب

 نظدر  در تدابلو  فلورسدنت  سدطح  با تابلو، مساحت باشند، سبز - زرد فلورسنت شبرنگ با ای حاشيه دارای تابلوها چنانچه .27
 .گردد می اعمال 100070191 یا 100070121 های آیتم بهای اضافه در فلورسنت شبرنگ دارای فقط سطح و شود می گرفته

 

 تابلو( مفید مساحت و )ضخامت تیپ تابلوهای مشخصات .8 جدول

ف
ردی

 

 تابلو و اندازه )میلیمتر(نام 

 ضخامت ورق )میلیمتر(
 مساحت مفید

 )مترمربع(
 دار تابلوی لبه دار تابلو ساده رخ تابلو ساده

 2۸9/1 25/0 5/0 5/0 متر ميلی 111ضلعی با قطر  تابلوی هشت 0

 002/1 5/0 5/0 5/0 متر ميلی 751ضلعی با قطر  تابلوی هشت 2

 191/1 5/0 5/0 5/0 متر ميلی 111ضلعی با قطر  تابلوی هشت 9

 090/0 5/0 2 2 متر ميلی 0211ضلعی با قطر  تابلوی هشت 0

 170/1 25/0 25/0 25/0 متر ميلی 911ای با قطر  تابلوی دایره 5

 051/1 25/0 25/0 25/0 متر ميلی 051ای با قطر  تابلوی دایره 1

 2۸9/1 25/0 5/0 5/0 متر ميلی 111ای با قطر  تابلوی دایره 7

 002/1 5/0 5/0 5/0 متر ميلی 751ای با قطر  تابلوی دایره ۸

 191/1 5/0 5/0 5/0 متر ميلی 111ای با قطر  تابلوی دایره 1

 090/0 5/0 2 2 متر ميلی 0211ای با قطر  تابلوی دایره 01

 717/0 2 2 2 متر ميلی 0511ای با قطر  تابلوی دایره 00

 201/1 25/0 5/0 5/0 متر ميلی 111تابلوی مثلثی با ارتفاع  02

 975/1 5/0 5/0 5/0 متر ميلی 751تابلوی مثلثی با ارتفاع  09

 501/1 5/0 5/0 5/0 متر ميلی 111تابلوی مثلثی با ارتفاع  00

 110/1 5/0 2 2 متر ميلی 0211تابلوی مثلثی با ارتفاع  05

 510/0 2 2 2 متر ميلی 0511تابلوی مثلثی با ارتفاع  01

07 
 w × hتابلوی مربع یا مستطيل با اضالع 

 متر ميلی
 2یا  5/0یا  25/0بسته به سایز تابلو 
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 920،511 کيلومتر کشی. های دو بانده برای خط یابی در راه آکس 100071010

100071012 
چند باند تشکيل ها و مانند آن که هر جهت حرکت از  یابی در بزرگراه آکس

 شده باشد، برای هر آکس.
 970،111 کيلومتر

 ----- مترمربع آميزی با رنگ شبرنگ. تهيه مصالح و رنگ 100071210

100071910 
متر خالی به عرض  1متر پر و  9کشی منقطع و متناوب  تهيه مصالح و خط

 ميکرون همراه 2111متر، با رنگ گرم ترافيکی اسپری با ضخامت  سانتی 05

 .ماهه 0۸با گالسبيد با دوام 
 71،۸11 مترطول

100071912 
متر، با رنگ گرم  سانتی 05کشی متصل و مداوم به عرض  تهيه مصالح و خط

 ماهه. 0۸ميکرون همراه با گالسبيد با دوام  2111ترافيکی اسپری با ضخامت 
 205،111 مترطول

100071919 
 05متر خالی به عرض  1پر و متر  9کشی منقطع و متناوب  تهيه مصالح و خط

ميکرون همراه با  2111متر، با رنگ گرم ترافيکی اسپری با ضخامت  سانتی

 ماهه. 0۸گالسبيد با دوام 
 19،911 مترمربع

100071910 
متر، با رنگ گرم  سانتی 21کشی متصل و مداوم به عرض  تهيه مصالح و خط

 ماهه. 0۸گالسبيد با دوام ميکرون همراه با  2111ترافيکی اسپری با ضخامت 
 920،۸11 مترمربع

100071010 
متر خالی به عرض  1متر پر و  9کشی منقطع و متناوب  تهيه مصالح و خط

 9511متر، با رنگ گرم ترافيکی به روش اسکرید با ضخامت  سانتی 05

 ماهه. 91ميکرون همراه با گالسبيد با دوام 
 001،911 مترطول

100071012 
متر ، با رنگ گرم  سانتی 05کشی متصل و مداوم به عرض  خط تهيه مصالح و

ميکرون همراه با گالسبيد با دوام  9511ترافيکی به روش اسکرید با ضخامت 

 ماهه. 91
 001،211 مترطول

100071019 
 05متر خالی به عرض  1متر پر و  9کشی منقطع و متناوب  تهيه مصالح و خط

ميکرون  9511روش اسکرید با ضخامت  متر، با رنگ گرم ترافيکی به سانتی

 ماهه. 91همراه با گالسبيد با دوام 
 009،111 مترطول

100071010 
متر، با رنگ گرم  سانتی 21کشی متصل و مداوم به عرض  تهيه مصالح و خط

ميکرون همراه با گالسبيد با دوام  9511ترافيکی به روش اسکرید با ضخامت 

 ماهه. 91
 509،511 مترطول

100071510 
 05ای( به روش اکستروژن با عرض  کشی برجسته )لقمه تهيه مصالح و خط

ماه ه و ضخامت  91متر با رنگ گرم ترافيکی همراه با گالسبيد با دوام  سانتی

 ميکرون. 5111
 959،111 مترطول

100071512 
 21ای( به روش اکستروژن با عرض  کشی برجسته )لقمه تهيه مصالح و خط

ماهه و ضخامت  91با رنگ گرم ترافيکی همراه با گالسبيد با دوام متر  سانتی

 ميکرون. 5111
 015،111 مترطول

100071110 
 02متر خالی به عرض  1متر پر و  9کشی منقطع و متناوب  تهيه مصالح و خط

متر، با رنگ سرد ترافيکی آکریليک همراه با گالسبيد با ضخامت خشک  سانتی

 .ميکرون 011
 20،111 مترطول

100071112 
متر، با رنگ سرد  سانتی02کشی متصل و مداوم به عرض  تهيه مصالح و خط

 .ميکرون 011ترافيکی آکریليک همراه با گالسبيد با ضخامت خشک 
 0۸،۸11 مترطول

100071119 
 05ض متر خالی به عر 1متر پر و  9اوب کشی منقطع و متن تهيه مصالح و خط

ترافيکی آکریليک همراه با گالسبيد با ضخامت خشک متر، با رنگ سرد  سانتی

 ميکرون. 011
 20،011 مترطول

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1: شماره سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ایمنی . عالیم و تجهيزات فصل هفدهم

 11صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100071110 
متر خالی به عرض  1متر پر و  9کشی منقطع و متناوب  تهيه مصالح و خط

متر، با رنگ سرد ترافيکی آکریليک همراه با گالسبيد با ضخامت  سانتی 05

 .ميکرون 011خشک 
 21،111 مترطول

100071115 
متر، با رنگ سرد  سانتی 05کشی متصل و مداوم به عرض  تهيه مصالح و خط

 ميکرون. 011ترافيکی آکریليک همراه با گالسبيد با ضخامت خشک 
 51،211 مترطول

100071111 
 01متر خالی به عرض  1متر پر و  9کشی منقطع و متناوب  تهيه مصالح و خط

متر، با رنگ سرد ترافيکی آکریليک همراه با گالسبيد با ضخامت خشک  سانتی

 .ميکرون 011
 0۸،111 مترطول

100071117 
 01متر خالی به عرض  1متر پر و  2کشی منقطع و متناوب  تهيه مصالح و خط

متر، با رنگ سرد ترافيکی آکریليک همراه با گالسبيد با ضخامت خشک  سانتی

 .ميکرون 011
 00،۸11 مترطول

10007111۸ 
رنگ سرد  متر، با سانتی 01کشی متصل و مداوم به عرض  تهيه مصالح و خط

 ميکرون. 011ترافيکی آکریليک همراه با گالسبيد با ضخامت خشک 
 00،۸11 مترطول

100071111 
رنگ سرد  متر، با سانتی 21کشی متصل و مداوم به عرض  تهيه مصالح و خط

 ميکرون. 011گالسبيد با ضخامت خشک ترافيکی آکریليک همراه با 
 71،111 مترطول

100071101 
ه مصالح و ترسيم سطوح از جمله نقوش، فلش و خط نوشته با رنگ سرد تهي

ميکرون برحسب  011ترافيکی آکریليک همراه با گالسبيد با ضخامت خشک 

 .سطح رنگ شده
 501،111 مترمربع

100071710 
ترسيم نقوش، فلش و خط نوشته با رنگ دو تهيه مصالح و اجرای خط کشی و 

ماهه  91ميکرون و دوام  0511جزئی بر پایه رزین آکریليک با ضخامت 

 برحسب سطح رنگ شده.
 2،001،111 مترمربع

100071712 
 ساخته تهيه و نصب نقوش، فلش، خط نوشته و نظایر آن به شکل پيش

(Premarks.) 
 0،۸95،711 مترمربع

100071719 
کشی،  کشی همراه با گالسبيد، در صورتی که در خط های خط ردیف کسربها به

 از گالسبيد استفاده نشود.
 ----- مترطول

100071710 
( چنانچه از Premarksکشی و سطوح )به جز  های خط بها به ردیف اضافه

 رنگ فام غيرسفيد استفاده شود.
 2 درصد

100071۸10 
های  استفاده از روش مکانيکی )برسپاک کردن خط یا عالئم از سطح راه با 

 مخصوص(.
 772،511 مترمربع

 1۸۸،111 مترمربع پاک کردن خط یا عالئم از سطح راه با استفاده از مواد شيميایی. 100071۸12

 759،511 مترمربع های شن با هوای فشرده(. پاک کردن رنگ با سندبالست )وزش دانه 100071۸19

 0،722،111 مترمربع .)رده مهندسی( EPGتهيه، برش و نصب نوار با شبرنگ  100071110

 7،111،111 مترمربع .)پربازتاب( HIPتهيه، برش و نصب نوار با شبرنگ  100071112

100070110 
 EPGمتر با شبرنگ  ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق گالوانيزه 

 .)رده مهندسی(
 09،152،111 مترمربع

100070112 
 HIPمتر با شبرنگ  ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق گالوانيزه 

 .)پربازتاب(
 0۸،010،111 مترمربع

100070119 
 EPGمتر با شبرنگ  ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل گالوانيزه 

 .)رده مهندسی(
 09،975،111 مترمربع
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100070110 
 HIPمتر با شبرنگ  ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل گالوانيزه 

 .)پربازتاب(
 0۸،127،111 مترمربع

100070115 
 DIGمتر با شبرنگ  ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق گالوانيزه 

 .)رده الماسه(
 01،071،111 مترمربع

100070111 
 DIGمتر با شبرنگ  ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل گالوانيزه 

 .)رده الماسه(
 01،05۸،111 مترمربع

100070117 
متر و رنگ  ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق روغنی 

 .)رده مهندسی( EPGالکترواستاتيک با شبرنگ 
 09،177،111 مترمربع

10007011۸ 
متر و رنگ  ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق روغنی 

 .)پربازتاب( HIPالکترواستاتيک با شبرنگ 
 0۸،021،111 مترمربع

100070111 
رنگ  متر و ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ورق روغنی 

 .)رده الماسه( DIGالکترواستاتيک با شبرنگ 
 01،715،111 مترمربع

100070101 
چنانچه ضخامت ورق  100070110تا  100070110های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. ميلی 5/0گالوانيزه 
 500،111 مترمربع

100070100 
چنانچه ضخامت ورق  100070111تا  100070117های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. ميلی 5/0روغنی 
 010،111 مترمربع

100070102 
چنانچه ضخامت ورق  100070111تا  100070117های  ردیفبها به  اضافه

 متر باشد. ميلی 2روغنی 
 0،070،111 مترمربع

100070109 
 EPGمتر با شبرنگ  ميلی 9تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل آلومينيوم 

 .)رده مهندسی(
 0۸،911،111 مترمربع

100070100 
 HIPمتر با شبرنگ  ميلی 9تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل آلومينيوم 

 .)پربازتاب(
 22،111،111 مترمربع

100070105 
 DIGمتر با شبرنگ  ميلی 9تهيه صفحه تابلوی اطالعاتی با ریل آلومينيوم 

 .)رده الماسه(
 20،910،111 مترمربع

100070101 
متر و رنگ  ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی تيپ ساده با ورق روغنی 

 و متعلقات. EPGالکترواستاتيک و شبرنگ رده مهندسی 
 01،012،111 مترمربع

100070107 
متر و شبرنگ رده  ميلی 25/0با ورق گالوانيزه  هتهيه صفحه تابلوی تيپ ساد

 و متعلقات. EPGمهندسی 
 1،190،111 مترمربع

10007010۸ 
متر و رنگ  ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی تيپ ساده با ورق روغنی 

 .و متعلقات HIPالکترواستاتيک و شبرنگ پربازتاب 
 00،۸50،111 مترمربع

100070101 
و شبرنگ  متر ميلی 25/0تهيه صفحه تابلوی تيپ ساده با ورق گالوانيزه 

 .و متعلقات HIPپربازتاب 
 ----- مترمربع

100070121 
رنگ  و متر ميلی 25/0دار با ورق روغنی  تهيه صفحه تابلوی تيپ لبه

 و متعلقات. EGPالکترواستاتيک و شبرنگ رده مهندسی 
 ----- مترمربع

100070120 
متر و شبرنگ رده  ميلی 25/0ار با ورق گالوانيزه د تهيه صفحه تابلوی تيپ لبه

 و متعلقات. EGPمهندسی 
 ----- مترمربع

100070122 
رنگ  متر و ميلی 25/0دار با ورق روغنی  تهيه صفحه تابلوی تيپ لبه

 .و متعلقات HIPالکترواستاتيک و شبرنگ پربازتاب 
 ----- مترمربع
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100070129 
و شبرنگ  متر ميلی 25/0دار با ورق گالوانيزه  تهيه صفحه تابلوی تيپ لبه

 .و متعلقات HIPپربازتاب 
 ----- مترمربع

100070120 
 دار چنانچه تابلوها رخ 100070101تا  100070101های  بها به ردیف اضافه

 )دارای لبه داخلی( باشد.
 ----- مترمربع

100070125 
و  100070121و  10007010۸و  100070101های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. ميلی 5/0چنانچه ضخامت ورق روغنی  100070122
 ----- مترمربع

100070121 
و  100070121و  10007010۸و  100070101های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. ميلی 2چنانچه ضخامت ورق روغنی  100070122
 ----- مترمربع

100070127 
و  100070120و  100070101و  100070107های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. ميلی 5/0چنانچه ضخامت ورق گالوانيزه  100070129
 ----- مترمربع

10007012۸ 
و  100070120و  100070101و  100070107های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. ميلی 2چنانچه ضخامت ورق گالوانيزه  100070129
 ----- مترمربع

100070121 
جای شبرنگ رده  POPزرد  - بهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز اضافه

 .EGPمهندسی 
 ----- مترمربع

100070191 
جای شبرنگ  POPزرد  - شبرنگ فلورسنت سبزبهای استفاده از  اضافه

 .HIPپربازتاب 
 ----- مترمربع

100070190 
جای شبرنگ رده  POPزرد  - بهای استفاده از شبرنگ فلورسنت سبز اضافه

 .DIGالماسه 
 ----- مترمربع

100070010 
ای( طبق مشخصات فنی، پياده کردن محل نصب و  نصب بازتاب )چشم گربه

گرم و رعایت فاصله و زاویه نصب  021های مخصوص حداقل  استفاده از چسب

 طبق دستورکار.
 017،511 عدد

100070012 
ای یک طرفه طبق مشخصات فنی، بدنه از جنس  تهيه بازتاب چشم گربه

ABS. 
 ----- عدد

100070019 
ای دو طرفه طبق مشخصات فنی، بدنه از جنس  تهيه بازتاب چشم گربه

ABS. 
 ----- عدد

100070010 
درجه و با استفاده از  05در شرایط دمای زیر  100070010بها به ردیف  اضافه

 گرم کردن غيرمستقيم چسب طبق دستورالعمل مربوطه.
 ----- عدد

 ----- عدد خرید بازتاب )گل ميخ( پالستيکی طبق مشخصات فنی. 100070015

100070210 
تک خانه یک جهت طبق زن تنظيم شونده  اندازی چراغ چشمک نصب و راه

 مشخصات فنی و دستورکار مربوط.
 7،709،111 عدد

100070212 
خانه یک جهت طبق  زن تنظيم شونده دو اندازی چراغ چشمک نصب و راه

 مشخصات فنی و دستورکار مربوط.
 ۸،701،111 عدد

100070219 
زن تنظيم شونده سه خانه یک جهت طبق  اندازی چراغ چشمک نصب و راه

 فنی و دستورکار مربوط.مشخصات 
 1،17۸،111 عدد

100070210 
وقتی از  100070219و  100070212، 100070210های  بها به ردیف اضافه

 چراغ دو جهت تک پایه استفاده شود.
 2،050،111 عدد

100070215 
وقتی از  100070219و  100070212، 100070210های  بها به ردیف اضافه

 استفاده شود.چراغ سه جهت تک پایه 
 9،1۸2،111 عدد
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100070211 
زن تنظيم شونده تک خانه طبق مشخصات فنی و  تهيه چراغ چشمک

 دستورکار مربوط.
 ----- عدد

100070217 
 دو خانه طبق مشخصات فنی و  زن تنظيم شونده تهيه چراغ چشمک

 کار مربوط.دستور
 ----- عدد

10007021۸ 
تهيه چراغ چشمک زن تنظيم شونده سه خانه طبق مشخصات فنی و 

 دستورکار مربوط.
 ----- عدد

100070211 
دیده در صورت  کشی پایه چراغ با کابل مناسب و خارج کردن کابل آسيب سيم

 .لزوم
 0،020،111 مترطول

100070910 
پالستيک های الستيک یا  گير با استفاده از استوانه تهيه و نصب ضربه

آميزی قطعات  پذیر طبق مشخصات فنی مربوط و مهاربندی الزم و رنگ انعطاف

 با هدایت مجدد خودرو به مسير.
 ----- عدد

100070912 
های پر از مایع )آب( طبق  گير با استفاده از محفظه تهيه و نصب ضربه

آميزی قطعات با هدایت مجدد  مشخصات فنی مربوط و مهاربندی الزم و رنگ

 خودرو به مسير.
 ----- عدد

100070919 
های بتنی سبک طبق مشخصات  گير با استفاده از استوانه تهيه و نصب ضربه

آميزی قطعات با هدایت مجدد خودرو به  فنی مربوط و مهاربندی الزم و رنگ

 مسير.
 ----- عدد

100070910 
طبق  خالی فوالدی های تو گير با استفاده از استوانه تهيه و نصب ضربه

آميزی قطعات با هدایت مجدد  مشخصات فنی مربوط و مهاربندی الزم و رنگ

 خودرو به مسير.
 ----- عدد

 ----- عدد تهيه و نصب تابلوهای هوشمند با پيام وضعيت ترافيک. 100070010

 ----- عدد تهيه و نصب تابلوهای هوشمند با پيام اخباری. 100070012

 ----- مترمربع .از جنس بتن طبق مشخصات فنی مربوطهای صداگير  تهيه و نصب ورق 100070510

 ----- مترمربع های صداگير چوبی. تهيه و نصب ورق 100070512

 ----- مترمربع های صداگير از نوع ساندویچ پانل. تهيه و نصب ورق 100070519

 ----- مترمربع قاب الزم.اتيلن همراه با پایه و  تهيه و نصب صفحات نوربند از جنس پلی 100070110

100070112 
تهيه و نصب صفحات نوربند از جنس آلومينيوم رنگ شده همراه با پایه و قاب 

 الزم.
 ----- مترمربع

100070119 
ها طبق مشخصات فنی، پياده کردن  های مخصوص داخل تونل نصب بازتاب

 های مخصوص و رعایت فاصله و زاویه نصب استفاده از چسب محل نصب و

 مناسب طبق دستورکار.
 ----- عدد

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 متفرقه. هجدهم فصل 

 71صفحه:  

 

 
 

 متفرقهفصل هجدهم . 

   مقدمه

 

داربسدت،   تهيه و اجدرای  لينووپرن از قب ضیتعو یالزم برا اتيعمل هيشامل کل 1000۸1012و  1000۸1010 یها فیرد. 0

)مطدابق   سدایر اقددامات الزم حسدب مدورد    و  جدک زندی  ، یجدک زند   اتيد عمل یاجرا تابليه جهت تیموقت، تقو یها هیپا یاجرا

و نصدب   هيد ته یو بهدا  باشدد  ینودوپرن مد   ضیها پس از تعدو  هیو پا زاتيتجه هيکل دني( و برچهای اجرایی مشخصات فنی و نقشه

 گردد. یپرداخت م های مربوطه از ردیفنووپرن جداگانه 
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 917،511 مترمکعب دسی الزم.ریزی با وسایل و ابزار  های بتنی پس از بتن بریدن درزها در روسازی 1000۸1010

1000۸1012 
های بتنی با ماسه آسفالت بر حسب  سازی تهيه مصالح و پر کردن درزهای کف

 حجم درز.
 9۸،011 مترمکعب دسی

1000۸1019 
های بتنی با ایروالستيک و الستيک  سازی تهيه مصالح و پر کردن درزهای کف

 متراکم شونده و یا مشابه بر حسب حجم درز.
 550،111 مترمکعب دسی

 1۸7،111 کيلوگرم تهيه و کارگذاری لوله پالستيکی در ابنيه فنی برای عبور آب. 1000۸1210

 101،111 کيلوگرم کاری و جاگذاری لوله پالستيکی برای زهکشی. تهيه، سوراخ 1000۸1212

1000۸1910 
بند قيری برای مصرف در درزها و درز  آبتهيه، حمل و اجرای ماستيک 

 با پرداخت سطح به طور کامل.  انبساط
 9۸9،111 مترمکعب دسی

1000۸1912 
برحسب  تهيه، بارگيری، حمل، تخليه و اجرای پالستوفوم درون درز انبساط

 حجم درز.
 11،۸11 مترمکعب دسی

1000۸1919 
درزها با پرداخت  یورتان برای مصرف در بند پلی تهيه و اجرای ماستيک آب

 سطح به طور کامل.
 2،900،111 مترمکعب دسی

 ----- عدد های با تابليه بتنی. ای برای پل گاه سازه تعویض تکيه 1000۸1010

 ----- عدد های با تابليه فلزی. ای برای پل گاه سازه تعویض تکيه 1000۸1012

1000۸1510 
، کيلوگرم بر مترمکعب 02شده با چگالی  تهيه و نصب پلی استایرن منبسط

 متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی. به ضخامت یک سانتیسفيد یا الوان 
 21۸،511 مترمربع

1000۸1512 
افزایش هر کيلوگرم مقدار به ازای  ،1000۸1510بها به ردیف  اضافه

استایرن مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن  پلی

 شود(. مخصوص آن )کسر کيلوگرم به تناسب محاسبه می
 557،511 مترمربع

 709،111 مترطول بار. 1متر و فشار کار  ميلی 001لوله پی وی سی سخت، به قطر خارجی  1000۸1110

 120،511 مترطول بار. 1متر و فشار کار  ميلی 025لوله پی وی سی سخت، به قطر خارجی  1000۸1112

 0،050،111 مترطول بار. 1کار  متر و فشار ميلی 011لوله پی وی سی سخت، به قطر خارجی  1000۸1119

1000۸1710 
از مواد االستومری و توليد داخل ای  گير سازه گاه یا ضربه تهيه و نصب تکيه

 کننده. بدون الیه مسلح
 0،۸51،111 مترمکعب دسی

1000۸1712 
به ضخامت ده  یبا ورق فوالد حيبابت تسل 1000۸1710 فیبها به رد اضافه

 (.یا کارخانه ديمتر )تول یليم
 2۸1،111 مترمربع دسی

1000۸1719 
 ستيبه ضخامت ب یبا ورق فوالد حيبابت تسل 1000۸1710 فیبها به رد اضافه

 (.یا کارخانه ديمتر )تول یليم
 511،111 مترمربع دسی

1000۸1710 
گير  گاه یا ضربه در صورت استفاده از تکيه 1000۸1710بها به ردیف  اضافه

 .وارداتیای  سازه
 ----- مترمکعب دسی

1000۸1۸10 
ها برای هدایت  نصب تجهيزات ایمنی و هشداردهنده قابل حمل و برچيدن آن

 ترافيک در مواقع بروز سانحه یا تصادفات.
 019،111 عدد

1000۸1110 
االستومری مسلح با امکان اتصال توليد داخل ای  گاه سازه تهيه و نصب تکيه

 اضافی.مکانيکی به سازه و بدون ورق 
 9،111،111 مترمکعب دسی

1000۸1112 
االستومری مسلح دارای هسته توليد داخل ای  گاه سازه تهيه و نصب تکيه

 سربی جهت افزایش ميرایی.
 9،711،111 مترمکعب دسی



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 متفرقه. هجدهم فصل 

 72صفحه:  

 

 
 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

1000۸1119 
دارای قابليت مسلح با هسته سربی توليد داخل ای  گاه سازه تهيه و نصب تکيه

 ميراگری و اتصال مکانيکی به سازه.
 0،151،111 مترمکعب دسی

 ----- مترمکعب دسی .وارداتیای  گاه سازه در صورت استفاده از تکيه 1000۸1110 ردیف به بها اضافه 1000۸1110

 ----- مترمکعب دسی .وارداتیای  گاه سازه در صورت استفاده از تکيه 1000۸1112 ردیف به بها اضافه 1000۸1115

 ----- مترمکعب دسی .وارداتیای  گاه سازه در صورت استفاده از تکيه 1000۸1119 ردیف به بها اضافه 1000۸1111



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کارهای تجميعی. نوزدهم فصل 

 79صفحه:  

 

 
 

 یعیتجم یکارها فصل نوزدهم .

   مقدمه

 

هدا   در آن ینگهدار اتيباشد که امکان برآورد عمل یم ینگهدار یاستفاده در کارها یبخش برا نیارائه شده در ا یها فیرد. 0

 .ستيمقدور ن

 انجام شود. ی(خصوص یفن طی)شرا مانيمطابق دستورالعمل منضم به اسناد پ دیبا ینگهدار یمربوط به کارها اتيعمل. 2

 .ستيفصول در موارد مشابه مجاز ن ریو سا یعيتجم صلف یها فیاستفاده توام از رد. 9

بدر   مانکاريطول مسافت مورد تعهد پ"در  "بر حسب ماه مانکاريطول مدت تعهد پ"ماه، حاصل ضرب  -منظور از واحد متر  .0

 .است "مترکيلوحسب 

 کارفرما است. یلیجزء مصالح تحو 100011012و  100011010 ،100011010 یها فیدر رد یمصالح مصرف .5

تدا محدل دپدو از     یحمل مصدالح مصدرف   نهیبر عهده کارفرما است. هز یمصالح مصرف هيکل لیتحو 100011019 فیدر رد .1

واحد  یدر طول محور در بها یمصالح مصرف ییجا جابه نهیهز .شود یحمل و نقل محاسبه و پرداخت م فصل مربوط در یها فیرد

 منظور شده است. فیرد

 گردد. دیيکارفرما کنترل و تا ندهیتوسط نما ستیبا یم 100011510 فیاشاره شده در رد یآب مصرف زانيم. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 کارهای تجميعی. نوزدهم فصل 

 70صفحه:  

 

 
 

 )ریال(بهای واحد  واحد شرح شماره

 25،011 کيلوگرم ها. ها و نرده پل نگهداری، ترفيع و تعمير و مرمت گاردریل 100011010

 025،205،111 کيلومتر های موجود در محل. تنظيم و رگالژ نيوجرسی 100011210

100011910 
درصد سطح  51با استفاده از ردميکس به نحوی که بيشتر از  ها گيری راه لکه

 حسب مقدار ردميکس مصرفی. راه پوشيده شود بر
 7،110،111 تن

100011912 
درصد راه پوشيده 01با رویه آسفالت گرم به نحوی که حدود  ها گيری راه لکه

 شود بر حسب مقدار آسفالت مصرفی.
 01،151،111 تن

100011919 
درصد  91درصد تا  01 با رویه آسفالت گرم برای پوشش از ها گيری راه لکه

 بر حسب مقدار آسفالت مصرفی. درصد، 01ازای هر سطح راه، به 
 ۸،577،111 تن

100011910 
درصد  51درصد تا  91ها با رویه آسفالت گرم برای پوشش از  گيری راه لکه

 درصد، بر حسب مقدار آسفالت مصرفی. 01سطح راه، به ازای هر 
 7،1۸2،111 تن

100011010 
 راتيقطعات و انجام تعم ضیو تعو هيها، ته حباب یشستشو ،ینگهدار ،ینيبازب

 در خارج از تونل. ییروشنا ستميس یمورد
 0،۸75،111 ماه -مترکيلو

100011012 
ها و  برق ها و تابلو ها، چراغ اجرای سيستم روشنایی )شامل نصب پایه چراغ

 کشی مربوط(. ها و انجام عمليات کابل احداث فونداسيون
 ----- مترکيلو

100011019 
 تابلوها و عالئم ایمنی و تعمير تابلوها و عالئم ایمنی موجود درنصب کسری 

 ها. محل پل
 0۸،912،111 مترکيلو

 950،111 مترمکعب شستشوی ابنيه فنی بر حسب حجم آب مصرفی. 100011510

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 درزهای انبساط. بيستم فصل 

 75صفحه:  

 

 
 

 انبساط ی. درزها ستمیفصل ب

   مقدمه

 

ی بند آب اتیيجزو  یو فلز یکياعم از الست یو عرض یانبساط طول یانواع درزهاعمليات مربوط به حاضر فصل  های ردیف. 0

 .باشد یم ها آن

سدازمان  توسدط   یابالغهای اجرایی  مشخصات فنی و نقشهفصل مطابق  نیانبساط اشاره شده در ا یدرزها یاجرا اتيعمل .2

 .باشد یتهران م شهر یو مهندس یمشاور فن

پدرده   ضیمحددود بده تعدو    طفقد  اتيد کاربرد دارد که موضوع عمل تيقابل یزمان 100211910و  100211210 یها فیرد. 9

 بند باشد. آب
های مرتبط از جمله تهيه و نصب، برش و تخریب آسدفالت، تدراز    تمام هزینه 100211011تا  100211010های  در ردیف. 0

پيمانکار موظف است برگ گارانتی درز انبساط االسدتومری   کردن سطح کاشت بولت و اجرای ماستيک گرم ریز لحاظ شده است.

 مهر و امضا کرده و به کارفرما تحویل دهد. ،ماه دریافت کرده است 11ليدکننده به مدت را که از تو

بده همدراه    CRو یدا   NRقطعات درز انبساط االستومری تلفيقی از الستيک  100211011تا  100211010های  در ردیف .5

 و  BSEN0997-9انداردهای هددای فددوالدی اسددت کدده بایددد خصوصدديات مکددانيکی السددتيک انطبدداق کامددل بددا جددداول اسددت  ورق

AASHTO M250 .داشته باشد 

هدای تهيده و نصدب     ضرورت داشدته باشدد، هزینده   وارداتی های اجرایی، استفاده از درز انبساط  . در صورتی که مطابق نقشه1

اسدت و   قابل پرداخدت  100211010الی  100211010های  متر صرفاً از ردیف ميلی 051های االستومری تا جابجایی  درزانبساط

 باشد. بها در این خصوص مجار نمی التفاوت یا اضافه پرداخت هرگونه مابه

توليدد داخدل   محصوالت ، بهای تهيه درز انبساط االستومری مصرفی براساس 100211011و  100211015های  . در ردیف7

 التفاوت بهدای   ضرورت داشته باشد، مابهوارداتی های اجرایی، استفاده از درز انبساط  محاسبه گردیده و در صورتی که مطابق نقشه

 است. محاسبهقابل  10021101۸و  100211017های  از ردیفوارداتی درز انبساط 

هدای مربدوط از    های موضوع فصدل حاضدر، هزینده    . در صورت نياز به انجام هرگونه عمليات تخریب و برچيدن جهت فعاليت۸

 گردد. میهای متناظر از فصل اول محاسبه و منظور  ردیف

 لحاظ نگردیده است. 100211910صرفی در ردیف مبهای مصالح . 1

 باشد. برعهده کارفرما می 100211110. تهيه و تامين خرک الستيکی موضوع ردیف 01

هدای   هدای تدامين ورق   از ورق فوالدی، بر عهده پيمانکار بوده و هزینه 100211110. شاسی فلزی مورد استفاده در ردیف 00

های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور گردد. پس از اتمام عمليات اجرایی و برچيدن شاسی فلزی،  بایست در قالب ردیف مربوطه می

 های یادشده به پيمانکار تعلق خواهد داشت. ورق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل
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 شورای فنی شهرداری تهران

 درزهای انبساط. بيستم فصل 

 71صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 92،511،111 مترطول متر. ميلی 51تهيه و نصب درز انبساط االستومری با ميزان جابجایی  100211010

 91،511،111 مترطول متر. ميلی ۸1تهيه و نصب درز انبساط االستومری با ميزان جابجایی  100211012

 51،511،111 مترطول متر. ميلی 001تهيه و نصب درز انبساط االستومری با ميزان جابجایی  100211019

 7۸،111،111 مترطول متر. ميلی 051ميزان جابجایی  تهيه و نصب درز انبساط االستومری با 100211010

 005،111،111 مترطول متر. ميلی 221تهيه و نصب درز انبساط االستومری با ميزان جابجایی  100211015

 021،511،111 مترطول متر. ميلی 921تهيه و نصب درز انبساط االستومری با ميزان جابجایی  100211011

100211017 
در صورت استفاده از درز انبساط االستومری  100211015  بها به ردیف اضافه

 .وارداتی
 ----- مترطول

10021101۸ 
در صورت استفاده از درز انبساط االستومری  100211011  بها به ردیف اضافه

 .وارداتی
 ----- مترطول

100211210 
محل درز انبساط بند منجيددار با چسب اپوکسی، در  تهيه و نصب پرده آب

 ها، با تمام وسایل و لوازم نصب )طبق نقشه و مشخصات(. پل
 2،701،111 مترطول

 911،111 مترطول بندی به روش اتصال به نبشی. دستمزد اجرای الستيک آب 100211910

100211010 
وارداتی دار  ای فوالدی دندانه تهيه مصالح، نصب کامل پوشش درز انبساط شانه

بندی و پيچ و مهره  متر، با ورقه الستيکی آب ميلی 25جایی  جابهبا ميزان 

 مربوط در سطح اتوموبيل روی پل.
 ----- مترطول

100211012 
وارداتی دار  ای فوالدی دندانه تهيه مصالح، نصب کامل پوشش درز انبساط شانه

بندی و پيچ و مهره  متر، با ورقه الستيکی آب ميلی 51جایی  با ميزان جابه

 مربوط در سطح اتوموبيل روی پل.
 ----- مترطول

 219،111 کيلوگرم ها. تهيه مصالح فلزی و ساخت و نصب پوشش فلزی برای درز انبساط در پل 100211510

100211110 
 جابجایی و نصب خرک الستيکی به هر تعداد دفعات مورد نياز، در طرفين 

به منظور برقراری موقت فوالدی   درز انبساط و اجرای شاسی فلزی از ورق

 ترافيک در دوره اجرا )براساس مترطول درزانبساط(.
 705،111 مترطول

100211710 
ها با  تهيه، ساخت و نصب ورق گالوانيزه فرم داده شده در محل درز انبساط پل

 تمام وسایل و لوازم نصب.
 922،111 کيلوگرم
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 0011سال   -های شهری  پل
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 شورای فنی شهرداری تهران

 حمل و نقل. بيست و یکم فصل 

 77صفحه:  

 

 
 

 حمل و نقل.  یکمو  تسیب فصل

 مقدمه

 

و در اسدناد ارجداع    ليبرآورد، تکم ميدر زمان تنظ( 1)جدول فصل را  نیا هيدستگاه برآورد کننده موظف است جدول ضم. 0

باشدد.   دید جددول با  نید منددرج در ا  یها حمل براساس فاصله نهیبوده و پرداخت هز زين مانيپ مهيجدول ضم نیکار ارائه دهد، ا

، مالک پرداخت قابل قبول حداکثر یها فاصله د،قابل قبول مندرج در جدول باش یها از حداکثر فاصله شتريچنانچه فاصله حمل ب

 خود لحاظ کند. متيق شنهاديحمل مازاد را در پ یها نهیهز مانکاريخواهد بود و لذا ضرورت دارد پ

پرداخدت بدوده و    یشدده، مبندا   ليد تکم ریکه مطابق جدول ز مانيپ درحمل ذکر شده در اسناد مناقصه و مندرج  یها فاصله

 اید مصدالح )کدم    نيمنابع تام ایمعادن  در موقعيت تيدر موقع ريي. در صورت تغنخواهد شد ميحمل تنظ یها جلسه فاصله صورت

 اعمال نخواهد شد. مانکاريبابت به پ نیاز ا یکاهش پرداخت ایاضافه و  (حمل یشدن فاصله ها ادیز

ها مورد  نهیبراورد گز سهیمقا یبها برا فهرست نیانجام مطالعات توسط مشاور )قبل از ارجاع کار( چنانچه ا رحلهم: در 0 صرهتب

 .رديگ یقابل قبول مندرج در جدول، مالک عمل قرار نم یها حداکثر فاصله رد،گي یاستفاده قرار م

بيندی   : چنانچه در زمان اجرای عمليات، تغييری در شرایط کار احداث شود که در زمان برگزاری مناقصه قابدل پديش  2تبصره 

با درخواست پيمانکار و پس از بررسی، تایيد و قبول توسط دستگاه اجرایی و شدورای   نباشد، هرگونه تغيير در فاصله حمل مصالح

 بينی شده ردیف مورد نظر مجاز است. درصد فاصله حمل پيش 91فنی شهرداری تهران، حداکثر تا 

مجددد   یريو بدارگ  هيد شود از بابت تخل یم نيتام یکن یو پ یدارودبرگ ،یکن کانال ،یکه از محل خاکبردار ییزهایدر خاکر .2

 شود. یپرداخت نم یا جداگانه یمصالح، بها

 ریشود و هرگونده اسدتناد بده مقداد     یحمل ذکر شده در جدول محاسبه و پرداخت م یها حمل صرفا براساس فاصله نهیهز. 9

 .ستيمجاز ن حمل مصالح، نهیمحاسبه هز یر کار برایبها و مقاد دفترچه فهرست یها از فصل کیحمل مندرج در هر  یها فیرد

نشدده   ینيب شيدر جدول پ یا حمل آن، فاصله یابالغ شود که برا مانکاريبه پ یدیکار جد اتيعمل یاجرا نيچنانچه در ح. 0

 شود. ینم جادیحمل ا یبرا یدیجد فیلحاظ شود و رد دیکار جد متيق نييدر تع دیحمل با نهیباشد، هز

منددرج در جددول حدداکثر فاصدله بدوده و       یهدا  فاصدله  ،شدوند  یمناقصه واگذار م فاتیکه بر اساس ترک تشر ییدر کارها. 5

 پرداخت خواهد بود. یکند، فواصل کمتر مبنا داياجرا فواصل اجرا شده کاهش پ نيچنانچه در ح

 لیمحل تحو از جز قير محلول و امولسيونی( )به مصالح یحمل و بارانداز ،یريبا واحد تن کيلومتر، هزینه بارگ یها فیرد در .1

بها،  فهرست نیا یها فصل ریسا یها فیرد متياز انبار کارگاه تا محل مصرف، در ق نيهمچنو  لومتريک 91تا انبار کارگاه تا فاصله 

 شود. یفصل پرداخت م نیا یها فیمتر حسب مورد بر اساس ردکيلو 91بر  حمل مازاد نهیهز در نظر گرفته شده است.

( یسدنگ  اید  ی)معمدول  یزیمصدرف در خداکر   یبرا یکن یپ ،یکن کانال ،یحمل مصالح حاصل از خاکبردار یها فیرد یبرا .7

 اید حمدل، حجدم خداک     نده یمحاسبه هز یحجم خاک برا .شود یفاصله حمل از مرکز ثقل برداشت تا مرکز ثقل مصرف منظور م

مازاد به دپدو، فاصدله حمدل از     ایل مصالح نامناسب حم فیرد یباشد. برا دیبا ها یزیسنگر ای زهایشده در خاکر دهيکوب یزیسنگر

 .رديگ یحمل قرار م نهیمحاسبه هز یمبنا هيمحل برداشت تا محل تخل

 .شود یاعمال نم یپرداختاضافه  یشن ایساخته نشده و  یها بابت حمل در راه .۸

 .گيرد اضافه پرداختی صورت نمیمنظور شده و از این بابت مترتب های  و صعوبت زیافت و ر ،ها فیواحد رد یدر بها .1

 0هزینده بدارگيری و حمدل تدا     ساخته بتندی،   فيلتر و همچنين لوله و قطعات پيش بنایی، برای آب و مصالح سنگی بتن، .01

ت هزینده  نظر گرفته شده است. نحوه پرداخ دربها  های این فهرست های سایر فصل در ردیف ،کيلومتر و باراندازی در محل مصرف

های مربوط یا  ساخته، بر حسب مورد در مقدمه فصل یک کيلومتر، برای آب، مصالح سنگی و همچنين قطعات پيشحمل مازاد بر 

 تعيين شده است.این فصل، 

. بابت تعيين فاصله حمل قيرهای خالص، پاالیشگاه و برای تعيين فاصله حمل قيرهای امولسيونی و یدا محلدول، کارخانده    00

  شود. به عنوان مبدا منظور میتوليدی 
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 7۸صفحه:  

 

 
 

 های حمل مصالح جدول فاصله .3 جدول

 

 عملیات ردیف
 فاصله حمل

 )کیلومتر(

قبول  حداکثر فاصله حمل قابل

 )کیلومتر(

0 
 برای ها کنی پی و گودبرداری کنی، کانال خاکبرداری، از حاصل مواد حمل فاصله
 معمولی های خاکریزی در مصرف

 25 

2 
 برای ها کنی پی و گودبرداری کنی، کانال خاکبرداری، از حاصل مواد حمل فاصله
 سنگی های خاکریزی در مصرف

 25 

 05  معمولی های خاکریزی در مصرف محل تا قرضه معدن از حمل فاصله 9

 01  سنگی های خاکریزی در مصرف محل تا قرضه معدن از حمل فاصله 0

 --  نباتی خاک دپو به حمل فاصله 5
 05  آن( نظایر و لجن سنگ، )خاک، مازاد یا نامناسب مصالح دپو به حمل فاصله 1

 05  تخریب از حاصل مواد حمل فاصله 7

۸ 
 خاک تثبيت و اساس زیراساس، خاکریزی، عمليات در استفاده برای آب حمل فاصله

 )هر نوع عمليات خاکی(
 -- 

 --   بتن آوری عمل و ساخت برای آب حمل فاصله 1
 75   بادی ماسه حمل فاصله 01

 --  زهکش مصالح حمل فاصله 00

 25   زیراساس حمل فاصله 02

 51  ای رودخانه اساس حمل فاصله 09

 51  کوهی اساس حمل فاصله 00

 51   آسفالت توليد محل تا معدن محل از سنگی )کوهی( آسفالت مصالح حمل فاصله 05

 51   آسفالت توليد محل تا معدن محل از آسفالتای(  سنگی )رودخانه مصالح حمل فاصله 01

 01   آسفالت از محل توليد تا محل اجرا حمل فاصله 07

 51   بتن توليد محل تا معدن محل از بتن ای( سنگی )رودخانه مصالح حمل فاصله 0۸

 51   بتن توليد محل تا معدن محل از بتن )کوهی( سنگی مصالح حمل فاصله 01

 21  ميکسر تراک با بتن حمل فاصله 21

 21  بتنی رویه اجرای برای بتن حمل فاصله 20

 91   سنگی بنایی برای الشه سنگ حمل فاصله 22

 91   سنگی بنایی برای مالون سنگ حمل فاصله 29

 25   الشه سنگ با بلوکاژ و سنگ قلوه مانند دیوارها پشت درناژ مصالح حمل فاصله 20

 --  فيلترمصالح  حمل فاصله 25

 --  پالستيکی های لوله انواع حمل فاصله 21

 051   ميلگرد حمل فاصله 27

 051   آالت آهن انواع حمل فاصله 2۸

 911   سيمان حمل فاصله 21

 --   ساخته پيش بتنی های جدول حمل فاصله 91

 051  دوجداره تانکره با خالص قير حمل فاصله 90

 911   معمولی تانکر با خالص قير حمل فاصله 92

 --  امولسيونی و محلول قير حمل فاصله 99

 --  ساخته باکس پيش و بتنی های لوله تيرها، نظير ساخته پيش بتنی قطعات حمل فاصله 90

 --  بتنی ساخته پيش متعلقات حمل فاصله 95

 --  آهک حمل فاصله 91

 --  ماسه برای بنایی سنگی حمل فاصله 97



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 حمل و نقل. بيست و یکم فصل 

 71صفحه:  

 

 
 

 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100201010 
های آماده  بارگيری، حمل و باراندازی قطعات پيش مونتاژ شده فلزی مانند پل

 خرپایی.
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،111 

100201012 
های گياهی )شامل نهال، درختچه و مانند آن( در فاصله مازاد  حمل انواع گونه

 کيلومتر. 91بر 
 50 کيلومتر -اصله 

100201019 
ها برای  کنی کنی، گودبرداری و پی حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال

 .های معمولی مصرف در خاکریزی
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

100201010 
ها برای  کنی کنی، گودبرداری و پی حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال

 .های سنگی مصرف در خاکریزی
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

100201015 
های معمولی مازاد بر یک  حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی

 .کيلومتر
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

100201011 
های سنگی مازاد بر یک  حمل از معدن قرضه تا محل مصرف در خاکریزی

 .کيلومتر
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

 .حمل به دپو خاک نباتی 100201017
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

 .حمل به دپو مصالح نامناسب یا مازاد )خاکی، سنگی و لجنی( 10020101۸
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

 .حمل به دپو مصالح حاصل از تخریب 100201011
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

100201001 
تثبيت مازاد حمل آب برای استفاده در عمليات خاکریزی، زیراساس، اساس و 

 .بر یک کيلومتر
  -مترمکعب 

  کيلومتر
0۸،211 

 .مازاد بر یک کيلومتر و یا مالت آوری بتن برای ساخت و عملحمل آب  100201000
  -مترمکعب 

  کيلومتر
0۸،211 

 .حمل ماسه بادی مازاد بر یک کيلومتر 100201002
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

 .بر یک کيلومترحمل زیراساس مازاد  100201009
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

100201000 
ای( آسفالت از محل معدن تا محل توليد  حمل مصالح سنگی )رودخانه

 .آسفالت، مازاد بر یک کيلومتر
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

 .ای مازاد بر یک کيلومتر حمل اساس رودخانه 100201005
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

 .حمل اساس کوهی مازاد بر یک کيلومتر 100201001
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

 .حمل مصالح زهکش مازاد بر یک کيلومتر 100201007
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

10020100۸ 
حمل مصالح سنگی )کوهی( آسفالت از محل معدن تا محل توليد آسفالت، 

 .مازاد بر یک کيلومتر
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

 .حمل آسفالت از محل توليد آسفالت تا محل اجرا، مازاد بر یک کيلومتر 100201001
  -مترمکعب 

  کيلومتر
00،121 
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100201021 
ای( بتن از محل معدن تا محل توليد بتن مازاد  حمل مصالح سنگی )رودخانه

 .بر یک کيلومتر
  -مترمکعب 

  کيلومتر
00،101 

100201020 
حمل مصالح سنگی )کوهی( بتن از محل معدن تا محل توليد بتن مازاد بر 

 .یک کيلومتر
  -مترمکعب 

  کيلومتر
00،101 

 .حمل بتن یا مالت با تراک ميکسر مازاد بر یک کيلومتر 100201022
  -مترمکعب 

  کيلومتر
2۸،711 

 .کيلومترحمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک  100201029
  -مترمکعب 

  کيلومتر
00،101 

100201020 
حمل مصالح درناژ پشت دیوارها مانند قلوه سنگ و بلوکاژ با سنگ الشه مازاد 

 .بر یک کيلومتر
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

100201025 
های بتنی برحسب حجم بتن  ساخته و جدول حمل انواع قطعات بتنی پيش

 .نظر نيست( ساخته )حجم فيزیکی مورد پيش
  -مترمکعب 

  کيلومتر
01،021 

 حمل مصالح فيلتر مازاد بر یک کيلومتر. 100201021
  -مترمکعب 

  کيلومتر
1،0۸1 

 حمل ماسه برای تهيه مالت از محل معدن تا محل مصرف. 100201027
  -مترمکعب 

  کيلومتر
00،101 

 5،711  کيلومتر  -تن  کيلومتر. 91حمل ميلگرد مازاد بر  100201210

 5،711  کيلومتر  -تن  کيلومتر. 91آالت مازاد بر  حمل انواع آهن 100201212

 5،711  کيلومتر  -تن  کيلومتر. 91حمل سيمان مازاد بر  100201219

 5،711  کيلومتر  -تن  کيلومتر. 91حمل آهک مازاد بر  100201210

 5،711 کيلومتر  -تن  کيلومتر. 91مازاد بر حمل قير خالص با تانکر دو جداره  100201215

 0،111 کيلومتر  -تن  کيلومتر. 91حمل قير خالص با تانکر معمولی مازاد بر  100201211

 1،971  کيلومتر  - تن حمل قير محلول و امولسيونی. 100201217

 

 

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دستمزدیکارهای . بيست و دوم فصل 

 ۸0صفحه:  

 

 
 

  یدستمزد ی. کارها دومو  ستیفصل ب

 مقدمه

 

 شده است که: ینيب شيپ ییکارها یفصل، برا نیموضوع ا یدستمزد یارها. ک0

 یند يب شيآن پد  هيد ته یبهدا، بهدا   فهرست نیا گرید یها فیدر رد ایشود  یم هيکارفرما ته نهیها توسط و به هز مصالح آن .0-0

در  یحمدل و باراندداز   ،یريمدورد نظدر، شدامل بدارگ     یدستمزد یواحد کارها یو بها فیبرآورد، شرح رد هيهنگام ته .شده است

فصدل درج   نید و در ا هيدستورالعمل کاربرد، ته 0-2دار مطابق بند  تارهبه صورت س ،یالزم، نصب و راه انداز یها ییکارگاه، جابجا

 شود. یم

 یبرا ازيلوازم مورد ن گریمهره و د چ،يبابت، پ یا جداگانه یابه نهیتابلو، تابلو و آ هینصب پا نهیمربوط به هز یها فیدر رد .0-2

 شود. ینصب پرداخت نم
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 02،011 کيلوگرم نصب پایه تابلوها. 100221010

 051،111 عدد .100070129تا  100070101های  صب صفحه تابلوهای ردیفن 100221012

100221019 
، 100070112، 100070110 های نصب صفحه تابلوهای ردیف

 .100070111تا  100070117، 100070115
 501،111 مترمربع

100221010 
و  100070111، 100070119های  نصب صفحه تابلوهای ردیف

 .100070105تا  100070109
 175،111 مترمربع

100221015 
های نصب تابلو در صورتی که تابلو به صورت باالسری  بهای به ردیف اضافه

 .)معلق( باشد
 ۸11،111 عدد

 52،111 کيلوگرم باالسری )معلق( باشد. بهای نصب پایه تابلو در صورتی که تابلو به صورت اضافه 100221011

 750،111 عدد (.11نصب آینه محدب )قطر  100221017
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 شورای فنی شهرداری تهران

 پاکسازی. سوم  بيست و فصل 

 ۸9صفحه:  

 

 
 

 ی. پاکساز و سوم ستیفصل ب

 مقدمه

 

 با زمان و دوره مشخص انجام شود. یبر اساس دستورالعمل پاکساز دیبا یمربوط به پاکساز اتيعمل .0

بدا   یخداک  اتيد مربدوط در فصدل عمل   یهدا  فیمشابه، از رد یها ها و محل از سطح راه، قوس یبردار زشیر نهیدر برآورد هز .2

 گردد. یم استفاده نيماش

 گردد. یاستفاده م دنيو برچ بیمربوط در فصل تخر یها فیاز رد ینبات یها یو پاکساز ها یکن بوته نهیدر برآورد هز. 9

از محل برداشت تا محل مصدرف و   لومتريک کیفصل تا فاصله  نیواحد ا یها متيدر ق ،یو حمل آب مصرف یريبارگ یبها .0

هدر   یبدرا  تدر يل 011 یبدر مبندا   یحمدل اضداف   یباشد، بها لومتريک کیشده است. هرگاه فاصله حمل مازاد بر  منظور ،یبارانداز

 .شود یپرداخت م ،نقل حمل واز فصل  بتن، انیمربع سطح نمامتر

 نید که ا یبوده و در صورت یروبیحجم مواد حاصل از ال"واحد مترمکعب است، منظور  یفصل که دارا نیاز ا ییها فیدر رد. 5

 درصد حجم دپو شده آن به عنوان حجم مبنا خواهد بود. 71چوب، خاشاک و مواد مشابه باشد،  درختان، شهیمواد ر

از  ده،ید د بيآسد  یساخته بتن شيقطعات پ هيو تخل لومتريک کی هحمل تا فاصل ،یآور مربوط به جمع 100291010 فیرد. 1

 یالزم باشدد بهدا   یريامکان بدارگ  یتن است. چنانچه تکه تکه کردن قطعات برا 5تا  ليبا جرثق یوزن هر پل به هر شکل وسطح 

 قابل پرداخت است. بیتخر مربوط در فصل فیکار از رد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -شهری های  پل

 0-0-100-1سند شماره : 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 پاکسازی. سوم  بيست و فصل 

 ۸0صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 015،111 مترطول ها. پاکسازی و شستشوی درز انبساط پل 100291010

 17،111 عدد ها. چکان پلپاکسازی و رفع انسداد آب 100291012

 2،22۸،111 عدد ها. گاه پل پاکسازی و شستشوی تکيه 100291019

100291210 
ها و انتقال مصالح حاصل از  برداری آبروها و دهانه پل الیروبی و رسوب

خروجی آبروها و دهانه های ورودی و  ها در کنار محل الیروبی و دپوی آن

 متر. 5/0متر و ارتفاع تا  02ها به دهانه تا یک متر و طول تا  پل
 1۸۸،111 مترمکعب

 ۸۸،111 مترمکعب متر طول بيشتر. 2به ازای هر  100291210بها به ردیف  اضافه 100291212

100291219 
حداکثر تر تا  متر دهانه عریض 0به ازای هر  100291210کسربها به ردیف 

 متر. 9عرض دهانه 
 51،111- مترمکعب

100291210 
متر ارتفاع بيشتر تا حداکثر  5/1به ازای هر  100291210کسربها به ردیف 

 متر. 5/2ارتفاع 
 51،111- مترمکعب

 0،957،111 مترمکعب ها. پاکسازی و تنقيه سيفون 100291910

 091،111 عدد .ها( ها )بارباکان تنقيه مجاری خروج آب زهکش 100291912

100291010 
دیده با  ساخته بتنی آسيب ، حمل و تخليه قطعات پيشآوری، بارگيری جمع

 استفاده از هر نوع وسيله مکانيکی، از روی باند عبور یا کناره راه.
 171،111 تن

 11،111 مترمربع .ها بر حسب سطح شستشو داده شده پاکسازی و شستشوی گاردبلوک 100291510

 052،111 مترمربع .ها بر حسب سطح شستشو داده شده پاکسازی و شستشوی نيوجرسی 100291512

 0۸،197،111 کيلومتر ها. ها و هندریل پاکسازی و شستشوی گاردریل 100291519

100291510 
های بتنی و  های پل ها، کوله پاکسازی و شستشوی سطوح عرشه و سرستون

پاشی  به واسطه راهداری زمستانی نمک فلزی از مواد نمکی در مناطقی که

 شده است.
 ----- مترمربع

100291110 
ها  پاشی )سندبالست( جهت تميز کردن سطوح بتنی پل اجرای عمليات ماسه

 .دیده های آسيب در محل
 001،111 مترمربع

100291112 
پاشی همراه آب )واترسند( جهت تميز کردن سطوح  اجرای عمليات ماسه

 های آسيب دیده. محل ها در بتنی پل
 007،111 مترمربع

100291119 
ها در  پاشی )واترجت( جهت تميز کردن سطوح بتنی پل اجرای عمليات آب

 های آسيب دیده. محل
 11،111 مترمربع

100291110 
 فلزیپاشی )سندبالست( جهت تميز کردن سطوح  اجرای عمليات ماسه

 .دیده های آسيب ها در محل پل
 20۸،111 مترمربع

100291115 
پاشی همراه آب )واترسند( جهت تميز کردن سطوح  اجرای عمليات ماسه

 های آسيب دیده. ها در محل فلزی پل
 221،111 مترمربع



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های خاص فناوری. چهارم و  ستيبفصل 

 ۸5صفحه:  

 

 
 

 های خاص فناوری.  چهارمو  ستیب فصل

 مقدمه

 

 نگهدداری،  هزینده . اسدت  شدده  منظدور ( سديمان  بجدز ) بارانددازی  و حمل مصالح، بارگيری هزینه فصل، این های ردیف . در0

 کليده  کلدی  طدور  بده  و کدار  اجدرای  محدل  تدا  کارگداه  در دپدو  محل از( سيمان جمله از) مصالح کليه حمل و باراندازی بارگيری،

 .است شده منظور فصل این های ردیف واحد بهای در کارگاه داخل در مصالح های جابجایی
 شدده  منظدور  کدار  محديط  تميزکاری و حفاری از حاصل مصالح و پساب تخليه هزینه تزریق، و حفاری های ردیف کليه در. 2

 .است
 شود: می شامل را زیر های هزینه( 100201012) ریزشمع محل در زنی چال دستگاه استقرار به مربوط ردیف. 9
 زنی، چال محل در کار محدوده کردن . آماده9-0
 زنی، چال شروع برای آمادگی ایجاد و الزم های اقدام دیگر و ها انشعاب کشی، لوله . انجام9-2
 .عمليات خاتمه از پس کار لوازم دیگر و چال سکوی محل در زاید مواد آوری . جمع9-9

 .است فنی مشخصات و نقشه مطابق چال قطر فصل این های ردیف در قطر از منظور. 0

 :است شده بينی پيش نيز زیر های هزینه تزریق، عمليات به مربوط های ردیف در. 5

 تزریق، دوغاب کردن آماده و ساخت .5-0
 .چال در عمق هر در شده آماده مخصوص دوغاب فشار گيری اندازه .5-2

 حسب بر مربوط های گزارش تهيه و تزریق عمليات های آزمایش حفاری، عمليات به مربوط اطالعات و آمار ثبت های هزینه. 1

 .است شده بينی پيش فصل این های ردیف بهای در مورد

 هدای  ردیف در واحد بهای در مربوط فنی مشخصات مطابق تزریق مصالح و دوغاب کيفيت کنترل های آزمایش انجام هزینه. 7

 .است شده بينی پيش تزریق

 دسدتگاه  مخدزن  در شدده  تلدف  دوغداب  مصالح کسر با است شده تزریق عمال که مصالحی مقدار براساس تزریق های ردیف. ۸

 .گيرد می قرار پرداخت مالک و شده صورتمجلس مشاور مهندس با چال، سر تا لوله خط مسير و همزن

 و نظدر  مدورد  محدل  در پکدر  قدراردادن  آن، روی اتصداالت  و پکدر  نصدب  شامل پکر آوری جمع و نصب به مربوط های ردیف. 1

 .باشد می چال از پکر آوردن بيرون و آن بندی آب

 .شود می پرداخت و استخراج ميلگرد با فوالدی کارهای فصل از ریزشمع در مصرفی ميلگرد اجرای به مربوط هزینه. 01

 بيندی  پيش بها فهرست این در که تزریق عمليات برای نياز مورد فنی مشخصات مطابق افزودنی مواد مصرف و تهيه هزینه. 00

 .گيرد قرار عمل مالک مربوط فصل در و تهيه( دار ستاره) پایه غير اقالم دستورالعمل اساس بر مناقصه از قبل باید است، نشده

 محدل  در تدوزین  صورتجلسدات  براساس که باشد می مصرفی سيمان تن حسب بر 100201010 ردیف گيری اندازه واحد. 02

 .شود می گيری اندازه( ٪5 حداکثر) مجاز پرت و مصرف کنترل با و استفاده از قبل کارگاه
 ردیدف  در تزریدق  مصدالح  سدازی  آمداده  بدرای  تزریدق  هدای  دسدتگاه  مرکدزی  تاسيسدات  اسدتقرار  بده  مربوط هزینه کليه. 09

 .است شده بينی پيش 100201911

 شامل و است شده گرفته نظر در عمق هر و زاویه هر برای تزریق برای ریزشمع کردن آماده موضوع 100201912 ردیف. 00

 :باشد می زیر های هزینه

 ،ریزشمع محل در ها آن کردن مستقر و لوازم و تجهيزات انتقال .00-0
 .الزم انشعابات و ها کشی لوله انجام. 00-2

 ردیدف  بهدای  اضدافه  مشدمول  تدر  چسدباندن  روش بده  FRP تقدویتی  مصدالح  بدا  اتصداالت  و تيرهدا  کردن محصور اجرای. 05

 گردد. می 100201711
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 شورای فنی شهرداری تهران

 های خاص فناوری. چهارم و  ستيبفصل 

 ۸1صفحه:  

 

 
 

 100201717 ردیدف  بهدای  اضدافه  مشدمول  و زیرسدقفی  حداالت  جدزء  FRP تقویتی مصالح با تيرها آویز و بدنه تقویت. 01

 .  گردد می

 تهيده  بده  موظدف  مشداور  مهنددس  شدود،  می استفاده جداکننده یا ميراگر انواع از ای لرزه بهسازی برای که هایی طرح در. 07

 هدای  ردیدف  از مدورد  حسب بر و بوده کارفرما تایيد مورد و معتبر سازندگان فهرست همچنين و تفصيلی اجرایی و فنی مشخصات

 مشدمول  که اجرایی طرح در جداکننده یا ميراگر نوع هر ازای به حالت این در. شود می استفاده 100201۸11 الی 100201۸10

 .گردد می ملحوظ مقطوع طور به آن هزینه و یافته اختصاص ردیف یک ،شود می مربوط ردیف

 جداری  و ویسدکوز  مخدتلط،  اصدطکاکی،  ميراگرهای به مربوط اتصاالت هرگونه یا مهاربندی اجزای نصب و ساخت هزینه. 0۸

 .شود می محاسبه فوالدی کارهای فصل از مورد حسب( ميراگر خود جز به) شونده

 فصدل  از مورد حسب بر ها( جداکننده خود جز به) پایه از جداشده سيستم اجرای منظور به بندی کالف و زیرسازی هزینه. 01

 .شود می محاسبه تعميری و درجا بتن فصل یا فوالدی کارهای
 

 
 
 
 

  



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های خاص فناوری. چهارم و  ستيبفصل 

 ۸7صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 ----- ریزشمع .ریزشمع محل هر در کوب شمع دستگاه آوری جمع و نصب استقرار، 100201010

100201012 
 هر محل در و مشابه، DTH حفاری دستگاه آوری جمع و نصب استقرار،

 ریزشمع.
 ----- ریزشمع

100201019 
 متر 01 عمق و تا متر ميلی 71 قطر تا زمين نوع هر در DTH حفاری

 قائم. بصورت
 ----- مترطول

100201010 
 به متر 21 تا 01 از عمق متر ميلی 71 قطر تا زمين نوع هر در DTH حفاری

 قائم. صورت
 ----- مترطول

100201015 
 متر ميلی 01 هر ازای به متر ميلی 11 تا 71 از بيش حفاری قطر بهای اضافه

 قطر.
 ----- مترطول

100201011 
 نسبت درجه هر ازای به حفاری های ردیف به نسبت حفاری زاویه بهای اضافه

 قائم. به
 ----- درصد

 ----- مترطول .شده حفاری های چال در شمع زیر های لوله جایگذاری 100201210

 ----- مترطول صورت قائم. به متر 01 عمق تا ریزشمع های لوله کوبی لوله 100201212

 ----- مترطول قائم. صورت به متر 21 تا 01 عمق از ریزشمع های لوله کوبی لوله 100201219

100201210 
 نسبت درجه هر ازای به کوبی لوله های ردیف به نسبت کوبش زاویه بهای اضافه

 قائم. به
 ----- درصد

100201910 
 همزن، کن مخلوط تزریق )پمپ، های دستگاه مجموعه یک هر تجهيز و نصب

 تزریق. عمليات برای( لوله خطوط
 ----- مقطوع

 ----- مرحله .ریزشمع هر در تزریق برای تجهيزات سازی آماده 100201912

100201919 
 تا مورب یا قائم های ریزشمع برای قطعه هر در پکر انواع آوری جمع و نصب

 .متری 01 عمق
 ----- دفعه

100201910 
 از مورب یا قائم های ریز شمع برای قطعه هر در پکر انواع آوری جمع و نصب

 متری. 21 تا 01 عمق
 ----- دفعه

 ----- تن .زاویه هر و هر عمق در ها چال در سيمان دوغاب تزریق و ساخت تهيه، 100201010

 ----- دفعه .شستشو عمليات دفعه هر برای ریزشمع شستشوی 100201510

 ----- کيلوگرم (.CFRPفنی ) مشخصات مطابق کربن تقویتی الياف تهيه 100201110

 ----- کيلوگرم (.GFRPفنی ) مشخصات مطابق شيشه تقویتی الياف تهيه 100201112

 ----- کيلوگرم فنی. مشخصات با مطابق مناسب رزین تهيه 100201119

100201710 
 مطابق تقویتی الياف نصب اجرای منظور به سطوح سازی آماده برای زدن ساب

 فنی. مشخصات
 ----- مترمربع

 ----- مترطول .تقویتی الياف اجرای برای بتنی اعضای های لبه و ها کنج کردن گوشه گرد 100201712

 ----- مترطول .فنی مطابق مشخصات تقویتی الياف با سازگار پرایمر الیه اعمال 100201719

100201710 
 مترمربع بر گرم 511 تا وزن به الياف با FRP تقویتی مصالح الیه هر اجرای

 .(wet lay up)تر  چسباندن روش به بتنی تخت اعضای کف سطوح روی بر
 ----- مترطول
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 های خاص فناوری. چهارم و  ستيبفصل 

 ۸۸صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100201715 
 از بيش وزن به الياف از استفاده برای 100201710 ردیف به نسبت بها اضافه

 .مترمربع بر گرم 211 هر ازای به مترمربع، بر گرم 511
 ----- مترطول

 ----- مترطول .قائم سطوح در تقویتی اجرای مصالح برای ردیف به نسبت بها اضافه 100201711

100201717 
 سطوح در تقویتی اجرای مصالح برای 100201710 ردیف به نسبت بها اضافه

 .سقف زیر
 ----- مترطول

10020171۸ 
 همراه به شده آوری عمل پيش صورت به FRP تقویتی مصالح اجرای و تهيه

 .آستر اجرای
 ----- مترطول

100201۸10 
 مطابق( اصطکاکی مهاربند مهاربند سيستم در اصطکاکی ميراگر نصب و تهيه

 .ميراگر نوع هر ازای به فنی مشخصات
 ----- مقطوع

100201۸12 
 مهاربند سيستم در ویسکواالستيک - اصطکاکی مختلط ميراگر نصب و تهيه

 .مختلط ميراگر نوع هر ازای به فنی مشخصات مطابق( اصطکاکی مهاربند)
 ----- مقطوع

100201۸19 
 ميراگر نوع هر به ازای فنی مشخصات مطابق ویسکوز ميراگر نصب و تهيه

 .ویسکوز
 ----- مقطوع
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 ۸1صفحه:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 یک:  پیوست

 کار یمصالح پا
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 11صفحه:  

 

 
 

 کار ی. مصالح پا 6 وستیپ

 مقدمه

 

 یباشد و با توجده بده برنامده زمانبندد     ازيمورد ن مان،يموضوع پ یاجرا یشود که برا یاطالق م یکار، به مصالح یمصالح پا .0

 اید  یريد گ انبدار شدود کده قابدل انددازه      یو در کارگاه به طور مرتب به شکل هيته مانکاريتوسط پ یکار، طبق مشخصات فن یاجرا

ورود مشدخص شدده اسدت، بدا      خیصورت جلسه ورود که در آن، نوع، مقدار و تار دیبا رگاه،شمارش باشد. هنگام ورود مصالح به کا

 شود. ميحضور مهندس مشاور تنظ

مربدوط و   یهدا  فصدل  یهدا  فید شده در رد ینيب شيحمل تا فاصله پ ،یريبارگ نهیهز مه،يفهرست ضم یها فیرد متي. در ق2

 یحمل مازاد مصدالح، بده اسدتثنا    یبرا یونه پرداختگ چيشده است و ه فتهمصالح در کارگاه به صورت منظم، در نظر گر یبارانداز

 شود. یها، انجام نم شده در مقدمه فصل ینيب شيموارد پ

درصدد   71 مانکدار، يپ یمال هيبن تیتقو یشود و برا یم یريگ کار، اندازه یموقت، مقدار مصالح پا تيوضع صورت هي. هنگام ته9

احتسداب  شوند(، بدا   یحمل مازاد م نهیکه مشمول هز یمصالح ی)برا 7/1 بیبدون اعمال ضر لحم نهیکار و هز یمصالح پا یبها

 شود. یمنظور م ها تيوضع در صورت مانکار،يپ یشنهاديپ بیو ضر یباالسر بیضر

هدا را از   کدردن آن  خارجحق  مانکاريمتعلق به کارفرماست و پ ت،يکار، پس از منظور شدن در صورت وضع ی. تمام مصالح پا0

صدورت، پدس از کسدر آن از     نیه باشد. که در انداشت یضرورت مان،يموضوع پ یاجرا یکه برا یمحوطه کارگاه ندارد، مگر مصالح

مهنددس مشداور و موافقدت کارفرمدا،      شدنهاد يتواند با پ یم مانکاريمنظور شده باشد(، پ تيوضع )چنانچه در صورت تيوضع صورت

 خارج کند. اهها را از کارگ آن

هدا را در محدل    آن دید با مانکدار ياسدت و پ  مانکدار يبده عهدده پ   مان،يکار، در مدت پ یمصالح پا یحفظ و نگهدار تي. مسوول5

 عوامل مصون باشد، انبار کند. ریو سا یکه در مقابل عوامل جو یمناسب

موقدت در   یها تيوضع کار در صورت یپا حمصال یمحاسبه بها یکار، تنها برا ی. نرخ مصالح تعيين شده در فهرست مصالح پا1

 .ستيرد نموا ریا استناد در سایاستفاده  و قابل نظر گرفته شده است

کدار منظدور شدود.     ینوع مصالح پا چيه دینبا ،یقطع تيوضع موقت و صورت لیموقت پس از تحو تيوضع صورت نی. در آخر7

 از کارگاه خارج شود. مانکاريتوسط پ دیاست، با مانکاريپ بهمانده و متعلق  یمصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باق

. 
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 کار ی. مصالح پا 0 وستيپ

 10صفحه:  

 

 
 

 )ریال(بهای واحد  واحد شرح شماره

 ۸59،511 مترمکعب ماسه شسته. 100001010

 111،111 مترمکعب شن شسته. 100001012

 20۸511 مترمکعب مصالح زیراساس. 100001210

 951،111 مترمکعب ای. مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه 100001212

 ۸17،511 مترمکعب مصالح اساس شکسته از سنگ کوهی. 100001219

 0،011،111 مترمکعب .0و  2مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع  100001210

 0،1۸0،111 مترمکعب .9و  0مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع  100001215

 0،۸90،111 مترمکعب .0مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع  100001211

 0،101،111 مترمکعب .5مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع  100001217

 090،511 مترمکعب آسفالت ردميکس.مصالح سنگی  10000121۸

 059،511 مترمکعب مصالح سنگی اساس آسفالتی )بالک بيس(. 100001211

 701،511 مترمکعب مصالح سنگی قشر بيندر. 100001201

 ۸09،111 مترمکعب مصالح سنگی قشر توپکا. 100001200

 711،511 مترمکعب سنگ الشه بنایی. 100001910

 0،019،111 مترمکعب قواره شده موزایيکی.سنگ الشه  100001912

 2،00۸،111 مترمکعب سنگ بادبر. 100001919

 9،911،111 مترمکعب سنگ سر تراش. 100001910

 9،۸00،111 مترمکعب سنگ نيم تراش. 100001915

 5،027،111 مترمکعب سنگ تمام تراش. 100001911

 9،511،111 تن سيمان پرتلند نوع یک پاکتی. 100001010

 2،510،111 تن سيمان پرتلند نوع یک فله. 100001012

 9،071،111 تن سيمان پرتلند نوع دو پاکتی. 100001019

 2،510،111 تن سيمان پرتلند نوع دو فله. 100001010

 9،592،111 تن پاکتی. 5سيمان پرتلند نوع  100001015

 2،107،111 تن فله. 5سيمان پرتلند نوع  100001011

 025،511 کيلوگرم انواع تيرآهن. 100001510

 920،511 کيلوگرم انواع تيرآهن بال پهن. 100001512

 099،511 کيلوگرم انواع ناودانی. 101001519

 099،511 کيلوگرم انواع نبشی. 100001510
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 کار ی. مصالح پا 0 وستيپ

 12صفحه:  

 

 
 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره 

 099،511 کيلوگرم انواع سپری. 100001515

 075،111 کيلوگرم انواع تسمه. 100001511

 077،511 کيلوگرم انواع ورق سياه. 100001517

 090،111 کيلوگرم انواع سپر فلزی. 10000151۸

 09۸،111 کيلوگرم انواع ميلگرد ساده. 100001110

 00۸،511 کيلوگرم انواع ميلگرد آجدار. 100001112

 ۸0،111 کيلوگرم انواع قيرهای محلول و امولسيونی. 100001710

 15،011 کيلوگرم سایر قيرها. 100001712
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 دو:  پیوست

 یباالسر یها نهیشرح اقالم هز
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 شورای فنی شهرداری تهران

 یباالسر یها نهیشرح اقالم هز . 2 وستيپ

 10صفحه:  

 

 
 

 یباالسر یها نهی. شرح اقالم هز 2 وستیپ

 

 شرح اقالم باالسری:

های باالسری پيمانکار به دو بخش هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار و به شرح زیر تفکيک به طور کلی هزینه

 شود. می

عمومی باالسریهزینه  -6

 های درج شده در زیر:ها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینهتوان آنهایی است که نمیاین هزینه از نوع هزینه

انسانی دفتر مرکزی، شدامل نيدروی انسدانی مددیریت شدرکت، دفتدر فندی، امدور اداری و مدالی،          هزینه دستمزد نيروی . 0-0

تدارکات و خدمات.

های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی)سهم کارفرما(، به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکندان دفتدر   مههزینه بي .0-2

مرکزی.

های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجدام  هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه .0-9

شود. می

اجاره محل دفتر مرکزی.گذاری یا  هزینه سرمایه. 0-0

هزینه نگهداری دفتر مرکزی.. 0-5

هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.. 0-1

هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی.. 0-7

هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.. 0-۸

هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.. 0-1

رکزی.هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر م. 0-01

هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.. 0-00

ها.هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه. 0-02

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

شهرداری برای دفتر مرکزی.هزینه عوارض . 0-05

برداری از انبار مرکزی.های نگهداری و بهرهگذاری یا اجاره و هزینه هزینه سرمایه. 0-01

ای دفتر مرکزی.ها و تجهيزات رایانههزینه دستگاه. 0-07

هزینه باالسری کار -2

 های درج شده در زیر:کرد، مانند هزینهتوان آن را به کار مشخصی مربوط هایی است که میاین هزینه، از نوع هزینه

 گذاری که شامل موارد زیر است: های سرمایههزینه .2-0

 پرداخت که نزد پيمانکار است. هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش .2-0-0

 هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست. .2-0-2

 ها، که شامل موارد زیر است:نه ضمانتنامههزی .2-2

 هزینه ضمانتنامه انجام تعهدات.. 2-2-0

 .پرداخت هزینه ضمانتنامه پيش .2-2-2
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 هزینه ضمانتنامه وجوه حسن انجام کار.. 2-2-9

 هزینه ماليات. .2-9

 پيمانکار. سود .2-0

 های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:هزینه .2-5

، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و هزینه، دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه .2-5-0

بها و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه،  ها فهرست خدمات. همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف

 منظور نشده است.

در اختيار کارفرما، دستگاه نظارت و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار . هزینه نيروی انسانی خدماتی که 2-5-2

 گيرد. می

 مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط. ترددهزینه  .2-5-9

 های اضافی اسناد و مدارک پيمان. . هزینه تهيه نسخه2-5-0

 پيمانکار. هزینه غذای کارکنان و کارمندان. 2-5-5

 . هزینه پذیرایی کارگاه2-5-1

 های متفرقه.های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینههزینه .2-5-7

 . هزینه تامين وسيله نقليه برای تدارکات کارگاه.2-5-۸

 التحریر و ملزومات.  هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم. 2-5-1

 .های پيمانکار . هزینه آزمایش2-5-01

 های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.هزینه .2-1

 های تهيه عکس و فيلم.هزینه .2-1-0

 (، در حد نياز کار.Shop Drawingهای کارگاهی )هزینه تهيه نقشه .2-1-2

 (.As Built Drawingهای چون ساخت )هزینه تهيه نقشه .2-1-9

 ریزی و کنترل پروژه.های برنامههزینه .2-1-0

 های نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.هزینه .2-1-5

 های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.هزینه .2-1-1

بينی شده است  آالت پيش آالت جزو هزینه ساعتی ماشين رگاه ماشينمي: هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تع0توضيح 

 االسری منظور نشده است.های بای در هزینهو از این بابت هزینه
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 سه:  پیوست

 کارگاه دنیو برچ زیدستورالعمل تجه
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 فنی شهرداری تهران شورای

 دستورالعمل . 9 وستيپ

 کارگاه دنيو برچ زيتجه

 17صفحه:  
 

 
 

 کارگاه دنیو برچ زیدستورالعمل تجه . 9 وستیپ

 

 فی. تعار0

دوره اجرا انجام شود، تا آغداز 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

قدرار   یبدردار  مدورد بهدره   ،یدی اجرا اتيد عمل یبانيپشدت  یشود کده بدرا   یگفته م یبه ساختمان ،یبانيپشت یها ساختمان .0-2

 ،یصدافکار  ،یسداز  یبداطر  ،یآرماتوربندد  ،ینجدار  ،یآهنگدر  ،یساتيتاس یها شامل کارگاه ده،يسرپوش یها مانند کارگاه رند،يگ یم

انبدار مدواد منفجدره،     ده،يسرپوشد  یآالت، انبارها نيماش دهيسرپوش یها رگاهيتعم ،ساخته و مانند آن شيساخت قطعات پ ،ینقاش

 ... و یرسان سوخت ستگاهیبرق، ا یاتاق محل ترانسفورماتورها و مولدها مانکار،يپ شگاهیآزما

هدا، مدورد    دادن بده آن  سیافراد مسدتقر در کارگداه و سدرو    یکه براشود  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

 یهدا  و کاندال  زیخداکر  جداد یو فاضدالب، ا  یسدطح  یها و دفع آب یآور جمع ستميس ،یدبن ابانيشامل خ ،یساز محوطه .0-0

 یهدا  ندگ يپارک ،یورزشد  یهدا  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

کدار، از   یاجدرا  ازياز کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد ن ییها محل ایکارگاه، محل  یمنظور از ورود .0-5

 طیدر شدرا  شدگفته، يپ یازهدا ياز ن کید هدر   نيتام یکارگاه برا یشود. مشخصات ورود یم مانکاريپ لیو تحو نيکارفرما تام یسو

 شود. یم نييتع مانيپ یخصوص

و حفاظدت   ینگهددار  یکارگداه، بدرا   زيد تجه ییاز کارگاه است که با توجه به طرح جانما ییها محل ایانبار کارگاه، محل  .0-1

 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

شدد امدا بده علدت      یموجود انجام مد  رياز مس که قبالً ،یعموم هينقل لیتردد وسا نيتام یکه برا است یراه ،یراه انحراف .0-۸

بده   یکار ابالغد در صورت لدزوم مطدابق بدا دسدتور     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، بده   نيو ماشد  سدات يهدا، تاس  کارگاه، فراهم کردن سداختمان  دنيو برچ زيتجه یها فیدر شرح رد نيمنظور از تام .0-1

 یهدا  اجاره و اقدام ایخدمت  دیا از امکانات موجود در محل، به صورت خره گرفتن آن ارينصب در کارگاه با در اخت ایروش احداث 

 هاست. آن از یبردار و بهره یمربوط به نگهدار

 زات،يد موقدت، خدارج کدردن مصدالح، تجه     یهدا  و سداختمان  سدات يمصالح، تاس یآور کارگاه، عبارت از جمع دنيبرچ .0-01

هدا و   نيکدردن و در صدورت لدزوم بده شدکل اول برگردانددن زمد        زيد 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 ته2

و حداقل فضداها و   یا، مشخصات فنه کارگاه، مهندس مشاور الزم است با نقشه دنيو برچ زيتجه نهیبرآورد هز هيبه منظور ته

 .دیبرآورد بنما نیا مهيو ضم هيرا قبل از مناقصه ته ازيمورد ن التيتسه

 یروش انتخداب شدده بدرا    ن،يهر کار و همچند  ازيو ن طیبا توجه به شرا دیکننده برآورد، با هيواحد ته یامهندس مشاور  .2-0

شدده   ینيب شيپ یها فیمربوط را طبق رد یها نهیآن، هز یکارگاه را تعيين و بر مبنا زيتجه یروش برا نیتر یآن، اقتصاد یاجرا

بده   یباالسدر  یها نهیکار و با منظور نمودن هز یمحل اجرا یها متيبر حسب ق وست،يپ نیکارگاه ا دنيو برچ زيدر فهرست تجه

کارگداه   دنيد و برچ زيتجه یبرا یا ژهیمورد نظر، درج کند و چنانچه مشخصات و یها فیصورت مقطوع برآورد کرده و در برابر رد

 و وسدت يپ نید منددرج در ا  یهدا  فید صرفا براسداس رد  گاه،کار زيکند. تجه ینيب شيپ مان،يالزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پ
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کده   ییهدا  سداختمان  یباشد. بدرا  یدار مجاز نم با هر عنوان از جمله ستاره فیشود و اضافه کردن رد یجدول، برآورد و پرداخت م 

شدود. در مدورد    یهدا منظدور مد    احداث کسر شده و حاصل، به عندوان بدرآورد آن   نهیاز هز ،یافتیشود، ارزش مصالح باز یاحداث م

حمدل و نصدب،    نده یهز ،یفلدز  یهدا  هدا، مانندد قداب    ساخته سداختمان  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 خاتمده   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

شود، به صدورت موقدت و    یکارگاه منظور م دنيو برچ زيتجه یها نهیکه در برآورد هز ییها و راه ساتيها، تاس ساختمان .2-2

 یدادن بده اجدرا   تید بدا اولو در صدورت امکدان   ارگداه،  ک زيتجه یها نهیهز ليشود. به منظور تقل یدوره اجرا در نظر گرفته م یبرا

 سدات يخواهد بود، از تاس ازيشده است و در دوره اجرا ن ینيب شيپ یبردار بهرهدوره  یکه در طرح برا ییربنایز ای یجنب ساتيتاس

هدا بدا    آن نده یحالدت هز  نید درج شود. در ا مانيموضوع در اسناد و مدارک پ نیکارگاه استفاده شود و ا زيشده به عنوان تجه ادی

منظدور   ارکد  یاجدرا  نده یمحاسدبه و در بدرآورد هز   بهای سازمان برنامه و بودجده کشدور   بهای حاضر یا فهارس فهرست استفاده از 

 یو عموم یبانيپشت ،یادار ،یمسکون یها ساختمان نيتام یاکارگاه  یها آب، برق، گاز، مخابرات و راه نيتام یشود. چنانچه برا یم

شود اسدتفاده شدود، بدا توجده بده       یم ینيب شياز طرح پ یبردار دوران بهره یکه برا ییربنایز یا یجنب ساتيموارد، از تاس ریسا ای

و  زيد شدده در تجه  ادید  سدات يتاس جداد یا یبدرا  یا نده یشده است، هز ینيب شيمربوط پ یها فصل یها فیدر رد ها آن نهیهز نکهیا

 شود. یکارگاه منظور نم دنيبرچ

 یمشخص شود. چنانچه بدرا  مان،يپ یخصوص طیدر شرا دیآب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوره اجرا، با نينحوه تام .2-9

و  یکاندال کشد   ،یکارگداه، لولده کشد    یتدا ورود  یمحلد  اید  یاز شدبکه سراسدر   ،یارتباط مخدابرات  یانتقال آب، برق، گاز و برقرار

 شود. ینيب شيپ مان،يپ یخصوص طیانجام دادن آن در شرا یگونگچ دیبادوره اجرا الزم باشد،  یبرا ،یکش کابل

آن، شدامل نصدب    یکه کارهدا  رد،يکارگاه را به عهده بگ یتا ورود یرسان چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق .2-0

 یهدا  نده ی( و هزماندد یثابدت بدرق )د   یهدا  کارگاه، پرداخت تعرفده  یاز برق شبکه تا ورود یکش ترانسفورماتور و متعلقات آن، کابل

 مدان يپ یخصوصد  طیبه طور مشدخص در شدرا   نه،يزم نیمشابه است، تعهدات کارفرما در ا یهاکار ریانشعاب و اشتراک برق و سا

کارگداه بده    یتا ورود یرسان شود. چنانچه تدارک برق یکارگاه، منظور نم دنيو برچ زيبابت در تجه نیاز ا یا نهیشود و هز یدرج م

و  زيد تجه یهدا  نده یکار، باقيماندده جدزو هز   انیقابل برگشت در پا یها نهیآن برآورد و پس از کسر هز نهیهده کارفرما نباشد، هزع

 شود. یم ینيب شيکارگاه پ دنيبرچ

در حالدت   رد،يد احداث چداه آب را بده عهدده بگ    یاکارگاه  یتا ورود یرسان آب نيکه کارفرما در نظر دارد تام یدر صورت .2-5

اشدتراک   یها نهیکارگاه، پرداخت هز یخط انتقال آب از شبکه تا ورود یآن، شامل اجرا یآب که کارها یاستفاده از شبکه عموم

برداشت آب، تعهدات کارفرمدا   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 مانيو مدارک پ در اسناد نه،يزم نیدر ا

قابدل برگشدت در    یهدا  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 نهیجزو هزکار،  انیپا

 یخصوصد  طیدر شدرا  احداث آن یچگونگ دیباشد، با یبه راه دسترس ازيبه کارگاه در دوره اجرا ن یدسترس یچنانچه برا .2-1

 نید از ا یا نهیباشد، هز به عهده کارفرما یاحداث راه دسترس مانيکه بر اساس اسناد و مدارک پ یشود. در صورت ینيب شيپ مانيپ

آن  نهیکارفرما نباشد، هز به عهده یکه احداث راه دسترس یشود. در حالت یکارگاه منظور نم دنيو برچ زيتجه یها فیبابت در رد

محاسدبه و بده   سدازمان برنامده و بودجده کشدور     آهدن   واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه و راه یبها با استفاده از فهرست

باشد کده بدا    ایجاد راه دسترسی شامل مواردی نيز می شود. یم ینيب شيکارگاه پ دنيبرچ و زيتجه نهیصورت مقطوع در برآورد هز

های بتنی و بنایی و سدایر مدوارد مشدابه( و یدا ایجداد       تخریب و یا برچيدن برخی موانع و معارضين )مانند نرده، حفاظ، انواع سازه

 فاصله دسترسی به محل عمليات اجرایی را ایجاد نمود.های دسترسی )هر نوع عمليات خاکی(، بتوان امکان کوتاه کردن  رمپ
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کارگاه به عهده کارفرماسدت، چنانچده کارفرمدا در     زيتجه یبرا نيزم نيتام مان،يپ یعموم طیکه طبق شرا نیبا وجود ا. 2-7

را در  مانکدار يپ یاز سدو  نيزمد  نيتدام  دید شدود، با  نيتدام  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 .2-۸

 طیرا در شدرا  آن دید قدرار دهدد، با   مانکاريپ اريکارگاه در اخت زيتجه یکه کارفرما در نظر دارد برا یگرید التياست، هر نوع تسه

 کند. ینيب شيپ مانيپ یخصوص

واحدد   یساخته، در بهدا  شيو ساخت قطعات پ یآرماتوربند ،ینجار ،یآهنگر سات،يمانند تاس ییها کارگاه زيتجه نهیهز .2-1

 شود. یمنظور نم یا نهیکارگاه، هز دنيو برچ زيتجه یها فیبابت، در رد نیمربوط، محاسبه شده است و از ا یها فصل یها فیرد

مربدوط در نظدر گرفتده     یها فصل یها فیآالت، در رد نيماش یساعت نهیآالت در هز نيماش یها رگاهيتعم زيتجه نهیهز .2-01

 شود. یکارگاه منظور نم دنيو برچ زيتجه یها فیدر رد یا نهیبابت، هز نیشده است و از ا

 نید مربوط، محاسدبه شدده اسدت و از ا    یها ها در فصل فیواحد رد یکار، در بها یاجرا یبرا یآب و برق مصرف نهیهز .2-00

 شود. یکارگاه، منظور نم دنيو برچ زيتجه یها فیدر رد یا نهیبابت، هز

شدده اسدت. در    یند يب شيمستمر کارگاه( پد  یها نهی)هز یباالسر نهیدر کارگاه، در هز مانکاريکارمندان پ یغذا نهیهز .2-02

 یهدا  نده یجدزو هز  نده یهز نیکند، ا دریافتکارگران  یغذا نيتام یبرا ییها نهیکمک هز یا نهیهز مانکاريکه الزم است پ ییکارها

 .شود یکارگاه منظور م دنيو برچ زيتجه

اسدت، شدمار اسدتفاده     یدر کارگاه ضدرور  شگاه،یهندس مشاور و آزماکارمندان کارفرما، م یغذا نيکه تام ییدر کارها .2-09

 دنيد و برچ زيد تجه یهدا  نهیآن به طور مقطوع برآورد و جزو هز نهیشود، و هز یم نييتع مانيپ یخصوص طیکننده از غذا، در شرا

 شود. یکارگاه، منظور م

 نده یدر بدرآورد هز  مانکار،يتوسط پ شگاهیکارفرما، مهندس مشاور و آزما ازيمورد ن هينقل لهيوس نيتام نهیهز ینيب شيپ .2-00

 .ستيکار مجاز ن یاجرا

 یهدا  مربدوط بده راه   اتيد شود. حجدم عمل  یکارگاه منظور نم دنيو برچ زيتجه یها فیجزو رد ،یانحراف یها راه نهیهز .2-05

کدار،   ریبهدا و مقداد   آن در فهرسدت  ریفرودگاه، محاسبه شدده و مقداد  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 .2-01

 یها نهیشده، به صورت مقطوع برآورد و جزو هز نييتعو مشخصات  ییاجرا یها ها، با توجه به نقشه آن یاجرا نهیدرج شده، و هز

 . دشو یکارگاه، منظور م دنيو برچ زيتجه

 ،100021010 یهدا  فید مربدوط بده رد   یها نهیکارگاه، بدون احتساب هز دنيو برچ زيتجه نهیجمع مبالغ مقطوع هز .2-07

 در مانکدار يهدا توسدط پ   شیمربوط بده انجدام آزمدا    یها فیو رد 100020110تا  100020110 ،100021919تا  100021910

درصد مبلدغ بدرآورد    0 زانياز م دی، نبا(شوند یم ورها به صورت مقطوع منظ فیرد نیکارگاه )که خود ا دنيو برچ زيفهرست تجه

 نيياز حد تع نهیهز نیا ،ییاستثنا که در موارد یشود. در صورت شتريکارگاه ب دنيو برچ زيتجه یها نهیکار بدون هز یاجرا نهیهز

 بیارجاع کار به صدورت تدرک مناقصده، بده تصدو      ایقبل از انجام مناقصه  دیکارگاه، با دنيو برچ زيتجه نهیباشد، هز شتريشده، ب

 برسد.شهرداری تهران  یفن یشورا

 یکل طی. شرا9

آالت بده پدای کدار، جدزو      ماشدين های ناشی از دسترسی به محل پروژه و انتقدال مصدالح و    به طور کلی و عمومی هزینه. 9-0

 گردند. های تجهيز کارگاه محسوب می هزینه

 یشدده بدرا   نيدي ، با توجه بده فهرسدت تع  در هر پروژه یا دستورکار کارگاه لیدرنگ پس از تحو یبموظف است  مانکاريپ .9-2

 کارگاه قرار دهد. زيتجه یمهندس مشاور، آن را مبنا دیيکرده و پس از تا هيکارگاه را ته زيتجه ییطرح جانما ز،يتجه
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را بده   مانکدار يآب، برق، گاز و مخابرات، پ نيتام یبرا مانيشده در اسناد و مدارک پ ینيب شيکارفرما با توجه به روش پ .9-9

 مده ين اید  قيد 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

 یبدرا  ،یا ژهید و یدی اجرا یه مشخصات فنک 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 اسدت، انجدام    ینيب شيپ مانيکه در اسناد و مدارک پ یکارگاه، در حد دنيو برچ زيتجه نهيتعهدات کارفرما در زم .9-5

اسدت و پرداخدت    مانکاريپ نهیانجام کار است، به هز ازيکه مورد ن مانيشده در پ ینيب شيمازاد بر موارد با مبالغ پشود. تجهيز  یم

و  زيد کندد، مبلدغ مقطدوع تجه    دايد پ شیافدزا  مانيمبلغ پ مان،يپ یعموم طیشود. چنانچه طبق شرا یمبابت، انجام ن نیاز ا یاضاف

دستورالعمل نحوه اسدتفاده از   2)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

، 0کارگاه، با توجه به مفاد بندد   دنيو برچ زيتجه یها فیاز رد کیهر  نيکارگاه، در صورت تام دنيو برچ زيتجه نهیهز .9-1

 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

پدس از انجدام    دیکارفرما احداث شده است، با یلیتحو یها نيدر زم کارگاه که زيمربوط به تجه ساتيها و تاس ساختمان .9-۸

 مانکدار يانجام شده توسط کارفرما(، متعلدق بده پ   زيتجه یکارگاه )به استثنا زيتجه یافتیو مصالح باز زات،يشوند. تجه دهيکار برچ

کارفرمدا   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 توافدق دو طدرف تعيدين و بدا      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 پرداخت 0

و  زيد تجه فید مربدوط بده همدان رد    اتيد عمل شدرفت 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 کدار   یبخشد شود، چنانچده مربدوط بده     یاجاره انجام م ایخدمت  دیبه صورت خر ها آن نيکه تام ییها فیرد نهیتبصره( هز

 اتيد عمل شدرفت يمربوط شود، به تناسدب 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 .0-2

 شود. یمنظور و پرداخت م تيوضع کارگاه، در صورت دنيو برچ اتيکارگاه، پس از اتمام عمل دنيبرچ نهیهز .0-9

 اید کنندده بدرآورد و    هيد در صدورت درخواسدت واحدد ته    ال،ید ر ارديليم 51کمتر از  یاجرا نهیبا برآورد هز یها در پروژه .0-0

تدا   100021910 یهدا  فید مربوط به مهنددس مشداور در رد   یها نهیکارفرما، هز دیيمناقصه و تا یمهندس مشاور، قبل از برگزار

مربدوط، جداگانده بده مشداور      یها نهیهز ،یضوابط بخشنامه نظارت کارگاه سحالت بر اسا نیشود و در ا یدرج نم 100021910

 شود. یپرداخت م

يشرفت فيزیکی عمليات مربوط و درصورت تدامين شددن   به تناسب پ 100020012تا  100020010های شماره  . ردیف0-5

دسدتورالعمل ارزیدابی   "سازمان برنامه و بودجه کشدور بدا عندوان     779ضابطه شماره  5الزامات پنجگانه مندرج در پيوست شماره 

 قابل پرداخت است. "کيفيت و مشخصات فنی عمليات اجرا شده

همزمان با ابالغ هر دسدتورکار جددول سداختار شکسدت نحدوه پرداخدت       . در قراردادهای با ماهيت دستورکاری، کارفرما 0-1

های تجهيز و برچيدن کارگداه متناسدب بدا پيشدرفت عمليدات       نماید. هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه را تهيه و ابالغ می ردیف

 باشد. اجرایی هر دستورکار و تا سقف مندرج در برآورد اوليه پيمان قابل پرداخت می



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 فنی شهرداری تهران شورای

 دستورالعمل . 9 وستيپ

 کارگاه دنيو برچ زيتجه

 010صفحه:  
 

 
 

 های تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست ردیف .60 جدول

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 ----- مقطوع تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار. 100021010

 ----- مقطوع تامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار. 100021012

 ----- مقطوع و دفاتر کار پيمانکار. های اداری تامين و تجهيز ساختمان 100021019

 ----- مقطوع اجاره زمين تجهيز کارگاه. 100021010

 ----- مقطوع تامين کمک هزینه یا تسهيالت الزم برای تهيه غذای کارگران. 100021210

 ----- مقطوع تامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 100021212

100021910 
سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه. )با رعایت  تامين و تجهيز محل

 (0-0بند 
 ----- مقطوع

100021912 
های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه.  تامين و تجهيز ساختمان

 (0-0)با رعایت بند 
 ----- مقطوع

 ----- مقطوع (0-0آزمایشگاه. )با رعایت بند تامين غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و  100021919

100021910 
تجهيز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. )با رعایت بند 

0-0) 
 ----- مقطوع

100021915 
های مدار بسته با قابليت انتقال تصویر در  تجهيز دفتر مرکزی کارفرما با تلویزیون

 مرکزی کارفرما.کارگاه به دفتر 
 ----- مقطوع

100021911 
( و حفاظت کار، براساس HSEهزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محيط زیست )

 های مندرج در اسناد پيمان. دستورالعمل
 ----- مقطوع

100021010 
های پشتيبانی و تجهيز انبارهای سرپوشيده، آزمایشگاه پيمانکار و  تامين ساختمان

 موارد مشابه.
 ----- مقطوع

 ----- مقطوع ساخت و تجهيز انبار مواد منفجره. 100021012

 ----- مقطوع کار. دفاتر و اداری و مسکونی های ساختمان بجز عمومی، های ساختمان تجهيز و تامين 100021019

 ----- مقطوع سازی. محوطه 100021010

 ----- مقطوع احداث چاه آب عميق یا نيمه عميق. 100021510

 ----- مقطوع رسانی داخل کارگاه. تامين آب کارگاه و شبکه آب 100021110

 ----- مقطوع رسانی داخل کارگاه. تامين برق کارگاه و شبکه برق 100021112

 ----- مقطوع های مخابراتی داخل کارگاه. تامين سيستم 100021119

 ----- مقطوع های گازرسانی در داخل کارگاه. تامين سيستم 100021110

 ----- مقطوع رسانی کارگاه. تامين سيستم سوخت 100021115

 ----- مقطوع های سرویس. تامين راه 100021710

 ----- مقطوع تامين ایاب و ذهاب کارگاه. 100021۸10

100021110 
آالت و تجهيزات سيستم توليد مصالح، سيستم  تایمن پی و سکو برای نصب ماشين

 ها. کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنتوليد بتن، 
 ----- مقطوع



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 فنی شهرداری تهران شورای

 دستورالعمل . 9 وستيپ

 کارگاه دنيو برچ زيتجه

 012صفحه:  
 

 
 

 های تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست ردیف .60 جدولادامه 

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

100021112 
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 100021119

100020110 
تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج ساختمان در 

 متر باشد. 5/9کارهای رشته ابنيه، وقتی که ارتفاع نماسازی بيش از 
 ----- مقطوع

100020112 
آالت و لوازم حفاری محل شمع  حمل، باراندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشينبارگيری، 

 و بارت به کارگاه و برعکس.
 ----- مقطوع

100020119 
آالت حفاری محل شمع و بارت  دمونتاژ، جابجایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشين

 از یک محل به محل دیگر در کارگاه.
 ----- مقطوع

100020110 
کوبی و سپرکوبی به کارگاه و  آالت شمع حمل و باراندازی وسایل و ماشينبارگيری، 

 برعکس.
 ----- مقطوع

 ----- مقطوع .ها ساخته پل سازی محل ساخت تيرهای بتنی پيش تهيه لوازم و مصالح و کف 100020115

حمل و باراندازی وسایل و قطعات تير مشبک فلزی )پوترالنسمان( به  یبارگير 100020111

 .کارگاه و برعکس
 ----- مقطوع

ساخته از محل هر پل به محل  جابجایی و استقرار وسایل  نصب تيرهای بتنی پيش 100020117

 .پل دیگر
 ----- مقطوع

100020010 
ها و گودهایی که در  ميله چاهها و  م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهتامين عالی

 مسير عبور عابرین و یا وسایط نقليه قرار دارد.
 ----- مقطوع

100020012 
ها و  تامين وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پياده و وسایط نقليه از روی ترانشه

 .گودها
 ----- مقطوع

100020019 
هایی که به  نقليه در محلتامين مسير مناسب برای تردد عابرین پياده و وسایط 

 شود. علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع می
 ----- مقطوع

101020010 
ها  تامين روشنایی و تهویه مناسب )یا تامين کپسول اکسيژن( در داخل نقب و تونل

 های سرپوشيده در موارد الزم. و کانال
 ----- مقطوع

 ----- مقطوع زراعی موجود در محدوده کارگاه.حفظ یا انحراف موقت نهرهای  100020210

 ----- مقطوع بيمه تجهيز کارگاه. 100020910

 ----- مقطوع برچيدن کارگاه. 100020912

100020010 
های عمليات خاکریزی  تجهيز و استقرار یک واحد آزمایشگاه و انجام آزمایش

 .)معمولی و سنگی(، تثبيت، زیراساس و اساس توسط پيمانکار
 ----- مقطوع

100020012 
های عمليات بتنی توسط  تجهيز و استقرار یک واحد آزمایشگاه و انجام آزمایش

 .پيمانکار
 ----- مقطوع

 ----- مقطوع جمع هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه.

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 دیجد یکارها . 0 وستيپ

 019صفحه:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 چهار:  پیوست

 دیجد یکارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 دیجد یکارها . 0 وستيپ

 010صفحه:  

 

 
 

 دیجد یکارها.  4 وستیپ

 

 شود: یعمل م ریها به شرح ز آن متيق نييتع یابالغ شود، برا مانکاريبه پ یدیجد یکارها مان،ياگر در چارچوب موضوع پ

 یند يب شيواحد پد  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 21مطابق بند ج ماده  دیجد متيق نييتع ینشده باشد برا

روش  یدا شده باشدد و   ینيب شيواحد پ متيق مانيمنضم به پ ریبها و مقاد در فهرست یابالغ دیکار جد یکه برا یصورت . در2

بدا اعمدال تمدام     مدت ياز همدان ق  نداً يع دید جد مدت يپرداخت ق یشده باشد، برا حیها تصر واحد آن در مقدمه فصل متيق نييتع

 یهدا  بیضدر  ریو بر حسدب مدورد سدا    مانکاريپ یشنهاديپ بیمربوط، ضر یباالسر یها نهی)مانند هز مانيمندرج در پ یها بیضر

 21 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 25تا  مانيپ یعموم طیشرا

 شود. به آن اعمال می 00/0جدید ابالغی صرفاً خرید تجهيزات باشد، تنها ضریب باالسری چنانچه کار ( 0 تبصره

 زينسبت به تجه یکارگاه اضاف زيتجه جهيو در نت دیجد زاتيتجه وست،يپ نیموضوع ا یکارها یاجرا ی( چنانچه برا2 تبصره

شدود.   یتوافق مد  مانکاريبا پ ،ها آن نهیو هز زيتجه یاضافباشد، در مورد اقالم  ازين مانيشده در اسناد و مدارک پ ینيب شيکارگاه پ

 تواند توافق شود. یم مانيکارگاه پ دنيو برچ زيدرصد مبلغ مقطوع تجه 25حداکثر تا  ،یاضاف دنيو برچ زيمبلغ تجه
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 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

جنبی مهندسين  خدمات . 5 وستيپ

 ...( و مصالح مقاومت ،کيژئوتکن) مشاور

 015صفحه:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پنج:  پیوست

 ...( و مصالح مقاومت ،کیژئوتکن) جنبی مهندسین مشاور خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

جنبی مهندسين  خدمات . 5 وستيپ

 ...( و مصالح مقاومت ،کيژئوتکن) مشاور

 011صفحه:  
 

 
 

 ...( و مصالح مقاومت ،کیژئوتکن) جنبی مهندسین مشاور خدمات.  5 وستیپ

 

 یخددمات جنبد   نیتوسدط مشداور   ییشناسا یها و سونداژها شیآزما ی،انجام خدمات جنب به منظور پيوست نیا یها تمیآ. 0

اسدتفاده از   ها لحاظ گردیده اسدت.   های باالسری مشاور در بهای ردیف حاضر کليه هزینه پيوستهای  در بهای ردیف کاربرد دارد.

 .باشد نمی مجاز قراردادهای پيمانکاریهای فصل حاضر در  ردیف

و  کداربرد داشدته   سازمان برنامده و بودجده کشدور    و مقاومت مصالح کيتعرفه انجام خدمات ژئوتکن حاضر، در تکميلفصل  .2

بدا  هدای موجدود در تعرفده مدذکور،      درج گردیده است. استفاده از سدایر ردیدف   پيوستهای پر کاربرد تعرفه یادشده در این  ردیف

 باشد. بالمانع مییت سایر ضوابط و مقررات مربوط به قراردادهای مهندسين مشاور رعا

 زات،يد انجدام کدار و تجه   یانسدان  یرويد و حمدل مصدالح، ن   هيد مربوط بده ته  یها نهیفصل هز نیا یها فیواحد رد یدر بها. 9

 منظور شده است. ازين مورد یآالت و ابزارها نيماش

 لحاظ خواهند شد. 00/0پيوست حاضر، با ضریب 00جدول های  های غيرعمرانی، بهای ردیف . در طرح0

الزحمده   بهدا جهدت محاسدبه حدق     هایی که مطابق مقدمه پيوست حاضر از سایر فصول فهرسدت  تبصره: ضریب حاضر به ردیف

 گردد. مشاور مورد استفاده قرار خواهند گرفت، لحاظ نمی

انجام کار مورد نظر را براسداس   ییاست که توانا یزاتيو تجه یانسان یرويشامل حداقل ن پ،يفصل هر اک نیا یها فیدر رد .5

 یساعت شامل کار و رفدت و آمدد کارگداه    ۸روز، حداکثر  - پيداشته باشد و منظور از واحد کار اک یفن مشخصات استانداردها و

توافدق و همزمدان بدا     مشداور بایست پيش از انجام کار بدا   هر دستورکار، میهای با واحد اکيپ روز، ميزان انجام  در ردیف باشد. یم

 صدور دستورکار ابالغ گردد.

نقشده   مينقشه، ترس هينقشه، منظور از ته هيو ته یا ، با موضوع برداشت ابعاد و مقاطع سازه100091012شماره  فیدر رد. 1

 ینقشده بدرا   ميبه ترس یازيبوده و ن یا و سازه یبه منظور مشخص نمودن اطالعات مهندس مناسب اسينقاط برداشت شده در مق

 باشد. یکل سازه نم

و  یمربوطه به منظور اخذ نمونه فوالد نيدستگاه جوش، هوابرش و تکنس نيبا موضوع تام 100091917 شماره فیدر رد. 7 

 شدتر يب یبدرا  اتيموضع محاسبه شده است. در صورت انجام عمل 5حداکثر  یبرا تمیواحد آ یبهادر  م،يترم اتيورق و انجام عمل

 باشد. یدرصد قابل پرداخت م 05 زانيبه م ییاضافه بها شتر،يهر موضع ب یموضع، به ازا 5از 

بهای تهيه مالت مصدرفی بده منظدور نصدب مجددد سدنگ یدا         ،یکفساز ی، با موضوع اجرا100091510شماره  فیدر رد. ۸

و  یبصورت فداکتور  نهیهز نیا، کيوزائم یاو حمل سنگ  هيتهبه  در صورت نيازگردیده است.  لحاظده شده قبلی، موزایيک برچي

 باشد. یم اعمالقابل  0.00و با اعمال ضریب باالسری  کارفرما دیيبا تا

 یالزم اسدت از مصدالح خداک    یمحدل کفسداز   یساز آماده یبرا ،یکفساز ی، با موضوع اجرا100091510شماره  فیدر رد .1

بده صدورت    فیرد نیمحاسبه ا یتعلق نخواهد گرفت. مبنا یا نهیمصالح هز نیو حمل ا هيته بابت موجود در محل استفاده شود و

با توافق طرفين مترمربع به نسبت سطح اضافه شده، اضافه مبلغ  9از  شتريب یبرا مترمربع در نظر گرفته شده است و 9مقطوع تا 

 خواهد شد. لحاظمحاسبه و 

 2سطوح تدا   یبرا ،یکار نازک ميو ترم یکار با موضوع برداشت نازک 100091519و  100091512 شماره یها فردی . در01

 .گردیدخواهد  لحاظمترمربع 

گرفتن  واحد با در نظر ی، بهابه همراه تفسير اطالعات و ارائه نقشه GPRاسکن با موضوع  100091110 شماره فیدر رد. 00

 محاسبه شده است. یبابت اجرا و خدمات کارشناس یانسانی رويدستگاه و ن نيتام نهیهز

گيدری شدده، بهدای عمليدات اجرایدی       های نمونده  . در صورت نياز به تهيه و اجرای گروت پرکننده به منظور ترميم قسمت02

 گردد. منظور می 5/2و با اعمال ضریب  بهای حاضر فهرست 02های مندرج در فصل  حسب مورد از ردیف

گيری از ميلگردهدا یدا تعيدين     . در صورت نياز به انجام عمليات سونداژ و یا برداشت بتن سخت شده به منظور انجام نمونه09

 گردد. منظور می 1/9و با اعمال ضریب  100101911ها، بهای عمليات اجرایی از ردیف  آرایش آن



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

جنبی مهندسين  خدمات . 5 وستيپ

 ...( و مصالح مقاومت ،کيژئوتکن) مشاور

 017صفحه:  
 

 
 

گيری مورد نيداز جهدت عمليدات تدرميم اقددامات انجدام شدده در قالدب          کاری به منظور لکه . بهای عمليات نقاشی و عایق00

 گردد. منظور می 1/9و با اعمال ضریب  01های موضوع فصل حاضر، حسب مورد طبق ضوابط مندرج در مقدمه فصل  ردیف

ورد نياز )شامل هر نوع عمليات تخریب یا عمليات خاکی بدا دسدت   های م . در صورت نياز به انجام عمليات سونداژ در محل05

های منددرج در فصدل اول تدا     فصل حاضر(، بهای عمليات اجرایی حسب مورد از ردیف 09یا ماشين به جز موارد مشمول در بند 

ج در هدر فصدل بده    گردد. شایان ذکر است سایر ضوابط و ضرایب منددر  منظور می 75/2بهای حاضر با اعمال ضریب  سوم فهرست

 قوت خود باقی خواهد ماند.

و بدا اعمدال   های این فصل، حسب مدورد از سدایر فصدول     های حاصل از کليه ردیف . بهای عمليات پاکسازی و حمل نخاله01

 گردد. منظور می 5/2ضریب 

نيدروی   يم نفرشامل یک نفر نيروی انسانی متخصص جهت انجام عمليات برداشت و ن 100091010. اکيپ موضوع ردیف 07

 باشد. کشی در هر روز می جهت انجام عمليات نقشه انسانی متخصص

نيروی شامل یک نفر نيروی انسانی متخصص جهت انجام عمليات برداشت و یک نفر  100091012. اکيپ موضوع ردیف 0۸

 باشد. کشی در هر روز می جهت انجام عمليات نقشهانسانی متخصص 

ات داربست و کفراژبنددی جهدت انجدام خددمات جنبدی، بهدای عمليدات اجرایدی از ردیدف          مليانجام ع در صورت نياز به. 01

 گردد. منظور می 5/2و با اعمال ضریب  1001۸1110

 

 

 

 

 

 

 

  



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

جنبی مهندسين  خدمات . 5 وستيپ

 ...( و مصالح مقاومت ،کيژئوتکن) مشاور

 01۸صفحه:  
 

 
 

 خدمات جنبی مهندسین مشاور .66 جدول

 بهای واحد )ریال( واحد شرح شماره

 0،057،111 روز -نفر کارگر مورد نياز آزمایشگاه مستقر در کارگاه. 100091010

100091210 
 25متر و عمق تا حداکثر   سانتی 01گيری از بتن سخت شده به قطر تا  مغزه

 متر. سانتی
 9،11۸،111 نمونه

100091212 
 95متر و عمق تا حداکثر   سانتی 05گيری از بتن سخت شده به قطر تا  مغزه

 متر. سانتی
 1،901،111 نمونه

100091219 
مترمربع  گيری از بتن سخت شده به ازای هر سانتی�مغزهبریدن آرماتور حين 

 سطح مقطع بریده شده از آرماتور.
 51۸،111 مترمربع سانتی

 01،207،111 روز -اکيپ صوت )اولتراسونيک(. آزمایش غيرمخرب بتن به طریق ماورای 100091210

100091215 
صدوت یا  سازی محل انجام آزمایش چکش اشميت یا ماورای آماده

 آرماتوریابی.
 075،111 محل

 ----- نمونه تعيين قابليت فعل و انفعال قليایی بتن. 100091211

 5،227،111 روز تجهيز کارگاه برای کنترل کيفيت جوش و اتصاالت فلزی. 100091910

100091912 
سنجی  سنجی، سطح کنترل کيفيت مواد و قطعات فلزی به منظور ضخامت

 صوت. ماوراییابی به روش  یا ترک
 7،211،111 روز -اکيپ

 7،211،111 روز -اکيپ صوت. کنترل کيفيت جوش و اتصاالت فلزی به روش ماورای 100091919

 0،۸55،111 روز -اکيپ کنترل کيفيت جوش و اتصاالت فلزی به روش ذرات مغناطيس. 100091910

 9،001،111 روز -اکيپ نافذ.های  کنترل کيفيت جوش و اتصاالت فلزی و به روش رنگ 100091915

 0،110،111 روز -اکيپ کنترل کيفيت جوش و اتصاالت فلزی به روش بازرسی چشمی. 100091911

100091917 
اخذ نمونه فوالدی و انجام عمليات ترميم به همراه تامين ورق و کليه اقالم و 

 تجهيزات مورد نياز.
 01،511،111 مقطوع

 7،511،111 روز -اکيپ های سونداژ شده به همراه تهيه نقشه. محل تعيين آرایش ميلگرد 100091010

 01،911،111 روز -اکيپ ای و تهيه نقشه. برداشت ابعاد در مقاطع سازه 100091012

100091510 
 9اجرای کفسازی با استفاده از سنگ یا موزائيک موجود در محل تا 

 مترمربع.
 0،۸11،111 مقطوع

100091512 
کاری شامل انواع اندودهای گچ، گچ و خاک، سيمان و  نازکبرداشت هر نوع 

 نظایر آن به هر ضخامت.
 170،111 مترمربع

100091519 
کاری شامل انواع اندودهای گچ، گچ و خاک، سيمان و نظایر آن  ترميم نازک

 به هر ضخامت.
 0،015،111 مترمربع

 ----- روز -اکيپ به همراه تفسير اطالعات و ارائه نقشه. GPRاسکن  100091110

 

 



 سازی بهای تعمير، نگهداری و مقاوم فهرست

 0011سال   -های شهری  پل

 0-0-100-1شماره : سند 

 

 
 شهرداری تهران شورای فنی

 منابع

 011صفحه:  

 

 
 

 فهرست مراجع:
 

:  25/02/0911مورخ  711507/11. بخشنامه شماره 0011 سال  رشته راهداری پایه واحد بهای (، فهرست0911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -0

 ریيس سازمان.
مورخ  711551/11. بخشنامه شماره 0011 سال آهن و باند فرودگاه راهرشته راه،  پایه واحد بهای فهرست(، 0911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -2

  : ریيس سازمان. 25/02/0911
: ریيس  25/02/0911مورخ  711521/11. بخشنامه شماره 0011 سال ابنيه رشته پایه واحد بهای فهرست(، 0911سازمان برنامه و بودجه کشور ) -9

 سازمان.
شاخص  دفتر : 0911و کل سال  0911در نيمه دوم سال  عمرانی های طرح در شاغل انسانی نيروی دنشریه دستمز .(0011مرکز آمار ایران ) -0

 ایران. آمار مرکزهای  قيمت
شاخص  دفتر : 0911و کل سال  0911در نيمه دوم سال  عمرانی های طرح در شاغل انسانی نيروی نشریه دستمزد .(0011مرکز آمار ایران ) -5

 ایران. آمار مرکزهای  قيمت
شاخص  دفتر : 0911و کل سال  0911در نيمه دوم سال  عمرانی های طرح در استفاده مورد آالت ماشين ی نشریه کرایه .(0011مرکز آمار ایران ) -1

 ایران. آمار مرکزهای  قيمت

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 شنهاداتیپ و نظرات
 

 یگرام خواننده

 

العمل کرده ن دستوریدفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه ا

جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این اثر نيازمند بهبود و ارتقای ، به و آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

را در تکميل مقررات و از این رو، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما 

 های نظام فنی و اجرای یاری رسانند. دستورالعمل

 

 کنيم. شاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی میپي

 

 551پالک  -آباد  روبروی پارک بهجت -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 0517100009         :  یکدپستساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 


Email: Technical-council@Tehran.ir 
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Technical & Executive Regulations of Tehran Municipality 

Code No: 4-4-641-0 

Price List For Repair, Maintenance & Retrofit of Urban 
Briges – ٢٠٢١  

 




