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 بسمه تعالي
 
 

 مقدمه
 

طبق  ها پروژهمتعهد به اجراي با شهرداري تهران، هاي منعقده  پيمانمفاد  اساس بر هاي عمراني پروژه پيمانکاران      
 ات قانونيو تعهد ها به مسئوليتتوجه ضمن پيمانکاران  لذا باشند؛ ميفني ابالغي در چارچوب اسناد پيمان  مشخصات

ها در انطباق کامل با مشخصات و ضوابط فني مورد نظر  الزم را در جهت اجراي پروژه توجهدر اين خصوص، بايد  خود
را در  الزم کيدأو ت مراقبتها نيز  پروژهو دستگاه نظارت  ضروري است کارفرمايان در اين بارهکارفرما معمول نمايند. 

  داشته باشند. کار مطابق مشخصات فنیاجراي 
جنبه خاص داشته و به منظور رفع مسائل يا فيصله  بر اساس اين دستورالعمل تاعمال نظرات و اجراي تصميما      

و  جراييي جهت اعتراض به توقف عمليات احقّ گونه هيچ. بنابراين باشد ميدادن به مشکالت احتمالي پيمانکاران 
اعمال و  حال، هردر . دکراد نخواهد جاي براي ايشان پيمانکاران به مشخصات ابالغيمنطبق بر  غير هاي تخريب بخش

همان اجراي  ،پيمان تعيين شده در حدود ،در اختيار کارفرما بوده و بر اين اساس اًمنحصر مفاد اين دستورالعملاجراي 
 بود. دابالغي خواه فني مشخصات اساس برکارها 

 



    ۱       بتنی های کفپوش و جداول کسربهای محاسبه و پذيرش ضوابط ورالعملدست                                                                                              ٤-٨-٥٦شماره سند: 

  

 

 های بتنیجداول و کفپوش و محاسبه کسربهای ضوابط پذيرش : دستورالعمل٤-٨-٥٦
 ين معيارهای پـذيرش براي تعيو  نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران ۶-۸-۶۱و  ۶-۸-۶۰،  ۵-۸-۱۱۵دستورالعمل در تطابق با اسناد شماره  اين کاربرد:ـ ۱

هـای  جـداول و کفپـوش    ن يا تهيه واجـراي بهاي مربوط در قراردادهايي که به منظور تأميمحاسبه ميزان کسر و ساختهشيپ های بتنیجداول و کفپوش
 اند کاربرد دارد.شده منعقدساخته شيبتنی پ

 

 ی بتنی عبارتند از:ها پوشفيت و نظارت بر توليد جداول و کفهاي کي جرا در توليد و آزمون هاي الزم االدستورالعمل واستانداردها  :استانداردهاـ ۲
 ] ICS  ،۱۲۷۲۸ ISIRI ۹۳,۰۸۰,۲۰های آزمون [ها و روشساخته، ويژگیبتنی پيش جداول -۲-۱
 ] ICS  ،۲-۷۵۵ ISIRI ۹۱,۱۰۰,۳۰های آزمون [، ويژگيها و روشسيمانی برای کاربرد بيرونی موزائيک -۲-۲
 ]نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران ۶-۱-۳۰سند شماره [ بتنیدستورالعمل ارزيابی فنی و اجرايی کارخانجات توليد قطعات  -۲-۳
 ]نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران ۶-۸-۶۱ سند شمارهمشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری [ -۲-۴
  ]نظام فنی و اجرايی شهرداری تهران ۶-۸-۶۰ سند شمارهاده روسازی [يمشخصات فنی و مقاطع همسان پ -۲-۵

 

 :تعاريفـ ۳
قرارداد و تعـديل متعلـق بـه آن     های بتنی با احتساب کليه ضرائباي توليد يا تأمين جداول و کفپوشقيمت تعيين شده در قرارداد بر قیمت مبنا:  -۳-۱

   باشد.مي
          ت کــه در مقايســه بــا ايــن دســتورالعمل اسـ  ۳-۵و۲ -۵نتــايج آزمايشـگاهي مربــوط بــه آزمايشـهاي ذکــر شــده دربنـدهاي     مشخصـات فنــی:  -۳-۲

    فـوق  ۲کور در بنـد مـذ  یهـا مطـابق بـا اسـتانداردها    گيرد. روش انجام آزمايشبها قرار ميپذيرش و محاسبه کسر مبنایابالغی، مشخصات فنی 
 باشد.مي

 لعمل است.امورد نظر در اين دستور محدوده قابل پذيرش براي هريک از مشخصات فني مجاز:  محدوده رواداري -۳-۳
 بها است.کسرلعمل، با اعمالامحدوده قابل پذيرش براي هريک از مشخصات فني مورد نظر در اين دستور محدوده کاهش مشخصات فنی: -۳-۴
نـای مصـالح   مب قيمتدر محدوده کاهش مشخصات فنی، از گرفتن مشخصات فنی محصولکه به دليل قراراست درصدی از قيمت مبنا  بها:کسر -۳-۵

 شود.کسربها کاسته میمشمول
 

 ضوابط پذيرش: -۴
اساس های کفپوش برنمونهمؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران و  ۱۲۷۲۸های جداول بايستی براساس استاندارد مشخصات ظاهری نمونه -۴-۱

هـا، پـس از   کنترل مشخصات فنی جداول و کفپوش .طابق داده شودتمؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران کنترل شده و  ۷۵۵-۲استاندارد 
 پذيرد.پذيرش مشخصات ظاهری آنها صورت میکنترل و 

باشد و در اين مورد نبايـد تنهـا بـه    بتنی مي هایکفپوش و کننده پذيرش يا عدم پذيرش جداولشخصات فني مندرج در پيمان، تعيينشرايط و م -۴-۲
مطابق با مشخصات فنی قابل قبول در اين دستورالعمل ، ی بتنیهاکفپوشو جداول مشخصات فنیصورتيکه در  .فا شودمفاد اين دستورالعمل اکت

باشد. در صورت کاهش مشخصات فنی محصول از محدوده رواداری مجاز، حسب مـورد و  باشد محصول مورد پذيرش مي )در محدوده رواداری مجاز(
با اعمال کسربها  بسته به ميزان کاهش مشخصات فنی از محدوده رواداری مجاز، يا عمل، محصول توليدیبراساس ضوابط مندرج در اين دستورال

 گيرد.گيرد يا مورد پذيرش قرار نمیمورد پذيرش قرار می
ای بـر  )آزمونـه  شـامل سـه  آزمايشـگاهی (  مترطول جدول و کمتر از آن، يک سري نمونـه  ۱۵۰۰کنترل کيفيت جداول بتنی، به ازاي هر  به منظور -۴-۳

آزمونـه هـا بايـد از     باشد.میالزم  ) برای تعيين مقاومت فشاریشامل سه آزمونهو يکسری نمونه آزمايشگاهی ( تعيين درصد وزني جذب آب نهايي
مقاومـت  هر جدول بتنی، يک آزمونه برای تعيين درصد وزنی جذب آب نهايی و يک آزمونه بـرای تعيـين   از ( سه عدد جدول بتنی مجزا اخذ شود

 ).شود اخذ می فشاری
بـرای   )آزمونه سهشامل ه آزمايشگاهی (مترمربع کفپوش و کمتر از آن، يک سري نمون ۳۰۰به ازای هر بتنی،  هایکنترل کيفيت کفپوشبه منظور -۴-۴

هـای   آزمونـه  باشـد. مـی زم ال) برای تعيين مقاومت شکست شامل چهار آزمونهو يک سری نمونه آزمايشگاهی ( تعيين درصد وزني جذب آب نهايي
 اخذ شود. واحد متر مربع کفپوش، بايد از يک پالت ۳۰۰متناظر با هر 

 
 تهران شهرداري اجرايي و فني نظام

 

و محاسبه  ضوابط پذيرش دستورالعمل
 های بتنیجداول و کفپوش کسربهای

  
 ٦از  ١صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٤ -٨ -٥٦ سند:

 هرداری تهرانشورای عالی فنی ش تصويب:

 کميته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأييد:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
 
 
 
 
 



 ٤-٨-٥٦شماره سند:                                                                            بتنی                         های کفپوش و جداول یکسربها محاسبه و پذيرش ضوابط دستورالعمل      ۲  

 

 

 اين براساس که )،صالحيتصاحب  و تأييد مورد آزمايشگاه توسط( نياز مورد های آزمايشگاهیاخذ نمونه در را الزم مراقبت بايد نظارت دستگاه و کارفرما -۴-۵
 کافي آزمايشگاهی هایبرگه که درصورتي. آورند عملهب است شده دانسته الزم های بتنیجداول و کفپوش تعيين مشخصات فنی براي دستورالعمل

جداول و  مشخصات، نمونه اخذ و اجرا محل در مناسب نقاط تعيين با بايد نظارت دستگاه و کارفرما نباشد، موجود دستورالعمل اين اساس بر
بدون  ،کنندهوضعیت موقت تأمینسیدگی به صورت رکننده يا  تولیدپرداخت صورتحساب به هرحال  .نمايد تعيين را شده اجرا های بتنیکفپوش

    .باشد مجاز نمی شده تأیید هاي آزمایشگاهیوجود برگه
 صورت در و پذیردمی صورت آنها روزه28 سن حداقل فرض با پروژه، لمح در نصب زمان درهاي بتنی وکفپوش جدول فنی مشخصات کنترل :1تبصره

 پایین به تواندنمی پروژه کنندهتأمین یا تولیدکننده مربوطه، هايبخشنامه در مندرج هايحداقل با شده اخذ هاينمونه فنی مشخصات انطباق عدم
 .نماید استناد جداول سن بودن

           هاي خاص محصول، حدود دیگري غیر از حدود رواداري تعیین شده در ایـن دسـتورالعمل را ضـروري    ا به ویژگیرتیکه دستگاه نظارت بندر صو :2تبصره 
توانـد  مـی  و در صورت تأییـد ایشـان   و مقاومت مصالح شهرداري تهرانمرکز مطالعات ژئوتکنیک به تشخیص دهد، پس از ارائه گزارش کارشناسی 

 ر پذیرش محصول قرار دهد.عمل دحدود تأیید شده را مالك 
 مـورد نظـر از طریـق آزمایشـگاه     هـاي  یـا تـأمین کننـده واقـع شـود، آزمـایش      هاي آزمایشگاهی مورد اعتـراض تولیدکننـده   چنانچه نتایج برگه :3تبصره 

بـراي ایـن منظـور، حضـور     شود. می الطرفین که مورد تأیید مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداري تهران باشد، مجددًا انجاممرضی
هـاي  تیکه نتیجه آزمایش مؤید صحت برگـه در صورباشد.  نماینده دستگاه نظارت و نماینده آزمایشگاه اول براي تعیین محل نمونه گیري الزامی می

 باشد.  کننده میهاي انجام شده به عهده تولیدکننده یا تأمینایشگاهی قبلی باشد، هزینه آزمایشآزم
ـ بر عدم پرداخت هزینه تأمین مصالح (واجرا) چنانچه محصول مورد پذیرش قرار نگیرد، عالوه :4تبصره  ه رسـیدگی بـه عملکـرد تولیدکننـده یـا      ، نسبت ب

نظام فنی و اجرایی شهرداري تهـران عمـل خواهـد شـد و الزم اسـت مـدارك مربـوط از سـوي          5-8-115ه مطابق دستورالعمل شماره کنندتأمین
 مذکور ارسال شود.سی هیأت رسیدگی موضوع دستورالعمل برر نظوربه مکارفرمایان 

  

 محدوده رواداري مجاز: -۵
مشروط بـه عـدم تحقـق    ، قرار بگیرد 1شده در جدول شماره  آزمایشگاهی در محدوده تعریف نمونههرسري   هايآزمونه نتایج آزمایشهاي چنانچه میانگین

 شود.بها نمیمشمول کسر و پذیرش بودهمحصول مورد این دستورالعمل،  2-6شرایط بند 
 

 ) : محدوده رواداري مجاز1جدول (
 محدوده رواداري مجاز شرح آزمایش نوع محصول

 جداول بتنی

 درصد وزنی جذب آب نهایی مغزه حاصل از جدول
 هادرصد وزنی، براي میانگین آزمونه 6کمتر از  )ایرانندارد ملیاستا 12728 آزمونوش بر اساس ر(

 ومت فشاري مغزه حاصل از جدولمقا
 یران)استاندارد ملی ا (بر اساس روش آزمون

ی استاندارد براي میانگین روزه نظیر نمونه مکعب 28مقاومت فشاري 
 مترمربع)  کیلوگرم بر سانتی 350مگاپاسکال ( 35، بیش از هاآزمونه

هاي کفپوش
 بتنی

 جذب آب نهایی یدرصد وزن
 پوشهاي کفدرصد وزنی، براي میانگین آزمونه 6کمتر از  )استانداردملی ایران ۷۵۵-۲بر اساس روش آزمون شماره (

 نمونه کفپوش شکستمقاومت 
 )استانداردملی ایران ۷۵۵-۲بر اساس روش آزمون شماره (

 مگاپاسکال  5/5ها ، بیش از ین آزمونهمیانگ شکستمقاومت 
 مترمربع)  کیلوگرم بر سانتی 55(

 
 
 

 تهران شهرداري جراييا و فني نظام
 

و محاسبه  ضوابط پذيرش دستورالعمل
 های بتنیجداول و کفپوش کسربهای

 
 
 ٦از  ٢صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٤ -٨ -٥٦ سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 کميته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأييد:

 مهندسی شهر تهران سازمان مشاور فنی و تهيه: 
 



    ۳       بتنی های کفپوش و جداول کسربهای محاسبه و پذيرش ضوابط ورالعملدست                                                                                              ٤-٨-٥٦شماره سند: 

  

 محدوده کاهش مشخصات فني و محدوده مشخصات فني غير قابل پذيرش: -۶
عملیات  ، محصول وقرار گیرد 2ه آزمایشگاهی در محدوده تعریف شده در جدول شماره ي هرسري نمونهاآزمونه نتایج آزمایشهاي چنانچه میانگین -۶-۱

هـاي  خـارج بـودن میـانگین نتـایج آزمونـه      شود. در صـورت میاین دستورالعمل  7بند مفاد مطابق بها مشمول کسر مورد پذیرش بوده وانجام شده 
-غیر قابـل پـذیرش مـی    آزمایشگاهی   متناظر با نمونهاجرایی عملیات  ، کل محصول و2 جدول  ه آزمایشگاهی از حدود تعیین شده درنمونهرسري 

 باشد. 
، کل گیردقرار 3تعیین شده در جدول در محدوده  )به صورت مجـزا (ه آزمایشگاهینمونهرسري هاي آزمونه آزمایشهاي چنانچه بیش از یک سوم نتایج -۶-۲

 .باشدپذیرش می  غیر قابلمتناظر با نمونه آزمایشگاهی،  و عملیات انجام شده محصول
 

  )هابراي میانگین آزمونه() : محدوده کاهش مشخصات فنی 2جدول (
 ده کاهش مشخصات فنی محدو مشخصات فنی نوع محصول

 جداول بتنی

 درصد وزنی جذب آب نهایی مغزه حاصل از جدول
 ها% براي میانگین آزمونه 5/6% تا  6بیش از  یران)استاندارد ملی ا 12728 (بر اساس روش آزمون

 مقاومت فشاري مغزه حاصل از جدول
 استاندارد ملی ایران) (بر اساس روش آزمون

براي مگاپاسکال  30تا مگا پاسکال  35کمتراز 
 هامیانگین آزمونه

 هاي بتنیکفپوش

 جذب آب نهایی یدرصد وزن
 ها% براي میانگین آزمونه 5/6% تا  6بیش از  )استانداردملی ایران ۷۵۵-۲بر اساس روش آزمون شماره (

 نمونه کفپوش شکستمقاومت 
 )استانداردملی ایران ۷۵۵-۲بر اساس روش آزمون شماره (

مگاپاسکال براي  5مگا پاسکال تا  5/5کمتراز 
 هامیانگین آزمونه

 

 )براي آزمونه منفرد(غیر قابل پذیرش   ) : محدوده مشخصات فنی3جدول (
 محدوده مشخصات فنی غیر قابل پذیرش  شرح آزمایش نوع محصول

 جداول بتنی

 درصد وزنی جذب آب نهایی مغزه حاصل از جدول
 %  2/7بیش از  یران)اندارد ملی ااست 12728 (بر اساس روش آزمون

 مقاومت فشاري مغزه حاصل از جدول
 یران)استاندارد ملی ا (بر اساس روش آزمون

روزه نظیر نمونه مکعبی  28مقاومت فشاري 
 مگاپاسکال 25 کمتر از استاندارد

 هاي بتنیکفپوش

 جذب آب نهایی یدرصد وزن
 %  7بیش از )ایران استانداردملی ۷۵۵-۲بر اساس روش آزمون شماره (

 نمونه کفپوش شکستمقاومت 
 مگاپاسکال  5/4کمتراز شکست مقاومت  )استانداردملی ایران ۷۵۵-۲بر اساس روش آزمون شماره (

 
 

 شهرداري تهران نظام فني و اجرايي
 

و محاسبه  ضوابط پذيرش دستورالعمل
  های بتنیجداول و کفپوش کسربهای

 
 ٦از  ٣صفحه 

 

 
 ني و عمرانيمعاونت ف

 ٤ -٨ -٥٦ سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 کميته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأييد:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 
 
 
 
 
 



 ٤-٨-٥٦شماره سند:                                                                            بتنی                         های کفپوش و جداول یکسربها محاسبه و پذيرش ضوابط دستورالعمل      ۴  

 

  :نحوه تعيين کسر بها -۷
هاي مربوط به مطابق ضوابط این دستورالعمل، میزان کسربها براي هریک از آزمایش) و عملیات اجراییکسربها به محصول (درصورت تعلق گرفتن -۷-۱

، حاصل بهاي کلمیزان کسرشود. درصورت تعلق کسربها به بیش از یک آزمایش، تعیین می 4هاي بتنی مطابق جدول شماره جداول و کفپوش
 باشد. می آزمایش هر دوکسربها براي  درصد جمع جبري

جدول شماره  از جداول بتني  تهيه واحد بهای ،کسربها برای محاسبه ميزان باشد، پيمان ضميمه انهار و جداول تجميعی بهایفهرست کهصورتي در -۷-۲
 . شودمی محاسبه ۵

 ۶جدول شماره ها از بهای واحد تهيه کفپوش ،کسربها برای محاسبه ميزان ،روسازی ضميمه پيمان باشدبهای تجميعی پيادهدر صورتيکه فهرست -۷-۳
 شود.محاسبه می

    راهبردی رياست جمهوري منضم به پيمان باشد، درصد کسربها به مبلغ کل رديف اعمال  نظارت و ريزیبرنامه معاونت بهایچنانچه فهارس -۷-۴
 شود. مي

 ضرايب تعديل محاسبه گردد. مبلغ کسربها  بايد با اعمال کليه ضرايب پيمان و درصورت پيش بيني تعديل در پيمان با اعمال -۷-۵
ه یا تأمین کننده باشـد،  در صورت عدم پذیرش محصول مطابق ضوابط این دستورالعمل، چنانچه با توجه به مستندات فنی، قصور متوجه تولید کنند -۷-۶

 .شود یمکننده منظور به حساب بدهی تولیدکننده یا تأمین 15/1با اعمال ضریب  ،هاي مربوطه مطابق پیمانکل هزینه
 آزمايشگاهی هایهنمون نتايج ميانگين از استفاده و رودمی بکار کسربها ميزان محاسبه در مستقالً آزمايشگاهی، هنمون سری هر از آمده بدست نتايج -۷-۷

 .نيست مجاز محصول کل به آن تعميم و

 ) : میزان کسر بها در محدوده کاهش مشخصات فنی4جدول (
 (%) بهاکسر مشخصات فنی نوع محصول

 جداول بتنی
 25 درصد وزنی جذب آب نهایی مغزه حاصل از جدول

 25 مقاومت فشاري مغزه حاصل از جدول

 25 جذب آب نهایی یدرصد وزن کفپوش هاي بتنی
 25  شکستمقاومت 

 ) : بهاي واحد تهیه جداول بتنی5جدول (

 بهاي واحد  تهیه جداول شرح ردیف

) افقی و عمودي( باز با جدول پیش ساخته، کانیو غیرهمسان ، نهر رو Aبتنی تیپ تهیه و اجراي جداول قائم  1
 %  مبلغ ردیف مربوط25 همسان و کانیو کتابی غیر

 %  مبلغ ردیف مربوطP 35و جدول آبروي کوتاه تیپ  Bتهیه و اجراي جدول آبروي تیپ  2
 % مبلغ ردیف مربوط15 روکانیودار بودن یک طرف نه Fتهیه و اجراي نهر سرپوشیده تیپ  3
 % مبلغ ردیف مربوطX 45 و Vتهیه و اجراي نیم نهر تیپ  4

 ) : بهاي واحد تهیه کفپوش6جدول (

 بهاي واحد تهیه کفپوش شرح ردیف
 % ردیف مربوط20 1پیاده رو سازي تیپ   1
 % ردیف مربوط35 2پیاده رو سازي تیپ  2

 
 

 انتهر شهرداري اجرايي و فني نظام
 

و محاسبه  ضوابط پذيرش دستورالعمل
 های بتنیجداول و کفپوش کسربهای

  
 
 ٦از  ٤صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٤ -٨ -٥٦ سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 کميته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأييد:

 نسازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهرا تهيه: 

 
 
 
 
 
 
 
 



    ۵       بتنی های کفپوش و جداول کسربهای محاسبه و پذيرش ضوابط ورالعملدست                                                                                              ٤-٨-٥٦شماره سند: 

  

 :مثال
متر تک 1500کانیو و تهیه مصالح و اجراي سه کیلومترمتعهد به  23/1با ضریب پیمان  1392انهار سال پیمانکار بر مبناي فهرست بهاي تجمیعی جداول و

بط پذیرش ورالعمل ضواساس دستبرا .ح جدول زیر استنتایج آزمایش درصد جذب آب ومقاومت فشاري مغزه به شرباشد. می A40 جدول با جدول تیپ
 گردد:میزان کسربها به شرح زیر محاسبه میوکسربهاي جداول وکفپوش، 

 الف) نتایج آزمایش:

 درصد جذب آب آزمونه شرح نمونه
( % ) 

 مقاومت فشاري مغزه
Mpa)( 

 توضیحات

 A40تهیه مصالح واجراي کانیو با جدول  1
 اجراي کانیو 36 1/7 1

 2 2/8 34 
3 5/5 33 

 A40تهیه مصالح واجراي کانیو با جدول  2
 اجراي کانیو 32 8 1

 2 6/5 28 
3 5/5 31 

تهیه مصالح واجراي تک جدول با جدول  3
A40 

اجراي تک  36 5/7 1
 26 1/5 2 جدول

3 3/5 34 
 

 

 ب) کنترل شرایط پذیرش یا عدم پذیرش هر آزمایش:

 آزمونه نمونه
 عدم پذیرش هر آزمایش کنترل شرایط پذیرش یا

 )Mpaمقاومت فشاري مغزه( درصد جذب آب پذیرش / عدم پذیرش
 میانگین منفرد میانگین منفرد

1 
1 1/7 

93/6 
36 

3/34 
عدم پذیرش: به علت اینکه میانگین نتایج آزمایش 
هاي جذب آب سه آزمونه خارج از محدوده کاهش 

 مشخصات فنی می باشد.
2 2/8 34 
3 5/5 33 

2 
1 8 

36/6 
32 

 28 6/5 2 پذیرش  با کسر بها 3/30
3 5/5 31 

3 
1 5/7 

96/5 
36 

 ۲۶ ۱/۵ ۲ پذیرش  با کسر بها 32
۳ ۳/۵ ۳۴ 

 
 

 
 تهران شهرداري اجرايي و فني نظام

 

و محاسبه  ضوابط پذيرش دستورالعمل
 های بتنیجداول و کفپوش کسربهای

  
 
 ٦ از ٥صفحه 

 

 
 معاونت فني و عمراني

 ٤ -٨ -٥٦ سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 کميته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأييد:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤-٨-٥٦شماره سند:                                                                            بتنی                         های کفپوش و جداول یکسربها محاسبه و پذيرش ضوابط دستورالعمل      ۶  

 

 

 

 ج) تعیین درصد کسر بها: 

 
 مبلغ کسر بها:د) تعیین 

 شرح نمونه
مقدار 

 )مترطول(

درصد 
 بهاکسر

 بهاي
 ردیف(ریال)واحد

ضریب تعیین بهاي 
 واحد تهیه جدول بتنی

ضریب 
 باالسري

ضریب 
 پیمان

 ریال)( بهامبلغ کسر

a b c d e f p=aXbXcXdXe 
 2،253،985،947 23/1 38/1 1 769،800 115 1500 اجراي کانیو 1

 244،998،473 23/1 38/1 25/0 769،800 50 1500 اجراي کانیو 2

اجراي تک  3
 68،792،439 23/1 38/1 25/0 432،300 25 1500 جدول

 2،567،776،859 )ریال( مبلغ کسربها جمع کل
 

 

 مقاومت فشاري مغزه درصد جذب آب )Mpaمقاومت فشاري مغزه( درصد جذب آب جمع درصد کسر بها ر بهادرصد کس میانگین نتایج آزمونه نمونه

1 
1 

 2 115 پرداختی بابت تهیه واجرا انجام نمی شود 3/34 93/6
3 

2 
1 

36/6 3/30 25 25 50 2 
3 

3 
1 

96/5 32 - 25 25 ۲ 
۳ 

 تهران شهرداري اجرايي و فني نظام
 

و محاسبه  ضوابط پذيرش دستورالعمل
 های بتنیجداول و کفپوش کسربهای

  
 
 ٦از  ٦صفحه 

 

 
 عاونت فني و عمرانيم

 ٤ -٨ -٥٦ سند:

 شورای عالی فنی شهرداری تهران تصويب:

 کميته کارشناسی شورای عالی فنی شهرداری تهران تأييد:

 سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران تهيه: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظرات و پيشنهادات
 
 

 خواننده گرامي
داري تهـران بـا اسـتفاده از نظـر کارشناسـان برجسـته، مبـادرت بـه تهيـه ايـن           معاونت فني و عمراني شـهر 

دستورالعمل کرده و آن را براي استفاده، به جامعه مهندسي کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، 
 نيازمند بهبود و ارتقاي کيفي است. ترديد اين اثر بي

با ارائه نقدها و پيشنهادهاي خود، ما را در تکميل مقـررات   رو، از خوانندگان گرامي انتظار دارد که از اين
 هاي نظام فني و اجرايي ياري رسانند. و دستورالعمل

 کنيم.   پيشاپيش از همکاري و دقت نظر شما قدرداني مي
 
 
 
 
 

 

 559پالک  -آباد روبروي پارک بهجت -تهران خيابان حافظ شمالي نشاني براي مکاتبه:
 1597614413و عمراني شهرداري تهران       کد پستي: ساختمان معاونت فني 

Email: Tsc@omrani.Tehran.ir 

mailto:Tsc@omrani.Tehran.ir
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