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 شگفتاریپ

 های ی و با توجه به تجربيات سالبهای تجميع 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

ه معاونت ها و سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و کسب نظرات مشاوران و پيمانکاران همکار شهرداری در حوز مناطق و سازمان

های سه  مورد بازنگری قرار گرفت و ابهامات موجود مرتفع و بر اساس قيمت 9911در ابتدای سال بهای تجميعی  فنی و عمرانی، فهارس

و نيز ارجاع کارهای پيمانکاری مورد استفاده  9911در سال  ها ریزی پروژه به هنگام گردید تا برای عمليات بودجه 9911ماهه چهارم سال 

بينی، ضرورت تدوین سند حاضر به  ها به صورتی غيرقابل پيش با توجه به شرایط خاص بوجود آمده در سال جاری و تغيير قيمت گيرد.قرار 

بهای تجميعی شهرداری تهران در اولویت کاری  منظور تعيين نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در قراردادهای منعقد شده براساس فهارس

 ن گرفت که این موضوع منجر به تدوین سند حاضر گردیده است.شورای فنی شهرداری تهرا

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

اميد است در فضای همکاری صميمانه و با . های احتمالی موجود در سند حاضر اقدام نماید نسبت به برطرف نمودن کاستیدر آینده 

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

 شدهمستمر فنی تالش در قالب جلسات 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

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

 باشيم. در سطح شهر تهرانارائه خدمات 

 

 صفا صبوری دیلمی

 تهران یشهردار فنی و عمرانیمعاون 
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 دستورالعمل کاربرد

 و هدفموارد کاربرد  -6

بهای تجميعی  براساس فهارس های منعقد شده پيمان نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در تعيينسند حاضر به منظور کاربرد 

ها و  نگهداری و تعمير راه"بهای تجميعی  بهای هدف موضوع سند حاضر شامل فهارس باشد. فهارس می شهرداری تهران

و  "(4-4-71آوری و هدایت رواناب سطحی )شماره سند  شبکه فرعی جمع"، "(4-4-75های شهری )شماره سند  بزرگراه

در صورت تغيير در عنوان و یا شماره سند یا نحوه مجلدبندی  باشد. می "(4-4-71روسازی )شماره سند  مسان پيادهمقاطع ه"

 اسناد یادشده، دستورالعمل حاضر به آخرین ویرایش هر یک از اسناد نيز مصداق خواهد داشت.
 

 تعاریف -6

 اساس نوع عمليات موضوع پيمان و برحسب جدول تطبيقی: عبارت است از جدول وزنی )بر حسب درصد( که بر -2-9

های  ها یا فصل بهای پایه ابالغی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور را در رشته ، درصد تشابه با فصول فهارس"ها گروه آیتم"

 گردیده است. درج سند حاضر "ز"تا  "الف"های  این جداول در پيوست نماید. مختلف تعيين می

نظر شرایط و شرح عمليات که از  "بهای تجميعی فهارس"های مندرج در  ها و آیتم ارت است از ردیفها: عب گروه آیتم -2-2

بهای  فصول تطبيقی در فهرست"و  "متوسط درصد تطابق"توان  ها می گردند و برای آن بندی می اجرایی در یک شاخه طبقه

 یکسانی لحاظ نمود. "واحد پایه

، "(4-4-75های شهری )شماره سند  ها و بزرگراه نگهداری و تعمير راه"بهای  فهارسبهای تجميعی: هر یک از  فهرست -2-9

 روسازی )شماره سند  مقاطع همسان پياده"و  "(4-4-71آوری و هدایت رواناب سطحی )شماره سند  شبکه فرعی جمع"

 .گردیده استکه توسط شورای فنی شهرداری تهران ابالغ  "(71-4-4

 97/01/9912مورخ  959059/909بخشنامه شماره  4-9ایه: مطابق تعریف مندرج در بند بهای واحد پ فهرست -2-4

های مختلف که از طرف  های واحد بهای پایه در رشته عبارت است از هر یک از فهرست ،ریزی کشور و برنامه مدیریتسازمان 

 شود. ریزی کشور ابالغ می سازمان مدیریت و برنامه

های مندرج در هر قرارداد  ای که گروه آیتم بهای واحد پایه یافته: عبارت است از فهرست تطبيق بهای واحد پایه فهرست -2-7

آن  ای یا رشته های فصلی بها منطبق گردیده و براساس شاخص آن فهرستفصول بهای تجميعی، با  منعقد شده براساس فهارس

 تعدیل محاسبه خواهد گردید. ،بها فهرست

های موضوع  بارت است از عددی )به درصد( که ميزان مشابهت عمليات اجرایی را در ردیفمتوسط درصد تطابق: ع -2-2

ن مقدار کارکرد توزیدر نماید و  تعيين می بهای واحد پایه فصول تطبيقی در فهرستبهای تجميعی با  ها در فهرست گروه آیتم

 گيرد. تفاده قرار میبهای واحد پایه مورد اس فصول مختلف فهارسمانکار در ریالی صورتحساب پي

بهای واحد پایه که عمليات اجرایی گروه  عبارت است از فصولی از فهارس: بهای واحد پایه فصول تطبيقی در فهرست -2-5

های منتشر  باشند و در محاسبه و پرداخت تعدیل از شاخص بهای تجميعی دارای تشابه اجرایی با آن فصول می ها در فهارس آیتم

 گردد. برنامه و بودجه کشور براساس آن فصول استفاده میشده توسط سازمان 

ها و جزئيات  براساس نقشه آن هزینهپروژه، برآورد تهيه دار: کارهایی که قبل از انعقاد پيمان و در زمان  اقالم ستاره -2-1

 بينی نشده است. عی پيشبهای تجمي ها قيمت در فهارس و برای آن گردد یا مشاور پروژه تعيين می کارفرمااجرایی طرح توسط 

مورخ  959059/909بخشنامه شماره  92-9کارهای جدید )اقالم قيمت جدید(: مطابق تعریف مندرج در بند  -2-1

ریزی کشور عبارت است از کارهایی که پس از انعقاد پيمان، در حين اجرای عمليات و در  و برنامه مدیریتسازمان  97/01/9912

 بينی نشده است. بهای منضم به پيمان، پيش ها قيمت در فهارس انکار ابالغ شود و برای آنچارچوب موضوع پيمان به پيم
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 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دستورالعمل کاربرد

 2صفحه: 

 

 

    

 
 

 

های آن دوره،  ای که براساس قيمت دوره سه ماه "یافته شاخص تطبيق"شاخص مبنای کار جدید: عبارت است از  -2-90

 است. گردیده سبهمحاقيمت کار جدید تعيين و تصویب شده است و مطابق جدول تطبيق وزنی کار جدید 

ها یا کارهای جدید که براساس درصد توزین مندرج  شاخص تطبيق یافته: عبارت است از شاخص فصلی گروه آیتم -2-99

ها یا کارهای  در گروه آیتمدر جداول تطبيقی محاسبه گردیده است و متوسط تغييرات قيمت هر دوره را نسبت به دوره پایه 

 دهد. نشان میجدید 

سازمان  97/01/9912مورخ  959059/909بخشنامه شماره  99-9تعدیل: مطابق تعریف مندرج در بند  ضریب -2-92

 گردد: ریزی کشور، ضریبی است که از رابطه زیر محاسبه می مدیریت و برنامه
 

ضریب تعدیل   (
شاخص دوره انجام کار

شاخص مبنای پيمان
   9)  0 17 

 

 ها و ضوابط باالدستی نامه آیین -9

، براساس 9بهای تجميعی هدف مندرج در بند  های منعقد شده براساس فهارس پيمان ه محاسبه و پرداخت تعدیل درنحو

ریزی کشور  و برنامه مدیریتسازمان  97/01/9912مورخ  959059/909ها به شماره  دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پيمان

در  باشد. مودن سایر توضيحات و مفاد مندرج در دستورالعمل حاضر میهای موقت یا قطعی ابالغی، با لحاظ ن و براساس شاخص

های سازمان برنامه و بودجه  مواردی که بين مفاهيم و تعاریف مندرج در سند حاضر و دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پيمان

 باشد. کشور مغایرتی وجود داشته باشد، اولویت با سند حاضر می

 

 بهای تجمیعی های منعقد شده براساس فهارس در پیمان ی محاسبه تعدیلانتخاب نوع شاخص برا -4

مورخ  959059/909ها به شماره  دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پيمان 2-2مطابق بند به منظور انتخاب نوع شاخص 

 ریزی کشور و به شرح ذیل عمل خواهد گردید. و برنامه مدیریتسازمان  97/01/9912

 گردد. بهای واحد پایه تطبيق یافته مربوط تعدیل می های گروهی )فصلی( فهرست د: با شاخصمبلغ کارکر -4-9

 ميانگين، منعقده های پيمان در کارگاه برچيدن و تجهيز هزینه تعدیل به منظورمبلغ تجهيز و برچيدن کارگاه:  -4-2

 که هایی پيمان در. بود خواهد عمل مالك ابنيه، پایه واحد بهای فهرست و یافته تطبيق پایه واحد بهای فهرست ای رشته شاخص

 است، دارا را برآورد مبلغ باالترین که فهرستی ای رشته شاخص باشد، برآورد تهيه مبنای تطبيق یافته پایه فهرست یک از بيش

 .بود خواهد باال رابطه در استفاده مورد

 بهای تجميعی کاربرد ندارد. سکار: در قراردادهای منعقد شده براساس فهار مبلغ مصالح پای -4-9

ها قيمت تعيين نشده است و هنگام تهيه برآورد قيمت  دار(، که برای آن های غيرپایه )اقالم ستاره دار: ردیف اقالم ستاره -4-4

ها و براساس جدول  گردد، مشابه سایر ردیف ها مطابق دستورالعمل و ضوابط مربوط توسط کارفرما تعيين و تصویب می آن

های  شوند. جدول تطبيقی ردیف ای که برای هر ردیف غيرپایه به تصویب کارفرما رسيده است، تعدیل می ی جداگانهتطبيق

 بایست همزمان با برآورد تهيه و در اسناد مناقصه و پيمان درج گردد. دار می ستاره

 کارهای جدید: -4-7

های گروهی )فصلی(  دند براساس شاخصگر بهای تجميعی توافق می قيمت کارهای جدیدی که از فهرست -4-7-9

ند براساس دگر بهای واحد پایه توافق می بهای واحد پایه تطبيق یافته مربوط و قيمت کارهای جدیدی که از فهارس فهرست

گردد. شاخص مبنای تعدیل این نوع کارها، همان شاخص  تعدیل میبهای واحد پایه  در فهرست های گروهی فصل مربوط شاخص

 ان خواهد بود.مبنای پيم



های  دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در پیمان

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دستورالعمل کاربرد

 9صفحه: 

 

 

    

 
 

 

بهای  براساس بهای مندرج در فهارسها توافق قيمت  های منعقد شده که برای آن قيمت کارهای جدید در پيمان -4-7-2

ای که برای هر  ها و براساس جدول تطبيقی جداگانه بهای واحد پایه انجام نپذیرفته است، مشابه سایر ردیف تجميعی و یا فهارس

های  ردیف تعيين شاخص تطبيق یافته شوند. جدول تطبيقی کارفرما رسيده است، تعدیل می ردیف قيمت جدید به تصویب

بایست همزمان با تنظيم صورتجلسه توافق قيمت کارهای جدید تهيه و توسط کارفرما ابالغ گردد. شاخص  قيمت جدید می

دوره، قيمت کار جدید تعيين و تصویب های آن  ای است که براساس قيمت مبنای تعدیل این نوع کارها، شاخص دوره سه ماه

 شده است.

 برای محاسبه تعدیل در این حالت ابتدا قيمت کار جدید به عدد حاصل از عبارت :

 0 07  0 17  
شاخص مبنای کار جدید

شاخص مبنای پيمان
   

های منضم به  ر ردیفسه ماه مربوط به مبنای پيمان تبدیل شود، سپس مانند سایهای دوره  گردد تا به قيمت تقسيم می

 گردد. پيمان، تعدیل می

بهای پایه واحد رشته  های فصلی فهارس در تعيين شاخص تطبيق یافته کارهای جدید صرفاً استفاده از شاخصتبصره: 

 باشد. راهداری و ابنيه )با اولویت راهداری( مجاز می

 

 شاخص تعدیل کارکرد در دوره تاخیر -5

 شود. های دوره مربوط به انجام کار، تعدیل می ا شده در مدت تاخير مجاز، با شاخصتاخير مجاز: عمليات اجر -7-9

های مربوط به مدت پيمان  های دوره تاخير غيرمجاز: عمليات اجرا شده در مدت تاخير غيرمجاز، با متوسط شاخص -7-2

 شود. های تمدید شده به علت تاخيرات مجاز( تعدیل می )مدت درج شده در پيمان و مدت

ها  دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پيمان 9-4: مطابق رویه مندرج در بند الحساب برای دوران تاخير شاخص علی -7-9

 باشد. ریزی کشور می و برنامه مدیریتسازمان  97/01/9912مورخ  959059/909به شماره 

 

 ها وضعیت محاسبه تعدیل صورت -1

سپس با استفاده از  و وضعيت مشخص ن صورتهای مربوط به کارکرد آ ورهوضعيت، ابتدا د برای محاسبه هر صورت -2-9

فصول تطبيقی در سند حاضر، مبلغ  "ز"تا  "الف"های  در پيوست موجودجداول تطبيقی متوسط درصد تطابق مندرج در 

حله بعد مبالغ کارکرد گردد. در مر وضعيت پيمانکار محاسبه می مندرج در صورت  براساس هر گروه آیتم بهای واحد پایه فهرست

های گروهی مربوط و شاخص مبنای پيمان، ضرایب  گردد. سپس با استفاده از شاخص پيمانکار در هر فصل تطبيقی، تجميع می

وضعيت  ضرب ضریب تعدیل در مبلغ کارکرد صورت شود. مبلغ تعدیل هر فصل تطبيق یافته، از حاصل تعدیل محاسبه می

مع جبری مبالغ وضعيت، حاصل ج د. مبلغ تعدیل صورتآی ه )سه ماه( مورد نظر بدست میتطبيقی آن فصل، مربوط به دور

 وضعيت مورد نظر خواهد بود. تجهيز )یا برچيدن( کارگاه تا تاریخ صورت کارکرد های تطبيق یافته و تعدیل کارکرد فصل

های دوره سه ماهه، تاریخ واقعی  وضعيت برای مشخص شدن شاخص های سه ماهه هر صورت : به منظور تعيين دوره9تبصره 

از سوی پيمانکار به  وضعيت و یا تاریخ ارسال آن ها مانند تاریخ تهيه صورت انجام کارها در کارگاه مالك عمل است و سایر زمان

 باشد. مالك عمل نمی کارفرما یا دستگاه نظارت به واحد مالی

در  به صورت ساليانه وسند حاضر،  "ز"تا  "الف"های  ی پيوستمتوسط درصد تطابق مندرج در جداول تطبيقارقام : 2تبصره 

، توسط شورای فنی در صورت لزوم نياز دمور تغييرات و بررسی  بهای تجميعی و براساس هر گروه آیتم هنگام بازنگری فهارس

 گردد. می شهرداری تهران تصویب و ابالغ 



های  دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت تعدیل در پیمان

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 دستورالعمل کاربرد

 4صفحه: 

 

 

    

 
 

 

وضعيت کارهای انجام شده  ود در آخر هر ماه شمسی، صورتش یادآوری: به منظور کاهش حجم محاسبات تعدیل، تاکيد می

 ، تنظيم و توسط پيمانکاران به کارفرما ارائه شود.به عمليات تجهيز و برچيدن کارگاهتا آن تاریخ به همراه مبالغ مربوط 

تورالعمل نحوه دس 2-7التفاوت بين آخرین صورت وضعيت موقت و قطعی: مطابق رویه مندرج در بند  تعدیل مبلغ مابه -2-2

 باشد. ریزی کشور می و برنامه مدیریتسازمان  97/01/9912مورخ  959059/909ها به شماره  تعدیل آحادبهای پيمان

شود. این ضریب ابتدا با چهار رقم  با سه رقم اعشار در محاسبات وارد میگرد کردن ضریب تعدیل: ضریب تعدیل،  -2-9

ارم اعشار پنج یا بزرگتر باشد، رقم چهارم حذف و یک واحد به رقم سوم اعشار اضافه گردد، چنانچه رقم چه اعشار محاسبه می

 گردد. شود. در صورتی که رقم چهارم اعشار، کوچکتر از پنج باشد، حذف می می

 

 شوند یابند یا فسخ می هایی که خاتمه می تعدیل پیمان -7

ه پيمانکار باشد، پيمان خاتمه داده شود و یا به علت قصور چنانچه براساس اسناد و مدارك پيمان، بدون آنکه قصوری متوج

 پيمانکار، پيمان فسخ شود، تعدیل مبلغ کارهای انجام شده طبق دستورالعمل حاضر محاسبه خواهد گردید.

 

 در رابطه ضریب تعدیل  35/0تغییر ضریب  -1

مورخ  959059/909به شماره ها  ای پيماندستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهرابطه ضریب تعدیل در مندرج در  17/0ضریب 

 گردد: وضعيت قطعی تعدیل پيمانکار اصالح و پرداخت می مطابق موارد ذیل در صورت 97/01/9912

در  17/0هایی که در مدت اوليه )مدت درج شده در موافقتنامه(، به اتمام رسيده و تحویل موقت شوند، عدد  در پيمان -1-9

 شود. د یک تبدیل میبه عد "ضریب تعدیل"رابطه 

هایی که تا مدت پيمان )مدت اوليه بعالوه تاخيرهای مجاز(، به اتمام رسيده و تحویل موقت شوند، عدد  در پيمان -1-2

 شود. تبدیل می 157/0به عدد  "ضریب تعدیل"در رابطه  17/0

 

 مبنای محاسبه تعدیل و نحوه ارائه آن -3

 97/01/9912مورخ  959059/909ها به شماره  نحوه تعدیل آحادبهای پيماندستورالعمل  1مطابق رویه مندرج در بند 

 باشد. ریزی کشور می و برنامه مدیریتسازمان 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 7صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الف:  پیوست

 رو )بدون نیاز به تامین آسفالت( های فصل تعمیر و ترمیم معابر سواره جدول تطبیقی ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 2صفحه: 

 

    

 
 

 

 رو )بدون نیاز به تامین آسفالت(  های  فصل تعمیر و ترمیم معابر سواره فجدول تطبیقی ردی

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

 عملیات اجرایی در هر موضوع

  گروه آیتم
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق واحد پایه بهای فصول تطبیقی در فهرست

9 

9090909 

 الی

9090902 

 های درزگيری ترك

 روسازی آسفالتی 

 رشته راهداری فصل پانزدهم

 های آسفالتی( )ساخت و مرمت رویه
9001 

2 

9090209 

 الی

9090202 

 تخریب و حمل بتن

 مسلح و غيرمسلح 

 191 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 911 )حمل و نقل( هداریرشته را فصل بيستم

9 9090209 
خاکبرداری و بارگيری و حمل 

 مواد حاصل

 251 )عمليات خاکی با ماشين( رشته راهداریفصل سوم 

 591 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

4 

9090909 

 الی

9090907 

 9001 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم  بازیافت سرد آسفالت

 

  بهای تجميعی، موضوع عمليات اجرایی در هر گروه آیتم ها در زمان بازنگری فهارس درصورت تغيير کد آیتم: ضيحتو*( 

 بایست مالك عمل در تعيين درصد تطابق قرار گيرد. می

  



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 5صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ب:  پیوست

 (پیمانکار و حمل آسفالت توسط هیرو )ته معابر سواره میو ترم ریفصل تعمهای  جدول تطبیقی ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 1صفحه: 

 

    

 
 

 

 ( تامین آسفالت با پیمانکاررو ) های  فصل تعمیر و ترمیم معابر سواره جدول تطبیقی ردیف

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

 عملیات اجرایی در هر موضوع

  گروه آیتم
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

9 

9020909 

 الی

9020902 

 گيری سطحی لکه

 921 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 121 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 21 )حمل و نقل( رشته راهداری فصل بيستم

2 

9020909 

 الی

9020904 

گيری نيمه عمقی به همراه  لکه

 برچيدن اساس

 21 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 41 )زیراساس و اساس( رشته راهداری فصل چهاردهم

 151 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 91 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

9 

9020907 

 الی

9020905 

گيری نيمه عمقی بدون  لکه

 برچيدن اساس

 51 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 101 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 91 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

4 

9020901 

 الی

9020901 

 گيری عمقی لکه

 21 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 91 )عمليات خاکی با دست( رشته راهداریفصل دوم 

 901 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم 

 101 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 91 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

2 

9020209 

 الی

9020209 

روکش و بخش اول تراش و 

 تخریب و روکش

 901 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 151 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 91 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

 9001 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم  بخش دوم تخریب و روکش 9020204 5

 بخش آخر تخریب و روکش 9020207 1
 571 )عمليات خاکی با دست( رشته راهداریفصل دوم 

 271 )زیراساس و اساس( رشته راهداری فصل چهاردهم

1 
الی  9020909

9020902 
 حفاری نوار عریض

 911 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 211 )عمليات خاکی با ماشين( رشته راهداریفصل سوم 

 991 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 1صفحه: 

 

    

 
 

 

 ( تامین آسفالت با پیمانکاررو ) های  فصل تعمیر و ترمیم معابر سواره جدول تطبیقی ردیف

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

 عملیات اجرایی در هر موضوع

  روه آیتمگ
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

90 

9020909 

 الی

9020904 

مرمت نوار حفاری عریض به روش 

 پر کردن با بتن ضعيف

 11 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 421 )احداث و مرمت ابنيه بتنی( رشته راهداریفصل دوازدهم 

 21 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم 

 451 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 91 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

99 

9020907 

 الی

9020902 

مرمت نوار حفاری عریض به روش 

 های ميانی با سيمان تثبيت الیه

 921 )تخریب و برچيدن( ریرشته راهدافصل اول 

 991 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم 

 591 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 21 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

 حفاری نوار حفاری کم عرض 9020905 92

 %17 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 11 )عمليات خاکی با ماشين( رشته راهداریفصل سوم 

 21 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

 مرمت نوار حفاری کم عرض 9020901 99

 991 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 901 )احداث و مرمت ابنيه بتنی( رشته راهداریفصل دوازدهم 

 491 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت اریراهد رشته پانزدهم فصل

 911 )کارهای دستمزدی( رشته راهداریفصل بيست و هفتم 

94 9020901 

 مرمت نوار حفاری  

) صرفاً تثبيت بستر و تهيه و 

 اجرای آسفالت(

 21 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم 

 141 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

97 

9020409، 

9020402 

 و

9020404 

بها یا کسربها آسفالت بيندر،  اضافه

 توپکا و قير

 فصل پانزدهم رشته راهداری

 های آسفالتی( )ساخت و مرمت رویه
9001 

 9001 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول  بها یا کسربها تراش آسفالت اضافه 9020409 92

95 

9020709 

 و

9020709 

تهيه، حمل و نصب دریچه 

 فوالدی و چدنی
 9001 )کارهای فوالدی سبک( رشته راهداریفصل یازدهم 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 90صفحه: 

 

    

 
 

 

 ( تامین آسفالت با پیمانکاررو ) های  فصل تعمیر و ترمیم معابر سواره جدول تطبیقی ردیف

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  فهرست)مطابق 

 تجمیعی(

 عملیات اجرایی در هر موضوع

  گروه آیتم
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

 رو سازی دریچه در سواره همسطح 9020702 91

 911 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 11 ابنيه بتنی( )احداث و مرمت رشته راهداریفصل دوازدهم 

 911 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 41 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

 791 )کارهای دستمزدی( رشته راهداریفصل بيست و هفتم 

 اجرای آسفالت به روش دستی 9020209 91

 41 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 91 )عمليات خاکی با دست( رشته راهداریفصل دوم 

 101 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 91 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

20 9020202 
بها تخریب مازاد آسفالت در  اضافه

 آسفالت دستی
 9001 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

29 9020209 
تهيه، حمل، پخش و تراکم توونان 

 در آسفالت دستی
 9001 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم 

22 9020204 
کسربها اجرای آسفالت دستی با 

 ضخامت کمتر
 9001 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 

  بهای تجميعی، موضوع عمليات اجرایی در هر گروه آیتم بازنگری فهارسها در زمان  درصورت تغيير کد آیتم: توضيح*( 

 بایست مالك عمل در تعيين درصد تطابق قرار گيرد. می

 

  



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 99صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ج:  پیوست

 و حمل آسفالت توسط کارفرما( هیرو )ته معابر سواره میو ترم ریفصل تعمهای  جدول تطبیقی ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 92صفحه: 

 

    

 
 

 

 ( تامین آسفالت با کارفرمارو ) های  فصل تعمیر و ترمیم معابر سواره ردیفجدول تطبیقی 

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

 عملیات اجرایی در هر موضوع

  گروه آیتم
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق ی واحد پایهبها فصول تطبیقی در فهرست

9 

9090909 

 لیا

9090902 

 گيری سطحی لکه

 491 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 71 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 21 )حمل و نقل( رشته راهداریبيستم فصل 

 421 )کارهای دستمزدی( رشته راهداریفصل بيست و هفتم 

2 

9090909 

 الی

9090904 

گيری نيمه عمقی به همراه  لکه

 برچيدن اساس

 911 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 921 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم 

 991 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 51 و نقل()حمل  رشته راهداریفصل بيستم 

 721 )کارهای دستمزدی( رشته راهداریفصل بيست و هفتم 

9 

9090907 

 الی

9090905 

گيری نيمه عمقی بدون  لکه

 برچيدن اساس

 221 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 921 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 11 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

 711 )کارهای دستمزدی( رشته راهداریفصل بيست و هفتم 

4 

9090901 

 الی

9090901 

 گيری عمقی لکه

 971 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 91 )عمليات خاکی با دست( رشته راهداریفصل دوم 

 221 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم 

 901 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته انزدهمپ فصل

 21 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

 401 )کارهای دستمزدی( رشته راهداریفصل بيست و هفتم 

7 9090990 
بهای استفاده از دستگاه  اضافه

 تراش آسفالت
 9001 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

2 

9090209 

 الی

9090209 

تراش و روکش و بخش اول 

 تخریب و روکش

 971 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 991 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 901 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

 441 )کارهای دستمزدی( رشته راهداریفصل بيست و هفتم 
 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 99صفحه: 

 

    

 
 

 

 ( تامین آسفالت با کارفرمارو ) های  فصل تعمیر و ترمیم معابر سواره جدول تطبیقی ردیف

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

 عملیات اجرایی در هر موضوع

  گروه آیتم
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه در فهرستفصول تطبیقی 

 9001 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم  بخش دوم تخریب و روکش 9090204 5

 بخش آخر تخریب و روکش 9090207 1
 571 )عمليات خاکی با دست( رشته راهداریفصل دوم 

 271 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم 

1 

9090909 

 الی

9090902 

 حفاری نوار عریض

 911 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 211 )عمليات خاکی با ماشين( رشته راهداریفصل سوم 

 991 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

90 

9090909 

 الی

9090904 

مرمت نوار حفاری عریض به روش 

 پر کردن با بتن ضعيف

 991 تخریب و برچيدن() رشته راهداری فصل اول

 251 )احداث و مرمت ابنيه بتنی( رشته راهداریفصل دوازدهم 

 91 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم 

 71 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 90001 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

 990001 )کارهای دستمزدی( رشته راهداری فصل بيست و هفتم

99 

9090907 

 الی

9090902 

مرمت نوار حفاری عریض به روش 

 های ميانی با سيمان تثبيت الیه

 901 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 211 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم 

 921 آسفالتی( های هروی مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 41 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

 221 )کارهای دستمزدی( رشته راهداریفصل بيست و هفتم 

 حفاری نوار حفاری کم عرض 9090905 92

 171 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 11 )عمليات خاکی با ماشين( رشته راهداریفصل سوم 

 21 )حمل و نقل( رشته راهداری مفصل بيست

 مرمت نوار حفاری کم عرض 9090901 99

 971 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 491 )احداث و مرمت ابنيه بتنی( رشته راهداری فصل دوازدهم

 71 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 951 )کارهای دستمزدی( هداریرشته رافصل بيست و هفتم 

 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 94صفحه: 

 

    

 
 

 

 ( تامین آسفالت با کارفرمارو ) های  فصل تعمیر و ترمیم معابر سواره جدول تطبیقی ردیف

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

 عملیات اجرایی در هر موضوع

  گروه آیتم
 بهای تجمیعی( رست)مطابق فه *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

94 9090901 

 مرمت نوار حفاری  

) صرفاً تثبيت بستر و تهيه و 

 اجرای آسفالت(

 271 )زیراساس و اساس( رشته راهداریفصل چهاردهم 

 221 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 411 )کارهای دستمزدی( رشته راهداریست و هفتم فصل بي

97 

9090409 

 و

9090402 

بها یا کسربها آسفالت بيندر  اضافه

 و توپکا
 9001 )کارهای دستمزدی( رشته راهداری فصل بيست و هفتم

 9001 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول  بها یا کسربها تراش آسفالت اضافه 9090409 92

95 

9090409 

 و

 9090402 

 کسربها عدم استفاده از قير
 رشته راهداریفصل پانزدهم 

 )ساخت و مرمت رویه های آسفالتی(
9001 

91 

9090709 

 و

9090709 

تهيه، حمل و نصب دریچه 

 فوالدی و چدنی
 9001 )کارهای فوالدی سبک( رشته راهداریفصل یازدهم 

 رو سازی دریچه در سواره همسطح 9090702 91

 291 )تخریب و برچيدن( شته راهداریر فصل اول

 901 )احداث و مرمت ابنيه بتنی( رشته راهداری فصل دوازدهم

 91 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 41 )حمل و نقل( رشته راهداری فصل بيستم

 241 فصل بيست و هفتم )کارهای دستمزدی(

 آسفالت به روش دستیاجرای  9090209 20

 921 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

 11 )عمليات خاکی با دست( رشته راهداریفصل دوم 

 221 آسفالتی( های رویه مرمت و )ساخت راهداری رشته پانزدهم فصل

 51 )حمل و نقل( رشته راهداریفصل بيستم 

 701 دستمزدی( )کارهای رشته راهداریفصل بيست و هفتم 

29 9090202 
بها تخریب مازاد آسفالت در  اضافه

 آسفالت دستی
 9001 )تخریب و برچيدن( رشته راهداریفصل اول 

22 9090209 
تهيه، حمل، پخش و تراکم توونان 

 در آسفالت دستی
 9001 )زیراساس و اساس( رشته راهداری فصل چهاردهم

29 9090204 
 کسربها اجرای آسفالت دستی با

 ضخامت کمتر
 9001 )کارهای دستمزدی( رشته راهداری فصل بيست و هفتم

  بهای تجميعی، موضوع عمليات اجرایی در هر گروه آیتم ها در زمان بازنگری فهارس درصورت تغيير کد آیتم: توضيح*( 

  بایست مالك عمل در تعيين درصد تطابق قرار گيرد. می



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 97صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 د:  پیوست

 سطحی رواناب هدایت و آوری جمع فرعی شبکه بازسازی و احداث عملیات فصل های ردیف قیتطبی جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 92صفحه: 

 

    

 
 

 

 آوری و هدایت رواناب سطحی عملیات احداث و بازسازی شبکه فرعی جمعهای فصل  جدول تطبیقی ردیف

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  رست)مطابق فه

 تجمیعی(

 عملیات اجرایی موضوع

  گروه آیتم در هر
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

9 

9040909 

 الی

9040901 

تهيه کليه مصالح و اجرای 

 انواع جداول بتنی

 (Pو  L-S ،L ،V ،A)شامل 

 221 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 21 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 911 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(

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

 21 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

2 

9040901 

 الی

9040992 

ح به غير تهيه کليه مصال

جدول و اجرای انواع 

، L-Sجداول بتنی )شامل 

L ،V ،A  وP) 

 921 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 11 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 251 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(

 41 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

 211 فصل بيست و هفتم رشته راهداری )کارهای دستمزدی(

9 

9040209 

 الی

9040202 

تهيه و نصب انواع آبگير 

 چدنی

 111 فصل یازدهم رشته راهداری)کارهای فوالدی سبک(

 91 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(

4 

9040909 

 الی

9040901 

تهيه کليه مصالح و اجرای 

 انواع مجرای

 Oزیر سطحی نوع 

 41 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 91 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 91 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

 141 فصل بيست و سوم رشته ابنيه )کارهای پالستيکی و پليمری(

7 

9040901 

 الی

9040992 

از به نهر تبدیل نهر روب

 سرپوشيده

 T9)مجرای زیرسطحی نوع 

 (T2و 

 201 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 71 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(

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

 21 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

2 

9040409 

 الی

9040402 

 تهيه کليه مصالح و اجرای

رسوبگير بتنی و آشغالگير 

 پلی اتيلنی

 دار، همزمان با انجام برآورد تهيه و های ستاره جدول تطبيقی ردیف

 ر اسناد مناقصه و پيمان درج گردد.د

5 9040709 

رو یا  تخریب و ترميم پياده

رو با روسازی آسفالتی  سواره

 غيرتواماندر عمليات 

 )تامين آسفالت با پيمانکار(

 991 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

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

 21 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 95صفحه: 

 

    

 
 

 

 و هدایت رواناب سطحیآوری  عملیات احداث و بازسازی شبکه فرعی جمعهای فصل  جدول تطبیقی ردیف

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

 عملیات اجرایی موضوع

  گروه آیتم در هر
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

1 9040702 

رو یا  ادهتخریب و ترميم پي

رو با روسازی آسفالتی  سواره

 در عمليات غيرتوامان

 )تامين آسفالت با کارفرما(

 941 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

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

 51 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

 791 راهداری )کارهای دستمزدی( فصل بيست و هفتم رشته

1 9040709 

تخریب، تهيه کليه مصالح و 

ترميم و حمل نخاله باغچه 

و فضای سبز در عمليات 

 غيرتوامان

 941 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 251 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

 911 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

90 9040704 

تخریب، تهيه کليه مصالح و 

رو  ترميم و حمل نخاله پياده

)به جز روسازی آسفالتی( 

 در عمليات غيرتوامان

 921 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 991 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(

 21 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

 211 فصل دوازدهم رشته ابنيه )بتن پيش ساخته و بلوك چينی(

99 

9040209 

 الی

9040202 

دستمزد اجرای انواع 

سنگدال ترافيکی و دریچه 

 )تهيه توسط کارفرما(

 9001 فصل بيست و هفتم رشته راهداری )کارهای دستمزدی(

 

  بهای تجميعی، موضوع عمليات اجرایی در هر گروه آیتم سها در زمان بازنگری فهار درصورت تغيير کد آیتم: توضيح*( 

 بایست مالك عمل در تعيين درصد تطابق قرار گيرد. می

 
 

 

 

 

  



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 91صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هـ:  پیوست

 آوری و هدایت رواناب سطحی های فصل عملیات ترمیم شبکه فرعی جمع جدول تطبیقی ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 91صفحه: 

 

    

 
 

 

 آوری و هدایت رواناب سطحی ترمیم شبکه فرعی جمع عملیاتهای فصل  جدول تطبیقی ردیف

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

عملیات اجرایی در  موضوع

  گروه آیتم هر
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

9 

9070909 

 الی

9070902 

تهيه کليه مصالح و اجرای 

 انواع انهار روباز

 951 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 21 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 221 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(

 711 ساخته( عات بتنی پيشفصل سيزدهم رشته راهداری )تهيه و نصب قط

 91 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

2 9070905 

بها یا کسربها به ازای  اضافه

متر تغيير  سانتی 90هر 

 عرض نهر روباز

 951 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 911 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 291 هداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(فصل دوازدهم رشته را

 41 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

9 

9070209 

 الی

9070207 

تهيه کليه مصالح و اجرای 

 نهر سرپوشيده غيرهمسان

 921 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 91 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 91 ته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(فصل دوازدهم رش

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

 91 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

4 9070202 

بها یا کسربها به ازای  اضافه

 متر سانتی 90هر 

تغيير عرض نهرسرپوشيده 

 غيرهمسان

 21 تخریب و برچيدن(فصل اول رشته راهداری )

 11 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 991 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(

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

7 9070205 

 بها افزایش ضخامت اضافه

 20به  97سنگدال از 

 متر سانتی

 11 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

فصل سيزدهم رشته راهداری )تهيه و نصب قطعات بتنی پيش 

 ساخته(
121 

2 

9070909 

 الی

9070902 

تهيه کليه مصالح و اجرای 

بتن مسلح و  ترافيکی سنگدال

 تنيده بتن مسلح پيش

 91 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 111 شته راهداری )تهيه و نصب قطعات بتنی پيش ساخته(فصل سيزدهم ر

5 

9070409 

 الی

9070409 

کليه عمليات بتنی و تهيه 

 بتن
 9001 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(

 
 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 20صفحه: 

 

    

 
 

 

 آوری و هدایت رواناب سطحی عملیات ترمیم شبکه فرعی جمعهای فصل  جدول تطبیقی ردیف

 مان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیلبا فهارس ساز 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

عملیات اجرایی در  موضوع

  گروه آیتم هر
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

1 

9070209 

 الی

9070207 

تهيه مصالح و ترميم انواع 

 يو(تک آبرو )کان

 911 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 91 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

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

 71 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

 برداری و پخش توونان لجن 9070509 1

 251 ری )تخریب و برچيدن(فصل اول رشته راهدا

 451 )زیراساس و اساس(رشته راهداری فصل چهاردهم 

 221 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

90 

و  9070902الی  9070909های  کسربها به ردیف

درصورتيکه عمليات  9070207الی  9070209

 متر انجام گردد. 70بيش از   ترميم در طول

 که به آن کسربها تعلق گرفته است،ردیف اصلی مطابق درصد تطابق 

 پرداخت خواهد شد.

 

  بهای تجميعی، موضوع عمليات اجرایی در هر گروه آیتم ها در زمان بازنگری فهارس درصورت تغيير کد آیتم: توضيح*( 

 بایست مالك عمل در تعيين درصد تطابق قرار گيرد. می

 

 

  



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 29صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 و:  پیوست

 رو های فصل عملیات احداث پیاده تطبیقی ردیفجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 22صفحه: 

 

    

 
 

 

 روسازی بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده در فهرست رو های  فصل عملیات احداث پیاده جدول تطبیقی ردیف

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

ت اجرایی در عملیا موضوع

  گروه آیتم هر
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

9 9020909 

 رو تيپ یک اجرای پياده

)روسازی آسفالتی و زیرسازی 

تامين آسفالت با  -شنی 

 پيمانکار(

 71 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 221 ه راهداری )زیراساس و اساس(فصل چهاردهم رشت

 211 فصل پانزدهم رشته راهداری )ساخت و مرمت رویه های آسفالتی(

2 9020902 

 رو تيپ یک اجرای پياده

)روسازی آسفالتی و زیرسازی 

تامين آسفالت با  -شنی 

 کارفرما(

 901 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 791 اری )زیراساس و اساس(فصل چهاردهم رشته راهد

 41 فصل پانزدهم رشته راهداری )ساخت و مرمت رویه های آسفالتی(

 971 فصل بيست و هفتم رشته راهداری )کارهای دستمزدی(

9 9020909 

 رو تيپ دو  اجرای پياده

پوش بتنی و  )روسازی کف

تامين  -زیرسازی شنی 

 پوش با پيمانکار( کف

 91 ری )عمليات خاکی با دست(فصل دوم رشته راهدا

 921 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

 191 فصل بيست و یکم رشته ابنيه )فرش موزایيک و کفپوش بتنی(

4 9020904 

 رو تيپ دو  اجرای پياده

پوش بتنی و  )روسازی کف

تامين  -زیرسازی شنی 

 پوش با کارفرما( کف

 71 مليات خاکی با دست(فصل دوم رشته راهداری )ع

 251 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

 211 فصل بيست و هفتم رشته راهداری )کارهای دستمزدی(

7 

 و 9020907

9020902 

 و

9020409 

 رو تيپ سه اجرای پياده

)روسازی سنگی )گرانيت یا 

 الشتر( و زیرسازی شنی(

 21 کی با دست(فصل دوم رشته راهداری )عمليات خا

 51 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

 191 فصل بيست و دوم رشته ابنيه )کارهای سنگی با سنگ پالك(

2 9020905 

 رو تيپ چهار  اجرای پياده

)روسازی بتنی درجا و 

 زیرسازی شنی(

 51 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 221 ه راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(فصل دوازدهم رشت

 251 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

5 

9020901 

 الی

9020901 

تهيه کليه مصالح و اجرای 

رو تيپ پنج یا زیرسازی  پياده

 شنی به طور مستقل

)روسازی شنی و زیرسازی 

 شنی(

 951 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 191 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

1 

9020992 

 الی

9020999 

اجرای زیرسازی بتنی یا بتنی 

( به Cبار کم ترافيکی )نوع 

 جای زیرسازی شنی

 9001 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(

1 9020994 

اجرای زیرسازی بتنی بار 

 ( بهRCسنگين ترافيکی )نوع 

 جای زیرسازی شنی

 521 فصل نهم رشته راهداری )کارهای فوالدی با ميلگرد(

 241 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 29صفحه: 

 

    

 
 

 

 روسازی بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده در فهرست رو های  فصل عملیات احداث پیاده جدول تطبیقی ردیف

 ور جهت محاسبه تعدیلبا فهارس سازمان برنامه و بودجه کش 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

عملیات اجرایی در  موضوع

  گروه آیتم هر
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

90 9020997 

از مالت ماسه سيمان  استفاده

چينی  به جای خشکه

 های بتنی  کفپوش

 9001 و یکم رشته ابنيه )فرش موزایيک و کفپوش بتنی(فصل بيست 

99 9020992 
استفاده از تونان به کسربها 

 جای اساس شنی
 9001 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

92 9020209 
رو با  تحکيم بستر پياده

 افزودن سيمان
 9001 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

99 9020909 
هيه مصالح و اجرای جدول ت

 Bنوع 

 291 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(

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

94 9020402 
تهيه مصالح و ساخت و نصب 

 پناه در شيب راهه نرده جان
 9001 فصل یازدهم رشته راهداری )کارهای فوالدی سبک(

97 9020709 
اجرای نوار جاذب آب با 

 سنگ مکعبی
 9001 فصل بيست و دوم رشته ابنيه )کارهای سنگی با سنگ پالك(

92 9020209 
ها در  سازی دریچه همسطح

 رو پياده

 991 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 91 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 901 رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی( فصل دوازدهم

 71 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

 91 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

 521 فصل بيست و هفتم رشته راهداری )کارهای دستمزدی(

95 9020509 
تهيه و اجرای مانع بتنی در 

 رو  پياده
 9001 داری )تهيه و نصب قطعات بتنی پيش ساخته(فصل سيزدهم رشته راه

91 
و  9020502

9020509 

تهيه و اجرای مانع سنگی در 

 رو  پياده
 9001 فصل بيست و دوم رشته ابنيه )کارهای سنگی با سنگ پالك(

91 9020109 
تخریب، خاکبرداری و حمل 

 مواد حاصل

 211 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 901 م رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(فصل دو

 221 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

20 9020109 
دستمزد اجرای روسازی بتنی 

 های نوین( )فناوری
 9001 فصل بيست و هفتم رشته راهداری )کارهای دستمزدی(

 

  عی، موضوع عمليات اجرایی در هر گروه آیتمبهای تجمي ها در زمان بازنگری فهارس درصورت تغيير کد آیتم: توضيح*( 

  بایست مالك عمل در تعيين درصد تطابق قرار گيرد. می



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 24صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : ز وستیپ

 رو های فصل عملیات مرمت پیاده جدول تطبیقی ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 27صفحه: 

 

    

 
 

 

 روسازی پیادهبهای تجمیعی مقاطع همسان  در فهرست رو پیاده مرمتهای  فصل عملیات  جدول تطبیقی ردیف

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  )مطابق فهرست

 تجمیعی(

عملیات اجرایی در  موضوع

  گروه آیتم هر
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

9 9050909 

تهيه کليه مصالح و مرمت 

رو با روسازی آسفالتی و  پياده

 زیرسازی شنی

 11 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 921 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 211 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

 441 فصل پانزدهم رشته راهداری )ساخت و مرمت رویه های آسفالتی(

 51 ستم رشته راهداری )حمل و نقل(فصل بي

2 9050902 

تهيه کليه مصالح به غير از 

 رو آسفالت و مرمت پياده

با روسازی آسفالتی و 

 زیرسازی شنی

 991 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 951 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 491 اساس(فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و 

 21 فصل پانزدهم رشته راهداری )ساخت و مرمت رویه های آسفالتی(

 901 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

 951 فصل بيست و هفتم رشته راهداری )کارهای دستمزدی(

9 9050909 

تهيه کليه مصالح و مرمت 

 رو پياده

پوش بتنی و  با روسازی کف

 زیرسازی شنی

 971 رشته راهداری )تخریب و برچيدن( فصل اول

 21 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 921 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

 51 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

4 9050904 

تهيه کليه مصالح به غير از 

پوش بتنی و مرمت  کف

 رو پياده

ش بتنی و پو با روسازی کف

 زیرسازی شنی 

 291 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 11 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 951 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

 901 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

 421 فصل بيست و هفتم رشته راهداری )کارهای دستمزدی(

7 

9050907 

 الی

9050905 

تهيه کليه مصالح و مرمت 

 رو پياده

با روسازی از هر نوع سنگ و 

 زیرسازی شنی

 11 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 41 فصل دوم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(

 51 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

 41 اهداری )حمل و نقل(فصل بيستم رشته ر

 521 فصل بيست و دوم رشته ابنيه )کارهای سنگی با سنگ پالك(



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 22صفحه: 

 

    

 
 

 

 روسازی بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده در فهرست رو پیاده مرمتهای  فصل عملیات  جدول تطبیقی ردیف

 با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور جهت محاسبه تعدیل 

 ردیف

 ها کد آیتم
بهای  رست)مطابق فه

 تجمیعی(

عملیات اجرایی در  موضوع

  گروه آیتم هر
 بهای تجمیعی( )مطابق فهرست *

 درصد تطابق بهای واحد پایه فصول تطبیقی در فهرست

2 9050901 

تهيه کليه مصالح و مرمت 

با روسازی بتن درجا رو  پياده

 و زیرسازی شنی

 291 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 901 وم رشته راهداری )عمليات خاکی با دست(فصل د

 401 فصل دوازدهم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(

 951 فصل چهاردهم رشته راهداری )زیراساس و اساس(

 921 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

5 9050901 
استفاده از زیرسازی بتنی به 

 جای زیرسازی شنی
 9001 هم رشته راهداری )احداث و مرمت ابنيه بتنی(فصل دوازد

1 9050990 

استفاده از مالت ماسه سيمان 

چينی  به جای خشکه

 پوش کف

 9001 فصل بيست و یکم رشته ابنيه )فرش موزایيک و کفپوش بتنی(

 9001 فصل بيست و یکم رشته ابنيه )فرش موزایيک و کفپوش بتنی( پوش رنگی استفاده از کف 9050999 1

90 9050992 
رو با استفاده از  مرمت پياده

 پوش بتنی موجود کف
 9001 فصل بيست و یکم رشته ابنيه )فرش موزایيک و کفپوش بتنی(

99 9050999 

رو با روسازی  مرمت پياده

 پوش بتنی کف

و مالت ماسه سيمان بدون 

 تخریب زیرسازی

 921 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 

 

 

 
  بهای تجميعی، موضوع عمليات اجرایی در هر گروه آیتم ها در زمان بازنگری فهارس درصورت تغيير کد آیتم: ضيحتو*( 

 بایست مالك عمل در تعيين درصد تطابق قرار گيرد. می

 

 

  



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 25صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بهای تجمیعی فهارسیافته  تطبیق محاسبه کارکرد نمونه : ح وستیپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



های  و پرداخت تعدیل در پیمان دستورالعمل نحوه محاسبه

 بهای تجمیعی شهرداری تهران منعقد شده براساس فهارس

 4-4-242-0شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 21صفحه: 

 

    

 
 

 

 جهت محاسبه تعدیلبهای تجمیعی  یافته فهارس حاسبه کارکرد تطبیقنمونه جدول م

 های شهری با فهارس سازمان برنامه و بودجه کشور  ها و بزرگراه بهای تجمیعی نگهداری و تعمیر راه فهرست به عنوان مثال :

 ردیف
 کد آیتم

  تجمیعی

 مبلغ کارکرد

 در دوره تعدیل 
 هفصول تطبیقی در فهرست بهای واحد پای

 متوسط

 درصد تطابق

 (7الی  6)پیوست 

 مبلغ کارکرد

در  یافته تطبیق

 هر فصل

9 9090909 9،700،000،000 

 247،000،000 490001 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 57،000،000 70001 فصل پانزدهم رشته راهداری )ساخت و مرمت رویه های آسفالتی(

 10،000،000 20001 حمل و نقل(فصل بيستم رشته راهداری )

 210،000،000 420001 فصل بيست و هفتم رشته راهداری )کارهای دستمزدی(

2 9090907 2،700،000،000 

 770،000،000 220001 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 900،000،000 920001 فصل پانزدهم رشته راهداری )ساخت و مرمت رویه های آسفالتی(

 200،000،000 10001 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

 9،470،000،000 710001 فصل بيست و هفتم رشته راهداری )کارهای دستمزدی(

9 9090209 4،700،000،000 

 9،757،000،000 970001 فصل اول رشته راهداری )تخریب و برچيدن(

 417،000،000 990001 رویه های آسفالتی(فصل پانزدهم رشته راهداری )ساخت و مرمت 

 470،000،000 900001 فصل بيستم رشته راهداری )حمل و نقل(

 9،110،000،000 440001 فصل بيست و هفتم رشته راهداری )کارهای دستمزدی(

  
1،700،000،000 

  
1،700،000،000 

 

 جهت محاسبه تعدیل یعیتجم بهای فهارس یافته تطبیق فصول کارکرد خالصه جدول نمونه

 ا فهارس سازمان برنامه و بودجه کشورشهری ب های بزرگراه و ها راه تعمیر و نگهداری تجمیعی بهای فهرست در به عنوان مثال :

 ردیف
 بهای رشته فهرست

 واحد پایه
 شماره فصل

 یافته عنوان فصل تطبیق

 بهای واحد پایه در فهرست

یافته  مبلغ کارکرد تطبیق

 )ریال(

 2،550،000،000 تخریب و برچيدن اول راهداری 9

 150،000،000 ساخت و مرمت رویه های آسفالتی پانزدهم راهداری 2

 540،000،000 حمل و نقل بيستم راهداری 9

 4،920،000،000 کارهای دستمزدی بيست و هفتم راهداری 4

    
1،700،000،000 



 

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شنهاداتیپ و نظرات
 

 یمگرا خواننده

 

العمل کرده ن دستوریدفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه ا

، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، بی تردید این اثر نيازمند بهبود و ارتقای و آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

را در تکميل مقررات و خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما  از این رو، از

 های نظام فنی و اجرای یاری رسانند. دستورالعمل

 

 کنيم. پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 771پالك  -آباد  روبروی پارك بهجت -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 9715294499         :  یکدپستساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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Technical & Executive Regulations of Tehran Municipality 

Code No: 0-642-4-4  

Instruction for calculating and paying the adjustment for contracts based 

on the cumulative price list  of  Tehran municipality 




