


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل نگارش ضوابط نظام فنی و اجرایی 

 شهرداری تهراننظام فنی و اجرایی 

 دفتـر نظام فنـی و اجرایی شهرداری تهران

 6931تابستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6406  بهار

 شورای فنی شهرداری تهران

 نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

 4-4-57-6: شماره سند

 بهای تجمیعی نگهداری و تعمیرفهرست

 1401سال  -های شهری ها و بزرگراهراه 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 تقدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

 

 6406سال  -های شهری  بزرگراهها و  بهای تجمیعی نگهداری و تعمیر راه فهرست
 
 

 4-4-75-1 سند:  شماره

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  شورای فنی شهرداری تهران         

                                                                                               
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 های شهری ها و بزرگراه نگهداری و تعمیر راهتجمیعی بهای  فهرست

 6406سال 

 شورای فنی شهرداری تهران

 

 1041 بهار 



 

    

 

 

 شورای فنی شهرداری تهران

  عضو شورای فنی شهرداری تهران  .................................................................................................................................................... عباس شعبانی 

  عضو شورای فنی شهرداری تهران  ......................................................................................................................................... سيد محمد آقاميری 

  عضو شورای فنی شهرداری تهران  .......................................................................................................................................... جاللمجيد پرچمی 

  عضو شورای فنی شهرداری تهران  .................................................................................................................................................... مهدی تفضلی 

  عضو شورای فنی شهرداری تهران  ........................................................................................................................... محمد علی پنجه فوالدگران 

  دبير شورای فنی شهرداری تهران  ............................................................................................................................................. پژمان اللهوردیزاده 
 

 کمیته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران

  عضو کميته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران  .......................................................................................................................... حسن ارباب 

  عضو کميته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران  .............................................................................................................. رضا اسماعيلی فرد 

  عضو کميته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران  .............................................................................................................. پژمان اللهوردیزاده 

  عضو کميته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران  ......................................................................................................................... داوود توالیی 

 و کميته مشورتی شورای فنی شهرداری تهرانعض  ................................................................................................... نژاد  سيد حسين حسينی 

 عضو کميته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران  .................................................................................................... پور  محمد جواد خسروی 

  عضو کميته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران  .............................................................................................. محمد حسين زارع هنجنی 

  عضو کميته مشورتی شورای فنی شهرداری تهران  ....................................................................................................................... عباس شيخی 

 

 های شهری ها و بزرگراه نگهداری و تعمیر راهبهای تجمیعی  فهرست خبرگی بازنگریکارگروه 

 عضو کارگروه خبرگی بازنگری سند  ...........................................................................................................................................  عليرضا اسکندری 

 عضو کارگروه خبرگی بازنگری سند  .................................................................................................................................................. مهدی اصغری 

  عضو کارگروه خبرگی بازنگری سند  .................................................................................................................................................. مهدی اکبری 

  عضو کارگروه خبرگی بازنگری سند  ........................................................................................................................................ سيد قاسم حسينی 

 عضو کارگروه خبرگی بازنگری سند  ............................................................................................................................................ بخت  کریم روشن 

  عضو کارگروه خبرگی بازنگری سند  ..................................................................................................................................................... کامرواراضيه 

 عضو کارگروه خبرگی بازنگری سند  ............................................................................................................................. عليرضا شيرمحمد کریمی 

 عضو کارگروه خبرگی بازنگری سند  ..................................................................................................................................................  حسن ناصری 

 عضو کارگروه خبرگی بازنگری سند  ...................................................................................................................................... محمد ابراهيم وزیری 

 
 

 کننده سند: تهیه

  مهندسين مشاور راهان سازه  .......................................................................................................................................................... پيمان جبيری 

 مهندسين مشاور راهان سازه  ................................................................................................................................................ پور  محمدرضا حسن 

  مهندسين مشاور راهان سازه  .................................................................................................................................................... مصطفی یحيویان 

 مهندسين مشاور راهان سازه  ...................................................................................................................................................  شيخ حسنی فرزاد 

  مهندسين مشاور راهان سازه  ........................................................................................................................................................مهيار خدابخش 

  مهندسين مشاور راهان سازه  ................................................................................................................................................................. محمد آرام 

  راهان سازهمهندسين مشاور   ........................................................................................................................................................... مهری صادقی 



 

    

 

 
 

 پیشگفتار

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

ازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران و کسب نظرات مشاوران و پيمانکاران همکار شهرداری در حوزه معاونت ها و س مناطق و سازمان

به  1044های سه ماهه چهارم سال  بهای تجميعی مورد بازنگری قرار گرفت و ابهامات موجود مرتفع و بر اساس قيمت فنی و عمرانی، فهارس

 و نيز ارجاع کارهای پيمانکاری مورد استفاده قرار گيرد. 1041ها در سال  پروژه ریزی هنگام گردید تا برای عمليات بودجه

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

نماید. اميد است در فضای همکاری صميمانه و با همکاری مهندسان و مدیران ها تصویب و ابالغ  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

 شدهجلسات مستمر فنی تالش  در قالبهای 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 ویرایش ها دراميد 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

 1041 بهار
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  کلیات

 

 موارد کاربرد و هدف -6

مشخصات "  ، مطابق دستورالعملهای شهری ها و بزرگراه نگهداری و تعمير راهبها به منظور برآورد هزینه عمليات  این فهرست

و نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران(  6-8-62)سند شماره  ")ویرایش دوم( های شهری ها و بزرگراه تعمير راه نگهداری وفنی 

 تهيه هدف از تهيه شده است.سازمان برنامه و بودجه کشور(  141)نشریه شماره  "تجدید نظر دوم -مشخصات فنی عمومی راه "

 و پرداخت بها و مقادیرکار منضم به اسناد ارجاع کار رستتهيه فه در رویه وحدت ایجاد و سازییکسان بهافهرست این تدوین و

بهای حاضر در برآورد و پرداخت  استفاده از فهرست  .باشد میرو  تعمير و ترميم معابر سوارهعمليات مربوط به  در ها وضعيت صورت

 تفاوت بيندر صورت  بهای حاضر در استفاده از فهرست باشد. های عمليات اجرایی معابر جدیداالحداث ممنوع می هزینه

 باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور، اولویت با اسناد نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران می وشهرداری تهران مشخصات فنی 

( تطابق  6-8-62)ویرایش دوم سند شماره  بهای حاضر در کارهایی که با مشخصات فنی همسان تبصره: استفاده از فهرست

کل هماهنگی  از اداره تایيدمستلزم اخذ  اسناد ارجاع کار بها و مقادیرکار منضم به فهرستدرصد مبلغ  27تا سقف ، نداشته باشد

مجوز از شورای  درصد مستلزم اخذ 27و مازاد بر  های معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران فنی و عمرانی مناطق و سازمان

  باشد. می فنی شهرداری تهران

 

 بازدید از محل اجرای کار -2

، ارجراع کرار  ( و محدوده عمليات اجرایی موضوع کار را به همرراه شررای    سوم)مطابق فصول اول تا  ها فعاليت  کارفرما فهرست

بایست پيمانکار در انجام شرح موضوع قرارداد رعایت نموده و در قيمت پيشنهادی خود لحرا  نمایرد،    ها و الزاماتی که می ضرورت

قبل از ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه، از محل یا محدوده اجررای پرروژه   نماید. پيمانکار موظف است که درج می ارجاع کاردر اسناد 

ایمنی محي  کار، تأمين  درخصوص بينی شده در اسناد ارجاع کار های پيش مازاد بر ردیف هایبازدید به عمل آورده و کليه هزینه

برقرراری ترردد عرابرین پيراده و ترافيرک و      ترأمين وسرایل الزم و   تأمين عالیم و وسایل ایمنری،  های الزم،  آب، برق و سایر انرژی

به همراه کليه های ترافيکی را  کاری نيروی انسانی، تأمين سایر وسایل الزم و صعوبتهای ناشی از شبکاری و نوبتهمچنين هزینه

بهرا و  ضافهدر ضریب پيشنهادی خود منظور نماید. لذا پرداخت هرگونه ا، دهد هایی که برای اجرای کار ضروری تشخيص می هزینه

، بهای حاضر در اسناد ارجاع کار مشخص گردیده به جز آنچه براساس فهرستالتفاوت قيمت درخصوص موارد یادشده و مشابه مابه

 منتفی است. 

ممکن است کل یا بخشی از سطح شهر تهران باشد، لذا  که عمرانیهای  محل اجرای پروژه پراکندگیتبصره: با توجه به 

های  در انجام عمليات اجرایی را همراه با کليه هزینه  به این موضوع توجه نموده، شرای  و هرگونه صعوبت بایست پيمانکار می

  مربوط به کار در سطح شهر تهران را در پيشنهاد خود لحا  نماید.

 

 قیمت پیشنهاد -9

های  را با بهای واحد ردیف ارجاع کارهای درج شده در شرح اسناد  پيشنهاد قيمت، کليه فعاليت زمانپيمانکار موظف است در 

 .بهای حاضر تطبيق داده و سپس نسبت به اعالم مبلغ پيشنهادی خود اقدام نمایدفهرست
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 تجهیز و برچیدن کارگاه -4

بررآورد عمليرات اجرایری براسراس     درصد مبلغ  0و تا سقف  "ب"های پيوست  طبق ردیف کارگاهتجهيز و برچيدن  هایهزینه

هرای تجهيرز و برچيردن     های غيرپایه مربوط )برآورد هزینه اجرای کرار بردون احتسراب ردیرف     بها و ردیف های این فهرست ردیف

ارجراع  به صورت مقطوع محاسبه و در اسرناد   ضریب باالسریضریب ویژگی بافت فرسوده )در صورت تعلق( و با احتساب کارگاه( 

های خود را در این خصوص )درصرورت وجرود( محاسربه و در قيمرت پيشرنهادی تجهيرز و        . پيمانکار باید هزینهشود میدرج  کار

و منوط به اجررای عمليرات مربروط بره آن ردیرف توسر  پيمانکرار         "ب"های پيوست  برچيدن خود منظور نماید. پرداخت ردیف

جهيز و برچيدن مندرج در اسرناد ارجراع کرار و بره تناسرب      های ت وضعيت براساس ردیف درخواست پيمانکار در قالب ارائه صورت

باشد. می درصد پيشرفت فعاليت هر ردیف

 

 هزینه اجرای کاربرآورد  -7

های اجرایری و مشخصرات فنری، محاسربه شرده و برحسرب        برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقالم آن، براساس نقشه

شود. فهرستی که شامل شماره، شررح، واحرد، بهرای واحرد،      گيری می پایه مربوط، اندازههای غير و ردیف بها فهرستای این ه ردیف

 شود. ها است، تهيه می مقدار و مبلغ ردیف

هرای مربروط بره هرر      ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلرغ ردیرف   هردر این فهرست، مبلغ 

ضرریب ویژگری   آیرد.   بها برای کار مورد نظر، به دست مری  های فهرست مبلغ ردیف عجمها،  فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل

ها ضرب شرده و هزینره تجهيرز و برچيردن کارگراه، بره آن        به جمع مبلغ ردیف ضریب باالسریبافت فرسوده )در صورت تعلق( و 

 بهرا  هرای فهرسرت   پيوسرت  ،ها ، مقدمه فصلشود، نتيجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده، کليات اضافه می

 شود. ناميده می )برآورد هزینه اجرای کار(، بها و مقادیر کار منضم به پيمان ضميمه شده، به عنوان فهرست

 

 دار ستاره اقالم -1

هرای ایرن    ای برای اجرای پرروژه الزم باشرد و ایرن مشخصرات برا شررح ردیرف        در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه 

در کارهرایی  شرود.   دار به برآورد اضافه می های ستاره بها مطابقت ننماید، شرح ردیف مناسب و الزم تهيه و به عنوان ردیف فهرست

هرای   ردیرف  جمرع مبلرغ  بره  نسربت  دار  هرای سرتاره   چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف شود، که از طریق مناقصه عمومی واگذار می

، شررح و  ارجاع کاربایست قبل از انجام فرایند درصد باشد، دستگاه اجرایی می (24) بيست بيشتر از ،دار و پایه( بها )ستاره فهرست

ترا پرس    ،بها مربوطه به دبيرخانه شورای فنی شهرداری تهران ارسال دارد دار را به همراه تجزیه ستاره های ردیفبهای واحد تمامی 

شروند، سرقف    واگرذار مری   هرا  سایر روشدر کارهایی که از طریق  از رسيدگی و تصویب توس  شورای فنی مالک عمل قرار گيرد.

های پایه تلقی شرده و   بها و مقادیرکار بعنوان ردیف رستفهدار پس از درج در  های ستاره ردیف ( درصد خواهد بود.14ده )یادشده 

شود. ها رفتار می های پایه با آن مطابق ردیف

 

 کارهای جدید -5

 شود: ها به شرح زیر عمل می اگر در چارچوب موضوع پيمان، کارهای جدیدی به پيمانکار ابالغ شود، برای تعيين قيمت آن

بينی نشرده باشرد بررای تعيرين      قيمت واحد و مقدار پيش بها و مقادیرکار منضم به اسناد ارجاع کار فهرستچنانچه در  -5-1

 شود. شرای  عمومی پيمان عمل می 22قيمت جدید مطابق بند ج ماده 
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بينی  مت واحد و مقدار پيشقي بها و مقادیرکار منضم به اسناد ارجاع کار فهرستکه برای کار جدید ابالغی در  درصورتی -5-2

ها تصریح گردیده شده باشد، برای پرداخت قيمت جدید عيناً از همران   شده باشد و یا روش تعيين قيمت واحد آن در مقدمه فصل

های باالسری مربوط، ضریب پيشنهادی پيمانکرار و برحسرب مرورد     های مندرج در پيمان )مانند هزینه قيمت با اعمال تمام ضریب

ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطرابق   شود و حداکثر جمع مبلغ مربوط به این ردیف های مربوط( استفاده می بسایر ضری

 درصد مبلغ اوليه پيمان است. 27شرای  عمومی پيمان تا  22بند الف ماده 
 

 بارگیری و حمل -8

بها منظرور گردیرده اسرت و لرذا هزینره       این فهرستهای  بارگيری و حمل مصالح، مواد و لوازم مصرفی، در قيمت ردیف هزینه

هرای حاصرل از تخریرب و     های بارگيری، حمل و بارانردازی مصرالح، برارگيری نخالره     هزینه باشد. حمل دیگری قابل پرداخت نمی

های  ت ردیفکيلومتر در قيم 34و حمل تا فاصله  ، حمل تا دپوی مجاز کارفرماهای آسفالتی( )به غير از تراش و نخاله خاکبرداری

   لحا  گردد. پيمانکار بها منظور شده و هزینه حمل مازاد بر این باید در پيشنهاد قيمت این فهرست

بایست در اسناد ارجاع کار مشرخص گرردد و پيمانکرار     های آسفالتی می ها و نخاله محل گود مجاز و محل تخليه تراشهتبصره: 

بها و  فهرستهای  های آسفالتی را نسبت به آنچه در ردیف ها و نخاله و تخليه تراشههای ناشی از بارگيری، حمل  التفاوت هزینه مابه

 بينی نماید. بينی گردیده، در پيشنهاد قيمت خود پيش پيش مقادیرکار منضم به اسناد ارجاع کار

کار کتبری  براساس دسرتور های آسفالتی  ها و نخاله تخليه تراشهدر صورتی که پس از انعقاد پيمان و حين اجرای کار در محل 

گرردد،   در اسرناد ارجراع کرار   نسبت به محل معرفی شرده   فاصله حمل یا کاهش تغييری ایجاد شود که منجر به افزایشکارفرما، 

اخذ تایيدیه از اداره کل هماهنگی فنی و عمرانری  و پس از  5بهای عمليات اجرایی براساس مفاد بند  افزایش یا کاهش التفاوت مابه

 گردد. تعيين می ا و مناطق شهرداری تهرانه سازمان
 

 دستورالعمل کاربرد -3

هرا درصرورتی قابرل    نيست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیرف  کننده مشخصات کامل کار ها به تنهایی تعيينشرح ردیف -2-1

بهرا و  نظرر ایرن فهرسرت   مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده در ردیف مرورد   پرداخت است که کار طبق نقشه و 

  داشته باشد. مشخصات فنی مربوطه مطابقت 

  باشد. می رو شهری تعمير و ترميم معابر سوارهبها، متوس  هزینه تهيه مصالح، حمل، اجرا و های این فهرستقيمت -2-2

هرای شرهری    بزرگرراه هرا و   مشخصات فنی نگهداری و تعمير راه"بها منظور از مشخصات فنی و عمومی، در این فهرست -2-3

 "تجدیرد نظرر دوم   -مشخصات فنری عمرومی راه   "نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران( و  6-8-62)سند شماره  ")ویرایش دوم(

  باشد.و دستورکارها می های اجرایی ، نقشهسازمان برنامه و بودجه کشور( 141)نشریه شماره 

گونه اضرافه بهرایی    برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هيچهای کاملی بها، قيمتهای این فهرستقيمت -2-0

  نيست. درج در برآوردبينی شده است، قابل  بها برای آن بها پيشبابت عمليات اجرایی جز آنچه به صراحت در این فهرست

هرای روز یرا برا اسرتناد بره تجزیره        قيمتدیگر، یا مقایسه آن با  های  بها با فهرست گيری از مقایسه این فهرست با نتيجه -2-7

  آنچه به صراحت تعيين شده است، قابل پرداخت نيست. جز  قيمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی به

 بایست موارد زیر مورد توجه قرار گيرد: در تنظيم صورتجلسات عالوه بر رعایت ضواب  مربوط، می -2-6

های اجرایری، مشخصرات فنری عمرومی، مشخصرات فنری       عمليات و براساس نقشهصورتجلسات باید در حين اجرای  -2-6-1

 خصوصی و دستورکارها تهيه شوند و شامل اطالعات زیر باشند:

 و تاریخ صورتجلسه. شماره و اجرایی عمليات تاریخ پيمان، موضوع پيمان، تاریخ و شماره پيمانکار، نظارت، دستگاه کارفرما، نام -
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 فنی الزم برای اجرای کار موضوع صورتجلسه.ذکر دالیل و توجيهات  -

ارائه توضيحات کافی و ترسيم نقشه با جزئيات کامل و بيان مشخصات فنری کار)شرامل محردوده عمليرات اجرایری، نروع        -

 و ...(. عمليات اجرایی

 .و مستندسازی تصویری پروژه متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عمليات -

برسد. تمامی صورتجلسات باید توس  کارفرما به  و کارفرما ه مهر و امضای پيمانکار، دستگاه نظارتصورتجلسه باید ب -2-6-2

 ابرالغ شرود.   ابرالغ و پيمانکار برای اعمال در صورت وضرعيت بره همرراه موضروع کرار و جرداول خالصره مقرادیر         دستگاه نظارت 

و دسرتگاه نظرارت   هرای  بوده و از تعهدات و مسرووليت  سازی مدارک و صورتجلساتصورتجلسات توس  کارفرما به منظور مستند

 کاهد. پيمانکار نمی

صورتجلسرات   تنظيم صورتجلسات باید با زمان اجرای عمليات موضوع صورتجلسه مطابقت داشته باشد. و تاریخ تهيه -2-6-3

 توس  کارفرما ابالغ گردد. ،سه ماه از تاریخ تهيه و تنظيمظرف مدت باید حداکثر 

 باشد. هرگونه پرداخت به پيمانکار قبل از تنظيم و ابالغ صورتجلسه مجاز نمی -2-6-0

بصرورت   4.5قرار گرفته باشد، با اعمال حرداکثر ضرریب    دستگاه نظارتتبصره: صورتجلسات فاقد ابالغ کارفرما که مورد تایيد 

 گردد. لحا  می های موقت در صورت وضعيت الحساب علی

بهای حاضر منوط  ، استفاده همزمان از فصول دو و سه فهرستمقادیرکار منضم به اسناد ارجاع کاربها و  فهرستدر تهيه  -2-5

در  باشرد.  های معاونت فنری و عمرانری شرهرداری تهرران مری      اخذ مجوز از اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق و سازمانبه 

زمران برگرزاری مناقصره و انعقراد قررارداد، تعيرين و پرداخرت         کننده آسفالت )پيمانکار یا کارفرما( نسبت بره  صورت تغيير تأمين

 خواهد بود. 5های عمليات اجرایی تابع مقررات مندرج در بند  هزینه

بهای حاضرر بررای آن ردیفری مشرخص      که در فهرست های نوین جهت تعمير و مرمت معابر استفاده از روشدر صورت  -2-8

 باشد. می الزامی فنی شهرداری تهرانشورای  از نگردیده است، اخذ مجوزهای الزم

بهای حاضر، واحدی از تشکيالت اداری کارفرما یا مهندس مشاور دارای صرالحيتی   منظور از دستگاه نظارت در فهرست -2-2

سرازمان برنامره و    43/43/1358مرور    1488/142-802/70موافقتنامه )مبتنی بر نشریه شماره  6باشد که در تطابق با ماده  می

 ه کشور(، نظارت بر اجرای تعهدات پيمانکار طبق اسناد و مدارک پيمان، از طرف کارفرما به وی واگذار گردیده است.بودج

 

 محیط کار: و بهداشت ایمنی -60

موضوع سند شماره  "های معابر شهری دستورالعمل ایمنی ترافيک محي  کار برای پروژه"کارفرما باید لزوم رعایت ضواب   

درج نماید و پيمانکار موظف است به منظور هدایت ایمن  ارجاع کارنظام فنی و اجرایی شهرداری تهران را در اسناد  67-8-6

جریان ترافيک در مجاورت محوطه کارگاهی، نسبت به کاربست ضواب  دستورالعمل مذکور و سایر قوانين و الزامات جاری کشور 

بها و  فهرستبراساس بينی شده  های پيش بر ردیف های مازادهزینه کليهان و محي  کار خود، اقدام و درخصوص ایمنی کارکن

  در قيمت پيشنهادی خود منظور نماید. ،را مقادیرکار منضم به اسناد ارجاع کار

 

 بها: های فهرست ردیففصول و  تقسیم بندی -66

هرای روسرازی    شامل درزگيرری تررک   رو )بدون نياز به تأمين آسفالت( با موضوع تعمير و ترميم معابر سواره فصل اول -11-1

هرای   )ردیرف  انجرام عمليرات خراکبرداری    مسرلح و  (، تخریرب برتن مسرلح و غيرر    1414142ترا   1414141های  آسفالتی )ردیف

 باشد. ( می1414347تا  1414341های  ( و بازیافت آسفالت )ردیف1414243تا  1414241
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هرا   مرمت روسازی راهرو )تهيه و حمل آسفالت توس  پيمانکار( شامل  فصل دوم با موضوع تعمير و ترميم معابر سواره -11-2 

هرا و   مرمرت روسرازی راه  ، (41424114ترا  41424141گيری  های لکه ردیف)مترمربع  144های شهری برای سطوح تا و بزرگراه

(، 1424247ترا   1424241های تراش و روکش یا تخریب و روکش  ردیف)مترمربع  144برای سطوح بيش از های شهری  بزرگراه

هرای   و عمليات آسفالت بره روش دسرتی از ردیرف   ( 1424342تا  1424341های  ردیف)کارهای مربوط به نوار حفاری تاسيسات 

 .باشد قابل پرداخت می 1424640تا  1424641

هرا و   رو )تهيره آسرفالت توسر  کارفرمرا( شرامل مرمرت روسرازی راه        تعمير و ترميم معابر سوارهفصل سوم با موضوع  -11-3

هرا و   (، مرمرت روسرازی راه  1434114ترا  1434141گيرری   هرای لکره   مترمربرع )ردیرف   144های شهری برای سطوح تا بزرگراه

(، 1434247ترا   1434241تخریب و روکش های تراش و روکش یا  مترمربع )ردیف 144های شهری برای سطوح بيش از  بزرگراه

هرای   ( و عمليات آسفالت بره روش دسرتی از ردیرف   1434342تا  1434341های  کارهای مربوط به نوار حفاری تاسيسات )ردیف

 باشد. قابل پرداخت می 1434640تا  1434641

 

 ضریب باالسری -62

و  38/1 برابر با شوند، واگذار می عمومی و یا در قالب معامالت متوس کارهایی که به صورت مناقصه  برای باالسری ضریب

 .باشد می 1.22شوند، برابر  واگذار می ها ایر روشسبرای کارهایی که به 

 

 بافت فرسودهضریب ویژگی  -69

های ترافيکی و سایر  پذیری، صعوبتناهای کاری از جمله ریزدانگی بافت شهری، تراکم جمعيت، نفوذ به منظور جبران صعوبت

شهرداری دارای  شهری در نواحی معابرنگهداری و تعمير  انجام عمليات  در صورتهای فرسوده شهر تهران،  موارد مشابه در بافت

، به کليه (مندرج در پيوست د شهرداری تهران )مطابق جدول 24تا  5هکتار در مناطق  24بافت فرسوده با مساحت بيش از 

 .گيرد میتعلق  17/1برابر با عدد بافت فرسوده ویژگی  بهای حاضر، ضریب های فهرست فردی

 گيرد. های شهری ضریب ویژگی بافت فرسوده تعلق نمی : به عمليات اجرایی انجام شده در بزرگراهیک تبصره

منظور شده  ،اسناد ارجاع کاربها و مقادیرکار منضم به  فهرستکه در  ی، در صورتتبصره دو: ضریب ویژگی بافت فرسوده

 تدر برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل پرداخ  بیضر نیا ینبي شيدر صورت عدم پ گریباشد، قابل پرداخت است. به عبارت د

 .نيست

 
 

 مبنای قیمت -64

 و شرای  کار در شهر تهران محاسبه شده است. 1044های سه ماهه چهارم سال بر مبنای قيمت بهافهرستاین  

االمکان در  بها نسبت به ویرایش قبلی آن، سعی شده است حتی توضيح: برای مشاهده تغييرات به عمل آمده در این فهرست

گذاری از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان  گذاری انجام پذیرد. برای مواردی که ممکن است عالمت عالمت ،زیر موارد اصالحی

 باشد. کنندگان می متوجه استفاده
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 رو )بدون نیاز به تأمین آسفالت( و ترمیم معابر سوارهتعمیر  -6فصل 

 عمليات درزگيری:  -1

دهی مواد درزگير با قير  زدایی، تزریق و شکل عمليات برش آسفالت، پاکسازی و رطوبت درز: شامل کليه بندی آب -1-1

باشد. برای اطالعات  های آهکی و تميزکاری می کيلوگرم در مترطول، پوشش سطحی با پودر سنگ سنگ 7/4پليمری به ميزان 

  .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-2/62سند آخرین ویرایش تکميلی رجوع شود به 

پليمری به ميزان  دهی مواد درزگير با قير زدایی، تزریق وشکل عمليات پاکسازی و رطوبت  : شامل کليهترکپرکردن  -2-1

اطالعات تکميلی رجوع باشد. برای  های آهکی و تميزکاری می پودر سنگ سنگ کيلوگرم در مترطول، پوشش سطحی با 10/4

  .شهرداری تهران نظام فنی و اجرایی 6-8-2/62سند آخرین ویرایش به  شود

 بازیافت سرد آسفالت:   -2

سرد آسفالت شامل عمليات کندن، شخم زدن، تراشيدن و خرد کردن مصالح الیه آسفالتی، قشرهای اساس و  بازیافت

های اجرایی نشان داده شود(. این مصالح بعد از  شر مورد بازیافت باید در نقشهباشد )ق های فوق می موجود یا بدون الیه زیراساس

نظير امولسيون قير و کف قير و فرآوری مجدد در محل پروژه و در سطح راه یا در کارخانه آسفالت پس از اختالط با مواد قيری 

ستفاده از حرارت و نهایتاً توليد محصولی که صورت نياز اضافه کردن سيمان و مصالح سنگی جدید، در دمای محي  و بدون ادر

این قشر به تناسب شرای  ترافيکی محور با بتن آسفالتی یا آسفالت  .شود ای دارد، در سطح راه پخش و متراکم می عملکرد سازه

وضوع با م ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه 332نشریه شماره  ،شود. مرجع فنی بازیافت سرد آسفالت سطحی روکش می

 باشد. مشخصات فنی اجرایی بازیافت سرد آسفالت می

 .باشد پرداخت میقابل  1414347هزینه تهيه قير امولسيون و کف قير مصرفی در مخلوط آسفالت بازیافتی از ردیف  -2-1

پرداخت دار قابل  درصورت نياز در قالب ردیف ستاره ،بازیافتی صالح سنگی مصرفی در مخلوط آسفالتهزینه تهيه م -2-2

 باشد. می
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

 263،444 مترطول بندی. های روسازی آسفالتی به روش آبدرزگيری ترک 1414141

 116،444 مترطول .(زنی شيار بدون)های روسازی آسفالتی به روش پرکردن  درزگيری ترک 1414142

 7،132،444 مترمکعب مواد حاصل.تخریب بتن مسلح و بارگيری و حمل  1414241

 0،280،444 مترمکعب تخریب بتن غيرمسلح و بارگيری و حمل مواد حاصل. 1414242

 278،444 مترمکعب خاکبرداری و بارگيری و حمل مواد حاصل. 1414243

1414341 

ها،  بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد شامل تراش، خرد کردن کلوخه

دانه جدید به صورت  مواد اضافی مانند قير، سيمان، سنگمخلوط کردن آن با 

شکسته )بدون احتساب هزینه مواد اضافی( و نيز پخش و کوبيدن آن به ازای هر 

 متر ضخامت آسفالت. سانتی

 20،444 مترمربع

1414342 

آوری آسفالت کنده شده و  بازیافت آسفالت با دستگاه بازیافت سرد شامل جمع

و مخلوط کردن آن با مواد اضافی مانند قير، امولسيون یا کف ها  خرد کردن کلوخه

دانه جدید به صورت شکسته )بدون احتساب هزینه مواد  قير، سيمان، سنگ

متر ضخامت  اضافی( و نيز پخش با فينيشر و کوبيدن آن به ازای هر سانتی

 آسفالت.

 16،244 مترمربع

1414343 

کيلوگرم  2/4بازیافت سرد و آغشتن آن با برداشت مصالح زیر آسفالت با دستگاه 

سانتيمتر و پخش ک قير که به صورت کف درآمده برای هر متر مربع به ضخامت ی

 و کوبيدن آن.

 112،444 مترمربع

1414340 
های اجرای آسفالت بازیافتی سرد به ازای هر کيلوگرم سيمان  اضافه بها به ردیف

 شود. میکه به مخلوط آسفالت بازیافت اضافه 
 2،344 کيلوگرم

 121،444 کيلوگرم قير مصرفی در اندود قيری محلول یا امولسيونی جهت افزودن به آسفالت بازیافتی. 1414347
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 رو )تهیه و حمل آسفالت توسط پیمانکار( تعمیر و ترمیم معابر سواره -2فصل 

های فصل حاضر انجام کليه اقدامات الزم جهت تهيه، حمل و اجرای آسفالت توس  پيمانکار انجام  توضيح: در تمامی ردیف

 ها لحا  گردیده است.  های مربوط در بهای واحد ردیف پذیرفته و هزینه

 گردد. می بندی براساس عمق و سطح به انواع مختلفی طبقه راه: روسازی گيری لکه -1

 بر حسب سطح عمليات اجرایی: گيری  لکه -1-1

 باشد. مترمربع  27گردد که سطح عمليات تا  به عملياتی اطالق میگيری جزئی:  لکه -1-1-1

 باشد. مترمربع  144و تا  27گردد که سطح عمليات بيش از  به عملياتی اطالق می :کلی گيری لکه -1-1-2

 گيری بر حسب عمق عمليات اجرایی:  لکه -1-2

تراش آسفالت  برش )با کاتر( به شکل هندسی و عمليات اجرای گيری سطحی شامل سطحی: لکه گيری لکه عمليات -1-2-1

به ميزان قير  سطحی متر، پاکسازی ذرات سطحی با وسایل دستی و دستگاه کمپرسور باد، اجرای اندود سانتی 14به ضخامت 

سطحی به  به همراه اجرای اندود الیه متر در دو سانتی 14به ضخامت ( )توپکا رویه آسفالت اجرای کيلوگرم بر مترمربع و 6/4

کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی  حاصل و مواد حمل و بارگيری  و کيلوگرم بر مترمربع بين دو الیه توپکا 0/4ميزان قير 

در  .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-0/62برای اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش سند  .باشد آسفالتی می

گيری سطحی با استفاده از دستگاه تراش آسفالت وجود نداشته باشد، عمليات  های اجرایی امکان لکه که بنا به محدودیت صورتی

 پذیرد. انجام می 2-2-1گيری نيمه عمقی بدون برچيدن اساس مطابق تبصره ذیل بند  لکه

سطحی کلی معابر بزرگراهی، چنانچه طبق نظر دستگاه نظارت نياز به استفاده از کاتر نباشد،  گيری تبصره: در عمليات لکه

 باشد. مترمربع قابل پرداخت می 044تا  144با موضوع تراش و روکش برای سطوح  1424241بهای عمليات اجرایی از ردیف 

فالت اجرا نگردد، کسربهای موضوع ردیف تبصره: در صورتی که بنا به صالحدید دستگاه نظارت قير بين دو الیه آس

 گردد. اعمال می 1424040

متر  سانتی 17برش آسفالت با کاتر به ضخامت  عمليات شامل نيمه عمقی گيری نيمه عمقی: لکه گيری لکهعمليات  -1-2-2

متر، تسطيح  سانتی 17، برچيدن الیه اساس به ضخامت چکش هيدروليکی بين خطوط برش با آسفالت تخریب به شکل هندسی،

کيلوگرم سيمان در مترمکعب و اجرای الیه تثبيت شده اساس به ضخامت  144 اساس، مخلوط کردن الیه اساس با تراکم بستر و

متر،  سانتی 7/5کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه اول آسفالت به ضخامت  2/1 متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير سانتی 17

)با آسفالت  متر سانتی 7/5کيلوگرم بر مترمربع و اجرای الیه رویه آسفالت به ضخامت  0/4ی به ميزان قير اجرای اندود سطح

برای اطالعات تکميلی رجوع  .باشد می کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی  حاصل و مواد حمل و توپکا( و بارگيری

 .رایی شهرداری تهراننظام فنی و اج 6-8-0/62شود به آخرین ویرایش سند 

 14 حدود برش آسفالت با کاتر به ضخامت عمليات گيری نيمه عمقی بدون برچيدن الیه اساس شامل تبصره: عمليات لکه

اجرای اندود نفوذی به سازی بستر،  آمادهچکش هيدروليکی،  بين خطوط برش با آسفالت تخریب متر به شکل هندسی، سانتی

سطحی به  متر در دو الیه به همراه اجرای اندود سانتی 14به ضخامت کل  آسفالت و اجرای ترمربعکيلوگرم بر م 2/1 ميزان قير

کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی  حاصل و مواد حمل و و بارگيریکيلوگرم بر مترمربع بين دو الیه  0/4ميزان قير 

یا  ، کسربهابا توجه به وضع موجود معبر متر سانتی 14از  یا بيشتر در صورت تخریب آسفالت با ضخامت کمتر .باشد می آسفالتی 

 گردد. لحا  می 1424642عمليات اجرایی از ردیف  بهای اضافه

متر به شکل  سانتی 17برش آسفالت با کاتر به ضخامت  عمليات عمقی شامل گيری عمقی: لکه گيری عمليات لکه -1-2-3

متر، برچيدن الیه  سانتی 17به ضخامت  اساس برچيدن الیه  هيدروليکی،چکش  بين خطوط برش با آسفالت تخریب هندسی،

کيلوگرم سيمان در  144 اساس باستر، مخلوط کردن الیه اساس و زیرتراکم ب تسطيح و متر، سانتی 27زیراساس به ضخامت 

 اندود نفوذی به ميزان قيرمتر، اجرای  سانتی 17 های تثبيت شده اساس و زیراساس به ضخامت حداکثر مترمکعب و اجرای الیه



 بهای تجميعی نگهداری و تعمير فهرست

 1041سال   -های شهری  ها و بزرگراه راه

 0-0-75-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

رو  فصل دوم: تعمير و ترميم معابر سواره

 آسفالت توس  پيمانکار()تهيه و حمل 

 2صفحه: 
 

    

 
 

 

 0/4به ميزان قير سطحی  متر، اجرای اندود سانتی 7/5کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالت )بيندر( به ضخامت  2/1

کليه عمليات  متر و بارگيری و حمل مواد حاصل و سانتی 7/5به ضخامت  )توپکا(   مربع و اجرای الیه رویه آسفالتکيلوگرم بر متر

نظام فنی و  6-8-0/62برای اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش سند  .باشد زم برای اجرای روسازی آسفالتی میال

 .اجرایی شهرداری تهران

های عمليات اجرایی صرفاً زمانی مجاز  گيری سطحی در پرداخت هزینه های عمليات لکه تبصره: به طور کلی استفاده از ردیف

های عمليات  عمليات تخریب آسفالت موجود با استفاده از دستگاه تراش انجام پذیرفته باشد. همچنين در ردیفباشد که  می

بر مد نظر بوده و  گيری نيمه عمقی و عمقی، عمليات تخریب آسفالت موجود با استفاده از دستگاه کمپرسور و چکش دج لکه

 1424114بهای ردیف  ستفاده از دستگاه تراش انجام پذیرد، اضافهبا تشخيص دستگاه نظارت عمليات تخریب با ا که درصورتی

 باشد. قابل پرداخت می

شود  تراش و روکش: تراش و روکش به صورت مکانيزه و با استفاده از دستگاه تراش آسفالت و دستگاه تسطيح  انجام می -2

اصل از تراش، پاکسازی ذرات سطحی با وسایل متر، بارگيری و حمل مواد ح سانتی 14تراش به ضخامت  عمليات اجرای و شامل

اجرای الیه رویه آسفالت )توپکا( به  کيلوگرم بر مترمربع، 6/4سطحی به ميزان قير  اجرای اندود دستی و دستگاه کمپرسور باد،

العات تکميلی برای اطباشد.  می کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی  متر در دو الیه و اندود و  سانتی 14ضخامت 

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-7/62رجوع شود به آخرین ویرایش سند 

متر  74، درصورتيکه قطعات در فاصله کمتر از 1424242و  1424241های  تراش و روکش موضوع ردیف عملياتدر تبصره: 

سازی قطعات نزدیک  از یکدیگر قرارداشته باشند، انجام ارزیابی فنی و اقتصادی توس  دستگاه نظارت به منظور بررسی یکپارچه

بایست فاصله حداقلی بين دو  يت و عرض معبر در هر پروژه میباشد. برای این منظور با توجه به موقع به یکدیگر الزامی می

 محدوده متواتر مشخص گردد.

برچيدن مصالح آسفالتی با چکش هيدروليکی یا  تخریب و شامل اجرای عمليات این عملياتعمليات تخریب و روکش:  -3

بستر با سيمان به و تراکم ، تثبيت سازی اجرای مکانيزه روکش شامل آمادهو  متر سانتی 17هر نوع وسيله مکانيکی به ضخامت 

کيلوگرم بر مترمربع، اجرای  2/1نفوذی با قير به ميزان  اجرای اندود، متر سانتی 17کيلوگرم در مترمکعب به ضخامت  144عيار 

مربع، اجرای گرم بر مترکيلو 0/4سطحی به ميزان قير   متر، اجرای اندود سانتی 7/5)بيندر( به ضخامت  الیه آستر آسفالتی

عمليات الزم برای اجرای  کليه تخریب و از  حاصل مواد حمل و بارگيری متر و سانتی 7/5به ضخامت  آسفالت رویه )توپکا(

 .شهرداری تهران اجرایی نظام فنی و 6-8-7/62 سند ویرایش آخرین به شود رجوع تکميلی اطالعات برای  .باشد می آسفالتی روسازی

 مرمت نوار حفاری:عمليات حفاری و  -0

 متر و ضخامت سانتی 64عمليات برش نواری از آسفالت به عرض  اجرای مليات حفر نوار حفاری عریض: شاملع -0-1

های اساس و  برداشت الیه متر، سانتی 64متر به عرض  سانتی 14ما بين خطوط برش به ضخامت  آسفالت تخریب متر، سانتی 14 

 عمليات انجام برای الزم ترافيکی و ایمنی مالحظات ارگيری و حمل مواد مازاد و اجرایمتر، ب سانتی 54زیراساس به عمق 

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-6/62برای اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش سند باشد.  می حفاری

 عمليات مرمت نوار حفاری عریض: -0-2

حفاری عریض به روش بتن ضعيف شامل اجرای عمليات برش آسفالت طرفين به روش بتن ضعيف: مرمت نوار  -0-2-1

متر، تراش آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه به  سانتی 14متری از ترانشه و ضخامت  سانتی 27ترانشه حفاری به فاصله 

 14متر و ضخامت  یسانت 64متر، اجرای الیه اساس به عرض  سانتی 14متر در هر طرف ترانشه و ضخامت  سانتی 27عرض 

متر و ضخامت  سانتی 64کيلوگرم در مترمکعب بتن به عرض  144%، اجرای بتن ضعيف به عيار سيمان 27متر با تراکم  سانتی

متر و  سانتی 114کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالتی به عرض  2/1متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  سانتی 64

 اجرای الیه رویه آسفالتی به عرض کيلوگرم بر مترمربع، 0/4تر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير م سانتی 6ضخامت 
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متر، کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی و بارگيری و حمل مواد مازاد حاصل از  سانتی 0متر و ضخامت  سانتی 114

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-6/62یرایش سند باشد. برای اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین و تخریب می

های ميانی با سيمان شامل  های ميانی با سيمان: مرمت نوار حفاری عریض به روش تثبيت الیه به روش تثبيت الیه -0-2-2

متر، تراش  سانتی 14سانتيمتری از ترانشه و به ضخامت  27اجرای عمليات برش آسفالت طرفين ترانشه حفاری و به فاصله 

متر، اجرای الیه  سانتی 14متر در هر طرف ترانشه و ضخامت  سانتی 27آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه حفاری به عرض 

 144شده با سيمان به عيار  %، اجرای الیه اساس تثبيت27متر با تراکم  سانتی 14متر و ضخامت  سانتی 64اساس به عرض 

کيلوگرم بر  2/1متر در چهار الیه، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  سانتی 64اساس به ضخامت کيلوگرم در مترمکعب مصالح 

 0/4متر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير  سانتی 114متر و عرض  سانتی 6مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالتی به ضخامت 

متر، کليه عمليات الزم برای اجرای  سانتی 0متر و ضخامت  سانتی 114کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه رویه آسفالتی به عرض 

باشد. برای اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش  روسازی آسفالتی و بارگيری و حمل مواد مازاد حاصل از تخریب می

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-6/62سند 

عرض شامل اجرای عمليات برش نواری از آسفالت به عرض حداکثر  کمعرض: حفاری نوار  عمليات حفر نوار حفاری کم -0-3

های اساس و  متر، برچيدن الیه سانتی 14متر، تخریب آسفالت بين خطوط برش به ضخامت  سانتی 14متر و ضخامت  سانتی 24

برای اطالعات باشد.  میمتر با هر نوع وسيله و بارگيری و حمل مواد حاصل  سانتی 04متر و عمق  سانتی 24عرض   زیراساس به

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-6/62تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش سند 

اجرای تهيه و گذاری،  عرض شامل اجرای عمليات غالف مرمت نوار حفاری کم: عرض عمليات مرمت نوار حفاری کم -0-0

 7متری از آن و به ضخامت  سانتی 17حفاری و به فاصله متر، برش آسفالت طرفين نوار  سانتی 07×24با مقطع  24Cبتن

متر، اجرای اندود سطحی به  سانتی 74متر و عرض  سانتی 7متر و تراش آسفالت و بتن ما بين خطوط برش به ضخامت  سانتی

برای  باشد. میمتر  سانتی 74متر و عرض  سانتی 7کيلوگرم بر مترمربع و اجرای آسفالت دستی توپکا به ضخامت  6/4ميزان قير 

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-6/62به آخرین ویرایش سند اطالعات تکميلی رجوع شود 

آالت سنگين نبوده و  اجرای آسفالت به روش دستی: این عمليات مخصوص معابری است که امکان استفاده از ماشين -7

سانتيمتر، تسطيح و رگالژ و تراکم بستر،  6غيره( به ضخامت شامل عمليات برچيدن رویه موجود )آسفالت، موزایيک، بتن و 

متر، بارگيری و حمل مواد  سانتی 6کيلوگرم بر مترمربع، اجرای آسفالت توپکا به ضخامت  2/1اجرای اندود نفوذی به ميزان قير 

های  های توونان، هزینه الیه باشد. درصورت نياز به تهيه و اجرای حاصل و کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی می

نظام  6-8-6/62آخرین ویرایش سند قابل پرداخت است. برای اطالعات تکميلی رجوع شود به  1424643مربوطه مطابق ردیف 

 .فنی و اجرایی شهرداری تهران

ها و مناطق  سازمان اخذ تایيدیه از اداره کل هماهنگی فنی و عمرانیتوس  دستگاه نظارت و  فنی الزم توجيهپس از انجام  -6

بهرای   پخش آسفالت بصرورت مکرانيزه انجرام گيررد،    صرفاً عمليات قير پاشی و رو  در ترميم معابر سوارهچنانچه  ،شهرداری تهران

 گردد: های ذیل برآورد و لحا  می عمليات اجرایی از ردیف

 .17/1با اعمال ضریب  1424041بهای عمليات اجرای آسفالت از ردیف  -6-1

 .1414347های عمليات اجرای قير از ردیف ب -6-2

)مطابق ضواب   ی این فصلها مصالح حاصل از تراش تا دپوی مجاز کارفرما در کليه ردیفهرگونه هزینه بارگيری و حمل  -5

 پيش بينی شده است. مندرج در بخش کليات(
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 به ترتيب زیر عمل خواهد شد:ها،  های عمليات اجرایی نسبت به مبانی ردیف در صورت تغيير ضخامت الیه -8

باشد که این تغييرات با  ها صرفاً در مواردی مجاز می های عمليات اجرایی نسبت به مبانی ردیف تغيير در ضخامت الیه -8-1

نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران مغایرت نداشته باشد. هرگونه پرداخت برای  6-8-62مشخصات فنی موضوع سند شماره 

 باشد. ممنوع میبها  های این فهرست با استفاده از ردیفی مغایر با مشخصات فنی عمليات اجرای

ها  تغيير ضخامت نسبت به مشخصات درج شده در ردیفگيری سطحی و تراش و روکش،  لکههای  عملياتدر مورد  -8-2

های عمليات تراش و اجرای اضافه یا کسربباشد و در صورت وقوع،  میو با تشخيص دستگاه نظارت مجاز حسب شرای  اجرایی 

 .گردد پرداخت می (1424043الی  1424041های  های کمکی مربوطه )ردیف آسفالت مطابق ردیف

ها، برای عمليات تراش، تخریب و اجرای آسفالت تغيير ضخامت مغایر مشخصات  مرمت نوار حفاریعمليات در مورد  -8-3

 هيچگونه پرداختی جهت عمليات اجرایی انجام نخواهد پذیرفت. ،و در صورت وقوع باشد نمیو مجاز بوده فنی 

تغيير ضخامت نسبت های نيمه عمقی و عمقی و تخریب و روکش،  گيری ها، لکه حفر نوار حفاریهای  عملياتدر مورد  -8-0

اضافه یا قوع، باشد و در صورت و میو با تشخيص دستگاه نظارت مجاز ها حسب شرای  اجرایی  به مشخصات درج شده در ردیف

 گردد. پرداخت می( 1424042و  1424041های  های کمکی مربوطه )ردیف کسربهای عمليات اجرای آسفالت مطابق ردیف

ها  در مورد عمليات برچيدن روسازی و اجرای آسفالت دستی، تغيير ضخامت نسبت به مشخصات درج شده در ردیف -8-7

های عمليات  باشد و در صورت وقوع، برای افزایش ضخامت الیه میمجاز و با تشخيص دستگاه نظارت حسب شرای  اجرایی 

باشد.  قابل پرداخت می 1424643و برای پر کردن فضای تخریب تا رقوم زیر آسفالت با توونان، ردیف  1424642تخریب، ردیف 

رای آسفالت دستی ن انجام پذیرد، برای اجبایست صرفاً با استفاده از مصالح توونا با توجه به آنکه رسيدن به کد تراز مورد نياز می

پذیرد اما در صورت کاهش ضخامت اجرای آسفالت، مشمول کسربها  متر پرداخت اضافی انجام نمی سانتی 6 به ضخامت بيش از

 گردد. می 1424640مطابق ردیف 

نظام فنی و  6-8-62های آسفالتی با رعایت مشخصات فنی موضوع سند شماره  در مواردی که تغيير ضخامت الیه -8-6

های مندرج در مشخصات مندرج در هر ردیف باشد،  % ضخامت24اجرایی شهرداری تهران انجام شده باشد، اما این تغيير بيش از 

% مشخصات 24برای کاهش ضخامت مازاد بر  1424640و  1424042، 1424041های  حسب مورد کسربهای موضوع ردیف

گيری سطحی،  گردد. به عنوان مثال درصورتی که در عمليات لکه محاسبه و لحا  می (44/2) دو اوليه هر ردیف، با اعمال ضریب

متر انجام پذیرد، کسر بهای ردیف  سانتی 6متر، در یک الیه به ضخامت  سانتی 14اجرای آسفالت به جای دو الیه به ضخامت کل 

 محاسبه خواهد گردید.  (44/2ضریب دو )متر بعد با  سانتی دوو برای  (44/1ضریب یک )متر اول با  سانتی دوبرای  1424041

متری دریچه به هر  سانتی 24رو: شامل عمليات برش آسفالت پيرامون به فاصله  ها در سواره سازی دریچه سطح عمليات هم -2

و ابعاد،  ضخامت، تخریب و برچيدن آسفالت بين خطوط برش و دریچه، تخریب بتن نگهدارنده و پيرامون دریچه به هر ضخامت

ریزی  برچيدن دریچه، تعمير دریچه برچيده شده در صورت نياز، نصب دریچه در تراز مناسب با قطعات اتصالی مورد نياز، بتن

 6/4به منظور تثبيت دریچه، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  مگاپاسکال 24با مقاومت فشاری مشخصه اطراف دریچه با بتن 

متر و بارگيری و حمل مواد مازاد و  سانتی 14و اجرای الیه آسفالت رویه پيرامون دریچه به ضخامت  کيلوگرم بر مترمربع، تهيه

 باشد. حاصل از تخریب می

های کامپوزیت  دریچههای ترافيکی کامپوزیتی: جنس، ابعاد، ميزان تحمل بار ترافيکی و سایر مشخصات فنی  دریچه -14

 .درج گرددارجاع کار مشخصات فنی و اسناد بایست در  مورد استفاده می

های آسفالتی، بهای عمليات اجرایی براساس متوس  ضخامت آسفالت اجرا شده و از ردیف  کاه درصورت اجرای سرعت -11

 گردد. برآورد می 1424640
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1424141 
صرفاٌ با استفاده از تخریب ) مترمربع 27گيری سطحی جزئی برای سطوح تا  لکه

 .(در الزامات فصل 1-2-1مطابق توضيحات بند  دستگاه تراش
 3،038،444 مترمربع

1424142 
)تخریب صرفاٌ با  مترمربع 144تا  27گيری سطحی کلی برای سطوح بيش از  لکه

 در الزامات فصل(. 1-2-1استفاده از دستگاه تراش مطابق توضيحات بند 
 3،425،444 مترمربع

 0،640،444 مترمربع مترمربع. 27برای سطوح تا  گيری نيمه عمقی جزئی لکه 1424143

 0،255،444 مترمربع مترمربع. 144تا  27گيری نيمه عمقی کلی برای سطوح بيش از  لکه 1424140

1424146 
 مترمربع 27 تا عمقی جزئی بدون برچيدن الیه اساس برای سطوح نيمه گيری لکه

 در الزامات فصل(. 2-2-1)مطابق توضيحات تبصره ذیل بند 
 2،855،444 مترمربع

1424145 
 تا 27 از بيش گيری نيمه عمقی کلی بدون برچيدن الیه اساس برای سطوح لکه

 در الزامات فصل(. 2-2-1)مطابق توضيحات تبصره ذیل بند  مترمربع 144
 2،847،444 مترمربع

 0،810،444 مترمربع مترمربع. 27برای سطوح تا  گيری عمقی جزئی لکه 1424148

 0،744،444 مترمربع مترمربع. 144تا  27برای سطوح بيش از  گيری عمقی کلی لکه 1424142

1424114 
گيری عمقی و نيمه عمقی که با دستگاه تراش آسفالت  های لکه بها به ردیف اضافه

 انجام شود.
 226،444 مترمربع

 2،876،444 مترمربع مترمربع. 044تا  144برای سطوح تراش و روکش  1424241

 2،513،444 مترمربع مترمربع. 044تراش و روکش برای سطوح بيش از  1424242

 3،247،444 مترمربع تخریب و برچيدن و اجرای مجدد آسفالت )بخش اول تخریب و روکش(. 1424243

 186،444 مترمربع .(روکش و تخریب دوم بخش)برچيدن و اجرای مجدد الیه اساس  1424240

 203،444 مترمربع .(روکش و تخریب آخر بخش)برچيدن و اجرای مجدد الیه زیر اساس  1424247

 023،444 مترطول متر. سانتی 64حفاری نوار عریض به عرض  1424341

 73،444 مترطول متر اختالف عرضی. سانتی 14به ازای هر  1424341بها یا کسربها به ردیف  اضافه 1424342

 7،202،444 مترطول متر به روش پر کردن با بتن ضعيف. سانتی 64مرمت نوار حفاری عریض به عرض  1424343

 605،444 مترطول متر اختالف عرض. سانتی 14به ازای هر  1424343بها یا کسربها به ردیف  اضافه 1424340

1424347 
های ميانی با  به روش تثبيت الیهمتر  سانتی 64مرمت نوار حفاری عریض به عرض 

 سيمان.
 3،361،444 مترطول

 055،444 مترطول متر اختالف عرض. سانتی 14به ازای هر  1424347بها یا کسربها به ردیف  اضافه 1424346

 235،444 مترطول متر. سانتی 24حفاری نوار حفاری کم عرض به عرض حداکثر  1424345

 2،470،444 مترطول عرض.مرمت نوار حفاری کم  1424348

1424342 
% و تهيه و    87مرمت نوار حفاری درصورتيکه فق  عمليات بسترکوبی با تراکم 

 اجرای آسفالت آن انجام گردد.
 2،621،444 مترمربع
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 235،444 مترمربع آسفالت توپکا.متر تهيه و اجرای  بها یا کسربها به ازای هر سانتی اضافه 1424041

 227،444 مترمربع متر تهيه و اجرای آسفالت بيندر. بها یا کسربها به ازای هر سانتی اضافه 1424042

 26،844 مترمربع متر. بها یا کسربها بابت تراش آسفالت به ازای هر سانتی اضافه 1424043

 121،444 کيلوگرم الیه آسفالت.کسربها بابت عدم استفاده از قير در بين دو  1424040

 221،444 کيلوگرم رو. های فوالدی در سواره تهيه، حمل و نصب دریچه 1424741

 6،133،444 عدد رو. سواره ها در سازی دریچه همسطح 1424742

 237،444 کيلوگرم رو. ساخته در سواره های چدنی پيش تهيه، حمل و نصب دریچه 1424743

 ----- عدد رو. در سواره یهای ترافيکی کامپوزیت نصب دریچهتهيه، حمل و  1424740

 2،684،444 عدد رو. حمل و نصب انواع دریچه در سوارهدستمزد  1424747

 1،875،444 مترمربع متر. سانتی 6اجرای آسفالت دستی به ضخامت  1424641 

1424642 

گيری نيمه عمقی بدون برچيدن اساس و  های لکه بها یا کسربها به ردیف اضافه

ضخامت الیه تخریب شده نسبت به ضخامت اجرای آسفالت دستی بابت تغيير 

 ردیف.آن مبنای 

 16،444 مترمربع

1424643 
 تهيه توونان و حمل و پخش و تراکم آن به بابت 1424641 ردیف بها به اضافه

 متر. سانتی هر ازای
 22،444 مترمربع

1424640 
متر ضخامت نسبت به ردیف  کسربهای اجرای آسفالت دستی به ازای هر سانتی

1424641. 
 275،444 مترمربع
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 رو )تهیه آسفالت توسط کارفرما( تعمیر و ترمیم معابر سواره -9فصل 

های فصل حاضر تهيه آسفالت برعهده کارفرما بوده و انجام سایر اقدامات الزم جهت حمل و اجرای  توضيح: در تمامی ردیف

 ها لحا  گردیده است.  های مربوط در بهای واحد ردیف آسفالت توس  پيمانکار انجام پذیرفته و هزینه

 گردد. بندی می راه: براساس عمق و سطح به انواع مختلفی طبقه روسازی گيری لکه -1

 گيری بر حسب سطح عمليات اجرایی:  لکه -1-1

 باشد. مترمربع  27گردد که سطح عمليات تا  گيری جزئی: به عملياتی اطالق می لکه -1-1-1

 باشد. مترمربع  144و تا  27گردد که سطح عمليات بيش از  کلی: به عملياتی اطالق می گيری لکه -1-1-2

 گيری بر حسب عمق عمليات اجرایی:  لکه -1-2

تراش آسفالت  برش )با کاتر( به شکل هندسی و عمليات اجرای گيری سطحی شامل سطحی: لکه گيری لکه عمليات -1-2-1

به ميزان قير  سطحی متر، پاکسازی ذرات سطحی با وسایل دستی و دستگاه کمپرسور باد، اجرای اندود سانتی 14به ضخامت 

سطحی به ميزان قير  به همراه اجرای اندود متر در دو الیه سانتی 14به ضخامت ( )توپکا رویه آسفالت کيلوگرم بر مترمربع و 6/4

حاصل و کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی  مواد حمل و بارگيری  و کيلوگرم بر مترمربع بين دو الیه توپکا 0/4

در  .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-0/62اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش سند  برای .باشد می

گيری سطحی با استفاده از دستگاه تراش آسفالت وجود نداشته باشد، عمليات  های اجرایی امکان لکه که بنا به محدودیت صورتی

 پذیرد. انجام می 2-2-1ند گيری نيمه عمقی بدون برچيدن اساس مطابق تبصره ذیل ب لکه

گيری سطحی کلی معابر بزرگراهی، چنانچه طبق نظر دستگاه نظارت نياز به استفاده از کاتر نباشد،  تبصره: در عمليات لکه

 باشد. مترمربع قابل پرداخت می 044تا  144با موضوع تراش و روکش برای سطوح  1434241بهای عمليات اجرایی از ردیف 

که بنا به صالحدید دستگاه نظارت قير بين دو الیه آسفالت اجرا نگردد، کسربهای موضوع ردیف  تبصره: در صورتی

 گردد. اعمال می 1434040

متر  سانتی 17برش آسفالت با کاتر به ضخامت  عمليات شامل نيمه عمقی گيری نيمه عمقی: لکه گيری لکهعمليات  -1-2-2

متر، تسطيح  سانتی 17چکش هيدروليکی، برچيدن الیه اساس به ضخامت  ابين خطوط برش ب آسفالت تخریب به شکل هندسی،

کيلوگرم سيمان در مترمکعب و اجرای الیه تثبيت شده اساس به ضخامت  144و تراکم بستر اساس، مخلوط کردن الیه اساس با 

متر،  سانتی 7/5سفالت به ضخامت کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه اول آ 2/1متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير سانتی 17

متر )با آسفالت  سانتی 7/5کيلوگرم بر مترمربع و اجرای الیه رویه آسفالت به ضخامت  0/4اجرای اندود سطحی به ميزان قير 

برای اطالعات تکميلی رجوع  .باشد می حاصل وکليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی  مواد حمل و توپکا( و بارگيری

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-0/62د به آخرین ویرایش سند شو

 14برش آسفالت با کاتر به ضخامت حدود  عمليات گيری نيمه عمقی بدون برچيدن الیه اساس شامل تبصره: عمليات لکه

اجرای اندود نفوذی به سازی بستر،  چکش هيدروليکی، آماده بين خطوط برش با آسفالت تخریب متر به شکل هندسی، سانتی

سطحی به  متر در دو الیه به همراه اجرای اندود سانتی 14به ضخامت کل  آسفالت کيلوگرم بر مترمربع و اجرای 2/1ميزان قير 

حاصل و کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی  مواد حمل و کيلوگرم بر مترمربع بين دو الیه و بارگيری 0/4ميزان قير 

ا ی ، کسربهابا توجه به وضع موجود معبر متر سانتی 14یا بيشتر از  در صورت تخریب آسفالت با ضخامت کمتر .شدبا می آسفالتی 

 گردد. لحا  می 1434642عمليات اجرایی از ردیف  بهای اضافه

شکل متر به  سانتی 17برش آسفالت با کاتر به ضخامت  عمليات عمقی شامل گيری عمقی: لکه گيری عمليات لکه -1-2-3

متر، برچيدن الیه  سانتی 17به ضخامت  اساس برچيدن الیه  چکش هيدروليکی، بين خطوط برش با آسفالت تخریب هندسی،

کيلوگرم سيمان در  144تسطيح و تراکم بستر، مخلوط کردن الیه اساس و زیراساس با  متر، سانتی 27زیراساس به ضخامت 

متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  سانتی 17زیراساس به ضخامت حداکثر های تثبيت شده اساس و  مترمکعب و اجرای الیه
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 0/4سطحی به ميزان قير  متر، اجرای اندود سانتی 7/5کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالت )بيندر( به ضخامت  2/1

تر و بارگيری و حمل مواد حاصل و کليه عمليات م سانتی 7/5به ضخامت  کيلوگرم بر مترمربع و اجرای الیه رویه آسفالت )توپکا(  

نظام فنی و  6-8-0/62برای اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش سند  .باشد الزم برای اجرای روسازی آسفالتی می

 .اجرایی شهرداری تهران

يات اجرایی صرفاً زمانی مجاز های عمل گيری سطحی در پرداخت هزینه های عمليات لکه تبصره: به طور کلی استفاده از ردیف

های عمليات  باشد که عمليات تخریب آسفالت موجود با استفاده از دستگاه تراش انجام پذیرفته باشد. همچنين در ردیف می

بر مد نظر بوده و  گيری نيمه عمقی و عمقی، عمليات تخریب آسفالت موجود با استفاده از دستگاه کمپرسور و چکش دج لکه

 1434114بهای ردیف  با تشخيص دستگاه نظارت عمليات تخریب با استفاده از دستگاه تراش انجام پذیرد، اضافهدرصورتی که 

 باشد. قابل پرداخت می

شود  تراش و روکش: تراش و روکش به صورت مکانيزه و با استفاده از دستگاه تراش آسفالت و دستگاه تسطيح  انجام می -2

متر، بارگيری و حمل مواد حاصل از تراش، پاکسازی ذرات سطحی با وسایل  سانتی 14خامت تراش به ض عمليات اجرای و شامل

اجرای الیه رویه آسفالت )توپکا( به  کيلوگرم بر مترمربع، 6/4سطحی به ميزان قير  اجرای اندود دستی و دستگاه کمپرسور باد،

برای اطالعات تکميلی باشد.  می اجرای روسازی آسفالتی  کليه عمليات الزم برای متر در دو الیه و اندود و  سانتی 14ضخامت 

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-7/62رجوع شود به آخرین ویرایش سند 

متر  74، درصورتيکه قطعات در فاصله کمتر از 1434242و  1434241های  تراش و روکش موضوع ردیف عملياتدر تبصره: 

سازی قطعات نزدیک  انجام ارزیابی فنی و اقتصادی توس  دستگاه نظارت به منظور بررسی یکپارچهاز یکدیگر قرارداشته باشند، 

بایست فاصله حداقلی بين دو  باشد. برای این منظور با توجه به موقعيت و عرض معبر در هر پروژه می به یکدیگر الزامی می

 محدوده متواتر مشخص گردد.

شامل اجرای عمليات تخریب و برچيدن مصالح آسفالتی با چکش هيدروليکی یا  این عملياتعمليات تخریب و روکش:  -3

بستر با سيمان به و تراکم ، تثبيت سازی اجرای مکانيزه روکش شامل آمادهو  متر سانتی 17هر نوع وسيله مکانيکی به ضخامت 

کيلوگرم بر مترمربع، اجرای  2/1به ميزان نفوذی با قير  ، اجرای اندودمتر سانتی 17کيلوگرم در مترمکعب به ضخامت  144عيار 

کيلوگرم بر مترمربع، اجرای  0/4سطحی به ميزان قير   متر، اجرای اندود سانتی 7/5)بيندر( به ضخامت  الیه آستر آسفالتی

اجرای کليه عمليات الزم برای  از تخریب و  حاصل مواد حمل و بارگيری متر و سانتی 7/5به ضخامت  آسفالت رویه )توپکا(

 .و اجرایی شهرداری تهران فنی نظام 6-8-7/62 سند ویرایش آخرین به شود رجوع تکميلی اطالعات برای  .باشد می آسفالتی روسازی

 عمليات حفاری و مرمت نوار حفاری: -0

 متر و ضخامت سانتی 64عمليات برش نواری از آسفالت به عرض  اجرای مليات حفر نوار حفاری عریض: شاملع -0-1

های اساس و  برداشت الیه متر، سانتی 64متر به عرض  سانتی 14ما بين خطوط برش به ضخامت  آسفالت تخریب متر، سانتی 14 

 عمليات انجام برای الزم ترافيکی و ایمنی مالحظات متر، بارگيری و حمل مواد مازاد و اجرای سانتی 54زیراساس به عمق 

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-6/62وع شود به آخرین ویرایش سند برای اطالعات تکميلی رجباشد.  می حفاری

 عمليات مرمت نوار حفاری عریض: -0-2
به روش بتن ضعيف: مرمت نوار حفاری عریض به روش بتن ضعيف شامل اجرای عمليات برش آسفالت طرفين  -0-2-1

متر، تراش آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه به  سانتی 14متری از ترانشه و ضخامت  سانتی 27ترانشه حفاری به فاصله 
 14متر و ضخامت  سانتی 64متر، اجرای الیه اساس به عرض  سانتی 14متر در هر طرف ترانشه و ضخامت  سانتی 27عرض 
ضخامت متر و  سانتی 64کيلوگرم در مترمکعب بتن به عرض  144%، اجرای بتن ضعيف به عيار سيمان 27متر با تراکم  سانتی
متر و  سانتی 114کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالتی به عرض  2/1متر، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  سانتی 64

 کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه رویه آسفالتی به عرض 0/4متر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير  سانتی 6ضخامت 
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متر، کليه عمليات الزم برای اجرای روسازی آسفالتی و بارگيری و حمل مواد مازاد حاصل از  سانتی 0متر و ضخامت  سانتی 114
 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-6/62باشد. برای اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش سند  تخریب می

های ميانی با سيمان شامل  ه روش تثبيت الیههای ميانی با سيمان: مرمت نوار حفاری عریض ب به روش تثبيت الیه -0-2-2
متر، تراش  سانتی 14سانتيمتری از ترانشه و به ضخامت  27اجرای عمليات برش آسفالت طرفين ترانشه حفاری و به فاصله 

متر، اجرای الیه  سانتی 14متر در هر طرف ترانشه و ضخامت  سانتی 27آسفالت حدفاصل خطوط برش و ترانشه حفاری به عرض 
 144شده با سيمان به عيار  %، اجرای الیه اساس تثبيت27متر با تراکم  سانتی 14متر و ضخامت  سانتی 64اساس به عرض 

کيلوگرم بر  2/1متر در چهار الیه، اجرای اندود نفوذی به ميزان قير  سانتی 64کيلوگرم در مترمکعب مصالح اساس به ضخامت 
 0/4متر، اجرای اندود سطحی به ميزان قير  سانتی 114متر و عرض  سانتی 6خامت مترمربع، اجرای الیه آستر آسفالتی به ض

متر، کليه عمليات الزم برای اجرای  سانتی 0متر و ضخامت  سانتی 114کيلوگرم بر مترمربع، اجرای الیه رویه آسفالتی به عرض 
اطالعات تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش باشد. برای  روسازی آسفالتی و بارگيری و حمل مواد مازاد حاصل از تخریب می

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-6/62سند 
عرض شامل اجرای عمليات برش نواری از آسفالت به عرض حداکثر  عرض: حفاری نوار کم عمليات حفر نوار حفاری کم -0-3
های اساس و  متر، برچيدن الیه سانتی 14متر، تخریب آسفالت بين خطوط برش به ضخامت  سانتی 14متر و ضخامت  سانتی 24

برای اطالعات باشد.  متر با هر نوع وسيله و بارگيری و حمل مواد حاصل می سانتی 04متر و عمق  سانتی 24عرض   زیراساس به
 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-6/62تکميلی رجوع شود به آخرین ویرایش سند 

اجرای تهيه و گذاری،  عرض شامل اجرای عمليات غالف مرمت نوار حفاری کم: عرض عمليات مرمت نوار حفاری کم -0-0
 7متری از آن و به ضخامت  سانتی 17متر، برش آسفالت طرفين نوار حفاری و به فاصله  سانتی 07×24با مقطع  C 24بتن

متر، اجرای اندود سطحی به  سانتی 74متر و عرض  سانتی 7متر و تراش آسفالت و بتن ما بين خطوط برش به ضخامت  سانتی
برای  باشد. متر می سانتی 74متر و عرض  سانتی 7توپکا به ضخامت  کيلوگرم بر مترمربع و اجرای آسفالت دستی 6/4ميزان قير 

 .نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 6-8-6/62به آخرین ویرایش سند اطالعات تکميلی رجوع شود 

آالت سنگين نبوده و  اجرای آسفالت به روش دستی: این عمليات مخصوص معابری است که امکان استفاده از ماشين -7
سانتيمتر، تسطيح و رگالژ و تراکم بستر،  6ليات برچيدن رویه موجود )آسفالت، موزایيک، بتن و غيره( به ضخامت شامل عم

متر، بارگيری و حمل مواد  سانتی 6کيلوگرم بر مترمربع، اجرای آسفالت توپکا به ضخامت  2/1اجرای اندود نفوذی به ميزان قير 
های  های توونان، هزینه باشد. درصورت نياز به تهيه و اجرای الیه زی آسفالتی میحاصل و کليه عمليات الزم برای اجرای روسا

نظام  6-8-6/62آخرین ویرایش سند قابل پرداخت است. برای اطالعات تکميلی رجوع شود به  1434643مربوطه مطابق ردیف 
 .فنی و اجرایی شهرداری تهران

ها و مناطق  فنی الزم توس  دستگاه نظارت و اخذ تایيدیه از اداره کل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان توجيهپس از انجام  -6
بهرای   پخش آسفالت بصرورت مکرانيزه انجرام گيررد،    صرفاً عمليات قير پاشی و رو  در ترميم معابر سوارهچنانچه  شهرداری تهران،

 :گردد های ذیل برآورد و لحا  می عمليات اجرایی از ردیف
 .07/1با اعمال ضریب  1434041بهای عمليات اجرای آسفالت از ردیف  -6-1
 .1414347بهای عمليات اجرای قير از ردیف  -6-2
)مطابق ضواب   ی این فصلها مصالح حاصل از تراش تا دپوی مجاز کارفرما در کليه ردیفهرگونه هزینه بارگيری و حمل  -5

 است.بينی شده  پيش مندرج در بخش کليات(
باشد. چنانچه به  های فصل حاضر هزینه حمل آسفالت از کارخانه تا محل مصرف به عهده پيمانکار می در کليه ردیف -8

 های حاضرب بخش کليات فهرست 5 با رعایت مفاد بنددرخواست پيمانکار حمل آسفالت توس  کارفرما صورت گيرد، هزینه حمل 
 گردد. می وضعيت پيمانکار کسر محاسبه و از صورت

 ها، به ترتيب زیر عمل خواهد شد: های عمليات اجرایی نسبت به مبانی ردیف در صورت تغيير ضخامت الیه -2

باشد که این تغييرات با  ها صرفاً در مواردی مجاز می های عمليات اجرایی نسبت به مبانی ردیف تغيير در ضخامت الیه -2-1
فنی و اجرایی شهرداری تهران مغایرت نداشته باشد. هرگونه پرداخت برای نظام  6-8-62مشخصات فنی موضوع سند شماره 

 باشد. بها ممنوع می های این فهرست عمليات اجرایی مغایر با مشخصات فنی با استفاده از ردیف
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ها  گيری سطحی و تراش و روکش، تغيير ضخامت نسبت به مشخصات درج شده در ردیف های لکه در مورد عمليات -2-2

باشد و در صورت وقوع، اضافه یا کسربهای عمليات تراش و اجرای  مجاز میو با تشخيص دستگاه نظارت رای  اجرایی حسب ش

 گردد. ( پرداخت می1434043الی  1434041های  های کمکی مربوطه )ردیف آسفالت مطابق ردیف

سفالت تغيير ضخامت مغایر مشخصات ها، برای عمليات تراش، تخریب و اجرای آ در مورد عمليات مرمت نوار حفاری -2-3

 باشد و در صورت وقوع، هيچگونه پرداختی جهت عمليات اجرایی انجام نخواهد پذیرفت. فنی بوده و مجاز نمی

های نيمه عمقی و عمقی و تخریب و روکش، تغيير ضخامت نسبت  گيری ها، لکه های حفر نوار حفاری در مورد عمليات -2-0

باشد و در صورت وقوع، اضافه یا  می و با تشخيص دستگاه نظارت مجاز ها حسب شرای  اجرایی یفبه مشخصات درج شده در رد

 گردد. ( پرداخت می1434042و  1434041های  های کمکی مربوطه )ردیف کسربهای عمليات اجرای آسفالت مطابق ردیف

ها  به مشخصات درج شده در ردیف در مورد عمليات برچيدن روسازی و اجرای آسفالت دستی، تغيير ضخامت نسبت -2-7

های عمليات  باشد و در صورت وقوع، برای افزایش ضخامت الیه میو با تشخيص دستگاه نظارت مجاز حسب شرای  اجرایی 

باشد.  قابل پرداخت می 1434643و برای پر کردن فضای تخریب تا رقوم زیر آسفالت با توونان، ردیف  1434642تخریب، ردیف 

رای آسفالت دستی بایست صرفاً با استفاده از مصالح توونان انجام پذیرد، برای اج نکه رسيدن به کد تراز مورد نياز میبا توجه به آ

پذیرد اما در صورت کاهش ضخامت اجرای آسفالت، مشمول کسربها  متر پرداخت اضافی انجام نمی سانتی 6 به ضخامت بيش از

 گردد. می 1434640مطابق ردیف 

نظام فنی و  6-8-62های آسفالتی با رعایت مشخصات فنی موضوع سند شماره  دی که تغيير ضخامت الیهدر موار -2-6

های مندرج در مشخصات مندرج در هر ردیف باشد،  % ضخامت24اجرایی شهرداری تهران انجام شده باشد، اما این تغيير بيش از 

% مشخصات 24برای کاهش ضخامت مازاد بر  4014346و  1434042، 1434041های  حسب مورد کسربهای موضوع ردیف

گيری سطحی،  گردد. به عنوان مثال درصورتی که در عمليات لکه ( محاسبه و لحا  می44/2با اعمال ضریب دو )اوليه هر ردیف، 

ای ردیف متر انجام پذیرد، کسر به سانتی 6متر، در یک الیه به ضخامت  سانتی 14اجرای آسفالت به جای دو الیه به ضخامت کل 

 ( محاسبه خواهد گردید.44/2متر بعد با ضریب دو ) ( و برای دو سانتی44/1متر اول با ضریب یک ) برای دو سانتی 1434041

اجرای آسفالت سرد آماده این عمليات شامل ها:  چاله پر کنی اضطراری با استفاده از آسفالت سرد آماده در بزرگراه -14

بهای تهيه مصالح لحا   1434541. در بهای ردیف باشد میمورد نظر های محصول  مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل

هایی با سطح نمایان  ها و برای چاله ها و آزادراه نگردیده است. ردیف حاضر صرفاً به منظور چاله پر کنی اضطراری در بزرگراه

های با ابعاد  و استفاده از ردیف یادشده برای سایر موارد یا چاله باشد میقابل پرداخت  و به هر عمق مربعمتر 7/4حداکثر تا 

در بهای ردیف یادشده هزینه تامين نيروی انسانی و لوازم و تجهيزات مورد استفاده برای عمليات تراکم  باشد. بيشتر مجاز نمی

 پرچم زن و ... جهت انحراف مسير لحا  گردیده است.دستی آسفالت و رعایت الزامات ایمنی از قبيل 

متری دریچه به  سانتی 24رو: شامل عمليات برش آسفالت پيرامون به فاصله  ها در سواره سازی دریچه سطح عمليات هم -11

و  هر ضخامت، تخریب و برچيدن آسفالت بين خطوط برش و دریچه، تخریب بتن نگهدارنده و پيرامون دریچه به هر ضخامت

ابعاد، برچيدن دریچه، تعمير دریچه برچيده شده در صورت نياز، نصب دریچه در تراز مناسب با قطعات اتصالی مورد نياز، 

به منظور تثبيت دریچه، اجرای اندود نفوذی به ميزان  مگاپاسکال 24با مقاومت فشاری مشخصه ریزی اطراف دریچه با بتن  بتن

متر و بارگيری و حمل مواد  سانتی 14و اجرای الیه آسفالت رویه پيرامون دریچه به ضخامت  کيلوگرم بر مترمربع، تهيه 6/4قير 

 باشد. مازاد و حاصل از تخریب می

های کامپوزیت  های ترافيکی کامپوزیتی: جنس، ابعاد، ميزان تحمل بار ترافيکی و سایر مشخصات فنی دریچه دریچه -12

 درج گردد. ارجاع کاربایست در مشخصات فنی و اسناد  مورد استفاده می

ا شده و از ردیف های آسفالتی، بهای عمليات اجرایی براساس متوس  ضخامت آسفالت اجر کاه درصورت اجرای سرعت -13

 گردد. برآورد می 1434640
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1434141 
)تخریب صرفاٌ با استفاده از مترمربع  27گيری سطحی جزئی برای سطوح تا  لکه

 در الزامات فصل(. 1-2-1دستگاه تراش مطابق توضيحات بند 
 1،332،444 مترمربع

1434142 
)تخریب صرفاٌ با  مترمربع. 144تا  27برای سطوح بيش از گيری سطحی کلی  لکه

 در الزامات فصل(. 1-2-1استفاده از دستگاه تراش مطابق توضيحات بند 
 1،183،444 مترمربع

 1،532،444 مترمربع مترمربع. 27برای سطوح تا  گيری نيمه عمقی جزئی لکه 1434143

 1،725،444 مترمربع مترمربع. 144تا  27از گيری نيمه عمقی کلی برای سطوح بيش  لکه 1434140

1434146 
 مترمربع 27 تا عمقی جزئی بدون برچيدن الیه اساس برای سطوح نيمه گيری لکه

 در الزامات فصل(. 2-2-1)مطابق توضيحات تبصره ذیل بند 
 1،407،444 مترمربع

1434145 
 تا 27 از بيش گيری نيمه عمقی کلی بدون برچيدن الیه اساس برای سطوح لکه

 در الزامات فصل(. 2-2-1)مطابق توضيحات تبصره ذیل بند مترمربع  144
 1،447،444 مترمربع

 2،403،444 مترمربع مترمربع. 27برای سطوح تا  گيری عمقی جزئی لکه 1434148

 1،214،444 مترمربع مترمربع. 144تا  27برای سطوح بيش از  گيری عمقی کلی لکه 1434142

1434114 
گيری عمقی و نيمه عمقی که با دستگاه تراش آسفالت  های لکه بها به ردیف اضافه

 انجام شود.
 226،444 مترمربع

 202،444 مترمربع مترمربع. 044تا  144تراش و روکش برای سطوح  1434241

 528،444 مترمربع مترمربع. 044تراش و روکش برای سطوح بيش از  1434242

 1،130،444 مترمربع برچيدن و اجرای مجدد آسفالت )بخش اول تخریب و روکش(.تخریب و  1434243

 186،444 مترمربع .(روکش و تخریب دوم بخش)برچيدن و اجرای مجدد الیه اساس  1434240

 203،444 مترمربع .(روکش و تخریب آخر بخش)برچيدن و اجرای مجدد الیه زیر اساس  1434247

 023،444 مترطول متر. سانتی 64به عرض حفاری نوار عریض  1434341

 73،444 مترطول متر اختالف عرضی. سانتی 14به ازای هر  1434341بها یا کسربها به ردیف  اضافه 1434342

 3،122،444 مترطول متر به روش پر کردن با بتن ضعيف. سانتی 64مرمت نوار حفاری عریض به عرض  1434343

 064،444 مترطول متر اختالف عرض. سانتی 14به ازای هر  1434343به ردیف بها یا کسربها  اضافه 1434340

1434347 
های ميانی با  متر به روش تثبيت الیه سانتی 64مرمت نوار حفاری عریض به عرض 

 سيمان.
 1،311،444 مترطول

 221،444 مترطول متر اختالف عرض. سانتی 14به ازای هر  1434347بها یا کسربها به ردیف  اضافه 1434346

 235،444 مترطول متر. سانتی 24حفاری نوار حفاری کم عرض به عرض حداکثر  1434345

 1،084،444 مترطول مرمت نوار حفاری کم عرض. 1434348

1434342 
% و حمل و    87مرمت نوار حفاری درصورتيکه فق  عمليات بسترکوبی با تراکم 

 اجرای آسفالت آن انجام گردد.
 825،444 مترمربع
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 06،444 مترمربع آسفالت توپکا یاجرا متر یهر سانت یکسربها به ازا ایبها  اضافه 1434041

 00،444 مترمربع بيندر.آسفالت  یاجرا متر یهر سانت یکسربها به ازا ایبها  اضافه 1434042

 26،844 مترمربع متر. تراش آسفالت به ازای هر سانتیبها یا کسربها بابت  اضافه 1434043

 121،444 کيلوگرم کسربها بابت عدم استفاده از قير در بين دو الیه آسفالت. 1434040

 221،444 کيلوگرم رو. های فوالدی در سواره تهيه، حمل و نصب دریچه 1434741

 7،210،444 عدد رو. سواره ها در سازی دریچه همسطح 1434742

 237،444 کيلوگرم رو. ساخته در سواره های چدنی پيش تهيه، حمل و نصب دریچه 1434743

 ----- عدد رو. در سواره یهای ترافيکی کامپوزیت تهيه، حمل و نصب دریچه 1434740

 2،684،444 عدد رو. دستمزد حمل و نصب انواع دریچه در سواره 1434747

 548،444 مترمربع متر. سانتی 6اجرای آسفالت دستی به ضخامت  1434641 

1434642 

گيری نيمه عمقی بدون برچيدن اساس و  های لکه بها یا کسربها به ردیف اضافه

ضخامت الیه تخریب شده نسبت به ضخامت اجرای آسفالت دستی بابت تغيير 

 ردیف.آن مبنای 

 16،444 مترمربع

1434643 
 حمل و پخش و تراکم آن بهتهيه توونان و  بابت 1434641 ردیف بها به اضافه

 متر. سانتی هر ازای
 22،444 مترمربع

1434640 
متر ضخامت نسبت به ردیف  کسربهای اجرای آسفالت دستی به ازای هر سانتی

1434641. 
 67،444 مترمربع

 647،444 عدد چاله ها. ها و آزادراه چاله پر کنی اضطراری با استفاده از آسفالت سرد آماده در بزرگراه 1434541
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 روش محاسبه ضریب پیشنهادی جزء و کل:

گيرد، ضریب پيشنهادی پيمانکار از حاصل تقسيم جمع  بها انجام می در مناقصاتی که صرفاً با استفاده از این فهرست -1

های تجهيز و برچيدن کارگاه( به جمع قيمت برآوردی کارفرما )با احتساب  قيمت پيشنهادی پيمانکار )با احتساب هزینه

های  کليه ردیفپيمانکار برای پرداخت کل در این حالت ضریب پيشنهادی آید.  های تجهيز و برچيدن کارگاه( به دست می هزینه

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. عمليات اجرایی و تجهيز و برچيدن کارگاه

بها  فهرست هرهای  گردد، ضریب حاصل از برآورد ردیف میاستفاده  بها به صورت همزمان از چند فهرستدر مناقصاتی که  -2 

بدیهی است در این حالت کارفرما بایرد فقر    گردد.  به عنوان ضریب جزء تلقی می بها فهرست پيمانکار برای آن اد قيمتپيشنه به

. درج نمایرد  ارجراع کرار  تهيره و در اسرناد    هزینه اجرای کرار یک برآورد تجهيز و برچيدن کارگاه با سقف چهار درصد کل برآورد 

پيشنهادی بررای عمليرات تجهيرز و برچيردن     بها و ضریب  ليات موضوع آن فهرستهای عم در پرداختبها  هر فهرستضریب جزء 

 های عمليات تجهيز و برچيدن کارگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. کارگاه نيز برای پرداخت

 

 رقم اعشار محاسبه و مالک عمل در مناقصات پيمانکاری قرار گيرد. 0تبصره: ضریب پيشنهادی پيمانکار تا 
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 تجهیز و برچیدن کارگاه
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 بهای واحد )ریال( واحد شرح ردیف ردیف

  مقطوع دفاتر کار پيمانکار. های اداری و ساختمانتامين و تجهيز  144141

  مقطوع .و موارد مشابه انبار کارگاه، عمليات اجرایی های پشتيبانی ساختمانتامين و تجهيز  144142

  مقطوع دفاتر کار مهندس مشاور. های اداری و ساختمانتامين و تجهيز  144143

  مقطوع دفاتر کار کارفرما. های اداری و ساختمانتامين و تجهيز  144140

  مقطوع دفاتر کار آزمایشگاه. های اداری و ساختمان تامين و تجهيز 144147

144146 
(، افراد مستقر در کارگاههای عمومی )برای سرویس دادن به  تامين و تجهيز ساختمان

 های اداری، دفاتر کار و پشتيبانی. بجز ساختمان
 مقطوع

 

  مقطوع تامين کمک هزینه یا تسهيالت الزم برای تهيه غذای کارگران. 144145

  مقطوع تامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 144148

  مقطوع تامين غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. 144142

144241 
( و حفاظت کار، براساس HSEهزینه برقراری نظام ایمنی، بهداشت و محي  زیست )

 .ارجاع کاربخش کليات و ملزومات مندرج در اسناد  14توضيحات بند 
 مقطوع

 

  مقطوع .تامين آب کارگاه 144341

  مقطوع .تامين برق کارگاه 144342

  مقطوع .تامين سوخت و سيستم سوخت رسانی کارگاه 144343

  مقطوع .تامين شبکه اینترنت کارگاه 144340

  مقطوع تامين سيستم مخابراتی کارگاه. 144347

  مقطوع تامين ایاب و ذهاب کارگاه 144346

  مقطوع الزمتهيه، نصب و برچيدن داربست فلزی در موارد  144041

144042 
تأمين عالیم و وسایل ایمنی، تأمين وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پياده و 

 .های ترافيکی ترافيک و همچنين تأمين امکانات الزم جهت هرگونه شبکاری و صعوبت
 مقطوع

 

  مقطوع آالت و تجهيزات به کارگاه و برعکس. بارگيری، حمل و باراندازی ماشين 144043

014404 
ها و  تامين وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پياده و وسایل نقليه از روی ترانشه

 گودها
 مقطوع

 

  مقطوع .بيمه کارگاه 144741

  مقطوع .برچيدن کارگاه 144641

 



 بهای تجميعی نگهداری و تعمير فهرست

 1041سال   -های شهری  ها و بزرگراه راه

 0-0-75-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 20صفحه: 

 

    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بهای تجميعی نگهداری و تعمير فهرست

 1041سال   -های شهری  ها و بزرگراه راه

 0-0-75-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 27صفحه: 

 

    

 
 

 

 

 

 شرح اقالم باالسری:

 شود. به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار و به شرح زیر تفکيک می طور کلی، به باالسری هزینه

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

ل نيرروی انسرانی مردیریت شررکت، دفترر فنری، امرور اداری و مرالی،         هزینه دستمزد نيروی انسانی دفتر مرکزی، شام -1-1

تدارکات و خدمات.

)سهم کارفرما(، به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنان دفترر   های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزیهزینه بيمه -1-2

مرکزی.

توس  کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام های ایاب و ذهاب که هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه -1-3

شود. می

گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی. هزینه سرمایه -1-0

هزینه نگهداری دفتر مرکزی. -1-7

هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی. -1-6

هزینه آب، برق و سوخت دفتر مرکزی. -1-5

مرکزی.هزینه مخابرات و پست دفتر  -1-8

هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی. -1-2

هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی. -1-14

هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی. -1-11

ها.هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه -1-12

ها.هزینه ضمانتنامه شرکت در مناقصه -1-13

ها.های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع و مانند آنشامل هزینههای متفرقه، هزینه -1-10

هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی. -1-17

برداری از انبار مرکزی.های نگهداری و بهرهگذاری یا اجاره و هزینه هزینه سرمایه -1-16

ای دفتر مرکزی.ها و تجهيزات رایانههزینه دستگاه -1-15

هزینه باالسری کار -2

 های درج شده در زیر:توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینههایی است که میاین هزینه، از نوع هزینه

 های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:هزینه -2-1

 است.پرداخت که نزد پيمانکار  هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش -2-1-1

 هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست. -2-1-2

 ها، که شامل موارد زیر است:هزینه ضمانتنامه -2-2

 هزینه ضمانتنامه انجام تعهدات. -2-2-1



 بهای تجميعی نگهداری و تعمير فهرست

 1041سال   -های شهری  ها و بزرگراه راه

 0-0-75-6شماره : سند 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 ضمائم

 26صفحه: 

 

    

 
 

 

 پرداخت. هزینه ضمانتنامه پيش -2-2-2

 هزینه ضمانتنامه وجوه حسن انجام کار. -2-2-3

 يات.هزینه مال -2-3

 سود پيمانکار. -2-0

 های مستمر کارگاه، که شامل موارد زیر است:هزینه -2-7

و  نيو تدارکات، کمپ و کانت یمال ،یادار ،یدفتر فنکارگاه،  یعموم یسرپرست یانسان یرويدستمزد ن نهیهز -2-7-1

 زيتجه نهیبها و هز فهرست یها فیرد متيعوامل کارگاه که در ق ریدستمزد سا نهیهز ن،ي. همچنو حفاظت و حراست خدمات

 کارگاه، منظور نشده است. دنيو برچ

 مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط. ترددهزینه  -2-7-2

 های اضافی اسناد و مدارک پيمان. هزینه تهيه نسخه -2-7-3

 هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار. -2-7-0

 های متفرقه.های پست، مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینهزینهه -2-7-7

 هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.  -2-7-6

 های پيمانکار. هزینه آزمایش -2-7-5

 گيرد. میهزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما و مهندس مشاور برای بازرسی و آزمایش قرار  -2-7-8

 هزینه تامين وسيله ایاب و ذهاب کارگاه و وسيله نقليه برای تدارکات کارگاه. -2-7-2

 های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.هزینه -2-6

 های تهيه عکس و فيلم.هزینه -2-6-1

 .تيپنظير آبروها و سایر ابنيه  (، در حد نياز کارShop Drawingهای کارگاهی )هزینه تهيه نقشه -2-6-2

 (.As Built Drawingهای چون ساخت )هزینه تهيه نقشه -2-6-3

 ریزی و کنترل پروژه.های برنامههزینه -2-6-0

 های نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.هزینه -2-6-7

 های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.هزینه -2-6-6

 های غيرعمرانی. و بيمه بيکاری نيروی انسانی کارگاه در طرحهای بيمه سهم پيمانکار  هزینه -2-5

بينی شده است  آالت پيش آالت جزو هزینه ساعتی ماشين : هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعيمرگاه ماشين1توضيح 

 های باالسری منظور نشده است.ای در هزینهو از این بابت هزینه
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 :بافت فرسوده ضریب ویژگیهای دارای  ناحیه

 

 شهرداری تهران 20تا  5هکتار در مناطق  20نواحی دارای بافت فرسوده با حداقل مساحت 

 ناحیه منطقه ناحیه منطقه ناحیه منطقه

7 707 71 7107 71 7101 

7 701 71 7101 77 7707 

7 707 71 7101 77 7701 

8 801 71 7101 77 7701 

8 801 71 7107 78 7807 

9 907 71 7101 78 7801 

9 901 71 7107 78 7801 

70 7007 71 7107 78 7801 

70 7001 71 7101 78 7807 

70 7001 71 7101 79 7901 

77 7707 77 7707 10 1007 

77 7701 77 7701 10 1001 

77 7701 71 7107 10 1007 

77 7701 71 7101  

 

 

 

 



 

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 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

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

 های نظام فنی و اجرای یاری رسانند. دستورالعمل

 

 کنيم. پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 772پالک  -آباد  بهجتروبروی پارک  -خيابان حافظ شمالی  -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 1725610013         :  یکدپستساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران؛ 
 

Email: Technical-council@Tehran.ir 
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