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 بوته كني در زمينهاي پوشيده شده از بوته و خارج              
 .كردن ريشه هاي آن از محل عمليات

۲۰مترمربع۰۱۰۱۰۱

 بريدن و ريشه كن كردن درخـت از هر نوع، در                 
  ۳۰صورتي كه محيط تنه درخـت در سطح زمين تا            

 سانتيمتر باشد و حمل آن به خارج محل عمليات،              
.پركردن جاي ريشه با خاك مناسـب و كوبيدن آن

۷،۶۶۰اصله۰۱۰۱۰۲

 بريدن درخـت از هرنوع، در صورتي كه محيط تنه             
باشد   سانتيمتر   ۶۰ تا ۳۰درخـت در سطح زمين بيـش از     

.و حمل آن به خارج محل عمليات

۳،۳۹۰اصله۰۱۰۱۰۳

 بريدن درخـت از هر نوع، در صورتي كه محيط تنه             
باشد   سانتيمتر   ۹۰ تا ۶۰درخـت در سطح زمين بيـش از     

.و حمل آن به خارج محل عمليات

۵،۷۶۰اصله۰۱۰۱۰۴

 ، به ازاي هر ده سانتيمتر       ۰۱۰۱۰۴اضافه بهابه رديـف    
سانتيمتر  كسر ده   (كه به محيط تنه درخـت اضافه شود         

).به تناسـب محاسبه مي شود

۴۷۵اصله۰۱۰۱۰۵

 ريشه كن كردن درختها و حمل ريشه ها به خارج از             
درسطح  محل عمليات درصورتي كه محيط تنه درخـت        

انضمام   سانتيمتر باشد، به        ۶۰ تا ۳۰زمين بيـش از   
.مناسـبپركردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك

۲۱،۸۰۰اصله۰۱۰۱۰۶

 ريشه كن كردن درختها و حمل ريشه ها به خارج از             
 محل عمليات در صورتي كه محيط تنه درخـت               

  سانتيمتر باشد، به      ۹۰ تا ۶۰درسطح زمين بيـش از     
 .مناسـب انضمام پركردن و كوبيدن جاي ريشه با خاك 

۳۵،۲۰۰اصله۰۱۰۱۰۷

 ، به ازاي هر ده سانتيمتر       ۰۱۰۱۰۷اضافه بهابه رديـف    
 كسرده (  كه به محيط تنه درخـت اضافه شود                

 ).سانتيمتربه تناسـب محاسبه ميشود

۲،۴۹۰اصله۰۱۰۱۰۸

هر  سوراخ كردن سقـف يا ديوارهاي آجري يا بلوكي با          
. مترمربع۰۰۵/۰نوع مالت، به سطح مقطع تا

۱۲،۹۰۰مترطول۰۱۰۲۰۱

هر  سوراخ كردن سقـف يا ديوارهاي آجري يا بلوكي با          
  ۱/۰ تا    ۰۰۵/۰نوع مالت، به سطح مقطع بيـش از            

 .مترمربع

۲۳،۱۰۰مترطول۰۱۰۲۰۲
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هر  سوراخ كردن سقـف يا ديوارهاي آجري يا بلوكي با          
 .مترمربع  ۳/۰ تا ۱/۰نوع مالت، به سطح مقطع بيـش از

۵۳،۷۰۰مترطول۰۱۰۲۰۳

 سوراخ كردن سقـف ياديوارهاي بتني و بتن مسلح،           
. مترمربع۰۰۵/۰به سطح مقطع تا 

۲۸،۸۰۰مترطول۰۱۰۲۰۴

 سوراخ كردن سقـف يا ديوارهاي بتني و بتن مسلح،           
. مترمربع۰۵/۰ تا۰۰۵/۰به سطح مقطع بيـش از

۷۲،۱۰۰مترطول۰۱۰۲۰۵

  مترمربع  ۰۵/۰، براي هر    ۰۱۰۲۰۵اضافه بهابه رديـف    
 .كه به سطح مقطع اضافه شود

۵۲،۵۰۰مترطول۰۱۰۲۰۶

ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع،
. سانتيمتر مربع در سطوح بنايي غيربتني۲۰

۲،۴۱۰مترطول۰۱۰۲۰۷

 ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع،            
  سانتيمترمربع در سطوح بنايي غير         ۴۰ تا ۲۰بيـش از 

 .بتني

۴،۳۷۰مترطول۰۱۰۲۰۸

 ، به ازاي هريـك        ۰۱۰۲۰۸اضافه بهابه رديـف        
.سانتيمترمربع كه به سطح اضافه شود

۱۳۵مترطول۰۱۰۲۰۹

ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع،
 . سانتيمتر مربع در سطوح بتني۲۰  

۱۲،۲۰۰مترطول۰۱۰۲۱۰

 ايجاد شيار، براي عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع،            
. سانتيمتر مربع در سطوح بتني۴۰ تا۲۰بيـش از

۱۶،۱۰۰مترطول۰۱۰۲۱۱

 ، براي هر يـك سانتيمتر      ۰۱۰۲۱۱اضافه بها به رديـف      
.مربع كه به سطح مقطع اضافه شود

۷۱۵مترطول۰۱۰۲۱۲

 تخريـب كلي ساختمانهاي خشتي، گلي و چينه اي،           
 .شامل تمام عمليات تخريـب

۱۸،۷۰۰مترمربع۰۱۰۳۰۱

 تخريـب كلي ساختمانهاي آجري، سنگي و بلوكي با          
.مالتهاي مختلـف، شامل تمام عمليات تخريـب

۲۱،۱۰۰مترمربع۰۱۰۳۰۲

۶،۳۰۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۱ ).باغي چينه (تخريـب بناييهاي خشتي ياچينه هاي گلي 
 تخريـب بناييهاي آجري، بلوكي و سنگي كه بامالت          

.ماسه و سيمان، يا باتارد چيده شده باشد
۱۰،۳۰۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۲

 تخريـب بناييهاي آجري، بلوكي و سنگي كه بامالت          
.باشدگل آهـك، ماسه آهـك يا گچ و خاك چيده شده

۸،۹۲۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۳
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 تخريـب سقـف آجري با تيرآهن يا بدون تيرآهن،            
 .به هرضخامـت، با برداشتن تيرآهن هاي مربوط

۷،۰۷۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۴

.تخريـب انواع بتن غيرمسلح، باهر عيار سيمان ۱۱۳،۰۰۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۵
.گردتخريـب بتن مسلح، باهرعيار سيمان و بريدن ميل ۱۴۷،۰۰۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۶

۱۹،۳۰۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۷ .تخريـب شفته باهرعيار
و  تفكيـك، دسته بندي و ياچيدن آجرها بلوكها، سنگها         

 مصالح مشابه حاصل از تخريـب، برحسـب حجم           
 .ظاهري مصالح چيده شده

۱۲،۶۰۰مترمكعـب۰۱۰۴۰۸

عرض  برچيدن پله موزاييكي يا سنگي ريشه دار، به هر           
 .و ارتفاع

۵،۸۷۰مترطول۰۱۰۵۰۱

۱،۸۲۰مترمربع۰۱۰۵۰۲ .مالت برچيدن فرش كـف آجري ياموزاييكي با هر نوع 
 برچيدن سنـگ پله ها، يا فرش كـف، يا ديوار كه با              

.سنـگ پالك اجراشده اند همراه بامالت مربوط
۳،۴۷۰مترمربع۰۱۰۵۰۳

همراه  برچيدن فرش كـف از سنگهاي ريشه دار يا قلوه،  
 .با مالت مربوط

۲،۹۹۰مترمربع۰۱۰۵۰۴

 برچيدن سراميـك يا كاشي لعابي با مالت مربوط و            
 .تراشيدن مالت باقي مانده روي ديوار يا كـف

۳،۱۳۰مترمربع۰۱۰۵۰۵

.تراشيدن كاهگل پشـت بام به هر ضخامـت ۱،۱۲۰مترمربع۰۱۰۵۰۶
اندود  تراشيدن اندود كاهگل ديوارها يا سقفها همراه با          

 .گچ روي آن، به هرضخامـت
۱،۲۳۰مترمربع۰۱۰۵۰۷

با  تراشيدن اندود گچ و خاك ديوارها يا سقفها همراه            
.اندود گچ روي آن، به هرضخامـت

۲،۵۱۰مترمربع۰۱۰۵۰۸

 تراشيدن اندودهاي ماسه سيمان، يا باتارد، يا ماسه             
.اهـك، به هر ضخامـت

۶،۹۹۰مترمربع۰۱۰۵۰۹

 درآوردن بند كهنه گچي، يا گچ و خاكستر و خاك و             
 .مانندآن، و پاك كردن درزها برحسـب سطح ديوار

۱،۵۹۰مترمربع۰۱۰۵۱۰

و  درآوردن بندهاي بامالت ماسه سيمان يا ماسه آهـك          
سطح  مانندآن، و پاك كردن و شستن درزها برحسـب           

 .ديوار

۲،۳۵۰مترمربع۰۱۰۵۱۱

 برچيدن سقـف اطاقهايي كه باتير چوبي و حصير و            
.توفال و كاه گل پوشيده شده اسـت

۱۷،۹۰۰مترمربع۰۱۰۵۱۲
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.برچيدن هرنوع سفال بام ۱،۱۹۰مترمربع۰۱۰۵۱۳
يا  برچيدن عايقكاري، اعم از قيرگوني مشمع قيراندود و         

.مشابه آن، هر چند ال كه باشد
۱،۰۷۰مترمربع۰۱۰۵۱۴

.برچيدن جدولهاي بتني پيش ساخته ۴،۲۴۰مترطول۰۱۰۵۱۵
۱،۶۱۰مترمربع۰۱۰۶۰۱ .برچيدن تخته زير شيرواني يا توفال سقـف

 برچيدن الپه چوبي به طور كامل، بر حسـب سطح              
 .پوشيده شده

۱۰،۵۰۰مترمربع۰۱۰۶۰۲

 برچيدن خرپاي چوبي، به انضمام اتصاالت و تير              
 ريزيهاي چوبي بين خرپاها، برحسـب سطح تصوير          

.افقي سقـف، برداشته شده

۸،۹۷۰مترمربع۰۱۰۶۰۳

 برچيدن در و پنجره چوبي، همراه با چهار چوب               
 .مربوط

۴،۳۹۰عدد۰۱۰۶۰۴

.برچيدن پاراوان چوبي يا فلزي ۴،۶۶۰مترمربع۰۱۰۶۰۵
 باز كردن قفل و يراق آالت در و پنجره لوال، چفـت،             

.دستگيره و مانندآن، برحسـب هر در يا پنجره
۱،۶۱۰عدد۰۱۰۶۰۶

.برچيدن پنجره يا در هاي فلزي، همراه با قاب مربوط ۷،۰۴۰عدد۰۱۰۷۰۱
كردن  ، و دور چين  )درحدامكان(برچيدن و صاف كردن 

جان پناه،  آهن ورق صاف از روي شيرواني، سايه بان،           
.برچيده شدهكـف پنجره و مانند آن، برحسـب سطح

۲،۰۱۰مترمربع۰۱۰۷۰۲

آنها،  برچيدن ورقهاي آهن كركره اي و دور چين كردن          
.بر حسـب سطح بر چيده شده

۱،۶۷۰مترمربع۰۱۰۷۰۳

 برچيدن ورقهاي صاف يا موجدار آزبسـت سيمان،           
 .برحسـب سطح برچيده شده

۲،۰۴۰مترمربع۰۱۰۷۰۴

فلزي  برچيدن هرنوع اسكلـت فلزي ساختمان، برج آب      
لوله و  و مانندآن، با هر نوع تيرآهن، ناوداني، نبشي،            

 .اتصال ورق و ساير پروفيلهاي فلزي، با هرگونه 

۱۷۰كيلوگرم۰۱۰۷۰۵

توالـت  برچيدن كاسه ظرفشويي، روشويي پيسوار، بيده،       
.فرنگي، دوش يا فالش تانـك

۵،۷۰۰دستگاه۰۱۰۸۰۱

۵،۲۴۰دستگاه۰۱۰۸۰۲ .بر چيدن مستراح شرقي و وان حمام
. اينچ۲برچيدن لوله فلزي روكار، با قطر تا ۱،۳۵۰مترطول۰۱۰۸۰۳
. اينچ۲برچيدن لوله فلزي توكار، با قطر تا ۱،۵۷۰مترطول۰۱۰۸۰۴
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. اينچ۲بر چيدن لوله فلزي روكار، با قطر بيـش از ۲،۱۶۰مترطول۰۱۰۸۰۵
۲،۵۰۰مترطول۰۱۰۸۰۶ . اينچ۲برچيدن لوله فلزي توكار، با قطر بيـش از 

.برچيدن لوله هاي آزبسـت سيمان يا چدني فاضالب ۶،۳۳۰مترطول۰۱۰۸۰۷
 برچيدن سيمهاي برق، تلفن، زنـگ اخبار و مانند آن،           

 سيمهايي كه داخل يـك لوله      (اعم از روكار و توكار       
).باشند، يـك رشته محسوب مي شوند

۱۲۵مترطول۰۱۰۸۰۸

 برچيدن هرنوع چراغهاي سقفي و پنكه سقفي، يا             
 .كارهاي مشابه آن

۲،۰۲۰عدد۰۱۰۸۰۹

 برچيدن هرنوع كليد و پريز معمولي و كارهاي مشابه،          
 .توكار يا روكار

۱،۱۸۰عدد۰۱۰۸۱۰

۳،۱۴۰مترمربع۰۱۰۹۰۱ .كندن آسفالـت پشـت بام به هر ضخامـت
 كندن آسفالـت جاده ها و خيابانها براي لكه گيري،             

. سانتيمتر، به ازاي سطح كنده شده۵به ضخامـت تا 
۶،۱۰۰مترمربع۰۱۰۹۰۲

سانتيمتر  ، به ازاي هريـك     ۰۱۰۹۰۲اضافه بها به رديـف     
سانتيمتر،  كسر  ( سانتيمتر   ۵اضافه ضخامـت نسبـت به     
).يـك سانتيمتر حساب مي شود

۱،۲۴۰مترمربع۰۱۰۹۰۳

  متر و    ۲كندن آسفالـت به صورت نوار به عرض تا             
. سانتيمتر۵به ضخامـت تا 

۲،۶۰۰مترمربع۰۱۰۹۰۴

يـك  ، به ازاي هر     ۰۱۰۹۰۴اضافه بها نسبـت به رديـف      
كسر(    سانتيمتر   ۵سانتيمتر اضافه ضخامـت نسبـت به       

).سانتيمتر، يـك سانتيمتر حساب مي شود

۵۶۵مترمربع۰۱۰۹۰۵

و  تخريـب هر نوع آسفالـت و يا اساس قيري جاده ها            
 . سانتيمتر۵خيابانها به صورت كلي و به ضخامـت تا 

۱،۸۱۰مترمربع۰۱۰۹۰۶

سانتيمتر  ، به ازاي هر يـك      ۰۱۰۹۰۶اضافه بها به رديـف     
سانتيمتر  كسر  ( سانتيمتر   ۵اضافه ضخامـت نسبـت به      
 ).يـك سانتيمتر حساب مي شود

۳۴۰مترمربع۰۱۰۹۰۷

و   متر   ۲ تا   ۰ /۵كندن آسفالـت به صورت نوار به عرض        
. سانتيمتر۱۲ تا ۱۰ضخامـت 

۰مترمربع۰۱۱۰۰۱

 ، اگر ضخامـت آسفالـت    ۰۱۱۰۰۱اضافه بها به رديـف     
. سانتيمتر باشد۱۲بيـش از 

۰مترمربع۰۱۱۰۰۲
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 ، اگر ضخامـت آسفالـت     ۰۱۱۰۰۱كسر بها به رديـف      
 . سانتيمتر باشد۱۰كمتر از 

۰مترمربع۰۱۱۰۰۳

از  ، هرگاه عرض نوار بيـش      ۰۱۱۰۰۱كسر بها به رديـف     
 . متر باشد۲

۰مترمربع۰۱۱۰۰۴

از  ، هرگاه عرض نوار كمتر      ۰۱۱۰۰۱اضافه بها به رديـف    
 . متر باشد۰ /۵

۰مترمربع۰۱۱۰۰۵

۶









بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بادست خاكيعمليات.دومفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

آن،  لجن برداري، حمل با چرخ دستي يا وسايل مشابه           
 . متري و تخليه آنها۵۰تا فاصله 

۹،۸۸۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۱

 خاك برداري، پي كني، گودبرداري و كانال كني در             
شده   متر و ريختن خاكهاي كنده       ۲زمينهاي نرم، تا عمق     
 .به كنار محلهاي مربوط

۴،۲۴۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۲

 خاك برداري، پي كني، گودبرداري و كانال كني در             
كنده   متر و ريختن خاكهاي      ۲زمينهاي سخـت، تا عمق     
 .شده به كنارمحلهاي مربوط

۱۰،۹۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۳

 خاك برداري، پي كني، گودبرداري و كانال كني در             
شده   متر و ريختن مواد كنده       ۲زمينهاي سنگي، تا عمق     
 .به كنار محلهاي مربوط

۱۱۳،۰۰۰مترمكعـب۰۲۰۱۰۴

 ، هرگاه  ۰۲۰۱۰۴ تا    ۰۲۰۱۰۲اضافه بها، به رديفهاي       
متر    ۲عمق، پي كني، گود برداري و كانال كني بيـش از           

براي   متر، يـك بار و      ۴ تا   ۲باشد، براي حجم واقع بين      
ترتيـب   متر، دو بار و به همين         ۶ تا   ۴حجم واقع بين    

 .براي عمقهاي بيشتر

۳،۶۴۰مترمكعـب۰۲۰۲۰۱

صورتي  ، در   ۰۲۰۱۰۴ تا   ۰۲۰۱۰۲اضافه بها، به رديفهاي     
صورت  كه، عمليات پايين تراز سطح آب زيرزميني            

تلمبه  گيرد و براي آبكشي حين انجام كار، كاربردن             
 .موتوري ضروري باشد

۱۱،۳۰۰مترمكعـب۰۲۰۲۰۲

مقاطع   متر و كوره و مخزن با        ۲/۱    حفرميله چاه به قطرتا
 متر از۲۰   مورد نياز در زمينهاي نرم و سخـت، تا عمق          

 متري۱۰فاصله    دهانه چاه و حمل خاكهاي حاصله تا         
 .دهانه چاه

۵۰،۶۰۰مترمكعـب۰۲۰۳۰۱

چاه  ، هرگاه عمق    ۰۲۰۳۰۱اضافه بها نسبـت به رديـف      
اول   متر   ۵ متر باشد، براي حجم واقع در          ۲۰بيـش از 
 متر۵    متر، يـك بار، و براي حجم واقع در           ۲۰مازاد بر 

سه بار   متر سوم،    ۵دوم، دو بار، و براي حجم واقع در          
 .و به همين ترتيـب براي عمقهاي بيشتر

۶،۸۲۰مترمكعـب۰۲۰۳۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بادست خاكيعمليات.دومفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 بارگيري مواد حاصله از هر نوع عمليات خاكي، غير            
تخليه   متر و    ۵۰لجني، و حمل با هر نوع وسيله دستي تا        

ممكن  آن در مواردي كه استفاده از ماشين براي حمل            
 .نباشد

۹،۶۹۰مترمكعـب۰۲۰۴۰۱

متر    ۵۰، براي   ۰۲۰۴۰۱ و ۰۲۰۱۰۱اضافه بهابه رديفهاي    
تناسـب   متر به     ۵۰حمل اضافي با وسايل دستي، كسر      

 .محاسبه مي شود

۶،۹۲۰مترمكعـب۰۲۰۴۰۲

پي ها،  تسطيح و رگالژ سطوح خاكريزي و خاكبرداري         
.گودها و كانالها كه با ماشين انجام شده باشد

۳۲۵مترمربع۰۲۰۵۰۱

 سرند كردن خاك، شن يا ماسه، برحسـب حجم مواد           
 .سرند و مصرف شده در محل

۴،۷۹۰مترمكعـب۰۲۰۵۰۲

 تهيه، حمل، ريختن، پخـش و تسطيح هر نوع خاك            
.زراعتي به هرضخامـت

۲۹،۹۰۰مترمكعـب۰۲۰۵۰۳

 ريختن خاكها يا مصالح سنگي موجود در كنارپي ها،            
 گودها و كانالها، به درون پي ها، گودها و كانالها در                

  سانتيمتر در هر عمق و پخـش و         ۱۵قشرهاي حداكثر   
 .تسطيح الزم

۲،۵۳۰مترمكعـب۰۲۰۵۰۴

در  پخـش و تسطيح خاكهاي ريخته شده در خاكريزها          
ارتفاع   سانتيمتر، در هر عمق و          ۱۵قشرهاي حداكثر    

 .به غير از پي ها، گودها و كانالها

۲،۴۷۰مترمكعـب۰۲۰۵۰۵

سطح  آب پاشي و كوبيدن سطوح خاك برداري شده يا           
پروكتور   درصد به روش       ۹۵زمين طبيعي، با تراكم       

 .استاندارد

۶۵۰مترمربع۰۲۰۶۰۱

 آب پاشي و كوبيدن خاكهاي پخـش شده در قشرهاي          
 درصد به روش         ۹۵ سانتيمتر، با تراكم       ۱۵حداكثر  

 .پروكتور استاندارد

۵،۶۹۰مترمكعـب۰۲۰۶۰۲

٢









بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 شخم زدن هرنوع زمين غيرسنگي با وسيله مكانيكي،          
 . سانتيمتر۱۵به عمق تا 

۵۱مترمربع۰۳۰۱۰۱

 لجن برداري در زمينهاي لجني با هر وسيله مكانيكي،           
  متر از مركز ثقل برداشـت و        ۲۰حمل مواد تا فاصله      

 .تخليه آن

۴،۱۶۰مترمكعـب۰۳۰۱۰۲

 خاك برداري در زمينهاي نرم باهر وسيله مكانيكي،            
  متر از   ۲۰حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله          

 .مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

۶۵۵مترمكعـب۰۳۰۱۰۳

مكانيكي،  خاك برداري در زمينهاي سخـت با هر وسيله        
 متر از۲۰   حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله          

 .مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

۱،۳۹۰مترمكعـب۰۳۰۱۰۴

 خاك برداري در زمينهاي سنگي باهر وسيله مكانيكي،         
  متر از   ۲۰حمل مواد حاصل از خاك برداري تا فاصله          

 .مركز ثقل برداشـت و توده كردن آن

۶،۵۴۰مترمكعـب۰۳۰۱۰۵

و  خاك برداري در زمينهاي سنگي با هر وسيله مكانيكي 
 با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از خاك              

توده   متر از مركز ثقل برداشـت و         ۲۰برداري تا فاصله    
 .كردن آن

۱۱،۱۰۰مترمكعـب۰۳۰۲۰۱

.ترانشه هارگالژ و پروفيله كردن سطح شيرواني و كـف ۳۰۰مترمربع۰۳۰۳۰۱
 ، ۰۳۰۲۰۱ و   ۰۳۰۱۰۵ تا   ۰۳۰۱۰۳اضافه بها به رديفهاي     

 در صورتي كه خاك برداري در گود انجام شود و               
 نسبـت ارتفاع متوسط گود به كوچكترين بعد گود،            

عدد   و بزرگتر يا مساوي      ۰۲/۰كوچكتر يا مساوي عدد     
 . باشد۰۱/۰

۲۶۵مترمكعـب۰۳۰۴۰۱

 ، ۰۳۰۲۰۱ و   ۰۳۰۱۰۵ تا   ۰۳۰۱۰۳اضافه بها به رديفهاي     
نسبـت  در صورتي كه خاكبرداري در گود انجام شود و          

بزرگتر از  ارتفاع متوسط گود به كوچكترين بعد گود،          
 . باشد۰۲/۰عدد 

۴۴۰مترمكعـب۰۳۰۴۰۲

بيـش  ، هرگاه فاصله حمل     ۰۳۰۱۰۲اضافه بها به رديـف     
. متر باشد۵۰ متر و حداكثر ۲۰از

۱،۲۷۰مترمكعـب۰۳۰۴۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، ۰۳۰۲۰۱ و   ۰۳۰۱۰۵ تا   ۰۳۰۱۰۳اضافه بها به رديفهاي     
  متر  ۵۰ متر و حداكثر   ۲۰هرگاه فاصله حمل بيـش از       

 .باشد

۴۴۵مترمكعـب۰۳۰۴۰۴

در  پي كني، كانال كني و گودبرداري با وسيله مكانيكي           
شده   متر و ريختن خاك كنده        ۲زمينهاي نرم، تا عمق      
.در كنارمحلهاي مربوط

۱،۹۴۰مترمكعـب۰۳۰۵۰۱

در  پي كني، كانال كني و گودبرداري با وسيله مكانيكي           
كنده   متر و ريختن خاك        ۲زمينهاي سخـت، تاعمق     
.شده در كنارمحلهاي مربوط

۳،۰۳۰مترمكعـب۰۳۰۵۰۲

در  پي كني، كانال كني و گودبرداري با وسيله مكانيكي           
كنده   متر و حمل و تخليه مواد        ۲زمينهاي لجني تا عمق     

. متر از مركز ثقل برداشـت۲۰شده تا فاصله 

۵،۸۲۰مترمكعـب۰۳۰۵۰۳

عمق  ، هرگاه   ۰۳۰۵۰۳ تا   ۰۳۰۵۰۱اضافه بها به رديفهاي     
حجم خاك   متر باشد، براي     ۲پي، كانال يا گود بيـش از       

 متر،۴تا      ۳ متر، يـك بار      ۳ تا   ۲واقع شده در عمق      
براي   متر، سه بار و به همين ترتيـب             ۵ تا    ۴دوبار،  

 .عمقهاي بيشتر

۴۰۵مترمكعـب۰۳۰۶۰۱

 ، هرگاه  ۰۳۰۵۰۲ و    ۰۳۰۵۰۱اضافه بها به رديفهاي        
زيرزميني  پي كني، كانال كني و گودبرداري زير تراز آب          

 .باشد انجام شود وآبكشي با تلمبه موتوري الزامي 

۷۴۵مترمكعـب۰۳۰۶۰۲

توده  بارگيري مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي         
مكانيكي  شده و حمل آن با كاميون يا هرنوع وسيله              

برداشـت و تخليه   متري مركز ثقل     ۱۰۰ديگر تا فاصله    
.آن

۱،۳۵۰مترمكعـب۰۳۰۷۰۱

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده           
  ۵۰۰ متر تا    ۱۰۰شده، وقتي كه فاصله حمل بيـش از         

 .  متر اول  ۱۰۰ متر مازاد بر    ۱۰۰متر باشد، به ازاي هر       
. متر به تناسب محاسبه مي شود۱۰۰كسر 

۱۱۵مترمكعـب۰۳۰۷۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده           
  ۱۰ متر تا   ۵۰۰شده، وقتي كه فاصله حمل بيـش از          

  متر اول،   ۵۰۰كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر       
 براي راههاي ساخته نشده، مانند راههاي انحرافي،            

 كسر كيلومتر به نسبـت قيمـت      (ارتباطي و سرويـس     
).يـك كيلومتر محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۰۳۰۷۰۳
كيلومتر

۵۵۰

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي ياخاكهاي توده           
  ۳۰ كيلومتر تا  ۱۰شده، وقتي كه فاصله حمل بيـش از        

  كيلومتر،  ۱۰كيلومتر باشد، براي هر كيلومتر مازاد بر         
 كسر كيلومتر، به نسبـت     (براي راههاي ساخته نشده       

 ).قيمـت يـك كيلومتر محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۰۳۰۷۰۴
كيلومتر

۵۰۰

 حمل مواد حاصل از عمليات خاكي يا خاكهاي توده           
  كيلومتر باشد،   ۳۰شده، وقتي كه فاصله حمل بيـش از       

  كيلومتر، براي راههاي      ۳۰براي هر كيلومترمازاد بر     
 كسر كيلومتر، به نسبـت قيمـت يـك         (ساخته نشده    

).كيلومتر محاسبه مي شود

- مترمكعـب ۰۳۰۷۰۵
كيلومتر

۴۱۰

۳۹مترمربع۰۳۰۸۰۱ .تسطيح بسترخاكريزها با گريدر
ها  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كـف ترانشه           

درصد    ۸۵ سانتيمتر با تراكم      ۱۵و مانند آنها، تاعمق      
 .به روش آشو اصالحي

۱۴۰مترمربع۰۳۰۸۰۲

ها  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كـف ترانشه           
درصد    ۹۰ سانتيمتر با تراكم      ۱۵و مانندآنها، تا عمق      
 .به روش آشو اصالحي

۱۸۰مترمربع۰۳۰۸۰۳

و  آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها ياكـف ترانشه ها          
  درصد  ۹۵ سانتيمتر با تراكم       ۱۵مانند آنها، تا عمق       
 .به روش آشو اصالحي

۲۲۰مترمربع۰۳۰۸۰۴

 آب پاشي و كوبيدن بستر خاكريزها يا كـف ترانشه و           
  ۱۰۰ سانتيمتر با تراكم           ۱۵مانند آنها، تاعمق        

 .درصدبه روش آشو اصالحي

۳۲۰مترمربع۰۳۰۸۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۸۵كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان، با           

 كوبيدگي به روش آشو اصالحي، وقتي كه ضخامـت           
  ۱۵قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن حداكثر           

 .سانتيمتر باشد

۱،۷۱۰مترمكعـب۰۳۰۹۰۱

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۹۰كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان، با           

 كوبيدگي به روش آشو اصالحي، وقتي كه ضخامـت           
  ۱۵قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن حداكثر           

 .سانتيمتر باشد

۱،۹۸۰مترمكعـب۰۳۰۹۰۲

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۹۵كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان، با           

 كوبيدگي به روش آشو اصالحي، وقتي كه ضخامـت           
  ۱۵قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن حداكثر           

 .سانتيمتر باشد

۲،۲۴۰مترمكعـب۰۳۰۹۰۳

 پخـش، آب پاشي، تسطيح، پروفيله كردن، رگالژ و           
  درصد  ۱۰۰كوبيدن قشرهاي خاكريزي و توونان، با        

 كوبيدگي به روش آشو اصالحي، وقتي كه ضخامـت           
  ۱۵قشرهاي خاكريزي پـس از كوبيده شدن حداكثر           

 .سانتيمتر باشد

۲،۹۲۰مترمكعـب۰۳۰۹۰۴

 ريختن خاكها يا مصالح سنگي موجود كنار پي ها،              
.گودها و كانالها، به درون پي ها، گودها و كانالها

۳۸۰مترمكعـب۰۳۱۰۰۱

 تهيه خاك مناسـب، از درون يا خارج كارگاه، براي             
۵۰۰   خاكريزها شامل كندن، بارگيري و حمل، تا فاصله         

.متر و باراندازي درمحل مصرف

۳،۱۱۰مترمكعـب۰۳۱۰۰۲

راه  اختالط دو ياچند نوع مصالح، به منظور ساختن بدنه          
.و ساير كارهاي مشابه آن

۵۱۵مترمكعـب۰۳۱۰۰۳

در  پخـش خاكهاي نباتي ريسه شده، تنظيم و رگالژ آن          
 .محلهاي مورد نظر

۳۱۵مترمكعـب۰۳۱۰۰۴

 پخـش مصالح حاصل از خاكبرداري، كه در محلهاي          
.تعيين شده با هرضخامـت دپو شود

۲۲۵مترمكعـب۰۳۱۰۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باماشين خاكيعمليات.سومفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

فاصله  تهيه ماسه بادي، شامل كندن بارگيري و حمل تا           
 . متر و باراندازي درمحل مصرف۵۰۰

۳،۱۶۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۱

 پخـش، تسطيح، غرقاب كردن و كوبيدن ماسه بادي           
.براي ساختمان بدنه راه و محوطه

۳،۷۲۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۲

بستر  پخـش، تسطيح و كوبيدن ماسه بادي براي تحكيم         
 .راه و محوطه

۲،۵۶۰مترمكعـب۰۳۱۱۰۳

۵





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باسنگ بنايي عمليات.چهارمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.قلوهبا سنـگ)بلوكاژ(سنـگ چيني دركـف ساختمان ۳۶،۸۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۱
۵۲،۴۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۲ .الشه با سنـگ ) بلوكاژ(سنـگ چيني دركـف ساختمان 

 با سنـگ  )  درناژ(سنـگ ريزي پشـت ديوارها و پي ها       
 .قلوه

۳۱،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۳

 با سنـگ  )  درناژ(سنـگ ريزي پشـت ديوارها و پي ها         
 .الشه

۴۲،۶۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۴

 با توري  )  گابيون(تهيه، ساخـت و نصـب تورسنـگ       
 .گالوانيزه و سنـگ قلوه

۱۱۳،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۵

 باتوري )  گابيون(تهيه، ساخـت و نصـب تورسنـگ        
.گالوانيزه و سنـگ الشه

۱۲۹،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۱۰۶

۱۰۰،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۲۰۱ . در پي۱:۳بنايي با سنـگ الشه و مالت ماسه آهـك 
. در پي۱:۲:۸بنايي با سنـگ الشه و مالت باتارد ۱۰۸،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۲۰۲

. در پي۱:۶بنايي با سنـگ الشه و مالت ماسه سيمان ۱۰۸،۰۰۰مترمكعـب۰۴۰۲۰۳
  در  ۱:۳بنايي با سنـگ الشه و مالت ماسه آهـك              

.ديوارها و ساير محلهايي كه باالتر از پي قرار دارند
۱۱۴،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۲۰۴

و  ، در ديوارها    ۱:۲:۸بنايي با سنـگ الشه و مالت باتارد        
 .ساير محلهايي كه باالتر از پي قرار دارند

۱۲۳،۰۰۰مترمكعـب۰۴۰۲۰۵

  در  ۱:۶بنايي باسنـگ الشه و مالت ماسه سيمان             
.ديوارها و ساير محلهايي كه باالتر از پي قرار دارند

۱۲۲،۰۰۰مترمكعـب۰۴۰۲۰۶

نماسازي باسنـگ قلوه رودخانه، با مالت ماسه سيمان
. به انضمام بندكشي۱:۶

۳۱،۳۰۰مترمربع۰۴۰۳۰۱

 اضافه بهاي نماسازي به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه،          
 در صورتي كه، سنـگ الشه به صورت نما و به شكل              

 .موزاييكي اجرا شود

۸،۸۳۰مترمربع۰۴۰۳۰۲

 اضافه بهاي نماسازي به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه،          
 در صورتي كه، سنـگ الشه به صورت نما و به شكل              

.موزاييكي درز شده اجرا شود

۱۰،۷۰۰مترمربع۰۴۰۳۰۳

 اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه، براي                
 .نماسازي با سنـگ بادبر

۱۶،۳۰۰مترمربع۰۴۰۳۰۴

 اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه، براي                
.نماسازي با سنـگ بادبر، با ارتفاع مساوي در هر رگ

۲۱،۵۰۰مترمربع۰۴۰۳۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باسنگ بنايي عمليات.چهارمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها به رديفهاي بنايي با سنـگ الشه، براي                
 .رگها نماسازي باسنـگ بادبر، با ارتفاع مساوي در تمام 

۲۵،۵۰۰مترمربع۰۴۰۳۰۶

پايين  اضافه بها به بناييهاي سنگي، هرگاه عمليات بنايي          
با تلمبه  تر از تراز آب زيرزميني انجام شود و تخليه آب           

 .موتوري در حين اجراي عمليات الزامي باشد

۹،۶۵۰مترمكعـب۰۴۰۳۰۷

 اضافه بها به هرنوع عمليات بنايي سنگي خارج از پي،           
.درصورتي كه در انحنا، انجام شود

۱۴،۹۰۰مترمكعـب۰۴۰۳۰۸

 تعبيه درز انقطاع در بنايي هاي سنگي با تمام عمليات            
 .الزم و به هر شكل

۱۴،۴۰۰مترمربع۰۴۰۳۰۹

مشابه  تهيه و نصـب سنـگ دو تيشه ريشه دار الشتر يا            
 .۱:۶آن در ازاره ساختمان، بامالت ماسه سيمان 

۰مترمربع۰۴۰۴۰۱

 تهيه مصالح زهكشي طبق مشخصات و به كاربردن آن           
 .در زهكشيها

۳۹،۱۰۰مترمكعـب۰۴۰۵۰۱

 تهيه و ريختن ماسه شسته رودخانه در داخل كانالها،           
 اطراف پي ها و لوله ها، كـف ساختمانها، روي بامها              
 معابر، محوطه ها و يا هر محل ديگري كه الزم باشد،             

 .به انضمام پخـش و تسطيح آنها در ضخامتهاي الزم

۵۵،۱۰۰مترمكعـب۰۴۰۵۰۲

 در داخل كانالها،   )  خاكدار(تهيه و ريختن ماسه كفي        
 اطراف پي ها و لوله ها، كـف ساختمانها، معابر،                 

به انضمام  محوطه ها و يا هر محل ديگري كه الزم باشد،           
.پخـش و تسطيح آنها در ضخامتهاي الزم

۰مترمكعـب۰۴۰۵۰۳

پي ها  تهيه و ريختن شن طبيعي در داخل كانالها، اطراف          
هر محل  و لوله ها، كـف ساختمانها، معابر محوطه ها يا           

تسطيح آنها  ديگري كه الزم باشد، به انضمام پخـش و           
 .در ضخامتهاي الزم

۴۱،۴۰۰مترمكعـب۰۴۰۵۰۴

 تهيه و ريختن شن نقلي در معابر، محوطه ها و يا هر               
تسطيح  محل ديگري كه الزم باشد، به انضمام پخـش و           

.آنها در ضخامتهاي الزم

۴۳،۵۰۰مترمكعـب۰۴۰۵۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باسنگ بنايي عمليات.چهارمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

پي ها  تهيه و ريختن ماسه بادي، در داخل كانالها، اطراف   
محوطه ها  و لوله ها كـف ساختمانها، روي بامها، معابر،          

به انضمام پخـش و  و ياهر محل ديگري كه الزم باشد،         
.تسطيح آنها در ضخامتهاي الزم

۰مترمكعـب۰۴۰۵۰۶

٣







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چوبي بنديقالب.پنجمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
 .خارجي، درپي ها و شناژهاي مربوط به آن

۲۵،۹۰۰مترمربع۰۵۰۱۰۱

خارجي،  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده تخته نراد          
 متر۵/۳   در ديوار هاي بتني كه ارتفاع ديوار حداكثر            

 .باشد

۴۴،۵۰۰مترمربع۰۵۰۲۰۱

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
خارجي در ديوار هاي بتني كه ارتفاع ديوار بيـش از

 . متر باشد۵/۵ متر و حداكثر ۵/۳  

۴۸،۴۰۰مترمربع۰۵۰۲۰۲

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
خارجي در ديوار هاي بتني كه ارتفاع ديوار بيـش از

 . متر باشد۵/۷ متر و حداكثر ۵/۵  

۵۱،۹۰۰مترمربع۰۵۰۲۰۳

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
خارجي در ديوار هاي بتني كه ارتفاع ديوار بيـش از

 . متر باشد۱۰ متر و حداكثر۵/۷  

۵۵،۹۰۰مترمربع۰۵۰۲۰۴

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
 خارجي، در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار             

 . متر۵/۳ضلعي تا ارتفاع حداكثر 

۴۳،۶۰۰مترمربع۰۵۰۳۰۱

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
 خارجي، در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار             

متر    ۵/۵ متر و حداكثر     ۵/۳ضلعي كه ارتفاع آن بيـش از    
 .باشد

۴۷،۱۰۰مترمربع۰۵۰۳۰۲

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
 خارجي، در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار             

متر    ۵/۷ متر و حداكثر     ۵/۵ضلعي كه ارتفاع آن بيـش از    
 .باشد

۵۰،۵۰۰مترمربع۰۵۰۳۰۳

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
 خارجي، در ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار             

متر    ۱۰ متر و حداكثر   ۵/۷ضلعي كه ارتفاع آن بيـش از       
 .باشد

۵۴،۵۰۰مترمربع۰۵۰۳۰۴

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
. متر۵/۳تا ارتفاع حداكثر)دالها(خارجي، درتاوه ها 

۳۸،۸۰۰مترمربع۰۵۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چوبي بنديقالب.پنجمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
 در صورتي كه ارتفاع بيـش     )  دالها(خارجي، در تاوه ها   

. متر باشد۵/۵ متر و حداكثر ۵/۳از

۴۴،۳۰۰مترمربع۰۵۰۴۰۲

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
بيـش  در صورتي كه ارتفاع     )  دالها(خارجي، در تاوه ها     

. متر باشد۵/۷ متر و حداكثر ۵/۵از

۵۲،۶۰۰مترمربع۰۵۰۴۰۳

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
بيـش  در صورتي كه ارتفاع     )  دالها(خارجي، در تاوه ها     

. متر باشد۱۰ متر و حداكثر۵/۷از

۶۴،۹۰۰مترمربع۰۵۰۴۰۴

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
 . متر۵/۳خارجي، در تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر 

۵۳،۲۰۰مترمربع۰۵۰۵۰۱

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
از  خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيـش          

 . متر باشد۵/۵ متر و حداكثر ۵/۳

۵۶،۶۰۰مترمربع۰۵۰۵۰۲

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
از  خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيـش          

 . متر باشد۵/۷ متر و حداكثر ۵/۵

۶۶،۸۰۰مترمربع۰۵۰۵۰۳

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
از  خارجي، در تيرهاي بتني در صورتي كه ارتفاع بيـش          

 . متر باشد۱۰ متر و حداكثر۵/۷

۷۶،۷۰۰مترمربع۰۵۰۵۰۴

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
.خارجي، در شناژهاي افقي روي ديوار، در هر ارتفاع

۴۸،۷۰۰مترمربع۰۵۰۶۰۱

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از تخته نراد               
انداز  خارجي، در پله هاي بتني شامل تير، دال، دسـت           

به  كـف پله و مانندآن به طور كامل در هر ارتفاع و                
 .هرشكل

۴۹،۴۰۰مترمربع۰۵۰۷۰۱

 اضافه بها براي قالـب بندي جدار خارجي ديوارها،           
.تيرها و ستونها، با استفاده از تخته نراد خارجي

۸،۴۴۰مترمربع۰۵۰۸۰۱

صورتي  ، در   ۰۵۰۲۰۴ تا   ۰۵۰۲۰۱اضافه بها به رديفهاي     
مخصوص با  كه به جاي بولـت از فاصله نگهدارهاي          

.صفحه آب بند استفاده شود

۳،۰۱۰مترمربع۰۵۰۸۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چوبي بنديقالب.پنجمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها به رديفهاي قالـب بندي با استفاده از تخته            
 .نراد خارجي براي سطوح منحني، به استثناي ستونها

۹،۷۱۰مترمربع۰۵۰۸۰۳

 ، ولي با    ۰۵۰۳۰۴ تا    ۰۵۰۳۰۱اضافه بها به رديفهاي       
.مقطع منحني و غير چهار ضلعي

۲۰،۲۰۰مترمربع۰۵۰۸۰۴

از  اضافه بهاي قالـب بندي در سطوح شيبدار با استفاده          
درصد    ۵تخته نراد خارجي در صورتيكه شيب بيش از          

 .باشد

۱،۴۶۰مترمربع۰۵۰۸۰۵

از  اضافه بها براي حكمي بودن قالـب بندي، با استفاده           
).اكسپوز(تخته نراد خارجي، براي بتن نمايان

۱۴،۴۰۰مترمربع۰۵۰۸۰۶

 اضافه بها به رديفهاي قالـب بندي با استفاده از تخته            
 نراد خارجي، در صورتي كه عمليات قالـب بندي زير          
 تراز آبهاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه              

.موتوري در حين اجراي كار، ضروري باشد

۶،۰۳۰مترمربع۰۵۰۸۰۷

 اضافه بهاي قالـب بندي، با استفاده از تخته نراد                
بماند  خارجي، در صورتي كه قالـب الزاما در كار باقي           

 ).قالـب گم شده(

۹،۴۸۰مترمربع۰۵۰۸۰۸

 قالـب بندي درز انبساط در بتن با استفاده از تخته               
 نرادخارجي، با تمام وسايل الزم به استثناي كـف              

.سازيهاي بتني برحسب حجم درز

۳،۴۸۰دسيمترمكعـب۰۵۰۹۰۱

اجرا  تعبيه انواع درز در كـف سازي هاي بتني درموقع           
الزم  با استفاده از تخته نرادخارجي، با تمام وسايل              

.بدون پركردن آن برحسب حجم درز

۱،۴۸۰دسيمترمكعـب۰۵۰۹۰۲

جلوگيري  تهيه وسايل، چوب بسـت و تخته كوبي براي         
.در هر عمقاز ريزش خاك در پي ها، گودها و كانالها

۱۰۲،۵۰۰مترمربع۰۵۱۰۰۱

٣







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فلزي بنديقالب.ششمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي             
 .درپي ها و شناژهاي پي

۲۶،۵۰۰مترمربع۰۶۰۱۰۱

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
.باشد متر۵/۳ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار حداكثر

۳۶،۶۰۰مترمربع۰۶۰۲۰۱

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
  متر و    ۵/۳ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيـش از           

 . متر باشد۵/۵حداكثر 

۴۱،۱۰۰مترمربع۰۶۰۲۰۲

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
  متر و    ۵/۵ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيـش از           

 . متر باشد۵/۷حداكثر 

۴۶،۹۰۰مترمربع۰۶۰۲۰۳

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
  متر و    ۵/۷ديوارهاي بتني كه ارتفاع ديوار بيـش از           

 . متر باشد۱۰حداكثر

۵۳،۵۰۰مترمربع۰۶۰۲۰۴

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
ارتفاع  ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي تا           

 . متر۵/۳حداكثر 

۳۳،۳۰۰مترمربع۰۶۰۳۰۱

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
ارتفاع  ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه          

. متر باشد۵/۵ متر و حداكثر۵/۳بيـش از 

۳۷،۳۰۰مترمربع۰۶۰۳۰۲

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
ارتفاع  ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه          

. متر باشد۵/۷ متر و حداكثر۵/۵بيـش از 

۴۲،۶۰۰مترمربع۰۶۰۳۰۳

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
ارتفاع  ستونها و شناژهاي قايم با مقطع چهار ضلعي كه          

. متر باشد۱۰ متر و حداكثر۵/۷بيـش از 

۴۸،۶۰۰مترمربع۰۶۰۳۰۴

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
. متر۵/۳تا ارتفاع حداكثر) دالها(تاوه ها 

۳۶،۹۰۰مترمربع۰۶۰۴۰۱

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
حداكثر   متر و     ۵/۳كه ارتفاع بيـش از      )  دالها(تاوه ها   

 . متر باشد۵/۵

۴۲،۳۰۰مترمربع۰۶۰۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فلزي بنديقالب.ششمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
حداكثر   متر و     ۵/۵كه ارتفاع بيـش از      )  دالها(تاوه ها   

 . متر باشد۵/۷

۵۱،۰۰۰مترمربع۰۶۰۴۰۳

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
۱۰حداكثر   متر و    ۵/۷كه ارتفاع بيـش از     )  دالها(تاوه ها   
 .متر باشد

۶۴،۰۰۰مترمربع۰۶۰۴۰۴

 تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي             
 ). COMPOSITE(  براي سقفهاي مركب 

۲۸،۶۰۰مترمربع۰۶۰۴۰۵

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
. متر۵/۳تيرهاي بتني تا ارتفاع حداكثر

۴۶،۸۰۰مترمربع۰۶۰۵۰۱

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
۵/۵    متر و حداكثر     ۵/۳تيرهاي بتني كه ارتفاع بيـش از       

 .متر باشد

۵۱،۲۰۰مترمربع۰۶۰۵۰۲

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
۵/۷    متر و حداكثر     ۵/۵تيرهاي بتني كه ارتفاع بيـش از       

 .متر باشد

۶۲،۵۰۰مترمربع۰۶۰۵۰۳

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
۱۰    متر و حداكثر     ۵/۷تيرهاي بتني كه ارتفاع بيـش از        

 .متر باشد

۷۹،۹۰۰مترمربع۰۶۰۵۰۴

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
.شناژهاي افقي روي ديوار در هر ارتفاع

۴۲،۶۰۰مترمربع۰۶۰۶۰۱

در  تهيه وسايل و قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي           
پله  پله هاي بتني شامل تير، تاوه، دسـت انداز و كـف            

.هرشكلو مانند آن و به طور كامل در هر ارتفاع و به

۴۵،۴۰۰مترمربع۰۶۰۷۰۱

 اضافه بها براي قالـب بندي جدار خارجي ديوارها،           
 .تيرها و ستونها، با استفاده از قالـب فلزي

۹،۷۲۰مترمربع۰۶۰۸۰۱

صورتي  ، در   ۰۶۰۲۰۴ تا   ۰۶۰۲۰۱اضافه بها به رديفهاي     
مخصوص با  كه به جاي بولـت از فاصله نگهدارهاي          

 .صفحه آب بند استفاده شود

۳،۰۳۰مترمربع۰۶۰۸۰۲

 اضافه بها به رديفهاي قالـب بندي با استفاده از قالـب           
.فلزي، براي سطوح منحني به استثناي ستونها

۱۲،۲۰۰مترمربع۰۶۰۸۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
فلزي بنديقالب.ششمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

با  ، ولي   ۰۶۰۳۰۴ تا   ۰۶۰۳۰۱اضافه بها به رديـف هاي      
 .مقاطع منحني و غير چهار ضلعي

۲۱،۸۰۰مترمربع۰۶۰۸۰۴

از  اضافه بها قالـب بندي براي سطوح شيبدار با استفاده          
.باشد درصد۵قالب فلزي درصورتيكه شيب بيش از

۱،۱۶۰مترمربع۰۶۰۸۰۵

 اضافه بهابه رديفهاي قالـب بندي با استفاده ازقالـب           
 فلزي درصورتي كه عمليات قالـب بندي زير تراز             
 آبهاي زيرزميني انجام شود وآبكشي با تلمبه موتوري          

 .درحين اجراي كار ضروري باشد

۵،۸۷۰مترمربع۰۶۰۸۰۶

 قالـب بندي درز انبساط دربتن با قالـب فلزي، با تمام           
 وسايل الزم به استثناي كـف سازيهاي بتني برحسب          

 .حجم درز

۲،۵۳۰دسيمترمكعـب۰۶۰۹۰۱

 تعبيه انواع درزكـف سازي هاي بتني درموقع اجرا با           
 قالـب فلزي، با تمام وسايل الزم بدون پركردن آن             

 .برحسب حجم درز

۱،۶۸۰دسيمترمكعـب۰۶۰۹۰۲

 قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي، پشـت بند،             
 چوب بسـت و داربسـت و سكوها و تمام تجهيزات           

سطح  الزم براي قالـب هاي لغزنده قايم در صورتي كه           
.مقطع سازه ثابـت باشد

۰مترمربع۰۶۱۰۰۱

 قالـب بندي با استفاده از قالـب فلزي، پشـت بند،             
 چوب بسـت و داربسـت و سكوها و تمام تجهيزات           

مقطع  الزم براي قالـب لغزنده قايم در صورتي كه سطح          
 .سازه متغير باشد

۰مترمربع۰۶۱۰۰۲

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باميلگرد فوالديكارهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده           
 .الزم  ميليمتر، براي بتن مسلح با سيم پيچي ۱۰قطر تا 

۴،۲۶۰كيلوگرم۰۷۰۱۰۱

به  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده           
  ميليمتر براي بتن مسلح با سيم پيچي          ۱۸ تا   ۱۲قطر  
 .الزم

۴،۳۲۰كيلوگرم۰۷۰۱۰۲

به  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد ساده           
سيم   ميليمتر براي بتن مسلح با         ۲۰ و بيش از      ۲۰قطر

 .پيچي الزم

۴،۱۶۰كيلوگرم۰۷۰۱۰۳

 تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار           
  ميليمتر، براي بتن مسلح با       ۱۰ به قطر تا        AII  از نوع   

 .سيم پيچي الزم 

۴،۱۷۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۱

 تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار           
با   ميليمتر، براي بتن مسلح      ۱۸ تا   ۱۲ به قطر      AII  از نوع   

 .سيم پيچي الزم

۳،۴۰۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۲

 تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گرد آجدار           
  ميليمتر، براي بتن    ۲۰ و بيـش از   ۲۰ به قطر    AII  از نوع   

 .مسلح با سيم پيچي الزم

۳،۳۷۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۳

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار          
سيم   ميليمتر، براي بتن مسلح با       ۱۰ به قطر تا     AIII  نوع  

 .پيچي الزم 

۴،۲۹۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۴

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار          
با   ميليمتر، براي بتن مسلح      ۱۸ تا   ۱۲ به قطر      AIII  نوع  

 .سيم پيچي الزم 

۳،۵۰۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۵

از  تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميل گردآجدار          
بتن   ميليمتر، براي    ۲۰ و بيـش از   ۲۰ به قطر    AIII  نوع  

 .مسلح با سيم پيچي الزم 

۳،۴۸۰كيلوگرم۰۷۰۲۰۶

در  اضافه بهاي مصرف ميل گرد، وقتي به صورت خرپا          
مصرف  تيرچه هاي پيـش ساخته سقـف سبـك بتني          

 .شود

۸۹كيلوگرم۰۷۰۳۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باميلگرد فوالديكارهاي.هفتمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها به رديفهاي ميلگرد، چنانچه عمليات پايين          
 تراز آبهاي زيرزميني انجام شود و آبكشي با تلمبه              

.موتوري در حين اجراي كار ضروري باشد

۱۴۰كيلوگرم۰۷۰۵۰۱

.تهيه و نصـب ميل مهار با جوشكاري الزم ۵،۳۰۰كيلوگرم۰۷۰۶۰۱
۶،۶۹۰كيلوگرم۰۷۰۶۰۲ .تهيه و نصـب ميل مهار با پيچ و مهره

از  )  بولـت(تهيه، ساخـت و نصـب، ميل مهار دنده شده 
كارگذاري در  هر نوع ميل گرد، با پيچ و مهره مربوط و           

 .محلهاي الزم، قبل ازبتن ريزي

۶،۳۴۰كيلوگرم۰۷۰۶۰۳

.تهيه مصالح و وسايل و اجرا ي بست به وسيله تپانچه ۱،۹۵۰عدد۰۷۰۶۰۴
٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
درجابتن.هشتمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا                 
 . كيلو گرم سيمان در متر مكعـب بتن۱۰۰شكسته، با 

۱۱۲،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۱۰۱

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا                 
. كيلو گرم سيمان در متر مكعـب بتن۱۵۰شكسته، با 

۱۲۴،۵۰۰مترمكعـب۰۸۰۱۰۲

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
. كيلو گرم سيمان در متر مكعـب بتن۲۰۰شكسته، با

۱۴۱،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۱۰۳

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا                 
 . كيلوگرم سيمان در متر مكعـب بتن۲۵۰شكسته، با 

۱۵۴،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۱۰۴

 تهيه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبيعي يا                 
. كيلو گرم سيمان در متر مكعـب بتن۳۰۰شكسته، با

۱۶۶،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۱۰۵

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا                 
. كيلو گرم سيمان در متر مكعـب بتن۳۵۰شكسته، با 

۱۷۷،۵۰۰مترمكعـب۰۸۰۱۰۶

 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا                 
 . كيلو گرم سيمان در متر مكعـب بتن۴۰۰شكسته، با 

۱۸۹،۵۰۰مترمكعـب۰۸۰۱۰۷

  كيلو  ۱۵۰تهيه و اجراي بتن سبـك با پوكه معدني و            
.سيمان در متر مكعـب بتن

۱۴۵،۵۰۰مترمكعـب۰۸۰۲۰۱

  كيلو  ۱۵۰تهيه و اجراي بتن سبـك با پوكه صنعتي و            
.سيمان در متر مكعـب بتن

۲۱۵،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۲۰۲

 تهيه و اجراي بتن سبـك با خرده آجر حاصل ازآجر            
 . كيلو سيمان در متر مكعـب بتن۱۵۰چيني و

۱۱۰،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۲۰۳

 تهيه و اجراي بتن سبـك، با مواد شيميايي كـف زا يا             
وزن   كيلو سيمان در مترمكعـب بتن با        ۱۵۰مشابه آن، با    

وزن(    كيلوگرم در متر مكعـب       ۸۰۰مخصوص حداكثر 
).مخصوص بتن سخـت شده مالك اسـت

۱۹۱،۰۰۰مترمكعـب۰۸۰۲۰۴

 اضافه بها براي بتن ريزي ستونها، ديوارها و همچنين           
 .شناژها و تيرهايي كه جدا از سقـف بتن ريزي شوند

۱۵،۶۰۰مترمكعـب۰۸۰۳۰۱

كه  اضافه بها براي بتن ريزي سقفها و تيرها و شناژهايي           
.همراه سقـف بتن ريزي شوند

۱۱،۴۰۰مترمكعـب۰۸۰۳۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
درجابتن.هشتمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها براي بتن ريزي سقفها، تير و شناژهايي كه            
با  همراه سقـف بتن ريزي مي شوند درسقفهاي شيبدار          

سقفهاي   درصد نسبـت به افق، يا         ۲۰شيـب بيـش از  
بندي نداشته  قوسي كه سطح روي آنها نياز به قالـب           

 .باشد

۱۶،۹۰۰مترمكعـب۰۸۰۳۰۳

 اضافه بهابه رديفهاي بتن ريزي، هرگاه ضخامـت، بتن         
. سانتيمتر يا كمتر باشد۱۵برابر 

۴،۸۹۰مترمكعـب۰۸۰۳۰۴

حجم(   اضافه بها براي كرم بندي به منظور هدايـت آب          
مالك محاسبه  كل بتن كه براي آن كرم بندي انجام شده          

 ).اسـت

۱،۳۰۰مترمكعـب۰۸۰۳۰۵

 اضافه بها براي بتن كـف سازيها با هر وسيله و به هر             
 .ضخامـت

۳،۸۳۰مترمكعـب۰۸۰۳۰۶

 اضافه بها براي هرنوع بتن ريزي كه پايين تراز آب              
 انجام شود و آبكشي حين انجام كار با تلمبه موتوري            

 .الزامي باشد

۸،۳۶۰مترمكعـب۰۸۰۳۰۷

 ليسه اي كردن و پرداخـت سطوح بتني در صورت             
 .لزوم

۲،۷۱۰مترمربع۰۸۰۳۰۸

بتني  مضرس كردن، آجدار كردن يا راهراه كردن سطوح         
 .رامپها و موارد مشابه

۱،۸۶۰مترمربع۰۸۰۳۰۹

 اضافه بها به رديفهاي بتن ريزي، در صورت مصرف           
 .بتن در بتن مسلح

۲،۲۱۰مترمكعـب۰۸۰۳۱۰

  ضدسولفات در   ۵اضافه بها براي مصرف سيمان نوع        
 .۱بتن و يا مالتهاي بنايي به جاي سيمان نوع 

۱۵كيلوگرم۰۸۰۴۰۱

مالتهاي   در بتن يا     ۲اضافه بها براي مصرف سيمان نوع       
.۱بنايي به جاي سيمان نوع

۸كيلوگرم۰۸۰۴۰۲

 اضافه بها براي مصرف سيمان اضافي، نسبـت به عيار          
 درج شده در رديفهاي بتن ريزي، در صورتي كه از              

. استفاده شود۱سيمان نوع 

۲۳۵كيلوگرم۰۸۰۴۰۳

محلهاي  تهيه و اجراي گروت براي زير بيـس پليـت و          
 .الزم

۰دسيمترمكعـب۰۸۰۵۰۱

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سنگين فوالديكارهاي.نهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.تهيه، ساخـت و نصـب ستون از يـك تيرآهن ۴،۰۱۰كيلوگرم۰۹۰۱۰۱
۳،۷۳۰كيلوگرم۰۹۰۱۰۲ .لوله تهيه، ساخـت و نصـب ستون از يـك قوطي و يا 

 تهيه و نصـب ستون متشكل از دو يا چند تيرآهن يا              
 ناوداني، در صورتي كه تسمه و ورقهاي تقويتي و              
 وصله به كار نرفته باشد و به وسيله جوش مستقيما به            

 .يكديگر متصل شوند

۴،۲۳۰كيلوگرم۰۹۰۱۰۳

يا  تهيه و نصـب ستون متشكل از يـك يا چند تيرآهن            
 ناوداني يا نبشي، كه وصله هاي اتصال و يا ورقهاي             

.تقويتي در آن به كار رفته باشد، به طور كامل

۴،۳۰۰كيلوگرم۰۹۰۱۰۴

 تهيه، ساخـت و نصـب ستونهاي مشبـك از انواع             
 تيرآهن، ناوداني، نبشي و مانندآن، با جوشكاري،             

.ساييدن، وصله و اتصالهاي مربوط به ساخـت آنها

۴،۶۱۰كيلوگرم۰۹۰۱۰۵

 تهيه و نصب ستون از ورق به شكل قوطي به طور               
 .كامل

۴،۷۷۰كيلوگرم۰۹۰۱۰۶

 از يـك  )  تيرريزي ساده (تهيه و كار گذاشتن تير ساده        
 .تيرآهن

۳،۴۶۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۱

)ساده  تيرريزي  (تهيه، ساخـت و كار گذاشتن تير، ساده        
به طريق  از دو يا چند تيرآهن با اتصالهاي مربوط و يا            

.جوشكاري مستقيم به يكديگر

۳،۹۸۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۲

فلزي  تهيه و نصـب پرلين روي سطوح شيبدار اسكلـت      
به   با وصله هاي طولي پرلينها           Z  يا خرپا از پروفيل      

اسكلـت  يكديگر و پيچ و مهره الزم، قطعات اتصالي به          
 .فلزي يا خرپا

۴،۰۴۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۳

فلزي  تهيه و نصـب پرلين روي سطوح شيبدار اسكلـت      
 يا خرپا از ناوداني با وصله هاي طولي پرلينها به                 

 .يكديگر و قطعات اتصالي به اسكلـت فلزي يا خرپا

۴،۳۶۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۴

فلزي  تهيه و نصـب پرلين روي سطوح شيبدار اسكلـت      
 يا خرپا با تيرآهن، با وصله هاي طولي پرلينها به                

 .يكديگر و قطعات اتصالي به اسكلـت فلزي يا خرپا

۳،۹۷۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سنگين فوالديكارهاي.نهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

با  تهيه، ساخـت و نصـب تير پله از تيرآهن يا ناوداني،            
مربوط  تمام عمليات برشكاري، جوشكاري و اتصالهاي       

.ديگرهمراه با وصله هاي الزم براي اتصال به عضو

۴،۵۰۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۶

)سبـك  تير مشبـك   (تهيه، ساخـت و نصـب جويسـت      
 ، متشكل از نبشي، سپري، تسمه و ميل گرد، با                  

 .جوشكاري و ساييدن

۴،۴۸۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۷

آبروها  تهيه، ساخـت و نصـب انواع پلهاي فلزي روي          
پروفيلهاي  و كانالها از ناوداني، تيرآهن، ورق و ساير            

.الزم با جوشكاري و ساييدن

۳،۹۸۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۸

 تيرريزي داخل تيرهاي حمال با تيرآهن به صورت            
 . تودلي، به منظور پوشـش، با برش و جوشكاري الزم         

 بهاي نبشي و قطعات اتصالي نيز از همين رديـف              
 .پرداخـت مي شود

۳،۸۷۰كيلوگرم۰۹۰۲۰۹

 تهيه و نصـب تيرحمال متشكل از يـك تيرآهن يا              
 ناوداني بدون وصله يا ورقهاي تقويتي، همراه                

.باجوشكاريهاي الزم درمحل اتصال با عضو ديگر

۳،۸۸۰كيلوگرم۰۹۰۲۱۰

 تهيه، ساخـت و نصـب تير حمال، متشكل از يـك             
 تيرآهن يا ناوداني با وصله يا ورقهاي تقويتي، بابرش،          
 جوشكاري و ساييدن همراه با جوشكاري در محل            

 .اتصال با عضو ديگر

۴،۲۴۰كيلوگرم۰۹۰۲۱۱

ياچند  تهيه، ساخـت و نصـب تير حمال، متشكل از دو          
اتصال و  تيرآهن يا ناوداني، در صورتي كه ورقهاي           
برشكاري،  وصله هاي تقويتي در آن به كار رفته باشد، با           
در محل  جوشكاري و ساييدن همراه با جوشكاري          

 .اتصال با عضو ديگر

۴،۲۹۰كيلوگرم۰۹۰۲۱۲

 تهيه و ساخـت تيرهاي مشبـك به اشكال مختلـف،           
تسمه  متشكل از تيرآهن، ناوداني، نبشي، سپري، ورق و         

شامل   متر در هر ارتفاع،       ۲۰و نصـب آن براي دهانه تا      
وصله  شابلون سازي، بريدن، جوشكاري و ساييدن با          

.هاي اتصال و قطعات اتصالي به اعضاي ديگر

۴،۱۳۰كيلوگرم۰۹۰۲۱۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سنگين فوالديكارهاي.نهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و ساخـت تيرهاي مشبـك به اشكال مختلـف،           
تسمه  متشكل از تيرآهن، ناوداني نبشي، سپري، ورق و          

متر در    ۳۰ متر تا    ۲۰و نصـب آن براي دهانه بيـش از         
جوشكاري و  هر ارتفاع، شامل شابلون سازي بريدن،         

اتصالي به  ساييدن با وصله هاي اتصال و قطعات             
 .اعضاي ديگر

۴،۳۳۰كيلوگرم۰۹۰۲۱۴

 تهيه و ساخـت خرپاهاي فلزي به اشكال مختلـف،           
و  مركـب از تيرآهن، ناوداني، نبشي، ورق، تسمه و غيره   

شامل   متر در هر ارتفاع،       ۲۰نصـب آن براي دهانه تا       
وصله  شابلون سازي، بريدن، جوشكاري، ساييدن با          

 .هاي اتصال

۴،۵۶۰كيلوگرم۰۹۰۳۰۱

 تهيه و ساخـت خرپاهاي فلزي به اشكال مختلـف،           
و  مركـب از تيرآهن، ناوداني، نبشي، ورق، تسمه و غيره   

هر   متر در    ۳۰ متر تا  ۲۰نصـب آن براي دهانه بيـش از      
ساييدن  ارتفاع شامل شابلون سازي، بريدن، جوشكاري،        

 .با وصله هاي اتصال

۴،۷۸۰كيلوگرم۰۹۰۳۰۲

،)متر    ۳۰تا دهانه (تهيه، ساخـت و نصـب حمالها، قابها       
بريده و  و همچنين ستونهايي كه جان و بال آنها از ورق           

ثابـت يا  اعم از اينكه عرض جان آنها       (ساخته شده اند    
اتصالي،  ، با كـف ستونها، انواع ورقهاي          )متغير باشد 

همراه با  تقويتي و اتصالهاي واسطه با پيچ و مهره،             
.ساييدنبرشكاري، سوراخكاري، جوشكاري و

۵،۱۷۰كيلوگرم۰۹۰۴۰۱

 تهيه و نصـب باد بند كه هر عضو آن از يـك يا چند               
 تشكيل )  نبشي، تيرآهن، ناوداني و مانند آن       (پروفيل  

جوشكاري  شده باشد با تمام قطعات اتصال، برشكاري،        
 .و ساييدن

۴،۶۷۰كيلوگرم۰۹۰۴۰۲

 تهيه، ساخـت و نصـب برجهاي فلزي مرتفع آب، با           
به  جوشكاري، برشكاري و ساييدن و پيچ و مهره الزم           

 .طور كامل

۵،۷۵۰كيلوگرم۰۹۰۵۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سنگين فوالديكارهاي.نهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها به رديفهاي تير و تيرحمال درصورت تغيير           
استفاده  ارتفاع جان تيرآهن به روش النه زنبوري بدون          
تقويتي  از ورق براي افزايـش ارتفاع جان، با ورقهاي           

.الزم، برشكاري، جوشكاري و ساييدن

۶۵۵كيلوگرم۰۹۰۶۰۱

 اضافه بها به رديفهاي تير و تيرحمال در صورت تغيير           
از  ارتفاع جان تيرآهن به روش النه زنبوري، با استفاده           

 ورق براي افزايـش جان تيرآهن، با ورقهاي تقويتي           
 .الزم، برشكاري، جوشكاري و ساييدن

۱،۳۸۰كيلوگرم۰۹۰۶۰۲

تغيير  اضافه بها به رديفهاي تير و تير حمال در صورت            
جان  ارتفاع جان تيرآهن با برش به خط مستقيم در              
جان  تيرآهن، بدون استفاده از ورق براي تغيير ارتفاع           

.ساييدن الزمتيرآهن، همراه با برشكاري، جوشكاري و

۶۲۵كيلوگرم۰۹۰۶۰۳

 اضافه بها به رديفهاي تير و تيرحمال در صورت تغيير           
با  ارتفاع جان تيرآهن با برش مستقيم در جان تيرآهن،           

 استفاده از ورق براي افزايـش ارتفاع جان تيرآهن،            
.همراه با برشكاري، جوشكاري و ساييدن الزم

۸۴۰كيلوگرم۰۹۰۶۰۴

جاي  اضافه بها در صورت مصرف تيرآهن بال پهن، به           
 .تيرآهن معمولي

۰كيلوگرم۰۹۰۶۰۵

ساير  اضافه بها در صورت خم كردن تيرآهن ناوداني و           
هاي  پروفيلهاي فلزي براي تيرهاي قوسي شكل، پله           

).شكلفقط براي قسمـت قوسي(مدور و مانند آن 

۳،۰۰۰كيلوگرم۰۹۰۶۰۶

 تهيه و ساخـت قطعات آهني اتصالي و نصـب در              
 داخل كارهاي بتني يا بنايي قبل از اجراي كارهاي ياد           
 شده، از نبشي، سپري، ورق، تسمه، ميل گرد و مانند            
 آن، با شاخكهاي الزم، جوشكاري، برشكاري،              

 .سوراخكاري و ساييدن، به طوركامل

۵،۳۸۰كيلوگرم۰۹۰۷۰۱

 تهيه، ساخـت و به كار بردن قطعات اتصالي از نبشي،           
برشكاري  سپري، ورق، تسمه و مانند آن، با جوشكاري،         

 .و ساييدن

۹،۹۹۰كيلوگرم۰۹۰۷۰۲

همراه تهيه و اجراي نبشي لبه پله، آبچكان و ساير موارد 
.با بريدن، جوشكاري و سائيدن

۴،۳۱۰كيلوگرم۰۹۰۷۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سنگين فوالديكارهاي.نهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. ميليمتر، با ساييدن۵جوشكاري با بعد موثر تا ۱۲،۸۰۰مترطول۰۹۰۸۰۱
  ۷ ميليمتر تا     ۵جوشكاري براي بعد موثر بيـش از          

 .ميليمتر با ساييدن
۱۵،۶۰۰مترطول۰۹۰۸۰۲

  ۱۰ ميليمتر تا   ۷جوشكاري براي بعد موثر بيـش از          
 .ميليمتر با ساييدن

۲۵،۴۰۰مترطول۰۹۰۸۰۳

  ۱۵ ميليمتر تا    ۱۰جوشكاري براي بعد موثر بيـش از        
 .ميليمتر با ساييدن

۴۳،۳۰۰مترطول۰۹۰۸۰۴

۱۹،۰۰۰كيلوگرم۰۹۰۸۰۵ .تهيه و به كار بردن پيچ و مهره
 تهيه، ساخت و نصب اسكلت فلزي براي زيرسازي           

ناوداني،  نصب سنگ پالك به طريق خشك شامل نبشي،         
 .تيرآهن و قوطي با جوشكاري الزم

۴،۱۴۰كيلوگرم۰۹۰۹۰۱

۵





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بتني سبكسقف.دهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

تيرچه   سانتيمتر با    ۲۱اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
به  و بلوك توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح               

لزوم  استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد          
 .به طور كامل

۴۵،۸۰۰مترمربع۱۰۰۱۰۱

تيرچه   سانتيمتر با    ۲۵اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
به  و بلوك توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح               

لزوم  استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد          
 .به طور كامل

۵۰،۰۰۰مترمربع۱۰۰۱۰۲

تيرچه   سانتيمتر با    ۳۰اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
به  و بلوك توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح               

لزوم  استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد          
 .به طور كامل

۵۴،۳۰۰مترمربع۱۰۰۱۰۳

تيرچه   سانتيمتر با    ۳۵اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
به  و بلوك توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح               

لزوم  استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد          
 .به طور كامل

۶۷،۰۰۰مترمربع۱۰۰۱۰۴

تيرچه   سانتيمتر با    ۴۰اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
به  و بلوك توخالي بتني، شامل تهيه تمام مصالح               

لزوم  استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات مورد          
 .به طور كامل

۷۸،۴۰۰مترمربع۱۰۰۱۰۵

تيرچه   سانتيمتر با    ۲۱اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
مصالح به  و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام            
مورد لزوم  استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات         

 .به طور كامل

۴۶،۲۰۰مترمربع۱۰۰۲۰۱

تيرچه   سانتيمتر با    ۲۵اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
مصالح به  و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام            
مورد لزوم  استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات         

 .به طور كامل

۵۲،۳۰۰مترمربع۱۰۰۲۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
بتني سبكسقف.دهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

تيرچه   سانتيمتر با    ۳۰اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
مصالح به  و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام            
مورد لزوم  استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات         

 .به طور كامل

۶۱،۲۰۰مترمربع۱۰۰۲۰۳

تيرچه   سانتيمتر با    ۳۵اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
مصالح به  و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام            
مورد لزوم  استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات         

 .به طور كامل

۶۹،۵۰۰مترمربع۱۰۰۲۰۴

تيرچه   سانتيمتر با    ۴۰اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
مصالح به  و بلوك توخالي سفالي، شامل تهيه تمام            
مورد لزوم  استثناي ميل گرد، و همچنين تهيه تجهيزات         

 .به طور كامل

۷۸،۵۰۰مترمربع۱۰۰۲۰۵

در  اضافه بها به رديفهاي سقـف بتني با تيرچه و بلوك،           
فوندوله  تيرچه  (صورتي كه از تيرچه با كفشـك سفالي        

 .استفاده شود) اي

۱،۹۲۰مترمربع۱۰۰۳۰۱

تيرچه   سانتيمتر با    ۲۱اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
شامل تهيه  مشبـك فلزي سبـك و بلوك توخالي يتني         

وآرماتور و  تمام مصالح به استثناي تيرچه فلزي             
.كاملهمچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور

۳۹،۶۰۰مترمربع۱۰۰۴۰۱

تيرچه   سانتيمتر با    ۲۵اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
شامل تهيه  مشبـك فلزي سبـك و بلوك توخالي يتني         
آرماتور و  تمام مصالح به استثناي تيرچه فلزي و             

 .كامل همچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور 

۴۲،۵۰۰مترمربع۱۰۰۴۰۲

تيرچه   سانتيمتر با    ۳۰اجراي سقـف بتني به ضخامـت       
شامل تهيه  مشبـك فلزي سبـك و بلوك توخالي يتني         
آرماتور و  تمام مصالح به استثناي تيرچه فلزي و             
.كاملهمچنين تهيه تجهيزات مورد لزوم به طور

۴۸،۱۰۰مترمربع۱۰۰۴۰۳

 اضافه بها به رديفهاي سقـف سبـك با بلوك بتني در            
 .صورتي كه در تهيه بلوك از پوكه استفاده شده باشد

۶،۱۸۰مترمربع۱۰۰۴۰۴

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ريزي وشفته آجركاري.يازدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

آجر  ، به ابعاد    )سيليكاتي(آجركاري با آجر ماسه اهكي      
مالت  فشاري با ضخامـت يـك و نيم آجر و بيشتر و             

 .۱:۶ماسه سيمان 

۲۲۵،۵۰۰مترمكعـب۱۱۰۱۰۱

 ، به ابعاد     )سيليكاتي(آجر كاري باآجرماسه آهكي         
 آجرفشاري با ضخامـت يـك و نيم آجر و بيشتر و              

 .۱:۲:۸مالت باتارد 

۲۲۶،۰۰۰مترمكعـب۱۱۰۱۰۲

 ، به   )سيليكاتي(آجركاري با آجر ماسه آهكي              
 ابعادآجرفشاري باضخامـت يـك ونيم آجر و بيشتر و         

.۱:۳مالت ماسه آهـك 

۲۱۸،۰۰۰مترمكعـب۱۱۰۱۰۳

 ، به  )سيليكاتي(ديوار يـك آجره با آجر ماسه آهكي           
 .۱:۶ابعاد آجر فشاري و مالت ماسه سيمان 

۴۹،۵۰۰مترمربع۱۱۰۱۰۴

 ، به  )سيليكاتي(ديوار يـك آجره با آجر ماسه آهكي           
.۱:۲:۸ابعاد آجر فشاري با مالت، باتارد

۴۹،۷۰۰مترمربع۱۱۰۱۰۵

ابعاد  ، به   )سيليكاتي(ديوار يـك آجره باآجر ماسه آهكي       
.۱:۳آجر فشاري و مالت ماسه آهـك

۴۸،۱۰۰مترمربع۱۱۰۱۰۶

 ، به  )سيليكاتي(ديوار نيم آجره با آجرماسه آهكي            
 .۱:۶ابعادآجر فشاري و مالت ماسه سيمان 

۲۵،۳۰۰مترمربع۱۱۰۱۰۷

 ، به  )سيليكاتي(ديوار نيم آجره با آجرماسه آهكي            
.۱:۲:۸ابعادآجر فشاري و مالت باتارد

۲۵،۴۰۰مترمربع۱۱۰۱۰۸

ابعاد  ، به   )سيليكاتي(ديوار نيم آجره با آجر ماسه آهكي        
.۱:۳آجر فشاري و مالت ماسه آهـك

۲۴،۹۰۰مترمربع۱۱۰۱۰۹

ضخامـت  ، به   )سيليكاتي(تيغه آجري باآجر ماسه آهكي      
 . سانتيمتر، با مالت گچ و خاك۶ تا ۵

۱۴،۳۰۰مترمربع۱۱۰۱۱۰

و  آجركاري باآجر فشاري به ضخامـت يـك و نيم آجر          
.۱:۶بيشتر و مالت ماسه سيمان

۱۷۳،۰۰۰مترمكعـب۱۱۰۲۰۱

آجر  آجركاري با آجر فشاري به ضخامـت يـك و نيم           
.۱:۲:۸و بيشتر و مالت باتارد

۱۷۱،۵۰۰مترمكعـب۱۱۰۲۰۲

آجر  آجر كاري با آجر فشاري به ضخامـت يـك و نيم            
 .۱:۳و بيشتر و مالت ماسه آهـك 

۱۶۵،۵۰۰مترمكعـب۱۱۰۲۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ريزي وشفته آجركاري.يازدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  آجركاري با آجرفشاري به ضخامـت يـك و نيم آجر          
  كيلو آهـك      ۱۰۰(بيشتر با مالت گل آهـك             

 ).درمترمكعـب مالت

۱۵۷،۵۰۰مترمكعـب۱۱۰۲۰۴

ديوار يـك آجره باآجر فشاري و مالت ماسه سيمان
  ۱:۶. 

۳۸،۰۰۰مترمربع۱۱۰۲۰۵

.۱:۲:۸ديوار يـك آجره با آجر فشاري و مالت باتارد ۳۸،۱۰۰مترمربع۱۱۰۲۰۶
ديوار يـك آجره باآجر فشاري و مالت ماسه آهـك

  ۱:۳. 
۳۶،۶۰۰مترمربع۱۱۰۲۰۷

.۱:۶ديوار نيم آجره باآجر فشاري و مالت ماسه سيمان ۱۹،۴۰۰مترمربع۱۱۰۲۰۸
.۱:۲:۸ديوار نيم آجره باآجر فشاري و مالت باتارد ۱۹،۴۰۰مترمربع۱۱۰۲۰۹

۱۸،۸۰۰مترمربع۱۱۰۲۱۰ .۱:۳  ديوار نيم آجره باآجر فشاري و مالت ماسه آهـك 
.ديوار نيم آجره باآجرفشاري و مالت گچ و خاك ۱۹،۱۰۰مترمربع۱۱۰۲۱۱

فشاري   سانتيمتر، باآجر    ۶ تا ۵تيغه آجري به ضخامـت     
 .و مالت گچ و خاك

۱۰،۸۰۰مترمربع۱۱۰۲۱۲

به  ، با آجر فشاري     )طاق ضربي   (طاق زني بين تيرآهن     
. سانتيمتر با مالت گچ و خاك۶ تا ۵ضخامـت 

۱۱،۱۰۰مترمربع۱۱۰۳۰۱

به  ، با آجر فشاري     )طاق ضربي (طاق زني بين تيرآهن     
.۱:۵ضخامـت نيم آجر، با مالت ماسه سيمان

۰مترمربع۱۱۰۳۰۲

به  ، با آجر فشاري     )طاق ضربي (طاق زني بين تيرآهن     
 .ضخامـت نيم آجر، با مالت گچ و خاك

۱۹،۰۰۰مترمربع۱۱۰۳۰۳

به  ، با آجر فشاري     )طاق ضربي (طاق زني بين تيرآهن     
.۱:۵ضخامـت يـك آجر و بيشتر، با مالت ماسه سيمان

۰مترمكعـب۱۱۰۳۰۴

به  ، با آجر فشاري     )طاق ضربي (طاق زني بين تيرآهن     
.ضخامـت يـك آجر و بيشتر، با مالت گچ و خاك

۱۹۲،۵۰۰مترمكعـب۱۱۰۳۰۵

.دوغاب ريزي روي طاق آجري با دوغاب سيمان ۹۳۰مترمربع۱۱۰۳۰۶
۸۲۰مترمربع۱۱۰۳۰۷ .دوغاب ريزي روي طاق آجري با دوغاب گچ

 اضافه بهاي سقـف سازي آجري به صورت آهن گم           
.براي نماي آجري ، نسبـت به رديفهاي طاق زني

۶،۶۳۰مترمربع۱۱۰۳۰۸

ضخامـت  به  )  آجر تيغه اي  (آجر كاري با بلوك سفالي      
.۱:۶ سانتيمتر و مالت ماسه سيمان۱۱ تا۸

۲۳۹،۵۰۰مترمكعـب۱۱۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ريزي وشفته آجركاري.يازدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ضخامـت  به  )  آجر تيغه اي  (آجر كاري با بلوك سفالي      
 .۱:۶   سانتيمتر و مالت ماسه سيمان ۲۲ تا ۱۲

۲۳۱،۵۰۰مترمكعـب۱۱۰۴۰۲

 به ضخامـت  )  آجر تيغه اي  (آجركاري با بلوك سفالي     
.۱:۶ سانتيمتر و مالت ماسه سيمان۲۲بيـش از 

۲۲۷،۵۰۰مترمكعـب۱۱۰۴۰۳

 آجر كاري با آجر ماشيني سوراخ دار به ابعاد آجر               
مالت  فشاري به ضخامـت يـك و نيم آجر و بيشتر، با            

 .۱:۶ماسه سيمان 

۲۳۱،۵۰۰مترمكعـب۱۱۰۵۰۱

آجر  ديوار يـك آجره با آجر ماشيني سوراخدار به ابعاد          
.۱:۶فشاري، با مالت ماسه سيمان

۵۰،۸۰۰مترمربع۱۱۰۵۰۲

 ديوار نيم آجره با آجر ماشيني سوراخدار به ابعاد آجر           
 .۱:۶فشاري، با مالت ماسه سيمان 

۲۶،۰۰۰مترمربع۱۱۰۵۰۳

ماشيني   سانتيمتر با آجر     ۶ تا   ۵تيغه آجري به ضخامـت     
.و خاكسوراخدار به ابعاد آجر فشاري، با مالت گچ

۱۵،۰۰۰مترمربع۱۱۰۵۰۴

 به ابعاد  )  سفال(نماچيني با آجر ماشيني سوراخدار         
آجرفشاري به صورت نيم آجره و مالت ماسه سيمان

۱:۶.  

۶۱،۳۰۰مترمربع۱۱۰۶۰۱

ضخامـت  به  )  سفال(نماچيني با آجرماشيني سوراخدار     
مالت ماسه   سانتيمتر، به صورت نيم آجره و          ۴حدود  
  .۱:۶سيمان 

۷۵،۵۰۰مترمربع۱۱۰۶۰۲

 به ضخامـت  )  سفال(نماچيني باآجرماشيني سوراخدار    
  سانتيمتر، به صورت نيم آجره و مالت ماسه           ۳حدود  
  .۱:۶سيمان 

۹۲،۲۰۰مترمربع۱۱۰۶۰۳

به صورت  نما چيني با آجر قزاقي، به ابعاد آجر فشاري،          
 .۱:۶نيم آجره و مالت ماسه سيمان

۵۱،۸۰۰مترمربع۱۱۰۷۰۱

سانتيمتر،    ۴نماچيني با آجر قزاقي، به ضخامـت حدود         
  .۱:۶  به صورت نيم آجره و مالت ماسه سيمان 

۶۴،۸۰۰مترمربع۱۱۰۷۰۲

  ۳نما چيني با آجر قزاقي ، به ضخامـت حدود                  
۱:۶   سانتيمتر، به صورت نيم آجره و مالت ماسه سيمان           

. 

۷۹،۳۰۰مترمربع۱۱۰۷۰۳

با  اضافه بهاي نماسازي نسبـت به رديفهاي آجرچيني          
.آجرفشاري ، آجر ماسه آهكي و آجر ماشيني

۷،۶۴۰مترمربع۱۱۰۸۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ريزي وشفته آجركاري.يازدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

با  اضافه بهاي نماسازي نسبـت به رديفهاي آجر چيني          
 آجرفشاري ، درصورتي كه در نما از آجر سفال                

.سوراخدار ماشيني به ابعاد آجر فشاري استفاده شود

۲۰،۳۰۰مترمربع۱۱۰۸۰۲

با  اضافه بهاي نماسازي نسبـت به رديفهاي آجر چيني          
سفال  آجر ماسه آهكي، در صورتي كه در نما از آجر             

.شودسوراخدار ماشيني به ابعاد آجر فشاري استفاده

۱۲،۳۰۰مترمربع۱۱۰۸۰۳

با  اضافه بهاي نما سازي نسبـت به رديفهاي آجر چيني          
به  آجر فشاري، در صورتي كه در نما از آجر قزاقي،              

.ابعاد آجر فشاري استفاده شود

۲۱،۲۰۰مترمربع۱۱۰۸۰۴

 اضافه بهاي نما سازي به رديفهاي آجر چيني با آجر             
 ماسه آهكي، در صورتي كه در نما از آجر قزاقي، به              

.ابعادآجر فشاري استفاده شود

۱۳،۹۰۰مترمربع۱۱۰۸۰۵

نمودن  اضافه بها به رديفهاي نماچيني بابـت آب ساب          
 .آجر

۱۱،۷۰۰مترمربع۱۱۰۸۰۶

كشويي  اضافه بها به رديفهاي نما چيني بابـت تراش و           
 .نمودن آجر

۹،۱۷۰مترمربع۱۱۰۸۰۷

به  اضافه بها به رديفهاي نماچيني، در صورتي كه آجرها          
قابل  اندازه گيري روي سطح      (صورت هره چيده شود     

 ).رويـت

۱۵،۸۰۰مترمربع۱۱۰۸۰۸

به  اضافه بهاي ديوار چيني به صورت ديوار دو جداره،           
چيده  ازاي هر متر مربع ديوار دو جداره كه هم زمان              

 .شود

۱،۴۷۰مترمربع۱۱۰۸۰۹

آب  اضافه بها براي هر نوع آجر كاري كه در پايين تراز            
موتوري  انجام شود و آبكشي حين انجام كار با تلمبه            

 .الزامي باشد

۱۶،۱۰۰مترمكعـب۱۱۰۸۱۰

چاه  اضافه بها به هر نوع آجر كاري، براي كار در داخل            
.طوليا قنات يا مجاري زيرزميني در هر عمق و به هر

۶۷،۴۰۰مترمكعـب۱۱۰۸۱۱

شكفته   كيلوگرم آهـك    ۱۵۰شفته ريزي با خاك محل و       
 .در مترمكعـب شفته

۳۸،۸۰۰مترمكعـب۱۱۰۹۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ريزي وشفته آجركاري.يازدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

خارج  شفته ريزي با خاك تهيه شده مناسـب شن دار از           
شكفته در   كيلوگرم آهـك     ۱۵۰محل به هر فاصله، با     

 .مترمكعـب شفته

۶۵،۴۰۰مترمكعـب۱۱۰۹۰۲

و  ، براي اضافه كردن شن      ۱۱۰۹۰۱اضافه بها به رديـف     
محل  ماسه، به اندازه هر ده درصد كه به حجم خاك              

 .اضافه شود

۵،۵۱۰مترمكعـب۱۱۰۹۰۳

 ، براي  ۱۱۰۹۰۲ و    ۱۱۰۹۰۱اضافه بها به رديفهاي        
  كيلو گرم آهـك شكفته در مترمكعـب        ۵۰افزايـش هر 

. كيلو به تناسـب محاسبه مي شود۵۰كسر. شفته

۷،۴۰۰مترمكعـب۱۱۰۹۰۴

كاهـش  ، براي   ۱۱۰۹۰۲ و   ۱۱۰۹۰۱كسربها به رديفهاي    
    مكعــب   كيلو گرم، آهـك شكفته در متر            ۵۰هر  

.شودميتناسـب محاسبه كيلو به۵۰    كسر. شـفته

-۷،۴۰۰مترمكعـب۱۱۰۹۰۵

  ۱۰با سطح مقطع تا      )  دوغابي(نماچيني با آجر پالك      
 ، شامل   ۱:۵سانتيمتر مربع بامالت ماسه سيمان             

.دوغاب ريزي درپشـت آجر

۴۳،۵۰۰مترمربع۱۱۱۰۰۱

از  با سطح مقطع بيش     )  دوغابي(نماچيني با آجر پالك     
 ، شامل  ۱:۵ سانتيمتر مربع بامالت ماسه سيمان           ۱۰

.دوغاب ريزي درپشـت آجر

۵۴،۵۰۰مترمربع۱۱۱۰۰۲

۵





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چيني وبلوك ساخته پيشبتن.دوازدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

مقطع  تهيه ونصـب جدولهاي بتني پيـش ساخته باسطح        
سيمان   كيلوگرم    ۲۵۰ مترمربع بابتن به عيار       ۰۵/۰تا

.۱:۵درمترمكعـب ومالت ماسه سيمان

۴۳۸،۵۰۰مترمكعـب۱۲۰۱۰۱

 تهيه و نصـب جدولهاي بتني پيـش ساخته با سطح            
۲۵۰عيار   مترمربع با بتن به      ۱/۰ تا   ۰۵/۰مقطع بيـش از    

ماسه سيمان  كيلو گرم سيمان در مترمكعـب و مالت          
۱:۵. 

۳۷۰،۰۰۰مترمكعـب۱۲۰۱۰۲

 تهيه و نصـب جدولهاي بتني پيـش ساخته با سطح            
  كيلو  ۲۵۰ متر مربع با بتن به عيار       ۱/۰مقطع بيـش از    

.۱:۵گرم سيمان در متر مكعـب و مالت ماسه سيمان

۲۹۸،۵۰۰مترمكعـب۱۲۰۱۰۳

 ، با  )مسلح(تهيه و نصـب دال بتني پيـش ساخته             
  كيلو سيمان در متر مكعـب، براي درپوش           ۳۰۰عيار

.مترنهرها و يا به عنوان پل روي جويها به دهانه تا يـك

۳۳۹،۰۰۰مترمكعـب۱۲۰۲۰۱

سانتيمتر،    ۱۰تهيه و نصـب لوله سيماني، به قطر داخلي         
.مكعـب بتن كيلو سيمان در متر۳۰۰با بتن به عيار

۱۵،۹۰۰مترطول۱۲۰۳۰۱

سانتيمتر،    ۱۵تهيه و نصـب لوله سيماني، به قطر داخلي         
 .مكعـب بتن  كيلو سيمان در متر ۳۰۰با بتن به عيار

۱۶،۶۰۰مترطول۱۲۰۳۰۲

سانتيمتر،    ۲۰تهيه و نصـب لوله سيماني، به قطر داخلي         
.مكعـب بتن كيلو سيمان در متر۳۰۰با بتن به عيار

۲۰،۶۰۰مترطول۱۲۰۳۰۳

سانتيمتر،    ۲۵تهيه و نصـب لوله سيماني، به قطر داخلي         
.مكعـب بتن كيلو سيمان در متر۳۰۰با بتن به عيار

۲۵،۲۰۰مترطول۱۲۰۳۰۴

  سانتيمتر و   ۳۰تهيه و نصـب لوله بتني به قطر داخلي          
در   كيلو سيمان    ۳۰۰ سانتيمتر، با بتن به عيار     ۶ضخامـت  

 .متر مكعـب بتن

۳۶،۹۰۰مترطول۱۲۰۳۰۵

  سانتيمتر و   ۴۰تهيه و نصـب لوله بتني به قطر داخلي          
در   كيلو سيمان    ۳۰۰ سانتيمتر، با بتن به عيار     ۶ضخامـت  

 .مترمكعـب بتن

۴۳،۴۰۰مترطول۱۲۰۳۰۶

  سانتيمتر و   ۵۰تهيه و نصـب لوله بتني به قطر داخلي          
در   كيلو سيمان    ۳۰۰ سانتيمتر، با بتن به عيار     ۶ضخامـت  

 .متر مكعـب بتن

۵۰،۸۰۰مترطول۱۲۰۳۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چيني وبلوك ساخته پيشبتن.دوازدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  سانتيمتر و   ۶۰تهيه و نصـب لوله بتني به قطر داخلي          
در   كيلو سيمان    ۳۰۰ سانتيمتر، با بتن به عيار     ۸ضخامـت  

 .متر مكعـب بتن

۵۷،۴۰۰مترطول۱۲۰۳۰۸

  ۶۰تهيه و نصـب لوله بتني مسلح، به قطر داخلي               
كيلو    ۳۰۰ سانتيمتر با بتن به عيار     ۸سانتيمتر و ضخامـت    

.سيمان در متر مكعـب بتن

۵۸،۲۰۰مترطول۱۲۰۳۰۹

  ۸۰تهيه و نصـب لوله بتني مسلح، به قطر داخلي               
  ۳۰۰ سانتيمتر با بتن به عيار      ۱۰سانتيمتر و ضخامـت     

.كيلو سيمان در متر مكعـب بتن

۷۸،۰۰۰مترطول۱۲۰۳۱۰

  متر و   ۱تهيه و نصـب لوله بتني مسلح، به قطر داخلي           
  كيلو سيمان   ۳۰۰ سانتيمتر با بتن به عيار      ۱۰ضخامـت  

 .در متر مكعـب بتن

۹۲،۹۰۰مترطول۱۲۰۳۱۱

متشكل  تهيه و نصـب كولهاي بتني مسلح پيـش ساخته         
قناتها با بتن  از سه قطعه در هر عمق، به منظور تحكيم           

بتن و با مقطع   كيلو سيمان در متر مكعـب        ۳۰۰به عيار   
سانتيمتر، با پر كردن    ۸۰×۱۲۰تخم مرغي به ابعاد حدود    

 .پشـت كول

۱۷۱،۵۰۰مترطول۱۲۰۴۰۱

بنايي با بلوك سيماني توخالي و مالت ماسه سيمان
۱:۵. 

۱۶۵،۰۰۰مترمكعـب۱۲۰۵۰۱

 بنايي با بلوك سيماني تو خالي كـف پر و مالت ماسه            
 .۱:۵سيمان 

۱۵۱،۵۰۰مترمكعـب۱۲۰۵۰۲

  ۲۰بنايي با بلوك سيماني تو خالي به ضخامـت حدود         
 .۱:۵سانتيمتر و مالت ماسه سيمان 

۳۴،۱۰۰مترمربع۱۲۰۵۰۳

 بنايي با بلوك سيماني توخالي كـف پر به ضخامـت            
.۱:۵ سانتيمتر و مالت ماسه سيمان۲۰حدود

۳۶،۸۰۰مترمربع۱۲۰۵۰۴

  ۱۰بنايي با بلوك سيماني تو خالي به ضخامـت حدود         
.۱:۵سانتيمتر و مالت ماسه سيمان

۱۸،۵۰۰مترمربع۱۲۰۵۰۵

 بنايي با بلوك سيماني توخالي كـف پر به ضخامـت            
 .۱:۵ سانتيمتر و مالت ماسه سيمان ۱۰حدود 

۱۹،۹۰۰مترمربع۱۲۰۵۰۶

ماسه  بنايي باآجر سيماني به ابعاد آجر فشاري و مالت           
. آجر و بيشتر۵/۱، به ضخامـت۱:۵سيمان 

۰مترمكعـب۱۲۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چيني وبلوك ساخته پيشبتن.دوازدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 بنايي باآجر سيماني به ابعادآجر فشاري، براي                
 ديوارسازي به ضخامـت يـك آجر با مالت ماسه             

 .۱:۵سيمان 

۰مترمربع۱۲۰۶۰۲

 بنايي با آجر سيماني به ابعاد آجر فشاري، براي ديوار            
 .۱:۵سازي به ضخامـت نيم آجر با مالت ماسه سيمان 

۰مترمربع۱۲۰۶۰۳

مالت  پر كردن حفره هاي بلوكهاي سيماني تو خالي با           
بلوك   به ازاي هر متر مكعـب حجم          ۱:۵ماسه سيمان   

 .چيني

۷۳،۲۰۰مترمكعـب۱۲۰۷۰۱

آب  اضافه بها به رديفهاي بلوك چيني كه در پايين تراز           
اجراي  انجام شود و استفاده از تلمبه موتوري حين             

 .عمليات الزامي باشد

۱۱،۰۰۰مترمكعـب۱۲۰۷۰۲

.اضافه بهاي نما چيني با بلوك سيماني ۳،۹۳۰مترمربع۱۲۰۷۰۳
.فشارياضافه بهاي نماچيني باآجر سيماني به ابعاد آجر ۰مترمربع۱۲۰۷۰۴

بتن(   بنايي با بلوكهاي بتني پيـش ساخته از بتن سبـك           
۱۰تا   به ضخامـت      ۱:۵بامالت ماسه سيمان      )  گازي

 .سانتيمتر

۲۳،۹۰۰مترمربع۱۲۰۸۰۱

بتن(   بنايي با بلوكهاي بتني پيـش ساخته از بتن سبـك           
بيشتر از   به ضخامـت    ۱:۵با مالت ماسه سيمان     )  گازي
. سانتيمتر۱۵ سانتيمتر تا ۱۰

۳۴،۰۰۰مترمربع۱۲۰۸۰۲

بتن(   بنايي با بلوكهاي بتني پيـش ساخته از بتن سبـك           
بيشتر از   به ضخامـت    ۱:۵بامالت ماسه سيمان    )  گازي
. سانتيمتر۲۰ سانتيمتر تا۱۵

۴۲،۹۰۰مترمربع۱۲۰۸۰۳

بتن(   بنايي با بلوكهاي بتني پيـش ساخته از بتن سبـك           
بيشتر از   به ضخامـت    ۱:۵بامالت ماسه سيمان    )  گازي
. سانتيمتر۲۵ سانتيمتر تا ۲۰

۵۲،۱۰۰مترمربع۱۲۰۸۰۴

بتن(   بنايي با بلوكهاي بتني پيـش ساخته از بتن سبـك           
بيشتر از   به ضخامـت    ۱:۵بامالت ماسه سيمان    )  گازي
. سانتيمتر۳۰ سانتيمتر تا۲۵

۶۰،۴۰۰مترمربع۱۲۰۸۰۵

بتني  تهيه مصالح و اجراي كامل كف سازي با بلوكهاي           
ماسه ريزي و  به اشكال مختلف به هر رنگ همراه با            

 .كوبيدن

۳۷،۸۰۰مترمربع۱۲۰۹۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چيني وبلوك ساخته پيشبتن.دوازدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

دانه  بنايي با بلوك سيماني توخالي كف پر تهيه شده با            
مالت   سانتيمتر با    ۱۰، به ضخامت تا       رس منبسط شده  

 .۱:۵ماسه و سيمان 

۲۲،۱۰۰مترمربع۱۲۱۰۰۱

 بنايي با بلوك سيماني توخالي كف پر تهيه شده بادانه           
  سانتيمتر با   ۱۵رس منبسط شده، به ضخامت حدود         

.۱:۵مالت ماسه و سيمان 

۲۹،۲۰۰مترمربع۱۲۱۰۰۲

 بنايي با بلوك سيماني توخالي كف پر تهيه شده بادانه           
  سانتيمتر با   ۲۰، به ضخامت حدود          رس منبسط شده  

.۱:۵مالت ماسه و سيمان 

۴۴،۲۰۰مترمربع۱۲۱۰۰۳

۴





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
رطوبتي كاريعايق.سيزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.عايق كاري رطوبتي با يـك قشر اندود قير ۳،۰۱۰مترمربع۱۳۰۱۰۱
 عايق كاري رطوبتي با دو قشراندود قير و يـك اليه             

.گوني براي سطوح حمامها، توالتها و روي پي ها
۱۰،۵۰۰مترمربع۱۳۰۱۰۲

 عايق كاري رطوبتي با دو قشر اندود قير و يـك اليه             
 .گوني براي ساير سطوح

۹،۷۰۰مترمربع۱۳۰۱۰۳

 عايق كاري رطوبتي با سه قشر اندود قير و دو اليه               
.گوني براي سطوح حمامها، توالتها و روي پي ها

۱۷،۳۰۰مترمربع۱۳۰۱۰۴

 عايق كاري رطوبتي با سه قشر اندود قير و دو اليه               
.گوني براي ساير سطوح

۱۶،۰۰۰مترمربع۱۳۰۱۰۵

 عايق كاري رطوبتي با چهار قشر اندود قير و سه اليه             
 .گوني براي سطوح حمامها، توالتها و روي پي ها

۲۴،۶۰۰مترمربع۱۳۰۱۰۶

 عايق كاري رطوبتي باچهارقشر اندود قير و سه اليه            
.گوني براي ساير سطوح

۲۳،۵۰۰مترمربع۱۳۰۱۰۷

 عايق كاري رطوبتي، با عايق پيـش ساخته درجه يـك          
۳   متشكل از قير و الياف پلي استر و تيشو به ضخامـت            

 ميليمتر، به انضمام قشرآستر براي سطوح حمامها،            
 .توالـت ها و روي پي ها

۱۳،۸۰۰مترمربع۱۳۰۲۰۱

 عايق كاري رطوبتي، با عايق پيـش ساخته درجه يـك          
۳   متشكل از قير و الياف پلي استر و تيشو به ضخامـت            

 .ميليمتر، به انضمام قشرآستر براي ساير سطوح

۱۳،۰۰۰مترمربع۱۳۰۲۰۲

 عايق كاري رطوبتي، با عايق پيـش ساخته درجه يـك          
۴   متشكل از قير و الياف پلي استر و تيشو به ضخامـت            

 ميليمتر، به انضمام قشرآستر براي سطوح حمامها،            
.توالـت ها و روي پي ها

۱۵،۵۰۰مترمربع۱۳۰۲۰۳

 عايق كاري رطوبتي، با عايق پيـش ساخته درجه يـك          
۴   متشكل از قير و الياف پلي استر و تيشو به ضخامـت            

.ميليمتر، به انضمام قشرآستر براي ساير سطوح

۱۴،۷۰۰مترمربع۱۳۰۲۰۴

با  تهيه و ريختن قشر رويه محافظ عايق پيـش ساخته،           
بامها  مايع مخصوص به رنگهاي مختلـف، براي سطوح        

پوششها  و محلهايي كه روي عايق، آسفالـت يا ساير            
 .انجام نمي شود

۲،۰۰۰مترمربع۱۳۰۲۰۵

١





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حرارتي كاري عايق.چهاردهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به ضخامـت
  كيلو گرم در متر     ۱۸ ميليمتر و به وزن مخصوص        ۳۰   

 .مكعـب

۰مترمربع۱۴۰۱۰۱

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به ضخامـت
  كيلو گرم در متر     ۱۸ ميليمتر و به وزن مخصوص        ۵۰   

 .مكعـب

۰مترمربع۱۴۰۱۰۲

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به ضخامـت
  كيلو گرم در متر     ۱۸ ميليمتر و به وزن مخصوص        ۷۵   

 .مكعـب

۰مترمربع۱۴۰۱۰۳

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به ضخامـت
  كيلو گرم در متر     ۲۴ ميليمتر و به وزن مخصوص        ۳۰   

 .مكعـب

۱۰،۶۰۰مترمربع۱۴۰۱۰۴

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به ضخامـت
  كيلو گرم در متر     ۲۴ ميليمتر و به وزن مخصوص        ۵۰   

 .مكعـب

۱۷،۰۰۰مترمربع۱۴۰۱۰۵

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به ضخامـت
  كيلوگرم در متر    ۲۴ ميليمتر و به وزن مخصوص        ۷۵   

 .مكعـب

۲۴،۹۰۰مترمربع۱۴۰۱۰۶

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به ضخامـت
  كيلو گرم در متر     ۳۰ ميليمتر و به وزن مخصوص        ۲۵   

 .مكعـب

۱۰،۱۰۰مترمربع۱۴۰۱۰۷

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به ضخامـت
  كيلو گرم در متر     ۳۰ ميليمتر و به وزن مخصوص        ۴۰   

 .مكعـب

۱۵،۰۰۰مترمربع۱۴۰۱۰۸

عايق كاري حرارتي با عايق پشم شيشه به ضخامـت
  كيلو گرم در متر     ۳۰ ميليمتر و به وزن مخصوص        ۵۰   

 .مكعـب

۱۸،۱۰۰مترمربع۱۴۰۱۰۹

 ، در  ۱۴۰۱۰۹ تا    ۱۴۰۱۰۱اضافه بها به رديـف هاي        
 صورتي كه از عايق پشم شيشه با روكـش كاغذ                

 .كرافـت استفاده شود

۱،۷۱۰مترمربع۱۴۰۲۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
حرارتي كاري عايق.چهاردهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

صورتي  ، در   ۱۴۰۱۰۹ تا   ۱۴۰۱۰۱اضافه بها به رديفهاي     
استفاده  كه از عايق پشم شيشه با روكـش آلومينيومي           

 .شود

۲،۸۴۰مترمربع۱۴۰۲۰۲

 عايق كاري حرارتي با عايق پشم سنـگ يـك طرف            
 . ميليمتر۵۰آلومينيومي مسلح، به ضخامـت 

۰مترمربع۱۴۰۳۰۱

 عايق كاري حرارتي با عايق پشم سنـگ يـك طرف            
. ميليمتر۷۵آلومينيومي مسلح، به ضخامـت

۰مترمربع۱۴۰۳۰۲

 عايق كاري حرارتي با عايق پشم سنـگ يـك طرف            
. ميليمتر۵۰كاغذ كرافـت، به ضخامـت

۱۵،۶۰۰مترمربع۱۴۰۳۰۳

 عايق كاري حرارتي با عايق پشم سنـگ يـك طرف            
 . ميليمتر۷۵كاغذ كرافـت، به ضخامـت 

۰مترمربع۱۴۰۳۰۴

 عايق كاري حرارتي با عايق پشم سنـگ يـك طرف            
. ميليمتر۵۰توري گالوانيزه، به ضخامـت

۵۸،۴۰۰مترمربع۱۴۰۳۰۵

 عايق كاري حرارتي با عايق پشم سنـگ يـك طرف            
. ميليمتر۷۵توري گالوانيزه، به ضخامـت

۸۰،۶۰۰مترمربع۱۴۰۳۰۶

 عايق كاري حرارتي با عايق پشم سنـگ يـك طرف            
 . ميليمتر۱۰۰توري گالوانيزه، به ضخامـت 

۱۰۲،۵۰۰مترمربع۱۴۰۳۰۷

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سيمان آزبست كارهاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و نصـب ورقهاي صاف آزبسـت سيمان به               
كاذب   ميليمتر، براي پوشـش سقـف      ۶ضخامـت حدود   

.با برشهاي الزم به ابعاد مختلـف

۲۹،۹۰۰مترمربع۱۵۰۱۰۱

 تهيه و نصـب ورقهاي صاف آزبسـت سيمان به               
  ميليمتر، براي پوشـش سقـف كاذب با          ۸ضخامـت  

.برشهاي الزم به ابعاد مختلـف

۳۵،۶۰۰مترمربع۱۵۰۱۰۲

 تهيه و نصـب ورقهاي صاف آزبسـت سيمان به               
  ميليمتر، براي پوشـش سقـف كاذب با        ۱۰ضخامـت  

.برشهاي الزم به ابعاد مختلـف

۴۳،۳۰۰مترمربع۱۵۰۱۰۳

 تهيه و نصـب ورقهاي صاف آزبسـت سيمان به               
  ميليمتر، براي پوشـش سقـف كاذب با        ۱۲ضخامـت  

.برشهاي الزم به ابعاد مختلـف

۵۰،۷۰۰مترمربع۱۵۰۱۰۴

 تهيه و نصـب ورقهاي صاف آزبسـت سيمان به               
نماها   ميليمتر، براي پوشـش سطوح قايم و        ۶ضخامـت  

دودكـش  با برشهاي الزم به ابعاد مختلـف و تعبيه محل          
 .و هواكـش

۳۲،۹۰۰مترمربع۱۵۰۲۰۱

 تهيه و نصـب ورقهاي صاف آزبسـت سيمان به               
نماها   ميليمتر، براي پوشـش سطوح قايم و        ۸ضخامـت  

دودكـش  با برشهاي الزم به ابعاد مختلـف و تعبيه محل          
 .و هواكـش

۳۸،۸۰۰مترمربع۱۵۰۲۰۲

 تهيه و نصـب ورقهاي صاف آزبسـت سيمان به               
  ميليمتر، براي پوشـش سطوح قايم و          ۱۰ضخامـت  

 نماها با برشهاي الزم به ابعاد مختلـف و تعبيه محل             
 .دودكـش و هواكـش

۴۶،۵۰۰مترمربع۱۵۰۲۰۳

 تهيه و نصـب ورقهاي صاف آزبسـت سيمان به               
  ميليمتر، براي پوشـش سطوح قايم و          ۱۲ضخامـت  

 نماها با برشهاي الزم به ابعاد مختلـف و تعبيه محل             
 .دودكـش و هواكـش

۵۴،۱۰۰مترمربع۱۵۰۲۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سيمان آزبست كارهاي.پانزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

طول  تهيه و نصـب ورقهاي موجدار آزبسـت سيمان با          
سطوح   ميليمتر براي پوشـش روي        ۱۷۵موج حدود    

 شيبدار با هم پوشاني الزم و برش، تعبيه محل                 
.بنديدودكـش، هواكـش و مصالح موردنياز براي آب

۲۲،۸۰۰مترمربع۱۵۰۳۰۱

طول  تهيه و نصـب ورقهاي موجدارآزبسـت سيمان با         
سطوح   ميليمتر براي پوشـش روي        ۱۷۵موج حدود    

دودكـش،  قايم با هم پوشاني الزم و برش، تعبيه محل           
 .بندي هواكـش و مصالح موردنياز براي آب 

۲۵،۰۰۰مترمربع۱۵۰۳۰۲

 به )  آردواز(تهيه و نصـب ورقهاي آزبسـت سيمان          
با   ميليمتر،   ۸/۳ سانتيمتر و ضخامـت حدود      ۳۰×۶۰ابعاد

 هم پوشاني دو سوم سطح هر اردواز، براي پوشـش            
و  روي سطوح شيبدار، تعبيه محل دودكـش و هواكـش         

.همچنين مصالح الزم براي آب بندي

۶۰،۸۰۰مترمربع۱۵۰۴۰۱

 به )  آردواز(تهيه و نصـب ورقهاي آزبسـت سيمان          
با   ميليمتر،   ۸/۳ سانتيمتر و ضخامـت حدود      ۳۰×۲۰ابعاد

 هم پوشاني دو سوم سطح هر اردواز، براي پوشـش            
و  روي سطوح شيبدار، تعبيه محل دودكـش و هواكـش         

.همچنين مصالح الزم براي آب بندي

۷۸،۴۰۰مترمربع۱۵۰۴۰۲

 به )  آردواز(تهيه و نصـب ورقهاي آزبسـت سيمان          
  ميليمتربا  ۸/۳ سانتيمتر و ضخامـت حدود       ۳۰×۶۰ابعاد

 هم پوشاني دو سوم سطح هر اردواز، براي پوشـش            
 روي سطوح قايم و يا پيشاني نماها و تعبيه محل                
 دودكـش، هواكـش و همچنين مصالح الزم براي آب          

 .بندي

۶۷،۲۰۰مترمربع۱۵۰۴۰۳

 به )  آردواز(تهيه و نصـب ورقهاي آزبسـت سيمان          
  ميليمتربا  ۸/۳ سانتيمتر و ضخامـت حدود       ۳۰×۲۰ابعاد

 هم پوشاني دو سوم سطح هر اردواز، براي پوشـش            
 روي سطوح قايم و يا پيشاني نماها و تعبيه محل                
 دودكـش، هواكـش و همچنين مصالح الزم براي آب          

 .بندي

۹۸،۸۰۰مترمربع۱۵۰۴۰۴

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سبك فوالدي كارهاي.شانزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

يا  با  (تهيه، ساخـت و نصـب چهارچوب فلزي از ورق         
وجاسازيها و  ، با شاخكهاي اتصالي مربوط      )بدون كتيبه 

.تقويتهاي الزم براي قفل و لوال

۴،۳۷۰كيلوگرم۱۶۰۱۰۱

 تهيه، ساخـت و نصـب در و پنجره آهني از نبشي،              
و  سپري، ناوداني، ميل گرد ورق و مانند آن، با جاسازي           

 دستمزد نصـب يراق آالت همراه با جوشكاري و             
 .ساييدن الزم

۴،۸۱۰كيلوگرم۱۶۰۱۰۲

 تهيه، ساخـت و نصـب حفاظ، نرده و نرده بان و               
 قابسازي فلزي كـف پله ها از نبشي، سپري، ناوداني و           

نصـب  ميل گرد ورق و مانندآن، با جاسازي و دستمزد           
 .الزم يراق آالت همراه با جوشكاري و ساييدن 

۴،۷۴۰كيلوگرم۱۶۰۱۰۳

 تهيه، ساخـت و نصـب چهارچوب، در و پنجره آهني          
 از پروفيلهاي تو خالي، با جاسازي و دستمزد نصـب           

 .يراق آالت همراه با جوشكاري وساييدن الزم

۵،۰۲۰كيلوگرم۱۶۰۱۰۴

 تهيه، ساخـت و نصـب حفاظ نرده و نرده بان و                
تو  قابسازي فلزي كـف پله ها از لوله سياه و پروفيلهاي           

همراه با  خالي، باجا سازي و دستمزد نصـب يراق آالت         
.جوشكاري وساييدن الزم

۴،۶۵۰كيلوگرم۱۶۰۱۰۵

 تهيه و نصـب ريل و قرقره براي درها و پنجره هاي              
 .كشويي آهني

۲۳،۰۰۰كيلوگرم۱۶۰۱۰۶

از  تهيه، ساخـت و نصـب دريچه و درپوش هاي آهني           
 ورق ساده ياآجدار، سپري، نبشي، تسمه و ساير               

 .پروفيلهاي الزم

۵،۱۹۰كيلوگرم۱۶۰۲۰۱

كانالها،  تهيه و نصـب دريچه هاي چدني حوضچه ها يا          
 .يا كارهاي مشابه آن

۲،۶۱۰كيلوگرم۱۶۰۲۰۲

 تهيه، برشكاري، جوشكاري، فرم دادن، ساييدن و            
 نصـب ورقهاي آهن، به منظور پوشـش سطوح ستون         

.ها، تيرها كـف پنجره ها و مانند آن

۵،۴۰۰كيلوگرم۱۶۰۲۰۳

سپري،  تهيه مصالح و زيرسازي سقفهاي كاذب بانبشي،        
 .ميل گرد و مانند آن

۴،۵۰۰كيلوگرم۱۶۰۲۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سبك فوالدي كارهاي.شانزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه، ساخـت و كارگذاري پايه يا دستـك فلزي از،            
نصـب  نبشي، سپري، ناوداني، تيرآهن و مانند آن، براي         

.مشابه آنسيم خاردار يا تور سيمي و ساير كارهاي

۴،۴۷۰كيلوگرم۱۶۰۲۰۵

 تهيه، ساخـت و كارگذاري پايه يا دستـك فلزي از             
 قوطي يا لوله سياه، براي نصـب سيم خاردار يا تور             

.سيمي و ساير كارهاي مشابه آن

۴،۵۷۰كيلوگرم۱۶۰۲۰۶

 تهيه، ساخـت و كارگذاري پايه يا دستـك فلزي از،            
و  لوله گالوانيزه، براي نصـب سيم خاردار يا تور سيمي          

.ساير كارهاي مشابه آن

۵،۷۹۰كيلوگرم۱۶۰۲۰۷

 تهيه مصالح و پوشـش سقـف، باورق سفيد گالوانيزه          
 .صاف، با تمام وسايل و لوازم نصـب

۶،۷۲۰كيلوگرم۱۶۰۳۰۱

 تهيه مصالح و پوشـش سقـف با ورق سفيد گالوانيزه           
.كركره اي، با تمام وسايل و لوازم نصـب

۶،۶۶۰كيلوگرم۱۶۰۳۰۲

 تهيه مصالح و پوشـش سقـف با ورق سفيد گالوانيزه           
.ذوزنقه، با تمام وسايل و لوازم نصـب

۶،۶۶۰كيلوگرم۱۶۰۳۰۳

صورتي  ، در   ۱۶۰۳۰۳ تا   ۱۶۰۳۰۱اضافه بها به رديفهاي     
 .كه ورق در يك  رو رنگي باشد

۵۸۰كيلوگرم۱۶۰۳۰۴

 تهيه و نصـب كـف خواب سر ناودان، كاسه ناودان،           
 كالهـك دودكـش و مانند آن با ورق سفيد گالوانيزه،           

 .لحيم كاري، پرچ و ساير كارهاي الزم روي آن

۹،۰۴۰كيلوگرم۱۶۰۳۰۵

 تهيه، ساخـت و نصـب آبروي لندني با ورق سفيد             
.گالوانيزه، با تمام وسايل و لوازم نصـب

۶،۵۶۰كيلوگرم۱۶۰۳۰۶

قطر  تهيه، ساخـت و نصـب لوله ناودان و دودكـش به           
۶/۰    سانتيمتر از ورق گالوانيزه سفيد به ضخامـت            ۱۰

لوازم  ميليمتر، با اتصاالت مربوط و تمام وسايل و              
 .نصـب

۱۶،۶۰۰مترطول۱۶۰۳۰۷

قطر  تهيه، ساخـت و نصـب لوله ناودان و دودكـش به           
۶/۰    سانتيمتر از ورق گالوانيزه سفيد به ضخامـت           ۱۵

لوازم  ميليمتر، با اتصاالت مربوط و تمام وسايل و              
 .نصـب

۲۲،۱۰۰مترطول۱۶۰۳۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سبك فوالدي كارهاي.شانزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سانتيمتر    ۱۰تهيه و نصـب، در پوش لوله بخاري به قطر        
 .از آهن سفيد

۷،۴۶۰عدد۱۶۰۳۰۹

  ۱۵تهيه و نصـب، در پوش لوله بخاري به قطر                 
 .سانتيمتر از آهن سفيد

۷،۴۶۰عدد۱۶۰۳۱۰

با  ،  )فنـس(تهيه و نصـب تورسيمي گالوانيزه حصاري        
 .لوازم اتصال

۵،۶۰۰كيلوگرم۱۶۰۴۰۱

سيمي  تهيه تور سيمي گالوانيزه پشه گير و نصـب تور           
 .درون قاب مربوط

۱۳،۲۰۰مترمربع۱۶۰۴۰۲

.تهيه و نصـب تور سيمي گالوانيزه زير اندود ۴،۸۲۰مترمربع۱۶۰۴۰۳
 تهيه و نصـب شبكه پيـش جوش شده براي نرده و             

 .حصار محوطه
۵،۳۵۰كيلوگرم۱۶۰۴۰۴

 تهيه و نصـب توري پرسي با مفتول سياه براي نرده و            
 .حصارمحوطه

۴،۱۱۰كيلوگرم۱۶۰۴۰۵

يا  تهيه و نصـب صفحات رابيتـس براي سقـف كاذب          
 .كارهاي مشابه آن

۶،۵۵۰مترمربع۱۶۰۴۰۶

.تهيه و نصـب سيم خاردار با اتصاالت الزم ۵،۵۵۰كيلوگرم۱۶۰۴۰۷
 تهيه و نصـب توري گالوانيزه زير سقـف براي                

.نگهداري عايق حرارتي
۰مترمربع۱۶۰۴۰۸

 از )  مش(تهيه شبكه ميلگرد پيش جوش ساخته شده          
همراه  ميلگرد ساده به انضمام بريدن و كار گذاشتن آن           

 .با سيم پيچي الزم

۵،۲۴۰كيلوگرم۱۶۰۴۰۹

 از )  مش(تهيه شبكه ميلگرد پيش جوش ساخته شده          
همراه  ميلگرد آجدار به انضمام بريدن و كار گذاشتن آن          

 .با سيم پيچي الزم

۵،۵۵۰كيلوگرم۱۶۰۴۱۰

 تهيه و نصـب پنجره از ورق گالوانيزه فرم داده شده و            
 پيچ و مهره و رنـگ پخته در كوره با يراق آالت تا                

 . متر مربع۱مساحـت 

۰مترمربع۱۶۰۵۰۱

 تهيه و نصـب در و پنجره از ورق گالوانيزه فرم داده              
يراق  شده و پيچ و مهره و رنـگ پخته شده در كوره با              

. مترمربع۳ تا۱آالت به مساحـت بيـش از

۰مترمربع۱۶۰۵۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
سبك فوالدي كارهاي.شانزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و نصـب در و پنجره از ورق گالوانيزه فرم داده              
يراق  شده و پيچ و مهره و رنـگ پخته شده در كوره با              

. مترمربع۳آالت به مساحـت بيـش از

۰مترمربع۱۶۰۵۰۳

۴





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 آلومينيومي كارهاي.هفدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه، ساخـت و نصـب در و پنجره آلومينيومي كه در           
 .آن از ميل گرد آهني استفاده شده باشد

۱۸،۸۰۰كيلوگرم۱۷۰۱۰۱

 تهيه، ساخـت و نصـب در و پنجره آلومينيومي كه در           
.آن از ميل گرد آهني استفاده نشده باشد

۱۹،۴۰۰كيلوگرم۱۷۰۱۰۲

مانند  تهيه، ساخـت و نصـب نرده و شبكه آلومينيومي و      
.آن از پروفيلهاي قوطي آلومينيومي

۱۸،۰۰۰كيلوگرم۱۷۰۱۰۳

.آلومينيومتهيه و نصـب روكـش ستونها از ورق نماي ۱۹،۸۰۰كيلوگرم۱۷۰۱۰۴
نماي  تهيه و نصـب روكـش ديوارها از قطعات و ورق           

 .آلومينيوم
۱۹،۴۰۰كيلوگرم۱۷۰۱۰۵

 تهيه و نصـب سقـف كاذب آلومينيومي از ورق               
  ۵۵/۰ تا    ۵/۰آلومينيومي فرم داده شده به ضخامـت          

.ميليمتر، با رنـگ پخته و زير سازي استاندارد

۱۰۶،۰۰۰مترمربع۱۷۰۲۰۱

 تهيه و نصـب سقـف كاذب آلومينيومي از ورق               
تا    ۵/۰آلومينيومي سوراخ دار فرم داده شده به ضخامـت         

نازك   ميليمتر، با رنـگ پخته كه پشـت آن با ورق           ۵۵/۰
پشم شيشه  پالستيكي، مخصوص پوشيده شده باشد، با       

 .استاندارد  ميليمتر با زير سازي ۵/۱۲به ضخامـت 

۱۲۳،۵۰۰مترمربع۱۷۰۲۰۲

هر  تهيه مصالح و پوشـش سقـف با ورق آلومينيومي با          
. ميليمتر۷/۰نوع موج به ضخامـت تا

۲۴،۳۰۰كيلوگرم۱۷۰۳۰۱

 تهيه مصالح و پوشـش سقـف با ورق آلومينيومي با            
. ميليمتر۷/۰هرنوع موج به ضخامـت بيـش از

۲۳،۶۰۰كيلوگرم۱۷۰۳۰۲

 تهيه مصالح و پوشـش ديواربا ورق آلومينيومي با هر           
 . ميليمتر۷/۰نوع موج به ضخامـت تا 

۲۵،۷۰۰كيلوگرم۱۷۰۳۰۳

 تهيه مصالح و پوشـش ديوار با ورق آلومينيومي با هر           
. ميليمتر۷/۰نوع موج به ضخامـت بيـش از

۲۴،۷۰۰كيلوگرم۱۷۰۳۰۴

 تهيه و نصـب نبشي ازآلومينيوم، براي لبه هاي تيز و             
 .كارهاي مشابه آن

۲۱،۰۰۰كيلوگرم۱۷۰۴۰۱

 تهيه مصالح و پوشـش درز انبساط با قطعات                 
 .آلومينيومي

۲۶،۹۰۰كيلوگرم۱۷۰۴۰۲

.تهيه و نصـب پاخوردرهاي چوبي، از آلومينيوم ۲۸،۵۰۰كيلوگرم۱۷۰۴۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 آلومينيومي كارهاي.هفدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و نصـب ريل آلومينيومي توري پشه                    
 .گيرآلومينيومي

۲۰،۵۰۰كيلوگرم۱۷۰۴۰۴

  ۱۰تهيه و نصـب در پوش لوله هاي بخاري به قطر              
 .سانتيمتر از آلومينيوم

۷،۷۶۰عدد۱۷۰۴۰۵

  ۱۵تهيه و نصـب در پوش لوله هاي بخاري به قطر              
 .سانتيمتر از آلومينيوم

۷،۷۶۰عدد۱۷۰۴۰۶

 تهيه و نصـب توري پشه گير آلومينيومي، با قاب               
 .آلومينيومي ثابـت

۴۸،۵۰۰مترمربع۱۷۰۵۰۱

 تهيه و نصـب توري پشه گيرآلومينيومي متحرك ، با            
.قاب آلومينيومي بدون ريل كشويي

۹۵،۹۰۰مترمربع۱۷۰۵۰۲

قاب  تهيه و نصـب توري پشه گير آلومينيومي لواليي با          
.آلومينيومي بدون چهارچوب

۹۵،۹۰۰مترمربع۱۷۰۵۰۳

صورت  اضافه بها به تمام كارهاي آلومينيومي، هر گاه به      
 .رنگي آنادايز شود

۲،۴۴۰كيلوگرم۱۷۰۶۰۱

  ۵اضافه بها براي آنادايز كردن به ضخامـت بيـش از            
. ميكرون۵ميكرون به ازاي هر 

۱،۰۲۰كيلوگرم۱۷۰۶۰۲

۲۴،۱۰۰كيلوگرم۱۷۰۷۰۱ .تهيه و نصـب قرنيز برنزي پاي ديوار
 تهيه و نصـب نرده، شبكه يا قطعات ساخته شده از              

 .برنز
۲۹،۱۰۰كيلوگرم۱۷۰۷۰۲

)استيل  استنلـس  (تهيه و نصـب ورق فوالد ضد زنـگ         
 .پا خوردرهاي چوبي

۱۹،۳۰۰كيلوگرم۱۷۰۸۰۱

)استيل  استنلـس  (تهيه و نصـب ورق فوالد ضد زنـگ         
 .براي پوشـش ديوارها و موارد مشابه آن

۲۰،۱۰۰كيلوگرم۱۷۰۸۰۲

.تهيه و نصـب هر نوع ورق يا قطعات مسي ۳۵،۸۰۰كيلوگرم۱۷۰۹۰۱
 تهيه مصالح و نصـب پانل ساندويچي سقفي به               

رنگي   سانتيمتر شامل دو رو ورق آلومينيوم        ۴ضخامـت  
يورتان پر   ميليمتر كه بين آنها فوم پلي        ۷/۰به ضخامـت   

 .شده باشد

۲۰۷،۰۰۰مترمربع۱۷۱۰۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 آلومينيومي كارهاي.هفدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه مصالح و نصـب پانل ساندويچي ديواري به              
رنگي   سانتيمتر شامل دور و ورق آلومينيوم        ۴ضخامـت  

يورتان پر   ميليمتر كه بين آنها فوم پلي        ۷/۰به ضخامـت   
 .شده باشد

۲۰۷،۰۰۰مترمربع۱۷۱۰۰۲

مربع   متر   ۱تهيه و نصـب پنجره آلومينيوم تا مساحـت         
اس تي  با يراق آالت كه درآن از پروفيل هايي به غير از             

.و كرونـت و قوطي استفاده شده باشد

۰مترمربع۱۷۱۱۰۱

بيـش  تهيه و نصـب در و پنجره آلومينيوم به مساحـت           
پروفيل   متر مربع با يراق آالت كه درآن از             ۳ تا   ۱از  

استفاده شده  هايي به غير از اس تي و كرونـت و قوطي           
 .باشد

۰مترمربع۱۷۱۱۰۲

بيـش  تهيه و نصـب در و پنجره آلومينيوم به مساحـت           
پروفيل هايي به   مترمربع با يراق آالت كه درآن از          ۳از  

 .استفاده شده باشد غير از اس تي و كرونـت و قوطي 

۰مترمربع۱۷۱۱۰۳

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اندودوبندكشي.هيجدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  سانتيمتر روي    ۵اندود كاهگل به ضخامـت حدود         
 .سطوح افقي با شيـب بندي الزم

۶،۹۶۰مترمربع۱۸۰۱۰۱

  سانتيمتر روي    ۵اندود كاهگل به ضخامـت حدود         
.سطوح افقي با شيـب بندي الزم درون شيرواني

۸،۲۹۰مترمربع۱۸۰۱۰۲

 ، به  ۱۸۰۱۰۲ و ۱۸۰۱۰۱اضافه بها نسبـت به رديفهاي       
.ازاي هر يـك سانتيمتر افزايـش ضخامـت

۷۸۵مترمربع۱۸۰۱۰۳

 ، به  ۱۸۰۱۰۲ و ۱۸۰۱۰۱كسربها نسبـت به رديفهاي       
 .ازاي هر يـك سانتيمتر كاهـش ضخامـت

-۷۸۵مترمربع۱۸۰۱۰۴

  سانتيمتر روي    ۳اندود كاهگل به ضخامـت حدود         
 .سطوح قايم

۴،۸۳۰مترمربع۱۸۰۱۰۵

زير   سانتيمتر براي    ۳اندود كاهگل به ضخامـت حدود       
 .سقفها

۶،۲۴۰مترمربع۱۸۰۱۰۶

 شمشه گيري سطوح قايم و سقفها، با مالت گچ و              
 .خاك

۱،۴۸۰مترمربع۱۸۰۲۰۱

  سانتيمتر،  ۵/۲اندود گچ و خاك به ضخامـت حدود          
 .روي سطوح قايم

۵،۳۶۰مترمربع۱۸۰۲۰۲

  سانتيمتر،  ۵/۲اندود گچ و خاك به ضخامـت حدود          
 .براي زير سقفها

۶،۵۶۰مترمربع۱۸۰۲۰۳

 سفيد كاري روي سطوح قايم و پرداخـت آن با گچ             
 .كشته

۳،۸۷۰مترمربع۱۸۰۲۰۴

.سفيد كاري زير سقفها و پرداخـت آن با گچ كشته ۵،۰۵۰مترمربع۱۸۰۲۰۵
.در آوردن چفت در سطوح گچ كاري ۶۹۵مترطول۱۸۰۲۰۶

۵،۳۸۰مترمربع۱۸۰۲۰۷ .سفيد كاري با گچ گيبتن روي سطوح بتني
منظور  زخمي كردن يا مالت پاشي روي سطوح بتني به          

 .اجراي اندود
۸۰۰مترمربع۱۸۰۳۰۱

 شمشه گيري سطوح قايم و سقفها، با مالت ماسه              
 .۱:۴سيمان

۱،۴۷۰مترمربع۱۸۰۳۰۲

 اندود سيماني به ضخامـت حدود يـك سانتيمتر روي         
 .۱:۴سطوح قايم، با مالت ماسه سيمان 

۴،۸۷۰مترمربع۱۸۰۳۰۳

  سانتيمتر، روي    ۲اندود سيماني به ضخامـت حدود        
.۱:۴سطوح قايم، با مالت ماسه سيمان

۶،۸۰۰مترمربع۱۸۰۳۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اندودوبندكشي.هيجدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  سانتيمتر، روي    ۳اندود سيماني به ضخامـت حدود        
 .۱:۴سطوح قايم، با مالت ماسه سيمان 

۸،۷۳۰مترمربع۱۸۰۳۰۵

  سانتيمتر، روي    ۴اندود سيماني به ضخامـت حدود        
.۱:۴سطوح قايم، با مالت ماسه سيمان

۱۰،۶۰۰مترمربع۱۸۰۳۰۶

  به ضخامـت   ۱:۴اندود سيماني با مالت ماسه سيمان        
.حدود يـك سانتيمتر، روي سطوح افقي

۴،۰۸۰مترمربع۱۸۰۳۰۷

  به ضخامـت   ۱:۴اندود سيماني با مالت ماسه سيمان        
 . سانتيمتر، روي سطوح افقي۲حدود 

۵،۷۹۰مترمربع۱۸۰۳۰۸

  به ضخامـت   ۱:۴اندود سيماني با مالت ماسه سيمان        
. سانتيمتر، روي سطوح افقي۳حدود 

۷،۳۹۰مترمربع۱۸۰۳۰۹

  به ضخامـت   ۱:۴اندود سيماني با مالت ماسه سيمان        
. سانتيمتر، روي سطوح افقي۴حدود 

۹،۴۱۰مترمربع۱۸۰۳۱۰

  به ضخامـت   ۱:۴اندود سيماني با مالت ماسه سيمان        
 .حدود يـك سانتيمتر، براي زير سقـف

۶،۸۵۰مترمربع۱۸۰۳۱۱

  به ضخامـت   ۱:۴اندود سيماني با مالت ماسه سيمان        
. سانتيمتر، براي زير سقـف۲حدود 

۹،۲۳۰مترمربع۱۸۰۳۱۲

  به ضخامـت   ۱:۴اندود سيماني با مالت ماسه سيمان        
. سانتيمتر، براي زير سقـف۳حدود 

۱۲،۳۰۰مترمربع۱۸۰۳۱۳

  به ضخامـت   ۱:۴اندود سيماني با مالت ماسه سيمان        
 . سانتيمتر، براي زير سقـف۴حدود 

۱۶،۱۰۰مترمربع۱۸۰۳۱۴

 ، ۱۸۰۳۱۰ تا  ۱۸۰۳۰۳كسربها نسبـت به رديفهاي          
سيمان   به جاي مالت ماسه      ۱:۲:۸چنانچه مالت با تارد     

ضخامـت   مصرف شود، براي هر يـك سانتيمتر           ۱:۴
 .اندود يـك مرتبه

-۱۸۵مترمربع۱۸۰۳۱۵

  ،  ۱۸۰۳۱۰ تا ۱۸۰۳۰۳كسربها نسبـت به رديفهاي        
  به جاي مالت ماسه      ۱:۳چنانچه مالت ماسه آهـك      

  مصرف شود، براي هر يـك سانتيمتر            ۱:۴سيمان  
.ضخامـت اندود يـك مرتبه

-۴۳۵مترمربع۱۸۰۳۱۶

 اضافه بها براي اندودهاي با مالت ماسه سيمان يا با             
 تارد، در صورتي كه سطح روي آن ليسه اي و                  

 .پرداخـت شود

۸۹۵مترمربع۱۸۰۳۱۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اندودوبندكشي.هيجدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 در يكدسـت، به    )  قشر رويه (اندود تخته ماله اي        
  سانتيمتر، روي سطوح قايم و        ۵/۰ضخامـت حدود    

.۱:۱:۳افقي با مالت سيمان، پودر و خاك سنـگ

۴،۹۲۰مترمربع۱۸۰۴۰۱

 در يـك دسـت، به     )  قشر رويه (اندود تخته ماله اي      
  سانتيمتر، زير سقفها با مالت         ۵/۰ضخامـت حدود    

.۱:۱:۳سيمان، پودر و خاك، سنـگ

۶،۸۱۰مترمربع۱۸۰۴۰۲

در  ،  ۱۸۰۴۰۲ و   ۱۸۰۴۰۱اضافه بها نسبـت به رديفهاي      
 صورتي كه، به جاي سيمان پرتلند از سيمان سفيد              

 .استفاده شود

۲۷۰مترمربع۱۸۰۴۰۳

 ، در صورت   ۱۸۰۴۰۲ و ۱۸۰۴۰۱اضافه بها به رديفهاي     
 .مصرف سيمان رنگي، به غير از سيمان سفيد

۰مترمربع۱۸۰۴۰۴

ضخامـت  ، در يـك دسـت به  )قشر رويه(اندود تگرگي 
خاك سنـگ   ميليمتر با مالت سيمان و پودر و         ۲حدود  
 .سقـف  براي سطوح قايم و افقي و يا زير ۱:۱:۳

۳،۲۱۰مترمربع۱۸۰۵۰۱

ضخامـت  ، در يـك دسـت به      )قشررويه(اندود تگرگي   
پودر و خاك   ميليمتر با مالت سيمان سفيد و         ۲حدود  
و يا زير سقـف،   براي سطوح قايم و افقي       ۱:۱:۳سنـگ  

.لزومبا استفاده از مواد رنگي در صورت

۵،۰۸۰مترمربع۱۸۰۵۰۲

ضخامـت  ، در يـك دسـت به  )قشر رويه(اندود تگرگي 
و)  غيرازسفيد(    ميليمتر با مالت سيمان رنگي        ۲حدود  

سطوح قايم و افقي و   براي   ۱:۱:۳پودر و خاك سنـگ     
 .يا زير سقـف

۰مترمربع۱۸۰۵۰۳

 ، به  )قشر رويه (نماسازي چكشي سطوح قايم و افقي        
 سانتيمتر، با مالت موزاييـك۵/۱ تا     ۱ضخامـت   
۵/۲:۵/۲:۱. 

۱۷،۱۰۰مترمربع۱۸۰۶۰۱

 به )  قشر رويه (نماسازي چكشي سطوح قايم و افقي         
  سانتيمتر، با مالت سيمان، پودر و        ۵/۱ تا   ۱ضخامـت  

 .۱:۱:۳خاك سنـگ 

۱۷،۱۰۰مترمربع۱۸۰۶۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اندودوبندكشي.هيجدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 قشر (نما سازي موزاييكي روي سطوح قايم و افقي            
  سانتيمتر با مالت       ۵/۱ تا     ۱، به ضخامـت       )رويه

با   همراه با شمشه گيري شيشه اي         ۵/۲:۵/۲:۱موزاييـك  
. ميليمتر و ساييدن آن۶شيشه حدود 

۲۱،۲۰۰مترمربع۱۸۰۶۰۳

 روي سطوح  )  قشر رويه (نما سازي موزاييكي شسته      
  سانتيمتر با مالت    ۵/۱ تا   ۱قايم و افقي به ضخامـت       

شيشه   و شمشه گيري شيشه اي با         ۵/۲:۵/۲:۱موزاييـك  
 . ميليمتري و شستن آن۶حدود 

۱۷،۱۰۰مترمربع۱۸۰۶۰۴

صورتي  ، در   ۱۸۰۶۰۴ تا   ۱۸۰۶۰۱اضافه بها به رديفهاي     
.مصرف شودكه به جاي سيمان پرتلند سيمان سفيد

۷۵۰مترمربع۱۸۰۶۰۵

صورت  ، در   ۱۸۰۶۰۴ تا   ۱۸۰۶۰۱اضافه بها به رديفهاي     
.مصرف سيمان رنگي به غير از سيمان سفيد

۰مترمربع۱۸۰۶۰۶

 تا۱، به ضخامـت     )قشررويه(كـف سازي موزاييكي     
 .آن  و ساييدن ۲:۵/۱:۱ سانتيمتر، با مالت موزاييكي ۵/۱  

۱۱،۴۰۰مترمربع۱۸۰۶۰۷

  ۱:۶ساختن در پوش دو طرفه با مالت ماسه سيمان             
حدود   سانتيمتر و ضخامـت     ۴۰روي ديوارها به عرض     

قالـب   سانتيمتر، با تعبيه آب چكان، درز انبساط و             ۸
 .بندي

۱۸،۰۰۰مترطول۱۸۰۷۰۱

  ۱:۶ساختن در پوش يـك طرفه با مالت ماسه سيمان           
حدود   سانتيمتر و ضخامـت     ۳۳روي ديوارها به عرض     

قالـب   سانتيمتر، با تعبيه آب چكان، درز انبساط و             ۸
 .بندي

۱۳،۶۰۰مترطول۱۸۰۷۰۲

  ۲۰به عرض   )  داخل و ياخارج  (ريختن كـف پنجره     
ماسه   سانتيمتر، با مالت     ۸سانتيمتر و ضخامـت حدود     

تعبيه آب   به انضمام قالـب بندي موردنياز و        ۱:۶سيمان  
 .چكان براي كـف پنجره خارج

۸،۸۱۰مترطول۱۸۰۷۰۳

  كيلو  ۲۵۰ساختن سايه بان بتني باالي پنجره به عيار          
و   سانتيمتر   ۳۰سيمان در متر مكعـب به عرض متوسط        

  سانتيمتر، با تعبيه آب چكان با          ۸ضخامـت حدود    
رديـف  ميل گرد مصرفي از     (قالـب بندي، به طوركامل     
).مربوط پرداخـت مي شود

۲۰،۱۰۰مترطول۱۸۰۷۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اندودوبندكشي.هيجدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، به  ۱۸۰۷۰۴ تا   ۱۸۰۷۰۱اضافه بها نسبـت به رديفهاي      
 .ازاي هر سانتيمتر اضافه عرض

۱۱۵مترطول۱۸۰۷۰۵

 ، به ازاي هر    ۱۸۰۷۰۴ تا   ۱۸۰۷۰۱كسر بها به رديفهاي     
 .سانتيمتر كسر عرض

-۱۱۵مترطول۱۸۰۷۰۶

۴،۹۴۰مترمربع۱۸۰۸۰۱ .بند كشي توپر نماي آجري با مالت گچ و خاك
.بند كشي تو خالي نماي آجري با مالت گچ و خاك ۴،۳۱۰مترمربع۱۸۰۸۰۲

.۱:۴بند كشي توپر نماي آجري با مالت ماسه سيمان ۵،۱۳۰مترمربع۱۸۰۸۰۳
بند كشي توخالي نماي آجري با مالت ماسه سيمان

۱:۴. 
۴،۴۷۰مترمربع۱۸۰۸۰۴

.۱:۴بند كشي نماي بلوك سيماني با مالت ماسه سيمان ۲،۸۷۰مترمربع۱۸۰۸۰۵
 بند كشي نماي سنگي باسنـگ الشه و مالت ماسه             

 .۱:۴سيمان 
۵،۷۸۰مترمربع۱۸۰۸۰۶

 بندكشي نماي سنگي با سنـگ الشه موزاييـك، به             
 صورت درز شده يا بادبر و يا مشابه آن و مالت ماسه             

 .۱:۴سيمان 

۳،۲۷۰مترمربع۱۸۰۸۰۷

 بند كشي نماي سنگي با سنـگ پالك و مالت ماسه             
  ميليمتر و   ۶، در صورتي كه ضخامـت بند        ۱:۴سيمان  

 .بيشتر باشد

۳،۶۰۰مترمربع۱۸۰۸۰۸

با صفحات گچي)    Dry Wall  (ديوار دو جداره گچي     
 ميليمتر كه ضخامـت تمام شده ديوار۱۲به ضخامـت     

  سانتيمتر باشد، با بطانه به انضمام سازه            ۸ تا    ۵/۷   
نوار  و تمام وسايل نصـب و      )  افقي و عمودي  (گالوانيزه  
 .مربوط

۸۴،۳۰۰مترمربع۱۸۰۹۰۱

با صفحات گچي)    Dry Wall  (ديوار دو جداره گچي     
 ميليمتر كه ضخامـت تمام شده ديوار۱۲به ضخامـت     

  سانتيمترباشد، با بطانه به انضمام سازه          ۱۰ تا    ۵/۹   
نوار  و تمام وسايل نصـب و      )  افقي و عمودي  (گالوانيزه  
 .مربوط

۸۶،۴۰۰مترمربع۱۸۰۹۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
اندودوبندكشي.هيجدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

با صفحات گچي)    Dry Wall  (ديوار دو جداره گچي     
 ميليمتر كه ضخامـت تمام شده ديوار۱۲به ضخامـت     
  سانتيمتر باشد، با بطانه به انضمام سازه          ۱۳ تا   ۵/۱۲   

نوار  و تمام وسايل نصـب و      )  افقي و عمودي  (گالوانيزه  
 .مربوط

۸۸،۵۰۰مترمربع۱۸۰۹۰۳

بطانه  تهيه مصالح و نصـب سقـف گچي بدون مالت با          
نصـب  به انضمام سازه گالوانيزه يكطرفه و تمام وسايل         

 .و نوار مربوط

۵۴،۹۰۰مترمربع۱۸۰۹۰۴

بطانه  تهيه مصالح و نصـب سقـف گچي بدون مالت با          
وسايل نصـب  به انضمام سازه گالوانيزه دو طرفه و تمام         

 .و نوار مربوط

۶۷،۷۰۰مترمربع۱۸۰۹۰۵

۶







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چوبي كارهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ابعاد  تهيه و نصـب چهارچوب در، از چوب داخلي به           
  سانتيمتر يا مقطع معادل آن، با تمام              ۱۶×۷اسمي  

.مشتيهاي پيـش بيني شده و زهوار الزم براي كتيبه

۲۹،۰۰۰مترطول۱۹۰۱۰۱

به  تهيه و نصـب چهارچوب در، از چوب نراد خارجي           
تمام   سانتيمتر يا مقطع معادل آن، با         ۱۶×۷ابعاد اسمي   

.كتيبهمشتيهاي پيـش بيني شده و زهوار الزم براي

۳۲،۹۰۰مترطول۱۹۰۱۰۲

ابعاد  تهيه و نصـب چهارچوب در، از چوب داخلي به           
  سانتيمتر يا مقطع معادل آن، با تمام              ۱۲×۶اسمي  

.مشتيهاي پيـش بيني شده و زهوار الزم براي كتيبه

۲۱،۲۰۰مترطول۱۹۰۱۰۳

به  تهيه و نصـب چهارچوب در، از چوب نراد خارجي           
تمام   سانتيمتر يا مقطع معادل آن، با         ۱۲×۶ابعاد اسمي   

.كتيبهمشتيهاي پيـش بيني شده و زهوار الزم براي

۲۳،۴۰۰مترطول۱۹۰۱۰۴

  ۸/۳×۶تهيه و ساخـت كالف در چوبي به ابعاد                
 سانتيمتر يا مقطع معادل آن، با چوب داخلي، همراه با           

  سانتيمتر يا مقطع معادل     ۸/۳×۶دو قيد چوبي به ابعاد       
. سانتيمتر براي نصـب قفل۲۰آن، به طول 

۲۰،۷۰۰مترمربع۱۹۰۲۰۱

  ۸/۳×۶تهيه و ساخـت كالف در چوبي به ابعاد                
 سانتيمتر يا مقطع معادل آن، با چوب نراد خارجي،             

مقطع   سانتيمتر يا    ۸/۳×۶همراه با دو قيد چوبي به ابعاد        
 .قفل  سانتيمتر براي نصـب ۲۰معادل آن، به طول 

۲۱،۷۰۰مترمربع۱۹۰۲۰۲

سانتيمتر    ۷×۷تهيه، ساخـت و جاگذاري شبكه به ابعاد         
۳حدود    داخل كالف چوبي در، از فيبر به ضخامـت           

 .ميليمتر

۸،۲۲۰مترمربع۱۹۰۳۰۱

سانتيمتر۷×۷   تهيه، ساخـت و جا گذاري شبكه به ابعاد          
داخلي به ضخامـت  داخل كالف چوبي در، از سه اليي        

 . ميليمتر۴حدود 

۳۲،۸۰۰مترمربع۱۹۰۳۰۲

سانتيمتر    ۷×۷تهيه، ساخـت و جا گذاري شبكه به ابعاد         
۶ضخامـت    داخل كالف چوبي در، از چوب داخلي به         

 .ميليمتر

۲۲،۷۰۰مترمربع۱۹۰۳۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چوبي كارهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

سانتيمتر    ۷×۷تهيه، ساخـت و جا گذاري شبكه به ابعاد         
خارجي به  داخل كالف چوبي در، از چوب نراد             

 . ميليمتر۶ضخامـت 

۲۰،۲۰۰مترمربع۱۹۰۳۰۴

 تهيه، ساخـت و جا گذاري شبكه داخل كالف چوبي          
 .در، با شبكه مقوايي النه زنبوري

۴،۸۴۰مترمربع۱۹۰۳۰۵

 تهيه و نصـب پوشـش دو روي در، با تخته سه اليي             
. ميليمتر، با پرس كردن۴داخلي به ضخامـت 

۷۶،۲۰۰مترمربع۱۹۰۴۰۱

 تهيه و نصـب پوشـش دو روي در، از فيبر به                   
. ميليمتر، با پرس كردن۳ضخامـت حدود 

۱۹،۱۰۰مترمربع۱۹۰۴۰۲

 تهيه و نصـب پوشـش دو روي در، از نئوپان به                 
 . ميليمتر، با پرس كردن۴ضخامـت حدود 

۱۶،۵۰۰مترمربع۱۹۰۴۰۳

 بدون بهاي يراق   (نصـب در چوبي و يراق كوبي آن          
 ).آالت

۱۱،۸۰۰لنگه۱۹۰۵۰۱

۷۴۵مترطول۱۹۰۵۰۲ .دستمزد قابلمه اي كردن در، به ازاي متر طول قابلمه
تا    ۵تهيه و نصـب روكوب چوبي چهارچوب به عرض         

  ميليمتر، از چوب     ۱۶ تا   ۱۲ سانتيمتر و ضخامـت      ۷
 .داخلي

۵،۲۰۰مترطول۱۹۰۶۰۱

تا    ۵تهيه و نصـب روكوب چوبي چهارچوب به عرض         
نراد   ميليمتر، از چوب     ۱۶ تا   ۱۲ سانتيمتر و ضخامـت     ۷

 .خارجي

۴،۶۸۰مترطول۱۹۰۶۰۲

  سانتيمتر يا    ۱×۱تهيه و نصـب فتيله چوبي به ابعاد           
.مقطع معادل آن، از چوب داخلي

۲،۳۲۰مترطول۱۹۰۶۰۳

  سانتيمتر يا    ۲×۲تهيه و نصـب فتيله چوبي به ابعاد           
.مقطع معادل آن، از چوب داخلي

۳،۰۶۰مترطول۱۹۰۶۰۴

  سانتيمتر يا    ۴×۴تهيه و نصـب فتيله چوبي به ابعاد           
 .مقطع معادل آن، از چوب داخلي

۶،۰۰۰مترطول۱۹۰۶۰۵

 تهيه، ساخـت و نصـب چهارچوب كمد و گنجه از            
  سانتيمتر يا    ۵×۷چوب نرادخارجي، به ابعاد اسمي         

 .مقطع معادل آنها، با تمام مشتيهاي پيـش بيني شده

۱۲،۱۰۰مترطول۱۹۰۷۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چوبي كارهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ضخامـت  تهيه و ساخـت در كمد و گنجه از نئوپان به            
آن به ابعاد   ميليمتر و نصـب زهوار چوبي درمحيط         ۱۸
 . سانتيمتر۸/۱×۲

۳۱،۵۰۰مترمربع۱۹۰۷۰۲

 تهيه وساخـت در كمد و گنجه به ضخامـت نهايي             
  سانتيمتر، با كالف ازچوب نراد خارجي به         ۳/۳حدود  

گذاري   سانتيمتر يا مقطع معادل آن و شبكه         ۵×۵/۲ابعاد  
.داخلي ميليمتري۴و پوشـش دور و با تخته سه الي

۱۱۱،۰۰۰مترمربع۱۹۰۷۰۳

 تهيه و ساخـت در كمد و گنجه به ضخامـت نهايي             
به   سانتيمتر، با كالف از چوب نراد خارجي          ۳/۳حدود  

گذاري   سانتيمتر يا مقطع معادل آن و شبكه         ۵×۵/۲ابعاد  
 .ميليمتر  ۳و پوشـش دورو با فيبربه ضخامـت حدود

۵۲،۵۰۰مترمربع۱۹۰۷۰۴

 تهيه و ساخـت در كمد و گنجه به ضخامـت نهايي             
به   سانتيمتر، با كالف از چوب نراد خارجي          ۳/۳حدود  

گذاري   سانتيمتر يا مقطع معادل آن و شبكه         ۵×۵/۲ابعاد  
.ميليمتر۴و پوشـش دور و با نئوپان به ضخامـت

۴۸،۶۰۰مترمربع۱۹۰۷۰۵

و  تهيه مصالح و طبقه بندي و تقسيمات داخلي عمودي          
  ۱۸افقي كمدها و گنجه ها با نئوپان به ضخامـت               

 ميليمتر با تكيه گاههاي الزم و نصـب زهوار جلوي            
  ازچوب نراد خارجي، بر      ۸/۱×۵/۱تقسيمات به ابعاد     

 .حسـب سطوح طبقات و تقسيمات داخلي

۳۹،۳۰۰مترمربع۱۹۰۸۰۱

 تهيه مصالح و پوشـش ديوارهاي داخلي كمد و گنجه          
۵۰   هاشامل زيرسازي از چوب نراد خارجي، به فاصله          

فيبر به   سانتيمتر و پوشـش با       ۵×۵/۲سانتيمتر و ابعاد    
. ميليمتر۳ضخامـت حدود 

۲۶،۱۰۰مترمربع۱۹۰۸۰۲

تهيه و ساخـت كالف چوبي از چوب داخلي به ابعاد
  سانتيمتر يا مقطع معادل آن، براي توري پشه گير           ۳×۴   

  ۳×۵/۱درها، با واداروسطو تهيه و كوبيدن زهوار              
.سانتيمتر يا مقطع معادل آن، روي چهارچوب

۲۱،۶۰۰مترمربع۱۹۰۹۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چوبي كارهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  تهيه و ساخـت كالف چوبي از چوب نراد خارجي           
پشه   سانتيمتر يامقطع معادل آن، براي توري         ۳×۴ابعاد  

۳×۵/۱   گيردرها، با واداروسطو تهيه و كوبيدن زهوار          
خارجي،  سانتيمتر يا مقطع معادل آن، از چوب نراد             

 .روي چهارچوب

۲۱،۱۰۰مترمربع۱۹۰۹۰۲

 تهيه، ساخـت و نصـب كالف براي توري پشه گير            
آن،   سانتيمتر يا مقطع معادل      ۲×۳روي پنجره ها به ابعاد      

سانتيمتر    ۳×۵/۱از چوب نراد خارجي و كوبيدن زهوار       
روي  يا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجي،                

 .چهارچوب

۳۴،۷۰۰مترمربع۱۹۰۹۰۳

خارجي،  تهيه و نصـب شبكه هاي چوبي از چوب نراد          
نصـب  براي زيرسازي سقـف هاي كاذب، به منظور           

 .قطعات اكوستيـك

۲۶،۴۰۰مترمربع۱۹۱۰۰۱

خارجي،  تهيه و نصـب شبكه هاي چوبي از چوب نراد          
اجراي  براي زيرسازي سقـف هاي كاذب، به منظور           

 .لمبه كوبي

۲۳،۵۰۰مترمربع۱۹۱۰۰۲

هم  تهيه مصالح و زير سازي به صورت شبكه عمود بر            
به  و اتصال نيم و نيم صليبي با چوب نراد خارجي،               

به   سانتيمتر به فاصله يـك متر از يكديگر،           ۴×۶ابعاد  
 .درنما منظور نصـب صفحات صاف آزبسـت سيمان 

۱۵،۰۰۰مترمربع۱۹۱۰۰۳

 تهيه مصالح و زير سازي با چوب نراد خارجي، براي            
به   سانتيمتر شامل چوبهاي اصلي      ۶۰×۳۰نصـب اردواز   

چوبهاي   سانتيمتر و    ۸۰ سانتيمتر و به فاصله      ۶×۴ابعاد  
سانتيمتر از    ۲۰ سانتيمتر به فاصله      ۳×۴فرعي به ابعاد    

 .يكديگر

۲۶،۳۰۰مترمربع۱۹۱۰۰۴

 تهيه مصالح و زير سازي با چوب نراد خارجي، براي            
به   سانتيمترشامل چوبهاي اصلي     ۲۰×۳۰نصـب اردواز   

چوبهاي   سانتيمتر و    ۸۰ سانتيمتر و به فاصله      ۴×۶ابعاد  
سانتيمتر از    ۱۰ سانتيمتر و به فاصله      ۳×۴فرعي به ابعاد    

 .يكديگر

۴۴،۱۰۰مترمربع۱۹۱۰۰۵



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چوبي كارهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

ضخامـت  تهيه و نصـب چوب روي دسـت انداز پله به      
سانتيمتر، با لوازم    ۱۲ تا   ۸ سانتيمتر و عرض      ۶حدود  

.اتصالي مربوط از چوب داخلي

۲۲،۷۰۰مترطول۱۹۱۱۰۱

ضخامـت  تهيه و نصـب چوب روي دسـت انداز پله به      
سانتيمتر، با لوازم    ۱۲ تا   ۸ سانتيمتر و عرض      ۶حدود  

.خارجياتصالي مربوط ازچوب نراد

۲۴،۳۰۰مترطول۱۹۱۱۰۲

  ۵/۱ تا    ۱تهيه و نصـب قرنيز چوبي به ضخامـت            
 .باشد سانتيمتر، از چوب داخلي كه لبه آن ابزار خورده 

۸۲،۳۰۰مترمربع۱۹۱۱۰۳

  ۵/۱ تا    ۱تهيه و نصـب قرنيز چوبي به ضخامـت            
خورده  سانتيمتر، از چوب نراد خارجي كه لبه آن ابزار           

 .باشد

۷۵،۱۰۰مترمربع۱۹۱۱۰۴

تهيه مصالح و پوشـش ديوارها با نئوپان به ضخامـت
 . ميليمتر۱۸

۵۱،۸۰۰مترمربع۱۹۱۲۰۱

 ، چنانچه در    ۱۹۱۲۰۱اضافه بها نسبـت به رديـف         
 محيط قطعات نئوپان زهوار از چوب نراد خارجي به           

. سانتيمتر نصـب شده باشد۵/۱×۸/۱ابعاد 

۷،۰۹۰مترمربع۱۹۱۲۰۲

ضخامـت  تهيه مصالح و پوشـش نرده از ورق نئوپان به          
نراد   سانتيمتر، كه درمحيط آن زهوار از چوب                ۲

.باشد سانتيمتر نصـب شده۵/۱×۲خارجي به ابعاد 

۴۲،۲۰۰مترمربع۱۹۱۲۰۳

 تهيه و نصـب خرپاي چوبي با چهار تراش از چوب            
 كالفهاي تحتاني و فوقاني    (داخلي شامل كـش، لنـگ      

 ، شاخه، تو حلقي، ركاب ، كالف        )پرلين(، الپه   )خرپا
استثناي  روي ديوار، چوب دار و ساير اعضاي مشابه، به        

.نصـب شدهتخته كوبي ها، بر حسـب حجم چوب

۱،۸۴۵،۰۰۰مترمكعـب۱۹۱۳۰۱

 تهيه و نصـب خرپاي چوبي با چهار تراش از چوب            
 كالفهاي تحتاني و   (نراد خارجي شامل كـش، لنـگ        

 ، شاخه، تو حلقي، ركاب،      )پرلين(، الپه   )فوقاني خرپا 
به  كالف روي ديوار، چوب دار و ساير اعضاي مشابه،           

نصـب  استثناي تخته كوبي ها، بر حسـب حجم چوب          
 .شده

۲،۱۷۴،۰۰۰مترمكعـب۱۹۱۳۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
چوبي كارهاي.نوزدهمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

نوع  تهيه مصالح و كوبيدن توفال در زير شيرواني با هر            
 .چوب

۱۴،۸۰۰مترمربع۱۹۱۳۰۳

تخته  تهيه مصالح و كوبيدن تخته زير ابروي شيرواني و          
.داخلي سانتيمتري۳هاي دستكي زير كاه گل از تخته

۶۴،۰۰۰مترمربع۱۹۱۳۰۴

تخته  تهيه مصالح و كوبيدن تخته زير ابروي شيرواني و          
نراد   سانتيمتري    ۳هاي دستكي زير كاه گل ازچوب          

 .خارجي

۷۱،۴۰۰مترمربع۱۹۱۳۰۵

نوع  تهيه و اجراي تير ريزي سقـف با تيرهاي چوبي از           
تمام   سانتيمتر، با     ۱۰×۲۰چهار تراش داخلي به ابعاد        

.لوازم و متعلقات مربوط

۳۹،۲۰۰مترطول۱۹۱۳۰۶

نوع  تهيه و اجراي تير ريزي سقـف با تيرهاي چوبي از           
سانتيمتر با    ۱۰×۲۰چهار تراش نراد خارجي به ابعاد         

.تمام لوازم و متعلقات مربوط

۴۷،۸۰۰مترطول۱۹۱۳۰۷

روي  تهيه مصالح و كوبيدن لمبه با چوب نراد خارجي           
 .زيرسازي چوبي

۴۲،۶۰۰مترمربع۱۹۱۴۰۱

 نصـب انواع پاركـت چوبي روي سطوح آماده شده با          
 .ساب و الك الزم

۱۸،۳۰۰مترمربع۱۹۱۵۰۱

پرداخـت  اجراي روكـش روي كارهاي چوبي، همراه با        
.سطح روكـش شده، به طور كامل

۶،۰۷۰مترمربع۱۹۱۶۰۱

با  تهيه و نصـب چوبهاي ضربه گير لبه سكوها، همراه           
بر  چوبهاي صليبي داخل سكو، از چوب نراد خارجي           

.حسـب حجم چوبهاي نصـب شده

۲،۱۲۲،۰۰۰مترمكعـب۱۹۱۷۰۱

۶





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كاري وسراميككاشي.بيستمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  دسيمتر  ۵/۲كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح تا             
 .مربع

۴۸،۸۰۰مترمربع۲۰۰۱۰۱

۵/۳    تا   ۵/۲كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از          
 .دسيمتر مربع

۵۳،۵۰۰مترمربع۲۰۰۱۰۲

  ۴ تا   ۵/۳كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از            
 .دسيمتر مربع

۵۵،۸۰۰مترمربع۲۰۰۱۰۳

  ۵/۴ تا   ۴كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از            
 .دسيمتر مربع

۵۷،۹۰۰مترمربع۲۰۰۱۰۴

  ۵ تا   ۵/۴كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از            
 .دسيمتر مربع

۵۹،۷۰۰مترمربع۲۰۰۱۰۵

  ۶ تا   ۵كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از              
 .دسيمتر مربع

۶۴،۸۰۰مترمربع۲۰۰۱۰۶

  ۹ تا   ۶كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از              
 .دسيمتر مربع

۷۱،۷۰۰مترمربع۲۰۰۱۰۷

  دسيمتر  ۹كاشي كاري با كاشي لعابي با سطح بيش از           
 .مربع

۸۰،۷۰۰مترمربع۲۰۰۱۰۸

  چنانچه در   ۲۰۰۱۰۸ تا   ۲۰۰۱۰۱اضافه  بها به رديفهاي      
.رديفهاي كاشي بجاي مالت از چسب استفاده شود

۱،۷۱۰مترمربع۲۰۰۲۰۱

. دسيمتر مربع۵/۲ تا۱نصب سراميك لعابدار با سطح ۴۹،۹۰۰مترمربع۲۰۰۳۰۱
۴۸،۸۰۰مترمربع۲۰۰۳۰۲ . دسيمتر مربع۴ تا ۵/۲نصب سراميك لعابدار با سطح 
. دسيمتر مربع۵ تا۴نصب سراميك لعابدار با سطح ۴۸،۴۰۰مترمربع۲۰۰۳۰۳

دسيمتر    ۶ تا   ۵نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از         
 .مربع

۴۸،۰۰۰مترمربع۲۰۰۳۰۴

دسيمتر    ۸ تا   ۶نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از         
 .مربع

۴۵،۸۰۰مترمربع۲۰۰۳۰۵

دسيمتر    ۹ تا   ۸نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از         
 .مربع

۴۵،۷۰۰مترمربع۲۰۰۳۰۶

دسيمتر    ۱۱ تا   ۹نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از        
 .مربع

۴۹،۷۰۰مترمربع۲۰۰۳۰۷

  ۱۶ تا    ۱۱نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از             
 .دسيمتر مربع

۵۲،۴۰۰مترمربع۲۰۰۳۰۸



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
كاري وسراميككاشي.بيستمفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۲۲ تا    ۱۶نصب سراميك لعابدار با سطح بيش از             
 .دسيمتر مربع

۵۱،۹۰۰مترمربع۲۰۰۳۰۹

.نصب سراميك ضد اسيد بدون لعاب ۷۰،۲۰۰مترمربع۲۰۰۴۰۱
.نصب سراميك ضد اسيد لعابدار ۷۴،۱۰۰مترمربع۲۰۰۴۰۲

۶۲،۵۰۰مترمربع۲۰۰۵۰۱ .نصب سراميك گرانيتي مات
  چنانچه سراميك كاليبره     ۲۰۰۱۲۲اضافه بها به رديف      

 .شده باشد
۱۲،۸۰۰مترمربع۲۰۰۵۰۲

  چنانچه  ۲۰۰۴۰۲ و    ۲۰۰۴۰۱اضافه بها به رديفهاي        
.سراميك ساب خورده سطح آن صيقلي باشد

۲۲،۰۰۰مترمربع۲۰۰۵۰۳

تا    ۲۰۰۴۰۱ و   ۲۰۰۳۰۹ تا   ۲۰۰۳۰۱كسر بها به رديفهاي     
  چنانچه در رديفهاي سراميك        ۲۰۰۵۰۱ و    ۲۰۰۴۰۲

.بجاي مالت از چسب استفاده شود

-۱،۳۴۰مترمربع۲۰۰۶۰۱

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باموزاييك كف فرش.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

  ۲۵×۲۵فرش كـف با موزاييـك سيماني ساده به ابعاد          
  سانتيمتر ماسه نرم زير آن و دوغاب          ۵/۲سانتيمتر، با   

 .ريزي

۲۰،۴۰۰مترمربع۲۱۰۱۰۱

  ۳۰×۳۰فرش كـف با موزاييـك سيماني ساده به ابعاد          
  سانتيمتر ماسه نرم زيرآن و دوغاب         ۵/۲سانتيمتر، با   

 .ريزي

۱۹،۱۰۰مترمربع۲۱۰۱۰۲

  ۲۵×۲۵فرش كـف باموزاييـك سيماني ساده به ابعاد          
 .سانتيمتر

۲۲،۷۰۰مترمربع۲۱۰۱۰۳

  ۳۰×۳۰فرش كـف با موزاييـك سيماني ساده به ابعاد          
 .سانتيمتر

۲۱،۴۰۰مترمربع۲۱۰۱۰۴

  ۱۵×۱۵فرش كـف با موزاييـك ايراني به ابعاد                
 .سانتيمتر

۳۲،۰۰۰مترمربع۲۱۰۲۰۱

  ۲۵×۲۵فرش كـف با موزاييـك ايراني به ابعاد                
 .سانتيمتر

۲۶،۹۰۰مترمربع۲۱۰۲۰۲

  ۳۰×۳۰فرش كـف با موزاييـك ايراني به ابعاد                
 .سانتيمتر

۲۴،۸۰۰مترمربع۲۱۰۲۰۳

  ۴۰×۴۰فرش كـف با موزاييـك ايراني به ابعاد                
 .سانتيمتر

۲۵،۳۰۰مترمربع۲۱۰۲۰۴

 فرش كـف با موزاييـك فرنگي با خرده سنگهاي تا            
 . سانتيمتر۱۵×۱۵ به ابعاد ۴نمره 

۴۰،۸۰۰مترمربع۲۱۰۳۰۱

 فرش كـف با موزاييـك فرنگي با خرده سنگهاي تا            
. سانتيمتر۲۵×۲۵ به ابعاد ۴نمره 

۳۵،۷۰۰مترمربع۲۱۰۳۰۲

 فرش كـف با موزاييـك فرنگي با خرده سنگهاي تا            
. سانتيمتر۳۰×۳۰ به ابعاد۴نمره 

۳۳،۷۰۰مترمربع۲۱۰۳۰۳

 فرش كـف با موزاييـك فرنگي با خرده سنگهاي تا            
 . سانتيمتر۴۰×۴۰ به ابعاد ۴نمره 

۳۰،۶۰۰مترمربع۲۱۰۳۰۴

صورتي  ، در   ۲۱۰۳۰۴ تا   ۲۱۰۳۰۱اضافه بها به رديفهاي     
.رود يا بيشتردر آنها به كار۵كه سنگهاي نمره 

۴،۱۰۰مترمربع۲۱۰۴۰۱

صورتي  ، در   ۲۱۰۳۰۴ و   ۲۱۰۳۰۳اضافه بها به رديفهاي     
در آن به  كه الشه سنگهاي درشـت مرمر يا مرمريـت         

 .كاررود

۲۱،۸۰۰مترمربع۲۱۰۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
باموزاييك كف فرش.ويكمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.فرش كف با موزاييك ماشيني ايراني ۳۳،۳۰۰مترمربع۲۱۰۵۰۱
۴۲،۷۰۰مترمربع۲۱۰۵۰۲ .فرش كف با موزاييك ماشيني فرنگي

.فرش كف با موزاييك ماشيني طرح گرانيت ۴۰،۹۰۰مترمربع۲۱۰۵۰۳
.فرش كف با موزاييك ماشيني آجدار ايراني ۳۲،۷۰۰مترمربع۲۱۰۵۰۴
۳۶،۹۰۰مترمربع۲۱۰۵۰۵ .فرش كف با موزاييك ماشيني آجدار فرنگي

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پالك باسنگ سنگي كارهاي.ودومبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و نصـب سنـگ پالك در سطوح افقي از نوع              
 . سانتيمتر۲تراورتن سفيد به  ضخامـت 

۱۰۷،۵۰۰مترمربع۲۲۰۱۰۱

 تهيه و نصـب سنـگ پالك در سطوح افقي از نوع              
. سانتيمتر۲تراورتن ليمويي آذرشهر به  ضخامـت

۱۳۹،۵۰۰مترمربع۲۲۰۱۰۲

 تهيه و نصـب سنـگ پالك در سطوح افقي از نوع              
. سانتيمتر۲تراورتن قرمز آذر شهر به  ضخامـت

۱۷۳،۵۰۰مترمربع۲۲۰۱۰۳

.تهيه و نصـب سنـگ پالك الشه تراورتن براي كـف ۲۲،۲۰۰مترمربع۲۲۰۱۰۴
 تهيه و نصـب سنـگ پالك سياه الشتر اصفهان در             

. سانتيمتر۲سطوح افقي، به ضخامـت
۶۰،۰۰۰مترمربع۲۲۰۲۰۱

سطوح  تهيه و نصـب سنـگ پالك سياه نجـف آباد در           
 . سانتيمتر۲افقي به ضخامـت 

۶۲،۷۰۰مترمربع۲۲۰۲۰۲

 تهيه و نصـب سنـگ پالك مرمريـت گوهره خرم آباد          
. سانتيمتر۲در سطوح افقي به ضخامـت

۶۶،۳۰۰مترمربع۲۲۰۳۰۱

 تهيه و نصـب سنـگ پالك قرمز سنندج در سطوح             
. سانتيمتر۲افقي به ضخامـت 

۱۱۰،۵۰۰مترمربع۲۲۰۳۰۲

صورتي  تهيه و نصـب سنـگ پالك مرمريـت كرم و يا           
 .سانتيمتر  ۲آباده در سطوح افقي به ضخامـت 

۱۰۰،۰۰۰مترمربع۲۲۰۳۰۳

صورتي  تهيه و نصـب سنـگ پالك مرمريـت كرم و يا           
.سانتيمتر۲كرمان در سطوح افقي به ضخامـت

۱۰۵،۰۰۰مترمربع۲۲۰۳۰۴

بجستان  تهيه و نصـب سنـگ پالك مرمريـت صورتي         
. سانتيمتر۲در سطوح افقي به ضخامـت

۹۳،۰۰۰مترمربع۲۲۰۳۰۵

 تهيه و نصـب سنـگ پالك مرمريـت جوشقان در             
 . سانتيمتر۲سطوح افقي به ضخامـت 

۷۹،۱۰۰مترمربع۲۲۰۳۰۶

درسطوح  تهيه و نصـب سنـگ پالك مرمريـت سميرم         
. سانتيمتر۲افقي به ضخامـت 

۶۸،۴۰۰مترمربع۲۲۰۳۰۷

سطوح  تهيه و نصـب سنـگ پالك مرمريـت بوژان در          
. سانتيمتر۲افقي به ضخامـت 

۶۴،۴۰۰مترمربع۲۲۰۳۰۸

 تهيه و نصـب سنـگ پالك مرمريـت گندمك در              
 . سانتيمتر۲سطوح افقي به ضخامـت 

۷۳،۸۰۰مترمربع۲۲۰۳۰۹

سطوح  تهيه و نصـب سنـگ پالك چيني سفيد قروه در          
. سانتيمتر۲افقي به ضخامـت 

۱۱۰،۵۰۰مترمربع۲۲۰۴۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پالك باسنگ سنگي كارهاي.ودومبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه و نصـب سنـگ پالك چيني كريستال قروه              
 . سانتيمتر۲درسطوح افقي به ضخامـت 

۸۴،۳۰۰مترمربع۲۲۰۴۰۲

افقي  تهيه ونصـب سنـگ پالك چيني نيريز در سطوح          
. سانتيمتر۲به ضخامـت 

۱۰۰،۰۰۰مترمربع۲۲۰۴۰۳

 تهيه و نصـب سنـگ پالك چيني اليگودرز در سطوح          
. سانتيمتر۲افقي به ضخامـت 

۸۴،۳۰۰مترمربع۲۲۰۴۰۴

 تهيه و نصـب سنـگ پالك چيني ازنا در سطوح افقي           
 . سانتيمتر۲به ضخامـت 

۱۲۱،۰۰۰مترمربع۲۲۰۴۰۵

در  تهيه و نصـب سنـگ پالك چيني سفيد ابري اليبيد           
. سانتيمتر۲سطوح افقي به ضخامـت

۵۸،۱۰۰مترمربع۲۲۰۴۰۶

 تهيه و نصـب سنـگ پالك چيني سفيد سيرجان              
. سانتيمتر۲درسطوح افقي به ضخامـت

۱۲۶،۵۰۰مترمربع۲۲۰۴۰۷

  از تراورتن   ۱۵×۳۰تهيه و نصـب سنـگ بادبر به ابعاد         
 .قرمز اصفهان و يا تراورتن سفيد

۸۷،۰۰۰مترمربع۲۲۰۴۰۸

  از سنگ   ۱۵×۳۰تهيه و نصـب سنـگ بادبر به ابعاد          
 .مرمريت جوشقان

۷۶،۵۰۰مترمربع۲۲۰۴۰۹

 تهيه و نصب سنگ گرانيت شكالتي خرم دره در               
. سانتيمتر۲سطوح افقي به ضخامت

۱۵۰،۵۰۰مترمربع۲۲۰۵۰۱

 تهيه و نصب گرانيت سبز پيرانشهر در سطوح افقي به           
 . سانتيمتر۲ضخامت 

۲۷۰،۰۰۰مترمربع۲۲۰۵۰۲

 تهيه و نصب گرانيت سبز بيرجند در سطوح افقي به             
 . سانتيمتر۲ضخامت 

۲۹۱،۰۰۰مترمربع۲۲۰۵۰۳

افقي  تهيه و نصب سنگ گرانيت گل پنبه اي در سطوح            
. سانتيمتر۲به ضخامت 

۱۴۹،۵۰۰مترمربع۲۲۰۵۰۴

 تهيه و نصب سنگ گرانيت نطنز در سطوح افقي به             
 . سانتيمتر۲ضخامت 

۱۴۹،۵۰۰مترمربع۲۲۰۵۰۵

 اضافه بها نسبـت به رديفهاي تهيه و نصـب سنـگ             
در  پالك در سطوح افقي، در صورتي كه سنگهاي پالك          

 .سطوح قايم نصـب شوند

۲،۸۶۰مترطول۲۲۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پالك باسنگ سنگي كارهاي.ودومبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

پالك  اضافه بها نسبت به رديفهاي تهيه و نصـب سنـگ          
پالك بجز  براي تهيه واجراي كامل اسكوپ در سنگهاي        

.سنگهاي گرانيت براي سطوح قايم

۳،۲۱۰مترطول۲۲۰۶۰۲

براي  اضافه بهابه رديفهاي تهيه و نصـب سنـگ پالك ،          
گرانيت براي  تهيه و اجراي كامل اسكوپ در سنگهاي         

 .سطوح قايم

۵،۲۱۰مترطول۲۲۰۶۰۳

 اضافه بها به رديفهاي سنگ كاري قائم در صورتي كه           
 .سطح كار داراي انحنا باشد

۶،۱۸۰مترطول۲۲۰۶۰۴

 اضافه بها به سنگ كاري سطوح افقي در صورتي كه            
.سنگ در سقف درگاهي و پنجره نصب شود

۷،۷۳۰مترطول۲۲۰۶۰۵

 اضافه بها به رديفهاي سنگ كاري سنگهاي پالك در           
 سطوح قائم وقتي بدون استفاده از مالت و به صورت           

 .خشك نصب شوند

۴۴،۸۰۰مترطول۲۲۰۶۰۶

 اضافه بها براي تيشه اي كردن يا كلنگي كردن سنگهاي           
 .پالك

۵،۲۱۰مترطول۲۲۰۶۰۷

 ، چفت و آبچكان         گرد كردن لبه سنگ، تعبيه شيار       
 .سنگهاي پالك بجز گرانيت براي هر مورد

۲،۹۱۰مترطول۲۲۰۶۰۸

 ، چفت و آبچكان         گرد كردن لبه سنگ، تعبيه شيار       
.سنگهاي پالك گرانيت براي هر مورد

۶،۷۳۰مترطول۲۲۰۶۰۹

  سانتيمتر و به      ۱۰تهيه و نصـب قرنيز به ارتفاع            
. سانتيمتر از انواع سنـگ تراورتن سفيد۱ضخامـت 

۷،۷۶۰مترطول۲۲۰۷۰۱

  سانتيمتر و به      ۱۰تهيه و نصـب قرنيز به ارتفاع            
 . سانتيمتر از انواع سنـگ مرمريت۱ضخامـت 

۵،۵۶۰مترطول۲۲۰۷۰۲

  سانتيمتر و به      ۱۰تهيه و نصـب قرنيز به ارتفاع            
. سانتيمتر از انواع سنـگ چيني۱ضخامـت 

۵،۱۹۰مترطول۲۲۰۷۰۳

٣





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 پالستيكي كارهاي.وسومبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  ،  )از نوع وينيل  (تهيه و نصـب كـف پوش پالستيكي       
 . ميليمتر۵/۱صورت رول و با ضخامـت 

۴۰،۲۰۰مترمربع۲۳۰۱۰۱

به  ،  )از نوع وينيل  (تهيه و نصـب كـف پوش پالستيكي       
. ميليمتر۲صورت رول و با ضخامـت

۴۸،۹۰۰مترمربع۲۳۰۱۰۲

به  ،  )از نوع وينيل  (تهيه و نصـب كـف پوش پالستيكي       
.ميليمتر۷/۱صورت تايل به ابعادمختلـف و ضخامـت

۴۳،۴۰۰مترمربع۲۳۰۱۰۳

به  ،  )از نوع وينيل  (تهيه و نصـب كـف پوش پالستيكي       
 .ميليمتر  ۲صورت تايل به ابعاد مختلـف و ضخامـت 

۵۹،۹۰۰مترمربع۲۳۰۱۰۴

 تهيه و نصـب كـف پوش الستيكي آجدار، به صورت          
. ميليمتر۵/۲رول و با ضخامـت 

۵۶،۲۰۰مترمربع۲۳۰۳۰۱

 تهيه و نصـب كـف پوش الستيكي آجدار، به صورت          
. ميليمتر۳رول و با ضخامـت 

۵۴،۹۰۰مترمربع۲۳۰۳۰۲

 تهيه و نصـب كـف پوش الستيكي آجدار، به صورت          
 . ميليمتر۴رول و با ضخامـت 

۷۳،۵۰۰مترمربع۲۳۰۳۰۳

به  تهيه و نصـب كـف پوش الستيكي، به صورت تايل           
. ميليمتر۵/۱ابعاد مختلـف و ضخامـت

۳۹،۸۰۰مترمربع۲۳۰۳۰۴

 تهيه و نصـب پوشـش پالستيكي ديوارها از نوع              
. سانتيمتر۱۰سي، به عرض. وي. پروفيل پي

۲۸،۷۰۰مترمربع۲۳۰۴۰۱

 تهيه و نصـب لبه پوشـش پالستيكي، از نوع پروفيل           
 .سي. وي. پي

۲،۲۷۰مترطول۲۳۰۴۰۲

.وي  .  تهيه و نصـب نبشي پالستيكي، از نوع پروفيل پي        
 .سي

۴،۰۴۰مترطول۲۳۰۴۰۳

 سي به  .  وي.  تهيه و نصـب ورقهاي موجدار پي         
. ميليمتر۲ضخامـت حدود 

۳۴،۳۰۰مترمربع۲۳۰۵۰۱

 تهيه و نصـب ورقهاي بدون موج پلي استايرن به              
 . ميليمتر۳ضخامـت حدود 

۸۵،۵۰۰مترمربع۲۳۰۵۰۲

 تهيه و نصـب ورقهاي بدون موج آكريليـك به                
. ميليمتر۳ضخامـت حدود 

۱۱۹،۵۰۰مترمربع۲۳۰۵۰۳

 سفيد يا الوان به    )  يونوليـت(تهيه ونصـب پالستوفوم    
 ضخامـت يـك سانتيمتر، باتمام وسايل نصـب بدون         

 .زيرسازي

۵،۳۵۰مترمربع۲۳۰۶۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
 پالستيكي كارهاي.وسومبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به   به ازاي هر سانتيمتر كه      ۲۳۰۶۰۱اضافه بها به رديـف 
به  ضخامـت يـك سانتيمتر اضافه شود، كسر سانتيمتر         

.تناسـب محاسبه مي شود

۲،۴۴۰مترمربع۲۳۰۶۰۲

 به وزن   )  فيلم پلي اتيلن    (تهيه و نصـب نايلون         
  گرم در متر مربع ، براي اطراف بتن و يا               ۱۵۰حدود

.كارهاي مشابه آن، كه نايلون الزاما در كارباقي بماند

۱،۵۸۰مترمربع۲۳۰۷۰۱

 تهيه و نصـب ورقهاي پالستيـك تقويـت شده با             
 . ميليمتر۵/۱ تا ۱فايبرگالس موجدار به ضخامـت 

۳۷،۴۰۰مترمربع۲۳۰۸۰۱

 تهيه و نصـب ورقهاي پالستيـك تقويـت شده با             
. ميليمتر۵/۱ تا۱فايبرگالس بدون موج به ضخامـت

۳۶،۲۰۰مترمربع۲۳۰۸۰۲

  سانتيمتر،  ۱۵تهيه و نصـب واتر استاپ به عرض             
.سي. وي. ازجنـس پي

۲۲،۱۰۰مترطول۲۳۰۹۰۱

اضافه   ، براي هر سانتيمتر      ۲۳۰۹۰۱اضافه بها به رديـف     
 . سانتيمتر۱۵بر 

۱،۰۸۰مترطول۲۳۰۹۰۲

  سانتيمتر،  ۱۵تهيه و نصـب واتر استاپ به عرض             
 .ازجنـس الستيـك

۲۸،۹۰۰مترطول۲۳۰۹۰۳

اضافه  ، براي هر سانتيمتر     ۲۳۰۹۰۳اضافه بها به رديـف     
 . سانتيمتر۱۵بر

۱،۴۱۰مترطول۲۳۰۹۰۴

 تهيه و جاگذاري غالف پالستيكي در بتن براي عبور           
 .لوله در ساير مصارف

۲۵،۷۰۰كيلوگرم۲۳۱۰۰۱

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شيشه ونصب برش.وچهارمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

. ميليمتري ساده۲تهيه و نصـب شيشه  ۲۲،۰۰۰مترمربع۲۴۰۱۰۱
۲۴،۰۰۰مترمربع۲۴۰۱۰۲ . ميليمتري ساده ۳تهيه ونصـب شيشه 
. ميليمتري ساده۴تهيه و نصـب شيشه  ۲۷،۶۰۰مترمربع۲۴۰۱۰۳
. ميليمتري ساده۵تهيه و نصـب شيشه  ۳۷،۷۰۰مترمربع۲۴۰۱۰۴
۴۷،۱۰۰مترمربع۲۴۰۱۰۵ . ميليمتري ساده۶تهيه و نصـب شيشه 
. ميليمتري ساده۸تهيه و نصـب شيشه  ۶۴،۸۰۰مترمربع۲۴۰۱۰۶
. ميليمتري مشجر۳تهيه و نصـب شيشه  ۲۵،۰۰۰مترمربع۲۴۰۲۰۱
۲۸،۷۰۰مترمربع۲۴۰۲۰۲ . ميليمتري مشجر۴تهيه و نصـب شيشه 
. ميليمتري مشجر۶تهيه و نصـب شيشه  ۴۸،۳۰۰مترمربع۲۴۰۲۰۳
. ميليمتري مشجر رنگي۴تهيه و نصـب شيشه  ۳۶،۶۰۰مترمربع۲۴۰۲۰۴
۰مترمربع۲۴۰۲۰۵ . ميليمتري مشجر رنگي۶تهيه و نصـب شيشه 
. ميليمتري ذره بيني۳تهيه و نصـب شيشه  ۲۶،۳۰۰مترمربع۲۴۰۳۰۱
. ميليمتري ذره بيني۴تهيه و نصـب شيشه  ۳۰،۱۰۰مترمربع۲۴۰۳۰۲
۴۹،۷۰۰مترمربع۲۴۰۳۰۳ . ميليمتري ذره بيني۶تهيه و نصـب شيشه 

ضخامـت  به  )  سكوريـت(تهيه و نصـب شيشه نشكن       
. ميليمتر، بانوار الستيكي يا پالستيكي۶

۶۶،۲۰۰مترمربع۲۴۰۴۰۱

ضخامـت  به  )  سكوريـت(تهيه و نصـب شيشه نشكن       
. ميليمتر، با نوار الستيكي يا پالستيكي۸

۰مترمربع۲۴۰۴۰۲

ضخامـت  به  )  سكوريـت(تهيه و نصـب شيشه نشكن       
 . ميليمتر، با نوار الستيكي يا پالستيكي۱۰

۱۱۹،۰۰۰مترمربع۲۴۰۴۰۳

 ، به  )سكوريـت(تهيه و نصـب شيشه رنگي نشكن          
. ميليمتر با نوار الستيكي يا پالستيكي۶ضخامـت 

۷۲،۵۰۰مترمربع۲۴۰۴۰۴

 ، به  )سكوريـت(تهيه و نصـب شيشه رنگي نشكن          
. ميليمتر، با نوار الستيكي يا پالستيكي۸ضخامـت 

۰مترمربع۲۴۰۴۰۵

 به )  سكوريـت(تهيه و نصـب شيشه رنگي نشكن           
 . ميليمتر، با نوار الستيكي يا پالستيكي۱۰ضخامـت 

۱۴۸،۰۰۰مترمربع۲۴۰۴۰۶

(   تهيه و نصـب در و پنجره شيشه اي نشكن                  
  ۱۰، اعم از ثابـت و باز شو به ضخامـت            )سكوريـت

 ميليمتر كه در داخل قاب نصـب نمي شود، بدون لوال،           
.يراق آالت و اتصاالت

۱۲۹،۵۰۰مترمربع۲۴۰۴۰۷



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
شيشه ونصب برش.وچهارمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 اضافه بها در صورتي كه در نصـب شيشه به جاي               
 .بطانه، از نوار الستيكي يا پالستيكي استفاده شود

۵۹۵مترمربع۲۴۰۵۰۱

سانتيمتر،    ۱۵×۱۵تهيه و نصـب آجر شيشه اي به ابعاد          
فلزي  شبكه   (بامالت و دوغاب مربوط در كـف             

 ).جداگانه پرداخـت مي شود

۰مترمربع۲۴۰۶۰۱

  سانتيمتر،  ۲۰×۲۰تهيه و نصـب آجر شيشه اي به ابعاد        
 شبكه فلزي   (بامالت و دوغاب مربوط در كـف             

 ).جداگانه پرداخـت مي شود

۰مترمربع۲۴۰۶۰۲

٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آميزي رنگ.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

و  اسكلتهاي فلزي   )  زنـگ زدايي (سمباده يا برس زدن     
 .يا ميلگرد

۷۲كيلوگرم۲۵۰۱۰۱

 كارهاي فلزي به   )  زنـگ زدايي   (سمباده يا برس زدن     
.استثناي اسكلتهاي فلزي

۱،۹۳۰مترمربع۲۵۰۱۰۲

ماسه  زنـگ زدايي اسكلتهاي فلزي و يا ميلگرد به روش       
 ).سندبالسـت(پاشي 

۳۷۰كيلوگرم۲۵۰۲۰۱

فلزي،  زنـگ زدايي كارهاي فلزي به استثناي اسكلتهاي        
 ).سندبالسـت(به روش ماسه پاشي 

۸،۱۸۰مترمربع۲۵۰۲۰۲

(   زنـگ زدايي اسكلتهاي فلزي، به روش ساچمه پاشي          
 ).شات بالسـت

۵۵۵كيلوگرم۲۵۰۲۰۳

فلزي،  زنـگ زدايي كارهاي فلزي به استثناي اسكلتهاي        
).شات بالسـت(به روش ساچمه پاشي

۱۲،۳۰۰مترمربع۲۵۰۲۰۴

 تهيه مصالح و اجراي يـك دسـت رنـگ ضد زنـگ            
 .روي اسكلـت فلزي

۱۳۵كيلوگرم۲۵۰۳۰۱

 تهيه مصالح و اجراي يـك دسـت رنـگ ضد زنـگ            
.روي كارهاي فلزي به استثناي اسكلتهاي فلزي

۴،۰۹۰مترمربع۲۵۰۳۰۲

 تهيه مصالح و اجراي رنـگ اپوكسي براي مخازن و            
 ساير كارهاي فلزي، شامل دوقشر ضد زنـگ براي            

.اپوكسي، يـك قشرآستر و يـك قشر رويه

۲۳،۰۰۰مترمربع۲۵۰۳۰۳

كارهاي  تهيه مصالح و اجراي رنـگ روغني كامل روي          
 .فلزي

۱۴،۷۰۰مترمربع۲۵۰۳۰۴

كارهاي  تهيه مصالح و اجراي رنـگ اكليلي كامل روي          
 .فلزي

۱۵،۰۰۰مترمربع۲۵۰۳۰۵

 تهيه مصالح و اجراي رنـگ روغني كامل روي در و             
 .ساير كارهاي چوبي

۱۴،۱۰۰مترمربع۲۵۰۴۰۱

پلي  تهيه مصالح و رنـگ آميزي كارهاي چوبي با رنـگ          
 .استر كامل

۱۱۵،۵۰۰مترمربع۲۵۰۴۰۲

 تهيه مصالح و اجراي رنـگ الك الكل روي كارهاي            
 .چوبي

۱۵،۰۰۰مترمربع۲۵۰۴۰۳

 تهيه مصالح و اجراي سيلر و كليركاري كامل روي             
 .كارهاي چوبي

۱۵،۹۰۰مترمربع۲۵۰۴۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آميزي رنگ.وپنجمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه مصالح و اجراي رنـگ روغني كامل روي اندود           
 .گچي ديوارها و سقفها

۱۰،۸۰۰مترمربع۲۵۰۵۰۱

اندود  تهيه مصالح و اجراي رنـگ پالستيـك كامل روي         
.گچي ديوارها و سقفها

۹،۴۱۰مترمربع۲۵۰۵۰۲

 تهيه مصالح و اجراي رنـگ نيم پالستيـك كامل روي          
.اندود گچي ديوارها و سقفها

۳،۱۵۰مترمربع۲۵۰۵۰۳

 تهيه مصالح و اجراي رنـگ پالستيـك ماهوتي كامل          
 .روي اندود گچي ديوارها و سقفها

۱۱،۹۰۰مترمربع۲۵۰۵۰۴

روي  تهيه مصالح و اجراي رنـگ روغني ماهوتي كامل          
.اندود گچي ديوارها و سقفها

۱۳،۶۰۰مترمربع۲۵۰۵۰۵

 تهيه مصالح و اجراي خط كشي منقطع و متناوب به             
. سانتيمتر، با رنگهاي ترافيـك۱۲عرض 

۱،۶۰۰مترطول۲۵۰۶۰۱

 تهيه مصالح و اجراي خط كشي متصل و مداوم به              
 . سانتيمتر، با رنگهاي ترافيـك۱۲عرض 

۱،۵۸۰مترطول۲۵۰۶۰۲

 تهيه مصالح و اجراي رنـگ آميزي سطوح آسفالـت و          
.بتن با رنـگ دوجزئي مانند خط عابر پياده

۲۲۲،۵۰۰مترمربع۲۵۰۶۰۳

 تهيه مصالح و اجراي رنـگ آميزي با رنـگ اكليل              
.نسوز، شامل آستر و رويه

۵،۸۲۰مترمربع۲۵۰۷۰۱

 تهيه مصالح و اجراي رنـگ آميزي روي سطوح               
 ، با رنـگ    )آزبسـت(صفحات سيمان و پنبه نسوز          

.روغني شامل آستر و رويه

۵،۲۹۰مترمربع۲۵۰۷۰۲

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
واساس زيراساس.وششمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 تهيه مصالح زيراساس ازمصالح رودخانه اي با دانه            
 . ميليمتر۵۰بندي صفر تا 

۲۵،۸۰۰مترمكعـب۲۶۰۱۰۱

 تهيه مصالح زير اساس از مصالح رودخانه اي با دانه            
. ميليمتر۳۸بندي صفر تا 

۲۶،۱۰۰مترمكعـب۲۶۰۱۰۲

 تهيه مصالح زير اساس از مصالح رودخانه اي با دانه            
. ميليمتر۲۵بندي صفر تا 

۲۶،۵۰۰مترمكعـب۲۶۰۱۰۳

 تهيه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي با دانه بندي           
  درصد مصالح   ۵۰ ميليمتر، وقتي كه حداقل       ۵۰صفر تا 

. در يـك وجه شكسته باشد۴مانده روي الـك نمره

۳۳،۵۰۰مترمكعـب۲۶۰۳۰۱

 تهيه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي با دانه بندي           
مصالح   درصد   ۵۰ ميليمتر، وقتي كه حداقل      ۳۸صفر تا   

.شكسته باشد در يـك وجه۴مانده روي الـك نمره

۳۴،۴۰۰مترمكعـب۲۶۰۳۰۲

 تهيه مصالح اساس از مصالح رودخانه اي با دانه بندي           
مصالح   درصد   ۵۰ ميليمتر، وقتي كه حداقل      ۲۵صفر تا   

.شكسته باشد در يـك وجه۴مانده روي الـك نمره

۳۵،۴۰۰مترمكعـب۲۶۰۳۰۳

صورتي   ، در    ۲۶۰۳۰۳ تا   ۲۶۰۳۰۱اضافه بها به رديفهاي     
 بيشتر از۴   كه درصد شكستگي مصالح روي الـك نمره        

اضافه درصد   درصد   ۱۰به ازاي هر  ( درصد باشد     ۵۰
 ).شكستگي يـك بار

۱،۵۶۰مترمكعـب۲۶۰۴۰۱

 پخـش، آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي زير            
  ۱۰۰ سانتيمتر، با حداقل       ۱۵اساس به ضخامـت تا       

.درصد تراكم به روش آشو اصالحي

۳،۴۵۰مترمكعـب۲۶۰۶۰۱

 پخـش، آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي زير            
درصد    ۹۵ سانتيمتر، با حداقل     ۱۵اساس به ضخامـت تا     

.تراكم به روش آشو اصالحي

۲،۵۸۰مترمكعـب۲۶۰۶۰۲

 پخـش، آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي زير            
 سانتيمتر، با حداقل۱۵اساس به ضخامـت بيشتر از        

. درصد تراكم به روش آشو اصالحي۱۰۰

۳،۰۵۰مترمكعـب۲۶۰۶۰۳

به  پخـش، آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي اساس         
تراكم   درصد   ۱۰۰ سانتيمتر، با حداقل     ۱۰ضخامـت تا   

.به روش آشو اصالحي

۴،۵۷۰مترمكعـب۲۶۰۶۰۴



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
واساس زيراساس.وششمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

به  پخـش، آب پاشي، تسطيح و كوبيدن قشرهاي اساس         
۱۰۰    سانتيمتر، با حداقل      ۱۵ تا   ۱۰ضخامـت بيشتر از    

.درصد تراكم به روش آشو اصالحي

۴،۱۶۰مترمكعـب۲۶۰۶۰۵

راه  براي تحكيم بستر    )  تونان(تهيه مصالح رودخانه اي     
و  و محوطه، يا اجراي قشر تقويتي در زير سازي راه              

 .محوطه

۱۸،۲۰۰مترمكعـب۲۶۰۷۰۱

٢





بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آسفالت.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.تهيه مصالح و اجراي اندود پريمكـت ۱،۷۳۰كيلوگرم۲۷۰۱۰۱
۱،۷۶۰كيلوگرم۲۷۰۲۰۱ .تهيه مصالح و اجراي اندود تـك كـت

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي باسنـگ شكسته ازمصالح          
دانه بندي  رودخانه اي براي قشر اساس آسفالتي، هر گاه         

هر   ميليمتر باشد، به ازاي           ۵/۳۷مصالح صفر تا       
.سانتيمترضخامـت آسفالـت

۳،۰۴۰مترمربع۲۷۰۳۰۱

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنـگ شكسته از مصالح           
 رودخانه اي براي قشر اساس آسفالتي، هر گاه دانه             

  ميليمتر باشد، به ازاي هر        ۲۵بندي مصالح صفر تا       
.سانتيمتر ضخامـت آسفالـت

۳،۰۶۰مترمربع۲۷۰۳۰۲

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنـگ شكسته از مصالح           
مصالح  رودخانه اي براي قشر بيندر، هر گاه دانه بندي           

ضخامـت   ميليمتر باشد، به ازاي هر سانتيمتر        ۲۵صفر تا   
 .آسفالـت

۳،۲۸۰مترمربع۲۷۰۳۰۳

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنـگ شكسته از مصالح           
 رودخانه اي براي قشر بيندر، هر گاه دانه بندي مصالح           

ضخامـت   ميليمتر باشد، به ازاي هر سانتيمتر        ۱۹صفر تا   
 .آسفالـت

۳،۲۸۰مترمربع۲۷۰۳۰۴

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنـگ شكسته ازمصالح           
مصالح  رودخانه اي براي قشر توپكا، هر گاه دانه بندي           

ضخامـت   ميليمتر باشد، به ازاي هر سانتيمتر        ۱۹صفر تا   
 .آسفالـت

۳،۵۶۰مترمربع۲۷۰۳۰۵

 تهيه و اجراي بتن آسفالتي با سنـگ شكسته از مصالح           
مصالح  رودخانه اي براي قشر توپكا، هر گاه دانه بندي           

سانتيمتر   ميليمتر باشد، به ازاي هر            ۵/۱۲صفر تا    
 .ضخامـت آسفالـت

۳،۶۸۰مترمربع۲۷۰۳۰۶

 ، ۲۷۰۳۰۶ تا    ۲۷۰۳۰۱اضافه بها نسبـت به رديفهاي        
  كيلوگرم قير مصرفي در هر متر        ۱/۰بابـت اضافه هر    

 .مربع آسفالـت، به ازاي هر سانتيمتر ضخامـت

۸۶مترمربع۲۷۰۴۰۲



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
آسفالت.وهفتمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

 ، بابـت كسر   ۲۷۰۳۰۶ تا   ۲۷۰۳۰۱كسربها به رديفهاي    
به   كيلوگرم قير مصرفي در هر مترمربع آسفالـت    ۱/۰هر 

.ازاي هر سانتيمتر ضخامـت

-۸۶مترمربع۲۷۰۴۰۳

 ، در صورتي   ۲۷۰۳۰۶ تا ۲۷۰۳۰۳اضافه بها به رديفهاي     
  ۲كه آسفالـت در پياده روها و معابر با عرض كمتر از              

 .متر اجرا شود

۱،۱۲۰مترمربع۲۷۰۴۰۴

كوبيدن  تهيه و اجراي آسفالـت بام، به انضمام پخـش و          
 . سانتيمتر۲آن به ضخامـت 

۱۱،۹۰۰مترمربع۲۷۰۵۰۱

  براي هر يـك سانتيمتر      ۲۷۰۵۰۱اضافه بها به رديـف      
 .افزايـش ضخامـت

۴،۴۳۰مترمربع۲۷۰۵۰۲

با  تهيه مصالح و پركردن درزهاي كـف سازي هاي بتني          
 .ماسه آسفالـت

۱،۱۱۰دسيمترمكعـب۲۷۰۵۰۳

٢









بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ونقل حمل.وهشتمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳۰بر  حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد           
 . كيلومتر۷۵كيلومتر تا فاصله 

۱۶۵كيلومتر- تن ۲۸۰۱۰۱

۷۵   حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر           
. كيلومتر۱۵۰كيلومتر تا فاصله 

۱۱۰كيلومتر- تن ۲۸۰۱۰۲

۱۵۰بر  حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد          
. كيلومتر۳۰۰كيلومتر تا فاصله 

۷۱كيلومتر- تن ۲۸۰۱۰۳

حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد بر
 . كيلومتر۴۵۰ كيلومتر تا فاصله۳۰۰  

۵۸كيلومتر- تن ۲۸۰۱۰۴

۴۵۰بر  حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد          
. كيلومتر۷۵۰كيلومتر تا فاصله 

۵۰كيلومتر- تن ۲۸۰۱۰۵

۷۵۰بر  حمل آهن آالت و سيمان پاكتي، نسبـت به مازاد          
 .كيلومتر

۴۲كيلومتر- تن ۲۸۰۱۰۶

  ۳۰حمل آجر و مصالح سنگي نسبـت به مازاد بر               
 . كيلومتر۷۵كيلومتر تا فاصله 

۱۶۵كيلومتر- تن ۲۸۰۲۰۱

  ۷۵حمل آجر و مصالح سنگي نسبـت به مازاد بر               
. كيلومتر۱۵۰كيلومتر تا فاصله 

۱۱۰كيلومتر- تن ۲۸۰۲۰۲

  ۱۵۰حمل آجر و مصالح سنگي نسبـت به مازاد بر              
. كيلومتر۳۰۰كيلومتر تا فاصله 

۷۱كيلومتر- تن ۲۸۰۲۰۳

  ۳۰۰حمل آجر و مصالح سنگي نسبـت به مازاد بر              
 . كيلومتر۴۵۰كيلومتر تا فاصله 

۵۸كيلومتر- تن ۲۸۰۲۰۴

  ۴۵۰حمل آجر ومصالح سنگي نسبـت به مازاد بر             
. كيلومتر۷۵۰كيلومتر تا فاصله 

۵۰كيلومتر- تن ۲۸۰۲۰۵

  ۷۵۰حمل آجر و مصالح سنگي نسبـت به مازاد بر            
 .كيلومتر

۴۲كيلومتر- تن ۲۸۰۲۰۶

  ۷۵ كيلو متر تا فاصله      ۳۰حمل قير فله نسبـت به مازاد     
 .كيلومتر

۲۴۰كيلومتر- تن ۲۸۰۳۰۱

 كيلو متر تا فاصله۷۵حمل قير فله نسبـت به مازاد         
 . كيلومتر۱۵۰

۱۶۵كيلومتر- تن ۲۸۰۳۰۲

 كيلومتر تا فاصله۱۵۰حمل قير فله نسبـت به مازاد         
 . كيلومتر۳۰۰

۱۱۰كيلومتر- تن ۲۸۰۳۰۳



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
ونقل حمل.وهشتمبيستفصل

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۴۵۰    كيلومتر تا فاصله     ۳۰۰حمل قير فله نسبـت به مازاد 
 .كيلومتر

۸۸كيلومتر- تن ۲۸۰۳۰۴

۷۵۰    كيلومتر تا فاصله     ۴۵۰حمل قير فله نسبـت به مازاد 
 .كيلومتر

۷۵كيلومتر- تن ۲۸۰۳۰۵

۶۳كيلومتر- تن ۲۸۰۳۰۶ . كيلومتر۷۵۰حمل قير فله نسبـت به  مازاد 
٢







بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پايكارمصالح۱-پيوست

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۴۷،۶۰۰مترمكعـب۴۱۰۲۰۲ .ماسه شسته
۲۸،۶۰۰مترمكعـب۴۱۰۲۰۳ .شن شسته
۲۲،۱۰۰مترمكعـب۴۱۰۲۰۴ .سنـگ قلوه

.مصالح زير اساس از مصالح رودخانه اي ۲۲،۵۰۰مترمكعـب۴۱۰۲۰۵
۲۹،۶۰۰مترمكعـب۴۱۰۲۰۶ .مصالح اساس شكسته از مصالح رودخانه اي

۳۲،۸۰۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۱ .سنـگ الشه
.سنـگ الشه قواره شده موزاييكي ۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۲

۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۳ .سنـگ الشه قواره شده موزاييكي درز شده
۷۴،۸۰۰مترمكعـب۴۱۰۳۰۵ .سنـگ بادبر

.انواع سنـگ دوتيشه ريشه دار ۰مترمربع۴۱۰۳۰۶
  ۲انواع سنـگ پالك تراورتن سفيد به  ضخامـت               

 .سانتيمتر
۸۸،۶۰۰مترمربع۴۱۰۴۰۱

  ۲انواع سنـگ پالك تراورتن رنگي به  ضخامـت               
 .سانتيمتر

۱۳۶،۵۰۰مترمربع۴۱۰۴۰۲

. سانتيمتر۲انواع سنـگ پالك الشتر به ضخامـت ۴۳،۶۰۰مترمربع۴۱۰۴۰۳
. سانتيمتر۲انواع سنـگ پالك سياه به ضخامـت ۴۶،۱۰۰مترمربع۴۱۰۴۰۴

۷۳،۵۰۰مترمربع۴۱۰۴۰۵ . سانتيمتر۲انواع سنـگ پالك مرمريـت به ضخامـت 
. سانتيمتر۲انواع سنـگ پالك چيني به ضخامـت ۸۸،۶۰۰مترمربع۴۱۰۴۰۶

. سانتيمتر۲انواع سنـگ الشه تراورتن به ضخامـت ۷۱،۹۰۰تن۴۱۰۴۰۷
۴،۲۴۰مترطول۴۱۰۴۰۸ . سانتيمتر۲انواع سنـگ قرنيز به ضخامـت 
.سيمان پرتلند نوع يـك پاكتي ۲۳۹،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۱
.سيمان پرتلند نوع يـك فله ۲۰۸،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۲
۲۴۶،۵۰۰تن۴۱۰۵۰۳ .سيمان پرتلند نوع دو پاكتي
.سيمان پرتلند نوع دو فله ۲۱۵،۵۰۰تن۴۱۰۵۰۴

. پاكتي۵سيمان پرتلند نوع  ۲۵۳،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۶
۲۲۲،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۷ . فله۵سيمان پرتلند نوع 
۴۱۴،۰۰۰تن۴۱۰۵۰۸ .سيمان سفيد پاكتي

۱۰۴،۵۰۰تن۴۱۰۶۰۱ .گچ پاكتي
۷۸،۶۰۰تن۴۱۰۶۰۲ .گچ فله

۱۰۴،۰۰۰تن۴۱۰۶۰۳ .كلوخه آهـك زنده
۱۴۰قالـب۴۱۰۷۰۱ .آجر فشاري



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پايكارمصالح۱-پيوست

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

.انواع آجر ماشيني سوراخدار ۲۱۵قالـب۴۱۰۷۰۲
۲۸۵قالـب۴۱۰۷۰۳ .انواع آجر قزاقي

).آجر تيغه(انواع بلوك سفال  ۰قالـب۴۱۰۸۰۱
).سقفي(انواع بلوك سفال  ۲،۳۰۰قالـب۴۱۰۸۰۲

۱،۷۰۰قالـب۴۱۰۸۰۳ .انواع بلوك سيماني ديواري
.انواع بلوك سيماني سقفي ۰قالـب۴۱۰۸۰۴

۳،۱۰۰كيلوگرم۴۱۰۹۰۱ .انواع تيرآهن
۰كيلوگرم۴۱۰۹۰۲ .انواع تيرآهن بال پهن

۳،۶۰۰كيلوگرم۴۱۰۹۰۳ .انواع ناوداني
۳،۵۰۰كيلوگرم۴۱۰۹۰۴ .انواع نبشي
۳،۸۲۰كيلوگرم۴۱۰۹۰۵ .انواع سپري
۲،۷۹۰كيلوگرم۴۱۰۹۰۶ .انواع قوطي
۳،۲۲۰كيلوگرم۴۱۰۹۰۷ .انواع تسمه

۳،۲۲۰كيلوگرم۴۱۰۹۰۸ .انواع ورق سياه
۳،۶۲۰كيلوگرم۴۱۱۰۰۱ .انواع ميل گرد ساده
۳،۰۳۰كيلوگرم۴۱۱۰۰۲ .انواع ميل گردآجدار

۵،۰۱۰كيلوگرم۴۱۱۰۰۳ .انواع شبكه جوشي فوالدي
  و پروفيل       Z  انواع پروفيلهاي توخالي، پروفيل         

 .چهارچوب
۳،۱۲۰كيلوگرم۴۱۱۱۰۱

۵،۷۴۰كيلوگرم۴۱۱۲۰۲ .انواع ورقهاي گالوانيزه
۴،۱۰۰كيلوگرم۴۱۱۳۰۳ .انواع توري سيمي

۴،۹۶۰مترمربع۴۱۱۳۰۴ .انواع رابيتـس
۱۶،۸۰۰كيلوگرم۴۱۱۴۰۵ .انواع پروفيل آلومينيومي
۲۰،۵۰۰كيلوگرم۴۱۱۴۰۶ .انواع ورق آلومينيومي

.انواع در و پنجره آلومينيومي ۲۲،۶۰۰كيلوگرم۴۱۱۴۰۷
۱،۹۸۰كيلوگرم۴۱۱۵۰۱ .انواع ورقهاي صاف آزبسـت سيمان
.انواع ورقهاي موجدارآزبسـت سيمان ۸۸۵كيلوگرم۴۱۱۵۰۲

.انواع موزاييـك سيماني ساده ۱۲،۳۰۰مترمربع۴۱۱۶۰۱
۱۶،۳۰۰مترمربع۴۱۱۶۰۲ .انواع موزاييـك ايراني
.انواع موزاييـك فرنگي ۲۴،۶۰۰مترمربع۴۱۱۶۰۳

.انواع عايق هاي پيـش ساخته رطوبتي ۹،۵۶۰مترمربع۴۱۱۷۰۱



بهای کلمقدارشرح
)ريال(

فهرست بهاي واحد پايه رشته
پايكارمصالح۱-پيوست

۱۳۸۲ابنيه سال

بهای واحدواحدشماره
(ريال)

۳۵،۹۰۰مترمربع۴۱۱۸۰۱ .انواع كاشي ديواري
۰مترمربع۴۱۱۸۰۲ ).سراميـك(انواع كاشي كفي 
۱،۷۳۵،۰۰۰مترمكعـب۴۱۱۹۰۱ .تراورس خارجي
۱،۴۸۳،۰۰۰مترمكعـب۴۱۱۹۰۲ .تخته نراد خارجي
۱،۱۶۷،۰۰۰مترمكعـب۴۱۲۰۰۱ .تراورس ايراني

۱،۰۱۴،۰۰۰مترمكعـب۴۱۲۰۰۲ .تخته و الوار ايراني
۱،۹۸۴،۰۰۰مترمكعـب۴۱۲۱۰۱ .انواع فيبر

۱،۱۱۷،۰۰۰مترمكعـب۴۱۲۲۰۱ .انواع نئوپان
.انواع تخته سه اليي ايراني ۸،۱۰۳،۰۰۰مترمكعـب۴۱۲۳۰۱

۱،۰۷۰كيلوگرم۴۱۲۴۰۱ .انواع قير
۷۴،۱۰۰مترمربع۴۱۲۵۰۱ .انواع درچوبي پيـش ساخته

.انواع چهارچوب چوبي ۲۵،۸۰۰مترطول۴۱۲۵۰۲
.انواع كـف پوش پالستيكي ۳۹،۹۰۰مترمربع۴۱۲۶۰۱
۴۶،۵۰۰مترمربع۴۱۲۷۰۱ .انواع كـف پوش الستيكي

۵۹،۱۰۰مترمكعـب۴۱۲۸۰۱ .انواع پوكه
۲،۲۶۰مترمربع۴۱۲۹۰۱ .انواع چتايي

۱۴،۴۰۰مترمربع۴۱۳۰۰۱ . ميليمتر و كمتر۳انواع شيشه به ضخامـت 
. ميليمتر۴انواع شيشه به ضخامـت ۱۸،۳۰۰مترمربع۴۱۳۰۰۲
. ميليمتر و بيشتر۶انواع شيشه به ضخامـت ۴۲،۲۰۰مترمربع۴۱۳۰۰۳

۱۶،۲۰۰كيلوگرم۴۱۳۱۰۱ .انواع رنـگ روغني
.انواع رنـگ پالستيـك ۱۱،۱۰۰كيلوگرم۴۱۳۱۰۲
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