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  ریاست جمهوري 

  ریزي و نظارت راهبردي  معاون برنامه
  

  2    از   1صفحه    هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران بخشنامه به دستگاه

  6/11/1388  مورخ  106464/100پیوست بخشنامه شماره  
  

  هاي مطالعات ژئوفیزیک مشخصات فنی تجهیزات و دستگاه -1
  
  فاده در مطالعات ژئوالکتریکهاي مورد است مشخصات فنی تجهیزات و دستگاه .1-1
 دستگاه ژئوالکتریک 1- 1-1

  .را بطور کامل داشته باشد) Self Production(سازي جریان خودزا  توان خنثی -
 . ولت باشد500داراي ولتاژ ورودي محافظ بیشتر از  - 

 . وات باشد150داراي توان بیشتر از  -

  . هم باشدا  میلی05/0گیري مقاومت ویژه ظاهري بیشتر از  داراي دقت اندازه -
 .هاي رابط استاندارد باشند کابل 2- 1-1

 .ناپذیر باشند الکترودها مسی، برنجی و فوالد زنگ 3- 1-1

نظیـر بیـستم،   ( متر، مجهز به سیـستم مخـابراتی مناسـب    300اکیپ، براي سونداژ با طول فرستنده جریان بیش از   4- 1-1
 .باشد...) تلفن و 

 
  نگاري   در مطالعات لرزههاي مورد استفاده مشخصات فنی تجهیزات و دستگاه .1-2
 نگار دستگاه لرزه 1- 1-2

  . کانال باشد24و داراي حداقل ) Digital(از نوع رقومی  -
  ).  باشدTrigerمجهز به سیستم (توان بکارگیري هر نوع چاشنی الکتریکی و مواد ناریه را داشته باشد  -
 .هاي رابط استاندارد باشد کابل 2- 1-2

 .ها کالیبره باشند ها و هیدروفون ژئوفون 3- 1-2

 کیپا 4- 1-2

  .مجهز به جعبه انفجار و تجهیزات کامل آن باشد -
  . باشد...) نظیر بلندگو، آژیر و (مجهز به سیستم خبررسانی در هنگام انفجار  -
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  ریاست جمهوري 

  ریزي و نظارت راهبردي  معاون برنامه
  

  2    از   2صفحه    رانهاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکا بخشنامه به دستگاه

  6/11/1388  مورخ  106464/100پیوست بخشنامه شماره  
  

 سـال   4 تکنسین بـا حـداقل       2 سال و    3اکیپ مطالعات ژئوفیزیک باید داراي یک کارشناس با حداقل           -2
 . سابقه کار مفید در رشته ژئوفیزیک باشد

  
  .شود  سال سابقه کار منظور می2س با درجه تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر معادل کارشنا: تذکر 

 
  تعرفه خدمات مطالعات ژئوفیزیک  -3
 .گردد اي مربوط محاسبه و پرداخت می تعرفه خدمات براساس جدول زیر و اعمال ضریب منطقه .3-1

  )ریال(بها   واحد  شرح   ردیف
  4,050,000  اکیپ روز  الزحمه مطالعات ژئوالکتریک حق  1
  5,460,000  اکیپ روز   نگاري رزهلالزحمه مطالعات  حق  2

هـاي   هزینه حمل افراد و وسایل از دفتـر مـشاور بـه کارگـاه و بـالعکس در جـاده           3
  4,370  کیلومتر  آسفالتی

  7,750  کیلومتر  هاي خاکی  هزینه حمل افراد و مصالح از دفتر مشاور به کارگاه و بالعکس در جاده  4
  
 
  اي   ضرایب منطقه .3-2

  : گیرد  اي به صورت زیر تعلق می ضریب منطقه)  جدول2 و 1موضوع بندهاي (نگاري  ک و لرزهالزحمه مطالعات ژئوالکتری به حق

1/8                                 اي براي مطالعات ژئوالکتریک    ضریب منطقه 1- 3-2
0/8+

=
Rre 

2/6      نگاري  اي براي مطالعات لرزه ضریب منطقه 2- 3-2
1/6+

=
Rrs 

 = R       23/6/1388 مورخ 56118/100بخشنامه شماره  7ضمیمه شماره اي درج شده در پیوست  ضریب منطقه
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