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  کاربرد دستورالعمل

 
   دستورالعمل ، این شود، شامل  می  نامیده  مکانیکی  تاسیسات  بهای اختصار فهرست  به  که  مکانیکی  تاسیسات  رشته  واحد پایه  بهای هرستف .1
 :  زیر است شرح  بها، به  فهرست  واحد ردیفها و پیوستهای  و بهای  فصلها، شرح ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل(

 .کار  پای لح مصا)1  پیوست
 .  ارتفاع  و ضریب  طبقات  ضریب)2  پیوست
 .  باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)3  پیوست
 . ای  منطقه  ضریب)4  پیوست
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)5  پیوست

 اند بها منعقد شده نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرست) 6پیوست 
  بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه .2
   که در مواردی.  دهد  را پوشش  مکانیکی  تاسیسات  رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه نحوی بها، به  فهرست  این  ردیفهای شرح .1ـ2

   آن  برای  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست  این  ردیفهای  با شرح  آن  اقالم  که مورد نیاز کار باشد، ای  ویژه  و اجرایی  فنی مشخصات
دار   ستاره های ردیف عنوان  و به   مشخص  ستاره  ردیفها، با عالمت این. شود  می  جدید درج  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه  ودر انتهای ، تهیه اقالم
   دستورالعملی هرگاه. شود  می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف ، محاسبه  قیمت  تجزیه دار، با روش  ستاره احد ردیفهای و بهای. شوند  می نامیده
 .گردد  می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم دار مورد نیاز باشد، متن  ستاره  ردیفهای  پرداخت برای

  ، تعیین1ـ2 در بند   شده  درج روش  واحد هستند، به  بهای ،اما بدون  بها موجود است  فهرست  آنها در این  شرح  که د ردیفهایی واح بهای .2ـ2
 .شوند  می دار محسوب  ستاره  نیز ردیفهای  اقالم این. شوند می
  ، باید هنگام2ـ2 بند   موضوع  غیرپایۀ  واحد ردیفهای  و بهای،)دار  ستاره اقالم (1ـ2 بند   موضوع  غیرپایه  واحد ردیفهای  و بهای شرح .3ـ2

 . برسد  اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به  اجرای  برآورد هزینه بررسی
 بها  رست فه  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  به  بها، نسبت  فهرست  ضریبهای  اعمال ، بدون  غیرپایه  برآورد ردیفهای  مبلغ  جمع  که در کارهایی .4ـ2
 باید   اجرایی  درصد باشد، دستگاه20 بیشتر از ،  در هر رشته  تفکیک  به،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه  ضرایب  از اعمال قبل)   و غیرپایه پایه(

   قیمت  با تجزیه  را، همراه  رشته  آن در  یاد شده  ردیفهای  واحد مصوب  و بهای ، شرح  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع  مناقصه  از انجام قبل
   عالی  شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  کشور ارسال ریزی  و برنامه  مدیریت سازماندر ،   فنی  عالی  شورایبه دبیرخانه،  مربوط
 . قرار گیرد  عمل ، مالک فنی

 دیگر،  ، یا روش  یا ردیفهایی  واحد ردیف  از بهای  درصدی صورت  آنها به صلها، بهای ف  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک برای .5ـ2
   شده  تعیین روش  به  که  واحد آن  شود و بهای بینی  پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره ای  جداگانه ، باید ردیف  است  شده تعیین

 .شوند  می  محسوب  پایه  ردیفهای  اقالم این.  شود  درج ه یاد شد  ردیف گردد، در مقابل  می محاسبه
بها پیش بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر بها مالک  ) یا کسر(در صورتیکه برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه 

 .عمل خواهد بود
گروهها یا زیر   آنها، به ماهیت  به  با توجه  هر فصل ، ردیفهای  جدید  ردیفهای  درج  مورد نیاز و امکان ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .6ـ2

، دو   چپ  از سمت ترتیب  به  که  است  رقم  شش بها، شامل  فهرست  ردیفهای شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه فصلهای
   داده  اختصاص  یا زیر فصل  در هر گروه  ردیف شماره  آخر، به  و دو رقم  یا زیر فصل  گروه شمارهبه    بعدی ، دو رقم  فصل شمارهبه    اول رقم
 .  است شده
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   روش  زیر، طبق های ، ضریبها و هزینه آن  به  مربوط  غیر پایۀ  بها و ردیفهای  فهرست  این  واحد ردیفهای  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام .7ـ2
 .شود  می ، اعمال8ـ2 در بند   شده تعیین

 .2   پیوست  دستورالعمل ، مطابق  ارتفاع  و ضریب  طبقات ضریب .1ـ7ـ2
 .30/1، برابر   است  شده  درج3   راهنما در پیوست عنوان  به  آن  اقالم  شرح  که باالسریمربوط به هزینه   ضریب .2ـ7ـ2
 .4   پیوست ، مطابق ای  منطقه ضریب .3ـ7ـ2
 .5   پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه .4ـ7ـ2
   این  ردیفهای  و بر حسب تعیین،   فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجرای  برآورد هزینۀ برای .8ـ2

،  ردیفهاستبهای کل  واحد، مقدار و  ، واحد، بهای ، شرح  شماره  شامل  که هرستیف. شود  می گیری ، اندازه  مربوط  غیر پایه  بها و ردیفهای فهرست
 .شود  می تهیه

  ، مبلغ هر فصل  به  مربوط  ردیفهای بهای کل  از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف بهای کل،   فهرست در این
، ) مورد بر حسب (  و ارتفاع  طبقات ضریبهای. آید  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست این   مبلغ  فصلها،جمع  مبالغ ، و از جمع فصل
، برآورد  شود، نتیجه  می  اضافه آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، و هزینۀ  شده  ضرب درپی  پی صورت  بهفهرست   مبلغ جمع ، به  و باالسری ای منطقه
  بها ضمیمه  فهرست2   مورد پیوست  و بر حسب6، 5، 1   فصلها و پیوستهای ، مقدمۀ ، کلیات  یادشده مدارک به. بود کار خواهد   اجرای هزینۀ
 .شود  می  کار، نامیده  اجرای  بها و مقادیرکار، یا برآورد هزینۀ  فهرست عنوان ، به  شده  تهیه ، مجموعۀ شده

  ، با درج) کار  اجرای برآورد هزینه( بها و مقادیر   فهرست  تهیه ، برای  پایه  بهای  فهرست  از دفترچه امل ک ، استفادۀ در موارد ضروری ) تبصره
 .  است ، بالمانع8ـ2 بند روش  برآورد به ، و تهیه  در دفترچه  مربوط مقادیر موردنظر در برابر ردیفهای

 
   هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع ، وتجهیزات  مصالح  کامل صات برآورد باید، مشخ  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس. 3

   داشته  آگاهی آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار برای  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت  آنها را، که  درباره اطالعاتی
 این است که مهندس مشاور یا واحد تهیه "منبع تهیه"نظور از  م. کند  درج  پیمان  خصوصی  فنی  و در مشخصات باشد، تهیه

د ره جنس منحصر بفتولیدکنندچنانچه  ،کننده طرح مشخص کند که اقالم کار ساخت داخل یا خارج کشور است و عالوه بر آن
کنند، در مشخصات فنی  نباشد، حداقل نام سه تولید کننده که همان جنس را با مشخصات مشابه و قیمتهای نزدیک بهم  تولید می

 .کنددرج  کار خصوصی
 
   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .4

. شود  می  تهیه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پایه  بهای رد فهرست کارب  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به  مربوط  از کار که  هر بخش اجرای
 برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ شود، همراه  می  کار تهیه  مختلف  بخشهای  برای  ترتیب این  به  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست
یکدیگر   کار، به  اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان ، به  است  منعکس  آن نیز در  جمع صورت  و به تفکیک  کار به  مختلف بخشهای
 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می ملحق

مشروحه  برای انجام عملیات و اقدامهای ،ور موظف است پیش از ارجاع کار، مهندس مشامکانیکی ساختمان در مورد اجرای تاسیسات .5
 و نیز راهبری و (Testing, Adjusting and Balancing - TAB) سیستمها ها و  دستگاهسازی مربوط به آزمایش، تنظیم و متعادلزیر، 

 .قرار دهد)  فنی خصوصیمشخصات(الزم را تهیه و جزو اسناد پیمان و مشخصات فنی ، مدارک ها نگهداری آن
 .  و راه اندازیهای الزم  انجام آزمایش.5-1
 .سازی سیستمها  تنظیم و متعادل.5-2
 .های راهبری و نگهداری و برنامه آموزش گروه راهبری ونگهداری تهیه کتاب. 5-3
 ).با پیش بینی هزینه(آموزش گروه راهبری و نگهداری . 5-4
 ).با پیش بینی هزینه(ضمین راهبری و نگهداری در دوره ت. 5-5
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  کلیات
 

. شود بها به تاسیسات مکانیکی داخل ساختمان اختصاص دارد و تاسیسات مکانیکی یک محوطه یا چند ساختمان را نیز شامل می این فهرست
 .های بزرگ، مانند شهرکها، خارج از دامنه کاربرد این فهرست است های آب و فاضالب محوطه شبکه

 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ردیفها، اجزای  فصلها و شرح ، مقدمۀ مفاد کلیات .1
 از   واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات  کنندۀ  تعیین  تنهایی ، به  فصلها و کلیات  در مقدمۀ  شده  درج  ردیفها و شرح شرح .2

   بها، مطابقت  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام  فنی  و مشخصات  نقشه  طبق کار،  که  است  پرداخت  قابل ردیفها در صورتی
 . باشد داشته

  کارگیری  و به  تأمین های  هزینه  و شامل  بوده  مکانیکی  تاسیسات رشتۀ  به  مربوط  کارهای  اجرای  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این قیمتهای .3
 در   مصالح جایی ، جابه  مصالح  و باراندازی ، حمل ، بارگیری ، تهیه  مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت ، ماشین  انسانی نیروی
   حسببر (  اندازی  و راه  آزمایش هزینۀ.   کار است  کامل ، اجرای  طور کلی به واستقرار، نصب، شستشو و تمیز کردن ،   مصالح ، اتالف کارگاه
بها، عالوه بر آنچه در کلیات، مقدمه   دستگاههای موضوع این فهرست.  است  شده بینی  بها پیش  فهرست  این  واحد ردیفهای در بهای) مورد

 .برداری باشد فصلها و شرح ردیفهای مربوط درج شده است، باید شامل کلیه قطعات و لوازم استاندارد بطور کامل بوده و آماده بهره
، و   یا ارتفاع  عمق  بابت ای  اضافه  گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  برای  کاملی  بها، قیمتهای  فهرست  این یمتهایق .4

   شده بینی  پیش بها  بها یا اضافه  آن  بها برای  فهرست  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  کار را مشکلتر یا مخصوص  اجرای  دیگر که کیفیات
 .  نیست  پرداخت ، قابل است

،  تهیه"   عبارت  اختصار از درج  برای.  است  منظور شده اندازی  راه  آزمایش، ، نصب ، حمل  تهیه های  بها، هزینه  فهرست  این  ردیفهای در قیمت .5
 .  است  ردیفها صرفنظر شده  در شرح" اندازی و راهآزمایش  ، ، نصب حمل

   از مصالح  یک  هیچ  کیلومتر برای30 مازاد بر   و هزینه  است  شده بینی  ردیفها پیش  کیلومتر در قیمت30   تا فاصله  مصالح  حمل ینههز .6
 . نخواهد شد پرداخت

 .  است  نشده بینی  بها پیش  فهرست  این  ردیفهای  دستگاهها، در قیمت  نصب  محل  ساخت ها، کانالها و همچنین  عبور لوله  محل  تعبیه هزینه .7
   اجرای  در برآورد هزینه  که ، در صورتی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه باالسریهزینه ،  ای ، منطقه ، ارتفاع  طبقات  ضریبهای  به  مربوط مبلغ .8

 .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده  پیمان  به کار منضم
 روز یا   با قیمتهای  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهای  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  فصلهای سۀ از مقای  گیری با نتیجه .9

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت تجزیه استناد به
 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی بها که  فهرست  این از در هر بخش .10
دفتر امور  128   شماره های نشریه( ساختمانها   مکانیکی  تاسیسات  عمومی  فنی  بها، مشخصات  فهرست  در این  فـنی منـظور از مشخصات .11

   فنی  مورد، مشخصات و بر حسب)  کشور ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان   و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزلهمعیارهاوین فنی، تد
 .  و دستورکارهاست  اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین ، مشخصات پیمان خصوصی

 . مشاور برسد تأیید مهندس  به  از سفارش ، قبل  فنی  با مشخصات ق مورد نیاز، باید از نظر تطبی  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه .12



 کلیات
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۴ 

،   مجلسهاست ، دستور کارها و صورت  اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  که  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها، بر اساس گیری  اندازه.13
   انجام  شده  تعیین روش  به گیری ، اندازه  است  شده بینی  بها پیش  فهرست  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که در مواردی.گیرد  می صورت

 .شود می
 آنها با  ها و کانالها، باید مطابقت ، مانند لوله  آنها بعداً میسر نیست  کامل  بازرسی شود و امکان  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی .14
 . شوند  جلسه  مشاور صورت ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی شخصات، م  اجرایی های نقشه
بها   فهرست  آنها در این  و تجهیزات  مصالح  ساخت  برای  که  واحد ردیفهایی  کارفرما، بهای  مشاور و تصویب  تأیید مهندس در صورت .15

، نیز نافذ ندا  شده  معتبر دیگر ساختههای استاندارد  و طبق  مشخصات  با همان  که  و تجهیزاتی ، در مورد مصالح  است  شده  مشخص استانداردی
 . است
 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت  وضعیتهای  در صورت1   پیوست کار، مطابق  پای مصالح .16
تقریب حاصل از تبدیل . استفاده شود)  پوند–اینچ  (IPبه جای ) متریک( SIاالمکان سعی شده است از واحدهای  بها حتی  در این فهرست.17

 .واحدها و گردکردن نتایج، قابل اغماض است
 . صرفنظر شده است"حداقل"ها و مانند آن، حداقل موردنیاز است، که برای اختصار از تکرار واژه  ها، اندازه  اعداد مربوط به ظرفیت.18
مورد، سایر شرایط ذکر شده در مقدمه  و بسته به(تگاههای مختلف، بازده مفید دستگاه در شرایط استاندارد  اعداد مربوط به ظرفیت دس.19

های موردنیاز، در شرایط طراحی، و با ظرفیتهای مفید یا نامی مندرج در  انطباق ردیفهای این فهرست با ظرفیت. است) فصلهای مربوط
 .استعهده مهندس مشاور  کاتالوگهای سازندگان به

 .  است  شده  محاسبه1384   سال  چهارم ماهه  سه  قیمتهای بها بر مبنای  فهرست این .20
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۵ 

   فوالدی های لوله.   اول فصل
 

  مقدمه
 
   الزم ای نده یا د  جوشی  اتصال  و مصالح  قطعات با تمام"  عبارت ، از درج  سیاه  فوالدی های  لوله  به  مربوط  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .1

   و مصالح  گالوانیزه  قطعات با تمام"  عبارت ، از درج  درزدار گالوانیزه  فوالدی های  لوله  به  مربوط  ردیفهای و در شرح"  ضدزنگ  رنگ  دست ویک
 .  است نظر شده ، صرف"  الزم ای  دنده اتصال

، 010114 تا 010112  ، ردیفهای)  متوسط وزن (BS١٣٨٧ یا DIN٢۴۴٠  ردهای استاندا ، طبق010111 تا 010101   ردیفهای  موضوع های لوله .2
 باضخامت جدار نرمال) 1سری  (DIN٢۴۴٨ استاندارد  ، طبق2   گروه ، ردیفهایبا ضخامت جدار نرمال) 1سری  (٢۴۵٨ DIN استاندارد  طبق

 . است)   متوسط وزن (BS١٣٨٧ یا DIN٢۴۴٠   استانداردهای ، طبق3   گروه و ردیفهای
 درصد ردیف مربوط 15، به ازای هر یک میلیمتر ضخامت جدار بیشتر، 2 ه و ردیفهای گرو010114 تا 010112   ردیفهای  به نسبت  بها اضافه .3

 .کسر میلیمتر متناسبا محاسبه می شود. است
 20 شود،  اجرا  نمایان  صورت  به های اصلی وفرعی وتورخانه در م کشی  لوله  که ، در صورتی  فوالدی های  لوله  ردیفهای  به نسبت  بها اضافه .4

 .هیچ اضافه بهایی پرداخت نخواهد شد... ها و  رو، شفت های آدم  تونلمانندبرای لوله کشی در فضاهای دیگر .   است  مربوط درصد ردیف
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این ی مختصر گروهها  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای   به  دسترسی منظور سهولت به .5
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .لوله فوالدی سیاه درزدار 01
 .لوله فوالدی سیاه بدون درز 02
 .لوله فوالدی گالوانیزه 03
 .کلکتور 04

 



 های فوالدی لوله. لفصل او
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۶ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 رهشما شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 21،300

یک دوم  (15قطر نامی   لوله فوالدی سیاه درز دار، به
 ).اینچ

 010101 

  

 مترطول 23،200
سه چهارم   (20لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 010102 

  

 مترطول 26،900
یک   (25لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 010103 

  

 ترطولم 31،600
یک و   (32لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).یک چهارم اینچ
 010104 

  

 مترطول 38،400
یک و   (40لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).یک دوم اینچ
 010105 

 010106  ).دو اینچ  (50لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی  مترطول 49،100  
  

 مترطول 62،600
دو و یک   (65لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 010107 

  

 مترطول 72،200
سه   (80لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر  نامی 

 ).اینچ
 010108 

  

 مترطول 99،800
چهار   (100لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 010109 

  

 مترطول 129،500
پنج   (125ی سیاه درزدار، به قطر نامی لوله فوالد

 ).اینچ
 010110 

  

 مترطول 151،500
شش   (150لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 010111 

  

 مترطول 237،500
 1/219لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010112 

  

 مترطول 329،500
 273قطر خارجی لوله فوالدی سیاه درزدار، به 

 .میلیمتر
 010113 

  

 مترطول 421،500
 9/323لوله فوالدی سیاه درزدار، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010114 

  

 مترطول 23،400
 3/21لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010201 
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 )ریال(بهای کل
 

 رهشما شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 26،000
 9/26لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .ترمیلیم
 010202 

  

 مترطول 29،400
 7/33لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010203 

  

 مترطول 34،500
 4/42لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010204 

  

 مترطول 42،300
 3/48لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010205 

  

 مترطول 54،800
 3/60لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010206 

  

 مترطول 74،400
 1/76لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010207 

  

 مترطول 86،700
 9/88لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010208 

  

 مترطول 121،500
 3/114دی سیاه بدون درز، به قطر خارجی لوله فوال
 .میلیمتر

 010209 

  

 مترطول 167،500
 7/139لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010210 

  

 مترطول 185،500
 3/168لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010211 

  

 مترطول 275،500
 1/219 درز، به قطر خارجی لوله فوالدی سیاه بدون

 .میلیمتر
 010212 

  

 مترطول 352،000
 273لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010213 

  

 مترطول 446،500
 9/323لوله فوالدی سیاه بدون درز، به قطر خارجی 

 .میلیمتر
 010214 

 010301  ).یک دوم اینچ (15قطر نامی  لوله فوالدی گالوانیزه، به مترطول 23،900  
  

 مترطول 27،700
سه چهارم   (20لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 

 ).اینچ
 010302 

 010303  ).یک اینچ  (25لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول 33،200  
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 )ریال(بهای کل
 

 رهشما شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 40،000
یک و یک   (32لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 

 .)چهارم اینچ
 010304 

  

 مترطول 48،300
یک و یک   (40لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 010305 

 010306  ).دو اینچ  (50لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول 61،700  
  

 مترطول 79،200
دو و یک   (65لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 010307 

 010308  ).سه اینچ  (80لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول 92،100  
 010309  ).چهار اینچ  (100لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول 131،000  
 010310  ).پنج اینچ  (125لوله فوالدی گالوانیزه، به قطر نامی  مترطول 162،500  
 010311  ).شش اینچ  (150وانیزه، به قطر نامی لوله فوالدی گال مترطول    
  

 کیلوگرم 13،400

کلکتور، از لوله فوالدی سیاه درزدار با کلیه اتصاالت 
 ساخـت، با یک دسـت براینوع جوشی، مصالح الزم 

 .گنز رنـگ ضد

 010401 

  

 کیلوگرم 15،600

کلکتور، از لوله فوالدی سیاه بدون درز، با کلیه 
 ساخت، با برایشی، مصالح الزم اتصاالت نوع جو

 .زنگ یک دست رنگ ضد

 010402 
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٩ 

   چدنی های لوله.   دوم فصل
 

   مقدمه
   و مصالح  قطعات  با تمامISO R۵٣١ استاندارد  طبق" دار، عبارت  سر کاسه  چدنی های  لوله  به  مربوط  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .1

   اتصال  و مصالح  قطعات  با تمامISO۶۵٩۴ استاندارد  طبق" ، عبارت  سرکاسه  بدون  چدنی های  لوله  به  مربوط ای ردیفه ، در شرح"   الزم اتصال
  الزم  اتصال  مصالح  با تمامISO٢۵٣١ استاندارد  ، طبقبار 16با فشار کار " ، عبارت  داکتیل  چدنی های لوله  به  مربوط  ردیفهای و در شرح "  الزم

 .  است  نشده ، درج" ای مهره لند پیچ واز نوع گ
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .2
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .لوله چدنی با سرکاسه 01
 .بدون سرکاسهلوله چدنی  02
 .لوله چدنی داکتیل 03
 .قطعات اتصال چدنی داکتیل 04
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١٠ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

 020101  .50لوله چدنی قیراندود با سرکاسه، به قطر نامی  مترطول 90،600  
 020102  .75اندود با سرکاسه، به قطرنامی لوله چدنی قیر مترطول 118،500  
 020103  .100ا سرکاسه، به قطر نامی لوله چدنی قیراندود ب مترطول 152،000  
 020104  .125لوله چدنی قیراندود با سرکاسه، به قطر نامی  مترطول 145،500  
 020105  .150دود با سرکاسه، به قطر نامی لوله چدنی قیران مترطول 165،500  
 020106  .200دود با سرکاسه، به قطر نامی نی قیرانلوله چد مترطول 231،000  
 020201  .50ود بدون سرکاسه، به قطر نامی قیراند چدنی لوله مترطول    
 020202  .75ود بدون سرکاسه، به قطر نامی قیراند چدنی لوله مترطول    
 020203  .100د بدون سرکاسه، به قطر نامی چدنی قیراندو لوله مترطول    
 020204  .125نامی  به قطر قیراندود بدون سرکاسه، چدنی لوله مترطول    
 020205  .150قطر نامی  به سرکاسه، بدون اندود قیر چدنی لوله مترطول    
 020206  .200قطر نامی  به سرکاسه، بدون اندود قیر چدنی لوله مترطول    
 020301  .80له چدنی داکتیل، به قطر نامی لو مترطول 139،500  
 020302  .100ه چدنی داکتیل، به قطر نامی لول مترطول 178،000  
 020303  .150ه چدنی داکتیل، به قطر نامی لول مترطول 223،000  
 020304  .200لوله چدنی داکتیل، به قطر نامی  مترطول 299،000  
 020305  .250ه چدنی داکتیل، به قطر نامی لول مترطول 384،500  
 020306  .300ه چدنی داکتیل، به قطر نامی لول مترطول 480،000  
 020307  .350ه چدنی داکتیل، به قطر نامی لول مترطول 583،000  
 020308  .400ه چدنی داکتیل، به قطر نامی لول مترطول 733،000  
 020401  .قطعات اتصال چدنی داکتیل کیلوگرم 16،100  
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١١ 

  سی.  وی.  پی  های لوله.   سوم فصل
 

   مقدمه
 
 .  است  نشده ، درج»  الزم  اتصال  و مصالح  قطعات ، با تمام٨٠۶٢ DIN استاندارد  طبق « ، عبارت  فصل  این  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .1
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای   به  دسترسی منظور سهولت به .2
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . بار16 با فشار کار  سی.  وی.   پی لوله 01
 . بار10 با فشار کار  سی.  وی.   پی لوله 02
 . بار6 با فشار کار  سی.  وی.   پی لوله 03
 . بار4 با فشار کار  سی.   وی  پی لوله 04



 .وی سی. های پی لوله. فصل سوم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٢ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

 
 

 

 مترطول 6،000

 میلیمتر 20سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی
 . بار16و فشار کار 

 030101 

  

 مترطول 7،560
 میلیمتر 25سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16و فشار کار 
 030102 

  

 مترطول 9،930
 میلیمتر 32سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16و فشار کار 
 030103 

  

 مترطول 12،900
 میلیمتر 40سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16و فشار کار 
 030104 

  

 مترطول 17،700
 میلیمتر 50سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16و فشار کار 
 030105 

  

 مترطول 25،800
 63سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16میلیمتر و فشار کار 
 030106 

  

 مترطول 32،700
 75سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16میلیمتر و فشار کار 
 030107 

  

 مترطول 47،400
 میلیمتر 90سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16و فشار کار 
 030108 

  

 مترطول 66،600
 110سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16میلیمتر و فشار کار 
 030109 

  

 مترطول 85،700
 125سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16میلیمتر و فشار کار 
 030110 

  

 مترطول 104،500
 140سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16میلیمتر و فشار کار 
 030111 

  

 مترطول 135،000
 160سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16میلیمتر و فشار کار 
 030112 

  

 مترطول 169،500
 180سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16میلیمتر و فشار کار 
 030113 

  

 مترطول 207،500
 200سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16 میلیمتر و فشار کار
 030114 



 .وی سی. های پی لوله. فصل سوم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٣ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 320،500
 250سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار16میلیمتر و فشار کار 
 030115 

  

 مترطول 7،030
 میلیمتر 25سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار10و فشار کار 
 030201 

  

 مترطول 9،000
 میلیمتر 32سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار10فشار کار و 
 030202 

  

 مترطول 10،500
 میلیمتر 40سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار10و فشار کار 
 030203 

  

 مترطول 14،200
 میلیمتر 50سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار10و فشار کار 
 030204 

  

 مترطول 20،000
 63سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار10لیمتر و فشار کار می
 030205 

  

 مترطول 24،700
 75سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار10میلیمتر و فشار کار 
 030206 

  

 مترطول 36،000
 میلیمتر 90سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار10و فشار کار 
 030207 

  

 مترطول 49،500
 110جی سی سخـت، به قطر خار.وی.لوله پی

 . بار10میلیمتر و فشار کار 
 030208 

  

 مترطول 63،600
 125سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار10میلیمتر و فشار کار 
 030209 

  

 مترطول 76،900
 140سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار10میلیمتر و فشار کار 
 030210 

  

 مترطول 99،400
 160 به قطر خارجی سی سخـت،.وی.لوله پی

 . بار10میلیمتر و فشار کار 
 030211 

  

 مترطول 122،500
 180سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار10میلیمتر و فشار کار 
 030212 

  

 مترطول 150،500
 200سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار10میلیمتر و فشار کار 
 030213 

  

 مترطول 206،000
 250سی سخـت، به قطر خارجی .وی.پیلوله 

 . بار10میلیمتر و فشار کار 
 030214 



 .وی سی. های پی لوله. فصل سوم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١۴ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 9،500
 میلیمتر 40سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6و فشار کار 
 030301 

  

 مترطول 11،100
 میلیمتر 50سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6و فشار کار 
 030302 

  

 مترطول 15،000
 63سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030303 

  

 مترطول 18،200
 75سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030304 

  

 مترطول 23،700
 میلیمتر 90سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6و فشار کار 
 030305 

  

 ترطولم 31،400
 110سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030306 

  

 مترطول 39،100
 125سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030307 

  

 مترطول 48،000
 140سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030308 

  

 مترطول 61،500
 160سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030309 

  

 مترطول 76،200
 180سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030310 

  

 مترطول 92،500
 200سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030311 

  

 مترطول 141،000
 250سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار6میلیمتر و فشار کار 
 030312 

  

 مترطول 15،800
 75سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030401 

  

 مترطول 19،800
 میلیمتر 90سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 .ار ب4و فشار کار 
 030402 

  

 مترطول 25،100
 110سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030403 



 .وی سی. های پی لوله. فصل سوم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١۵ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 29،700
 125سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030404 

  

 مترطول 32،800
 140سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4 کار میلیمتر و فشار
 030405 

  

 مترطول 43،500
 160سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030406 

  

 مترطول 60،300
 180سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030407 

  

 مترطول 67،700
 200سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4ر و فشار کار میلیمت
 030408 

  

 مترطول 106،000
 250سی سخـت، به قطر خارجی .وی.لوله پی

 . بار4میلیمتر و فشار کار 
 030409 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ای پلی اتیلنه لوله. فصل چهارم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١۶ 

  اتیلن  پلی های لوله.   چهارم فصل
 

  مقدمه
 
  درج") پرسی (  یا فشاری ای  دنده  از اتصال  اعم  الزم صال ات  و مصالح  قطعات با تمام « ، عبارت  فصل  این  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .1

 .  است نشده
 . شوند  و نصب ، تحویل بندی ، بسته اتیلن  پلی ، از جنس  خرطومی  غالفی  باید در داخل3   و گروه1   گروه های لوله .2
 ANSI/ASTM یا ١۶٨٩٢ DIN استاندارد  ، طبق1  ه گرو ، موضوع)Crosslinked PE, PEX(   الیه  یک  مشبک اتیلن  پلی های لوله .3

F٨٧٧. 

، 2   گروه ، موضوع  چسب  و دو الیه)AL(   آلومینیوم  الیه ، یکPEX   دو الیه ، شامل)PEX/AL/PEX(   الیه  پنج  مشبک اتیلن  پلی های لوله. 4
  .ANSI/ASTM F١٢٨١ و F١٣٣۵ یا DIN/DVGW W۵۴٢ و W۵٣۴ استاندارد  طبق

  یاDIN/DVGW W۵۴٢ و W۵٣۴   استانداردهای ، طبق4   گروه ، موضوع)PE-RT/AL/PE-RT(  الیه  باال، پنج دمای اتیلن پلی های لوله. 5
 F١٣٣۵ و ANSI/ASTM F١٢٨٢.  

 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به. 6
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  الیه  یک  مشبک  اتیلن  پلی لوله 01
 .  الیه5   مشبک  اتیلن  پلی لوله 02
03 ---- 
 .  الیه5 باال،   دمای  اتیلن  پلی لوله 04

 



 ای پلی اتیلنه لوله. فصل چهارم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٧ 

 
 
 )ریال(بهای کل

 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 طولمتر  

 16اتیلن مشبک یک الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040101 

  

 مترطول  
 20اتیلن مشبک یک الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040102 

  

 مترطول  
 25اتیلن مشبک یک الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040103 

  

 مترطول  
 32ر خارجی اتیلن مشبک یک الیه به قط لوله پلی
 .میلیمتر

 040104 

  

 مترطول 27،200
 16اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040201 

  

 مترطول 29،800
 20اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040202 

  

 مترطول 38،500
 25اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040203 

  

 مترطول 49،900
 32اتیلن مشبک پنج الیه به قطر خارجی  لوله پلی
 .میلیمتر

 040204 

  

 مترطول  
 16، پنج الیه به قطر خارجی  اتیلن دمای باال لوله پلی
 .میلیمتر

 040401 

  

 مترطول  
 20، پنج الیه به قطر خارجی  اتیلن دمای باال لوله پلی
 .میلیمتر

 040402 

  

 ترطولم  
 25، پنج الیه به قطر خارجی  اتیلن دمای باال لوله پلی
 .میلیمتر

 040403 

  

 مترطول  
 32، پنج الیه به قطر خارجی  اتیلن دمای باال لوله پلی
 .میلیمتر

 040404 

  
  

 



 های آزبست سیمان لوله. فصل پنجم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٨ 

   سیمان  آزبست های لوله.   پنجم فصل
 

   مقدمه
 
   نشده ، درج»  الزم  اتصال  مصالح  با تمام  چدنی  اتصال قطعات  به  اتصال قابل « ، عبارت  سیمان  آزبست های  لوله  ردیف  اختصار، در شرح برای .1

 . است
  استاندارد ، طبق5   و گروه٨٨١ ISOاستاندارد   طبق4  ، گروه١۶٠ ISO (PN) استاندارد   طبق3 و 2، 1   گروههای  موضوع های لوله .2
 ASTM  C٢۴٨   (AR٢۴٠٠)است  . 

   مربوط  درصد ردیف5 باشد،   شده  ساختهISIRI ۴٠۵ (PR)( استاندارد   طبق  لوله  که ، در صورتی3 و 2، 1   گروههای  به  بها نسبت اضافه .3
 . است

  این (  است ط مربو  درصد ردیف12 باشد،   شده  ساخته  ضد سولفات  از سیمان  لوله  که ، در صورتی3 و 2، 1   گروههای  به  بها نسبت اضافه .4
 ). باشند  شده  ساخته  ضدسولفات  از سیمان  که شود، در صورتی  نیز می3   ردیف  موضوع های  لوله  بها، شامل اضافه

 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .5
 

  مختصر گروهها شرح و   شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
  ).D  کالس(  بار 12 با فشار کار   سیمان  آزبست لوله 01
  ).C  کالس(  بار 9 با فشار کار   سیمان  آزبست لوله 02
  ).B  کالس(  بار 6 با فشار کار   سیمان  آزبست لوله 03
  .٨٨١ ISO   طبق  ضد سولفات  سیمان  آزبست لوله 04
 (AR٢۴٠٠)  MSTM  C٢۴٨   طبق ضدسولفات   سیمان آزبست   لوله 05

 .  چدنی  اتصال قطعات 06
 



 های آزبست سیمان لوله. فصل پنجم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٩ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 مترطول 41،900

لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 
 ).Dکالس( بار 12  و فشار کار 60

 050101 

  

 مترطول 57،000
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Dکالس( بار 12  و فشار کار 80
 050102 

  

 مترطول 69،700
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Dکالس( بار 12  و فشار کار 100
 050103 

  

 مترطول 100،500
 کامل، به قطر نامی لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود

 ).Dکالس( بار 12  و فشار کار 150
 050104 

  

 مترطول 174،500
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Dکالس( بار 12  و فشار کار 200
 050105 

  

 مترطول 233،500
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Dکالس( بار 12  و فشار کار 250
 050106 

  

 مترطول 326،500
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Dکالس( بار 12  و فشار کار 300
 050107 

  

 مترطول 433،500
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Dکالس( بار 12  و فشار کار 350
 050108 

  

 مترطول 555،500
بسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی لوله آز

 ).Dکالس( بار 12  و فشار کار 400
 050109 

  

 مترطول 42،400
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Cکالس ( بار 9  و فشار کار 60
 050201 

  

 مترطول 51،300
لوله آزبسـت سیمان، با قیر اندود کامل، به قطر نامی 

 ).Cکالس ( بار 9  و فشار کار 80
 050202 

  

 مترطول 60،300
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Cکالس ( بار 9  و فشار کار 100
 050203 

  

 مترطول 80،200
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Cکالس ( بار 9  و فشار کار 150
 050204 

  

 مترطول 120،000
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Cکالس ( بار 9  و فشار کار 200
 050205 



 های آزبست سیمان لوله. فصل پنجم
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٢٠ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 مترطول 171،000
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Cکالس ( بار 9  و فشار کار 250
 050206 

  

 مترطول 223،500
کامل، به قطر نامی لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود 

 ).Cکالس ( بار 9  و فشار کار 300
 050207 

  

 مترطول 308،000
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Cکالس ( بار 9  و فشار کار 350
 050208 

  

 مترطول 405،000
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Cالس ک( بار 9  و فشار کار 400
 050209 

  

 مترطول 42،200
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Bکالس ( بار 6  و فشار کار 60
 050301 

  

 مترطول 51،100
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Bکالس ( بار 6  و فشار کار 80
 050302 

  

 مترطول 56،600
یمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی لوله آزبسـت س

 ).Bکالس ( بار 6  و فشار کار 100
 050303 

  

 مترطول 65،600
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Bکالس ( بار 6  و فشار کار 150
 050304 

  

 مترطول 99،700
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Bکالس ( بار 6شار کار   و ف200
 050305 

  

 مترطول 137،500
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Bکالس ( بار 6  و فشار کار 250
 050306 

  

 مترطول 177،000
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Bکالس ( بار 6  و فشار کار 300
 050307 

  

 مترطول 228،000
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Bکالس ( بار 6  و فشار کار 350
 050308 

  

 مترطول 288،000
لوله آزبسـت سیمان، با قیراندود کامل، به قطر نامی 

 ).Bکالس ( بار 6  و فشار کار 400
 050309 

  

 مترطول 107،500
اندود کامل، لوله آزبسـت سیمان ضدسولفات، با قیر

 ).کالس یک  (300به قطر نامی 
 050401 

  

 مترطول 133،000
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس یک  (350به قطر نامی 
 050402 



 های آزبست سیمان لوله. فصل پنجم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢١ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 مترطول 169،000
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس یک  (400به قطر نامی 
 050403 

  

 مترطول 72،600
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس دو  (200به قطر نامی 
 050404 

  

 مترطول 89،900
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس دو  (250به قطر نامی 
 050405 

  

 مترطول 111،000
ل، لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کام

 ).کالس دو  (300به قطر نامی 
 050406 

  

 مترطول 145،000
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس دو  (350به قطر نامی 
 050407 

  

 مترطول 187،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس دو  (400به قطر نامی 
 050408 

  

 لمترطو 46،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس سه  (150به قطر نامی 
 050409 

  

 مترطول 72،600
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس سه  (200به قطر نامی 
 050410 

  

 مترطول 95،600
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس سه  (250نامی به قطر 
 050411 

  

 مترطول 128،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس سه  (300به قطر نامی 
 050412 

  

 مترطول 169،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس سه  (350به قطر نامی 
 050413 

  

 مترطول 215،000
بسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، لوله آز

 ).کالس سه  (400به قطر نامی 
 050414 

  

 مترطول 53،400
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس چهار  (150به قطر نامی 
 050415 

  

 مترطول 77،300
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس چهار  (200به قطر نامی 
 050416 

  

 مترطول 107،000
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس چهار  (250به قطر نامی 
 050417 



 های آزبست سیمان لوله. فصل پنجم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٢ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 مترطول 142،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس چهار  (300به قطر نامی 
 050418 

  

 مترطول 189،500
سـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، لوله آزب

 ).کالس چهار  (350به قطر نامی 
 050419 

  

 مترطول 247،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).کالس چهار  (400به قطر نامی 
 050420 

  

 مترطول 52،900
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 .)AR٢۴٠٠(  150به قطر نامی 
 050501 

  

 مترطول 82،200
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).AR٢۴٠٠(  200به قطر نامی 
 050502 

  

 مترطول 107،500
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).AR٢۴٠٠(  250به قطر نامی 
 050503 

  

 مترطول 135،500
ن ضد سولفات، با قیراندود کامل، لوله آزبسـت سیما

 ).AR٢۴٠٠(  300به قطر نامی 
 050504 

  

 مترطول 166،000
لوله آزبسـت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، 

 ).AR٢۴٠٠(  350به قطر نامی 
 050505 

  

 مترطول 206،000
لوله آزبسـت سیمان ضدسولفات ، باقیراندودکامل ، 

 ).AR٢۴٠٠(  400به قطرنامی 
 050506 

 050601  .قطعات اتصال چدنی کیلوگرم 7،880  

 



 های مسی لوله. فصل ششم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٣ 

   مسی های لوله.   ششم فصل
 

   مقدمه
  ، درج»  اتصال  الزم  و مصالح  قطعات ، با تمام١٧٨۶ DIN استاندارد  طبق « ، عبارت  مسی های  لوله  به  مربوط  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .1

 .  است نشده



 های مسی لوله. فصل ششم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢۴ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدوبهای  مقدار

  

 مترطول 29،700

 و حداقل 12لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 
 .ضخامـت جدار یک میلیمتر

 060101 

  

 مترطول 37،300
 و حداقل 15لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 .ضخامـت جدار یک میلیمتر
 060102 

  

 مترطول 44،300
 و حداقل 18رز، به قطر خارجی لوله مسی بدون د

 .ضخامـت جدار یک میلیمتر
 060103 

  

 مترطول 54،400
 و حداقل 22لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 .ضخامـت جدار یک میلیمتر
 060104 

  

 مترطول 88،800
 و حداقل 28لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر5/1ضخامـت جدار 
 060105 

  

 مترطول 104،000
 وحداقل 35لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر5/1ضخامـت جدار 
 060106 

  

 مترطول 127،000
 و حداقل 42لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر5/1ضخامـت جدار 
 060107 

  

 مترطول 202،000
 و حداقل 54لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 .تر میلیم2ضخامـت جدار 
 060108 

  

 مترطول 241،000
 و حداقل 64لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر2ضخامـت جدار 
 060109 

  

 مترطول 288،500
 و حداقل 1/76لوله مسی بدون درز، به قطر خارجی 

 . میلیمتر2ضخامـت جدار 
 060110 



 شیرها.   هفتم فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢۵ 

 شیرها.   هفتم فصل
 

   مقدمه
 .  است  نشده ، درج»  اتصال  برای  الزم  مصالح با تمام « ، عبارت  و چدنی ای  دنده  شیرهای  به  مربوط های ردیف  اختصار، در شرح برای .1
 .هستند)   یا برنزی برنجی (  مس  آلیاژهای ، از جنس ای  دنده شیرهای .2
 . هستند نزی بر  داخلی و قطعاتخاکستری    چدن  از جنس ای  بدنه ، دارای دار  فلنج  چدنی شیرهای .3
 .، از نوع لوالیی است7 و 3موضوع گروههای ،  طرفه یک  شیرهای .4
، منظور   الزم  و مهره  و پیچ بندی ، واشر آب  مقابل  فلنجهای  و اتصال  تهیه ، هزینه  چدنی  شیرهای  به  مربوط  واحد ردیفهای در بهای .5

 . است شده
 . است) PN١٠ (10 شیرها،  فشار نامی .6
 .  است  مربوط  ردیف  درصد بهایPN١۶( ،50 (16   با فشار نامی  شیرهای بها، برای اضافه .7
 .است   ماسوره  با مهره  رادیاتور، همراه  رگالژ و دوبل  ساده شیرهای .8
 . هستند کرمهبرنجی یا برنزی با روکش  رادیاتور،   به  مربوط ، زانو و زانو قفلی ، هواگیری ، سادهرگالژ   دوبل شیرهای .9

 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .10
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . ای  دنده  کشویی شیر فلکه 01
 . ای  دنده  فلزی  کف شیر فلکه 02
 . ای  دنده طرفه شیر یک 03
04 ----- 
 .دار  فلنج  چدنی  کشویی شیر فلکه 05

 .دار  فلنج  چدنی  فلزی  کف شیر فلکه 06
 .دار  فلنج  چدنی طرفه شیر یک 07
 .رادیاتور  به  مربوط شیرها و زانوهای 08

 



 شیرها. فصل هفتم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢۶ 

 
 
 )ریال(بهای کل

 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد 44،200

یک دوم   (15شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 
 ).اینچ

 070101 

  

 عدد 55،100
سه   (20شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).چهارم اینچ
 070102 

  

 عدد 81،200
یک   (25شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070103 

  

 عدد 109،000
یک و   (32ه قطر نامی شیرفلکه کشویی دنده ای، ب

 ).یک چهارم اینچ
 070104 

  

 عدد 141،000
یک و   (40شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).یک دوم اینچ
 070105 

  

 عدد 245،500
دو   (50شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070106 

  

 عدد 286،000
و و د  (65شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).یک دوم اینچ
 070107 

  

 عدد 428،000
سه   (80شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070108 

  

 عدد 630،000
چهار   (100شیرفلکه کشویی دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070109 

  

 عدد 62،700
یک   (15شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 070201 

  

 عدد 75،400
سه   (20شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).چهارم اینچ
 070202 

  

 عدد 182،000
یک   (25شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070203 

  

 عدد 189،000
یک   (32شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).و یک چهارم اینچ
 070204 

  

 عدد 228،500
یک   (40شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).و یک دوم اینچ
 070205 



 شیرها. فصل هفتم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٧ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد 256،500
دو   (50شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070206 

  

 عدد 454،000
دو   (65شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).و یک دوم اینچ
 070207 

  

 عدد 506،500
سه   (80ـف فلزی دنده ای، به قطر نامی شیرفلکه ک

 ).اینچ
 070208 

  

 عدد 1،251،000
  100شیرفلکه کـف فلزی دنده ای، به قطر نامی 

 ).چهار اینچ(
 070209 

  

 عدد 51،300
یک دوم   (15شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070301 

  

 عدد 61،100
سه چهارم (  20شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070302 

 070303  ).یک اینچ  (25شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد 59،000  
  

 عدد 76،700
یک و یک   (32شیر یکطرفه دنده ای، به قطرنامی 

 ).چهارم اینچ
 070304 

  

 عدد 119،000
یک و یک   (40شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 070305 

 070306  ).دو اینچ  (50شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد 221،000  
  

 عدد 289،000
دو و یک   (65شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی 

 ).دوم اینچ
 070307 

 070308  ).سه اینچ  (80شیر یکطرفه دنده ای، به قطر نامی  عدد 437،000  
 070309  ).چهار اینچ  (100 نامی شیر یکطرفه دنده ای، به قطر عدد 613،500  
  

 عدد 384،000
  50شیر فلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).دو اینچ(
 070501 

  

 عدد 399،500
  65شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).دو و یک دوم اینچ(
 070502 

  

 عدد 446،500
  80شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).سه اینچ(
 070503 

  

 عدد 593،500
  100شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).چهار اینچ(
 070504 



 شیرها. فصل هفتم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٨ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد 754،500
  125شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).پنج اینچ(
 070505 

  

 عدد 942،500
  150شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 .)شش اینچ(
 070506 

  

 عدد 1،387،000
  200شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).هشت اینچ(
 070507 

  

 عدد 2،203،000
  250شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).ده اینچ(
 070508 

  

 عدد 3،366،000
  300شیرفلکه کشویی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).دوازده اینچ(
 070509 

  

 عدد 640،500
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).دو اینچ  (50
 070601 

  

 عدد 735،000
  65شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطرنامی 

 ).دو و یک دوم اینچ(
 070602 

  

 عدد 865،500
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).سه اینچ  (80
 070603 

  

 عدد 1،031،000
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).چهار اینچ  (100
 070604 

  

 عدد 1،502،000
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).پنج اینچ  (125
 070605 

  

 عدد 2،292،000
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).شش اینچ  (150
 070606 

  

 عدد 3،601،000
شیرفلکه کـف فلزی چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).هشت اینچ  (200
 070607 

  

 عدد 282،000
دو   (50شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070701 

  

 عدد 355،000
دو و   (65شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).یک دوم اینچ
 070702 

  

 عدد 426،000
سه   (80شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).اینچ
 070703 



 شیرها. فصل هفتم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٢٩ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای مقدار

  

 عدد 605،500
  100شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).چهار اینچ(
 070704 

  

 عدد 794،000
پنج   (125شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 )..اینچ
 070705 

  

 عدد 1،011،000
  150ه چدنی فلنج دار، به قطر نامی شیر یکطرف

 ).شش اینچ(
 070706 

  

 عدد 1،749،000
  200شیر یکطرفه چدنی فلنج دار، به قطر نامی 

 ).هشت اینچ(
 070707 

  

 عدد 35،800
  15شیر دوبل رگالژ برای رادیاتور، به قطر نامی 

 ).یک دوم اینچ(
 070801 

  

 عدد 46،000
سه   (20ور، به قطرنامی شیر دوبل رگالژ برای رادیات

 ).چهارم اینچ
 070802 

 070803  ).یک دوم اینچ  (15شیر ساده رادیاتور، به قطر نامی  عدد 28،200  
 070804  ).سه چهارم اینچ  (20شیر ساده رادیاتور، به قطرنامی  عدد 36،400  
 070805  ).یک دوم اینچ  (15زانوی رادیاتور، به قطرنامی  عدد 26،700  
 070806  ).سه چهارم اینچ  (20زانوی رادیاتور، به قطرنامی  عدد 37،900  
 070807  ).یک دوم اینچ  (15زانو قفلی رادیاتور، به قطرنامی  عدد 23،200  
  

 عدد 33،300
سه چهارم   (20زانو قفلی رادیاتور، به قطرنامی 

 ).اینچ
 070808 

  

 عدد 4،250
یک هشتم   (4طرنامی شیر هواگیری رادیاتور، به ق

 ).اینچ
 070809 

  

 عدد 4،940
سه هشتم   (10شیر هواگیری رادیاتور، به قطرنامی 

 ).اینچ
 070810 



 )Expansion Joint(قطعه انبساط . فصل هشتم
 1385د پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واح

 
 
 

٣٠ 

 )Expansion Joint(  انبساط  قطعه.  هشتم فصل
 

  مقدمه
 
 مهار و با   بدون،)دار در حالت فلنج( و دوجداره  )در حالت جوشی ( جداره  یک  آکاردئونی ، از نوع  فصل  این  موضوع  انبساط های قطعه .1

 . هستند مناسب (axial)محوری )   و انقباض انبساط ( جابجایی
  قسمتفوالدی ولی جنس  « ، عبارت1   گروه  ردیفهای  موضوع  جوشی  نوع  انبساط  قطعه های  به  مربوط  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .2

دار   فلنج  انبساط  قطعه های  به  مربوط  ردیفهای و در شرح»   اتصال  برای  الزم  مصالح ، با تمام (stainless steel)  ناپذیر  از فوالد زنگ آکاردئونی
 و  ، پیچ بندی ، واشر آب  اضافی  مقابل ، با دو فلنج   ناپذیر فوالد زنگاز    آکاردئونی  قسمت جنس فوالدی ولی " ، عبارت2   گروه  ردیفهای موضوع

 .  است  نشده ، درج"  اتصال  برای  الزم  مصالح تمام و مهره
 .است   مربوط  درصد ردیف40 باشد،   دو جداره  انبساط  قطعه ، چنانچه  جوشی  نوع ردیفهای  به بها نسبت اضافه .3
 . است  مربوط د ردیف درص35 و مهاردار باشد،   جداره  یک  انبساط  قطعه ، چنانچه  جوشی  نوع ردیفهای  به بها نسبت اضافه .4
 . است  مربوط  درصد ردیف45 و مهاردار باشد،   دو جداره  انبساط  قطعه ، چنانچه  جوشی  نوع ردیفهای  به بها نسبت اضافه .5
 . است  مربوط  درصد ردیف25 مهاردار باشد،   انبساط  قطعه دار، چنانچه  فلنج  نوع ردیفهای  به بها نسبت اضافه .6
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی  سهولتمنظور به .7
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  جوشی  نوع  انبساط قطعه 01
 .دار  فلنج  نوع  انبساط قطعه 02

 
 



 )Expansion Joint(قطعه انبساط . فصل هشتم
 1385د پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واح

 
 
 

٣١ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(احدو بهای رمقدا

 080101  .15قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 107،000  
 080102  .20قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 107،000  
 080103  .25قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 107،000  
 080104  .32 به قطر نامی قطعه انبساط، نوع جوشی، عدد 112،000  
 080105  .40قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 112،000  
 080106  .50قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 135،000  
 080107  .65قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 160،000  
 080108  .80نامی قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر  عدد 205،500  
 080109  .100قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 240،000  
 080110  .125قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 373،000  
 080111  .150قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 432،500  
 080112  .200قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 529،000  
 080113  .250قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 912،500  
 080114  .300قطعه انبساط، نوع جوشی، به قطر نامی  عدد 1،370،000  
 080201  .65قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 375،000  
 080202  .80نامی قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر  عدد 447،500  
 080203  .100قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 545،000  
 080204  .125قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 775،000  
 080205  .150قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 882،500  
 080206  .200 دار، به قطر نامی قطعه انبساط، نوع فلنج عدد 1،194،000  
 080207  .250قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 2،153،000  
 080208  .300قطعه انبساط، نوع فلنج دار، به قطر نامی  عدد 2،836،000  

 
 



 )Flexible Connection (گیر لرزه. فصل نهم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٢ 

 )Flexible Connection (گیر لرزه.   نهم فصل
 

   مقدمه
 
 . مهار هستند دار و بدون ، فلنج  الستیکی ، از نوع ل فص  این  موضوع گیرهای لرزه .1
   الزم  مصالح  و تمام  و مهره ، پیچ بندی ، واشر آب  اضافی  مقابل با دو فلنج « گیرها، عبارت  لرزه  به  مربوط  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .2

 . است  نشده ، درج»  اتصال برای
 .  است  مربوط  درصد ردیف12گیر مهاردار باشد،   لرزه ، در صورتیکه  فصل ن ای ردیفهای  به بها نسبت اضافه .3
 .  است)PN١٠( 10گیرها   لرزه فشار نامی .4
 . درصد ردیف مربوط است25، باشد (PN١۶) 16که لرزه گیر با فشار نامی  فه بها در صورتیااض .5



 )Flexible Connection( گیر لرزه.   نهم فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٣ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 090101  ).و یک چهارم اینچ  یک  (32قطرنامی  گیر، به لرزه عدد 203،500  
 090102  ).یک و یک دوم اینچ  (40لرزه گیر، به قطرنامی  عدد 223،500  
 090103  ).دو اینچ  (50لرزه گیر، به قطرنامی  عدد 253،500  
 090104  ).دو و یک دوم اینچ  (65لرزه گیر، به قطرنامی  عدد 284،000  
 090105  ).سه اینچ  (80لرزه گیر، به قطر نامی  عدد 321،500  
 090106  ).چهار اینچ  (100لرزه گیر، به قطر نامی  عدد 391،000  
 090107  ).پنج اینچ  (125لرزه گیر، به قطرنامی  عدد 593،000  
 090108  ).شش اینچ  (150لرزه گیر، به قطرنامی  عدد 864،000  
 090109  ).هشت اینچ  (200لرزه گیر، به قطر نامی  عدد 1،388،000  
 090110  ).ده اینچ  (250لرزه گیر، به قطر نامی  عدد 1،878،000  
 090111  ).دوازده اینچ  (300لرزه گیر، به قطر نامی  عدد 2،348،000  



 صافی. یازدهم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣۴ 

  صافی.   یازدهم فصل
 

   مقدمه
 
  ، نوع2   گروه  ردیفهای  موضوع و صافیهای)   یا برنزی برنجی (  مس  آلیاژهای از جنس  و ای  دنده ، نوع1   گروه  ردیفهای  موضوع صافیهای .1

 .هستندخاکستری    چدن دار و از جنس فلنج
   الزم  مصالح  با تمام ذیر ناپ  زنگ  یا فوالدی  برنجی  توری  انضمام به « ، عبارت ای  دنده  صافیهای  به  مربوط  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .2

   توری  انضمام ، به  مناسب  و مهره ، واشر، پیچ  اضافی  مقابل با دو فلنج" دار، عبارت  فلنج  صافیهای  به  مربوط  ردیفهای و در شرح»   اتصال برای
 . است  نشده ، درج"  اتصال  برای  الزم  مصالح  با تمام  ناپذیر  زنگ  یا فوالدی برنجی

 .  است)PN١٠( 10ها،  صافی فشار نامی .3
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .4
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . ای  دنده صافی 01
 .دار  فلنج صافی 02

  
 



 صافی. فصل یازدهم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣۵ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 110101  ).یک دوم اینچ  (15ای، به قطر نامی  صافی دنده عدد 80،600  
 110102  ).سه چهارم اینچ  (20ای، به قطر نامی  صافی دنده عدد 106،500  
 110103  ).یک اینچ  (25ای، به قطر نامی  صافی دنده عدد 135،000  
 110104  ).یک چهارم اینچ و یک(  32 قطرنامی ای، به دنده صافی عدد 162،500  
 110105  ).یک و یک دوم اینچ  (40قطرنامی  ای، به دنده صافی عدد 199،000  
 110106  ).دو اینچ  (50ای، به قطر نامی  صافی دنده عدد 281،000  
 110107  ).دو و یک دوم اینچ(  65قطرنامی  ای، به دنده صافی عدد 750،500  
 110201  ).دو اینچ  (50صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد 364،500  
 110202  ).دو و یک دوم اینچ  (65قطرنامی  ، بهدار فلنج صافی عدد 412،000  
 110203  ).سه اینچ  (80قطرنامی  ، بهدار فلنج صافی عدد 486،000  
 110204  ).چهار اینچ  (100ار، به قطر نامی صافی فلنج د عدد 574،000  
 110205  ).پنج اینچ  (125صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد 780،500  
 110206  ).شش اینچ  (150صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد 929،500  
 110207  ).هشت اینچ  (200صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد 1،443،000  
 110208  ).ده اینچ  (250صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد 2،652،000  
 110209  ).دوازده اینچ  (300صافی فلنج دار، به قطر نامی  عدد 2،862،000  



 گرم دیگ حرارتی آب. فصل دوازدهم
 1385اسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته ت

 
 
 

٣۶ 

  گرم  آب  حرارتی دیگ.   دوازدهم فصل
 

  مقدمه
 
 . باشد  کیفیت  بازرسی  گواهی دارای معتبر و   از استانداردهای  با یکی ، باید مطابق  فصل  این  موضوع  دیگهای ساخت .1
، واشر نسوز،   مقابل  بازدید، فلنجهای های  دود، دریچه های ، دریچه ، پایه  دیگ  اصلی  قطعات ، شامل)  قطعاتی نوع ( گرم  آب  چدنی دیگهای .2

 .باشند  می مل طور کا بهجمع شده  نسوز و آجرنسوز،   رنگ دست  با یک ، عایقکاری  فلزی  و روپوشمهار میل
 شیر اطمینان،  ، شامل)fire tube(لوله دود    سانتیگراد، از نوع  درجه120 کار   و حداکثر دمایبار 4، با فشار کار  گرم  آب  فوالدی دیگهای .3

 و )ودکار و لوازم نشان دهندهبدون لوازم کنترل خ(، تابلوی برق  عایق، ، روپوش  مقابل  بازدید، فلنجهای های  دود، دریچه های  دریچهشیر تخلیه،
 .است   طور کامل  بهآمیزی، رنگ

   سه ، باید از نوع3 در بند   یاد شده  بر مشخصات ، عالوه  در ساعت  کیلو کالری1،500،000 از   بیش  با ظرفیت گرم  آب  فوالدی دیگهای .4
 .باشند) رو م آد  بازدید و دریچه ، سکوی نردبان مجهز به (  کامل (three pass)عبوری

 .  است  مربوط  درصد ردیف5 فشار کار،   بار افزایش  هر یک ازای ، به120205 تا 120201   ردیفهای  به  بها نسبت اضافه .5
با ظرفیت مورد نظر، از ردیف مربوط به کمترین ظرفیت شروع و متوالیا ظرفیت مازاد ) چدنی یا فوالدی(گرم  ای محاسبه بهای دیگ آببر .6

 .حاصل جمع بهای کل ردیفهای مورد استفاده، بهای دیگ یاد شده است. شود دیفهای بعدی تکمیل میبا ر
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .7
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

 ختصر گروه مشرح گروه شماره
 .  گرم  آب  چدنی دیگ 01
 .  گرم  آب  فوالدی دیگ 02

 



 گرم دیگ حرارتی آب. فصل دوازدهم
 1385اسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته ت

 
 
 

٣٧ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )لریا(واحد بهای مقدار

  

74،800 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت

 65000 ظرفیـت تا برایدیـگ چدنی آبگرم، 
 .کیلوکالری در ساعت

 120101 

  

71،500 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 65000 ظرفیـت بیـش ازبرای چدنی آبگرم، دیـگ

 . کیلوکالری در ساعت130000کیلوکالری تا
 120102 

  

66،600 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 130000 ظرفیـت بیـش ازبرایدیـگ چدنی آبگرم، 
 .کیلوکالری در ساعت

 120103 

  

106،000 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 400000  ظرفیـت تابرایدیـگ فوالدی آبگرم، 

 .کیلوکالری در ساعت
 120201 

  

82،900 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 400000 ظرفیـت بیـش ازبرایدیـگ فوالدی آبگرم، 

 . کیلوکالری در ساعـت650000کیلوکالری تا
 120202 

  

74،900 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 650000 ظرفیـت بیش ازبرایدیـگ فوالدی آبگرم، 

 . کیلوکالری در ساعت1000000کیلوکالری تا
 120203 

  

71،000 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 1000000 ظرفیت بیش ازبرایدیگ فوالدی آبگرم، 

 . کیلوکالری در ساعت1500000کیلوکالری تا
 120204 

  

72،000 
هزار کیلو کالری 

 در ساعت
 1500000 ظرفیت بیش ازبرایدیگ فوالدی آبگرم، 
 .کیلوکالری در ساعت

 120205 

  
   



 دیگ بخار. فصل سیزدهم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٨ 

 دیگ بخار.   سیزدهم فصل
 

  مقدمه
 
   بازرسی  گواهی و دارایدیگر  معتبر   از استانداردهای ا یکیی 4231به شماره استاندارد ملی ایران با   ، باید مطابق  فصل  این  موضوع های دیگ .1

 . باشدکیفیت
 . معتبر را دارا باشد  از استانداردهای  یکی ، طبق  آزمایش  باید گواهی  سازنده  توسط  شده  اعالم ظرفیتهای .2
  و پوستهدود    فوالدی های ، با لوله بار 10، فشار )fire tube( های دود  بالوله،تمام خودکار،  ، یکپارچه  فصل  این  بخار موضوع دیگهای .3

،   و جداکننده  تغذیه  بخار، شیرهای ، شیر قطع  شیر اطمینان،  لوالیی  و درهای ، روپوش)گیرد  را در برمی  احتراق ها و فضای  لوله که ( فوالدی
   و نیز سیستم ها، کلیدها و غیره  فیوزها، رله  کلیه ، شامل  برق  فشار و تابلوی  کنترلخودکار  ، سیستم  آب  سطح ، کنترل  تغذیه  پمپ فشارسنج
 .  است  گازوییل سوختتمامی لوازم کنترل و ایمنی، برای   و)forced draft fan(شامل پمپ سوخت، پایه و بادزن رانشی  احتراق

   فصل ، در این  دیگ  نزدیک ای ، تا نقطه  شده  گاز با مقدار و فشار تعیین کشی  لوله ، هزینه  گاز یا گاز و گازوئیل  با سوخت در مورد دیگهای .4
  دیگر  و متعلقات کشی  شیرها، لوله شامل  مورد تایید شرکت گاز ایران،،)gas train(   گازرسانی  کامل  شبکه هزینه.   است  نشده بینی پیش
 زیر   شرح سوز به یلی گازو سوز با مشعلهای  گازسوز و دوگانه  مشعلهای  بهای ، و تفاوت مشعل  به  تا اتصال  نقطه  رگوالتور، از این  استثنای به

 :دشو  می  و پرداخت محاسبه
 .  مربوط  درصد ردیف12 گازسوز باشد،   مشعل  که  بخار، در صورتی های  دیگ های ردیف  به بها نسبت  اضافه) الف
 .  مربوط  درصد ردیف20باشد، )  گاز و گازوییل( سوز   دوگانه  مشعل  که  بخار، در صورتی  دیگهای های ردیف  به بها نسبت  اضافه) ب
 .شود  می  محاسبه  خطی  میانیابی ، از طریق  دو ردیف ین ب  با ظرفیت دیگهای  به  مربوط  واحد ردیفهای بهای .5
 . پوند بخار در ساعت است205/2ر کیلوگرم بخار در ساعت معادل ه .6



 دیگ بخار. فصل سیزدهم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٣٩ 

  
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 103،646،000

 کیلو گرم بخار در 450دیگ بخار، به ظرفیت 
 .ساعت

 130101 

  

 دستگاه 153،682،000
 کیلو گرم بخار در 1150دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130102 

  

 دستگاه 183،902،000
 کیلو گرم بخار در 1600دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130103 

  

 دستگاه 212،070،000
 کیلو گرم بخار در 2050دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130104 

  

 دستگاه 262،645،000
 کیلو گرم بخار در 2700ه ظرفیت دیگ بخار، ب

 .ساعت
 130105 

  

 دستگاه 412،012،000
 کیلو گرم بخار در 4100دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130106 

  

 دستگاه 492،964،000
 کیلو گرم بخار در 4550دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130107 

  

 دستگاه 540،726،000
ر در  کیلو گرم بخا5000دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130108 

  

 دستگاه 568،261،000
 کیلو گرم بخار در 6350دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130109 

  

 دستگاه 574،522،000
 کیلو گرم بخار در 7250دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130110 

  

 دستگاه 643،816،000
 کیلو گرم بخار در 8150دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130111 

  

 دستگاه 717،916،000
 کیلو گرم بخار در 10000دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130112 

  

 دستگاه 746،408،000
 کیلو گرم بخار در 11800دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130113 

  

 دستگاه 871،160،000
 کیلو گرم بخار در 13600دیگ بخار، به ظرفیت 

 .ساعت
 130114 

 



 مشعل. فصل چهاردهم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۴٠ 

  مشعل.   چهاردهم فصل
 

  مهمقد
 
 هوا، شیر   هوا، دمپرتنظیم ، دمنده ، ترانسفورماتور، الکترود جرقه  گازوییل  پمپ ، شامل  طور کامل سوز به  خودکار گازوییل مشعلهای .1

 .  است  گازوییل  رابط  خرطومی های  و لوله  سوخت ، صافی  الکترونیک  و کنترل  با فتوسل  همراه ، نازل  مخصوص یدییسولونو
 فشار گاز،  ، رگوالتور تنظیم  مخصوص یدیی شیر سولونو ، شامل  طور کامل  به  ایران  گاز طبیعی  برای  خودکار گازسوز، مناسب علهایمش .2

ز  گا  ملی  و مورد تأیید شرکت  الکترونیک  کنترل سیستمدمنده هوا، ،   گاز، ترانسفورماتور جرقه  و وصل  قطع  گاز، شیر مغناطیسی فیلتر مخصوص
 .  است ایران

 12/269 کیلو کالری در ساعت و هرفوت مکعب سوخت گاز در ساعت معادل 10000معادل  هر کیلو گرم سوخت گازوییل در ساعت .3
 .کیلو کالری در ساعت است

 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .4
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .سوز  گازوییل مشعل 01
 . گازسوز مشعل 02

 



 مشعل. فصل چهاردهم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۴١ 

 
 
 )ریال(بهای کل

 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 1،626،000

 گرم به ظرفیت  مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب
 .کیلو کالری در ساعت  35000 تا 18000گرمایی 

 140101 

  

 دستگاه 2،251،000
 گرم به ظرفیت  مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 .  کیلو کالری در ساعت80000 تا 18000گرمایی 
 140102 

  

 دستگاه 3،457،000
 گرم به ظرفیت  مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 .  کیلو کالری در ساعت200000 تا 80000گرمایی 
 140103 

  

 دستگاه 4،853،000
 گرم به ظرفیت  مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 .  کیلو کالری در ساعت300000 تا 130000گرمایی 
 140104 

  

 دستگاه 11،126،000
 گرم به ظرفیت  مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 .  کیلو کالری در ساعت650000 تا 300000گرمایی 
 140105 

  

 اهدستگ 16،129،000
 گرم به ظرفیت  مشعل گازوییل سوز، برای دیگ آب

 .  کیلو کالری در ساعت1000000 تا 500000گرمایی 
 140106 

  

 دستگاه 2،966،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . گیلو کالری در ساعت40500 تا 17500گرمایی 
 140201 

  

 دستگاه 3،582،000
م به ظرفیت مشعل گازسوز، برای دیگ آب گر

 . گیلو کالری در ساعت91500 تا 33500گرمایی 
 140202 

  

 دستگاه 3،837،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . گیلو کالری در ساعت183000 تا 75500گرمایی 
 140203 

  

 دستگاه 5،461،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . کالری در ساعت گیلو366000 تا 150500گرمایی 
 140204 

  

 دستگاه 9،202،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . گیلو کالری در ساعت581500 تا 323000گرمایی 
 140205 

  

 دستگاه 12،865،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . گیلو کالری در ساعت969000 تا 409000گرمایی 
 140206 

  

 دستگاه 24،788،000
مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 

 . گیلو کالری در ساعت1238000 تا 420000گرمایی 
 140207 

  

 دستگاه 35،458،000

مشعل گازسوز، برای دیگ آب گرم به ظرفیت 
 گیلو کالری در 2153000 تا 1076500گرمایی 
 .ساعت

 140208 



  گیری  و اندازه  کنترل دستگاههای.   پانزدهم فصل
 1385سیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تا

 
 
 

۴٢ 

  گیری ه و انداز  کنترل دستگاههای.   پانزدهم فصل
 

  مقدمه
 

 .های موضوع این فصل، کامل و با تمامی متعلقات الزم پیش بینی شده است دستگاه .1
 . ولت متناوب است220 یا 24 بسته به مورد، ،های موضوع این فصل برق مناسب برای دستگاه .2
 . است (DN)منظور از قطر شیرها، قطر نامی  .3
 . است (PN١۶)16فشار نامی شیرها  .4
 . و بدون محرک الکتریکی است)single seated(   بسترنشیمن  یک از نوع، 12   گروه های  ردیف ، موضوع  دو راهه کنترل  شیرهای .5
 ،12های گروه   نسبت به شیرهای موضوع ردیف)pressure balanced( فشار   توازن نوعکنترل دو راهه، از   شیرهایاضافه بهای  .6

 .ت درصد ردیف متناظر اسصد
 . و بدون محرک الکتریکی است)mixing(  مخلوط کننده  از نوع، 13   گروه های  ردیف ، موضوع  راههسه  کنترل  شیرهای .7
 .یک مدار و دو اتصال استا ی بکلید، )S. P. D. T  )Single Pole Double Throwمنظور از  .8
 .دو مدار و دو اتصال است با یکلید، )D. P. D. T )Double Pole Double Throwمنظور از  ..9

 .است S. P. S. T مربوط از نوع کلیدمشخص نشده، مدار و اتصال در مواردی که تعداد  .10
   درجه100 تا   و دمای  بار8 فشار  برایمناسب ،   مسی  با گوی برنجیای  دنده ،31   گروه  ردیفهای  موضوع ،)float valves( شناور  شیرهای .11

 . تسانتیگراد اس
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .12

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .شیر کنترل سه راهه 13 . ترموستات 01
 .محرک الکتریکی شیر کنترل 14 . تاتهیومیدس 02
 .ای شیر کنترل پروانه 15 .سنسور 03
 . پوزیسیونر،پتانسیومتر 16 .کنترلر 04
 .کنترل سه راهه مخصوص فن کویلشیر 17 .ر، تایم رله 05
 .شیر ترموستاتیک رادیاتور 18 .کلید 06
 .ترانسفورماتور 19 .نشان دهنده اختالف فشار 07
 .ترمومتر 20 .  مایعات  فشار و سطح نترل ک دستگاه 08
 .مانومتر 21 . کواستاتآ 09
 . نما آب 22 . یچیفلوسو 10
 .  گازوییل سوپاپ 23 .محرک الکتریکی دمپر 11
 .رشیر شناو 24 .شیر کنترل دو راهه 12



  گیری  و اندازه  کنترل دستگاههای.   پانزدهم فصل
 1385سیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تا

 
 
 

۴٣ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 125،000

اقی،  نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم ترموستات ات
 . درجه سانتیگراد30 تا 10از 

 150101 

  

 عدد 167،000

زمستانی، نوع قطع و  -ترموستات اتاقی تابستانی
 ، درجه سانتیگراد30 تا 10وصلی، با دامنه تنظیم از 

 .ید تغییر فصللک با

150102 

  

 عدد 306،000

نوع قطع و  زمستانی، -ترموستات اتاقی تابستانی
 ، درجه سانتیگراد30 تا 10وصلی، با دامنه تنظیم از 

یدهای  تغییر فصل و سه سرعتهلک با
(Selector Switch)برای نصب روی دیوار ،. 

 150103 

  

 عدد 551،000

ترموستات برای نصب در هوای برگشت فن کویل،  
 درجه 30 تا 10نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم از 

 .سانتیگراد

 150104 

  

 عدد 963،000
ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی، با دامنه تنظیم 

 . درجه سانتیگراد30از صفر تا 
 150105 

  

 عدد 1،043،000
، با S. P. D. T ،ترموستات کانالی، نوع قطع و وصلی

 . درجه سانتیگراد30دامنه تنظیم از صفر تا 
 150106 

  

 عدد 1،329،000

 یخ زدگیافظمحترموستات کانالی 
 )Freeze Protection(نوع قطع و وصلی ،،

S. P. D. T دامنه تنظیم با ، متر6، با المنت به طول 
 درجه سانتیگراد، برای قطع برق و 15از صفر تا 
 .اعالم خبر

 150107 

  

 عدد 1،375،000

یخ زدگیمحافظ ترموستات کانالی 
)Freeze Protection( ،نوع قطع و وصلی، 

S.P.D.T ، دامنه تنظیم از با  متر، 6با المنت به طول
، برای قطع Reset درجه سانتیگراد و کلید 15صفر تا 

 .برق و اعالم خبر

 150108 

  

 عدد 530،500
، برای نصب )Firestat(ضد حریق کانالی ترموستات 

 .در مسیر هوای برگشت
 150109 

  

 عدد 1،263،000
نیکی، با ترموستات اتاقی، نوع تدریجی الکترو مکا

 . درجه سانتیگراد30 تا 10دامنه تنظیم از 
 150110 
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۴۴ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 1،417،000

، نوع تدریجی  زمستانی– تابستانیترموستات اتاقی 
 درجه 30 تا 10الکترو مکانیکی، با دامنه تنظیم از 

 .سانتیگراد

 150111 

  

 عدد 1،601،000
 نوع تدریجی الکترو مکانیکی، با ،ترموستات کانالی

 . درجه سانتیگراد30 تا 15 تنظیم از منهای دامنه
 150112 

  

 عدد 1،643،000

ترموستات کانالی یا مستغرق، نوع تدریجی الکترو 
 درجه 100 تا 20مکانیکی، با دامنه تنظیم از 

 .سانتیگراد

 150113 

  

 عدد 1،164،000

ترموستات اتاقی، نوع تدریجی به اضافه انتگرال
)P+I(درجه 30 تا 10امنه تنظیم از  الکترو نیکی، با د 

 .سانتیگراد

 150114 

  

 عدد 1،391،000

نوع تدریجی  زمستانی، – تابستانی ترموستات اتاقی
 الکترو نیکی، با دامنه تنظیم )P+I( به اضافه انتگرال

 .، با کلید تغییر فصل درجه سانتیگراد30 تا 10از 

 150115 

  

 عدد 658،000
 و وصلی، برای تنظیم از هیومیدستات اتاقی، نوع قطع

 . درصد95صفر تا 
 150201 

  

 عدد 788،000
لی، نوع قطع و وصلی، برای تنظیم اهیومیدستات کان

 . درصد95از صفر تا 
 150202 

 150301  .سنسور دما، برای نصب در هوای آزاد عدد 407،500  
 150302  .سنسور دما، برای نصب در اتاق عدد 792،500  
 150303  .سنسور دما، برای نصب در کانال ددع 844،000  
  

 عدد 895،500
سنسور دما، نوع مستغرق یا جداری، برای نصب در 

 .لوله یا مخزن آب
 150304 

 150305  .سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در اتاق عدد 2،541،000  
 150306  .سنسور رطوبت نسبی، برای نصب در کانال عدد 2،937،000  
 150307  .سنسور فشار، برای آب عدد 3،636،000  
 150308  .سنسور فشار، برای هوا عدد 2،082،000  
  

 عدد 1،714،000

 نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال،کنترلر
)P+I(ولت 10 سیگنال صفر تا ، با، با یک خروجی 

 .مستقیم

 150401 



  گیری  و اندازه  کنترل دستگاههای.   پانزدهم فصل
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۴۵ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 2،030،000

 اضافه انتگرال نوع تدریجی یا تدریجی به،کنترلر
)P+I(10 سیگنال صفر تا ، با، با دو یا سه خروجی 

 .ولت مستقیم

 150402 

  

 عدد 3،374،000

 نوع تدریجی یا تدریجی به اضافه انتگرال،کنترلر
)P+I(سیگنال شناور ، با، با دو یا سه خروجی 
)Floating(،سه وضعیتی . 

 150403 

 150404  . نوع قطع و وصلی،تانی زمس - تابستانی کنترلر عدد 1،214،000  
  

 عدد 2،621،000
تایمر الکترونیکی، برای تنظیم برنامه روزانه یا روزانه 

 .و هفتگی
 150405 

  

 عدد 1،679،000
 4رله الکترونیکی، برای همزمان به کار انداختن تا 

 .محرک الکتریکی
 150501 

  

 عدد 1،720،000
، )Step Controller(ای  رله الکترونیکی سه مرحله

 .برای حالتهای زمستانی یا تابستانی و یا هر دو
 150502 

  

 عدد 1،720،000
رله الکترونیکی برای تبدیل حالت تدریجی به حالت 

 .قطع و وصلی
 150503 

 150601  .زمستانی -کلید تبدیل دستی تابستانی عدد 43،900  
 150602  . زمستانی-کلید تبدیل خودکار تابستانی عدد 291،000  
  

 عدد 879،000
کلید دستی تدریجی تنظیم از راه دور، با دامنه تنظیم 

 .کنترلر مربوط
 150603 

  

 عدد 76،800
 زمستانی، نوع - کلید دستی تغییر حالت تابستانی

D. P. D. T. 
 150604 

  

 عدد 765،500
ای، شامل حالتهای باز، بسته،  کلید دستی چهار مرحله

 .بینابین و خودکار
 150605 

  

 عدد 1،092،000
ای تنظیم از راه دور برای  کلید دستی شش مرحله

 ).به تناوب(نشان دادن دما 
 150606 

  

 عدد 492،500

ف فشار دو طرف فن یا فیلتر نشان دهنده اختال
 میلیمتر 50 تا 50دستگاه هوا رسان، با درجه منهای 

 .ستون آب

 150701 

  

 عدد 618،500
شار، نوع قطع و وصلی، با دامنه دستگاه کنترل ف

 . بار10تنظیم صفر تا 
 150801 



  گیری  و اندازه  کنترل دستگاههای.   پانزدهم فصل
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۴۶ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 618،500
دستگاه کنترل فشار، نوع قطع و وصلی، با دامنه 

 . بار20تنظیم صفر تا 
 150802 

  

 عدد 2،057،000
دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با 

 . بار10دامنه تنظیم صفر تا 
 150803 

  

 عدد 1،931،000
دستگاه کنترل فشار، نوع تدریجی الکترومکانیکی، با 

 . بار20دامنه تنظیم صفر تا 
 150804 

  

 عدد 2،022،000
دستگاه کنترل سطح مایعات، نوع قطع و وصلی، برای 

 . بار10کار تا فشار 
 150805 

 150901  .آکوستات مستغرق، نوع قطع و وصلی عدد 273،500  
 150902  .تات جداری، نوع قطع و وصلیآکوس عدد 283،000  
  

 عدد 788،500
فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در کانال 

 .هوا
 151001 

  

 عدد 930،500
فلو سوییچ، نوع قطع و وصلی، برای نصب در لوله 

 .آب
 151002 

  

 عدد 604،500
ی اعالم خبر، برای اختالف فشار دو الکتریکسوییچ 

 .دستگاه هوا رسانطرف فیلتر یا فن 
 151003 

  

 عدد 558،000
ی کمکی، برای نصب روی محرکهای الکتریکسوییچ 

 .تدریجی و یا قطع و وصلی
 151004 

  

 عدد 1،443،000

محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 
)Floating(، متر مربع سطح 5/1 مناسب برای تا 

 .دمپر

 151101 

  

 عدد 1،423،000
کتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور محرک ال

)Floating(، متر مربع سطح دمپر3 مناسب برای تا . 
 151102 

  

 عدد 2،341،000
محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و وصلی یا شناور 

)Floating(، متر مربع سطح دمپر6 مناسب برای تا . 
 151103 

  

 عدد 2،639،000

صلی یا شناور محرک الکتریکی دمپر، نوع قطع و و
)Floating(، ،برای مناسب  با مکانیزم فنر برگشت

 . متر مربع سطح دمپر4تا 

 151104 



  گیری  و اندازه  کنترل دستگاههای.   پانزدهم فصل
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۴٧ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 2،123،000

محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال 
 5/1 ولت مستقیم، مناسب برای تا 10ورودی صفر تا 

 .متر مربع سطح دمپر

 151105 

  

 عدد 3،256،000

ر، نوع تدریجی، با سیگنال محرک الکتریکی دمپ
 3 ولت مستقیم، مناسب برای تا 10ورودی صفر تا 

 .متر مربع سطح دمپر

 151106 

  

 عدد 4،200،000

محرک الکتریکی دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال 
 6 ولت مستقیم، مناسب برای تا 10ورودی صفر تا 

 .متر مربع سطح دمپر

 151107 

  

 عدد 4،184،000

 دمپر، نوع تدریجی، با سیگنال محرک الکتریکی
 ولت مستقیم، با مکانیزم فنر 10ورودی صفر تا 

 . متر مربع سطح دمپر4برگشت، مناسب برای تا 

 151108 

  

 عدد 2،555،000
 15 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به 

 ). اینچیک دوم (
 151201 

  

 عدد 2،840،000
 20 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به 

 ). اینچارم هچسه (
 151202 

 151203  ). اینچیک ( 25 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به  عدد 3،158،000  
  

 عدد 3،633،000
 32 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به 

 ). اینچیک و یک چهارم (
 151204 

  

 عدد 4،850،000
 40 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به 

 ). اینچیک و یک دوم (
 151205 

 151206  ). اینچدو  (50 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به  عدد 5،983،000  
  

 عدد 6،246،000
 65 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به 

 ). اینچدو و یک دوم (
 151207 

 151208  ). اینچسه  (80 قطر نامیشیر کنترل دو راهه، به  عدد 9،161،000  
 151209  ). اینچچهار  (100 قطر نامیه، به شیر کنترل دو راه عدد 14،222،000  
). اینچیک دوم  (15 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به  عدد 5،519،000    151301 
  

 عدد 5،519،000
 20 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به 

 ). اینچسه چهارم (
 151302 

 151303  ). اینچیک  (25 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به  عدد 5،519،000  



  گیری  و اندازه  کنترل دستگاههای.   پانزدهم فصل
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۴٨ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 5،828،000
 32 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به 

 ). اینچیک و یک چهارم (
 151304 

). اینچدوم  یک و یک (40 نامی قطر به راهه، سه شیرکنترل عدد 6،446،000    151305 
 151306  ). اینچدو   (50 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به  عدد 7،219،000  
). اینچیک دوم  و دو(65نامی قطر به راهه، شیرکنترل سه عدد 7،430،000    151307 
 151308  ). اینچسه  (80 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به  عدد 9،625،000  
 151309  ). اینچچهار ( 100 قطر نامیشیر کنترل سه راهه، به  عدد 15،664،000  
 151401  .یر کنترلمحرک الکتریکی، برای نصب روی ش عدد 5،004،000  
  

 عدد 7،476،000
، بـا   محرک الکتریکی، برای نصـب روی شـیر کنتـرل         

 .مکانیزم فنر برگشت
 151402 

  

 عدد 7،545،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

 ). اینچیک ( 25 قطر نامیکامل، به 
 151501 

  

 عدد 7،545،000
تریکی به طور ای، با محرک الک شیر کنترل پروانه

 ). اینچیک و یک چهارم ( 32 قطر نامیکامل، به 
 151502 

  

 عدد 7،648،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

 ). اینچیک و یک دوم ( 40 قطر نامیکامل، به 
 151503 

  

 عدد 8،369،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

 ). اینچدو ( 50 قطر نامیکامل، به 
 151504 

  

 عدد 8،631،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

 ). اینچدو و یک دوم ( 65 قطر نامیکامل، به 
 151505 

  

 عدد 8،848،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

 ). اینچسه ( 80 قطر نامیکامل، به 
 151506 

  

 عدد 9،685،000
ای، با محرک الکتریکی به طور  شیر کنترل پروانه

 ). اینچچهار ( 100 قطر نامیکامل، به 
 151507 

  

 عدد 1،407،000
 الکتریکی کمکی، ،)Potentiometer(پتانسیومتر 

 .برای نصب روی شیر یا دمپر
 151601 

  

 عدد 1،751،000
 الکترونیکی، برای نصب ،)Positioner(پوزیسیونر 

 .دمپرروی شیر یا 
 151602 
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۴٩ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 875،000

شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور 
 مخصوص فن کویل، به ،کامل، نوع قطع و وصلی

 ). اینچیک دوم ( 15 قطر نامی

 151701 

  

 عدد 1،117،000

شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور 
 مخصوص فن کویل، به ،کامل، نوع قطع و وصلی

 ). اینچسه چهارم ( 20 قطر نامی

 151702 

  

 عدد 1،117،000

شیر کنترل سه راهه، با محرک الکتریکی به طور 
 مخصوص فن کویل، با ،کامل، نوع قطع و وصلی

 زمستانی، به -کلید خودکار تغییر حالت تابستانی 
 ). اینچیک دوم ( 15 قطر نامی

 151703 

  

 عدد 1،220،000

الکتریکی به طور شیر کنترل سه راهه، با محرک 
 مخصوص فن کویل، با ،کامل، نوع قطع و وصلی

 زمستانی، به -کلید خودکار تغییر حالت تابستانی 
 ). اینچسه چهارم ( 20 قطر نامی

 151704 

  

 عدد 148،000
  15 نامی قطر به رادیاتور، ترموستاتیک شیر

 ). اینچدوم  یک(
 151801 

  

 عدد 175،000
 20 قطر نامیور، به شیر ترموستاتیک رادیات

 ). اینچسه چهارم (
 151802 

  

 عدد 321،000
 ولت متناوب، با توان تا 24 به 220ترانسفورماتور 

 . ولت آمپر100
 151901 

  

 عدد 578،500
 ولت متناوب، با توان تا 24 به 220ترانسفورماتور 

 . ولت آمپر200
 151902 

 152001  . سانتیمتر17تفاع ترمومتر قایم با غالف، به ار عدد 107،500  
 152002  . سانتیمتر25ترمومتر قایم با غالف، به ارتفاع  عدد 112،500  
 152003  . سانتیمتر17ای با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه عدد 117،500  
 152004  . سانتیمتر25ای با غالف، به ارتفاع  ترمومتر گوشه عدد 125،000  
 152005  .تر مانومتر قایم، توامترموم عدد 128،000  
  

 عدد  
 درجه 70 تا 18ترمومتر با لوله حساس، از منهای 

 .یگراد، برای محفظه بستهتسان
 152006 
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۵٠ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 عدد 106،500
 درجه 120 تا 10ترمومتر با لوله حساس، از 

 .یگراد، برای محفظه بستهتسان
 152007 

  

 عدد 118،500
 بار، با شیر 30صفر تا ای، از  مانومتر با صفحه دایره

 .سماوری
 152101 

 152102  . متر آّب63 تا 15 مدرج از ، سانتیمتری15مانومتر  عدد 90،900  
  

 عدد 209،500
آب نما، برای منابع انبساط بسته و یا منابع تحت 

 .فشار، شامل لوله آب نما و شیر تخلیه
 152201 

  

 عدد 38،600
 15 قطر نامی ، بهای سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 ). اینچیک دوم (
 152301 

  

 عدد 48،900
 20 قطر نامی، به ای سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 ). اینچسه چهارم (
 152302 

  

 عدد 59،200
 25 قطر نامی، به ای سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 ). اینچیک (
 152303 

  

 عدد 69،500
 32 قطر نامی، به ای سوپاپ گازوییل دو ساچمه

 ). اینچیک و یک چهارم (
 152304 

 152401 ). اینچیک دوم ( 15 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 66،900  
 152402 ). اینچسه چهارم ( 20 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 65،900  
 152403 ). اینچیک ( 25 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 127،500  
). اینچیک و یک چهارم ( 32 قطر نامیبه  شیر شناور، عدد 194،500   152404 
 152405 ). اینچیک و یک دوم ( 40 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 200،000  
 152406 ). اینچدو ( 50 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 205،000  
 152407 ). اینچدو و یک دوم ( 65 قطر نامیشیر شناور، به  عدد 375،000  



 )  و گازی نفتی ( کن گرم آب.   شانزدهم فصل
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۵١ 

 )  و گازی نفتی ( کن گرم آب.   شانزدهم فصل
 
  دمهمق
 
 هوا و   تنظیم  راه ، سه  نفت ، کاربوراتور، مخزن  اطمینان ، مانند سوپاپ  مربوط  متعلقات  تمام ، شاملدار  مخزن سوز  نفت های کن گرم آب .1

 .  است  ترموستاتیکی ترمومتر با کنترل
، ترمومتر و  ، سوپاپ ، ترموکوپل  اتوماتیک قطعسوپاپ اطمینان، ، مانند   مربوط  متعلقات  تمام دار، شامل  مخزن  گازسوز، از نوع های کن گرم آب .2

 .  است  دستی زن جرقه
 . است(.U.S Gal) گالن 264/0هر لیتر معادل  .3
 . است شده   زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .۴
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . سوز  نفت کن  گرم آب 01
 . گاز سوز کن  گرم آب 02

 



 )  و گازی نفتی ( کن گرم آب.   شانزدهم فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۵٢ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 160101  . لیتر132آب گرم کن نفت سوز، به ظرفیت  دستگاه    
 160102  . لیتر190آب گرم کن نفت سوز، به ظرفیت  دستگاه 1،908،000  
 160201  . لیتر150آب گرم کن گازسوز، به ظرفیت  دستگاه    
 160202  .لیتر190آب گرم کن گازسوز، به ظرفیت  دستگاه 1،711،000  

  



 رادیاتور. فصل هفدهم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۵٣ 

 
 رادیاتور.   هفدهم فصل

 
  مقدمه

 
، یا یکی از استانداردهای معتبر داخلی یا خارجی و دارای گواهی DIN ۴۴٢ندارد موضوع این فصل، باید مطابق استا  رادیاتورهایساخت  .1

 .بازرسی کیفیت باشد
 .توسط سازنده، باید گواهی آزمایش طبق یکی از استانداردهای معتبر را دارا باشد های اعالم شده ظرفیت .2
 . رادیاتور استهای ورودی و خروجی فاصله بین مرکز بوشنادیاتور، منظور از ارتفاع ر .3
 .  نسوز است  رنگ  دست ، با یک  و فوالدی  چدنی رادیاتورهای .4
 .  نسوز است  لعابی  رنگ  دست ، با یک  آلومینیومی رادیاتورهای .5
 . هستند  و درپوش ، مغزی ، پایه ، مانند بست  متعلقات  تمام رادیاتورها، شامل .6
 .  است  منظور نشده  فصل  این  واحد ردیفهای  رادیاتور، در بهای  مخصوص  و زانوهای ، شیر هواگیری شیر تغذیه .7
  است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .8
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . تور چدنیرادیا 01
 . رادیاتور فوالدی 02
 . رادیاتور آلومینیومی 03

 



 رادیاتور. فصل هفدهم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۵۴ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  
  

یکصد کیلو 
 کالری در ساعت

 170101  .رادیاتور چدنی

  
28،700 

یکصد کیلو 
کالری در ساعت

 170201  . میلیمتر500، به ارتفاع رادیاتور فوالدی

  
29،300 

یکصد کیلو 
کالری در ساعت

 170202 . میلیمتر600، به ارتفاع رادیاتور فوالدی

  
57،500 

یکصد کیلو 
کالری در ساعت

 170301 . میلیمتر350، به ارتفاع رادیاتور آلومینیومی

  
49،000 

یکصد کیلو 
کالری در ساعت

 170302  . میلیمتر500، به ارتفاع رادیاتور آلومینیومی

  
49،200 

یکصد کیلو 
کالری در ساعت

 170303 . میلیمتر600، به ارتفاع رادیاتور آلومینیومی



   سردکن آب.   هیجدهم فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۵۵ 

   سردکن آب.   هیجدهم فصل
 

   مقدمه
   درصد ردیف1 باشد،   آب  برداشت  دو عدد شیر فوالدی  دارای سردکن  آب که ، در صورتی180104 و 180103   ردیفهای  به بها نسبت اضافه .1

 .  است مربوط
 . است(.U.S Gal) گالن 264/0هر لیتر معادل  .٢



   سردکن آب.   هیجدهم فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۵۶ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 2،233،000

 لیتر در ساعت، با بدنه 38آب سرد کن، به ظرفیت 
از ورق آهن با رنگ پخته، روی آب سردکن از فوالد 
زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور مجهز 

الکترو موتور یک فاز یک چهارم اسب، ترموستات به 
حرارتی قابل تنظیم و یک عدد شیر فوالدی برداشت 

 .آب

 180101 

  

 دستگاه 2،534،000

 لیتر در ساعت، با بدنه و 38آب سردکن، به ظرفیت 
رویه از فوالد زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و 
 کمپرسور مجهز به الکتروموتور یک فاز یک چهارم
اسب، ترموستات حرارتی قابل تنظیم و یک عدد شیر 

 .فوالدی برداشت آب

 180102 

  

 دستگاه 2،534،000

 لیتر در ساعت، با بدنه از 57آب سردکن، به ظرفیت 
ورق آهن با رنگ پخته، روی آب سردکن از فوالد 
زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و کمپرسور مجهز 

م اسب، ترموستات به الکترو موتور یک فاز یک سو
حرارتی قابل تنظیم و یک عدد شیر فوالدی برداشت 

 .آب

 180103 

  

 دستگاه 2،874،000

 لیتر در ساعت ، با بدنه و 57آب سردکن، به ظرفیت 
رویه از فوالد زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و 
کمپرسور مجهز به الکتروموتور یک فاز یک سوم 

نظیم و یک عدد شیر اسب، ترموستات حرارتی قابل ت
 .فوالدی برداشت آب

 180104 

  

 دستگاه 4،920،000

 لیتر در ساعت، با بدنه 114آب سردکن، به ظرفیت  
و رویه ازفوالد زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و 
کمپرسور مجهز به الکتروموتور یک فاز یک دوم 
اسب، ترموستات حرارتی قابل تنظیم و دو عدد شیر 

 .شت آبفوالدی بردا

 180105 



   سردکن آب.   هیجدهم فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۵٧ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 6،401،000

 لیتر در ساعت، با بدنه و 190آب سردکن، به ظرفیت 
رویه از فوالد زنگ ناپذیر براق، مخزن از فوالد و 
کمپرسور مجهز به الکتروموتور یک فاز یک و یک 
چهارم اسب، ترموستات حرارتی قابل تنظیم و چهار 

 .عدد شیر فوالدی برداشت آب

 180106 



  و دودکش هوا  هوا، دریچه کانال.   نوزدهم فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۵٨ 

  و دودکش هوا  هوا، دریچه کانال.   نوزدهم فصل
 

  مقدمه
 
تمام  و  ، پرچ مهره  و ، پیچ  نبشی ، شامل  گالوانیزهفوالدی   از ورق  شده  ساخته ، چهارگوش ، با مقطع1   گروه  ردیفهای  هوا، موضوع  فلزی کانال .1

دیفهای این گروه براساس سطح خارجی کانال ساخته شده محاسبه مقدار ر. ی مناسب برای درزبندی و تقویت الزم استکمکقطعات و مواد 
 .شود می
 .ربوط است درصد ردیف م40کشی در اتاق هوارسان اجرا شود،  ، چنانچه کانال)2(و  )1(های گروه نسبت به ردیف بها  اضافه .2
 . آنکه در شرح ردیف جز این مشخص شده باشدمگر.  و بدون دمپر استبا رنگ روغنیاین فصل، آهنی    موضوعی هوا های دریچهانواع  .3
 . درصد ردیف مربوط است15ها   و برای سایر گروه30، 3های بدون دمپر، برای گروه  دمپردار، نسبت به دریچه  های دریچهبهای  اضافه .4
 .وط است درصد ردیف مرب40 نسبت به اجزای آهنی نظیر، ها دریچه )بدون رنگ (اجزای آلومینیومی  بهای اضافه .5
 .منظور از سطح دریچه، سطح عبور هوا، بدون احتساب سطح قاب است .6
 .شود محاسبه می)  اینچ مربع120( سانتیمتر مربع 775، ) اینچ مربع120( سانتیمتر مربع 775های کمتر از  سطح دریچه .7
 .شود محاسبه می)  اینچ مربع150( سانتیمتر مربع 970، ) اینچ مربع150( سانتیمتر مربع 970سطح دمپرهای کمتر از  .8
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .9
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  قاب  بدون  شکلV   ریپاد 08 . هوا کانال 01
 .  با قاب  شکلV    پادری 09 .اتصاالت قابل انعطاف برای کانال 02
، بدون شکاف (linear grille) خطی دریچه 10 ).تخت یا برجسته(دریچه سقفی گرد  03

(slot). 
 ، بدون (linear diffuser)  سقفیدریچه خطی 11 .(single deflection)دریچه یک طرفه  04

 .(slot)اف شک
 .ضد آتشدمپر  12 .(double deflection)دریچه دو طرفه  05
 .دمپر دستی 13 ).تخت یا برجسته(   چهارگوش  سقفی دریچه 06
 .دودکش 14 .دریچه ثابت 07



  و دودکش هوا  هوا، دریچه کانال.   نوزدهم فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۵٩ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 190101  . میلیمتر5/0 کانال هوا به ضخامت مترمربع 90،500  
 190102  . میلیمتر6/0 کانال هوا به ضخامت مترمربع 100،500  
 190103  . میلیمتر75/0 کانال هوا به ضخامت مترمربع 116،000  
 190104  . میلیمتر1 کانال هوا به ضخامت مترمربع 139،000  
 190105  . میلیمتر25/1 کانال هوا به ضخامت مترمربع 163،500  
 190106  . میلیمتر5/1 کانال هوا به ضخامت ترمربعم 190،500  
  

 مترمربع 113،500

، برای حذف ارتعاشات، به قابل انعطافاتصاالت 
اتصال ها، به ازای سطح  اندازه مشخص شده در نقشه

 .ساخته شده

 190201 

 190301  . سانتیمتر30دریچه هوا، به قطرتا  عدد 91،400  
 190302  . سانتیمتر35ه قطر دریچه هوا، ب عدد 110،500  
 190303  . سانتیمتر38دریچه هوا، به قطر  عدد 121،000  
 190304  . سانتیمتر40دریچه هوا، به قطر  عدد 132،500  
 190305  . سانتیمتر46دریچه هوا، به قطر  عدد 164،500  
 190306  . سانتیمتر50دریچه هوا، به قطر  عدد 192،000  
 190307  . سانتیمتر60دریچه هوا، به قطر  دعد 261،500  
 190401  .(single deflection)یک طرفه دریچه  سانتیمترمربع 67  
 190501  .(double deflection) دریچه دوطرفه سانتیمترمربع 75  
 190601  .سقفی چهار گوشدریچه  سانتیمترمربع 83  
 190701  .ثابتدریچه  سانتیمترمربع 70  
 190801  . شکل بدون قاب Vپادری  سانتیمترمربع 72  
 190901  . شکل با قاب Vپادری  سانتیمترمربع 79  
 191001  . آلومینیومی(linear grill)خطی دریچه  سانتیمترمربع   
 191101  .آلومینیومی (linear diffuser) سقفی خطی  دریچه سانتیمترمربع   
 191201  .دمپر ضد آتش سانتیمترمربع   
 191301  .دمپر دستی سانتیمترمربع   



  و دودکش هوا  هوا، دریچه کانال.   نوزدهم فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۶٠ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 کیلوگرم 16،500

دودکش از ورق فوالدی، به ضخامت تعیین شده در 
ها، شامل کالهک جلوگیری از نفوذ آب باران،  نقشه
، دریچه تخلیه دوده )دریچه هوا(های هدایت دود  پره

تصالها و بستهای الزم و دو دست رنگ با تمام ا
 .محتوی ترکیبات روی و کرم

 191401 



  هواکش.   بیستم فصل
 1385مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

 
 
 

۶١ 

  هواکش.   بیستم فصل
 

  مقدمه
 
 . باشد  شده ، تعیین  ردیف ، در شرح  غیر از آن  هستند، مگر آنکه  دور در دقیقه1400 فاز و حدود  موتور هواکشها، یک .1
 . دمپر هستند دارایبا بدنه و پروانه پالستیک و ، 1  ه گرو  ردیفهای ، موضوع ای  پنجره های هواکش .2
 .هستندبا بدنه فوالدی رنگ شده و پروانه فوالدی گالوانیزه ، 2   گروه  ردیفهای ، موضوعدیواری  های هواکش .3
 . محوری هستند (Fan)، با بادزن 2 و 1  های گروه    موضوع و دیواری، ای  پنجره هواکشهای. 4
 . است  شده  صفر محاسبه  هواکشها در فشار استاتیک ه تخلی ظرفیت .5
 فوالدی   کالهک وسانتریفوژبادزن  نه فوالدی رنگ شده،د ب، با3   گروه  ردیفهای ، موضوع (power roof ventilators)  سقفی هواکشهای .6

 . هستند(direct drive) و از نوع اتصال مستقیم  گالوانیزه
 .  است  مربوط  درصد ردیف5 باشد،   آلومینیومی  با کالهک  هواکش  که ، در صورتی3   گروه یفهای رد  به بها نسبت اضافه .7

 . است(cfm) فوت مکعب در دقیقه 119/2ر لیتر در ثانیه معادل ه .8
 . است  شده ج زیر در  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .9
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . ای  پنجره هواکش 01
 .  دیواری هواکش 02
 .  سقفی هواکش 03

  



  هواکش.   بیستم فصل
 1385مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

 
 
 

۶٢ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 167،000

 سانتیمتر و ظرفیت 15هواکش پنجره ای، به قطر 
 . لیتر در ثانیه95لیه تخ

 200101 

  

 دستگاه 217،000
 سانتیمتر و ظرفیت 20هواکش پنجره ای، به قطر 

 . لیتر در ثانیه190 تا 95تخلیه بیش از 
 200102 

  

 دستگاه 234،000
 سانتیمتر و ظرفیت 25هواکش پنجره ای، به قطر 

 . لیتر در ثانیه280 تا 190تخلیه بیش از 
 200103 

  

 دستگاه 717،500
 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه 30هواکش دیواری، به قطر 

 . لیتر در ثانیه425
 200201 

  

 دستگاه 776،500
 سانتیمتر و ظرفیت 35هواکش دیواری، به قطر 

 . لیتر در ثانیه660 تا 425تخلیه بیش از 
 200202 

  

 دستگاه 861،000
 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه 40هواکش دیواری، به قطر

 . لیتر در ثانیه990 تا 660ز بیش ا
 200203 

  

 دستگاه 990،500
 سانتیمتر و ظرفیت 45هواکش دیواری، به قطر 

 . لیتر در ثانیه1270 تا 990تخلیه بیش از 
 200204 

  

 دستگاه 1،088،000

 سانتیمتر و ظرفیت تخلیه 50هواکش دیواری، به قطر
از  لیتر در ثانیه با موتور یک ف1770 تا 1270بیش از 
 .یا سه فاز

 200205 

  

 دستگاه 1،413،000
 لیتر در ثانیه، 165هواکش سقفی، به ظرفیت تا 

 .باموتور یک فاز یا سه فاز
 200301 

  

 دستگاه 1،885،000
 378 تا 165هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از  
 .لیتر در ثانیه، با موتور یک فاز یا سه فاز

 200302 

  

 دستگاه 2،624،000
 755 تا 378قفی، به ظرفیت بیش از هواکش س

 .لیتر در ثانیه،  با موتور سه فاز
 200303 

  

 دستگاه 2،954،000
 لیتر 1110 تا 755هواکش سقفی، به ظرفیت بیش از 

 .در ثانیه، با موتور سه فاز
 200304 



  هیتر ، یونیت  کویل فن.   و یکم  بیست فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۶٣ 

  هیتر ، یونیت   کویل فن.   و یکم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 با  ، فن  خازن  مجهز به ، الکتروموتور چند سرعته  سرعت  انتخاب کلید چند وضعیتیآهنی با رنگ پخته،     قاب ، شاملی زمینیها  کویل فن .1

 و   آلومینیومی های  و پره  مسی های  با لوله  ردیفه  سه ، کویل  تخلیه  الستیکی ، شلنگ) شستشو قابل( هوا   هوا از باال یا از پهلو، صافی خروجی
 . هستند  تازه ی دمپر هوا بدون

 . هستند  دور در دقیقه1450 و الکتروموتور  ، روپوش آب گرم  مسی  کویلهای  هیترها، مجهز به یونیت .2
 .  هوا است  پرتاب ، جهت میقا یا   افقی  هیترها، منظور از نوع  یونیت  ردیف در شرح .3
 . است  شده  محاسبهدور باالظرفیتها در  .4
 .  است  مربوط  درصد ردیف6 باشد،   قاب بدونو    سقفی از نوع کویل  فن  که ، در صورتی1   گروه  ردیفهای  به کسربها نسبت .5
   مربوط  درصد ردیف35 شود،   دور انتخاب900 هیتر با الکتروموتور   یونیت  که ، در صورتی3 و 2   گروههای  ردیفهای  به بهانسبت اضافه .6

 . است
 . بی تی یو در ساعت است968/3و هر کیلو کالری در ساعت معادل  (cfm) فوت مکعب در دقیقه 119/2معادل ر لیتر در ثانیه ه .7
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .8
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  زمینی کویل فن 01
 .  افقی  هیتر نوع یونیت 02
 .میقا   هیتر نوع یونیت 03

  



  هیتر ، یونیت  کویل فن.   و یکم  بیست فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۶۴ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 210101  . لیتر در ثانیه95فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 1،578،000  
 210102  .لیتر در ثانیه 140فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 1،789،000  
 210103  . لیتر در ثانیه190فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 1،944،000  
 210104  . لیتر در ثانیه280فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 2،149،000  
 210105  . لیتر در ثانیه380فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 3،121،000  
 210106  . لیتر در ثانیه470فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 3،882،000  
 210107  . لیتر در ثانیه565فن کویل، به ظرفیت  دستگاه 4،207،000  
  

 دستگاه 2،219،000
 3800 تا 2500یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت 

 .کیلو کالری در ساعت
 210201 

  

 دستگاه 2،219،000
 تا 3800  بیش از یونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت

 .کیلو کالری در ساعت 5000
 210202 

  

 دستگاه 2،380،000
 تا 5000  بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت7550
 210203 

  

 دستگاه 2،479،000
 تا 7550  بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت10050
 210204 

  

 دستگاه 3،232،000
 تا 10050  بیش ازر، نوع افقی، به ظرفیتیونیت هیت

 . کیلو کالری در ساعت15100
 210205 

  

 دستگاه 3،232،000
 تا 15100  بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت20150
 210206 

  

 دستگاه 3،903،000
 تا 20150 بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت 

 . در ساعت کیلو کالری25200
 210207 

  

 دستگاه 3،903،000
 تا 25200  بیش ازیونیت هیتر، نوع افقی، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت30200
 210208 

  

 دستگاه 2،834،000
 3800 تا 2500یونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت 

 .کیلو کالری در ساعت
 210301 

  

 دستگاه 2،834،000
 تا 3800  بیش ازظرفیتیونیت هیتر، نوع قایم، به 

 . کیلو کالری در ساعت5000
 210302 

  

 دستگاه 3،085،000
 تا 5000  بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت7550

 210303 



  هیتر ، یونیت  کویل فن.   و یکم  بیست فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۶۵ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 3،668،000
 تا 7550  بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت10050
 210304 

  

 دستگاه 4،176،000
 تا 10050  بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت15100
 210305 

  

 دستگاه 4،176،000
 تا 15100  بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت20150
 210306 

  

 دستگاه 5،069،000
 تا 20150  بیش ازیونیت هیتر، نوع قایم، به ظرفیت

 . کیلو کالری در ساعت25200
 210307 



  کولرآبی.   و دوم  بیست فصل
 1385تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

 
 
 

۶۶ 

  کولرآبی.   و دوم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 . است  خازن  و مجهز به، الکتروپمپ گردش آب  مناسب انداز، الکتروموتور دو سرعته  با کلید راه ، همراه  طور کامل کولرهابه .1
 .ه شده استها در دور باال و برای فشار استاتیک صفر محاسب ظرفیت .2
 .گردد  می  محاسبه  خطی  میانیابی  از طریق  دو ردیف  بین های  با ظرفیت  واحد کولرهای بهای .3
 . است(cfm) فوت مکعب در دقیقه 119/2ر لیتر در ثانیه معادل ه .4



  کولرآبی.   و دوم  بیست فصل
 1385تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

 
 
 

۶٧ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 220101  . لیتر در ثانیه1400ت کولرآبی، به ظرفی دستگاه 1،540،000  
 220102  . لیتر در ثانیه1900کولرآبی، به ظرفیت  دستگاه 1،873،000  
 220104  . لیتر در ثانیه3300کولرآبی، به ظرفیت  دستگاه 2،315،000  



  کولرگازی.  سوم  و  بیست فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۶٨ 

  کولرگازی.  سوم  و  بیست فصل
 

  مقدمه
 
،  ، خازن  کلید محافظ  مجهز به  کمپرسور، الکتروموتور بادزن ، شامل  یا دیواریای  از نوع پنجره یک پارچه بدون گرمایش، گازی کولرهای .1

 .  است  و صافی  تنظیم  قابل ، ترموستات کلید چند وضعیتی
 . است  منظور شدهسانتیگراد   درجه35،   خارج  هوای دمای .2
 .شود میانیابی خطی محاسبه میبهای واحد ردیفهای مربوط به کولرهای با ظرفیت بین دو ردیف، از طریق  .3
 . بی تی یو در ساعت است968/3هر کیلو کالری در ساعت معادل  .4



  کولرگازی.  سوم  و  بیست فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

۶٩ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 230101  . کیلو کالری در ساعت2250کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه    
 230104  .ر ساعت کیلو کالری د3000کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه    
 230107  . کیلو کالری در ساعت4500کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه 3،228،000  
 230110  . کیلو کالری در ساعت6000کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه 4،214،000  
 230111  . کیلو کالری در ساعت6750کولر گازی، به ظرفیت  دستگاه    



  الکتروپمپ .  و چهارم  بیست فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٧٠ 

  پمپالکترو .  و چهارم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
 . هستند  دور در دقیقه1500 الکتروموتور با حدود   و مجهز به  خط  روی ، از نوع1   گروه  ردیفهای  گریز از مرکز، موضوع الکتروپمپهای .1
  این.  است) ١٠ PN( بار 10، با فشار کار ٧٣٣ DIN EN استاندارد   و طبق ، افقی2   گروه  ردیفهای ، موضوع زمینی گریز از مرکز پمپهای .2

 .  است  و مهره  و پیچ بندی ، واشر آب  اضافی  مقابل ، فلنجهای ، کوپلینگ ، لرزه گیر زیر دستگاه شاسی ردیفها، شامل
 . هستند  در ثانیه  سیکل50 فاز و   فاز یا سه ، یک4  گروههای ردیف  موضوع الکتروموتورهای .3
   و همچنین کردن کوپلهلرزه گیر زیر دستگاه، ، کاملرنگ آمیزی با   شاسی  روی  الکتروموتور مربوط و  استقرار پمپ  به  مربوط های هزینه .4

 . است  واحد ردیفها منظور شده ، در بهای  پمپ  پروانه تراش
 .  است  منظور نشده)mechanical seal(  بند مکانیکی ، آب  زمینی  واحد پمپهای در بهای .5
 .  درصد ردیف مربوط است8 دور در دقیقه باشد، 3000که الکتروموتور سه فاز، با حدود  ، در صورتی4فهای گروه کسر بها نسبت به ردی .6
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .7
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه رهشما
 .  خط  روی الکترو پمپ 01
 .  زمینی پمپ 02
03 ---- 
 .  دور در دقیقه1500الکتروموتور حدود  04

 



  الکتروپمپ .  و چهارم  بیست فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٧١ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 1،011،000

 گالن در 25الکترو پمپ روی خط، باآب دهی 
رت موتور یک ششم اسب  فوت و قد6دقیقه، ارتفاع 

 .بخار

 240103 

  

 دستگاه 1،169،000

 گالن در 38الکترو پمپ روی خط، باآب دهی 
 فوت و قدرت موتور یک دوم اسب 24دقیقه، ارتفاع 

 .بخار

 240106 

  

 دستگاه 1،585،000

 گالن در 55الکترو پمپ روی خط، باآب دهی 
 فوت و قدرت موتور سه چهارم 26دقیقه، ارتفاع 

 .ب بخاراس

 240107 

 240201  .32-125پمپ در اندازه  دستگاه    
 240202  .32-160پمپ در اندازه  دستگاه 1،184،000  
 240203  .32-200پمپ در اندازه  دستگاه 1،266،000  
 240204  .40-125پمپ در اندازه  دستگاه 1،100،000  
 240205  .40-160پمپ در اندازه  دستگاه 1،252،000  
 240206  .40-200پمپ در اندازه  دستگاه 1،351،000  
 240207  .40-250پمپ در اندازه  دستگاه 1،477،000  
 240208  .50-125پمپ در اندازه  دستگاه    
 240209  .50-160پمپ در اندازه  دستگاه 1،304،000  
 240210  .50-200پمپ در اندازه  دستگاه 1،473،000  
 240211  .50-250پمپ در اندازه  دستگاه 1،599،000  
 240212  .65-125پمپ دراندازه  دستگاه 1،463،000  
 240213  .65-160پمپ در اندازه  دستگاه 1،507،000  
 240214  .65-200پمپ در اندازه  دستگاه 1،669،000  
 240215  .65-250پمپ در اندازه  دستگاه 1،929،000  
 240216  .65-315پمپ در اندازه  دستگاه 2،154،000  
 240217  .80-160پمپ در اندازه  دستگاه 1،645،000  
 240218  .80-200پمپ در اندازه  دستگاه 1،828،000  
 240219  .80-250پمپ در اندازه  دستگاه 2،158،000  
 240220  .80-315پمپ در اندازه  دستگاه 2،490،000  



  الکتروپمپ .  و چهارم  بیست فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٧٢ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 240221  .100-200ر اندازه پمپ د دستگاه 2،003،000  
 240222  .100-250پمپ در اندازه  دستگاه 2،343،000  
 240223  .100-315پمپ در اندازه  دستگاه 2،904،000  
 240224  .100-400پمپ در اندازه  دستگاه 3،220،000  
 240225  .125-250پمپ در اندازه  دستگاه 3،049،000  
 240226  .125-315 اندازه پمپ در دستگاه 3،627،000  
 240227  .125-400پمپ در اندازه  دستگاه 4،232،000  
 240228  .150-315پمپ در اندازه  دستگاه 3،786،000  
 240229  .150-400پمپ در اندازه  دستگاه 4،416،000  
  

 دستگاه 624،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 .خارسه چهارم اسب ب
 240401 

  

 دستگاه 664،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 .یک اسب بخار
 240402 

  

 دستگاه 771،500
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار1/5
 240403 

  

 دستگاه 878،500
 2 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 .اراسب بخ
 240404 

  

 دستگاه 1،066،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار3
 240405 

  

 دستگاه 1،187،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار4
 240406 

  

 دستگاه 1،455،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 .بخار اسب 5
 240407 

  

 دستگاه 1،844،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار5/7
 240408 

  

 دستگاه 2،175،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار10
 240409 

  

 دستگاه 2،837،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار15
 240410 



  الکتروپمپ .  و چهارم  بیست فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٧٣ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 3،038،000
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار20
 240411 

  

 دستگاه  
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار25
 240412 

  

 دستگاه  
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار30
 240413 

  

 دستگاه  
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار40
 240414 

  

 دستگاه  
 دور در دقیقه، به قدرت 1500الکترو موتور، حدود 

 . اسب بخار50
 240415 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عایق. فصل بیست و پنجم
 1385ات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیس

 
 
 

٧۴ 

  عایق.   و پنجم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
  ، در شرح"  گالوانیزه  با مفتول پیچی سیم"  عبارت ، از درج  ال کاغذ کرافت  با یک  شیشه  پشم  عایق  به  مربوط  ردیفهای  اختصار، در شرح برای .1

و در "  روغنی  رنگ  با دو دست و ماستیک"  عبارت ، از درج  متقال ای  پارچه  و پوشش  ال کاغذ کرافت یک  با  شیشه  پشم  عایق  به  مربوط ردیفهای
 و   درزبندی  مخصوص با نوارچسب"  عبارت ، از درج ای  کارخانه  آلومینیومی  با روکش  ساخته  پیش  شیشه  پشم  عایق  به  مربوط ای ردیفه شرح

 . است نظر شده ، صرف"  آلومینیومی  حلقوی بستهای
 .  است  مکعب بر متر  کیلوگرم12، برابر 8 و 7، 4، 2   گروههای ، موضوع  شیشه  پشم  عایق  مخصوص وزن .2
   بر مترمکعب  کیلوگرم65، برابر 6 و 5   گروههای ، موضوع ای  کارخانه  آلومینیومی  با روکش  ساخته  پیش  شیشه  پشم  عایق  مخصوص وزن .3

 . است
 28وص که عایق از جنس پشم سنگ با وزن مخص ، در صورتی8 و 4 و نیز گروههای 7 و 2اضافه بها نسبت به ردیفهای گروههای  .4

 .مربوط استگروههای  درصد ردیف 20 و 30کیلوگرم بر متر مکعب باشد، به ترتیب 
 کیلوگرم بر متر مکعب باشد، 80که عایق از جنس پشم سنگ با وزن مخصوص  ، در صورتی6 و 5اضافه بها نسبت به ردیفهای گروههای  .5

 . است به هر گروه مربوطهای درصد ردیف20 و 5به ترتیب 
 . است منظور شده"قشر قیر  و سه دوال گونی" کار، با  کامل  و اجرای  مصالح  تهیه ، هزینه  قیر و گونی  عایق  به  مربوط  واحد ردیفهای یدر بها .6
 درصد 10های اصلی و فرعی به صورت نمایان اجرا شود   عایق کاری، چنانچه عایق کاری در موتورخانهاضافه بها نسبت به ردیفهای .7

 .وط استردیف مرب
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .8
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره جدول
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
01 ---- 
 . کرافتمتر با کاغذ  میلی50  ضخامت  به شیشه پشم عایق 02
03 ---- 
 . تقالم   و پوشش کرافت متر با کاغذ  میلی50  ضخامت  به شیشه  پشم  عایق 04
 .متر  میلی25  ضخامت  به ساخته  پیش شیشه پشم عایق 05
 .متر  میلی50  ضخامت  به ساخته  پیش شیشه پشم عایق 06
 . هوا با کاغذ کرافت  کانال  برای  شیشه  پشم عایق 07
 .متقال  و پوشش   هوا با کاغذ کرافت  کانال  برای  شیشه  پشم عایق 08
 .عایق قیر و گونی 09

 



 عایق. فصل بیست و پنجم
 1385ات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیس

 
 
 

٧۵ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 مترطول 16،100

ال   میلمیتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 
 .) اینچ5 (125کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی 

 250210 

  

 طولمتر 18،400
ال   میلمیتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 

 .) اینچ6 (150 کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی
 250211 

  

 مترطول 22،400
ال   میلمیتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 

 .) اینچ8( 200 کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی
 250212 

  

 مترطول 27،700
ال   میلمیتر، با یک50مت عایق پشم شیشه به ضخا

 .) اینچ10( 250 کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی
 250213 

  

 مترطول 29،900
ال   میلمیتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 

 .) اینچ12( 300 کاغذ کرافت،برای لوله به قطر نامی
 250214 

  

 مترطول 28،100

 ال  میلیمتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به  کاغذ کرافت و پوشش پارچه

 .) اینچ5( 125 قطر نامی

 250410 

  

 مترطول 30،900

ال   میلیمتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به  کاغذ کرافت و پوشش پارچه

 .) اینچ6( 150 قطر نامی

 250411 

  

 مترطول 35،000

ال   میلیمتر، با یک50مت عایق پشم شیشه به ضخا
ای متقال، برای لوله به  کاغذ کرافت و پوشش پارچه

 .) اینچ8( 200 قطر نامی

 250412 

  

 مترطول 41،700

ال   میلیمتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به  کاغذ کرافت و پوشش پارچه

 .) اینچ10 (250 قطر نامی

 250413 

  

 مترطول 45،600

ال   میلیمتر، با یک50عایق پشم شیشه به ضخامت 
ای متقال، برای لوله به  کاغذ کرافت و پوشش پارچه

 .) اینچ12( 300 قطر نامی

 250414 

  

 مترطول 10،900

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .)اینچیک دوم ( 15 نامی

 250501 



 عایق. فصل بیست و پنجم
 1385ات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیس

 
 
 

٧۶ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 مترطول 12،300

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .)سه چهارم اینچ( 20 نامی

 250502 

  

 مترطول 13،200

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
لوله به قطر  میلیمتر، برای 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک اینچ( 25 نامی

 250503 

  

 مترطول 14،700

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک و یک چهارم اینچ( 32 نامی

 250504 

  

 مترطول 16،100

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ی، به ضخامت ا کارخانه

 .)یک و یک دوم اینچ( 40 نامی

 250505 

  

 مترطول 17،900

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ2( 50 نامی

 250506 

  

 مترطول 21،100

 روکش آلومینیومی عایق پشم شیشه پیش ساخته با
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .)دو و یک دوم اینچ( 65 نامی

 250507 

  

 مترطول 23،400

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ3( 80 نامی

 250508 

  

 مترطول 27،900

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 25ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ4( 100 نامی

 250509 

  

 مترطول 22،500

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک دوم اینچ( 15 نامی

 250601 

  

 مترطول 24،000

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .)سه چهارم اینچ( 20 نامی

 250602 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 مترطول 25،400

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
ر  میلیمتر، برای لوله به قط50ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک اینچ( 25 نامی

 250603 

  

 مترطول 29،500

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .)یک و یک چهارم اینچ( 32 نامی

 250604 

  

 مترطول 29،500

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ت ای، به ضخام کارخانه

 .)یک و یک دوم اینچ( 40 نامی

 250605 

  

 مترطول 32،800

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ2( 50 نامی

 250606 

  

 مترطول 37،200

ینیومی عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلوم
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .)دو و یک دوم اینچ( 65 نامی

 250607 

  

 مترطول 41،200

عایق پشم شیشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی 
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ3 (80 نامی

 250608 

  

 مترطول 59،900

یشه پیش ساخته با روکش آلومینیومی عایق پشم ش
 میلیمتر، برای لوله به قطر 50ای، به ضخامت  کارخانه

 .) اینچ4( 100 نامی

 250609 

  

 مترمربع 15،400

 میلیمتر، با یک ال 25عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، برای 

 . کانالعایق کاری

 250701 

  

 ترمربعم 21،800

 میلیمتر، با یک ال 50عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، برای 

 . کانالعایق کاری

 250702 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 مترمربع 30،400

 میلیمتر، با یک ال 25عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، پوشش 

 و دو دست رنگ روغنی، پارچه ای متقال، ماستیک
 . کانالبرای عایق کاری

 250801 

  

 مترمربع 37،400

 میلیمتر، با یک ال 50عایق پشم شیشه، به ضخامت 
کاغذ کرافت و سیم پیچی با مفتول گالوانیزه، پوشش 
پارچه ای متقال، ماستیک و دو دست رنگ روغنی، 

 . کانالبرای عایق کاری

 250802 

  

 مترطول 4،410
یک ( 15 یر و گونی، برای لوله به قطر نامیعایق ق

 .)دوم اینچ
 250901 

  

 مترطول 4،910
سه ( 20 عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر نامی

 .)چهارم اینچ
 250902 

  

 مترطول 5،420
یک ( 25 عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر نامی

 .)اینچ
 250903 

  

 مترطول 5،990
یک و ( 32  لوله به قطر نامیعایق قیر و گونی، برای

 .)یک چهارم اینچ
 250904 

  

 مترطول 6،440
یک و ( 40 عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر نامی

 .)یک دوم اینچ
 250905 

 250906  .) اینچ2(  50 نامی عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر مترطول 7،290  
  

 مترطول 8،620
دو و ( 65  به قطر نامیعایق قیر و گونی، برای لوله

 .)یک دوم اینچ
 250907 

 250908  .) اینچ3( 80 نامی عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر مترطول 9،440  
 250909  .) اینچ4 (100 نامی عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر مترطول 11،800  
 250910  .)اینچ 5( 125 نامی عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر مترطول 13،600  
 250911  .) اینچ6( 150 نامی عایق قیر و گونی، برای لوله به قطر مترطول 16،000  
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  مبرد دستگاههای.   و هفتم  بیست فصل
 

  مقدمه
 
موسسه استاندارد و یکی از استانداردهای معتبر خارجی ساخته و براساس استاندارد مربوط از   ، باید طبق  فصل  این  موضوع دستگاههای. 1

 .تحقیقات صنعتی ایران آزمایش شده باشد
کندانسور آبی،   ، شامل1   گروه  ردیفهای ، موضوع)water cooled water chiller( ، از نوع خنک شونده با آب مبرد دستگاههای .2

 فشار   برای  و مناسب  مخصوص های ، لوله  سیکل50 و   ولت380 فاز  با الکتروموتور سه)  بسته باز یا نیم (  و آمدی  رفت  از نوع کمپرسورهای
   باشد، و اواپراتور با شیر انبساط  شده  محکم  نگهدارنده های  صفحه  داخل)expanded(   انبساط طریقه  باید به ، که)PSI 300(  بار20کار 

   ظرفیت ای  مرحله اندارد مانند کنترل است  کنترل  و دستگاههای  لوازم کلیه   مجهز به دستگاه.   ترموستاتیکی مستقیم
)multy step capacity control(و گاز،   روغن  و شارژ، فیلترهای  تخلیه ، شیرهای یدیی، شیر سولونو  روغن  اطمینان  فشار، سوییچ ، کنترل 

   شده  مایعمبرد   کننده ، خنک  روغن  مخزن کتریکی ال  کننده  اواپراتور، گرم  کندانسور، شیر اطمینان ، شیر اطمینان  مدار مایع  روی گالس سایت
)liquid refrigerant subcooling(از انجماد   جلوگیری ، کنترل  روغن ، دماسنج  گاز، فشارسنج  و تخلیه  مکش  طرف ، فشارسنجهای  
)freeze protection(باید  ، که  و غیره ، مدار اینترالک  سیگنال  چراغهایکشیها، کلیدها،  سیم ی با تمام  برق ، تابلوی  گاز و روغن ، شارژ کامل 
 : از  است ، عبارت  ظرفیت  تعیین شرایط.  باشد  شده برداری  و بهره  نصب  مونتاژ و آماده  سازنده  در کارخانه طور کامل به

 . سانتیگراد   درجه7/6   و خروجی2/12 اواپراتور   ورودی  آب دمای
 .سانتیگراد   درجه35   و خروجی4/29ور  کندانس  ورودی  آب دمای

  ، شامل) کندانسور هواییدون ب(، 2   گروه  ردیفهای ، موضوع)air cooled water chiller( ، از نوع خنک شونده با هوا مبرد دستگاههای .3
 20 فشارکار   برای  و مناسب  مخصوص های له، لو  سیکل50 و   ولت380 فاز  با الکتروموتور سه)   بسته باز یا نیم (  و آمدی  رفت کمپرسور نوع

   مستقیم پراتور با شیر انبساطا او و باشد  شده  محکم  نگهدارنده های  صفحه  داخل)expanded(  ی انبساط روش   باید به ، که)PSI 300(بار
  ، کنترل)multy step capacity control(   ظرفیت ای له مرح  استاندارد مانند کنترل  کنترل  و دستگاههای  لوازم  تمام  به ، دستگاه.ترموستاتیکی
  ، شیر اطمینان  مدار مایع  روی  گالس  و گاز، سایت  روغن  و شارژ، فیلترهای  تخلیه  و شیرهای یدیی، شیر سولونو  روغن  اطمینان فشار، سوییچ
 و   مکش  طرف ، فشارسنجهای)liquid refrigerant subcooling(  شده   مایعمبرد   کننده ، خنک  روغن  مخزن  الکتریکی  کننده اواپراتور، گرم

  تمامی با   برق ، تابلوی  گاز و روغن ، شارژ کامل)freeze protection( از انجماد   جلوگیری ، کنترل  روغن  و دماسنج  گاز، فشارسنج تخلیه
   شده برداری  و بهره  نصب ، مونتاژ و آماده  سازنده  در کارخانه  طور کامل  باید به ه، ک  و غیره ، مدار اینترالک  سیگنال کشیها، کلیدها، چراغهای سیم
 : از  است ، عبارت  ظرفیت  تعیین شرایط. باشد
 .سانتیگراد   درجه7/6   و خروجی2/12 اواپراتور   ورودی  آب دمای

  سردکن  و دوباره  اصلی  کویلهای ، شامل3   گروه ی ردیفها ، موضوع)air cooled condenser(  کندانسور هوایی دستگاههای .4
 )sub cooling(انبساط طریقه  به  که  آلومینیومی های  و پره  مسی های ، از لوله   )expanded(از نوعها بادزن.  باشند  شده یکدیگر محکم  به ،  

 در   نصب  برای ، باید مناسب  دستگاه های  و پایه ، بدنهبادزن  های ور، پرهالکتروموت( باشند،   شده  پوشیده  گالوانیزه  سیمی  با حفاظ  که ای پروانه
  طور اتوماتیک ، به  از اندازه  بیش  شدن  گرم ، باید هنگامها بادزن از  ، موتور هر یک) باشد  ناپذیر  از فوالد زنگبادزن   و شافت  آزاد بوده هوای
 گاز باشد، تابلو و   و شارژ کامل  ظرفیت  کنترل  اتوماتیک  سیستم  مجهز به ، دستگاه)باشد مجهز  thermal overload protection  به(  کند قطع
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   طور کامل  باید به که،   و غیره  سیگنال ، چراغهای ، مدار اینترالک  الزم ، کنترلهای  و وصل  قطع کشیها، کلیدهای کشیها، کابل  سیم  شامل مدار برق
 . باشد  شده برداری  و بهره  نصب  مونتاژ و آماده،  سازنده در کارخانه

 .دشو  می  محاسبه  خطی میانیابی به روش،   دو ردیف  بین  با ظرفیت دستگاههای  به  مربوط  واحد ردیفهای بهای .5
 . است  شده  درج زیر  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .6
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره

 .)water cooled water chiller( از نوع خنک شونده با آب مبرد  دستگاه 01

 .)air cooled water chiller( هوا از نوع خنک شونده با مبرد  دستگاه 02

 . کندانسور هوایی 03
 



 دستگاههای مبرد. فصل بیست و هفتم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٨١ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 72،253،000

دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 
 . تن12

 270101 

  

 دستگاه 116،042،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن20
 270102 

  

 دستگاه 156،952،000
آب به ظرفیت دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با 

 . تن35
 270103 

  

 دستگاه 170،691،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن45
 270104 

  

 دستگاه 206،105،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن55
 270105 

  

 دستگاه 232،422،000
ت دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفی

 . تن65
 270106 

  

 دستگاه 277،953،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن75
 270107 

  

 دستگاه 324،801،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن85
 270108 

  

 دستگاه 354،011،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن95
 270109 

  

 دستگاه 380،153،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن110
 270110 

  

 دستگاه 400،962،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن120
 270111 

  

 دستگاه 436،966،000
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن130
 270112 

  

 دستگاه  
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن140
 270113 

  

 دستگاه  
دستگاه مبرد، از نوع خنک شونده با آب به ظرفیت 

 . تن160
 270114 
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 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

  

 دستگاه 70،274،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن12
 270201 

  

 دستگاه 115،695،000
 مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت دستگاه

 . تن20
 270202 

  

 دستگاه 141،274،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن35
 270203 

  

 دستگاه 153،504،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن45
 270204 

  

 دستگاه 185،134،000
ز نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت دستگاه مبرد ا

 . تن55
 270205 

  

 دستگاه 208،615،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن65
 270206 

  

 دستگاه 249،240،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن75
 270207 

  

 دستگاه 291،182،000
نک شونده با هوا، به ظرفیت دستگاه مبرد از نوع خ

 . تن85
 270208 

  

 دستگاه 317،373،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن95
 270209 

  

 دستگاه 340،873،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن110
 270210 

  

 دستگاه 359،417،000
ده با هوا، به ظرفیت دستگاه مبرد از نوع خنک شون

 . تن120
 270211 

  

 دستگاه 391،637،000
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن130
 270212 

  

 دستگاه  
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 . تن140
 270213 

  

 دستگاه  
دستگاه مبرد از نوع خنک شونده با هوا، به ظرفیت 

 .تن 160
 270214 

 270301  . تن6دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 18،484،000  
 270302  . تن10دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 19،962،000  



 دستگاههای مبرد. فصل بیست و هفتم
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٨٣ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(واحد بهای مقدار

 270303  . تن15دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 25،513،000  
 270304  . تن20ه ظرفیت دستگاه کندانسور هوایی ب دستگاه 35،864،000  
 270305  . تن30دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 40،799،000  
 270306  . تن40دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 47،155،000  
 270307  . تن50دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 65،767،000  
 270308  . تن60نسور هوایی به ظرفیت دستگاه کندا دستگاه 74،616،000  
 270309  . تن75دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 86،266،000  
 270310  . تن95دستگاه کندانسور هوایی به ظرفیت  دستگاه 97،252،000  
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٨۴ 

   کننده  خنک برج.   وهشتم  بیست  فصل
 

   مقدمه
 
   از ورق فوالدی گالوانیزه، آب آوری  جمع شتکبدنه و ت  ، شامل(forced draft) از نوع رانشی1   گروه های ردیف ، موضوع کننده  خنک برجهای .1

   آب کننده  خنک ، سطوح  گالوانیزه  آهن  موتور از ورق  حفاظ  دارای و سیکل50،   ولت380 یا 220 فاز   فاز یا سه  سانتریفوژ با موتور یک بادزن
   تنظیم برای) شناور(، فلوتر   خارج  به آبپاشش  از   جلوگیری  برای  مشبک ، صفحات  تعداد الزم  به  پالستیکی یا ورقهای   شده  اشباع از چوب

   مرطوب ، در دمای سانتیگراد   درجه4/29   خروجی  و آب  درجه35   ورودی  آب  دمای و سایر اجزای الزم به طور کامل، شتکت در   آب سطح
 .سانتیگراد است   درجه22ا  برابر ب محیط

  ، سطح  یا فلزی  بتنی  و حوضچه  فلزی  اسکلتشامل، (induced draft) از نوع مکشی 2   گروه  ردیفهای ، موضوع کننده  خنک برجهای .2
بادزن محوری ،   آن  یا مشابه کی از مواد پالستی  اتکایی ، شبکه  شده  اشباع  از چوب  کننده  خنک  و سطوح  سیمان دار آزبست  موج  از ورق خارجی

 فاز یا  ، موتور یک  گالوانیزه فوالدی یا  گیرند، چدنی  قرار می  مرطوب  عبور هوای  در معرض  دیگر که  ریختگی و قطعات ی آلومینیوم های پرهبا 
  ، لوله  آب  سطح  کنترل  خودکار برای  شیرتنظیمنده، جعبه د،  گالوانیزه فوالدی   موتور از ورق  حفاظ  و دارای  سیکل50،   ولت380 یا 220 فاز سه

   محیط  مرطوب ، در دمایسانتیگراد   درجه4/29   و خروجی35   ورودی  آب  دمای و سایر اجزای الزم به طور کامل،، سرریز و تخلیه مکش
 . تسانتیگراد اس   درجه22برابر با 

 .شود  می محاسبهخطی    میانیابی ، از طریق  دو ردیف  بین ظرفیت با  دستگاههای  به  مربوط  واحد ردیفهای بهای .3
 . در دقیقه است(.U.S Gal) گالن 264/0هر لیتر در دقیقه معادل  .4
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .5
 
 

  مختصر گروهها  شرح و  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  گالوانیزه  با بدنه  کننده  خنک برج 01
 .  فلزی  با اسکلت  کننده  خنک برج 02
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٨۵ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 21،819،000

برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و 
 . لیتر آب در دقیقه190خنک کنندگی ظرفیت 

 280101 

  

 دستگاه 30،907،000
برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و 

 . لیتر آب در دقیقه450ظرفیت خنک کنندگی 
 280102 

  

 دستگاه 46،829،000
برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و 

 .یقه لیتر آب در دق760ظرفیت خنک کنندگی 
 280103 

  

 دستگاه 65،709،000
برج خنک کننده ، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و 

 . لیتر آب در دقیقه1140ظرفیت خنک کنندگی 
 280104 

  

 دستگاه 104،538،000
برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و 

 . لیتر آب در دقیقه1510ظرفیت خنک کنندگی 
 280105 

  

 دستگاه 115،076،000
برج خنک کننده، با بدنه از ورق آهن گالوانیزه و 

 . لیتر آب در دقیقه1890ظرفیت خنک کنندگی 
 280106 

  

 دستگاه 89،484،000
برج خنک کننده، با اسکلت فلزی، به ظرفیت خنک 

 . لیتر آب در دقیقه2270کنندگی 
 280201 

  

 دستگاه 110،553،000
ی، به ظرفیت خنک برج خنک کننده، با اسکلت فلز

 . لیتر آب در دقیقه3780کنندگی 
 280202 

  

 دستگاه 180،969،000
برج خنک کننده، با اسکلت فلزی، به ظرفیت خنک 

 . لیتر آب در دقیقه5680کنندگی 
 280203 

  

 دستگاه 194،927،000
برج خنک کننده، با اسکلت فلزی، به ظرفیت خنک 

 . لیتر آب در دقیقه7570کنندگی 
 280204 

  

 دستگاه 219،198،000
برج خنک کننده، با اسکلت فلزی، به ظرفیت خنک 

 . لیتر آب در دقیقه9460کنندگی 
 280205 
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٨۶ 

   بهداشتی های، شیر  بهداشتی لوازم.   ونهم  بیست فصل
 

   مقدمه
 
 .  است  یک  درجه ، از نوع لوازم بهداشتی   ساخت  و کیفیت  چینی جنس .1
 .است کشور   داخل ، ساخت10   گروه  استثنای ، به  فصل  این های  گروه  موضوع  و سایر اقالم ها، شیر شتی بهدا لوازم .2
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .3
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه هشمار
 . دست شویی 01
 .  شرقی توالت 02
 .  غربی توالت 03
04 ---- 
 ).پیسوار ( ورینالی 05
 . زیردوشی 06
 . وان 07
 .  ظرفشویی سینک 08
 .  تانک فالش 09
 . والو فالش 10
 .کفشو 11
 . شیر مخلوط 12
 . شیر تکی 13
 .شیر پیسوار 14
 . زیرآب 15
 . راه ، سه فونسی 16
 . شیر شلنگی 17
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٨٧ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 163،000

 44×57دست شویی از چینی سفید، به ابعاد تقریبی 
 .سانتیمتر، بدون پایه

 290101 

  

 دستگاه 175،500
 46×60دست شویی از چینی سفید، به ابعاد تقریبی 

 .ن پایهسانتیمتر، بدو
 290102 

  

 دستگاه 175،500
 49×65دست شویی از چینی سفید، به ابعاد تقریبی 

 .سانتیمتر، بدون پایه
 290103 

  

 دستگاه 209،000
 46×60دست شویی از چینی رنگی، به ابعاد تقریبی 

 .سانتیمتر، بدون پایه
 290104 

  

 دستگاه 209،000
 49×65 دست شویی از چینی رنگی، به ابعاد تقریبی

 .سانتیمتر، بدون پایه
 290105 

  

 دستگاه 236،000
 46×60دست شویی از چینی سفید، به ابعاد تقریبی 

 .سانتیمتر، با پایه
 290106 

  

 دستگاه 236،000
 46×60دست شویی از چینی رنگی، به ابعاد تقریبی 

 .سانتیمتر، با پایه
 290107 

  

 دستگاه 285،500
 49×65 به ابعاد تقریبی دست شویی از چینی سفید،

 .سانتیمتر، با پایه
 290108 

  

 دستگاه 285،500
 49×65دست شویی از چینی رنگی، به ابعاد تقریبی 

 .سانتیمتر، با پایه
 290109 

  

 دستگاه 202،000
توالت شرقی از چینی سفید، جا پادار، به ابعاد 

 . سانتیمتر56×45تقریبی 
 290201 

  

 دستگاه 202،000
 شرقی از چینی رنگی، جا پادار، به ابعاد توالت

 . سانتیمتر56×45تقریبی 
 290202 

  

 دستگاه 538،500

توالت غربی، با فالش تانک از چینی سفید، به ابعاد 
 سانتیمتر، سیفون سرخود، با 75×46×75تقریبی 

نشیمن و درپوش لوالیی و وسایل داخلی منبع به 
 .طور کامل

 290301 
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٨٨ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 538،500

توالت غربی، با فالش تانک از چینی رنگی، به ابعاد 
 سانتیمتر، سیفون سرخود، با 75×46×75تقریبی 

نشیمن و درپوش لوالیی و وسایل داخلی منبع به 
 .طور کامل

 290302 

 290501  .ازچینی سفید، نوع دیواری) پیسوار(یورینال  دستگاه 116،000  
 290502  .ز چینی رنگی، نوع دیواریا) پیسوار(یورینال  دستگاه 116،000  
  

 دستگاه 185،000
ابعاد تقریبی  زیردوشی فوالدی لعابی سفید، به

 . سانتیمتر75×75
 290601 

  

 دستگاه 185،000
ابعاد تقریبی  زیردوشی فوالدی لعابی رنگی، به

 . سانتیمتر75×75
 290602 

  

 دستگاه  
 75×75ابعادتقریبی  زیردوشی چدنی لعابی سفید، به

 .سانتیمتر
 290603 

  

 دستگاه  
ابعاد تقریبی  زیردوشی چدنی لعابی رنگی، به

 . سانتیمتر75×75
 290604 

  

 دستگاه 654،500
 72×72ابعاد تقریبی  زیردوشی چینی سفید، به

 .سانتیمتر
 290605 

  

 دستگاه 654،500
 72×72ابعاد تقریبی  زیردوشی چینی رنگی، به

 .سانتیمتر
 290606 

  

 دستگاه 878،000
 170×70ابعاد تقریبی  وان فوالدی لعابی سفید، به

 .سانتیمتر
 290701 

  

 دستگاه 878،000
 170×70ابعاد تقریبی  وان فوالدی لعابی رنگی، به

 .سانتیمتر
 290702 

  

 دستگاه  
 170×70ابعاد تقریبی  وان چدنی لعابی سفید، به
 .سانتیمتر، با پایه های چدنی

 290703 

  

 دستگاه  
 170×70ابعاد تقریبی   وان چدنی لعابی رنگی، به
 .سانتیمتر، با پایه های چدنی

 290704 

  

 دستگاه 182،000

 متر،  سانتی100×50 به ابعاد تقریبیسینک ظرفشویی،
 7/0ضخامت حدود  به 8/18از فوالد زنگ ناپذیر 

 16عمق تقریبی حدود  به  لگندارای یکلیمتر، می
 .سانتیمتر

 290801 
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٨٩ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 438،500

 ، سانتیمتر150×50 ابعاد تقریبی  سینک ظرفشویی، به
 7/0ضخامت حدود   به8/18زنگ ناپذیر از فوالد 

 سانتیمتر 16عمق تقریبی   لگن به میلیمتر، دارای دو
 .و یک سینی

 290802 

  

 دستگاه 496،000

 ، سانتیمتر170×50 ابعاد تقریبی  سینک ظرفشویی، به
 7/0ضخامت حدود  به 8/18 زنگ ناپذیر از فوالد

 سانتیمتر 16عمق تقریبی   لگن به لیمتر، دارای دومی
 . سینیدوو 

 290803 

  

 دستگاه 244،500

 لیتر ساخته شده از 10ظرفیت تقریبی  فالش تانک، به
ورق آهن گالوانیزه، شامل درپوش، شناور، سرریز، 

ت و پیچ  با بس میلیمتر،32دسته و زنجیر، لوله تخلیه 
 .و مهره

 290901 

  

 دستگاه 169،000

 لیتر، شامل 10فالش تانک لعابی، به ظرفیت تقریبی 
درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه 

 .، با بست و پیچ و مهره میلیمتر32

 290902 

  

 دستگاه 103،500
 32، با لوله کرمه  میلیمتر20کرمه  فالش والو

 .میلیمتر
 291001 

 291101  . کرمه گرد یا چهارگوششبکهکفشوی برنجی، با  عدد 28،600  
  

 عدد 27،000

ابعاد   چدنی لعابی، بهشبکهکفشوی چدنی لعابی، با 
 50قطر   سانتیمتر، سیفون سرخود، به15×15تقریبی 
 .میلیمتر

 291102 

  

 عدد 214،000
شیر مخلوط دست شویی کرمه، توکاسه و دو پایه، 

 .، با پولک، واشر و مهره کرمهلیمتر می15قطر  به
 291201 

  

 عدد 179،000
قطر  شیر مخلوط دست شویی کرمه، نوع دیواری، به

 .، با پولک، واشر و مهره کرمه میلیمتر15
 291202 

  

 عدد 240،000
 شیر مخلوط دست شویی کرمه، توکاسه و تک پایه،

 .، با پولک، واشر و مهره کرمه میلیمتر15به قطر  
 291203 

  

 عدد 400،000
 شیر مخلوط دست شویی کرمه، توکاسه و سه پایه،

 .، با پولک، واشر و مهره کرمه میلیمتر15به قطر 

 291204 
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٩٠ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 عدد 200،000

، با  میلیمتر15قطر  شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، به
پولک کرمه، افشانک، قالب و شلنگ خرطومی 

 . سانتیمتر120کرمه، به طول تقریبی 

 291205 

  

 عدد 339،000
، با علم،  میلیمتر15شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر 

 .سردوش و بست کرمه

 291206 

  

 عدد 516،500

، با علم  میلیمتر15شیر مخلوط کرمه دوش، به قطر 
سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی 

 .باسه راه تبدیل مربوط کرمه

 291207 

  

 عدد 52،400

، با  میلیمتر15 کرمه، به قطر شیر تکی شلنگ دار
پولک، افشانک، قالب و شلنگ خرطومی کرمه، به 

 . سانتیمتر120طول تقریبی 

 291301 

  

 عدد 45،100
 با  میلیمتر،15شیر تکی دنباله بلند کرمه، به قطر 

 .پولک کرمه
 291302 

  

 عدد 66،600
، با مهره، پولک  میلیمتر12شیر پیسوار کرمه، به قطر 

 . سانتیمتر30کرمه، به طول تقریبی و لوله 
 291401 

  

 عدد 18،100
، برای دست شویی  میلیمتر32زیر آب کرمه، به قطر 

 .و ظرفشویی، با درپوش الستیکی و زنجیر
 291501 

  

 عدد 18،100
، برای دست شویی  میلیمتر40زیر آب کرمه، به قطر 

 .و ظرفشویی، با درپوش الستیکی و زنجیر
 291502 

  

 عدد 24،200
 کرمه، به شبکه با  میلیمتر،32زیرآب برنجی، به قطر 

 .انضمام درپوش الستیکی و زنجیر
 291503 

  

 عدد 30،200
 کرمه، به شبکه، با  میلیمتر40زیرآب برنجی به قطر 

 .انضمام درپوش الستیکی و زنجیر
 291504 

  

 عدد 65،000

 و شبکه، با  میلیمتر40زیرآب برنجی، به قطر 
های رابط زنجیر و درپوش  ز، کرمه با تمام لولهسرری

 .الستیکی برای وان

 291505 

  

 عدد 41،200

 32سیفون کرمه، از نوع شتر گلو، به قطر ورودی 
، همراه با لوله های رابط، پولک کرمه و تبدیل میلیمتر

 .الستیکی

 291601 
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٩١ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 عدد 44،800

 40سیفون کرمه، از نوع شتر گلو، به قطر ورودی 
، همراه با لوله های رابط، پولک کرمه و تبدیل لیمترمی

 .الستیکی

 291602 

  

 عدد 38،100
، با لوله های رابط  میلیمتر32سیفون برنجی، به قطر 
 .برنجی و تبدیل الستیکی

 291603 

  

 عدد 48،500
، با لوله های رابط  میلیمتر40سیفون برنجی، به قطر 
 .برنجی و تبدیل الستیکی

 291604 

  

 عدد 47،700
سه راه کرمه برای سینک دولگنه، با لوله های کرمه 

 .مربوط
 291605 

  

 عدد 40،000
، با ماسوره  میلیمتر15شیر شلنگی برنجی، به قطر 

 .سرشلنگ، به طور کامل
 291701 

  

 عدد 50،200
، با ماسوره  میلیمتر20شیر شلنگی برنجی، به قطر 

 .سرشلنگ، به طور کامل
 291702 

  

 عدد 70،600
، با ماسوره  میلیمتر25شیر شلنگی برنجی، به قطر 

 .سرشلنگ، به طور کامل
 291703 

  

 عدد 40،000
، با ماسوره  میلیمتر15شیرشلنگی کرمه، به قطر 

 .سرشلنگ، به طور کامل
 291704 

  

 عدد 55،300
، با ماسوره  میلیمتر20شیر شلنگی کرمه، به قطر 

 .سرشلنگ، به طور کامل
 291705 

  

 عدد 75،700
، با ماسوره  میلیمتر25شیر شلنگی کرمه، به قطر 

 .سرشلنگ، به طور کامل
 291706 

 



 نشانی وسایل آتش. ام فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٢ 

  نشانی  آتش وسایل.  ام  سی فصل
 

  مقدمه
 
 .  است  شده  زیر مندرج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  وشرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی  منظور سهولت به .1
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
01 ---- 
 . شیردار آلومینیومی)  نشانی  آتش سرلوله ( النس 02
 .  پرلون  از نخ نشانی  آتش شلنگ .6
 . )آلومینیومی (نشانی  آتش کوپلینگ .7
 . نشانی  آتش جعبه .8
 . نشانی  آتش مخصوص)  فشار قوی (  برنجی شیر فلکه .9

 



 نشانی وسایل آتش. ام فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٣ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 عدد 124،500

) با ضامن یا بدون ضامن(النس آلومینیومی شیردار 
یک و یک  (40 نامی  سانتیمتر و به قطر50به طول 
 .، با صافی)دوم اینچ

 300201 

  

 عدد 271،000

) دون ضامنبا ضامن یا ب(النس آلومینیومی شیردار 
دو و یک  (65نامی  سانتیمتر و به قطر 50به طول 
 .، با صافی)دوم اینچ

 300203 

  

 مترطول 27،000
بدون (شلنگ آتش نشانی از نخ پرلون تو الستیکی 

 .)یک و یک دوم اینچ (40 نامی ، به قطر)کوپلینگ
 300601 

  

 مترطول 46،700
ن بدو(شلنگ آتش نشانی از نخ پرلون تو الستیکی 

 .)دو و یک دوم اینچ (65 نامی ، به قطر)کوپلینگ
 300603 

  

 عدد 42،900
 40 نامی آتش نشانی، به قطرآلومینیومی کوپلینگ 

 .، بطور کامل)یک و یک دوم اینچ(
 300701 

  

 عدد 98،900
 65 نامی آتش نشانی، به قطرآلومینیومی کوپلینگ 

 .، بطور کامل)دو و یک دوم اینچ(
 300703 

  

 عدد 450،000

 75×65×20جعبه آتش نشانی، به ابعادتقریبی 
سانتیمتر، مجهز به قرقره دوار، یک در، قفل ایمنی، 
جای مخصوص کلید، با دو دست رنگ ضد زنگ و 
 .یک دست رنگ روغنی ، آماده برای نصب توی کار

 300801 

  

 عدد 805،000

 75×65×20جعبه آتش نشانی، به ابعاد تقریبی 
باز شو از دو (هز به قرقره دوار ، دو در، سانتیمتر، مج

، قفل ایمنی، جای مخصوص کلید، با دو )جهت
دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ روغنی، 

 .آماده برای نصب توی کار

 300802 

  

 عدد 424،000

 75×65×20جعبه آتش نشانی، به ابعاد تقریبی 
سانتیمتر، مجهز به قرقره دوار، یک در، قفل ایمنی، 

صوص کلید، با دو دست رنگ ضدز نگ و جای مخ
 .یک دست رنگ روغنی، آماده برای نصب روی کار

 300803 



 نشانی وسایل آتش. ام فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩۴ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 عدد 105،000

، مخصوص آتش PN١۶ ای شیرفلکه برنجی دنده
، )یک و یک دوم اینچ (40 نامی نشانی، ، به قطر
 .بدون کوپلینگ

 300901 

  

 عدد 220،000

، مخصوص آتش PN١۶ ای شیرفلکه برنجی دنده
، )دو و یک دوم اینچ (65 نامی شانی، ، به قطرن

 .بدون کوپلینگ

 300903 

 
 

 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩۵ 

   آشپزخانه لوازم.   و یکم  سی  فصل
 

   مقدمه
 
   و کنترلهای  کمپرسور، کندانسور هوایی ، مجهز به  ناپذیر  از فوالد زنگ ، با مخزن310305 و 310304   ردیفهای ، موضوع سازی  یخ ماشینهای .1

  ، کمپرسور را خاموش  پرشدن  در صورت  که  است  مکانیزمی  مجهز به  و مخزن  بوده  کوچک  یا هاللی ای ، استوانه  مکعبی شکل به  یخها، الزم
 . است  شده  پوشش  پخته  یا رنگ  ناپذیر  از فوالد زنگ  دستگاه کند، بدنه می
   از شبکه بندی  عایق  سانتیگراد، شامل  درجه2،   داخل  هوای ، با دمای  ساختمانی ع، از نو310403 تا 310401   ردیفهای  موضوع های سردخانه .2

  ، مجهز به  مخصوص  با زهواربندیهای  آلومینیوم  از ورق  نهایی  سانتیمتر و روکش10   ضخامت  به  تزریقی  یا فوم  پالستوفوم  و پوشش  چوبی
   ، شیرانبساط ، ترموستات یدیی، مانند شیر سولونو  الزم  تجهیزات  با تمام  الکتریکی زن، اواپراتور و بادب کمپرسور، کندانسور هوایی

)expansion valve(قفل ، مجهز به  ناپذیر  از فوالد زنگ  و خارج  داخل  نهایی  با روکش  در سردخانه  و روشنایی ، تابلو برق ، کلید اتوماتیک  
 . سانتیمتر195   داخلی  ارتفاع  به  در دو طرف بندی  و قفسه ست ا  باز شدن  قابل  از داخل  که مخصوص

 . مربوط به کمترین ظرفیت شروع و متوالیا ظرفیت مازاد با ردیفهای بعدی تکمیل میشود ردیفی سردخانه مورد نظر، ازبها برای محاسبه  .3
 .حاصل جمع بهای کل ردیفهای مورد استفاده، بهای سردخانه یاد شده است

 سانتیگراد،  درجه) ـ22 ( بیست و دو   منهای  داخلی  با دمای  سردخانه  که ، در صورتی310403 تا 310401   ردیفهای  به نسبت بها افهاض .4
 . است  یاد شده  درصد ردیف20 باشد،   ساعت  رله  سانتیمتر و مجهز به15   عایق ضخامت

 .  است  یاد شده  درصد ردیف5 سانتیمتر باشد، 2 حدود   ارتفاع  به ای  لبه  میز دارای  که ، در صورتی310502   ردیف  به بها نسبت اضافه .5
 .موضوع این فصل از نوع مات است (stainless steel) ورقهای فوالدی زنگ ناپذیر. 6
 . اسب بخار است341/1 بی تی یو در ساعت و هر کیلو وات معادل 968/3هر کیلو کالری در ساعت معادل . 7
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت هب .8
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . منقل و ، گرمخانه ، سماور گازی  گاز، ماهیتابه پلوپز، اجاق 01
 ... و نک پوست زمینی سیب،خردکن وسبزی ندهردکن،رخگوشت،اره، چرخ 02
  یخسازی ، ماشین  سردکن ، فریزر، بطری یخچال 03
 . سردخانه 04
 ...، کانتر و ، ترولی شو، قفسه  شستشو، دیگ تانک ساطور، تخته میز، هود، 05
06 ---- 
 .ترازو 07
 . کابینت 08

 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩۶ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 17،589،000

 لیتر از نوع شعله غیر 150پلوپز گازی، به ظرفیت 
مستقیم، با مخزن فوالدی زنگ ناپذیر و بدنه خارجی 
از فوالد زنگ ناپذیر، مجهز به شیر تخلیه، شیر پرکن، 
مشعل، ترموکوپل، درجه تنظیم شعله و پایلوت 

 ).گیرانه(

 310101 

  

 دستگاه 1،675،000

اجاق گاز زمینی سه ردیفه، به ابعاد تقریبی 
 سانتیمتر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، 75×75×55

مجهز به صفحه و مشعل چدنی، شیرهای برنجی 
 کیلو 28000قطع و وصل گاز، با قدرت حرارتی 

 .کالری در ساعت

 310102 

  

 دستگاه 2،080،000

اجاق گاز زمینی چهار ردیفه، به ابعاد تقریبی  
سانتیمتر، با بدنه از فوالد زنگ ناپذیر، 100×100×55

مجهز به صفحه و مشعل چدنی، شیرهای برنجی 
 کیلو 54400قطع و وصل گاز، با قدرت حرارتی 

 .کالری در ساعت

 310103 

  

 دستگاه 11،235،000

ماهیتابه گردان گازی، مخزن تابه چدنی یک  پارچه، 
ر به ابعاد تقریبی با دو تابه، بدنه  از فوالد زنگ ناپذی

 سانتیمتر، دارای مکانیزم گردان با 120×90×85
فرمان دستی، مجهز به شیر قطع سریع مخصوص 

 ).گیرانه(گاز، ترموستات، ترموکوپل و پایلوت 

 310104 

  

 دستگاه 2،649،000

سیب زمینی سرخ کن گازی، به ابعاد کلی و تقریبی 
ناپذیر،  سانتیمتر، با بدنه از فوالد زنگ 60×90×85

دارای دو سبد، مجهز به ترموستات، ترموکوپل و 
 .شیرتخلیه روغن

 310105 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٧ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 4،654،000

اجاق گازفردار رستورانی، با بدنه از فوالد زنگ 
ناپذیر، دارای چهارشعله روباز و یک دستگاه 
فردرزیر، مجهز به مشعلهایی با شیرهای قطع و وصل 

به ترموستات و ، فر مجهز )گیرانه(گاز، پایلوت 
 90×90×85ترموکوپل، به ابعاد کلی و تقریبی 

 .سانتیمتر

 310106 

  

 دستگاه 4،832،000

اجاق گاز فردار رستورانی، از فوالد زنگ ناپذیر، 
دارای ) گریدل(دارای یک صفحه چدنی روغن رو 

چهارشعله رو باز و یک دستگاه فردرزیر، مجهز به 
ز، پایلوت مشعلهایی با شیرهای قطع و وصل گا

و فر مجهز به ترموستات و ترموکوپل، به ) گیرانه(
 . سانتیمتر90×90×85ابعاد کلی و تقریبی 

 310107 

  

 دستگاه 4،209،000

سماور گازی خودکار، دارای یک مخزن تولیدآب 
 لیتر در ساعت، با دو 220جوش دایم به ظرفیت 

مخزن در طرفین هر یک، به ظرفیت تقریبی پنج لیتر، 
 .مام متعلقاتبا ت

 310108 

  

 دستگاه 4،627،000

گرمخانه و دمکن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی 
 سانتیمتر، با اسکلت از پروفیل مجوف 100×100×120

آهنی و جدار خارجی از ورق فوالد زنگ ناپذیر، با 
عایق بندی از پشم شیشه، دارای مشعلهای فوالدی، 

ترموکوپل و شیر قطع و وصل گاز، ترموستات، 
 .دارای درهای لوالیی

 310109 

  

 دستگاه 7،940،000

گرمخانه و دمکن برنج، نوع گازسوز، به ابعاد تقریبی 
 سانتیمتر، با اسکلت از پروفیل مجوف 200×100×120

آهنی و جدار خارجی از ورق فوالد زنگ ناپذیر، با 
عایق بندی از پشم شیشه، دارای مشعلهای فوالدی، 

صل گاز، ترموستات، ترموکوپل و شیر قطع و و
 .دارای درهای لوالیی

 310110 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٨ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 1،847،000

منقل کباب پز، گازسوز رومیزی، از فوالد زنگ 
ناپذیر، مجهز به شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت 

آوری  و سینی در زیرمشعلها برای جمع) گیرانه(
 . سانتیمتر96×56×36روغن، به ابعاد کلی و تقریبی 

 310111 

  

 دستگاه 2،030،000

منقل کباب پز، گازسوز پایه دار، از فوالد زنگ 
ناپذیر، مجهز به شیرهای قطع و وصل گاز، پایلوت 

آوری  و سینی در زیر مشعلها برای جمع) گیرانه(
 96×56×85روغن، به ابعاد کلی و تقریبی 

 .سانتیمتر

 310112 

  

 دستگاه 5،117،000
 رومیزی، با سینی 22ره ماشین چرخ گوشت برقی نم

 .و کاسه گوشت از ورق فوالد زنگ ناپذیر
 310201 

  

 دستگاه 5،696،000
 رومیزی، با سینی 32ماشین چرخ گوشت برقی نمره 

 .و کاسه گوشت از ورق فوالد زنگ ناپذیر
 310202 

  

 دستگاه 7،224،000
ماشین اره استخوان بر برقی، نوع رومیزی، با 

 . کیلو وات25/0قل موتوری به قدرت حدا
 310203 

  

 دستگاه 9،288،000
ماشین اره استخوان بر برقی، نوع پایه دار، با موتوری 

 . کیلو وات75/0به قدرت حداقل 
 310204 

  

 دستگاه 4،655،000
ماشین برقی خردکن غذا، مجهز به سیستم ایمنی، با 

 . کیلو وات25/0موتوری به قدرت حداقل 
 310205 

  

 دستگاه 4،655،000
ماشین رنده و سبزی خردکن برقی، مجهز به سیستم 

 . کیلو وات25/0ایمنی، با موتوری به قدرت حداقل 
 310206 

  

 دستگاه 3،154،000

ماشین سیب زمینی خالل کن برقی، دارای موتوری 
 کیلو وات، با تمام وسایل 25/0به قدرت حداقل 

 .استاندارد

 310207 

  

 دستگاه 4،258،000

 تا 10 سیب زمینی پوست کن برقی، به ظرفیت ماشین
از نوع )   دقیقه3 تا 1( کیلوگرم در هر مرتبه 15

 کیلو 25/0ایستاده، با موتوری به قدرت حداقل 
 .وات

 310208 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

٩٩ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 8،085،000

 لیتر، با لگن 20ماشین مخلوط کن برقی به ظرفیت 
از فوالد زنگ ناپذیر و سیستم تغییرسرعت و سه 

 کیلو 55/0مزن مختلف، به قدرت حداقل عدد به
 .وات

 310209 

  

 دستگاه 6،470،000

، با تیغه برش به )ورقه کن(ماشین برش اغذیه برقی 
 سانتیمتر، بدنه آلومینیومی آنودایز شده و 25قطر 

 کیلو وات و مکانیزم 35/0موتوری به قدرت حداقل 
 .تنظیم ضخامت برش

 310210 

  

 دستگاه 50،898،000

ین ظرفشویی برقی خودکار، با بدنه ای از فوالد ماش
زنگ ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی و پمپ شستشو، 

 200کنترلهای الزم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 
درساعت و موتوری با )  سانتیمتر50 ×50(سبد

 . کیلو وات15/1قدرت حداقل 

 310211 

  

 دستگاه 52،280،000

ر، با بدنه ای از فوالد ماشین ظرفشویی برقی خودکا
زنگ ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی و پمپ شستشو، 

 100کنترلهای الزم با تسمه نقاله، به ظرفیت تقریبی 
درساعت و موتوری با )  سانتیمتر50 ×50(سبد

 . کیلو وات75/0قدرت حداقل 

 310212 

  

 دستگاه 29،959،000

 ماشین ظرفشویی برقی نیمه خودکار، با بدنه ای از
فوالد زنگ ناپذیر، مجهز به گرمکن برقی، پمپ 

 سبد 50شستشو و کنترلهای الزم، به ظرفیت تقریبی 
 .در ساعت)  سانتیمتر50 ×50(

 310213 

  

 دستگاه 13،426،000

یخچال ایستاده چهار در، با روکش داخلی از ورق 
از ورق فوالد زنگ ) قابل رویت(آلومینیوم و خارجی 

سور و کندانسورهوایی و ناپذیر، مجهز به کمپر
 170×80×205کنترلهای الزم، به ابعاد کلی و تقریبی 

 .سانتیمتر

 310301 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠٠ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 8،260،000

از ورق ) قابل رویت(فریزر شش در، بابدنه خارجی 
فوالدزنگ ناپذیر، مجهز به کمپرسور و کندانسور 
هوایی و کنترلهای الزم، به ابعاد کلی و تقریبی 

 .یمتر سانت170×75×90

 310302 

  

 دستگاه 7،700،000

بطری سردکن با درهای کشویی، با بدنه خارجی 
از ورقه فوالد زنگ ناپذیر، مجهز به ) قابل رویت(

کمپرسور و کندانسور هوایی و کنترلهای الزم به ابعاد 
 . سانتیمتر160×75×110کلی و تقریبی 

 310303 

  

 دستگاه 14،835،000
 کیلوگرم در 200ت نامی ماشین یخ سازی، به ظرفی

 . کیلوگرم200 ساعت، با مخزنی به گنجایش 24
 310304 

  

 دستگاه 13،122،000
 کیلوگرم در 100ماشین یخ سازی، به ظرفیت نامی 

 . کیلوگرم150 ساعت، با مخزنی به گنجایش 24
 310305 

 310401  . مترمکعب15 تا 10سردخانه، با حجم داخلی  مترمکعب 4،424،000  
  

 مترمکعب 4،175،000
 20 تا15سردخانه، با حجم داخلی بیش از 

 .مترمکعب
 310402 

  

 مترمکعب 3،531،000
 30 تا20سردخانه، با حجم داخلی بیش از 

 .مترمکعب
 310403 

  

 مترمربع 1،395،000

هود مرکزی سقفی یا دیواری، ساخته شده از ورق 
 آلومینیوم آنودایزشده به ضخامت یک میلیمتر، با

اسکلت از پروفیل آهنی مجوف، مجهز به فیلترهای 
 سانتیمتر، قابل 5چربی گیرآلومینیومی به ضخامت 
 مترمربع به 25/0تعویض و شستشوبا سطح حداقل 

ازای هر مترمربع از سطح بخارگیر هود، سیم کشی 
در لوله فوالدی، چراغهای ضد رطوبت به شمار یک 

ر، با  متر مربع سطح بخار گی5/1عدد برای هر 
ل امجرای خروجی هوا، قابل انطباق با نقشه کان
 .کشی، با وسایل اتصال و نصب و بستهای مربوط

 310501 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠١ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 1،769،000

 به ضخامت 8/18میزکار، با رویه فوالد زنگ ناپذیر 
 میلیمتر، که از زیر به وسیله نئوپان تقویت و 25/1

 4×4صداگیری شده است، دارای پایه های پروفیل 
سانتیمتر از فوالد زنگ ناپذیر قابل تنظیم، به عرض 

 سانتیمتر با یک طبقه مشبک 85 و ارتفاع 65
در میزهای دیواری رویه سمت . گالوانیزه در زیر

 . سانتیمتر لبه داشته باشد5دیوار باید حداقل 

 310502 

  

 مترطول 1،524،000

میزکار، با رویه ای از چوب جنگلی به ضخامت کلی 
 4×4انتیمتر، دارای پایه های پروفیل  س5تا 

سانتیمتر از فوالد زنگ ناپذیر قابل تنظیم، به عرض 
 سانتیمتر، با یک طبقه مشبک 85 و ارتفاع 65

 .گالوانیزه در زیر

 310503 

  

 دستگاه 609،000

کشوی میز از ورق فوالد زنگ ناپذیر دو جداره، با 
 به  سانتیمتر و جعبه کشو50×12قاب کشو به ابعاد 

 سانتیمتر، با دستگیره، ریل و قرقره 50عمق 
 .بلبرینگی

 310504 

  

 دستگاه 960،000

تخته ساطور، از چوب سخت جنگلی به 
 سانتیمتر، که به وسیله پیچ و مهره 50×50×30ابعاد

قطعات چوب به یگدیگر محکم شده و روی چهار 
 فوالد زنگ ناپذیر قرار 5×5پایه فلزی از پروفیل 

 . سانتیمتر85 به ارتفاع کلی گرفته است،

 310505 

  

 دستگاه 3،723،000

 85×240×65میز لگن دار، به ابعاد کلی و تقریبی 
سانتیمتر، دارای دولگن پرس شده به ابعاد تقریبی هر 

 سانتیمتر، که رویه میز دارای 30×60×46لگن 
شیارهای برجسته برای جلوگیری از جمع شدن آب 

 .باشد

 310506 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠٢ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 3،173،000

به ابعادکلی و تقریبی های فلزی،  با پایهمیز لگن دار، 
 سانتیمتر، دارای دولگن پرس شده به 85×180×65

 سانتیمتر، که رویه 30×60×46ابعاد تقریبی هر لگن 
میز دارای شیارهای برجسته برای جلوگیری از جمع 

 .شدن آب باشد

 310507 

  

 دستگاه 3،056،000

و سیب زمینی لبه دار، با بدنه تانک شستشوی سبزی 
های گرد به شکل  ای از فوالد زنگ ناپذیر و گوشه

پرس شده، دارای زیرآب، سرریز و صافی به عمق 
 120×65×85 سانتیمتر، به ابعادکلی و تقریبی 30

 4×4سانتیمتر، دارای پایه های فلزی از پروفیل 
 .سانتیمتر از فوالد زنگ ناپذیر

 310508 

  

 ستگاهد 1،250،000

شبکه دیگ شوی، شامل یک صفحه به ابعاد 
 5×5های   سانتیمتر، متشکل از ناودانی120×80

 5سانتیمتر از فوالد زنک ناپذیر که با فاصله 
 .سانتیمتری قرار گرفته است

 310509 

  

 دستگاه 3،310،000

قفسه نگهداری دیگ، چهار طبقه، متشکل از 
ناپذیر، که  سانتیمتر از فوالد زنگ 5×3ناودانیهای 

. در کالفی از فوالد زنگ ناپذیر مستحکم شده است
 سانتیمتر، از یکدیگر قرار دارند، 5ناودانیها به فاصله 

 سانتیمتر، از فوالد زنگ 5×5های قفسه نبشی  پایه
 200×100×60ناپذیر، ابعاد کلی و تقریبی قفسه 

 .سانتیمتر است

 310510 

  

 دستگاه 1،998،000

ف تمیز، چهار طبقه از ورق قفسه نگهداری ظرو
فوالد زنگ ناپذیر یک میلیمتری، که لبه های آن از 
چهار طرف به داخل خم شده است و دارای چهار 

 میلیمتری 25/1 سانتیمتری از ورق 5×5عدد نبشی 
فوالد زنگ ناپذیر است، به ابعاد کلی و تقریبی 

 . سانتیمتر200×42×92

 310511 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠٣ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 1،367،000

خ کباب، دارای شش طبقه، از ورق فوالد قفسه سی
طرف برای قراردادن سیخ باز ک زنگ ناپذیر که از ی

 . سانتیمتر50×60×40است، به ابعاد کلی و تقریبی 

 310512 

  

 دستگاه 1،189،000

محفظه نگهداری از حبوبات، به شکل مکعب، که 
 سانتیمتر از ورق 70×60×60ابعاد کلی و تقریبی 

ر یک میلیمتری و دارای یک عدد فوالد زنگ ناپذی
در، در قسمت فوقانی و چهار چرخ الستیکی در زیر 

 .است

 310513 

  

 دستگاه 3،998،000

حوضچه چلو صاف کن، به ابعاد کلی و تقریبی 
 سانتیمتر از فوالد زنگ ناپذیر و لگن 170×85×75

 سانتیمتر است که 25از فوالد زنگ ناپذیر به عمق 
دارای سوراخی در گوشه به در تمام طول اسکلت 

قطر دو و یک دوم اینچ، با زیرآب، سیفون و یک 
شبکه در قسمت پایانی از فوالد زنگ ناپذیر و قابل 

 .برداشت

 310514 

  

 دستگاه 2،568،000

لگن متحرک، تشکیل شده از یک لگن از فوالد زنگ 
 سانتیمتر، 60×46×30ناپذیر به ابعاد کلی و تقریبی 

هایی از  درپوش که به روی پایهدارای زیرآب و 
فوالد زنگ ناپذیر نصب شده و دارای چهار چرخ 

 .باشد که دو عددآن مجهز به ترمز است الستیکی می

 310515 

  

 دستگاه 2،162،000

ترولی حمل غذا و ظروف، به ابعاد کلی و 
 سانتیمتر از ورق فوالد زنگ 90×85×50تقریبی

ف بندی و پایه ناپذیر به ضخامت یک میلیمتر، با کال
های لوله ای از فوالد زنگ ناپذیر، دارای چهار عدد 

 .چرخ الستیکی که دو عددآن مجهز به ترمز است

 310516 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠۴ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 6،716،000

ترولی گرم برای حمل و نگهداری غذای گرم، به 
 سانتیمتر با بدنه 105×55×90ابعاد کلی و تقریبی 

لیمتری، خارجی از ورق فوالد زنگ ناپذیر یک می
دارای چهار عدد لگنچه سلف سرویس دردار به 

 سانتیمتر، دو عدد یک یکم ودو عدد 20 تا15عمق 
یک دوم در قسمت باالیی و لگنچه ای با درهای 
کشویی در قسمت پایین، مجهز به المنت حرارتی 
خشک، به ظرفیت دو کیلووات، ترموستات و کلید 

 عایق کننده دستگاه، جداره ها کال خاموش و روشن
ترولی دارای چهار چرخ الستیکی . حرارتی شده

 .است که دو عددآن مجهز به ترمزمی باشد

 310517 

  

 دستگاه 3،619،000

کانتر سینی و قاشق و چنگال، با رویه ای از ورق 
 میلیمتر و 25/1 به ضخامت 8/18فوالد زنگ ناپذیر 

 سانتیمتر، که 80×110×160به ابعاد کلی و تقریبی 
یک طبقه برای قراردادن سینی و همچنین دو دارای 

. طبقه برای نگهداری کارد، قاشق و چنگال است
کانتر به طور کامل از قابهای فلزی دکوراتیو شده 

 .است

 310518 

  

 دستگاه 6،049،000

کانتر ساده، با رویه تقویت شده و طبقه میانی و کف 
 25/1  به ضخامت8/18از فوالد زنگ ناپذیر 

کالف بندی، پایه ها، جدارها و درهای میلیمتر، 
کشویی دوجداره کال از فوالدزنگ ناپذیر یک 

 180×80×85میلیمتری، به ابعاد کلی و تقریبی 
سانتیمتر، جبهه و تمام کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو 

 .شده است

 310519 

  

 دستگاه 6،304،000

کانترساده، بدون در با رویه تقویت شده و طبقه 
 به ضخامت 8/18و کف از فوالد زنگ ناپذیر میانی 

 میلیمتر، کالف بندی، پایه ها و جدارها فوالد 25/1
زنگ ناپذیر یک میلیمتری ابعاد کلی و 

 سانتیمتراست، جبهه و تمام 180×80×85تقریبی
 .کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده است

 310520 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠۵ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 6،680،000

تقویت شده و طبقه کانتر زیر سماوری، با رویه 
 به ضخامت 8/18میانی و کف از فوالد زنگ ناپذیر 

 میلیمتر، کالف بندی، پایه ها، جدارها و 25/1
درهای کشویی دوجداره، کال از فوالد زنگ ناپذیر 

 به ضخامت یک میلیمتر، به ابعاد کلی و 8/18
 سانتیمتر است، جبهه و تمام 180×80×85تقریبی

وراتیو شده و مجهز به یک کانتر از قابهای فلزی دک
 سانتیمتر است، 15 شبکه دارآب رو به عرض تشتک

به طوری که آب اضافی سماور از طریق شبکه به 
 .فاضالب مرتبط شود

 310521 

  

 دستگاه 9،778،000

کانتر گرم روبسته، با رویه صاف و تقویت شده با 
 به 8/18طبقات مشبک از فوالد زنگ ناپذیر 

ر، کالف بندی، پایه ها، جدارها  میلیمت25/1ضخامت 
و درهای کشویی دو جداره عایق شده، کال از فوالد 

 به ضخامت یک میلیمتر، گرمایش 8/18زنگ ناپذیر 
با المنت حرارتی خشک از فوالد زنگ ناپذیر به 
قدرت حداقل سه کیلو وات، با کنترل ترموستاتیک و 
با کلیدقطع و وصل، چراغ سیگنال، به ابعاد کلی و 

 سانتیمتر، جبهه و تمام کانتر از 180×80×85قریبیت
 .قابهای فلزی دکوراتیو شده است

 310522 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠۶ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 9،716،000

، با رویه تقویت شده برای )بن ماری(کانترگرم 
 به 8/18 گرم و بدنه از فوالد زنگ ناپذیر  تشتک آب
 میلیمتر، کالف بندی، پایه ها، جدارها 25/1ضخامت 

دو جداره عایق شده، کال از فوالد و درهای کشویی 
 به ضخامت یک میلیمتر، بایک 8/18زنگ ناپذیر 

وان آب گرم عایق شده در سطح باال از ورق فوالد 
 میلیمتر، دارای 25/1 به ضخامت 8/18زنگ ناپذیر 

ظرفهای خوراک با ابعاد متفاوت، که به وسیله 
المنتهای حرارتی از نوع آبی گرم میشود و در 

ای مجهز به درهای  ین کانتر، قفسهقسمت زیر
کانتر . کشویی و المنتهای برقی حداقل سه کیلووات

مجهز به ترموستات، کلید قطع و وصل، شیر شناور، 
قسمتهای قابل رویت کانتر از . سرریز و تخلیه است

 به ضخامت یک 8/18ورق فوالد زنگ ناپذیر 
 سانتیمتر، جبهه 180×80×85میلیمتر و به ابعاد کلی 

 . نمای کانتر از قابهای فلزی دکوراتیو شده استو

 310523 

  

 دستگاه 9،648،000

، با رویه صاف از ورق فوالد )یخچالی(کانتر سرد 
 میلیمتر، با 25/1 به ضخامت 8/18زنگ ناپذیر 

و درهای ) با پالستوفوم(محفظه دو جداره عایق شده 
با لوال و یراق آالت (مخصوص یخچالی 

 داخل و خارج با کالف ، جدارهای)مخصوص
بندی، پایه ها و طبقه های مشبک داخل، کال از فوالد 
زنگ ناپذیر مجهز به ماشین آالت برودتی، با 

 کیلو وات و 15/0کندانسور هوایی به قدرت حداقل 
کنترلهای مورد لزوم، به ابعاد کلی و تقریبی 

 . سانتیمتر180×80×85

 310524 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
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١٠٧ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 9،461،000

، با رویه صاف از ورق فوالد )یخچالی(کانتر سرد 
 میلیمتر، با 25/1 به ضخامت 8/18زنگ ناپذیر 

با ) با پالستوفوم(محفظه دو جداره عایق شده 
با لوال و یراق آالت (درهای مخصوص یخچالی 

، جدارهای داخل و خارج با کالف )مخصوص
بندی، پایه هاو طبقه های مشبک داخل، کال از فوالد 

جهز به ماشین آالت برودتی، با زنگ ناپذیر، م
 کیلووات و 15/0کندانسور هوایی به قدرت حداقل 

کنترلهای مورد لزوم، به ابعاد کلی و تقریبی 
 سانتیمتر و مجهز به تشتک سرد 180×80×85

 به ضخامت 8/18شونده از ورق فوالد زنگ ناپذیر 
 سانتیمتر 110×50×15 میلیمتر، به ابعاد تقریبی 25/1

، با ماشینهای برودتی مستقل به قدرت و عایق شده
 .کیلووات و کنترلهای الزم 15/0حداقل 

 310525 

  

 دستگاه 2،903،000

 به 8/18کانتر صندوق، با رویه از فوالد زنگ ناپذیر 
 میلیمتر، دارای یک عدد کشوی 25/1ضخامت 

دار مناسب، برای استفاده یک دستگاه ماشین  قفل
 130×40×85ی صندوق به ابعاد کلی و تقریب

 و کال از ورق فوالد زنگ ناپذیر Lسانتیمتر، به شکل 
 .و جبهه دکوراتیو

 310526 

  

 مترطول 619،500

رف روی سلف سرویس، شامل پایه از پروفیل 
فوالدی زنگ ناپذیر، دارای یک شاخک که روی آن 

 25یک طبقه از فوالد زنگ ناپذیر به عرض 
 .سانتیمتر، به طور افقی قرار دارد

 310527 

  

 مترطول 270،500
ای، برای تعبیه در جلوی رف، با  دیواره حفاظ شیشه

 .بستهای الزم به ضخامت هشت میلیمتر
 310528 

  

 مترطول 433،500

ریل هدایت سینی از ورق فوالد زنگ ناپذیر، که سه 
عدد برآمدگی در طول ریل تعبیه شده و به وسیله 

بدنه کانترها متصل گونیاهایی از فوالد زنگ ناپذیر به 
 .است

 310529 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠٨ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 308،000

 سانتیمتر، ساخته 90نرده هدایت مشتری، به ارتفاع 
های فوالدی زنگ ناپذیر قائم که در  شده از لوله

های چدنی مدور تراش شده جاسازی و استوار  پایه
 120های  های قائم در فاصله لوله. گشته است

کوراتیو به یکدیگر سانتیمتری، به وسیله زنجیرهای د
 .متصل شده است

 310530 

  

 دستگاه 1،047،000
 کیلوگرم، با صفحه 200ترازوی باسکولی، به ظرفیت 

 .تخت و وزنه جدا، ساخت داخل
 310701 

  

 دستگاه 1،594،000
 کیلوگرم، باصفحه 500ترازوی باسکولی، به ظرفیت 

 .تخت و وزنه جدا، ساخت داخل
 310702 

  

 رطولمت 2،057،000

آهن رنگ شده،  بدنه ساخته شده از کابینت زمینی، با
به ضخامت حداقل یک میلیمتر، رویه کابینت از ورق 

 میلیمتر، 25/1 به ضخامت 8/18فوالدی زنگ ناپذیر 
ای در قسمت عقب که به طور یکپارچه از زیر  با لبه

رویه درهای دو . تقویت و صداگیری شده است
ده شده فوالد زنگ جداره کابینت از قطعات کشی

.  به ضخامت حداقل یک میلیمتر است8/18ناپذیر 
درها به وسیله لوالهای فلزی به بدنه متصل بوده و 

کابینت دارای طبقه میانی قابل . دارای دستگیره است
 به ضخامت 8/18تنظیم و از فوالد زنگ ناپذیر 

 میلیمتر و دارای پایه های قابل تنظیم جوش 25/1
 65تقویتی زیر است، عمق کلی شده به ریلهای 

 . سانتیمتر است85سانتیمتر و ارتفاع آن 

 310801 

  

 مترطول 1،279،000

کابینت دیواری، با بدنه ساخته شده از ورق آهن 
رنگ شده به ضخامت یک میلیمتر، با رویه، درهای 

 به 8/18دو جداره از فوالد کشیده شده زنگ ناپذیر 
ه لوالهای فلزی به ضخامت یک میلیمتر، که به وسیل

بدنه متصل است و دارای یک طبقه میانی قابل تنظیم 
 25/1 به ضخامت 8/18از فوالد زنگ ناپذیر 

 60 و ارتفاع 30میلیمتر است، کابینت به عمق 
 .سانتیمتر است

 310802 



 لوازم آشپزخانه.  و یکم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١٠٩ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح حدوا )ریال(بهای واحد مقدار

  

 مترطول 1،183،000

کابینت زمینی، ساخته شده از ورق فوالدی گالوانیزه، 
 و یا ورق فوالدی سیاه با با یک دست رنگ روغنی

دو دست رنگ ضدزنگ و یک دست رنگ روغنی، 
 18به ضخامت یک میلیمتر، با رویه ای از نئوپان 

میلیمتری و روکش از فرمیکای استخوانی، کابینت به 
 . سانتیمتر است85 سانتیمتر و ارتفاع 50عمق 

 310803 

 



 گیر سختی.  و دوم فصل سی
 1385ایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پ

 
 
 

١١٠ 

 گیر سختی.   و دوم  سی فصل
 

  مقدمه
 
  بار7 با فشار کار   گالوانیزه  فوالدی گیر از ورق  سختی  منبع ، شامل  دستی از نوع، 1   گروه  ردیفهای گیر، موضوع  سختی دستگاههای .1

(١٠٠ psi) ،از نوع دستی،    وضعیتی ، شیر سه) باشند  مقاوم  مواد شیمیایی  باید در مقابل هر دو منبع (  ضدخورندگی  با پوشش نمک   آب منبع
 .است   مخصوص و رزینمجهز به زنگ اعالم خبر شستشوی معکوس   بکنتور آ

  بار7 با فشار کار   گالوانیزه  فوالدی گیر از ورق  سختی  منبع ، شاملاز نوع نیمه خودکار، 2   گروه  ردیفهای گیر، موضوع  سختی دستگاههای .2
(١٠٠ psi)،با کنترلهای نیمه خودکار از جمله )  باشند  مقاوم  مواد شمیایی  در مقابل باید هر دو منبع (  ضدخورندگی  با پوشش نمک   آب  منبع

 .ستا   مخصوص و رزینبه طور خودکار  برای شستشوی معکوس  کنتور آب برقی با فرمان از   وضعیتی شیر سه
 . است  شده  حداکثر محاسبه  حالت ، برای  آب  دایمی  و مقدار جریان  تصفیه قدرت .3

 . در دقیقه است(.U.S Gal) گالن 264/0در دقیقه معادل هر لیتر  .۴
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .5
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 . گیر دستی  سختی دستگاه 01
 .نیمه خودکارگیر   سختی دستگاه 02

  



 گیر سختی.  و دوم فصل سی
 1385ایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پ

 
 
 

١١١ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 5،785،000

دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 
 . لیتر در دقیقه26 گرین در روز و جریان آب 30000

 320102 

  

 دستگاه 6،992،000

ل دستی، به قدرت تصفیه دستگاه سختی گیر با کنتر
 لیتر در 45 گرین در روز و جریان آب 60000
 .دقیقه

 320103 

  

 دستگاه 11،659،000

دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 
 لیتر در 83 گرین در روز و جریان آب 100000
 .دقیقه

 320104 

  

 دستگاه 15،525،000

رت تصفیه دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قد
 لیتر در 120 گرین در روز و جریان آب 200000
 .دقیقه

 320107 

  

 دستگاه 18،426،000

دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 
 190 تا 120 گرین در روز و جریان آب  از 270000

 .لیتر در دقیقه

 320109 

  

 دستگاه 21،956،000

درت تصفیه دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به ق
 لیتر در 190 گرین در روز و جریان آب 360000

 .دقیقه

 320110 

  

 دستگاه 25،116،000

دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 
 320 تا 190 گرین در روز و جریان آب از 450000

 .لیتر در دقیقه

 320113 

  

 دستگاه 34،914،000

درت تصفیه دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به ق
 420 تا 320 گرین در روز و جریان آب از 630000

 .لیتر در دقیقه

 320116 

  

 دستگاه 43،829،000

دستگاه سختی گیر با کنترل دستی، به قدرت تصفیه 
 490 تا 450 گرین در روز و جریان آب از 840000

 .لیتر در دقیقه

 320118 

  

 دستگاه 63،339،000

دستی، به قدرت تصفیه دستگاه سختی گیر با کنترل 
 لیتر در 490 گرین در روز و جریان آب 1110000

 .دقیقه

 320119 



 گیر سختی.  و دوم فصل سی
 1385ایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست بهای واحد پ

 
 
 

١١٢ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 11،012،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 لیتر 26 گرین در روز و جریان آب 30000تصفیه 
 .در دقیقه

 320201 

  

 دستگاه 12،033،000

 خودکار، به قدرت دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه
 لیتر 45 گرین در روز و جریان آب 60000تصفیه 
 .در دقیقه

 320202 

  

 دستگاه 14،939،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 لیتر 83 گرین در روز و جریان آب 100000تصفیه 
 .در دقیقه

 320203 

  

 دستگاه 20،289،000

ه خودکار، به قدرت دستگاه سختی گیر با کنترل نیم
 لیتر 120 گرین در روز و جریان آب 200000تصفیه 
 .در دقیقه

 320206 

  

 دستگاه 23،653،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 تا 120 گرین در روز و جریان آب از 270000تصفیه 

 . لیتر در دقیقه190

 320208 

  

 دستگاه 26،164،000

ر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت دستگاه سختی گی
 190 گرین در روز و جریان آب 360000تصفیه 

 .لیتر در دقیقه

 320209 

  

 دستگاه 33،773،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 190 گرین در روز و جریان آب از 450000تصفیه 

 . لیتر در دقیقه320تا 

 320212 

  

 دستگاه 45،519،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 320 گرین در روز و جریان آب از 630000تصفیه 

 . لیتر در دقیقه420تا 

 320215 

  

 دستگاه 58،798،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 450 گرین در روز و جریان آب از 840000تصفیه 

 . لیتر در دقیقه490تا 

 320216 

  

 دستگاه 71،440،000

دستگاه سختی گیر با کنترل نیمه خودکار، به قدرت 
 490 گرین در روز و جریان آب 1110000تصفیه 

 .لیتر در دقیقه

 320217 



 مخازن و مبدلها.  و سوم فصل سی
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١١٣ 

  و مبدلها زناخم.   و سوم  سی فصل
 
  قدمهم
 
 .نس پیش بینی نشده استهای بخار و کندا  برای استفاده در سیستم330301 و 330201های  مخازن موضوع ردیف. 1
 بدون درز   مسی های لولهکویل از   شاملآب به آب،  )shell and tube(  ای  لحظه ، نوع6   گروه  ردیفهای ، موضوع  حرارتی مبدلهای .2
  )Uاست  بار10ر  فشار کا ، برای  الزم های  و مهره  و پیچ ، بوشن  با فلنج  چدنی  و کالهک  فوالدی ، پوسته  تعویض  قابل) شکل  . 

 .  است  ریال650000،   حرارتی  سطح  متر مربع هر   افزایش ازای ، به6   گروه  ردیفهای  به بها نسبت  یا کسر اضافه .3
 . است   شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح  مورد نیاز، شماره ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .4
 

  مختصر گروهها  و شرح اره شم دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
01 ---- 
 . فشار  تحت مخزن 02
 .)یکاتمسفر ( باز خزنم 03
 .  گازوییل مخزن 04
 . کویل 05
 .  حرارتی مبدل 06



  و مبدلها زناخم.   و سوم  سی فصل
 1385بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست 

 
 
 

١١۴ 

 
 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 کیلوگرم 11،300

ه از ورق فوالدی مخزن تحت فشار، ساخته شد
ها و  گالوانیزه، به ابعاد و ضخامت تعیین شده درنقشه

مشخصات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کافی، 
 .های مربوط همراه با پایه

 330201 

  

 کیلوگرم 11،300

، ساخته شده از ورق فوالدی )یکاتمسفر(مخزن باز 
ها و  گالوانیزه، به ابعاد و ضخامت تعیین شده درنقشه

ات، شامل بوشن و فلنج به تعداد کافی، مشخص
 .های مربوط همراه با پایه

 330301 

  

 کیلوگرم 8،030

مخزن گازوییل، ساخته شده از ورق آهن سیاه به 
ابعاد و ضخامت تعیین شده در نقشه ها و 
مشخصات، با یک دست رنگ ضد زنگ، و دوال 
گونی و سه قشر قیر برای مخازن دفنی، با یک دست 

نگ و دو دست رنگ اکلیل برای مخازن رنگ ضد ز
 .زمینی، شامل پایه و دریچه بازدید و بوشنهای الزم

 330401 

  

 فوت مربع 96،900

کویل، ساخته شده با لوله مسی بدون درز، برای 
نصب داخل مخازن آب گرم، اتصال فلنجی، به 
ظرفیت حرارتی مشخص شده در جدول مشخصات، 

 . مهره الزمبه انضمام فلنج، واشر و پیچ و

 330501 

  

 دستگاه 327،500
 فوت 5/2(  متر مربع23/0حرارتی مبدل، با سطح 

 . میلیمتر100 و قطر پوسته )مربع
 330601 

  

 دستگاه 777،000
 فوت 8(  متر مربع74/0 حرارتیمبدل، با سطح 

 . میلیمتر150 و قطر پوسته )مربع
 330602 

  

 دستگاه 1،292،000
فوت  15(  متر مربع39/1ی مبدل، با سطح حرارت

 . میلیمتر200 و قطر پوسته )مربع
 330603 

  

 دستگاه 2،237،000
 فوت 27(  متر مربع51/2مبدل، با سطح حرارتی

 . میلیمتر250 و قطر پوسته )مربع
 330604 

  

 دستگاه 4،895،000
 فوت 61(  متر مربع67/5 مبدل، با سطح حرارتی

 . میلیمتر300 و قطر پوسته )مربع
 330605 



  و مبدلها زناخم.   و سوم  سی فصل
 1385بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال فهرست 

 
 
 

١١۵ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 دستگاه 6،602،000
 فوت 83(  متر مربع71/7 مبدل، با سطح حرارتی

 . میلیمتر350 و قطر پوسته )مربع
 330606 

  

 دستگاه 8،485،000
 فوت 107(  متر مربع94/9مبدل، با سطح حرارتی

 . میلیمتر400 و قطر پوسته )مربع
 330607 

  

 دستگاه 10،222،000
 فوت 129(متر مربع  98/11 مبدل، با سطح حرارتی

 . میلیمتر450 و قطر پوسته )مربع
 330608 

  

 دستگاه 13،397،000
 فوت 170(  متر مربع79/15 مبدل، با سطح حرارتی

 . میلیمتر500 و قطر پوسته )مربع
 330609 



 گاهها  تکیه وبستها.   و چهارم  سی فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١١۶ 

 گاهها  تکیه وبستها.   و چهارم  سی فصل
 

  مقدمه
 
 . است  شده  زیر درج  در جدول  فصل  این  مختصر گروههای  و شرح یاز، شماره مورد ن ردیفهای  به  دسترسی منظور سهولت به .1
 . هستند  فصل  این  از شمول  خارج  لوله  برای ای  کارخانه ساخته  پیش بستهای .2
 
 

  مختصر گروهها  و شرح  شماره دولج
 

  مختصر گروهشرح گروه شماره
 .  یا آویز فوالدیگاه ، تکیهبست 01
 .  یا آویز آلومینیومی گاه تکیه، بست 02
03 ---- 
04 ---- 
 ). باغلطک (  هادی گاههای تکیه 05

 



 گاهها  تکیه وبستها.   و چهارم  سی فصل
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 
 

١١٧ 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

  

 کیلوگرم 9،260

بست، آویز یا تکیه گاه فوالدی، برای نگهداشتن 
لوله، کانال و واحدهای تاسیسات گرمایی، ساخته 

گرد، نبشی، ناودانی، پروفیلهای  ، میلشده از تسمه
 و اتصاالت  مختلف و مانند آن، همراه با پیچ و مهره

الزم، یک دست رنگ ضد زنگ و یک دست رنگ 
 .روغنی، طبق نقشه ها و مشخصات

 340101 

  

 کیلوگرم 28،900

بست، آویز یا تکیه گاه آلومینیومی، برای نگهداشتن 
رمایی، ساخته لوله، کانال و واحدهای تاسیسات گ

 و  شده از تسمه و سایر پروفیلها، همراه با پیچ و مهره
 .اتصاالت الزم، طبق نقشه ها و مشخصات

 340201 

  

 کیلوگرم 15،300

تکیه گاه،  آویز یا بست برای لوله ها، شامل غلطک 
گرد، پیچ و  چدنی و پایه از نبشی یا ناودانی بامیل
گ ضد زنگ مهره و اتصاالت الزم،  با یک دست رن

 .و یک دست رنگ روغنی

 340501 
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   دستمزدی کارهای.   و پنجم  سی فصل
 

  مقدمه

 
   تهیه هنگام. شود  می  کارفرما تأمین  آنها توسط  مصالح  که  است  شده بینی  پیش  کارهایی ، برای موضوع این فصل  دستمزدی کارهای .1

 به صورت ستاره اندازی،  های الزم و نصب و راه راندازی در کارگاه، جابجایی شامل با، مورد نظر  دستمزدی  کارهای برآورد، ردیف
 .دشو می   درج فصلاین  و در  تهیه دستورالعمل کاربرد،  1ـ2 بند  مطابقدار 

 . شود های این فصل، هیچ ضریبی بجز ضریب باالسری و ضریب پیشنهادی پیمانکار اعمال نمی در پرداخت ردیف .2
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  )ریال(بهای واحد واحد شرح شماره
 مقدار

 
 )ریال(بهای کل
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 کار  پای مصالح. 1   پیوست
 

   مقدمه
 
 کار،   اجرای ی زمان  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  عملیات  اجرای  برای شود که  می القت ا مصالحی کار، به  پای مصالح. 1
 ورود  هنگام.  باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  شود کهنگهداری  شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات قطب

 . شود ظیم تن  نظارت ، با حضور دستگاه  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که  جلسه ، باید صورت کارگاه  به مصالح
،   منظم صورت  به  در کارگاه  مصالح  کیلومتر و باراندازی30 تا  ، حمل  بارگیری ، هزینۀپیوستاین  1   شماره جدول   ردیفهایبهای واحددر . 2

 . نخواهد شد ، انجام  کیلومتر مصالح30 مازاد بر   حمل  برای  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده منظور
   کار تعیین  پای  واحد مصالح ، بهای  مربوط  فصل  واحد ردیفهای بهای ، بهاین پیوست 2   شماره جدول در   شده  درج  متوسط یب ضرا با اعمال. 3
 .شود می
   مصالح  درصد بهای70 پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت شود و برای  می گیری کار، اندازه  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام. 4
 .شود  وضعیتها منظور می  پیمانکار، در صورت  و پیشنهادی  باالسری ، هزینۀ ای  منطقه  ضریبهای ، با احتساب3 و 2   بندهای کار، موضوع پای
  نها را از محوطه آ  کردن  خارج  و پیمانکار حق کارفرماست  به ، متعلق های موقت وضعیت  در صورت  از منظور شدن کار، پس  پای  مصالح تمام. 5

   از صورت  از کسر آن ، پس حالت  در این.  باشد  نداشته ، ضرورتی  پیمان  موضوع  عملیات  اجرای  برای  که ، مگر مصالحی  نخواهد داشت کارگاه
  کارفرما، آنها را از کارگاه   و موافقت  نظارت تواند با پیشنهاد دستگاه ، پیمانکار می) باشد   منظور شده  وضعیت  در صورت چنانچه( وضعیت
 . کند خارج

   در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ مسئولیت. 6
 . کندنگهداری باشد،   مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل

  منظور   موقت  وضعیتهای کار در صورت  پای  مصالح  بهای  محاسبه ، منحصراً برایاین پیوست 2 یا 1   شماره ایجدوله از   حاصل  مصالح نرخ. 7
 .  یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده ، و قابل  است شده
. کار منظور شود  پای  مصالح  نوع ، نباید هیچ  قطعی  وضعیت  صورت ، و همچنین  موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت  صورت در آخرین. 8

 . شود  خارج  پیمانکار از کارگاه ، باید توسط پیمانکار است  به  و متعلق  باقیمانده  در کارگاه  که  مازاد بر مصرف مصالح
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بهای واحد قسمتی از مصالح پایکار: 1جدول شماره 

 
 )ریال(بهای کل
 

 شماره شرح واحد )ریال(بهای واحد مقدار

 410101  .لوله فوالدی سیاه درزدار کیلوگرم 5،050  
 410201  .لوله فوالدی سیاه بدون درز کیلوگرم 6،420  
 410301  .لوله فوالدی گالوانیزه کیلوگرم 6،470  
 410401  .لوله چدنی فاضالبی کیلوگرم 6،070  
 410402  .قطعات اتصال چدنی فاضالبی کیلوگرم 6،790  
 410501  .لوله چدنی داکتیل کیلوگرم 6،640  
 410502  .قطعات اتصال چدنی داکتیل کیلوگرم 14،600  
 410601  .سی.وی.لوله پی کیلوگرم 12،600  
 410602  .سی.وی.قطعات اتصال پی کیلوگرم 21،600  
 410701  .لوله آزبست سیمان تحت فشار کیلوگرم 3،510  
 410801  . فشار ضد سولفاتلوله آزبست سیمان تحت کیلوگرم 4،030  
 410901  .لوله آزبست سیمان فاضالبی کیلوگرم 2،560  
 411001  .لوله آزبست سیمان فاضالبی ضد سولفات کیلوگرم 3،000  
 411101  .لوله مسی کیلوگرم 57،000  
  

  
یکصد کیلو 

کالری در ساعت
 411201  .رادیاتور چدنی

  
24،600 

یکصد کیلو 
عتکالری در سا

 411301  .رادیاتور فوالدی

  
51،100 

یکصد کیلو 
کالری در ساعت

 411401  .رادیاتورآلومینیومی

 411501  .ورق گالوانیزه کیلوگرم 7،750  
  

 مترمربع 6،580
 25عایق پشم شیشه با کاغذ کرافت به ضخامت 

 .میلیمتر
 411601 

  
 مترمربع 10،500

 50مت عایق پشم شیشه با کاغذ کرافت به ضخا
 .میلیمتر

 411602 

  
 مترمربع  

 25عایق پشم سنگ با کاغذ کرافت به ضخامت 
 .میلیمتر

 411701 

  
 مترمربع 20،500

 50عایق پشم سنگ با کاغذ کرافت به ضخامت 
 .میلیمتر

 411702 
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 ضرایب متوسط قابل اعمال به بهای واحد ردیفها برای تعیین قیمت مصالح پایکار: 2جدول شماه 

 
 ضریب عنوان فصل فصل شماره ضریب عنوان فصل فصل شماره
 90/0 کولر آبی ودوم بیست 85/0 شیرها هفتم
 90/0 کولر گازی وسوم بیست 90/0 قطعه انبساط هشتم
 85/0 الکتروپمپ وچهارم بیست 85/0 گیر لرزه نهم

 60/0 عایق وپنجم بیست 85/0 صافی یازدهم
 90/0 دستگاههای مبرد وهفتم بیست 80/0 دیگ حرارتی آب گرم دوازدهم
 85/0 برج خنک کننده وهشتم بیست 90/0 دیگ بخار سیزدهم
 70/0 لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی ونهم بیست 90/0 مشعل چهاردهم
 85/0 نشانی وسایل آتش ام سی 90/0 گیری های کنترل و اندازه دستگاه پانزدهم
 85/0 م آشپزخانهلواز ویکم سی 85/0 کن گرم آب شانزدهم
 85/0 گیر سختی ودوم سی 90/0 آب سردکن هیجدهم
 80/0 مخازن و مبدلها وسوم سی 85/0 دریچه هوا و دودکش نوزدهم
 60/0 گاهها بستها و تکیه وچهارم سی 90/0 هواکش بیستم
  90/0 هیتر کویل، یونیت فنویکم بیست
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    ارتفاع  و ضریب  طبقات ضریب. 2  پیوست
 
  ، و چنانچه  است  شده  در نظر گرفته  و زیر همکف  همکف  کار در طبقه  انجام  بها، برای  فهرست  در این  شده  درج قیمتهای : طبقات ضریب. 1

 از   ناشی صالح م  و افت  یاد شده  طبقات  به  مصالح  حمل  هزینه  شود، بابت  انجام  زیر همکف تر از طبقه  و پایین  باالتر از همکف کار در طبقات
 .شود ، منظور می  عملیات  اجرای  و در برآورد هزینه  زیر تعیین شرح  به  طبقات  کار، ضریب  اجرای  سختی  و همچنین طبقات  به  آن حمل

 باالتر از   طبقه  اولین ای زیربن  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  همکف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زیر بنای سطح .1ـ1
،   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  سومین  زیربنای ، سطح2  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ، در ضریب  همکف طبقه

 .شود  می رب، ضn  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  در ضریب
   طبقه  اولین  زیربنای  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  زیر همکف تر از طبقه  پایین  هر طبقه  زیربنای سطح .2ـ1

   طبقه  سومین  زیربنای  سطح،2  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ، در ضریب  زیر همکف  تر از طبقه پایین
  ، ضربm  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه  پایین  امm   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه پایین
 .شود می
   کار مربوط  اقالم استثنای به (  هر ساختمان رای ب طور جداگانه  به  که  است آید، ضریبی  می دست  زیر به  از رابطه  که)P(   طبقات ضریب. 3ـ1
 .شود  می ، اعمال  مربوط  کار ساختمان  اقالم  تمام  و به  محاسبه)   سازی محوطه به
و این تغییرات به اجرا در آید فرمـول مربـوط یکبـار دیگـر بـر اسـاس                   تغییر کند   تعداد طبقات و مساحت آنها      حین اجرای کار    چنانچه در    .1-4

بینـی     بـیش  p مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضـریب           ،شود  صورت وضعیت اعمال می   آخرین   محاسبه و در     اتب حاصل از این تغییر    ضری
 اسـتحقاق   و تغییر نقشـه،  در برآورد محاسبه شود ولی در حین اجرای کار     pی باشد که نباید ضریب      ا   اجرایی به گونه  های     چنانچه نقشه  .شده باشد 

 .شود ها اعمال می  را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیتpب دریافت ضری
 

S
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×
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 ٠F=  همکف   زیربنای  سطح
 ١F  =  همکف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زیربنای  سطح
 ٢F =   همکف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زیربنای  سطح
 ٣F =   همکف از طبقه باالتر   سوم  طبقه  زیربنای  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Fn =   همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای  سطح

 ٠B =   زیر همکف  طبقه  زیربنای  سطح
 ١B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  اول  طبقه  زیربنای  سطح
 ٢B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  دوم  طبقه  زیربنای  سطح
 ٣B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  سوم  طبقه  زیربنای  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Bm =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  امm   طبقه  زیربنای  سطح
 

 S=    زیرهمکف تر از طبقه  پایین  طبقات تمام و  باالتر از همکف  طبقات ، تمام زیر همکف ، طبقه  همکف بقه ط  زیربنای  سطح ، با احتساب  ساختمان  زیربنای  کل سطح
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   که  اصلی  همکف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همکف  از یک  بیش  ساختمان  باشد که  طوری  زمین  وضعیت  که  در صورتی)1  تبصره
 .گیرد  قرار می  طبقات  ضریب  محاسبه ، مالک  شده  مشخص  اولیه های در نقشه
   از ساختمان  در خارج  که  و برقی  مکانیکی  یا تاسیسات  ساختمانی  عملیات  از تمام  است ، عبارت  سازی  محوطه  منظور از کارهای)2  تبصره
 . شود انجام
  استثنای  به  ساختمان  کار همان  اقالم تمام شود، به  می  تعیین  مشمول ختمانهای از سا  هر یک  برای طور جداگانه  به  که  طبقات  ضریب)3  تبصره
 .شود  منظور می  وضعیت  صورت گیرد و از اولین  می کار، تعلق  پای مصالح
 و اگر   باشد، حذف5متر از  بعد از ممیز ک  پنجم  رقم شود، چنانچه  می  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ضریب)4  تبصره

 .شود  می  بعد از ممیز اضافه  چهارم  رقم  واحد به  و یا بیشتر باشد، یک5
   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  و یازده  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  سه  دارای  زیر، که  با مشخصات  ساختمان  یک  برای  طبقات  ضریب: مثال
 .شود  می  محاسبه زیر  شرح ، به است

 .  متر مربع1200، جمعاً   متر مربع400  ، هر طبقه  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  سه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع٠B( = 400(   زیر همکف  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع٠F( = 600(   همکف  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع5000، جمعاً   متر مربع500  ، هر طبقه  همکف  باالتر از طبقه بقه ط  تا دهمین  اولین  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع400 =   یازدهم  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع7600، جمعاً S( = 1200 + 400 + 600 + 5000 + 400( زیربنا،   کل  سطحـ

 400 = 400 × 1 = ١B × 1 
 800 = 400 × 2 = ٢B × 2 
 1200 = 400 × 3 = ٣B × 3 

 500 = 500 × 1 = ١F × 1 
 1000 = 500 × 2 = ٢F × 2 
 1500 = 500 × 3 = ٣F × 3 
 2000 = 500 × 4 = ۴F × 4 
 2500 = 500 × 5 = ۵F × 5 
 3000 = 500 × 6 = ۶F × 6 
 3500 = 500 × 7 = ٧F × 7 
 4000 = 500 × 8 = ٨F × 8 
 4500 = 500 × 9 = ٩F × 9 

 5000 = 500 × 10 = ١٠F × 10 
 4400 = 400 × 11 = 11F × 11  
  جمع                       34300                                                                                                  

1/04510/0451217600100
343001 =+=
×

+=p 
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  ای  کار در طبقه  و چنانچه  بوده  متر در هر طبقه5/3 حداکثر   کار تا ارتفاع  انجام ی بها برا  فهرست  در این  شده  درج قیمتهای : ارتفاع ضریب. 2
   الزم  داربستهای  اجرای ، و همچنین  از ارتفاع  ناشی  مصالح  و افت ، و حمل  عملیات  اجرای  سختی  شود، بابت  متر انجام5/3 از   بیش ارتفاعبا 

   اقالم تمام ، به  ضریب این. دشو  کار منظور می  عملیات  اجرای و در برآورد هزینهمحاسبه  زیر   رابطه ، مطابق  ارتفاع ، ضریب  ساختمان در داخل
حین اجرای که تغییراتی در    در صورتی.گیرد  می کار، تعلق  پای  مصالح استثنای ، به  باالیی  طبقه راز کفت تا   مربوط  طبقه راز کفت از   طبقه کار آن
دیگر برای طبقات مربوط بر اساس  به شرط اجرا شدن، فرمول مذکور یکبار) دوارتفاع کم یا زیاد ش(د وارتفاع طبقه ایجاد شغییراتی در کار ت

 . شود صورت وضعیت اعمال میآخرین کار واقعی انجام شده محاسبه و در 
 متر است، باید 8ای که ارتفاع آن بیش از   نگرفته و برای طبقه متر باشد این فرمول مورد عمل قرار8بیشتر از ) H(در صورتیکه ارتفاع طبقه 

 .عالی فنی ارسال شود فرمول مناسب از طرف کارفرما تدوین و قبل از مناقصه گذاری برای بررسی و تصویب شورای
  

H
HHQ
××

+−
+= 1002

0/6)3/5)(4(1 

Qارتفاع  از ضریب  است ، عبارت  . 
Hالرأس  خط  ارتفاع  شیبدار، متوسط  با سقف  در ساختمانهای.  باالیی  طبقه  کفتراز تا   مربوط  طبقه  کفزترا از   طبقه  از ارتفاع  است ، عبارت   

 . خواهد بود  عمل ، مالک  طبقه  کفترازشود، از   آغاز می  شیب  که  و ارتفاعی شیب
   سازه  شده  تمام  و ارتفاع  پی  روی ، فاصلهH،   صورت در این. د شد خواه  باال عمل  رابطه  مانند دیوار نیز، مطابق  سقف  بدون های در مورد سازه
 .خواهد بود

 یا بیشتر باشد، 5 و اگر   باشد، حذف5 بعد از ممیز کمتر از   پنجم  رقم شود، چنانچه  می منظور   اعشار در محاسبات  با چهار رقم  ارتفاع ضریب
 .شود می   بعد از ممیز اضافه  چهارم رقم  واحد به یک
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   باالسری های  هزینه  اقالم شرح. 3  پیوست
 

 .شود  می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسری  و هزینه  عمومی  باالسری هزینه  به  طور کلی ، به  باالسری هزینه
 
   عمومی  باالسری هزینه. 1
 : در زیر   شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط شخصیکار م  آنها را به توان  نمی  که  است هایی  هزینه  از نوع  هزینه این 
 .  و خدمات ، تدارکات  ومالی ،اموراداری ، دفتر فنی  شرکت  مدیریت  انسانی  نیروی ، شامل  دفتر مرکزی  انسانی  دستمزد نیروی هزینه .1ـ1
 .  دفتر مرکزی  کارکنان  بیکاری  بیمه  هزینه انضمام ، به)فرما کار سهم (  دفتر مرکزی  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی های  بیمه هزینه .2ـ1
 .شود  می  انجام  عمومی  نقلیه ، با وسایل  یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب های  و هزینه  دفتر مرکزی  نقلیه  وسایل هزینه .3ـ1
 .  دفتر مرکزی  محل  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینه .4ـ1
 .  دفتر مرکزی  نگهداری هزینه .5ـ1
 .  دفتر مرکزی  دفتری  وسایل  استهالک هزینه .6ـ1
 .  دفتر مرکزی ، و سوخت ، برق  آب هزینه .7ـ1
 .  دفتر مرکزی  و پست  مخابرات هزینه .8ـ1
 .  دفتر مرکزی  و آبدارخانه  پذیرایی هزینه .9ـ1
 . کزی دفتر مر  التحریر و ملزومات  لوازم هزینه .10ـ1
 .  در دفتر مرکزی  نقشه  و چاپ  فتوکپی هزینه .11ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  اسناد، برای  تهیه هزینه .12ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت هزینه .13ـ1
 .، و مانند آنها  در مجامع ، عضویت ، نشریات  و قضایی  حقوقی های  هزینه ، شامل  متفرقه های هزینه .14ـ1
 .  دفتر مرکزی  برای  شهرداری  عوارض هزینه .15ـ1
 .  از انبار مرکزی برداری  و بهره  نگهداری های  و هزینه  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینه .16ـ1
 .ای دفتر مرکزی  دستگاهها و تجهیزات رایانههزینه .17ـ1
  کار  باال سری هزینه. 2

 : در زیر  شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  را به  آن توان  می  که  است هایی  هزینه ، از نوع  هزینه این
 :  موارد زیر است  شامل  که  گذاری  سرمایه های هزینه .1ـ2
 .  نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه هزینه .1ـ1ـ2
 .  نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدی وه از وج  ناشی هزینه .2ـ1ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت هزینه .2ـ2
 .  تعهدات  انجام  نامه  ضمانت هزینه .1ـ2ـ2
 .  پرداخت  پیش  نامه  ضمانت هزینه .2ـ2ـ2
 . کار  اجرای  حسن  وجوه  نامه  ضمانت هزینه .3ـ2ـ2
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 .  مالیات ههزین .3ـ2
 .  کارآموزی  صندوق هزینه .4ـ2
 .سود پیمانکار .5ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه های هزینه .6ـ2
  ، هزینه همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداری ، دفتر فنی  کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروی هزینه .1ـ6ـ2

 .  است ، منظور نشده  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست های  ردیف  در قیمت  که  کارگاه دستمزد سایر عوامل
 .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور برای  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروی هزینه .2ـ6ـ2
 .  کار مربوط ، برای  و سایر نقاط کارگاه  به  دفتر مرکزی رکنان و کا  سفر مدیران هزینه .3ـ6ـ2
 .  پیمان  اسناد و مدارک  اضافی های  نسخه  تهیه هزینه .4ـ6ـ2
 . پیمانکار  و کارمندان  کارکنان  غذای هزینه .5ـ6ـ2
 .  کارگاه  پذیرایی هزینه .6ـ6ـ2
 . های متفرقه الن کارگاه و هزینهمخابرات، ارتباطات، سفر مسوو،   پست های هزینه .7ـ6ـ2
 .  کارگاه  تدارکات  برای  نقلیه  وسیله  تامین هزینه .8ـ6ـ2
 .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی هزینه .9ـ6ـ2
 .های پیمانکار  آزمایش هزینه .10ـ6ـ2

 . و حفاظت کار)HSE(های مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست  هزینه .11ـ6ـ2
 . کار  و تحویل  فنی  مدارک  تهیه های هزینه .7ـ2
 .  و فیلم  عکس  تهیه های هزینه .1ـ7ـ2
 . در حد نیاز کار،)Shop Drawings(   کارگاهی های  نقشه  تهیه هزینه .2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(   ساخت  چون های  نقشه  تهیه هزینه .3ـ7ـ2
 .  پروژه ل و کنتر  ریزی  برنامه های هزینه .4ـ7ـ2
 .  موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداری های هزینه .5ـ7ـ2
 .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط های هزینه .6ـ7ـ2

   بابت  و از این  است  شده بینی  پیش آالت  ماشین  ساعتی  جزو هزینه آالت  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی هزینه )1  توضیح
 .  است  نشده منظور   باالسری های  در هزینه ای هزینه

   شهرداری  عوارض  هزینه  و همچنین  کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی در طرحهای )2 توضیح
  منظور   باالسری های  آنها در هزینه  از بابت ای شود، هزینه  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل رایی اج  دستگاههای ، توسط)  مشمول  پیمانهای برای(

 .  است نشده
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  ای  منطقه یب ضر جدول. 4  پیوست
 

   در زمان  که  است هایی ضریب ، آخرینگیرد  که در برآورد هزینه اجرای کار مورد استفاده قرار میبها  فهرست این  به  مربوط ای  منطقه های ضریب
 .  است  شده  کشور اعالم ریزی  و برنامه  مدیریت  سازمان  کار، از سوی  اجرای  برآورد هزینه تهیه
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   کارگاه  تجهیز و برچیدن دستورالعمل. 5  پیوست
 

، باید  هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهای ز این، ا  است  شده  تهیه  مختلف های  در رشته  استفاده  و برای  عمومی صورت ، به  دستورالعمل این
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1
   و انجام تا آغاز کردن شود،   اجرا انجام  دوره  برای  موقت صورت  باید به  که  است ، اقدامها و تدارکاتی  از عملیات  عبارت، تجهیز کارگاه .1ـ1

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع  عملیات دادن
  گیرند، مانند کارگاههای  قرار می برداری ، مورد بهره  اجرایی  عملیات  پشتیبانی  برای شود که  می  گفته هاییساختمان  به،  پشتیبانی ساختمانهای .2ـ1

 و مانند  ساخته  پیش  قطعات ، ساخت ، نقاشی ، صافکاری سازی ، باطری ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری  تاسیساتی گاههای کار ، شامل سر پوشیده
   ترانسفورماتورها و مولدهای  محل  پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشیده ،انبارهای آالت  ماشین  سرپوشیدۀ ، تعمیرگاههای آن
 ... و  رسانی  سوخت ، ایستگاه برق

 قرار گیرد، مانند  آنها، مورد استفاده  به ارایه خدمات و   افراد مستقر در کارگاه  برای شود که  می  گفته یهایساختمان  به،  عمومی ساختمانهای .3ـ1
  پارکینگهای  و ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه فروشگاه،  ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوری  مسکونی ، مهمانسرا، ساختمانهای دفاتر کار، نمازخانه

 . سرپوشیده
   و تمهیدات  آب  هدایت ، ایجاد خاکریز و کانالهای  و فاضالب  سطحی  آبهای  و دفع آوری  جمع ، سیستم  بندی  خیابان  شامل، سازی محوطه .4ـ1

   روشنایی ، تأمین  روباز، حصارکشی ، پارکینگهای  ورزشی  روباز، زمینهای انبارهای سبز،  ، فضای  سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت دیگر برای
 . است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تأمین محوطه

 و   کارفرما تأمین ز سوی کار، ا  مورد نیاز اجرای ، گاز و مخابرات ، برق ، آب  در آن  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  محل،  کارگاه ورودی .5ـ1
 .شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی ، در شرایط  پیشگفته  از نیازهای  هر یک  تأمین  برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می تحویل

   و تجهیزات  مصالح  و حفاظت نگهداری  ، برای  تجهیز کارگاه  جانمایی طرح  به  با توجه  که  است  از کارگاه  یا محلهایی  محل، انبار کارگاه .6ـ1
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط  دستورالعملهای با رعایت

 . کند  متصل کارگاه  موجود کشور را به  از راههای  یکی  که  است  راهی،  دسترسی راه .1-7
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که  راههایی،  سرویس راههای .8ـ1
   یا با واسطه طور مستقیم  را، به  و مانند آن ، انبار مواد منفجره  قرضه ، محل  آب ، منابع  مصالح  معادن  هستند که  راههایی،  ارتباطی راههای .9ـ1

 .کنند  می  متصل  عملیات  اجرای محل  دیگر، به راههای
   قطع  پیمان  موضوع  عملیات  انجام علت  به  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تأمین  برای وجود، جایگزین مسیر م است  راهی،  انحرافی راه .10ـ1

 .  است شده
 یا   احداث روش ، به آالت  و ماشین  ساختمانها، تاسیسات  کردن ، فراهم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ردیفهای  در شرحتأمین واژه منظور از  .11ـ1

  نگهداری  به مربوط   و اقدامهای اجاره  یا خدمت  خرید صورت ، به محل  موجود در از امکانات با استفاده  آنها  دراختیار گرفتن یا  در کارگاه نصب
 .  از آنهاست  برداری بهره و
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 و دیگر  آالت ، ماشین ت، تجهیزا  مصالح  کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای ، تاسیسات  مصالح آوری  از جمع  عبارت،  کارگاه برچیدن .12ـ1
 نظر   کارفرما، طبق  تحویلی  زمینها و محلهای  برگرداندن  اول شکل  به  لزوم  و در صورت ، تمیز کردن ، تسطیح  پیمانکار از کارگاه تدارکات

 . کارفرماست
 
  برآورد  تهیه روش. 2
،   آن  اجرای  برای  شده  انتخاب ، روش  و نیاز هر کار و همچنین ایطشر  به  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس .1ـ2

   تجهیز و برچیدن  در فهرست  شده بینی  پیش  ردیفهای  را طبق  مربوط های ، هزینه  آن  و بر مبنای  را تعیین  تجهیز کارگاه  برای  روش ترین اقتصادی
 و در برابر   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسری های  هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجرای  محل  قیمتهای ، بر حسب  پیوست  این کارگاه

  ، پیش  و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  برای ای  ویژه  مشخصات  نماید و چنانچه  مورد نظر، درج ردیفهای
 برآورد آنها منظور  عنوان ، به  و حاصل  کسر شده  احداث ، از هزینه  بازیافتی  مصالح شود، ارزش  می  احداث  که  ساختمانهایی برای.  کند بینی
  ، استهالک  و نصب  حمل ، هزینۀ  فلزی  ساختمانها، مانند قابهای  ساختۀ  پیش ، مانند کاروانها و قطعات ساخته  پیش در مورد ساختمانهای. شود می

 از چند   که در کارهایی. شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینۀ  شده  کار محاسبه  اجرای  آنها، در طول ریگذا و سرمایه
 .گردد  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می  واحد استفاده بهای  فهرست رشته
مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به در پیمانهایی که ) تبصره

 .شود میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
 اجرا در   دوره  و برای  موقت صورت گردد، به  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  در برآورد هزینه  که  و راههایی ساختمانها، تاسیسات .2ـ2

در هم و از طرح   برداری  بهره در دورههم    که  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات اجرای ،   تجهیز کارگاه های  هزینه منظور تقلیل به. شود  می نظر گرفته
   از فهرستهای  آنها با استفاده  هزینه  حالت در این.  شود  درج  پیمان در اسناد و مدارکد بای   موضوع  این.است، الویت داردنیاز مورد  اجرا  دوره
   و راههای ، گاز، مخابرات ، برق  آب  تأمین  برای چنانچه. شود  کار منظور می  اجرای  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  رشته پایه واحد بهای

 از  برداری  بهره  دوران  برای  که  یا زیربنایی  جنبی  یا سایر موارد، از تاسیسات  و عمومی ، پشتیبانی ، اداری سکونی م  ساختمانهای  یا تأمین کارگاه
 ایجاد   برای ای ، هزینه  است  شده  بینی  پیش  مربوط  فصلهای  آنها در ردیفهای  هزینه اینکه  به  گردد، با توجه شود استفاده  می  بینی  پیش طرح

 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده سیساتتا
،   آب  انتقال  برای چنانچه.  شود ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تأمین نحوۀ .3ـ2

   اجرا الزم  دوره ،برای کشی  و کابل کشی ، کانال کشی ، لوله  کارگاه  تا ورودی ی یا محل  سراسری ، از شبکه  مخابراتی  ارتباط ، گاز و برقراری برق
 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن انجام باشد، باید چگونگی

 ترانسفورماتور و   نصب ، شامل ن آ  کارهای  بگیرد، که عهده  را به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  باشد برق  کارفرما در نظر داشته چنانچه .4ـ2
 و سایر   برق  و اشتراک  انشعاب های و هزینه) دیماند (  برق  ثابت های  تعرفه ، پرداخت  کارگاه  تا ورودی  شبکه  از برق کشی ، کابل  آن متعلقات
 در تجهیز   بابت  از این ای شود و هزینه  می  درج ان پیم  خصوصی  در شرایط طور مشخص ، به  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  است  مشابه کارهای

 از کسر  و پسشده  برآورد   آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک چنانچه. گردد ، منظور نمی  کارگاه و برچیدن
 .شود  می بینی  پیش  کارگاه جهیز و برچیدن ت های  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   عمومی  از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت عهده  را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  کارفرما در نظر دارد آب  که در صورتی .5ـ2
   و سایر کارهای مشابه  آب  و انشعاب  اشتراک های  هزینه ، پرداخت  کارگاه  تا ورودی  از شبکه  آب  انتقال  خط  اجرای ، شامل  آن  کارهای  که آب

   درج  پیمان ، در اسناد ومدارک  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث است
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  عهده ، به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب چنانچه. گردد  منظور نمی گاه کار  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این ای شود و هزینه می
 .شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل های  از کسر هزینه  پس  آن کارفرما نباشد، هزینه

  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی راه  اجرا نیاز به  دوره در کارگاه  به  دسترسی  برای چنانچه .6ـ2
 تجهیز و   در ردیفهای  بابت  از این ای  کارفرما باشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارک  بر اساس  که در صورتی. شود

   رشته  واحد پایه بهای  از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  که در حالتی. شود نمی منظور   کارگاه برچیدن
 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه راه
   باشد تمام  کارفرما در نظر داشته ، چنانچه  کارفرماست عهده  به  تجهیز کارگاه  برای  زمین ، تأمین  پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که جود اینبا و .7ـ2

 و   کرده  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوی  زمین  شود، باید تأمین  پیمانکار تأمین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین یا قسمتی
 .، منظور نماید  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره هزینه

  ، هر نوع  است  شده  گذاشته  کارفرما عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثنای به .8ـ2
 .درج شود   پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد برای  که  دیگری تسهیالت

   فصلهای  واحد ردیفهای ، در بهای ساخته  پیش  قطعات  و ساخت ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری  مانند تاسیسات  تجهیز کارگاههایی هزینۀ .9ـ2
 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، در ردیفهای  بابت  و از این  است  شده سبه، محا مربوط

   و از این  است  شده  در نظر گرفته  مربوط  فصلهای ، در ردیفهای آالت  ماشین  ساعتی  در هزینه آالت  ماشین  تجهیز تعمیرگاههای هزینه .10ـ2
 .شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در ردیفهای ای ، هزینه بابت

 در  ای ، هزینه  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط  واحد ردیفها در فصلهای  کار، در بهای  اجرای  برای  مصرفی  و برق  آب هزینۀ .11ـ2
 .شود ، منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای

   است  الزم  که در کارهایی.   است  شده بینی پیش)   مستمر کارگاه های هزینه (  باالسری ، در هزینه پیمانکار در کارگاه   کارمندان  غذای هزینۀ .12ـ2
 .شود  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذای  تأمین  برای هایی  هزینه  یا کمک پیمانکار هزینه

 از غذا، در   کننده ، شمار استفاده  است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذای  تأمین  که در کارهایی .13ـ2
 .شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های گردد و جزو هزینه  برآورد می طور مقطوع  به  آن و هزینۀ. شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی شرایط

 کار مجاز   اجرای  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تأمین  هزینه بینی پیش .14ـ2
 . نیست

  ، بر اساس  انحرافی راههای  به  مربوط  عملیات حجم. شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، جزو ردیفهای  انحرافی  راههای هزینۀ .15ـ2
 .شود  بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن ، محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه واحد بهای فهرست

 و   اجرایی های  نقشه  به ، با توجه اور و آزمایشگاه مش  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفتر و محل  ساختمانهایهزینه اجرای .16ـ2
 .شود  برآورد می  مقطوع  صورت  بهدر اسناد مناقصه،   شده  تعیین مشخصات

 تا 421001 و 420303 تا 420301   ردیفهای  به  مربوط های  هزینه  احتساب ، بدون  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀ  مقطوع  مبالغ جمع .17ـ2
 در زیر   شده  تعیین  نباید از میزان)منظور شود ها نیز باید به صورت مقطوع که خود این ردیف( ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، فهرست421104

  انجام از  ، باید قبل  کارگاه  تجهیز و برچیدن د، هزینۀو، بیشتر ش  شده  از حد تعیین  هزینه ، این  در موارد استثنایی  که در صورتی. بیشتر شود
 . برسد  فنی  عالی  شورای تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع مناقصه

  شبکهآبخیزداری و منابع طبیعی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 1ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ4   میزان  به الب فاض آوری  جمع  و شبکه  آب توزیع



 دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه. 5پیوست 
 1385فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 

 
 

١٣٢ 

 و   و زهکشی  آبیاری،  آب  انتقال خطوطراهداری، ،  آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه فهرستهای  به  مربوط کارهای .2ـ17ـ2
 تجهیز و  های هزینهاحتساب   بدون) پس از اعمال ضریبهای مربوط( کار   اجرای  برآورد هزینه  مبلغ درصد6 میزان  بهآبیاری تحت فشار

 .  کارگاه برچیدن
   تجهیز و برچیدن  حد مبلغ شود، هر گاه  می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی .2-17-3

   مبلغ تناسب  درصد به6 درصد تا 4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته هکارگا
 .شود  می ها محاسبه  از رشته هریک  به برآورد مربوط

  برچیدن   ، چنانچه  است  ریال  میلیون2500، کمتر از   کارگاه  برچیدن تجهیز و های  هزینه  آنها، بدون  اجرای  برآورد هزینۀ  که در کارهایی .18ـ2
   تعیین،17ـ2 در بند   شده  تعیین  سقف  آنها، تا میزان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بیشتر نشود، هزینۀ17-2 در بند   شده  آنها از حدود تعیین کارگاه
 مذکور   ردیفهای ولی.   نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن ردیفهای  به  آن شود و تفکیک می  بینی ، پیش  و مقطوع  ریالی  قلم  یک صورت و به

 .شود  می بینی  پیش  جداگانه صورت  به  ضرورت  برحسب17-2در بند 
 
   کلی شرایط. 3
   را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  برای  شده  تعیین فهرست  به ، با توجه  کارگاه  از تحویل  پس درنگ  بی  است پیمانکار موظف .1ـ3

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  از تأیید مهندس  و پس کرده
   اجرایی ایدستگاهه ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تأمین  برای  پیمان  در اسناد ومدارک  شده بینی  پیش  روش  به کارفرما با توجه .2ـ3

   استفاده ، برای  و موارد مشابه عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن ، گاز و تلفن ، برق  آب  انشعاب  گرفتن  برای  دولتی و سازمانهای
 .نماید  می ، معرفی اجرا   در دوره موقت

  ، در حد متعارف  منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  برای  شده  تعیین ان زم  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است پیمانکار موظف .3ـ3
 باشد،   شده  درج  پیمان  در اسناد و مدارک  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی.  برساند انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیز . شود  می ، انجام  است  شده بینی  پیش  پیمان  در اسناد و مدارک  که ، در حدی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه تعهدات .4ـ3

  ، انجام  بابت  از این  اضافی باشد و پرداخت  پیمانکار می هزینه ، به  کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده بینی  پیش مازاد بر موارد یا مبالغ
،   تجهیز اضافی کند و هزینه  تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان ، مبلغ  پیمان  عمومی  شرایط  طبق چنانچه. شود نمی

  ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه تهای از قیم  استفاده  نحوه دستورالعملپیوست مربوط به  2 بند   تبصره موضوع( جدید   قیمت تنها برای
 .  است پرداخت

، تا  این پیوست4مفاد بند   به ، با توجه  کارگاه  تجهیز و برچیدن  از ردیفهای  هر یک  تأمین ، در صورت  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینۀ .5ـ3
 .شود  می ، پرداخت  مربوط  در ردیفهای  شده بینی  پیش  مبلغ سقف
   مبلغ ، تا سقف4ـ4 بند   مطابق  یادشده  نیز، هزینه  است  شده  تعیین  قلم  یک صورت  آنها به  تجهیز و برچیدن  هزینه  که  در پیمانهایی) تبصره
 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش

 یکند، در برابر حوادث  می  احداث هیز کارگاه تج  برای  را که  کارگاه  موقت  خود، ساختمانها و تاسیسات هزینه  به  است پیمانکار، موظف .6ـ3
 . کند ، بیمه  و سیل سوزی مانند آتش

.  شوند  کار برچیده  از انجام ، باید پس  است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهای  که تجهیز کارگاه  به  مربوط ساختمانها و تاسیسات .7ـ3
  جز ساختمانها و قطعات به.  پیمانکار است  به ، متعلق) کارفرما  توسط  شده  تجهیز انجام استثنای به (  تجهیز کارگاه  بازیافتی  و مصالح تجهیزات
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، مورد نیاز کارفرما باشد،   است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ساختمانها و تاسیسات ، چنانچه  ساخته پیش
 یاد  پیمانکار، ساختمانها و تاسیسات  به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ نها، بر اساس آ  بازیافتی  مصالح بهای
 .شود کارفرما واگذار می ، به شده

 
   پرداخت نحوۀ. 4
   وضعیتها درج  و در صورت آنها، محاسبه ه ب  مربوط  عملیات  پیشرفت تناسب ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  از ردیفهای  هر یک هزینۀ .1ـ4
 .شود می

  تناسب  از کار باشد، به بخشی  به  مربوط شود، چنانچه  می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت صورت  آنها به  تأمین  که  ردیفهایی  هزینۀ)تبصره
 و  ، محاسبه  پیمان موضوع   عملیات پیشرفت  تناسب  به شود،  مربوط کار  کل  به  که  صورتی در و شود می محاسبه کار از بخش  آن پیشرفت
 .شود می  پرداخت

 .شود  وضعیتها منظور می  در صورت پیمانکار،  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف لاعم از ا ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینۀ .2ـ4
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت  در صورت،  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینۀ .3ـ4
   و هزینه  است  ریال  میلیون2500 آنها کمتر از   اجرای  برآورد هزینۀ  که ، در پیمانهایی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀ  پرداخت روش .4ـ4

 :  است زیر شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به  کارگاه تجهیز و برچیدن
 آبخیـزداری و منـابع طبیعـی،       آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 1ـ4ـ4

 :  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع شبکه
  ، یا تـدارک    است   الزم   پیمان   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که  ارگاه از تجهیز ک     بخشی   از اجرای   ، پس    کارگاه   تجهیز برچیدن    درصد مبلغ  45 ـ 

 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
 و ، آبیاری تحت فشـار    آب  انتقال  خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  در کارهای . 2ـ4ـ4 

 : و زهکشی آبیاری
،   اسـت   الزم  پیمان  موضوع عملیات   شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه   تجهیز و برچیدن     درصد مبلغ  30 ـ 

 . آالت  درصد ماشین60  یا تدارک
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ10 ـ 
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 های تجهیز و بر چیدن کارگاه فهرست ردیف
 

 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 420101
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102
  مقطوع .های اداری و دفاتر کار پیمانکار تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع .هیالت الزم برای تهیه غذای کارگرانتامین کمک هزینه یا تس 420201
  مقطوع .تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع .آزمایشگاه
 

های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس  تامین و تجهیز ساختمان 420302
 مقطوع .آزمایشگاهمشاور و 

 

  مقطوع .تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه 420303
هزینه تجهیز انبارهای سرپوشیده،  و های پشتیبانی تامین ساختمان 420401

 مقطوع .آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه
 

  مقطوع .تامین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402
های مسکونی و  ، بجز ساختمانهای عمومی ن و تجهیز ساختمانتامی 420403

 مقطوع .اداری و دفاتر کار
 

  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 420601
  مقطوع .داخل کارگاهتامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی  420602
  مقطوع .های مخابراتی داخل کارگاه تامین سیستم 420603
  مقطوع .تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تامین راه دسترسی 420701
  مقطوع .های سرویس تامین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی هتامین را 420703
  مقطوع .تامین ایاب و ذهاب کارگاه 420801
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو برای نصب ماشین 420901

 مقطوع .مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنها
 

مین آنها از راه آالت و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تا نصب ماشین 420902
 مقطوع .خرید خدمت یا خرید مصالح
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
آالت و تجهیزات به کارگاه و  بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین 420903

 مقطوع .برعکس
 

تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزی برای انجام نماسازی خارج  421001
ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازی بیش از 

 مقطوع .متر باشد 3,5
 

آالت و لوازم  بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتاژ ماشین 421002
 مقطوع .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس

 

آالت حفاری  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
 عمقطو .محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه

 

کوبی و  آالت شمع بارگیری، حمل و باراندازی وسایل و ماشین 421004
 مقطوع .سپرکوبی به کارگاه و برعکس

 

سازی محل ساخت تیرهای بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
  مقطوع .ها ساخته پل پیش

 بارگیری، حمل و باراندازی وسایل وقطعات تیر مشبک فلزی 421006
 مقطوع .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(

 

ساخته از محل  جایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش هجاب 421007
 مقطوع .هر پل به محل پل دیگر

 

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی برای اطراف ترانشهیتامین عال 421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 

 و آوری فاضالب  شبکه جمع،ارهای رشته شبکه توزیع آبک
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
 شبکه ،ها و گودها در کارهای رشته شبکه توزیع آب روی ترانشه

 مقطوع . و آبرسانی روستاییآوری فاضالب جمع
 

مسیر مناسب برای تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در تامین  421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع  محل
آوری   شبکه جمع،شود، در کارهای رشته شبکه توزیع آب می

 مقطوع . و آبرسانی روستاییفاضالب

 

ر تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، د 421104
 مقطوع .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه جمع

 

  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .برچیدن کارگاه 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه
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 اند بها منعقد شده متهای جدید پیمانهایی که براساس این فهرستنحوه عمل برای تعیین قی. 6پیوست 
 

 :شود  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می ، کارهای  پیمان  موضوع در چارچوباگر 
نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بینی  بهای منضم به پیمان برای کار جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیش فهرستدر چنانچه  .1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29بند ج ماده 
بینی شده باشد برای پرداخت قیمت جدید  بهای منضم به پیمان شرح و قیمت واحد پیش که برای کار جدید ابالغی در فهرست در صورتی .2

ای، پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر  های باالسری، منطقه مانند هزینه (از همان قیمت با اعمال تمام ضریبهای مندرج در پیمان" عینا
های قیمتهای جدید با درنظر گرفتن افزایش مقادیر کار تا  شود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف استفاده می) ضریبهای مربوط

 . درصد است25
   شده بینی  پیش  تجهیز کارگاه  به  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  بند، تجهیزات این   موضوع  کارهای  اجرای  برای چنانچه ) تبصره

، حداکثر   اضافی  تجهیز و برچیدن مبلغ. شود  می  آنها، با پیمانکار توافق  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان در اسناد و مدارک
 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن مقطوع   درصد مبلغ25تا 
 
 
 
 
 




