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  1393بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال  ابالغ فهرستموضوع : 
 

) قانون برنامه و 23هاي عمراني، موضوع ماده ( نامه استانداردهاي اجرايي طرح به استناد آيين
هيأت  20/4/1385هـ مورخ 33497/ت42339بودجه و نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره 

از نوع گروه اول » 1393بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال  فهرست«محترم وزيران)، به پيوست 

شود؛ تا براي برآورد  الجرا) كه مباني آن به تصويب شوراي عالي فني رسيده است، ابالغ ميا (الزم
شوند، مورد استفاده قرار گيرد. هزينه كارهايي كه بعد از ابالغ اين بخشنامه تهيه مي
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 کاربرد  دستورالعمل
 
ها،  فصل  ، مقدمه دستورالعمل كاربرد، كليات  اين  شود، شامل مي  ناميده  ابنيه  بهاي  اختصار فهرستبه   كه  ابنيه  رشته  واحد پايه  بهاي  . فهرست1

 : زير است  شرح  بها، به  فهرست  هاي ها و پيوست واحد رديف  و بهاي  شرح
 كار پاي  ) مصالح1  پيوست
  طبقات  ) ضريب2  پيوست
  باالسري  هاي هزينه  اقالم  ) شرح3  پيوست
  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ) دستورالعمل4  پيوست
 ) كارهاي جديد5پيوست 

 كار بها و مقادير  فهرست  كار و تهيه  اجراي  برآورد هزينه  . نحوه2
  دهد. در مواردي  را پوششو ابنيه صنعتي   ابنيه  رشته  كارهاي  عمومي  اقالم  كه  است  شده  تهيه  يبها، به نحو فهرست  اين  هاي رديف  شرح .1ـ2
 مناسـب   رديـف   نكنـد، شـرح    بها تطبيق فهرست  اين  هاي رديف  با شرح  آن  اقالم  مورد نياز كار باشد، كه  اي ويژه  و اجرايي  فني  مشخصات  كه

  عنـوان  و بـه    مشـخص   سـتاره   تهـا، بـا عالمـ    رديـف   شود. اين مي  جديد درج  رديف  ، با شماره مربوط  گروه  در انتهاي و  ، تهيه اقالم  آن  براي
 هاي دوره مبناي ايـن فهرسـت،   و بر اساس قيمت قيمت  تجزيه  دار، با روش ستاره  هاي واحد رديف  شوند. بهاي مي  دار ناميده ستاره  هاي رديف
 و بـه   تهيه  الزم  دار مورد نياز باشد، متن ستاره  هاي رديف  پرداخت  براي  دستورالعملي  شود. هرگاه مي  مورد نظر درج  و در برابر رديف  محاسبه

 شود. مي  جديد اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي 
ها، به  آن  تيبه ماه  با توجه  هر فصل  هاي ، رديف جديد  هاي رديف  درج  مورد نياز و امكان  يها فيبه رد  دسترسي  به منظور سهولت .2ـ2

  بيبه ترت  كه  است  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي رديف  . شماره است  شده  تفكيك  مشخص  با شماره  اي اگانهجد  هاي ها يا زير فصل گروه
يا زير   در هر گروه  رديف  شماره به  آخر  و دو رقم  يا زير فصل  گروه  شماره به   بعدي  ، دو رقم فصل  شماره به   اول  ، دو رقم چپ  از سمت

 . است  شده  داده  اختصاص ، فصل
  ، يا روش هايي يا رديف  واحد رديف  از بهاي  درصدي  ها به صورت آن  ها، بهاي فصل  يا مقدمه  در كليات  كه  از اقالمي  هر يك  براي .3ـ2

  به روش  كه  واحد آن  شود و بهاي  بيني پيش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، بايد رديف است  شده  ديگر، تعيين
صورتي كه براي تعيين بهاي واحد يك قلم از كار، بيش از يك اضافه (يا در . شود  درج  ياد شده  رديف  شود، در مقابل مي  محاسبه  شده نييتع

 شوند. مي  محسوب  پايه  هاي رديف  اقالم  اينبها مالك عمل خواهد بود. ده باشد، جمع جبري اضافه يا كسركسر) بها پيش بيني ش
، 1ـ2در بند   شده  درج  واحد هستند، به روش  بهاي  اما بدون ، بها موجود است فهرست  ها در اين آن  شرح  كه  هايي واحد رديف  بهاي .4ـ2

 شوند. مي  دار محسوب ستاره  هاي نيز رديف  اقالم  شوند و اين مي  تعيين
  ، بايد هنگام4ـ2بند   موضوع  غيرپايه  هاي واحد رديف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غيرپايه  هاي واحد رديف  و بهاي  شرح .5ـ2

 برسد.  اجرايي  دستگاه  تصويببه كار،   اجراي  برآورد هزينه  بررسي
برآورد   مبلغ  جمع به   ، نسبت دار رهستا  هاي برآورد رديف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  واگذار مي عمومي از طريق مناقصه  كه  در كارهايي .6ـ2

الزم است  درصد باشد، )03( سي بيشتر از ، رشته ايندر  ، كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  اعمال بدون)  و غيرپايه  (پايه بها  فهرست  هاي رديف
  قيمت  با تجزيه  همراهپس از تصويب، را،   رشته  در آن  دار هستار  هاي رديفتمامي واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرايي  دستگاه
  و تصويب  از رسيدگي  دارد تا پس  ارسال جمهور سييرو نظارت راهبردي  ريزي برنامهمعاونت  در،  فني  عالي  شوراي به دبيرخانه،  مربوط
د، سقف ياد نشو مناقصه واگذار ميتشريفات ترك يا  ه محدودمناقصدر كارهايي كه از طريق  قرار گيرد.  عمل  ، مالك فني  عالي  شوراي  توسط
 ) درصد خواهد بود.10ده ( ) و15به ترتيب پانزده ( شده
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  زير، طبق  هاي ها و هزينه ، ضريب آن  به  مربوط  هيرپايغ  هاي بها و رديف فهرست  اين  هاي واحد رديف  بهاي  برآورد، به جمع  تهيه  هنگام .7ـ2
 شود. مي  ، اعمال8ـ2در بند   هشد نييتع  روش

 .2  پيوست  دستورالعمل  ، مطابق  طبقات  ضريب .1ـ7ـ2
براي كارهايي كه به صورت مناقصه و  30/1، برابر  است  شده  درج 3  راهنما در پيوست  به عنوان  آن  اقالم  شرح  كه  باالسري  ضريب .2ـ7ـ2

 شوند. تشريفات مناقصه واگذار ميبراي كارهايي كه به صورت ترك  20/1برابر 
 .4  پيوست  دستورالعمل  مطابق  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه .3ـ7ـ2
  هاي رديف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فني  و مشخصات  اجرايي  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر كار، مقادير اقالم  اجراي  برآورد هزينه  براي .8ـ2

 ها رديف  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  كه  شود. فهرستي مي  گيري ، اندازه مربوط  هيرپايغ  ايه بها و رديف فهرست  اين
 شود. مي  ، تهيه ستا

،  فصل  مبلغ،  به هر فصل  مربوط  هاي رديف  مبلغ  . از جمع است  رديف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر رديف  ، مبلغ فهرست  در اين
 ضـريب  مـورد) و   (بر حسـب   طبقات  آيد. ضريب مي  كار مورد نظر، به دست  بها براي فهرست  هاي رديف  مبلغ  جمع ها، فصل  مبالغ  و از جمع
، بـرآورد   د، نتيجـه شـو  مـي   اضـافه   ، بـه آن  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، و هزينه شده  ضرب  در پي  پي  ها به صورت رديف  مبلغ  جمع  ، به باالسري
 بها   فهرست 2  مورد پيوست  بر حسبو  5 و 4، 3  ،1  هاي ها و پيوست فصل  ، مقدمه ، كليات شده ياد  مدارك  بود. به كار خواهد  اجراي  هزينه

 شود. مي  ، ناميده)ارك  اجراي  برآورد هزينهمنضم به پيمان ( بها و مقاديركار  فهرست  عنوان  ، به شده  تهيه  ، مجموعه شده  ضميمه
  ، كه است  شده  هايي تهيه ساختمان  سازي  محوطه  عمليات  براي  منظور استفاده به  ، با ماشين  خاكي  عمليات  فصل  هاي رديف  قيمت .3

  رو، در محوطه اين شود. از ها مي آن  اسمي  راندمان به   از دسترسي  كار، مانع  حجم  يا محدوديت  آالت ماشين  عمل  شعاع  محدوديت
  خاكي  عمليات  فصل  ، بايد بر اساس فصل  اين به   مربوط  عمليات  ها، برآورد هزينه سازي  را ندارند، مانند آماده  ياد شده  شرايط  كه  هايي سازي

 شود.  ، تهيه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  واحد پايه  بهاي  فهرست  با ماشين
از   آسفالتي  ، خريد بتن و همچنين  و اساس  زيراساس  خريد مصالح  ، بر مبناي و آسفالت  و اساس  زير اساس  هاي فصل  هاي رديف  قيمت .4

  ناي به   مربوط  كارهاي  برآورد حجم  ، كه است  شده  تهيه  ابنيه  كارهاي  سازي  در محوطه  منظور استفاده به  ، آسفالت  توليد يا كارخانه  محل
باشد   ها در حدي فصل  اين به   مربوط  كارهاي  حجم  كه  نباشد، در مواردي  توجهي  و قابل  كننده  تعيين  ها، رقم فصل  از اين  ها يا هر يك فصل
  بتن  منظور تهيه به   آسفالت  كارخانه  و تجهيزات  و آسفالت  ، اساس زير اساس  سنگي  مصالح  تهيه  مورد نياز براي  استقرار تجهيزات  كه

  دستگاه  ، بايد با تصويب ياد شده  هاي از فصل  هر يك به   مربوط  عمليات  مورد برآورد هزينه  باشد، بر حسب  بيني و پيش  توجه  ، قابل آسفالتي
 شود.  ، تهيه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  واحد پايه  بهاي  فهرست  بر اساس  اجرايي

راه،   رشته  واحد پايه  بهاي  از فهرست  ، با استفاده ياد شده  عمليات  اجراي  ، هزينه نياز است  كوبي و شمع  حفاري  عمليات به   كه  كارهاييدر  .5
 شود. مي  ، تهيه فرودگاه دآهن و بان راه
  اطالعاتي  هر نوع  طور كليبه ها و  آن  تهيه  و منبع  ، وتجهيزات مصالح  كامل  برآورد بايد، مشخصات  كننده  مشاور يا واحد تهيه  مهندس .6

و در   باشد، تهيه  داشته  آگاهي  آنبه   نسبت  پيشنهاد قيمت  ارائه  پيمانكار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قيمت  ها را، كه آن  درباره
 كند.  درج  پيمان  خصوصي  فني  مشخصات

  بها و مقادير يا برآورد هزينه  ، فهرست مورد نياز است  پايه  بهاي  فهرست  رشته  از يك  ها، بيش آن  اجراي  رآورد هزينهب  براي  كه  در كارهايي .7
شود.  مي  تهيه  به طور جداگانه  مربوط  رشته  پايه  بهاي  كاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  كيبه   مربوط  از كار كه  هر بخش  اجراي

برآورد   برآورد كه  خالصه  با برگ  شود، همراه مي  كار تهيه  مختلف  هاي بخش  براي  ترتيب  نيبه ا  اجرا كه  بها و مقادير يا برآورد هزينه  هرستف
كار، به   اجراي  بها و مقادير يا برآورد هزينه  فهرست  ، به عنوان است  منعكس  نيز در آن  جمع  و به صورت  كيكار به تفك  مختلف  هاي بخش

 شود. مي  ها) تهيه رشته  كار (تمام  كل  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  كارها تنها يك  نوع  شوند. در اين مي  ملحق گريكدي
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  مربوط  هاي رديف بر اساسها  طرح  آن  باشد، هزينه  الزم  خاصي  هاي ، طرح برداري منظور خاك به   خاك  حفاظت  براي  كه در صورتي .8
 شود. و در برآورد منظور مي  محاسبه

االمكان در زير موارد  ، سعي شده است حتي1392براي سهولت مشاهده تغييرات به عمل آمده در اين فهرست نسبت به فهرست سال  .9
 كنندگان استفادهمتوجه  گذاري از قلم افتاده باشد، مسووليت همچنان ي شود. براي مواردي كه ممكن است عالمتگذار عالمتاصالحي، 

 است.
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  کلیات
 يكديگر هستند.  و مكمل  تفكيك  غير قابل  ها، اجزاي رديف  ها و شرح فصل  ، مقدمه مفاد كليات .1
از   واحد هر يك  بهاي  ، بلكه كار نيست  كامل  مشخصات  كننده  تعيين  تنهايي به  ، ها و كليات فصل  در مقدمه  شده  درج  ها و شرح رديف  شرح .2

و  بها  فهرست  در اين  شده  تعيين  شود و با مشخصات  انجام  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  كه  است  پرداخت  قابل  در صورتي ها رديف
 .باشد  داشته  مطابقت رديف مورد نظر

  كارگيري به  و  تامين  هاي هزينه  و شامل  بودهو ابنيه صنعتي   ابنيه  رشته  به  مربوط  كارهاي  اجراي  هزينه  بها، متوسط  فهرست  اين  هاي قيمت .3
در   مصالح  جايي ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگيري ، تهيه مورد نياز، شامل  مصالح  نتامي  همچنين و ابزار و  آالت  ، ماشين انساني  نيروي
  اين  هاي واحد رديف  مورد) در بهاي  (بر حسب  اندازي و راه  آزمايش  . هزينه كار است  كامل  ، اجراي طور كلي به  ، و مصالح  ، اتالف كارگاه

 . تاس  شده  بيني بها پيش  فهرست
 ، زمين  سختي  بابت  بهايي  اضافه  گونه . هيچ است  فني  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  انجام  براي  كاملي  هاي بها، قيمت  فهرست  اين  هاي قيمت .4

 در  صراحت به   جز آنچه كند،  تر يا مخصوص كار را مشكل  اجراي  و موارد ديگر كه  ، باراندازي ، حمل ، بارگيري سوراخ  ، تعبيه يا ارتفاع  عمق
 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  بيني بها پيش  بها يا اضافه  آن  بها براي  فهرست  اين
،  پيمان به   كار منضم  اجراي  در برآورد هزينه  كه  ، در صورتي كارگاه  تجهيز و برچيدن  و هزينه باالسري  ،طبقات  هاي ضريب به   مربوط  مبلغ .5

ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن قابل  ها يا هزينه بيني اين ضريب به عبارت ديگر در صورت عدم پيش . است  پرداخت  باشد، قابل  شدهمنظور 
 باشد. پرداخت نمي

  هاي با قيمت  آن  مقايسهديگر، يا   هاي بها با فهرست  فهرست  اين  بها با يكديگر، يا مقايسه  فهرست  اين  هاي فصل  از مقايسه  گيري با نتيجه .6
 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعيين  صراحت به   بجز آنچه  اضافي  ديگر وجه  مقايسه  ، يا هر نوع قيمت  تجزيه  روز يا استناد به

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملي  بها كه فهرست  از اين  در هر بخش .7
باشد. مشخصات فني عمومي  و يا مشخصات فني خصوصي پيمان مي، مشخصات فني عمومي بها  فهرست  در اين  فني  منظور از مشخصات .8

ريزي و  تجديدنظر دوم و حسب مورد ساير نشريات معاونت برنامه -55مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني نشريه شماره  بيبه ترت
ضرورت و مطابق  بنا بر خصوصي  فني  مشخصاتباشد.  مي مورد نظرو پس از آن استانداردهاي مربوط به مصالح يا فناوري  نظارت راهبردي

 .شود ي ابالغي درج ميدستور كارها يا  اجرايي  هاي ، نقشه پيمان ندس مشاور تهيه و حسب مورد در هاي مربوط توسط مه دستورالعمل
 . پرتلند است  ، منظور سيمان است  نشده  مشخص  سيمان  نوع  كه  هايي در رديف .9
  و حمل  تهيه  . هزينه پيمانكار است  عهده  به  تآال راقي  ، تهيه چوبي  و كارهاي  آلومينيومي  ، كارهاي سبك  فوالدي  كارهاي  هاي در فصل .10

آحادبها   تعديل  مشمول  هزينه  شود. اين مي  پيمانكار پرداخت  به  باالسري  ضريب  اعمال با مورد تاييد كارفرما  فاكتور فروش  بر اساس  آالت يراق
 گيرد. نمي  تعلق  آن  به  پيمان  هاي ساير ضريبو   نبوده

،  بيش از آن  حمل  . هزينه است  بها منظور شده  فهرست  اين  هاي رديف  در قيمت  مصالح  كيلومتر و باراندازي 30تا   ، حمل ارگيريب  هزينه .11
 شود. مي  ، محاسبه است  شده  بيني پيش  و نقل  حمل  فصل  در مقدمه  كه  مواردي  تنها براي

 . نيز نافذ است  ساخته  پيش  بتن  مورد براي  ، برحسب است  شده  بيني ا پيشدرج  بتن  فصل  در مقدمه  كه  عمومي  شرايط .12
 مشاور برسد.  تاييد مهندس  به  از سفارش  ، قبل فني  با مشخصات  مورد نياز، بايد از نظر تطبيق  و تجهيزات  مصالح  فني  يا كاتالوگ  نمونه .13
،  ستا ها مجلس ، دستور كارها و صورت اجرايي  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  ، كه شده  انجام  ابعاد كارهاي  كارها، بر اساس  گيري اندازه .14

  شده  بيني بها پيش  فهرست  در اين  گيري اندازه  براي  اي ويژه  روش  كه  در مواردي گيرد. مي  ها، صورت فصل  و مقدمه  مفاد كليات به   با توجه
 شود. مي  انجام  شده  تعيين  روش به   گيري ، اندازه است

  ، بايد مطابقتميلگرد  نصب ياها  كني ، مانند پي ها بعداً ميسر نيست آن  كامل  بازرسي  شود و امكان مي  كار پوشيده  از انجام  پس  كه  عملياتي .15

 جلسه شود. صورت مشاور،  مهندس ، با شدن  پوشيدهاز   و قبل كار  اجراي  كارها، حين و دستور  فني  ، مشخصات اجرايي  هاي نقشه با ها آن
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كار در   پيشرفت  كندي  هاي هزينه  ، شامل است  شده  بيني پيش  زيرزميني  كار زير تراز آب  اجراي  بهاي  اضافه  به صورت  كه  هايي رديف .16
 به  ، آن  مشابه  يا وسيله  موتوري  از تلمبه  استفاده  لزوم  كهشود  مي  پرداخت  و در صورتي  است  موتوري  با تلمبه  آب  دار و تخليه آب  محيط

  زيرزميني  زير تراز آب  كه  از عمليات  قسمت  ، به آن ياد شده  هاي شود. رديف  مجلس كار صورت  از انجام  مشاور برسد و پس  تاييد مهندس
 گيرد. مي  شود، تعلق  انجام

 شود. مي  منظور و پرداخت  موقت  هاي وضعيت  ر صورتد 1  پيوست  كار، طبق پاي  مصالح .17
 كند. ها را مشخص مي مقدار سيمان مورد استفاده در انواع مالت 1-1جدول  .18

 

 ها بر حسب كيلوگرم در مترمكعب مالت . مقدار سيمان در مالت1-1جدول 

 1:3ماسه سيمان مالت  1:4مالت ماسه سيمان  1:5مالت ماسه سيمان  1:6مالت ماسه سيمان  شرح

 360 285 225 200 مقدار سيمان

 شرح
مالت ماسه بادي و 

 1:4سيمان 
مالت ماسه بادي و سيمان 

1:3 
 1:2:10مالت باتارد  1:2:8مالت باتارد 

 110 130 360 285 مقدار سيمان

 شرح

مالت سيمان، پودر 
سنگ و خاك سنگ 

1:1:3 

دوغاب سيمان سفيد و 
(براي  1:4پودر سنگ 

سنگ پالك و بندكشي 
 كاشي سراميك)

دوغاب سيمان سفيد و 
(براي  1:6خاك سنگ 

 بندكشي موزاييك فرنگي)

 مالت موزاييك
5/2: 5/2 :1 

 350 225 400 300 مقدار سيمان

 شرح
 مالت موزاييك

 2: 5/1 :1 
  دوغاب سيمان معمولي

  430 450 مقدار سيمان
  

 تهيه شود، موارد زير نيز بايد مورد توجه قرار گيرد: . در تنظيم صورت جلسات كه بايد بر اساس ضوابط19
هاي اجرايي، مشخصـات فنـي عمـومي،     . صورت جلسات در موارد تعيين  شده در پيمان، بايد در حين اجراي عمليات و بر اساس نقشه19-1

 مشخصات فني خصوصي و دستور كارها تهيه شوند و شامل حداقل اطالعات زير باشند:
 جلسه، مهندس مشاور، پيمانكار، شماره و تاريخ پيمان، موضوع پيمان و شماره و تاريخ صورتنام كارفرما،  -
 جلسه، ذكر داليل و توجيهات فني الزم براي اجراي كار موضوع صورت -
 ارايه توضيحات كافي و ترسيم نقشه با جزييات كامل و بيان مشخصات فني كار، -
 ام عمليات.متره نمودن كار و محاسبه مقادير و احج -
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جلسات بايد به امضـاي پيمانكـار، مهنـدس نـاظر مقـيم، مهنـدس مشـاور و كارفرمـا (در مـوارد تعيـين شـده) برسـد. تمـامي               . صورت19-2
جلسات بايد توسط كارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعيت به همراه موضوع كـار و جـدول خالصـه مقـادير ابـالغ       صورت

جلسـات توسـط كارفرمـا بـه منظـور مسـتند سـازي         باشد. ابالغ صورت فاقد ابالغ كارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نميجلسات  شود. صورت
 كاهد. هاي مهندس مشاور و پيمانكار نمي جلسات بوده و از تعهدات و مسووليت مدارك و صورت

و تاييـد بـاالترين   و ابالغ صرفاً با مسووليت مطابقت داشته باشد جلسه  ضوع صورت. تاريخ ابالغ كارفرما بايد با زمان اجراي عمليات مو19-3
 تواند در زمان ديگر انجام شود. مقام دستگاه اجرايي مي

جلسـه مجـاز    جلسه) قبل از تنظـيم و ابـالغ صـورت    . هرگونه پرداخت به پيمانكار از بابت كار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورت19-4
 باشد. نمي

 . است  شده  محاسبه 1392  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قيمت  بها بر مبناي فهرست  اين .20
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 فصل اول. عملیات تخریب
  مقدمه 

 
خاكريز   مصرفبه   حاصل  شوند و مصالح مي  كني و كانال  ، گودبرداري كني ، پي خاكبرداري  مشمول  كه  سطوحي به  ،010101  رديف  قيمت .1

 گيرد. نمي  رسد، تعلق نمي
  قابل مشاور، مهندس با  آن  انجام  جلسه صورت  تنظيم از  پس و است مشاور مهندس دستوركار به  ، منوط010101  رديف  موضوع  عمليات .2
 . است  داختپر
  پرداخت  مربوط  هاي از رديف  جداگانه  هزينه  و اين  است  نشده  بيني پيش  درخت  بريدن  ها، هزينه درخت  كردن  كن ريشه  هاي در رديف .3
 شود. مي
كار   سختي  عنوانبه اي  جداگانه  و قيمت  است  و هر وضع  هر شكلبه  ، ، هر عمق هر ارتفاع  ، براي فصل  در اين  تخريب  واحد عمليات  بهاي .4
 گيرد. نمي  تعلق  آن  به
و مجزا از يكديگر   تفكيك  طور مرتببه مشاور   مهندس  تشخيص  بايد طبق  شود، در موارد لزوم مي  حاصل  از تخريب  كه  مفيدي  مصالح .5

 نخواهد شد.  ها پرداخت آن  كردن  بندي  دسته  )، براي است  هشد  مشخص  صراحتبه   كه  مواردي  استثنايبه (  اي جداگانه  شود و هزينه  چيده
و در   ها منظور شده ، در قيمت و باراندازي  در كارگاه  موقت  انباشت  تا محل  از تخريب  حاصل  مصالح  و حمل  ، بارگيري آوري جمع  هزينه .6

  آن  و باراندازي  ، حمل بارگيري  شود، بهاي  خارج  موقت  انباشت  محل از  تخريبي  شود مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخيص  طبق  كه  صورتي
  و پرداخت  ، محاسبه كاميون  در داخل  شده  بارگيري  مصالح  حجم  ، براساس با ماشين  خاكي  عمليات  از فصل  حملبه   مربوط  هاي رديف  طبق
 شود. مي
هاي با  ، با هر نوع سقف (غير از ساختمان و سنگي  ، بلوكي ، آجري ، گلي خشتي  هاي تمانمشاور، ساخ  دستور مهندس  طبق  كه  در مواردي .7

شود و  مي  ، پرداخت010302و  010301  هاي رديف  مورد، طبق  ها بر حسب آن  شوند، بهاي  كلي  تخريب اسكلت كامل بتني يا فلزي)،
 قرار گيرد.  ، مورد استفاده ياد شده  هاي ساختمان  تخريب  تواند براي نمي  تفكيكي  هاي قيمت

و شامل فونداسيون  شود مي  ، پرداخت هر طبقه  زيربناي  مترمربع  برحسب  مربوط  رديف  ها، قيمت ساختمان  كلي  تخريب  هاي در رديف .8
 شود. ها پرداخت ديگري انجام نمي شود به عبارت ديگر براي تخريب فونداسيون اين نوع ساختمان مي
 شود. نمي  انجام  اي جداگانه  ، پرداخت ديوار يا زير سقف  روي  هاي اندود يا پوشش  براي  طور كليبه ها،  ديوارها و سقف  در تخريب .9
،  است  متر مربع 3/0از   بيش ها آن  مقطع  سطح  كه  هايي ، سوراخ مالت  با هر نوع  يا بلوكي  آجري  يا ديوارهاي  سقف  هاي كاري  در سوراخ .10
 شود. مي  پرداخت  تخريب  هاي رديف  ، طبق تناسب به   آن  و بهاي  شده  تلقي  تخريب  عنوانبه 
درصد به قيمت  25گيري انجام شود،  كردن سقف و ديوار به روش مغزه ، سوراخ010205و  010204هاي  صورتي كه دررديفدر  .11

 شود. هاي ياد شده اضافه مي رديف
 ، بايد قبل از اجرا به تاييد مهندس مشاور برسد.010211تا  010206هاي  د نياز در رديف. ابعاد شيار مور12
  پرداخت  مربوط  هاي از رديف  ، جداگانه لوله  و جنس  نوع نظر از توكار، صرف  فاضالب  هاي لوله  با برچيدن  در ارتباط  هاي كاري  كنده .13
 شود. مي
 شود. مي  پرداخت  شده  چيده  مصالح  ظاهري  حجم  مشاور، بر حسب  دستور كار مهندس  ، در صورت010408  رديف  بهاي .14
 ، هزينه كندن بتن زير و اطراف جدول منظور نشده است. 010515بهاي رديف در  .15
 شود. نمي  آسفالت  از ضخامت  قسمتيو يا كندن   تخريب  عمليات  ، شامل آسفالتو كندن   تخريب  هاي رديف .16
، كندن آسفالت به صورت پراكنده و ناپيوسته است كه با كمپرسور يا وسايل 010903. منظور از كندن آسفالت براي لكه گيري در رديف 17

 شود. مشابه انجام مي
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 ، تخريب تمام آسفالت در مسير براي تجديد آسفالت است.010909. منظور از تخريب كلي آسفالت در رديف 18
 ، تراشيدن تمام يا بخشي از ضخامت آسفالت به صورت پيوسته و غير پراكنده است.010911سفالت در رديف . منظور از تراشيدن آ19
 باشد. ، تراش آسفالت در يك مسير به صورت غير پيوسته و پراكنده مي010915. منظور از تراش آسفالت براي لكه گيري در رديف 20
 



 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١١٠  
های پوشیده شده از بوته و خارج کردن بوته کن در زمین

 های آن از محل عملیات. ریشه
٠١٠١٠١ 

  

 اصله ۴,۵۴٠

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت
از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت در سطح زمین

متر محیط تنه سانت ۵متر باشد، به ازای هر  سانت ١۵تا 
شود) و حمل آن متر به تناسب محاسبه م سانت ۵(کسر 

 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٢ 

  
 اصله ١٠٠,١۵

بریدن درخت از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت
متر باشد و حمل آن سانت ٣٠تا  ١۵در سطح زمین بیش از  
 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٣ 

  
 اصله ٢۶,۴٠٠

بریدن درخت از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت
متر باشد و حمل آن سانت ۶٠تا  ٣٠در سطح زمین بیش از 

 عملیات.به خارج محل 

٠١٠١٠۴ 

  
 اصله ۴١,٨٠٠

بریدن درخت از هر نوع، در صورت که محیط تنه درخت
متر باشد و حمل آن سانت ٩٠تا  ۶٠در سطح زمین بیش از 
 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠۵ 

  
 اصله ۵,۶۴٠

متر که سانت ١٠، به ازای هر ٠١٠١٠۵اضافه بها به ردیف 
متر، به سانت ١٠به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 تناسب محاسبه میشود).

٠١٠١٠۶ 

  
 اصله ٢٠٠,٢۶

ها به خارج از محل ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
عملیات در صورت که محیط تنه درخت درسطح زمین

 متر باشد. سانت ٣٠تا  ١۵بیش از 

٠١٠١٠٧ 

  
 اصله ۵٠٠,٧٢

محلها به خارج از  ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
عملیات در صورت که محیط تنه درخت در سطح زمین

 متر باشد. سانت ۶٠تا  ٣٠بیش از 

٠١٠١٠٨ 

  
 اصله ۵٠٠,١٢٢

ها به خارج از محل ها و حمل ریشه ریشه کن کردن درخت
عملیات در صورت که محیط تنه درخت در سطح زمین

 متر باشد. سانت ٩٠تا  ۶٠بیش از 

٠١٠١٠٩ 

  
 اصله ٧٠٠,١۴

متر که سانت ١٠، به ازای هر ٠١٠١٠٩اضافه بها به ردیف 
متر، به سانت ١٠به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 تناسب محاسبه میشود).

٠١٠١١٠ 

  

 اصله ٣١٠,۴

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت
متر باشد سانت ١۵که محیط تنه درخت در سطح زمین تا 

متر، به سانت ۵متر محیط تنه (کسر  سانت ۵هر  به ازای 
 تناسب محاسبه میشود).

٠١٠١١١ 



 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 اصله ۴٠٠,٢١

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت
٣٠تا  ١۵که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت

٠١٠١١٢ 

  
 اصله ٧٠,٨٠٠

صورتپر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در 
۶٠تا  ٣٠که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت

٠١٠١١٣ 

  
 اصله ۵٠٠,١١٣

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت
٩٠تا  ۶٠که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت

٠١٠١١۴ 

  
 اصله ١٣,٢٠٠

متر که سانت ١٠هر ، به ازای ٠١٠١١۴اضافه بها به ردیف 
متر، به سانت ١٠به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 تناسب محاسبه میشود).

٠١٠١١۵ 

 مترطول ۵٠٠,٩١  
سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوک با هر نوع

 مترمربع. ٠٫٠٠۵مالت، به  سطح مقطع تا 
٠١٠٢٠١ 

 مترطول ٠٠٠,١۶۴  
آجری یا بلوک با هر نوعسوراخ کردن سقف یا دیوارهای 

 مترمربع. ٠٫١تا  ٠٫٠٠۵مالت، به  سطح مقطع بیش از 
٠١٠٢٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٣٨١  
سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوک با هر نوع

 مترمربع. ٠٫٣تا  ٠٫١مالت، به  سطح مقطع بیش از 
٠١٠٢٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,٢٠۵  
سطح مسلح، به  سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتن و بتن

ردها. ٠٫٠٠۵مقطع تا   مترمربع به انضمام بریدن میل
٠١٠٢٠۴ 

  
 مترطول ۵١٣,٠٠٠

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتن و بتن مسلح، به
مترمربع به انضمام ٠٫٠۵تا  ٠٫٠٠۵سطح مقطع بیش از 

ردها.  بریدن میل

٠١٠٢٠۵ 

 مترطول ٠٠٠,٣٧۴  
مترمربع که به ٠٫٠۵هر ، برای ٠١٠٢٠۵اضافه بها به ردیف 

 سطح مقطع اضافه شود.
٠١٠٢٠۶ 

 مترطول ١٧,١٠٠  
٢٠ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع، 

. سانت  متر مربع در سطوح بنایی غیربتن
٠١٠٢٠٧ 

 مترطول ٣١,٠٠٠  
ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش

.متر  سانت ۴٠تا  ٢٠از   مربع در سطوح بنایی غیر بتن
٠١٠٢٠٨ 

 مترطول ٩۶٠  
متر ، به ازای هری سانت٠١٠٢٠٨اضافه بها به ردیف 

 مربع که به سطح اضافه شود.
٠١٠٢٠٩ 

 مترطول ٨٧,٠٠٠  
٢٠ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع، 

. سانت  متر مربع در سطوح بتن
٠١٠٢١٠ 



 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٠٠٠,١١۴  
ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع، بیش

. سانت ۴٠تا  ٢٠از   متر مربع در سطوح بتن
٠١٠٢١١ 

 مترطول ٠٨٠,۵  
متر مربع ، برای هر ی سانت٠١٠٢١١اضافه بها به  ردیف 

 که به سطح مقطع اضافه شود.
٠١٠٢١٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١٣٢  
، گل و تخریب کل ساختمان ای، شامل چینه های خشت
 تمام عملیات تخریب.

٠١٠٣٠١ 

 مترمربع ١۵٠,٠٠٠  
های آجری، سنگ و بلوک با تخریب کل ساختمان

 های مختلف، شامل تمام عملیات تخریب. مالت
٠١٠٣٠٢ 

عب ٢٠٠,۴۴   ). های خشت یا چینه تخریب بنایی مترم  ٠١٠۴٠١ های گل (چینه باغ

عب ٧٢,٧٠٠    مترم
های آجری، بلوک و سنگ که با مالت ماسه بناییتخریب 

 و سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.
٠١٠۴٠٢ 

عب ۶٢,٨٠٠    مترم
های آجری، بلوک و سنگ که با مالت گل تخریب بنایی

، ماسه آه یا گچ و خاک چیده شده باشد.  آه
٠١٠۴٠٣ 

عب ۴٩,١٠٠    مترم
تیرآهن، بهتخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون 

 های مربوط. هرضخامت، با برداشتن تیرآهن
٠١٠۴٠۴ 

عب ٨٠۴,۵٠٠    ٠١٠۴٠۵ تخریب انواع بتن غیرمسلح، با هر عیار سیمان. مترم

عب ۵٠٠,٩۶٣   رد. مترم  ٠١٠۴٠۶ تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میل

عب ١٣٧,٠٠٠    ٠١٠۴٠٧ تخریب شفته با هرعیار. مترم

  
عب ۵٠٠,٨٩  مترم

، دسته ها و ها، سنگ بندی و یا چیدن آجرها، بلوک تفکی
مصالح مشابه حاصل از تخریب، برحسب حجم ظاهری

 مصالح چیده شده.

٠١٠۴٠٨ 

 مترطول ۴١,٨٠٠  
برچیدن پله موزایی یا سنگ ریشه دار، به هر عرض و

 ارتفاع.
٠١٠۵٠١ 

 ٠١٠۵٠٢ موزایی با هر نوع مالت.برچیدن فرش کف آجری یا  مترمربع ١٢,٩٠٠  

 مترمربع ٧٠٠,٢۴  
ها، یا فرش کف، یا دیوار که با سنگ برچیدن سنگ پله
 اند همراه با مالت مربوط. پالک اجرا شده

٠١٠۵٠٣ 

 مترمربع ٢١,٣٠٠  
های ریشه دار یا قلوه، همراه با برچیدن فرش کف از سنگ

 مالت مربوط.
٠١٠۵٠۴ 

 مترمربع ٢٢,٣٠٠  
برچیدن سرامی یا کاش لعابی با مالت مربوط و تراشیدن

 مالت باق مانده روی دیوار یا کف.
٠١٠۵٠۵ 

 ٠١٠۵٠۶ هر ضخامت. گل پشت بام به  تراشیدن کاه مترمربع ٧,٩۵٠  



 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٨,٧۵٠  
ها همراه با اندود گچ گل دیوارها یا سقف تراشیدن اندود کاه

 هر ضخامت. روی آن، به 
٠١٠۵٠٧ 

 مترمربع ١٧,٩٠٠  
ها همراه با تراشیدن اندود گچ و خاک دیوارها یا سقف

 هر ضخامت. اندود گچ روی آن، به 
٠١٠۵٠٨ 

 مترمربع ۴٩,٧٠٠  
، به تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، یا باتارد، یا ماسه آه

 هر ضخامت.
٠١٠۵٠٩ 

 مترمربع ١١,٣٠٠  
، یا گچ و خاکستر و  خاک و ماننددرآوردن بند کهنه گچ
 آن، و پاک کردن درزها برحسب سطح دیوار.

٠١٠۵١٠ 

  
 مترمربع ٧٠٠,١۶

درآوردن بندهای با مالت ماسه سیمان یا ماسه آه و
مانند آن، و پاک کردن و شستن درزها برحسب سطح

 دیوار.

٠١٠۵١١ 

 مترمربع ٠٠٠,١٢۴  
هایی که با تیر چوبی و حصیر و توفال برچیدن سقف اطاق

 گل پوشیده شده است. و کاه
٠١٠۵١٢ 

 ٠١٠۵١٣ برچیدن هر نوع سفال بام. مترمربع ٨,٢٣٠  

 مترمربع ٧,٢٧٠  
کاری، اعم از قیرگون مشمع قیراندود و یا برچیدن عایق

 مشابه آن، هر چند ال که باشد.
٠١٠۵١۴ 

 ٠١٠۵١۵ های بتن پیش ساخته. برچیدن (تخریب) جدول مترطول ۴٠٠,٢٧  

 ٠١٠۶٠١ برچیدن تخته زیر شیروان یا توفال سقف. مترمربع ١١,٠٠٠  

 مترمربع ۶۴,۴٠٠  
برچیدن الپه چوبی به طور کامل، بر حسب سطح تصویر

 افق سقف.
٠١٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ٧٣,٣٠٠

برچیدن خرپای چوبی، به  انضمام اتصاالت و تیر ریزیهای
چوبی بین خرپاها، برحسب سطح تصویر افق سقف،

 شده.برداشته 

٠١٠۶٠٣ 

 ٠١٠۶٠۴ برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهار چوب مربوط. عدد ٣٩,٠٠٠  

 ٠١٠۶٠۵ برچیدن پاراوان چوبی یا فلزی. مترمربع ٣٣,٢٠٠  

 عدد ۶٠٠,١٠  
آالت در و پنجره لوال، چفت، باز کردن قفل و یراق

 دستگیره و مانند آن، برحسب هر در یا پنجره.
٠١٠۶٠۶ 

 ٠١٠٧٠١ برچیدن پنجره یا در های فلزی، همراه با قاب مربوط. عدد ١٠٠,۵۵  

  

 مترمربع ١۶,۶٠٠

ان)، و دور چین کردن برچیدن و صاف کردن (در حد ام
، سایه آهن ورق صاف یا کرکره بان، ای از روی شیروان

پناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده جان
 شده.

٠١٠٧٠٢ 



 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۴٠٠,١٧  
دار آزبست سیمان، های صاف یا موج برچیدن ورق

 برحسب سطح برچیده شده.
٠١٠٧٠۴ 

  
 کیلوگرم ١,١۵٠

لت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و برچیدن هر نوع اس
، لوله و ورق و ، نبش مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودان

 های فلزی، با هرگونه اتصال. سایر پروفیل

٠١٠٧٠۵ 

 مترطول ٩٠٠,٢۴  
برچیدن هر نوع فنس از توری سیم یا سیم خاردار، با

 های مربوط. پایه
٠١٠٧٠۶ 

 دستگاه ٣٧,٨٠٠  
برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت

، دوش یا فالش تانک.  فرنگ
٠١٠٨٠١ 

 ٠١٠٨٠٢ بر چیدن مستراح شرق و وان حمام. دستگاه ٨٠٠,٣۵  

 ٠١٠٨٠٣ اینچ. ٢فلزی روکار، با قطر تا برچیدن لوله  مترطول ٨,٩٨٠  

 ٠١٠٨٠۴ اینچ. ٢برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا  مترطول ۴٠٠,١٠  

 ٠١٠٨٠۵ اینچ. ٢بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از  مترطول ١۴,۴٠٠  

 ٠١٠٨٠۶ اینچ. ٢برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از  مترطول ١۶,۶٠٠  

 ٠١٠٨٠٧ های آزبست سیمان یا چدن فاضالب. برچیدن لوله مترطول ۶٠٠,۴١  

  
 مترطول ٨۵۵

های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از برچیدن سیم
هایی که داخل ی لوله باشند، ی روکار و توکار (سیم

 شوند). رشته محسوب م

٠١٠٨٠٨ 

 عدد ١٣,٢٠٠  
، یا کارهایهای سقف و پنکه  برچیدن هر نوع چراغ سقف

 مشابه آن.
٠١٠٨٠٩ 

 عدد ٧,٧٨٠  
برچیدن هر نوع کلید و پریز معمول و کارهای مشابه، توکار

 یا روکار.
٠١٠٨١٠ 

 ٠١٠٨١١ برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. مترطول ٢,٢٨٠  

 ٠١٠٩٠١ متر. سانت ٣هر ضخامت تا  کندن آسفالت پشت بام به  مترمربع ٢۵,۵٠٠  

  
 مترمربع ٧,٩۵٠

متر ، به ازای هر سانت٠١٠٩٠١اضافه بها نسبت به ردیف 
متر متر (کسر سانت سانت ٣اضافه ضخامت نسبت به مازاد 

 شود). به تناسب محاسبه م

٠١٠٩٠٢ 

 مترمربع ٩٠٠,٣۶  
ه گیری به ها و خیابان کندن آسفالت جاده ها برای ل

 سطح کنده شده. متر به ازای سانت ۵ضخامت تا 
٠١٠٩٠٣ 

  
 مترمربع ۴۶٠,٧

متر ، به ازای هر سانت٠١٠٩٠٣اضافه بها نسبت به ردیف 
متر متر (کسر سانت سانت ۵اضافه ضخامت نسبت به مازاد 

 شود). به تناسب محاسبه م

٠١٠٩٠۴ 



 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ٩٠٠,٢۴

متر و سانت ٨شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا 
متر برای اجرای کارهای تاسیسات با سانت ١٠عمق تا 

 ماشین شیار زن.

٠١٠٩٠۵ 

  
 مترطول ٢,٢١٠

متر ازای هر سانت ، به ٠١٠٩٠۵اضافه بها نسبت به ردیف 
متر به متر (کسر سانت سانت ١٠اضافه عمق مازاد بر 

 شود). تناسب محاسبه م

٠١٠٩٠۶ 

 مترطول ۶,۵۵٠  
متر (اندازه گیری سانت ٧برش آسفالت با کاتر به عمق تا  

 برحسب طول هر خط برش).
٠١٠٩٠٧ 

  
 مترطول ٨١۵

متر ازای هر سانت ، به ٠١٠٩٠٧اضافه بها نسبت به ردیف 
گیری برحسب طول متر، اندازه سانت ٧اضافه عمق مازاد بر 

شود). به تناسب محاسبه م  متر هر خط برش (کسر سانت

٠١٠٩٠٨ 

 مترمربع ١١,٨٠٠  
کل هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا تخریب

 متر. سانت ۵
٠١٠٩٠٩ 

  
 مترمربع ٢,١۵٠

متر ازای هر سانت ، به ٠١٠٩٠٩اضافه بها نسبت به  ردیف 
متر به متر (کسر سانت سانت ۵اضافه ضخامت مازاد بر 

 شود). تناسب محاسبه م

٠١٠٩١٠ 

 مترمربع ٠٠٠,٢۴  
اساس قیری با ماشینتراشیدن هر نوع آسفالت و 

 متر. سانت ۵تراش، به ضخامت تا  مخصوص آسفالت 
٠١٠٩١١ 

  
 مترمربع ٣٣٠,۴

متر اضافه به ازای هر سانت ٠١٠٩١١اضافه بها به ردیف 
متر به تناسب متر (کسر سانت سانت ۵ضخامت مازاد بر 

 شود). محاسبه م

٠١٠٩١٢ 

  
 مترمربع ۶۵٠,٢

برش (با فاصله حداکثرتخریب آسفالت بین دو خط 
١٫۵، انی انی مانند کمپرسور یا بیل م متر) با وسایل م

 متر و برداشتن آن. سانت ٧به ضخامت تا 

٠١٠٩١٣ 

  
 مترمربع ٨٩۵

متر اضافه به ازای هر سانت ٠١٠٩١٣اضافه بها به ردیف 
متر به تناسب متر (کسر سانت سانت ٧ضخامت مازاد بر 

 شود). محاسبه م

٠١٠٩١۴ 

  
 مترمربع ٧,٢١٠

در صورت که از ماشین ٠١٠٩١١اضافه بها به ردیف 
ه گیری غیر پیوسته و مخصوص آسفالت تراش برای ل

 پراکنده استفاده شود.

٠١٠٩١۵ 
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  با دست  خاک  . عملیات دوم  فصل
 

  مقدمه
 
  هاي ، يا محدوديت خاكي  عمليات  حجم  كمي  علتبه   كه  شود. در مواردي  انجام  ماشين  وسيلهبه ، بايد  طور معمولبه   خاكي  عمليات .1

،  فصل  اين  هاي از رديف  كارها با استفاده  نوع  اين  برآورد، اقالم  تهيه  د، هنگامناپذير باش اجتناب  با دست  خاكي  عمليات  اجرا، انجام  محل
  هاي با قيمت  يافته  مقادير افزايش  بيشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از ميزان  با دست  خاكي  عمليات  حجم  كه  شود. در صورتي برآورد مي

 . تنها با تاييد كارفرما مجاز است  فصل  اين
(غير   دستي  موتوري  ها و ويبراتورهاي يا غلطك  دستي  با وسايل  كه  كوبيدن  شود و عمليات  بر انجام دج  وسيلهبه   كه  خاكي  عمليات .2

 شود. مي  محسوب  دستي  خاكي  ) اجرا شود نيز، عمليات خودرو يا كششي
تغيير   شود و از بابت مي  ها محاسبه مجلس ، دستور كار و صورت مشخصات و  نقشه  طبق  كار اجرا شده  ، بر اساس خاكي  عمليات  حجم .3

 نخواهد آمد.  عملبه   پرداختي  گونه هيچ  مصالح  يا كوبيدن  ، تورم از نشست  ناشي  حجم
 شوند: مي  بندي زير طبقه  صورت  به ها زمين  انواع در اين فصل.4
مقدور   سهولت به   عمليات  انجام  فرو رود كه  حديبه   خود، در آن  طبيعي  كار با وزن  عامل  هستند كه  هايي ، زمين لجني  هاي زمين .1ـ4

 نباشد.
 باشند.  برداشت  قابل  بيل با  هستند كه  هايي ، زمين نرم  هاي زمين .2ـ4
 شوند.  بر كنده يا دج  با كلنگ  هستند كه  هايي ، زمين سخت  هاي زمين .3ـ4
  در آن  كه  هايي نياز باشد، زمين  يا مواد منفجره  سنگبري  بادي  هاي ها چكش آن  كندن  براي  هستند كه  هايي ، زمين سنگي  هاي زمين .4ـ4

  باشد، زمين  وجود داشته  و ماسه  و شن  يا مخلوط  با خاك  ) توأم است  جابجايي  قابل  دستي  با وسايل  كه  هايي (سنگ  سنگ  معمولي  قطعات
 شوند. نمي  تلقي  سنگي

 شود. مي  كارفرما تعيين  مشاور و تصويب  با تاييد مهندس  زمين  بندي طبقه .5
 گود خواهد بود.  شوند، تراز كف مي  گود كنده  داخل  كه  هايي ، در پي عمق  محاسبه  مالك .6
برخورد شود   سنگ  بزرگ  قطعات  ، به غير سنگي  هاي در زمين  و حفر چاه  كني ، كانال ، گودبرداري كني ، پي در خاكبرداري  كه  در مواردي .7
  شكسته  كه  هايي سنگ  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خرد كردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس  تشخيصبه   كه
 شود. منظور مي  سنگي  شوند، خاكبرداري مي
  هاي در نقشه  كه  است  الزم  سازي  و پي  كني پي گود يا  ديواره  بين  اي ديوارها، فاصله  ها و احداث سازي پي  اجراي  براي  كه  در مواردي .8

  كني يا پي  ريابعاد گودبردابه و   مشاور تعيين  و تاييد مهندس  كار، با تشخيص  درحد نياز اجراي  فاصله  ، اين است  نشده  بيني  پيش  اجرايي
شود.   كوبيده  لزوم  مشاور پر شود و در صورت  مهندس  مورد قبول  بايد با مصالح  عمليات  ، بعد از اتمام اضافي  فاصله  شود. اين مي  اضافه
 شود. مي  پرداخت  مربوط  هاي رديف  طبق  ياد شده  عمليات  بهاي

شود،   و دستور كارها انجام  اجرايي  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  ، بيش كني نالو كا  گودبرداري ، كني ، پي خاكبرداري  چنانچه .9
و   پيمانكار است  عهدهبه ،  آن  كوبيدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل  باكيفيت  با مصالح  اضافي  هاي مجدد قسمت  پركردن
 نخواهد شد.  پرداخت  وجهي  بابت  ازاين

  خاكبرداري  مجاور محل  هاي ساختمان  حفاظت  براي  موقت  صورتبه   كه  مشابه  و عمليات  گذاري ، تخته بست چوب  اجراي  هزينه .10
 . نخواهد گرفت  صورت  بابت  از اين  و پرداختي  پيمانكار است  عهدهبه كار،   از اتمام  ها پس آن  ، برچيدن گيرد و همچنين مي  صورت

مطابق  استحفاظي  عمليات  و انجام  ايمني  منظور تامين به   الزم  اقدام  نوع هر  انجامبه   ، پيمانكار ملزم در سنگ  خاكي  ملياتدر ع .11
 . نخواهد گرفت  صورت  بابت  از اين  اضافي  و پرداخت  است  ها و مقررات مربوط دستورالعمل
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 نخواهد شد.  پرداخت  اي گيرد، هزينه مي  صورت  دستي  يا ساير وسايل  دستي  با تلمبه  آبكشي  كه  مواردي  براي .12
  محاسبه  ها، مبناي تعدد كوره  و در صورت  هاست از كوره  هر يك  تا انتهاي  چاه  دهانه  ، فاصله كني چاه  هاي در رديف  منظور از عمق .13

و   ، محاسبه طور جداگانهبه ها  از كوره  هر يك  و براي  ، است ميله  عمق  عالوه بهها  از كوره  هر يك  متر، طول 20از   بيش  عمق  بهاي  اضافه
 منظور خواهد شد.

 : زير است  شرحبه   خاك  حمل  هزينه  پرداخت  نحوه .14
  حمل  كه  خاكي  ا، حجميا خاكريزه  كارگاه  خارجبه   كني و كانال  ، گودبرداري كني ، پي از خاكبرداري  حاصل  هاي خاك  در مورد حمل .1ـ14
  و پرداخت  ها منظور شده ، در قيمت يا تورم  حجم  افزايشبه   مربوط  هاي شود و هزينه مي  محاسبه  شده  كنده  محل  هاي اندازه  شود، طبق مي

  اين  مصرف  شوند، عدم  رف، بايد در خاكريزها مص از موارد يادشده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد. تمام  عملبه   بابت  از اين  ديگري
  ، اجرايي مجلس صورت  كارفرما و تنظيم  مشاور و تصويب  پيشنهاد مهندسبه   ، منوط كارگاه  خارجبه ها  آن  ها در خاكريزها يا حمل خاك
 . است

شود، برابر  مي  حمل  كه  خاكي  مخاكريزها، حج  مصرف  ) براي كارگاه  يا خارج  (داخل  قرضه  از محل  شده  تهيه  هاي در مورد خاك .2ـ14
 شود. مي  در نظر گرفته  مصرف  محل  هاي اندازه  حجم

مواد،   از نظر نوع  يكسان  در شرايط  كني يا كانال  ، گودبرداري كني ، پي خاكبرداري  در خاكريز از محل  مصرفي  هاي در مورد خاك .3ـ14
 خواهد بود.  حمل  بهاي  و پرداخت  محاسبه  ، مالك برداريخاكريز و خاك  مركز ثقل  بين  فاصله  كوتاهترين

جابجا   كارگاه  شوند، يا داخل مي  حمل  كارگاه  خارج  به  كه  ها و مواد زايدي خاك  ، براي فصل  در اين  شده  درج  حمل  هاي رديف .15
  . ولي نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختي  ) و بارگيري كردن(دپو  انباشتن  ديگر، براي  عبارت به  شود. بار منظور مي  شوند، تنها يك مي

دستور   مشاور طبق  با پيشنهاد مهندس  اضافي  و بارگيري  ناپذير باشد، حمل  مجدد اجتناب  كار، حمل  و موقعيت  ضرورت  بر حسب  چنانچه
 . است  پرداخت  قابل  وطمرب  هاي باشد، از رديف  تاييد كارفرما رسيدهبه   كه  اي جلسه  كار و صورت

 . نيست  پرداخت  متر قابل 100از   بيش در هر صورت ، دستي  با وسايل  حمل  بهاي .16
 . است  شده  در نظر گرفته  نفوذي  فاضالب  چاه  ، براي حفر چاه  هاي رديف .17
به   توان نباشد، مي  پروكتور استاندارد فراهم  روشبه   آزمايش  انجام  براي  الزم  تجهيزات  ، هرگاه020602و  020601  هاي در رديف .18

 كار برد.به   آشتو اصالحي  روشبه درصد  90  پروكتور استاندارد، تراكم  روشبه درصد  95  تراكم  جاي
با   و حمل  بارگيري  تعمليا  بر اساس  آن  شود هزينه  انجام  در كاميون  با دست  برداري از خاك  و مواد حاصل  خاك  بارگيري  چنانچه .19

 شود. مي  پرداخت  ماشين
 شود. استفاده مي 20/1هاي حفر چاه اين فصل با اعمال ضريب  هزينه حفاري محل شمع به هر قطر، با وسايل دستي، از رديف .20
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عب ۶٨,٧٠٠    مترم
لجن برداری، حمل با چرخ دست یا وسایل مشابه آن، تا

 ها. متری و تخلیه آن ۵٠فاصله 
٠٢٠١٠١ 

  
عب ٢٩,٩٠٠  مترم

، گودبرداری و کانال برداری، پی خاک های کن در زمین کن
های کنده شده به کنار متر و ریختن خاک ٢نرم، تا عمق 

 های مربوط.  محل

٠٢٠١٠٢ 

  
عب ۶٠٠,٧٢  مترم

، گودبرداری و کانال برداری، پی خاک های کن در زمین کن
های کنده شده به متر و ریختن خاک ٢سخت، تا عمق 

 های مربوط. کنارمحل

٠٢٠١٠٣ 

  
عب ۵٠٠,٧٣١  مترم

، گودبرداری و کانال برداری، پی خاک های کن در زمین کن
، تا عمق  متر و ریختن مواد کنده شده به کنار ٢سنگ

 های مربوط.   محل

٠٢٠١٠۴ 

  

عب ٢٠٠,٢۵  مترم

، هرگاه عمق،٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠٢های   اضافه بها، به ردیف
،  پی متر باشد، برای ٢کن بیش از  گودبرداری و کانالکن

متر، ی بار و برای حجم واقع بین ۴تا  ٢حجم واقع بین 
 های بیشتر. متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق ۶تا  ۴

٠٢٠٢٠١ 

  

عب ٧٣,٣٠٠  مترم

، در صورت٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠٢های   اضافه بها، به ردیف
آب زیرزمین صورت گیرد وکه، عملیات پایین تراز سطح 

ش حین انجام کار، کاربردن تلمبه موتوری برای آب
 ضروری باشد.

٠٢٠٢٠٢ 

  

عب ٣٢٩,٠٠٠  مترم

متر و کوره و مخزن با مقاطع ١٫٢حفرمیله چاه به قطرتا 
متر از ٢٠های نرم و سخت، تا عمق   مورد نیاز در زمین

متری ١٠های حاصله تا فاصله   دهانه چاه و حمل خاک
 دهانه چاه.

٠٢٠٣٠١ 

  

عب ٠٠٠,۴۵  مترم

، هرگاه عمق چاه بیش٠٢٠٣٠١اضافه بها نسبت به ردیف 
٢٠متر اول مازاد بر ۵متر باشد، برای حجم واقع در  ٢٠از

متر دوم، دو بار، و ۵متر، ی بار، و برای حجم واقع در 
متر سوم، سه بار و به همین ترتیب ۵برای حجم واقع در 

 های بیشتر.  عمقبرای 

٠٢٠٣٠٢ 

  
عب ۴٠٠,۶٧  مترم

، ، غیرلجن بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاک
متر و تخلیه آن در ۵٠و حمل با هر نوع وسیله دست تا 

ن نباشد.  مواردی که استفاده از ماشین برای حمل مم

٠٢٠۴٠١ 

  
عب ۴٧,٣٠٠  مترم

متر ۵٠برای ، ٠٢٠۴٠١و  ٠٢٠١٠١های   اضافه بها به ردیف
، کسر متر به تناسب ۵٠حمل اضاف با وسایل دست

 شود. محاسبه م

٠٢٠۴٠٢ 
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 مترمربع ٢,٢٩٠  
ها،  تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی

 ها که با ماشین انجام شده باشد.  گودها و کانال
٠٢٠۵٠١ 

عب ٣٣,٧٠٠    مترم
سرندسرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد 

 و مصرف شده در محل.
٠٢٠۵٠٢ 

عب ۵٠٠,٢١٨    مترم
تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعت

 به هر ضخامت.
٠٢٠۵٠٣ 

  

عب ١٧,٩٠٠  مترم

ها،  ها یا مصالح سنگ موجود در کنار پی ریختن خاک
ها در  ها، گودها و کانال  ها، به درون پی  گودها و کانال

متر در هر عمق و پخش و سانت ١۵قشرهای حداکثر 
 تسطیح الزم.

٠٢٠۵٠۴ 

  
عب ١٧,٣٠٠  مترم

های ریخته شده در خاکریزها در  پخش و تسطیح خاک
متر، در هر عمق و ارتفاع به غیر سانت ١۵قشرهای حداکثر 

 ها.  ها، گودها و کانال  از پی

٠٢٠۵٠۵ 

  
 مترمربع ٠۴٠,۴

شده یا سطحآب پاش و کوبیدن سطوح خاک برداری 
، با تراکم  درصد به  روش پروکتور ٩۵زمین طبیع

 استاندارد.

٠٢٠۶٠١ 

  
عب ٩٠٠,٣۶  مترم

های پخش شده در قشرهای  آب پاش و کوبیدن خاک
درصد به  روش ٩۵متر، با تراکم  سانت ١۵حداکثر 

 پروکتور استاندارد.

٠٢٠۶٠٢ 
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  با ماشین  خاک  . عملیات سوم  فصل
 

  مقدمه
 
  تغيير حجم  شود و از بابت مي  ها، محاسبه مجلس ها، دستور كارها و صورت نقشه  طبق  كار اجرا شده  ، بر اساس خاكي  عمليات  حجم .1

 نخواهد آمد.  عملبه   اي جداگانه  پرداخت  گونه ، هيچ يا كوبيدن  ، تورم از نشست  ناشي
  پلهبه نياز   كه  بستر خاكريز (در مواردي  هاي موجود يا سراشيب  خاكريزهاي  شيرواني  ها روي پله  از احداث  ناشي  خاكي  عمليات  حجم .2

 خواهدشد.  و پرداخت  محاسبه  اجرايي  هاي نقشه  مشاور و تاييد كارفرما، مطابق  دارد)، با پيشنهاد مهندس
در   يا صعوبت  و وجود محدوديت  در خاكبرداري  سازي يل، مانند پروف بها يا اضافه بهايي  گونه ، هيچ فصل  واحد اين  هاي قيمت  به .3

 گيرد. نمي  )، تعلق است  ياد شده  صراحتبه   كه  آنچه  استثنايبه (  خاكي  عمليات
 شوند: مي  بندي زير طبقه  صورتبه ها،  زمين  انواعدر اين فصل  .4
 مقدور نباشد.  سهولت به  كار  انجام  فرو رود كه  در آن  حديبه خود   طبيعي  كار با وزن  وسايل  هستند كه  هايي ، زمين لجني  هاي زمين .1ـ4
  استفاده  بدون،  مشابه  يا وسايل  اسب  قوه 150  بولدوزر تا قدرت  وسيلهبه ها،  در آن  عمليات  انجام  هستند كه  هايي ، زمين نرم  هاي زمين .2ـ4

 . است  از ريپر عملي
  ، با استفاده مشابه  يا وسايل  اسب  قوه 300  بولدوزر تا قدرت  وسيلهبه ها،  در آن  عمليات  انجام  هستند كه  هايي ، زمين سخت  هاي زمين .3ـ4

 . است  از ريپر عملي
  آالت از ماشين  باشد، يا استفاده  ضروري  مواد سوزا و منفجره  مصرفها،  آن  كندن  براي  هستند كه  هايي ، زمين سنگي  هاي زمين .4ـ4

 باشد.  ، الزامي اسب  قوه 300از   بيش  ، مانند بولدوزر با قدرت سنگين
 شود. مي  كارفرما انجام  مشاور و تصويب  با تاييد مهندس  زمين  بندي طبقه .5
، بر  آن  و هزينه  كارفرما انجام  با تصويب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور كار مهندس  بق، طمتر سانتي 10در حد   نباتي  هاي خاك  برداشت .6

 شود. مي  ، پرداخت نرم  در زمين  خاكبرداري  رديف  اساس
،  ماشين  عمليات  شعاع  محدوديت  علت به  شود،  ، در گود انجام آن  مشابه  با بولدوزر يا وسيله يا گودبرداري  خاكبرداري  كه  در مواردي .7

  محلي به  شود. گود مي  ، پرداخت030402و  030401  هاي رديف  بهاي  گود، اضافه  خارجبه   از خاكبرداري  مواد حاصل  انتقال  و صعوبت
  آن  متوسط  و عمق  تهقرار گرف  طبيعي  تر از تراز زمين پايين  جهت  ، از همه نهايي  رقومبه   و رسيدن  از خاكبرداري  پس  شود كه مي  اتالق

 نباشد. متر سانتي 60كمتر از 
از   مورد با استفاده  شوند، بر حسب  ، كنده آن  مشابه  يا وسيله  مكانيكي  بايد با بيلبه علت محدوديت فضاي كار   كه  هايي كانال و ها پي .8

 شوند. ، برآورد مي030503تا  030501  هاي رديف
 منظور شده است.  030504عملكرد چكش هيدروليكي، مانند، بيل مكانيكي، در بهاي رديف .  هزينه وسيله مناسب براي 9
  هاي در نقشه  باشد كه  الزم  سازي و پي  كني گود يا پي  ديواره  بين  اي ديوارها، فاصله  و احداث  سازي پي  اجراي  براي  كه  در مواردي .10

  كني يا پي  ابعاد گودبرداريبه و   مشاور تعيين  و تاييد مهندس  كار، با تشخيص  ر حد نياز اجرايد  فاصله  ، اين است  نشده  بيني پيش اجرايي
  و بهاي  شده  كوبيده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  مورد قبول  بايد با مصالح  عمليات  ، بعد از اتمام اضافي  فاصله  اين شود. مي  اضافه

 شود.  پرداخت  مربوط  هاي رديف  طبق  آن
مجدد و   شود، پر كردن  و دستور كارها انجام  اجرايي  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بيش  كني و كانال  كني ، پي خاكبرداري  چنانچه .11

  وجهي  بابت  و از اين  ستپيمانكار ا  عهدهبه مشاور،   مهندس  قبول  قابل  با كيفيت  با مصالح  اضافي  هاي قسمت  كوبيدن  لزوم  در صورت
 نخواهد شد.  پرداخت
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 : زير است  شرحبه ،  خاك  حمل  هزينه  پرداخت  نحوه .12
  حمل  كه  خاكي  يا خاكريزها، حجم  كارگاه  خارجبه   كني و كانال  ، گودبرداري كني ، پي از خاكبرداري  حاصل  هاي خاك  در مورد حمل .1ـ12
و   است  ها منظور شده ، در قيمت يا تورم  حجم  افزايشبه   مربوط  هاي شود و هزينه مي  محاسبه  شده  كنده  محل  هاي اندازه  شود، طبق مي

  مصرف  شوند، عدم  ، بايد در خاكريزها مصرف از موارد ياد شده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد. تمام  عملبه   بابت  از اين  ديگري  پرداخت
  مجلس صورت  كارفرما و تنظيم  مشاور و تصويب  پيشنهاد مهندسبه   ، منوط كارگاه  خارجبه ها  آن  زها يا حملها در خاكري خاك  اين

 . است  اجرايي
  شود، برابر حجم مي  حمل  كه  خاكي  خاكريزها، حجم  ) براي كارگاه  يا خارج  (داخل  قرضه  از محل  شده  تهيه  هاي در مورد خاك .2ـ12

هاي خاكبرداري در اين  هاي رديف شود. هزينه تهيه خاك از محل قرضه از قيمت پس از كوبيدن در نظر گرفته مي  مصرف  محل  هاي اندازه
 گيرد. شود. براي برداشتن خاك رويه نامناسب پرداختي صورت نمي ميفصل استفاده 

مواد،   از نظر نوع  يكسان  در شرايط  كني يا كانال  ، گودبرداري كني ، پي خاكبرداري  در خاكريز از محل  مصرفي  هاي در مورد خاك .3ـ12
 خواهد بود.  حمل  بهاي  و پرداخت  محاسبه  ، مالك خاكريز و خاكبرداري  مركز ثقل  بين  فاصله  كوتاهترين

جابجا   كارگاه  شود يا در داخل مي  حمل  كارگاه  خارجبه   ها و مواد زايد كه خاك  ، براي فصل  در اين  شده  درج  حمل  هاي رديف .13
نخواهد   صورت  مجدد پرداختي  ندازيو بارا  )، بارگيري (دپو كردن  انباشتن  ديگر براي  عبارتبه شود.  مي  بار پرداخت  شود، تنها يك مي

  با پيشنهاد مهندس  اضافي  و حمل  ناپذير باشد، بارگيري  مجدد اجتناب  كار، حمل  و موقعيت  ضرورت  بر حسب  چنانچه  . ولي گرفت
 شود. مي  پرداخت  مربوط  هاي ، از رديف اجرايي  مجلس صورت  كارفرما، بر اساس  مشاور و تصويب

 85  شود، براي  برداشته متر سانتي 15بستر خاكريز تا   نباتي  خاك  كه  يا در حالتي  شده  كوبيده  طبيعي  در زمين  جانشين  خاك  ضخامت .14
 95  و براي متر سانتي 5،  اشو اصالحي  روشبه   درصد كوبيدگي 90  ، برايمتر سانتي 3، برابر  اشو اصالحي  روشبه   درصد كوبيدگي
شود. مازاد بر اعداد  مي  ، پرداخت شده  برداشت  هاي بر پروفيل  و اضافه  تعيين متر سانتي 7،  اشو اصالحي  روشبه و بيشتر   درصد كوبيدگي

 60باشد،  متر سانتي 15از بستر خاكريز بيشتر از   شده  برداشته  نباتي  گيرد. اگر خاك نمي  صورت  پرداختي  موردي  ، در هيچ شده  تعيين
 شود. مي  محاسبه  پيشگفته  هاي زهدرصد اندا

به   ، كسر بهايي030904تا  030901  هاي رديفبه   باشد، نسبت متر سانتي 15بيشتر از   خاكريزي  قشرهاي  ضخامت  كه  در صورتي .15
 25  خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 10شود،   تعيين متر سانتي 20  خاكريزي  قشرهاي  شود: اگر ضخامت زير منظور مي  شرح
  خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 30شود،   تعيين متر سانتي 30  خاكريزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 20شود،   تعيين متر سانتي
 . مربوط  درصد رديف 40شود،   تعيين متر سانتي 30از   بيش
  مهندس  بستر، توسط  منظور تحكيمبه   مصالح  و جايگزيني  داشتبر  و ميزان  اجرا، نوع  مورد، نحوه  ، بر حسب لجني  هاي در زمين .16

مشاور   بستر با حضور مهندس  از تحكيم  ، پس ياد شده  اجرايي  شود. عمليات مي  اجرا گذاشتهبه كارفرما   از تصويب  مشاور پيشنهاد و پس
 گيرد. ر ميقرا  پرداخت  از تاييد كارفرما، مالك  و پس  شده  مجلس و پيمانكار صورت

 . است  شده  بيني ها پيش ، در قيمت خاكي  عمليات  مصرفي  آب  و حمل  تهيه  بهاي .17
  تصويب  ، در صورت030404و  030403  هاي رديف  متر، موضوع 50متر تا  20از   بيش  فاصلهبه   از خاكبرداري  مواد حاصل  حمل .18

  جلسه  صورت  از تنظيم  ، پس ياد شده  هاي از رديف  هر يك  بهاي  شود و اضافه مي  اممشاور انج  دستور كار مهندس  كارفرما، بر اساس
 . نيست  پرداخت  ، قابل030404و  030403  هاي ، رديف030701  رديف  با پرداخت .شود مي  پرداخت  اجرايي

هاي  يا ساخته نشده انجام شود، به رديف هاي شني و ، در راه030705تا  030703هاي  موضوع رديف  خاك  حمل  كه  . در صورتي19
 شود. اعمال مي 30/1و  15/1هاي  هاي آسفالتي، به ترتيب ضريب حمل مصالح در راه

  جلسه صورت  تنظيم  مستلزم  آن  و پرداخت  اجراست  مشاور قابل  ، با دستور كار مهندس031005و  031004، 031002  هاي رديف .20
 . ور استمشا  ، با مهندس آن  انجام
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  تهيه  گيرد، هنگام مي  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل  ، ارزش عوارض  عنوانبه   هايي ، هزينه بادي  ماسه  برداشت  براي  كه  هايي در محل .21
  اين  بيني پيش  عدم  ر صورتشود. د منظور مي  ياد شده  هزينه  جبران  ، براي031101  رديفبه اضافه بها   صورتبه   داري ستاره  برآورد، رديف

  پيمانكار، عوارض  پيشنهاد قيمت  ارائه  بعد از تاريخ  نخواهد شد، چنانچه  انجام 031101  بر رديف  عالوه  پرداختي  اضافه بها، هيچگونه
 شود. مي  داختمشاور و كارفرما پر  از تاييد مهندس  پس  مربوط  هاي يابد، هزينه  افزايش  آن  شود يا ميزان  جديد وضع

در   شده  مصرف  ديناميت  مقدار كيلوگرم  تقسيم  ، از حاصل030201  از رديف  پرداخت  قابل  سنگي  خاكبرداري  حجمحداكثر  .22
و در  ،آيد مي  دست  به 25/0عدد   باشد) به  رسيده  ذيربط  مسئوالن  امضاي  به  كه  مصرف  جلسه  صورت  (طبق  سنگي  هاي خاكبرداري

 550گرم،  300آنفو،  به ترتيب معادل  -صورت استفاده از هركيلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، امواليت كارتريجي، بوستر پنتوليتي و آل 
، و شود  پرداخت 030105   مذكور، بايد از رديف  مازاد بر حجم شود. گرم ديناميت محاسبه مي 700گرم و  1800گرم،   1000گرم، 

) با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذكور، بيشتر از 030201سبه شده براي خاكبرداري سنگي (رديف كه حجم محا درصورتي
 حجم ترانشه سنگي طبق نقشه و پروفيل باشد، حجم خاكبرداري سنگي طبق نقشه و پروفيل مالك عمل خواهد بود.

تاسيسات خاص، امكان انفجار به صورت معمول وجود نداشته در صورتي كه به دليل مجاورت بخشي از عمليات خاكبرداري با  .23
باشد و طبق دستور مهندس مشاور و تاييد كارفرما الزم باشد كه انفجار با محدوديت (انفجار آرام) انجام شود، براي آن حجم از عمليات 

 شود. ، اضافه مي030201درصد به بهاي رديف  30
اي باشد كه طبق تشخيص مهندس مشاور و تاييد كارفرما،  با مواد انفجاري، شرايط به گونهچنانچه در عمليات خاكبرداري در سنگ  .24

 نتوان از مواد انفجاري براي خاكبرداري استفاده نمود و اجباراً از چكش هيدروليكي استفاده شود، براي آن بخش از عمليات كه الزاماً از
 شود. پرداخت مي 030202چكش هيدروليكي استفاده شده، بهاي آن از رديف 

هاي مهار تنيده يا ناتنيده براي پايدارسازي ديواره  منظور اجراي عمليات مهار به روشبه زني  چال 031202و  031201هاي  . رديف25
 رود. كار ميبه خاكي 

با تاييد مهندس مشاور در  . در صورت نياز به استفاده از لوله جدار يا عمليات تزريق و حفاري مجدد براي مقابله با ريزش ديواره چال26
يا  031201هاي  درصد حسب مورد به رديف 50ميزان  به  درصد و در مورد عمليات تزريق و حفاري مجدد 15مورد لوله جدار به ميزان 

 باشد. قابل پرداخت مي 031202
دقيق طرح تحكيم ديواره خاكي صورت زني به منظور اجراي عمليات مهار آزمون (مهار قرباني) كه به منظور شناخت و ت . هزينه چال27
 هاي مربوط قابل پرداخت است. گيرد، با تاييد مهندس مشاور حسب مورد از رديف مي
درصد به هزينه عمليات  15ميزان به هاي خاكي كه زير تراز آبهاي زيرزميني واقع شده،  . بابت صعوبت اجراي عمليات تحكيم ديواره28
 باشد.   اييد مهندس مشاور قابل پرداخت ميزني، كشش مهار و تزريق با ت چال
زني، كشش مهار و تزريق منوط به منظور داشتن  هاي خاكي مشتمل بر عمليات چال هاي پايدارسازي و تحكيم ديواره . پرداخت هزينه29

ات ژئوتكنيك، در حين باشد و در صورت عدم درج در برآورد اجراي پروژه و يا بدون مطالع بهاي منضم به پيمان مي در برآورد فهرست
 باشد. عمليات اجرايي قابل پرداخت نمي



  با ماشین  خاک  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣ابنیه سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  

 
 

 

٢٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣٣۵  
، به شخم زدن هر انی نوع زمین غیرسنگ با وسیله م

 متر. سانت ١۵عمق تا 
٠٣٠١٠١ 

  
عب ٢٧,٠٠٠  مترم

، لجن برداری در زمین انی های لجن با هر وسیله م
متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه ٢٠حمل مواد تا فاصله 

 آن.

٠٣٠١٠٢ 

  
عب ٢٨٠,۴  مترم

های نرم با هر وسیله برداری یا گودبرداری در زمین خاک
، حمل مواد حاصل از خاک انی ٢٠برداری تا فاصله  م

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠٣ 

  
عب ٩,٠۵٠  مترم

های سخت با هر وسیله برداری یا گودبرداری در زمین خاک
، حمل مواد حاصل از خاک انی ٢٠فاصله برداری تا  م

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠۴ 

  
عب ۴٢,٧٠٠  مترم

های سنگ با هر وسیله برداری یا گودبرداری در زمین خاک
، حمل مواد حاصل از خاک انی ٢٠برداری تا فاصله  م

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠۵ 

  

عب ۵٠٠,۵٨  مترم

های سنگ با هر وسیله گودبرداری در زمینبرداری یا  خاک
انی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از م

متر از مرکز ثقل برداشت و توده ٢٠برداری تا فاصله  خاک
 کردن آن.

٠٣٠٢٠١ 

  
عب ٩٠,١٠٠  مترم

های سنگ با استفاده از برداری یا گودبرداری در زمین خاک
، حمل مواد ش هیدرولی برداری تا حاصل از خاک چ

 متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن. ٢٠فاصله 

٠٣٠٢٠٢ 

  
عب   مترم

های سنگ بدون برداری یا گودبرداری در زمین خاک
استفاده از مواد سوزا، ول با استفاده از مواد منبسط شونده.

٠٣٠٢٠٣ 

 ٠٣٠٣٠١ ها. ترانشه رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروان و کف مترمربع ١,٩۶٠  

  

عب ١,٧۴٠  مترم

،٠٣٠٢٠١و  ٠٣٠١٠۵تا  ٠٣٠١٠٣های  اضافه بها به  ردیف
برداری در گود انجام شود و نسبت در صورت که خاک

تر یا ترین بعد گود، کوچ ارتفاع متوسط گود به کوچ
 باشد. ٠٫٠١و بزرگتر یا مساوی عدد  ٠٫٠٢مساوی عدد 

٠٣٠۴٠١ 

  

عب ٢,٨٩٠  مترم

،٠٣٠٢٠١و  ٠٣٠١٠۵تا  ٠٣٠١٠٣های  اضافه بها به ردیف
برداری در گود انجام شود و نسبت در صورت که خاک

ترین بعد گود، بزرگتر از عدد ارتفاع متوسط گود به  کوچ
 باشد. ٠٫٠٢

٠٣٠۴٠٢ 

عب ٨,٢۴٠    مترم
، هرگاه فاصله حمل بیش از٠٣٠١٠٢اضافه بها به  ردیف 

 باشد. متر ۵٠متر و حداکثر  ٢٠
٠٣٠۴٠٣ 



  با ماشین  خاک  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣ابنیه سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  

 
 

 

٢٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ٢,٨٨٠    مترم
،٠٣٠٢٠١و  ٠٣٠١٠۵تا  ٠٣٠١٠٣های  ردیف اضافه بها به 

 متر باشد. ۵٠متر و حداکثر  ٢٠هرگاه فاصله حمل بیش از 
٠٣٠۴٠۴ 

  
عب ۶٠٠,١٢  مترم

، کانال پی انی در زمین کن های نرم، تا کن با وسیله م
های کنارمحلمتر و ریختن خاک کنده شده در  ٢عمق 

 مربوط.

٠٣٠۵٠١ 

  
عب ١٩,٧٠٠  مترم

، کانال پی انی در زمین کن های سخت، کن با وسیله م
های متر و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل ٢تاعمق 
 مربوط.

٠٣٠۵٠٢ 

  
عب ٣٧,٨٠٠  مترم

، کانال پی انی در زمین کن های لجن تا کن با وسیله م
متر ٢٠مواد کنده شده تا فاصله متر و حمل و تخلیه  ٢عمق 

 از مرکز ثقل برداشت.

٠٣٠۵٠٣ 

  
عب ۵٠٠,١٧٩  مترم

، کانال پی ش هیدرولی در زمین کن های سنگ کن با چ
٢٠متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله  ٢تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت.

٠٣٠۵٠۴ 

  

عب ۶٢٠,٢  مترم

، هرگاه عمق٠٣٠۵٠۴تا  ٠٣٠۵٠١های  اضافه بها به  ردیف
متر باشد، برای حجم خاک واقع شده ٢پی و کانال بیش از 

متر، ۵تا  ۴متر، دوبار،  ۴تا  ٣متر، ی بار  ٣تا  ٢در عمق 
 های بیشتر. سه بار و به  همین ترتیب برای عمق

٠٣٠۶٠١ 

  
عب ۴٠٠,٢١  مترم

،٠٣٠۵٠۴و  ٠٣٠۵٠٢، ٠٣٠۵٠١های  ردیف اضافه بها به 
، کانال هرگاه پی کن زیر تراز آب زیرزمین انجام شود و کن

ش با تلمبه موتوری الزام باشد.  آب

٠٣٠۶٠٢ 

  
عب ٩,١۶٠  مترم

های توده بارگیری مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
ر انی دی شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله م

 تخلیه آن.متری مرکز ثقل برداشت و  ١٠٠تا فاصله 

٠٣٠٧٠١ 

  

عب ٧٩٠  مترم

های توده شده، حمل مواد حاصل از عملیات خاک یا خاک
متر باشد، به ۵٠٠متر تا  ١٠٠وقت که فاصله حمل بیش از 

متر به ١٠٠متر اول. کسر  ١٠٠متر مازاد بر ١٠٠ازای هر 
 شود. تناسب محاسبه م

٠٣٠٧٠٢ 

  

٣,٨٢٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

های توده شده، از عملیات خاک یا خاک حمل مواد حاصل
کیلومتر باشد، ١٠متر تا  ۵٠٠وقت که فاصله حمل بیش از
های متر اول، برای راه ۵٠٠برای هر کیلومتر مازاد بر 

آسفالت (کسر کیلومتر به  نسبت قیمت ی کیلومتر
 شود). محاسبه م

٠٣٠٧٠٣ 



  با ماشین  خاک  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣ابنیه سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  

 
 

 

٢۴  
 

 

       
بهای کل 
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

٣,۴٨٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

های توده شده، عملیات خاک یا خاکحمل مواد حاصل از 
کیلومتر ٣٠کیلومتر تا  ١٠وقت که فاصله حمل بیش از 

های کیلومتر، برای راه ١٠باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر 
آسفالت (کسر کیلومتر، به  نسبت قیمت ی کیلومتر

 شود). محاسبه م

٠٣٠٧٠۴ 

  

٢,٨۴٠ 
عب    -مترم
 کیلومتر

های توده شده، عملیات خاک یا خاکحمل مواد حاصل از 
کیلومتر باشد، برای هر ٣٠وقت که فاصله حمل بیش از 

های آسفالت (کسر کیلومتر، برای راه ٣٠کیلومتر مازاد بر 
 شود). نسبت قیمت ی کیلومتر محاسبه م کیلومتر، به 

٠٣٠٧٠۵ 

.تسطیح بسترخاکریزها با گریدر یا سایر وسایل  مترمربع ٢۵٠   انی  ٠٣٠٨٠١ م

  
 مترمربع ٨٨۵

ها و مانند پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
درصد به  روش ٨۵متر با تراکم  سانت ١۵ها، تا عمق  آن

.  آشو اصالح

٠٣٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ١,١۴٠

ها و مانند پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
درصد به روش ٩٠با تراکم متر  سانت ١۵ها، تا عمق  آن

.  آشو اصالح

٠٣٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ١,٣٩٠

ها و مانند آب پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه
درصد به  روش ٩۵متر با تراکم  سانت ١۵ها، تا عمق  آن

.  آشو اصالح

٠٣٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٢,٠۵٠

پاش و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند آب
درصد به  روش ١٠٠متر با تراکم  سانت ١۵ها، تاعمق  آن

.  آشو اصالح

٠٣٠٨٠۵ 

  

عب ١٠,٩٠٠  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش
درصد کوبیدگ به ٨۵قشرهای خاکریزی و توونان، با 

، وقت که ضخامت قشرهای خاکریزی روش آشو اصالح
 متر باشد. سانت ١۵پس از کوبیده شدن حداکثر 

٠٣٠٩٠١ 

  

عب ۶٠٠,١٢  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش
درصد کوبیدگ به ٩٠قشرهای خاکریزی و توونان، با 

، وقت که ضخامت قشرهای خاکریزی روش آشو اصالح
 متر باشد. سانت ١۵پس از کوبیده شدن حداکثر 

٠٣٠٩٠٢ 

  

عب ٣٠٠,١۴  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن پخش، آب پاش
درصد کوبیدگ به ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با 

، وقت که ضخامت قشرهای خاکریزی روش آشو اصالح
 متر باشد. سانت ١۵پس از کوبیده شدن حداکثر 

٠٣٠٩٠٣ 



  با ماشین  خاک  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩٣ابنیه سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  

 
 

 

٢۵  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

عب ١٨,٧٠٠  مترم

، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و  پخش، آب کوبیدنپاش
درصد کوبیدگ ١٠٠قشرهای خاکریزی و توونان، با 

، وقت که ضخامت قشرهای به  روش آشو اصالح
 متر باشد. سانت ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

٠٣٠٩٠۴ 

  
  

یم زمین ای به روش تراکم دینامی های ماسه تح
)Dynamic Compactionهمراه با افزودن خاک ،(

 مناسب.

٠٣٠٩٠۵ 

عب ۴٧٠,٢    مترم
ها، گودها و ها یا مصالح سنگ موجود کنار پی ریختن خاک

 ها. ها، گودها و کانال ها، به درون پی کانال
٠٣١٠٠١ 

  
عب ٢٠,٩٠٠  مترم

تهیه خاک مناسب از خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل
متر و باراندازی در ۵٠٠کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله 

 محل مصرف.

٠٣١٠٠٢ 

عب ٣,٣۶٠    مترم
اختالط دو یا چند نوع مصالح، به  منظور ساختن بدنه راه و

 سایر کارهای مشابه آن.
٠٣١٠٠٣ 

عب ٢,٠۵٠    مترم
های نبات ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در پخش خاک

 های مورد نظر. محل
٠٣١٠٠۴ 

عب ۴۶٠,١    مترم
های تعیین محلپخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در 

 شده با هرضخامت دپو شود.
٠٣١٠٠۵ 

عب ٢١,٢٠٠    مترم
۵٠٠تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا فاصله 

 متر و باراندازی درمحل مصرف.
٠٣١١٠١ 

عب ٢٣,٩٠٠    مترم
پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای

 ساختمان بدنه راه و محوطه.
٠٣١١٠٢ 

عب ٩٠٠,١۶    مترم
یم بستر راه و پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تح

 محوطه.
٠٣١١٠٣ 

 متر طول ٢١٠,٠٠٠  
متر در هر نوع خاک به هر طول و میل ٨۶چال زن تا قطر 

 درجه نسبت به سطح افق. ٢٠زاویه تا 
٠٣١٢٠١ 

 متر طول ٢٧,٠٠٠  
خاک به متر و بیشتر در هر نوع میل ٨۶چال زن به قطر 

 درجه نسبت به سطح افق. ٢٠هر طول و زاویه تا 
٠٣١٢٠٢ 

  
 درصد -٠٫۵

برای حفاری ٠٣١٢٠٢و  ٠٣١٢٠١کسربها به ردیف های 
درجه ۶٠درجه نسبت به سطح افق تا  ٢٠با زاویه بیشتر از 
 به ازای هر درجه.

٠٣١٢٠٣ 



  با سنگ  بنایی  . عملیات چهارم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٢۶  
 

 

  با سنگ  بنایی  . عملیات چهارم  فصل
 
  مقدمه 

 
 باشد.  شده  نما چيده  صورتبه   گيرد كه مي  از ديوار تعلق  سطحيبه ، تنها  سنگي  ديوارهاي  نماسازي  بهاي  و اضافه  نماسازي  هاي رديف .1
شود و  مي  پرداخت  مربوط  هاي نما، از رديف  هاي سنگ  نمودن  با محسوب  سنگي  بنايي  نمادار، حجم  سنگي  بنايي  در عمليات .2

 شود. مي  پرداخت  مورد جداگانه  نيز، بر حسب  سنگي  نماسازي  بهاي  اضافه  هاي رديف
  نما، بر حسب  سطح  كار براي  انجام  هاي هزينه  شود، تمام مي  كار انجام  كار جدا از پشت  روي  نما چيني  كه  سنگي  هاي در نماسازي .3

 شود. مي  پرداخت  نماسازي  ، براي040401و  040301  هاي مورد از رديف
 شود. مي  محاسبه  تراش  مرئي  سطوح  بر اساس  ساختمان  ازاره  دو تيشه  هاي سنگ  سطح .4
 شود. مي  درز محاسبه  وجه  يك  مقطع  سطح  ، بر حسب040309  رديف  بهاي .5
  منحني  صورتبه   سنگ  نماي  تراش  ، هزينه رديف  شود. در اين مي  پرداخت 040308  نيز از رديف  قوسي  هاي طاق  بهاي  اضافه .6

 . است  نشده  بيني پيش
 به   با توجه  پروژه  اجراي  از منطقه(چنانچه در اسناد و مدارك پيمان، معدن بخصوصي ذكر نشده باشد)   فصل  در اين  مصرفي  سنگ .7

 شود. مي  مشاور تعيين  مهندس  توسط  آن  و رنگ  شود و نوع مي  تهيه  فني  مشخصات
  واحد حجم  يك  يعني 1:6  مالت  مثال  . براي است  حجمي  نسبت  يا آهك  و سيمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .8

، در )1-1(  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم  صورتبه   ياد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  در مقابل  سيمان
 . است  آمده  فهرست  اين  لياتك
هاي بزرگ مربوط  هاي مورد استفاده در اين فصل در حدي هستند كه با نيروي يك نفر كارگر قابل جابجايي باشند و سنگ اندازه سنگ .9

 باشند. هاي اين فصل نمي به اسكله سازي مشمول رديف
 باشد. مي» ديوارهاي سنگي«با عنوان  90شماره  هاي مصرفي در اين فصل بر اساس نشريه . تعاريف و مشخصات سنگ10
 گيرد. كيلومتر تعلق نمي 30حمل باالي  040506تا  040501هاي  رديفمصالح سنگي .  به 11
 



 با سنگ  بنایی  . عملیاتچهارمفصل
 ۱۳۹۳فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ۰۴۰۱۰۱ سنگ چینی درکف ساختمان (بلوکاژ) با سنگ قلوه. مترمکعب ۲۱۵,۵۰۰  

 ۰۴۰۱۰۲ سنگ چینی درکف ساختمان (بلوکاژ) با سنگ الشه. مترمکعب ۳۹۶,۰۰۰  

 ۰۴۰۱۰۳ ها(درناژ) با سنگ قلوه.ریزی پشت دیوارها و پیسنگ  مترمکعب ۱۸۶,۰۰۰  

 ۰۴۰۱۰۴ .الشهها (درناژ) با سنگسنگ ریزی پشت دیوارها و پی مترمکعب ۳۲۵,۵۰۰  

 مترمکعب ۷۰۲,۵۰۰  
تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با توری گالوانیزه

 و سنگ قلوه.
۰۴۰۱۰۵ 

 مترمکعب ۸۸۶,۰۰۰  
تورسنگ (گابیون) با توری گالوانیزهتهیه، ساخت و نصب 

 و سنگ الشه.
۰۴۰۱۰۶ 

 ۰۴۰۲۰۱ در پی.۱:۳بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه آهک مترمکعب ۶۹۴,۰۰۰  

 ۰۴۰۲۰۲ در پی.۱:۲:۸بنایی با سنگ الشه و مالت باتارد مترمکعب ۷۲۰,۰۰۰  

 ۰۴۰۲۰۳ پی.در۱:۶بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان مترمکعب ۶۸۸,۰۰۰  

 مترمکعب ۷۸۷,۰۰۰  
در دیوارها و۱:۳بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه آهک

 هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل
۰۴۰۲۰۴ 

 مترمکعب ۸۱۳,۰۰۰  
، در دیوارها و۱:۲:۸بنایی با سنگ الشه و مالت باتارد

 هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل
۰۴۰۲۰۵ 

 مترمکعب ۷۸۱,۰۰۰  
در دیوارها و۱:۶بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان

 هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل
۰۴۰۲۰۶ 

 ۰۴۰۲۰۷ .۱:۶سنگ قلوه غرقاب در مالت ماسه سیمان مترمکعب ۳۸۳,۵۰۰  

 ۰۴۰۲۰۸ .۱:۶سنگ الشه غرقاب در مالت ماسه سیمان مترمکعب ۵۶۳,۵۰۰  

 مترمربع ۲۱۴,۰۰۰  
۱:۶نماسازی باسنگ قلوه رودخانه، با مالت ماسه سیمان

 به انضمام بندکشی.
۰۴۰۳۰۱ 

  
 مترمربع ۷۴,۳۰۰

های بنایی با سنگ الشه، دراضافه بهای نماسازی به  ردیف
شکل موزاییکی صورت نما و به صورتی که، سنگ الشه به 

 اجرا شود.

۰۴۰۳۰۲ 

  
 مترمربع ۹۰,۰۰۰

های بنایی با سنگ الشه، دربهای نماسازی به  ردیفاضافه 
شکل موزاییکی صورت نما و به صورتی که، سنگ الشه به 

 درز شده اجرا شود.

۰۴۰۳۰۳ 

 مترمربع ۱۱۶,۰۰۰  
های بنایی با سنگ الشه، برای نماسازی اضافه بها به  ردیف

 با سنگ بادبر.
۰۴۰۳۰۴ 

 مترمربع ۱۵۵,۵۰۰  
های بنایی با سنگ الشه، برای نماسازی ردیفاضافه بها به  

 با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رج.
۰۴۰۳۰۵ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,١٨۶  
های بنایی با سنگ الشه، برای نماسازی اضافه بها به  ردیف

 ها. با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در تمام رج
٠۴٠٣٠۶ 

  
عب ۶٢,٨٠٠  مترم

، هرگاه عملیات بنایی پایینهای  اضافه بها به  بنایی سنگ
تر از تراز آب زیرزمین انجام شود و تخلیه آب با تلمبه

 موتوری در حین اجرای عملیات الزام باشد.

٠۴٠٣٠٧ 

عب ٩۵,۵٠٠    مترم
اضافه بها به  هر نوع عملیات بنایی سنگ خارج از پی، در

 صورت که در انحنا، انجام شود.
٠۴٠٣٠٨ 

 مترمربع ۶٠٠,٩١  
های سنگ با تمام عملیات الزم تعبیه درز انقطاع در بنایی

ل.  و به  هر ش
٠۴٠٣٠٩ 

 مترمربع ٠٠٠,٣٣۶  
تهیه و نصب سنگ دو تیشه ریشه دار الشتر یا مشابه آن در

 .١:۶ازاره ساختمان، با مالت ماسه سیمان 
٠۴٠۴٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١٧۶  
١٠متوسط بنایی فرش کف با سنگ الشه، با ضخامت 

 .١:۶متر با مالت ماسه سیمان   سانت
٠۴٠۴٠٢ 

عب ٢۴٩,٠٠٠    مترم
ش طبق مشخصات و به  کاربردن آن در تهیه مصالح زه

ش  ها. زه
٠۴٠۵٠١ 

  

عب ٠٠٠,٢٧۵  مترم

تهیه، حمل و ریختن ماسه شسته رودخانه در داخل
ها، روی ها، کف ساختمان ها و لوله ها، اطراف پی کانال
ری که الزم باشد، معابر، محوطه ها بام ها و یا هر محل دی
 های الزم. ها در ضخامت انضمام پخش و تسطیح آن به 

٠۴٠۵٠٢ 

  

عب ۵٠٠,٢٠١  مترم

ها، تهیه، حمل و ریختن ماسه کف (خاکدار) در داخل کانال
ها و ها، معابر، محوطه ها، کف ساختمان ها و لوله اطراف پی

ری که الزم باشد، به انضمام پخش و یا هر محل دی
 های الزم. ها در ضخامت تسطیح آن

٠۴٠۵٠٣ 

  

عب ٠٠٠,٢١۶  مترم

ها، اطراف تهیه، حمل و ریختن شن طبیع در داخل کانال
ها یا هر ها، معابر محوطه ها، کف ساختمان ها و لوله پی

ری که الزم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن ها محل دی
 های الزم. در ضخامت

٠۴٠۵٠۴ 

  
عب ٢١٨,٠٠٠  مترم

ها و یا هر تهیه، حمل و ریختن شن نقل در معابر، محوطه
ری که الزم باشد، به  انضمام پخش و تسطیح محل دی

 های الزم. ها در ضخامت آن

٠۴٠۵٠۵ 

  

عب ۵٠٠,٢٠١  مترم

ها، اطراف تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال
ها، معابر، ها، روی بام ساختمانها کف  ها و لوله پی

ری که الزم باشد، به  انضمام محوطه ها و یاهر محل دی
 های الزم. ها در ضخامت پخش و تسطیح آن

٠۴٠۵٠۶ 
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  چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 
  مقدمه 

 
كار يا در   اجراي  شرايط  الزام  برآورد شود، در صورت  فلزي  بندي قالب  فصل  هاي از رديف  ها بايد با استفاده بندي قالب  تمام  هزينه .1

 شود. مي  استفاده  چوبي  كارفرما از قالب  شود، با تصويب  استفاده  چوبي  بايد از قالب  كه  است  الزم  اي ويژه  مشخصات  كه  مواردي
  هاي چوب  از اينكه  ، اعم روسي  چوب به   معروف  وارداتي  كاج  . چوب است  آن  يا مشابه  روسي  هاي ، چوب نراد خارجي  منظور از تخته .2

 شود. مي  ناميده  نراد خارجي  ، تخته است  روسي  چوب  ها شبيه آن  كاج  چوب  باشد كه  يا ساير كشورهايي  كشور روسيه  محصول  ياد شده
 گيرد. قرار مي  محاسبه  ، مالك است  با قالب  در تماس  كه  شده  ريخته  بتن  ها، سطوح بندي قالب  گيري در اندازه .3
 . ير استز  شرحبه ،  شده  مشخص  فصل  اين  هاي در رديف  ، كه منظور از ارتفاع .4
  گيرد و در طبقات قرار مي  آن  ديوار روي  كه  پي  روي  رقومبه   ديوار نسبت  متوسط  ، ارتفاع پي  روي  اول  در مورد ديوار در طبقه .1ـ4

 . طبقه  همان  كفبه   ديوار نسبت  متوسط  ، ارتفاع بعدي
 . تير و دال  زيرين  تا سطح  بندي قالب  هاي شمع  يپا  قرارگرفتن  متوسط  )، ارتفاع (تاوه  در مورد تير و دال .2ـ4
 . است  شده  كار در نظر گرفته  كامل  و اجراي  قالب  و بازكردن  بست بند، چوب  پشت  هاي ، هزينه فصل  اين  هاي در رديف .5
و يا   يا مايل  يا قائم  افقي  صورتبه دو،   از آن  يا مخلوطي  يا چوبي  فلزي  از قطعات  اي ، مجموعه فصل  در اين  بست منظور از چوب .6

 شود. مي  كار بردهبه ها،  گاه يا ساير تكيه  زمينبه   از قالب  ريزي از بتن  ناشي  نيروهاي  و انتقال  قالب  نگهداري  براي  كه  است  قوسي
  يكديگر و تقويتبه   قالب  قطعات  اتصال  ها براي از آن  كه  است  و يا قوسي  يا مايل  ، قائم افقي  چهارتراش  بند، قطعات منظور از پشت .7
 و فلز باشد.  از چوب  يا تركيبي  فلزي  ، قطعات چهارتراش  جايبه تواند  شود و مي مي  ها، استفاده آن
 باشد.  حكمي  صورتبه ،  ابعاد و طرز قرارگرفتن  از لحاظ  بندي قالب  هاي تخته  شود كه مي  اطالق  بتني  (اكسپوز)، به  نمايان  بتن .8
اي اجرا  هايي كه به صورت طبقه (در سازه   است  و يا تيري  ديوار، ستون  ، جدار خارجي050801  در رديف  منظور از جدار خارجي .9
  پناه ، جان موقت  يا فلزي  چوبي  ، مانند بالكن اي ويژه  ، تمهيدات آن  بندي قالب  دارد و براي  باز ارتباط  فضاي  به  آن  سوي  يك  كهشوند)  مي

 د.شو مي  انجام  كار در آن  كه  است  اي طبقه  ها، تراز كف سازه  نوع  اين  ارتفاع  محاسبه  مورد نياز باشد. مبناي  ديگري  هاي حل يا راه  مناسب
 گيرد. مي  تعلق  ياد شده  هاي سازه  خارجي  سطوح  بندي قالب به   اضافه بها فقط  اين
، مورد  با فشار بتن  مقابله  براي  كه  است  و واشر و مهره  دو سر رزوه  و ميله  يا پالستيكي  فلزي نگهدار در ديوارها، لوله  منظور از فاصله .10

  براي  مخصوصي  ، قيدهاي آب  منابع  براي  و چنانچه  است  ديوارها، منظور شده  بندي قالب  هاي ها در رديف نآ  گيرد و بهاي قرار مي  استفاده
 . است  شده  بيني ، پيش050802  ، در رديف مربوط  بهاي  شود، اضافه  مصرف  ازنفوذ آب  جلوگيري

 نخواهد شد.  ها پرداخت آن  براي  بهايي  اضافه  گونه و هيچ  است  شده  ها در نظر گرفته ها، در قيمت قالب  و تميزكردن  رنده  هزينه .11
 . است  ها منظور شده ، در قيمت الزم  و ميخ  )، سيم ومانند آن  رهاساز (روغن  ماده  ، بهاي فصل  اين  بندي قالب  هاي در رديف .12
 . است  منظور شده  فصل  اين  هاي ، در قيمتها قالب  در گوشه  ايجاد پخ  براي  الزم  عمليات  انجام  بهاي .13
 . است  پرداخت  ، قابل050804و  050301  هاي ، از رديف مقطع  سطحبه   ها)، با توجه ها (پداستال پايه  ستون  بندي قالب .14
دار  ستاره  صورتبه   آن  شود، رديف  استفاده  بتن  قالب  چندال براي  كارفرما از تخته  با تصويب  كه  برآورد، در صورتي  تهيه  هنگام .15

  جايبه چندال   تخته  هاي مشاور، از قالب  مهندس  پيشنهاد پيمانكار و تصويب به  كار، بنا  اجراي  حين  كه  شود و در صورتي مي  بيني پيش
يا   اضافه  گونه شود و هيچ مي  ، پرداخت فصل  در اين  مربوط  هاي رديف  طبق  آن  شود، بهاي  ) استفاده يا مشابه  (روسي  نراد خارجي  تخته

 نخواهد شد.  پرداخت  كسر بهايي
  درز كه  دو وجه  بندي ، قالب بتني  هاي سازي كف  و درزهاي  انبساط  با درزهاي  ، در ارتباط050902و  050901  هاي رديف  با پرداخت .16

 شود. نمي  اند، پرداخت مجاور يكديگر قرار گرفته
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 خواهد شد.  ، پرداخت050808  رديف  بهاي  بماند، اضافه  در كار باقي  مشاور، قالب  يا دستور كار مهندس  نقشه  طبق  كه  وارديدر م .17
نياز و اجرا)، با دستور كار   ها (در صورت ها، گودها و كانال در پي  خاك  از ريزش  جلوگيري  براي  الزم  بست و چوب  كوبي تخته  هزينه .18

  رديف  )، طبق پي  با ديواره  تخته  تماس  (سطح  است  شده  كوبي تخته  كه  سطحي  بر حسب  اجرايي  جلسه  صورت  مشاور و تنظيم  سمهند
 شود. مي  ، پرداخت051001

  گيرد، ضمناً مبناي مي  ق، تعل050801  رديف  بهاي  ، اضافه تاسيسات  عمودي  هاي آسانسورها و كانال  ديواره  داخلي  سطوح  بندي قالببه  .19
 شود. مي  انجام  كار در آن  كه  ايست طبقه  ، كف جدار خارجي  ديوارهاي  ها، مشابه سازه  نوع  در اين  ارتفاع  گيري اندازه

 . است  طبقه  اي سازه  ، كف فصل  در اين  طبقه  منظور از كف .20
  فصل  اين  هاي ، از رديف آن  آيد و بهاي مي  حساببه   چوبي  شود، قالب  استفاده  بند فلزي  با پشت  چوبي  از قالب  كه  در صورتي .21

 شود. مي  پرداخت
 گيرد. ها تعلق نمي بندي پله قالب 050701دار به رديف  بندي سطوح شيب  قالب، 050805اضافه بهاي رديف  .22
هاي  ، حسب مورد هفتاد درصد بهاي رديف050405رديف اي (وافل) عالوه بر  هاي قابلمه . براي پرداخت هزينه اجراي سقف23

 شود. در آن قسمت از سقف كه وافل در آن اجرا شده پرداخت مي 050404تا  050401
هاي اين فصل) و تا بيست متر باشد  كه ارتفاع ديوار، ستون، شناژ قائم، دال سقف و تير، بيش از ده متر (مندرج در رديف  . در صورتي24

شود. به عبارت ديگر اين اضافه بها براي متر اول، مازاد بر ده  هاي مربوط اضافه مي تر مازاد بر ده متر سه درصد به بهاي رديفبه ازاي هر م
 شود. هاي بيشتر تا بيست متر عمل مي متر سه درصد، براي متر دوم، شش درصد، براي متر سوم، نه درصد و به همين ترتيب براي ارتفاع

 شود: متر باشد، اضافه بها مازاد بر ده متر به اين ترتيب محاسبه مي 4/18ع ستون مثال: چنانچه ارتفا
                                  252/0= )03/0(×)10-4/18 ( 

 گيرد. متر تعلق مي 4/18بندي از ابتدا تا  درصد به بهاي رديف مربوط و براي تمام سطح قالب 2/25لذا 
، در فصل كارهاي فوالدي 160412آن طبق رديف   بهاين در محل درز اجرايي از رابيتس استفاده شود، در صورتي كه براي قطع بت .25

 شود. سبك پرداخت مي
سره در محل بازشوها اجرا و غير قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از  بايد به صورت يك  در مواردي كه قالب .26

 شود. نميبندي سازه كسر  سطح قالب



  چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 ١٣٩٣ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

٣١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,١۴۴  
، بندی تهیه وسایل و قالب با استفاده از تخته نراد خارج

 ها و شناژهای مربوط به آن. در پی
٠۵٠١٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٠  
، در تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده تخته نراد خارج

 متر باشد. ٣٫۵دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار حداکثر 
٠۵٠٢٠١ 

  
 مترمربع ٢۴٣,٠٠٠

از تخته نراد خارج دربندی با استفاده  تهیه وسایل و قالب
متر و حداکثر ٣٫۵دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار بیش از 

 متر باشد. ۵٫۵

٠۵٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢۵٧

بندی با استفاده از تخته نراد خارج در تهیه وسایل و قالب
متر و حداکثر ۵٫۵های بتن که ارتفاع دیوار بیش از  دیوار
 متر باشد. ٧٫۵

٠۵٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ٢٧۶,۵٠٠

بندی با استفاده از تخته نراد خارج در تهیه وسایل و قالب
متر و ٧٫۵های بتن که ارتفاع دیوار بیش از   دیوار

 متر باشد. ١٠حداکثر

٠۵٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٢١

، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج
چهار ضلع تا ارتفاعها و شناژهای قائم با مقطع  در ستون
 متر. ٣٫۵حداکثر 

٠۵٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٢۴٢,٠٠٠

، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج
ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلع که ارتفاع در ستون

 متر باشد. ۵٫۵متر و حداکثر  ٣٫۵آن بیش از 

٠۵٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٢۶٧,٠٠٠

، قالبتهیه وسایل و  بندی با استفاده از تخته نراد خارج
ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلع که ارتفاع در ستون

 متر باشد. ٧٫۵متر و حداکثر  ۵٫۵آن بیش از 

٠۵٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٧۵

، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج
ضلع که ارتفاعها و شناژهای قائم با مقطع چهار  در ستون

 متر باشد. ١٠متر و حداکثر  ٧٫۵آن بیش از 

٠۵٠٣٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٢۴  
، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج

 متر. ٣٫۵ها) تا ارتفاع حداکثر  ها (دال در تاوه
٠۵٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٢٧۵,۵٠٠

،بندی با استفاده از تخته نراد  تهیه وسایل و قالب خارج
متر و ٣٫۵ها) در صورت که ارتفاع بیش از  ها (دال در تاوه

 متر باشد. ۵٫۵حداکثر 

٠۵٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣١۴

، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج
متر و ۵٫۵ها) در صورت که ارتفاع بیش از  ها (دال در تاوه

 متر باشد. ٧٫۵حداکثر 

٠۵٠۴٠٣ 



  چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 ١٣٩٣ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

٣٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٣٨٠,٠٠٠

، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج
متر و ٧٫۵ها) در صورت که ارتفاع بیش از  ها (دال در تاوه

 متر باشد. ١٠حداکثر 

٠۵٠۴٠۴ 

  

 مترمربع ١٣١,٠٠٠

ای (وافل) و های قابلمه تهیه وسایل و جاگذاری قالب
های بتن با سقفها پس از بتن ریزی در  برداشت آن

های دو طرفه بر حسب مترمربع تصویر افق آن تیرچه
 قسمت از سقف که در آن وافل به کار رفته باشد.

٠۵٠۴٠۵ 

 مترمربع ١۶٨,٠٠٠  
بندی با استفاده از تخته نراد خارج تهیه وسایل و قالب

 های مرکب. برای سقف
٠۵٠۴٠۶ 

 مترمربع ٢٧٩,٠٠٠  
، بندی با تهیه وسایل و قالب استفاده از تخته نراد خارج

 متر. ٣٫۵در تیرهای بتن تا ارتفاع حداکثر 
٠۵٠۵٠١ 

  
 مترمربع ٣٢۶,۵٠٠

، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج
متر و ٣٫۵در تیرهای بتن در صورت که ارتفاع بیش از 

 متر باشد. ۵٫۵حداکثر 

٠۵٠۵٠٢ 

  
 مترمربع ٣٩۴,۵٠٠

، وسایل و قالبتهیه  بندی با استفاده از تخته نراد خارج
متر و ۵٫۵در تیرهای بتن در صورت که ارتفاع بیش از 

 متر باشد. ٧٫۵حداکثر 

٠۵٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ۴۶٩,٠٠٠

، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج
متر و ٧٫۵در تیرهای بتن در صورت که ارتفاع بیش از 

 متر باشد. ١٠حداکثر

٠۵٠۵٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۵٩  
، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج

 در شناژهای افق روی دیوار، در هر ارتفاع.
٠۵٠۶٠١ 

  
 مترمربع ٢٧۴,۵٠٠

، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج
انداز، کف پله ودر پله های بتن شامل تیر، دال، دست 

ل.  مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هرش

٠۵٠٧٠١ 

 مترمربع ۵٩,٣٠٠  
بندی جدار خارج دیوارها، تیرها و اضافه بها برای قالب

. ستون  ها، با استفاده از تخته نراد خارج
٠۵٠٨٠١ 

  
 مترمربع ١٢٠,۶

، در صورت٠۵٠٢٠۴تا  ٠۵٠٢٠١های  اضافه بها به ردیف
به جای بولت از فاصله نگهدارهای مخصوص با صفحهکه 

 آب بند استفاده شود.

٠۵٠٨٠٢ 

 مترمربع ٨٠٠,۶۶  
بندی با استفاده از تخته نراد های قالب اضافه بها به ردیف

، به استثنای ستون  ها. خارج برای سطوح منحن
٠۵٠٨٠٣ 

 مترمربع ١٣۶,۵٠٠  
ول با مقطع، ٠۵٠٣٠۴تا  ٠۵٠٣٠١های  اضافه بها به ردیف

.  منحن و غیر چهار ضلع
٠۵٠٨٠۴ 



  چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 ١٣٩٣ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  

 
 

 

٣٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ٩,٢٣٠  
بندی در سطوح شیبدار با استفاده از تخته اضافه بهای قالب

ه شیب بیش از   درصد باشد. ۵نراد خارج در صورتی
٠۵٠٨٠۵ 

 مترمربع ٩٩,٨٠٠  
م بودن قالب بندی، با استفاده از تخته اضافه بها برای ح

، برای  بتن نمایان (اکسپوز). نراد خارج
٠۵٠٨٠۶ 

  

 مترمربع ٣٨,٨٠٠

بندی با استفاده از تخته نراد های قالب اضافه بها به ردیف
، در صورت که عملیات قالب بندی زیر تراز آبهای خارج

ش با تلمبه موتوری در حین زیرزمین انجام شود و آب
 اجرای کار، ضروری باشد.

٠۵٠٨٠٧ 

 مترمربع ۶٨,٨٠٠  
، در اضافه بهای قالب بندی، با استفاده از تخته نراد خارج

 صورت که قالب الزاما در کار باق بماند (قالب گم شده).
٠۵٠٨٠٨ 

  
عب ١٠٠,١۶ دسیمتر م

بندی درز انبساط در بتن با استفاده از تخته قالب
، با تمام وسایل الزم به استثنای کف سازیهای نرادخارج

 درز.بتن برحسب حجم 

٠۵٠٩٠١ 

  
عب ٩,٩٨٠ دسیمتر م

تعبیه انواع درز در کف سازی های بتن درموقع اجرا با
، با تمام وسایل الزم بدون استفاده از تخته نرادخارج

 پرکردن آن برحسب حجم درز.

٠۵٠٩٠٢ 

  
 مترمربع ١٨٣,٠٠٠

تهیه وسایل، ساخت قالب چوبی به منظور تعبیه بازشو و
ذاری آن برای  گیری ریزی و خارج کردن آن. اندازه بتنجای

 بر حسب سطح جانبی بتن محل باز شو.

٠۵٠٩٠٣ 

 مترمربع ١۵٢,٠٠٠  
تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از

 ریزش خاک در پی ها، گودها و کانالها در هر عمق.
٠۵١٠٠١ 



  فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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  فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 
  مقدمه 

 
 باشد.  شده  ساخته  فوالدي  هاي پروفيل  با انواع  توأم  از ورق  كه  است  ، قالبي فصل  در اين  فلزي  منظور از قالب .1
 گيرد. قرار مي  محاسبه  ، مالك است  با قالب  در تماس  كه  شده  ريخته  بتن  ها، سطوح بندي قالب  گيري اندازهدر  .2
 . زير است  ترتيببه ،  فصل  اين  هاي در رديف  منظور از ارتفاع .3
  گيرد، و در طبقات قرار مي  آن  كه ديوار روي  پي  روي  رقومبه   ديوار نسبت  متوسط  ، ارتفاع پي  روي  اول  در مورد ديوار در طبقه .1ـ3

 . طبقه  همان  كفبه   ديوار نسبت  متوسط  ، ارتفاع بعدي
 . تير و دال  زيرين  تا سطح  بندي قالب  هاي شمع  پاي  قرارگرفتن  متوسط  )، ارتفاع (تاوه  در مورد تير و دال .2ـ3
 . است  شده  كار در نظر گرفته  كامل  و اجراي  قالب  و بازكردن  و داربست  بست ، چوببند پشت  هاي ، هزينه فصل  اين  هاي در رديف .4
يا   يا قائم  افقي  صورتبه دو،   از آن  يا مخلوطي  يا چوبي  فلزي  از قطعات  اي ، مجموعه فصل  در اين  و داربست  بست منظور از چوب .5

  كار بردهبه ها،  گاه يا ساير تكيه  زمين به   از قالب  ريزي از بتن  ناشي  نيروهاي  و انتقال  بقال  نگهداري  براي  كه  است  و يا قوسي  مايل
 شود. مي
از   ناشي  نيروهاي  در مقابل  قالب  نگهداري  ها براي از آن  كه  است  و يا قوسي  يا مايل  ، قائم افقي  فلزي  هاي بند، پروفيل منظور از پشت .6

 نيز باشد.  چوب  تواند از جنس مي  فلزي  بند قالب شود. پشت مي  كار برده به   ريزي بتن
اي اجرا  هايي كه به صورت طبقه (در سازه   است  يا تيري  ديوار، ستون  ، جدار خارجي060801  در رديف  منظور از جدار خارجي .7
  پناه ، جان موقت  يا فلزي  چوبي  ، مانند بالكن اي ويژه  ، تمهيدات آن  نديب قالب  دارد و براي  باز ارتباط  فضايبه   آن  سوي  يك  كهشوند)  مي

شود.  مي  انجام  كار در آن  كه  است  اي طبقه  ها، تراز كف سازه  نوع  اين  ارتفاع  محاسبه  مورد نياز باشد. مبناي  ديگري  هاي حل يا راه  مناسب
 گيرد. مي  تعلق  ياد شده  هاي سازه  ارجيخ  سطوح  بندي قالب به   اضافه بها فقط  اين
  ، كه است  با فشار بتن  منظور مقابلهبه   و واشر ومهره  دو سر رزوه  و ميله  يا پالستيكي  فلزي  نگهدار در ديوارها، لوله  منظور از فاصله .8

  از نفوذ آب  جلوگيري  براي  مخصوصي  ، قيدهاي آب  منابع  براي  و چنانچه  است  ديوارها منظور شده  بندي قالب  هاي در رديف  آن  بهاي
 .  است  شده  بيني ، پيش060802  ، در رديف مربوط  شود، اضافه بهاي  مصرف

 . است  ها منظور شده ، در قيمت الزم  و مهره  )، پيچ و مانند آن  رهاساز (روغن  ماده  ، بهاي فصل  اين  بندي قالب  هاي در رديف .9
 . است  منظور شده  فصل  اين  هاي ها، در قيمت قالب  در گوشه  ايجاد پخ  براي  الزم  عمليات  انجام  بهاي .10
 . است  شده  ها در نظر گرفته ها در قيمت قالب  تميز كردن  هزينه .11
  شود، بهاي  استفاده  آن  در داخل  فلزي  ورق  با كوبيدن  چوبي  مشاور از قالب  پيمانكار و تاييد مهندس  تقاضاي به  بنا  كه  در صورتي .12

 شود. مي  پرداخت  فصل  اين  هاي درصد رديف 75برابر   بندي قالب
 . است  پرداخت  ، قابل060804و  060301  هاي ، از رديف مقطع  سطحبه   ها)، با توجه ها (پداستال پايه  ستون  بندي قالب .13
  درز كه  دو وجه  بندي ، قالب بتني  هاي سازي كف  و درزهاي  انبساط  با درزهاي  ، در ارتباط060902و  060901  هاي رديف  با پرداخت .14

 شود.  نمي  اند، پرداخت مجاور يكديگر قرار گرفته
  ، دايماً در تماس سازه  اجراي  ، در طول قالب  با سطح  بتن  سطح  كه  است  ، قالبي061002و  061001  هاي رديف  لغزنده  منظور از قالب .15

  جديد بسته  ، در محل و دوباره  خود باز شده  ، از محل هر نوبت  را كه  هايي ، قالب شود، بنابراين  انجام  با لغزش  آن  باشد و تغيير مكان
 آورد.  حساببه   لغزنده  هاي قالب جزو  توان )، نمي تكراري  شوند (قالب مي
  گيرد، ضمناً مبناي مي  ، تعلق060801  رديف  ، اضافه بهاي تاسيسات  عمودي  هاي آسانسورها و كانال  ديواره  داخلي  سطوح  بندي قالببه  .16

 شود. مي  انجام  كار در آن  هك  ايست طبقه  ، كف جدار خارجي  ديوارهاي  ها، مشابه سازه  نوع  در اين  ارتفاع  گيري اندازه
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 . است  طبقه  اي سازه  ، كف فصل  در اين  طبقه  منظور از كف .17
 گيرد. ها تعلق نمي بندي پله قالب 060701دار به رديف  بندي سطوح شيب  قالب، 060805اضافه بهاي رديف  .18
هاي اين فصل) و تا بيست متر باشد  از ده متر (مندرج در رديف م، دال سقف و تير، بيشئكه ارتفاع ديوار، ستون، شناژ قا  . در صورتي19

شود. به عبارت ديگر اين اضافه بها براي متر اول، مازاد بر ده  هاي مربوط اضافه مي به ازاي هر متر مازاد بر ده متر سه درصد به بهاي رديف
 شود. هاي بيشتر تا بيست متر عمل مي ترتيب براي ارتفاعمتر سه درصد، براي متر دوم، شش درصد، براي متر سوم، نه درصد و به همين 

 شود: متر باشد، اضافه بها مازاد بر ده متر به اين ترتيب محاسبه مي 4/18مثال: چنانچه ارتفاع ستون 
                                  252/0)=03/0( × )10-4/18 ( 

 گيرد. متر تعلق مي 4/18بندي از ابتدا تا  قالبدرصد به بهاي رديف مربوط و براي تمام سطح  2/25لذا 
آن طبق رديف مربوط در فصل كارهاي فوالدي سبك   بهايدر صورتي كه براي قطع بتن در محل درز اجرايي از رابيتس استفاده شود،  .20

 شود. پرداخت مي
باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از  سره در محل بازشوها اجرا و غير قابل قطع بايد به صورت يك  در مواردي كه قالب .21

 شود. بندي سازه كسر نمي سطح قالب
اي مندرج در  بندي قابلمه اي (وافل) استفاده شود بهاي آن بر طبق رديف قالب هاي قابلمه بندي فلزي از قالب در صورتي كه براي قالب .22

 شود. بندي چوبي استفاده مي فصل قالب
ساخته، بهاي رديف  هاي بتني پيش ريزي درجا و جدول ها با بتن بندي فلزي ماهيچه بتني پشت جدول البدر صورت اجراي ق .23

 شود. پرداخت مي 060102
 



  فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٣۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ١۴٩,٠٠٠  
ها پی بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب

 و شناژهای پی.
٠۶٠١٠١ 

 مترمربع ٧٨,٢٠٠  
بندی جداول به هر ارتفاع برای تهیه وسایل و قالب

 ریزی درجا. بتن
٠۶٠١٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٠٣  
بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب

 متر باشد. ٣٫۵دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار حداکثر 
٠۶٠٢٠١ 

  
 مترمربع ٢٢٧,٠٠٠

بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب
متر و حداکثر ٣٫۵دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار بیش از 

 متر باشد. ۵٫۵

٠۶٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ٢۵٨,٠٠٠

بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب
متر و حداکثر ۵٫۵دیوارهای بتن که ارتفاع دیوار بیش از 

 متر باشد. ٧٫۵

٠۶٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٩۴

بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب
١٠متر و حداکثر ٧٫۵بتن که ارتفاع دیوار بیش از دیوارهای 
 متر باشد.

٠۶٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ١٨٨,٠٠٠

بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب
ها و شناژهای قائم با مقطع چهارضلع تا ارتفاع ستون

 متر. ٣٫۵حداکثر 

٠۶٠٣٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٠٧

استفاده از قالب فلزی دربندی با  تهیه وسایل و قالب
با مقطع چهارضلع که ارتفاع ها و شناژهای قائم ستون

 متر باشد. ۵٫۵متر و حداکثر  ٣٫۵بیش از 

٠۶٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٢٣۶,۵٠٠

بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب
با مقطع چهارضلع که ارتفاع ها و شناژهای قائم ستون

 متر باشد. ٧٫۵حداکثر متر و  ۵٫۵بیش از 

٠۶٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ٢٧٠,٠٠٠

بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب
با مقطع چهارضلع که ارتفاع ها و شناژهای قائم ستون

 متر باشد. ١٠متر و حداکثر  ٧٫۵بیش از 

٠۶٠٣٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٠۶  
ها در تاوه بندی با استفاده از قالب فلزی تهیه وسایل و قالب

 متر. ٣٫۵ها) تا ارتفاع حداکثر  (دال
٠۶٠۴٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٣٠  
ها بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه تهیه وسایل و قالب

متر باشد. ۵٫۵متر و حداکثر  ٣٫۵ها) که ارتفاع بیش از  (دال
٠۶٠۴٠٢ 

 مترمربع ٢٧۵,۵٠٠  
ها فلزی در تاوهبندی با استفاده از قالب  تهیه وسایل و قالب

متر باشد. ٧٫۵متر و حداکثر  ۵٫۵ها) که ارتفاع بیش از  (دال
٠۶٠۴٠٣ 



  فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٣٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,٣۴٢  
ها بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه تهیه وسایل و قالب

 متر باشد. ١٠متر و حداکثر ٧٫۵ها) که ارتفاع بیش از  (دال
٠۶٠۴٠۴ 

 مترمربع ١۶٠,٠٠٠  
بندی با استفاده از قالب فلزی برای قالبتهیه وسایل و 
 سقفهای مرکب.

٠۶٠۴٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,٢۶۴  
بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب

 متر. ٣٫۵تیرهای بتن تا ارتفاع حداکثر 
٠۶٠۵٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٨٢

بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب
متر ۵٫۵متر و حداکثر  ٣٫۵ارتفاع بیش از  تیرهای بتن که

 باشد.

٠۶٠۵٠٢ 

  
 مترمربع ٣۴٣,٠٠٠

بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب
متر ٧٫۵متر و حداکثر  ۵٫۵تیرهای بتن که ارتفاع بیش از 

 باشد.

٠۶٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ۴٣٧,٠٠٠

دربندی با استفاده از قالب فلزی  تهیه وسایل و قالب
متر ١٠متر و حداکثر  ٧٫۵تیرهای بتن که ارتفاع بیش از 

 باشد.

٠۶٠۵٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٣٩  
بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب

 شناژهای افق روی دیوار در هر ارتفاع.
٠۶٠۶٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢۵۶

بندی با استفاده از قالب فلزی در پله تهیه وسایل و قالب
های بتن شامل تیر، تاوه، دست انداز، کف پله و مانند آن

ل.  به طور کامل در هر ارتفاع و به هرش

٠۶٠٧٠١ 

 مترمربع ۵٣,٨٠٠  
بندی جدار خارج دیوارها، تیرها و اضافه بها برای قالب

 ها، با استفاده از قالب فلزی. ستون
٠۶٠٨٠١ 

  
 مترمربع ٨٢٠,۶

، در صورت که٠۶٠٢٠۴تا  ٠۶٠٢٠١اضافه بها به ردیفهای 
به جای بولت از فاصله نگهدارهای مخصوص با صفحه

 آب بند استفاده شود.

٠۶٠٨٠٢ 

 مترمربع ٧٢,١٠٠  
بندی با استفاده از قالب فلزی، اضافه بها به ردیفهای قالب

 ها. برای سطوح منحن به استثنای ستون
٠۶٠٨٠٣ 

 مترمربع ١٢۵,۵٠٠  
، ول با٠۶٠٣٠۴تا  ٠۶٠٣٠١اضافه بها به ردیف های 

.  مقاطع منحن و غیر چهارضلع
٠۶٠٨٠۴ 

 مترمربع ٧,٣٢٠  
بندی برای سطوح شیبدار با استفاده از قالب اضافه بها قالب

 درصد باشد. ۵فلزی در صورت که شیب بیش از 
٠۶٠٨٠۵ 



  فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٣٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٣٧,٧٠٠

بندی با استفاده ازقالب فلزی به ردیفهای قالب بها اضافه
بندی زیر تراز آبهای زیرزمین درصورت که عملیات قالب

ش با تلمبه موتوری درحین اجرای کار انجام شود وآب
 ضروری باشد.

٠۶٠٨٠۶ 

عب ١٣,٧٠٠   دسیمتر م
بندی درز انبساط دربتن با قالب فلزی، با تمام وسایل قالب

 الزم به استثنای کف سازیهای بتن برحسب حجم درز.
٠۶٠٩٠١ 

  
عب ۶٧٠,٩ دسیمتر م

تعبیه انواع درزکف سازی های بتن درموقع اجرا با قالب
فلزی، با تمام وسایل الزم بدون پرکردن آن برحسب حجم

 درز.

٠۶٠٩٠٢ 

  

 مترمربع ١۶٣,٠٠٠

تهیه وسایل، ساخت قالب به منظور تعبیه بازشو
(Openning) ذاری آن برای بتن ریزی و خارج و جای

گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل کردن آن. اندازه
 بازشو.

٠۶٠٩٠٣ 

 عدد ۶٠٠,٢  
ساخته برای کارهای تصفیه نصب نازل در قطعات بتن پیش

 آب.
٠۶٠٩٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٣٧

بندی با استفاده از قالب فلزی، پشت بند، چوب بست، قالب
وها های و تمام تجهیزات الزم برای قالب داربست، س

 لغزنده قائم، با سطح مقطع ثابت.

٠۶١٠٠١ 

  
 مترمربع 

بندی با استفاده از قالب فلزی، پشت بند، چوب بست قالب
وها و تمام تجهیزات الزم برای قالب و داربست و س

 لغزنده قائم در صورت که سطح مقطع سازه متغیر باشد.

٠۶١٠٠٢ 

  
 مترمربع ١٠٠,۶۵

ه های قالب بها به ردیف اضافه بندی دیوارها در صورتی
ل هرم یا مخروط در سیلوها، تصفیه ها خانه قالب به ش

 ها اجرا شود.  و مانند آن

٠۶١٠٠٣ 



رد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل  با میل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٣٩  
 

 

ردبا   فوالدی  . کارهای هفتم  فصل  میل
 
  مقدمه 

 
ها،  در نقشه  شده  ابعاد درج  كار، طبق  گيرد، وزن مي  كار صورت  وزن  ها، بر اساس واحد آن  بهاي  پرداخت  كه  هايي در مورد رديف .1

و   ، محاسبه سازنده  كارخانه  هاي يا جدول  استاندارد مربوط  هاي مأخذ جدولبه ، و  تنظيمي  هاي جلسه  ، دستور كارها و صورت مشخصات
 منظور خواهد شد.

بها يا   ، اضافه بابت  و از اين  منظور شده  واحد مربوط  هاي ، در قيمت آرماتوربندي  يا سيم  الكترود، مفتول  و مصرف  تهيه  به  مربوط  هاي هزينه .2
 شود. نمي  پرداخت  وزن  اضافه

(اعم از مصالح فلزي يا پالستيكي) از يكديگر و يا از ها ميلگرد  فاصله  منظور حفظبه   مورد نياز كه  هاي ها و سنجاقك خرك  بهاي .3
  پرداخت  قابل  مربوط  هاي رديف  و طبق  شده  تنظيم  هاي جلسه  صورت  مانند، بر اساس مي  باقي  و در بتن  قرار گرفته  مورد استفادهبندي  قالب
 . است

  ديگر از رديف  و نصف 070601  ها از رديف آن  وزن  باشد نصف  و مهره  ديگر پيچ  و از سوي  سو جوش  مهار از يك  ميل  كه  در صورتي .4
 شود. مي  ، پرداخت 070602

 گيرد. مي  تعلق  در تيرچه  مصرفي  هايميلگرد  تمام به  070301  رديف  بهاي  اضافه .5
 است. St37اي به نوع فوالد نشده، منظور فوالد نرم  هاي اين فصل كه اشاره رديفهر يك از در  .6
 هاي غلتكي توليد شوند. مهارهاي ذكر شده در اين فصل، بايد به روش رزوه ميل .7
براي اجراي عمليات كشش مهار تنيده، شامل  070705و  070704هاي  براي اجراي عمليات كشش مهار ناتنيده و رديف 070703. رديف 8

منظور پايدارسازي ديواره خاكي مطابق مشخصات به انجام آزمون اثباتي و در صورت لزوم آزمون خزشي و قفل كردن مهار به دفعات الزم، 
 باشد. فني مي

هاي فوالدي مصرفي با مدول االستيسيته  و به صورت رزوه شده رولينگ مي باشد. كابل AIIIمهار از نوع  اتور مصرفي براي ساخت ميل. آرم9
 باشد. مي  416ASTMگيگاپاسكال، مطابق استاندارد  200
گيرد، با تاييد  ديواره خاكي صورت مي. هزينه اجراي عمليات كشش مهار آزمون (مهار قرباني) كه به منظور شناخت و تدقيق طرح تحكيم 10

 گيرد. تعلق مي  Pull Outمهار تحت آزمون  فقط به ميل 070703هاي مربوط قابل پرداخت است. رديف  مهندس مشاور حسب مورد از رديف
 گردد. پرداخت مي و هشتم محاسبه و مهار مطابق هزينه حمل فوالد مصرفي (آهن آالت) از فصل بيست . هزينه حمل كابل فوالدي و ميل11
افقي و قائم اطراف بازشو يا تقويت ديوارهاي جدا شده از سيستم  يگذارميلگردگذاري براي تقويت واحدهاي بنايي نظير ميلگرد. هزينه 12

تاييد گذاري تقويتي واحدهاي بنايي مطابق مشخصات فني و با دستور كار و ميلگردشود. نحوه  پرداخت مي 070302اي، از رديف  اصلي سازه
 گيرد. مهندس مشاور صورت مي

با اعمال  070302ساخته براي واحدهاي بنايي از رديف  بستر، به صورت نردباني يا خرپايي پيش ميلگرد. هزينه تهيه، ساخت و اجراي 13
 .بستر مورد استفاده بايد مطابق مشخصات فني بوده و به تاييد مهندس مشاور برسد ميلگردشود.  پرداخت مي 2/1ضريب 



رد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل  با میل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۴٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٩٠٠,٢۴  
رد ساده به قطرتهیه، بریدن، خم کردن  و کار گذاشتن میل

 متر، برای بتن مسلح با سیم پیچ الزم. میل ١٠تا 
٠٧٠١٠١ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٢٣  
رد ساده به قطر تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچ الزم. میل ١٨تا  ١٢
٠٧٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢٢,٨٠٠

رد ساده بهتهیه، بریدن، خم کردن و  کار گذاشتن میل
متر برای بتن مسلح با سیم پیچ میل ٢٠و بیش از  ٢٠قطر

 الزم.

٠٧٠١٠٣ 

  
 کیلوگرم ٣٠٠,٢۵

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AII  متر، برای بتن مسلح با سیم پیچ میل ١٠به قطر تا

 الزم .

٠٧٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٠,٩٠٠

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AII  متر، برای بتن مسلح با سیم میل ١٨تا  ١٢به قطر

 پیچ الزم.

٠٧٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢٠,١٠٠

رد آجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AII  متر، برای بتن مسلح با میل ٢٠و بیش از  ٢٠به قطر

 سیم پیچ الزم.

٠٧٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢۵,۶٠٠

ردآجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIII متر، برای بتن مسلح با سیم پیچ میل ١٠به قطر تا
 الزم .

٠٧٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٢١,٠٠٠

ردآجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIII  متر، برای بتن مسلح با سیم میل ١٨تا  ١٢به قطر

 پیچ الزم .

٠٧٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٠,٢٠٠

ردآجدار از نوع تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میل
AIII متر، برای بتن مسلح با میل ٢٠و بیش از ٢٠به قطر

 سیم پیچ الزم .

٠٧٠٢٠۶ 

 کیلوگرم ۵١٠  
رد، وقت به صورت خرپا در اضافه بهای مصرف میل

 تیرچه های پیش ساخته سقف سب بتن مصرف شود.
٠٧٠٣٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٣,٩٠٠

رد، سپری، ناودان یا نبش در تهیه و اجرای میل
ها یا بنایی غیر باربر برای مهار دیوار به ستوندیوارهای 

 تیر.

٠٧٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم ٩١٠

رد، چنانچه عملیات پایین تراز اضافه بها به ردیفهای میل
ش با تلمبه موتوری در آبهای زیرزمین انجام شود و آب

 حین اجرای کار ضروری باشد.

٠٧٠۵٠١ 



 با میلگرد  فوالدی  . کارهایهفتمفصل
 ۱۳۹۳فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال

  

 
 

۴۱   
 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۲۹,۸۰۰  
تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار با

 ری الزم.جوشکا
۰۷۰۶۰۱ 

 کیلوگرم ۳۵,۸۰۰  
تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار و رزوه

 کردن با پیچ و مهره.
۰۷۰۶۰۲ 

  
 کیلوگرم ۳۴,۰۰۰

تهیه، ساخت و نصب، میل مهار دنده شده (بولت) از هر
های نوع میلگرد، با پیچ و مهره مربوط و کارگذاری در محل

 الزم، قبل از بتن ریزی.

۰۷۰۶۰۳ 

 ۰۷۰۶۰۴ تهیه مصالح و وسایل و اجرای بست به  وسیله تپانچه. عدد ۹,۸۳۰  

 ۰۷۰۶۰۵ تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه با مهره. کیلوگرم ۴۲,۴۰۰  

 کیلوگرم ۳۵,۳۰۰  
با(stud bolt)مهار و استادتهیه و نصب انکربولت، میل

 .St90تا  St45مهره مربوط از فوالد 
۰۷۰۶۰۶ 

 کیلوگرم ۱,۳۲۰  
در صورتی که۰۷۰۶۰۶و۰۷۰۶۰۵های بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ۵۰قطر بولت بیش از 
۰۷۰۶۰۷ 

 ۰۷۰۷۰۱ تهیه کابل ساده برای اجرای مهار تنیده. کیلوگرم ۳۲,۰۰۰  

 ۰۷۰۷۰۲ تهیه کابل روکش دار برای اجرای مهار تنیده. کیلوگرم ۴۰,۰۰۰  

 عدد ۲,۰۰۰,۰۰۰  
ی عملیات کشش مهار ناتنیده (میل مهار) به ازای هراجرا

 مهار.
۰۷۰۷۰۳ 

 عدد ۲,۰۰۰,۰۰۰  
اجرای عملیات کشش مهار تنیده دو رشته ای به ازای هر

 مهار.
۰۷۰۷۰۴ 

 رشته ۲۵۰,۰۰۰  
به ازای هر رشته کابل مازاد۰۷۰۷۰۴اضافه بها به ردیف 

 رشته. ۵بر دو رشته که در مهار تنیده افزوده می شود تا 
۰۷۰۷۰۵ 



 درجا  . بتن هشتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۴٢  
 

 

 درجا  . بتن هشتم  فصل
 
  مقدمه 

 
اين مقدمه مالك عمل  2هاي مربوط به اين فصل، بجز حالتي كه روش عياري طبق توضيح  بند  هزينه تهيه و اجراي بتن در رديف .1

 شود. مگاپاسكال) پرداخت مي 12هاي با مقاومت فشاري مشخصه كمتر از  باشد، بر مبناي مقاومت فشاري مشخصه بتن، (بجز بتن
بر اساس عيار سيمان مصرفي منوط به پيشنهاد مهندس مشاور و تصويب كارفرما هنگام تهيـه بـرآورد   ريزي  پرداخت رديف عمليات بتن .2

باشد، در اين صورت قيمت رديف كارهاي بتني، بر اساس مقاومت متناظر با عيار سيمان مصرفي از رابطه تطبيقي زير محاسبه برآورد و  مي
 شود. پرداخت مي

9
10
wfc

fc  اي اسـتاندارد بـر حسـب   هـاي اسـتوانه   نامه بتن ايران و نمونه ها و مشخصات فني)، براساس آيين مقاومت فشاري مشخصه بتن (مندرج در نقشه
)، (مبناي پرداخت)MPaMمگاپاسكال (

w  ،عيار سيمان بر حسب كيلوگرم در مترمكعب بتن :
 باشد. رابطه ياد شده صرفاً براي موضوع اين بند بوده و در ساير موارد نظير تهيه طرح اختالط و غيره، قابل استناد نمي

  هاي از افزودني  استفادهو  ريزي بر اساس عيار سيمان مصرفي مد نظر بوده ، روش پرداخت هزينه بتن2بر اساس مفاد بند   اهنچنانچه ت .3
واحد مورد   و بهاي  دار، شرح ستاره  هاي رديف  تهيه  دستورالعمل  مورد نياز، براساس  ماده  و مشخصات  نوع به   باشد، با توجه  ضروري  بتن

بابت مصرف مواد افزودني  اي از ، در غير اين صورت هيچ گونه هزينهشود ميو پرداخت منظور   فصل  اين  هاي و جزو رديف  نظر تهيه
 گردد. پرداخت نمي

 شود. هاي نظير، استفاده مي براي تعيين بهاي واحد نظير مقاومت فشاري مشخصه بتن طرح، از ميانيابي خطي بين نزديكترين رديف .4
ها و  مندرج در نقشهاي استاندارد  اي استوانه هاي اين فصل، مقاومت مشخصه نمونه منظور از مقاومت فشاري مشخصه در رديف .5

هاي مشخصه در حين عمليات اجرايي موجب  هاي بيشتر از مقاومت مشخصات فني يا دستوركارهاي اجرايي است و حصول به مقاومت
نامه بتن ايران بوده و در صورت عدم حصول به مقاومت مشخصه  پرداخت اضافه نمي گردد. بديهي است معيار پذيرش بتن، براساس آيين

 ر اساس ضوابط ياد شده، اقدام خواهد شد.مورد نظر ب
مگاپاسكال و باالتر در بتن آرمه به كار ميرود و استفاده از بتن با  16هاي با مقاومت فشاري مشخصه  نامه بتن ايران بتن مطابق آيين .6

اختصاصي مجاز است. از اين مگاپاسكال در بتن آرمه تنها با داشتن توجيه كافي و درج در مشخصات فني  12مقاومت فشاري مشخصه 
 ها بر اساس عيار سيمان است. مگاپاسكال مالك پرداخت 12هاي با مقاومت فشاري مشخصه كمتر از  رو براي بتن

هاي با  مگاپاسكال الزم است، مشخصات فني اختصاصي بتن 40هاي با مقاومت فشاري مشخصه بيش از  براي ساخت و اجراي بتن .7
 شوند. دار برآورد مي ها بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره ريزي اين نوع بتن يمه اسناد پيمان شود. قيمت رديفمقاومت باال تهيه و ضم

 پيمانكار ملزم است با اتخاذ تدابير مناسب، بتن با مقاومت فشاري مشخصه طرح را، توليد و اجرا نمايد. .8
تر به منظور افزايش كيفيت بتن، صرفا در حالتي كه  تامين مصالح مرغوبافزايش هزينه حمل مصالح به علت تغيير فاصله حمل براي  .9

رو مهندس مشاور يا واحد تهيه كننده برآورد، موظف  باشد. از اين فوق مالك عمل است، قابل پرداخت مي 2روش عياري مندرج در بند 
ه و مشخصات  مصالح، ظرفيت و فاصله حمل است نسبت به تعيين معادن شن و ماسه مرغوب و مناسب براي توليد بتن اقدام نمود

مصالح سنگي را در اسناد مناقصه و قرارداد قيد نمايد. پيمانكار نيز قبل از ارايه پيشنهاد قيمت، بايد از كيفيت، ظرفيت و فواصل حمل 
 ترين گزينه ارايه نمايد. مصالح سنگي اطمينان حاصل نموده و سپس قيمت پيشنهادي خود را بر اساس مناسب



 درجا  . بتن هشتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۴٣  
 

 

اين  55نامه بتن ايران، نشريه شماره  رعايت حداقل مقدار سيمان الزم براي حصول پايايي در شرايط محيطي مختلف مطابق آيين .10
 باشد. و مشخصات فني خصوصي پيمان اجباري مي "مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني"معاونت 

 شود. محاسبه مي 2ي از رابطه بند ، عيار سيمان مصرف080401در پرداخت  اضافه بهاي رديف  .11
 . پرتلند است  سيمان  طور عامبه   ، منظور از سيمان فصل  اين  هاي رديف  در تمام .12
  فني  مشخصات  به  با توجه و شكسته كوهي،  اي رودخانه  شكسته ، اي رودخانه  طبيعي  صورت به   فصل  در اين  مصرفي  و ماسه  شن  نوع .13

 است.
و هر   بتن  كردن ، مرتعش مختلف  اشكال  به  بتن  ، ريختن مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  حمل و  ، ساختن مصالح  بندي  دانه  هزينه .14

  در بهاي ، مربوط  هاي ساير هزينه و  بتن  نگهداشتن  ، مرطوب آن  و تخليه  از حمل  ناشي  و پاش  ، ريخت بتن  كردن  از متراكم  ناشي  افت  گونه
 . است  ها منظور شده رديف

  ، پرداخت شده  در نظر گرفته  مربوط  در فصل  كه  آن  خاص  بندي قالب  هزينه  استثناي  به  بهايي  اضافه  گونه نما، هيچ بتن  اجراي  براي .15
 شود. نمي
 نخواهد شد. ، كسر بتن  از حجم  گيري يا كمتر باشد، در اندازه  مترمكعب 05/0ها  از آن  يك هر  حجم  كه ، بتن در  شده  تعبيه  هاي حفره  حجم .16
 شود. مي  ، پرداخت080302  ها و پاگردها، از رديف پله  ريزي بتن  هزينه  بهاي  اضافه .17
 گيرد. نمي  ، تعلق080306  رديف  بهاي  ها، اضافه سقف  ريزي بتن  به .18
 بندي مورد نياز بوده و اجرا شده باشد. قابل پرداخت است كه كرمبندي) وقتي  (كرم ،080305  رديف .19
 شود. نمي  ، پرداخت080305و  080304  هاي رديف  ، بهاي080306  رديف  بهاي  با پرداخت .20
 . مشاور است  دستور كار مهندس  ، مستلزم080308  رديف  اجراي .21
بر   عالوه  بهايي  اضافه  گونه شود، هيچ  ميكسر انجام با تراك  آن  ساز و حمل بتن  ستگاهد  توسط  بتن  ، ساخت فني  مشخصات  طبق  چنانچه .22

 شود. نمي  ، پرداخت فصل  در اين  شده  بيني پيش  هاي قيمت
 . نيست  پرداخت  ، قابل080302  ، رديف080303  رديف  شمول  در صورت .23
 گيرد. نمي  تعلقظافتي) (بتن نمگر  بتن به  080304  بها رديف  اضافه .24
 گيرد. مي  تعلق ،080301 ي رديفبها  اضافه ها ستونديوارها و  به  .25
 گيرد. مي  ) تعلق (غير از فونداسيون  بنايي  با مصالح  ديوارهاي  بتني  هاي كالف به  ،080301  رديف  بهاي  اضافه .26
 بيني شده است. آن با هر وسيله بيش هاي تهيه و اجراي بتن، حمل بتن و ريختن در بهاي رديف .27
 و اجراي آن طبق مشخصات فني و دستور مهندس مشاور خواهد بود. 080313و  080312هاي  نوع مصالح رديف .28
كيلوگرم در  180گيرد كه آرماتور مصرفي در آن حجم، بيش از  آن حجم از بتن تعلق مي به  فقط ،080311  رديف يبها  اضافه .29

 گيرد. نميكيلوگرم در مترمكعب باشد، تعلق  180هايي از بتن كه مصرف آرماتور كمتر از  مترمكعب باشد و به بخش
 گيرد. امپوزيت تعلق نميبلوك و ك هاي تيرچه  به سقف 080310و  080303تا  080301 هاي رديفبهاي  . اضافه 30
مربوط به تهيه مصالح و اجراي عمليات تزريق به دفعات الزم مطابق مشخصات فني است كه  080602و  080601هاي شماره  . رديف31

 تهيه 5/0ميزان دوغاب تزريق شده بايد به تاييد مهندس مشاور برسد. دوغاب سيمان عمليات تزريق با نسبت وزني آب به سيمان حداكثر 
 اتمسفر باشد. 3شده و فشار تزريق حداقل به ميزان 

رود و چنانچه براي تامين عدم درگيري مهار تنيده با دوغاب از روش  كار ميبه براي تامين طول محدوده تزريق  080603. رديف 32
شود. اين رديف فقط به  ت ميگذاري استفاده شود بابت انجام عمليات تزريق در تمام طول مهار، بهاي آن از رديف مربوط پرداخ غالف

 گيرد. طول گيرداري مهار تعلق مي



 درجا  . بتن هشتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۴۴  
 

 

گيرد،  . هزينه تهيه مصالح و اجراي عمليات تزريق مهار آزمون (قرباني) كه به منظور شناخت و تدقيق طرح تحكيم ديواره صورت مي33
 هاي مربوط قابل پرداخت است. با تاييد مهندس مشاور حسب مورد از رديف

كاري سطوح، تهيه مصالح و  گيرد، شامل رگالژ و تميز منظور بتن پاشي ديواره خاكي صورت ميبه كه  080701ديف . بهاي واحد ر34
هاي آزمايشي، انجام آزمايش و كارهاي الزم براي   هاي آزمايشي، تهيه جعبه پاشي، مواد افزودني تندگيركننده، برداشت نمونه اجراي بتن

ها در طول خط قابل اجراي  گيري شده از روي نقشه مقادير قابل پرداخت بر حسب مساحت اندازه پاشي است.  اجراي درست عمليات بتن
 عمليات بتن پاشي در مقطع ديواره خاكي محاسبه خواهد شد.

هاي  باشد، بنابراين ضخامت بتن پاشيده در هيچ يك از قسمت . منظور از ضخامت بتن پاشيده حداقل ضخامت بتن پاشيده شده مي35
ها و مشخصات فني كمتر باشد. هزينه بتن پاشيده شده اضافي براي پر كردن  بتن پاشي نبايد از ضخامت مندرج در نقشهسطح 

هاي سطحي و تامين حداقل ضخامت مورد نياز، و همچنين هزينه بتن پاشيده بازگشتي و تميز كردن محيط كارگاه در بهاي  ناهمواري
 گونه اضافه پرداختي صورت نخواهد گرفت. بابت هيچرديف بتن پاشي منظور گرديده و از اين 

 اجراي عمليات در سطوح با هر زاويه و ارتفاع منظور شده است.  پاشي هزينه  هاي بتن . در بهاي رديف36
 مگاپاسكال است.  16. مقاومت فشاري مشخصه بتن پاشيده حداقل برابر 37
 اندارد يا مطابق مشخصات فني باشد.بندي است . ماسه مصرفي در بتن پاشيده بايد با دانه38
بوده و شبكه فوالدي مطابق مشخصات فني با همپوشاني دو شبكه باشد. شبكه فوالدي    AII. فوالد مصرفي در شبكه فوالدي از نوع 39
متر در جهت نصب   مدر فواصل مناسبي به طول ني متر ميلي 14هاي فوالدي به قطر  نحو مناسب در جاي خود استقرار يافته و يا با ميخبه 

 شبكه در خاك كوبيده شود.



 درجا  . بتن هشتم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۴۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ۵٠٠,۵۵٧    مترم
سته، تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش

عب بتن. ١٠٠با   کیلو گرم سیمان در متر م
٠٨٠١٠١ 

عب ۶١۶,۵٠٠    مترم
سته، تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش

عب بتن. ١۵٠با   کیلو گرم سیمان در متر م
٠٨٠١٠٢ 

عب ۶٩٩,٠٠٠    مترم
سته با تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش

ال. ١٢مقاومت فشاری مشخصه  اپاس  م
٠٨٠١٠٣ 

عب ٧۶۴,۵٠٠    مترم
سته با تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش

ال. ١۶مقاومت فشاری مشخصه  اپاس  م
٠٨٠١٠۴ 

عب ۵٠٠,٨٢١    مترم
سته باتهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا  ش

ال. ٢٠مقاومت فشاری مشخصه  اپاس  م
٠٨٠١٠۵ 

عب ٠٠٠,٨٧۶    مترم
سته با تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش

ال. ٢۵مقاومت فشاری مشخصه  اپاس  م
٠٨٠١٠۶ 

عب ۵٠٠,٩٣٣    مترم
سته با تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش

ال. ٣٠مقاومت فشاری مشخصه  اپاس  م
٠٨٠١٠٧ 

  
عب   مترم

سته با تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
ال. ٣۵مقاومت فشاری مشخصه  اپاس  م

٠٨٠١٠٨ 

  
عب   مترم

سته با تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
ال. ۴٠مقاومت فشاری مشخصه  اپاس  م

٠٨٠١٠٩ 

  
عب   مترم

سته با تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع یا ش
ال. ۴٠مقاومت فشاری مشخصه بیش از  اپاس  م

٠٨٠١١٠ 

  
عب   مترم

، در صورت٠٨٠١١٠تا ٠٨٠١٠١های  اضافه بها به ردیف
سته کوه استفاده شده باشد.  که از سنگ ش

٠٨٠١١١ 

عب ۵٠٠,۶٢٨    مترم
کیلوگرم ١۵٠تهیه و اجرای بتن سب با پوکه معدن و 

عب بتن.  سیمان در متر م
٠٨٠٢٠١ 

عب ١,٢٠٩,٠٠٠    مترم
کیلوگرم ١۵٠تهیه و اجرای بتن سب با پوکه صنعت و 

عب بتن.  سیمان در متر م
٠٨٠٢٠٢ 

عب ۶١٧,٠٠٠    مترم
تهیه و اجرای بتن سب با خرده آجر حاصل از آجرچین

عب بتن. ١۵٠و   کیلوگرم سیمان در متر م
٠٨٠٢٠٣ 

  

عب ٠٠٠,۶٠۶  مترم

، با مواد شیمیایی کف زا یا مشابه تهیه و اجرای بتن سب
عب بتن با وزن ١۵٠آن، با  کیلوگرم سیمان در مترم

عب (وزن ٨٠٠مخصوص حداکثر  کیلوگرم در متر م
 مخصوص بتن سخت شده مالک است).

٠٨٠٢٠۴ 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

عب ۵١٠    مترم
سب، برای آن بخش از بتن ٠٨٠٢٠٣اضافه بها به ردیف 

 که خرده آجر آن از خارج از کارگاه تهیه شود.
٠٨٠٢٠۵ 

عب ١٠٨,٠٠٠    مترم
ها، دیوارها و همچنین ریزی ستون اضافه بها برای بتن

 ریزی شوند. شناژها و تیرهایی که جدا از سقف بتن
٠٨٠٣٠١ 

عب ٢٠٠,٧۶    مترم
ها و تیرها و شناژهایی که ریزی سقف اضافه بها برای بتن

 ریزی شوند. بتن همراه سقف
٠٨٠٣٠٢ 

  

عب ٠٠٠,١١۶  مترم

ها، تیر و شناژهایی که ریزی سقف اضافه بها برای بتن
دار با های شیب ریزی میشوند در سقف همراه سقف بتن

های قوس درصد نسبت به افق، یا سقف ٢٠شیب بیش از
 بندی نداشته باشد. ها نیاز به قالب که سطح روی آن

٠٨٠٣٠٣ 

عب ۴٠٠,٣٢    مترم
ریزی، هرگاه ضخامت، بتن های بتن اضافه بها به ردیف

 متر یا کمتر باشد. سانت ١۵برابر 
٠٨٠٣٠۴ 

عب ١١,٩٠٠    مترم
اضافه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل
بتن که برای آن کرم بندی انجام شده مالک محاسبه است).

٠٨٠٣٠۵ 

عب ٣۵,۴٠٠    مترم
بتن کف سازیها با هر وسیله و به هر اضافه بها برای

 ضخامت.
٠٨٠٣٠۶ 

  
عب ٠٠٠,۵۵  مترم

ریزی که پایین تراز آب انجام اضافه بها برای هرنوع بتن
ش حین انجام کار با تلمبه موتوری الزام شود و آب

 باشد.

٠٨٠٣٠٧ 

 ٠٨٠٣٠٨ ای کردن و پرداخت سطوح بتن در صورت لزوم. لیسه مترمربع ٨٠٠,١۵  

 مترمربع ١٢,٣٠٠  
راه کردن سطوح بتن مضرس کردن، آجدار کردن یا راه

 ها و موارد مشابه. رامپ
٠٨٠٣٠٩ 

عب ٨٠٠,١۵    مترم
ریزی، در صورت مصرف بتن های بتن اضافه بها به ردیف

 در بتن مسلح.
٠٨٠٣١٠ 

  
عب ۴٠٠,١٩  مترم

ریزی برای سخت ارتعاش های بتن اضافه بها به ردیف
رد به کار رفته بیش از بتن، در  کیلو ١٨٠صورت که میل

عب بتن باشد.  گرم در متر م

٠٨٠٣١١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٣٩

تهیه مصالح و اجرای مالت روی بتن کف به ضخامت ی
متر به منظور سخت سازی بتن برای افزایش سانت

 مقاومت در مقابل سایش.

٠٨٠٣١٢ 

  
 مترمربع ٢۵٠,٠٠٠

مالت روی بتن کف به ضخامت دوتهیه مصالح و اجرای 
متر به منظور سخت سازی بتن برای افزایش سانت

 مقاومت در مقابل سایش.

٠٨٠٣١٣ 
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بهای کل 

 (ریال)
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بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ١١,٨٠٠  
متر ریزی پیها با دقت پرداخت ی میل اضافه بها برای بتن

 ) و یا دقت بیشتر. ١ mm/mبر متر (
٠٨٠٣١۴ 

 کیلوگرم ١,٠۵٠  
، نسبت به عیار درج اضافه بها برای مصرف سیمان اضاف

 های مربوط. شده در ردیف
٠٨٠۴٠١ 

عب ۵٠٠,٣٠   دسیمتر م
های تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل

 الزم.
٠٨٠۵٠١ 

عب ١٧١,٠٠٠   دسیمتر م
تهیه و اجرای گروت اپوکس برای زیر بیس پلیت و

 های الزم. محل
٠٨٠۵٠٢ 

 متر طول ٢۶٠,٠٠٠  
لیتر دوغاب در ٣٠اجرای عملیات تزریق تا  تهیه مصالح و
 متر طول مهار.

٠٨٠۶٠١ 

 متر طول ۶,۵٠٠  
لیتر ٣٠بابت تزریق بیش از  ٠٨٠۶٠١اضافه بها به ردیف 

 دوغاب در متر طول مهار به ازای هر لیتر دوغاب.
٠٨٠۶٠٢ 

 درصد ١٠  
به منظور ٠٨٠۶٠٢و  ٠٨٠۶٠١اضافه بها به ردیف های 

 تنیده برای تامین طول محدوده تزریق.آماده سازی مهار 
٠٨٠۶٠٣ 

  
 مترمربع ۴٢,٠٠٠

تهیه و اجرای بتن پاش دیواره های خاک به روش
عب، ۴٠٠خش با بتن عیار  کیلوگرم سیمان در هر مترم

 متر ضخامت. به ازای هر سانت

٠٨٠٧٠١ 
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  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 
  مقدمه 

 
 . ، مگر اينكه استفاده از ساير فوالدها به صراحت ذكر شده باشداست St37 مانند  معمولي  ، فوالد نرم فصل  در اين  فوالد منظور شده .1
مأخذ به و   تئوريك  وزن  كار، طبق  گيرد، وزن مي  كار صورت  وزن  ها، بر اساس واحد آن  بهاي  پرداخت  كه  هاي در مورد رديف .2

كاري شده، وزن  در تعيين وزن قطعات سوراخ و منظور خواهد شد.  ، محاسبه سازنده  كارخانه  هاي يا جدول  استاندارد مربوط  هاي جدول
 شود. مگر اينكه روش ديگري تصريح شده باشد. كاري در نظر گرفته مي وراخقطعات، پس از س

.  است  منظور شده  واحد هر رديف  ، جزو بهاي و مانند آن  زدن  ، سنگ ، جوشكاري برشكاري  ، هزينه فصل  اين  هاي رديف  در تمام .3
  پرداخت  وزن  بها يا اضافه  ، اضافه بابت  و از اين  منظور شده  مربوط واحد  الكترود در بهاي  و مصرف  تهيهبه   مربوط  هاي ، هزينه همچنين

 نخواهد شد.
،  آنبه   مربوط  مصالح  يا وزن  جوشكاري  . بابت است  منظور شده  مربوط  هاي استاندارد، در رديف  هاي شاخه  اتصال  اجراي  هاي هزينه .4

 آيد. نمي  عملبه   پرداختي  گونه هيچ
 زير خواهد بود.  كارهاي  ، شامل ستون  و نصب  تهيه  به  مربوط  هاي رديف  هاي قيمت .5
 . اصلي  عضوهاي  يا تقويت  منظور اتصالبه ،  الزم  هاي ها وتسمه ورق  و نصب  ، ساييدن ، جوشكاري ، بريدن تهيه .1ـ5
 . عضو اصلي  ونصب  ، جوشكاري ، بريدن تهيه .2ـ5
 . و ساييدن  مربوط  هاي ، جوشكاري و ستون  ستون  كف  بين  واسطه  و اتصاالت  ستون  كف  و نصب  كردن سوراخ،  ، برش تهيه .3ـ5
  جوش  ها با كمك آن  كردن  با متصل  ها يا خرپاها يا تيرها، همراه با حمال ها ستون  بين  واسطه  اتصاالت  و جوشكاري  ، برشكاري تهيه .4ـ5

 شود. ها، خرپاها يا تيرها به ستون اعم از نوع ساده يا صلب مشمول اين بند مي تمام اجزاي اتصال حمالاز اين رو  . و ساييدن
 شود. مي  ، پرداختميلگردبا   فوالدي  كارهاي  ، فصل070603  )، از رديف (بولت  و پي  ستون  كف  بين  واسطه  ) اتصاالت تبصره

  گاه تكيه  در محل  جوشكاري  شوند و بدون  يكديگر متصل به  نياز  در صورت  شده  بريده  روفيلپ  كه  است  ، آن ساده  منظور از تيرريزي .6
 090207  ها از رديف آن  شوند بهاي مي  ساخته  و سپري  از نبشي  كه  ييها درگاه  . نعل درگاه  يا نعل  شوند. مانند تيرريزي  خود نصب  در جاي
 شود. مي  پرداخت

،  مربوط  هاي ها در رديف آن  و از اتصال  شده  بيني پيش  جداگانه  ، رديف واحد هر يك  بهاي  براي  دو عضو كه  ر مورد اتصال، د بطور كلي .7
 ها نقشه  طبق  ، جداگانه و مهره  پيچ  يا وزن  جوش  شود، طول  انجام  ومهره  يا پيچ  جوش  وسيلهبه مستقيماً   اتصال  باشد، چنانچه  نشده  يادي

 .شود مي  ، پرداخت مربوط  هاي رديف  ، بر اساس آن  و بهاي  شده  محاسبه
  هر نوع  و نصب  تهيه به   مربوط  هاي هزينه  خشك  طريق به   سنگ  نصب  موضوع(فصل بيست و دوم)  220606  واحد رديف  هايدر ب .8

 شود. مي  پرداخت  فصلاين  090901  رديف زو ا  طور جداگانه به   زيرسازي  سازه  بهاي  ولي  است  منظور شده  اتصال  گيره
 مشبك  باشد و تير يا ستون  شده  تامين )gusset plate(  ورق  يكديگر، با واسطه به  آن  اعضاي  اتصال  كه  است  اي منظور از خرپا، سازه .9
 باشد.  شده  تامين  ورق  واسطه  ، بدون آن  اعضاي  اتصال  شود كه مي  اطالق  اي سازه  به
 .شود مي 090104هاي افقي يا مايل مشمول رديف  ي با فاصله (اصطالحاً پاباز) با بستها ستونتهيه و نصب  .10
 . است  آن  متوالي  گاه محور تا محور دو تكيه  خرپا، فاصله  منظور از دهانه .11
  . سازه  يها ستون  حور تا محور كفم  از فاصله  است  ، عبارت090401  در رديف  منظور از دهانه .12
، نبشي، ناوداني و موارد مشابه، ميلگردتهيه و اجراي مهار كننده ديوارهاي بنايي به اسكلت فلزي (وال پست) با استفاده از   هزينه .13

 شود. محاسبه مي 070302براساس رديف 
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، اعم از اين كه 090215و تيرهاي رديف  090106ي رديف ها ستونتهيه، برشكاري و جوشكاري تمامي اتصاالت واسطه بين   هزينه .14
 شوند. محاسبه مي 090106يا پس از آن انجام شوند، براساس رديف  ها ستوندر هنگام ساخت 

ال هاي تير و تير حم هاي تقويتي در بال و جان تيرهاي النه زنبوري براساس رديف تهيه، برشكاري، جوشكاري و ساييدن ورق  هزينه .15
 شود. گردد، محاسبه مي ، كه حسب مورد براساس نحوه النه زنبوري شدن تعيين مي090602و  090601هاي  مربوط بعالوه يكي از رديف

، محاسبه 090209ها و قطعات اتصال تيرهاي داخل تيرهاي حمال به صورت تودلي، براساس رديف  تهيه، برش و نصب نبشي  هزينه .16
 مي شود.

، محاسبه 090215هاي مورد مصرف در تيرها و تيرهاي حمال از ورق، براساس رديف  ه، برش و نصب سخت كنندهتهي  هزينه .17
 شود. مي
، 090106ي ساخته شده از ورق، براساس رديف ها ستونهاي اول و دوم  هاي اتصال بين قسمت تهيه، برش و نصب ورق  هزينه .18

 شود. محاسبه مي
ه آن ب، تركيبي از ورق و پروفيل باشد، فقط 090302و  090301هاي  در صورتي كه عمليات رديف، 090303  رديف  اضافه بهاي .19

 گيرد. قسمت كه از ورق ساخته شده است، تعلق مي
  هاي بام  ، نرده ، معابر دور آن آب  هوايي  هاي و خود منبع  منبع  هاي در پايه  شده  انجام  كارهاي  ، تمام090501  رديف  موضوع  عمليات .20

ها  لوله  براي  الزم  شود، اما عايق مي  را، شامل  فونداسيون  هايميلگردها و  بولت  استثنايبه ،  منبع  تا پاي  از مخزن  آب  هاي كشي و لوله  مربوط
 شود. مي  پرداخت  جداگانه  هاي ، از رديف و منبع

يا  8/8پر مقاومت از نوع  و مهره  پيچ، 090216و  090501، 090401هاي  رديف  ، براي فصل  در اين  منظور شده  و مهره  پيچ  بهاي .21
 . است  معمولي  فوالد نرم  از نوع 090203است، ولي پيچ و مهره مورد مصرف در رديف  9/10

  فصل  همين  هاي فردي  هاي شود از قيمت  ساخته  در كارخانه  فلزي  اسكلت  مقرر شود، قطعات  و ضوابط  مشخصات  طبق  چنانچه .22
 .شود مي  استفاده

ها موضوع رديف  و دهانه قاب 090302و دهانه خرپا موضوع رديف  090214در صورتي كه دهانه تيرهاي مشبك موضوع رديف  .23
دهانه بيش از  درصد، براي 5متر  40تا  30گيرد،  براي دهانه بيش از  متر باشد، اضافه بهايي به اين شرح تعلق مي 30،  بيشتر از 090401

 گيرد. تعلق مي  متر اضافه و براي تمام دهانه 30هاي مربوط تا  درصد، به بهاي رديف 5/7متر  50تا  40
ريزي و  معاونت برنامه 400هاي فضاكار در اين فصل مطابق نشريه شماره  هاي سازه به طور كلي تعاريف و مفاهيم مربوط به رديف .24

 است. "هاي فضاكار نامه سازه آيين "عنوان نظارت راهبردي رييس جمهور با 
هاي فضاكار مورد اجرا را به تفصيل تهيه و ضميمه  مشخصات فني اختصاصي سازه هاي اجرايي و نقشه. مهندس مشاور موظف است 25

ر موارد به تفصيل و هاي كنترل كيفيت، مراحل نصب و ساي اسناد مناقصه نمايد كه در آن نوع سازه فضاكار، نوع اتصال، نحوه اجرا، روش
 به همراه اشكال و تصاوير كافي ذكر شده باشد.

هاي فوالدي (با  ورق يا اي (مناسب) نورد شده گرم يا سرد وه ، نيمرخSt37،  St52توانند از فوالد  اعضاي سازه فضاكار مي .26
 جوشكاري مناسب) تهيه شوند.

و با يكي از  Ck45يا فوالدهاي كربني از قبيل  St37 ،St52توان از فوالدهاي ساختماني  هاي فضاكار را مي هاي سازه . پيونده27
ها شامل گوي كروي توپر، توخالي و يا ديگر اشكال  اين پيونده گري تهيه كرد. فرايندهاي براده برداري، كوبن كاري، آهنگري و ريخته

 باشد. مناسب مي
توان از فوالدهاي ساختماني و كربني مناسب و با يكي از  ها و... را مي ها، غالف هاي سرلوله قطعات انتهاي سر اعضا، شامل مخروط .28

 تهيه كرد. آهنگريفرايندهاي براده برداري، كوبن كاري و يا 
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(با  DIN استاندارد و يا ISO استانداردايران ،  يملهاي خاص بايد طبق استاندارد  هاي با اشكال استاندارد و يا پيچ . مشخصات فني پيچ29
 هاي مختلف مقاومتي) باشند. رده
كاري اصالحي در  منظور از ماشين باشد و كاري و ايجاد شيار با پانچ مي عمليات سوراخ 091101منظور از ماشين كاري الزم در رديف . 30

 ها است. پيرايش سوراخگيري و  بالست، پليسه ، شامل شات091104تا  091102هاي  رديف
كاري و  ، پيرايش سطح (مثالً كره تراشي)، سوراخ091301كاري شده در رديف  كاري اصالحي استاندارد قطعات كوبن . منظور از ماشين31

 درجه است. 90درجه و  45هاي  سوراخ با زاويه 9قالويزكاري تا 
كاري  كاري اضافي و يا پيچيده نسبت به ماشين ، ماشين914010كاري شده در رديف  كاري خاص قطعات كوبن منظور از ماشين .32

 باشد. كاري اضافي مي هاي بيش از دو اليه و يا سوراخ  هاي مياني در سازه  هاي غيرتخت، پيونده ها در سازه استاندارد شامل پيونده
 شود. نظر گرفته مي كاري در ، وزن قطعه پيش از سوراخ091104تا  091101هاي  . در تعيين وزن قطعات رديف33
 با  براده برداري تهيه  شوند، 091501تا  091101هاي  كاري مذكور در رديف . در  صورتي كه  قطعات اتصالي به جاي استفاده از كوبن34

 شود. ها پرداخت مي ها طبق همين رديف بهاي آن
باشد كه با نظم مناسبي در شبكه  سازه فضاكار مي، يك يا چند عضو از شبكه 091601. منظور از واحدهاي سازه فضاكار در رديف 35

هاي مربوط منظور  هاي مصرفي بوده و هزينه مونتاژ قطعات الحاقي در رديف در اين رديف مالك تعيين وزن فقط پروفيل تكرار مي شوند.
 گرديده است.

سبه و پرداخت خواهد شد. الزم به محا 090804تا  090801هاي  كاري اتصاالت در سازه فضا كار براساس رديف . هزينه جوش36
 شود. اي پرداخت نمي عضو هزينه پروفيل دردو قطعه يك  اتصال ميانيكاري  توضيح است كه براي جوش

دار  ) بين سازه فضاكار و سازه زير آن، هزينه تهيه آن بايد به صورت اقالم ستارهBearingsگاهي ( . در صورت نياز به تهيه قطعات تكيه37
 هاي بافت و نصب منظور گرديده است. ولي هزينه نصب آن در رديفلحاظ شود، 

بها پرداخت  آميزي از فصل مربوط در اين فهرست آميزي بوده و هزينه رنگ هاي تعيين شده اين فصل بدون در نظر گرفتن رنگ . قيمت38
دار برآورد و در فصل  تورالعمل اقالم ستارهاي شوند، بهاي آن بايد براساس دس آميزي كوره شود. چنانچه اعضاي سازه فضاكار رنگ مي

 بيست و پنجم درج شود.
 شوند.  بها پرداخت مي هاي مربوط در اين فهرست ها و بادبندهاي مربوط به سازه فضاكار از رديف و پي ها ستون. هزينه اجراي 39
آالت در فصل بيست و هشتم  ي حمل آهنها . هزينه حمل قطعات سازه فضاكار از كارخانه سازنده تا محل اجراي طرح از رديف40

 شود.  پرداخت مي
، منظور 092803تا  092801هاي  و اتصاالت مخصوص مربوط، در رديف ها ستون. هزينه بافت، نصب و قرارگيري سازه فضاكار روي 41

آميزي و حمل  هاي رنگ هزينههاي مذكور        در رديف گيرد. اي بابت صعوبت يا شرايط ويژه صورت نمي شده است و پرداخت جداگانه
 گردد. منظور نمي

هاي ويژه و تجهيزات  كه مستلزم پيش بيني (بدون ستون مياني)متر  70بيش از  آزادهاي فضا كار با دهانه  . هزينه بافت و نصب سازه42
مشاور موظف است تجهيزات و  دار تعيين شود. در اين حالت مهندس باشد، بايد پيش از مناقصه براساس دستورالعمل اقالم ستاره خاص 
ها را به همراه مراحل اجرايي و نصب به صورت مصور در مشخصات فني  آالت الزم، نظير باالبرهاي هيدروليكي با ظرفيت دقيق آن ماشين

 اختصاصي درج نمايد.
هاي  قيمت شود. انجام آزمايش دار تعيين را بايد پيش از مناقصه، براساس دستورالعمل اقالم ستاره 092702و  092701هاي  . رديف43

هاي مورد نياز در اسناد  الزم براي حصول اطمينان از كيفيت پيونده ساخته شده ضروري است و مهندس مشاور ملزم به درج آزمايش
 گيرد. ها صورت نمي اي براي انجام آزمايش باشد و هزينه جداگانه مناقصه مي

 باشد. طور توام براي يك قطعه مجاز نميبه  091401و  091301هاي  اضافه بهاي رديف. 44
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هاي مربوطه  ها از رديف . چنانچه اعضاي سازه فضاكار از تركيب چند پروفيل در مقطع ساخته شوند، جوش سراسري بين پروفيل45
 قابل پرداخت نيست. متر ميلي 7مربوط به ضخامت بيش از  092101پرداخت خواهد شد. در اين مورد اضافه بهاي رديف 

 براي يك عضو به طور توام قابل پرداخت نيست. 092202و  092201هاي  اضافه بهاي رديف .46
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٠٩٠١٠١ تهیه، ساخت و نصب ستون از ی تیرآهن. کیلوگرم ٨٠٠,٢۴  

 ٠٩٠١٠٢ تهیه، ساخت و نصب ستون از ی قوط و یا لوله. کیلوگرم ٧٠٠,٢۴  

  
 کیلوگرم ٢۵,۵٠٠

، ل از دو یا چند تیرآهن یا ناودان تهیه و نصب ستون متش
و ورقهای تقویت و وصله به کار نرفته در صورت که تسمه

ر متصل شوند. دی  باشد و به وسیله جوش مستقیما به ی

٠٩٠١٠٣ 

  
 کیلوگرم ٩٠٠,٢۵

ل از ی یا چند تیرآهن یا ناودان تهیه و نصب ستون متش
، که وصله های اتصال و یا ورقهای تقویت در آن به یا نبش

 کار رفته باشد، به طور کامل.

٠٩٠١٠۴ 

  
 کیلوگرم ٢٧,٢٠٠

های مشب از انواع تیرآهن، تهیه، ساخت و نصب ستون
اری، ساییدن، وصله و ، نبش و مانندآن، با جوش ناودان

 اتصالهای مربوط به ساخت آنها.

٠٩٠١٠۵ 

 کیلوگرم ٢٨,٧٠٠  
و Hتهیه و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش، 

ل ر. ش  های دی
٠٩٠١٠۶ 

 کیلوگرم ٢١,٩٠٠  
تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از ی

 تیرآهن.
٠٩٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٠٠,٢۵

تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر، ساده (تیرریزی ساده) از
دو یا چند تیرآهن با اتصالهای مربوط و یا به طریق

ر. دی اری مستقیم به ی  جوش

٠٩٠٢٠٢ 

  

 کیلوگرم ٢١,٢٠٠

لت فلزی یاتهیه و نصب پرلین روی  سطوح شیبدار اس
ر با وصله های طول پرلین Zخرپا از پروفیل  دی ها به ی

لت فلزی یا و پیچ و مهره الزم، قطعات اتصال به اس
 خرپا.

٠٩٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٧٠٠,٢۵

لت فلزی یا تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اس
ر وها به  خرپا از ناودان با وصله های طول پرلین دی ی

لت فلزی یا خرپا.  قطعات اتصال به اس

٠٩٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٢۵

لت فلزی یا تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اس
ر و خرپا با تیرآهن، با وصله های طول پرلین دی ها به ی

لت فلزی یا خرپا.  قطعات اتصال به اس

٠٩٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٨,١٠٠

، با تمام تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودان
اری و اتصال اری، جوش های مربوط همراه عملیات برش

ر. با وصله  های الزم برای اتصال به عضو دی

٠٩٠٢٠۶ 

 کیلوگرم ١٠٠,٢۵  
ل )، متش تهیه، ساخت و نصب جویست (تیر مشب سب

اری و ساییدن. رد، با جوش ، سپری، تسمه و میل  از نبش
٠٩٠٢٠٧ 
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 کیلوگرم ٢٣,٨٠٠

تهیه، ساخت و نصب انواع پلهای فلزی روی آبروها و
، تیرآهن، ورق و سایر پروفیلهای الزم با کانالها از ناودان

اری و ساییدن.  جوش

٠٩٠٢٠٨ 

  
 کیلوگرم ٣٠٠,٢۴

، تیرریزی داخل تیرهای حمال با تیرآهن به صورت تودل
اری الزم. بهای  نبش وبه منظور پوشش، با برش و جوش

 قطعات اتصال نیز از همین ردیف پرداخت م شود.

٠٩٠٢٠٩ 

  
 کیلوگرم ١٠٠,٢۴

ل از ی تیرآهن یا ناودان تهیه و نصب تیرحمال متش
اریهای الزم ، همراه با جوش بدون وصله یا ورقهای تقویت

ر.  در محل اتصال با عضو دی

٠٩٠٢١٠ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٢۶

ل از ی تیرآهن یا تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متش
اری و ، با برش، جوش ناودان با وصله یا ورقهای تقویت

ر. اری در محل اتصال با عضو دی  ساییدن همراه با جوش

٠٩٠٢١١ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,٢۶

ل از دو یا چند تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متش
، در صورت که ورقهای اتصال و تیرآهن یا ناودان

اری،های  وصله تقویت در آن به کار رفته باشد، با برش
اری در محل اتصال با اری و ساییدن همراه با جوش جوش

ر.  عضو دی

٠٩٠٢١٢ 

  

 کیلوگرم ٢۴,۶٠٠

ل از ال مختلف، متش تهیه و ساخت تیرهای مشب به اش
، سپری، ورق و تسمه و نصب آن ، نبش تیرآهن، ناودان

ارتفاع، شامل شابلون سازی،متر در هر  ٢٠برای دهانه تا
اری و ساییدن با وصله های اتصال و قطعات بریدن، جوش

ر.  اتصال به اعضای دی

٠٩٠٢١٣ 

  

 کیلوگرم ٩٠٠,٢۵

ل از ال مختلف، متش تهیه و ساخت تیرهای مشب به اش
، سپری، ورق و تسمه و نصب آن تیرآهن، ناودان نبش

در هر ارتفاع، شاملمتر  ٣٠متر تا  ٢٠برای دهانه بیش از 
اری و ساییدن با وصله های شابلون سازی بریدن، جوش

ر.  اتصال و قطعات اتصال به اعضای دی

٠٩٠٢١۴ 

  

 کیلوگرم ٢٨,٨٠٠

تهیه، ساخت و نصب تیر و یا تیرهای حمال از ورق به
ر با ورق ال دی ل تیر آهن یا اش های اتصال ش

اری،  وصله اری و ساییدنهای تقویت الزم با برش جوش
ر. اری در محل اتصال با عضو دی  همراه با جوش

٠٩٠٢١۵ 

  
 کیلوگرم ۴٠٠,١

در صورت که ٠٩٠٢١۵و   ٠٩٠١٠۶های  اضافه بها به ردیف
لت به جای جوش از پیچ و مهره استفاده برای نصب اس

 شود همراه با سوراخ کاری.

٠٩٠٢١۶ 
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 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٢,٠٢٠  
در صورت که پرلین به ٠٩٠٢٠۴اضافه بها به ردیف 

 شود. نصب (gird) قائمصورت 
٠٩٠٢١٧ 

  
 کیلوگرم 

، در صورت که از پیچ و مهره٠٩٠٢١۶اضافه بها به ردیف 
 متر" ندارند استفاده شود. مخصوص که نیاز به "ترک

٠٩٠٢١٨ 

  

 کیلوگرم ٢٠٠,٢۶

ال مختلف،  مرکب ازتهیه و ساخت خرپاهای فلزی به اش
، ورق، تسمه و غیره و نصب آن ، نبش تیرآهن، ناودان

متر در هر ارتفاع، شامل شابلون سازی، ٢٠برای دهانه تا 
اری، ساییدن با وصله های اتصال.  بریدن، جوش

٠٩٠٣٠١ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٧

ال مختلف، مرکب از تهیه و ساخت خرپاهای فلزی به اش
، ورق،  ، نبش تسمه و غیره و نصب آنتیرآهن، ناودان

متر در هر ارتفاع شامل ٣٠متر تا ٢٠برای دهانه بیش از
اری، ساییدن با وصله های شابلون سازی، بریدن، جوش
 اتصال.

٠٩٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم ۴٠٠,١١

چنانچه برای ٠٩٠٣٠٢و  ٠٩٠٣٠١های  اضافه بها به ردیف
های یاد شده از ورق استفاده ساخت خرپا بجای پروفیل

 شود.

٠٩٠٣٠٣ 

  

 کیلوگرم ٣٠,٨٠٠

متر)، که جان و ٣٠ها (تا دهانه ب تهیه،  ساخت و نصب قا
اند، (با جان متغیر) با ها از ورق بریده و ساخته شده بال آن

، تقویت و اتصال ها، انواع ورق کف ستون های های اتصال
اری، اری، سوراخ واسطه با پیچ و مهره، همراه با برش

اری و ساییدن.  جوش

٠٩٠۴٠١ 

  

 کیلوگرم ٧٠٠,٢۶

تهیه و نصب باد بند که هر عضو آن از ی یا چند پروفیل
یل شده باشد با ، تیرآهن، ناودان و مانند آن) تش (نبش
تمام قطعات اتصال به ستون یا تیر یا اعضای باد بند به

اری و ساییدن. اری، جوش ر، برش دی  ی

٠٩٠۴٠٢ 

  
 کیلوگرم 

یلتهیه و نصب باد بند  که هر عضو آن از پروفیل لوله  تش
شده باشد با تمام قطعات اتصال به ستون یا تیر یا اعضای

اری و ساییدن. اری، جوش ر، برش دی  باد بند به ی

٠٩٠۴٠٣ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٣۶

تهیه، ساخت و نصب برجهای فلزی مرتفع آب، با
اری و ساییدن و پیچ و مهره الزم به طور اری، برش جوش

 کامل.

٠٩٠۵٠١ 

  

 کیلوگرم ٠٢٠,۴

اضافه بها به ردیفهای تیر و تیرحمال درصورت تغییر ارتفاع
جان تیرآهن به روش النه زنبوری بدون استفاده از ورق
برای افزایش ارتفاع جان، با ورقهای تقویت الزم،

اری و ساییدن. اری، جوش  برش

٠٩٠۶٠١ 



  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۵۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۵۶٠,٨

تیر و تیرحمال در صورت تغییراضافه بها به ردیفهای 
ارتفاع جان تیرآهن به روش النه زنبوری، با استفاده از ورق
برای افزایش جان تیرآهن، با ورقهای تقویت الزم،

اری و ساییدن. اری، جوش  برش

٠٩٠۶٠٢ 

  

 کیلوگرم ٣,٨۶٠

اضافه بها به ردیفهای تیر و تیر حمال در صورت تغییر
به خط مستقیم در جان تیرآهن، ارتفاع جان تیرآهن با برش

بدون استفاده از ورق برای تغییر ارتفاع جان تیرآهن، همراه
اری و ساییدن الزم. اری، جوش  با برش

٠٩٠۶٠٣ 

  

 کیلوگرم ١٩٠,۵

اضافه بها به ردیفهای تیر و تیرحمال در صورت تغییر
ارتفاع جان تیرآهن با برش مستقیم در جان تیرآهن، با

ورق برای افزایش ارتفاع جان تیرآهن، همراه بااستفاده از 
اری و ساییدن الزم. اری، جوش  برش

٠٩٠۶٠۴ 

 کیلوگرم ١٩٠,۵  
اضافه بها در صورت مصرف تیرآهن بال پهن، به جای

.  تیرآهن معمول
٠٩٠۶٠۵ 

  
 کیلوگرم ١٨,٨٠٠

اضافه بها در صورت خم کردن تیرآهن ناودان و سایر
ل، پله های مدورپروفیلهای فلزی برای  تیرهای قوس ش

ل).  و مانند آن (فقط برای قسمت قوس ش

٠٩٠۶٠۶ 

  

 کیلوگرم 

در صورت تغییر ارتفاع جان ٠٩٠٢١۵اضافه بها به ردیف 
با برش خط منحن در جان، بدون استفاده از ورق برای
اری و اری، جوش تغییر ارتفاع جان تیرآهن، همراه با برش

 ساییدن الزم.

٠٩٠۶٠٧ 

  

 کیلوگرم ٣١,١٠٠

تهیه و ساخت قطعات آهن اتصال و نصب در داخل
کارهای بتن یا بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده، از
رد، لوله و مانند آن، با ، سپری، ورق، تسمه، میل نبش
اری و اری، سوراخ اری، برش های الزم، جوش شاخ

 ساییدن، به طورکامل.

٠٩٠٧٠١ 

 کیلوگرم ۵٢,١٠٠  
یر در سقف های تهیه، ساخت و نصب انواع برش

 کامپوزیت.
٠٩٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٢٣  
ان و سایر موارد همراه با تهیه و اجرای نبش لبه پله، آبچ

اری و ساییدن.  بریدن، جوش
٠٩٠٧٠٣ 

 مترطول ٧٩,٩٠٠  
اری با بعد موثر تا  متر، با ساییدن. با توجه به میل ۵جوش

 مقدمه فصل. ٧بند 
٠٩٠٨٠١ 

 مترطول ۴٠٠,٩٧  
اری برای بعد موثر بیش از  متر میل ٧متر تا  میل ۵جوش

 مقدمه فصل. ٧با ساییدن. با توجه به بند 
٠٩٠٨٠٢ 



  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۵۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠٠,١۵٨  
اری برای بعد موثر بیش از  متر میل ١٠متر تا میل ٧جوش

 مقدمه فصل. ٧با ساییدن. با توجه به بند 
٠٩٠٨٠٣ 

 مترطول ٢٧٠,٠٠٠  
اری برای بعد موثر بیش از  ١۵متر تا  میل ١٠جوش

 مقدمه فصل. ٧متر با ساییدن. با توجه به بند  میل
٠٩٠٨٠۴ 

  
 مترطول 

در ٠٩٠٨٠۴تا  ٠٩٠٨٠١های  اضافه بها نسبت به ردیف
 کاری با گاز محافظ. صورت استفاده از روش جوش

٠٩٠٨٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢۵,۶٠٠

لت فلزی برای زیرسازی نصبتهیه، ساخت و  نصب اس
، تیرآهن ، ناودان سنگ پالک به طریق خش شامل نبش

اری الزم.  و قوط با جوش

٠٩٠٩٠١ 

مقدمه این فصل. ٧تهیه و نصب پیچ و مهره با توجه به بند  کیلوگرم ۴٧,٨٠٠   ٠٩١٠٠١ 

 عدد ١٨,٠٠٠  
های کاری الزم برای سازه کاری با ماشین تهیه قطعات کوبن

 گرم.  ١۵٠فضاکار با وزن قطعات تا 
٠٩١١٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٠٠,۶۴

۵کاری با ضخامت جدار متغیر بیش از  تهیه قطعات کوبن
ها و کاری اصالح مانند قطعات سرلوله متر با ماشین میل

 کیلوگرم. های کاسان با وزن بیش از ی  پیونده

٠٩١١٠٢ 

 کیلوگرم ٣٩,٠٠٠  
کاری کاری حجیم (مثال کروی) با ماشین تهیه قطعات کوبن

 کیلوگرم. اصالح با وزن قطعات بیش از ی 
٠٩١١٠٣ 

  
 کیلوگرم 

کاری اصالح برای کاری با ماشین تهیه قطعات کوبن
گرم تا ی ١۵٠های فضاکار با وزن قطعات بیش از  سازه

 کیلوگرم.

٠٩١١٠۴ 

 کیلوگرم ۵١٠,٢  
برای ٠٩١١٠۴تا  ٠٩١١٠١های  بها برای ردیف اضافه

 .Ck45یا فوالد کربن  St52استفاده از فوالد 
٠٩١٢٠١ 

  
 کیلوگرم ۵۴,۴٠٠

کاری کاری استاندارد قطعات کوبن بها برای ماشین اضافه
های برای پیونده ٠٩١١٠۴تا  ٠٩١١٠٢های  نسبت به ردیف

 استاندارد.

٠٩١٣٠١ 

 کیلوگرم ۶٠٠,٩٣  
کاری نسبت کاری خاص قطعات کوبن بها برای ماشین اضافه

  .٠٩١١٠۴تا  ٠٩١١٠١های  به ردیف
٠٩١۴٠١ 

 کیلوگرم ١٢,٨٠٠  
برای ٠٩١١٠۴تا  ٠٩١١٠١بها برای ردیف های  اضافه

 گالوانیزه کردن قطعات.
٠٩١۵٠١ 

  

 کیلوگرم ٩٠٠,٣۴

های فضاکار از پروفیل  سازی واحدهای سازه تهیه و آماده
های معین، شامل بریدن به اندازه St37مختلف از فوالد 

در با قطعات الحاقزدن و مونتاژ آنها  گیری و سنگ پلیسه
اری.  داخل جی و آماده  کردن برای جوش

٠٩١۶٠١ 



 سنگین  فوالدی  . کارهاینهمفصل
 ۱۳۹۳فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال

  

 
 

۵۷   
 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۳,۰۳۰  
در صورتی که وزن۰۹۱۶۰۱بها نسبت به ردیف اضافه

 پروفیل یا لوله عضو کمتر از دو کیلوگرم باشد. 
۰۹۱۸۰۱ 

  
 کیلوگرم 

برای اضالع حاصل از۰۹۱۶۰۱بها نسبت به ردیف اضافه
 پرس کاری و نورد سرد (به جز لوله). 

۰۹۱۹۰۱ 

 کیلوگرم ۲,۵۱۰  
برای استفاده از فوالد۰۹۱۶۰۱بها نسبت به ردیف اضافه
St52. 

۰۹۲۰۰۱ 

 کیلوگرم ۱۴,۲۰۰  
هایبرای استفاده از لوله۰۹۱۶۰۱بها نسبت به ردیف اضافه

 متر. میلی ۷با ضخامت جدار بیش از 
۰۹۲۱۰۱ 

  
 کیلوگرم ۲,۳۰۰

سازی سربرای آماده ۰۹۱۶۰۱بها نسبت به ردیف اضافه
جوشکاری مستقیم به یکدیگر با برشکاریاضالع برای 

 زدن. طبق الگو و سنگ

۰۹۲۲۰۱ 

 کیلوگرم ۳,۰۰۰  
بابت دوپهن کردن سر۰۹۱۶۰۱اضافه بها نسبت به ردیف

 پروفیل لوله فوالدی.
۰۹۲۲۰۲ 

 کیلوگرم ۷,۴۷۰  
برای استفاده از لوله۰۹۱۶۰۱بها نسبت به ردیف اضافه

 گالوانیزه. 
۰۹۲۳۰۱ 

  
 کیلوگرم ۴۱,۶۰۰

متر ومیلی۲۴های تا قطربرای پیچ ۸٫۸تهیه پیچ از رده 
های استاندارد در ها به شکل سازی آن  و آماده ۸مهره از رده 

 سازه فضاکار (و پین مربوط).

۰۹۲۴۰۱ 

  
 کیلوگرم ۵۱,۳۰۰

۲۴های با قطر بیش ازبرای پیچ۸٫۸تهیه پیچ از رده 
های ها به شکل سازی آن و آماده  ۸متر و مهره از رده  میلی

 استاندارد در سازه فضاکار (و پین مربوط).

۰۹۲۴۰۲ 

  
 کیلوگرم 

برای۰۹۲۴۰۲و۰۹۲۴۰۱هایبها نسبت به ردیف اضافه
 ).۱۰(و مهره رده  ۱۰٫۹استفاده از پیچ از رده 

۰۹۲۴۰۳ 

 کیلوگرم ۱۲,۸۰۰  
برای۰۹۲۴۰۲و۰۹۲۴۰۱هایبها نسبت به ردیف اضافه

 های با گالوانیزه پودری. از پیچاستفاده 
۰۹۲۵۰۱ 

  
 کیلوگرم 

برای۰۹۲۴۰۲و۰۹۲۴۰۱هایبها نسبت به ردیف اضافه
غیر استاندارد (نظیرهای به شکل خاص  استفاده از پیچ

 گرد).

۰۹۲۶۰۱ 

  
 کیلوگرم 

ها وبرای پیوندهگری شده از فوالد ریخته قطعاتتهیه 
 ها.  کاری آن کیلوگرم و ماشین ۵۰قطعات تا  ادوات اتصال

۰۹۲۷۰۱ 

  
 کیلوگرم 

ها وبرای پیوندهگری شده از فوالد ریخته قطعاتتهیه 
کاری کیلوگرم و ماشین ۵۰قطعات بیش از  ادوات اتصال

 ها. آن

۰۹۲۷۰۲ 



  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۵٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 درصد ١۵  
ه های سازه فضاکار تخت نسبت هزینه بافت و نصب شب

 سازی قطعات.به هزینه تهیه و آماده 
٠٩٢٨٠١ 

  
 درصد ١٨

ه های سازه فضاکار با انحنا در ی هزینه بافت و نصب شب
ها) نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی امتداد (چلی

 قطعات.

٠٩٢٨٠٢ 

 درصد ٢۵  
ه های سازه فضاکار با انحنا در دو هزینه بافت و نصب شب

سازی قطعات.امتداد (گنبدها) نسبت به هزینه تهیه و آماده 
٠٩٢٨٠٣ 

 درصد ٣٠  
ه های های سازه فضاکار دارای فرم هزینه بافت و نصب شب

 آزاد نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.
٠٩٢٨٠۴ 



  بتن  سقف.  دهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۵٩  
 

 

  بتن  سقف.  دهم  فصل
 
  مقدمه 

 
،  بندي ، شمع ، ترازكردن گذاري و بلوك  ، تيرچه الزم  مصالح  تهيه  ، شامل فصل  اين  هاي رديف  موضوع  بتني  هاي سقف  كامل  اجراي .1

 . است  مانند آن ها و قالب  ، بازكردن از آن  و نگهداري  ريزي ، بتن بندي ، قالب داربست
 شود. مي  ، پرداخت مربوط  هاي فصل  هاي رديف  مطابق  ، جداگانه سقف  اجراي  هاي قسمت  در تمام  مصرفي  هاي آهن .2
  سقف  املك  سطح  ، بر مبناي و پرداخت  گيري باشد، اندازه  باربر بنايي  يا ديوارهاي  فلزي  يا مركب  ساده  ، تيرهاي تيرچه  گاه تكيه  هرگاه .3

  (قالب  آن  جدار آزاد خارجي  بندي و قالب  است  سقف  بتن  ، جدار خارجي سقف  گيري اندازه  گيرد و مرز مبنا براي مي  صورت  اجرا شده
،  ند و همچنينهست  سقف  ضخامت  هم  كه باربر  ديوارهاي  روي  شناژهاي  ، بابت شود. بنابراين مي  و پرداخت  محاسبه  طور جداگانهبه دور)، 
 نخواهد آمد.  عملبه   اضافي  ، پرداخت مياني  دوزنده  هاي كالف

تير و   بتن  و حجم  است  تير يا ديوار بتني  ، جدار داخلي سقف  گيري اندازه  باشد، مرز مبنابراي  ، تير يا ديوار بتني تيرچه  گاه تكيه  هر گاه .4
  دوزنده  هاي كالف  براي  شود. بنابراين مي  و پرداخت  ، محاسبه مربوط  هاي رديف  طبق  جداگانه ها، آن به   مربوط  هاي بندي ديوار و قالب

 شود. نمي  انجام  اضافي  ، پرداخت مياني
، يا موارد  يتاسيسات  هاي ، كانال منظور عبور لولهبه ،  سقف  در داخل  يا سوراخ  ايجاد حفره  براي  الزم  و ساير كارهاي  بندي قالب  هزينه .5

  كه  هايي ها يا سوراخ حفره  . سطح نخواهد گرفت  صورت  اي جداگانه  پرداخت  بابت  و از اين  است  ها منظور شده ديگر، در قيمت  مشابه
 كسر نخواهد شد.  سقف  كل  باشند، از سطح  داشته  مساحت  متر مربع  كمتر از يك

  تيرچه  سقف  و بتن  بتني  بلوك  براي  است و عيار سيمان  بتن  در هر مترمكعب  كيلوگرم 400  تيرچه  پاشنه  براي  شده  درنظر گرفته  سيمان .6
از   سيمان  با مقادير باال باشد كسر و يا اضافه  متفاوت  عيار سيمان  فني  مشخصات  برحسب  ، چنانچه شده  تعيين  كيلوگرم 300  و بلوك
 شود. مي  حاسبهدرجا م  بتن  فصل  مربوط در  رديف

  بهاي به   با توجه  واحد آن  باشد، بهاي  فصل  اين  هاي در رديف  شده  تعيين  متوالي  دو ضخامت  ، بين سقف  ضخامت  كه  در صورتي .7
 شود. مي  و پرداخت  محاسبه  خطي  ميانيابي  صورتبه ،  و بعد آن  قبل  هاي ضحامت

 . است  سقف  اجرا شده  بتن  نهايي  تا سطح  تيرچه  زيرين  قسمت  عمودي  فاصله  سقف  ضخامت .8
  فوالدي  ، كارهاي090207  رديف  از بهاي 100403تا  100401  هاي رديف  باز) موضوع  با جان  (تيرچه  سبك  فلزي  مشبك  تيرچه  بهاي .9

 شود. مي  محاسبه  سنگين
 شود. مي  درصد اضافه 7  سقف  اجراي  هاي رديف به  شود شيبدار اجرا  بصورت  بتني  سبك  سقف  كه صورتي در .10
ها  طبق نقشه و مشخصات براي اجراي سقف بتني در اين فصل (تيرچه يا تيرچه مشبك فلزي سبك)، از فوم بلوك  كه صورتي در .11

 15/1لوك سفالي و اعمال ضريب هاي اجراي سقف با ب استايرن نسوز استفاده شود، بهاي آن حسب مورد طبق رديف مانند يونوليت و پلي
 شود. پرداخت مي

 باشد. اي قابل پرداخت نمي به صورت تيرچه دوبل، اضافه بهاي جداگانه  سقف  ضخامتبابت اجراي  .12
 



  بتن  سقف.  دهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۶٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,٢۶٠

متر با تیرچه و سانت ٢١اجرای سقف بتن به ضخامت 
، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای بلوک توخال بتن

رد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور  کامل.میل

١٠٠١٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٨٠

متر با تیرچه و سانت ٢۵اجرای سقف بتن به ضخامت 
، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای بلوک توخال بتن
رد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. میل

١٠٠١٠٢ 

  
 مترمربع ٣٠٢,٠٠٠

متر با تیرچه و سانت ٣٠اجرای سقف بتن به ضخامت 
، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای بلوک توخال بتن
رد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. میل

١٠٠١٠٣ 

  
 مترمربع ٣٧۴,۵٠٠

متر با تیرچه و سانت ٣۵اجرای سقف بتن به ضخامت 
، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای بلوک توخال بتن

رد، و همچنین تهیه  تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.میل

١٠٠١٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٣٧

متر با تیرچه و سانت ۴٠اجرای سقف بتن به ضخامت 
، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای بلوک توخال بتن
رد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. میل

١٠٠١٠۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢۴١

متر با تیرچه و سانت ٢١ضخامت اجرای سقف بتن به 
، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای بلوک توخال سفال
رد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. میل

١٠٠٢٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢۶۴

متر با تیرچه و سانت ٢۵اجرای سقف بتن به ضخامت 
، شامل تهیه تمام مصالح به  استثنایبلوک توخال سفال

رد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. میل

١٠٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٠٨

متر با تیرچه و سانت ٣٠اجرای سقف بتن به ضخامت 
، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای بلوک توخال سفال
رد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. میل

١٠٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ٣۵٢,٠٠٠

متر با تیرچه و سانت ٣۵اجرای سقف بتن به ضخامت 
، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای بلوک توخال سفال
رد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. میل

١٠٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٩٢

متر با تیرچه و سانت ۴٠اجرای سقف بتن به ضخامت 
 ، شامل تهیه تمام مصالح به استثنایبلوک توخال سفال

رد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. میل

١٠٠٢٠۵ 

  
 مترمربع ٧,٧٢٠

اضافه بها به ردیفهای سقف بتن با تیرچه و بلوک، در
صورت که از تیرچه با کفش سفال (تیرچه فوندوله ای)

 استفاده شود.

١٠٠٣٠١ 



  بتن  سقف.  دهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۶١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٢١٧,٠٠٠

متر با تیرچه سانت ٢١سقف بتن به ضخامت اجرای 
مشب فلزی سب و بلوک توخال بتن شامل تهیه تمام
مصالح به استثنای تیرچه فلزی وآرماتور و همچنین تهیه

 تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠۴٠١ 

  

 مترمربع ٢٣۴,۵٠٠

متر با تیرچه سانت ٢۵اجرای سقف بتن به ضخامت 
و بلوک توخال بتن شامل تهیه تماممشب فلزی سب 

مصالح به استثنای تیرچه فلزی و آرماتور و همچنین تهیه
 تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠۴٠٢ 

  

 مترمربع ٢۶۵,۵٠٠

متر با تیرچه سانت ٣٠اجرای سقف بتن به ضخامت 
مشب فلزی سب و بلوک توخال بتن شامل تهیه تمام

تیرچه فلزی و آرماتور و همچنین تهیهمصالح به استثنای 
 تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠۴٠٣ 

 مترمربع ۴٠٠,٣٣  
اضافه بها به ردیفهای سقف سب با بلوک بتن در صورت

 که در تهیه بلوک از پوکه استفاده شده باشد.
١٠٠۴٠۴ 



  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۶٢  
 

 

  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 
  مقدمه 

 
، متر سانتي 35، حدود  آجره  و نيم  يك  ، منظور از ضخامت استمتر سانتي 21×10×5/5، حدود  فصل  در اين  منظور از ابعاد آجر فشاري .1

 . است متر سانتي 11، حدود  آجره  و نيم متر سانتي 22، حدود  آجره  يك
يا   حفره  ايجاد چنين  كسر نخواهد شد و از بابت  ،يا طاق  آجركاري  ، از حجم متر مربع 05/0كمتر از   با مقطع  هاي يا سوراخ  حفره  حجم .2

 . خواهد گرفتن  صورت  اي جداگانه  ها، پرداخت در آجركاري  هايي سوراخ
ها منظور  ، در قيمت ضربي  طاق  از قوس  ناشي  سطح  ديگر، افزايش  عبارتبه ،  است  زير آن  افقي  ، سطح ضربي  طاق  گيري اندازه  مالك .3

 . نيست  پرداخت  و قابل  شده
  پرداخت  بابت  و از اين  منظور شده  مربوط واحد  هاي )، در قيمت آجري  طاق  استثنايبه (  آجري  كارهاي  روي  ريزي دوغاب  هزينه .4

 . نخواهد گرفت  صورت  اي جداگانه
 . است  ها منظور شده ، درقيمت طاق  اجراي  براي  الزم  زيرپا و سايرتجهيزات  بست از چوب  ناشي  هاي ، هزينه زني طاق  هاي در رديف .5
  ، مگر اينكه است  آجري  نماي  داراي  هاي سقف  استثنايبه كارها   در تمام  استفاده  ل، قاب آجري  و نماچيني  نماسازيبه   مربوط  هاي رديف .6

 باشد.  شده  بيني پيش  آن  براي  اي جداگانه  رديف
از  مورد  نما، بر حسب  سطح  كار براي  انجام  شود، هزينه مي  كار انجام  كار جدا ازپشت  روي  نماچيني  كه  آجري  هاي در نماسازي .7

يا ساير   اسكوپ  اجراي  ، بهاي اينكه  شود. توضيح مي  ، پرداخت111002و  111001و  110703تا  110701و  110603تا  110601  هاي رديف
كار در   و پشت  نماچيني  بين  مصرفي  مالت  . بهاي است  پرداخت  قابل  شود، جداگانه مي  كار انجام  پشت به  نما  اتصال  براي  كه  تمهيداتي

 . است  منظور شده  مربوط  هاي رديف  هاي قيمت
 است.  نماچيني  مخصوص  در كارخانه  بندي بسته  سفال  آجرهاي  از نوع 110603تا  110601  هاي در رديف  آجر مصرفي .8
 باشد.  نوع  از يك  آجر چيني  ضخامت  كل  شود كه مي  پرداخت  ، درصورتي110801  رديف  بهاي  اضافه .9
  شود، سپس مي  و پرداخت  محاسبه  مربوط  هاي ، از رديف آجر چيني  كل  حجم  ، ابتداي110805تا  110802  هاي رديف  پرداخت  براي .10

 شود. مي  ، پرداخت است  شده  نما چيده  صورتبه   كه  سطوحي  براي  يادشده  بهاي  اضافه
  نماچيني  و هزينه  است  راسته  يا كله  راسته  صورتبه   ، نماچيني فصل  در اين  شده  درج  هاي در رديف  و نماسازي  منظور از نماچيني .11

 . است  ها منظور نشده رديف  )، در اين شده  بيني پيش  مستقلي  در رديف  آن  بهاي  كه  چيني (بجز هره  و مانند آن  ، هندسي برجسته  هاي نقش
، بايد واحد متر  است  متر مربع  صورتبه ها  آن  رديف  كه  هايي آجركاريبه ، 110810  رديف  موضوع  بهاي  اضافه  منظور پرداختبه  .12

 شود.  تبديل  متر مكعببه ،  مربوط  آجرچيني  ضخامتبه   با توجه  مربع
در هر   شفته  و جادادن  و ريختن  و مشخصات  نقشه  كار، طبق  اجرايبه   مربوط  هاي هزينه  ، تمام ريزي شفتهبه   مربوط  هاي در رديف .13

 شود. نمي  نجام، ا است  شده  تعيين  صراحت به   غير از آنچهبه   اي جداگانه  پرداخت  گونه و هيچ  ، منظور شده هر شكلبه و   محل
  شوند منظور نشده مي  مصرف  در آجرچيني  و مشخصات  نقشه  طبق  كه  فلزي  قطعات  و كارگذاري  تهيه  ، هزينه فصل  اين  هاي در رديف .14

 شود. مي  پرداخت  جداگانه  آن  و بهاي  است
 شود. مي  ، پرداخت110811  رديف  اضافه بهاي  با در نظر گرفتن  آجركاري  هاي مورد از رديف  بر حسب  چاه  چيني  طوقه  بهاي .15
اجرا   دو جداره  صورتبه ،  و برودتي  حرارتي  تبادل  منظور كنترلبه   كه  است  ، ديواري110809  در رديف  جدارهمنظور از ديوار دو  .16
 شود.  جلوگيري  آن  درون  مالت  و از ريختن  بوده  خالي  بنايي  شود، بايد كامالً از مصالح مي  چيده  همزمان  دو جدار ديوار كه  شود. بين مي

  پرداخت  قابل  و جداگانه  واحد منظور نشده  در قيمتو بهاي هر نوع عايق مصرفي دو ديوار   در بين  مورد استفاده  اتصالي  قطعات  هزينه 
 . است



  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۶٣  
 

 

 . ) است (هوايي  سفيد معمولي  ، آهك ريزي  شفته  هاي در رديف  منظور شده  آهك .17
  واحد حجم  يك  يعني 1:6  مالت  مثال  . براي است  حجمي  نسبت  يا آهك  و سيمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .18

، در  مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم  صورتبه   ياد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  در مقابل  سيمان
 . است  آمده  فهرست  اين  كليات

در ضخامت يك آجر و كمتر در قوس انجام شود، بابت سطحي كه در قوس انجام مي شود   نماچيني يا  اي ديواردر صورتي كه اجر .19
 شود. چهار درصد به قيمت رديف مربوط اضافه مي

هاي اين فصل باشد، با توجه به  برحسب مشخصات فني، مقدار سيمان بيشتر و يا كمتر از ارقام مندرج در شرح رديف در صورتي كه .20
 شود. در فصل هشتم بتن درجا محاسبه مي  مربوط  رديفجدول مندرج در كليات اين فهرست بها تفاوت براساس 

 شود. بيني مي دار پيش وط در هنگام برآورد به عنوان ريف ستارهكارهاي آجري با آجر نسوز، با توجه به نوع آجر و مالت مرب .21



  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۶۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ١,٣٢٩,٠٠٠  مترم

)، به ابعاد آجر ات آجرکاری با آجر ماسه اه (سیلی
فشاری با ضخامت ی و نیم آجر و بیشتر و مالت ماسه

 .١:۶سیمان 

١١٠١٠١ 

  
عب ۵٠٠,١,٣۶١  مترم

)، به ابعاد ات آجر کاری باآجرماسه آه (سیلی
و بیشتر و مالتآجرفشاری با ضخامت ی و نیم آجر 

 .١:٢:٨باتارد 

١١٠١٠٢ 

  
عب ١,٣٣۵,۵٠٠  مترم

)، به ات آجرکاری با آجر ماسه آه (سیلی
ابعادآجرفشاری باضخامت ی ونیم آجر و بیشتر و مالت

 .١:٣ماسه آه 

١١٠١٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٩۴  
)، به ابعاد ات دیوار ی آجره با آجر ماسه آه (سیلی

 .١:۶ماسه سیمان آجر فشاری و مالت 
١١٠١٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٠٠  
)، به ابعاد ات دیوار ی آجره با آجر ماسه آه (سیلی

 .١:٢:٨آجر فشاری با مالت، باتارد 
١١٠١٠۵ 

 مترمربع ٢٩۵,۵٠٠  
)، به ابعاد ات دیوار ی آجره باآجر ماسه آه (سیلی

 .١:٣آجر فشاری و مالت ماسه آه 
١١٠١٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,١۵١  
)، به ابعادآجر ات دیوار نیم آجره با آجرماسه آه (سیلی

 .١:۶فشاری و مالت ماسه سیمان 
١١٠١٠٧ 

 مترمربع ٠٠٠,١۵۴  
)، به ابعادآجر ات دیوار نیم آجره با آجرماسه آه (سیلی

 .١:٢:٨فشاری و مالت باتارد 
١١٠١٠٨ 

 مترمربع ١۵٣,٠٠٠  
)، به ابعاددیوار نیم آجره با آجر ماسه  ات آه (سیلی

 .١:٣آجر فشاری و مالت ماسه آه 
١١٠١٠٩ 

 مترمربع ٨٨,٢٠٠  
)، به ضخامت  ات ۵تیغه آجری باآجر ماسه آه (سیلی

 متر، با مالت گچ و خاک. سانت ۶تا 
١١٠١١٠ 

عب ١,١۴٣,٠٠٠    مترم
آجرکاری باآجر فشاری به ضخامت ی و نیم آجر و

 .١:۶سیمان بیشتر و مالت ماسه 
١١٠٢٠١ 

عب ١,١۶١,٠٠٠    مترم
آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت ی و نیم آجر و

 .١:٢:٨بیشتر و مالت باتارد 
١١٠٢٠٢ 

عب ١,١۴٩,٠٠٠    مترم
آجر کاری با آجر فشاری به ضخامت ی و نیم آجر و

 .١:٣بیشتر و مالت ماسه آه 
١١٠٢٠٣ 

  
عب ۵٠٠,١,١٢٧  مترم

آجرفشاری به ضخامت ی و نیم آجر وآجرکاری با 
عب ١٠٠بیشتر با مالت گل آه ( کیلو آه در مترم

 مالت).

١١٠٢٠۴ 

 ١١٠٢٠۵ .١:۶دیوار ی آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان  مترمربع ۵٠٠,٢۵٣  



  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

۶۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ١١٠٢٠۶ .١:٢:٨دیوار ی آجره با آجر فشاری و مالت باتارد  مترمربع ۵٠٠,٢۵٩  

 ١١٠٢٠٧ .١:٣دیوار ی آجره با آجر فشاری و مالت ماسه آه  مترمربع ٢۵۴,۵٠٠  

 ١١٠٢٠٨ .١:۶دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان  مترمربع ۵٠٠,١٣٠  

 ١١٠٢٠٩ .١:٢:٨دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت باتارد  مترمربع ١٣٣,٠٠٠  

 ١١٠٢١٠ .١:٣فشاری و مالت ماسه آه دیوار نیم آجره با آجر  مترمربع ١٣١,٠٠٠  

 ١١٠٢١١ دیوار نیم آجره با آجرفشاری و مالت گچ و خاک. مترمربع ۵٠٠,١٣١  

 مترمربع ٧۵,۶٠٠  
متر، با آجر فشاری و سانت ۶تا  ۵تیغه آجری به ضخامت 

 مالت گچ و خاک.
١١٠٢١٢ 

 مترمربع ۴٠٠,٧٧  
فشاری یاطاق زن بین تیرآهن (طاق ضربی)، با آجر 

 دار. ماشین سوراخ
١١٠٣٠١ 

 ١١٠٣٠٢ دوغاب ریزی روی طاق آجری با دوغاب سیمان. مترمربع ۴,۴٩٠  

 ١١٠٣٠٣ دوغاب ریزی روی طاق آجری با دوغاب گچ. مترمربع ٣٨٠,۴  

 مترمربع ١٠٠,۴۵  
اضافه بهای سقف سازی آجری به صورت آهن گم برای

.نمای آجری ، نسبت به ردیفهای طاق   زن
١١٠٣٠۴ 

عب ۵٠٠,١,١٢٢    مترم
٨آجر کاری با بلوک سفال (آجر تیغه ای) به ضخامت 

 .١:۶متر و مالت ماسه سیمان  سانت ١١تا
١١٠۴٠١ 

عب ١,٠٨٢,٠٠٠    مترم
تا ١٢آجر کاری با بلوک سفال (آجر تیغه ای) به ضخامت 

 .١:۶متر و مالت ماسه سیمان  سانت ٢٢
١١٠۴٠٢ 

عب ١,٠۵۵,۵٠٠    مترم
آجرکاری با بلوک سفال (آجر تیغه ای) به ضخامت بیش

 .١:۶متر و مالت ماسه سیمان  سانت ٢٢از 
١١٠۴٠٣ 

  
عب ٠٠٠,١,١١۵  مترم

آجر کاری با آجر ماشین سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری
به ضخامت ی و نیم آجر و بیشتر، با مالت ماسه سیمان

١:۶. 

١١٠۵٠١ 

 مترمربع ٢۴۶,۵٠٠  
دیوار ی آجره با آجر ماشین سوراخدار به ابعاد آجر

 .١:۶فشاری، با مالت ماسه سیمان 
١١٠۵٠٢ 

 مترمربع ١٢٧,٠٠٠  
دیوار نیم آجره با آجر ماشین سوراخدار به ابعاد آجر

 .١:۶فشاری، با مالت ماسه سیمان 
١١٠۵٠٣ 

 مترمربع ٧٣,٩٠٠  
آجر ماشینمتر با  سانت ۶تا  ۵تیغه آجری به ضخامت 

 سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با مالت گچ و خاک.
١١٠۵٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٨١

نماچین با آجر ماشین سوراخدار (سفال) به ابعاد
١:۶آجرفشاری به صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان 

. 

١١٠۶٠١ 



  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٣۶۶,۵٠٠

نماچین با آجرماشین سوراخدار (سفال) به ضخامت
متر، به صورت نیم آجره و مالت ماسه سانت ۴حدود 
 . ١:۶سیمان 

١١٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ۴۴٨,٠٠٠

نماچین باآجرماشین سوراخدار (سفال) به ضخامت
متر، به صورت نیم آجره و مالت ماسه سانت ٣حدود 
 . ١:۶سیمان 

١١٠۶٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٠٧  
، به ابعاد آجر  فشاری، به صورتنما چین با آجر قزاق

 . ١:۶نیم آجره و مالت ماسه سیمان 
١١٠٧٠١ 

 مترمربع ٣٧١,٠٠٠  
، به ضخامت حدود  متر، به سانت ۴نماچین با آجر قزاق

 . ١:۶صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان 
١١٠٧٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۴١٩  
متر، سانت ٣نما چین با آجر قزاق ، به ضخامت حدود 

 . ١:۶آجره و مالت ماسه سیمان به صورت نیم 
١١٠٧٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,۶٢  
های آجرچین با آجر اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف

 دار. فشاری ، آجر ماسه آه و آجر ماشین سوراخ
١١٠٨٠١ 

  
 مترمربع ۶٣,٧٠٠

اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیفهای آجر چین با
آجر سفال سوراخدارآجرفشاری ، درصورت که در نما از 

 ماشین به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.

١١٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ٣٣,١٠٠

اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیفهای آجر چین با آجر
، در صورت که در نما از آجر سفال سوراخدار ماسه آه

 ماشین به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.

١١٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ١٠۴,۵٠٠

بهای نما سازی نسبت به ردیفهای آجر چین با آجراضافه 
، به ابعاد آجر فشاری، در صورت که در نما از آجر قزاق

 فشاری استفاده شود.

١١٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٧٨,٨٠٠

اضافه بهای نما سازی به ردیفهای آجر چین با آجر ماسه
، به ابعادآجر ، در صورت که در نما از آجر قزاق آه

 استفاده شود.فشاری 

١١٠٨٠۵ 

اضافه بها به ردیفهای نماچین بابت آب ساب نمودن آجر. مترمربع ٩٠٠,٧۵   ١١٠٨٠۶ 

 مترمربع ۶٠٠,۵٩  
اضافه بها به ردیفهای نما چین بابت تراش و کشویی

 نمودن آجر.
١١٠٨٠٧ 

  
 مترمربع ١٠۴,۵٠٠

، در صورت که آجرها به اضافه بها به ردیفهای نماچین
هره چیده شود (اندازه گیری روی سطح قابلصورت 
 رویت).

١١٠٨٠٨ 
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 مترمربع ٩,٧۴٠

اضافه بهای دیوار چین به صورت دیوار دو جداره، به
ازای هر متر مربع دیوار دو جداره که هم زمان چیده شود. .

 گیری میشود). (ی طرف اندازه

١١٠٨٠٩ 

  
عب ٠٠٠,١٠۴  مترم

کاری که در پایین تراز آباضافه بها برای هر نوع آجر 
ش حین انجام کار با تلمبه موتوری الزام انجام شود و آب

 باشد.

١١٠٨١٠ 

عب ۴۶٧,٠٠٠    مترم
اضافه بها به هر نوع آجر کاری، برای کار در داخل چاه یا

 قنات یا مجاری زیرزمین در هر عمق و به هر طول.
١١٠٨١١ 

عب ٢٩٨,٠٠٠    مترم
فته در ١۵٠محل و شفته ریزی با خاک  کیلوگرم آه ش

عب شفته.  مترم
١١٠٩٠١ 

  
عب ٠٠٠,۴٢۶  مترم

شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج
فته در ١۵٠محل به هر فاصله، با کیلوگرم آه ش

عب شفته.  مترم

١١٠٩٠٢ 

  
عب ١٩,١٠٠  مترم

، برای اضافه کردن شن و١١٠٩٠١اضافه بها به ردیف 
اندازه هر ده درصد که به حجم خاک محل اضافه ماسه، به

 شود.

١١٠٩٠٣ 

  
عب ۶١,٩٠٠  مترم

، برای افزایش١١٠٩٠٢و  ١١٠٩٠١اضافه بها به ردیفهای 
عب شفته. کسر ۵٠هر فته در مترم ۵٠کیلو گرم آه ش

 کیلو به تناسب محاسبه میشود.

١١٠٩٠۴ 

  
عب -۶١,٩٠٠  مترم

، برای کاهش هر١١٠٩٠٢و  ١١٠٩٠١کسربها به ردیفهای 
عب  شفته. کسر  ۵٠ فته در متر م ۵٠کیلو گرم، آه ش

 کیلو به تناسب محاسبه م شود.

١١٠٩٠۵ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣٠۴

١٠نماچین با آجر پالک (دوغابی) با سطح مقطع تا 
، شامل١:۵متر مربع بامالت ماسه سیمان  سانت

 ریزی درپشت آجر. دوغاب

١١١٠٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٣١

١٠نماچین با آجر پالک (دوغابی) با سطح مقطع بیش از 
، شامل دوغاب١:۵متر مربع بامالت ماسه سیمان  سانت

 ریزی درپشت آجر.

١١١٠٠٢ 
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  چین و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 
  مقدمه 

 
  بتني  هاي ماهيچه  استثنايبه ،  و بندكشي  نصب  ، مالت بندي قالب  هاي ، هزينه فصل  اين  گذاري و لوله  ساخته پيش  بتن  هاي رديف  در تمام .1

 . است  منظور شده
  ، جداگانه مربوط  هاي فصل  هاي بر اساس رديف  در بتن  شده  كار گذاشته  هاي و سايرآهن ميلگرد  ، هزينه فصل  اين  هاي رديف  در تمام .2

  هاي ، در رديف مسلح  در بتن  بتن  مصرف  صعوبت  هزينه مگر اين كه عدم پرداخت آن تصريح شده باشد. شود مي  و پرداخت  محاسبه
 گيرد. نمي  صورت  اي جداگانه  پرداخت  بابت  و از اين  است  ظور شدهمن  مربوط

 0 عمود بر مسير است  مقطع  ، سطح مقطع  منظور از سطح  ساخته  پيش  بتني  هاي جدول  هاي در رديف .3
  فصل  اين  هاي در رديف  شده  عيينبا عيار ت  متفاوت  ، با عيار سيمان ها و مشخصات نقشه  بر اساس  ساخته پيش  قطعات  كه  در صورتي .4

 شود. مي  درجا پرداخت  بتن  فصل  مربوط در مورد از رديف  ، بر حسب سيمان  وزن  تفاوت  باشد، بهاي
 .شود نمي  ) را شامل ساخته پيش  هاي ساختمان  ها براي در كارخانه  شده  (ساخته  صنعتي  بتن  ساخته پيش  ، قطعات فصل  اين  هاي رديف .5
 شود. مي  پرداخت  فصل  در اين  ساخته  پيش  بتني  هاي جدول  هاي از رديف  ساخته پيش  بتني  كانيوي  و نصب  تهيه  هزينه .6
  ضخامتبه ،  قلوه  يا سنگ  الشه  يا سنگ  بتن  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم 150عيار به   ها با بتن كول پشت  خالي  فضاي  پركردن  هزينه .7

 . است  ، منظور شده120401  رديف  ، در قيمتمتر سانتي 10تا  متوسط
 شود. مي  پرداخت  مربوط  از فصول  ها، جداگانه هزينه  نوع  ، اين است  منظور نشده  فصل  اين  هاي در رديف  خاكي  عمليات  انجام  هزينه .8
 . است پرتلند  ، سيمان فصل  اين  هاي در رديف  در نظر گرفته  سيمان .9
  با اعمال  مربوط  هاي رديف  باشد، بهاي  موتوري  با تلمبه  آبكشيبه نياز   بتني  هاي يا كول  و بتني  سيماني  هاي لوله  نصب  براي  چنانچه .10

 شود. مي  پرداخت 07/1  ضريب
 . است  يا آجر سيماني  بلوك  مالت  مترمكعب  در هر يك  كيلوگرم 285،  سيماني  و آجرهاي  توخالي  سيماني  ايه در بلوك  عيار سيمان .11
هاي  باشد. به عبارت ديگر رديف مربوط به جدول گيري جداول بر حسب حجم خود جداول و بدون مالت نصب مي اندازه .12

 ها مالك پرداخت است. ساخته، حجم خود جدول پيش
 شود. محاسبه مي 070302مصرفي، طبق بهاي رديف  ميلگرد  120507 در رديف .13
 280اي استاندارد،  ) بايد حداقل مقاومت فشاري استوانه120105و  120104ساخته ماشيني پرسي (رديف  هاي بتني پيش جدول .14

 120104ها در بهاي رديف  هزينه بندكشي جدولباشد.  كيلوگرم بر مترمكعب مي 2300مربع و حداقل وزن مخصوص متر سانتيكيلوگرم بر 
 شود. لحاظ شده است و در محاسبه حجم مربوط به رديف در نظر گرفته نمي

، اي پرسـي يـا ويبـره   ساخته  پيش هاي كفپوش و ساخته پرسي هاي پيش جدول هاي مربوط به رديفي بها در ميلگرد  نصب و تهيه  هزينه  .15
 . شود ينم پرداخت آن بابتي ا جداگانه بهاي  و  است شده منظور

ثقـل   مركـز  از كيلومتر 30 فاصله تا حمل  و بارگيري  ، ... ) و سنگ پودر ماسه، شن،(  كار يپا در مصرف مورد سنگي مصالح  تهيه  هزينه . 16
حمـل   بهـاي   كند، تجاوز كيلومتر 30 از سنگي  مصالح  حمل  فاصله  گاه  هر.  است شده  منظور باراندازي  و ، قطعات  ساخت محل  تا  برداشت 
 شد. نخواهد پرداخت مازاد 

 30 بـر  مـازاد  هزينـه   و  اسـت  شـده   گرفتـه   نظـر  در باراندازي  و كيلومتر 30 تا سيمان  حمل  و بارگيري  هزينه  فصل  اين  هاي  رديف در. 17
 .شد نخواهد پرداخت كيلومتر

اي  جداگانه  پرداخت  بابت اين  از و  است شده  منظور نياز، مورد مصالح  با اتصاالت  محل  كردن  پر بهاي  ، فصل اين  هاي  رديف  قيمت در .18
 .گيرد نمي صورت  
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  پرداخـت  مربـوط   هـاي   فصـل  از جداگانـه   هـا،  هزينـه  نـوع   اين .  است نشده  منظور فصل  اين   هاي رديف در خاكي   عمليات انجام  هزينه  .19
 .شود مي
 منظور رديف بهاي در فاصله هر به آب و ماسه شن، جمله ازي بتنساخته  قطعات پيش نصب براي الزم مصالح كليه حمل و تهيه هزينه. 20

 .شود نمي انجام اي جداگانه پرداخت و است شده
 فصـل  از هـا  آن نـه يهز و اسـت   نشـده  دهيـ د ها جدولي ساز ريز و خاك، دنيكوب ،يساز آماده ساخته شيپي بتن جدولي ها فيرد در. 21
 .شود يم پرداخت دست باي خاك اتيعمل
هـاي   فصـل  از هـا  آن نهيهز و است نشده دهيد مگر بتني اجرا نيهمچن و خاك دنيكوب وي ساز كف اتيعمل پوش، كفي ها فيرد در. 22

 .شود يم پرداخت مربوط،
 دسـتگاه  دييتا با درصد، 20 از شيب بيش با كفي اجرا به ازين صورت در ،ي)پرس و برهيوي (بتن ساخته شيپي ها كفپوشي ها فيد در. 23

 .شود مي  پرداخت 03/1 ضريب  اعمال  با  مربوط  هاي رديف  بهاي نظارت،
 و ارداريشـ  ،يپـولك ( دار طـرح ي ها پوش كف با كفي اجرا به ازين صورت در ،يپرس فقطي بتن ساخته شيپي ها كفپوشي ها فيد در. 24
 .شود مي پرداخت  120905 فيرد از آني بها اضافه نظارت، دستگاه دييتا با ،...)
 دسـتگاه  دييـ تا بـا  ،يرنگـ ي هـا  پوش كف با كفي اجرا به ازين صورت در ،يپرس فقطي بتن ساخته شيپي ها كفپوشي ها فيد در. 25

 .شود مي پرداخت  120906 فيرد از آني بها اضافه نظارت،
 .شود ينم پرداختي اضافي بها ، ها پوش كف ضخامت اضافه صورت در ،ي)پرس و برهيوي (بتن ساخته شيپي ها كفپوشي ها فيد در. 26
 .شود يم منظور كار مساحت در زيني بندكش مساحت ،يبتني ها كفپوشي برا كار مساحت محاسبه در .27
جاي ماسه بوده كه در به مربوط به استفاده از مالت پايه سيماني آماده محتوي رس منبسط شده ريزدانه سبك  121005. رديف 28
نامه فني محصول باشد. اين رديف با دستور كار و درج در صورت مجلس با تاييد مهندس  اي تهيه شده و داراي گواهي بندي كارخانه بسته

 مشاور قابل پرداخت است.



  چین و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٧٠  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
عب ۴۵٢,٠٠٠,٢  مترم

بتن پیش ساخته با سطح مقطع تا های جدولتهیه و نصب 
کیلوگرم سیمان در ٢۵٠مترمربع با بتن به عیار ٠٫٠۵

عب و مالت ماسه سیمان   .١:۵مترم

١٢٠١٠١ 

  
عب ٢,٠۴١,٠٠٠  مترم

بتن پیش ساخته با سطح مقطع های تهیه و نصب جدول
کیلو گرم ٢۵٠مترمربع با بتن به عیار ٠٫١تا  ٠٫٠۵بیش از 

عب و مالت ماسه سیمان سیمان در   .١:۵مترم

١٢٠١٠٢ 

  
عب ۵٠٠,۶٠٨,١  مترم

بتن پیش ساخته با سطح مقطع های تهیه و نصب جدول
کیلو گرم سیمان در ٢۵٠متر مربع با بتن به عیار ٠٫١بیش از 

عب و مالت ماسه سیمان   .١:۵متر م

١٢٠١٠٣ 

  

عب ۵٠٠,۶۵٢,١  مترم

، با سطح مقطعساخته  های پیش تهیه و نصب جدول پرس
ای استاندارد، مترمربع و با حداقل مقاومت استوانه٠٫٣۶تا 

متر مربع، به همراه بند کش و کیلوگرم بر سانت ٢٨٠
 اجرای بتن تقویت جدول.

١٢٠١٠۴ 

  

عب ۵٩٩,٠٠٠,١  مترم

، با سطح مقطع های پیش  تهیه و نصب جدول ساخته پرس
ای مقاومت استوانهمترمربع و با حداقل  ٠٫٣۶بیش از 

متر مربع، به همراه بند کیلوگرم بر سانت ٢٨٠استاندارد، 
 کش و اجرای بتن تقویت جدول.

١٢٠١٠۵ 

  
عب ٠٠٠,١,٨١۵  مترم

٣٠٠تهیه و نصب دال بتن پیش ساخته (مسلح)، با عیار
عب، برای دال روی کانال ها، نهرها و کیلو سیمان در متر م

 جویها و موارد مشابه.یا به عنوان پل روی 

١٢٠٢٠١ 

  
عب ۵٠٠,١,٩١٠  مترم

تهیه، ساخت و نصب قطعات بتن پیش ساخته برای تکیه
٣٠٠) و کارهای مشابه، با عیار pipe sleeperگاه لوله (

عب بتن.  کیلو سیمان در متر م

١٢٠٢٠٢ 

  
عب ۵٠٠,۵٢٣,٢  مترم

کیلو ٣۵٠تهیه و نصـب قطعات بتن پیش ساخته باعیار
عب و حجم تا  عب برای ٠٫٢١سیمان در متر م متر م

 مسلح کردن خاک.

١٢٠٢٠٣ 

  
عب ٢,٢۶۴,۵٠٠  مترم

کیلو ٣۵٠تهیه و نصـب قطعات بتن پیش ساخته باعیار
عب و حجم بیش از  متر ٠٫۶٠تا  ٠٫٢١سیمان در متر م

عب برای مسلح کردن خاک.  م

١٢٠٢٠۴ 

 مترطول ٨۵,۶٠٠  
، به قطر داخل تهیه و نصب لوله  متر، با سانت ١٠سیمان

عب بتن. ٣٠٠بتن به عیار  کیلو سیمان در متر م
١٢٠٣٠١ 

 مترطول ۵٠٠,٩٠  
، به قطر داخل  متر، با سانت ١۵تهیه و نصب لوله سیمان

عب بتن. ٣٠٠بتن به عیار   کیلو سیمان در متر م
١٢٠٣٠٢ 



  چین و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٧١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ١١٨,٠٠٠  
، به  متر، با سانت ٢٠قطر داخل تهیه و نصب لوله سیمان

عب بتن. ٣٠٠بتن به عیار   کیلو سیمان در متر م
١٢٠٣٠٣ 

 مترطول ۵٠٠,١۴٠  
، به قطر داخل  متر، با سانت ٢۵تهیه و نصب لوله سیمان

عب بتن. ٣٠٠بتن به عیار  کیلو سیمان در متر م
١٢٠٣٠۴ 

  
 مترطول ٢٢١,٠٠٠

متر و سانت ٣٠تهیه و نصب لوله بتن به قطر داخل 
کیلو سیمان در متر ٣٠٠متر، با بتن به عیار سانت ۶ضخامت 

عب بتن.  م

١٢٠٣٠۵ 

  
 مترطول ٢٨٣,٠٠٠

متر و سانت ۴٠تهیه و نصب لوله بتن به قطر داخل 
کیلو سیمان در ٣٠٠متر، با بتن به عیار سانت ۶ضخامت 

عب بتن.  مترم

١٢٠٣٠۶ 

  
 مترطول ٣٨۵,۵٠٠

متر و سانت ۵٠بتن به قطر داخل تهیه و نصب لوله 
کیلو سیمان در متر ٣٠٠متر، با بتن به عیار سانت ۶ضخامت 

عب بتن.  م

١٢٠٣٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴۵٣

متر و سانت ۶٠تهیه و نصب لوله بتن به قطر داخل 
کیلو سیمان در متر ٣٠٠متر، با بتن به عیار سانت ٨ضخامت 

عب بتن.  م

١٢٠٣٠٨ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٩٩

متر سانت ۶٠تهیه و نصب لوله بتن مسلح، به قطر داخل 
کیلو سیمان در ٣٠٠متر با بتن به عیار سانت ٨و ضخامت 

عب بتن.  متر م

١٢٠٣٠٩ 

  
 مترطول ۴٠٧,٠٠٠

متر سانت ٨٠تهیه و نصب لوله بتن مسلح، به قطر داخل 
کیلو سیمان در ٣٠٠متر با بتن به عیار سانت ١٠و ضخامت 

عب بتن.  متر م

١٢٠٣١٠ 

  
 مترطول ۴٨۵,۵٠٠

متر و ١تهیه و نصب لوله بتن مسلح، به قطر داخل 
کیلو سیمان در ٣٠٠متر با بتن به عیار سانت ١٠ضخامت 

عب بتن.  متر م

١٢٠٣١١ 

  

 مترطول ٩٣٧,٠٠٠

ل از سه تهیه و نصب کولهای بتن مسلح پیش ساخته متش
یم قناتها با بتن به عیارقطعه در هر عمق، به منظور  تح

عب بتن و با مقطع تخم مرغ ٣٠٠ کیلو سیمان در متر م
 متر، با پر کردن پشت کول. سانت ٨٠×١٢٠به ابعاد حدود

١٢٠۴٠١ 

عب ٨۴٣,٠٠٠    ١٢٠۵٠١ .١:۵بنایی با بلوک سیمان توخال و مالت ماسه سیمان  مترم

عب ۵٠٠,٨۵٢    مترم
خال کف پر و مالت ماسه سیمانبنایی با بلوک سیمان تو 

١:۵. 
١٢٠۵٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١٧۶  
٢٠بنایی با بلوک سیمان تو خال به ضخامت حدود

 .١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانت
١٢٠۵٠٣ 



  چین و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٧٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,١٩٠  
٢٠بنایی با بلوک سیمان توخال کف پر به ضخامت حدود

 .١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانت
١٢٠۵٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٩۶  
١٠بنایی با بلوک سیمان تو خال به ضخامت حدود

 .١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانت
١٢٠۵٠۵ 

 مترمربع ٩۶,۶٠٠  
بنایی با بلوک سیمان توخال کف پر به ضخامت حدود

 .١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانت ١٠
١٢٠۵٠۶ 

عب ١٠,٢٠٠    مترم
های بنایی با بلوک، در صورت که دیوار اضافه بها به ردیف

 با میل مهار تقویت شده باشد.  
١٢٠۵٠٧ 

عب ٠٠٠,١,٧٩۵    مترم
بنایی باآجر سیمان به ابعاد آجر فشاری و مالت ماسه

 آجر و بیشتر. ١٫۵، به ضخامت ١:۵سیمان 
١٢٠۶٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٣٩۵  
فشاری، برای دیوارسازی بنایی باآجر سیمان به ابعادآجر

 .١:۵به ضخامت ی آجر با مالت ماسه سیمان 
١٢٠۶٠٢ 

 مترمربع ٢٠٣,٠٠٠  
بنایی با آجر سیمان به ابعاد آجر فشاری، برای دیوار

 .١:۵سازی به ضخامت نیم آجر با مالت ماسه سیمان 
١٢٠۶٠٣ 

عب ٠٠٠,٣٨۵    مترم
مالتپر کردن حفره های بلوکهای سیمان تو خال با 

. ١:۵ماسه سیمان  عب حجم بلوک چین به ازای هر متر م
١٢٠٧٠١ 

  
عب ۵٠٠,٧١  مترم

اضافه بها به ردیفهای بلوک چین که در پایین تراز آب
انجام شود و استفاده از تلمبه موتوری حین اجرای عملیات

 الزام باشد.

١٢٠٧٠٢ 

.اضافه بهای نما چین با بلوک  مترمربع ١٠٠,٢۶    ١٢٠٧٠٣ سیمان

 ١٢٠٧٠۴ اضافه بهای نماچین با آجر سیمان به ابعاد آجر فشاری. مترمربع ٧۵,۶٠٠  

 مترمربع ١۶٠,٠٠٠  
بنایی با بلوکهای بتن پیش ساخته از بتن سب (بتن گازی)

 متر. سانت ١٠به ضخامت تا ١:۵بامالت ماسه سیمان 
١٢٠٨٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٢١

بتن پیش ساخته از بتن سب (بتن گازی)بنایی با بلوکهای 
١٠به ضخامت بیشتر از  ١:۵با مالت ماسه سیمان 

 متر. سانت ١۵متر تا  سانت

١٢٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ٢۵٧,٠٠٠

بنایی با بلوکهای بتن پیش ساخته از بتن سب (بتن گازی)
١۵به ضخامت بیشتر از  ١:۵بامالت ماسه سیمان 

 متر. سانت ٢٠متر تا سانت

١٢٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٠٣

بنایی با بلوکهای بتن پیش ساخته از بتن سب (بتن گازی)
٢٠به ضخامت بیشتر از  ١:۵بامالت ماسه سیمان 

 متر. سانت ٢۵متر تا  سانت

١٢٠٨٠۴ 



  چین و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٧٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٣۴٩,٠٠٠

بنایی با بلوکهای بتن پیش ساخته از بتن سب (بتن گازی)
٢۵ضخامت بیشتر از به  ١:۵بامالت ماسه سیمان 

 متر. سانت ٣٠متر تا سانت

١٢٠٨٠۵ 

  

 مترمربع ٢٢۵,۵٠٠

ساخته های بتن پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
، به ضخامت  ١۶متر و به سطح تا  سانت ۵تا  ۴پرس

دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه
 سیمان.

١٢٠٩٠١ 

  

 مترمربع ٢٢٩,٠٠٠

ساخته های بتن پیش مصالح، حمل و اجرای کفپوشتهیه 
، به ضخامت  ١۶متر و به سطح بیش از  سانت ۵تا  ۴پرس

دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه
 سیمان.

١٢٠٩٠٢ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٠

ساخته های بتن پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
١۶متر و به سطح تا  سانت ۵تا  ۴ای، به ضخامت  ویبره

دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه
 سیمان.

١٢٠٩٠٣ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٢٢۴

ساخته های بتن پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
متر و به سطح بیش از سانت ۵تا  ۴ای، به ضخامت  ویبره
دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه ١۶

 سیمان.

١٢٠٩٠۴ 

. دار بودن کفپوش بتن پیش اضافه بهای طرح مترمربع ٣٨,٠٠٠    ١٢٠٩٠۵ ساخته پرس

. اضافه بهای رنگ بودن کفپوش بتن پیش مترمربع ١٩,٠٠٠    ١٢٠٩٠۶ ساخته پرس

  
 مترمربع ۵٠٠,١٣٢

بنایی با بلوک سیمان توخال کف پر تهیه شده با دانه رس
متر با مالت ماسه و سانت ١٠تا  ، به ضخامت منبسط شده

 .١:۵سیمان 

١٢١٠٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٩٣

بنایی با بلوک سیمان توخال کف پر تهیه شده با دانه رس
متر با مالت ماسه سانت ١۵ تا ١٢منبسط شده، به ضخامت 

 .١:۵و سیمان 

١٢١٠٠٢ 

  
 مترمربع ٢۶٩,٠٠٠

بنایی با بلوک سیمان توخال کف پر تهیه شده با دانه رس
متر با مالت ماسه سانت ٢٠ تا ١٧، به ضخامت    منبسط شده

 .١:۵و سیمان 

١٢١٠٠٣ 

 مترمربع ٣٠,٠٠٠  
در صورت ١٢١٠٠٣و  ١٢١٠٠٢های  اضافه بها به ردیف
. سه جداره بودن بلوک  های مصرف

١٢١٠٠۴ 



  چین و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٧۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٠٠٠,١۵

در صورت ١٢١٠٠٣تا  ١٢١٠٠١های  بها به ردیفاضافه 
استفاده از مالت آماده محتوی رس منبسط شده ریزدانه

.  سب

١٢١٠٠۵ 



  رطوبت  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٧۵  
 

 

  رطوبت  کاری عایق.  سیزدهم  فصل
 
  مقدمه 

 
و   در نقشه  كه  باشد و در صورتي  فني  ها و مشخصات در نقشه  شده  درج  ميزانبه بايد   ، مقدار همپوشاني رطوبتي  هاي كاري عايقدر  .1

 اجرا شود. متر سانتي 10باشد،   نشده  تعيين  آن  اندازه  فني  مشخصات
در   همپوشاني  . هزينه هاست جلسه  ها و صورت درنقشه  شده  ابعاد درج  ، طبق شده  كاري عايق  ظاهري  سطح  و پرداخت  گيري اندازه  مبناي .2

 . است  منظور شده  فصل  اين  هاي رديف
  گونه و هيچ  است  و مانند آن  ، منحني ، مورب ، قائم از افقي  ، اعم سطوح  كار در تمام  انجام  ، براي فصل  اين  هاي واحد رديف  هاي قيمت .3

 . نيست  پرداخت  ، قابل است  شده  مشخص  صراحت به   ، بجز آنچه ، انحنا و مانند آن ، عمق صعوبت  بابت  بهايي  اضافه
 با:  برابر است  ترتيب به  ، بتيرطو  كاري عايق  متر مربع  يك  ، براي فصل  اين  هاي در رديف  مقدار قير مورد مصرف .4
 . كيلوگرم 2، 130102و  130101  هاي ، رديف اندود قيري .1ـ4
 . كيلوگرم 5/3،  گوني  اليه  دو قشر اندود قير با يك .2ـ4
 . كيلوگرم 5،  گوني  قشر اندود قير با دو اليه  سه .3ـ4
 . كيلوگرم 5/6،  گوني  اليه  چهار قشر اندود قير با سه .4ـ4
 . هاست پي  ها و روي ها، توالت حمام  غير از سطوحبه   ، سطوحي فصل  اين  هاي در رديف  منظور از ساير سطوح .5



  رطوبت  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٧۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ١٣٠١٠١ کاری رطوبت با ی قشر اندود قیر. عایق مترمربع ٠٠٠,٣۵  

 مترمربع ٨٠٠,٧۵  
کاری رطوبت در زیر عایقهای مختلف حرارت با قیر عایق

 پلیمری اصالح شده.
١٣٠١٠٢ 

 مترمربع ٩١,٧٠٠  
، با عایق دو قشر اندود قیر و ی الیه گون کاری رطوبت

 برای سطوح حمامها، توالتها و روی پیها.
١٣٠٢٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٨۶  
، با دو قشر اندود قیر و ی الیه گون عایق کاری رطوبت

 برای سایر سطوح.
١٣٠٢٠٢ 

 مترمربع ١۴۵,۵٠٠  
، با سه قشر اندود قیر و دو الیه گون عایق کاری رطوبت

 حمامها، توالتها و روی پیها.برای سطوح 
١٣٠٢٠٣ 

 مترمربع ١٣۶,۵٠٠  
، با سه قشر اندود قیر و دو الیه گون عایق کاری رطوبت

 برای سایر سطوح.
١٣٠٢٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٠٢  
، با چهار قشر اندود قیر و سه الیه گون عایق کاری رطوبت

 برای سطوح حمامها، توالتها و روی پیها.
١٣٠٢٠۵ 

 مترمربع ١٩۵,۵٠٠  
کاری رطوبت با چهار قشر اندود قیر و سه الیه گون عایق

 برای سایر سطوح.
١٣٠٢٠۶ 

  

 مترمربع ٩٣,٢٠٠

ل عایق ، با عایق پیش ساخته درجه ی متش کاری رطوبت
متر، به میل ٣از قیر و الیاف پل استر و تیشو به ضخامـت 

توالـتها و رویانضمام قشر آستر برای سطوح حمامها، 
 پیها.

١٣٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٨٧,٧٠٠

ل عایق ، با عایق پیش ساخته درجه ی متش کاری رطوبت
متر، به میل ٣از قیر و الیاف پل استر و تیشو به ضخامـت 

 انضمام قشرآستر برای سایر سطوح.

١٣٠٣٠٢ 

  

 مترمربع ٩۵,۵٠٠

، با عایق پیش ساخته درجه ی  عایق لکاری رطوبت متش
متر، به میل ۴از قیر و الیاف پل استر و تیشو به ضخامـت 

انضمام قشرآستر برای سطوح حمامها، توالـت ها و روی
 پی ها.

١٣٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ٩٠,٠٠٠

ل عایق ، با عایق پیش ساخته درجه ی متش کاری رطوبت
متر، به میل ۴از قیر و الیاف پل استر و تیشو به ضخامـت 

 قشرآستر برای سایر سطوح.انضمام 

١٣٠٣٠۴ 

  

 مترمربع ۴,۶٠٠

در صورت ١٣٠٣٠۴و  ١٣٠٣٠٢اضافه بها به ردیف های 
ل از استفاده از عایق پیش ساخته درجه ی فویل دار متش

استر و تیشو و روکش آلومینیوم مطابق قیر و الیاف پل
 مشخصات فن

١٣٠٣٠۵ 



  رطوبت  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٧٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٣,٩٩٠

محافظ عایق پیش ساخته، با مایعتهیه و ریختن قشر رویه 
مخصوص به رنگهای مختلـف، برای سطوح بامها و
محلهایی که روی عایق، آسفالـت یا سایر پوششها انجام

  نمیشود.

١٣٠۴٠١ 



  حرارت  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٧٨  
 

 

  حرارت  کاری عایق.  چهاردهم  فصل
 
  مقدمه 

 
 . هاست جلسه  ها و صورت در نقشه  شده  ابعاد درج  ، طبق شده  كاري عايق  ظاهري  سطح  و پرداخت  گيري اندازه  مبناي .1
با   واحد مربوط  باشد، بهاي  فصل  اين  شده  تعيين  متوالي  دو ضخامت  ، بين حرارتي  هاي كاري عايقمورد نياز   ضخامت  كه  در صورتي .2

 شود. مي  و پرداخت  محاسبه  خطي  ميانيابي  صورتبه ،  و بعد آن  قبل  هاي ضخامتبه   توجه
  وزن  اين  چنانچه  منظور شده  در مترمكعب  رمكيلوگ 40  مخصوص  با وزن  اورتان پلي به   مربوط 141005تا  141001  شماره  هاي رديف .3

 شود. كسر مي  رديف  % از بهاي2كمبود   هر كيلوگرم  باشد، بابت  در مترمكعب  كيلوگرم 36و تا  40كمتر از   مخصوص
  وزن  اين  چنانچه  منظور شده  در مترمكعب  كيلوگرم 20  مخصوص  با وزن  استايرن پلي به   مربوط 141306تا  141301  هاي رديف .4

 شود. مي  اضافه  رديف  بهاي به  %4  اضافي  هر كيلوگرم  باشد بابت  عبكدر مترم  كيلوگرم 30و تا  20بيشتر از   مخصوص
 شود. مي  پرداخت  مورد جداگانه  برحسب  قاب  شود بهاي مي  نصب  قاب  در داخل  كه  استايرن پلي  در مورد فوم .5



  حرارت  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٧٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٠٠٠,٢۴

کاری حرارت با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ عایق
١۶متر و به وزن مخصوص  میل ٢۵کرافت به ضخامت 

عب.  کیلو گرم در متر م

١۴٠١٠١ 

  
 مترمربع ٢٨,٠٠٠

کاری حرارت با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ عایق
٢٠متر و به وزن مخصوص  میل ٢۵کرافت به ضخامت 

عب.  کیلو گرم در متر م

١۴٠١٠٢ 

  
 مترمربع ٢٠,٩٠٠

پشم شیشه با روکش کاغذ کاری حرارت با عایق عایق
١٢متر و به وزن مخصوص  میل ٣٠کرافت به ضخامت 

عب.  کیلو گرم در متر م

١۴٠١٠٣ 

  
 مترمربع ٣٢,٠٠٠

کاری حرارت با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ عایق
١٢متر و به وزن مخصوص  میل ۵٠کرافت به ضخامت 

عب.  کیلو گرم در متر م

١۴٠١٠۴ 

  
 مترمربع ٣٩,٩٠٠

کاری حرارت با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ عایق
١۶متر و به وزن مخصوص  میل ۵٠کرافت به ضخامت 

عب.  کیلو گرم در متر م

١۴٠١٠۵ 

  
 مترمربع ۴٧,٨٠٠

کاری حرارت با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ عایق
٢٠متر و به وزن مخصوص  میل ۵٠کرافت به ضخامت 

عب.  کیلو گرم در متر م

١۴٠١٠۶ 

 مترمربع ۶,۶٩٠  
، در صورت که١۴٠١٠۶تا  ١۴٠١٠١اضافه بها به ردیفهای 

 از روکش آلومینیوم ساده بجای کاغذ کرافت استفاده شود.
١۴٠٢٠١ 

 مترمربع ١٠,٧٠٠  
، در صورت که١۴٠١٠۶تا  ١۴٠١٠١اضافه بها به ردیفهای 

از روکش آلومینیوم مسلح بجای کاغذ کرافت استفاده شود.
١۴٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠,٧٠٠

کاری حرارت با عایق پشم شیشه به صورت پانل و عایق
متر و به وزن مخصوص میل ٢۵بدون روکش به ضخامت 

عب. ٣۶  کیلو گرم در متر م

١۴٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٨٠٠,۶۵

کاری حرارت با عایق پشم شیشه به صورت پانل و عایق
وزن مخصوصمتر و به  میل ٢۵بدون روکش به ضخامت 

عب. ۵٠  کیلو گرم در متر م

١۴٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١١٧

کاری حرارت با عایق پشم شیشه به صورت پانل و عایق
متر و به وزن مخصوص میل ٢۵بدون روکش به ضخامت 

عب. ١٠٠  کیلو گرم در متر م

١۴٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ۶٠٠,٨٧

کاری حرارت با عایق پشم شیشه به صورت پانل و عایق
متر و به وزن مخصوص میل ۵٠بدون روکش، به ضخامت 

عب. ٣۶  کیلوگرم در متر م

١۴٠٣٠۴ 



  حرارت  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٨٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٠٠٠,١١۶

کاری حرارت با عایق پشم شیشه به صورت پانل و عایق
متر و به وزن مخصوص میل ۵٠بدون روکش، به ضخامت 

عب. ۵٠  کیلوگرم در متر م

١۴٠٣٠۵ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٨۴

حرارت با عایق پشم شیشه به صورت پانل وکاری  عایق
متر و به وزن مخصوص میل ۵٠بدون روکش، به ضخامت 

عب. ١٠٠  کیلوگرم در متر م

١۴٠٣٠۶ 

  
 مترمربع ١٩٣,٠٠٠

طرف توریدار به عایق کاری حرارت با عایق پشم شیشه ی
کیلوگرم در ۶٠متر و وزن مخصوص  میل ۵٠ضخامت 
عب.  مترم

١۴٠۴٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢۵١

طرف توریدار به عایق کاری حرارت با عایق پشم شیشه ی
کیلوگرم در ۶٠متر و وزن مخصوص  میل ٧۵ضخامت 
عب.  مترم

١۴٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ۶۵,۴٠٠

کاری حرارت با عایق پشم سنگ  بدون روکش به عایق
کیلوگرم در ٣٠متر و وزن مخصوص  میل ۵٠ضخامت 
عب.  مترم

١۴٠۵٠١ 

  
 مترمربع ٧٠٠,٧۶

کاری حرارت با عایق پشم سنگ با روکش کاغذ عایق
٣٠متر و وزن مخصوص  میل ۵٠کرافت  به ضخامت 
عب.  کیلوگرم در مترم

١۴٠۶٠١ 

 مترمربع ١۵,۶٠٠  
وقت که از روکش آلومینیوم ١۴٠۶٠١بها به ردیف  اضافه

 مسلح به جای کاغذ کرافت استفاده شود.
١۴٠٧٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١١٣

عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش به
کیلوگرم در ١٠٠متر و وزن مخصوص  میل ٢۵ضخامت 
عب.  مترم

١۴٠٨٠١ 

  
 مترمربع ١١۴,۵٠٠

عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش به
کیلوگرم در ٨٠متر و وزن مخصوص  میل ٣٠ضخامت 
عب.  مترم

١۴٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ١۴٩,٠٠٠

پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش بهعایق 
کیلوگرم در ٨٠متر و وزن مخصوص  میل ۵٠ضخامت 
عب.  مترم

١۴٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ١٨٠,٠٠٠

عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش به
کیلوگرم در ١٠٠متر و وزن مخصوص  میل ۵٠ضخامت 
عب.  مترم

١۴٠٨٠۴ 



  حرارت  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٨١  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٠٠٠,١٩۴

پانل و بدون روکش به عایق پشم سنگ به صورت
کیلوگرم در ١٠٠متر و وزن مخصوص  میل ۶٠ضخامت 
عب.  مترم

١۴٠٨٠۵ 

  
 مترمربع ٢١۶,۵٠٠

عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش به
کیلوگرم در ٨٠متر و وزن مخصوص  میل ٧۵ضخامت 
عب.  مترم

١۴٠٨٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,١۵٨  
طرف توریدار  به  متر میل ٣٠ضخامت عایق پشم سنگ ی

عب. ٨٠و وزن مخصوص   کیلوگرم در مترم
١۴٠٩٠١ 

 مترمربع ١٨٧,٠٠٠  
طرف توریدار  به ضخامت  متر میل ٣٠عایق پشم سنگ ی

عب. ١٠٠و وزن مخصوص   کیلوگرم در مترم
١۴٠٩٠٢ 

 مترمربع ١٨٩,٠٠٠  
طرف توریدار  به ضخامت  متر میل ۵٠عایق پشم سنگ ی

عب. ٨٠و وزن مخصوص   کیلوگرم در مترم
١۴٠٩٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٣  
طرف توریدار  به ضخامت  متر میل ۵٠عایق پشم سنگ ی

عب. ١٠٠و وزن مخصوص   کیلوگرم در مترم
١۴٠٩٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۵٢  
طرف توریدار  به ضخامت  متر میل ٧۵عایق پشم سنگ ی

عب. ٨٠و وزن مخصوص   کیلوگرم در مترم
١۴٠٩٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٠٧  
طرف توریدار  به ضخامت  متر میل ٧۵عایق پشم سنگ ی

عب. ١٠٠و وزن مخصوص   کیلوگرم در مترم
١۴٠٩٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٢٧  
طرف توریدار  به ضخامت  ١٠٠عایق پشم سنگ ی

عب. ٨٠متر و وزن مخصوص  میل  کیلوگرم در مترم
١۴٠٩٠٧ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٩٢  
طرف ١٠٠توریدار  به ضخامت  عایق پشم سنگ ی

عب. ١٠٠متر و وزن مخصوص  میل  کیلوگرم در مترم
١۴٠٩٠٨ 

 مترمربع ٧٩,٨٠٠  
١۵کاری حرارت با عایق پل اورتان به ضخامت  عایق
 متر. میل

١۴١٠٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٣٠  
۵٠کاری حرارت با عایق پل اورتان به ضخامت  عایق
 متر. میل

١۴١٠٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۴۴٣  
١٠٠کاری حرارت با عایق پل اورتان به ضخامت  عایق
 متر. میل

١۴١٠٠٣ 

 مترمربع ۶۵٧,٠٠٠  
١۵٠کاری حرارت با عایق پل اورتان به ضخامت  عایق
 متر. میل

١۴١٠٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٨۶٩  
٢٠٠کاری حرارت با عایق پل اورتان به ضخامت  عایق
 متر. میل

١۴١٠٠۵ 



  حرارت  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٨٢  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١,٧۵٠  
برای هر ١۴١٠٠۵تا  ١۴١٠٠١بها به ردیفهای  اضافه

 مترمربع کاغذ کرافت که سطح عایق را بپوشاند.
١۴١١٠١ 

  
 مترمربع ١۵,۶٠٠

برای هر ١۴١٠٠۵تا  ١۴١٠٠١بها به ردیفهای  اضافه
٨٠مترمربع ورق نازک آلومینیوم مسلح به ضخامت اسم 

رون  که سطح عایق را بپوشاند.  می

١۴١١٠٢ 

  
 کیلوگرم ۶٢,٨٠٠

پرکردن درز بین پانلهای پلیاورتان و همچنین در محل
تالق عایق با سطوح مختلف به طریق تزریق پل اورتان

.  برحسب وزن مصرف

١۴١٢٠١ 

 مترمربع ٢٢,٧٠٠  
١۵استایرن به ضخامت  کاری حرارت با عایق پل عایق
 متر. میل

١۴١٣٠١ 

 مترمربع ٨٠٠,۶۶  
۵٠استایرن به ضخامت  حرارت با عایق پلکاری  عایق
 متر. میل

١۴١٣٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١٣۴  
١٠٠استایرن به ضخامت  کاری حرارت با عایق پل عایق
 متر. میل

١۴١٣٠٣ 

 مترمربع ١٩٢,٠٠٠  
١۵٠استایرن به ضخامت  کاری حرارت با عایق پل عایق
 متر. میل

١۴١٣٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٢۵۵  
٢٠٠استایرن به ضخامت  حرارت با عایق پل کاری عایق
 متر. میل

١۴١٣٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,٣١٧  
٢۵٠استایرن به ضخامت  کاری حرارت با عایق پل عایق
 متر. میل

١۴١٣٠۶ 

 درصد ٢٠٠  
در ١۴١٣٠۶تا ردیف  ١۴١٣٠١های  ردیف به  اضافه بها

استایرن اکسترود شده استفاده گردد. که از عایق پل  صورت
١۴١٣٠٧ 



 . پانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 . پانزدهم  فصل



  سب  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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  سب  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 
  مقدمه 

 
و   ، منظور شده و مانند آن  زدن  سنگ  ها، و همچنين كاري سوراخ و  ، پرچكاري ، برشكاري جوشكاري  ، بهاي فصل  اين  هاي رديف  در تمام .1

 شود. نمي  پرداخت  وجهي  ، اضافه بابت  از اين
  هاي ، در قيمت و مانند آن  ، پرچ ، لحيم يا سيم  ، مفتولاز نوع فوالد نرم معمولي  و مهره  الكترود، پيچ  و مصرف  تهيهبه   مربوط  هاي هزينه .2

. در  نخواهد گرفت  صورت  ها، پرداختي در نقشه  شده  ابعاد، مازاد بر ابعاد درج  ، اضافه وزن  اضافه  و بابت  است  منظور شده  واحد مربوط
 و  و مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  كار، طبق  گيرد، وزن مي  كار صورت  وزن  ها بر اساس واحد آن  بهاي  پرداخت  كه  هاي مورد رديف

 و منظور خواهد شد.  ، محاسبههاي كارخانه سازنده يا جدول  استاندارد مربوط  هاي مأخذ جدول به  كارها دستور
  رديف  موضوع  فلزي  چهارچوب  در ساخت  كه  چهارچوب  نگهدار پايين  و فاصله  مانند شاخك  چهارچوب  فرعي  اعضاي  بهاي .3

 شود. مي  پرداخت  رديف  همين  شود، از قيمت مي  ، مصرف160101
  پرداخت  بابت  و از اين  است  ، منظور شده160101  ، در رديف سيمان  ماسه  با دوغاب  فلزي  هاي چهارچوب  داخل  پركردن  هزينه .4

 نخواهد آمد.  عملبه   اي جداگانه
از   حاصله  ، با اوزان از توزين  آمده  دست به  مقادير ، بايد توخالي  هاي از پروفيل  شده  ساخته  در و پنچره  و پرداخت  گيري اندازه  براي .5

 قرار گيرد.  پرداخت  مبناي  وزن  شود و كمترين  ها مقايسه ها و نقشه جدول
  اده، تؤاماً استف تو خالي  هاي و پروفيل  ، ورق توپر، تسمه  هاي پروفيل  ، از مخلوط آهني  و نرده  در و پنجره  در ساختمان  كه  در صورتي .6

، از  تو خالي  هاي پروفيل  و وزن 160103و  160102  هاي مورد، از رديف  بر حسب  و ورق  توپر، تسمه  هاي پروفيل  شود، بايد وزن
 شود.  و پرداخت  محاسبه 160105و  160104  هاي رديف

  در قيمت  و دستگيره  شود) مانند قفل مي  نصب  هدر و پنجر  روي  كه  لوازمي  (تمام  از هر نوع  آالت  يراق  و جاسازي  دستمزد نصب .7
در ساير   ولي  است  ، منظور شده160503تا  160501  هاي تنها در رديف  آالت يراق  تهيه  . بهاي است  منظور شده  مربوط  هاي رديف
 شود. مي  پرداخت  ها جداگانه آن  تهيه  ها، بهاي رديف

  شود، اما عمليات مي  پرداخت  رديف  از همين 160205و  160204  رديف  ، موضوع كاذب  هاي سقف  زيرسازيمورد نياز   آويزهاي  بهاي .8
  در بتن  مربوط  با شاخ  ورق  عبور آويز، كارگذاري  براي  لوله  شود، مانند كارگذاري مي  انجام  سقفبه  آويز  اتصال  تامين  براي  كه  اضافي
 شود. مي  پرداخت  ، جداگانه زني بست  تفنگ  وسيلهبه  آويز  يا ايجاد پايه  آنه ب آويز  دادن  جوش  براي

 شود. مي  و پرداخت  در كار محاسبه  مصرفي  هاي ورق  ، وزن گالوانيزه  با ورق  سقف  پوشش  هاي در رديف .9
 شود. مي  پرداخت  جداگانه  مربوط  هاي رديف، از 160402  رديف  موضوع  عمليات  مورد نياز براي  يا چوبي  فلزي  قاب  بهاي .10
 شود. مي  و پرداخت  محاسبه  ، جداگانه160406  رديف  موضوع  عمليات  براي  زيرسازي  ونصب  ، ساخت مصالح  تهيه  بهاي .11
 شود. مي  پرداخت  مربوط  از فصول  جداگانه  صورتبه  ،160208تا  160206  هاي رديف  سازي و پي  كني پي  هزينه .12
 . است  شده  بيني ، پيش160202و  160201  هاي ها در رديف دريچه  نصب  براي  بنايي  عمليات  هزينه .13
شود و   الحاق  اسناد مناقصهبه   در و پنجره  جزئيات  و نقشه  فني  ، بايد مشخصات160503تا  160501  هاي از رديف  استفاده  در صورت .14

  موضوع  در و پنجره  نصب  براي  كه  فوالدي  چارچوب  شود. بهاي  محاسبه  مربوط  هاي واحد رديف  ، بهاي شده  عيينت  مشخصاتبه   با توجه
 شود. مي  پرداخت  شود، جداگانه مي  نصب  بنايي  كارهاي  ها، در داخل رديف  اين
ها،  ها و در اطراف باز شوها و همچنين مهاري در گوشه ها به يكديگر و هزينه قطعات اتصال پانل، 160602و  160601  هاي در رديف .15

 و پروفيل براي مهار به اجزاي مجاور اسكلت ساختمان منظور شده است. ميلگردشامل استفاده از انواع 



  سب  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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سازه هاي بزرگ بر طبق مشخصات، نياز به  بيني نشده و چنانچه براي دهانه سازه اختصاصي پيش، 160602و  160601  هاي در رديف .16
 شود. هاي مربوط جداگانه محاسبه مي اختصاصي باشد، هزينه آن بر اساس رديف

هاي مربوط  هاي مزبور در نظر گرفته نشده است و هزينه آن جداگانه بر طبق رديف ها در رديف اندود روي سطوح طرفين پانل .17
 شود. محاسبه مي

دستورالعمل طراحي، سـاخت  «با عنوان  385نشريه شماره  الزامات مندرج دربايد حداقل دار  هاي مشبك عايق مشخصات فني پانل. 18-1
 را تامين نمايد.» تجديد نظر اول -بعدي هاي پانلي سه و اجراي سامانه

بنـدي   هاي متشـكل از اجـزاي فـوالدي سـرد نـورد رعايـت تيـپ         روش پانل مشبك سه بعدي يا پانلبه  . در اجراي ديوارهاي پانلي18-2
رفي با مالحظات معماري نظير نعل درگاه بازشو در مراحل سفارش از كارخانه سازنده، دپو در كارگاه، اجرا و نصب ضروري هاي مص پانل

هاي سفارشي، رده محصـوالت و مطابقـت بـا مشخصـات فنـي طـرح        است. توجه به مشخصات فني و استاندارد كارخانه توليد كننده پانل
 است.  الزامي

گيرد كه براي  مربوط به اجراي بازشوها به مساحت بيش از يك مترمربع، به آن سطح از ديوار تعلق مي 160605. اضافه بهاي رديف 18-3
 كار رفته باشد.به  ها عمليات اضافي نظير برشكاري و تقويتي  تعبيه بازشوها در پانل

نامـه    آيـين  "بـا عنـوان    612نشريات شماره هاي فوالدي سرد نورد حسب مورد بايد حداقل الزامات مندرج در  . مشخصات فني سازه19-1
هـاي فـوالدي سـرد     نامه طراحي و اجـراي سـازه    آيين"با عنوان  613و شماره  "بخش سازه -هاي فوالدي سرد نورد طراحي و اجراي سازه

 را تامين نمايد.  "بخش غيرسازه -نورد
يا غيرباربر فوالدي سرد نورد شده گالوانيزه ميباشد. بهـاي تمـام   براي اجراي ديوارهاي پانلي باربر  160701كارهاي موضوع رديف  .19-2

قطعات فوالدي سرد نورد الزم در ساخت اين نوع ديوارها نظيـر اسـتفاده از قطعـات پشـتيبان و تقـويتي در سـازه گـالوانيزه بـراي نصـب          
بازشـو، تـامين درز انقطـاع، همچنـين تعبيـه       رادياتور، جعبه آتش نشاني، خروجي هواكش تهويه، دريچه بازديد يا چارچوب در، پنجـره و 

كـه در سـازه گـالوانيزه از دو رديـف      هاي آب، فاضالب و تاسيسات، و يا در مواردي   منظور نصب لولهبه  اعضاي كمكي در سازه گالوانيزه
 شود.   استاد استفاده شده باشد، از همان رديف محاسبه مي

صورت ساخت صنعتي در كارخانه در نظر گرفته شده است، لذا هيچگونه اضافه بهـايي   ، به160701  رديف.  قيمت كارهاي موضوع 19-3
 بابت اجرا و نصب اعضا به صورت مجزا در محل اجرا قابل پرداخت نيست.

دار، صـفحات   بـرگ)، صـفحات سـيماني اليـاف     دار (گـچ  . هزينه اعضاي پوششي نصب شده روي پانل نظير صـفحات گچـي اليـاف   19-4
يورتان حسب مورد و از رديـف مربـوط جداگانـه پرداخـت      اتيلن يا پلي هاي آلومينيومي با اليه مياني پلي اكسترود شده، پوشش استايرن پلي
 گردد. مي
هاي متشكل از اجـزاي فـوالدي سـرد نـورد شـده گـالوانيزه، يـا اجـزاي          هاي مشبك فوالدي، پانل . هزينه بارگيري و باراندازي پانل19-5
 باشد. هاي مربوط ملحوظ شده و از اين بابت پرداخت جداگانه مجاز نمي معمولي در رديفهاي فوالدي  پانل
 گيرد. فقط به آن قسمت از پانل ديواري كه قوس دارد تعلق مي 160705. اضافه بهاي رديف 19-6
هاي ساندويچي  ورق منظور نصببه  فلزي براي ساخت پانل از نوع فوالد معمول ساختمانيتهيه و اجراي كليه كارهاي زيرسازي . 20

 شود. محاسبه و پرداخت مي 160209آلومينيومي، براساس رديف 
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 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٨۶  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٢٣,٩٠٠

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فلزی از ورق (با یا بدون
های اتصال مربوط و جاسازیها و تقویتهای کتیبه)، با شاخ

 الزم برای قفل و لوال.

١۶٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ٢٧,٠٠٠

، سپری، تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آهن از نبش
رد ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد ، میل ناودان

اری و ساییدن الزم.  نصب یراق آالت همراه با جوش

١۶٠١٠٢ 

  

 کیلوگرم ٩٠٠,٢۶

بان و قابسازی تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نرده
رد ورق و فلزی کف پله ، سپری، ناودان و میل ها از نبش

یراق آالت همراه بامانندآن، با جاسازی و دستمزد نصب 
اری و ساییدن الزم.  جوش

١۶٠١٠٣ 

  
 کیلوگرم ٣٢,٨٠٠

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهن از
، با جاسازی و دستمزد نصب یراق پروفیلهای تو خال

اری وساییدن الزم.  آالت همراه با جوش

١۶٠١٠۴ 

  

 کیلوگرم ۴٠٠,٣٠

بان و قابسازیتهیه، ساخت و نصب حفاظ نرده و نرده 
، باجا فلزی کف پله ها از لوله سیاه و پروفیلهای تو خال
اری سازی و دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوش

 وساییدن الزم.

١۶٠١٠۵ 

 کیلوگرم ۴٨,٩٠٠  
تهیه و نصب ریل و قرقره برای درها و پنجره های کشویی

.  آهن
١۶٠١٠۶ 

  
 کیلوگرم ٢٩,٨٠٠

سازیهای ها و کف ها، درپوش دریچهتهیه، ساخت و نصب 
، تسمه فوالدی با ورق ساده یا آجدار، همراه با سپری، نبش

اری و ساییدن. و سایر پروفیل  های الزم با جوش

١۶٠٢٠١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٢۶  
تهیه و نصب دریچه های چدن حوضچه ها یا کانالها، یا

 کارهای مشابه آن.
١۶٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢٩,١٠٠

اری، فرم دادن، ساییدن و نصبتهیه،  اری، جوش برش
ورقهای آهن، به منظور پوشش سطوح ستون ها، تیرها کف

 پنجره ها و مانند آن.

١۶٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ٢٠٠,٢۵  
تهیه مصالح و زیرسازی سطوح کاذب و یا زیرسازی

رد و مانند آن. ، سپری، میل  پوشش آرداواز، با نبش
١۶٠٢٠۴ 

 کیلوگرم ٢١,٢٠٠  
های کاذب، از تهیه مصالح، ساخت و نصب زیرسازی سقف

. پروفیل  های تو خال
١۶٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٠٠,٢۵

، تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از، نبش
، تیرآهن و مانند آن، برای نصب سیم خاردار سپری، ناودان

 یا تور سیم و سایر کارهای مشابه آن.

١۶٠٢٠۶ 



  سب  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٧

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از قوط یا
لوله سیاه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیم و سایر

 کارهای مشابه آن.

١۶٠٢٠٧ 

  
 کیلوگرم ٣٧,١٠٠

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از، لوله
گالوانیزه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیم و سایر

 مشابه آن. کارهای

١۶٠٢٠٨ 

 کیلوگرم ٢۵,۴٠٠  
لت فلزی برای  به ساخت پانلتهیه، ساخت و نصب اس

. نصب ورق منظور  های ساندویچ آلومینیوم
١۶٠٢٠٩ 

 کیلوگرم ٩٠٠,٣۴  
های آجدار فوالدی به ابعاد مختلف برای تهیه و نصب تسمه

 مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزم.
١۶٠٢١٠ 

 کیلوگرم ٢١,٣٠٠  
گیر فوالدی در قطعات بتن های تسمه تهیه و جاگذاری زبانه

 پیش ساخته برای مسلح کردن خاک.
١۶٠٢١١ 

 کیلوگرم ۶٠٠,١٣  
در صورت که ١۶٠٢١١و  ١۶٠٢١٠اضافه بها به ردیفهای 

رون گالوانیزه شوند. ١٠٠ها و زبانه ها به  میزان  تسمه  می
١۶٠٢١٢ 

 کیلوگرم ٢٠٠,۴۴  
نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقفتهیه و 
. مخزن  های بتن

١۶٠٢١٣ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٣٠  
ها، با ورق سفید تهیه مصالح، پوشش سقف و فالشینگ

 گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب.
١۶٠٣٠١ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٣٢  
تهیه مصالح و پوشش سقف، با ورق سفید گالوانیزه کرکره

 تمام وسایل و لوازم نصب.ای، با 
١۶٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ٣۵,۴٠٠  
تهیه مصالح و پوشش سقف با ورق سفید گالوانیزه

 ای، با تمام وسایل و لوازم نصب. ذوزنقه
١۶٠٣٠٣ 

 کیلوگرم ٢٠٠,۶  
، در صورت که١۶٠٣٠٣تا  ١۶٠٣٠١اضافه بها به ردیفهای 

 ورق در ی رو رنگ باشد.
١۶٠٣٠۴ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,۴۵

تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کاله
دودکش و مانند آن با ورق سفید گالوانیزه، لحیم کاری، پرچ

 و سایر کارهای الزم روی آن.

١۶٠٣٠۵ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٣٣  
تهیه، ساخت و نصب آبروی لندن با ورق سفید گالوانیزه،

 با تمام وسایل و لوازم نصب.
١۶٠٣٠۶ 

  
 مترطول ٨٣,٠٠٠

١٠تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 
متر، میل ٠٫۶متر از ورق گالوانیزه سفید به ضخامت   سانت

 با اتصاالت مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب.

١۶٠٣٠٧ 



  سب  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٨٨  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترطول ١٠٨,٠٠٠

١۵تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 
متر، میل ٠٫۶به ضخامت  متر از ورق گالوانیزه سفید سانت

 با اتصاالت مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب.

١۶٠٣٠٨ 

 عدد ٣٧,٠٠٠  
متر از سانت ١٠تهیه و نصب، در پوش لوله بخاری به قطر

 آهن سفید.
١۶٠٣٠٩ 

 عدد ٣٧,٠٠٠  
متر از سانت ١۵تهیه و نصب، در پوش لوله بخاری به قطر 

 آهن سفید.
١۶٠٣١٠ 

 کیلوگرم ٣۵,۶٠٠  
تهیه و نصب تورسیم گالوانیزه حصاری (فنس)، با لوازم

 اتصال.
١۶٠۴٠١ 

 مترمربع ۶١,٨٠٠  
تهیه تور سیم گالوانیزه پشه گیر و نصب تور سیم درون

 قاب مربوط.
١۶٠۴٠٢ 

 ١۶٠۴٠٣ تهیه و نصب تور سیم گالوانیزه زیر اندود. مترمربع ٣٠٠,١۶  

 کیلوگرم ۴٠٠,٢٧  
ه پیش جوش شده برای نرده و حصارتهیه و نصب  شب

 محوطه.
١۶٠۴٠۴ 

 کیلوگرم ٣٣,١٠٠  
تهیه و نصب توری پرس با مفتول سیاه برای نرده و

 حصارمحوطه.
١۶٠۴٠۵ 

 ١۶٠۴٠۶ تهیه و نصب صفحات رابیتس برای سطوح کاذب. مترمربع ۶٠٠,٢٩  

 ١۶٠۴٠٧ تهیه و نصب سیم خاردار با اتصاالت الزم. کیلوگرم ۶٠٠,٣٣  

  
 مترمربع 

تهیه و نصب توری گالوانیزه زیر سقف برای نگهداری عایق
.  حرارت

١۶٠۴٠٨ 

  
 کیلوگرم ٢۶,۵٠٠

رد پیش جوش ساخته شده (مش) از ه میل تهیه شب
رد ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با میل

 پیچ الزم. سیم

١۶٠۴٠٩ 

  
 کیلوگرم ٢٩,١٠٠

رد ه میل پیش جوش ساخته شده (مش) از تهیه شب
رد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با میل

 پیچ الزم. سیم

١۶٠۴١٠ 

 ١۶٠۴١١ های دکوراتیو. برای قسمت ١۶٠۴٠۶اضافه بها به ردیف  مترمربع ٢٧,٨٠٠  

 ١۶٠۴١٢ تهیه و نصب رابیتس برای قطع بتن در محل درز اجرایی. مترمربع ٢۵,۴٠٠  

  
 مترمربع 

تهیه و نصب پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و پیچ و
 متر مربع. ١رنگ پخته در کوره با یراق آالت تا مساحت 

١۶٠۵٠١ 
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 مترمربع 

تهیه و نصب در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و
پیچ و رنگ پخته شده در کوره با یراق آالت به مساحت

 مترمربع. ٣تا  ١بیش از 

١۶٠۵٠٢ 

  
 مترمربع 

تهیه و نصب در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و
پیچ و رنگ پخته شده در کوره با یراق آالت به مساحت

 مترمربع. ٣بیش از 

١۶٠۵٠٣ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٢٩٧

از جنس پانل مشب پانل دیواری غیر باربرتهیه و نصب 
متر و ضخامت تمام شده سانت ٧دار به ضخامت تا  عایق

استایرن عایق پل الیهمتر با  سانت ١١تا دیوار 
ه سانت ۴به ضخامت  شو خودخاموش های متر، و شب

ها متر، همراه با اجرای بازشو میل ٢مفتول به قطر حداقل 
ه های (به مساحت کمتر از ی متر مربع) و نصب شب

 اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل.

١۶٠۶٠١ 

  

 مترمربع ٣٠٣,٠٠٠

از جنس پانل مشب پانل دیواری باربرتهیه و نصب 
متر و ضخامت تمام شده سانت ١۵ تادار به ضخامت  عایق

شو خودخاموشاستایرن  متر با عایق پل سانت ٢٠تا دیوار 
ه سانت ۶به ضخامت  به قطر حداقلهای مفتول  متر، و شب

همراه با اجرای بازشوها (به مساحت کمتر از متر میل ۵٫٣
ه های اتصال در گوشه و در ی متر مربع) و نصب شب
 اطراف بازشوها، به طور کامل.

١۶٠۶٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١٢  
به ازای هر ١۶٠۶٠٢و  ١۶٠۶٠١  های اضافه بها به ردیف

 متر افزایش ضخامت الیه عایق. ی سانت
١۶٠۶٠٣ 

 مترمربع ٨١,٢٠٠  
در صورت که ١۶٠۶٠٢و  ١۶٠۶٠١  های اضافه بها به ردیف

 از مفتول گالوانیزه استفاده شود.
١۶٠۶٠۴ 

  
 مترمربع ٢١,٠٠٠

برای اجرای ١۶٠۶٠٢و  ١۶٠۶٠١  های اضافه بها به ردیف
بازشوها با مساحت بیش از ی متر مربع (بدون احتساب

 مساحت بازشو).

١۶٠۶٠۵ 

 مترمربع ٢,١۴٠  
در صورت که از پانل سقف ١۶٠۶٠٢اضافه بها به ردیف 

 برای ساخت سقف پانل استفاده شود.
١۶٠۶٠۶ 

  

 کیلوگرم ۵٩٠,۶٢

فوالد سرد نورد شده دیواری از جنستهیه و اجرای پانل 
ل از اعضای  استاد و رانر (و بادبند درگالوانیزه، متش

های درگاه، اتصاالت و تقویت به همراه نعل صورت لزوم)
.  مربوط، مطابق مشخصات فن

١۶٠٧٠١ 
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 کیلوگرم ٢,١۴٠

در حالت که نصب ١۶٠٧٠١  اضافه بها نسبت به ردیف 
) برای ساخت سقف پانل پانل به حالت افق (پانل سقف

 باشد.

١۶٠٧٠٣ 

 کیلوگرم ۶٣٠,۵٨  
تهیه و اجرای تاوه فلزی ماندگار برای پوشش سقف، به

. میخ همراه گل  ها و اتصاالت مربوط، مطابق مشخصات فن
١۶٠٧٠۴ 

 کیلوگرم ١,٩٢٠  
برای اجرای دیوارهای پانل ١۶٠٧٠١اضافه بها به ردیف  

 دار از جنس فوالد سرد نورد شده گالوانیزه. قوس
١۶٠٧٠۵ 



  آلومینیوم  . کارهای هفدهم  فصل
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  آلومینیوم  . کارهای هفدهم  فصل
 
  مقدمه 

 
 پروفيل  قوطي، از به ترتيب  170103تا   170101  هاي در رديف  شده  در نظر گرفته  هاي پروفيل  ،171103تا  171101  هاي جز رديفبه  .1
 . است  ايران سازمان ملي استاندارد 2384  استاندارد شماره  ، مطابق  كرونت و پروفيل تي  اس 
  است  واحد منظور شده  هاي ها در قيمت و مانند آن  الستيكي  ، نوارهاي پالك  ، رول و مهره  ، پيچ پرچ  و مصرف  تهيه  به  مربوط  هاي هزينه .2

  . در مورد كارهايي نخواهد گرفت  رتصو  ها، پرداختي در نقشه  شده  ابعاد مازاد بر ابعاد درج  يا اضافه  وزن  بها، اضافه  ، اضافه بابت  و از اين
  توزين  جلسه  آيد، صورت مي  عمل  به  وزن  بر اساس  و پرداخت  شده  بيني پيش  كيلوگرم  صورت به   فصل  اين  هاي در رديف  واحد آن  كه
  رنگ  آنادايز به  ها هزينه رديف  ، در اين تقرار خواهد گرف  و پرداخت  محاسبه  باشد، مبناي  مشاور رسيده  پيمانكار و مهندس  امضاي  به  كه

 . است  منظور شده  ميكرون 5  ضخامت  و به  آلومينيوم
  بهاي  فصل  اين  هاي ، در ساير رديف است  ها منظور شده در آن  آالت يراق  تهيه  بهاي  ، كه171103تا  171101  هاي رديف ثناياست  به .3

آيد،  مي  عمل به   كليات) 10(مطابق بند  جداگانه  آن  و پرداخت  نيست  رديف  ... جزو قيمت و  ، دستگيره فت، لوال، چ ، مانند قفل آالت يراق
 . است  ها منظور شده ، در قيمت آالت  يراق  اما دستمزد نصب

كار، قرار   با بدنه  قطعه  آن  د فاصلموردنظر را دارد و در ح  قطعه  نگهدارنده  نقش  كه  است  اي ، سازه فصل  دراين  منظور از زيرسازي .4
يكديگر يا به   قطعات  اتصال  براي  كه  است  ، قطعاتي اتصالي  از قطعات منظورشود.  مي  ، پرداخت مربوط  هاي رديف  ، طبق آن  گيرد و بهاي مي
و   كار توزين  ، جزو وزن شده  تعيين  كيلوگرم  ر حسبب  واحد آن  كه  هاي در مورد رديف  آن  گيرد و بهاي قرار مي  ، مورد استفاده زيرسازيبه 

و   منظور شده  رديف  ، جزو قيمت اتصالي  قطعات  ، بهاي است  متر مربع  ها بر حسب واحد آن  كه  هاي شود. در مورد رديف مي  پرداخت
 گيرد. مي  صورت  شده  كار انجام  صاف  سطح  كارها، بر مبناي  نوع  اين  گيري نخواهد آمد، اندازه  عملبه   اي جداگانه  پرداخت

ها،  چراغ  نصب  براي  شده  يا بازگذاشته  شده  جاسازي  ، سطوح ساندويچي  هاي و پانل  آلومينيومي  كاذب  هاي سقف  گيري در اندازه .5
  براي  شود. دستمزد جاسازي كار كسر نمي  از سطح  است  متر مربع 25/0ها كمتر از  آن  مساحت  ، كه و موارد مشابه  تاسيساتي  هاي دريچه

 شود. مي  پرداخت  ها جداگانه آن  و هزينه  نشده  بيني پيش  مربوط  هاي رديف  ، در قيمت موارد ياد شده
  براي . است  منظور نشده  ساندويچي  هاي پانل  نصب  مورد نياز براي  سازه  و نصب  ساخت  بهاي، 317100 تا 171001  هاي در رديف .6

 . شود اين فصل استفاده مي 717010 رديف و  سبك فوالدي  كارهاي  ز فصلا 916020   رديف از اي زهسا  زيرسازيپرداخت بهاي 
شود و با   الحاق  اسناد مناقصهبه   در و پنجره  جزئيات  و نقشه  فني  ، بايد مشخصات171103تا  171101  هاي از رديف  استفاده  در صورت .7

شود،   نصب  بنايي  كارهاي  در داخل  فوالدي  چارچوب  شود. هرگاه  محاسبه  مربوط  هاي واحد رديف  ، بهاي شده  تعيين  مشخصاتبه   توجه
 شود. مي  پرداخت  جداگانه  آن  بهاي

 : زير است  شرايط  نما است و داراي  براي  ساندويچي  هاي پوشش  و نصب  تهيه به   مربوط 171003  رديف .8
  . و اليه است (يا مشابه داخلي) از كشور  خارج  و ساخت  در مترمكعب  كيلوگرم 1500تا  1200  ها بين پوشش  اين  مخصوص  وزن .8-1

باشد.   نشده  تعيين  خصوصي  ها در مشخصات پوشش  اين  كشور سازنده  نام  است. در صورتيكه  كم  مخصوص  با وزن  آن  در وسط  اتيلن پلي
 شود. نمي  پرداخت  بهايي  نيز اضافه  گوناگون  هاي رنگ  كارفرما خواهد بود. بابت  تصويبي  مونهن  طبق

  شده  پوشانده )P.V.D.F(فلورايد   دي  وينيليدن ها (نما) با پرايمر و پلي آن  ها با پليستر و روي پوشش  اين  پشت  آلومينيومي  ورق .8-2
 سازند. را از نما جدا مي  آن  از نصب  پس  كه  شده  چسبانده  آن  روي  پالستيكي  منما، فيل  سطح  حفاظت  و براي  است

 شود. مي  گيري اندازه  و نمايان  شده  نصب  ورق  سطح  برحسب 171003تا  171001هاي رديف  موضوع رديف  هاي ورق  گيري اندازه .9
 . است  منظور شده  يفرد  در قيمت  و نظاير آن  ورق  شدگي خم دورريز و، همپوشاني
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 کیلوگرم ١١۵,۵٠٠  
ساخت و نصب در و پنجره آلومینیوم ی جداره وتهیه، 

رد فوالدی استفاده شده باشد. یا دو جداره که در آن از میل
١٧٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,١٣۴

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیوم ی جداره و
رد فوالدی یا دو جداره از پروفیل اس ت که در آن از میل

 استفاده نشده باشد.

١٧٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,١٣۴

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیوم ی جداره از
رد فوالدی استفاده نشده پروفیل کرونت که در آن از میل

 باشد.

١٧٠١٠٣ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٠٨  
ه آلومینیوم و مانند آن از تهیه، ساخت و نصب نرده و شب

.  پروفیلهای قوط آلومینیوم
١٧٠١٠۴ 

 ١٧٠١٠۵ ها از ورق نمای آلومینیوم. تهیه و نصب روکش ستون کیلوگرم ٠٠٠,١۶۴  

 کیلوگرم ١۶١,٠٠٠  
تهیه و نصب روکش دیوارها از قطعات و ورق نمای

 آلومینیوم.
١٧٠١٠۶ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,١٢۵

، جهت اتصال ورقهای تهیه و نصـب پروفیلهای آلومینیوم
لت فلزی و نیز تقویت  الزمساندویچ به زیرسازی اس

متر با الیه میل ۶تا  ٣برای ورقهای ساندویچ به ضخامت 
 میان پلیاتیلن.

١٧٠١٠٧ 

  
 مترمربع ۶٢٨,٠٠٠

تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیوم از ورق آلومینیوم
متر، با رنگ میل ٠٫۵۵تا  ٠٫۵فرم داده شده به ضخامت 
 پخته و زیر سازی استاندارد.

١٧٠٢٠١ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٧١٢

تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیوم از ورق آلومینیوم
متر، میل ٠٫۵۵تا  ٠٫۵سوراخ دار فرم داده شده به ضخامت 

٠٫٢با رنگ پخته که پشت آن با الیه نمدی به ضخامت 
 متر پوشانده شده است، با زیر سازی استاندارد. میل

١٧٠٢٠٢ 

 کیلوگرم ١١۶,۵٠٠  
آلومینیوم با هر نوعتهیه مصالح و پوشش سقف، با ورق 

 متر. میل٠٫٧موج به ضخامت تا 
١٧٠٣٠١ 

 کیلوگرم ١١٣,٠٠٠  
تهیه مصالح و پوشش سقف با ورق آلومینیوم با هرنوع

 متر. میل ٠٫٧موج به ضخامت بیش از 
١٧٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ١٢۵,۵٠٠  
تهیه مصالح و پوشش دیواربا ورق آلومینیوم با هر نوع

 متر. میل ٠٫٧موج به ضخامت تا 
١٧٠٣٠٣ 

 کیلوگرم ١٢٠,٠٠٠  
تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیوم با هر نوع

 متر. میل ٠٫٧موج به ضخامت بیش از 
١٧٠٣٠۴ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١١۶  
تهیه مصالح و اجرای فالشینگ با ورق آلومینیوم به هر

 ضخامت.
١٧٠٣٠۵ 



  آلومینیوم  . کارهای هفدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٩٣  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ١٢۶,۵٠٠  
با ورق آلومینیوم دو رو رنگ تهیه مصالح و اجرای دیوار

 متر. میل ٠٫٧شده با هر نوع موج به ضخامت تا 
١٧٠٣٠۶ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٢١  
تهیه مصالح و اجرای دیوار با ورق آلومینیوم دو رو رنگ

 متر. میل ٠٫٧شده با هر نوع موج به ضخامت بیش از 
١٧٠٣٠٧ 

 کیلوگرم ١٢٨,٠٠٠  
برای لبه های تیز و کارهایتهیه و نصب نبش ازآلومینیوم، 

 مشابه آن.
١٧٠۴٠١ 

. کیلوگرم ٠٠٠,١۴۶    ١٧٠۴٠٢ تهیه مصالح و پوشش درز انبساط با قطعات آلومینیوم

 ١٧٠۴٠٣ تهیه و نصب پاخوردرهای چوبی، از آلومینیوم. کیلوگرم ١۵۶,۵٠٠  

. کیلوگرم ۵٠٠,١۴٢    ١٧٠۴٠۴ تهیه و نصب ریل آلومینیوم توری پشه گیرآلومینیوم

 عدد ۴٠٠,۵٢  
١٠تهیه و نصب در پوش لوله های بخاری به قطر 

 متر از آلومینیوم. سانت
١٧٠۴٠۵ 

 عدد ۵۵,۴٠٠  
١۵تهیه و نصب در پوش لوله های بخاری به قطر 

 متر از آلومینیوم. سانت
١٧٠۴٠۶ 

 مترمربع ٢٣٠,٠٠٠  
، با قاب آلومینیوم تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیوم

 ثابت.
١٧٠۵٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,۵٠٨  
تهیه و نصب توری پشه گیرآلومینیوم متحرک ، با قاب

 آلومینیوم بدون ریل کشویی.
١٧٠۵٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۵٠٨  
تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیوم لوالیی با قاب

 آلومینیوم بدون چهارچوب.
١٧٠۵٠٣ 

 کیلوگرم ١۵,۴٠٠  
، هر گاه بهاضافه بها به تمام  کارهای آلومینیوم غیر رنگ

 صورت رنگ آنادایز شود.
١٧٠۶٠١ 

 کیلوگرم ۶,۴٨٠  
رون ۵اضافه بها برای آنادایز کردن به ضخامت بیش از  می

رون. ۵به ازای هر   می
١٧٠۶٠٢ 

 ١٧٠٧٠١ تهیه و نصب قرنیز برنزی پای دیوار. کیلوگرم ۵٠٠,٢٧٣  

ه یا قطعات ساخته شده از برنز.تهیه و نصب  کیلوگرم ٠٠٠,٣٣۶    ١٧٠٧٠٢ نرده، شب

. کیلوگرم ۵٠٠,٣٧٨    ١٧٠٩٠١ تهیه و نصب هر نوع ورق یا قطعات مس

  
 مترمربع ۶٢۴,۵٠٠

۴تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچ سقف به ضخامت 
متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگ به ضخامت سانت
 یورتان پر شده باشد.متر که بین آنها فوم پل  میل ٠٫٧

١٧١٠٠١ 

  
 مترمربع ۶١٣,٠٠٠

۴تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچ دیواری به ضخامت 
متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگ به ضخامت سانت
 متر که بین آنها فوم پل یورتان پر شده باشد. میل ٠٫٧

١٧١٠٠٢ 



  آلومینیوم  . کارهای هفدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٩۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٨٧٧,٠٠٠

متر، میل ۴ضخامت تهیه و نصب پوششهای ساندویچ به 
٠٫۵شامل دو رو ورق آلومینیوم هر ی به ضخامت 

 برای نماسازی.  متر با الیه میان پلیاتیلن میل

١٧١٠٠٣ 

  
 مترمربع ۴٣,٧٠٠

به ازای هر ١٧١٠٠٢و  ١٧١٠٠١های  اضافه بها به ردیف
متر، بابت متر اضافه ضخامت نسبت به چهار سانت سانت

 پلییورتان.افزایش ضخامت فوم 

١٧١٠٠۴ 

  
 مترمربع 

متر مربع با یراق ١تهیه و نصب پنجره آلومینیوم تا مساحت 
هایی به غیر از اس ت و کرونت و آالت که درآن از پروفیل
 قوط استفاده شده باشد.

١٧١١٠١ 

  
 مترمربع 

تا ١تهیه و نصب در و پنجره آلومینیوم به مساحت بیش از 
آالت که در آن از پروفیل هایی به غیر ازمتر مربع با یراق  ٣

 اس ت و کرونت و قوط استفاده شده باشد.

١٧١١٠٢ 

  
 مترمربع 

٣تهیه و نصب در و پنجره آلومینیوم به مساحت بیش از 
هایی به غیر از اس مترمربع با یراق آالت که در آن از پروفیل
 ت و کرونت و قوط استفاده شده باشد.

١٧١١٠٣ 



  ندکشب و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٩۵  
 

 

   بندکش و  . اندودکاری هجدهم  فصل
  مقدمه 

 
  يا گردي  ، پخي مشترك  فصل  اجراي  صعوبت  و براي  شده  گيري شود اندازه مي  از اندود پوشيده  كه  كاري  ها، سطح كاري در اندود .1

 شود. نمي  پرداخت  قيمتي  اضافهبيني شده،  ها پيش بجز آنچه در رديفها،  ها و يا چفت نبش
 شود. نمي  انجام  پرداختي  اضافه  گونه ها، هيچ آن  روي  منظور اندودكاريبه )  مسلح  و بتن  بتني  (غير از سطوح  سطح  كردن  زخمي  براي .2
  و در غير اين  قائم  دهد، جزو سطوح مي  يا كمتر راتشكيل  درجه 30  ، زاويه قائم  با سطح  كه  يا قوسي  مورب  ، سطوح در اندودكاري .3

 خواهد شد.  محسوب  افقي  ، جزو سطوح صورت
  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسه  صورت  تنظيماز   و پس  مشاور است  دستور كار مهندس  ، مستلزم180301  رديف  اجراي .4

 . است  پرداخت
كمتر باشد، از   متر مربع 1/0از   هر كدام  كه  هايي سوراخ  خواهد شد و سطح  گيري شود، اندازه مي  بندكشي  كه  نهايي  ها، سطح در بندكشي .5

 كسرنخواهد شد.  بندكشي  سطح
 . است  منظور شده  مربوط  هاي رديف  ، در قيمت پاشي  آب  و همچنين  اضافي  مالت  زير كار، درآوردن  طحس  ها، تميزكردن در بندكشي .6
 . است  منظور شده  مصالح  تهيه  ، هزينه فصل  اين  هاي در رديف .7
ها،  رديف  . در اين است  كاربرد فايبرگالس  بدون متر ميلي 12  ضخامت  به  گچي  قطعات  به  ، مربوط180902 و 180901  هاي رديف  بهاي .8

 گيرد. مي  صورت  رويه  يك  سطح  ها طبق آن  گيري و اندازه  است  شدهنمنظور ،  و اتصاالت  گالوانيزه  سازه  بهاي
  سيمان  واحد حجم  يك  يعني 1:6  مالت  مثال  . براي است  حجمي  ، نسبت و سيمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .9

  ، در كليات مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم  صورتبه   ياد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  در مقابل
 . است  آمده  فهرست  اين
و چنانچه در سطوح درصد  10  معادل  بهايي  اضافه ،ودش  انجام  رابيتسسطوح ساده   در روي  يا سيمان  و خاك  اندود گچ  چنانچه .10

 شود. مي  اندود اعمال به   مربوط  هاي رديفبهاي  به  درصد 30دكوراتيو انجام شود اضافه بهايي معادل 
سازي موضوع نما سازي رزيني تركيبي از نوع آلكيدي بلند روغن، مصالحي است كه براي نما  180504مصالح مندرج در رديف  .11

درصد  30تا  20درصد روغن و  70تا  60خارج يا داخل ساختمان كاربرد دارد و شامل رزين بلند روغن آلكيدي است، اين رزين داراي 
عي انيدريد فتاليك است. عالوه بر رزين، مصالح ياد شده شامل اكسيد تيتانيوم، كربنات كلسيم و حالل بر پايه مواد نفتي و مقاديري مواد فر

 شود. ست كه در كارخانه توليد ميديگر ا
موضوع نما سازي رزيني از نوع امولسيوني، مصالحي است كه براي نما سازي داخل ساختمان از  180505مصالح مندرج در رديف  .12

ر است كه در هاي امولسيوني مانند پلي وينيل استات، اكسيد تيتانيوم، كربنات كلسيم و مواد جزيي ديگ شود و شامل رزين آن استفاده مي
 كارخانه توليد شده باشد.

ها و وسايل الكتريكي و مكانيكي و  هاي كاذب گچي، سطوح جا سازي شده يا باز گذاشته شده براي نصب چراغ گيري سقف در اندازه .13
هاي  شده در قيمتشود. دستمزد جا سازي موارد ياد  متر مربع است، از سطح كار كم نمي 25/0ها كمتر از  موارد مشابه كه مساحت آن

 بيني نشده است. هاي مربوط پيش رديف
درصد به بهاي  20هاي بندكشي چنانچه از مالت پودر سنگ و سيمان سفيد بجاي مالت ماسه سيمان استفاده شود،  در رديف .14

 شود. هاي مربوط اضافه مي رديف



  ندکشب و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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ها)   ها و پرچ اي (فلزي يا چوبي) و قطعات اتصال (پيچه ، هزينه اجراي زيرسازي با قاب181102و  181101هاي  در اجراي رديف .15
 شوند. دار، قبل از مناقصه و در فصل شانزدهم برآورد مي جداگانه به صورت اقالم ستاره

 ربط باشد. داراي گواهينامه فني محصول از مراجع ذي د، باي181102و  181101هاي  هاي موضوع رديف پوشش .16



  بندکش و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٩٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ۴۵٠,٧  
ل روی هر نوع سطح، با شیب بندی در صورت اندود کاه

 متر ضخامت. به ازای هر ی سانتلزوم، 
١٨٠١٠١ 

 ١٨٠٢٠١ شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با مالت گچ و خاک. مترمربع ۶٠٠,١١  

 مترمربع ٣٨,٧٠٠  
متر، روی سانت ٢٫۵اندود گچ و خاک به ضخامت تا 

 سطوح قائم.
١٨٠٢٠٢ 

 مترمربع ۵٠,٩٠٠  
زیر متر، برای سانت ٢٫۵اندود گچ و خاک به ضخامت تا 

 سقفها.
١٨٠٢٠٣ 

 ١٨٠٢٠۴ سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته. مترمربع ٣٢,١٠٠  

 ١٨٠٢٠۵ سفید کاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته. مترمربع ۴٢,١٠٠  

 ١٨٠٢٠۶ در آوردن چفت در سطوح گچ کاری. مترطول ۴,۶٠٠  

.سفید کاری با گچ گیبتن  مترمربع ۴٠٠,٣٨    ١٨٠٢٠٧ روی سطوح بتن

 مترمربع ١۴٠,۵  
زخم کردن یا مالت پاش روی سطوح بتن به منظور

 اجرای اندود.
١٨٠٣٠١ 

 مترمربع ۶٠٠,١٠  
شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با مالت ماسه

 .١:۴سیمان
١٨٠٣٠٢ 

 مترمربع ٩٠٠,٣۵  
متر روی اندود سیمان به ضخامت حدود ی سانت

 .١:۴با مالت ماسه سیمان سطوح قائم، 
١٨٠٣٠٣ 

 مترمربع ۴٨,١٠٠  
متر، روی سطوح سانت ٢اندود سیمان به ضخامت حدود 

 .١:۴قائم، با مالت ماسه سیمان 
١٨٠٣٠۴ 

 مترمربع ۵٨,٨٠٠  
متر، روی سطوح سانت ٣اندود سیمان به ضخامت حدود 

 .١:۴قائم، با مالت ماسه سیمان 
١٨٠٣٠۵ 

 مترمربع ٧٠,٩٠٠  
متر، روی سطوح سانت ۴اندود سیمان به ضخامت حدود 

 .١:۴قائم، با مالت ماسه سیمان 
١٨٠٣٠۶ 

 مترمربع ٢٩,٧٠٠  
به ضخامت حدود ١:۴اندود سیمان با مالت ماسه سیمان 

. ی سانت  متر، روی سطوح افق
١٨٠٣٠٧ 

 مترمربع ٣٩,٧٠٠  
حدودبه ضخامت  ١:۴اندود سیمان با مالت ماسه سیمان 

. سانت ٢  متر، روی سطوح افق
١٨٠٣٠٨ 

 مترمربع ۴٩,٢٠٠  
به ضخامت حدود ١:۴اندود سیمان با مالت ماسه سیمان 

. سانت ٣  متر، روی سطوح افق
١٨٠٣٠٩ 

 مترمربع ۶٠,٩٠٠  
به ضخامت حدود ١:۴اندود سیمان با مالت ماسه سیمان 

. سانت ۴  متر، روی سطوح افق
١٨٠٣١٠ 



  بندکش و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٩٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ۶٠٠,۵٢  
به ضخامت حدود ١:۴اندود سیمان با مالت ماسه سیمان 

 متر، برای زیر سقف. ی سانت
١٨٠٣١١ 

 مترمربع ۵٠٠,۶٨  
به ضخامت حدود ١:۴اندود سیمان با مالت ماسه سیمان 

 متر، برای زیر سقف. سانت ٢
١٨٠٣١٢ 

 مترمربع ٨۶,۴٠٠  
ضخامت حدودبه  ١:۴اندود سیمان با مالت ماسه سیمان 

 متر، برای زیر سقف. سانت ٣
١٨٠٣١٣ 

 مترمربع ١١۶,۵٠٠  
به ضخامت حدود ١:۴اندود سیمان با مالت ماسه سیمان 

 متر، برای زیر سقف. سانت ۴
١٨٠٣١۴ 

  

 مترمربع ٧٠

، چنانچه١٨٠٣١٠تا ١٨٠٣٠٣اضافه بها نسبت به ردیفهای 
١:۴به جای مالت ماسه سیمان  ١:٢:٨مالت باتارد 

متر ضخامت اندود ی مصرف شود، برای هر ی سانت
 مرتبه.

١٨٠٣١۵ 

  

 مترمربع ١

،١٨٠٣١٠تا  ١٨٠٣٠٣های  بها نسبت به ردیف اضافه
به جای مالت ماسه سیمان ١:٣چنانچه مالت ماسه آه 

متر ضخامت اندود مصرف شود، برای هر ی سانت ۴:١
 ی مرتبه.

١٨٠٣١۶ 

 مترمربع ٨٧٠,۵  
بها برای اندودهای با مالت ماسه سیمان یا باتارد، در اضافه

 صورت که سطح روی آن لیسه ای و پرداخت شود.
١٨٠٣١٧ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٣

کیلوگرم سیمان با روش ٣۵٠تهیه و اجرای بتن به عیار 
متر تا ضخامت پاشش با دستگاه، به ازای هر ی سانت

 متر. سه سانت

١٨٠٣١٨ 

 مترمربع ١٧,١٠٠  
های بیش از سه برای ضخامت ١٨٠٣١٨بها به ردیف  اضافه
 متر. سانت ١٠متر تا  متر، به ازای هر ی سانت سانت

١٨٠٣١٩ 

  
 مترمربع ٣١,٩٠٠

دست، به ضخامت اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در ی
متر، روی سطوح قائم و افق با مالت سانت ٠٫۵حدود 

 .١:١:٣سیمان، پودر و خاک سنگ 

١٨٠۴٠١ 

  
 مترمربع ۴۶,۶٠٠

ای (قشر رویه) در ی دست، به ضخامت اندود تخته ماله
متر، زیر سقفها با مالت سیمان، پودر و سانت ٠٫۵حدود 

 .١:١:٣خاک، سنگ 

١٨٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ١,٢١٠

، در١٨٠۴٠٢و  ١٨٠۴٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
سفید استفادهصورت که، به جای سیمان پرتلند از سیمان 

 شود.

١٨٠۴٠٣ 

 مترمربع ١,١٧٠  
، در صورت١٨٠۴٠٢و ١٨٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه

، به غیر از سیمان سفید.  مصرف سیمان رنگ
١٨٠۴٠۴ 



  بندکش و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٩٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٢٢,٧٠٠

اندود تگرگ (قشر رویه)، در ی دست به ضخامت
متر با مالت سیمان و پودر و خاک سنگ میل ٢حدود 
 سطوح قائم و افق و یا زیر سقف.برای  ١:١:٣

١٨٠۵٠١ 

  

 مترمربع ٢٨,٣٠٠

اندود تگرگ (قشررویه)، در ی دست به ضخامت حدود
متر با مالت سیمان سفید و پودر و خاک سنگ میل ٢

برای سطوح قائم و افق و یا زیر سقف، با استفاده ١:١:٣
 از مواد رنگ در صورت لزوم.

١٨٠۵٠٢ 

  

 مترمربع ٢٠,٣٠٠

اندود تگرگ (قشر رویه)، در ی دست به ضخامت
متر با مالت سیمان رنگ (غیرازسفید) و میل ٢حدود 

برای سطوح قائم و افق و یا ١:١:٣پودر و خاک سنگ 
 زیر سقف.

١٨٠۵٠٣ 

 مترمربع ۴٠٠,۴٩  
تهیه مصالح و اجرای نما سازی رزین ترکیبی از نوع

یدی بلند روغن).  روغن (آل
١٨٠۵٠۴ 

 مترمربع ٣٩,٧٠٠  
تهیه مصالح و اجرای نما سازی رزین ترکیبی از نوع

 بسپار (کوپلیمر) برای داخل ساختمان.  امولزیون هم
١٨٠۵٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,١٩٠  
ش سطوح قائم و افق (قشر رویه)، به نماسازی چ

 متر، با مالت موزایی سانت ١٫۵تا  ١ضخامت 
١٨٠۶٠١ 

  
 مترمربع ١٩٠,٠٠٠

ش سطوح قائم و افق (قشر رویه) به نماسازی چ
متر، با مالت سیمان، پودر و خاک سانت ١٫۵تا  ١ضخامت 

 .١:١:٣سنگ 

١٨٠۶٠٢ 

  

 مترمربع ٢۴۵,۵٠٠

نما سازی موزایی روی سطوح قائم و افق (قشر رویه)،
متر با مالت موزایی سانت ١٫۵تا  ١به ضخامت 

گیری شیشه ای با شیشه حدود شمشههمراه با  ١: ٢٫۵: ٢٫۵
 متر و ساییدن آن. میل ۶

١٨٠۶٠٣ 

  

 مترمربع ١٩۴,۵٠٠

نما سازی موزایی شسته (قشر رویه) روی سطوح قائم
متر با مالت موزایی سانت ١٫۵تا  ١و افق به ضخامت 

۶گیری شیشه ای با شیشه حدود  و شمشه ١: ٢٫۵: ٢٫۵
 متری و شستن آن. میل

١٨٠۶٠۴ 

 مترمربع ٣,٣٩٠  
، در صورت که١٨٠۶٠۴تا  ١٨٠۶٠١اضافه بها به ردیفهای 

 به جای سیمان پرتلند سیمان سفید مصرف شود.
١٨٠۶٠۵ 

 مترمربع ٣,٣۶٠  
، در صورت١٨٠۶٠۴تا  ١٨٠۶٠١اضافه بها به ردیفهای 

 مصرف سیمان رنگ به غیر از سیمان سفید.
١٨٠۶٠۶ 

 مترمربع ٠٠٠,۶۵  
١٫۵تا  ١موزایی (قشررویه)، به ضخامت کف سازی 

 و ساییدن آن. ١: ١٫۵: ٢متر، با مالت موزایی  سانت
١٨٠۶٠٧ 



 بندکشی و  . اندودکاریهجدهمفصل
 ۱۳۹۳فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال

  

 
 

۱۰۰   
 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ۳,۴۷۸,۵۰۰

تهیه مصالح و ساختن در پوش روی دیوار (یک طرفه یا
دو طرفه)، کف پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب

بندی، با مالت ماسه سیمان چکان، درز انبساط و قالب
۱:۶. 

۱۸۰۷۰۱ 

  

 مترمکعب ۵,۴۶۴,۰۰۰

بان بتنی باالی پنجره بهاختن سایهتهیه مصالح و س
کیلو سیمان در متر مکعب، با تعبیه آب چکان و ۲۵۰عیار
بندی، به طور کامل (میلگرد مصرفی از ردیف مربوط قالب

 پرداخت میشود).

۱۸۰۷۰۴ 

 ۱۸۰۸۰۱ بند کشی توپر نمای آجری با مالت گچ و خاک. مترمربع ۲۹,۹۰۰  

 ۱۸۰۸۰۲ ی نمای آجری با مالت گچ و خاک.بند کشی تو خال مترمربع ۲۷,۵۰۰  

 ۱۸۰۸۰۳ .۱:۴بند کشی توپر نمای آجری با مالت ماسه سیمان مترمربع ۳۰,۷۰۰  

 ۱۸۰۸۰۴ .۱:۴بند کشی توخالی نمای آجری با مالت ماسه سیمان مترمربع ۲۶,۵۰۰  

 ۱۸۰۸۰۵ .۱:۴بند کشی نمای بلوک سیمانی با مالت ماسه سیمان مترمربع ۱۷,۳۰۰  

 مترمربع ۳۱,۹۰۰  
بند کشی نمای سنگی باسنگ الشه و مالت ماسه سیمان

۱:۴. 
۱۸۰۸۰۶ 

 مترمربع ۱۸,۳۰۰  
بندکشی نمای سنگی با سنگ الشه موزاییک، به صورت

 .۱:۴درز شده یا بادبر و یا مشابه آن و مالت ماسه سیمان 
۱۸۰۸۰۷ 

 مترمربع ۲۲,۱۰۰  
ت ماسه سیمانبند کشی نمای سنگی با سنگ پالک و مال

 متر و بیشتر باشد. میلی ۶، در صورتی که ضخامت بند ۱:۴
۱۸۰۸۰۸ 

  

 مترمربع ۲۸۲,۵۰۰

متر بهمیلی۱۲تهیه و نصب صفحات گچی به ضخامت
صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از
جنس فوالد گالوانیزه سرد نورد شده سبک با بطانه به

 ار مربوط. انضمام تمام وسایل نصب و نو

۱۸۰۹۰۱ 

 مترمربع ۱۹۴,۰۰۰  
تهیه و نصب سقف گچی بدون مالت با بطانه و تمام

 وسایل نصب و نوار مربوط.
۱۸۰۹۰۲ 

 مترمربع ۷۹,۲۰۰  
چنانچه۱۸۰۹۰۲و۱۸۰۹۰۱های بها به ردیف اضافه

 .از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشدصفحات گچی 
۱۸۰۹۰۳ 

 مترمربع ۶۵,۶۰۰  
ه و جاسازی محل چهارچوب، پنجره ودستمزد تعبی

 .(dry wall)دریچه در دیوارهای با صفحات گچی 
۱۸۰۹۰۴ 

  
 مترمربع ۳۵,۱۰۰

کاری رویه باسازی، تهیه مصالح و اجرای نازک آماده
متر، به هر رنگ میلی ۳تا  ۲پوشش سلولزی به ضخامت 

 در سطوح قائم و افقی.

۱۸۱۰۰۱ 



  بندکش و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٠١  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ٨٨٠,۵  
، در صورت استفاده از١٨١٠٠١اضافه بها به ردیف 

 های سلولزی مرکب با الیاف مصنوع پروپیلن. پوشش
١٨١٠٠٢ 

 مترمربع ٢,٩۴٠  
، در صورت استفاده از١٨١٠٠١  بها به ردیف اضافه
ا. پوشش  های سلولزی مرکب با می

١٨١٠٠٣ 

  
 مترمربع 

دار، با ساخته با سیمان الیاف تهیه و نصب نمای پیش
 متر، با هر رنگ و سطح صاف. میل ١٢تا  ٨ضخامت 

١٨١١٠١ 

  
 مترمربع 

دار، با ساخته با سیمان الیاف تهیه و نصب نمای پیش
 متر، با هر رنگ و سطح برجسته. میل ١٢تا  ٨ضخامت 

١٨١١٠٢ 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٠٢  
 

 

  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 
  مقدمه 

 
 مشاور برسد.  تاييد مهندس به  ، از مصرف  باشد و قبل  آورده  عمل  هاي چوب  ، بايد از نوع فصل  در اين  مصرفي  هاي چوب  تمام .1
  از اينكه  ، اعم روسي  چوببه   معروف  وارداتي  كاج  هاي . چوب است  آن  يا مشابه  روسي  هاي ، چوب نراد خارجي  منظور از چوب .2

  ناميده  نراد خارجي  ، تخته است  روسي  چوب  ها شبيه آن  كاج  چوب  باشد كه  يا ساير كشورهايي  كشور روسيه  محصول  شدهياد   هاي چوب
 شود. مي
  داخل  صنوبر محصول  و خانواده  ، نمدار، ممرز، كاج ، افرا، راش توسكا، ملچ  هاي ، چوب فصل  اين  هاي در رديف  داخلي  منظور از چوب .3
 نشود.  استفاده  خود رنگ  صورتبه   كه  ور استكش
.  است  و مانند آن  قدي  ، لوالي معمولي  ، لوالي ، كشوپشتي ، كشومغزي ، دستگيره قفل  ، انواع فصل  اين  هاي در رديف  آالت  منظور از يراق .4

 شود. مي  و پرداخت  تعيين  جداگانه  زينهه  ، اين است  نشده  بيني پيش  فصل  اين  هاي در رديف  آالت يراق  تهيه  بهاي
 شود. مي  انجام  ها و مشخصات در نقشه  شده  ابعاد درج  ، بر اساس چوبي  كارهاي  گيري اندازه .5
 . است  ، منظور شده اتصال  و سايرلوازم  ، اسكوپ ، ميخ ، پيچ چسب  ، بهاي فصل  اين  هاي رديف  هاي قيمت  در تمام .6
ها منظور  چهارچوب، در قيمت  پاي  مهاري  ها و قطعه ها، شاخك مشتي  درها و كمدها، بهاي  چهارچوب  و نصب  تهيه  هاي رديفدر  .7

 نخواهد شد.  گيري اندازه  قطعات  ، اين چهارچوب  طول  گيري اندازه  و موقع  شده
 شود. مي  و پرداخت  گيري ها، اندازه چهارچوب  و كتيبه  استانه  بهاي .8
 . است  قابلمه  تا پشت  ، پشت چوبي  درهاي  كالف  گيري اندازه  نحوه .9
 . است  قطعات  محور تا محور اين  ، فاصله زيرسازي  چوبي  قطعات  شده  تعيين  فواصل .10
  بيني دار پيش ستاره  قيمت  صورتبه   روكش  ، تهيه ، بنابراين است  منظور نشده  روكش  ، بهاي191601و  191203، 191201  هاي در رديف .11
 شود. مي
 شود. مي  پرداخت  مربوط  رديف  مورد طبق  ها، بر حسب كمد و گنجه  داخل  احتمالي  كوبي  يلهتف  بهاي .12
 شود. مي  پرداخت  مربوط  هاي از رديف  ، جداگانه و قرنيز پاركت  فتيله  بهاي .13
 شود. مي  ، محاسبه قابلمه  تا پشت  در و پشت  روي  يك  ، سطحدر  پوشش  هاي رديف  گيري در اندازه .14
  پرداخت  مربوط  هاي فصل  هاي ، از رديف آن  جنس  نوع  ، بر حسب190903تا  190901  هاي رديف  گير موضوع پشه  توري  بهاي .15
 شود. مي
 شود. مي  و پرداخت  گيري اندازه  چهارچوب  هاي قاب  تا پشت  ، از پشت چهارچوب  ، سطح190903تا  190901  هاي در مورد رديف .16
 شود. مي  ، پرداخت190501  ، از رديف گير لواليي پشه  تور سيمي  چوبي  كمدها و قاب  در چوبي  كوبي  و يراق  نصب  بهاي .17
 : زير است  كارهاي  ، شامل191201  رديف  موضوع  عمليات .18
  و قطعات متر سانتي 40حدود   فاصلهبه ،  معادل  يا مقطع متر سانتي 5×5/2ابعاد به ،  نراد خارجي  از چوب  افقي  با قطعات  ) زيرسازي الف

 شوند.  ديوار متصلبه   پالك  و رول  با پيچ  كه  الزم  عمودي
  درون  كه  اليي سه  هاي ) در دو سو و باريكه دو شيار (كنشكاف  ي، دارامتر سانتي 30تا  25حدود   عرضبه ،  نئوپان  از قطعات  ) رويه ب

 . زيرسازيبه   نئوپان  قطعات  گيرند و اتصال شيارها قرار مي
 : زير است  كارهاي  ، شامل191002  رديف  موضوع  عمليات .19
 از يكديگر. متر سانتي 60  و فاصله متر سانتي 4 × 6ابعاد به ،  اصلي  ) قطعات الف
 از يكديگر. متر سانتي 60  و فاصله متر سانتي 4 × 4ابعاد به ،  فرعي  ) قطعات ب



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٠٣  
 

 

  مناسب  چسب  ال، با مصرف سه  دو رو با تخته  و پوشش  قفل  منظور نصببه   قيد چوبي  و نصب  داخلي  گذاري  يا تيره  بندي شبكه  بهاي .20
 . است  ه، منظور شد190703  رديف  ، در قيمت آن  كردن  و پرس

و   مناسب  چسب  دو رو با فيبر، با مصرف  و پوشش  قفل  منظور نصببه   قيد چوبي  و نصب  داخلي  گذاري يا تيره  بندي شبكه  بهاي .21
 . است  ، منظور شده190704  رديف  ، در قيمت آن  كردن  پرس

و   مناسب  چسب  ، با مصرف دو رو با نئوپان  و پوشش  قفل  ور نصبمنظبه   قيد چوبي  و نصب  داخلي  گذاري يا تيره  بندي شبكه  بهاي .22
 . است  ، منظور شده190705  رديف  ، در قيمت آن  كردن  پرس

 . است  ها منظور شده شود، در قيمت مي  استفاده  خرپا از آن  برپايي  براي  عصا كه  چوب  ، هزينه خرپاكوبي  در كارهاي .23
به مورد نياز،   مشخصاتبه   با توجه  پاركت  تهيه  . هزينه است  منظور شده  پاركت  استثنايبه   مصرفي  مصالح  ، بهاي191501  در رديف .24

 شود. مي  بيني دار پيش ستاره  رديف  صورت
 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٠۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,١۵٨

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخل به ابعاد
متر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای سانت ١۶×٧اسم 

 و زهوار الزم برای کتیبه. پیش بین شده

١٩٠١٠١ 

  
 مترطول ٢٠٢,٠٠٠

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارج به ابعاد
متر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای سانت ١۶×٧اسم 

 پیش بین شده و زهوار الزم برای کتیبه.

١٩٠١٠٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,١١٧

ابعاد تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخل به
متر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای سانت ١٢×۶اسم 

 پیش بین شده و زهوار الزم برای کتیبه.

١٩٠١٠٣ 

  
 مترطول ٠٠٠,١۴۴

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارج به ابعاد
متر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای سانت ١٢×۶اسم 

 برای کتیبه.پیش بین شده و زهوار الزم 

١٩٠١٠۴ 

  

 مترمربع ٠٠٠,١١۴

متر یا سانت ٣٫٨×۶تهیه و ساخت کالف در چوبی به ابعاد 
، همراه با دو قید چوبی مقطع معادل آن، با چوب داخل

٢٠متر یا مقطع معادل آن، به طول  سانت ٣٫٨×۶به ابعاد 
 متر برای نصب قفل. سانت

١٩٠٢٠١ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١٣٣

متر یا سانت ٣٫٨×۶کالف در چوبی به ابعاد تهیه و ساخت 
، همراه با دو قید مقطع معادل آن، با چوب نراد خارج

متر یا مقطع معادل آن، به طول سانت ٣٫٨×۶چوبی به ابعاد 
 متر برای نصب قفل. سانت ٢٠

١٩٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ۴۵,۵٠٠

ه به ابعاد  متر سانت ٧×٧تهیه، ساخت و جاگذاری شب
٣چوبی در، از فیبر به ضخامت حدود  داخل کالف

 متر. میل

١٩٠٣٠١ 

  
 مترمربع ١۵٧,٠٠٠

ه به ابعاد  متر سانت٧×٧تهیه، ساخت و جا گذاری شب
داخل کالف چوبی در، از سه الیی داخل به ضخامت

 متر. میل ۴حدود 

١٩٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٢۵

ه به ابعاد  متر سانت ٧×٧تهیه، ساخت و جا گذاری شب
۶داخل کالف چوبی در، از چوب داخل به ضخامت 

 متر. میل

١٩٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٢۵

ه به ابعاد  متر سانت ٧×٧تهیه، ساخت و جا گذاری شب
داخل کالف چوبی در، از چوب نراد خارج به ضخامت

 متر. میل ۶

١٩٠٣٠۴ 

 مترمربع ۶٠٠,١٧  
ه داخل کالف چوبی  در، باتهیه، ساخت و جا گذاری شب

ه مقوایی النه زنبوری.  شب
١٩٠٣٠۵ 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٠۵  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 مترمربع ٣۶٣,٠٠٠  
تهیه و نصب پوشش دو روی در، با تخته سه الیی داخل

 متر، با پرس کردن. میل ۴به ضخامت 
١٩٠۴٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١٠۴  
تهیه و نصب پوشش دو روی در، از فیبر به ضخامت

 متر، با پرس کردن. میل ٣حدود 
١٩٠۴٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٧٩  
تهیه و نصب پوشش دو روی در، از نئوپان به ضخامت

 متر، با پرس کردن. میل ۴حدود 
١٩٠۴٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,١۴۵  
(MDF)تهیه و نصب پوشش دو روی در، از ام. دی. اف 

 متر، با پرس کردن. میل ٣رنگ به ضخامت حدود 
١٩٠۴٠۴ 

(بدون بهای یراق آالت). نصب در چوبی و یراق کوبی آن لنگه ٩٠٠,٧۵   ١٩٠۵٠١ 

 ١٩٠۵٠٢ دستمزد قابلمه ای کردن در، به ازای متر طول قابلمه. مترطول ٨٠٠,۴  

 مترطول ٣١,٠٠٠  
٧تا  ۵تهیه و نصب روکوب چوبی چهارچوب به عرض 

. میل ١۶تا  ١٢متر و ضخامت  سانت  متر، از چوب داخل
١٩٠۶٠١ 

  
 مترطول ۶٠٠,٢٩

٧تا  ۵چوبی چهارچوب به عرض  تهیه و نصب روکوب
متر، از چوب نراد میل ١۶تا  ١٢متر و ضخامت  سانت

.  خارج

١٩٠۶٠٢ 

 مترطول ٧٠٠,١۴  
متر یا مقطع سانت ١×١تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 

.  معادل آن، از چوب داخل
١٩٠۶٠٣ 

 مترطول ١٨,٨٠٠  
مقطع متر یا سانت ٢×٢تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 

.  معادل آن، از چوب داخل
١٩٠۶٠۴ 

 مترطول ٣۵,۴٠٠  
متر یا مقطع سانت ۴×۴تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 

.  معادل آن، از چوب داخل
١٩٠۶٠۵ 

  
 مترطول ٧۴,۶٠٠

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه از چوب
، به ابعاد اسم  متر یا مقطع معادل سانت ۵×٧نرادخارج

 با تمام مشتیهای پیش بین شده. آنها،

١٩٠٧٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٧۶

١٨تهیه و ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 
١٫٨×٢متر و نصب زهوار چوبی درمحیط آن به ابعاد  میل
 متر. سانت

١٩٠٧٠٢ 

  

 مترمربع ۵٠٠,۵۶٨

تهیه وساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود
کالف ازچوب نراد خارج به ابعادمتر، با  سانت ٣٫٣
ه گذاری و سانت ۵×٢٫۵ متر یا مقطع معادل آن و شب

. میل ۴پوشش دور و با تخته سه الی   متری داخل

١٩٠٧٠٣ 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٠۶  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٠٠٠,٣٠۵

تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود
متر، با کالف از چوب نراد خارج به ابعاد سانت ٣٫٣
ه گذاری و سانت ۵×٢٫۵ متر یا مقطع معادل آن و شب

 متر. میل ٣پوشش دورو با فیبربه ضخامت حدود 

١٩٠٧٠۴ 

  

 مترمربع ٢٧٢,٠٠٠

تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود
متر، با کالف از چوب نراد خارج به ابعاد سانت ٣٫٣
ه گذاری و سانت ۵×٢٫۵ متر یا مقطع معادل آن و شب

 متر. میل ۴پوشش دور و با نئوپان به ضخامت 

١٩٠٧٠۵ 

  
 مترمربع ٣٧١,٠٠٠

(MDF)تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف 
در PVCمتر و نصب نوار  میل ١۶رنگ به ضخامت 

 محیط آن.

١٩٠٧٠۶ 

  

 مترمربع ٣٢٩,٠٠٠

٣هایی حدود  تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت
۵×٢٫۵متر با کالف از چوب نراد خارج به ابعاد  سانت
ه گذاری و پوشش دو سانت متر یا مقطع معادل آن و شب

٣رنگ به ضخامت حدود  (MDF)رو با ام. دی. اف 
 متر. میل

١٩٠٧٠٧ 

  

 مترمربع ٢١٩,٠٠٠

تقسیمات داخل عمودی وتهیه مصالح و طبقه بندی و 
متر میل ١٨افق کمدها و گنجه ها با نئوپان به ضخامت 

با تکیه گاههای الزم و نصب زهوار جلوی تقسیمات به
، بر حسب سطوح ١٫٨×١٫۵ابعاد  ازچوب نراد خارج

.  طبقات و تقسیمات داخل

١٩٠٨٠١ 

  

 مترمربع ۴٣١,٠٠٠

تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخل کمدها و
١۶رنگ به ضخامت  (MDF)ها با ام. دی. اف  گنجه
های الزم برحسب سطوح طبقات و گاه متر با تکیه میل

.  تقسیمات داخل و نیز نصب نوار پی. وی. س

١٩٠٨٠٢ 

  

 مترمربع ٠٠٠,١۵۴

تهیه مصالح و پوشش دیوارهای داخل کمد و گنجه
، به فاصله  ۵٠هاشامل زیرسازی از چوب نراد خارج

متر و پوشش با فیبر به سانت ۵×٢٫۵متر و ابعاد  سانت
 متر. میل ٣ضخامت حدود 

١٩٠٨٠٣ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٢٠۵

ها تهیه مصالح و پوشش دیوارهای داخل کمد و گنجه
، به فاصله  ۵٠شامل زیرسازی از چوب نراد خارج

متر و پوشش با ام. دی. اف سانت ۵×٢٫۵متر و ابعاد  سانت
(MDF)  متر و نصب نوار  میل ٣رنگ به ضخامتPVC.

١٩٠٨٠۴ 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٠٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵٠٠,١٢٣

٣×۴ابعاد  تهیه و ساخت کالف چوبی از چوب داخل به
متر یا مقطع معادل آن، برای توری پشه گیر درها، با سانت

متر یا سانت ٣×١٫۵وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار 
 مقطع معادل آن، روی چهارچوب.

١٩٠٩٠١ 

  

 مترمربع ١٣٢,٠٠٠

تهیه و ساخت کالف چوبی از چوب نراد خارج به ابعاد
توری پشه متر یا مقطع معادل آن، برای سانت ٣×۴

٣×۵٫١گیردرها، با وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار 
، روی سانت متر یا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارج

 چهارچوب.

١٩٠٩٠٢ 

  

 مترمربع ٢٢٠,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب کالف برای توری پشه گیر روی
متر یا مقطع معادل آن، از سانت ٢×٣پنجره ها به ابعاد 

متر یا سانت ٣×١٫۵خارج و کوبیدن زهوار چوب نراد 
، روی چهارچوب.  مقطع معادل آن، از چوب نراد خارج

١٩٠٩٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١۶٠

، ه های چوبی از چوب نراد خارج تهیه و نصب شب
برای زیرسازی سقف های کاذب، به منظور نصب قطعات

.  اکوستی

١٩١٠٠١ 

  
 مترمربع ١۴٣,٠٠٠

ه  ،تهیه و نصب شب های چوبی از چوب نراد خارج
برای زیرسازی سقف های کاذب، به منظور اجرای لمبه

 کوبی.

١٩١٠٠٢ 

  

 مترمربع ۴٠٠,٩٣

ه عمود بر هم و تهیه مصالح و زیر سازی به صورت شب
، به ابعاد اتصال نیم و نیم صلیبی با چوب نراد خارج

ر، به منظور سانت ۴×۶ دی متر به فاصله ی متر از ی
 نصب صفحات صاف آزبست سیمان درنما.

١٩١٠٠٣ 

  

 مترمربع ٠٠٠,١۶۴

، برای تهیه مصالح و زیر سازی با چوب نراد خارج
متر شامل چوبهای اصل به سانت ۶٠×٣٠نصب اردواز 

متر و چوبهای سانت ٨٠متر و به فاصله  سانت ۶×۴ابعاد 
ازمتر  سانت ٢٠متر به فاصله  سانت ٣×۴فرع به ابعاد 

ر. دی  ی

١٩١٠٠۴ 

  

 مترمربع ٢٧۵,۵٠٠

، برای تهیه مصالح و زیر سازی با چوب نراد خارج
مترشامل چوبهای اصل به سانت ٢٠×٣٠نصب اردواز 

متر و چوبهای سانت ٨٠متر و به فاصله  سانت ۴×۶ابعاد 
متر از سانت ١٠متر و به فاصله  سانت ٣×۴فرع به ابعاد 

ر. دی  ی

١٩١٠٠۵ 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٠٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

  
 مترطول ۵٠٠,١٢٧

تهیه و نصب چوب روی دست انداز پله به ضخامت
متر، با لوازم سانت ١٢تا  ٨متر و عرض  سانت ۶حدود 

.  اتصال مربوط از چوب داخل

١٩١١٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,١۴٨

تهیه و نصب چوب روی دست انداز پله به ضخامت
متر، با لوازم سانت ١٢تا  ٨متر و عرض  سانت ۶حدود 

.  اتصال مربوط ازچوب نراد خارج

١٩١١٠٢ 

 مترمربع ۴٧٠,٠٠٠  
متر، سانت ١٫۵تا  ١تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت 

 از چوب داخل که لبه آن ابزار خورده باشد.
١٩١١٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,۴۵۶  
متر، سانت ١٫۵تا  ١تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت 

 ابزار خورده باشد.از چوب نراد خارج که لبه آن 
١٩١١٠۴ 

  
 مترمربع ۴٨۴,۵٠٠

 (MDF)تهیه و نصب قرنیز چوبی از جنس ام. دی. اف 
متر، لبه آن ابزار سانت ١٫۵رنگ  به ضخامت حدود 

 خورده باشد.

١٩١١٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٩٣  
١٨تهیه مصالح و پوشش دیوارها با نئوپان به ضخامت 

 متر. میل
١٩١٢٠١ 

  
 مترمربع ٣٠٠,۴۶

، چنانچه در محیط١٩١٢٠١اضافه بها نسبت به ردیف 
قطعات نئوپان زهوار از چوب نراد خارج به ابعاد

 متر نصب شده باشد. سانت ١٫۵×١٫٨

١٩١٢٠٢ 

  
 مترمربع ٢۵٢,٠٠٠

٢تهیه مصالح و پوشش نرده از ورق نئوپان به ضخامت 
متر، که درمحیط آن زهوار از چوب نراد خارج به سانت

 متر نصب شده باشد. سانت ١٫۵×٢ابعاد 

١٩١٢٠٣ 

  

عب ٩,٧٧۴,۵٠٠  مترم

تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب داخل
شامل کش، لنگ (کالفهای تحتان و فوقان خرپا)، الپه
، رکاب، کالف روی دیوار، (پرلین)، شاخه، تو حلق

کوبی ها،چوب دار و سایر اعضای مشابه، به استثنای تخته 
 بر حسب حجم چوب نصب شده.

١٩١٣٠١ 

  

عب ١٣,٣٠٨,٠٠٠  مترم

تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب نراد
خارج شامل کش، لنگ (کالفهای تحتان و فوقان

، رکاب، کالف روی خرپا)، الپه (پرلین)، شاخه، تو حلق
دیوار، چوب دار و سایر اعضای مشابه، به استثنای تخته

 کوبی ها، بر حسب حجم چوب نصب شده.

١٩١٣٠٢ 

 مترمربع ١١٠,٠٠٠  
تهیه مصالح و کوبیدن توفال در زیر شیروان با هر نوع

 چوب.
١٩١٣٠٣ 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٠٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 مترمربع ٣۴٢,٠٠٠  
تهیه مصالح و کوبیدن تخته زیر ابروی شیروان و تخته

. سانت ٣های دستک زیر کاه گل از تخته   متری داخل
١٩١٣٠۴ 

  
 مترمربع ۴٣٨,٠٠٠

تهیه مصالح و کوبیدن تخته زیر ابروی شیروان و
متری نراد سانت ٣های دستک زیر کاه گل ازچوب  تخته

.  خارج

١٩١٣٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢٠۶

تهیه و اجرای تیر ریزی سقف با تیرهای چوبی از نوع
متر، با تمام لوازم سانت ١٠×٢٠چهار تراش داخل به ابعاد 

 مربوط. و متعلقات

١٩١٣٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٩١

تهیه و اجرای تیر ریزی سقف با تیرهای چوبی از نوع
متر با تمام سانت ١٠×٢٠چهار تراش نراد خارج به ابعاد 

 لوازم و متعلقات مربوط.

١٩١٣٠٧ 

 مترمربع ۵٠٠,١۵٢  
تهیه مصالح و کوبیدن لمبه با چوب نراد خارج روی

 زیرسازی چوبی.
١٩١۴٠١ 

 مترمربع ٨٢,٨٠٠  
نصب انواع پارکت چوبی روی سطوح آماده شده با ساب

 و الک الزم.
١٩١۵٠١ 

 مترمربع ٣٧,٣٠٠  
اجرای روکش روی کارهای چوبی، همراه با پرداخت سطح

 روکش شده، به طور کامل.
١٩١۶٠١ 

  
عب ١٣,٠٢٣,٠٠٠  مترم

وها، همراه با تهیه و نصب چوب های ضربه گیر لبه س
و، از چوب نراد خارج برهای  چوب صلیبی داخل س

 های نصب شده. حسب حجم چوب

١٩١٧٠١ 



  کاری و سرامی  . کاش بیستم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١١٠  
 

 

  کاری و سرامی  . کاش بیستم  فصل
 
  مقدمه 

 
  از نوع  فصل  در اين  شده  نظر گرفته در  و سراميك  كاشي هاي رديف منظور شده و هاي اين فصل تهيه مصالح در قيمت در تمام رديف .1

 .ستا  ايراني  يك  درجه
 خواهد بود.  نمايان  شده  كار پوشيده  سطح  براساس  فصل  اين  هاي رديف  سطوح  گيري اندازه .2
سفيد و پودر   سيمان  ها، دوغاب آن  بندكشي  و مالت 1ـ  5  سيمان  ماسه  ، مالت يا قائم  از افقي  اعم  كاري  و سراميك  كاشي  نصب  مالت .3

  نو از اي  ها منظور شده رديف  نيز در قيمت  افقي  در سطوح  ريزي  دوغاب  . بهاي است  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم 400عيار به   سنگ
 آيد. نمي  عملبه   اي جداگانه  پرداخت  بابت

  پخت  از يكبار عمل  بيش  هر علت به   است چنانچه  از اندود لعاب  پس  پخت  يك  هاي كاشي  براي  فصل  اين  هاي رديف  طور كلي به  .4
 . است  نشده  بيني پيش  فصل  در اين  آن  شود بهاي  انجام  از اندود لعاب  پس

و   كاشي به   شده  بند نوشته  در اين  جز آنچه  است و اضافه بهايي  و تعداد چاپ  طرح  هر نوع  براي  فصل  در اين  و سراميك  كاشي  بهاي .5
 گيرد. نمي  تعلق  فصل  اين  هاي رديف  مشمول  شده  نصب  سراميك

 به  درصد  باشد شش  داشته  يا فرورفتگي  برجستگي  كاشي  سطح  ) است چنانچه (تخت  مستوي  سطوح  براي  فصل  اين  كاشي  بهاي .5-1
 شود. مي  ها اضافه از رديف  هر يك  بهاي

، قرمز،  ، مسي مانند زرشكي  تيره  هاي رنگ  است. براي  روشن  هاي رنگ  براي  فصل  اين  هاي در رديف  و سراميك  كاشي  بهاي .5-2
 شود. مي  اضافه  مربوط  هاي از رديف  هر يك  بهاي به  %12  و فسفري  اي سرمه

  بهاي به  %12باشد   شده  كار بردهبه لوستر   لعاب  كاشي  در سطح  لوستر است چنانچه  بدون  كاشي  براي  فصل  اين  هاي رديف  بهاي .5-3
  سطح  بر روي  كه  از فلز است  نازكي  از اليه  و عبارت  رولعابي  تزيين  نوعي  فصل  شود. منظور از لوستر در اين مي  ها اضافه از رديف  هر يك
 آورند. وجود ميبه   لعاب

در   سيمان  واحد حجم  يك  يعني 1:6  مالت  ثالم  براي  است  حجمي  نسبت  و سيمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .6
  اين  در كليات  مربوط  در جدول  مالت  در مترمكعب  سيمان  كيلوگرم  صورت به   ياد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  مقابل

 . است  آمده  فهرست
هاي مربوط به  استفاده شود، بهاي آن طبق رديف در صورتي كه بجاي مالت ماسه و سيمان در نصب سراميك از چسب مخصوص .7

 شود. اجراي سراميك با مالت ماسه و سيمان پرداخت مي



  کاری و سرامی  . کاش بیستم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١١١  
 

 

       
کل  بهای

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

اری با کاش لعابی با سطح تا  مترمربع ١٩٧,٠٠٠    ٢٠٠١٠١ دسیمتر مربع. ٢٫۵کاشی

 مترمربع ٢١٠,٠٠٠  
اری با کاش لعابی با سطح بیش از  ٣٫۵تا  ٢٫۵کاشی

 دسیمتر مربع.
٢٠٠١٠٢ 

 مترمربع ٢٢١,٠٠٠  
اری با کاش لعابی با دسیمتر ۴تا  ٣٫۵سطح بیش از  کاشی

 مربع.
٢٠٠١٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٣١  
اری با کاش لعابی با سطح بیش از  دسیمتر ۴٫۵تا  ۴کاشی

 مربع.
٢٠٠١٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٧  
اری با کاش لعابی با سطح بیش از  دسیمتر ۵تا  ۴٫۵کاشی

 مربع.
٢٠٠١٠۵ 

 مترمربع ٢٣٧,٠٠٠  
اری با کاش لعابی با  دسیمتر ۶تا  ۵سطح بیش از کاشی

 مربع.
٢٠٠١٠۶ 

 مترمربع ٢٣۶,۵٠٠  
اری با کاش لعابی با سطح بیش از  دسیمتر ٩تا  ۶کاشی

 مربع.
٢٠٠١٠٧ 

اری با کاش لعابی با سطح بیش از  مترمربع ٢۴۶,۵٠٠    ٢٠٠١٠٨ دسیمتر مربع. ٩کاشی

 مترمربع ٠٠٠,١۴۵  
چنانچه در ٢٠٠١٠٨تا  ٢٠٠١٠١بها به ردیفهای   اضافه
 های کاش بجای مالت از چسب استفاده شود. ردیف

٢٠٠٢٠١ 

 ٢٠٠٣٠١ دسیمتر مربع. ٢٫۵تا  ١نصب سرامی لعابدار با سطح  مترمربع ٠٠٠,٢٣۴  

 ٢٠٠٣٠٢ دسیمتر مربع. ۴تا  ٢٫۵نصب سرامی لعابدار با سطح  مترمربع ۵٠٠,٢٢٧  

 ٢٠٠٣٠٣ دسیمتر مربع. ۵تا  ۴نصب سرامی لعابدار با سطح  مترمربع ٢٢۴,۵٠٠  

 مترمربع ١٨٩,٠٠٠  
دسیمتر ۶تا  ۵نصب سرامی لعابدار با سطح بیش از 

 مربع.
٢٠٠٣٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,١٨٣  
دسیمتر ٨تا  ۶نصب سرامی لعابدار با سطح بیش از 

 مربع.
٢٠٠٣٠۵ 

 مترمربع ١٨۴,۵٠٠  
دسیمتر ٩تا  ٨نصب سرامی لعابدار با سطح بیش از 

 مربع.
٢٠٠٣٠۶ 

 مترمربع ٢٠۶,۵٠٠  
دسیمتر ١١تا  ٩نصب سرامی لعابدار با سطح بیش از 

 مربع.
٢٠٠٣٠٧ 

 مترمربع ۵٠٠,٢١٣  
دسیمتر ١۶تا  ١١نصب سرامی لعابدار با سطح بیش از 

 مربع.
٢٠٠٣٠٨ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٠  
دسیمتر ٢٢تا  ١۶نصب سرامی لعابدار با سطح بیش از 

 مربع.
٢٠٠٣٠٩ 

 ٢٠٠۴٠١ نصب سرامی ضد اسید بدون لعاب. مترمربع ٢۶۵,۵٠٠  



  کاری و سرامی  . کاش بیستم  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١١٢  
 

 

       
کل  بهای

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 ٢٠٠۴٠٢ دار. نصب سرامی ضد اسید لعاب مترمربع ٢۶۵,۵٠٠  

 ٢٠٠۵٠١ نصب سرامی گرانیت مات. مترمربع ٠٠٠,٢۵۴  

 مترمربع ۶٠٠,٨٠  
چنانچه از سرامی کالیبره ٢٠٠۵٠١بها به ردیف  اضافه

 استفاده شود.
٢٠٠۵٠٢ 

 مترمربع ١٣٩,٠٠٠  
چنانچه ٢٠٠۵٠٢و  ٢٠٠۵٠١های  بها به ردیف  اضافه

 سرامی ساب خورده سطح آن صیقل باشد.
٢٠٠۵٠٣ 



م و  بیست  فصل   موزایی  . فرش ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١١٣  
 

 

م و  بیست  فصل   موزایی  . فرش ی
 
  مقدمه 

 
 باشد.  شده  صيقلي  آن  و رويه  بوده  موزاييك  خود جسم  از جنس  آن  قشر رويه  كه  است  ، موزاييكي ساده  سيماني  منظور از موزاييك .1
 باشد.  شده  و سفيد)، تشكيل  (سياه  معمولي  سنگ  و خرده  پرتلند معمولي  از سيمان  آن  قشر رويه  كه  است  ، آن ايراني  منظور از موزاييك .2
و بيشتر  4و  3  ،نمره مرمر يا مرمريت  هاي سنگ و خرده  سفيد يا رنگي  از سيمان  آن  قشر رويه  كه  است  ، آن فرنگي  منظور از موزاييك .3

 باشد.  شده  تشكيل
و   شده  مصرف  اضافي  و مصالح  است  شده  در نظر گرفته متر سانتي 5/2  طور متوسطبه ،  موزاييك  فرش  براي  مصرفي  مالت  ضخامت .4

 شود. مي  پرداخت  مشاور جداگانه  دستور كار مهندس  طبق  كف  زير فرش  و پركردن  بندي منظور كرمبه   عمليات  بهاي
  ، با دوغاب آن  هاي ها و بندكشي ريزي  و دوغاب 1:5  سيمان  ماسه  ، مالت يا ابعاد مختلف  ، از انواع فرنگي  هاي موزاييك  نصب  مالت .5

 . است 1:6  سنگ  سفيد و خاك  سيمان
ها و  ريزي  و دوغاب 1:5  سيمان  ماسه  ، مالت ، در ابعاد مختلف ايراني  هاي و موزاييك  ساده  سيماني  هاي موزاييك  نصب  مالت .6

 . است 1:6  سنگ  و خاك  سيمان  ، با دوغاب آن  هاي بندكشي
  از نصب  پس  ساب  هزينه  اند. ولي ه شد  در نظر گرفته  در كارخانه  شده  داده  ساب  صورتبه   فصل  اين  هاي  رديف  هاي  موزاييك .7

 شود. مي  پرداخت  نياز جداگانه  درصورت  موزائيك
  سيمان  واحد حجم  يك  يعني 1:6  مالت  مثال  . براي است  حجمي  ، نسبت و سيمان  ماسه  اختالط  ها براي  در مالت  شده  داده  هاي  نسبت .8

  ، در كليات مربوط  در جدول  مالت  در متر مكعب  سيمان  كيلوگرم  صورتبه   ياد شده  هاي  نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  در مقابل
 . است  آمده  فهرست  اين
 210506تا  210501  هاي  شود. رديف  انجام  اتوماتيك  آالت ماشين  توسط  آن  ساخت  مراحل  ليهك  كه  است  آن  ماشيني  منظور از موزاييك .9

 . است  شده  در نظر گرفته  موزاييك  نوع  اين  ابعاد مختلف  تمام  براي
 



م و  بیست  فصل   موزایی  . فرش ی
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١١۴  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,١٠٨  
٢۵×٢۵فرش کف با موزایی سیمان ساده به ابعاد 

ریزی. متر ماسه نرم زیر آن و دوغاب سانت ٢٫۵متر، با  سانت
٢١٠١٠١ 

 مترمربع ١٠۶,۵٠٠  
٣٠×٣٠فرش کف با موزایی سیمان ساده به ابعاد 

ریزی. متر ماسه نرم زیرآن و دوغاب سانت ٢٫۵متر، با  سانت
٢١٠١٠٢ 

 مترمربع ١٢٠,٠٠٠  
٢۵×٢۵فرش کف با موزایی سیمان ساده به ابعاد 

 متر. سانت
٢١٠١٠٣ 

 مترمربع ١١٨,٠٠٠  
٣٠×٣٠ساده به ابعاد فرش کف با موزایی سیمان 

 متر. سانت
٢١٠١٠۴ 

 ٢١٠٢٠١ متر. سانت ١۵×١۵فرش کف با موزایی ایران به ابعاد  مترمربع ۵٠٠,١٩٠  

 ٢١٠٢٠٢ متر. سانت ٢۵×٢۵فرش کف با موزایی ایران به ابعاد  مترمربع ١۶٠,٠٠٠  

 ٢١٠٢٠٣ متر. سانت ٣٠×٣٠فرش کف با موزایی ایران به ابعاد  مترمربع ۵٠٠,١۵٨  

 ٢١٠٢٠۴ متر. سانت ۴٠×۴٠فرش کف با موزایی ایران به ابعاد  مترمربع ١۶٩,٠٠٠  

 مترمربع ١٧۴,۵٠٠  
به ۴تا نمره  های فرش کف با موزایی فرنگ با خرده سنگ

 متر. سانت ١۵×١۵ابعاد 
٢١٠٣٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١۴۵  
به ۴تا نمره  های سنگفرش کف با موزایی فرنگ با خرده 

 متر. سانت ٢۵×٢۵ابعاد 
٢١٠٣٠٢ 

 مترمربع ١۴٣,٠٠٠  
به ۴تا نمره  های فرش کف با موزایی فرنگ با خرده سنگ

 متر. سانت ٣٠×٣٠ابعاد
٢١٠٣٠٣ 

 مترمربع ١۴٨,٠٠٠  
به ۴تا نمره  های فرش کف با موزایی فرنگ با خرده سنگ

 متر. سانت ۴٠×۴٠ابعاد 
٢١٠٣٠۴ 

 مترمربع ٣٠٠,١۶  
، در صورت که٢١٠٣٠۴تا  ٢١٠٣٠١های  اضافه بها به ردیف

 یا بیشتر در آنها به کار رود. ۵نمره  های سنگ
٢١٠۴٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٧٣  
، در صورت که٢١٠٣٠۴و  ٢١٠٣٠٣های  اضافه بها به ردیف

 درشت مرمر یا مرمریت در آن به کار رود. های الشه سنگ
٢١٠۴٠٢ 

. مترمربع ۵٠٠,١۵١    ٢١٠۵٠١ فرش کف با موزایی ماشین ایران

. مترمربع ۵٠٠,١٨١    ٢١٠۵٠٢ فرش کف با موزایی ماشین فرنگ

 ٢١٠۵٠٣ فرش کف با موزایی ماشین طرح گرانیت. مترمربع ١٩٠,٠٠٠  

. مترمربع ۵٠٠,١۴٢    ٢١٠۵٠۴ فرش کف با موزایی ماشین آجدار ایران

. مترمربع ١٨۴,۵٠٠    ٢١٠۵٠۵ فرش کف با موزایی ماشین آجدار فرنگ

 مترمربع ٢٢۴,۵٠٠  
ای (واش ای کارخانه تهیه مصالح و اجرای موزایی ویبره

 بتن) با هر نوع مالت.
٢١٠۵٠۶ 
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  پالک  با سنگ  سنگ  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 
  مقدمه 

 
  ، جزو سطوح قائمبه   نسبت  درجه 30  تا زاويه  مورب  خواهد بود، سطوح  با سنگ  نمايان  شده  كار پوشيده  سطح  بر اساس  گيري اندازه .1

  ها كه مانند آن ضخامت سنگ ها و و پله  پنجره  كف  هاي زير درپوش  سطوحبه شود.  مي  محسوب  افقي  بيشتر، جزو سطوح  و از آن  قائم
 گيرد. نمي  صورت  ، پرداختي است  نمايان

(از نظر كيفيت و  هر مورد  و نمونه  استبيعي و بهترين سنگ ط  مرغوب  ، از نوع فصل  اين  هاي رديف  موضوع  هاي سنگ  تمام .2
 مشاور برسد.  مهندس  تصويب به  بايد  از مصرف  ، قبلضخامت)

در نظر گرفته شده است. چنانچه عرض سنگ مصرفي  متر سانتي 40هاي اين فصل براي عرض سنگ حداكثر  هاي رديف تمامي قيمت .3
هاي مناسب  تر، الزم است مهندس مشاور قبل از مناقصه، رديف هاي عريض هزينه سنگباشد، به جهت جبران اضافه  متر سانتي 40بيش از 

 دار تهيه نمايد. را بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره
  در شرح  شده  داده  با ضخامت  مصرفي  هاي سنگ  مشاور، ضخامت  يا دستور كار مهندسو   مشخصات ها، نقشه  بر اساس  كه  در مواردي .4

 شود. دار پيش از مناقصه تهيه مي ، بهاي آن براساس دستورالعمل اقالم ستارهباشد  متفاوت ها رديف
  انتخاب  طريقيبه ها  سنگ  باشد، يا شكل  شده  بيني پيش  ابعاد در هر دو بعد سنگ  محدوديت  مصرفي  هاي سنگ  براي  كه  در صورتي .5

  ، جداگانه مربوط  رديف  درصد قيمت 10،  سنگ  بودن  حكميبه   مربوط  هاي هزينه  منظور جبرانبه نباشند،   قائم  زواياي  داراي  شود كه
 شود. مي  پرداخت

منظور از   اين به   كه  اجرا شود و در مواردي  رنگ  هم  مصرفي  سنگ  ، در هر مورد بايد با رنگ سنگي  و نماهاي  كف  سنگفرش  دوغاب .6
 نخواهد شد.  پرداخت  قيمتي  تفاوت  گونه شود، هيچ  استفاده  كننده  سفيد يا مواد رنگ  سيمان

در   سنگ  از نصب  پس  ساب  هزينه  . ولي است  منظور شده  در كارخانه  اسيد ساب به   مربوط  هاي ، هزينه فصل  واحد اين  هاي در قيمت .7
 شود. مي  پرداخت  جداگانهو دستور مهندس مشاور، نياز   صورت

منظور   يا گيره  اتصال  هر نوع  و نصب  تهيه به   مربوط  هاي ، هزينه خشك  طريق به   سنگ  نصب  موضوع 220606  واحد رديف  در بهاي .8
  پرداخت  نهم  فصل 090901  رديف  و برابر بهاي  طور جداگانه به   پالك  سنگ  نصب  زيرسازي  براي  فوالدي  سازه  بهاي  ولي  است  شده
 شود. مي
  مربوط  از فصل  جداگانه  بندكشي  باشد، بهاي  يا بيشتر از آن متر ميلي 6ها  سنگ  بند بين  ، ضخامت قائم  در سطوح  كه  در صورتي .9

 شود. مي  پرداخت
با   و بندكشي 1:4  و سيمان  ماسه  و قرنيزها با مالت  قائم  هاي سنگ  پشت  و دوغاب  افقي  در سطوح  پالك  هاي سنگ  انواع  نصب  مالت .10

 ميباشد. 1:4  نسبت به  نيز  سفيد و پودر سنگ  سيمان  دوغاب
و   سيمان  ماسه  تها، با مال بند سنگ  و پركردن  ريزي و دوغاب 1:5  سيمان  ماسه  ، مالت در كف  تراورتن  الشه  پالك  سنگ  نصب  مالت .11

 . است 1:4  پودر سنگ
  سيمان  واحد حجم  يك  يعني 1:6  مالت  مثال  . براي است  حجمي  نسبت  و سيمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .12

  در كليات ، مربوط  در جدول  مالت  كعبدر مترم  سيمان  كيلوگرم  صورت به ياد شده  هاي نسبت  واحد حجم ماسه، در ضمن 6  در مقابل
 . است  آمده  فهرست  اين
در   باشد بنابراين نمي  اي غير تيشه  پالك  هاي سنگ  مطابق  ساب به  نياز  پالك  هاي سنگ  كردن  و كلنگي  اي تيشه  براي  اينكه به   با توجه .13

، از قيمت نهايي سنگ مربوط، 4ضوابط بند  بر اساسپس از محاسبه قيمت سنگ  ،شود  يا كلنگي  اي تيشه  آهكي  سنگ  هر نوع  كه  صورتي
 گيرد. مي  تعلق  آن به   فصل  در اين  مندرج  بهاي  اضافهشود. همچنين  كاسته مي متر سانتي 2پايه سنگ   قيمت ) درصد15پانزده (
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،  مقدمه 5بند   اضافه بهاي  بنابراين  شده  تعيين 220409و  220408  هاي رديف  بادبر در شرح  پالك  هاي ابعاد سنگ  اينكه به   با توجه .14
 2هاي بادبر  ضمناً ضخامت سنگ باشد. 30×15غير از  به   شده  دو بعد حكم  اندازه  گيرد كه مي  تعلق  ياد شده  هاي رديف به   در صورتي

 بدون در نظر گرفتن بار آن است. متر سانتي
چنانچه براي نصب سنگ در سطوح قائم به درخواست پيمانكار مقرر شود بجاي مالت ماسه و سيمان از چسب مخصوص سنگ  .15

استفاده شود، در اين صورت نمونه چسب همراه كاتالوگ و مشخصات فني و استاندارد مربوط بايد قبالً مورد بررسي مهندس مشاور و 
ي مربوط به آن رسازيززه مصرف صادر شود. هزينه اجراي نصب سنگ با چسب به شرح فوق و كارفرما قرار گرفته ، در صورت تاييد اجا

شود، هيچگونه بها و يا اضافه بهاي ديگري به آن تعلق  هاي مربوط به سنگ با مالت ماسه و سيمان پرداخت مي (كرم بندي) طبق رديف
 گيرد. نمي
ي ريـ گ انـدازه ي مبنا. است )جداول خالص طول شامل( كار طول در جدول فيرد يك اساس بر ها متيقي سنگ جدولي ها فيرد در. 16

 .باشد يم جداول نيبي بندكش ضخامت احتساب بدون ر ويمسي راستا در كار سطح) فيرد واحد(

 بـا ي خاك اتيعمل فصل از ها آني اجرا نهيهز و است نشده دهيد يرسازيز و خاك دنيكوب ،ي ساز آماده ،يسنگ جدولي ها فيرد در. 17
 .شود يم پرداخت دست

 پرداخـت  آن بابتي اضاف نهيهز و است شده دهيد ت،يتقو بتني بند قالب نهيهز بدون تيتقو بتني اجرا ،يسنگ جدولي ها فيرد در. 18
 .است پرداخت قابل ،يبند قالب فصل از و مجزا طور به آني بند قالب نهيهز. شود ينم

 دهيـ د مگـر  بتني اجرا نيهمچن وي ساز آماده خاك، دنيكوب ،يبند بيش رگالژ، ك)،يوبي(كمكعبي ي ها سنگ به مربوطي ها فيرد در. 19
 .شود يم پرداخت، مربوط هاي فصل از ها آني اجرا نهيهز و است نشده

 در وي برشـ  وجـه  دو وي نيوتيگ وجه چهار صورت به آن، مشخصات نشدن ديق صورت در فصل نيا در ك)،يوبيمكعبي (كي ها سنگ. 20
 .باشد يم 10×10×10 ابعاد

ـ ي بندكشـ  احتسـاب  بـا  كـار  كـل  سطح) فيرد واحد( متيقي بها دري بررس مورد سطح ك،يوبيك سنگي ها فيرد در. 21  هـا  سـنگ  نيب
 .باشد يم

بهاي  نظارت، دستگاه دييتا با درصد، 20 از شيب بيش با سنگي اجرا به ازين صورت در ك)،يوبيمكعبي (ك سنگي ها فيرد در. 22
 شود. مي پرداخت  05/1 ضريب  اعمال  با مربوط  هاي  رديف 



  پالک  با سنگ  سنگ  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١١٧  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
 بهای واحد

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٩٠۶,۵٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افق از نوع تراورتن

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت  سفید به 
٢٢٠١٠١ 

 مترمربع ۶٧١,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افق از نوع تراورتن

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵لیمویی آذرشهر به  ضخامت 
٢٢٠١٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۶٨١  
تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افق از نوع تراورتن

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت  قرمز آذر شهر به 
٢٢٠١٠٣ 

 ٢٢٠١٠۴ تهیه و نصب سنگ پالک الشه تراورتن برای کف. مترمربع ٠٠٠,١١۴  

 مترمربع ٠٠٠,٣٣۵  
تهیه و نصب سنگ پالک سیاه الشتر اصفهان در سطوح

، به   متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت افق
٢٢٠٢٠١ 

 مترمربع ۴۶١,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک سیاه نجف آباد در سطوح افق

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠٢٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٣۵۶  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت گوهره خرم آباد در

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵سطوح افق به ضخامت 
٢٢٠٣٠١ 

 مترمربع ۴۶٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک قرمز سنندج در سطوح افق به

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠٣٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۴٠٩  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و یا صورت آباده

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵در سطوح افق به ضخامت 
٢٢٠٣٠٣ 

 مترمربع ۴۴٠,٠٠٠  
یا صورت کرمانتهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و 

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵در سطوح افق به ضخامت 
٢٢٠٣٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٧٢  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت صورت بجستان یا

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵انارک در سطوح افق به ضخامت 
٢٢٠٣٠۵ 

 مترمربع ٣٩٩,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت جوشقان در سطوح

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵افق به ضخامت 
٢٢٠٣٠۶ 

 مترمربع ٣٣٣,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت سمیرم در سطوح افق

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠٣٠٧ 

 مترمربع ٣٣٨,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت بوژان در سطوح افق

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠٣٠٨ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٨٨  
نصب سنگ پالک مرمریت گندم در سطوح افقتهیه و 

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠٣٠٩ 

 مترمربع ٣٩۴,۵٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کاشمر یا خور و بیابانک

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵در سطوح افق به ضخامت 
٢٢٠٣١٠ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
 بهای واحد

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٣۵,۵٠٠  
افقتهیه و نصب سنگ پالک چین سفید قروه در سطوح 

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠۴٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,۴۵١  
تهیه و نصب سنگ پالک چین کریستال قروه در سطوح

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵افق به ضخامت 
٢٢٠۴٠٢ 

 مترمربع ۴۶٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک چین نیریز در سطوح افق به

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۴٠٣ 

 مترمربع ۵٠٨,٠٠٠  
ودرز در سطوح افق تهیه و نصب سنگ پالک چین الی

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠۴٠۴ 

 مترمربع ۴۶٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک چین ازنا در سطوح افق به

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۴٠۵ 

 مترمربع ٣۴۶,۵٠٠  
افقتهیه و نصب سنگ پالک چین ابری الیبید در سطوح 

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠۴٠۶ 

 مترمربع ٠٠٠,۵۴۶  
تهیه و نصب سنگ پالک چین سفید سیرجان درسطوح

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵افق به ضخامت 
٢٢٠۴٠٧ 

 مترمربع ۵٠٠,٣۴٢  
از تراورتن قرمز ١۵×٣٠تهیه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 

 اصفهان و یا تراورتن سفید.
٢٢٠۴٠٨ 

 مترمربع ٢٩١,٠٠٠  
از سنگ مرمریت ١۵×٣٠تهیه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 

 جوشقان.
٢٢٠۴٠٩ 

 مترمربع ۵٠٠,۴٣١  
الت خرم دره در سطوح تهیه و نصب سنگ گرانیت ش

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵افق به ضخامت 
٢٢٠۵٠١ 

 مترمربع ٧۴۶,۵٠٠  
تهیه و نصب گرانیت سبز پیرانشهر در سطوح افق به

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۶٨٣  
تهیه و نصب گرانیت سبز بیرجند در سطوح افق به

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠٣ 

 مترمربع ۴۶٣,٠٠٠  
ای در سطوح افق به تهیه و نصب سنگ گرانیت گل پنبه

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠۴ 

 مترمربع ۴۴٢,٠٠٠  
نصب سنگ گرانیت سفید نطنز در سطوح افق به تهیه و

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠۵ 

 مترمربع ۵٨۵,۵٠٠  
تهیه و نصب سنگ گرانیت مش نطنز در سطوح افق به

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,١,١۵٩  
تهیه و نصب سنگ گرانیت مش تویسرکان در سطوح

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵افق به ضخامت 
٢٢٠۵٠٧ 



  پالک  با سنگ  سنگ  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١١٩  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
 بهای واحد

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,٨۵٢  
تهیه و نصب سنگ گرانیت یزد در سطوح افق به ضخامت

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵
٢٢٠۵٠٨ 

 مترمربع ۴٧۴,۵٠٠  
تهیه و نصب سنگ گرانیت کرم نهبندان در سطوح افق به

 متر. سانت ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠٩ 

  
 مترمربع ١٧,٩٠٠

های تهیه و نصب سنگ پالک در به ردیفاضافه بها نسبت 
، در صورت که سنگ های پالک در سطوح سطوح افق

 قائم نصب شوند.

٢٢٠۶٠١ 

  
 مترمربع ۴٠٠,٢١

های تهیه و نصب سنگ پالک اضافه بها نسبت به ردیف
وپ در سنگ های پالک بجز برای تهیه و اجرای کامل اس

 های گرانیت برای سطوح قائم. سنگ

٢٢٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ٣۴,۶٠٠

های تهیه و نصب سنگ پالک ، برای اضافه بها به ردیف
وپ در سنگ های گرانیت برای تهیه و اجرای کامل اس

 سطوح قائم.

٢٢٠۶٠٣ 

 مترمربع ۴١,٠٠٠  
های سنگ کاری قائم در صورت که اضافه بها به ردیف

 سطح کار دارای انحنا باشد.
٢٢٠۶٠۴ 

 مترمربع ۵١,٢٠٠  
به سنگ کاری سطوح افق در صورت که سنگاضافه بها 

 در سقف درگاه و پنجره نصب شود.
٢٢٠۶٠۵ 

  
 مترمربع ٢٧۴,۵٠٠

های پالک در های سنگ کاری سنگ اضافه بها به ردیف
سطوح قائم وقت بدون استفاده از مالت و به صورت

 خش نصب شوند.

٢٢٠۶٠۶ 

 مترمربع ٣٢,٩٠٠  
های یا کلنگ کردن سنگای کردن  اضافه بها برای تیشه

 پالک.
٢٢٠۶٠٧ 

 مترطول ٨٠٠,١۶  
ان سنگ   گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار های ، چفت و آبچ

 پالک بجز گرانیت برای هر مورد.
٢٢٠۶٠٨ 

 مترطول ٣٨,٨٠٠  
ان سنگ   گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار های ، چفت و آبچ

 پالک گرانیت برای هر مورد.
٢٢٠۶٠٩ 

 مترطول ۴٠٠,٣٧  
١متر و به ضخامت  سانت ١٠تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 

 متر از انواع سنگ تراورتن سفید. سانت
٢٢٠٧٠١ 

 مترطول ٩٠٠,٢۵  
١متر و به ضخامت  سانت ١٠تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 

 متر از انواع سنگ مرمریت. سانت
٢٢٠٧٠٢ 

 مترطول ٩٠٠,٢۶  
١متر و به ضخامت  سانت ١٠ تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع

. سانت  متر از انواع سنگ چین
٢٢٠٧٠٣ 



  پالک  با سنگ  سنگ  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٢٠  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
 بهای واحد

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۴١,٠٠٠  
١متر و به ضخامت  سانت ١٠تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 

 متر از سنگ گرانیت کرم نهبندان. سانت
٢٢٠٧٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٩٩

های سنگ با سنگ تراورتن تهیه، حمل و نصب جدول
متر به همراه اجرای بتن تقویت سانت ۶سفید، به ضخامت 

 و بند کش با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٨٠١ 

 مترمربع ٢٢,٨٠٠  
، به ازای٢٢٠٨٠١اضافه بهای افزایش ضخامت به ردیف 

 متر اضافه ضخامت. هر سانت
٢٢٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۵٠۵

های سنگ با سنگ چین تهیه، حمل و نصب جدول
متر به همراه اجرای بتن تقویت سانت ۶الیبید، به ضخامت 

 و بند کش با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٨٠٣ 

 مترمربع ٧٠٠,۵۴  
، به ازای٢٢٠٨٠٣اضافه بهای افزایش ضخامت به ردیف 

 متر اضافه ضخامت. هر سانت
٢٢٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٣٢٢,٠٠٠

های سنگ با سنگ الشتر تهیه، حمل و نصب جدول
متر به همراه اجرای سانت ۶ضخامت خاکستری (سیاه)، به 

 بتن تقویت و بند کش با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٨٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٨  
، به ازای٢٢٠٨٠۵اضافه بهای افزایش ضخامت به ردیف 

 متر اضافه ضخامت. هر سانت
٢٢٠٨٠۶ 

  
 مترمربع ٣۶٨,٠٠٠

) به ابعاد عبی (کیوبی تهیه، حمل و نصب سنگ م
با سنگ تراورتن سطوح افقمتر در  سانت ١٠×١٠×١٠

 سفید، با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٩٠١ 

  
 مترمربع ۴١٨,٠٠٠

) به ابعاد عبی (کیوبی تهیه، حمل و نصب سنگ م
با سنگ گرانیت سطوح افقمتر در  سانت ١٠×١٠×١٠

الت خرم  دره، با مالت ماسه سیمان. ش

٢٢٠٩٠٢ 

  
 مترمربع ۴۶٨,٠٠٠

) به ابعاد عبی (کیوبی تهیه، حمل و نصب سنگ م
با سنگ گرانیت کرم سطوح افقمتر در  سانت ١٠×١٠×١٠

 نهبندان، با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٩٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۶۶٧

) به ابعاد عبی (کیوبی تهیه، حمل و نصب سنگ م
با سنگ گرانیت یزد، سطوح افقمتر در  سانت ١٠×١٠×١٠

 با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٩٠۴ 



 و پلیمری  پالستی  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١٣٩٣پایه رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد 

  

 
 

 

١٢١  
 

 

 و پلیمری  پالستی  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 

  مقدمه 
 

 . است  ها منظور شده در قيمت  ها، برابر مشخصات كف  كردن  آماده  براي  مواد الزم .1
كسر   بابت  كمتر يا بيشتر باشد و از اين متر ميلي 1/0تواند تا  ، مي فصل  اين  مختلف  هاي در رديف  شده  درج  هاي تضخام  حدود تغييرات .2

 منظور نخواهد شد.  بهايي  يا اضافه
  و همپوشاني  موج  احتساب  بدون  شده  كار انجام  ظاهري  سطح 230804تا  230801  هاي و نيز رديف 230503تا  230501  هاي رديف .3

 گيرد. قرار مي  پرداخت  مالك
 نظر است. مورد  پولك  برجستگي  محاسبه  بدون  پوش كف  ضخامت  ولكيپ  هاي پوش در مورد كف .4
 . است  منظور شده  مربوط  هاي ، در قيمت و برابر مشخصات  از هر نوع  واتراستاپ  نوارهاي  اتصال  هزينه .5
 . است  منظور شده  مربوط  هاي ر رديفد  اضافي  هايميلگرد  استثنايبه   واتراستاپ  نصب  براي  الزم  و وسايل  مصالح  تمام  بهاي .6
، در نظر گرفته  U.P.V.C (Unplasticized Poly Vinyl Chloride)از جنس  231103تا  231101هاي  هاي مندرج در رديف . پنجره7

 شده وداراي مشخصات زير است:
 است. E.P.D.M  (Ethylene Propylene Diene Monomer). نوارهاي الستيكي براي آب بندي از نوع 7-1
 . در مواردي كه پنجره روي چهارچوب فلزي نصب شود، بهاي چهارچوب فلزي جداگانه از فصل مربوط پرداخت مي شود.7-2
 شامل لواليي و سيستم دو جهت باز شوU.P.V.C هاي  ها براي انواع پنجره هاي در نظر گرفته شده در اين رديف . قيمت7-3
)day & night ( طبق مشخصات فني است.و ساير موارد 

هاي ياد شده براي پنجره با شيشه دو جداره (بدون بهاي شيشه) و هر نوع رنگ پروفيل به انضمام ورق گالوانيزه  هاي رديف . قيمت7-4
 تقويتي محاسبه شده است.

است، ولي بهاي يراق  هاي مربوط منظور شده . دستمزد جاسازي و نصب يراق آالت مانند لوال، قفل و دستگيره در قيمت رديف7-5
 شود.   آالت جداگانه پرداخت مي

گيري   در هر واحد پنجره، اندازه U.P.V.Cها، سطح شيشه خور هرقاب  گيري سطوح پنجره براي اندازه U.P.V.Cهاي  . در انواع پنجره7-6
 شود. هاي مربوط پرداخت مي و حسب مورد از بهاي رديف

سـاله بـا اعمـال ضـرايب كاهشـي       LTDS (120يـد، مبنـاي تعيـين مقاومـت كششـي نهـايي (      هاي مربوط بـه اجـراي ژئوگر   . در رديف8
)Reduction Factors    ژئوگريد توليد كننده است كه توسط حداقل يك آزمايشگاه معتبر و مورد تاييد كارفرمـا و براسـاس دسـتورالعمل (

BS8006 AASHTO,  ياNCMA .كنترل و تاييد شده باشد 
المللي  تدوين شده توسط انستيتوي بين GM13مشخصات ژئوممبران بر اساس استانداردهاي معتبر نظير استاندارد ، 231206  در رديف. 9

 باشد.  ژئوسنتتيك مي
دار انتظار، تسمه گالوانيزه، ميخ  هاي گيره خوردگي و ادوات اضافي نصب از قبيل ورق همپوشاني، پرت،  چيناي بابت  . هيچ گونه هزينه10

 شود. هاي مربوط به ژئوگريدها، ژئوتكستايل و ژئوممبران پرداخت نمي ر رديفو نظاير آن د
نباشد بهاي آن به تناسب افزايش ضخامت يا كاهش آن  231206چنانچه ضخامت ژئوممبران برابر مشخصات مندرج در رديف . 11

 شود. محاسبه و پرداخت مي
 بل پرداخت نيستند.با هم قا 231302و  231301هاي  . اضافه بهاي موضوع رديف12
هاي فوالدي سرد نود شده  از پروفيل 231403تا  231401هاي شماره  . چنانچه براي نصب قطعات نما روي ديوار موضوع رديف13

 قابل پرداخت است. 160701شود، بهاي آن از رديف   گالوانيزه استفاده



 و پلیمری  پالستی  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٢٢  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ١۶۵,۵٠٠  
تهیه و نصب کف پوش پالستی (از نوع وینیل)، به

 متر. میل ١٫۵صورت رول و با ضخامت 
٢٣٠١٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١٨٧  
تهیه و نصب کف پوش پالستی (از نوع وینیل)، به

 متر. میل ٢صورت رول و با ضخامت 
٢٣٠١٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١٨۵  
تهیه و نصب کف پوش پالستی (از نوع وینیل)، به

 متر. میل ١٫٧صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت 
٢٣٠١٠٣ 

 مترمربع ٢۴٠,٠٠٠  
تهیه و نصب کف پوش پالستی (از نوع وینیل)، به

 متر. میل ٢صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت 
٢٣٠١٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,١٩۴  
تهیه و نصب کف پوش پالستی (از نوع وینیل)، به

 متر. میل ٢صورت رول با طرح پول و با ضخامت 
٢٣٠٢٠١ 

 مترمربع ٢١١,٠٠٠  
پوش پالستی (از نوع وینیل)، بهتهیه و نصب کف 

 متر. میل ٢٫۵صورت رول با طرح پول و با ضخامـت 
٢٣٠٢٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٧۶  
تهیه و نصب کف پوش پالستی (از نوع وینیل)، به

 متر. میل ٣صورت رول با طرح پول و با ضخامـت 
٢٣٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ١٨٩,٠٠٠

نوع وینیل)، بهتهیه و نصب کف پوش پالستی (از 
٢صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پول و ضخامـت 

 متر. میل

٢٣٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٩۴

تهیه و نصب کف پوش پالستی (از نوع وینیل)، به
٣صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پول و ضخامـت 

 متر. میل

٢٣٠٢٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۶٣  
آجدار، به صورت رول و تهیه و نصب کف پوش الستی

 متر. میل ٢٫۵با ضخامت 
٢٣٠٣٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٨۶  
تهیه و نصب کف پوش الستی آجدار، به صورت رول و

 متر. میل ٣با ضخامت 
٢٣٠٣٠٢ 

 مترمربع ٣۵١,٠٠٠  
تهیه و نصب کف پوش الستی آجدار، به صورت رول و

 متر. میل ۴با ضخامت 
٢٣٠٣٠٣ 

 مترمربع ١٩٢,٠٠٠  
، به صورت تایل به ابعاد تهیه و نصب کف پوش الستی

 متر. میل ١٫۵مختلف و ضخامت 
٢٣٠٣٠۴ 

 مترمربع ١٣١,٠٠٠  
تهیه و نصب پوشش پالستی دیوارها از نوع پروفیل پی

، به عرض   متر. سانت ١٠وی س
٢٣٠۴٠١ 

 مترطول ۴٠٠,١١  
، از نوع پروفیل پی وی تهیه و نصب لبه پوشش پالستی

.  س
٢٣٠۴٠٢ 

. مترطول ١٧,٨٠٠   ، از نوع پروفیل پی وی س  ٢٣٠۴٠٣ تهیه و نصب نبش پالستی



 و پلیمری  پالستی  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٢٣  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترطول ٢٧,١٠٠  
١٠تهیه و نصب قرنیز پی وی س فشرده به ارتفاع 

 متر. میل ۵متر و ضخامت  سانت
٢٣٠۴٠۴ 

 مترمربع ١١۶,۵٠٠  
های موجدار پی وی س به ضخامت تهیه و نصب ورق

 متر. میل ٢حدود 
٢٣٠۵٠١ 

 مترمربع ٣١,٩٠٠  
استایرن به ضخامت های بدون موج پل تهیه و نصب ورق

 متر. میل ٣حدود 
٢٣٠۵٠٢ 

 مترمربع ۶۴١,٠٠٠  
های بدون موج آکریلی به ضخامت تهیه و نصب ورق

 متر . میل ٣حدود 
٢٣٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ٣٣,٣٠٠

، سفید یاتهیه ونصب پالستوفوم (یونولیت) با  ال هر چ
متر، باتمام وسایل نصب بدون الوان به ضخامت ی سانت

 زیرسازی.

٢٣٠۶٠١ 

  
 مترمربع ١۵,۵٠٠

متر که به به ازای هر سانت ٢٣٠۶٠١اضافه بها به ردیف 
متر به متر اضافه شود، کسر سانت ضخامت ی سانت

 تناسب محاسبه میشود.

٢٣٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ١۶٠,۵

١۵٠نایلون (فیلم پل اتیلن) به وزن حدود تهیه و نصب
گرم در متر مربع ، برای اطراف بتن و یا کارهای مشابه آن،

 که نایلون الزاماً در کار باق بماند.

٢٣٠٧٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١٠٣  
های پالستی تقویت شده با فایبرگالس تهیه و نصب ورق

 متر. میل ٠٫٩دار به ضخامت حدود   موج
٢٣٠٨٠١ 

 مترمربع ١٣۴,۵٠٠  
های پالستی تقویت شده با فایبرگالس تهیه و نصب ورق

 متر. میل ١٫۵بدون موج به ضخامت حدود 
٢٣٠٨٠٢ 

 مترمربع ١٢٩,٠٠٠  
های پالستی تقویت شده با فایبرگالس تهیه و نصب ورق

 متر. میل ١٫۵دار به ضخامت حدود  موج
٢٣٠٨٠۴ 

 مترطول ٩١,٩٠٠  
متر، از جنس سانت ١۵استاپ به عرض تهیه و نصب واتر 

.  پی وی س
٢٣٠٩٠١ 

 مترطول ٢٢٠,۴  
متر اضافه بر ، برای هر سانت ٢٣٠٩٠١اضافه بها به ردیف 

 متر. سانت ١۵
٢٣٠٩٠٢ 

 مترطول ١٢١,٠٠٠  
متر، از جنس سانت ١۵تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 

.  الستی
٢٣٠٩٠٣ 

 مترطول ۵٨٠,٧  
متر اضافه بر ، برای هر سانت٢٣٠٩٠٣ردیف اضافه بها به 

 متر. سانت ١۵
٢٣٠٩٠۴ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١۵۴  
تهیه و جاگذاری غالف پالستی در بتن برای عبور لوله و

 سایر مصارف.
٢٣١٠٠١ 



 و پلیمری  پالستی  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٢۴  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٨٨,٢٠٠  
کاری و جاگذاری لوله پالستی برای تهیه، سوراخ

. ش  زه
٢٣١٠٠٢ 

 ٢٣١٠٠٣ پله فوالدی با روکش پروپیلن.تهیه و نصب  عدد ٠٠٠,١٠۴  

 مترمربع ۶١٠,٠٠٠,١  
، تاU.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 

 /. متر مربع.٧۵مساحت 
٢٣١١٠١ 

 مترمربع ١,٠٧٩,٠٠٠  
، بهU.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 

 متر مربع. ٢/. تا ٧۵مساحت بیش از 
٢٣١١٠٢ 

 مترمربع ٨٣٧,٠٠٠  
، بهU.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 

 متر مربع. ٢مساحت بیش از 
٢٣١١٠٣ 

  

 مترمربع ٣٠٠,۶۶

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاک
ساله در محیط خاک ١٢٠) LTDSدارای مقاومت نهایی (

)٩ < PH < ۴( به میزان KN/m جهت ساخت ٢٠
 ها. و تسلیح شیبدیوارهای حایل خاک مسلح 

٢٣١٢٠١ 

  

 مترمربع ۵۴,۵٠٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه دارای مقاومت
)PH < ۴ > ٩(ساله در محیط خاک  ١٢٠) LTDSنهایی (
جهت تثبیت بسترهای سست، با تالق KN/m ۵ به میزان
 و غیره.

٢٣١٢٠٢ 

  
 مترمربع ٨,١٠٠

به ازای ٢٣١٢٠٢و  ٢٣١٢٠١های  اضافه بها به ردیف
)LTDSافزایش در مقاومت کشش نهایی ( KN/m ۵ هر 
 ساله.  ١٢٠

٢٣١٢٠٣ 

  
 مترمربع 

زمان که ٢٣١٢٠٢و  ٢٣١٢٠١های  بها به ردیف اضافه
PH>  ۴یا اسیدی  PH<  ٩ژئوگرید در محیط قلیایی 

 استفاده گردد.

٢٣١٢٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,١٠۴  
بابت  Wrap-aroundاضافه بها نصب ژئوگرید در نماهای

 متراژی که در نما دیده میشود.
٢٣١٢٠۵ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١٠٢

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبراین (زمین غشا) از جنس
به  (high density poly ethylene)پل اتیلن سنگین 

های کاری سطوح و سازه متر برای عایق میل ١ضخامت 
فاضالب و های مختلف، مانند مخازن آب، سدها، حوضچه

 استخرهای کشاورزی.

٢٣١٢٠۶ 

  

 مترمربع ١٠٠,٩۶

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته (زمین پارچه) با
کیلو نیوتن بر متر طول و کرنش ١٠٠مقاومت کشش 

به منظور افزایش ظرفیت باربری و تسلیح ٪١٢حداکثر 
 خاک.

٢٣١٢٠٧ 



 و پلیمریپالستیکی  . کارهای سوموبیستفصل
 ۱۳۹۳فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال

  

 
 

۱۲۵   
 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ۷,۴۱۰  
کیلونیوتن۵۰ازای هربه۲۳۱۲۰۷بها به ردیف  اضافه

 افزایش در مقاومت کششی در هر جهت.
۲۳۱۲۰۸ 

  
 متر مربع ۳۶۸,۰۰۰

که بین صفحاتدر صورتی۱۸۰۹۰۱اضافه بها به ردیف 
استایرن اکسترود گچی یک الیه پوشش عایق از جنس پلی

 متر قرار گیرد. میلی ۸۵تا  ۷۰شده به ضخامت 

۲۳۱۳۰۱ 

  
 متر مربع ۹۵,۵۰۰

که به  جایدر صورتی۱۸۰۹۰۱اضافه بها به ردیف
استایرن اکسترود شده به صفحات گچی از صفحات پلی

 متر استفاده شود.  میلی ۸۵تا  ۷۰ضخامت 

۲۳۱۳۰۲ 

  

 مترمربع ۶۰۰,۰۰۰

استایرن باساخته از جنس پلیتهیه و نصب نمای پیش
۵تا  ۳پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت پوشش 

متر، با هر رنگ و سطح میلی ۵۵متر و ضخامت کل تا  میلی
 صاف.

۲۳۱۴۰۱ 

  

 مترطول ۴۰۰,۰۰۰

ساخته از جنستهیه و نصب ابزارهای تزیینی پیش
استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت پلی

متر به میلی ۵۵متر و ضخامت کل تا  میلی ۵تا  ۳پوشش 
 متر، با هر رنگ و سطح صاف. میلی ۲۰۰عرض تا 

۲۳۱۴۰۲ 

 مترطول ۱۲۰,۰۰۰  
مترمیلی۱۰۰به ازای هر۲۳۱۴۰۲اضافه بها به ردیف 

 افزایش عرض ابزار .
۲۳۱۴۰۳ 

  

 مترطول ۹۹,۰۰۰

ساخته گوشه سقف،تهیه و نصب ابزارهای تزیینی پیش
استایرن اکسترود شده با ها از جنس پلی دیوار و چارچوب

متر، با هر میلی ۱۷۵متر به  عرض تا  میلی ۱۵تا  ۸ضخامت 
 رنگ و سطح صاف.

۲۳۱۵۰۱ 

 مترطول ۶۹,۰۰۰  
برای ابزار به  عرض بیش از۲۳۱۵۰۱اضافه بها به ردیف 

 متر. میلی ۳۵۰متر  تا  میلی ۱۷۵
۲۳۱۵۰۲ 



  شیشه  نصب و  . برش وچهارم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٢۶  
 

 

  شیشه  نصب و  . برش وچهارم  بیست  فصل
 
  مقدمه 

 
 شود. مي  انجام  آن  قاب  ابعاد داخلي  ها، از روي شيشه  سطوح  گيري اندازه .1
مورد و  به   بطانه بسته و ، نوار پالستيكي سيليكون  چسب  و مصرف  ، تهيه كردن ، قواره گيري اندازه  ، هزينه فصل  اين  هاي رديف  در تمام .2

 . است  كار، منظور شده  كامل  اجراي  براي  الزم  ها و ساير عمليات مجدد آن  زهوارها و بستن  بازكردن  همچنين
 .شود  و بيشتر باشد مي  متر مربع 05/0  آن  از قطعات  هر يك  مساحت  كه  خوري شيشه  سطوح  شامل  فصل  اين  هاي رديف  بهاي .3
 . است  داخل  ساخت  هاي شيشه  از نوع 240402و  240401  هاي رديف  استثنايبه   فصل  در اين  شده  رفتهدر نظر گ  هاي شيشه .4
هاي خم و برش منحني  هاي آن شامل شيشه ها مستقيم است و قيمت هاي مندرج در اين فصل از نوع مسطح بوده و برشكاري آن شيشه .5

 نيست. 
  طريق به   دوجداره  شيشه  شود كه مي  پرداخت  و موقعي  شده  ها درنظر گرفته شيشه  كردن  دستمزد دوجداره  براي 240706  رديف .6

 شود. مي  پرداخت  فصل  همين  هاي از رديف  و ضخامت  نوع به   بسته  مصرفي  هاي شيشه  هر مترمربع  شود. بهاي  دوجداره  صنعتي
ها  بلوك  نصب  و يا آرماتور براي  ، تسمه مانند قوطي  فوالدي  مصالح  چنانچه  است  اي شيشه  هاي بلوك به   مربوط  كه 240503  در رديف .7

 شود. مي  پرداخت  ها جداگانه آن  باشد بهاي  كاربرد داشته
 هزينه هوا و يا گازهاي ديگر بين دو جدار شيشه در نظر گرفته شده است. 240706  در رديف .8
 



  شیشه  نصب و  . برش وچهارم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٢٧  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

ون.متری  میل ٣تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۵٠٠,١٧١    ٢۴٠١٠١ ساده با چسب سیلی

ون. میل ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ١٧۴,۵٠٠    ٢۴٠١٠٢ متری ساده با چسب سیلی

ون. میل ۵تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٢٠١,٠٠٠    ٢۴٠١٠٣ متری ساده با چسب سیلی

ون. میل ۶تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٢٣٣,٠٠٠    ٢۴٠١٠۴ متری ساده با چسب سیلی

ون. میل ٨تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۵٠٠,٣١٣    ٢۴٠١٠۵ متری ساده با چسب سیلی

ون. میل ١٠تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۵٠٠,٣٣١   متری ساده با چسب سیلی ٢۴٠١٠۶ 

ون. میل ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ١٧۴,۵٠٠   متری مشجر با چسب سیلی ٢۴٠٢٠١ 

ون. میل ۶شیشه تهیه و نصب  مترمربع ٠٠٠,٢٨۶   متری مشجر با چسب سیلی ٢۴٠٢٠٢ 

 مترمربع ٣٢٩,٠٠٠  
متری مشجر با چسب میل ١٠تهیه و نصب شیشه 

ون.  سیلی
٢۴٠٢٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٢۵۵  
وریت) به ضخامت  ن (س ۴تهیه و نصب شیشه نش

. میل  متر با نوار پالستی
٢۴٠٣٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٣١۶  
ن  وریت) به ضخامت تهیه و نصب شیشه نش ۵(س

. میل  متر با نوار پالستی
٢۴٠٣٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٣۴۶  
وریت) به ضخامت  ن (س ۶تهیه و نصب شیشه نش

. میل  متر با نوار پالستی
٢۴٠٣٠٣ 

 مترمربع ٣٩٩,٠٠٠  
وریت) به ضخامت  ن (س ٨تهیه و نصب شیشه نش

. میل  متر با نوار پالستی
٢۴٠٣٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,۴۶٧  
وریت) به ضخامت  ن (س ١٠تهیه و نصب شیشه نش

. میل  متر با نوار پالستی
٢۴٠٣٠۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٠١

وریت) اعم از ثابت با ن (س تهیه و نصب شیشه نش
متر که در داخل قاب نصب میل ١٠بازشو به ضخامت 

 آالت و اتصاالت. نمیشود بدون لوال، یراق

٢۴٠٣٠۶ 

. میل ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۵٠٠,٢١٩   تیو (بازتابنده) رنگ متری رفل ٢۴٠۴٠١ 

. میل ۶تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٠٠٠,۴٣۶   تیو (بازتابنده) رنگ متری رفل ٢۴٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ٣۵٣,٠٠٠

متر با سانت ١۵×١۵ای به ابعاد  تهیه و نصب آجر شیشه
ه فلزی  جداگانهمالت دوغاب مربوط در کف (شب

 پرداخت میشود).

٢۴٠۵٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢۴۶

متر با سانت ٢٠×٢٠ای به ابعاد  تهیه و نصب آجر شیشه
ه فلزی جداگانه مالت دوغاب مربوط در کف (شب

 پرداخت میشود).

٢۴٠۵٠٢ 



  شیشه  نصب و  . برش وچهارم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٢٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 مترمربع ۶۵۶,۵٠٠,٢  
ای تو خال مخصوص نما به تهیه و نصب بلوکهای شیشه

 متر. سانت ٨ابعاد مختلف و ضخامت 
٢۴٠۵٠٣ 

 مترمربع ۵٧,٩٠٠  
سند بالست کردن شیشه (مات کردن شیشه به طریق ماسه

.(  پاش
٢۴٠۶٠١ 

 مترمربع ۵٠٠  
، اگر شیشه به ٢۴٠١٠۶تا  ٢۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 صورت فلوت باشد.
٢۴٠٧٠١ 

 مترمربع ۶٠٠,۵٢  
و ٢۴٠٢٠١،  ٢۴٠١٠۶تا  ٢۴٠١٠١بها به ردیفهای  اضافه

 ها رنگ باشد. در صورت که شیشه ٢۴٠٢٠٢
٢۴٠٧٠٢ 

 مترمربع ١٠٠,۶۵  
های ، اگر شیشه ٢۴٠٣٠۵تا  ٢۴٠٣٠١بها به ردیفهای  اضافه

وریت رنگ باشند.  س
٢۴٠٧٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,١١٣  
، در صورت که شیشه رنگ ٢۴٠٣٠۶بها به ردیفهای  اضافه
 باشد.

٢۴٠٧٠۴ 

  
 کیلوگرم ۴,۴١٠

، در صورت که ٢۴٠٣٠۵تا  ٢۴٠٣٠١ردیفهای بها به  اضافه
ون استفاده در نصب شیشه بجای نوار، از چسب سیلی

 شود.

٢۴٠٧٠۵ 

  
 مترطول ۴٠٠,۵٧

های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه بها نسبت به ردیف اضافه
به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط

 شیشه دوجداره شده.

٢۴٠٧٠۶ 

  
 مترمربع -٩٢٠,۶

تا ٢۴٠٢٠١و  ٢۴٠١٠۶تا  ٢۴٠١٠١کسربها به ردیفهای 
ون از نوار٢۴٠٢٠٣ ، در صورت که بجای چسب سیلی

 پالستی استفاده شود.

٢۴٠٧٠٧ 

  
 مترمربع -٢٠٠,٢۶

تا ٢۴٠٢٠١و  ٢۴٠١٠۶تا  ٢۴٠١٠١کسربها به ردیفهای 
ون از بطانه٢۴٠٢٠٣ ، در صورت که بجای چسب سیلی

 استفاده شود.

٢۴٠٧٠٨ 

 ٢۴٠٨٠١ ) دو شیشه مسطح.Laminationالیه کاری ( مترمربع ۵٠٠,١۶١  
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  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 
  مقدمه 

 
  شده  ، در نظر گرفته آميزي رنگ  براي  سطوح  سازي منظور آماده به   زدن  يا سمباده  برس  ، هزينه ضد زنگ  رنگ  اجراي  هاي در رديف .1

  آن  باشد، بهاي داشته  زدايي زنگ به  مشاور و تاييد كارفرما، نياز  مهندس  با تشخيص  زدگي زنگ  علت به   فلزي  سطوح  . چنانچه است
 خواهد شد.  پرداخت  زدايي زنگ  هاي مورد از رديف  رحسبب

  وزن  برحسب 250301  رديف  و قيمت  شده  زدايي زنگ  فلزي  كارهاي  وزن  ، بر حسب250203و  250201، 250101  هاي رديف  قيمت .2
 شود. مي  پرداخت  شده  زده  رنگ  فلزي  كارهاي

 شود. مي  زير انجام  هاي رديف  مورد طبق  ، بر حسب نقاشي  سطوح  گيري اندازه .3
 شود. مي  گيري ، اندازه شده  زدايي  و زنگ  آميزي رنگ  سطوح .1ـ3
از   خور بيش  رنگ  عضوهاي  گسترده  سطح  شوند، مگر آنكه مي  رو، محاسبه  يك  و چوبي  فلزي  ها، خرپاهاي ها، پنجره ها، نرده شبكه .2ـ3

ها،  شبكه  آميزي رنگ  اجراي  صعوبت  جبران  گيرد. براي قرار مي  خور، مالك  رنگ  گسترده  ، سطح صورت  ايندر   رو باشد كه  يك  سطح
 شود. مي  درصد اضافه 15  مربوط  رديف  قيمت به  ها و خرپاها نرده

از   خور بيش شيشه  سطح  كه  وقتي شود، مگر خور ازدو رو كسر مي شيشه  باشند، سطح  خور داشته  شيشه  سطح  كه  در مورد درهايي .3ـ3
 خواهد شد.  رو محسوب  يك  ، مانند پنجره صورت  در اين  در باشد كه  سطح  نصف

 خواهد آمد.  عملبه ها  موج  سطح  گيري اندازه  )، بر اساس موجدار آزبست  هاي موجدار (مانند ورق  سطوح  آميزي رنگ  پرداخت .4
زير   شرح  ، به الكل  كلير و الك استر، سيلرو ، پلي ماهوتي  ، پالستيك ، پالستيك ماهوتي ، روغني روغني  آميزي رنگ  عمليات  انجام  مراحل .5

 . است
  روغني  ، آستر با رنگ زدن ، سمباده كاري ، بطانه ، ضدزنگ زدن يا برس  سمباده  ، شامل فلزي  كارهاي  روي  اكليلي  يا روغني  روغني  رنگ .1ـ5
 . است  رويه  ها و رنگ گيري لكه  روي  زني ، سمباده با بطانه  گيري و لكه  كليلييا ا
،  با بطانه  گيري  ، لكه ، استرزني بطانه  روي  زني ، سمباده كشي ، بطانه اليف ، روغن زني سمباده  ، شامل چوبي  كارهاي  روي  روغني  رنگ .2ـ5

 . است  رويه  ها و رنگ گيري لكه  روي  زني سمباده
  روي  زني ، سمباده با بطانه  گيري ، استر، لكه زني ، سمباده كاري ، بطانه اليف  ، روغن زني سمباده  ، شامل گچي  سطوح  روي  روغني  رنگ .3ـ5

 . است  رويه  ها و رنگ گيري لكه
 . است  ، آستر و رويه ، آسترماهوتي بطانه  روي  زني ، سمباده كاري ، بطانه اليف  ، روغن زني سمباده  ، شامل ماهوتي  روغني  رنگ .4ـ5
،  با بطانه  گيري ، لكه پالستيك  ، آستر با رنگ زني ، سمباده كاري ، بطانه اليف  ، روغن زني سمباده  ، شامل گچي  سطوح  روي  پالستيك  رنگ .5ـ5

 . است  رويه  ها و رنگ لكه  زني سمباده
 . است  و آستر و رويه  ، آسترماهوتي زني ، سمباده كاري ، بطانه اليف  ، روغن زني سمباده  ، شامل ماهوتي  پالستيك  رنگ .6ـ5
 . است  ، آستر و رويه گيري ، لكه زني سمباده  شامل  پالستيك  نيمه  رنگ .7ـ5
  سفيد و شير پوليش  قرمز، پوليش  وليشموردنياز، پ  با نمرات  زدن  استر، پوست پلي  ، رنگ كاري ، بطانه زدن پوست  استر، شامل پلي  رنگ .8ـ5

 . است  و پرداخت
ها و  لكه  زني ، سمباده با بطانه  گيري ، لكه ، سيلركاري بطانه  روي  زني ، سمباده كاري ، بطانه زني ، سمباده كاري ليسه  سيلر و كلير، شامل .9ـ5

 . است  كليركاري
  ، سمباده با بطانه  گيري ، لكه و الكل  ، آستر الك بطانه  روي  زني  ، سمباده كاري ، بطانه زني  ، سمباده كاري ليسه  ، شامل الكل  الك  رنگ .10ـ5

 . است  آن  و پرداخت  الكل  الك  ها، رويه لكه  زني
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 شود. مي  انجام  شده  رنگ  طول  براساس  و متناوب  منقطع  كشي  خط  هاي رديف  گيري اندازه .6
،  دستور كارفرما ضخامت  طبق  ميباشد و چنانچه  ميكرون 140برابر با  250303  در رديف  شده  تعيينخشك   قشرهاي  ضخامت  جمع .7

 شود. مي  مزبور محاسبه  متناسباً از رديف  آن  كمتر يا بيشتر شود بهاي
رزين امولزيوني از نوع اكريالت،  آميزي روي سطوح سيماني و بتني كاربرد دارد و شامل  ي رنگبرا 250703  در رديف  مصالح مندرج .8

 اكسيد تيتانيوم، كربنات كلسيم و مواد فرعي ديگر است.
 شود. ميه ازاي هر قشر، جداگانه محاسبه و پرداخت ، ب250311و  250309، 250307  هاي رديف  اضافه بهاي .9
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 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۴٣٠  
لتهای فلزی و یا سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) اس

رد.  میل
٢۵٠١٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١١  
زدایی ) کارهای فلزی بهسمباده یا برس زدن (زنگ 

رد. لتهای فلزی و میل  استثنای اس
٢۵٠١٠٢ 

 کیلوگرم ٢,٠۴٠  
رد به روش ماسه لتهای فلزی و یا میل زنگ زدایی اس

 پاش (سندبالست).
٢۵٠٢٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,۴۵  
لتهای فلزی و زنگ زدایی کارهای فلزی به استثنای اس

رد، به روش ماسه پاش (سندبالست).  میل
٢۵٠٢٠٢ 

 کیلوگرم ۶٧٠,٢  
لتهای فلزی، به روش ساچمه پاش (شات زنگ زدایی اس

 بالست).
٢۵٠٢٠٣ 

 مترمربع ۴٠٠,۵٩  
لتهای فلزی، به زنگ زدایی کارهای فلزی به استثنای اس

 روش ساچمه پاش (شات بالست).
٢۵٠٢٠۴ 

 کیلوگرم ٧۵٠  
تهیه مصالح و اجرای ی دست رنگ ضد زنگ روی

لت   فلزی.اس
٢۵٠٣٠١ 

 مترمربع ٢٢,٩٠٠  
تهیه مصالح و اجرای ی دست رنگ ضد زنگ روی

لتهای فلزی.  کارهای فلزی به استثنای اس
٢۵٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٠٠

تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکس برای مخازن و سایر
، ی کارهای فلزی، شامل دوقشر ضد زنگ برای اپوکس

 قشرآستر و ی قشر رویه.

٢۵٠٣٠٣ 

تهیه مصالح و اجرای رنگ روغن کامل روی کارهای فلزی. مترمربع ٨٢,٣٠٠   ٢۵٠٣٠۴ 

تهیه مصالح و اجرای رنگ اکلیل کامل روی کارهای فلزی. مترمربع ٠٠٠,٨۶   ٢۵٠٣٠۵ 

  
 مترمربع ١١٨,٠٠٠

 Air)تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکس به طریق بدون هوا 
Less)سه قشر، هر قشر به ، روی کارهای فلزی در

رون. ٢۵ضخامت خش   می

٢۵٠٣٠۶ 

 مترمربع ٢١٠,۴  
رون اضافه ٢۵٠٣٠۶اضافه بها به ردیف  به ازای هر سه می

 ضخامت، به ازای هر قشر.
٢۵٠٣٠٧ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١١٣

تهیه مصالح و اجرای رنگ زینک ریچ به طریق بدون هوا
(Air Less) قشر به، روی کارهای فلزی در سه قشر، هر

رون. ٢۵ضخامت خش   می

٢۵٠٣٠٨ 

 مترمربع ٠۴٠,۴  
رون اضافه ٢۵٠٣٠٨اضافه بها به ردیف  به ازای هر سه می

 ضخامت، به ازای هر قشر.
٢۵٠٣٠٩ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ١٢٠,٠٠٠

یدی به طریق بدون هوا   Air)تهیه مصالح و اجرای رنگ ال
Less)روی کارهای فلزی در سه قشر، هر قشر به ،

رون. ٢۵خش ضخامت   می

٢۵٠٣١٠ 

 مترمربع ٠٠٠,۴  
رون اضافه ٢۵٠٣١٠اضافه بها به ردیف  به ازای هر سه می

 ضخامت، به ازای هر قشر.
٢۵٠٣١١ 

 مترمربع ٨٣,١٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغن کامل روی در و سایر

 کارهای چوبی.
٢۵٠۴٠١ 

 مترمربع ۴٧٠,٠٠٠  
چوبی با رنگ پل استرتهیه مصالح و رنگ آمیزی کارهای 

 کامل.
٢۵٠۴٠٢ 

ل روی کارهای چوبی. مترمربع ٩٠,٠٠٠    ٢۵٠۴٠٣ تهیه مصالح و اجرای رنگ الک ال

 مترمربع ٩١,١٠٠  
تهیه مصالح و اجرای سیلر و کلیرکاری کامل روی کارهای

 چوبی.
٢۵٠۴٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,۶۵  
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغن کامل روی اندود گچ

 دیوارها و سقفها.
٢۵٠۵٠١ 

 مترمربع ۵٣,٣٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رنگ پالستی کامل روی اندود گچ

 دیوارها و سقفها.
٢۵٠۵٠٢ 

 مترمربع ١٨,٩٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رنگ نیم پالستی کامل روی اندود

 گچ دیوارها و سقفها.
٢۵٠۵٠٣ 

 مترمربع ۶٧,١٠٠  
پالستی ماهوت کامل رویتهیه مصالح و اجرای رنگ 
 اندود گچ دیوارها و سقفها.

٢۵٠۵٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٨٢  
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغن ماهوت کامل روی اندود

 گچ دیوارها و سقفها.
٢۵٠۵٠۵ 

 مترمربع ٣٧,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکلیل نسوز،

 شامل آستر و رویه.
٢۵٠۵٠۶ 

 مترطول ٩,٠١٠  
تهیه مصالح و اجرای خط کش منقطع و متناوب به عرض

. سانت ١٢  متر، با رنگهای ترافی
٢۵٠۶٠١ 

 مترطول ٨,٨۵٠  
تهیه مصالح و اجرای خط کش متصل و مداوم به عرض

. سانت ١٢  متر، با رنگهای ترافی
٢۵٠۶٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٢٠  
بتن با تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی سطوح آسفالت و

 رنگ دوجزئ مانند خط عابر پیاده.
٢۵٠۶٠٣ 

  
 مترمربع ٣٠,٧٠٠

تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی روی سطوح صفحات
سیمان و پنبه نسوز (آزبست)، با رنگ روغن شامل آستر و

 رویه.

٢۵٠٧٠١ 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
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 (ریال)
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 مترمربع ۴٢,٣٠٠

تهیه مصالح و اجرای رنـ آمیزی در نماهای سیمان و
امولزیون هم بسپار (کوپلیمر)، شامل دو قشربتن با رنگ 

 آستر و ی قشر رویه.

٢۵٠٧٠٢ 

  
 مترمربع ۴٨,١٠٠

تهیه مصالح و اجرای رنـ آمیزی در نماهای سیمان و
بتن با رنگ رزین اکریلی و حالل آب شامل ی قشر

 پرایمر ی قشر آستر و ی قشر رویه.

٢۵٠٧٠٣ 
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  و اساس  . زیر اساس وششم  بیست  فصل
 

  مقدمه
 
 . خواهد گرفت  ، صورت شدن  كوبيدهاز   قشرها پس  ها و حجم ابعاد نقشه  ها بر اساس گيري ، اندازه فصل  اين  هاي رديف  در تمام .1
،  بارگيري  براي  اي جداگانه  گيرد، هزينه  متعدد صورت  دفعاتبه   و باراندازي  ، حمل بارگيري  انجام  ، هر گاه فصل  اين  هاي در رديف .2

 . نيست  پرداخت  ، قابل اضافي  و باراندازي  حمل
 . است 9، حداكثر 260701  رديف  ) موضوع (توونان  اي رودخانه  مصالح  مجاز براي )PIشاخص خميري ( .3
مشاور   مهندس  بستر، توسط  تحكيم منظور به  مصالح  و جايگزيني  برداشت  و ميزان  اجرا، نوع  مورد، نحوه  حسب بر،  لجني  هاي در زمين .4

مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحكيم  ، پس ياد شده  اجرايي  شود. عمليات مي  اجرا گذاشته به  كارفرما  از تصويب  پيشنهاد و پس
 گيرد. قرار مي  پرداخت  از تاييد كارفرما، مالك  و پس  شده  مجلس پيمانكار، صورت

بها  فهرست  اين  سوم  فصل در 260701  رديف  ) موضوع (توونان  اي رودخانه  مصالح  و كوبيدن  پاشي  ، آب پخش به   مربوط  هاي رديف .5
 . است  شده  بيني پيش
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ١۵۶,۵٠٠    مترم
بندی ای با دانه تهیه مصالح زیراساس ازمصالح رودخانه

 متر. میل ۵٠صفر تا 
٢۶٠١٠١ 

عب ۵٠٠,١۵٧    مترم
بندی ای با دانه تهیه مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه

 متر. میل ٣٨صفر تا 
٢۶٠١٠٢ 

عب ١۵٨,٠٠٠    مترم
بندی ای با دانه رودخانهتهیه مصالح زیر اساس از مصالح 

 متر. میل ٢۵صفر تا 
٢۶٠١٠٣ 

  
عب ۵٠٠,١۶٧  مترم

بندی صفر ای با دانه تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه
درصد مصالح مانده ۵٠متر، وقت که حداقل  میل ۵٠تا

سته باشد. ۴روی ال نمره   در ی وجه ش

٢۶٠٣٠١ 

  
عب ١۶٨,٠٠٠  مترم

بندی صفر ای با دانه مصالح رودخانهتهیه مصالح اساس از 
درصد مصالح مانده ۵٠متر، وقت که حداقل  میل ٣٨تا 

سته باشد. ۴روی ال نمره   در ی وجه ش

٢۶٠٣٠٢ 

  
عب ۵٠٠,١۶٨  مترم

بندی صفر ای با دانه تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه
درصد مصالح مانده ۵٠متر، وقت که حداقل  میل ٢۵تا 

سته باشد. ۴ال نمره روی   در ی وجه ش

٢۶٠٣٠٣ 

  

عب ٧١٠,۴  مترم

، در صورت که٢۶٠٣٠٣تا  ٢۶٠٣٠١اضافه بها به ردیفهای 
ستگ مصالح روی ال نمره  ۵٠بیشتر از  ۴درصد ش

ستگ ۵درصد باشد (به ازای هر  درصد اضافه درصد ش
 ی بار).

٢۶٠۴٠١ 

  
عب ٢٢,٢٠٠  مترم

، تسطیح و  کوبیدن قشرهای زیر اساس بهپخش، آب پاش
درصد تراکم به ١٠٠متر، با حداقل  سانت ١۵ضخامت تا 

.  روش آشو اصالح

٢۶٠۶٠١ 

  
عب ١۶,۵٠٠  مترم

، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر اساس به پخش، آب پاش
درصد تراکم به ٩۵متر، با حداقل  سانت ١۵ضخامت تا 

.  روش آشو اصالح

٢۶٠۶٠٢ 

  
عب ۶٠٠,١٩  مترم

، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر اساس به پخش، آب پاش
درصد ١٠٠متر، با حداقل  سانت ١۵ضخامت بیشتر از 

.  تراکم به روش آشو اصالح

٢۶٠۶٠٣ 

  
عب ۴٠٠,٢٩  مترم

، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به پخش، آب پاش
درصد تراکم به ١٠٠متر، با حداقل  سانت ١٠ضخامت تا 

.  روش آشو اصالح

٢۶٠۶٠۴ 

  
عب ٨٠٠,٢۶  مترم

، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به پخش، آب پاش
١٠٠متر، با حداقل  سانت ١۵تا  ١٠ضخامت بیشتر از 

.  درصد تراکم به روش آشو اصالح

٢۶٠۶٠۵ 



  و اساس  . زیر اساس وششم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٣۶  
 

 

       
بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

عب ۵٠٠,١١٢    مترم
یم بستر راه و تهیه مصالح رودخانه ای (تونان) برای تح

زیر سازی راه و محوطه.محوطه، یا اجرای قشر تقویت در 
٢۶٠٧٠١ 



  . آسفالت هفتم و  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٣٧  
 

 

  . آسفالت هفتم و  بیست  فصل
 
  مقدمه 

 
، باراندازي در محل مصرف و اجراي كيلومتر 30تا   حملتهيه آسفالت از كارخانه ،  هزينهآسفالتي در اين فصل   هاي رديفبهاي در  .1

 شود. مي  پرداخت  و نقل  حمل  فصل در ر طبق رديف مربوطكيلومتر ب 30و هزينه حمل مازاد بر  است  شده  در نظر گرفته آسفالت
براي اجراي پريمكت و تك  مصرفيو همچنين قير   سفالتمصالح سنگي وقير مربوط به آهيچگونه هزينه حمل ديگري از بابت حمل  .2

 كت قابل پرداخت نيست.
  مصالح  بندي و دانه  ، بايد جنس از مصرف  شود. قبل  تهيه  فني  ها و مشخصات در نقشه  شده  درج  مشخصات  ، بايد طبق مصرفي  آسفالت .3 

 مشاور برسد.  تاييد مهندسبه ،  قير آن  و ميزان  نوع  و همچنين  سنگي
در حد   ضخامت  كسري  كه  گيرد و در صورتي مي  صورت  و مشخصات  نقشه  ، طبق از كوبيدگي  ، پس آسفالت  ضخامت  گيري اندازه .4

 شود. مي  كار كم  از بهاي  نسبت  همانبه مجاز باشد، 
 .  ، مورد نظر نيست طبيعي  و شكستگي  است  مصنوعي  ، شكستگي فصل  اين  هاي در رديف  سنگي  مصالح  منظور از شكستگي .5
 شود. مي  محاسبه متر سانتي  يك  نسبتبه ، متر سانتي، كسر  آسفالتي  هاي در رديف .6
و پرداخت   است  منظور شده  مربوط  هاي رديف  در قيمت  كت زير تك  سطح  و تميز كردن  پريمكت  زيرين  سطح  جارو كردن  هزينه .7

 باشد. هاي مربوط منوط به جاروكردن و تميزكردن سطح زيرين پريمكت و تك كت مي بهاي رديف
 شود. مي  درصد پرداخت 30  اضافهبه   فصل  اين  هاي مورد، رديف  موجود، بر حسب  آسفالتي  سطوح  گيري لكه  براي .8
  قشرهاي  و براي  كيلوگرم 9/0  آسفالتي  اساس  براي  آسفالتي  بتن متر سانتي  يك  ضخامتبه   هر متر مربع  ، مقدار قير براي فصل  در اين .9

نظام فني اجرايي معاونت دفتر  55  شماره  (نشريه  ساختماني  كارهاي  و عمومي  فني  در مشخصات  شده  تعيين  ميزانبه بيندر و توپكا 
 1/0هر   مجاز مقدار قير تغيير كند، براي  هاي و رواداري  كارگاهي  فرمول  بر اساس  كه  . در صورتي است  شده  )، محاسبه نظارت راهبردي

 خواهد شد.  ، استفاده270403و  270402  هاي مورد از رديف  ، بر حسب آسفالتي  بتن متر سانتي  يا كسر قير در هر متر مربع  اضافه  كيلوگرم



  . آسفالت هفتم و  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٣٨  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٢۴,۴٠٠  
ت) با قیر تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریم

 محلول.
٢٧٠١٠١ 

 کیلوگرم ٧٠٠,٢۴  
تهیه مصالح و اجرای اندود سطح (تک کت) با قیر

 محلول.
٢٧٠٢٠١ 

  

 مترمربع ٣٠٠,٣۵

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت با سنگ ش
بندی مصالح ای برای قشر اساس قیری، هر گاه دانه رودخانه
متر ضخامت سانتمتر باشد، به ازای هر  میل ٣٧٫۵صفر تا 
 آسفالت.

٢٧٠٣٠١ 

  

 مترمربع ٣۶,۶٠٠

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت با سنگ ش
بندی مصالح ای برای قشر اساس قیری، هر گاه دانه رودخانه
متر ضخامت متر باشد، به ازای هر سانت میل ٢۵صفر تا 
 آسفالت.

٢٧٠٣٠٢ 

  

 مترمربع ۴١,١٠٠

سته از مصالحتهیه و اجرای بتن  آسفالت با سنگ ش
بندی ای برای قشر آستر (بیندر)، هر گاه دانه رودخانه

متر متر باشد، به ازای هر سانت میل ٢۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

٢٧٠٣٠٣ 

  

 مترمربع ۴٣,٣٠٠

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت با سنگ ش
بندی گاه دانهای برای قشر آستر (بیندر)، هر  رودخانه

متر متر باشد، به ازای هر سانت میل ١٩مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

٢٧٠٣٠۴ 

  

 مترمربع ٣٠٠,۴۴

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت با سنگ ش
ا)، هر گاه دانه رودخانه بندی ای برای قشر رویه (توپ

متر متر باشد، به ازای هر سانت میل ١٩مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

٢٧٠٣٠۵ 

  

 مترمربع ٧٠٠,۴۶

سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت با سنگ ش
ا)، هر گاه دانه رودخانه بندی ای برای قشر رویه (توپ

متر متر باشد، به ازای هر سانت میل ١٢٫۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

٢٧٠٣٠۶ 

  
 مترمربع ١,٣٢٠

، بابت٢٧٠٣٠۶تا  ٢٧٠٣٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
کیلوگرم قیر مصرف در هر متر مربع آسفالت، ٠٫١اضافه هر 

 متر ضخامت. به ازای هر سانت

٢٧٠۴٠٢ 

  
 مترمربع -١,٣٢٠

، بابت کسر هر٢٧٠٣٠۶تا  ٢٧٠٣٠١های  کسربها به ردیف
کیلوگرم قیر مصرف در هر مترمربع آسفالت به ازای هر ٠٫١
 متر ضخامت. سانت

٢٧٠۴٠٣ 



  . آسفالت هفتم و  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٣٩  
 

 

       
بهای کل 

 (ریال)
 مقدار

بهای واحد 
 (ریال)

 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۶١٠,٧

، در صورت که٢٧٠٣٠۶تا ٢٧٠٣٠٣های  بها به ردیف اضافه
متر اجرا ٢روها و معابر با عرض کمتر از  آسفالت در پیاده

 شود.

٢٧٠۴٠۴ 

 مترمربع ١١۵,۵٠٠  
تهیه و اجرای آسفالت بام، به انضمام پخش و کوبیدن آن به

 متر. سانت ٢ضخامت 
٢٧٠۵٠١ 

 مترمربع ٧٠٠,۴۶  
متر افزایش برای هر ی سانت ٢٧٠۵٠١بها به ردیف  اضافه

 ضخامت.
٢٧٠۵٠٢ 

عب ٩,١۴٠   دسیمتر م
های بتن با ماسه سازی تهیه مصالح و پرکردن درزهای کف

 آسفالت.
٢٧٠۵٠٣ 



  ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١۴٠  
 

 

  ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 
  مقدمه 

 
  تا محل  از انبار كارگاه  كيلومتر، و همچنين 30  ، تا فاصله تا انبار كارگاه  تحويل  از محل  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگيري  هزينه .1

 كيلومتر، تنها براي 30مازاد بر   حمل  و هزينه  است  شده  بها در نظر گرفته  فهرست  اين  هاي ساير فصل  هاي رديف  در قيمت  مصرف
  هاي بتني پيش ساخته ماشيني  پرسي، آسفالت، جدول، آجر،  سيمانقطعات فوالدي سرد گالوانيزه شده، )،  و نهم  هفتم  هاي (فصل  آالت آهن

ساير   شود و براي مي  پرداخت  فصل  اين  هاي رديف  مورد بر اساس  بر حسب  سنگي و توونان  مصالحساخته،  هاي بتني پيش كفپوش  
 نخواهد شد.  پرداخت  اي جداگانه  حمل  هزينه  گونه ، هيچ مصالح

  زير تعيين  شرح به  گيرد، قرار مي  كيلومتر مورد استفاده 30مازاد بر   حمل  هزينه  در محاسبه  كه 1بند   موضوع  از مصالح  مقادير هر يك .2
 . يا ساير موارد نيست  مقادير مصالح  محاسبه  استناد براي  و قابل  است  حمل  هاي هزينه  احتساب  تنها براي  شده  شود. مقادير تعيين مي
  سيمان .1ـ2
هاي بتني پيش ساخته  و جدول  سبك  از بتن  ساخته  پيش  بتني  هاي بلوك  استثنايبه   يبتن  ساخته پيش  و قطعات  بتن  تهيه  براي  سيمان .1ـ1ـ2

 ساخته: هاي بتني پيش و كفپوش ماشيني پرسي 
، حجم مالت براي نصب قطعات پيش شود مي  ، محاسبه سيمان  درصد اتالف 6  اضافهبه   در بتن  عيار سيمان  ، بر اساس مقدار سيمان 

 شود. اين قطعات اضافه ميساخته به حجم 
 : بنايي  كارهاي  مالت  تهيه  براي  سيمان .2ـ1ـ2
به  ، بنايي  در كارهاي  مالت  و حجم  شده  ، محاسبه سيمان  اتالف  درصد بابت 6  اضافهبه   در مالت  عيار سيمان به   ، با توجه مقدار سيمان 

درصد حجم  15سفالي حجم مالت به ميزان   و در مورد بلوك شود منظور مي  اييبن  درصد حجم 30  ميزان  به هاي سفالي استثناي بلوك
 شود.  بنايي منظور مي

 : سيماني  اندودهاي  مالت  تهيه  براي  سيمان .3ـ1ـ2
به   ، با توجه سيمان  فاتال  درصد بابت 6  اضافهبه   در مالت  عيار سيمان  ، بر اساس پركننده  هاي و مالت  اندودكاري  ، در مالت مقدار سيمان 

 شود. مي  اندودها محاسبه  ضخامت
 : سيماني  با بلوك  بنايي  براي  سيمان .4ـ1ـ2
  كيلوگرم 175  طور متوسطبه ،  سيماني  با بلوك  بنايي  در هر متر مكعب  چيني  بلوك  و مالت  سيماني  هاي بلوك  ساخت  ، براي مقدار سيمان 

 شود. مي  ، در نظر گرفته سيمان  اتالف  بابتدرصد  6  اضافهبه   سيمان
 : كاري و سراميك  ، كاشيكاري پالك  با سنگ  ، سنگكاري كف  فرش  هاي مالت  تهيه  براي  سيمان .5ـ1ـ2
شود.  مي  محاسبه،  سيمان  اتالف  درصد بابت 6  اضافهبه   در مالت  مصرفي  عيار سيمان  ، بر اساس ياد شده  كارهاي در مالت  سيمان  ميزان 

 شود. مي  ليتر در نظر گرفته 30،  در هر متر مربع  ياد شده  كارهاي  براي  مصرفي  مالت  حجم
 : و بلوك  تيرچه  هاي سقف  بتن  براي  سيمان .6ـ1ـ2
ليتر، و  500  سقف  متر مكعب  هر يك  ، براي سقف  روي  و بتن  تيرچه  بتن  ، شامل سفالي  با بلوك  و بلوك  تيرچه  سقف  براي  مقدار بتن 

ليتر،  770  سقف  متر مكعب  هر يك  ، براي سقف  روي  و بتن  و بلوك  تيرچه  بتن  ، شامل بتني  با بلوك  و بلوك  تيرچه  سقف  براي  مقدار بتن
 شود. مي  سبهمحا  درصد اتالف 6و   سقف  در بتن  عيار سيمان به   با توجه  شود. مقدار سيمان مي  در نظر گرفته

  ازايبه ،  درصد افت 6  اضافهبه   كيلو گرم 25)،  گازي  (بتن  سبك  از بتن  ساخته  پيش  بتني  با بلوك  چيني  بلوك  مالت  براي  سيمان .7ـ1ـ2
 شود. مي  محاسبه  بنايي  مترمكعب هر
 ) و توونان  هالش  ، سنگ قلوه  ، سنگ و ماسه  شن  ، مخلوط ، ماسه (شن  سنگي  مصالح .2ـ2



  ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١۴١  
 

 

ساخته ماشيني  هاي بتني پيش از بتن سبك و جدول  ساخته هاي پيش (بجز بلوك بتني  و محصوالت  بتن  انواع  هر متر مكعب  براي .1ـ2ـ2
  و معادل  سهما  تن 65/0  با پوكه  سبك  بتن  هر مترمكعب  شود. براي مي  محاسبه  و ماسه  شن  تن 2/2 ،) ساخته هاي بتني پيش ، كفپوش پرسي

 باشد. براي تعيين فاصله حمل پوكه، محل تامين پوكه مالك مي شود. مي  در نظر گرفته  پوكه  بجاي  ماسه  تن 5/1
  تن 6/0،  سيمان  ماسه  با مالت  سفالي  و بلوك  ، ماشيني ، سيماني آهكي  ، ماسه ، قزاقي فشاري  با آجرهاي  بنايي  هر متر مكعب  براي .2ـ2ـ2

 شود. مي  ، محاسبه هماس
شود و  مي  ، محاسبه ماسه  تن 6/0دار و  ريشه سنگ  تن 84/1،  سيمان  ماسه  دار و مالت ريشه  هاي با سنگ  بنايي  هر متر مكعب  براي .3ـ2ـ2

 شود. دار منظور مي ريشه  سنگ  تن 84/1  معادل  الشه  بلوكاژ با سنگدرناژ و   هر مترمكعب  براي
 85/1و يا با تارد،   آهك  ، يا ماسه پركننده  و مالت  سيمان  ماسه  يا مالت  موزاييك  ، مالت يا قائم  اندود افقي  هر متر مكعب  براي .4ـ2ـ2
 شود. مي  محاسبه  ماسه  تن
 شود. مي  محاسبه  ماسه  تن 05/0،  كاري و سراميك  ، كاشيكاري پالك  سنگ  با انواع  ، سنگكاري كف  فرش  هر متر مربع  براي .5ـ2ـ2
 شود. مي  محاسبه  سنگي  مصالح  تن 2،  شده  كوبيده  و زير اساس  ، اساس توونان  قشر تقويتي  هر متر مكعب  براي .6ـ2ـ2
هر   شود و براي مي  محاسبه  ماسه  تن 6/0و   قلوه  سنگ  تن 2،  سيمان  ماسه  و مالت  قلوه  با سنگ  بنايي  هر متر مكعب  براي .7ـ2ـ2

 شود. مي  در نظر گرفتهو يا الشه   قلوه  سنگ  تن 2  معادليا الشه   قلوه  بلوكاژ با سنگدرناژ و   مترمكعب
 شود. مي  محاسبه  ماسه  تن 3/1)،  مربوط  و مالت  (خود بلوك  تو خالي  سيماني  با بلوك  بنايي  هر متر مكعب  براي .8ـ2ـ2
 . شود آسفالت بابت حمل منظور مي  تن 2/2معادل ،  شده  كوبيده  آسفالتي  بتن  هر متر مكعب  براي .9ـ2ـ2
 شود. مي  محاسبه  بنايي  مالت  بابت  ماسه  تن 16/0،  سبك  از بتن  ساخته  پيش  بتني  با بلوك  بنايي  هر متر مكعب  براي .10ـ2ـ2
 ) آالت  (آهن  فوالد مصرفي .3ـ2
شود،  مي  مشخص  اجرايي  هاي و نقشه  فني  مشخصات  بر اساس  كه  و نهم  هفتم  هاي فصلبه   مربوط  فوالد مصرفي  هر كيلوگرم  يازا به  

 شود. منظور مي  حمل  بابت  كيلوگرم 05/1
 به   نصب  براي  شود و سپس  تهساخ  در كارخانه  فلزي  هاي سازه  و يا دستور كارفرما مقرر شود قطعات  ضوابط  طبق  كه درصورتي .2-3-1

 3-2بند   با در نظر گرفتنشود)  مي  با تاييد كارفرما تعيين  كارخانه  (محل  كارخانه به   تهيه  از محل  آالت آهن  حمل  شود، هزينه  حمل  كارگاه
 شود. مي  زير عمل  بترتي به   كارگاه به   از كارخانه  شده  ساخته  فوالدي  قطعات  حمل  شود و براي مي  پرداخت

 30  حمل  فاصله (حداقل 280101  رديف  برابر بهاي 4  كيلومترمعادل 75  تا فاصله  و حمل  و باراندازي  بارگيري  هاي هزينه  جبران  براي 
  مربوط  هاي رديف به  5/1  ضريب  با اعمال  بعدي  هاي رديف  قيمت  كيلومتر طبق 75مازادبر   فواصل  شود) و براي مي  كيلومتر درنظرگرفته

 شود. مي  و پرداخت  محاسبه
 ساخته: هاي بتني پيش و كفپوش  هاي بتني پيش ساخته ماشيني پرسي و جدول  سبك  و بتني  سفالي  آجر و بلوك .4ـ2
  حمل  براي  تن 25/1،  و ماشيني  سيماني،  آهكي  ، ماسه ، قزاقي فشاري  با آجرهاي  و نماچيني  يا نماسازي  بنايي  هر متر مكعب  براي .1ـ4ـ2

 شود. آجر منظور مي
منظور   بلوك  حمل  براي  تن 7/0سبك،   از بتن  ساخته  پيش  بتني  ) و بلوك اي (تيغه  سفالي  با بلوك  بنايي  هر متر مكعب  براي .2ـ4ـ2

 شود. مي
 شود. منظور مي  بلوك  حمل  براي  تن 4/0جرا شود، ا  سفالي  هاي با بلوك  كه  سبك  سقف  هر متر مكعب  براي .3ـ4ـ2
هاي حمل سيمان پاكتي پرداخت  ساخته از رديف هاي بتني پيش كفپوش  ساخته ماشيني پرسي و  هاي بتني پيش هزينه حمل جدول .4ـ4ـ2

 .شود مي
 شود. مي  زير تعيين  شرح به  ، حمل  هزينه  پرداخت  ، براي سيمان  مبدا حمل  .3
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  ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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بهای کل 
 (ریال)

 مقدار
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

کیلومتر  -تن  ٨٨٠  
، نسبت به مازاد بر ٣٠حمل آهن آالت و سیمان پاکت

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله 
٢٨٠١٠١ 

کیلومتر  -تن  ۵٩۵  
، نسبت به مازاد بر  ٧۵حمل آهن آالت و سیمان پاکت

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٨٠١٠٢ 

کیلومتر  -تن  ٣٧۵  
، نسبت به مازاد بر ١۵٠حمل آهن آالت و سیمان پاکت

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله 
٢٨٠١٠٣ 

کیلومتر  -تن  ٣١٠  
، نسبت به مازاد بر  ٣٠٠حمل آهن آالت و سیمان پاکت

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله
٢٨٠١٠۴ 

کیلومتر  -تن  ٢۶۵  
، نسبت به مازاد برحمل آهن آالت و  ۴۵٠سیمان پاکت

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٨٠١٠۵ 

کیلومتر  -تن  ٢٢٠  
، نسبت به مازاد بر ٧۵٠حمل آهن آالت و سیمان پاکت

 کیلومتر.
٢٨٠١٠۶ 

کیلومتر  -تن  ٩١۵  
کیلومتر تا ٣٠حمل آجر و مصالح سنگ نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ٧۵فاصله 
٢٨٠٢٠١ 

کیلومتر  -تن  ۶٢٠  
کیلومتر تا ٧۵حمل آجر و مصالح سنگ نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ١۵٠فاصله 
٢٨٠٢٠٢ 

کیلومتر  -تن  ٣٩٠  
کیلومتر ١۵٠حمل آجر و مصالح سنگ نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ٣٠٠تا فاصله 
٢٨٠٢٠٣ 

کیلومتر  -تن  ٣٢٠  
کیلومتر ٣٠٠حمل آجر و مصالح سنگ نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ۴۵٠تا فاصله 
٢٨٠٢٠۴ 

کیلومتر  -تن  ٢٧۵  
کیلومتر ۴۵٠حمل آجر و مصالح سنگ نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ٧۵٠تا فاصله 
٢٨٠٢٠۵ 

کیلومتر  -تن  ٢٣٠    ٢٨٠٢٠۶ کیلومتر. ٧۵٠حمل آجر و مصالح سنگ نسبت به مازاد بر

کیلومتر  -تن  ۴٧٠,١  
٧۵کیلو متر تا فاصله  ٣٠نسبت به مازادحمل آسفالت 

 کیلومتر.
٢٨٠٣٠١ 



  دستمزدی  . کارهای و نهم  بیست  فصل
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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  دستمزدی  . کارهای و نهم  بیست  فصل
 

  مقدمه
 : كه  است  شده  بيني پيش  كارهايي  ، برايموضوع اين فصل  دستمزدي  كارهاي .1
، مورد نظر  دستمزدي  كارهايشرح رديف و بهاي واحد برآورد،   تهيه  شود. هنگام مي  تهيهكارفرما و به هزينه   ها توسط آن  مصالح .1-1

دستورالعمل  1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه شامل  بارگيري، حمل و باراندازي در كارگاه، جابجايي
 د.شو مي  درج  فصلاين و در   تهيهكاربرد، 



  دستمزدی  . کارهای و نهم  بیست  فصل
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 

  مقدمه
  برنامه به   با توجهدر كار نصب شود  ، مورد نياز باشد و پيمان  موضوع  اجراي  براي  شود كه مي  اطالق  مصالحيبه كار،  پاي  . مصالح1

يا   گيري اندازه  قابل  انبار شود كه  شكليبه   طور مرتببه   و در كارگاه  پيمانكار تهيه  توسط  فني  مشخصات  كار، طبق  اجراي  زمانبندي
، با حضور  است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاريخ ، نوع در آن  ورود كه  جلسه  ، بايد صورت كارگاهبه   ورود مصالح  باشد. هنگام  شمارش
 شود.  مشاور تنظيم  مهندس

  مصالح  و باراندازي  مربوط  هاي فصل  هاي در رديف  شده  بيني پيش  تا فاصله  ، حمل بارگيري  ، هزينه ضميمه  فهرست  هاي رديف  در قيمت .2
در   شده  بيني موارد پيش  استثنايبه ،  مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختي  گونه  و هيچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  صورتبه   در كارگاه

 شود. نمي  ها، انجام فصل  مقدمه
  درصد بهاي 70پيمانكار،   مالي  بنيه  تقويت  شود و براي مي  گيري كار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعيت  صورت  تهيه  . هنگام3

  باالسري  ضريب  شوند)، با احتساب مازاد مي  حمل  هزينه  مشمول  كه  مصالحي  (براي 7/0بدون اعمال ضريب   حمل  كار و هزينه پاي  مصالح
 شود. ها منظور مي وضعيت  پيمانكار، در صورت  و پيشنهادي

  محوطه ها را از آن  كردن  خارج  و پيمانكار حق  كارفرماستبه   ، متعلق وضعيت  در صورت  از منظور شدن  كار، پس پاي  مصالح  . تمام4
  وضعيت  از صورت  از كسر آن  ، پس صورت  در اين  باشد. كه  نداشته  ، ضرورتي پيمان  موضوع  اجراي  براي  كه  ندارد، مگر مصالحي  كارگاه

  خارج  كارگاهها را از  كارفرما، آن  مشاور و موافقت  تواند با پيشنهاد مهندس باشد)، پيمانكار مي  منظور شده  وضعيت  در صورت  ( چنانچه
 كند.

در   كه  مناسبي  ها را در محل و پيمانكار بايد آن  پيمانكار است  عهدهبه ،  پيمان  كار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  وليتو. مس5
 باشد، انبار كند.  مصون  و ساير عوامل  جوي  عوامل  مقابل

  در نظرگرفته  موقت  هاي وضعيت  كار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  ر، تنها برايكا پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعيين  مصالح  . نرخ6
 . يا استناد در ساير موارد نيست  استفاده  ، و قابل است  شده

  مصالح كار منظور شود. پاي  مصالح  نوع  ، نبايد هيچ قطعي  وضعيت  ، و صورت موقت  از تحويل  پس  موقت  وضعيت صورت  . در آخرين7
 شود.  خارج  پيمانكار از كارگاه  ، بايد توسط پيمانكار استبه   و متعلق  مانده  باقي  در كارگاه  كه  مازاد بر مصرف

 



 کار پای  . مصالح١  پیوست
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عب ٠٠٠,١٩۴    ۴١٠٢٠٢ ماسه شسته. مترم

عب ١٢٢,٠٠٠    ۴١٠٢٠٣ شن شسته. مترم

عب ١٢٠,٠٠٠    ۴١٠٢٠۴ سنگ قلوه. مترم

عب ١۴٠,٠٠٠    ۴١٠٢٠۵ ای. مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه مترم

عب ۵٠٠,١۴٩   سته از مصالح رودخانه مترم  ۴١٠٢٠۶ ای. مصالح اساس ش

عب ٢۵٧,٠٠٠    ۴١٠٣٠١ سنگ الشه. مترم

عب ٠٠٠,٢٨۶   . مترم  ۴١٠٣٠٢ سنگ الشه قواره شده موزایی

عب ٠٠٠,٢٨۶    ۴١٠٣٠٣ سنگ الشه قواره شده موزایی درز شده. مترم

عب ٠٠٠,٢٧۴    ۴١٠٣٠۵ سنگ بادبر. مترم

 ۴١٠٣٠۶ انواع سنگ دوتیشه ریشه دار. مترمربع ١۵٩,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠١ متر. سانت ٢ضخامت  انواع سنگ پالک تراورتن سفید به  مترمربع ۵٠٠,٧٨١  

 ۴١٠۴٠٢ متر. سانت ٢ضخامت  انواع سنگ پالک تراورتن رنگ به  مترمربع ۵٠٠,۵۵٧  

 ۴١٠۴٠٣ متر. سانت ٢ضخامت  انواع سنگ پالک الشتر به مترمربع ۵٠٠,٢٣٧  

 ۴١٠۴٠۴ متر. سانت ٢انواع سنگ پالک سیاه به ضخامت  مترمربع ۵٠٠,٣۵٧  

 ۴١٠۴٠۵ متر. سانت ٢انواع سنگ پالک مرمریت به ضخامت  مترمربع ۵٠٠,٣٠١  

 ۴١٠۴٠۶ متر. سانت ٢انواع سنگ پالک چین به ضخامت  مترمربع ۵٠٠,٣٩٢  

 ۴١٠۴٠٧ متر. سانت ٢الشه تراورتن به ضخامت  انواع سنگ تن ٣٠٧,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠٨ متر. سانت ٢انواع سنگ قرنیز به ضخامت  مترطول ١٨,٨٠٠  

. تن ١,٠۵٧,٠٠٠    ۴١٠۵٠١ سیمان پرتلند پاکت

 ۴١٠۵٠٢ سیمان پرتلند فله. تن ۵٠٠,٩٠٧  

. تن ۵٠٠,١,٨٣٩    ۴١٠۵٠٨ سیمان سفید پاکت

. تن ۵٠٠,۵٢٠    ۴١٠۶٠١ گچ پاکت

 ۴١٠۶٠٢ گچ فله. تن ۵٠٠,۴٧١  

 ۴١٠۶٠٣ کلوخه آه زنده. تن ۵٠٠,٨٧٧  

 ۴١٠٧٠١ آجر فشاری. قالب ١,٠۶٠  

 ۴١٠٧٠٢ انواع آجر ماشین سوراخدار. قالب ٩۶٠  

. قالب ۴۴٠,١    ۴١٠٧٠٣ انواع آجر قزاق

 ۴١٠٨٠١ انواع بلوک سفال (آجر تیغه). قالب ٢,٢٣٠  
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). قالب ٨,٣١٠    ۴١٠٨٠٢ انواع بلوک سفال (سقف

 ۴١٠٨٠٣ انواع بلوک سیمان دیواری. قالب ٧,٨٧٠  

. قالب ٨۴٠,۶    ۴١٠٨٠۴ انواع بلوک سیمان سقف

 ۴١٠٩٠١ انواع تیرآهن. کیلوگرم ۶٠٠,١٩  

 ۴١٠٩٠٢ انواع تیرآهن بال پهن. کیلوگرم ٢۴,۶٠٠  

. کیلوگرم ٢١,٠٠٠    ۴١٠٩٠٣ انواع ناودان

. کیلوگرم ۵٠٠,١٨    ۴١٠٩٠۴ انواع نبش

 ۴١٠٩٠۵ انواع سپری. کیلوگرم ٢١,٠٠٠  

. کیلوگرم ٢٠,٧٠٠    ۴١٠٩٠۶ انواع قوط

 ۴١٠٩٠٧ انواع تسمه. کیلوگرم ١٨,٠٠٠  

 ۴١٠٩٠٨ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ١٨,٠٠٠  

رد ساده. کیلوگرم ١٩,٧٠٠    ۴١١٠٠١ انواع میل

ردانواع  کیلوگرم ١٨,١٠٠    ۴١١٠٠٢ آجدار. میل

ه جوش فوالدی. کیلوگرم ٢۵,۵٠٠    ۴١١٠٠٣ انواع شب

). کیلوگرم ٠٠٠,۴۶    ۴١١٠٠۴ انواع کابل فوالدی (برای پیش تنیدگ

، پروفیل  کیلوگرم ١٧,٠٠٠   و پروفیل چهارچوب. Zانواع پروفیلهای توخال ۴١١١٠١ 

 ۴١١٢٠٢ انواع ورقهای گالوانیزه. کیلوگرم ٢۵,۶٠٠  

. کیلوگرم ۵٠٠,١٨    ۴١١٣٠٣ انواع توری سیم

 ۴١١٣٠۴ انواع رابیتس. مترمربع ١٩,٩٠٠  

. کیلوگرم ١٠۵,۵٠٠    ۴١١۴٠۵ انواع پروفیل آلومینیوم

. کیلوگرم ٩٩,٢٠٠    ۴١١۴٠۶ انواع ورق آلومینیوم

. کیلوگرم ١٢۶,۵٠٠    ۴١١۴٠٧ انواع در و پنجره آلومینیوم

 ۴١١۵٠١ انواع ورقهای صاف آزبست سیمان. کیلوگرم ٨,٣١٠  

 ۴١١۵٠٢ انواع ورقهای موجدارآزبست سیمان. کیلوگرم ٢۶٠,۶  

 ۴١١۶٠١ انواع موزایی سیمان ساده. مترمربع ۶٢,٣٠٠  

. مترمربع ١٠۴,۵٠٠    ۴١١۶٠٢ انواع موزایی ایران

. مترمربع ٩١,٢٠٠    ۴١١۶٠٣ انواع موزایی فرنگ

. انواع عایق مترمربع ۴٠٠,۶٢    ۴١١٧٠١ های پیش ساخته رطوبت
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بهای کل 
 (ریال)

بهای واحد (ریال) مقدار  شماره شرح واحد

 ۴١١٨٠١ انواع کاش دیواری. مترمربع ۵٠٠,١٢٠  

). مترمربع ۵٠٠,١٠٢    ۴١١٨٠٢ انواع کاش کف (سرامی

عب ٠٠٠,۵٨۴,١٠   . مترم  ۴١١٩٠١ تراورس خارج

عب ٠٠٠,۵٨۴,١٠   . مترم  ۴١١٩٠٢ تخته نراد خارج

عب ٠٠٠,٠٨۴,۶   .تراورس  مترم  ۴١٢٠٠١ ایران

عب ٠٠٠,٠٨۴,۶   . مترم  ۴١٢٠٠٢ تخته و الوار ایران

عب ٠٠٠,١٠,٠٨۴    ۴١٢١٠١ انواع فیبر. مترم

عب ۵,۵٩۴,۵٠٠    ۴١٢٢٠١ انواع نئوپان. مترم

عب ٠٠٠,۵٨۴,٣٧   . مترم  ۴١٢٣٠١ انواع تخته سه الیی ایران

 ۴١٢۴٠١ انواع قیر. کیلوگرم ١٣,٧٠٠  

 ۴١٢۵٠١ انواع درچوبی پیش ساخته. مترمربع ۵٠٠,١٨٣  

 ۴١٢۵٠٢ انواع چهارچوب چوبی. مترطول ١۴٣,٠٠٠  

. مترمربع ۵٠٠,١۶٢    ۴١٢۶٠١ انواع کف پوش پالستی

. مترمربع ۵٠٠,٢٢٧    ۴١٢٧٠١ انواع کف پوش الستی

عب ۵٠٠,١۶٣    ۴١٢٨٠١ انواع پوکه. مترم

 ۴١٢٩٠١ انواع چتایی. مترمربع ۵٠٠,١١  

 ۴١٣٠٠١ متر و کمتر. میل ٣انواع شیشه به ضخامت  مترمربع ٨٩,٢٠٠  

 ۴١٣٠٠٢ متر. میل ۴انواع شیشه به ضخامت  مترمربع ٠٠٠,١٠۴  

 ۴١٣٠٠٣ متر و بیشتر. میل ۶انواع شیشه به ضخامت  مترمربع ۵٠٠,١٧١  

. کیلوگرم ٣٠٠,٨۶    ۴١٣١٠١ انواع رنگ روغن

.انواع  کیلوگرم ۵٢,٠٠٠    ۴١٣١٠٢ رنگ پالستی
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  طبقات  . ضریب٢  پیوست
 

  ، و چنانچه است  شده  در نظر گرفته  و زير همكف  همكف  در طبقهكار   انجام  بها، براي  فهرست  در اين  شده  درج  هاي قيمت :طبقات  . ضريب1
از   ناشي  مصالح  و افت  ياد شده  طبقات به   مصالح  حمل  هزينه  شود، بابت  انجام  زير همكف  تر از طبقه و پايين  باالتر از همكف  كار در طبقات

 شود. ، منظور مي عمليات  اجراي  و در برآورد هزينه  زير تعيين  شرحبه   بقاتط  كار، ضريب  اجراي  سختي  و همچنين  طبقاتبه   آن  حمل
باالتر از   طبقه  اولين  زيربناي  و سطح  شده  تعيين  مصوب  هاي نقشه  طور مجزا بر اساسبه ،  همكف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زير بناي  سطح .1ـ1

،  همكف  باالتر از طبقه  طبقه  سومين  زيربناي  ، سطح2  ، در ضريب همكف  باالتر از طبقه  طبقه  يندوم  زيربناي  ، سطح1  ، در ضريب همكف  طبقه
 شود. مي  ، ضربn  ، در ضريب همكف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زيربناي  ، سطح ترتيب  همين  و به 3  در ضريب

  طبقه  اولين  زيربناي  و سطح  شده  تعيين  مصوب  هاي نقشه  طور مجزا بر اساسبه ،  زير همكف  تر از طبقه پايين  هر طبقه  زيربناي  سطح .2ـ1
  طبقه  مينسو  زيربناي  ، سطح2  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه پايين  طبقه  دومين  زيربناي  ، سطح1  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه  پايين
  ، ضربm  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه پايين  ام m  طبقه  زيربناي  ، سطح ترتيب  همين  و به 3  ، در ضريب زير همكف  تر از طبقه پايين
 شود. مي
به   كار مربوط  اقالم  استثنايبه (  هر ساختمان  براي  طور جداگانهبه   كه  است  آيد، ضريبي مي  دستبه زير   از رابطه  كه )P(  طبقات  ضريب. 3ـ1

 شود. مي  ، اعمال مربوط  كار ساختمان  اقالم  تمام به  و   ) محاسبه سازي  محوطه
ها تغيير كند و اين تغييرات به اجرا در آيد فرمول مربوط يكبار ديگر بـر اسـاس    چنانچه در حين اجراي كار تعداد طبقات و مساحت آن. 1-4

بيني  بيش pشود، مشروط بر اينكه در برآورد انجام شده ضريب  غييرات محاسبه و در آخرين صورت وضعيت اعمال ميضريب حاصل از اين ت
در برآورد محاسـبه شـود ولـي در حـين اجـراي كـار و تغييـر نقشـه،          pاي باشد كه نبايد ضريب   هاي اجرايي به گونه شده باشد. چنانچه نقشه

 شود. ها اعمال مي يد اين ضريب محاسبه و در صورت وضعيترا پيدا نما pاستحقاق دريافت ضريب 
 

 

S
BmBBBFnFFF

p 100
)...32(1)...32(11 m321n321 

 0Fهمكف =   زيربناي  سطح 
 1F =  همكف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زيربناي  سطح 
 2F=   همكف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زيربناي  سطح 
 3F=   همكف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زيربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Fn=   همكف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زيربناي  سطح 
 0B=   زير همكف  طبقه  زيربناي  سطح 

 1B=   زير همكف  تر از طبقه پايين  اول  طبقه  زيربناي  سطح 
 2B=   زير همكف  تر از طبقه پايين  دوم  طبقه  زيربناي  سطح 
 3B=   زير همكف  تر از طبقه پايين  سوم  طبقه  زيربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Bm=   زير همكف  تر از طبقه پايين  ام m  طبقه  زيربناي  سطح 
 

 S=   زيرهمكف  تر از طبقه پايين  طبقات تمام و  باالتر از همكف  طبقات  ، تمام زير همكف ، طبقه همكف  طبقه  زيربناي  سطح  ، با احتساب ساختمان  زيربناي  كل  سطح
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  اصلي  همكف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همكف  از يك  بيش  ساختمان  باشد كه  طوري  زمين  وضعيت  كه  ) در صورتي1  تبصره
 گيرد. قرار مي  طبقات  ضريب  محاسبه  ، مالك شده  مشخص  اوليه  هاي در نقشه  كه

  از ساختمان  در خارج  كه  و برقي  مكانيكي  يا تاسيسات  ساختماني  عمليات  از تمام  است  ، عبارت سازي  محوطه  ) منظور از كارهاي2  تبصره
 شود.  انجام
به   ساختمان  كار همان  اقالم  تمامبه شود،  مي  تعيين  ولمشم  هاي از ساختمان  هر يك  براي  طور جداگانهبه   كه  طبقات  ) ضريب3  تبصره
 شود. منظور مي  وضعيت  صورت  گيرد و از اولين مي  كار، تعلق پاي  مصالح  استثناي
و   ، حذفباشد 5بعد از مميز كمتر از   پنجم  رقم  شود، چنانچه مي  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ) ضريب4  تبصره

 شود. مي  بعد از مميز اضافه  چهارم  رقم به  واحد  و يا بيشتر باشد، يك 5اگر 
  باالتر از طبقه  طبقه  و يازده  زير همكف  تر از طبقه پايين  طبقه  سه  داراي  زير، كه  با مشخصات  ساختمان  يك  براي  طبقات  : ضريب مثال

 ود.ش مي  زير محاسبه  شرح به  ، است  همكف
 . متر مربع 1200، جمعاً  متر مربع 400  ، هر طبقه زير همكف  تر از طبقه پايين  طبقه  سه  زيربناي  ـ سطح
 . متر مربع 0B(  =400(  زير همكف  طبقه  زيربناي  ـ سطح
 . متر مربع 0F(  =600(  همكف  طبقه  زيربناي  ـ سطح
 . متر مربع 5000، جمعاً  متر مربع 500  ، هر طبقه همكف  ز طبقهباالتر ا  طبقه  تا دهمين  اولين  زيربناي  ـ سطح
 . متر مربع 400=   يازدهم  طبقه  زيربناي  ـ سطح
 . متر مربع 7600، جمعاً S(  =1200  +400  +600  +5000  +400(زيربنا،   كل  ـ سطح

 400  =400  ×1  =1B  ×1 
 800  =400  ×2  =2B  ×2 

 1200  =400  ×3  =3B  ×3 
 500  =500  ×1  =1F  ×1 
 1000  =500  ×2  =2F  ×2 

 1500  =500  ×3  =3F  ×3 
 2000  =500  ×4  =4F  ×4 
 2500  =500  ×5  =5F  ×5 
 3000  =500  ×6  =6F  ×6 
 3500  =500  ×7  =7F  ×7 
 4000  =500  ×8  =8F  ×8 
 4500  =500  ×9  =9F  ×9 
 5000  =500  ×10  =10F  ×10 
 4400  =400  ×11  =11F  ×11  

  جمع                       34300                                                                                                  

1/04510/0451217600100
343001p 
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست
 

 شود. مي  زير تفكيك  شرح به  كار،  باالسري  و هزينه  عمومي  باالسري  هزينه  به  طور كلي به  ، باالسري  هزينه
 
  عمومي  باالسري  . هزينه1
 در زير :  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي  آنها را به  توان نمي  كه  است  هايي هزينه  از نوع  هزينه  اين 
 . و خدمات  ، تداركات مالي و  ،اموراداري ، دفتر فني شركت  مديريت  انساني  نيروي  ، شامل دفتر مركزي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ1
 . دفتر مركزي  كاركنان  بيكاري  بيمه  هزينه  انضمام  كارفرما)، به  (سهم  دفتر مركزي  كاركنان  بيمه  و حق  عمومي  هاي يمهب  هزينه .2ـ1
 شود. مي  انجام  عمومي  نقليه  ، با وسايل يا مديران  كارمندان  توسط  كه  و ذهاب  اياب  هاي و هزينه  دفتر مركزي  نقليه  وسايل  هزينه .3ـ1
 . دفتر مركزي  محل  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .4ـ1
 . دفتر مركزي  نگهداري  هزينه .5ـ1
 . دفتر مركزي  دفتري  وسايل  استهالك  هزينه .6ـ1
 . دفتر مركزي  ، و سوخت ، برق آب  هزينه .7ـ1
 . دفتر مركزي  و پست  مخابرات  هزينه .8ـ1
 . دفتر مركزي  و آبدارخانه  پذيرايي  هزينه .9ـ1
 . دفتر مركزي  التحرير و ملزومات  لوازم  هزينه .10ـ1
 . در دفتر مركزي  نقشه  و چاپ  فتوكپي  هزينه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  اسناد، براي  تهيه  هزينه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شركت  نامه  ضمانت  هزينه .13ـ1
 ها. ، و مانند آن در مجامع  ، عضويت ، نشريات و قضايي  حقوقي  هاي هزينه  ، شامل متفرقه  هاي هزينه .14ـ1
 . دفتر مركزي  براي  شهرداري  عوارض  هزينه .15ـ1
 . از انبار مركزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزينه  يا اجاره  گذاري  سرمايه  هزينه .16ـ1
 اي دفتر مركزي. دستگاهها و تجهيزات رايانه هزينه .17ـ1
 كار  باال سري  زينه. ه2

 در زير:  شده  درج  هاي كرد، مانند هزينه  مربوط  كار مشخصي  را به  آن  توان مي  كه  است  هايي هزينه  ، از نوع هزينه  اين
 : موارد زير است  شامل  كه  گذاري  سرمايه  هاي هزينه .1ـ2
 . نزد پيمانكار است  كه  پرداخت  پيش  وجوهبه   پيمانكار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزينه .1ـ1ـ2
 . نزد كارفرماست  كار كه  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشي  هزينه .2ـ1ـ2
 : موارد زير است  شامل  ها، كه نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزينه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پيش  نامه  ضمانت  هزينه .2ـ2ـ2
 كار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزينه .3ـ2ـ2
 . ماليات  هزينه .3ـ2
 . كارآموزي  صندوق  هزينه .4ـ2
 سود پيمانكار. .5ـ2
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 : موارد زير است  شامل  ، كه مستمر كارگاه  هاي هزينه .6ـ2
  ، هزينه . همچنين و خدمات  و كانتين  ، كمپ و تداركات  ، مالي اداري،  ، دفتر فني كارگاه  عمومي  سرپرستي  انساني  دستمزد نيروي  هزينه .1ـ6ـ2

 . است  ، منظور نشده كارگاه  تجهيز و برچيدن  بها و هزينه  فهرست  هاي رديف  در قيمت  كه  كارگاه  دستمزد ساير عوامل
 گيرد. قرار مي  و آزمايش  بازرسي  برايمشاور   در اختيار كارفرما و مهندس  كه  خدماتي  انساني  نيروي  هزينه .2ـ6ـ2
 . كار مربوط  ، براي و ساير نقاط  كارگاه  به  دفتر مركزي  و كاركنان  سفر مديران  هزينه .3ـ6ـ2
 . پيمان  اسناد و مدارك  اضافي  هاي نسخه  تهيه  هزينه .4ـ6ـ2
 پيمانكار.  و كارمندان  كاركنان  غذاي  هزينه .5ـ6ـ2
 . كارگاه  پذيرايي  هزينه .6ـ6ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن كارگاه و هزينه،  پست  هاي هزينه .7ـ6ـ2
 . كارگاه  تداركات  براي  نقليه  وسيله  تامين  هزينه .8ـ6ـ2
 . التحرير و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوكپي  هزينه .9ـ6ـ2
 هاي پيمانكار. آزمايش  هزينه .10ـ6ـ2
 كار.  و تحويل  فني  مدارك  تهيه  هاي هزينه .7ـ2
 . و فيلم  عكس  تهيه  هاي هزينه .1ـ7ـ2
 در حد نياز كار. ،)Shop Drawings(  كارگاهي  هاي نقشه  تهيه  هزينه .2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهيه  هزينه .3ـ7ـ2
 . پروژه  و كنترل  ريزي  برنامه  هاي هزينه .4ـ7ـ2
 . موقت  تحويل  تا زمان  شده  انجام  عمليات  نگهداري  هاي هزينه .5ـ7ـ2
 . قطعي  و تحويل  موقت  امور تحويلبه   مربوط  هاي هزينه .6ـ7ـ2

  بابت  و از اين  است  شده  بيني پيش  آالت ماشين  ساعتي  جزو هزينه  آالت ماشين  در تعميرگاه  شاغل  انساني  دستمزد نيروي  هزينه )1  توضيح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزينه  اي هزينه

، ماليات بر ارزش كارگاه  انساني  نيروي  بيكاري  بيمه ،كارفرما  سهم  بيمه  هاي هزينه  ، چون اي هاي سرمايه تملك دارايي  هاي در طرح )2 توضيح
شود،  مي  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرايي  دستگاههاي  )، توسط مشمول  پيمانهاي  (براي  شهرداري  عوارض  هزينه  و همچنين  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزينه آن  از بابت  اي هزينه
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، بايد  هر رشته  به  مربوط  رو، در كارهاي  ، از اين است  شده  تهيه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومي  صورتبه ،  دستورالعمل  اين
 قرار گيرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  كار، مفاد اين  و نياز آن  ماهيت  تناسب  به
 
  . تعاريف1 
  دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورتبه بايد   كه  است  ها و تداركاتي ، اقدام از عمليات  ، عبارت . تجهيز كارگاه1ـ1

 ، ميسر شود.  پيمان  اسناد و مدارك  بق، ط پيمان  موضوع  عمليات
گيرند، مانند  قرار مي  برداري ، مورد بهره اجرايي  عمليات  پشتيباني  براي  شود كه مي  گفته  ساختمانيبه ،  پشتيباني  هاي . ساختمان2ـ1

  قطعات  ، ساخت ، نقاشي ، صافكاري سازي ري، باط ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسيساتي  هاي كارگاه  ، شامل سر پوشيده  هاي كارگاه
  محل  پيمانكار، اتاق  ، آزمايشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشيده  ،انبارهاي آالت ماشين  سرپوشيده  هاي ، تعميرگاه و مانند آن  ساخته پيش

 و...  رساني  سوخت  ، ايستگاه برق  ترانسفورماتورها و مولدهاي
قرار گيرد،   ها، مورد استفاده آنبه   دادن  و سرويس  افراد مستقر در كارگاه  براي  شود كه مي  گفته  ساختمانيبه ،  يعموم  هاي . ساختمان3ـ1

،  ، تلفنخانه ، رختشويخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوايي ، آشپزخانه ، غذاخوري مسكوني  هاي ، مهمانسرا، ساختمان مانند دفاتر كار، نمازخانه
 . سرپوشيده  هاي پاركينگ

و   آب  هدايت  هاي ، ايجاد خاكريز و كانال و فاضالب  سطحي  هاي آب  و دفع  آوري جمع  ، سيستم بندي  خيابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1
  ، تامين باز، حصاركشيرو  هاي ، پاركينگ ورزشي  هاي روباز، زمين  سبز، انبارهاي  ، فضاي سيل  در مقابل  كارگاه  حفاظت  ديگر براي  تمهيدات
 . است  مشابه  و كارهاي  و حفاظت  ايمني  تجهيزات  ، تامين محوطه  روشنايي

  كار، از سوي  مورد نياز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  كه  است  از كارگاه  هايي يا محل  ، محل كارگاه  . منظور از ورودي5ـ1
  پيمان  خصوصي  ، در شرايط پيشگفته  از نيازهاي  هر يك  تامين  براي  كارگاه  ورودي  شود. مشخصات ار ميپيمانك  و تحويل  كارفرما تامين

 شود. مي  تعيين
و   مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهيز كارگاه  جانمايي  طرحبه   با توجه  كه  است  از كارگاه  هايي يا محل  ، محل . انبار كارگاه6ـ1

 شود. مي  ها استفاده ، از آن مربوط  هاي دستورالعمل  با رعايت  تجهيزات
 كند.  متصل  كارگاهبه موجود كشور را   هاي از راه  يكي  كه  است  ، راهي دسترسي  راه .1-7
 شود.  ، احداث عمليات  اجراي  محلبه   دستيابي  براي  هستند كه  هايي ، راه سرويس  هاي . راه8ـ1 
  يا با واسطه  طور مستقيمبه را،   و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند كه  هايي ، راه ارتباطي  هاي . راه9ـ1

 كنند. مي  متصل  عمليات  اجراي  محلبه ديگر،   هاي راه
  عمليات  انجام  علتبه شد، اما  مي  از مسير موجود انجام "قبال  كه  عمومي  نقليه  ايلتردد وس  تامين  براي  ، كه است  ، راهي انحرافي  . راه10ـ1

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پيمان  موضوع
 ا ي  احداث  روشبه ،  آالت و ماشين  ها، تاسيسات ساختمان  كردن  ، فراهم كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف  در شرح  . منظور از تامين11ـ1

  برداري  بهره و  نگهداري  به  مربوط  هاي و اقدام  اجاره يا  خريدخدمت  صورتبه ،  موجود درمحل  از امكانات ها آن  يا دراختيار گرفتن  كارگاه
 . باشد ا ميه از آن

و ديگر   آالت ، ماشين ، تجهيزات لحمصا  كردن  ، خارج موقت  هاي و ساختمان  ، تاسيسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت كارگاه  . برچيدن12ـ1
نظر   كارفرما، طبق  تحويلي  هاي ها و محل زمين  برگرداندن  اول  شكلبه   لزوم  و در صورت  ، تميز كردن ، تسطيح پيمانكار از كارگاه  تداركات

 . كارفرماست
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 برآورد  تهيه  . روش2
،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نياز هر كار و همچنين  شرايطبه   توجه برآورد، بايد با  كننده  مشاور يا واحد تهيه  . مهندس1ـ2

 تجهيز و   در فهرست  شده  بيني پيش  هاي رديف  را طبق  مربوط   هاي ، هزينه آن  و بر مبناي  را تعيين  تجهيز كارگاه  براي   روش   ترين اقتصادي
برآورد   مقطوع  صورت به   باالسري  هاي هزينه  و با منظور نمودن  عمليات  اجراي  محل  هاي قيمت  بر حسب  ، پيوست   اين   كارگاه   برچيدن

را در اسناد   باشد، آن  الزم  كارگاه  تجهيز و برچيدن  براي  اي ويژه  مشخصات  كند و چنانچه  درج مورد نظر،   هاي و در برابر رديف  كرده
به ،  و حاصل  كسر شده  احداث  ، از هزينه بازيافتي  مصالح  شود، ارزش مي  احداث  كه  هايي ساختمان  ند. برايك  بيني  ، پيش و پيمان  مناقصه
  هاي ها، مانند قاب ساختمان  ساخته  پيش  ها و قطعات ، مانند كاروان ساخته پيش  هاي شود. در مورد ساختمان ها منظور مي برآورد آن  عنوان
  تجهيز و برچيدن  و جزو برآورد هزينه  شده  كار محاسبه  اجراي  ها، در طول آن  گذاري و سرمايه  ، استهالك نصب و  حمل  ، هزينه فلزي
  براي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  فهرست  شود، تنها يك مي  واحد استفاده  بهاي فهرست  از چند رشته  كه  هايي شود. در پيمان ، منظور مي كارگاه

 شود. مي  كار تهيه  كل
  دوره  و براي  موقت  صورتبه شود،  منظور مي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در برآورد هزينه  كه  هايي و راه  ها، تاسيسات . ساختمان2ـ2

  در طرح  كه  يا زيربنايي  جنبي  تاسيسات  اجرايبه   دادن  ، با اولويت تجهيز كارگاه  هاي هزينه  منظور تقليلبه شود.  مي  اجرا در نظر گرفته
شود و   استفاده  تجهيز كارگاه  عنوانبه   ياد شده  اجرا نياز خواهد بود، از تاسيسات  و در دوره  است  شده  بيني پيش  برداري بهره  دوره  براي
و در   محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  هاي از فهرست  ا با استفادهه آن  هزينه  حالت  شود. در اين  درج  پيمان  در اسناد و مدارك  موضوع  اين

،  مسكوني  هاي ساختمان  يا تامين  كارگاه  هاي و راه  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامين  براي  شود. چنانچه كار منظور مي  اجراي  برآورد هزينه
شود،   شود استفاده مي  بيني  پيش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  كه  يا زيربنايي  نبيج  يا ساير موارد، از تاسيسات  و عمومي  ، پشتيباني اداري

در تجهيز و   ياد شده  ايجاد تاسيسات  براي  اي ، هزينه است  شده  بيني  پيش  مربوط  هاي فصل  هاي ها در رديف آن  هزينه  اينكهبه   با توجه
 شود. منظور نمي  كارگاه  برچيدن

هاي احداث شده تا زمان خاتمه يا فسخ، با  هايي كه مشمول خاتمه  يا فسخ ميشوند، ارزش مصالح بازيافتي ساختمان ره) در پيمانتبص
 شود. توجه به ميزان تجهيز انجام شده و ساير شرايط مربوط، بين كارفرما و پيمانكار توافق مي

،  آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پيمان  خصوصي  اجرا، بايد در شرايط  ر دورهد  كارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  . نحوه3ـ2
  اجرا الزم  دوره  ،براي كشي و كابل  كشي ، كانال كشي ، لوله كارگاه  تا ورودي  يا محلي  سراسري  ، از شبكه مخابراتي  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بيني ، پيش پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  دادن  انجام  باشد، بايد چگونگي
  نصب  ، شامل آن  كارهاي  بگيرد، كه  عهدهبه را   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  باشد تدارك  كارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2

و   انشعاب  هاي (ديماند) و هزينه  برق  ثابت  ايه تعرفه  ، پرداخت كارگاه  تا ورودي  شبكه  از برق  كشي ، كابل آن  ترانسفورماتور و متعلقات
شود و  مي  درج  پيمان  خصوصي  در شرايط  طور مشخصبه ،  زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات است  مشابه  و ساير كارهاي  برق  اشتراك
كارفرما نباشد،   عهدهبه   كارگاه  تا ورودي  رساني  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمي كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي هزينه
 0شود مي  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  كار، باقيمانده  در پايان  برگشت  قابل  هاي از كسر هزينه  برآورد و پس  آن  هزينه

از   استفاده  بگيرد، در حالت  عهدهبه را   آب  چاه  يا احداث  ارگاهك  تا ورودي  رساني آب  كارفرما در نظر دارد تامين  كه  در صورتي .5ـ2
  آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزينه  ، پرداخت كارگـاه  تا ورودي  از شبـكه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  كـارهاي  كه  آب  عـمومي  شبكه

، در اسناد  زمينه  كارفرما در اين  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزينه  و پرداخت  عميق  نيمهيا   عميق  چاه  ، يا احداث است  مشابه  و ساير كارهاي
  تا ورودي  رساني آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمي  كارگاه  در تجهيز و برچيدن  بابت  از اين  اي شود و هزينه مي  درج  پيمان  ومدارك
تجهيز و   هاي كار، جزو هزينه  در پايان  برگشت  قابل  هاي از كسر هزينه  پس  آن  رفرما نباشد، هزينهكا  عهدهبه ،  آب  چاه  يا احداث  كارگاه
 شود. ، منظور مي كارگاه  برچيدن
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  پيمان  خصوصي  در شرايط  آن  احداث  باشد، بايد چگونگي  دسترسي  راهبه اجرا نياز   در دوره  كارگاهبه   دسترسي  براي  . چنانچه6ـ2
در   بابت  از اين  اي كارفرما باشد، هزينه  عهدهبه   دسترسي  راه  احداث  پيمان  اسناد و مدارك  بر اساس  كه  شود. در صورتي  بيني يشپ

از   هبا استفاد  آن  كارفرما نباشد، هزينه  عهدهبه   دسترسي  راه  احداث  كه  شود. در حالتي منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي رديف
  بيني پيش  كارگاه  تجهيز و برچيدن  در برآورد هزينه  مقطوع  صورتبه و   محاسبه  آهن و بان فرودگاه راه، راه  رشته  واحد پايه  بهاي فهرست

 شود. مي
باشد   كارفرما در نظر داشته  ه، چنانچ كارفرماست  عهدهبه   تجهيز كارگاه  براي  زمين  ، تامين پيمان  عمومي  شرايط  طبق  كه  . با وجود اين7ـ2

  پيش  پيمان  خصوصي  پيمانكار را در شرايط  از سوي  زمين  شود، بايد تامين  پيمانكار تامين  توسط  تجهيز كارگاه  از زمين  يا قسمتي  تمام
 ، منظور كند. كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي را جزو برآورد هزينه  آن  اجاره  و هزينه  كرده  بيني

  تسهيالت  ، هر نوع كارفرماست  عهدهبه   در مورد تجهيز كارگاه  پيمان  عمومي  بها و شرايط  فهرست  در اين  كه  تعهداتي  استثناي به  .8ـ2
 كند.  بيني  پيش  پيمان  خصوصي  در اختيار پيمانكار قراردهد، بايد آنرا در شرايط  تجهيز كارگاه  كارفرما در نظر دارد براي  كه  ديگري

  هاي واحد رديف  ، در بهاي ساخته پيش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسيسات  هايي تجهيز كارگاه  . هزينه9ـ2
 شود. منظور نمي  اي ، هزينه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي ، در رديف بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل

و از   است  شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  هاي ، در رديف آالت ماشين  ساعتي  در هزينه  آالت ماشين  هاي تجهيز تعميرگاه  هزينه. 10ـ2
 شود. منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در رديف  اي ، هزينه بابت  اين

  اي ، هزينه بابت  و از اين  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي ها در فصل واحد رديف  يكار، در بها  اجراي  براي  مصرفي  و برق  آب  . هزينه11ـ2
 شود. ، منظور نمي كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي در رديف

  الزم  كه  ارهايي. در ك است  شده  بيني پيش  ) مستمر كارگاه  هاي (هزينه  باالسري  ، در هزينه پيمانكار در كارگاه  كارمندان  غذاي  . هزينه12ـ2
  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي جزو هزينه  هزينه  كند، اين  پرداخت  كارگران  غذاي  تامين  براي  هايي هزينه  يا كمك  پيمانكار هزينه  است

 شود. منظور مي
از غذا، در   كننده  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در كارگاه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كارمندان  غذاي  تامين  كه  . در كارهايي13ـ2

، منظور  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي شود و جزو هزينه برآورد مي  طور مقطوعبه   آن  شود. و هزينه مي  تعيين  پيمان  خصوصي  شرايط
 شود. مي
كار مجاز   اجراي  پيمانكار، در برآورد هزينه  توسط  آزمايشگاه مشاور و  مورد نياز كارفرما، مهندس  نقليه  وسيله  تامين  هزينه  بيني . پيش14ـ2

 . نيست
، بر  انحرافي  هاي راهبه   مربوط  عمليات  شود. حجم منظور نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي ، جزو رديف انحرافي  هاي راه  . هزينه15ـ2

 شود. بها و مقادير كار، منظور و برآورد مي  در فهرست  و مقادير آن  شده  محاسبه ، آهن و بان فرودگاه راه، راه  رشته  پايه  بهاي فهرست  اساس
،  شده  درج  ، در اسناد مناقصه مشاور و آزمايشگاه  كارفرما، مهندس  كاركنان  سكونت  دفاتر و محل  هاي ساختمان  و مشخصات  . نـقشه16ـ2

 شود. برآورد مي  مقطوع  صورت به  و  شده  تعيين  و مشخصات  ياجراي  هاي نقشه به   ها، با توجه آن  اجراي  هزينه
 421001و  420303تا  420301  هاي رديف به   مربوط  هاي هزينه  احتساب  ، بدون كارگاه  تجهيز و برچيدن  هزينه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2

در   شده  تعيين  نبايد از ميزانمنظور شود)  ايد به صورت مقطوعها نيز ب (كه خود اين رديف،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، فهرست421104تا 
از   ، بايد قبل كارگاه  تجهيز و برچيدن  ، بيشتر باشد، هزينه شده  از حد تعيين  هزينه  ، اين در موارد استثنايي  كه  زير بيشتر شود. در صورتي

 برسد.  فني  عالي  شوراي  بتصويبه ،  مناقصه  ترك  صورتبه كار   يا ارجاع  مناقصه  انجام
آبرساني  ، راهداري، آهن و باند فرودگاه ، راه ، راه برقي  ، تاسيسات مكانيكي  ، تاسيسات ابنيه  رشته  پايه  هاي فهرست به   مربوط  كارهاي 1ـ17ـ2

  كـار بـدون    اجراي  برآورد هزينه  درصد مبلغ 4  ميزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبكه  آب  توزيع  روستايي، آبخيزداري و منابع طبيعي، شبكه
 . كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي هزينه
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  درصـد مبلـغ   5  ميـزان   ، بـه  و زهكشـي   ، آبياري تحت فشار  و آبيـاري  آب  انتقال  خطوط  رشته  پايه  هاي فهرست به  مربوط  كارهاي 2ـ17ـ2
 . كارگاه  برچيدن تجهيز و  هاي هزينه  كار بدون  اجراي  برآورد هزينه

  تجهيز و برچيدن  حد مبلغ  شود، هر گاه مي  بها استفاده  فهرست  رشته  از يك  ها بيش آن  اجراي  برآورد هزينه  براي  كه  در كارهايي 2-17-3
 درصد به 5درصد تا  4  بين  نباشد، عددي  شود، يكسان مي  ، تعيين2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  كه  كار رفتهبه   هاي رشته  كارگاه

 شود. مي  ها محاسبه از رشته  هريكبه   برآورد مربوط  مبلغ  تناسب 
  كلي  . شرايط3
را   تجهيز كارگاه  جانمايي  تجهيز، طرح  براي  شده  تعيين  فهرستبه   ، با توجه كارگاه  از تحويل  پس  درنگ بي  است  . پيمانكار موظف1ـ3

 قرار دهد.  تجهيز كارگاه  را مبناي  مشاور، آن  ييد مهندساز تا  و پس  كرده  تهيه
  هاي دستگاهبه ، پيمانكار را  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامين  براي  پيمان  در اسناد ومدارك  شده  بيني پيش  روش به   . كارفرما با توجه2ـ3

،  و موارد مشابه  عميق يا نيمه  عميق  چاه  مجوز احداث  و يا گرفتن  ز و تلفن، گا ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتي  هاي و سازمان  اجرايي
 كند. مي  ، معرفي ساختمان  در دوره  موقت  استفاده  براي

د ، در ح منطقه  شرايط  و همچنين  تجهيز كارگاه  براي  شده  تعيين  زمان  را، در مدت  تجهيز كارگاه  عمليات  است  . پيمانكار موظف3ـ3
  پيمان  در اسناد و مدارك  كارگاه  تجهيز و برچيدن  عمليات  ، براي اي ويژه  اجرايي  فني  مشخصات  كه  برساند. در مواردي  انجامبه   متعارف

 . است  آن  رعايتبه   باشد، پيمانكار ملزم  شده  درج
شود. تجهيز  مي  ، انجام است  شده  بيني پيش  پيمان  در اسناد و مدارك  كه  ، در حدي كارگاه  تجهيز و برچيدن  كارفرما در زمينه  . تعهدات4ـ3

  ، انجام بابت  از اين  اضافي  پيمانكار است و پرداخت  هزينهبه ،  كار است  مورد نياز انجام  كه  در پيمان  شده  بيني پيش  مازاد بر موارد يا مبالغ
  كند و هزينه تغيير نمي  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  كند، مبلغ افزايش پيدا  پيمان  لغ، مب پيمان  عمومي  شرايط  طبق  شود. چنانچه نمي

  جديد)، قابل  قيمت  در تعيين  پايه  هاي از قيمت  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جديد (موضوع  قيمت  ، تنها براي تجهيز اضافي
 . است  پرداخت

  ، تا سقف4مفاد بند به   ، با توجه كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي از رديف  هر يك  تامين  ، در صورت كارگاه  چيدنتجهيز و بر  . هزينه5ـ3
 شود. مي  ، پرداخت مربوط  هاي در رديف  شده  بيني پيش  مبلغ

كند، در برابر  مي  احداث  تجهيز كارگاه  براي  را كه  كارگاه  موقت  ها و تاسيسات خود، ساختمان  هزينهبه   است  . پيمانكار، موظف6ـ3
 كند.  ، بيمه و سيل  سوزي ، مانند آتش اتفاقي  حوادث

  كار برچيده  از انجام  ، بايد پس است  شده  كارفرما احداث  تحويلي  هاي در زمين  كه  تجهيز كارگاهبه   مربوط  ها و تاسيسات . ساختمان7ـ3
ها  جز ساختمانبه .  پيمانكار استبه   كارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهيز انجام  استثنايبه (  تجهيز كارگاه  بازيافتي  ، و مصالح شوند. تجهيزات

، مورد نياز  است  شده  كارفرما احداث  پيمانكار در زمين  توسط  كه  تجهيز كارگاه  ها و تاسيسات ساختمان  ، چنانچه ساخته  پيش و قطعات
پيمانكار، به   آن  وجه  و با پرداخت  تعيين  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  ها، بر اساس آن  بازيافتي  لحمصا  كارفرما باشد، بهاي

 شود. كارفرما واگذار ميبه ،  ياد شده  ها و تاسيسات ساختمان
  پرداخت  . نحوه4
و در   شده  ها، محاسبه آنبه   مربوط  عمليات  پيشرفت  تناسببه ،  كارگاه  تجهيز و برچيدن  هاي از رديف  هر يك  . هزينه1ـ4

 شود. مي  ها درج وضعيت  صورت
  تناسببه از كار باشد،   بخشيبه   مربوط  شود، چنانچه مي  انجام  يا اجاره  خريد خدمت  صورتبه ها  آن  تامين  كه  هايي رديف  ) هزينه  تبصره

و   ، محاسبه پيمان  موضوع  عمليات  پيشرفت  تناسب  به شود،  مربوط كار  كل  به  كه  يصورت در و شود مي  محاسبه كار از  بخش  آن  پيشرفت
 شود. مي  پرداخت

 شود. ها منظور مي وضعيت  پيمانكار، در صورت  پيشنهادي  يا اضافه  تخفيف  از احتساب  ، پس كارگاه  تجهيز و برچيدن  . هزينه2ـ4



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١٣٩٣فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١۵٨  
 

 

 شود. مي  منظور و پرداخت  وضعيت  ، در صورت كارگاه  و برچيدن  عمليات  اتماماز   ، پس كارگاه  برچيدن  . هزينه3ـ4
ميليارد ريال، در صورت درخواست واحد تهيه كننده برآورد و يا مهنـدس مشـاور،    50هاي با برآورد هزينه اجراي كمتر از  در پروژه. 4ـ4

شود و در ايـن   ، درج نمي420304تا  420301هاي  ندس مشاور در رديفهاي مربوط به مه قبل از برگزاري مناقصه و تاييد كارفرما، هزينه
 شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت مي حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت كارگاهي، هزينه

 
 هاي تجهيز و بر چيدن كارگاه فهرست رديف

 مبلغ (ريال) واحد شرح شماره
  مقطوع كارمندان و افراد متخصص پيمانكار.تامين و تجهيز محل سكونت  420101
  مقطوع تامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار. 420102
  مقطوع هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار. تامين و تجهيز ساختمان 420103
  مقطوع تامين كمك هزينه يا تسهيالت الزم براي تهيه غذاي كارگران. 420201
  مقطوع كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران.تامين لباس  420202
تامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع )4-4(با رعايت بند  آزمايشگاه.
 

هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس  تامين و تجهيز ساختمان 420302
 مقطوع )4-4(با رعايت بند  مشاور و آزمايشگاه.

 

(با  تامين غذاي كارمندان مهندس مشاور، كارفرما و آزمايشگاه. 420303
 مقطوع )4-4رعايت بند 

 

تجهيز دفاتر كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه به اينترنت پر  420304
 مقطوع )4-4سرعت. (با رعايت بند 

 

هاي مدار بسته با قابليت  تجهيز دفتر مركزي كارفرما با تلوزيون 420305
 مقطوع انتقال تصوير در كارگاه به دفتر مركزي كارفرما.

 

) و HSEهزينه برقراري نظام ايمني، بهداشت و محيط زيست ( 420306
 مقطوع هاي مندرج در اسناد پيمان. حفاظت كار، براساس دستورالعمل

 

هزينه تجهيز انبارهاي سرپوشيده، و  هاي پشتيباني تامين ساختمان 420401
 مقطوع پيمانكار و موارد مشابه.آزمايشگاه 

 

  مقطوع تامين و تجهيز انبار مواد منفجره. 420402
هاي مسكوني و  ، بجز ساختمانهاي عمومي تامين و تجهيز ساختمان 420403

 مقطوع اداري و دفاتر كار.
 

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع احداث چاه آب عميق يا نيمه عميق. 420501
  مقطوع تامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه. 420601
  مقطوع تامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه. 420602
  مقطوع هاي مخابراتي داخل كارگاه. تامين سيستم 420603
  مقطوع تامين سيستم گازرساني در داخل كارگاه. 420604
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 مبلغ (ريال) واحد شرح شماره
  مقطوع كارگاه.تامين سيستم سوخت رساني  420605
  مقطوع تامين راه دسترسي. 420701
  مقطوع هاي سرويس. تامين راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطي. تامين راه 420703
  مقطوع تامين اياب و ذهاب كارگاه. 420801
آالت و تجهيزات سيستم توليد  تامين پي و سكو براي نصب ماشين 420901

 مقطوع ها. كارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آنمصالح، سيستم توليد بتن، 
 

ها از  ها، يا تامين آن آالت و تجهيزات و راه اندازي آن نصب ماشين 420902
 مقطوع راه خريد خدمت يا خريد مصالح.

 

آالت و تجهيزات به كارگاه و  بارگيري، حمل و بار اندازي ماشين 420903
 مقطوع برعكس.

 

تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج  421001
ساختمان در كارهاي رشته ابنيه، وقتي كه ارتفاع نماسازي بيش از 

 مقطوع متر باشد. 3.5
 

آالت و لوازم  بارگيري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ ماشين 421002
 مقطوع حفاري محل شمع و بارت به كارگاه و برعكس.

 

آالت حفاري  جايي، مونتاژ و استقرار وسايل و ماشين هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع محل شمع و بارت از يك محل به محل ديگر در كارگاه.

 

كوبي و  آالت شمع بارگيري، حمل و باراندازي وسايل و ماشين 421004
 مقطوع سپركوبي به كارگاه و برعكس.

 

سازي محل ساخت تيرهاي بتني  تهيه لوازم و مصالح و كف 421005
  مقطوع ها. ساخته پل پيش

 بارگيري، حمل و باراندازي وسايل وقطعات تير مشبك فلزي 421006
 مقطوع النسمان) به كارگاه و برعكس.تر(پو

 

ساخته از محل  جايي و استقرار وسايل نصب تيرهاي بتني پيش هجاب 421007
 مقطوع هر پل به محل پل ديگر.

 

ها و  ها و ميله چاه م و وسايل ايمني براي اطراف ترانشهيتامين عال 421101
گودهايي كه در مسير عبور عابرين و يا وسايط نقليه قرار دارد، در 

و  آوري فاضالب شبكه جمع ،كارهاي رشته شبكه توزيع آب
 مقطوع .آبرساني روستايي

 

وسايط نقليه از تامين وسايل الزم و برقراري تردد عابرين پياده و  421102
شبكه  ،ها و گودها در كارهاي رشته شبكه توزيع آب روي ترانشه

 مقطوع .و آبرساني روستايي آوري فاضالب جمع
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 مبلغ (ريال) واحد شرح شماره
تامين مسير مناسب براي تردد عابرين پياده و وسايط نقليه در  421103

هايي كه به علت انجام عمليات، عبور از مسير موجود قطع  محل
آوري  شبكه جمع ،رشته شبكه توزيع آبشود، در كارهاي  مي

 مقطوع .و آبرساني روستايي فاضالب

 

تامين روشنايي و تهويه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 مقطوع .آوري فاضالب كارهاي رشته شبكه جمع

 

  مقطوع حفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه. 421201
  مقطوع .بيمه تجهيز كارگاه 421301
  مقطوع برچيدن كارگاه. 421302

  مقطوع .جمع هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه
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 . کارهای جدید۵پیوست 
 

 شود: ها به شرح زير عمل مي جديدي به پيمانكار ابالغ شود، براي تعيين قيمت آن  ، كارهاي پيمان  موضوع  در چارچوباگر 
بيني نشده باشد براي تعيين قيمـت جديـد    پيشبها و مقادير منضم به پيمان براي كار جديد ابالغي، شرح و قيمت واحد  فهرست در چنانچه  .1

 شود. شرايط عمومي پيمان عمل مي 29مطابق بند ج ماده 
بيني شده باشد و يا روش تعيين  بها و مقادير منضم به پيمان شرح و قيمت واحد پيش كه براي كار جديد ابالغي در فهرست  در صورتي .2

 بيني شده باشد يا نه)، براي پرداخت قيمت جديد عيناً (اعم از اين كه براي آن مقدار پيشها تصريح شده باشد  قيمت واحد آن در مقدمه فصل
مورد ساير هاي باالسري، ضريب پيشنهادي پيمانكار و برحسب  هاي مندرج در پيمان (مانند هزينه از همان قيمت با اعمال تمام ضريب

هاي جديد با در نظر گرفتن افزايش مقادير  هاي قيمت مبلغ مربوط به رديف در اين حالت حداكثر جمعو  شود هاي مربوط) استفاده مي ضريب
 است. مبلغ اوليه پيمان درصد 25كار تا 
  بيني پيش  تجهيز كارگاه به   نسبت  اضافي  تجهيز كارگاه  جديد و در نتيجه  ، تجهيزاتپيوست  اين  موضوع  كارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافي  تجهيز و برچيدن  شود. مبلغ مي  ها، با پيمانكار توافق آن  تجهيز و هزينه  اضافي  نياز باشد، در مورد اقالم  پيمان  و مداركدر اسناد   شده

 .شود  تواند توافق مي  پيمان  كارگاه  تجهيز و برچيدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداكثر تا 
 

 



تعالی بسمه  

  تشكر و قدرداني 
  

از زمان تشكيل كه   بوده ييها وليتجزو مسوهاي مختلف  د پايه در رشتهبهاي واح هاي تتهيه، تدوين و ابالغ فهرس    
 ) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب15/12/1351مصوب (قانون برنامه و بودجه  23به استناد ماده  و سازمان

 تهيه اي كشور توسعههاي  پروژه هاي اجراي هزينه در تهيه برآورد هماهنگي و يكنواختي ايجاد منظوربه ، )20/4/1385
ه است. اولين گرديد ابالغ ميو پيمانكاران  ، مهندسان مشاورهاي اجرايي به دستگاهاالجرا)  از نوع گروه اول (الزمو  دهش

بازخورد كسب و عوامل و  هاكاال ياستعالم بهااله با تهيه و ابالغ گرديد و هر س 1355پايه در سال  واحد فهرست بهاي
بهاي  هاي ترسفه .ه استگرفت بازنگري، توسعه و اصالح قرار  سازي، هنگامه ب مورد از جامعه مهندسي و مجريان كشور

ه اراي با قابليت دريافت اطالعات،تعديل  و ملي فهرست بهابراي اولين بار با استفاده از سامانه  1393واحد پايه سال 
  است.تهيه شده پيشنهادها و انجام اصالحات از جانب كاربران عمومي 

سال  40ارزشمندي كه در طول قريب به نظران  و صاحبكارشناسان  تمام مديران، زحماتياد و ضمن گراميداشت     
 گنجد، اين مقوله نمي ين عزيزان درتجميع نام تمام ا از آنجا كه فهارس بهاي واحد پايه تالش كردند، در جريان تدوين

  .براي ايشان آرزومند سالمتي و بهروزي داريم
فهارس بها  مرجع هدايت و تصويبشورا، كه آن اعضاي سابق  و ،شوراي عالي فني محترم اعضاياز  اين وسيله  به   

تدوين، بررسي و هاي پايه، كارشناسي،  كه در مراحل تعيين قيمت نظراني كارشناسان و صاحب  مديران،و  اند، بوده
از بارگاه را  گيو توفيق همگردد  مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي 1393سال  پايه واحد بهاي تصويب فهرست
   آرزومندم.پروردگار سبحان 

  
 

   :تدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه و كارشناسيكارگروه 
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