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 1396سال ابنیه  بهاي واحد پایه رشته ابالغ فهرست  موضوع :

 1385/ 4/ 20هـ مورخ 33497/ت 42339د نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره به استنا

) قانون 23هاي عمرانی، موضوع ماده ( نامه استانداردهاي اجرایی طرح هیأت محترم وزیران) و آیین

از نوع گروه اول » 1396سال  ابنیه بهاي واحد پایه رشته فهرست«برنامه و بودجه، به پیوست 

شود؛ تا براي برآورد  ) که مبانی آن به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، ابالغ میاالجرا (الزم

 شوند، مورد استفاده قرار گیرد. هزینه کارهایی که بعد از ابالغ این بخشنامه تهیه می
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 کاربرد  دستورالعمل

 

  ، مقدمه دستورالعمل کاربرد، کلیات  این  شود، شامل می  نامیده  ابنیه  بهاي  به اختصار فهرست  که  ابنیه  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست .1-1
 : زیر است  شرح  بها، به  فهرست  هاي ها و پیوست واحد ردیف  و بهاي  ها، شرح فصل

 کار پاي  ) مصالح1  پیوست
  تطبقا  ) ضریب2  پیوست
  باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح3  پیوست
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ) دستورالعمل4  پیوست
 ) کارهاي جدید5پیوست 

هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و طرح222ماده ( ایارم و ) قانون برنامه چه160(

 .باشد میگذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی   سرمایه هاي پروژه
 کار بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  . نحوه2
  دهد. در مواردي  را پوششو ابنیه صنعتی   ابنیه  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  يبها، به نحو فهرست  این  هاي ردیف  شرح .1ـ2

 مناسـب   ردیـف   نکنـد، شـرح    بها تطبیق فهرست  این  هاي ردیف  با شرح  آن  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که
  عنـوان  و بـه    مشـخص   سـتاره   هـا، بـا عالمـت    ردیـف   شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  در انتهاي و  ، تهیه اقالم  آن  براي

 هاي دوره مبناي ایـن فهرسـت،   و بر اساس قیمت قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي واحد ردیف  شوند. بهاي می  دار نامیده ستاره  هاي ردیف
 و بـه   تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  شود. هرگاه می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف  محاسبه

 شود. می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهاي 
ها، به  آن  تیبه ماه  با توجه  هر فصل  هاي ، ردیف جدید  هاي ردیف  درج  نمورد نیاز و امکا  يها فیبه رد  دسترسی  به منظور سهولت .2ـ2

  بیبه ترت  که  است  رقم  شش  بها، شامل فهرست  هاي ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي ها یا زیر فصل گروه
یا زیر   در هر گروه  ردیف  آخر به  شماره  و دو رقم  یا زیر فصل  گروه  به  شماره  عديب  ، دو رقم فصل  به  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت

 . است  شده  داده  اختصاص ، فصل
  ، یا روش هایی یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  ها به صورت آن  ها، بهاي فصل  یا مقدمه  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  براي .3ـ2

  به روش  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  یندیگر، تعی
صورتی که براي تعیین بهاي واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا در . شود  درج  یاد شده  ردیف  شود، در مقابل می  محاسبه  شده نییتع

 شوند. می  محسوب  پایه  هاي ردیف  اقالم  اینبها پیش بینی شده باشد، جمع جبري اضافه یا کسربها مالك عمل خواهد بود. کسر) 
، 1ـ2در بند   شده  درج  واحد هستند، به روش  بهاي  اما بدون ، بها موجود است فهرست  ها در این آن  شرح  که  هایی واحد ردیف  بهاي .4ـ2

 شوند. می  دار محسوب ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  و این شوند می  تعیین
  ، باید هنگام4ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  دار)، و بهاي ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهاي  شرح .5ـ2

 برسد.  اجرایی  دستگاه  کار، به تصویب  اجراي  برآورد هزینه  بررسی
برآورد   مبلغ  به  جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی .6ـ2

الزم است  باشد،درصد ) 30سی (بیشتر از  ، رشته ایندر  ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  اعمال بدون)  و غیرپایه  (پایه بها  فهرست  هاي ردیف
  قیمت  با تجزیه  همراهپس از تصویب، را،   رشته  در آن  دار هستار  هاي ردیفتمامی واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
(بر  فنی  عالی  شوراي  توسط  صویبو ت  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسال کشور برنامه و بودجهسازمان  در،  فنی  عالی  شوراي به دبیرخانه،  مربوط
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در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك  قرار گیرد.  عمل  ، مالكدار) تارههاي س نحوه تهیه و تصویب ردیف اساس دستورالعمل

 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده ( تشریفات مناقصه واگذار می
  زیر، طبق  هاي ها و هزینه ، ضریب آن  به  مربوط  هیرپایغ  هاي بها و ردیف فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  برآورد، به جمع  یهته  هنگام .7ـ2

 شود. می  ، اعمال8ـ2در بند   شده نییتع  روش
 .2  پیوست  دستورالعمل  ، مطابق  طبقات  ضریب .1ـ7ـ2
که به صورت  ییکارها ي،  و برا30/1برابر  شوند، یکه به صورت مناقصه واگذار م ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر  بی. ضر2ـ7ـ2

که به صورت مناقصه  ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیترك تشر
 بیضر  اقالم  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یمناقصه واگذار م فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها ي،  و برا41/1 رابرب شوند، یواگذار م

 است.  شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان  يباالسر
 اي مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی در زمان برآورد اجراي کار. ضریب منطقه .3ـ7ـ2
 .4  پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه .4ـ7ـ2
  هاي ردیف  و بر حسب  شده  ، محاسبه فنی  و مشخصات  اجرایی  هاي نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینه  براي .8ـ2

 ها ردیف  واحد، مقدار و مبلغ  ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  ود. فهرستیش می  گیري ، اندازه مربوط  هیرپایغ  هاي بها و ردیف فهرست  این
 شود. می  ، تهیه ستا

،  فصل  ، مبلغ به هر فصل  مربوط  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  در این
 ، ضـریب مـورد)   (بـر حسـب    طبقـات   آید. ضریب می  کار مورد نظر، به دست  بها براي فهرست  هاي ردیف  مبلغ  معج ها، فصل  مبالغ  و از جمع
شـود،   می  اضافه  ، به آن کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، و هزینه شده  ضرب  در پی  پی  ها به صورت ردیف  مبلغ  جمع  ، به اي و ضریب منطقه باالسري

  مورد پیوست  بر حسبو  5 و 4، 3  ،1  هاي ها و پیوست فصل  ، مقدمه ، کلیات شده یاد  مدارك  بود. به کار خواهد  اجراي  ، برآورد هزینه نتیجه
 شود. می  ، نامیده)کار  اجراي  برآورد هزینهمنضم به پیمان ( بها و مقادیرکار  فهرست  عنوان  ، به شده  تهیه  ، مجموعه شده  ضمیمه بها   فهرست 2
  ، که است  شده  هایی تهیه ساختمان  سازي  محوطه  عملیات  براي  ، به  منظور استفاده با ماشین  خاکی  عملیات  فصل  هاي ردیف  قیمت .3

  رو، در محوطه شود. از این ها می آن  اسمی  به  راندمان  از دسترسی  کار، مانع  حجم  یا محدودیت  آالت ماشین  عمل  شعاع  محدودیت
  خاکی  عملیات  فصل  ، باید بر اساس فصل  به  این  مربوط  عملیات  ها، برآورد هزینه سازي  را ندارند، مانند آماده  یاد شده  شرایط  که  هایی سازي

 شود.  ، تهیه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست  با ماشین
از   آسفالتی  ، خرید بتن و همچنین  و اساس  زیراساس  خرید مصالح  ، بر مبناي و آسفالت  و اساس  زیر اساس  هاي فصل  هاي ردیف  قیمت .4

  به  این  مربوط  کارهاي  برآورد حجم  ، که است  شده  تهیه  ابنیه  کارهاي  سازي  در محوطه  ، به  منظور استفاده آسفالت  تولید یا کارخانه  محل
باشد   ها در حدي فصل  به  این  مربوط  کارهاي  حجم  که  نباشد، در مواردي  توجهی  و قابل  کننده  تعیین  ها، رقم صلف  از این  ها یا هر یک فصل

  بتن  به  منظور تهیه  آسفالت  کارخانه  و تجهیزات  و آسفالت  ، اساس زیر اساس  سنگی  مصالح  تهیه  مورد نیاز براي  استقرار تجهیزات  که
  دستگاه  ، باید با تصویب یاد شده  هاي از فصل  به  هر یک  مربوط  عملیات  مورد برآورد هزینه  باشد، بر حسب  بینی و پیش  توجه  بل، قا آسفالتی
 شود.  ، تهیه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  واحد پایه  بهاي  فهرست  بر اساس  اجرایی

راه،   رشته  واحد پایه  بهاي  از فهرست  ، با استفاده یاد شده  عملیات  اجراي  ، هزینه نیاز است  کوبی عو شم  حفاري  به  عملیات  که  در کارهایی .5
 شود. می  ، تهیه فرودگاه دآهن و بان راه
  اطالعاتی  هر نوع  ها و به طور کلی آن  تهیه  و منبع  ، وتجهیزات مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  مهندس .6

و در   باشد، تهیه  داشته  آگاهی  به آن  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت  ها را، که آن  درباره
 کند.  درج  پیمان  خصوصی  فنی  مشخصات
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 کاربرد  دستورالعمل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  کاز ی  ها، بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی .7

شود.  می  تهیه  به طور جداگانه  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  کیبه   مربوط  از کار که  هر بخش  اجراي
برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  هاي بخش  براي  ترتیب  نیبه ا  اجرا که  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست

کار، به   اجراي  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست  ، به عنوان است  منعکس  نیز در آن  جمع  و به صورت  کیکار به تفک  مختلف  هاي بخش
 شود. می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  . در اینشوند می  ملحق گریکدی

  مربوط  هاي ردیف بر اساسها  طرح  آن  باشد، هزینه  الزم  خاصی  هاي ، طرح برداري به  منظور خاك  خاك  حفاظت  براي  که در صورتی .8
 شود. ر میو در برآورد منظو  محاسبه

االمکان در زیر موارد  ، سعی شده است حتی1395براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست نسبت به فهرست سال  .9
 است. کنندگان استفادهگذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه  ي شود. براي مواردي که ممکن است عالمتگذار عالمتاصالحی، 
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  کلیات
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  کلیات

 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ها، اجزاي ردیف  ها و شرح فصل  ، مقدمه مفاد کلیات .1
از   واحد هر یک  بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  کننده  تعیین  ، به  تنهایی ها و کلیات فصل  در مقدمه  شده  درج  شرح ها و ردیف  شرح .2

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

  کارگیري و به   تامین  هاي هزینه  و شامل  بودهو ابنیه صنعتی   ابنیه  رشته  به  مربوط  کارهاي  اجراي  هزینه  بها، متوسط  فهرست  این  هاي قیمت .3
در   مصالح  جایی ، جابه مصالح  و باراندازي  ، حمل ، بارگیري ، تهیه مورد نیاز، شامل  مصالح  تامین  همچنین و ابزار و  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي
  این  هاي واحد ردیف  مورد) در بهاي  (بر حسب  اندازي و راه  آزمایش  . هزینه کار است  کامل  ، اجراي طور کلی به  ، و مصالح  ، اتالف کارگاه

 . است  شده  بینی بها پیش  فهرست
 ، زمین  سختی  بابت  بهایی  اضافه  گونه . هیچ است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي ، قیمتبها  فهرست  این  هاي قیمت .4

 در  به  صراحت  کند، جز آنچه  تر یا مخصوص کار را مشکل  اجراي  و موارد دیگر که  ، باراندازي ، حمل ، بارگیري سوراخ  ، تعبیه یا ارتفاع  عمق
 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  بینی بها پیش  بها یا اضافه  آن  بها براي  ستفهر  این
  کار منضم  اجراي  در برآورد هزینه  که  ، در صورتی کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه باالسري ،اي منطقه ،طبقات  هاي به ضریب  مربوط  مبلغ .5

ها در برآورد، مبالغ مربوط به  ها یا هزینه بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش . است  پرداخت  باشد، قابل  ، منظور شده به  پیمان
 باشد. آن قابل پرداخت نمی

  هاي با قیمت  آن  دیگر، یا مقایسه  هاي بها با فهرست  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسه  فهرست  این  هاي فصل  از مقایسه  گیري با نتیجه .6
 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  به  صراحت  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  تجزیه  روز یا استناد به

 اهد بود.برآورد، نافذ خو  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  در هر بخش .7
باشد. مشخصات فنی عمومی  ، مشخصات فنی عمومی و یا مشخصات فنی خصوصی پیمان میبها  فهرست  در این  فنی  منظور از مشخصات .8

 بودجهو  برنامهسازمان تجدیدنظر دوم و حسب مورد سایر نشریات  -55مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی نشریه شماره  بیبه ترت
ضرورت و مطابق  بنا بر خصوصی  فنی  مشخصاتباشد.  می مورد نظراستانداردهاي مربوط به مصالح یا فناوري  و پس از آن کشور

 .شود ي ابالغی درج میدستور کارها یا  اجرایی  هاي ، نقشه پیمان هاي مربوط توسط مهندس مشاور تهیه و حسب مورد در  دستورالعمل
 . پرتلند است  ، منظور سیمان است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که  هایی در ردیف .9
  و حمل  تهیه  . هزینه پیمانکار است  عهده  به  آالت راقی  ، تهیه چوبی  و کارهاي  آلومینیومی  ، کارهاي سبک  فوالدي  کارهاي  هاي در فصل .10

آحادبها   تعدیل  مشمول  هزینه  شود. این می  پیمانکار پرداخت  به  باالسري  ضریب  اعمال با مورد تایید کارفرما  فاکتور فروش  بر اساس  آالت یراق
 گیرد. نمی  تعلق  آن  به  پیمان  هاي سایر ضریبو   نبوده

،  بیش از آن  حمل  . هزینه است  بها منظور شده  فهرست  این  هاي ردیف  در قیمت  مصالح  کیلومتر و باراندازي 30تا   ، حمل بارگیري  هزینه .11
 شود. می  ، محاسبه است  شده  بینی پیش  و نقل  حمل  فصل  در مقدمه  که  مواردي  برايتنها 

 . نیز نافذ است  ساخته  پیش  بتن  مورد براي  ، برحسب است  شده  بینی درجا پیش  بتن  فصل  در مقدمه  که  عمومی  شرایط .12
 مشاور برسد.  تایید مهندس  به  از سفارش  ، قبل فنی  با مشخصات  باید از نظر تطبیق مورد نیاز،  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ  نمونه .13
،  ستا ها مجلس ، دستور کارها و صورت اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  ، که شده  انجام  ابعاد کارهاي  کارها، بر اساس  گیري اندازه .14

  شده  بینی بها پیش  فهرست  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که  در مواردي گیرد. می  ها، صورت صلف  و مقدمه  به  مفاد کلیات  با توجه
 شود. می  انجام  شده  تعیین  روش به   گیري ، اندازه است

  میلگرد، باید مطابقت  نصب یاها  کنی مانند پی،  ها بعداً میسر نیست آن  کامل  بازرسی  شود و امکان می  کار پوشیده  از انجام  پس  که  عملیاتی .15

 جلسه شود. صورت مشاور،  مهندس ، با شدن  از پوشیده  و قبل کار  اجراي  کارها، حین و دستور  فنی  ، مشخصات اجرایی  هاي نقشه با ها آن
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  کلیات
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
کار در   پیشرفت  کندي  هاي هزینه  ، شامل است  شده  بینی پیش  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجراي  بهاي  اضافه  به صورت  که  هایی ردیف .16

 ، به  آن  مشابه  یا وسیله  موتوري  از تلمبه  استفاده  لزوم  شود که می  پرداخت  و در صورتی  است  موتوري  با تلمبه  آب  دار و تخلیه آب  محیط
  زیرزمینی  زیر تراز آب  که  از عملیات  قسمت  ، به آن یاد شده  ايه شود. ردیف  مجلس کار صورت  از انجام  مشاور برسد و پس  تایید مهندس

 گیرد. می  شود، تعلق  انجام
 شود. می  منظور و پرداخت  موقت  هاي وضعیت  در صورت 1  پیوست  کار، طبق پاي  مصالح .17
 کند. ها را مشخص می مقدار سیمان مورد استفاده در انواع مالت 1-1جدول  .18

 

 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب مالت . مقدار سیمان در مالت1-1جدول 

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

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 شرح
مالت ماسه بادي و 

 1:4سیمان 

مالت ماسه بادي و سیمان 

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

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 شرح

مالت سیمان، پودر 

سنگ و خاك سنگ 

1:1:3 

دوغاب سیمان سفید و 

(براي  1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالك و 

 کاشی سرامیک)

دوغاب سیمان سفید و 

(براي  1:6خاك سنگ 

 بندکشی موزاییک فرنگی)

 مالت موزاییک

5/2: 5/2 :1 

 350 225 400 300 مقدار سیمان

 شرح
 مالت موزاییک

 2: 5/1 :1 
  دوغاب سیمان معمولی

  430 450 مقدار سیمان

  
 . در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر نیز باید مورد توجه قرار گیرد:19

هاي اجرایی، مشخصـات فنـی عمـومی،     بر اساس نقشه. صورت جلسات در موارد تعیین  شده در پیمان، باید در حین اجراي عملیات و 19-1

 مشخصات فنی خصوصی و دستور کارها تهیه شوند و شامل حداقل اطالعات زیر باشند:

 جلسه، نام کارفرما، مهندس مشاور، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان و شماره و تاریخ صورت -

 جلسه، کار موضوع صورتذکر دالیل و توجیهات فنی الزم براي اجراي  -

 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار، -

 متره نمودن کار و محاسبه مقادیر و احجام عملیات. -
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  کلیات
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
جلسات باید به امضـاي پیمانکـار، مهنـدس نـاظر مقـیم، مهنـدس مشـاور و کارفرمـا (در مـوارد تعیـین شـده) برسـد. تمـامی               . صورت19-2

جلسات باید توسط کارفرما به مهندس مشاور براي اعمال در صورت وضعیت به همراه موضوع کـار و جـدول خالصـه مقـادیر ابـالغ       ورتص

جلسـات توسـط کارفرمـا بـه منظـور مسـتند سـازي         باشد. ابالغ صورت جلسات فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و قابل استناد نمی شود. صورت

 کاهد. هاي مهندس مشاور و پیمانکار نمی ه و از تعهدات و مسوولیتجلسات بود مدارك و صورت

جلسه مطابقت داشته باشد و ابالغ صرفاً با مسوولیت و تاییـد بـاالترین    . تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورت19-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. مقام دستگاه اجرایی می

جلسـه مجـاز    جلسه) قبل از تنظـیم و ابـالغ صـورت    پرداخت به پیمانکار از بابت کار انجام شده (در ارتباط با موضوع صورت. هرگونه 19-4

 باشد. نمی

. است  شده  محاسبه 1395  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بر مبنايبها  فهرست  این .20
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 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 فصل اول. عملیات تخریب

  مقدمه 
 
خاکریز   به مصرف  حاصل  شوند و مصالح می  کنی و کانال  ، گودبرداري کنی ، پی خاکبرداري  مشمول  که  ، به  سطوحی010101  ردیف  قیمت .1

 گیرد. نمی  رسد، تعلق نمی
  قابل مشاور، مهندس با  آن  انجام  جلسه صورت  تنظیم از  پس و است مشاور مهندس کار دستور بهط ، منو010101  ردیف  موضوع  عملیات .2

 . است  پرداخت
درصد بهاي کل، پس از عملیات کاشت  70باشد.  ها می یند جابجایی درختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهداري و تثبیت آنآفر .3
 باشد.  ماه) قابل پرداخت می 6درصد باقی مانده در پایان مرحله نگهداري و تثبیت ( 30گردد و  رخت پرداخت مید
کار   سختی  اي به عنوان جداگانه  و قیمت  است  و هر وضع  ، به هر شکل ، هر عمق هر ارتفاع  ، براي فصل  در این  تخریب  واحد عملیات  بهاي .4
 رد.گی نمی  تعلق  آن  به
و مجزا از یکدیگر   تفکیک  مشاور به طور مرتب  مهندس  تشخیص  باید طبق  شود، در موارد لزوم می  حاصل  از تخریب  که  مفیدي  مصالح .5

 اهد شد.نخو  ها پرداخت آن  کردن  بندي  دسته  )، براي است  شده  مشخص  به صراحت  که  مواردي  (به استثناي  اي جداگانه  شود و هزینه  چیده
و در   ها منظور شده ، در قیمت و باراندازي  در کارگاه  موقت  انباشت  تا محل  از تخریب  حاصل  مصالح  و حمل  ، بارگیري آوري جمع  هزینه .6

  آن  و باراندازي  ، حمل بارگیري  شود، بهاي  خارج  موقت  انباشت  از محل  تخریبی  شود مصالح  مشاور الزم  مهندس  تشخیص  طبق  که  صورتی
  و پرداخت  ، محاسبه کامیون  در داخل  شده  بارگیري  مصالح  حجم  ، براساس با ماشین  خاکی  عملیات  از فصل  به حمل  مربوط  هاي ردیف  طبق
 شود. می
هاي با  نوع سقف (غیر از ساختمان ، با هر و سنگی  ، بلوکی ، آجري ، گلی خشتی  هاي مشاور، ساختمان  دستور مهندس  طبق  که  در مواردي .7

شود و  می  ، پرداخت010302و  010301  هاي ردیف  مورد، طبق  ها بر حسب آن  شوند، بهاي  کلی  تخریب اسکلت کامل بتنی یا فلزي)،
 قرار گیرد.  ، مورد استفاده یاد شده  هاي ساختمان  تخریب  تواند براي نمی  تفکیکی  هاي قیمت

و شامل فونداسیون  شود می  ، پرداخت هر طبقه  زیربناي  مترمربع  برحسب  مربوط  ردیف  ها، قیمت ساختمان  کلی  تخریب  هاي در ردیف .8
 شود. ها پرداخت دیگري انجام نمی شود به عبارت دیگر براي تخریب فونداسیون این نوع ساختمان می
 شود. نمی  انجام  اي جداگانه  ، پرداخت دیوار یا زیر سقف  روي  هاي پوشش اندود یا  براي  ها، به طور کلی دیوارها و سقف  در تخریب .9
 هاي سقف یا دیوارها به شرح زیر است: کاري . نحوه پرداخت هزینه سوراخ10
 و بتن مسلح موضوع یسقف یا دیوارهاي بتن زیسوراخ کردن سقف یا دیوارهاي آجري یا بلوکی با هر نوع مالت و ن يها فیدر رد. 10-1
 .باشد یبر اساس مترطول سوراخ م فیرد ي، واحد پرداخت بها010206تا  010201 يها فیرد
با سطح  يها ، سوراخ010203تا  010201 يها فیهاي سقف یا دیوارهاي آجري یا بلوکی با هر نوع مالت موضوع رد کاري در سوراخ. 10-2

 يها ، سوراخ010206تا  010204 يها فیو بتن مسلح مندرج در رد یهاي بتنهاي سقف یا دیوار کاري و در سوراخ ،مترمربع 3/0مقطع بیش از 
 شود. هاي تخریب پرداخت می مترمربع، به عنوان تخریب تلقی شده و بهاي آن به تناسب، طبق ردیف 15/0با سطح مقطع بیش از 

درصد به قیمت  25گیري انجام شود،  کردن سقف و دیوار به روش مغزه ، سوراخ010205و  010204هاي  صورتی که درردیفدر  .11
 شود. هاي یاد شده اضافه می ردیف

و  010209هاي  بهاي ردیف اضافه ، باید قبل از اجرا به تایید مهندس مشاور برسد.010211تا  010207هاي  . ابعاد شیار مورد نیاز در ردیف12
 شود. هاي تخریب پرداخت می مازاد بر آن، از ردیفمتر مربع قابل اعمال بوده و  سانتی 100، تا سطح مقطع حداکثر 010212

  پرداخت  مربوط  هاي از ردیف  ، جداگانه لوله  و جنس  نوع نظر از توکار، صرف  فاضالب  هاي لوله  با برچیدن  در ارتباط  هاي کاري  کنده .13
 شود. می
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 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 شود. می  پرداخت  شده  چیده  مصالح  ظاهري  حجم  مشاور، بر حسب  دستور کار مهندس  ، در صورت010408  ردیف  بهاي .14
 ، هزینه کندن بتن زیر و اطراف جدول منظور نشده است. 010515بهاي ردیف در  .15
 شود. نمی  آسفالت  از ضخامت  قسمتیو یا کندن   تخریب  عملیات  ، شامل آسفالتو کندن   تخریب  هاي ردیف .16
، کندن آسفالت به صورت پراکنده و ناپیوسته است که با کمپرسور یا وسایل 010903ي در ردیف . منظور از کندن آسفالت براي لکه گیر17

 شود. مشابه انجام می
 ، تخریب تمام آسفالت در مسیر براي تجدید آسفالت است.010909. منظور از تخریب کلی آسفالت در ردیف 18
 یا بخشی از ضخامت آسفالت به صورت پیوسته و غیر پراکنده است.، تراشیدن تمام 010911. منظور از تراشیدن آسفالت در ردیف 19
 باشد. ، تراش آسفالت در یک مسیر به صورت غیر پیوسته و پراکنده می010915. منظور از تراش آسفالت براي لکه گیري در ردیف 20
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 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩۶پایه رشته ابنیه سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٨٠  
های پوشیده شده از بوته و خارج کردن  بوته کنی در زمین

 های آن از محل عملیات. ریشه
٠١٠١٠١ 

  

 اصله ٩,٧٣٠

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

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

 به خارج محل عملیات.

٠١٠١٠٢ 

  

 اصله ۶۶٠,٧

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

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

٠١٠١١١ 

  
 اصله ٣٨,٠٠٠

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

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١٢ 

  
 اصله ١٢۵,۵٠٠

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

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١٣ 

  
 اصله ٢٠١,٠٠٠

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

 متر باشد. سانتی

٠١٠١١۴ 

  
 اصله ٢٢,٣٠٠

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

 تناسب محاسبه میشود).

٠١٠١١۵ 

  
 اصله 

 ٣٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد. سانتی

٠١٠١٢١ 

  
 اصله 

تا  ٣٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانتی ۶٠

٠١٠١٢٢ 

  
 اصله 

تا  ۶٠جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانتی ١٠٠

٠١٠١٢٣ 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورتی که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد.  سانتی ١٠٠

٠١٠١٢۴ 

 مترطول ١٩٨,٠٠٠  
سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع 

 مترمربع. ٠٫٠٠۵سطح مقطع تا   مالت، به
٠١٠٢٠١ 
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 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩۶پایه رشته ابنیه سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٠٠٠,٣۵۵  
سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع 

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

 مترطول ٠٠٠,٨٢۶  
سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوکی با هر نوع 

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

 مترطول ۴۴٣,٠٠٠  
سطح  سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتنی و بتن مسلح، به 

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

  
 مترطول ١,١١٠,٠٠٠

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

 گردها. میل

٠١٠٢٠۵ 

  
 مترطول ١,٣۴٣,٠٠٠

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتنی و بتن مسلح، به سطح 
مترمربع به انضمام بریدن  ٠٫١۵تا  ٠٫٠۵مقطع بیش از 

 گردها. میل

٠١٠٢٠۶ 

 مترطول ٣٧,١٠٠  
 ٢٠ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع 

 متر مربع، در سطوح بنایی غیربتنی. سانتی
٠١٠٢٠٧ 

 مترطول ۶٧,٢٠٠  
ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع بیش 

 متر مربع، در سطوح بنایی غیر بتنی. سانتی ۴٠تا  ٢٠از 
٠١٠٢٠٨ 

  
 مترطول ٢,٠٨٠

متر  ، به ازای هر یک سانتی٠١٠٢٠٨بها به ردیف  اضافه
مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر 

 متر مربع. سانتی ١٠٠

٠١٠٢٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,١٨٨  
 ٢٠ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع 

 متر مربع، در سطوح بتنی. سانتی
٠١٠٢١٠ 

 مترطول ۵٠٠,٢۴٧  
شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع بیش  ایجاد

 متر مربع، در سطوح بتنی. سانتی ۴٠تا  ٢٠از 
٠١٠٢١١ 

  
 مترطول ١١,٠٠٠

متر  ، به ازای هر یک سانتی٠١٠٢١١بها به ردیف  اضافه
مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر 

 متر مربع. سانتی ١٠٠

٠١٠٢١٢ 

 مترمربع ٢٧٨,٠٠٠  
ای، شامل  های خشتی، گلی و چینه تخریب کلی ساختمان
 تمام عملیات تخریب.

٠١٠٣٠١ 

 مترمربع ٣١۵,۵٠٠  
های آجری، سنگی و بلوکی با  تخریب کلی ساختمان

 های مختلف، شامل تمام عملیات تخریب. مالت
٠١٠٣٠٢ 

 ٠١٠۴٠١ باغی).های گلی (چینه  های خشتی یا چینه تخریب بنایی مترمکعب ٨٧,٠٠٠  

 مترمکعب ١۴٩,٠٠٠  
های آجری، بلوکی و سنگی که با مالت ماسه  تخریب بنایی

 سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.
٠١٠۴٠٢ 
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 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩۶پایه رشته ابنیه سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۵٠٠,١٢٧  
های آجری، بلوکی و سنگی که با مالت گل  تخریب بنایی

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

 مترمکعب ٠٠٠,١٠۶  
  تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به

 های مربوط. هرضخامت، با برداشتن تیرآهن
٠١٠۴٠۴ 

 ٠١٠۴٠۵ تخریب انواع بتن غیرمسلح، با هر عیار سیمان. مترمکعب ١,٢٩٩,٠٠٠  

 ٠١٠۴٠۶ گرد. تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میل مترمکعب ١,٨٧٠,٠٠٠  

 ٠١٠۴٠٧ تخریب شفته با هرعیار. مترمکعب ٢٩٧,٠٠٠  

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٩٣

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

 مصالح چیده شده.

٠١٠۴٠٨ 

 مترطول ۴٠٠,٩٠  
هر عرض و   برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه دار، به

 ارتفاع.
٠١٠۵٠١ 

 ٠١٠۵٠٢ برچیدن فرش کف آجری یا موزاییکی با هر نوع مالت. مترمربع ٢٨,٠٠٠  

 مترمربع ۴٠٠,۵٣  
ها، یا فرش کف، یا دیوار که با سنگ  برچیدن سنگ پله

 اند همراه با مالت مربوط. پالک اجرا شده
٠١٠۵٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,۴۶  
قلوه، همراه با های ریشه دار یا  برچیدن فرش کف از سنگ

 مالت مربوط.
٠١٠۵٠۴ 

 مترمربع ۴٨,٢٠٠  
برچیدن سرامیک یا کاشی لعابی با مالت مربوط و تراشیدن 

 مالت باقی مانده روی دیوار یا کف.
٠١٠۵٠۵ 

 ٠١٠۵٠۶ هر ضخامت. گل پشت بام به  تراشیدن کاه مترمربع ١٧,٢٠٠  

 مترمربع ١٨,٩٠٠  
ها همراه با اندود گچ  سقفگل دیوارها یا  تراشیدن اندود کاه

 هر ضخامت. روی آن، به 
٠١٠۵٠٧ 

 مترمربع ٣٨,٧٠٠  
ها همراه با  تراشیدن اندود گچ و خاک دیوارها یا سقف

 هر ضخامت. اندود گچ روی آن، به 
٠١٠۵٠٨ 

 مترمربع ۵٠٠,١٠٧  
  تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، یا باتارد، یا ماسه آهک، به

 هر ضخامت.
٠١٠۵٠٩ 

 مترمربع ٢۴,۵٠٠  
درآوردن بند کهنه گچی، یا گچ و خاکستر و خاک و مانند 

 آن، و پاک کردن درزها برحسب سطح دیوار.
٠١٠۵١٠ 

  
 مترمربع ١٠٠,٣۶

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

 دیوار.

٠١٠۵١١ 

 
 

 

١١  
 

 



 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩۶پایه رشته ابنیه سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٢۶٨,٠٠٠  
هایی که با تیر چوبی و حصیر و توفال  برچیدن سقف اطاق

 و کاه گل پوشیده شده است.
٠١٠۵١٢ 

 ٠١٠۵١٣ برچیدن هر نوع سفال بام. مترمربع ١٧,٨٠٠  

 مترمربع ٧٠٠,١۵  
کاری، اعم از قیرگونی، مشمع قیراندود و یا  برچیدن عایق

 مشابه آن، هر چند ال که باشد.
٠١٠۵١۴ 

 ٠١٠۵١۵ های بتنی پیش ساخته. برچیدن (تخریب) جدول مترطول ۵٣,٣٠٠  

 ٠١٠۶٠١ برچیدن تخته زیر شیروانی یا توفال سقف. مترمربع ٢٣,٧٠٠  

 مترمربع ۵٠٠,١٣٨  
برچیدن الپه چوبی به طور کامل، بر حسب سطح تصویر 

 افقی سقف.
٠١٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ١۵٨,٠٠٠

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

 برداشته شده.

٠١٠۶٠٣ 

 ٠١٠۶٠۴ برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهار چوب مربوط. عدد ٨۴,۴٠٠  

 ٠١٠۶٠۵ برچیدن پاراوان چوبی یا فلزی. مترمربع ٧١,٨٠٠  

 عدد ۶٠٠,٢٢  
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 درهای فلزی، همراه با قاب مربوط. عدد ۵٠٠,١١٩  

  

 مترمربع ٣۵,۶٠٠

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

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

٠١٠٧٠٢ 

 مترمربع ٣٧,٧٠٠  
دار آزبست سیمان،  های صاف یا موج برچیدن ورق

 برحسب سطح برچیده شده.
٠١٠٧٠۴ 

  
 کیلوگرم ۴۵٠,٢

برچیدن هر نوع اسکلت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و 
مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و ورق و 

 های فلزی، با هرگونه اتصال. پروفیلسایر 

٠١٠٧٠۵ 

 مترطول ۵٣,٨٠٠  
برچیدن هر نوع فنس از توری سیمی یا سیم خاردار، با 

 های مربوط. پایه
٠١٠٧٠۶ 

 دستگاه ٨۴,۴٠٠  
برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت 

 فرنگی، دوش یا فالش تانک.
٠١٠٨٠١ 

 ٠١٠٨٠٢ مستراح شرقی و وان حمام.برچیدن  دستگاه ٨٠,٧٠٠  

 ٠١٠٨٠٣ اینچ. ٢برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا  مترطول ١٩,٢٠٠  
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 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩۶پایه رشته ابنیه سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠١٠٨٠۴ اینچ. ٢برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا  مترطول ٢٢,٣٠٠  

 ٠١٠٨٠۵ اینچ. ٢بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از  مترطول ٣٠,٩٠٠  

 ٠١٠٨٠۶ اینچ. ٢برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از  مترطول ٣۵,۵٠٠  

 ٠١٠٨٠٧ های آزبست سیمان یا چدنی فاضالب. برچیدن لوله مترطول ٨٨,٨٠٠  

  
 مترطول ١,٨٣٠

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

 شوند). میرشته محسوب 

٠١٠٨٠٨ 

 عدد ٢٨,١٠٠  
های سقفی و پنکه سقفی، یا کارهای  برچیدن هر نوع چراغ

 مشابه آن.
٠١٠٨٠٩ 

 عدد ١۶,۶٠٠  
برچیدن هر نوع کلید و پریز معمولی و کارهای مشابه، توکار 

 یا روکار.
٠١٠٨١٠ 

 ٠١٠٨١١ برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. مترطول ٨٧٠,۴  

 ٠١٠٩٠١ متر. سانتی ٣هر ضخامت تا  کندن آسفالت پشت بام به  مترمربع ۴٧,٩٠٠  

  
 مترمربع ٨٠٠,١۴

متر  ، به ازای هر سانتی٠١٠٩٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
متر  متر (کسر سانتی سانتی ٣اضافه ضخامت نسبت به مازاد 

 شود). به تناسب محاسبه می

٠١٠٩٠٢ 

 مترمربع ۶٨,٠٠٠  
ها برای لکه گیری به  ها و خیابان جادهکندن آسفالت 

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

  
 مترمربع ١۴,۵٠٠

متر  ، به ازای هر سانتی٠١٠٩٠٣بها نسبت به ردیف  اضافه
متر  متر (کسر سانتی سانتی ۵اضافه ضخامت نسبت به مازاد 

 شود). به تناسب محاسبه می

٠١٠٩٠۴ 

  
 مترطول ٣٢,٣٠٠

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

 ماشین شیار زن.

٠١٠٩٠۵ 

  
 مترطول ٢,٨٨٠

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

 شود). محاسبه میتناسب 

٠١٠٩٠۶ 

 مترطول ١١,٠٠٠  
متر (اندازه گیری  سانتی ٧برش آسفالت با کاتر به عمق تا  

 برحسب طول هر خط برش).
٠١٠٩٠٧ 

  
 مترطول ١,٣۶٠

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

 شود). به تناسب محاسبه می  متر (کسر سانتی هر خط برش

٠١٠٩٠٨ 
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 فصل اول. عملیات تخریب
 ١٣٩۶پایه رشته ابنیه سال  فهرست بهای واحد

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٢٢,٩٠٠  
تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا 

 متر. سانتی ۵
٠١٠٩٠٩ 

  
 مترمربع ١٧٠,۴

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

 شود). تناسب محاسبه می

٠١٠٩١٠ 

 مترمربع ٠٠٠,٣۴  
تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 

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

  
 مترمربع ١۴٠,۶

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

 شود). محاسبه می

٠١٠٩١٢ 

  
 مترمربع ۴,۴٣٠

تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر 
متر) با وسایل مکانیکی مانند کمپرسور یا بیل مکانیکی، ١٫۵

 متر و برداشتن آن. سانتی ٧به ضخامت تا 

٠١٠٩١٣ 

  
 مترمربع ١,٧۴٠

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

 شود). محاسبه می

٠١٠٩١۴ 

  
 مترمربع ١٠,٢٠٠

در صورتی که از ماشین  ٠١٠٩١١بها به ردیف  اضافه
گیری غیر پیوسته و  مخصوص آسفالت تراش برای لکه

 پراکنده استفاده شود.

٠١٠٩١۵ 
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  با دست  خاکی  . عملیات دوم  فصل

 
  مقدمه

 
  هاي محدودیت، یا  خاکی  عملیات  حجم  کمی  به علت  که  شود. در مواردي  انجام  ماشین  ، باید به وسیله به طور معمول  خاکی  عملیات .1

،  فصل  این  هاي از ردیف  کارها با استفاده  نوع  این  برآورد، اقالم  تهیه  ناپذیر باشد، هنگام اجتناب  با دست  خاکی  عملیات  اجرا، انجام  محل
  هاي با قیمت  یافته  افزایش مقادیر  بیشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از میزان  با دست  خاکی  عملیات  حجم  که  شود. در صورتی برآورد می

 . تنها با تایید کارفرما مجاز است  فصل  این
(غیر   دستی  موتوري  ها و ویبراتورهاي یا غلطک  دستی  با وسایل  که  کوبیدن  شود و عملیات  بر انجام دج  به وسیله  که  خاکی  عملیات .2

 شود. می  وبمحس  دستی  خاکی  ) اجرا شود نیز، عملیات خودرو یا کششی
تغییر   شود و از بابت می  ها محاسبه مجلس ، دستور کار و صورت و مشخصات  نقشه  طبق  کار اجرا شده  ، بر اساس خاکی  عملیات  حجم .3

 نخواهد آمد.  به عمل  پرداختی  گونه هیچ  مصالح  یا کوبیدن  ، تورم از نشست  ناشی  حجم
 شوند: می  بندي زیر طبقه  تصور  به ها زمین  انواع در این فصل.4
مقدور   به سهولت  عملیات  انجام  فرو رود که  به حدي  خود، در آن  طبیعی  کار با وزن  عامل  هستند که  هایی ، زمین لجنی  هاي زمین .1ـ4

 نباشد.
 باشند.  برداشت  قابل  بیل با  هستند که  هایی ، زمین نرم  هاي زمین .2ـ4
 شوند.  بر کنده یا دج  با کلنگ  هستند که  هایی زمین ، سخت  هاي زمین .3ـ4
  در آن  که  هایی نیاز باشد، زمین  یا مواد منفجره  سنگبري  بادي  هاي ها چکش آن  کندن  براي  هستند که  هایی ، زمین سنگی  هاي زمین .4ـ4

  باشد، زمین  وجود داشته  و ماسه  شن  یا مخلوط  با خاك  توأم ) است  جابجایی  قابل  دستی  با وسایل  که  هایی (سنگ  سنگ  معمولی  قطعات
 شوند. نمی  تلقی  سنگی

 شود. می  کارفرما تعیین  مشاور و تصویب  با تایید مهندس  زمین  بندي طبقه .5
 گود خواهد بود.  شوند، تراز کف می  گود کنده  داخل  که  هایی ، در پی عمق  محاسبه  مالك .6
برخورد شود   سنگ  بزرگ  قطعات  ، به غیر سنگی  هاي در زمین  و حفر چاه  کنی ، کانال ، گودبرداري کنی ، پی در خاکبرداري  که  يدر موارد .7
  شکسته  که  هایی سنگ  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خرد کردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس  به تشخیص  که
 شود. منظور می  سنگی  داريشوند، خاکبر می
  هاي در نقشه  که  است  الزم  سازي  و پی  کنی پی گود یا  دیواره  بین  اي دیوارها، فاصله  ها و احداث سازي پی  اجراي  براي  که  در مواردي .8

  کنی یا پی  و به ابعاد گودبرداري  اور تعیینمش  و تایید مهندس  کار، با تشخیص  درحد نیاز اجراي  فاصله  ، این است  نشده  بینی  پیش  اجرایی
شود.   کوبیده  لزوم  مشاور پر شود و در صورت  مهندس  مورد قبول  باید با مصالح  عملیات  ، بعد از اتمام اضافی  فاصله  شود. این می  اضافه
 شود. می  پرداخت  مربوط  هاي ردیف  طبق  یاد شده  عملیات  بهاي

شود،   و دستور کارها انجام  اجرایی  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  ، بیش کنی و کانال  گودبرداري ، کنی ، پی خاکبرداري  چنانچه .9
و   پیمانکار است  ، به عهده آن  کوبیدن  لزوم  و در صورت ،مشاور  مهندس  قبول  قابل  و باکیفیت  با مصالح  اضافی  هاي مجدد قسمت  پرکردن

 نخواهد شد.  پرداخت  وجهی  بابت  این زا
  خاکبرداري  مجاور محل  هاي ساختمان  حفاظت  براي  موقت  به صورت  که  مشابه  و عملیات  گذاري ، تخته بست چوب  اجراي  هزینه .10

 . نخواهد گرفت  صورت  بابت  این از  و پرداختی  پیمانکار است  کار، به عهده  از اتمام  ها پس آن  ، برچیدن گیرد و همچنین می  صورت
مطابق  استحفاظی  عملیات  و انجام  ایمنی  منظور تامین به  الزم  اقدام  نوع هر  به انجام  ، پیمانکار ملزم در سنگ  خاکی  در عملیات .11

 . نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این  اضافی  و پرداخت  است  ها و مقررات مربوط دستورالعمل
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 نخواهد شد.  پرداخت  اي گیرد، هزینه می  صورت  دستی  یا سایر وسایل  دستی  با تلمبه  آبکشی  که  مواردي  يبرا .12
  محاسبه  ها، مبناي تعدد کوره  و در صورت  هاست از کوره  هر یک  تا انتهاي  چاه  دهانه  ، فاصله کنی چاه  هاي در ردیف  منظور از عمق .13

و   ، محاسبه ها به طور جداگانه از کوره  هر یک  و براي  ، است میله  عمق  ها به عالوه از کوره  هر یک  متر، طول 20از   بیش  عمق  بهاي  اضافه
 منظور خواهد شد.

 : زیر است  به شرح  خاك  حمل  هزینه  پرداخت  نحوه .14
  حمل  که  خاکی  یا خاکریزها، حجم  کارگاه  به خارج  کنی کانالو   ، گودبرداري کنی ، پی از خاکبرداري  حاصل  هاي خاك  در مورد حمل .1ـ14
  و پرداخت  ها منظور شده ، در قیمت یا تورم  حجم  به افزایش  مربوط  هاي شود و هزینه می  محاسبه  شده  کنده  محل  هاي اندازه  شود، طبق می

  این  مصرف  شوند، عدم  ، باید در خاکریزها مصرف شده از موارد یاد  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد. تمام  به عمل  بابت  از این  دیگري
  ، اجرایی مجلس صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب  به پیشنهاد مهندس  ، منوط کارگاه  ها به خارج آن  ها در خاکریزها یا حمل خاك
 . است

شود، برابر  می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  مصرف  ) براي کارگاه  خارجیا   (داخل  قرضه  از محل  شده  تهیه  هاي در مورد خاك .2ـ14
 شود. می  در نظر گرفته  مصرف  محل  هاي اندازه  حجم

مواد،   از نظر نوع  یکسان  در شرایط  کنی یا کانال  ، گودبرداري کنی ، پی خاکبرداري  در خاکریز از محل  مصرفی  هاي در مورد خاك .3ـ14
 خواهد بود.  حمل  بهاي  و پرداخت  محاسبه  ، مالك خاکریز و خاکبرداري  مرکز ثقل  بین  فاصله  رینکوتاهت

جابجا   کارگاه  شوند، یا داخل می  حمل  کارگاه  خارج  به  که  ها و مواد زایدي خاك  ، براي فصل  در این  شده  درج  حمل  هاي ردیف .15
  . ولی نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی  ) و بارگیري (دپوکردن  انباشتن  دیگر، براي  د. به  عبارتشو بار منظور می  شوند، تنها یک می

دستور   مشاور طبق  با پیشنهاد مهندس  اضافی  و بارگیري  ناپذیر باشد، حمل  مجدد اجتناب  کار، حمل  و موقعیت  ضرورت  بر حسب  چنانچه
 . است  پرداخت  قابل  مربوط  هاي باشد، از ردیف  د کارفرما رسیدهبه تایی  که  اي جلسه  کار و صورت

 . نیست  پرداخت  متر قابل 100از   بیش در هر صورت ، دستی  با وسایل  حمل  بهاي .16
 . است  شده  در نظر گرفته  نفوذي  فاضالب  چاه  ، براي حفر چاه  هاي ردیف .17
به   توان نباشد، می  پروکتور استاندارد فراهم  به روش  آزمایش  انجام  براي  الزم  تجهیزات  هرگاه، 020602و  020601  هاي در ردیف .18

 به کار برد.  آشتو اصالحی  درصد به روش 90  پروکتور استاندارد، تراکم  درصد به روش 95  تراکم  جاي
با   و حمل  بارگیري  عملیات  بر اساس  آن  شود هزینه  انجام  امیوندر ک  با دست  برداري از خاك  و مواد حاصل  خاك  بارگیري  چنانچه .19

 شود. می  پرداخت  ماشین
شود. استفاده می 20/1هاي حفر چاه این فصل با اعمال ضریب  شمع به هر قطر، با وسایل دستی، از ردیفهزینه حفاري محل  .20
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١۴٧,٠٠٠  
لجن برداری، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن، تا 

 ها. متری و تخلیه آن ۵٠فاصله 
٠٢٠١٠١ 

  
 مترمکعب ۶۴,۶٠٠

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

 های مربوط.  محل

٠٢٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ١۴٧,٠٠٠

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

 های مربوط. کنارمحل

٠٢٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ۴١٩,٠٠٠,١

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

 های مربوط.   محل

٠٢٠١٠۴ 

  

 مترمکعب ۵٢,١٠٠

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

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

٠٢٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ١٢٩,٠٠٠

، در صورتی ٠٢٠١٠۴تا  ٠٢٠١٠٢های   بها به ردیف اضافه
پایین تراز سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و  که عملیات

برای آبکشی حین انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوری 
 ضروری باشد.

٠٢٠٢٠٢ 

  

 مترمکعب ۶٩٩,٠٠٠

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

٠٢٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ٣٠٠,٩۴

، هرگاه عمق چاه بیش ٠٢٠٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 ٢٠متر اول مازاد بر ۵متر باشد، برای حجم واقع در  ٢٠از

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

 های بیشتر.  برای عمق

٠٢٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١۴۴

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیرلجنی، 
متر و تخلیه آن در  ۵٠و حمل با هر نوع وسیله دستی تا 

 مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.

٠٢٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٠٠

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

 شود. محاسبه می

٠٢٠۴٠٢ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,۵  
ها،   تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی

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

 مترمکعب ۵٠٠,٧٢  
ماسه، برحسب حجم مواد سرند سرند کردن خاک، شن یا 

 و مصرف شده در محل.
٠٢٠۵٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,٢۴٨  
تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی 

 به هر ضخامت.
٠٢٠۵٠٣ 

  

 مترمکعب ٣٨,٧٠٠

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

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

٠٢٠۵٠۴ 

  
 مترمکعب ٣٧,٧٠٠

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

 ها.  ها، گودها و کانال  از پی

٠٢٠۵٠۵ 

  
 مترمربع ٧,٧٨٠

و کوبیدن سطوح خاک برداری شده یا سطح  آب پاشی
روش پروکتور   درصد به ٩۵زمین طبیعی، با تراکم 

 استاندارد.

٠٢٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ۴٠٠,٧٣

های پخش شده در قشرهای   آب پاشی و کوبیدن خاک
روش پروکتور   درصد به ٩۵متر، با تراکم  سانتی ١۵حداکثر 

 استاندارد.

٠٢٠۶٠٢ 
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل

 
  مقدمه

 
  تغییر حجم  شود و از بابت می  ها، محاسبه مجلس صورتها، دستور کارها و  نقشه  طبق  کار اجرا شده  ، بر اساس خاکی  عملیات  حجم .1

 نخواهد آمد.  به عمل  اي جداگانه  پرداخت  گونه ، هیچ یا کوبیدن  ، تورم از نشست  ناشی
  نیاز به پله  که  بستر خاکریز (در مواردي  هاي موجود یا سراشیب  خاکریزهاي  شیروانی  ها روي پله  از احداث  ناشی  خاکی  عملیات  حجم .2

 شد. خواهد  و پرداخت  محاسبه  اجرایی  هاي نقشه  مشاور و تایید کارفرما، مطابق  دارد)، با پیشنهاد مهندس
در   یا صعوبت  و وجود محدودیت  در خاکبرداري  سازي ، مانند پروفیل بها یا اضافه بهایی  گونه ، هیچ فصل  واحد این  هاي قیمت  به .3

 گیرد. نمی  )، تعلق است  یاد شده  به صراحت  که  آنچه  ه استثناي(ب  خاکی  عملیات
 شوند: می  بندي زیر طبقه  ها، به صورت زمین  انواعدر این فصل  .4
 اشد.مقدور نب  کار به  سهولت  انجام  فرو رود که  در آن  خود به حدي  طبیعی  کار با وزن  وسایل  هستند که  هایی ، زمین لجنی  هاي زمین .1ـ4
  استفاده  ، بدون مشابه  یا وسایل  اسب  قوه 150  بولدوزر تا قدرت  ها، به وسیله در آن  عملیات  انجام  هستند که  هایی ، زمین نرم  هاي زمین .2ـ4

 . است  از ریپر عملی
  ، با استفاده مشابه  یا وسایل  اسب  قوه 300  رتبولدوزر تا قد  ها، به وسیله در آن  عملیات  انجام  هستند که  هایی ، زمین سخت  هاي زمین .3ـ4

 . است  از ریپر عملی
  آالت از ماشین  باشد، یا استفاده  ضروري  مواد سوزا و منفجره  ها، مصرف آن  کندن  براي  هستند که  هایی ، زمین سنگی  هاي زمین .4ـ4

 باشد.  ، الزامی اسب  قوه 300از   بیش  ، مانند بولدوزر با قدرت سنگین
 شود. می  کارفرما انجام  مشاور و تصویب  با تایید مهندس  زمین  بندي طبقه .5
، بر  آن  و هزینه  کارفرما انجام  با تصویب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور کار مهندس  متر، طبق سانتی 10در حد   نباتی  هاي خاك  برداشت .6

 شود. می  پرداخت،  نرم  در زمین  خاکبرداري  ردیف  اساس
، و  ماشین  عملیات  شعاع  محدودیت  شود، به علت  ، در گود انجام آن  مشابه  با بولدوزر یا وسیله یا گودبرداري  خاکبرداري  که  در مواردي .7

  محلی شود. گود به می  ، پرداخت030402 و 030401  هاي ردیف  بهاي  گود، اضافه  به خارج  از خاکبرداري  مواد حاصل  انتقال  صعوبت
  آن  متوسط  و عمق  قرار گرفته  طبیعی  تر از تراز زمین پایین  جهت  ، از همه نهایی  به رقوم  و رسیدن  از خاکبرداري  پس  شود که می  القطا

 متر نباشد. سانتی 60کمتر از 
از   مورد با استفاده  شوند، بر حسب  ، کنده آن  مشابه  وسیله یا  مکانیکی  باید با بیلبه علت محدودیت فضاي کار   که  هایی کانال و ها پی .8

 شوند. ، برآورد می030503تا  030501  هاي ردیف
 منظور شده است.  030504.  هزینه وسیله مناسب براي عملکرد چکش هیدرولیکی، مانند بیل مکانیکی، در بهاي ردیف 9
  هاي در نقشه  باشد که  مالز  سازي و پی  کنی گود یا پی  دیواره  بین  اي دیوارها، فاصله  احداثو   سازي پی  اجراي  براي  که  در مواردي .10

  کنی یا پی  و به ابعاد گودبرداري  مشاور تعیین  و تایید مهندس  کار، با تشخیص  در حد نیاز اجراي  فاصله  ، این است  نشده  بینی پیش اجرایی
  و بهاي  شده  کوبیده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  مورد قبول  باید با مصالح  عملیات  ، بعد از اتمام ضافیا  فاصله  این شود. می  اضافه

 شود.  پرداخت  مربوط  هاي ردیف  طبق  آن
مجدد و   شود، پر کردن  ا انجامو دستور کاره  اجرایی  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بیش  کنی و کانال  کنی ، پی خاکبرداري  چنانچه .11

  وجهی  بابت  و از این  پیمانکار است  مشاور، به عهده  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  با مصالح  اضافی  هاي قسمت  کوبیدن  لزوم  در صورت
 نخواهد شد.  پرداخت
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 : زیر است  ، به شرح خاك  حمل  هزینه  پرداخت  نحوه .12
  حمل  که  خاکی  یا خاکریزها، حجم  کارگاه  به خارج  کنی و کانال  ، گودبرداري کنی ، پی از خاکبرداري  حاصل  هاي كخا  در مورد حمل .1ـ12
و   است  ها منظور شده ، در قیمت یا تورم  حجم  به افزایش  مربوط  هاي شود و هزینه می  محاسبه  شده  کنده  محل  هاي اندازه  شود، طبق می

  مصرف  عدم .شوند  ، باید در خاکریزها مصرف از موارد یاد شده  حاصل  هاي خاك  نخواهد آمد. تمام  به عمل  بابت  از این  دیگري  پرداخت
  مجلس صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب  به پیشنهاد مهندس  ، منوط کارگاه  ها به خارج آن  ها در خاکریزها یا حمل خاك  این

 . است  اجرایی
  شود، برابر حجم می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  ) براي کارگاه  یا خارج  (داخل  قرضه  از محل  شده  تهیه  هاي در مورد خاك .2ـ12

هاي خاکبرداري در این  هاي ردیف شود. هزینه تهیه خاك از محل قرضه از قیمت پس از کوبیدن در نظر گرفته می  مصرف  محل  هاي اندازه
 گیرد. شود. براي برداشتن خاك رویه نامناسب پرداختی صورت نمی ه میفصل استفاد

مواد،   از نظر نوع  یکسان  در شرایط  کنی یا کانال  ، گودبرداري کنی ، پی خاکبرداري  در خاکریز از محل  مصرفی  هاي در مورد خاك .3ـ12
 خواهد بود.  حمل  بهاي  و پرداخت  بهمحاس  ، مالك خاکریز و خاکبرداري  مرکز ثقل  بین  فاصله  کوتاهترین

جابجا   کارگاه  شود یا در داخل می  حمل  کارگاه  به خارج  ها و مواد زاید که خاك  ، براي فصل  در این  شده  درج  حمل  هاي ردیف .13
نخواهد   صورت  مجدد پرداختی  راندازيو با  )، بارگیري (دپو کردن  انباشتن  دیگر براي  شود. به عبارت می  بار پرداخت  شود، تنها یک می

  با پیشنهاد مهندس  اضافی  و حمل  ناپذیر باشد، بارگیري  مجدد اجتناب  کار، حمل  و موقعیت  ضرورت  بر حسب  چنانچه  . ولی گرفت
 شود. می  پرداخت  مربوط  هاي ، از ردیف اجرایی  مجلس صورت  کارفرما، بر اساس  مشاور و تصویب

 85  شود، براي  متر برداشته سانتی 15بستر خاکریز تا   نباتی  خاك  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  جانشین  خاك  ضخامت .14
 95  متر و براي سانتی 5،  و اصالحیتشآ  به روش  درصد کوبیدگی 90  متر، براي سانتی 3، برابر  و اصالحیتشآ  به روش  درصد کوبیدگی

شود. مازاد بر اعداد  می  ، پرداخت شده  برداشت  هاي بر پروفیل  و اضافه  متر تعیین سانتی 7،  و اصالحیتشآ  و بیشتر به روش  دگیدرصد کوبی
 60متر باشد،  سانتی 15از بستر خاکریز بیشتر از   شده  برداشته  نباتی  گیرد. اگر خاك نمی  صورت  پرداختی  موردي  ، در هیچ شده  تعیین
 شود. می  محاسبه  پیشگفته  هاي اندازه درصد

به   ، کسر بهایی030904تا  030901  هاي به ردیف  متر باشد، نسبت سانتی 15بیشتر از   خاکریزي  قشرهاي  ضخامت  که  در صورتی .15
 25  خاکریزي  شرهايق  درصد، اگر ضخامت 10شود،   متر تعیین سانتی 20  خاکریزي  قشرهاي  شود: اگر ضخامت زیر منظور می  شرح

  خاکریزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 30شود،   متر تعیین سانتی 30  خاکریزي  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 20شود،   متر تعیین سانتی
 . مربوط  درصد ردیف 40شود،   متر تعیین سانتی 30از   بیش
  مهندس  بستر، توسط  به منظور تحکیم  مصالح  و جایگزینی  برداشت  نو میزا  اجرا، نوع  مورد، نحوه  ، بر حسب لجنی  هاي در زمین .16

مشاور   بستر با حضور مهندس  از تحکیم  ، پس یاد شده  اجرایی  شود. عملیات می  کارفرما به اجرا گذاشته  از تصویب  مشاور پیشنهاد و پس
 گیرد. قرار می  پرداخت  از تایید کارفرما، مالك  و پس  شده  مجلس و پیمانکار صورت

 . است  شده  بینی ها پیش ، در قیمت خاکی  عملیات  مصرفی  آب  و حمل  تهیه  بهاي .17
  تصویب  ، در صورت030404و  030403  هاي ردیف  متر، موضوع 50متر تا  20از   بیش  به فاصله  از خاکبرداري  مواد حاصل  حمل .18

  جلسه  صورت  از تنظیم  ، پس یاد شده  هاي از ردیف  هر یک  بهاي  شود و اضافه می  مشاور انجام  دستور کار مهندس  کارفرما، بر اساس
 . نیست  پرداخت  ، قابل030404و  030403  هاي ، ردیف030701  ردیف  با پرداخت .شود می  پرداخت  اجرایی

هاي  هاي شنی و یا ساخته نشده انجام شود، به ردیف ، در راه030705تا  030703هاي  موضوع ردیف  خاك  حمل  که  . در صورتی19
 شود. اعمال می 30/1و  15/1هاي  هاي آسفالتی، به ترتیب ضریب حمل مصالح در راه

  جلسه صورت  تنظیم  مستلزم  آن  و پرداخت  اجراست  مشاور قابل  ، با دستور کار مهندس031005و  031004، 031002  هاي ردیف .20
 . مشاور است  هندس، با م آن  انجام
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  تهیه  گیرد، هنگام می  تعلق  و مانند آن  از استخراج  قبل  ، ارزش عوارض  به عنوان  هایی ، هزینه بادي  ماسه  برداشت  براي  که  هایی در محل .21

  این  بینی پیش  عدم  شود. در صورت میمنظور   یاد شده  هزینه  جبران  ، براي031101  اضافه بها به ردیف  به صورت  داري ستاره  برآورد، ردیف
  پیمانکار، عوارض  پیشنهاد قیمت  ارائه  بعد از تاریخ  نخواهد شد، چنانچه  انجام 031101  بر ردیف  عالوه  پرداختی  اضافه بها، هیچگونه

 شود. می  ارفرما پرداختمشاور و ک  از تایید مهندس  پس  مربوط  هاي یابد، هزینه  افزایش  آن  شود یا میزان  جدید وضع
در   شده  مصرف  دینامیت  مقدار کیلوگرم  تقسیم  ، از حاصل030201  از ردیف  پرداخت  قابل  سنگی  خاکبرداري  حجمحداکثر  .22

و در  ،یدآ می  دست  به 25/0عدد   باشد) به  رسیده  ذیربط  مسئوالن  امضاي  به  که  مصرف  جلسه  صورت  (طبق  سنگی  هاي خاکبرداري
 550گرم،  300آنفو،  به ترتیب معادل  -صورت استفاده از هرکیلوگرم پودر آنفو، پودر آذر، اموالیت کارتریجی، بوستر پنتولیتی و آل 

، و شود  پرداخت 030105   مذکور، باید از ردیف  مازاد بر حجم شود. گرم دینامیت محاسبه می 700گرم و  1800گرم،   1000گرم، 
) با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذکور، بیشتر از 030201ه حجم محاسبه شده براي خاکبرداري سنگی (ردیف ک درصورتی

 حجم ترانشه سنگی طبق نقشه و پروفیل باشد، حجم خاکبرداري سنگی طبق نقشه و پروفیل مالك عمل خواهد بود.
با تاسیسات خاص، امکان انفجار به صورت معمول وجود نداشته در صورتی که به دلیل مجاورت بخشی از عملیات خاکبرداري  .23

باشد و طبق دستور مهندس مشاور و تایید کارفرما الزم باشد که انفجار با محدودیت (انفجار آرام) انجام شود، براي آن حجم از عملیات 
 شود. ، اضافه می030201درصد به بهاي ردیف  30
اي باشد که طبق تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما،  نگ با مواد انفجاري، شرایط به گونهچنانچه در عملیات خاکبرداري در س .24

 نتوان از مواد انفجاري براي خاکبرداري استفاده نمود و اجباراً از چکش هیدرولیکی استفاده شود، براي آن بخش از عملیات که الزاماً از
 شود. پرداخت می 030202چکش هیدرولیکی استفاده شده، بهاي آن از ردیف 

هاي مهار تنیده یا ناتنیده براي پایدارسازي دیواره  زنی به منظور اجراي عملیات مهار به روش چال 031202و  031201هاي  . ردیف25
 رود. خاکی به کار می

چال با تایید مهندس مشاور در . در صورت نیاز به استفاده از لوله جدار یا عملیات تزریق و حفاري مجدد براي مقابله با ریزش دیواره 26
یا  031201هاي  درصد حسب مورد به ردیف 50درصد و در مورد عملیات تزریق و حفاري مجدد به  میزان  15مورد لوله جدار به میزان 

 باشد. قابل پرداخت می 031202
و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت زنی به منظور اجراي عملیات مهار آزمون (مهار قربانی) که به منظور شناخت  . هزینه چال27
 هاي مربوط قابل پرداخت است. گیرد، با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف می
درصد به هزینه عملیات  15هاي خاکی که زیر تراز آبهاي زیرزمینی واقع شده، به میزان  . بابت صعوبت اجراي عملیات تحکیم دیواره28

 باشد.   ا تایید مهندس مشاور قابل پرداخت میزنی، کشش مهار و تزریق ب چال
زنی، کشش مهار و تزریق منوط به منظور داشتن  هاي خاکی مشتمل بر عملیات چال هاي پایدارسازي و تحکیم دیواره . پرداخت هزینه29

العات ژئوتکنیک، در حین باشد و در صورت عدم درج در برآورد اجراي پروژه و یا بدون مط بهاي منضم به پیمان می در برآورد فهرست
 باشد. عملیات اجرایی قابل پرداخت نمی

خاکبرداري  محل مجاور هاي ساختمان حفاظت براي موقت صورت به که مشابه عملیات و گذاري تخته بست، چوب اجراي . هزینه30
 گرفت. نخواهد صورت بابت این از پرداختی و است پیمانکار عهده به کار، اتمام از پس ها آن برچیدن همچنین، و گیرد می صورت
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵۵۵  
  زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی، بهشخم 

 متر. سانتی ١۵عمق تا 
٠٣٠١٠١ 

  
 مترمکعب ۴٠,٨٠٠

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

 آن.

٠٣٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ٨١٠,۶

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

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١۴

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

 توده کردن آن.متر از مرکز ثقل برداشت و 

٠٣٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ١٠٠,۶۶

های سنگی با هر وسیله  برداری یا گودبرداری در زمین خاک
 ٢٠برداری تا فاصله  مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاک

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

٠٣٠١٠۵ 

  

 مترمکعب ٨١,٠٠٠

وسیله های سنگی با هر  برداری یا گودبرداری در زمین خاک
مکانیکی و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از 

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

٠٣٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ١١٢,٠٠٠

های سنگی با استفاده از  برداری یا گودبرداری در زمین خاک
برداری تا  چکش هیدرولیکی، حمل مواد حاصل از خاک

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

٠٣٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب 

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

٠٣٠٢٠٣ 

 ٠٣٠٣٠١ ها. رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروانی و کف ترانشه مترمربع ٢,٩۶٠  

  

 مترمکعب ٢,٧۶٠

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

کوچکترین بعد گود، کوچکتر یا مساوی عدد  متوسط گود به
 باشد. ٠٫٠١و بزرگتر یا مساوی عدد  ٠٫٠٢

٠٣٠۴٠١ 

  

 مترمکعب ۴,۶٠٠

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

 ٠٫٠٢کوچکترین بعد گود، بزرگتر از عدد   متوسط گود به
 باشد.

٠٣٠۴٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٢  
 ٢٠، هرگاه فاصله حمل بیش از ٠٣٠١٠٢ردیف   بها به اضافه

 متر باشد. ۵٠متر و حداکثر 
٠٣٠۴٠٣ 
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٣۵٠,۴  
، ٠٣٠٢٠١و  ٠٣٠١٠۵تا  ٠٣٠١٠٣های  ردیف بها به  اضافه

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

  
 مترمکعب ١٩,٠٠٠

های نرم، تا  کنی با وسیله مکانیکی در زمین کنی، کانال پی
های  متر و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل ٢عمق 

 مربوط.

٠٣٠۵٠١ 

  
 مترمکعب ٢٩,٧٠٠

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

٠٣٠۵٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٧,١٠٠

های لجنی تا  کنی با وسیله مکانیکی در زمین کنی، کانال پی
متر  ٢٠متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله  ٢عمق 

 ثقل برداشت. از مرکز

٠٣٠۵٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٢٣۶

های سنگی  کنی با چکش هیدرولیکی در زمین کنی، کانال پی
 ٢٠متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله  ٢تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت.

٠٣٠۵٠۴ 

  

 مترمکعب ٣,٩۶٠

، هرگاه عمق پی ٠٣٠۵٠۴تا  ٠٣٠۵٠١های  ردیف  بها به اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در  ٢بیش از و کانال 

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

٠٣٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ٢٠٠,٣۶

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

 آبکشی با تلمبه موتوری الزامی باشد.

٠٣٠۶٠٢ 

  
 مترمکعب ١۴,۵٠٠

های توده  بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک
شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا 

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ١٠٠فاصله 

٠٣٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ١,٢٧٠

های توده شده،  مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکحمل 
متر باشد، به  ۵٠٠متر تا  ١٠٠وقتی که فاصله حمل بیش از 

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

٠٣٠٧٠٢ 

  

۴,٧٣٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه   آسفالتی (کسر کیلومتر به
 شود). می

٠٣٠٧٠٣ 
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

۴,٣١٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

های  کیلومتر، برای راه ١٠باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر 
نسبت قیمت یک کیلومتر   آسفالتی (کسر کیلومتر، به

 شود). محاسبه می

٠٣٠٧٠۴ 

  

٣,۵٢٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

های آسفالتی (کسر  کیلومتر، برای راه ٣٠کیلومتر مازاد بر 
 شود). نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می کیلومتر، به 

٠٣٠٧٠۵ 

 ٠٣٠٨٠١ تسطیح بسترخاکریزها با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی. مترمربع ٣٨٠  

  
 مترمربع ١,٢۵٠

ها و مانند  کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشهپاشی و  آب
روش آشو   درصد به ٨۵متر با تراکم  سانتی ١۵ها، تا عمق  آن

 اصالحی.

٠٣٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ۶۵٠,١

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

 اصالحی.

٠٣٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ٢,٠٢٠

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

 اصالحی.

٠٣٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٣,٠١٠

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

 آشو اصالحی.

٠٣٠٨٠۵ 

  

 مترمکعب ٨٠٠,١۶

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

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی 
 متر باشد. سانتی ١۵پس از کوبیده شدن حداکثر 

٠٣٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ۴٠٠,١٩

پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
روش  درصد کوبیدگی به ٩٠قشرهای خاکریزی و توونان، با 

آشو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از 
 متر باشد. سانتی ١۵کوبیده شدن حداکثر 

٠٣٠٩٠٢ 

  

 مترمکعب ٢٢,٠٠٠

رگالژ و کوبیدن پاشی، تسطیح، پروفیله کردن،  پخش، آب
روش  درصد کوبیدگی به ٩۵قشرهای خاکریزی و توونان، با 

آشو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از 
 متر باشد. سانتی ١۵کوبیده شدن حداکثر 

٠٣٠٩٠٣ 
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ٢٨,٧٠٠

پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
درصد کوبیدگی  ١٠٠قشرهای خاکریزی و توونان، با 

روش آشو اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای  به 
 متر باشد. سانتی ١۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

٠٣٠٩٠۴ 

  
  

ای به روش تراکم دینامیکی  های ماسه تحکیم زمین
)Dynamic Compaction همراه با افزودن خاک ،(

 مناسب.

٠٣٠٩٠۵ 

 مترمکعب ٣,٧۴٠  
ها، گودها و  مصالح سنگی موجود کنار پیها یا  ریختن خاک

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

  
 مترمکعب ٣٣,١٠٠

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

 محل مصرف.

٠٣١٠٠٢ 

 مترمکعب ٠٨٠,۵  
منظور ساختن بدنه راه و   چند نوع مصالح، بهاختالط دو یا 

 سایر کارهای مشابه آن.
٠٣١٠٠٣ 

 مترمکعب ٣,٢٣٠  
های نباتی ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در  پخش خاک

 های مورد نظر. محل
٠٣١٠٠۴ 

 مترمکعب ٢,٢١٠  
های تعیین  پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محل

 شده با هرضخامت دپو شود.
٠٣١٠٠۵ 

 مترمکعب ۵٠٠,٣٣  
 ۵٠٠تهیه ماسه بادی، شامل کندن، بارگیری و حمل تا فاصله 

 متر و باراندازی درمحل مصرف.
٠٣١١٠١ 

 مترمکعب ۴٠٠,٣٧  
پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای 

 ساختمان بدنه راه و محوطه.
٠٣١١٠٢ 

 مترمکعب ٢٨,٠٠٠  
بادی برای تحکیم بستر راه و پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه 

 محوطه.
٠٣١١٠٣ 

 متر طول ١٩٠,٠٠٠  
متر در هر نوع خاک به هر طول و  میلی ٨۶چال زنی تا قطر 

 درجه نسبت به سطح افق. ٢٠زاویه تا 
٠٣١٢٠١ 

 متر طول ٢١٠,٠٠٠  
متر و بیشتر در هر نوع خاک به  میلی ٨۶چال زنی به قطر 

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

  
 درصد -٠٫۵

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

٠٣١٢٠٣ 
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  با سنگ  بنایی  . عملیات چهارم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  با سنگ  بنایی  . عملیات چهارم  فصل

 
  مقدمه 
 
 باشد.  شده  نما چیده  به صورت  گیرد که می  از دیوار تعلق  ، تنها به سطحی سنگی  دیوارهاي  نماسازي  بهاي  و اضافه  نماسازي  هاي ردیف .1
شود و  می  پرداخت  مربوط  هاي نما، از ردیف  هاي سنگ  نمودن  با محسوب  سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی  در عملیات .2

 شود. می  پرداخت  مورد جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازي  بهاي  اضافه  هاي ردیف
  نما، بر حسب  سطح  کار براي  انجام  هاي هزینه  شود، تمام می  مکار انجا  کار جدا از پشت  روي  نما چینی  که  سنگی  هاي در نماسازي .3

 شود. می  پرداخت  نماسازي  ، براي040401و  040301  هاي مورد از ردیف
 شود. می  محاسبه  تراش  مرئی  سطوح  بر اساس  ساختمان  ازاره  دو تیشه  هاي سنگ  سطح .4
 شود. می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع  سطح  ، بر حسب040309  ردیف  بهاي .5
  منحنی  به صورت  سنگ  نماي  تراش  ، هزینه ردیف  شود. در این می  پرداخت 040308  نیز از ردیف  قوسی  هاي طاق  بهاي  اضافه .6

 . است  نشده  بینی پیش
به    با توجه  پروژه  اجراي  از منطقهشد) (چنانچه در اسناد و مدارك پیمان، معدن بخصوصی ذکر نشده با  فصل  در این  مصرفی  سنگ .7

 شود. می  مشاور تعیین  مهندس  توسط  آن  و رنگ  شود و نوع می  تهیه  فنی  مشخصات
  واحد حجم  یک  یعنی 1:6  مالت  مثال  . براي است  حجمی  نسبت  یا آهک  و سیمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .8

، در )1-1(  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم  به صورت  یاد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  در مقابل  سیمان
 . است  آمده  فهرست  این  کلیات

هاي بزرگ مربوط  سنگهاي مورد استفاده در این فصل در حدي هستند که با نیروي یک نفر کارگر قابل جابجایی باشند و  اندازه سنگ .9
 باشند. هاي این فصل نمی به اسکله سازي مشمول ردیف

 باشد. می» دیوارهاي سنگی«با عنوان  90هاي مصرفی در این فصل بر اساس نشریه شماره  . تعاریف و مشخصات سنگ10
گیرد. کیلومتر تعلق نمی 30حمل باالي  040506تا  040501هاي  ردیفمصالح سنگی .  به 11
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  با سنگ  بنایی  . عملیات چهارم  فصل
 ١٣٩۶سال  فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۴٠١٠١ با سنگ قلوه.سنگ چینی در کف ساختمان (بلوکاژ)  مترمکعب ۵٠٠,٢٨٧  

 ٠۴٠١٠٢ سنگ چینی در کف ساختمان (بلوکاژ) با سنگ الشه. مترمکعب ۵٢٩,٠٠٠  

 ٠۴٠١٠٣ ها(درناژ) با سنگ قلوه. سنگ ریزی پشت دیوارها و پی مترمکعب ٢۶٢,٠٠٠  

 مترمکعب ۵٠٠,٨٣١  
تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با توری گالوانیزه 

 و سنگ قلوه.
٠۴٠١٠۵ 

 مترمکعب ١,٠٢٢,٠٠٠  
تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با توری گالوانیزه 

 و سنگ الشه.
٠۴٠١٠۶ 

 ٠۴٠٢٠١ در پی. ١:٣بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه آهک  مترمکعب ٠٠٠,١,٠٠۶  

 ٠۴٠٢٠٢ در پی. ١:٢:٨بنایی با سنگ الشه و مالت باتارد  مترمکعب ٠٠٠,١,٠۴۶  

 ٠۴٠٢٠٣ در پی. ١:۶بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ١,٠٣١,٠٠٠  

 مترمکعب ٠٠٠,١,٢٠۶  
در دیوارها و  ١:٣بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه آهک 

 هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل
٠۴٠٢٠۴ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,٢۴۶  
، در دیوارها و ١:٢:٨بنایی با سنگ الشه و مالت باتارد 

 هایی که باالتر از پی قرار دارند. محلسایر 
٠۴٠٢٠۵ 

 مترمکعب ١,١۵٠,٠٠٠  
در دیوارها و  ١:۶بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان 

 هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل
٠۴٠٢٠۶ 

 ٠۴٠٢٠٧ .١:۶سنگ قلوه غرقاب در مالت ماسه سیمان  مترمکعب ۵٠٠,۵۴٠  

 ٠۴٠٢٠٨ .١:۶الشه غرقاب در مالت ماسه سیمان سنگ  مترمکعب ۵٠٠,٧۴٢  

 مترمربع ۵٠٠,٣٣٣  
 ١:۶نماسازی باسنگ قلوه رودخانه، با مالت ماسه سیمان 

 به انضمام بندکشی.
٠۴٠٣٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٢٢

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

 اجرا شود.

٠۴٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ١۴٨,٠٠٠

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

 درز شده اجرا شود.

٠۴٠٣٠٣ 

 مترمربع ١۵۵,۵٠٠  
های بنایی با سنگ الشه، برای نماسازی  ردیف  بها به اضافه

 بادبر.با سنگ 
٠۴٠٣٠۴ 

 مترمربع ٢١۴,۵٠٠  
های بنایی با سنگ الشه، برای نماسازی  ردیف  بها به اضافه

 با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رج.
٠۴٠٣٠۵ 

 مترمربع ٢۵٨,٠٠٠  
های بنایی با سنگ الشه، برای نماسازی  ردیف  بها به اضافه

 ها. با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در تمام رج
٠۴٠٣٠۶ 
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  با سنگ  بنایی  . عملیات چهارم  فصل
 ١٣٩۶سال  فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ١٠۵,۵٠٠

های سنگی، هرگاه عملیات بنایی پایین تر  بنایی  بها به اضافه
از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب با تلمبه 

 موتوری در حین اجرای عملیات الزامی باشد.

٠۴٠٣٠٧ 

 مترمکعب ٠٠٠,١۵۴  
هر نوع عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در   بها به اضافه

 صورتی که در انحنا، انجام شود.
٠۴٠٣٠٨ 

 مترمربع ١١٩,٠٠٠  
های سنگی با تمام عملیات الزم  تعبیه درز انقطاع در بنایی

 هر شکل.  و به
٠۴٠٣٠٩ 

 مترمربع ۵٠٠,۴٩٩  
تهیه و نصب سنگ دو تیشه ریشه دار الشتر یا مشابه آن در 

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

 مترمربع ۵٠٠,٢۶١  
 ١٠بنایی فرش کف با سنگ الشه، با ضخامت متوسط 

 .١:۶متر با مالت ماسه سیمان   سانتی
٠۴٠۴٠٢ 

 مترمکعب ٣٣٧,٠٠٠  
کاربردن آن در   تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و به

 ها. زهکشی
٠۴٠۵٠١ 

  

 مترمکعب ٣٩٣,٠٠٠

تهیه، حمل و ریختن ماسه شسته رودخانه در داخل 
ها، روی  ها، کف ساختمان ها و لوله ها، اطراف پی کانال

ها و یا هر محل دیگری که الزم باشد،  ها، معابر، محوطه بام
 های الزم. ها در ضخامت انضمام پخش و تسطیح آن به 

٠۴٠۵٠٢ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٣٠٩

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

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

٠۴٠۵٠٣ 

  

 مترمکعب ٣٢٢,٠٠٠

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

ها  انضمام پخش و تسطیح آن دیگری که الزم باشد، بهمحل 
 های الزم. در ضخامت

٠۴٠۵٠۴ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٣٢٣

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

 های الزم. ها در ضخامت آن

٠۴٠۵٠۵ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٣۴٢

ها، اطراف  ریختن ماسه بادی، در داخل کانالتهیه، حمل و 
ها، معابر،  ها، روی بام ها، کف ساختمان ها و لوله پی

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

٠۴٠۵٠۶ 
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  چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل

 
  مقدمه 
 
کار یا در   اجراي  شرایط  الزام  برآورد شود، در صورت  فلزي  بندي قالب  فصل  هاي از ردیف  ها باید با استفاده بندي قالب  تمام  هزینه .1

 شود. می  استفاده  چوبی  کارفرما از قالب  شود، با تصویب  استفاده  چوبی  باید از قالب  که  است  الزم  اي ویژه  مشخصات  که  مواردي
  ايه چوب  از اینکه  ، اعم روسی  به  چوب  معروف  وارداتی  کاج  . چوب است  آن  یا مشابه  روسی  هاي ، چوب نراد خارجی  منظور از تخته .2

 شود. می  نامیده  نراد خارجی  ، تخته است  روسی  چوب  ها شبیه آن  کاج  چوب  باشد که  یا سایر کشورهایی  کشور روسیه  محصول  یاد شده
 گیرد. قرار می  محاسبه  ، مالك است  با قالب  در تماس  که  شده  ریخته  بتن  ها، سطوح بندي قالب  گیري در اندازه .3
 :زیر است  ، به شرح شده  مشخص  فصل  این  هاي در ردیف  ، که ارتفاعمنظور از  .4
  گیرد و در طبقات قرار می  آن  دیوار روي  که  پی  روي  به رقوم  دیوار نسبت  متوسط  ، ارتفاع پی  روي  اول  در مورد دیوار در طبقه .1ـ4

 . طبقه  همان  به کف  دیوار نسبت  متوسط  ، ارتفاع بعدي
 . تیر و دال  زیرین  تا سطح  بندي قالب  هاي شمع  پاي  قرارگرفتن  متوسط  )، ارتفاع (تاوه  در مورد تیر و دال .2ـ4
 . است  شده  کار در نظر گرفته  کامل  و اجراي  قالب  و بازکردن  بست بند، چوب  پشت  هاي ، هزینه فصل  این  هاي در ردیف .5
و یا   یا مایل  یا قائم  افقی  دو، به صورت  از آن  یا مخلوطی  یا چوبی  فلزي  از قطعات  اي ، مجموعه فصل  در این  بست منظور از چوب .6

 شود. می  ها، به کار برده گاه یا سایر تکیه  به زمین  از قالب  ریزي از بتن  ناشی  نیروهاي  و انتقال  قالب  نگهداري  براي  که  است  قوسی
  به یکدیگر و تقویت  قالب  قطعات  اتصال  ها براي از آن  که  است  و یا قوسی  یا مایل  ، قائم افقی  چهارتراش  قطعاتبند،  منظور از پشت .7
 و فلز باشد.  از چوب  یا ترکیبی  فلزي  ، قطعات چهارتراش  تواند به جاي شود و می می  ها، استفاده آن
 باشد.  حکمی  ، به صورت ابعاد و طرز قرارگرفتن  از لحاظ  بندي قالب  هاي تخته  شود که می  اطالق  بتنی  (اکسپوز)، به  نمایان  بتن .8
اي اجرا  هایی که به صورت طبقه (در سازه   است  و یا تیري  دیوار، ستون  ، جدار خارجی050801  در ردیف  منظور از جدار خارجی .9

  پناه ، جان موقت  یا فلزي  چوبی  ، مانند بالکن اي ویژه  ، تمهیدات آن  بندي قالب  و براي دارد  باز ارتباط  فضاي  به  آن  سوي  یک  کهشوند)  می
 شود. می  انجام  کار در آن  که  است  اي طبقه  ها، تراز کف سازه  نوع  این  ارتفاع  محاسبه  مورد نیاز باشد. مبناي  دیگري  هاي حل یا راه  مناسب

 گیرد. می  تعلق  یاد شده  هاي سازه  خارجی  سطوح  بندي ببه  قال  اضافه بها فقط  این
، مورد  با فشار بتن  مقابله  براي  که  است  و واشر و مهره  دو سر رزوه  و میله  یا پالستیکی  فلزي نگهدار در دیوارها، لوله  منظور از فاصله .10

  براي  مخصوصی  ، قیدهاي آب  منابع  براي  و چنانچه  است  یوارها، منظور شدهد  بندي قالب  هاي ها در ردیف آن  گیرد و بهاي قرار می  استفاده
 . است  شده  بینی ، پیش050802  ، در ردیف مربوط  بهاي  شود، اضافه  مصرف  ازنفوذ آب  جلوگیري

 نخواهد شد.  ها پرداخت آن  براي  بهایی  اضافه  گونه و هیچ  است  شده  ها در نظر گرفته ها، در قیمت قالب  و تمیزکردن  رنده  هزینه .11
 . است  ها منظور شده ، در قیمت الزم  و میخ  )، سیم ومانند آن  رهاساز (روغن  ماده  ، بهاي فصل  این  بندي قالب  هاي در ردیف .12
 . است  شده منظور  فصل  این  هاي ها، در قیمت قالب  در گوشه  ایجاد پخ  براي  الزم  عملیات  انجام  بهاي .13
 . است  پرداخت  ، قابل050804و  050301  هاي ، از ردیف مقطع  به سطح  ها)، با توجه ها (پداستال پایه  ستون  بندي قالب .14
دار  ستاره  به صورت  آن  شود، ردیف  استفاده  بتن  قالب  چندال براي  کارفرما از تخته  با تصویب  که  برآورد، در صورتی  تهیه  هنگام .15

  چندال به جاي  تخته  هاي مشاور، از قالب  مهندس  کار، بنا به  پیشنهاد پیمانکار و تصویب  اجراي  حین  که  شود و در صورتی می  بینی پیش
یا   اضافه  هگون شود و هیچ می  ، پرداخت فصل  در این  مربوط  هاي ردیف  طبق  آن  شود، بهاي  ) استفاده یا مشابه  (روسی  نراد خارجی  تخته

 نخواهد شد.  پرداخت  کسر بهایی
  درز که  دو وجه  بندي ، قالب بتنی  هاي سازي کف  و درزهاي  انبساط  با درزهاي  ، در ارتباط050902و  050901  هاي ردیف  با پرداخت .16

 شود. نمی  اند، پرداخت مجاور یکدیگر قرار گرفته
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  چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 خواهد شد.  ، پرداخت050808  ردیف  بهاي  بماند، اضافه  در کار باقی  مشاور، قالب  کار مهندس یا دستور  نقشه  طبق  که  در مواردي .17
نیاز و اجرا)، با دستور کار   ها (در صورت ها، گودها و کانال در پی  خاك  از ریزش  جلوگیري  براي  الزم  بست و چوب  کوبی تخته  هزینه .18

  ردیف  )، طبق پی  با دیواره  تخته  تماس  (سطح  است  شده  کوبی تخته  که  سطحی  بر حسب  اجرایی  جلسه  صورت  مشاور و تنظیم  مهندس
 شود. می  ، پرداخت051001

  گیرد، ضمناً مبناي می  ، تعلق050801  ردیف  بهاي  ، اضافه تاسیسات  عمودي  هاي آسانسورها و کانال  دیواره  داخلی  سطوح  بندي به قالب .19
 شود. می  انجام  کار در آن  که  ایست طبقه  ، کف جدار خارجی  دیوارهاي  ها، مشابه سازه  نوع  در این  ارتفاع  گیري هانداز

 . است  طبقه  اي سازه  ، کف فصل  در این  طبقه  منظور از کف .20
  فصل  این  هاي ، از ردیف آن  آید و بهاي می  ساببه ح  چوبی  شود، قالب  استفاده  بند فلزي  با پشت  چوبی  از قالب  که  در صورتی .21

 شود. می  پرداخت
 گیرد. ها تعلق نمی بندي پله قالب 050701دار به ردیف  بندي سطوح شیب  قالب، 050805اضافه بهاي ردیف  .22
هاي  د بهاي ردیف، حسب مورد هفتاد درص050405اي (وافل) عالوه بر ردیف  هاي قابلمه . براي پرداخت هزینه اجراي سقف23

 شود. در آن قسمت از سقف که وافل در آن اجرا شده پرداخت می 050404تا  050401
هاي این فصل) و تا بیست متر باشد  که ارتفاع دیوار، ستون، شناژ قائم، دال سقف و تیر، بیش از ده متر (مندرج در ردیف  . در صورتی24

شود. به عبارت دیگر این اضافه بها براي متر اول، مازاد بر ده  هاي مربوط اضافه می هاي ردیفبه ازاي هر متر مازاد بر ده متر سه درصد به ب
 شود. هاي بیشتر تا بیست متر عمل می متر سه درصد، براي متر دوم، شش درصد، براي متر سوم، نه درصد و به همین ترتیب براي ارتفاع

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

 گیرد. متر تعلق می 4/18بندي از ابتدا تا  درصد به بهاي ردیف مربوط و براي تمام سطح قالب 2/25لذا 
، در فصل کارهاي فوالدي 160412آن طبق ردیف   بهايستفاده شود، در صورتی که براي قطع بتن در محل درز اجرایی از رابیتس ا .25

 شود. سبک پرداخت می
سره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از  باید به صورت یک  در مواردي که قالب .26

 شود. بندي سازه کسر نمی سطح قالب
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  چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 ١٣٩۶سال فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٢٢۶,۵٠٠  
 بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در تهیه وسایل و قالب

 ها و شناژهای مربوط به آن. پی
٠۵٠١٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٣۴١  
بندی با استفاده تخته نراد خارجی، در  تهیه وسایل و قالب

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

  
 مترمربع ٣٧١,٠٠٠

بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در  تهیه وسایل و قالب
متر و حداکثر  ٣٫۵که ارتفاع دیوار بیش از  دیوارهای بتنی

 متر باشد. ۵٫۵

٠۵٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٩١

بندی با استفاده از تخته نراد خارجی در  تهیه وسایل و قالب
متر و حداکثر  ۵٫۵های بتنی که ارتفاع دیوار بیش از  دیوار

 متر باشد. ٧٫۵

٠۵٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ۴١٨,٠٠٠

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

 متر باشد. ١٠حداکثر

٠۵٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣۵٠

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، 
ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع  در ستون
 متر. ٣٫۵حداکثر 

٠۵٠٣٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٧٣

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

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

٠۵٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ۴٠٧,٠٠٠

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

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

٠۵٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٢٠

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

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

٠۵٠٣٠۴ 

 مترمربع ٣۴١,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، 

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

  
 مترمربع ۴١۴,۵٠٠

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، 
متر و  ٣٫۵ارتفاع بیش از ها) در صورتی که  ها (دال در تاوه
 متر باشد. ۵٫۵حداکثر 

٠۵٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٧٧

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، 
متر و  ۵٫۵ها) در صورتی که ارتفاع بیش از  ها (دال در تاوه
 متر باشد. ٧٫۵حداکثر 

٠۵٠۴٠٣ 
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  چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 ١٣٩۶سال فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,۵٧٩

استفاده از تخته نراد خارجی، تهیه وسایل و قالب بندی با 
متر و  ٧٫۵ها) در صورتی که ارتفاع بیش از  ها (دال در تاوه
 متر باشد. ١٠حداکثر 

٠۵٠۴٠۴ 

  

 مترمربع ٢٠۴,۵٠٠

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

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

٠۵٠۴٠۵ 

 مترمربع ٢٧١,٠٠٠  
بندی با استفاده از تخته نراد خارجی  تهیه وسایل و قالب

 های مرکب. برای سقف
٠۵٠۴٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,۴٣٩  
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، 

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

  
 مترمربع ٠٠٠,۵١۴

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، 
متر و  ٣٫۵در تیرهای بتنی در صورتی که ارتفاع بیش از 

 متر باشد. ۵٫۵حداکثر 

٠۵٠۵٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۶٣١

خارجی، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد 
متر و  ۵٫۵در تیرهای بتنی در صورتی که ارتفاع بیش از 

 متر باشد. ٧٫۵حداکثر 

٠۵٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٧٧٢

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، 
متر و  ٧٫۵در تیرهای بتنی در صورتی که ارتفاع بیش از 

 متر باشد. ١٠حداکثر

٠۵٠۵٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,۴١۴  
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، 

 در شناژهای افقی روی دیوار، در هر ارتفاع.
٠۵٠۶٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٣٧

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، 
در پله های بتنی شامل تیر، دال، دست انداز، کف پله و 

 ارتفاع و به هرشکل.مانند آن به طور کامل در هر 

٠۵٠٧٠١ 

 مترمربع ۶٠٠,٨٧  
بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها و  اضافه
 ها، با استفاده از تخته نراد خارجی. ستون

٠۵٠٨٠١ 

  
 مترمربع ٣,٩٢٠

، در صورتی که ٠۵٠٢٠۴تا  ٠۵٠٢٠١های  بها به ردیف اضافه
صفحه آب جای بولت از فاصله نگهدارهای مخصوص با  به

 بند استفاده شود.

٠۵٠٨٠٢ 

 مترمربع ١٠۶,۵٠٠  
های قالب بندی با استفاده از تخته نراد  بها به ردیف اضافه

 خارجی برای سطوح منحنی، به استثنای ستونها.
٠۵٠٨٠٣ 

 مترمربع ٢٢٠,٠٠٠  
، ولی با مقطع ٠۵٠٣٠۴تا  ٠۵٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه

 منحنی و غیر چهار ضلعی.
٠۵٠٨٠۴ 
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  چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 ١٣٩۶سال فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٩,٧٠٠  
بهای قالب بندی در سطوح شیبدار با استفاده از تخته  اضافه

 درصد باشد. ۵نراد خارجی در صورتیکه شیب بیش از 
٠۵٠٨٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,١۴۵  
بها برای حکمی بودن قالب بندی، با استفاده از تخته  اضافه

 نراد خارجی، برای بتن نمایان (اکسپوز).
٠۵٠٨٠۶ 

  

 مترمربع ٧٠٠,۶۶

های قالب بندی با استفاده از تخته نراد  بها به ردیف اضافه
خارجی، در صورتی که عملیات قالب بندی زیر تراز آبهای 
زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین 

 اجرای کار، ضروری باشد.

٠۵٠٨٠٧ 

 مترمربع ٧۵,۶٠٠  
نراد خارجی، در بهای قالب بندی، با استفاده از تخته  اضافه

 صورتی که قالب الزاما در کار باقی بماند (قالب گم شده).
٠۵٠٨٠٨ 

  

 مترمربع ٨١,٠٠٠

بندی سطوح نمایان دیوارها،  های قالب بها به ردیف  اضافه
ها)، در صورتی که به جای  ها (دال ها و تاوه تیرها، ستون

با روکش الکی از جنس   نراد خارجی از تخته چند الیه تخته
 شود. ) استفاده plywoodپلیمر (

٠۵٠٨٠٩ 

  

 مترمربع ۵٩,٠٠٠

های  بندی دیوارهای داخلی سازه بها بابت قالب اضافه
های آب و فاضالب، که دارای انحنا یا  خانه فرآیندی تصفیه

بندی هر یک  شکست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب
 مترمربع باشد. ٢۵از آنها تا 

٠۵٠٨١٠ 

  
 دسیمتر مکعب ٢۵,۴٠٠

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

 بتنی برحسب حجم درز.

٠۵٠٩٠١ 

  
 دسیمتر مکعب ٩٠٠,١۴

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

 پرکردن آن برحسب حجم درز.

٠۵٠٩٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣٠۶

تهیه وسایل، ساخت قالب چوبی و تعبیه بازشو و 
گیری  ریزی و خارج کردن آن. اندازه جایگذاری آن برای بتن

 بر حسب سطح جانبی بتن محل باز شو.

٠۵٠٩٠٣ 

  
 مترمربع ٢٨٠,٠٠٠

انقباضی بندی درزهای  تهیه وسایل، ساخت قالب و قالب
بتن، و خارج کردن آن، اندازه گیری برحسب سطح جانبی 

 بتن درز.

٠۵٠٩٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٢۵۵  
تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از 

 ریزش خاک در پی ها، گودها و کانالها در هر عمق.
٠۵١٠٠١ 
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  فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  فلزی  بندی . قالب ششم  فصل

 
  مقدمه 
 
 باشد.  شده  ساخته  فوالدي  هاي پروفیل  با انواع  توأم  از ورق  که  است  ، قالبی فصل  در این  فلزي  منظور از قالب .1
 گیرد. قرار می  محاسبه  ، مالك است  با قالب  در تماس  که  شده  ریخته  بتن  ها، سطوح بندي قالب  گیري در اندازه .2
 . زیر است  ، به ترتیب فصل  این  هاي در ردیف  منظور از ارتفاع .3
  گیرد، و در طبقات قرار می  آن  يکه دیوار رو  پی  روي  به رقوم  دیوار نسبت  متوسط  ، ارتفاع پی  روي  اول  در مورد دیوار در طبقه .1ـ3

 . طبقه  همان  به کف  دیوار نسبت  متوسط  ، ارتفاع بعدي
 . تیر و دال  زیرین  تا سطح  بندي قالب  هاي شمع  پاي  قرارگرفتن  متوسط  )، ارتفاع (تاوه  در مورد تیر و دال .2ـ3
 . است  شده  کار در نظر گرفته  کامل  و اجراي  قالب  و بازکردن  داربستو   بست بند، چوب پشت  هاي ، هزینه فصل  این  هاي در ردیف .4
یا   یا قائم  افقی  دو، به صورت  از آن  یا مخلوطی  یا چوبی  فلزي  از قطعات  اي ، مجموعه فصل  در این  و داربست  بست منظور از چوب .5

  ها، به کار برده گاه یا سایر تکیه  به  زمین  از قالب  ریزي از بتن  ناشی  نیروهاي  و انتقال  قالب  نگهداري  براي  که  است  و یا قوسی  مایل
 شود. می
از   ناشی  نیروهاي  در مقابل  قالب  نگهداري  ها براي از آن  که  است  و یا قوسی  یا مایل  ، قائم افقی  فلزي  هاي بند، پروفیل منظور از پشت .6

 نیز باشد.  چوب  تواند از جنس می  فلزي  بند قالب ود. پشتش می  به  کار برده  ریزي بتن
اي اجرا  هایی که به صورت طبقه (در سازه   است  یا تیري  دیوار، ستون  ، جدار خارجی060801  در ردیف  منظور از جدار خارجی .7

  پناه ، جان موقت  یا فلزي  چوبی  ، مانند بالکن اي ویژه  ات، تمهید آن  بندي قالب  دارد و براي  باز ارتباط  به فضاي  آن  سوي  یک  کهشوند)  می
شود.  می  انجام  کار در آن  که  است  اي طبقه  ها، تراز کف سازه  نوع  این  ارتفاع  محاسبه  مورد نیاز باشد. مبناي  دیگري  هاي حل یا راه  مناسب

 گیرد. می  تعلق  یاد شده  هاي سازه  خارجی  سطوح  بندي به  قالب  اضافه بها فقط  این
  ، که است  با فشار بتن  به منظور مقابله  مهره و واشر و  دو سر رزوه  و میله  یا پالستیکی  فلزي  نگهدار در دیوارها، لوله  منظور از فاصله .8

  از نفوذ آب  جلوگیري  براي  مخصوصی  ، قیدهاي آب  منابع  براي  و چنانچه  است  دیوارها منظور شده  بندي قالب  هاي در ردیف  آن  بهاي
 .  است  شده  بینی ، پیش060802  ، در ردیف مربوط  شود، اضافه بهاي  مصرف

 . است  ها منظور شده ، در قیمت الزم  و مهره  )، پیچ و مانند آن  رهاساز (روغن  ماده  ، بهاي فصل  این  بندي قالب  هاي در ردیف .9
 . است  منظور شده  فصل  این  هاي ها، در قیمت قالب  در گوشه  ایجاد پخ  براي  الزم  عملیات  انجام  بهاي .10
 . است  شده  ها در نظر گرفته ها در قیمت قالب  تمیز کردن  هزینه .11
  شود، بهاي  استفاده  آن  در داخل  فلزي  ورق  با کوبیدن  چوبی  مشاور از قالب  پیمانکار و تایید مهندس  بنا به  تقاضاي  که  در صورتی .12

 شود. می  پرداخت  فصل  این  هاي درصد ردیف 75برابر   بندي قالب
 . است  پرداخت  ، قابل060804و  060301  هاي ، از ردیف مقطع  به سطح  ها)، با توجه ها (پداستال پایه  ستون  بندي قالب .13
  درز که  دو وجه  بندي ، قالب بتنی  هاي سازي کف  و درزهاي  انبساط  با درزهاي  ، در ارتباط060902و  060901  هاي ردیف  با پرداخت .14

 شود.  نمی  اند، پرداخت مجاور یکدیگر قرار گرفته
 به صورت دایم،  سازه  اجراي  ، در طول قالب  با سطح  بتن  سطح  که  است  ، قالبی061002و  061001  هاي ردیف  لغزنده  منظور از قالب .15
جدید   ، در محل و دوباره  خود باز شده  ، از محل هر نوبت  را که  هایی ، قالب شود، بنابراین  انجام  با لغزش  آن  باشد و تغییر مکان  تماسدر 

 آورد.  به حساب  لغزنده  هاي جزو قالب  توان )، نمی تکراري  شوند (قالب می  بسته
ضمن  در گیرد، می  ، تعلق060801  ردیف  ، اضافه بهاي تاسیسات  عمودي  هاي ورها و کانالآسانس  دیواره  داخلی  سطوح  بندي به قالب .16

 شود. می  انجام  کار در آن  که  ایست طبقه  ، کف جدار خارجی  دیوارهاي  ها، مشابه سازه  نوع  در این  ارتفاع  گیري اندازه  مبناي
 
 

 

٣۴  
 

 



  فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 . است  طبقه  اي سازه  ، کف فصل  در این  طبقه  منظور از کف .17
 گیرد. ها تعلق نمی بندي پله قالب 060701دار به ردیف  بندي سطوح شیب  قالب، 060805اضافه بهاي ردیف  .18
هاي این فصل) و تا بیست متر باشد  م، دال سقف و تیر، بیش از ده متر (مندرج در ردیفئکه ارتفاع دیوار، ستون، شناژ قا  . در صورتی19

شود. به عبارت دیگر این اضافه بها براي متر اول، مازاد بر ده  هاي مربوط اضافه می تر مازاد بر ده متر سه درصد به بهاي ردیفبه ازاي هر م
 شود. هاي بیشتر تا بیست متر عمل می متر سه درصد، براي متر دوم، شش درصد، براي متر سوم، نه درصد و به همین ترتیب براي ارتفاع

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

 گیرد. متر تعلق می 4/18بندي از ابتدا تا  درصد به بهاي ردیف مربوط و براي تمام سطح قالب 2/25لذا 
آن طبق ردیف مربوط در فصل کارهاي فوالدي سبک   بهايدر صورتی که براي قطع بتن در محل درز اجرایی از رابیتس استفاده شود،  .20

 شود. پرداخت می
سره در محل بازشوها اجرا و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از  باید به صورت یک  در مواردي که قالب .21

 شود. بندي سازه کسر نمی البسطح ق
اي مندرج در  بندي قابلمه بهاي آن بر طبق ردیف قالب ،اي (وافل) استفاده شود هاي قابلمه بندي فلزي از قالب در صورتی که براي قالب .22

 شود. بندي چوبی استفاده می فصل قالب
 060102ساخته، بهاي ردیف  هاي بتنی پیش ي درجا و جدولریز ها با بتن بندي فلزي ماهیچه بتنی پشت جدول در صورت اجراي قالب .23

 شود. پرداخت می

 
 

 

٣۵  
 

 



  فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ١٣٩۶سال  فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,٢١٨  
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی درپی ها 

 و شناژهای پی.
٠۶٠١٠١ 

 مترمربع ١۴٢,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن 

 ریزی درجا.
٠۶٠١٠٢ 

 مترمربع ٢٩٩,٠٠٠  
قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از 

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

  
 مترمربع ٣٣١,٠٠٠

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

 متر باشد. ۵٫۵

٠۶٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣٧۴

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

 متر باشد. ٧٫۵

٠۶٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٢١

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

 متر باشد.

٠۶٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٩٧

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع 

 متر. ٣٫۵حداکثر 

٠۶٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٣٢۴,۵٠٠

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش  ستونها و شناژهای قائم

 متر باشد. ۵٫۵متر و حداکثر  ٣٫۵ از

٠۶٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣۶۴

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش  ستونها و شناژهای قائم

 متر باشد. ٧٫۵متر و حداکثر  ۵٫۵از 

٠۶٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴١٠

از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده 
با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع بیش  ستونها و شناژهای قائم

 متر باشد. ١٠متر و حداکثر  ٧٫۵از 

٠۶٠٣٠۴ 

 مترمربع ٣١١,٠٠٠  
ها  تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه

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

 مترمربع ٣۴٨,٠٠٠  
ها  وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوهتهیه 
 متر باشد. ۵٫۵متر و حداکثر  ٣٫۵ها) که ارتفاع بیش از  (دال

٠۶٠۴٠٢ 

 مترمربع ۴٢٨,٠٠٠  
ها  تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه

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

 
 

 

٣۶  
 

 



  فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ١٣٩۶سال  فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,۵۴۴  
ها  تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه

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

 مترمربع ٢۴٧,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی برای 

 سقفهای مرکب.
٠۶٠۴٠۵ 

 مترمربع ۴١١,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 

 متر. ٣٫۵تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر 
٠۶٠۵٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٣٨

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

 باشد.

٠۶٠۵٠٢ 

  
 مترمربع ۵۵٠,٠٠٠

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

 باشد.

٠۶٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٧٢۴

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
متر  ١٠متر و حداکثر  ٧٫۵تیرهای بتنی که ارتفاع بیش از 

 باشد.

٠۶٠۵٠۴ 

 مترمربع ٣۶٨,٠٠٠  
تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 

 شناژهای افقی روی دیوار در هر ارتفاع.
٠۶٠۶٠١ 

  
 مترمربع ٣٩۶,۵٠٠

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

 ارتفاع و به هرشکل.به طور کامل در هر 

٠۶٠٧٠١ 

 مترمربع ۶٠٠,٨١  
بها برای قالب بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها و  اضافه
 ها، با استفاده از قالب فلزی. ستون

٠۶٠٨٠١ 

  
 مترمربع ۴,۵٧٠

، در صورتی که ٠۶٠٢٠۴تا  ٠۶٠٢٠١بها به ردیفهای  اضافه
به جای بولت از فاصله نگهدارهای مخصوص با صفحه 

 بند استفاده شود.آب 

٠۶٠٨٠٢ 

 مترمربع ١٢٨,٠٠٠  
بها به ردیفهای قالب بندی با استفاده از قالب فلزی،  اضافه

 ها. برای سطوح منحنی به استثنای ستون
٠۶٠٨٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٠۶  
، ولی با مقاطع ٠۶٠٣٠۴تا  ٠۶٠٣٠١بها به ردیف های  اضافه

 منحنی و غیر چهارضلعی.
٠۶٠٨٠۴ 

 مترمربع ١۵,۶٠٠  
بها قالب بندی برای سطوح شیبدار با استفاده از قالب  اضافه

 درصد باشد. ۵فلزی در صورتی که شیب بیش از 
٠۶٠٨٠۵ 
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  فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ١٣٩۶سال  فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٣٠٠,۶۴

بها به ردیفهای قالب بندی با استفاده ازقالب فلزی  اضافه
درصورتی که عملیات قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمینی 

تلمبه موتوری درحین اجرای کار انجام شود وآبکشی با 
 ضروری باشد.

٠۶٠٨٠۶ 

  

 مترمربع ١٢٢,٠٠٠

ها،  بندی دیوارها، تیرها، ستون های قالب بها به ردیف اضافه
ها) در صورتی که به جای ورق فلزی در تماس  ها (دال تاوه

با روکش الکی از جنس پلیمر   با بتن از تخته چند الیه
)plywood.استفاده شود ( 

٠۶٠٨٠٧ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۵۴

های  بندی دیوارهای داخلی سازه بها بابت قالب اضافه
های آب و فاضالب، که دارای انحنا یا  خانه فرآیندی تصفیه

بندی هر یک  شکست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب
 مترمربع باشد. ٢۵از آنها تا 

٠۶٠٨٠٨ 

 دسیمتر مکعب ٢١,٣٠٠  
دربتن با قالب فلزی، با تمام وسایل قالب بندی درز انبساط 

 الزم به استثنای کف سازیهای بتنی برحسب حجم درز.
٠۶٠٩٠١ 

  
 دسیمتر مکعب ١۴,۴٠٠

های بتنی درموقع اجرا با قالب  تعبیه انواع درز کف سازی
فلزی، با تمام وسایل الزم بدون پرکردن آن برحسب حجم 

 درز.

٠۶٠٩٠٢ 

  

 مترمربع ٢٣٩,٠٠٠

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

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

٠۶٠٩٠٣ 

 عدد ۵,۵٩٠  
ساخته برای کارهای تصفیه  نصب نازل در قطعات بتنی پیش

 آب.
٠۶٠٩٠۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٢۵

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

 لغزنده قائم، با سطح مقطع ثابت.

٠۶١٠٠١ 

  
 مترمربع 

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

 صورتی که سطح مقطع سازه متغیر باشد.لغزنده قائم در 

٠۶١٠٠٢ 

  
 مترمربع ٧٠٠,٩۵

بندی دیوارها در صورتیکه  های قالب بها به ردیف اضافه
ها  خانه قالب به شکل هرمی یا مخروطی در سیلوها، تصفیه

 ها اجرا شود.  و مانند آن

٠۶١٠٠٣ 

 
 

 

٣٨  
 

 



 با میلگرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 با میلگرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل

 
  مقدمه 
 
ها،  در نقشه  شده  ابعاد درج  کار، طبق  گیرد، وزن می  کار صورت  وزن  ها، بر اساس واحد آن  بهاي  پرداخت  که  هایی در مورد ردیف .1

و   ، محاسبه سازنده  کارخانه  هاي یا جدول  استاندارد مربوط  هاي ، و به مأخذ جدول تنظیمی  هاي جلسه  ، دستور کارها و صورت مشخصات
 منظور خواهد شد.

بها یا   ، اضافه بابت  از این و  منظور شده  واحد مربوط  هاي ، در قیمت آرماتوربندي  یا سیم  الکترود، مفتول  و مصرف  تهیه  به  مربوط  هاي هزینه .2
 شود. نمی  پرداخت  وزن  اضافه

(اعم از مصالح فلزي یا پالستیکی) از یکدیگر و یا از میلگردها   فاصله  به منظور حفظ  مورد نیاز که  هاي ها و سنجاقک خرك  بهاي .3
  پرداخت  قابل  مربوط  هاي ردیف  و طبق  شده  تنظیم  هاي جلسه  رتصو  مانند، بر اساس می  باقی  و در بتن  قرار گرفته  مورد استفادهبندي  قالب
 . است

  دیگر از ردیف  و نصف 070601  ها از ردیف آن  وزن  باشد نصف  و مهره  دیگر پیچ  و از سوي  سو جوش  مهار از یک  میل  که  در صورتی .4
 شود. می  ، پرداخت 070602

 گیرد. می  تعلق  در تیرچه  مصرفی  میلگردهاي  تمامبه   070301  ردیف  بهاي  اضافه .5
 است. St37اي به نوع فوالد نشده، منظور فوالد نرم  هاي این فصل که اشاره ردیفهر یک از در  .6
 اي غلتکی تولید شوند. مهارهاي ذکر شده در این فصل، باید به روش رزوه میل .7
براي اجراي عملیات کشش مهار تنیده، شامل  070705و  070704هاي  ناتنیده و ردیفبراي اجراي عملیات کشش مهار  070703. ردیف 8

انجام آزمون اثباتی و در صورت لزوم آزمون خزشی و قفل کردن مهار به دفعات الزم، به منظور پایدارسازي دیواره خاکی مطابق مشخصات 
 باشد. فنی می

هاي فوالدي مصرفی با مدول االستیسیته  به صورت رزوه شده رولینگ می باشد. کابلو  A3مهار از نوع  . آرماتور مصرفی براي ساخت میل9
 باشد. می ASTM 416گیگاپاسکال، مطابق استاندارد  200
، و هزینه اجراي کشش 070702یا  070701هاي  دار براي اجراي عملیات کشش مهار به ترتیب از ردیف هزینه تهیه کابل ساده یا روکش .10-1

 شود. محاسبه و منظور می 070705تا  70703هاي  ورت کامل با لحاظ تمام موارد و عملیات الزم، حسب مورد از ردیفمهار به ص
گیرد، با  هزینه اجراي عملیات کشش مهار آزمون (مهار قربانی) که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت می .10-2

تعلق   Pull Outمهار تحت آزمون  فقط به میل 070703هاي مربوط قابل پرداخت است. ردیف  تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف
 گیرد. می
 گردد. و هشتم محاسبه و پرداخت می  مهار مطابق هزینه حمل فوالد مصرفی (آهن آالت) از فصل بیست . هزینه حمل کابل فوالدي و میل11
ي افقی و قائم اطراف بازشو یا تقویت دیوارهاي جدا شده از سیستم گذارمیلگرد. هزینه میلگردگذاري براي تقویت واحدهاي بنایی نظیر 12

شود. نحوه میلگردگذاري تقویتی واحدهاي بنایی مطابق مشخصات فنی و با دستور کار و تایید  پرداخت می 070302اي، از ردیف  اصلی سازه
 گیرد. صورت می مهندس مشاور

با اعمال  070302ساخته براي واحدهاي بنایی از ردیف  . هزینه تهیه، ساخت و اجراي میلگرد بستر، به صورت نردبانی یا خرپایی پیش13
متر، آجدار و داراي پوشش گالوانیزه گرم، مطابق  میلی 3شود. میلگرد بستر مورد استفاده باید حداقل به قطر  پرداخت می 7/1ضریب 

 مشخصات فنی بوده و به تایید مهندس مشاور برسد.
مورخ  243759/94باید الزامات مندرج در بخشنامه شماره  070209تا  070208هاي  . در استفاده از میلگردهاي موضوع ردیف14
هاي خمشی ویژه و دیوار برشی ویژه، مطابقت  در قاب A4کشور نظیر عدم کاربرد میلگرد آجدار از نوع  سازمان برنامه و بودجه 04/09/1394
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 با میلگرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 درصد ازدیاد طول نسبی 16)، دارا بودن حداقل 1392تیرماه  -(تجدید نظر دوم  3132با خصوصیات عمومی استاندارد ملی ایران به شماره 

برآورد شود. در ضمن  5/0) حداکثر CEبرابر قطر، استفاده از روش ترمکس در تولید میلگرد و دارا بودن کربن معادل ( 5در طول معادل 
وي آن کارخانه تولید کننده میلگرد باید گواهی سازمان ملی استاندارد براي تولید این میلگرد را اخذ کرده و نشان کارخانه و رده میلگرد بر ر

 شده باشد.حک 
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 با میلگرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۶٠٠,٢٨  
کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا  تهیه، بریدن، خم

 متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٠
٠٧٠١٠١ 

 کیلوگرم ٢٠٠,٢۴  
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم. میلی ١٨تا  ١٢
٠٧٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٢٢,٨٠٠

کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به تهیه، بریدن، خم 
متر برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ٢٠و بیش از  ٢٠قطر

 الزم.

٠٧٠١٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢۶,۶٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
A2  متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٠به قطر تا

 الزم .

٠٧٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ١٩,٩٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
A2  متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٨تا  ١٢به قطر

 الزم.

٠٧٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,١٨

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
A2  متر، برای بتن مسلح با  میلی ٢٠و بیش از  ٢٠به قطر

 سیم پیچی الزم.

٠٧٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٨٠٠,٢۶

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
A3  متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٠به قطر تا

 الزم .

٠٧٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٢٠,٠٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
A3  متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٨تا  ١٢به قطر

 الزم .

٠٧٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,١٨

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
A3 متر، برای بتن مسلح با سیم  میلی ٢٠و بیش از ٢٠به قطر

 پیچی الزم .

٠٧٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ٢١,٣٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
A4  متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی  میلی ١٨تا  ١۴به قطر

 الزم.

٠٧٠٢٠٨ 

  
 کیلوگرم ١٩,٧٠٠

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 
A4  متر، برای بتن مسلح با  میلی ٢٠و بیش از  ٢٠به قطر

 سیم پیچی الزم.

٠٧٠٢٠٩ 

 کیلوگرم ۵٣٠  
بهای مصرف میلگرد، وقتی به صورت خرپا در تیرچه  اضافه

 های پیش ساخته سقف بتنی مصرف شود.
٠٧٠٣٠١ 
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 با میلگرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٢٣,٩٠٠

و اجرای میلگرد، سپری، ناودانی،نبشی، مقاطع ساخته  تهیه
شده از ورق یا سایر موارد مشابه در دیوارهای بنایی برای 

 ای. مهار دیوار به اجزای سازه

٠٧٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم ١,٧١٠

بها به ردیفهای میلگرد، چنانچه عملیات پایین تراز  اضافه
موتوری در آبهای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه 

 حین اجرای کار ضروری باشد.

٠٧٠۵٠١ 

 کیلوگرم ٧٠٠,٣۵  
تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار با 

 جوشکاری الزم.
٠٧٠۶٠١ 

 کیلوگرم ۶٠٠,۴٩  
تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار و رزوه 

 کردن با پیچ و مهره.
٠٧٠۶٠٢ 

  
 کیلوگرم ٣٠٠,۴۶

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

 الزم، قبل از بتن ریزی.

٠٧٠۶٠٣ 

 ٠٧٠۶٠۴ وسیله تپانچه.  تهیه مصالح و وسایل و اجرای بست به عدد ٠٠٠,١۴  

 کیلوگرم ۵٠٠,۶٣  
 ۵٠تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه با مهره، تا قطر 

 متر. میلی
٠٧٠۶٠۵ 

 کیلوگرم ۴۴,۶٠٠  
) با stud boltمهار و استاد ( تهیه و نصب انکربولت، میل

 متر. میلی ۵٠، تا قطر St90تا  St52مهره مربوط از فوالد 
٠٧٠۶٠۶ 

 کیلوگرم ٢,٩٣٠  
در صورتی که  ٠٧٠۶٠۶و  ٠٧٠۶٠۵های  بها به ردیف اضافه

 متر باشد. میلی ۵٠قطر بولت بیش از 
٠٧٠۶٠٧ 

 ٠٧٠٧٠١ تهیه کابل ساده برای اجرای مهار تنیده. کیلوگرم ٣١,٠٠٠  

 ٠٧٠٧٠٢ تهیه کابل روکش دار برای اجرای مهار تنیده. کیلوگرم ٣٩,٠٠٠  

 عدد ١,٩۵٠,٠٠٠  
اجرای عملیات کشش مهار ناتنیده (میل مهار) به ازای هر 

 مهار.
٠٧٠٧٠٣ 

 عدد ١,٩۵٠,٠٠٠  
مهار تنیده دو رشته ای به ازای هر اجرای عملیات کشش 

 مهار.
٠٧٠٧٠۴ 

 رشته ٢٠٠,٠٠٠  
به ازای هر رشته کابل مازاد بر  ٠٧٠٧٠۴بها به ردیف  اضافه

 رشته. ۵دو رشته که در مهار تنیده افزوده می شود تا 
٠٧٠٧٠۵ 
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 درجا  . بتن هشتم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 درجا  . بتن هشتم  فصل

 
  مقدمه 
 
این مقدمه مالك عمل  2جز حالتی که روش عیاري طبق توضیح  بند ه هاي مربوط به این فصل، ب هزینه تهیه و اجراي بتن در ردیف .1

اي  هاي استوانه نامه بتن ایران و نمونه ها و مشخصات فنی، براساس آیین (مندرج در نقشه باشد، بر مبناي مقاومت فشاري مشخصه بتن
 شود. پرداخت می استاندارد بر حسب مگاپاسکال)،

ریزي بر اساس عیار سیمان مصرفی منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما هنگام تهیـه بـرآورد    پرداخت ردیف عملیات بتن .2
برآورد و  ،این صورت، قیمت ردیف کارهاي بتنی بر اساس مقاومت متناظر با عیار سیمان مصرفی از رابطه تطبیقی زیر محاسبه باشد. در می

 شود. پرداخت می

9
10

−=
wfc 

fc:   بر حسب مگاپاسکال ( پرداخت) ي(مبنامقاومت فشاري مشخصه بتنMPa(. 

w .عیار سیمان بر حسب کیلوگرم در مترمکعب بتن : 

 باشد. رابطه یاد شده صرفاً براي موضوع این بند بوده و در سایر موارد نظیر تهیه طرح اختالط و غیره، قابل استناد نمی
  هاي از افزودنی  استفادهر سیمان مصرفی مد نظر بوده و ریزي بر اساس عیا ، روش پرداخت هزینه بتن2بر اساس مفاد بند   اهنچنانچه ت .3

واحد مورد   و بهاي  دار، شرح ستاره  هاي ردیف  تهیه  دستورالعمل  مورد نیاز، براساس  ماده  و مشخصات  به  نوع  باشد، با توجه  ضروري  بتن
اي از بابت مصرف مواد افزودنی  صورت هیچ گونه هزینه، در غیر این شود میو پرداخت منظور   فصل  این  هاي و جزو ردیف  نظر تهیه

 گردد. پرداخت نمی
 يمقاومـت فشـار   يریـزي بـر مبنـا    بـتن  نـه یپرداخت (روش پرداخـت هز  يمبنابراي تعیین بهاي واحد نظیر مقاومت فشاري مشخصه  .4

 شود. نظیر، استفاده میهاي  از میانیابی خطی بین نزدیکترین ردیف بر اساس عیار سیمان مصرفی)، ایمشخصه بتن 
ها و  اي استاندارد مندرج در نقشه اي استوانه هاي این فصل، مقاومت مشخصه نمونه منظور از مقاومت فشاري مشخصه در ردیف .5

هاي مشخصه در حین عملیات اجرایی موجب  هاي بیشتر از مقاومت مشخصات فنی یا دستورکارهاي اجرایی است و حصول به مقاومت
نامه بتن ایران بوده و در صورت عدم حصول به مقاومت مشخصه  اضافه نمی گردد. بدیهی است معیار پذیرش بتن، براساس آیینپرداخت 

 مورد نظر بر اساس ضوابط یاد شده، اقدام خواهد شد.
ار میرود و استفاده از بتن با مگاپاسکال و باالتر در بتن آرمه به ک 16هاي با مقاومت فشاري مشخصه  نامه بتن ایران بتن مطابق آیین .6

مگاپاسکال در بتن آرمه تنها با داشتن توجیه کافی و درج در مشخصات فنی اختصاصی مجاز است. از این  12مقاومت فشاري مشخصه 
 ها بر اساس عیار سیمان است. مگاپاسکال مالك پرداخت 12هاي با مقاومت فشاري مشخصه کمتر از  رو براي بتن

هاي با  مگاپاسکال الزم است، مشخصات فنی اختصاصی بتن 40هاي با مقاومت فشاري مشخصه بیش از  اجراي بتن براي ساخت و .7
 شوند. دار برآورد می ها بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره ریزي این نوع بتنضمیمه اسناد پیمان شود. قیمت ردیف مقاومت باال تهیه و 

 ر مناسب، بتن با مقاومت فشاري مشخصه طرح را، تولید و اجرا نماید.پیمانکار ملزم است با اتخاذ تدابی .8
مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، موظف است نسبت به تعیین معادن شن و ماسه مرغوب و مناسب براي تولید بتن اقدام  .9

رداد قید نماید. پیمانکار نیز قبل از ارایه پیشنهاد نموده و مشخصات  مصالح، ظرفیت و فاصله حمل مصالح سنگی را در اسناد مناقصه و قرا
ترین  قیمت، باید از کیفیت، ظرفیت و فواصل حمل مصالح سنگی اطمینان حاصل نموده و سپس قیمت پیشنهادي خود را بر اساس مناسب

شده  ادیمبدا حمل، معادن  ومتر،لیک 30حمل مازاد بر  نهیجهت احتساب هز یدر محاسبه فاصله حمل شن و ماسه مصرف گزینه ارایه نماید.
 رییتر به منظور افزایش کیفیت بتن تغ تامین مصالح مرغوب يکار، محل معدن برا نیکه در ح یاست. در صورت یو مقصد، کارگاه ساختمان
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 درجا  . بتن هشتم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 .شود یمالك عمل باشد، پرداخت م 2که روش عیاري مندرج در بند  لتیحمل تنها در حا نهیهز شیکند، افزا

این  55نامه بتن ایران، نشریه شماره  حداقل مقدار سیمان الزم براي حصول پایایی در شرایط محیطی مختلف مطابق آیینرعایت  .10
 باشد. و مشخصات فنی خصوصی پیمان اجباري می "مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی"سازمان با عنوان 

بابت مصرف  ییاضافه بها گونه چیمشخصه بتن باشد، ه ياومت فشارمق يبتن بر مبنا يو اجرا هیته نهیچنانچه روش پرداخت هز .11
آن  ریو نظا مانیپ یخصوص یشده در مشخصات فن دیق مانیحداقل مقدار س تیجهت حصول مقاومت مشخصه طرح، رعا یاضاف مانیس

 .باشد یقابل پرداخت نم
 . پرتلند است  سیمان  به طور عام  ، منظور از سیمان فصل  این  هاي ردیف  در تمام .12
  فنی  مشخصات  به  با توجه و شکسته کوهی،  اي رودخانه  شکسته ، اي رودخانه  طبیعی  به  صورت  فصل  در این  مصرفی  و ماسه  شن  نوع .13

 است.
  اشکال  به  بتن  ریختن،  با هر وسیله مصرف  تا محل  ساخت  از محل  بتن  ساخت بتن به هر روش، حمل ، مصالح  بندي  دانه  هزینه .14

 و  بتن  نگهداشتن  ، مرطوب آن  و تخلیه  از حمل  ناشی  و پاش  ، ریخت بتن  کردن  از متراکم  ناشی  افت  و هر گونه  بتن  کردن ، مرتعش مختلف
 . است  ها منظور شده ردیف  ، در بهاي مربوط  هاي سایر هزینه

  ، پرداخت شده  در نظر گرفته  مربوط  در فصل  که  آن  خاص  بندي قالب  هزینه  استثناي  به  بهایی  هاضاف  گونه نما، هیچ بتن  اجراي  براي .15
 شود. نمی
 نخواهد شد. ، کسر بتن  از حجم  گیري یا کمتر باشد، در اندازه  مترمکعب 05/0ها  از آن  یک هر  حجم  که ، بتن در  شده  تعبیه  هاي حفره  حجم .16
 شود. می  ، پرداخت080302  ها و پاگردها، از ردیف پله  ریزي بتن  هزینه  بهاي  اضافه .17
 گیرد. نمی  ، تعلق080306  ردیف  بهاي  ها، اضافه سقف  ریزي بتن  به .18
 بندي مورد نیاز بوده و اجرا شده باشد. بندي)، وقتی قابل پرداخت است که کرم (کرم 080305  ردیف .19
 شود. نمی  ، پرداخت080305و  080304  هاي ردیف  ، بهاي080306  ردیف  بهاي  با پرداخت .20
 . مشاور است  دستور کار مهندس  ، مستلزم080308  ردیف  اجراي .21
 . نیست  پرداخت  قابل 080302  ، ردیف080303  ردیف  شمول  در صورت .22
 گیرد. ینم  تعلق(بتن نظافتی) مگر  به  بتن 080304  بها ردیف  اضافه .23

 گیرد. می  تعلق 080301 ي ردیفبها  ها اضافه دیوارها و ستون به  .24

 گیرد. می  ) تعلق (غیر از فونداسیون  بنایی  با مصالح  دیوارهاي  بتنی  هاي به  کالف 080301  ردیف  بهاي  اضافه .25
 بینی شده است. یشهاي تهیه و اجراي بتن، حمل بتن و ریختن آن با هر وسیله ب در بهاي ردیف .26
 و اجراي آن طبق مشخصات فنی و دستور مهندس مشاور خواهد بود. 080313و  080312هاي  نوع مصالح ردیف .27
کیلوگرم در  180گیرد که آرماتور مصرفی در آن حجم، بیش از  آن حجم از بتن تعلق می فقط به 080311  ردیف يبها  اضافه .28

 گیرد. نمیکیلوگرم در مترمکعب باشد، تعلق  180هایی از بتن که مصرف آرماتور کمتر از  مترمکعب باشد و به بخش
 گیرد. مپوزیت و عرشه فوالدي تعلق نمیبلوك، کا هاي تیرچه  به سقف 080310و  080303تا  080301هاي  بهاي ردیف . اضافه 29
مربوط به تهیه مصالح و اجراي عملیات تزریق به دفعات الزم مطابق مشخصات فنی است که  080602و  080601هاي شماره  . ردیف30

تهیه  5/0اکثر میزان دوغاب تزریق شده باید به تایید مهندس مشاور برسد. دوغاب سیمان عملیات تزریق با نسبت وزنی آب به سیمان حد
 اتمسفر باشد. 3شده و فشار تزریق حداقل به میزان 
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 درجا  . بتن هشتم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
رود و چنانچه براي تامین عدم درگیري مهار تنیده با دوغاب از روش  براي تامین طول محدوده تزریق به کار می 080603. ردیف 31

شود. این ردیف فقط به  ف مربوط پرداخت میگذاري استفاده شود بابت انجام عملیات تزریق در تمام طول مهار، بهاي آن از ردی غالف
 گیرد. طول گیرداري مهار تعلق می

گیرد،  . هزینه تهیه مصالح و اجراي عملیات تزریق مهار آزمون (قربانی) که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره صورت می32
 هاي مربوط قابل پرداخت است. با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف

کاري سطوح، تهیه مصالح و  گیرد، شامل رگالژ و تمیز که به منظور بتن پاشی دیواره خاکی صورت می 080701. بهاي واحد ردیف 33
هاي آزمایشی، انجام آزمایش و کارهاي الزم براي   هاي آزمایشی، تهیه جعبه پاشی، مواد افزودنی تندگیرکننده، برداشت نمونه اجراي بتن

ها در طول خط قابل اجراي  گیري شده از روي نقشه پاشی است. مقادیر قابل پرداخت بر حسب مساحت اندازه  تناجراي درست عملیات ب
 عملیات بتن پاشی در مقطع دیواره خاکی محاسبه خواهد شد.

هاي  قسمتباشد، بنابراین ضخامت بتن پاشیده در هیچ یک از  . منظور از ضخامت بتن پاشیده حداقل ضخامت بتن پاشیده شده می34
ها و مشخصات فنی کمتر باشد. هزینه بتن پاشیده شده اضافی براي پر کردن  سطح بتن پاشی نباید از ضخامت مندرج در نقشه

هاي سطحی و تامین حداقل ضخامت مورد نیاز، و همچنین هزینه بتن پاشیده بازگشتی و تمیز کردن محیط کارگاه در بهاي  ناهمواري
 گونه اضافه پرداختی صورت نخواهد گرفت. یده و از این بابت هیچردیف بتن پاشی منظور گرد

 اجراي عملیات در سطوح با هر زاویه و ارتفاع منظور شده است.  پاشی هزینه  هاي بتن . در بهاي ردیف35
 مگاپاسکال است.  16. مقاومت فشاري مشخصه بتن پاشیده حداقل برابر 36
 بندي استاندارد یا مطابق مشخصات فنی باشد. دانه. ماسه مصرفی در بتن پاشیده باید با 37
بوده و شبکه فوالدي مطابق مشخصات فنی با همپوشانی دو شبکه باشد. شبکه   A2. فوالد مصرفی در شبکه فوالدي باید از نوع38

متر در جهت   ناسبی به طول نیممتر در فواصل م میلی 14هاي فوالدي به قطر  فوالدي به نحو مناسب در جاي خود استقرار یافته و یا با میخ
 نصب شبکه در خاك کوبیده شود.

 قابل پرداخت است. مانیدر برآورد منضم به پ ینیب شیدر صورت پ 080503 فیموضوع رد سیلیکروسیژل م. 39
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 درجا  . بتن هشتم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٨٣٩,٠٠٠  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. ١٠٠
٠٨٠١٠١ 

 مترمکعب ٨٩۶,۵٠٠  
شسته طبیعی یا شکسته، با تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. ١۵٠
٠٨٠١٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,٩٨٧  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال. ١٢مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠٣ 

 مترمکعب ١,٠۴٨,٠٠٠  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال. ١۶مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠۴ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,٠٩۴  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال. ٢٠مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠۵ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,١۵۵  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال. ٢۵مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠۶ 

 مترمکعب ١,٢٣٠,٠٠٠  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال. ٣٠مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠٧ 

 مترمکعب ١,٣١٣,٠٠٠  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال. ٣۵مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠٨ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,٣٧۵  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال. ۴٠مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠٩ 

  
 مترمکعب 

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 
 مگاپاسکال. ۴٠مقاومت فشاری مشخصه بیش از 

٠٨٠١١٠ 

  
 مترمکعب 

، در صورتی که ٠٨٠١١٠تا ٠٨٠١٠١ های بها به ردیف اضافه
 از سنگ شکسته کوهی استفاده شده باشد.

٠٨٠١١١ 

 مترمکعب ٩۶٢,٠٠٠  
کیلوگرم  ١۵٠تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و 

 سیمان در متر مکعب بتن.
٠٨٠٢٠١ 

 مترمکعب ١,٧٨٢,٠٠٠  
کیلوگرم  ١۵٠تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه صنعتی و 

 مکعب بتن.سیمان در متر 
٠٨٠٢٠٢ 

 مترمکعب ١,٠٩٠,٠٠٠  
تهیه و اجرای بتن سبک با خرده آجر حاصل از آجرچینی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. ١۵٠و 
٠٨٠٢٠٣ 

  

 مترمکعب ٩٨۶,۵٠٠

زا یا مشابه  تهیه و اجرای بتن سبک، با مواد شیمیایی کف
کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن با وزن  ١۵٠آن، با 

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

٠٨٠٢٠۴ 
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 درجا  . بتن هشتم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۶۵٠  
، برای آن بخش از بتن سبک که ٠٨٠٢٠٣بها به ردیف  اضافه

 خرده آجر آن از خارج از کارگاه تهیه شود.
٠٨٠٢٠۵ 

 مترمکعب ٢٣٣,٠٠٠  
ها، دیوارها و همچنین  ریزی ستون بها برای بتن اضافه

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

 مترمکعب ۵٠٠,١۶١  
ها و تیرها و شناژهایی که  ریزی سقف بها برای بتن اضافه

 ریزی شوند. همراه سقف بتن
٠٨٠٣٠٢ 

  

 مترمکعب ٢۴٧,٠٠٠

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

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

٠٨٠٣٠٣ 

 مترمکعب ۵٠٠,۶٩  
ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر  های بتن بها به ردیف اضافه

 متر یا کمتر باشد. سانتی ١۵
٠٨٠٣٠۴ 

 مترمکعب ٨٠٠,٢۶  
برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل بها  اضافه

 بتن که برای آن کرم بندی انجام شده مالک محاسبه است).
٠٨٠٣٠۵ 

 مترمکعب ٧۶,۶٠٠  
بها برای بتن کف سازیها با هر وسیله و به هر  اضافه

 ضخامت.
٠٨٠٣٠۶ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٠۴

ریزی که پایین تراز آب انجام  بها برای هرنوع بتن اضافه
و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی شود 
 باشد.

٠٨٠٣٠٧ 

 ٠٨٠٣٠٨ ای کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت لزوم. لیسه مترمربع ٢٩,٨٠٠  

 مترمربع ٢۶,۴٠٠  
راه کردن سطوح بتنی  مضرس کردن، آجدار کردن یا راه

 ها و موارد مشابه. رامپ
٠٨٠٣٠٩ 

 مترمکعب ١٠٠,٣۴  
ریزی، در صورت مصرف بتن  های بتن ردیفبها به  اضافه

 در بتن مسلح.
٠٨٠٣١٠ 

  
 مترمکعب ۴٠٠,٣٧

ریزی برای سختی ارتعاش بتن،  های بتن بها به ردیف اضافه
کیلوگرم در  ١٨٠در صورتی که میلگرد به کار رفته بیش از 

 متر مکعب بتن باشد.

٠٨٠٣١١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٣٠

کف به ضخامت یک  تهیه مصالح و اجرای مالت روی بتن
متر به منظور سخت سازی بتن برای افزایش مقاومت  سانتی

 در مقابل سایش.

٠٨٠٣١٢ 

  
 مترمربع ۴٠٢,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای مالت روی بتن کف به ضخامت دو 
متر به منظور سخت سازی بتن برای افزایش مقاومت  سانتی

 در مقابل سایش.

٠٨٠٣١٣ 
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 درجا  . بتن هشتم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٠٠,٢۵  
متر  ها با دقت پرداخت یک میلی ریزی پی برای بتنبها  اضافه

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

 کیلوگرم ١,٣٣٠  
بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج  اضافه

 های مربوط. شده در ردیف
٠٨٠۴٠١ 

 ٠٨٠۵٠١ های الزم. تهیه و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل دسیمتر مکعب ۵٠٠,٣١  

 دسیمتر مکعب ١٩٠,٠٠٠  
تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بیس پلیت و 

 های الزم. محل
٠٨٠۵٠٢ 

  
 کیلوگرم 

بندی و ارتقای  تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب
های آب  خانه مشخصات پایایی بتن در مخازن آب و تصفیه

 و فاضالب.

٠٨٠۵٠٣ 

 متر طول ٢۵٠,٠٠٠  
لیتر دوغاب در  ٣٠اجرای عملیات تزریق تا تهیه مصالح و 
 متر طول مهار.

٠٨٠۶٠١ 

 متر طول ٧,١٠٠  
لیتر  ٣٠بابت تزریق بیش از  ٠٨٠۶٠١بها به ردیف  اضافه

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

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

 تنیده برای تامین طول محدوده تزریق.آماده سازی مهار 
٠٨٠۶٠٣ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۴۶

تهیه و اجرای بتن پاشی دیواره های خاکی به روش خشک 
کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب، به ازای  ۴٠٠با بتن عیار 

 متر ضخامت. هر سانتی

٠٨٠٧٠١ 
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  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل

 
  مقدمه 
 
 . ، مگر اینکه استفاده از سایر فوالدها به صراحت ذکر شده باشداست St37 مانند  معمولی  ، فوالد نرم فصل  در این  فوالد منظور شده .1
و به مأخذ   تئوریک  وزن  کار، طبق  گیرد، وزن می  کار صورت  وزن  ها، بر اساس واحد آن  بهاي  پرداخت  که  هاي ردیفدر مورد  .2

ها  آن ياجرا رو ندیکه در فرآ يدر قطعات فوالد و منظور خواهد شد.  ، محاسبه سازنده  کارخانه  هاي یا جدول  استاندارد مربوط  هاي جدول
بابت اتصاالت  يکار سوراخ ای ییاجرا يبابت روادار یزن پخ اتیعمل ،یابالغ يدستورکارها ای مانیو منضم به پ ییرااج يها مطابق نقشه

 .شود یسوراخ، در نظر گرفته م ایشود، وزن قطعات بدون کسر پخ    انجام یکیمکان
،  برشکاري ،کاري سازي براي جوش هاي آماده هزینه ،کاري شده وجود دارد ها اتصاالت جوش که در آن  فصل  این  هاي ردیف  در .3-1

الکترود در   و مصرف  به تهیه  مربوط  هاي ، هزینه . همچنین است  منظور شده  واحد هر ردیف  ، جزو بهاي و مانند آن  زدن  ، سنگ جوشکاري
 نخواهد شد.  پرداخت  وزن  بها یا اضافه  ، اضافه بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط  بهاي

کاري،  سازي براي اتصال، سوراخ هاي آماده بینی شده است، هزینه ها اتصاالت با پیچ و مهره پیش هاي این فصل که در آن . در ردیف3-2
 برشکاري، سنگ زدن، پیچ و مهره و واشر و مانند آن، جزو بهاي واحد هر ردیف منظور شده است.

،  به آن  مربوط  مصالح  یا وزن  جوشکاري  . بابت است  منظور شده  مربوط  هاي استاندارد، در ردیف  هاي شاخه  اتصال  اجراي  هاي هزینه .4
 آید. نمی  به عمل  پرداختی  گونه هیچ

 :زیر خواهد بود  کارهاي  ، شامل ستون  و نصب  تهیه  به  مربوط  هاي ردیف  هاي قیمت .5
 . اصلی  عضوهاي  یا تقویت  ، به منظور اتصال الزم  هاي ها وتسمه ورق  و نصب  ، ساییدن ، جوشکاري ، بریدن تهیه .1ـ5
 . عضو اصلی  ونصب  ، جوشکاري ، بریدن تهیه .2ـ5
 . و ساییدن  مربوط  هاي ، جوشکاري و ستون  ستون  کف  بین  واسطه  و اتصاالت  ستون  کف  و نصب  کردن ، سوراخ ، برش تهیه .3ـ5
  جوش  ها با کمک آن  کردن  با متصل  ها یا خرپاها یا تیرها، همراه ها با حمال ستون  بین  واسطه  اتصاالت  جوشکاريو   ، برشکاري تهیه .4ـ5

 شود. ها، خرپاها یا تیرها به ستون اعم از نوع ساده یا صلب مشمول این بند می از این رو تمام اجزاي اتصال حمال . و ساییدن
 شود. می  با میلگرد، پرداخت  فوالدي  کارهاي  ، فصل070603  )، از ردیف (بولت  و پی  ستون  فک  بین  واسطه  ) اتصاالت تبصره

  گاه تکیه  در محل  جوشکاري  شوند و بدون  نیاز به  یکدیگر متصل  در صورت  شده  بریده  پروفیل  که  است  آن ساده  منظور از تیرریزي .6
 090207  ها از ردیف آن  شوند بهاي می  ساخته  و سپري  از نبشی  که  ییها درگاه  . نعل درگاه  یا نعل  شوند. مانند تیرریزي  خود نصب  در جاي
 شود. می  پرداخت

  ، یادي مربوط  هاي ها در ردیف آن  از اتصال لیو  شده  بینی پیش  جداگانه  ، ردیف واحد هر یک  بهاي  براي  دو عضو که  در مورد اتصال .7-1
 :باشد  نشده

بر بسته به مورد   آن  و بهاي  شده  ها محاسبه نقشه  طبق  ، جداگانه جوش  شود، طول  انجام  جوش  مستقیماً به وسیله  اتصال  چنانچه .7-1-1
 .شود می  پرداخت 090805تا  090801  هاي ردیف  اساس

،  و مهره  پیچ  وزن صرفاشود،   انجام 9/12یا  9/10، 8/8معمولی یا پرمقاومت از نوع   ومهره  پیچ  مستقیماً به وسیله  لاتصا  چنانچه .7-1-2
 .شود می  پرداخت 091002یا  091001   هاي ردیفوزن پیچ و مهره و   بر اساس بسته به مورد  آن  و بهاي  شده  ها محاسبه نقشه  طبق  جداگانه

هاي مربوط، به وسیله  ها در ردیف بینی شده و اتصال آن اتصال دو عضو که براي بهاي واحد هر یک، ردیف جداگانه پیش در مورد .7-2
 استفاده 9/12یا  9/10، 8/8بینی شده باشد، در صورتی که به جاي جوش از پیچ و مهره معمولی یا پرمقاومت از نوع  جوش کاري پیش

یا  091001   هاي ردیفوزن پیچ و مهره و   بر اساس بسته به مورد  آن  و بهاي  شده  ها محاسبه نقشه  طبق  ، جداگانه و مهره  پیچ  شود، وزن
 .شود می  پرداخت 091002
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  هر نوع  و نصب  به  تهیه  مربوط  هاي هزینه  خشک  به  طریق  سنگ  نصب  موضوع(فصل بیست و دوم)  220606  واحد ردیف  هايدر ب .8

 شود. می  پرداخت  فصلاین  090901  ردیف زو ا  به  طور جداگانه  زیرسازي  سازه  بهاي  ولی  است  منظور شده  اتصال  گیره
 مشبک  باشد و تیر یا ستون  شده  تامین )gusset plate(  ورق  یکدیگر، با واسطه به  آن  اعضاي  اتصال  که  است  اي منظور از خرپا، سازه .9
 باشد.  شده  تامین  ورق  واسطه  ، بدون آن  اعضاي  اتصال  شود که یم  اطالق  اي سازه  به
 .شود می 090104هاي افقی یا مایل مشمول ردیف  هاي با فاصله (اصطالحاً پاباز) با بست تهیه و نصب ستون .10
 . است  آن  متوالی  گاه محور تا محور دو تکیه  خرپا، فاصله  منظور از دهانه .11
  . سازه  هاي ستون  محور تا محور کف  از فاصله  است  ، عبارت090401  در ردیف  دهانهمنظور از  .12
اي با استفاده از میلگرد، نبشی، ناودانی، مقاطع ساخته شده از ورق و  تهیه و اجراي مهار کننده دیوارهاي بنایی به اجزاي سازه  هزینه .13

اي بتنی، در صورت نیاز به  هاي مذکور به اجزاي سازه شود. در اتصال مهار کننده محاسبه می 070302سایر موارد مشابه، براساس ردیف 
نصب قطعات آهنی اتصالی در داخل بتن قبل از اجراي عضو بتنی، هزینه تهیه، ساخت و نصب این قطعات اتصالی به صورت جداگانه از 

 شود. پرداخت می 090701ردیف 
، اعم از این که 090215و تیرهاي ردیف  090106هاي ردیف  می اتصاالت واسطه بین ستونتهیه، برشکاري و جوشکاري تما  هزینه .14

 شوند. محاسبه می 090106ها یا پس از آن انجام شوند، براساس ردیف  در هنگام ساخت ستون
هاي تیر و تیر حمال  ردیفهاي تقویتی در بال و جان تیرهاي النه زنبوري براساس  تهیه، برشکاري، جوشکاري و ساییدن ورق  هزینه .15

 شود. گردد، محاسبه می ، که حسب مورد براساس نحوه النه زنبوري شدن تعیین می090602و  090601هاي  مربوط بعالوه یکی از ردیف
، محاسبه 090209ها و قطعات اتصال تیرهاي داخل تیرهاي حمال به صورت تودلی، براساس ردیف  تهیه، برش و نصب نبشی  هزینه .16

 می شود.
، محاسبه 090215هاي مورد مصرف در تیرها و تیرهاي حمال از ورق، براساس ردیف  تهیه، برش و نصب سخت کننده  هزینه .17
 شود. می
، 090106هاي ساخته شده از ورق، براساس ردیف  هاي اول و دوم ستون هاي اتصال بین قسمت ورق تهیه، برش و نصب  هزینه .18

 شود. محاسبه می
ه آن ب، ترکیبی از ورق و پروفیل باشد، فقط 090302و  090301هاي  در صورتی که عملیات ردیف، 090303  ردیف  اضافه بهاي .19

 .گیرد قسمت که از ورق ساخته شده است، تعلق می
  هاي ن، نردبا ، معابر دور آن آب  هوایی  هاي و خود منبع  منبع  هاي در پایه  شده  انجام  کارهاي  ، تمام090501  ردیف  موضوع  عملیات .20

ها  لوله  براي  الزم  عایقشود، اما  می  را، شامل  فونداسیون  ها و میلگردهاي بولت  ، به استثناي منبع  تا پاي  از مخزن  آب  هاي کشی و لوله  مربوط
 شود. می  پرداخت  جداگانه  هاي ، از ردیف و منبع

 9/10 ،8/8پر مقاومت از نوع  و مهره  پیچ، 091002و  090501، 090401هاي  ردیف  ، براي فصل  در این  منظور شده  و مهره  پیچ  بهاي .21
 . است  معمولی  فوالد نرم  از نوع 109100و  090203 است، ولی پیچ و مهره مورد مصرف در ردیف  9/12یا 
  فصل  همین  هاي ردیف  هاي شود از قیمت  ساخته  در کارخانه  فلزي  اسکلت  مقرر شود، قطعات  و ضوابط  مشخصات  طبق  چنانچه .22

 .شود می  استفاده
ها موضوع ردیف  و دهانه قاب 090302و دهانه خرپا موضوع ردیف  090214در صورتی که دهانه تیرهاي مشبک موضوع ردیف  .23

درصد، براي دهانه بیش از  5متر  40تا  30گیرد،  براي دهانه بیش از  متر باشد، اضافه بهایی به این شرح تعلق می 30،  بیشتر از 090401
 گیرد. تعلق می  متر اضافه و براي تمام دهانه 30هاي مربوط تا  درصد، به بهاي ردیف 5/7متر  50تا  40
 سازمان برنامه و بودجه 400هاي فضاکار در این فصل مطابق نشریه شماره  هاي سازه به طور کلی تعاریف و مفاهیم مربوط به ردیف .24

 است. "هاي فضاکار نامه سازه آیین " با عنوان کشور
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به تفصیل تهیه و ضمیمه هاي فضاکار مورد اجرا را  هاي اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی سازه . مهندس مشاور موظف است نقشه25

هاي کنترل کیفیت، مراحل نصب و سایر موارد به تفصیل و  اسناد مناقصه نماید که در آن نوع سازه فضاکار، نوع اتصال، نحوه اجرا، روش
 به همراه اشکال و تصاویر کافی ذکر شده باشد.

هاي فوالدي (با  ب) نورد شده گرم یا سرد و یا ورقهاي (مناس ، نیمرخSt37 ، St52توانند از فوالد  . اعضاي سازه فضاکار می26
 جوشکاري مناسب) تهیه شوند.

و با یکی از  Ck45یا فوالدهاي کربنی از قبیل  St37 ،St52توان از فوالدهاي ساختمانی  هاي فضاکار را می هاي سازه . پیونده27
ها شامل گوي کروي توپر، توخالی و یا دیگر اشکال  ن پیوندهای گري تهیه کرد. یندهاي براده برداري، کوبن کاري، آهنگري و ریختهآفر

 باشد. مناسب می
توان از فوالدهاي ساختمانی و کربنی مناسب و با یکی از  ها و... را می ها، غالف هاي سرلوله . قطعات انتهاي سر اعضا، شامل مخروط28

 فرایندهاي براده برداري، کوبن کاري و یا آهنگري تهیه کرد.
(با  DINو یا استاندارد  ISOهاي خاص باید طبق استاندارد ملی ایران ، استاندارد  هاي با اشکال استاندارد و یا پیچ صات فنی پیچ. مشخ29
 هاي مختلف مقاومتی) باشند. رده
کاري اصالحی در  نباشد و منظور از ماشی کاري و ایجاد شیار با پانچ می عملیات سوراخ 091101منظور از ماشین کاري الزم در ردیف . 30

 ها است. گیري و پیرایش سوراخ بالست، پلیسه ، شامل شات091104تا  091102هاي  ردیف
کاري و  ، پیرایش سطح (مثالً کره تراشی)، سوراخ091301کاري شده در ردیف  کاري اصالحی استاندارد قطعات کوبن . منظور از ماشین31

 درجه است. 90و  درجه 45هاي  سوراخ با زاویه 9قالویزکاري تا 
کاري  کاري اضافی و یا پیچیده نسبت به ماشین ، ماشین091401کاري شده در ردیف  کاري خاص قطعات کوبن منظور از ماشین .32

 باشد. کاري اضافی می هاي بیش از دو الیه و یا سوراخ  هاي میانی در سازه  هاي غیرتخت، پیونده ها در سازه استاندارد شامل پیونده
 شود. کاري در نظر گرفته می ، وزن قطعه پیش از سوراخ091104تا  091101هاي  تعیین وزن قطعات ردیف . در33
 با  براده برداري تهیه  شوند، 091501تا  091101هاي  کاري مذکور در ردیف . در  صورتی که  قطعات اتصالی به جاي استفاده از کوبن34

 .شود ها پرداخت می ها طبق همین ردیف بهاي آن
باشد که با نظم مناسبی در شبکه  ، یک یا چند عضو از شبکه سازه فضاکار می091601. منظور از واحدهاي سازه فضاکار در ردیف 35

هاي مربوط منظور  هاي مصرفی بوده و هزینه مونتاژ قطعات الحاقی در ردیف در این ردیف مالك تعیین وزن فقط پروفیل تکرار می شوند.
 گردیده است.

محاسبه و پرداخت خواهد شد. الزم به  090804تا  090801هاي  کاري اتصاالت در سازه فضا کار براساس ردیف ینه جوش. هز36
 شود. اي پرداخت نمی کاري اتصال میانی دو قطعه یک پروفیل در عضو هزینه توضیح است که براي جوش

دار  فضاکار و سازه زیر آن، هزینه تهیه آن باید به صورت اقالم ستاره) بین سازه Bearingsگاهی ( . در صورت نیاز به تهیه قطعات تکیه37
 هاي بافت و نصب منظور گردیده است. لحاظ شود، ولی هزینه نصب آن در ردیف

بها پرداخت  آمیزي از فصل مربوط در این فهرست آمیزي بوده و هزینه رنگ هاي تعیین شده این فصل بدون در نظر گرفتن رنگ . قیمت38
دار برآورد و در فصل  اي شوند، بهاي آن باید براساس دستورالعمل اقالم ستاره آمیزي کوره ود. چنانچه اعضاي سازه فضاکار رنگش می

 بیست و پنجم درج شود.
 شوند.  بها پرداخت می هاي مربوط در این فهرست ها و بادبندهاي مربوط به سازه فضاکار از ردیف ها و پی . هزینه اجراي ستون39
آالت در فصل بیست و هشتم  هاي حمل آهن . هزینه حمل قطعات سازه فضاکار از کارخانه سازنده تا محل اجراي طرح از ردیف40

 شود.  پرداخت می

 
 

 

۵١  
 

 



  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
، منظور 092803تا  092801هاي  ها و اتصاالت مخصوص مربوط، در ردیف . هزینه بافت، نصب و قرارگیري سازه فضاکار روي ستون41

آمیزي و حمل  هاي رنگ هاي مذکور هزینه       در ردیف گیرد. اي بابت صعوبت یا شرایط ویژه صورت نمی جداگانهشده است و پرداخت 
 گردد. منظور نمی

هاي ویژه و تجهیزات  که مستلزم پیش بینی (بدون ستون میانی)متر  70هاي فضا کار با دهانه آزاد بیش از  . هزینه بافت و نصب سازه42
دار تعیین شود. در این حالت مهندس مشاور موظف است تجهیزات و  یش از مناقصه براساس دستورالعمل اقالم ستارهباشد، باید پ خاص 
ها را به همراه مراحل اجرایی و نصب به صورت مصور در مشخصات فنی  آالت الزم، نظیر باالبرهاي هیدرولیکی با ظرفیت دقیق آن ماشین

 اختصاصی درج نماید.
هاي  دار تعیین قیمت شود. انجام آزمایش را باید پیش از مناقصه، براساس دستورالعمل اقالم ستاره 092702و  092701هاي  . ردیف43

هاي مورد نیاز در اسناد  الزم براي حصول اطمینان از کیفیت پیونده ساخته شده ضروري است و مهندس مشاور ملزم به درج آزمایش
 گیرد. ها صورت نمی انجام آزمایش اي براي باشد و هزینه جداگانه مناقصه می

 باشد. به طور توام براي یک قطعه مجاز نمی 091401و  091301هاي  اضافه بهاي ردیف. 44
هاي مربوطه  ها از ردیف . چنانچه اعضاي سازه فضاکار از ترکیب چند پروفیل در مقطع ساخته شوند، جوش سراسري بین پروفیل45

 متر قابل پرداخت نیست. میلی 7مربوط به ضخامت بیش از  092101افه بهاي ردیف پرداخت خواهد شد. در این مورد اض
 براي یک عضو به طور توام قابل پرداخت نیست. 092202و  092201هاي  . اضافه بهاي ردیف46
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  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩۶رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٩٠١٠١ تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن. کیلوگرم ۴٠٠,٢٨  

 ٠٩٠١٠٢ تهیه، ساخت و نصب ستون از یک قوطی و یا لوله. کیلوگرم ٣٠,٢٠٠  

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٧

تهیه، ساخت و نصب ستون متشکل از دو یا چند تیرآهن یا 
های تقویتی و وصله  ناودانی، در صورتی که تسمه و ورق

به کار نرفته باشد و به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر 
 متصل شوند.

٠٩٠١٠٣ 

  
 کیلوگرم ٣٠,٧٠٠

تهیه، ساخت و نصب ستون متشکل از یک یا چند تیرآهن 
های  ناودانی یا نبشی، که وصله های اتصال و یا ورقیا 

 طور کامل. تقویتی در آن به کار رفته باشد، به

٠٩٠١٠۴ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٣٠

های مشبک از انواع تیرآهن،  تهیه، ساخت و نصب ستون
ناودانی، نبشی و مانند آن، با جوشکاری، ساییدن، وصله و 

 ساخت آنها.  های مربوط به اتصال

٠٩٠١٠۵ 

 کیلوگرم ۶٠٠,٣٩  
 Hتهیه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش، 

 های دیگر. و شکل
٠٩٠١٠۶ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٢٢  
تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک 

 تیرآهن.
٠٩٠٢٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٧

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

 جوشکاری مستقیم به یکدیگر.

٠٩٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٣٢

تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اسکلت فلزی یا 
ها به یکدیگر و  با وصله های طولی پرلین Zخرپا از پروفیل 

 پیچ و مهره الزم، قطعات اتصالی به اسکلت فلزی یا خرپا.

٠٩٠٢٠٣ 

  
 کیلوگرم ٩٠٠,٢۶

تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اسکلت فلزی یا 
ها به یکدیگر و  خرپا از ناودانی با وصله های طولی پرلین

 قطعات اتصالی به اسکلت فلزی یا خرپا.

٠٩٠٢٠۴ 

  
 کیلوگرم ٢٨,٠٠٠

تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اسکلت فلزی یا 
ها به یکدیگر و  پرلینخرپا با تیرآهن، با وصله های طولی 

 قطعات اتصالی به اسکلت فلزی یا خرپا.

٠٩٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٣٣,٨٠٠

تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، با تمام 
های مربوط همراه  عملیات برشکاری، جوشکاری و اتصال

 های الزم برای اتصال به عضو دیگر. با وصله

٠٩٠٢٠۶ 

 کیلوگرم ٢٨,٧٠٠  
ساخت و نصب جویست (تیر مشبک سبک)، متشکل  تهیه،

 از نبشی، سپری، تسمه و میلگرد، با جوشکاری و ساییدن.
٠٩٠٢٠٧ 
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  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩۶رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٢۴

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

 جوشکاری و ساییدن.

٠٩٠٢٠٨ 

  
 کیلوگرم ٢۶,۶٠٠

تیرریزی داخل تیرهای حمال با تیرآهن به صورت تودلی، 
به منظور پوشش، با برش و جوشکاری الزم. بهای نبشی و 

 قطعات اتصالی نیز از همین ردیف پرداخت می شود.

٠٩٠٢٠٩ 

  
 کیلوگرم ٨٠٠,٢۵

تهیه و نصب تیرحمال متشکل از یک تیرآهن یا ناودانی 
همراه با جوشکاریهای الزم بدون وصله یا ورقهای تقویتی، 

 در محل اتصال با عضو دیگر.

٠٩٠٢١٠ 

  
 کیلوگرم ٣١,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متشکل از یک تیرآهن یا 
ناودانی با وصله یا ورقهای تقویتی، با برش، جوشکاری و 

 ساییدن همراه با جوشکاری در محل اتصال با عضو دیگر.

٠٩٠٢١١ 

  

 کیلوگرم ٢٩,٣٠٠

تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متشکل از دو یا چند 
تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که ورقهای اتصال و 

کار رفته باشد، با برشکاری،  های تقویتی در آن به وصله
جوشکاری و ساییدن همراه با جوشکاری در محل اتصال با 

 عضو دیگر.

٠٩٠٢١٢ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,٢۶

اشکال مختلف، متشکل از تهیه و ساخت تیرهای مشبک به 
تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری، ورق و تسمه و نصب آن 

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

 اتصالی به اعضای دیگر.

٠٩٠٢١٣ 

  

 کیلوگرم ٢٧,٨٠٠

مختلف، متشکل از تهیه و ساخت تیرهای مشبک به اشکال 
تیرآهن، ناودانی نبشی، سپری، ورق و تسمه و نصب آن 

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

 اتصال و قطعات اتصالی به اعضای دیگر.

٠٩٠٢١۴ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٣٩

تیرهای حمال از ورق به تهیه، ساخت و نصب تیر و یا 
های  های اتصالی وصله شکل تیر آهن یا اشکال دیگر با ورق

تقویتی الزم با برشکاری، جوشکاری و ساییدن همراه با 
 جوشکاری در محل اتصال با عضو دیگر.

٠٩٠٢١۵ 

 کیلوگرم ٣۴٠,۴  
در صورتی که پرلین به صورت  ٠٩٠٢٠۴بها به ردیف  اضافه
 ) نصب شود.girtقائم (

٠٩٠٢١٧ 
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 ١٣٩۶رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ٢٩,٧٠٠

تهیه و ساخت خرپاهای فلزی به اشکال مختلف، مرکب از 
تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق، تسمه و غیره و نصب آن 

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

٠٩٠٣٠١ 

  

 کیلوگرم ۶٠٠,٣١

خرپاهای فلزی به اشکال مختلف، مرکب از تهیه و ساخت 
تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق، تسمه و غیره و نصب آن 

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

٠٩٠٣٠٢ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,٢١

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

 شود.

٠٩٠٣٠٣ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,٣۵

های  خانه ها در تصفیه تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده لوله
آب و فاضالب یا ابنیه آبی با استفاده از تیرآهن، ناودانی، 

متر شامل:  ۴نبشی، لوله، ورق، تسمه و غیره به ارتفاع تا 
 برشکاری، ساییدن، جوشکاری و اتصاالت مربوط.

٠٩٠٣٠۴ 

  

 کیلوگرم ۴١,٩٠٠

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

های  های اتصالی، تقویتی و اتصال ها، انواع ورق کف ستون
با برشکاری، سوراخکاری،  واسطه با پیچ و مهره، همراه

 جوشکاری و ساییدن.

٠٩٠۴٠١ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٣١

تهیه و نصب باد بند که هر عضو آن از یک یا چند پروفیل 
(نبشی، تیرآهن، ناودانی و مانند آن) تشکیل شده باشد با 
تمام قطعات اتصال به ستون یا تیر یا اعضای باد بند به 

 ساییدن.یکدیگر، برشکاری، جوشکاری و 

٠٩٠۴٠٢ 

  
 کیلوگرم 

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

 باد بند به یکدیگر، برشکاری، جوشکاری و ساییدن.

٠٩٠۴٠٣ 

  
 کیلوگرم ۴٨,٧٠٠

تهیه، ساخت و نصب برجهای فلزی مرتفع آب، با 
برشکاری و ساییدن و پیچ و مهره الزم به طور جوشکاری، 

 کامل.

٠٩٠۵٠١ 

  

 کیلوگرم ۶,۵٧٠

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

 برشکاری، جوشکاری و ساییدن.

٠٩٠۶٠١ 
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۵٠٠,١١

بها به ردیفهای تیر و تیرحمال در صورت تغییر ارتفاع  اضافه
جان تیرآهن به روش النه زنبوری، با استفاده از ورق برای 
افزایش جان تیرآهن، با ورقهای تقویتی الزم، برشکاری، 

 جوشکاری و ساییدن.

٠٩٠۶٠٢ 

  

 کیلوگرم ۶,۵١٠

تیر حمال در صورت تغییر بها به ردیفهای تیر و  اضافه
ارتفاع جان تیرآهن با برش به خط مستقیم در جان تیرآهن، 
بدون استفاده از ورق برای تغییر ارتفاع جان تیرآهن، همراه 

 با برشکاری، جوشکاری و ساییدن الزم.

٠٩٠۶٠٣ 

  

 کیلوگرم ۶٩٠,٨

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

ورق برای افزایش ارتفاع جان تیرآهن، همراه با برشکاری، 
 جوشکاری و ساییدن الزم.

٠٩٠۶٠۴ 

 کیلوگرم ٧,٧٠٠  
بها در صورت مصرف تیرآهن بال پهن، به جای  اضافه

 تیرآهن معمولی.
٠٩٠۶٠۵ 

  
 کیلوگرم ٨٠٠,٣۴

کردن تیرآهن، ناودانی و سایر  بها در صورت خم اضافه
پروفیلهای فلزی برای تیرهای قوسی شکل، پله های مدور 

 و مانند آن (فقط برای قسمت قوسی شکل).

٠٩٠۶٠۶ 

  

 کیلوگرم 

در صورت تغییر ارتفاع جان  ٠٩٠٢١۵بها به ردیف  اضافه
با برش خط منحنی در جان، بدون استفاده از ورق برای 

تیرآهن، همراه با برشکاری، جوشکاری و تغییر ارتفاع جان 
 ساییدن الزم.

٠٩٠۶٠٧ 

  

 کیلوگرم ۴٢,٧٠٠

تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل 
کارهای بتنی یا بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده، از 
نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با 

سوراخکاری و شاخکهای الزم، جوشکاری، برشکاری، 
 ساییدن، به طورکامل.

٠٩٠٧٠١ 

 کیلوگرم ٨٠,٩٠٠  
های  تهیه، ساخت و نصب انواع برشگیر در سقف

 کامپوزیت.
٠٩٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ٨٠٠,٢۴  
تهیه و اجرای نبشی لبه پله، آبچکان و سایر موارد همراه با 

 بریدن، جوشکاری و ساییدن.
٠٩٠٧٠٣ 

  

 کیلوگرم ۴٩,٣٠٠

) Paddle pipeلوله رابط فوالدی (تهیه، ساخت و نصب 
های آب و  خانه برای نصب در داخل کارهای بتنی در تصفیه
بند کننده قبل از  فاضالب یا ابنیه آبی، به همراه تسمه آب

 ریزی، به طور کامل. اجرای بتن

٠٩٠٧٠۴ 

 
 

 

۵۶  
 

 



  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩۶رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٩٠,٠٠٠  
نزن  در صورتی که از فوالد زنگ ٠٩٠٧٠۴بها به ردیف  اضافه

 شود.استفاده 
٠٩٠٧٠۵ 

 مترطول ۵٠٠,١٣٧  
متر، با ساییدن. با توجه به  میلی ۵جوشکاری با بعد موثر تا 

 مقدمه فصل. ٧بند 
٠٩٠٨٠١ 

 مترطول ١۶٧,٠٠٠  
متر  میلی ٧متر تا  میلی ۵جوشکاری برای بعد موثر بیش از 

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

 مترطول ٢۶۵,۵٠٠  
متر  میلی ١٠متر تا میلی ٧برای بعد موثر بیش از جوشکاری 

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

 مترطول ۴۵٠,٠٠٠  
 ١۵متر تا  میلی ١٠جوشکاری برای بعد موثر بیش از 

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

  
 مترطول 

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

٠٩٠٨٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٨,٧٠٠

تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی برای زیرسازی نصب 
طریق خشک شامل نبشی، ناودانی، تیرآهن و  سنگ پالک به

 قوطی با جوشکاری الزم.

٠٩٠٩٠١ 

 ٠٩١٠٠١ تهیه و نصب پیچ و مهره معمولی. کیلوگرم ٢٠٠,٨۶  

 ٠٩١٠٠٢ تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت. کیلوگرم ۵٠٠,١۴٢  

 عدد ٢٨,٣٠٠  
های  کاری الزم برای سازه کاری با ماشین تهیه قطعات کوبن

 گرم.  ١۵٠فضاکار با وزن قطعات تا 
٠٩١١٠١ 

  
 کیلوگرم ٩۶,۶٠٠

 ۵کاری با ضخامت جدار متغیر بیش از  تهیه قطعات کوبن
ها و  کاری اصالحی مانند قطعات سرلوله ماشینمتر با  میلی

 کیلوگرم. های کاسان با وزن بیش از یک  پیونده

٠٩١١٠٢ 

 کیلوگرم ۴٠٠,۶٢  
کاری  کاری حجیم (مثال� کروی) با ماشین تهیه قطعات کوبن

 کیلوگرم. اصالحی با وزن قطعات بیش از یک 
٠٩١١٠٣ 

  
 کیلوگرم 

کاری اصالحی برای  ماشینکاری با  تهیه قطعات کوبن
گرم تا یک  ١۵٠های فضاکار با وزن قطعات بیش از  سازه

 کیلوگرم.

٠٩١١٠۴ 

 کیلوگرم ١٩,٠٠٠  
برای استفاده  ٠٩١١٠۴تا  ٠٩١١٠١های  بها برای ردیف اضافه

 .Ck45یا فوالد کربنی  St52از فوالد 
٠٩١٢٠١ 

  
 کیلوگرم ٨١,٠٠٠

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

 استاندارد.

٠٩١٣٠١ 

 
 

 

۵٧  
 

 



  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩۶رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ١۴١,٠٠٠  
کاری نسبت  کاری خاص قطعات کوبن بها برای ماشین اضافه

 . ٠٩١١٠۴تا  ٠٩١١٠١های  به ردیف
٠٩١۴٠١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٠  
 برای ٠٩١١٠۴تا  ٠٩١١٠١بها برای ردیف های  اضافه

 گالوانیزه کردن قطعات.
٠٩١۵٠١ 

  

 کیلوگرم ۵٣,٩٠٠

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

زدن و مونتاژ آنها با قطعات الحاقی در  گیری و سنگ پلیسه
 کردن برای جوشکاری.  داخل جیگ و آماده

٠٩١۶٠١ 

 کیلوگرم ٨۵٠,۴  
در صورتی که وزن  ٠٩١۶٠١  بها نسبت به ردیف اضافه

 پروفیل یا لوله عضو کمتر از دو کیلوگرم باشد. 
٠٩١٨٠١ 

  
 کیلوگرم 

برای اضالع حاصل از  ٠٩١۶٠١  بها نسبت به ردیف اضافه
 پرس کاری و نورد سرد (به جز لوله). 

٠٩١٩٠١ 

 کیلوگرم ٢٢,٠٠٠  
برای استفاده از فوالد  ٠٩١۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
St52. 

٠٩٢٠٠١ 

 کیلوگرم ٢٠,٨٠٠  
های  برای استفاده از لوله ٠٩١۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 متر. میلی ٧با ضخامت جدار بیش از 
٠٩٢١٠١ 

  
 کیلوگرم ۶۶٠,٣

سازی سر  برای آماده  ٠٩١۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
جوشکاری مستقیم به یکدیگر با برشکاری اضالع برای 

 زدن. طبق الگو و سنگ

٠٩٢٢٠١ 

  
 کیلوگرم 

بابت دوپهن کردن سر  ٠٩١۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 پروفیل لوله فوالدی.

٠٩٢٢٠٢ 

 کیلوگرم ١١,٩٠٠  
برای استفاده از لوله  ٠٩١۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 گالوانیزه. 
٠٩٢٣٠١ 

  
 کیلوگرم ٧٧,٧٠٠

متر و  میلی ٢۴های تا قطر  برای پیچ ٨٫٨تهیه پیچ از رده 
های استاندارد در  ها به شکل سازی آن  و آماده ٨مهره از رده 

 سازه فضاکار (و پین مربوط).

٠٩٢۴٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٩٣

 ٢۴های با قطر بیش از  برای پیچ ٨٫٨تهیه پیچ از رده 
های  ها به شکل آنسازی  و آماده  ٨متر و مهره از رده  میلی

 استاندارد در سازه فضاکار (و پین مربوط).

٠٩٢۴٠٢ 

 کیلوگرم ١٠٠  
برای  ٠٩٢۴٠٢و  ٠٩٢۴٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه

 ).١٠(و مهره رده  ١٠٫٩استفاده از پیچ از رده 
٠٩٢۴٠٣ 

 کیلوگرم ۴٠٠,٢٧  
برای  ٠٩٢۴٠٢و  ٠٩٢۴٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه

 های با گالوانیزه پودری. پیچاستفاده از 
٠٩٢۵٠١ 

 
 

 

۵٨  
 

 



  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١٣٩۶رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم 

برای  ٠٩٢۴٠٢و  ٠٩٢۴٠١های  بها نسبت به ردیف اضافه
های به شکل خاص غیر استاندارد (نظیر  استفاده از پیچ

 گرد).

٠٩٢۶٠١ 

  
 کیلوگرم 

ها و  گری شده از فوالد برای پیونده تهیه قطعات ریخته
 ها.  کاری آن کیلوگرم و ماشین ۵٠ادوات اتصال قطعات تا 

٠٩٢٧٠١ 

  
 کیلوگرم 

ها و  گری شده از فوالد برای پیونده تهیه قطعات ریخته
کاری  کیلوگرم و ماشین ۵٠ادوات اتصال قطعات بیش از 

 ها. آن

٠٩٢٧٠٢ 

 درصد ١۵  
های سازه فضاکار تخت نسبت به  بافت و نصب شبکههزینه 

 هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.
٠٩٢٨٠١ 

  
 درصد ١٨

های سازه فضاکار با انحنا در یک  هزینه بافت و نصب شبکه
ها) نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی  امتداد (چلیک

 قطعات.

٠٩٢٨٠٢ 

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

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

 درصد ٣٠  
های  های سازه فضاکار دارای فرم هزینه بافت و نصب شبکه

 آزاد نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.
٠٩٢٨٠۴ 

 
 

 

۵٩  
 

 



  بتنی  . سقف دهم  فصل
 ١٣٩۶ابنیه سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
  بتنی  . سقف دهم  فصل

 
  مقدمه 
 
،  بندي ، شمع ، ترازکردن گذاري و بلوك  ، تیرچه الزم  مصالح  تهیه  ، شامل فصل  این  هاي ردیف  موضوع  بتنی  هاي سقف  کامل  اجراي .1

 . است  ها و مانند آن قالب  ، بازکردن از آن  و نگهداري  ریزي ، بتن بندي ، قالب داربست
 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي فصل  هاي ردیف  مطابق  ، جداگانه سقف  اجراي  هاي قسمت  در تمام  مصرفی  هاي آهن .2
  سقف  کامل  سطح  ، بر مبناي و پرداخت  گیري باشد، اندازه  باربر بنایی  یوارهايیا د  فلزي  یا مرکب  ساده  ، تیرهاي تیرچه  گاه تکیه  هرگاه .3

  (قالب  آن  جدار آزاد خارجی  بندي و قالب  است  سقف  بتن  ، جدار خارجی سقف  گیري اندازه  گیرد و مرز مبنا براي می  صورت  اجرا شده
،  هستند و همچنین  سقف  ضخامت  هم  که باربر  دیوارهاي  روي  شناژهاي  ، بابت ابراینشود. بن می  و پرداخت  محاسبه  دور)، به طور جداگانه

 نخواهد آمد.  به عمل  اضافی  ، پرداخت میانی  دوزنده  هاي کالف
تیر و   بتن  و حجم  است  تنیتیر یا دیوار ب  ، جدار داخلی سقف  گیري اندازه  باشد، مرز مبنابراي  ، تیر یا دیوار بتنی تیرچه  گاه تکیه  هر گاه .4

  دوزنده  هاي کالف  براي  شود. بنابراین می  و پرداخت  ، محاسبه مربوط  هاي ردیف  طبق  ها، جداگانه به  آن  مربوط  هاي بندي دیوار و قالب
 شود. نمی  انجام  اضافی  ، پرداخت میانی

، یا موارد  تاسیساتی  هاي ، کانال ، به منظور عبور لوله سقف  در داخل  یا سوراخ  رهایجاد حف  براي  الزم  و سایر کارهاي  بندي قالب  هزینه .5
  که  هایی ها یا سوراخ حفره  . سطح نخواهد گرفت  صورت  اي جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  است  ها منظور شده دیگر، در قیمت  مشابه

 کسر نخواهد شد.  سقف  کل  طحباشند، از س  داشته  مساحت  متر مربع  کمتر از یک
  تیرچه  سقف  و بتن  بتنی  بلوك  براي  است و عیار سیمان  بتن  در هر مترمکعب  کیلوگرم 400  تیرچه  پاشنه  براي  شده  درنظر گرفته  سیمان .6

از   سیمان  باال باشد کسر و یا اضافهبا مقادیر   متفاوت  عیار سیمان  فنی  مشخصات  برحسب  ، چنانچه شده  تعیین  کیلوگرم 300  و بلوك
 شود. می  درجا محاسبه  بتن  فصل  مربوط در  ردیف

  به  بهاي  با توجه  واحد آن  باشد، بهاي  فصل  این  هاي در ردیف  شده  تعیین  متوالی  دو ضخامت  ، بین سقف  ضخامت  که  در صورتی .7
 شود. می  و پرداخت  محاسبه  خطی  میانیابی  ، به صورت و بعد آن  قبل  هاي ضحامت

 . است  سقف  اجرا شده  بتن  نهایی  تا سطح  تیرچه  زیرین  قسمت  عمودي  فاصله  سقف  ضخامت .8
  فوالدي  ، کارهاي090207  ردیف  از بهاي 100403تا  100401  هاي ردیف  باز) موضوع  با جان  (تیرچه  سبک  فلزي  مشبک  تیرچه  بهاي .9

 شود. می  محاسبه  سنگین
 شود. می  درصد اضافه 7  سقف  اجراي  هاي دار اجرا شود به  ردیف شیب  صورته ب  بتنی  سقف  که صورتی در .10
ها  طبق نقشه و مشخصات براي اجراي سقف بتنی در این فصل (تیرچه یا تیرچه مشبک فلزي سبک)، از فوم بلوك  که صورتی در .11

 15/1هاي اجراي سقف با بلوك سفالی و اعمال ضریب  استایرن نسوز استفاده شود، بهاي آن حسب مورد طبق ردیف پلیمانند یونولیت و 
 شود. پرداخت می

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

 
 

 

۶٠  
 

 



  بتنی  . سقف دهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۴۴١,٠٠٠

متر با تیرچه و  سانتی ٢١اجرای سقف بتنی به ضخامت 
به استثنای بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح 

 میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠١٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٧٠

متر با تیرچه و  سانتی ٢۵اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠١٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۵٠۴

متر با تیرچه و  سانتی ٣٠اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠١٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۶٣٠

متر با تیرچه و  سانتی ٣۵اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای بلوک توخالی 

 میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠١٠۴ 

  
 مترمربع ٧۴١,٠٠٠

متر با تیرچه و  سانتی ۴٠اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 به طور کامل.میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم 

١٠٠١٠۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٩٩

متر با تیرچه و  سانتی ٢١اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠٢٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴۴١

تیرچه و  متر با سانتی ٢۵اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ۵١٧,٠٠٠

متر با تیرچه و  سانتی ٣٠اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.میلگرد، و همچنین 

١٠٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۶٠١

متر با تیرچه و  سانتی ٣۵اجرای سقف بتنی به ضخامت 
بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ۶٣٧,٠٠٠

متر با تیرچه و  سانتی ۴٠به ضخامت اجرای سقف بتنی 
بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلگرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠٢٠۵ 

  
 مترمربع ۴٠٠,٨

های سقف بتنی با تیرچه و بلوک، در  بها به ردیف اضافه
ای)  فوندولهصورتی که از تیرچه با کفشک سفالی (تیرچه 

 استفاده شود.

١٠٠٣٠١ 

 
 

 

۶١  
 

 



  بتنی  . سقف دهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٣٨١,٠٠٠

متر با تیرچه  سانتی ٢١اجرای سقف بتنی به ضخامت 
مشبک فلزی سبک و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام 
مصالح به استثنای تیرچه فلزی و آرماتور و همچنین تهیه 

 تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠۴٠١ 

  

 مترمربع ۴١٣,٠٠٠

متر با تیرچه  سانتی ٢۵اجرای سقف بتنی به ضخامت 
مشبک فلزی سبک و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام 
مصالح به استثنای تیرچه فلزی و آرماتور و همچنین تهیه 

 تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

١٠٠۴٠٢ 

  

 مترمربع ۵٠٠,۴۶٨

متر با تیرچه  سانتی ٣٠اجرای سقف بتنی به ضخامت 
فلزی سبک و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه تمام مشبک 

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

١٠٠۴٠٣ 

 مترمربع ۴۵,۶٠٠  
بها به ردیفهای سقف سبک با بلوک بتنی در صورتی  اضافه

 که در تهیه بلوک از پوکه استفاده شده باشد.
١٠٠۴٠۴ 

 
 

 

۶٢  
 

 



  یزیر  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل

 
  مقدمه 
 
متر،  سانتی 35، حدود  آجره  و نیم  یک  از ضخامتمنظور . متراست سانتی 21×10×5/5، حدود  فصل  در این  منظور از ابعاد آجر فشاري .1

 . متر است سانتی 11، حدود  آجره  متر و نیم سانتی 22، حدود  آجره  یک
یا   حفره  ایجاد چنین  کسر نخواهد شد و از بابت  ،یا طاق  آجرکاري  ، از حجم متر مربع 05/0کمتر از   با مقطع  هاي یا سوراخ  حفره  حجم .2

 . نخواهد گرفت  صورت  اي جداگانه  ها، پرداخت در آجرکاري  یهای سوراخ
ها منظور  ، در قیمت ضربی  طاق  از قوس  ناشی  سطح  دیگر، افزایش  ، به عبارت است  زیر آن  افقی  ، سطح ضربی  طاق  گیري اندازه  مالك .3

 . نیست  پرداخت  و قابل  شده
  پرداخت  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط  هاي )، در قیمت آجري  طاق  (به استثناي  آجري  کارهاي  روي  ریزي دوغاب  هزینه .4

 . نخواهد گرفت  صورت  اي جداگانه
 . است  ها منظور شده ، درقیمت طاق  اجراي  براي  الزم  زیرپا و سایرتجهیزات  بست از چوب  ناشی  هاي ، هزینه زنی طاق  هاي در ردیف .5
  ، مگر اینکه است  آجري  نماي  داراي  هاي سقف  کارها به استثناي  در تمام  استفاده  ، قابل آجري  و نماچینی  به نماسازي  مربوط  هاي ردیف .6

 باشد.  شده  بینی پیش  آن  براي  اي جداگانه  ردیف
مورد از   نما، بر حسب  سطح  کار براي  انجام  زینهشود، ه می  کار انجام  کار جدا ازپشت  روي  نماچینی  که  آجري  هاي در نماسازي .7

یا سایر   اسکوپ  اجراي  ، بهاي اینکه  شود. توضیح می  ، پرداخت111002و  111001و  110703تا  110701و  110603تا  110601  هاي ردیف
کار در   و پشت  نماچینی  بین  مصرفی  مالت  . بهاي ستا  پرداخت  قابل  شود، جداگانه می  کار انجام  نما به  پشت  اتصال  براي  که  تمهیداتی

 . است  منظور شده  مربوط  هاي ردیف  هاي قیمت
 است.  نماچینی  مخصوص  در کارخانه  بندي بسته  سفال  آجرهاي  از نوع 110603تا  110601  هاي در ردیف  آجر مصرفی .8
 باشد.  نوع  از یک  آجر چینی  ضخامت  کل  شود که می  پرداخت  ، درصورتی110801  ردیف  بهاي  اضافه .9
  شود، سپس می  و پرداخت  محاسبه  مربوط  هاي ، از ردیف آجر چینی  کل  حجم  ، ابتدا110805تا  110802  هاي ردیف  پرداخت  براي .10

 .شود می  ، پرداخت است  شده  نما چیده  به صورت  که  سطوحی  براي  یادشده  بهاي  اضافه
  نماچینی  و هزینه  است  راسته  یا کله  راسته  به صورت  ، نماچینی فصل  در این  شده  درج  هاي در ردیف  و نماسازي  منظور از نماچینی .11

 . است  نشده ها منظور ردیف  )، در این شده  بینی پیش  مستقلی  در ردیف  آن  بهاي  که  چینی (بجز هره  و مانند آن  ، هندسی برجسته  هاي نقش
، باید واحد متر  است  متر مربع  ها به صورت آن  ردیف  که  هایی ، به آجرکاري110810  ردیف  موضوع  بهاي  اضافه  به منظور پرداخت .12

 شود.  تبدیل  ، به متر مکعب مربوط  آجرچینی  به ضخامت  با توجه  مربع
در هر   شفته  و جادادن  و ریختن  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  به اجراي  مربوط  هاي ههزین  ، تمام ریزي به شفته  مربوط  هاي در ردیف .13

 شود. نمی  نجام، ا است  شده  تعیین  به  صراحت  به غیر از آنچه  اي جداگانه  پرداخت  گونه و هیچ  ، منظور شده و به هر شکل  محل
  شوند منظور نشده می  مصرف  در آجرچینی  و مشخصات  نقشه  طبق  که  فلزي  قطعات  و کارگذاري  تهیه  ، هزینه فصل  این  هاي در ردیف .14

 شود. می  پرداخت  جداگانه  آن  و بهاي  است
 شود. می  ، پرداخت110811  ردیف  اضافه بهاي  با در نظر گرفتن  آجرکاري  هاي مورد از ردیف  بر حسب  چاه  چینی  طوقه  بهاي .15
اجرا   دو جداره  ، به صورت و برودتی  حرارتی  تبادل  به منظور کنترل  که  است  ، دیواري110809  در ردیف  دیوار دو جدارهمنظور از  .16
 شود.  جلوگیري  آن  درون  مالت  و از ریختن  بوده  خالی  بنایی  شود، باید کامالً از مصالح می  چیده  همزمان  دو جدار دیوار که  شود. بین می

  پرداخت  قابل  و جداگانه  واحد منظور نشده  در قیمتو بهاي هر نوع عایق مصرفی دو دیوار   در بین  مورد استفاده  اتصالی  قطعات  نههزی 
 . است

 
 

 

۶٣  
 

 



  یزیر  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 . ) است (هوایی  سفید معمولی  ، آهک ریزي  شفته  هاي در ردیف  منظور شده  آهک .17
  واحد حجم  یک  یعنی 1:6  مالت  مثال  . براي است  حجمی  نسبت  یا آهک  و سیمان  ماسه  الطاخت  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .18

، در  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم  به صورت  یاد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  در مقابل  سیمان
 . است  آمده  فهرست  این  کلیات

در ضخامت یک آجر و کمتر در قوس انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام می شود   نماچینی یا  تی که اجراي دیواردر صور .19
 شود. چهار درصد به قیمت ردیف مربوط اضافه می

ا توجه به هاي این فصل باشد، ب برحسب مشخصات فنی، مقدار سیمان بیشتر و یا کمتر از ارقام مندرج در شرح ردیف در صورتی که .20
 شود. در فصل هشتم بتن درجا محاسبه می  مربوط  ردیفجدول مندرج در کلیات این فهرست بها تفاوت براساس 

 شود. بینی می دار پیش یف ستارهدکارهاي آجري با آجر نسوز، با توجه به نوع آجر و مالت مربوط در هنگام برآورد به عنوان ر .21

 
 

 

۶۴  
 

 



  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ١,٩٠٩,٠٠٠

آجرکاری با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی)، به ابعاد آجر 
با ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و مالت ماسه  فشاری
 .١:۶سیمان 

١١٠١٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٩٢۵

آجرکاری با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی)، به ابعاد آجر 
فشاری با ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و مالت باتارد 

١:٢:٨. 

١١٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٨٨۵

ابعاد آجر  آجرکاری با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی)، به
فشاری با ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و مالت ماسه 

 .١:٣آهک 

١١٠١٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,۴٢٩  
دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی)، به ابعاد 

 .١:۶آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 
١١٠١٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,۴٣٢  
 دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی)، به ابعاد

 .١:٢:٨آجر فشاری با مالت باتارد 
١١٠١٠۵ 

 مترمربع ۴٢۴,۵٠٠  
دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی)، به ابعاد 

 .١:٣آجر فشاری و مالت ماسه آهک 
١١٠١٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٢  
دیوار نیم آجره با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی)، به ابعاد 

 .١:۶آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 
١١٠١٠٧ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٣  
دیوار نیم آجره با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی)، به ابعاد 

 .١:٢:٨آجر فشاری و مالت باتارد 
١١٠١٠٨ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢١  
دیوار نیم آجره با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی)، به ابعاد 

 .١:٣آجر فشاری و مالت ماسه آهک 
١١٠١٠٩ 

 مترمربع ۵٠٠,١٢٨  
 ۵با آجر ماسه آهکی (سیلیکاتی)، به ضخامت تیغه آجری 

 متر، با مالت گچ و خاک. سانتی ۶تا 
١١٠١١٠ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,٧٨۵  
آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و 

 .١:۶بیشتر و مالت ماسه سیمان 
١١٠٢٠١ 

 مترمکعب ١,٧٨٨,٠٠٠  
آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و 

 .١:٢:٨مالت باتارد  بیشتر و
١١٠٢٠٢ 

 مترمکعب ١,٧۶٠,٠٠٠  
آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و 

 .١:٣بیشتر و مالت ماسه آهک 
١١٠٢٠٣ 

  
 مترمکعب ۶٩٠,٠٠٠,١

آجرکاری با آجرفشاری به ضخامت یک و نیم آجر و 
کیلو آهک در مترمکعب  ١٠٠بیشتر با مالت گل آهک (

 مالت).

١١٠٢٠۴ 

 ١١٠٢٠۵ .١:۶دیوار یک آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان  مترمربع ۴٠٢,٠٠٠  

 
 

 

۶۵  
 

 



  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١١٠٢٠۶ .١:٢:٨دیوار یک آجره با آجر فشاری و مالت باتارد  مترمربع ٠٠٠,۴٠۵  

 ١١٠٢٠٧ .١:٣دیوار یک آجره با آجر فشاری و مالت ماسه آهک  مترمربع ۵٠٠,٣٩٧  

 ١١٠٢٠٨ .١:۶با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان دیوار نیم آجره  مترمربع ۵٠٠,٢٠٨  

 ١١٠٢٠٩ .١:٢:٨دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت باتارد  مترمربع ۵٠٠,٢٠٩  

 ١١٠٢١٠ .١:٣دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت ماسه آهک  مترمربع ٢٠۶,۵٠٠  

 ١١٠٢١١ دیوار نیم آجره با آجرفشاری و مالت گچ و خاک. مترمربع ٢٠٨,٠٠٠  

 مترمربع ١٢٠,٠٠٠  
متر، با آجر فشاری و  سانتی ۶تا  ۵تیغه آجری به ضخامت 

 مالت گچ و خاک.
١١٠٢١٢ 

 مترمربع ١٢٢,٠٠٠  
طاق زنی بین تیرآهن (طاق ضربی)، با آجر فشاری یا 

 دار. ماشینی سوراخ
١١٠٣٠١ 

 ١١٠٣٠٢ دوغاب ریزی روی طاق آجری با دوغاب سیمان. مترمربع ۶,۴٣٠  

 ١١٠٣٠٣ دوغاب ریزی روی طاق آجری با دوغاب گچ. مترمربع ١۶٠,۶  

 مترمربع ۵٠٠,١٠٠  
بهای سقف سازی آجری به صورت آهن گم برای  اضافه

 نمای آجری ، نسبت به ردیفهای طاق زنی.
١١٠٣٠۴ 

 مترمکعب ۶٢٣,٠٠٠,١  
تا  ٨ای) به ضخامت  آجرکاری با بلوک سفالی (آجر تیغه

 .١:۶مالت ماسه سیمان متر و  سانتی ١١
١١٠۴٠١ 

 مترمکعب ۵۵٩,٠٠٠,١  
تا  ١٢ای) به ضخامت  آجرکاری با بلوک سفالی (آجر تیغه

 .١:۶متر و مالت ماسه سیمان  سانتی ٢٢
١١٠۴٠٢ 

 مترمکعب ۴٩٩,٠٠٠,١  
ای) به ضخامت بیش از  آجرکاری با بلوک سفالی (آجر تیغه

 .١:۶متر و مالت ماسه سیمان  سانتی ٢٢
١١٠۴٠٣ 

  
 مترمکعب ١,٨١٠,٠٠٠

آجرکاری با آجر ماشینی سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری 
به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر، با مالت ماسه سیمان 

١:۶. 

١١٠۵٠١ 

 مترمربع ۴٠۶,۵٠٠  
دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر 

 .١:۶فشاری، با مالت ماسه سیمان 
١١٠۵٠٢ 

 مترمربع ٢١١,٠٠٠  
دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر 

 .١:۶فشاری، با مالت ماسه سیمان 
١١٠۵٠٣ 

 مترمربع ١٢٣,٠٠٠  
متر با آجر ماشینی  سانتی ۶تا  ۵تیغه آجری به ضخامت 

 سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با مالت گچ و خاک.
١١٠۵٠۴ 

 مترمربع ۵٣٠,٠٠٠  
با آجر ماشینی سوراخدار (سفال) به ابعاد نماچینی 

 . ١:۶صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان  آجرفشاری به
١١٠۶٠١ 
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  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,۶١٩

نماچینی با آجرماشینی سوراخدار (سفال) به ضخامت 
صورت نیم آجره و مالت ماسه  متر، به سانتی ۴حدود 
 . ١:۶سیمان 

١١٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٧۵١

آجر ماشینی سوراخدار (سفال) به ضخامت  نماچینی با
صورت نیم آجره و مالت ماسه  متر، به سانتی ٣حدود 
 . ١:۶سیمان 

١١٠۶٠٣ 

 مترمربع ۶٢٩,٠٠٠  
صورت نیم  نما چینی با آجر قزاقی، به ابعاد آجر فشاری، به

 . ١:۶آجره و مالت ماسه سیمان 
١١٠٧٠١ 

 مترمربع ٨٢٢,٠٠٠  
متر،  سانتی ۴ضخامت حدود  نماچینی با آجر قزاقی، به

 . ١:۶صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان  به
١١٠٧٠٢ 

 مترمربع ١,٠١٠,٠٠٠  
متر،  سانتی ٣نما چینی با آجر قزاقی ، به ضخامت حدود 

 . ١:۶صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان  به
١١٠٧٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,١٢٩  
با آجر های آجرچینی  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه

 دار. فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخ
١١٠٨٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٢٧

های آجرچینی با  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
دار  آجرفشاری، درصورتی که در نما از آجر سفال سوراخ

 ماشینی به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.

١١٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ١٠۴,۵٠٠

های آجرچینی با آجر  نماسازی نسبت به ردیفبهای  اضافه
دار  ماسه آهکی، در صورتی که در نما از آجر سفال سوراخ

 ماشینی به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.

١١٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ٢٩٢,٠٠٠

های آجرچینی با آجر  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
آجر  فشاری، در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد

 فشاری استفاده شود.

١١٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٧۶

های آجر چینی با آجر ماسه  بهای نماسازی به ردیف اضافه
آهکی، در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد آجر 

 فشاری استفاده شود.

١١٠٨٠۵ 

 مترمربع ١۵٣,٠٠٠  
های نماچینی بابت آب ساب نمودن  بها به ردیف اضافه
 آجر.

١١٠٨٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,١١٩  
های نماچینی بابت تراش و کشویی  بها به ردیف اضافه

 نمودن آجر.
١١٠٨٠٧ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٣٢

های نماچینی، در صورتی که آجرها به  بها به ردیف اضافه
گیری روی سطح قابل  صورت هره چیده شود (اندازه

 رویت).

١١٠٨٠٨ 
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  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٢٢,٠٠٠

چینی به صورت دیوار دو جداره، به ازای بهای دیوار  اضافه
هر متر مربع دیوار دو جداره که هم زمان چیده شود. (یک 

 گیری میشود). طرف اندازه

١١٠٨٠٩ 

  
 مترمکعب ١٩٣,٠٠٠

بها برای هر نوع آجرکاری که در پایین تراز آب انجام  اضافه
شود و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوری الزامی 

 باشد.

١١٠٨١٠ 

 مترمکعب ١,٠٣٠,٠٠٠  
بها به هر نوع آجرکاری، برای کار در داخل چاه یا  اضافه

 قنات یا مجاری زیرزمینی در هر عمق و به هر طول.
١١٠٨١١ 

 مترمکعب ٣٨۶,۵٠٠  
کیلوگرم آهک شکفته در  ١۵٠شفته ریزی با خاک محل و 

 مترمکعب شفته.
١١٠٩٠١ 

  
 مترمکعب ۵۴۶,۵٠٠

شده مناسب شن دار از خارج  شفته ریزی با خاک تهیه
کیلوگرم آهک شکفته در  ١۵٠محل به هر فاصله، با

 مترمکعب شفته.

١١٠٩٠٢ 

 مترمکعب ٢٨,٨٠٠  
، برای اضافه کردن شن و ماسه، ١١٠٩٠١بها به ردیف  اضافه

 به اندازه هر ده درصد که به حجم خاک محل اضافه شود.
١١٠٩٠٣ 

  
 مترمکعب ۴٨,٧٠٠

، برای افزایش ١١٠٩٠٢و  ١١٠٩٠١های  ردیفبها به  اضافه
 ۵٠کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. کسر  ۵٠هر 

 شود. کیلو به تناسب محاسبه می

١١٠٩٠۴ 

  
 مترمکعب -۴٨,٧٠٠

، برای کاهش هر ١١٠٩٠٢و  ١١٠٩٠١های  کسربها به ردیف
کیلو  ۵٠کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. کسر  ۵٠

 شود. می به تناسب محاسبه

١١٠٩٠۵ 

  
 مترمربع ۵۵١,٠٠٠

 ١٠نماچینی با آجر پالک (دوغابی) با سطح مقطع تا 
، شامل ١:۵متر مربع با مالت ماسه سیمان  سانتی

 ریزی در پشت آجر. دوغاب

١١١٠٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۵٩٢

 ١٠نماچینی با آجر پالک (دوغابی) با سطح مقطع بیش از 
، شامل ١:۵سیمان متر مربع با مالت ماسه  سانتی

 ریزی در پشت آجر. دوغاب

١١١٠٠٢ 
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  چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل

 
  مقدمه 
 
  بتنی  هاي ماهیچه  ، به استثناي و بندکشی  نصب  ، مالت بندي قالب  هاي ، هزینه فصل  این  گذاري و لوله  ساخته پیش  بتن  هاي ردیف  تمامدر  .1

 مگر آن که به صراحت، خالف آن ذکر شده باشد.، است  منظور شده
  ، جداگانه مربوط  هاي فصل  هاي بر اساس ردیف  در بتن  شده  گذاشتهکار   هاي میلگرد و سایرآهن  ، هزینه فصل  این  هاي ردیف  در تمام .2

  هاي ، در ردیف مسلح  در بتن  بتن  مصرف  صعوبت  هزینه مگر این که عدم پرداخت آن تصریح شده باشد. شود می  و پرداخت  محاسبه
 د.گیر نمی  صورت  اي جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  است  منظور شده  مربوط

 . عمود بر مسیر است  مقطع  ، سطح مقطع  منظور از سطح  ساخته پیش  بتنی  هاي جدول  هاي در ردیف .3
  فصل  این  هاي در ردیف  شده  با عیار تعیین  متفاوت  ، با عیار سیمان ها و مشخصات نقشه  بر اساس  ساخته پیش  قطعات  که  در صورتی .4

 شود. می  درجا پرداخت  بتن  فصل  مربوط در مورد از ردیف  ، بر حسب سیمان  وزن  تفاوت  باشد، بهاي
 شود. نمی  ) را شامل ساخته پیش  هاي ساختمان  ها براي در کارخانه  شده  (ساخته  صنعتی  بتن  ساخته پیش  ، قطعات فصل  این  هاي ردیف .5
 شود. می  پرداخت  فصل  در این  ساخته  پیش  بتنی  هاي دولج  هاي از ردیف  ساخته پیش  بتنی  کانیوي  و نصب  تهیه  هزینه .6
  ، به ضخامت قلوه  یا سنگ  الشه  یا سنگ  بتن  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم 150به عیار   ها با بتن کول پشت  خالی  فضاي  پرکردن  هزینه .7

 . است  ، منظور شده120401  ردیف  متر، در قیمت سانتی 10تا  متوسط
 شود. می  پرداخت  مربوط  از فصول  ها، جداگانه هزینه  نوع  ، این است  منظور نشده  فصل  این  هاي در ردیف  خاکی  عملیات  انجام  هزینه .8
 . است پرتلند  ، سیمان فصل  این  هاي در ردیف  در نظر گرفته  سیمان .9
  با اعمال  مربوط  هاي ردیف  باشد، بهاي  موتوري  با تلمبه  نیاز به آبکشی  بتنی  هاي کولیا   و بتنی  سیمانی  هاي لوله  نصب  براي  چنانچه .10

 شود. می  پرداخت 07/1  ضریب
 . است  یا آجر سیمانی  بلوك  مالت  مترمکعب  در هر یک  کیلوگرم 285،  سیمانی  و آجرهاي  توخالی  سیمانی  هاي در بلوك  عیار سیمان .11
هاي  باشد. به عبارت دیگر ردیف مربوط به جدول ري جداول بر حسب حجم خود جداول و بدون مالت نصب میگی اندازه .12

 ها مالك پرداخت است. ساخته، حجم خود جدول پیش
 شود. محاسبه می 070302میلگرد مصرفی، طبق بهاي ردیف   120507 در ردیف .13
اي استاندارد  ) باید داراي حداقل مقاومت فشاري استوانه120105و  120104هاي  ساخته ماشینی پرسی (ردیف هاي بتنی پیش جدول .14

هاي  ها در بهاي ردیف کیلوگرم بر مترمکعب باشد. هزینه بندکشی جدول 2300مترمربع و حداقل وزن مخصوص  کیلوگرم بر سانتی 280
 شود. نمیلحاظ شده است و در محاسبه حجم مربوط به ردیف در نظر گرفته  120105و  120104

، اي پرسـی یـا ویبـره   ساخته  پیش هاي کفپوش و ساخته پرسی هاي پیش جدول هاي مربوط به ردیفي بها در میلگرد  نصب و تهیه  هزینه  .15
 . شود ینم پرداخت آن بابتي ا جداگانه بهاي  و  است شده منظور

ثقـل   مرکـز  از کیلـومتر  30 فاصله  تا حمل  و بارگیري  ، ...) و سنگ پودر ماسه، شن،( کار يپا در مصرف مورد سنگی مصالح  تهیه  هزینه . 16
 . است شده  منظور باراندازي  و قطعات  ساخت محل  تا  برداشت 

 . است شده  گرفته  نظر در باراندازي  و کیلومتر 30 تا سیمان  حمل  و بارگیري  هزینه  فصل  این  هاي  ردیف در. 17
اي  جداگانه  پرداخت  بابت این  از و  است شده  منظور نیاز، مورد مصالح  با اتصاالت  محل  کردن  پر بهاي  ، فصل این  هاي  ردیف  قیمت در .18

 .گیرد نمی صورت  
و بـتن پشـت    یساخت و نصب جدول، بندکشـ  يبند قالب يها نهی)، هز120105تا  120101 يها فی(رد یبتن يها جدول يها فیدر رد .19

کف (در صورت وجـود) از   يا سهیجدول و بتن ل ریبتن مگر ز ياجرا يها نهیباشد، لحاظ شده است. هز يبند به قالب ازیجدول که بدون ن
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ـ با عمل ریبتن پشت جدول مانند شکل ز مان،یمنضم به پ ی. چنانچه در انطباق با مشخصات فنشود یمرتبط پرداخت م يها فیرد ریسا  اتی

 .شود یمربوط پرداخت م يها فیمهندس مشاور از رد دییآن با تا يزیر و بتن يدبن قالب نهیاجرا شود، هز يبند قالب
 

 
 

 بهـاي  در کیلـومتر  30آب و حمـل تـا فاصـله     و ماسـه  شن، جمله ازی بتنساخته  قطعات پیش نصب براي الزم مصالح کلیه تهیه هزینه. 20
 .است شده منظور ردیف

 فصـل  از هـا  آن نـه یهز و اسـت   نشـده  دهیـ د ها جدولي ساز ریز و خاك، دنیکوب ،يساز آماده ساخته شیپی بتن جدولي ها فیرد در. 21
 .شود یم پرداخت دست بای خاک اتیعمل
هـاي   فصـل  از هـا  آن نهیهز و است نشده دهید مگر بتني اجرا نیهمچن و خاك دنیکوب وي ساز کف اتیعمل پوش، کفي ها فیرد در. 22

 .شود یم پرداخت مربوط،
ـ تا بـا  درصـد،  20 از شیبـ  بیشـ  بـا  کـف ي اجرا به ازین صورت در ،ی)پرس و برهیوی (بتن ساخته شیپي ها کفپوشي ها فیرد در. 23  دیی

 .شود می  پرداخت 03/1 ضریب  اعمال  با  مربوط  هاي ردیف  بهاي نظارت، دستگاه
 و ارداریشـ  ،یپـولک ( دار طرحي ها پوش کف با کفي اجرا به ازین صورت در ،یپرس فقطی بتن ساخته شیپي ها کفپوشي ها فیرد در. 24
 .شود می پرداخت  120905 فیرد از آني بها اضافه نظارت، دستگاه دییتا با ،...)
ـ تا بـا  ،یرنگـ ي هـا  پوش کف با کفي اجرا به ازین صورت در ،یپرس فقطی بتن ساخته شیپي ها کفپوشي ها فیرد در. 25  دسـتگاه  دیی

 .شود می پرداخت  120906 فیرد از آني بها اضافه نظارت،
 .شود ینم پرداختی اضافي بها ، ها پوش کف ضخامت اضافه صورت در ،ی)پرس و برهیوی (بتن ساخته شیپي ها کفپوشي ها فیرد در. 26
 .شود یم منظور کار مساحت در زینی بندکش مساحت ،یبتني ها کفپوشي برا کار مساحت محاسبه در .27
استفاده از مالت پایه سیمانی آماده محتوي رس منبسط شده ریزدانه سبک به جاي ماسه بوده که در مربوط به  121005. ردیف 28

نامه فنی محصول باشد. این ردیف با دستور کار و درج در صورت مجلس با تایید مهندس  اي تهیه شده و داراي گواهی بندي کارخانه بسته
 مشاور قابل پرداخت است.

تا  121001شماره  يها فیشده موضوع رد شده با دانه رس منبسط هیپر ته کف یتوخال یمانیبا بلوك س ییناهاي ب در مورد ردیف .29-1
 - سنگدانه"با عنوان  7657به شماره  رانیا یمل يها و استاندارد مانیپ یمورد استفاده با مشخصات فن يها الزم است بلوك 121005

 -رباربریسبک غ یمانیس يها بلوك -یمصالح ساختمان"با عنوان  7782و شماره  "ها یژگیو -یبتن ییبنا يها بلوك يسبکدانه برا
 تطابق داشته باشد. "ها یژگیو
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مربوط به  120805تا  120801هاي شماره  ساخته از بتن سبک (بتن گازي) موضوع ردیف هاي بنایی با بلوك سیمانی پیش . ردیف29-2

باشد. در صورت استفاده از  راتوکالوي مطابق مشخصات فنی و استانداردهاي مربوط میهاي ساخته شده از بتن گازي غی استفاده از بلوك
 گردد. منظور می 10/1هاي مربوط با اعمال ضریب  هاي بتن گازي اتوکالوي براي پرداخت هزینه ردیف بلوك

 
 

 

٧١  
 

 



  چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٢,٩٣٩,٠٠٠

بتنی پیش ساخته با سطح مقطع تا  های تهیه و نصب جدول
کیلوگرم سیمان در  ٢۵٠مترمربع با بتن به عیار ٠٫٠۵

 .١:۵مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

١٢٠١٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۵١۴,٢

بتنی پیش ساخته با سطح مقطع  های تهیه و نصب جدول
کیلوگرم  ٢۵٠مترمربع با بتن به عیار ٠٫١تا  ٠٫٠۵بیش از 

 .١:۵سیمان در مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

١٢٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ٢,٠١٣,٠٠٠

ساخته با سطح مقطع بتنی پیش  های تهیه و نصب جدول
کیلوگرم سیمان در  ٢۵٠متر مربع با بتن به عیار ٠٫١بیش از 

 .١:۵مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

١٢٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ۵١٧,٠٠٠,٢

ساخته پرسی، با سطح مقطع  های پیش تهیه و نصب جدول
ای استاندارد  مترمربع و با حداقل مقاومت استوانه ٠٫٣۶تا 

 متر مربع. سانتیکیلوگرم بر  ٢٨٠

١٢٠١٠۴ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٢,٣۵۵

ساخته پرسی، با سطح مقطع  های پیش  تهیه و نصب جدول
ای  مترمربع و با حداقل مقاومت استوانه ٠٫٣۶بیش از 
 متر مربع. کیلوگرم بر سانتی ٢٨٠استاندارد 

١٢٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ۶۶٢,٠٠٠,٢

 ٣٠٠ تهیه و نصب دال بتنی پیش ساخته (مسلح)، با عیار
ها،  کیلوگرم سیمان در متر مکعب، برای دال روی کانال

 ها و موارد مشابه. نهرها و یا به عنوان پل روی جوی

١٢٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ٢,٧٣٨,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب قطعات بتنی پیش ساخته برای 
) و کارهای مشابه، با عیار pipe sleeperگاه لوله ( تکیه
 مکعب بتن.کیلوگرم سیمان در متر  ٣٠٠

١٢٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۴,۵١۵

کیلوگرم  ٣۵٠تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته با عیار 
مترمکعب برای مسلح  ٠٫٢١سیمان در مترمکعب و حجم تا 

 کردن خاک.

١٢٠٢٠٣ 

  
 مترمکعب ٣,٩٢٠,٠٠٠

کیلوگرم  ٣۵٠تهیه و نصـب قطعات بتنی پیش ساخته با عیار 
 ٠٫۶٠تا  ٠٫٢١بیش از سیمان در مترمکعب و حجم 
 مترمکعب برای مسلح کردن خاک.

١٢٠٢٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,١٢۴  
متر، با  سانتی ١٠تهیه و نصب لوله سیمانی، به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. ٣٠٠عیار  بتن به
١٢٠٣٠١ 

 مترطول ١٣١,٠٠٠  
متر، با  سانتی ١۵تهیه و نصب لوله سیمانی، به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. ٣٠٠به عیار  بتن
١٢٠٣٠٢ 

 مترطول ١٧٢,٠٠٠  
متر، با  سانتی ٢٠تهیه و نصب لوله سیمانی، به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. ٣٠٠عیار   بتن به
١٢٠٣٠٣ 

 
 

 

٧٢  
 

 



  چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۵٠٠,١٩٩  
متر، با  سانتی ٢۵تهیه و نصب لوله سیمانی، به قطر داخلی 

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. ٣٠٠عیار   بهبتن 
١٢٠٣٠۴ 

  
 مترطول ٢٩٢,٠٠٠

متر و  سانتی ٣٠تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠عیار   متر، با بتن به سانتی ۶ضخامت 

 متر مکعب بتن.

١٢٠٣٠۵ 

  
 مترطول ۵٠٠,٣٧٣

متر و  سانتی ۴٠تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠عیار   متر، با بتن به سانتی ۶ضخامت 

 مترمکعب بتن.

١٢٠٣٠۶ 

  
 مترطول ۴٩٠,٠٠٠

متر و  سانتی ۵٠تهیه و نصب لوله بتنی به قطر داخلی 
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠عیار   متر، با بتن به سانتی ۶ضخامت 

 متر مکعب بتن.

١٢٠٣٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,۵٨٠

متر و  سانتی ۶٠نصب لوله بتنی به قطر داخلی  تهیه و
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠عیار   متر، با بتن به سانتی ٨ضخامت 

 مترمکعب بتن.

١٢٠٣٠٨ 

  
 مترطول ۵٠۴,۵٠٠

متر  سانتی ۶٠تهیه و نصب لوله بتنی مسلح، به قطر داخلی 
کیلوگرم سیمان  ٣٠٠عیار   متر با بتن به سانتی ٨و ضخامت 

 بتن.در مترمکعب 

١٢٠٣٠٩ 

  
 مترطول ۶٧٣,٠٠٠

متر  سانتی ٨٠تهیه و نصب لوله بتنی مسلح، به قطر داخلی 
کیلو سیمان در  ٣٠٠عیار   متر با بتن به سانتی ١٠و ضخامت 

 مترمکعب بتن.

١٢٠٣١٠ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٩٢

متر و  ١تهیه و نصب لوله بتنی مسلح، به قطر داخلی 
کیلوگرم سیمان  ٣٠٠عیار   متر با بتن به سانتی ١٠ضخامت 

 در مترمکعب بتن.

١٢٠٣١١ 

  

 مترطول ٠٠٠,۶٩۴,١

تهیه و نصب کولهای بتنی مسلح پیش ساخته متشکل از سه 
 ٣٠٠عیار  قطعه در هر عمق، به منظور تحکیم قناتها با بتن به

کیلو سیمان در متر مکعب بتن و با مقطع تخم مرغی به 
 کردن پشت کول.متر، با پر  سانتی ٨٠×١٢٠ابعاد حدود

١٢٠۴٠١ 

 ١٢٠۵٠١ .١:۵بنایی با بلوک سیمانی توخالی و مالت ماسه سیمان  مترمکعب ١,٣٨١,٠٠٠  

 مترمکعب ١,٢٩٢,٠٠٠  
بنایی با بلوک سیمانی تو خالی کف پر و مالت ماسه سیمان 

١:۵. 
١٢٠۵٠٢ 

 مترمربع ٢٩٣,٠٠٠  
 ٢٠بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود

 .١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی
١٢٠۵٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٣١٩  
 ٢٠بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت حدود 

 .١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی
١٢٠۵٠۴ 
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  چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٧٠,٠٠٠  
 ١٠بنایی با بلوک سیمانی تو خالی به ضخامت حدود 

 .١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی
١٢٠۵٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,١۶۵  
 ١٠بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت حدود 

 .١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی
١٢٠۵٠۶ 

 مترمکعب ٢٢,٨٠٠  
های بنایی با بلوک، در صورتی که دیوار با  بها به ردیف اضافه

  میل مهار تقویت شده باشد. 
١٢٠۵٠٧ 

 مترمکعب ۴٩١,٠٠٠,٢  
سیمانی به ابعاد آجر فشاری و مالت ماسه بنایی با آجر 

 آجر و بیشتر. ١٫۵، به ضخامت ١:۵سیمان 
١٢٠۶٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,۵۵۴  
بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری، برای دیوارسازی 

 .١:۵به ضخامت یک آجر با مالت ماسه سیمان 
١٢٠۶٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٨۶  
فشاری، برای دیوار بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر 

 .١:۵ضخامت نیم آجر با مالت ماسه سیمان  سازی به
١٢٠۶٠٣ 

 مترمکعب ۶٨١,٠٠٠  
پر کردن حفره های بلوکهای سیمانی تو خالی با مالت 

 به ازای هر متر مکعب حجم بلوک چینی. ١:۵ماسه سیمان 
١٢٠٧٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٣۵

تراز آب انجام  بها به ردیفهای بلوک چینی که در پایین اضافه
شود و استفاده از تلمبه موتوری حین اجرای عملیات 

 الزامی باشد.

١٢٠٧٠٢ 

 ١٢٠٧٠٣ بهای نما چینی با بلوک سیمانی. اضافه مترمربع ۵٠٠,۵٩  

 ١٢٠٧٠۴ بهای نماچینی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری. اضافه مترمربع ٠٠٠,١٣۵  

  
 مترمربع ٢٠۵,۵٠٠

های بتنی پیش ساخته از بتن سبک (بتن  بلوکبنایی با 
به  ١:۵گازی) با مالت مخصوص یا مالت ماسه سیمان 

 متر. سانتی ١٠ضخامت تا 

١٢٠٨٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٨۵

های بتنی پیش ساخته از بتن سبک (بتن  بنایی با بلوک
به  ١:۵مخصوص یا مالت ماسه سیمان  گازی) با مالت

 متر. سانتی ١۵متر تا  سانتی ١٠ضخامت بیشتر از 

١٢٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣٣۶

های بتنی پیش ساخته از بتن سبک (بتن  بنایی با بلوک
به  ١:۵مخصوص یا مالت ماسه سیمان  گازی) با مالت

 متر. سانتی ٢٠متر تا  سانتی ١۵ضخامت بیشتر از 

١٢٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ٣٩٢,٠٠٠

بتن سبک (بتن های بتنی پیش ساخته از  بنایی با بلوک
به  ١:۵مخصوص یا مالت ماسه سیمان  گازی) با مالت

 متر. سانتی ٢۵متر تا  سانتی ٢٠ضخامت بیشتر از 

١٢٠٨٠۴ 
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  چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,۴۵٣

های بتنی پیش ساخته از بتن سبک (بتن  بنایی با بلوک
به  ١:۵مخصوص یا مالت ماسه سیمان  گازی) با مالت

 متر. سانتی ٣٠متر تا  سانتی ٢۵ضخامت بیشتر از 

١٢٠٨٠۵ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٢٣٧

ساخته  های بتنی پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
 ١۶متر و به سطح تا  سانتی ۵تا  ۴پرسی، به ضخامت 

دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه 
 سیمان.

١٢٠٩٠١ 

  

 مترمربع ٢۴۴,۵٠٠

ساخته  پیشهای بتنی  تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
 ١۶متر و به سطح بیش از  سانتی ۵تا  ۴پرسی، به ضخامت 

دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه 
 سیمان.

١٢٠٩٠٢ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٢٣٢

ساخته  های بتنی پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
 ١۶متر و به سطح تا  سانتی ۵تا  ۴ای، به ضخامت  ویبره

برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه دسیمترمربع، 
 سیمان.

١٢٠٩٠٣ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٢٣٩

ساخته  های بتنی پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
متر و به سطح بیش از  سانتی ۵تا  ۴ای، به ضخامت  ویبره

دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه  ١۶
 سیمان.

١٢٠٩٠۴ 

 ١٢٠٩٠۵ ساخته پرسی. دار بودن کفپوش بتنی پیش بهای طرح اضافه مترمربع ٠٠٠,٣۵  

 ١٢٠٩٠۶ ساخته پرسی. بهای رنگی بودن کفپوش بتنی پیش اضافه مترمربع ۵٠٠,١٧  

  
 مترمربع ٢۵٧,٠٠٠

بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس 
متر با مالت ماسه و  سانتی ١٠، به ضخامت تا  منبسط شده

 .١:۵سیمان 

١٢١٠٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣٠۶

بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس 
متر با مالت ماسه  سانتی ١۵تا  ١٢منبسط شده، به ضخامت 

 .١:۵و سیمان 

١٢١٠٠٢ 

  
 مترمربع ۴٢٣,٠٠٠

بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر تهیه شده با دانه رس 
متر با مالت ماسه  سانتی ٢٠تا  ١٧ضخامت ، به    منبسط شده

 .١:۵و سیمان 

١٢١٠٠٣ 

 مترمربع ٣٧,٠٠٠  
در صورت سه  ١٢١٠٠٣و  ١٢١٠٠٢های  بها به ردیف اضافه

 های مصرفی. جداره بودن بلوک
١٢١٠٠۴ 
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  چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ١٩,٠٠٠

در صورت  ١٢١٠٠٣تا  ١٢١٠٠١های  بها به ردیف اضافه
منبسط شده ریزدانه استفاده از مالت آماده محتوی رس 

 سبک.

١٢١٠٠۵ 

 
 

 

٧۶  
 

 



  رطوبتی  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  رطوبتی  کاری . عایق سیزدهم  فصل

 
  مقدمه 
 
و   در نقشه  که  باشد و در صورتی  فنی  ها و مشخصات در نقشه  شده  درج  باید به میزان  ، مقدار همپوشانی رطوبتی  هاي کاري در عایق .1

 متر اجرا شود. سانتی 10باشد،   نشده  تعیین  آن  اندازه  فنی  مشخصات
در   همپوشانی  . هزینه هاست جلسه  ها و صورت درنقشه  شده  ابعاد درج  ، طبق شده  کاري عایق  ظاهري  سطح  و پرداخت  گیري اندازه  مبناي .2

 . است  منظور شده  فصل  این  هاي ردیف
  گونه و هیچ  است  و مانند آن  ، منحنی ، مورب ، قائم از افقی  ، اعم سطوح  کار در تمام  انجام  ، براي فصل  این  هاي واحد ردیف  هاي قیمت .3

 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  مشخص  به  صراحت  ، بجز آنچه ، انحنا و مانند آن ق، عم صعوبت  بابت  بهایی  اضافه
 با:  برابر است  ، به  ترتیب رطوبتی  کاري عایق  متر مربع  یک  ، براي فصل  این  هاي در ردیف  مقدار قیر مورد مصرف .4
 . کیلوگرم 2، 130102و  130101  هاي ، ردیف اندود قیري .1ـ4
 . کیلوگرم 5/3،  گونی  الیه  دو قشر اندود قیر با یک .2ـ4
 . کیلوگرم 5،  گونی  قشر اندود قیر با دو الیه  سه .3ـ4
 . کیلوگرم 5/6،  گونی  الیه  چهار قشر اندود قیر با سه .4ـ4
 . هاست پی  رويها و  ها، توالت حمام  به غیر از سطوح  ، سطوحی فصل  این  هاي در ردیف  منظور از سایر سطوح .5
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  رطوبتی  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٣٠١٠١ رطوبتی با یک قشر اندود قیر.کاری  عایق مترمربع ٩٠٠,٣۴  

 مترمربع ١٠٠,٨۵  
کاری رطوبتی در زیر عایقهای مختلف حرارتی با قیر  عایق

 پلیمری اصالح شده.
١٣٠١٠٢ 

 مترمربع ١٢٢,٠٠٠  
کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک الیه گونی  عایق

 ها. ها و روی پی ها، توالت برای سطوح حمام
١٣٠٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١١٢  
کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک الیه گونی  عایق

 برای سایر سطوح.
١٣٠٢٠٢ 

 مترمربع ١٩٩,٠٠٠  
کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونی  عایق

 ها. ها و روی پی ها، توالت برای سطوح حمام
١٣٠٢٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,١٨٢  
قشر اندود قیر و دو الیه گونی کاری رطوبتی، با سه  عایق

 برای سایر سطوح.
١٣٠٢٠۴ 

 مترمربع ٢٨٢,٠٠٠  
کاری رطوبتی، با چهار قشر اندود قیر و سه الیه گونی  عایق

 ها. ها و روی پی ها، توالت برای سطوح حمام
١٣٠٢٠۵ 

 مترمربع ٢٧٠,٠٠٠  
کاری رطوبتی با چهار قشر اندود قیر و سه الیه گونی  عایق

 سطوح. برای سایر
١٣٠٢٠۶ 

  

 مترمربع ١٠۶,۵٠٠

کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل  عایق
متر، به  میلی ٣از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامـت 

ها و روی  ها، توالـت انضمام قشر آستر برای سطوح حمام
 ها. پی

١٣٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٧٠٠,٩۴

ساخته درجه یک متشکل کاری رطوبتی، با عایق پیش  عایق
متر، به  میلی ٣از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامـت 

 انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.

١٣٠٣٠٢ 

  

 مترمربع ١١٢,٠٠٠

کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل  عایق
متر، به  میلی ۴از قیر و الیاف پلی استر و تیشو به ضخامـت 

ها و روی  ها، توالـت برای سطوح حمامانضمام قشر آستر 
 ها. پی

١٣٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٠٠

کاری رطوبتی، با عایق پیش ساخته درجه یک متشکل  عایق
متر، به  میلی ۴استر و تیشو به ضخامـت  از قیر و الیاف پلی

 انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.

١٣٠٣٠۴ 

  

 مترمربع ٢,٨٨٠

در صورت  ١٣٠٣٠۴و  ١٣٠٣٠٢های  بها به ردیف اضافه
دار متشکل از  استفاده از عایق پیش ساخته درجه یک فویل

استر و تیشو و روکش آلومینیومی مطابق  قیر و الیاف پلی
 مشخصات فنی.

١٣٠٣٠۵ 
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  رطوبتی  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٢٠٠,۶

تهیه و ریختن قشر رویه محافظ عایق پیش ساخته، با مایع 
ها و  بامهای مختلـف، برای سطوح  مخصوص به رنگ

ها انجام  هایی که روی عایق، آسفالـت یا سایر پوشش محل
  شود. نمی

١٣٠۴٠١ 
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  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل

 
  مقدمه 
 
 . هاست جلسه  ها و صورت در نقشه  شده  ابعاد درج  ، طبق شده  کاري عایق  ظاهري  سطح  و پرداخت  گیري اندازه  مبناي .1
با   مربوطواحد   باشد، بهاي  فصل  این  شده  تعیین  متوالی  دو ضخامت  ، بین حرارتی  هاي کاري مورد نیاز عایق  ضخامت  که  در صورتی .2

 شود. می  و پرداخت  محاسبه  خطی  میانیابی  ، به صورت و بعد آن  قبل  هاي به ضخامت  توجه
  وزن  این  چنانچه  منظور شده  در مترمکعب  کیلوگرم 40  مخصوص  با وزن  ورتانی به پلی  مربوط 141005تا  141001  شماره  هاي ردیف .3

 شود. کسر می  ردیف  % از بهاي2کمبود   هر کیلوگرم  باشد، بابت  در مترمکعب  کیلوگرم 36و تا  40کمتر از   مخصوص
  وزن  این  چنانچه  منظور شده  در مترمکعب  کیلوگرم 20  مخصوص  با وزن  استایرن پلی به  مربوط 141306تا  141301  ايه ردیف .4

 شود. می  اضافه  ردیف  % به  بهاي4  اضافی  کیلوگرم هر  باشد بابت  عبکدر مترم  کیلوگرم 30و تا  20بیشتر از   مخصوص
 شود. می  پرداخت  مورد جداگانه  برحسب  قاب  شود بهاي می  نصب  قاب  در داخل  که  استایرن پلی  در مورد فوم .5
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  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٠

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ١۶متر و به وزن مخصوص  میلی ٢۵کرافت به ضخامت 

 کیلوگرم در مترمکعب.

١۴٠١٠١ 

  
 مترمربع ٣۴,۶٠٠

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ٢٠متر و به وزن مخصوص  میلی ٢۵کرافت به ضخامت 

 کیلوگرم در مترمکعب.

١۴٠١٠٢ 

  
 مترمربع ٣٠٠,٢۶

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ١٢متر و به وزن مخصوص  میلی ٣٠کرافت به ضخامت 

 کیلوگرم در مترمکعب.

١۴٠١٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٩

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ١٢متر و به وزن مخصوص  میلی ۵٠کرافت به ضخامت 

 کیلوگرم در مترمکعب.

١۴٠١٠۴ 

  
 مترمربع ٣٩,٣٠٠

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ١۶و به وزن مخصوص متر  میلی ۵٠کرافت به ضخامت 

 کیلوگرم در مترمکعب.

١۴٠١٠۵ 

  
 مترمربع ٩٠٠,۵۵

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ٢٠متر و به وزن مخصوص  میلی ۵٠کرافت به ضخامت 

 کیلوگرم در مترمکعب.

١۴٠١٠۶ 

 مترمربع ۶۴٠,٧  
، در صورتی که از ١۴٠١٠۶تا  ١۴٠١٠١بها به ردیفهای  اضافه

 روکش آلومینیوم ساده بجای کاغذ کرافت استفاده شود.
١۴٠٢٠١ 

 مترمربع ١١,٧٠٠  
، در صورتی که از ١۴٠١٠۶تا  ١۴٠١٠١بها به ردیفهای  اضافه

 روکش آلومینیوم مسلح بجای کاغذ کرافت استفاده شود.
١۴٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ۶٩,٩٠٠

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل و 
متر و به وزن مخصوص  میلی ٢۵روکش به ضخامت بدون 

 کیلوگرم در مترمکعب. ٣۶

١۴٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٨٧,٨٠٠

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل و 
متر و به وزن مخصوص  میلی ٢۵بدون روکش به ضخامت 

 کیلوگرم در مترمکعب. ۵٠

١۴٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١۴۶

عایق پشم شیشه به صورت پانل و عایق کاری حرارتی با 
متر و به وزن مخصوص  میلی ٢۵بدون روکش به ضخامت 

 کیلوگرم در مترمکعب. ١٠٠

١۴٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١١١

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل و 
متر و به وزن مخصوص  میلی ۵٠بدون روکش، به ضخامت 

 کیلوگرم در مترمکعب. ٣۶

١۴٠٣٠۴ 
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  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٠٠٠,١۴۴

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل و 
متر و به وزن مخصوص  میلی ۵٠بدون روکش، به ضخامت 

 کیلوگرم در مترمکعب. ۵٠

١۴٠٣٠۵ 

  
 مترمربع ٢٢۶,۵٠٠

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل و 
 متر و به وزن مخصوص میلی ۵٠بدون روکش، به ضخامت 

 کیلوگرم در مترمکعب. ١٠٠

١۴٠٣٠۶ 

  
 مترمربع ٢٢٧,٠٠٠

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه یکطرف توریدار 
کیلوگرم در  ۶٠متر و وزن مخصوص  میلی ۵٠ضخامت  به

 مترمکعب.

١۴٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٩۵

عایق کاری حرارتی با عایق پشم شیشه یکطرف توریدار 
کیلوگرم در  ۶٠مخصوص متر و وزن  میلی ٧۵ضخامت  به

 مترمکعب.

١۴٠۴٠٢ 

  
 مترمربع ٩٩,٠٠٠

عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ بدون روکش 
کیلوگرم در  ٣٠متر و وزن مخصوص  میلی ۵٠ضخامت  به

 مترمکعب.

١۴٠۵٠١ 

  
 مترمربع ١٠٢,٠٠٠

عایق کاری حرارتی با عایق پشم سنگ با روکش کاغذ 
 ٣٠وزن مخصوص متر و  میلی ۵٠ضخامت  کرافت  به

 کیلوگرم در مترمکعب.

١۴٠۶٠١ 

 مترمربع ٢٠٠,١۶  
وقتی که از روکش آلومینیوم  ١۴٠۶٠١بها به ردیف  اضافه

 جای کاغذ کرافت استفاده شود. مسلح به
١۴٠٧٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١۵۶  
صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  عایق پشم سنگ به

 مترمکعب. کیلوگرم در ١٠٠متر و وزن مخصوص  میلی ٢۵
١۴٠٨٠١ 

 مترمربع ١۶۵,۵٠٠  
صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  عایق پشم سنگ به

 کیلوگرم در مترمکعب. ٨٠متر و وزن مخصوص  میلی ٣٠
١۴٠٨٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٢١٩  
صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  عایق پشم سنگ به

 کیلوگرم در مترمکعب. ٨٠متر و وزن مخصوص  میلی ۵٠
١۴٠٨٠٣ 

 مترمربع ٢۶٩,٠٠٠  
صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  عایق پشم سنگ به

 کیلوگرم در مترمکعب. ١٠٠متر و وزن مخصوص  میلی ۵٠
١۴٠٨٠۴ 

 مترمربع ٣٠٣,٠٠٠  
صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  عایق پشم سنگ به

 کیلوگرم در مترمکعب. ١٠٠متر و وزن مخصوص  میلی ۶٠
١۴٠٨٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,٣٢۴  
صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  عایق پشم سنگ به

 کیلوگرم در مترمکعب. ٨٠متر و وزن مخصوص  میلی ٧۵
١۴٠٨٠۶ 

 مترمربع ١٩۶,۵٠٠  
متر  میلی ٣٠دار به ضخامت  عایق پشم سنگ یکطرف توری

 کیلوگرم در مترمکعب. ٨٠و وزن مخصوص 
١۴٠٩٠١ 
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  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,٢٢١  
متر  میلی ٣٠به ضخامت  دار توری عایق پشم سنگ یکطرف

 کیلوگرم در مترمکعب. ١٠٠و وزن مخصوص 
١۴٠٩٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٧۵  
متر  میلی ۵٠به ضخامت  دار عایق پشم سنگ یکطرف توری

 کیلوگرم در مترمکعب. ٨٠و وزن مخصوص 
١۴٠٩٠٣ 

 مترمربع ٣٢٠,٠٠٠  
متر  میلی ۵٠به ضخامت  دار عایق پشم سنگ یکطرف توری

 کیلوگرم در مترمکعب. ١٠٠وزن مخصوص و 
١۴٠٩٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٨٠  
متر  میلی ٧۵به ضخامت  دار عایق پشم سنگ یکطرف توری

 کیلوگرم در مترمکعب. ٨٠و وزن مخصوص 
١۴٠٩٠۵ 

 مترمربع ۴۴١,٠٠٠  
متر  میلی ٧۵به ضخامت  دار عایق پشم سنگ یکطرف توری

 کیلوگرم در مترمکعب. ١٠٠و وزن مخصوص 
١۴٠٩٠۶ 

 مترمربع ۴۶۵,۵٠٠  
 ١٠٠به ضخامت  دار عایق پشم سنگ یکطرف توری

 کیلوگرم در مترمکعب. ٨٠متر و وزن مخصوص  میلی
١۴٠٩٠٧ 

 مترمربع ۵٣٨,٠٠٠  
 ١٠٠دار به ضخامت  عایق پشم سنگ یکطرف توری

 کیلوگرم در مترمکعب. ١٠٠متر و وزن مخصوص  میلی
١۴٠٩٠٨ 

 مترمربع ٩٨,٢٠٠  
 ١۵یورتان به ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 متر. میلی

١۴١٠٠١ 

 مترمربع ٢٧٣,٠٠٠  
 ۵٠یورتان به ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 متر. میلی

١۴١٠٠٢ 

 مترمربع ۵٢٠,٠٠٠  
 ١٠٠یورتان به ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 متر. میلی

١۴١٠٠٣ 

 مترمربع ٧۶٧,٠٠٠  
 ١۵٠یورتان به ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 متر. میلی

١۴١٠٠۴ 

 مترمربع ١,٠١٣,٠٠٠  
 ٢٠٠یورتان به ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 متر. میلی

١۴١٠٠۵ 

 مترمربع ١,٩٢٠  
برای هر  ١۴١٠٠۵تا  ١۴١٠٠١های  بها به ردیف اضافه

 بپوشاند.مترمربع کاغذ کرافت که سطح عایق را 
١۴١١٠١ 

  
 مترمربع ٣١,٢٠٠

برای هر  ١۴١٠٠۵تا  ١۴١٠٠١های  بها به ردیف اضافه
 ٨٠ضخامت اسمی   مترمربع ورق نازک آلومینیوم مسلح به

 میکرون که سطح عایق را بپوشاند.

١۴١١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٨٢,٩٠٠

یورتان و همچنین در محل  های پلی پرکردن درز بین پانل
طریق تزریق   مختلف به تالقی عایق با سطوح

 برحسب وزن مصرفی. یورتان پلی

١۴١٢٠١ 
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  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٧,٢٠٠  
 ١۵ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی استایرن به عایق
 متر. میلی

١۴١٣٠١ 

 مترمربع ٣٨,٧٠٠  
 ۵٠ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی استایرن به عایق
 متر. میلی

١۴١٣٠٢ 

 مترمربع ٧٧,٧٠٠  
 ١٠٠ضخامت  حرارتی با عایق پلی استایرن بهکاری  عایق
 متر. میلی

١۴١٣٠٣ 

 مترمربع ۴٠٠,٩٨  
 ١۵٠ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی استایرن به عایق
 متر. میلی

١۴١٣٠۴ 

 مترمربع ١٢٨,٠٠٠  
 ٢٠٠ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی استایرن به عایق
 متر. میلی

١۴١٣٠۵ 

 مترمربع ١۵٨,٠٠٠  
 ٢۵٠ضخامت  حرارتی با عایق پلی استایرن به کاری عایق
 متر. میلی

١۴١٣٠۶ 

 درصد ٢٠٠  
در  ١۴١٣٠۶تا ردیف  ١۴١٣٠١های  ردیف  بها به اضافه

 استایرن اکسترود شده استفاده گردد. که از عایق پلی  صورتی
١۴١٣٠٧ 
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  پانزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
پانزدهم  فصل
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  سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل

 
  مقدمه 
 
و   ، منظور شده و مانند آن  زدن  سنگ  ها، و همچنین کاري و سوراخ  ، پرچکاري ، برشکاري جوشکاري  ، بهاي فصل  این  هاي ردیف  در تمام .1

 شود. نمی  پرداخت  وجهی  ، اضافه بابت  از این
  هاي ، در قیمت و مانند آن  ، پرچ ، لحیم یا سیم  ، مفتولاز نوع فوالد نرم معمولی  و مهره  الکترود، پیچ  و مصرف  به تهیه  مربوط  هاي هزینه .2

. در  نخواهد گرفت  صورت  ها، پرداختی 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  کار، طبق  گیرد، وزن می  کار صورت  وزن  بر اساس ها واحد آن  بهاي  پرداخت  که  ییها مورد ردیف

 و منظور خواهد شد.  ، محاسبههاي کارخانه سازنده یا جدول  استاندارد مربوط  هاي دستور کارها به  مأخذ جدول
  ردیف  موضوع  فلزي  چهارچوب  در ساخت  که  ارچوبچه  نگهدار پایین  و فاصله  مانند شاخک  چهارچوب  فرعی  اعضاي  بهاي .3

 شود. می  پرداخت  ردیف  همین  شود، از قیمت می  ، مصرف160101
  پرداخت  بابت  و از این  است  ، منظور شده160101  ، در ردیف سیمان  ماسه  با دوغاب  فلزي  هاي چهارچوب  داخل  پرکردن  هزینه .4

 د آمد.نخواه  به عمل  اي جداگانه
از   حاصله  ، با اوزان از توزین  آمده  ، باید مقادیر به  دست توخالی  هاي از پروفیل  شده  ساخته  رهجدر و پن  و پرداخت  گیري اندازه  براي .5

 قرار گیرد.  پرداخت  مبناي  وزن  شود و کمترین  ها مقایسه ها و نقشه جدول
  ، تؤاماً استفاده خالیتو  هاي و پروفیل  ، ورق ر، تسمهتوپ  هاي پروفیل  ، از مخلوط آهنی  و نرده  در و پنجره  در ساختمان  که  در صورتی .6

، از  خالیتو  يها پروفیل  و وزن 160103و  160102  هاي مورد، از ردیف  بر حسب  و ورق  توپر، تسمه  هاي پروفیل  شود، باید وزن
 شود.  تو پرداخ  محاسبه 160105و  160104  هاي ردیف

  در قیمت  و دستگیره  شود) مانند قفل می  نصب  در و پنجره  روي  که  لوازمی  (تمام  از هر نوع  آالت  یراق  و جاسازي  دستمزد نصب .7
سایر در   ولی  است  ، منظور شده160503تا  160501  هاي تنها در ردیف  آالت یراق  تهیه  . بهاي است  منظور شده  مربوط  هاي ردیف
 شود. می  پرداخت  ها جداگانه آن  تهیه  ها، بهاي ردیف

شود،  می  پرداخت  ردیف  از همین 160217و  160205 ،160204  ردیف  ، موضوع کاذب  هاي سقف  مورد نیاز زیرسازي  آویزهاي  بهاي .8
  مربوط  با شاخ  ورق  عبور آویز، کارگذاري  براي  لوله  ارگذاريشود، مانند ک می  انجام  آویز به سقف  اتصال  تامین  براي  که  اضافی  اما عملیات

 يزهایاتصاالت، آو نهیهز .شود می  پرداخت  ، جداگانه زنی بست  تفنگ  آویز به وسیله  یا ایجاد پایه  آویز به آن  دادن  جوش  براي  در بتن
 دهیمربوط د فیواحد رد يدر بها یسقف کاذب به سقف اصل يرسازیاتصال سامانه ز ییاجرا اتییجز گریو د  مورب، يزهایآو ،يفنر

 شده است.
 شود. می  و پرداخت  در کار محاسبه  مصرفی  هاي ورق  ، وزن گالوانیزه  با ورق  سقف  پوشش  هاي در ردیف .9
 شود. می  پرداخت  جداگانه  مربوط  هاي ، از ردیف160402  ردیف  موضوع  عملیات  مورد نیاز براي  یا چوبی  فلزي  قاب  بهاي .10
 شود. می  و پرداخت  محاسبه  ، جداگانه160406  ردیف  موضوع  عملیات  براي  زیرسازي  ونصب  ، ساخت مصالح  تهیه  بهاي .11
 شود. می  پرداخت  مربوط  از فصول  جداگانه  ، به صورت160208تا  160206  هاي ردیف  سازي و پی  کنی پی  هزینه .12
 . است  شده  بینی ، پیش160202و  160201  هاي ها در ردیف دریچه  نصب  براي  بنایی  عملیات  هزینه .13
شود و   الحاق  به اسناد مناقصه  در و پنجره  جزئیات  و نقشه  فنی  ، باید مشخصات160503تا  160501  هاي از ردیف  استفاده  در صورت .14

  در و پنجره  نصب  براي  که  فوالدي  ارچوبهچ  شود. بهاي  محاسبه  مربوط  هاي واحد ردیف  هاي، ب شده  تعیین  به مشخصات  با توجه
 شود. می  پرداخت  شود، جداگانه می  نصب  بنایی  کارهاي  ها، در داخل ردیف  این  موضوع
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  سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
ها،  و در اطراف باز شوها و همچنین مهاريها  ها به یکدیگر و در گوشه هزینه قطعات اتصال پانل، 160602و  160601  هاي در ردیف .15

 شامل استفاده از انواع میلگرد و پروفیل براي مهار به اجزاي مجاور اسکلت ساختمان منظور شده است.
هاي بزرگ بر طبق مشخصات، نیاز به سازه  بینی نشده و چنانچه براي دهانه سازه اختصاصی پیش، 160602و  160601  هاي در ردیف .16

 شود. هاي مربوط جداگانه محاسبه می باشد، هزینه آن بر اساس ردیف اختصاصی
هاي مربوط  هاي مزبور در نظر گرفته نشده است و هزینه آن جداگانه بر طبق ردیف ها در ردیف اندود روي سطوح طرفین پانل .17

 شود. محاسبه می
دستورالعمل طراحی، ساخت «با عنوان  385در نشریه شماره دار باید حداقل الزامات مندرج  هاي مشبک عایق مشخصات فنی پانل. 18-1

 را تامین نماید.» تجدید نظر اول -بعدي هاي پانلی سه و اجراي سامانه
بندي  هاي متشکل از اجزاي فوالدي سرد نورد رعایت تیپ  . در اجراي دیوارهاي پانلی به روش پانل مشبک سه بعدي یا پانل18-2

معماري نظیر نعل درگاه بازشو در مراحل سفارش از کارخانه سازنده، دپو در کارگاه، اجرا و نصب ضروري  هاي مصرفی با مالحظات پانل
هاي سفارشی، رده محصوالت و مطابقت با مشخصات فنی طرح  است. توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولید کننده پانل

 است.  الزامی
گیرد که براي  ه اجراي بازشوها به مساحت بیش از یک مترمربع، به آن سطح از دیوار تعلق میمربوط ب 160605. اضافه بهاي ردیف 18-3

 ها عملیات اضافی نظیر برشکاري و تقویتی به کار رفته باشد.  تعبیه بازشوها در پانل
نامه   آیین "با عنوان  612هاي فوالدي سرد نورد حسب مورد باید حداقل الزامات مندرج در نشریات شماره  . مشخصات فنی سازه19-1

هاي فوالدي سرد  نامه طراحی و اجراي سازه  آیین"با عنوان  613و شماره  "بخش سازه -هاي فوالدي سرد نورد طراحی و اجراي سازه
 را تامین نماید.  "بخش غیرسازه -نورد
براي اجراي دیوارهاي پانلی باربر یا غیرباربر فوالدي سرد نورد شده گالوانیزه میباشد. بهاي تمام  160701کارهاي موضوع ردیف  .19-2

قطعات فوالدي سرد نورد الزم در ساخت این نوع دیوارها نظیر استفاده از قطعات پشتیبان و تقویتی در سازه گالوانیزه براي نصب 
انی، خروجی هواکش تهویه، دریچه بازدید یا چهارچوب در، پنجره و بازشو، تامین درز انقطاع، همچنین تعبیه رادیاتور، جعبه آتش نش

که در سازه گالوانیزه از دو ردیف  هاي آب، فاضالب و تاسیسات، و یا در مواردي   اعضاي کمکی در سازه گالوانیزه به منظور نصب لوله
 شود.  محاسبه می استاد استفاده شده باشد، از همان ردیف

، به صورت ساخت صنعتی در کارخانه در نظر گرفته شده است، لذا هیچگونه اضافه بهایی 160701  .  قیمت کارهاي موضوع ردیف19-3
 بابت اجرا و نصب اعضا به صورت مجزا در محل اجرا قابل پرداخت نیست.

دار، صفحات  برگ)، صفحات سیمانی الیاف دار (گچ الیاف. هزینه اعضاي پوششی نصب شده روي پانل نظیر صفحات گچی 19-4
یورتان حسب مورد و از ردیف مربوط جداگانه پرداخت  اتیلن یا پلی هاي آلومینیومی با الیه میانی پلی استایرن اکسترود شده، پوشش پلی
 گردد. می
جزاي فوالدي سرد نورد شده گالوانیزه، یا اجزاي هاي متشکل از ا هاي مشبک فوالدي، پانل . هزینه بارگیري و باراندازي پانل19-5

 باشد. هاي مربوط ملحوظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه مجاز نمی هاي فوالدي معمولی در ردیف پانل
 گیرد. فقط به آن قسمت از پانل دیواري که قوس دارد تعلق می 160705. اضافه بهاي ردیف 19-6
هاي ساندویچی  یرسازي فلزي براي ساخت پانل از نوع فوالد معمول ساختمانی به منظور نصب ورقتهیه و اجراي کلیه کارهاي ز. 20

 شود. محاسبه و پرداخت می 160209آلومینیومی، براساس ردیف 
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 رینظ يمصنوعات فوالد یاز خوردگ يریو جلوگ يآبکار يبرا 160214شماره   فیموضوع رد يگرم قطعات فوالد زهیگالوان نهی. هز21
 رند،یگ یمهاجم قرار م اریبس یطیمح طیدر معرض شرا ایدر مجاورت مواد خورنده  ایآب و فاضالب،  يها خانه هیکه در تصف ياردمو

 دار در نظر گرفته شده است. آج ایبا ورق ساده  يفوالد يساز درپوش، کف چه،یکف پله، در يمانند: حفاظ، نرده، نردبان، قاب فلز
به  رانیا یمل يبسته به مورد با استانداردها دیبا 160416تا  160413شماره  يها فیشده موضوع رد جوش يمشبک فوالد يها نرده. 22

 يها رول نرده با چشمه ایصورت پانل  ) بهيمریپل ای يشده (با پوشش فلز مشبک جوش يلگردیم يها نرده "با عنوان   21132شماره 
صورت پانل نرده با  ) بهيمریپل ای يشده (با پوشش فلز مشبک جوش يلگردیم يها نرده "عنوان  با 19931شماره  ای،  " کنواختی

 مطابقت داشته باشد. "شبکه  ریمتغ يالگوها
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  سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٣٨,٨٠٠

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فلزی از ورق (با یا بدون 
کتیبه)، با شاخکهای اتصالی مربوط و جاسازیها و تقویتهای 

 الزم برای قفل و لوال.

١۶٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ٣٣,٧٠٠

پنجره آهنی از نبشی، سپری، تهیه، ساخت و نصب در و 
ناودانی، میلگرد ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد 

 نصب یراق آالت همراه با جوشکاری و ساییدن الزم.

١۶٠١٠٢ 

  

 کیلوگرم ٣٣,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قابسازی فلزی 
ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد ورق و مانند  کف پله

آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آالت همراه با 
 جوشکاری و ساییدن الزم.

١۶٠١٠٣ 

  
 کیلوگرم ٣٠٠,۴۶

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهنی از 
پروفیلهای تو خالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آالت 

 همراه با جوشکاری وساییدن الزم.

١۶٠١٠۴ 

  

 کیلوگرم ۴٠٠,۴٠

ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قابسازی فلزی تهیه، 
کف پله ها از لوله سیاه و پروفیلهای تو خالی، باجا سازی و 
دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوشکاری وساییدن 

 الزم.

١۶٠١٠۵ 

 کیلوگرم ۶٧,٢٠٠  
تهیه و نصب ریل و قرقره برای درها و پنجره های کشویی 

 آهنی.
١۶٠١٠۶ 

  
 کیلوگرم ۶٠٠,٣٩

سازیهای  ها و کف ها، درپوش تهیه، ساخت و نصب دریچه
فوالدی با ورق ساده یا آجدار، همراه با سپری، نبشی، تسمه 

 های الزم با جوشکاری و ساییدن. و سایر پروفیل

١۶٠٢٠١ 

 کیلوگرم ٣۵,۴٠٠  
تهیه و نصب دریچه های چدنی حوضچه ها یا کانالها، یا 

 کارهای مشابه آن.
١۶٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ۴٢,٧٠٠

تهیه، برشکاری، جوشکاری، فرم دادن، ساییدن و نصب 
های آهن، به منظور پوشش سطوح ستون ها، تیرها،  ورق

 کف پنجره ها و مانند آن.

١۶٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٨  
تهیه مصالح و زیرسازی سطوح کاذب و یا زیرسازی پوشش 

 آردواز، با نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.
١۶٠٢٠۴ 

 کیلوگرم ١٠٠,٣۴  
های کاذب، از  تهیه مصالح، ساخت و نصب زیرسازی سقف

 های تو خالی. پروفیل
١۶٠٢٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٨,٣٠٠

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از، نبشی، 
سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای نصب سیم خاردار 

 آن.یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه 

١۶٠٢٠۶ 

 
 

 

٨٩  
 

 



  سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٣٩,٧٠٠

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از قوطی یا 
لوله سیاه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر 

 کارهای مشابه آن.

١۶٠٢٠٧ 

  
 کیلوگرم ۴٠٠,۴٨

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از، لوله 
تور سیمی و سایر گالوانیزه، برای نصب سیم خاردار یا 

 کارهای مشابه آن.

١۶٠٢٠٨ 

 کیلوگرم ٢٩,١٠٠  
  تهیه، ساخت و نصب اسکلت فلزی برای ساخت پانل به

 های ساندویچی آلومینیومی. منظور نصب ورق
١۶٠٢٠٩ 

 کیلوگرم ٢٠٠,۵۵  
های آجدار فوالدی به ابعاد مختلف برای  تهیه و نصب تسمه

 مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزم.
١۶٠٢١٠ 

 کیلوگرم ٧٠٠,٢۶  
گیر فوالدی در قطعات بتنی  های تسمه تهیه و جاگذاری زبانه

 پیش ساخته برای مسلح کردن خاک.
١۶٠٢١١ 

 کیلوگرم ٢٨,٩٠٠  
در صورتی که  ١۶٠٢١١و  ١۶٠٢١٠بها به ردیفهای  اضافه
 میکرون گالوانیزه شوند. ١٠٠میزان   ها و زبانه ها به تسمه

١۶٠٢١٢ 

 کیلوگرم ۵٩,٨٠٠  
تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف 

 های بتنی. مخزن
١۶٠٢١٣ 

 کیلوگرم ١١,٠٠٠  
بابت  ١۶٠٢٠١و  ١۶٠١٠۵، ١۶٠١٠٣های  بها به ردیف اضافه

 میکرون. ۶٠گالوانیزه گرم، و حداقل پوشش به ضخامت 
١۶٠٢١۴ 

  

 کیلوگرم ۵٠,٠٠٠

) در Gratingتهیه و نصب صفحات فلزی مشبک (
 ٨٠های آب و فاضالب یا ابنیه آبی با حداقل  خانه تصفیه

میکرون پوشش گالوانیزه گرم با تمام وسایل و اتصاالت 
 مربوط.

١۶٠٢١۵ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١۴٧

های  تهیه مصالح، اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقف
های فوالدی سردنورد شده گالوانیزه  کاذب مشبک از پروفیل

های اتصال کشویی، مطابق مشخصات  زبانه استر روکار با پلی
 فنی با اتصاالت، آویزها و جزییات اجرایی.

١۶٠٢١٧ 

 کیلوگرم ۴٠,٠٠٠  
ها، با ورق سفید  تهیه مصالح، پوشش سقف و فالشینگ

 گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب.
١۶٠٣٠١ 

 کیلوگرم ۴١,٢٠٠  
گالوانیزه کرکره تهیه مصالح و پوشش سقف، با ورق سفید 

 ای، با تمام وسایل و لوازم نصب.
١۶٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ۴٢,٣٠٠  
تهیه مصالح و پوشش سقف با ورق سفید گالوانیزه 

 ای، با تمام وسایل و لوازم نصب. ذوزنقه
١۶٠٣٠٣ 

 کیلوگرم ۵,۴١٠  
، در صورتی که ١۶٠٣٠٣تا  ١۶٠٣٠١بها به ردیفهای  اضافه

 ورق در یک رو رنگی باشد.
١۶٠٣٠۴ 

 
 

 

٩٠  
 

 



  سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٩٠٠,٧۵

تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کالهک 
دودکش و مانند آن با ورق سفید گالوانیزه، لحیم کاری، پرچ 

 و سایر کارهای الزم روی آن.

١۶٠٣٠۵ 

 کیلوگرم ۴٩,٣٠٠  
تهیه، ساخت و نصب آبروی لندنی با ورق سفید گالوانیزه، 

 نصب.با تمام وسایل و لوازم 
١۶٠٣٠۶ 

  
 مترطول ٠٠٠,١٣۴

 ١٠تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 
متر،  میلی ٠٫۶متر از ورق گالوانیزه سفید به ضخامت   سانتی

 با اتصاالت مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب.

١۶٠٣٠٧ 

  
 مترطول ١۶٩,٠٠٠

 ١۵تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 
متر،  میلی ٠٫۶متر از ورق گالوانیزه سفید به ضخامت  سانتی

 با اتصاالت مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب.

١۶٠٣٠٨ 

 عدد ۴٠٠,٧١  
متر از  سانتی ١٠تهیه و نصب، در پوش لوله بخاری به قطر

 آهن سفید.
١۶٠٣٠٩ 

 عدد ۴٠٠,٧١  
متر از  سانتی ١۵تهیه و نصب، در پوش لوله بخاری به قطر 

 آهن سفید.
١۶٠٣١٠ 

 کیلوگرم ٣٨,٩٠٠  
تهیه و نصب تورسیمی گالوانیزه حصاری (فنس)، با لوازم 

 اتصال.
١۶٠۴٠١ 

 مترمربع ٨٨,٠٠٠  
تهیه تور سیمی گالوانیزه پشه گیر و نصب تور سیمی درون 

 قاب مربوط.
١۶٠۴٠٢ 

 ١۶٠۴٠٣ تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود. مترمربع ٢٩,٣٠٠  

 کیلوگرم ٣١,١٠٠  
تهیه و نصب شبکه پیش جوش شده برای نرده و حصار 

 محوطه.
١۶٠۴٠۴ 

 کیلوگرم ٣۵,۴٠٠  
تهیه و نصب توری پرسی با مفتول سیاه برای نرده و 

 حصارمحوطه.
١۶٠۴٠۵ 

 ١۶٠۴٠۶ تهیه و نصب صفحات رابیتس برای سطوح کاذب. مترمربع ۶٠٠,۵١  

 ١۶٠۴٠٧ خاردار با اتصاالت الزم.تهیه و نصب سیم  کیلوگرم ٣٨,٧٠٠  

  
 مترمربع 

تهیه و نصب توری گالوانیزه زیر سقف برای نگهداری عایق 
 حرارتی.

١۶٠۴٠٨ 

  
 کیلوگرم ٢٨,٨٠٠

تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از 
میلگرد ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با 

 پیچی الزم. سیم

١۶٠۴٠٩ 

 
 

 

٩١  
 

 



  سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٢۶,۶٠٠

تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده (مش) از 
میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با 

 پیچی الزم. سیم

١۶٠۴١٠ 

 ١۶٠۴١١ های دکوراتیو. برای قسمت ١۶٠۴٠۶بها به ردیف  اضافه مترمربع ۵۵,۶٠٠  

 ١۶٠۴١٢ درز اجرایی. تهیه و نصب رابیتس برای قطع بتن در محل مترمربع ۴٢,٩٠٠  

  

 کیلوگرم ٩٠٠,۵۶

شده  های مشبک فوالدی جوش تهیه و نصب نرده
االت خودکار، به صورت پانل، از  ساخته با ماشین پیش

متر، همراه با پایه و پلیت فلزی،  میلی ۶تا  ۴میلگرد به قطر 
و مهره، با پوشش رنگ پودری   های اتصال و پیچ بست

 طور کامل. استر، به پلیالکترواستاتیک با بنیان 

١۶٠۴١٣ 

  
 کیلوگرم ۵٩٠,٣

پودری   در صورتی که از رنگ ١۶٠۴١٣  اضافه بها به ردیف
استر نانو ساختار ضد خوردگی  الکترواستاتیک با بنیان پلی

 استفاده شود.

١۶٠۴١۴ 

  
 کیلوگرم ٨,٧٩٠

پودری   در صورتی که از رنگ ١۶٠۴١٣ اضافه بها به ردیف 
استر نانو ساختار خود تمیزشونده  با بنیان پلیالکترواستاتیک 

 استفاده شود.

١۶٠۴١۵ 

  
 کیلوگرم ١٨,٠٠٠

در صورتی که قطعات و  ١۶٠۴١٣اضافه بها به ردیف 
میلگرد مصرفی گالوانیزه، با حداقل ضخامت پوشش روی 

 گرم بر مترمربع باشد. ٩٠

١۶٠۴١۶ 

  
 مترمربع 

داده شده و پیچ و تهیه و نصب پنجره از ورق گالوانیزه فرم 
 متر مربع. ١رنگ پخته در کوره با یراق آالت تا مساحت 

١۶٠۵٠١ 

  
 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 

ورق گالوانیزه فرم داده شده و  تهیه و نصب در و پنجره از
پیچ و رنگ پخته شده در کوره با یراق آالت به مساحت 

 مترمربع. ٣بیش از 

١۶٠۵٠٣ 

  

 مترمربع ٣٠٩,٠٠٠

تهیه و نصب پانل دیواری غیر باربر از جنس پانل مشبک 
متر و ضخامت تمام شده  سانتی ٧دار به ضخامت تا  عایق

استایرن  عایق پلیمتر با الیه  سانتی ١١دیوار تا 
های  متر، و شبکه سانتی ۴شو به ضخامت  خودخاموش

ها  متر، همراه با اجرای بازشو میلی ٢مفتول به قطر حداقل 
های  (به مساحت کمتر از یک متر مربع) و نصب شبکه

 اتصال در گوشه و در اطراف بازشوها، به طور کامل.

١۶٠۶٠١ 

 
 

 

٩٢  
 

 



  سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٠٠٠,٣١۴

دیواری باربر از جنس پانل مشبک تهیه و نصب پانل 
متر و ضخامت تمام شده  سانتی ١۵دار به ضخامت تا  عایق

شو  استایرن خودخاموش متر با عایق پلی سانتی ٢٠دیوار تا 
های مفتول به قطر حداقل  متر، و شبکه سانتی ۶به ضخامت 

متر همراه با اجرای بازشوها (به مساحت کمتر از  میلی ٣٫۵
های اتصال در گوشه و در  نصب شبکهیک متر مربع) و 

 اطراف بازشوها، به طور کامل.

١۶٠۶٠٢ 

 مترمربع ٣۶٠,۶  
به ازای هر یک  ١۶٠۶٠٢و  ١۶٠۶٠١  های بها به ردیف اضافه
 متر افزایش ضخامت الیه عایق. سانتی

١۶٠۶٠٣ 

 مترمربع ۶٠٠,٨٠  
در صورتی که  ١۶٠۶٠٢و  ١۶٠۶٠١  های بها به ردیف اضافه

 گالوانیزه استفاده شود.از مفتول 
١۶٠۶٠۴ 

  
 مترمربع ۴١,٧٠٠

برای اجرای  ١۶٠۶٠٢و  ١۶٠۶٠١  های بها به ردیف اضافه
بازشوها با مساحت بیش از یک متر مربع (بدون احتساب 

 مساحت بازشو).

١۶٠۶٠۵ 

 مترمربع ۴,۵۵٠  
در صورتی که از پانل سقفی  ١۶٠۶٠٢بها به ردیف  اضافه

 استفاده شود.برای ساخت سقف پانلی 
١۶٠۶٠۶ 

  

 کیلوگرم ١١١,٠٠٠

تهیه و اجرای پانل دیواری از جنس فوالد سرد نورد شده 
گالوانیزه، متشکل از اعضای استاد و رانر (و بادبند در 

های  درگاه، اتصاالت و تقویتی صورت لزوم) به همراه نعل
 مربوط، مطابق مشخصات فنی.

١۶٠٧٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١٠٢

اجرای پانل سقفی از جنس فوالد سرد نورد شده تهیه و 
گالوانیزه متشکل از اعضای استاد و رانر به همراه اتصاالت 

 های مربوط مطابق مشخصات فنی. و تقویتی

١۶٠٧٠٣ 

 کیلوگرم ۴٨,٠٠٠  
تهیه و اجرای تاوه فلزی ماندگار برای پوشش سقف، به 

 فنی.ها و اتصاالت مربوط، مطابق مشخصات  میخ همراه گل
١۶٠٧٠۴ 

 کیلوگرم ١٠٠,۴  
برای اجرای دیوارهای پانلی  ١۶٠٧٠١بها به ردیف  اضافه 

 دار از جنس فوالد سرد نورد شده گالوانیزه. قوس
١۶٠٧٠۵ 

 
 

 

٩٣  
 

 



  آلومینیومی  . کارهای هفدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  آلومینیومی  . کارهای هفدهم  فصل

 
  مقدمه 
 
 پروفیل قوطی،از به ترتیب  170103تا   170101  هاي در ردیف  شده  در نظر گرفته  هاي پروفیل  ،171103تا  171101  هاي . به جز ردیف1

 . است  ایران ملی استانداردسازمان  2384  استاندارد شماره  ، مطابق  کرونت و پروفیل تی  اس
  است  واحد منظور شده  هاي ها در قیمت و مانند آن  الستیکی  ، نوارهاي پالك  ، رول و مهره  ، پیچ پرچ  و مصرف  تهیه  به  مربوط  هاي هزینه .2

  . در مورد کارهایی نخواهد گرفت  صورت  ، پرداختیها در نقشه  شده  ابعاد مازاد بر ابعاد درج  یا اضافه  وزن  بها، اضافه  ، اضافه بابت  و از این
  توزین  جلسه  آید، صورت می  عمل  به  وزن  بر اساس  و پرداخت  شده  بینی پیش  کیلوگرم  صورت به   فصل  این  هاي در ردیف  واحد آن  که
  رنگ  آنادایز به  ها هزینه ردیف  در این . رار خواهد گرفتق  و پرداخت  محاسبه  باشد، مبناي  مشاور رسیده  پیمانکار و مهندس  امضاي  به  که

 . است  منظور شده  میکرون 5  ضخامت  و به  آلومینیوم
  بهاي  فصل  این  هاي ، در سایر ردیف است  ها منظور شده در آن  آالت یراق  تهیه  بهاي  ، که171103تا  171101  هاي استثناي ردیف  به .3

آید،  می  عمل به  کلیات) 10(مطابق بند  جداگانه  آن  و پرداخت  نیست  ردیف  ... جزو قیمت و  ، دستگیره ، لوال، چفت قفل، مانند  آالت یراق
 . است  ها منظور شده ، در قیمت آالت  یراق  اما دستمزد نصب

کار، قرار   با بدنه  قطعه  آن  نظر را دارد و در حد فاصل مورد  قطعه  نگهدارنده  نقش  که  است  اي ، سازه فصل  این در  منظور از زیرسازي .4
به یکدیگر یا   قطعات  اتصال  براي  که  است  ، قطعاتی اتصالی  از قطعات منظورشود.  می  ، پرداخت مربوط  هاي ردیف  ، طبق آن  گیرد و بهاي می

و   کار توزین  ، جزو وزن شده  تعیین  کیلوگرم  بر حسب  واحد آن  که  ايه در مورد ردیف  آن  گیرد و بهاي قرار می  ، مورد استفاده به زیرسازي
و   منظور شده  ردیف  ، جزو قیمت اتصالی  قطعات  ، بهاي است  متر مربع  ها بر حسب واحد آن  که  هاي شود. در مورد ردیف می  پرداخت
 گیرد. می  صورت  شده  کار انجام  صاف  سطح  کارها، بر مبناي  نوع  این  گیري اندازه .نخواهد آمد  به عمل  اي جداگانه  پرداخت

ها،  چراغ  نصب  براي  شده  یا بازگذاشته  شده  جاسازي  ، سطوح ساندویچی  هاي و پانل  آلومینیومی  کاذب  هاي سقف  گیري در اندازه .5
  براي  شود. دستمزد جاسازي کار کسر نمی  از سطح  است  مربعمتر  25/0ها کمتر از  آن  مساحت  ، که و موارد مشابه  تاسیساتی  هاي دریچه

 شود. می  پرداخت  ها جداگانه آن  و هزینه  نشده  بینی پیش  مربوط  هاي ردیف  ، در قیمت موارد یاد شده
  براي . است  نظور نشدهم  ساندویچی  هاي پانل  نصب  مورد نیاز براي  سازه  و نصب  ساخت  بهاي، 171003 تا 171001  هاي در ردیف .6

 . شود این فصل استفاده می 170107 ردیف و  سبک فوالدي  کارهاي  ز فصلا 160209   ردیف از اي زهسا  زیرسازيپرداخت بهاي 
شود و با   الحاق  به اسناد مناقصه  در و پنجره  جزئیات  و نقشه  فنی  ، باید مشخصات171103تا  171101  هاي از ردیف  استفاده  در صورت .7

شود،   نصب  بنایی  کارهاي  در داخل  فوالدي  چارچوب  شود. هرگاه  محاسبه  مربوط  هاي واحد ردیف  ، بهاي شده  تعیین  به مشخصات  توجه
 شود. می  پرداخت  جداگانه  آن  بهاي

 : زیر است  شرایط  اراينما است و د  براي  ساندویچی  هاي پوشش  و نصب  به  تهیه  مربوط 171003  ردیف .8
  . و الیه است (یا مشابه داخلی) از کشور  خارج  و ساخت  در مترمکعب  کیلوگرم 1500تا  1200  ها بین پوشش  این  مخصوص  وزن .8-1

باشد.   نشده  ینتعی  خصوصی  ها در مشخصات پوشش  این  کشور سازنده  نام  است. در صورتیکه  کم  مخصوص  با وزن  آن  در وسط  اتیلن پلی
 شود. نمی  پرداخت  بهایی  نیز اضافه  گوناگون  هاي رنگ  کارفرما خواهد بود. بابت  تصویبی  نمونه  طبق

  شده  پوشانده )P.V.D.F(فلوراید   دي  وینیلیدن ها (نما) با پرایمر و پلی آن  ستر و رويا ها با پلی پوشش  این  پشت  آلومینیومی  ورق .8-2
 سازند. را از نما جدا می  آن  از نصب  پس  که  شده  چسبانده  آن  روي  پالستیکی  نما، فیلم  سطح  حفاظت  ايو بر  است

 شود. می  گیري اندازه  و نمایان  شده  نصب  ورق  سطح  برحسب 171003تا  171001هاي ردیف  موضوع ردیف  هاي ورق  گیري اندازه .9
 . است  منظور شده  ردیف  در قیمت  و نظایر آن  ورق  شدگی خم دورریز وهمپوشانی، 
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  آلومینیومی  . کارهای هفدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۵٠٠,١١٨  
تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک جداره و 

 یا دو جداره که در آن از میلگرد فوالدی استفاده شده باشد.
١٧٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١٢٣

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک جداره و 
یا دو جداره از پروفیل اس تی که در آن از میلگرد فوالدی 

 استفاده نشده باشد.

١٧٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ١٢٣,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی یک جداره از 
پروفیل کرونت که در آن از میلگرد فوالدی استفاده نشده 

 باشد.

١٧٠١٠٣ 

 کیلوگرم ١٠٧,٠٠٠  
تهیه، ساخت و نصب نرده و شبکه آلومینیومی و مانند آن از 

 آلومینیومی.پروفیلهای قوطی 
١٧٠١٠۴ 

 ١٧٠١٠۵ تهیه و نصب روکش ستونها از ورق نمای آلومینیوم. کیلوگرم ١٧٣,٠٠٠  

 کیلوگرم ١۶٩,٠٠٠  
تهیه و نصب روکش دیوارها از قطعات و ورق نمای 

 آلومینیوم.
١٧٠١٠۶ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,١٢٨

های آلومینیومی، جهت اتصال  تهیه و نصـب پروفیل
زیرسازی اسکلت فلزی و نیز های ساندویچی به  ورق

 ۶تا  ٣های ساندویچی به ضخامت  تقویت الزم برای ورق
 اتیلن. متر با الیه میانی پلی میلی

١٧٠١٠٧ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٢٠  
تهیه مصالح و پوشش سقف، با ورق آلومینیومی با هر نوع 

 متر. میلی ٠٫٧موج به ضخامت تا 
١٧٠٣٠١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١١۵  
پوشش سقف با ورق آلومینیومی با هرنوع تهیه مصالح و 

 متر. میلی ٠٫٧موج به ضخامت بیش از 
١٧٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٣٩  
تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیومی با هر نوع 

 متر. میلی ٠٫٧موج به ضخامت تا 
١٧٠٣٠٣ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٢٩  
تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیومی با هر نوع 

 متر. میلی ٠٫٧موج به ضخامت بیش از 
١٧٠٣٠۴ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٢٢  
تهیه مصالح و اجرای فالشینگ با ورق آلومینیومی به هر 

 ضخامت.
١٧٠٣٠۵ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١۴٠  
تهیه مصالح و اجرای دیوار با ورق آلومینیومی دو رو رنگ 

 متر. میلی ٠٫٧شده با هر نوع موج به ضخامت تا 
١٧٠٣٠۶ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٣٠  
تهیه مصالح و اجرای دیوار با ورق آلومینیومی دو رو رنگ 

 متر. میلی ٠٫٧شده با هر نوع موج به ضخامت بیش از 
١٧٠٣٠٧ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١۴٣  
های تیز و کارهای  تهیه و نصب نبشی از آلومینیوم، برای لبه

 مشابه آن.
١٧٠۴٠١ 
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  آلومینیومی  . کارهای هفدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٧٠۴٠٢ انبساط با قطعات آلومینیومی. تهیه مصالح و پوشش درز کیلوگرم ۵٠٠,١٨٣  

 ١٧٠۴٠٣ تهیه و نصب پاخور درهای چوبی، از آلومینیوم. کیلوگرم ٠٠٠,٢٠۵  

 ١٧٠۴٠۴ تهیه و نصب ریل آلومینیومی توری پشه گیرآلومینیومی. کیلوگرم ١٣١,٠٠٠  

 عدد ٢٠٠,٨۴  
متر  سانتی ١٠های بخاری به قطر  تهیه و نصب درپوش لوله

 آلومینیوم.از 
١٧٠۴٠۵ 

 عدد ٨٧,١٠٠  
متر  سانتی ١۵های بخاری به قطر  تهیه و نصب درپوش لوله

 از آلومینیوم.
١٧٠۴٠۶ 

 مترمربع ٢٣٨,٠٠٠  
تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی، با قاب آلومینیومی 

 ثابت.
١٧٠۵٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,۴۶٧  
قاب تهیه و نصب توری پشه گیرآلومینیومی متحرک ، با 

 آلومینیومی بدون ریل کشویی.
١٧٠۵٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۴۶٧  
تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی لوالیی با قاب 

 آلومینیومی بدون چهارچوب.
١٧٠۵٠٣ 

 کیلوگرم ٣٢,٩٠٠  
بها به تمام کارهای آلومینیومی غیر رنگی، هر گاه به  اضافه

 صورت رنگی آنادایز شود.
١٧٠۶٠١ 

 کیلوگرم ١٢,٧٠٠  
میکرون  ۵بها برای آنادایز کردن به ضخامت بیش از  اضافه

 میکرون. ۵به ازای هر 
١٧٠۶٠٢ 

 ١٧٠٧٠١ تهیه و نصب قرنیز برنزی پای دیوار. کیلوگرم ۵٠٠,٢۵٨  

 ١٧٠٧٠٢ تهیه و نصب نرده، شبکه یا قطعات ساخته شده از برنز. کیلوگرم ٣٠۶,۵٠٠  

 ١٧٠٩٠١ هر نوع ورق یا قطعات مسی.تهیه و نصب  کیلوگرم ۴٠٨,٠٠٠  

  
 مترمربع ٠٠٠,٧٧۵

 ۴تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت 
متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت  سانتی

 متر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد. میلی ٠٫٧

١٧١٠٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٧۵١

 ۴دیواری به ضخامت  تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی
متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت  سانتی

 یورتان پر شده باشد. متر که بین آنها فوم پلی میلی ٠٫٧

١٧١٠٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١,٠١۵

متر،  میلی ۴تهیه و نصب پوششهای ساندویچی به ضخامت 
 ٠٫۵شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت 

 برای نماسازی.  اتیلن الیه میانی پلیمتر با  میلی

١٧١٠٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۵٠

به ازای هر  ١٧١٠٠٢و  ١٧١٠٠١های  بها به ردیف اضافه
متر، بابت  متر اضافه ضخامت نسبت به چهار سانتی سانتی

 یورتان. افزایش ضخامت فوم پلی

١٧١٠٠۴ 
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  آلومینیومی  . کارهای هفدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع 

با یراق متر مربع  ١تهیه و نصب پنجره آلومینیوم تا مساحت 
هایی به غیر از اس تی و کرونت و  آالت که درآن از پروفیل
 قوطی استفاده شده باشد.

١٧١١٠١ 

  
 مترمربع 

تا  ١تهیه و نصب در و پنجره آلومینیوم به مساحت بیش از 
متر مربع با یراق آالت که در آن از پروفیل هایی به غیر از  ٣

 اس تی و کرونت و قوطی استفاده شده باشد.

١٧١١٠٢ 

  
 مترمربع 

 ٣تهیه و نصب در و پنجره آلومینیوم به مساحت بیش از 
هایی به غیر از  مترمربع با یراق آالت که در آن از پروفیل

 اس تی و کرونت و قوطی استفاده شده باشد.

١٧١١٠٣ 
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  بندکشی و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  بندکشی و  . اندودکاری هجدهم  فصل

 
  مقدمه 
 
  یا گردي  ، پخی مشترك  فصل  اجراي  صعوبت  و براي  شده  گیري شود اندازه می  از اندود پوشیده  که  کاري  ها، سطح کاري در اندود .1

 شود. نمی  پرداخت  قیمتی  اضافهبینی شده،  ها پیش بجز آنچه در ردیفها،  ها و یا چفت نبش
 شود. نمی  انجام  پرداختی  اضافه  گونه ها، هیچ آن  روي  ) به منظور اندودکاري مسلح  و بتن  بتنی  (غیر از سطوح  سطح  کردن  زخمی  براي .2
  و در غیر این  قائم  دهد، جزو سطوح می  یا کمتر راتشکیل  درجه 30  زاویه ، قائم  با سطح  که  یا قوسی  مورب  ، سطوح در اندودکاري .3

 خواهد شد.  محسوب  افقی  ، جزو سطوح صورت
  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسه  صورت  از تنظیم  و پس  مشاور است  دستور کار مهندس  ، مستلزم180301  ردیف  اجراي .4

 . است  پرداخت
کمتر باشد، از   متر مربع 1/0از   هر کدام  که  هایی سوراخ  خواهد شد و سطح  گیري شود، اندازه می  بندکشی  که  نهایی  ها، سطح دکشیدر بن .5

 کسرنخواهد شد.  بندکشی  سطح
 . است  منظور شده  مربوط  هاي ردیف  ، در قیمت پاشی  آب  و همچنین  اضافی  مالت  زیر کار، درآوردن  سطح  ها، تمیزکردن در بندکشی .6
 . است  منظور شده  مصالح  تهیه  ، هزینه فصل  این  هاي در ردیف .7
ها،  ردیف  . در این است  فایبرگالس  متر بدون میلی 15تا  12  ضخامت  به  گچیصفحات  به  مربوط 218090 و 180901  هاي ردیف  بهاي .8

 ها این ردیف  گیري اندازهشود.  هاي مربوط در فصل شانزدهم پرداخت می از ردیفو   است  شدهنمنظور ،  و اتصاالت  گالوانیزه  سازه  بهاي
 گیرد. می  صورت  رویه  یک  سطح  طبق

  سیمان  واحد حجم  یک  یعنی 1:6  مالت  مثال  . براي است  حجمی  ، نسبت و سیمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .9
  ، در کلیات مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم  به صورت  یاد شده  هاي نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  قابلدر م
 . است  آمده  فهرست  این
و چنانچه در سطوح درصد  10  معادل  بهایی  اضافه ،شود  انجام  رابیتسسطوح ساده   در روي  یا سیمان  و خاك  اندود گچ  چنانچه .10

 شود. می  به  اندود اعمال  مربوط  هاي ردیفبهاي  درصد به  30دکوراتیو انجام شود اضافه بهایی معادل 
موضوع نما سازي رزینی ترکیبی از نوع آلکیدي بلند روغن، مصالحی است که براي نما سازي  180504مصالح مندرج در ردیف  .11

درصد  30تا  20درصد روغن و  70تا  60د و شامل رزین بلند روغن آلکیدي است، این رزین داراي خارج یا داخل ساختمان کاربرد دار
عی انیدرید فتالیک است. عالوه بر رزین، مصالح یاد شده شامل اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و حالل بر پایه مواد نفتی و مقادیري مواد فر

 شود. دیگر است که در کارخانه تولید می
موضوع نما سازي رزینی از نوع امولسیونی، مصالحی است که براي نما سازي داخل ساختمان از  180505صالح مندرج در ردیف م .12

هاي امولسیونی مانند پلی وینیل استات، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد جزیی دیگر است که در  شود و شامل رزین آن استفاده می
 کارخانه تولید شده باشد.

ها و وسایل الکتریکی و مکانیکی و  هاي کاذب گچی، سطوح جا سازي شده یا باز گذاشته شده براي نصب چراغ گیري سقف در اندازه .13
هاي  شود. دستمزد جا سازي موارد یاد شده در قیمت متر مربع است، از سطح کار کم نمی 25/0ها کمتر از  موارد مشابه که مساحت آن

 ینی نشده است.ب هاي مربوط پیش ردیف
درصد به بهاي  20هاي بندکشی چنانچه از مالت پودر سنگ و سیمان سفید بجاي مالت ماسه سیمان استفاده شود،  در ردیف .14

 شود. هاي مربوط اضافه می ردیف

 
 

 

٩٨  
 

 



  بندکشی و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
ها)   ها و پرچ هاي (فلزي یا چوبی) و قطعات اتصال (پیچ ، هزینه اجراي زیرسازي با قاب181102و  181101هاي  در اجراي ردیف .15

 شوند. دار، قبل از مناقصه و در فصل شانزدهم برآورد می جداگانه به صورت اقالم ستاره
 ربط باشد. داراي گواهینامه فنی محصول از مراجع ذي د، بای181102و  181101هاي  هاي موضوع ردیف پوشش .16
 :است یالزام ریموارد ز تیرعا 180209و  180208 يها فیموضوع  رد یبه روش پاشش يکار گچ ي. در اجرا17
(جت  يمریپل یاز نوع گچ پاشش 180209و  180208شماره  يها فیموضوع رد یبه روش پاشش يکار گچ يبرا ی. گچ مصرف17-1

 مطابقت داشته باشد.  یبا مشخصات فن دیبا یینها رویه و پرداخت یپاشش يکار  پاش و ابزارآالت گچ ) بوده و دستگاه گچپسیگ
 يها فیرد ای 180203تا  180201 يها و خاك به شماره  اندود گچ يها فیرد شود، یمزبور پرداخت م يها فیکه رد یسطوح يبرا. 17-2
 .شود یپرداخت نم 180205و  180204 يها به شماره يدکاریسف
 شده است. دهیمزبور د يها فیدر رد یبه روش پاشش يکار . پرت گچ17-3

 
 

 

٩٩  
 

 



  بندکشی و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩۶سال فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١٣,٢٠٠  
بندی در صورت  اندود کاهگل روی هر نوع سطح، با شیب

 متر ضخامت. به ازای هر یک سانتیلزوم، 
١٨٠١٠١ 

 ١٨٠٢٠١ شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با مالت گچ و خاک. مترمربع ٩٠٠,٢۴  

 مترمربع ٧١,١٠٠  
متر، روی  سانتی ٢٫۵اندود گچ و خاک به ضخامت تا 

 سطوح قائم.
١٨٠٢٠٢ 

 مترمربع ٩۶,۶٠٠  
زیر  متر، برای سانتی ٢٫۵اندود گچ و خاک به ضخامت تا 

 سقفها.
١٨٠٢٠٣ 

 ١٨٠٢٠۴ سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته. مترمربع ۶۶,۴٠٠  

 ١٨٠٢٠۵ سفید کاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته. مترمربع ٨٧,٧٠٠  

 ١٨٠٢٠۶ در آوردن چفت در سطوح گچ کاری. مترطول ٩,٨٠٠  

 ١٨٠٢٠٧ روی سطوح بتنی.سفید کاری با گچ گیبتن  مترمربع ۶٠٠,٧٩  

 مترمربع ١۵١,٠٠٠  
کاری روی سطوح قائم به روش پاششی با دستگاه  گچ
 متر. سانتی ۵٫٢پاش و پرداخت، به ضخامت تا  گچ

١٨٠٢٠٨ 

 مترمربع ١٧۵,۵٠٠  
پاش و  ها به روش پاششی با دستگاه گچ کاری زیر سقف گچ

 متر. سانتی ۵٫٢تا  ضخامت  پرداخت، به
١٨٠٢٠٩ 

 مترمربع ١١,٠٠٠  
زخمی کردن یا مالت پاشی روی سطوح بتنی به منظور 

 اجرای اندود.
١٨٠٣٠١ 

 مترمربع ۶٠٠,٢٢  
شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با مالت ماسه 

 .١:۴سیمان
١٨٠٣٠٢ 

 مترمربع ٧١,٠٠٠  
متر روی  اندود سیمانی به ضخامت حدود یک سانتی

 .١:۴سطوح قائم، با مالت ماسه سیمان 
١٨٠٣٠٣ 

 مترمربع ٩٢,٠٠٠  
متر، روی سطوح  سانتی ٢اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 .١:۴قائم، با مالت ماسه سیمان 
١٨٠٣٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,١٠٩  
متر، روی سطوح  سانتی ٣اندود سیمانی به ضخامت حدود 

 .١:۴قائم، با مالت ماسه سیمان 
١٨٠٣٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,١٣٠  
متر، روی سطوح  سانتی ۴حدود  اندود سیمانی به ضخامت

 .١:۴قائم، با مالت ماسه سیمان 
١٨٠٣٠۶ 

 مترمربع ۵٨,١٠٠  
به ضخامت حدود  ١:۴اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 

 متر، روی سطوح افقی. یک سانتی
١٨٠٣٠٧ 

 مترمربع ٧۴,۵٠٠  
به ضخامت حدود  ١:۴اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 

 سطوح افقی.متر، روی  سانتی ٢
١٨٠٣٠٨ 

 
 

 

١٠٠  
 

 



  بندکشی و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩۶سال فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,٩٠  
به ضخامت حدود  ١:۴اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 

 متر، روی سطوح افقی. سانتی ٣
١٨٠٣٠٩ 

 مترمربع ١١٠,٠٠٠  
به ضخامت حدود  ١:۴اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 

 متر، روی سطوح افقی. سانتی ۴
١٨٠٣١٠ 

 مترمربع ١٠۶,۵٠٠  
به ضخامت حدود  ١:۴با مالت ماسه سیمان  اندود سیمانی

 متر، برای زیر سقف. یک سانتی
١٨٠٣١١ 

 مترمربع ١٣۴,۵٠٠  
به ضخامت حدود  ١:۴اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 

 متر، برای زیر سقف. سانتی ٢
١٨٠٣١٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١۶٧  
به ضخامت حدود  ١:۴اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 

 متر، برای زیر سقف. سانتی ٣
١٨٠٣١٣ 

 مترمربع ٢٢۶,۵٠٠  
به ضخامت حدود  ١:۴اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان 

 متر، برای زیر سقف. سانتی ۴
١٨٠٣١۴ 

  
 مترمربع ١

، چنانچه ١٨٠٣١٠تا ١٨٠٣٠٣بها نسبت به ردیفهای  اضافه
مصرف  ١:۴به جای مالت ماسه سیمان  ١:٢:٨مالت باتارد 

 متر ضخامت اندود یک مرتبه. برای هر یک سانتیشود، 

١٨٠٣١۵ 

  

 مترمربع ١

، ١٨٠٣١٠تا  ١٨٠٣٠٣های  بها نسبت به ردیف اضافه
به جای مالت ماسه سیمان  ١:٣چنانچه مالت ماسه آهک 

متر ضخامت اندود  مصرف شود، برای هر یک سانتی ۴:١
 یک مرتبه.

١٨٠٣١۶ 

 مترمربع ١١,٧٠٠  
اندودهای با مالت ماسه سیمان یا باتارد، در بها برای  اضافه

 صورتی که سطح روی آن لیسه ای و پرداخت شود.
١٨٠٣١٧ 

  
 مترمربع ٣٨,٣٠٠

کیلوگرم سیمان با روش  ٣۵٠تهیه و اجرای بتن به عیار 
متر تا ضخامت  پاششی با دستگاه، به ازای هر یک سانتی

 متر. سه سانتی

١٨٠٣١٨ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٧  
های بیش از سه  برای ضخامت ١٨٠٣١٨بها به ردیف  اضافه
 متر. سانتی ١٠متر تا  متر، به ازای هر یک سانتی سانتی

١٨٠٣١٩ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۶٣

اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یکدست، به ضخامت 
متر، روی سطوح قائم و افقی با مالت  سانتی ٠٫۵حدود 

 .١:١:٣سیمان، پودر و خاک سنگ 

١٨٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٩۴,۵٠٠

اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یک دست، به ضخامت 
متر، زیر سقفها با مالت سیمان، پودر و  سانتی ٠٫۵حدود 

 .١:١:٣خاک، سنگ 

١٨٠۴٠٢ 

 
 

 

١٠١  
 

 



  بندکشی و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩۶سال فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ١,٧٠٠

، در ١٨٠۴٠٢و  ١٨٠۴٠١بها نسبت به ردیفهای  اضافه
استفاده  صورتی که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید

 شود.

١٨٠۴٠٣ 

 مترمربع ١,٣٣٠  
، در صورت ١٨٠۴٠٢و ١٨٠۴٠١بها به ردیفهای  اضافه

 مصرف سیمان رنگی، به غیر از سیمان سفید.
١٨٠۴٠۴ 

  
 مترمربع ١٠٠,۴۶

اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت 
متر با مالت سیمان و پودر و خاک سنگ  میلی ٢حدود 
 قائم و افقی و یا زیر سقف.برای سطوح  ١:١:٣

١٨٠۵٠١ 

  

 مترمربع ۵٢,٣٠٠

اندود تگرگی (قشررویه)، در یک دست به ضخامت حدود 
متر با مالت سیمان سفید و پودر و خاک سنگ  میلی ٢

برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف، با استفاده  ١:١:٣
 از مواد رنگی در صورت لزوم.

١٨٠۵٠٢ 

  

 مترمربع ۴٠,٧٠٠

تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت اندود 
متر با مالت سیمان رنگی (غیرازسفید) و  میلی ٢حدود 

برای سطوح قائم و افقی و یا  ١:١:٣پودر و خاک سنگ 
 زیر سقف.

١٨٠۵٠٣ 

 مترمربع ۶٠٠,۶٨  
تهیه مصالح و اجرای نما سازی رزینی ترکیبی از نوع 

 روغنی (آلکیدی بلند روغن).
١٨٠۵٠۴ 

 مترمربع ۶٠٠,۶٣  
تهیه مصالح و اجرای نما سازی رزینی ترکیبی از نوع 

 بسپار (کوپلیمر) برای داخل ساختمان.  امولسیونی هم
١٨٠۵٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,٣٩۵  
نماسازی چکشی سطوح قائم و افقی (قشر رویه)، به 

 متر، با مالت موزاییک سانتی ١٫۵تا  ١ضخامت 
١٨٠۶٠١ 

  
 مترمربع ٣٩٣,٠٠٠

نماسازی چکشی سطوح قائم و افقی (قشر رویه) به 
متر، با مالت سیمان، پودر و خاک  سانتی ١٫۵تا  ١ضخامت 

 .١:١:٣سنگ 

١٨٠۶٠٢ 

  

 مترمربع ۵٠۶,۵٠٠

نما سازی موزاییکی روی سطوح قائم و افقی (قشر رویه)، 
متر با مالت موزاییک  سانتی ١٫۵تا  ١به ضخامت 

 ۶گیری شیشه ای با شیشه حدود  شمشههمراه با  ١: ٢٫۵: ٢٫۵
 متر و ساییدن آن. میلی

١٨٠۶٠٣ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٣٩۶

نما سازی موزاییکی شسته (قشر رویه) روی سطوح قائم 
متر با مالت موزاییک  سانتی ١٫۵تا  ١و افقی به ضخامت 

 ۶گیری شیشه ای با شیشه حدود  و شمشه ١: ٢٫۵: ٢٫۵
 متری و شستن آن. میلی

١٨٠۶٠۴ 

 
 

 

١٠٢  
 

 



  بندکشی و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩۶سال فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٧۵٠,۴  
، در صورتی که ١٨٠۶٠۴تا  ١٨٠۶٠١بها به ردیفهای  اضافه

 به جای سیمان پرتلند، سیمان سفید مصرف شود.
١٨٠۶٠۵ 

 مترمربع ٣,٨٢٠  
، در صورت ١٨٠۶٠۴تا  ١٨٠۶٠١بها به ردیفهای  اضافه

 مصرف سیمان رنگی به غیر از سیمان سفید.
١٨٠۶٠۶ 

 مترمربع ١٢٧,٠٠٠  
 ١٫۵تا  ١موزاییکی (قشررویه)، به ضخامت کف سازی 

 و ساییدن آن. ١: ١٫۵: ٢متر، با مالت موزاییکی  سانتی
١٨٠۶٠٧ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,۵,۶١۴

تهیه مصالح و ساختن در پوش روی دیوار (یک طرفه یا 
دو طرفه)، کف پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب 

سیمان بندی، با مالت ماسه  چکان، درز انبساط و قالب
١:۶. 

١٨٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ٨,٣١٨,٠٠٠

بان بتنی باالی پنجره به  تهیه مصالح و ساختن سایه
کیلو سیمان در متر مکعب، با تعبیه آب چکان و  ٢۵٠عیار

بندی، به طور کامل (میلگرد مصرفی از ردیف مربوط  قالب
 پرداخت میشود).

١٨٠٧٠۴ 

 ١٨٠٨٠١ مالت گچ و خاک.بند کشی توپر نمای آجری با  مترمربع ۶٠٠,۶١  

 ١٨٠٨٠٢ بند کشی تو خالی نمای آجری با مالت گچ و خاک. مترمربع ٨٠٠,۵۶  

 ١٨٠٨٠٣ .١:۴بند کشی توپر نمای آجری با مالت ماسه سیمان  مترمربع ۴٠٠,۶٢  

 ١٨٠٨٠۴ .١:۴بند کشی توخالی نمای آجری با مالت ماسه سیمان  مترمربع ٠٠٠,۵۴  

 ١٨٠٨٠۵ .١:۴بند کشی نمای بلوک سیمانی با مالت ماسه سیمان  مترمربع ٢٠٠,٣۵  

 مترمربع ۶٢,٢٠٠  
بند کشی نمای سنگی باسنگ الشه و مالت ماسه سیمان 

١:۴. 
١٨٠٨٠۶ 

 مترمربع ٣۶,۵٠٠  
بندکشی نمای سنگی با سنگ الشه موزاییک، به صورت 

 .١:۴درز شده یا بادبر و یا مشابه آن و مالت ماسه سیمان 
١٨٠٨٠٧ 

 مترمربع ٩٠٠,۴۴  
بند کشی نمای سنگی با سنگ پالک و مالت ماسه سیمان 

 متر و بیشتر باشد. میلی ۶، در صورتی که ضخامت بند ۴:١
١٨٠٨٠٨ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٣٧۶

متر به  میلی ١٢تهیه 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 

 انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط. 

١٨٠٩٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٩٨  
تهیه و نصب سقف گچی بدون مالت با بطانه و تمام 

 و نوار مربوط. وسایل نصب
١٨٠٩٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١١۵  
چنانچه  ١٨٠٩٠٢و  ١٨٠٩٠١های  بها به ردیف اضافه

 صفحات گچی از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشد.
١٨٠٩٠٣ 

 
 

 

١٠٣  
 

 



  بندکشی و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ١٣٩۶سال فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١۴٠,٠٠٠  
دستمزد تعبیه و جاسازی محل چهارچوب، پنجره و 

 .(dry wall)دریچه در دیوارهای با صفحات گچی 
١٨٠٩٠۴ 

 مترمربع ٢٢,٠٠٠  
چنانچه  ١٨٠٩٠٢و  ١٨٠٩٠١های  اضافه بها به ردیف

 صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر آتش باشد.
١٨٠٩٠٩ 

 مترمربع ۶٠٠,٨٣  
چنانچه  ١٨٠٩٠٢و  ١٨٠٩٠١های  اضافه بها به ردیف

 صفحات گچی تواما در برابر آتش و رطوبت مقاوم باشد.
١٨٠٩١٠ 

  
 مترمربع ١۵٨,٠٠٠

های گچی سقفی از نوع مشبک معمولی  نصب تایلتهیه و 
تا  ٢٠متر و مساحت  میلی ١٢تا  ٩رنگ شده به ضخامت 

 دسیمتر مربع با نصب خشک داخل سقف کاذب. ۴٠

١٨٠٩٢١ 

 مترمربع ۶٠٠,١٧  
ها با روکش  که تایل در صورتی ١٨٠٩٢١اضافه بها به ردیف 

 سی یا فویل آلومینیوم باشد. وی پی
١٨٠٩٢٢ 

 مترمربع ۶٠٠,٣٩  
ها با روکش  که تایل در صورتی ١٨٠٩٢١اضافه بها به ردیف 

 شده آکوستیک باشد. سی پانچ وی پی
١٨٠٩٢٣ 

  
 مترمربع ۵٩,١٠٠

کاری رویه با  آماده سازی، تهیه مصالح و اجرای نازک
متر، به هر رنگ  میلی ٣تا  ٢پوشش سلولزی به ضخامت 

 در سطوح قائم و افقی.

١٨١٠٠١ 

 مترمربع ٧٩٠,۶  
، در صورت استفاده از ١٨١٠٠١بها به ردیف  اضافه

 های سلولزی مرکب با الیاف مصنوعی پروپیلن. پوشش
١٨١٠٠٢ 

 مترمربع ۴٠٠,٣  
، در صورت استفاده از ١٨١٠٠١  بها به ردیف اضافه

 های سلولزی مرکب با میکا. پوشش
١٨١٠٠٣ 

  
 مترمربع 

دار، با  سیمان الیافساخته با  تهیه و نصب نمای پیش
 متر، با هر رنگ و سطح صاف. میلی ١٢تا  ٨ضخامت 

١٨١١٠١ 

  
 مترمربع 

دار، با  ساخته با سیمان الیاف تهیه و نصب نمای پیش
 متر، با هر رنگ و سطح برجسته. میلی ١٢تا  ٨ضخامت 

١٨١١٠٢ 

 
 

 

١٠۴  
 

 



  چوبی  کارهای . نوزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل

 
  مقدمه 
 
 مشاور برسد.  ، به  تایید مهندس از مصرف  باشد و قبل  آورده  عمل  هاي چوب  ، باید از نوع فصل  در این  مصرفی  هاي چوب  تمام .1
  از اینکه  ، اعم روسی  به چوب  معروف  وارداتی  کاج  هاي . چوب است  آن  یا مشابه  روسی  هاي ، چوب نراد خارجی  چوبمنظور از  .2

  نامیده  نراد خارجی  ، تخته است  روسی  چوب  ها شبیه آن  کاج  چوب  باشد که  یا سایر کشورهایی  کشور روسیه  محصول  یاد شده  هاي چوب
 شود. می
  داخل  صنوبر محصول  و خانواده  ، نمدار، ممرز، کاج ، افرا، راش توسکا، ملچ  هاي ، چوب فصل  این  هاي در ردیف  داخلی  ور از چوبمنظ .3

 نشود.  استفاده  خود رنگ  به صورت  که  کشور است
.  است  و مانند آن  قدي  ، لوالي معمولی  ، لوالي شتی، کشوپ ، کشومغزي ، دستگیره قفل  ، انواع فصل  این  هاي در ردیف  آالت  منظور از یراق .4

 شود. می  و پرداخت  تعیین  جداگانه  هزینه  ، این است  نشده  بینی پیش  فصل  این  هاي در ردیف  آالت یراق  تهیه  بهاي
 .شود می  انجام  ها و مشخصات در نقشه  شده  ابعاد درج  ، بر اساس چوبی  کارهاي  گیري اندازه .5
 . است  ، منظور شده اتصال  و سایرلوازم  ، اسکوپ ، میخ ، پیچ چسب  ، بهاي فصل  این  هاي ردیف  هاي قیمت  در تمام .6
ها منظور  چهارچوب، در قیمت  پاي  مهاري  ها و قطعه ها، شاخک مشتی  درها و کمدها، بهاي  چهارچوب  و نصب  تهیه  هاي در ردیف .7

 نخواهد شد.  گیري اندازه  قطعات  ، این چهارچوب  طول  یريگ اندازه  و موقع  شده
 شود. می  و پرداخت  گیري ها، اندازه چهارچوب  و کتیبه  ستانهآ  بهاي .8
 . است  قابلمه  تا پشت  ، پشت چوبی  درهاي  کالف  گیري اندازه  نحوه .9
 . است  قطعات  محور اینمحور تا   ، فاصله زیرسازي  چوبی  قطعات  شده  تعیین  فواصل .10
  بینی دار پیش ستاره  قیمت  به صورت  روکش  ، تهیه ، بنابراین است  منظور نشده  روکش  ، بهاي191601و  191203، 191201  هاي در ردیف .11
 شود. می
 شود. می  پرداخت  مربوط  ردیف  مورد طبق  ها، بر حسب کمد و گنجه  داخل  احتمالی  کوبی  یلهتف  بهاي .12
 شود. می  پرداخت  مربوط  هاي از ردیف  ، جداگانه و قرنیز پارکت  فتیله  بهاي .13
 شود. می  ، محاسبه قابلمه  تا پشت  در و پشت  روي  یک  در، سطح  پوشش  هاي ردیف  گیري در اندازه .14
  پرداخت  مربوط  هاي فصل  هاي ، از ردیف آن  جنس  نوع  ، بر حسب190903تا  190901  هاي ردیف  گیر موضوع پشه  توري  بهاي .15
 شود. می
 شود. می  و پرداخت  گیري اندازه  چهارچوب  هاي قاب  تا پشت  ، از پشت چهارچوب  ، سطح190903تا  190901  هاي در مورد ردیف .16
 شود. می  ، پرداخت190501  ز ردیف، ا گیر لوالیی پشه  تور سیمی  چوبی  کمدها و قاب  در چوبی  کوبی  و یراق  نصب  بهاي .17
 : زیر است  کارهاي  ، شامل191201  ردیف  موضوع  عملیات .18

  متر و قطعات سانتی 40حدود   ، به فاصله معادل  متر یا مقطع سانتی 5×5/2، به ابعاد  نراد خارجی  از چوب  افقی  با قطعات  ) زیرسازي الف
 شوند.  به دیوار متصل  پالك  و رول  با پیچ  که  الزم  عمودي

  درون  که  الیی سه  هاي ) در دو سو و باریکه دو شیار (کنشکاف  متر، داراي سانتی 30تا  25حدود   ، به عرض نئوپان  از قطعات  ) رویه ب
 . به زیرسازي  نئوپان  قطعات  گیرند و اتصال شیارها قرار می

 : زیر است  هايکار  ، شامل191002  ردیف  موضوع  عملیات .19
 متر از یکدیگر. سانتی 60  متر و فاصله سانتی 4 × 6، به ابعاد  اصلی  ) قطعات الف
 متر از یکدیگر. سانتی 60  متر و فاصله سانتی 4 × 4، به ابعاد  فرعی  ) قطعات ب

 
 

 

١٠۵  
 

 



  چوبی  کارهای . نوزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  مناسب  چسب  ال، با مصرف سه  دو رو با تخته  و پوشش  قفل  به منظور نصب  قید چوبی  و نصب  داخلی  گذاري  یا تیره  بندي شبکه  بهاي .20

 . است  ، منظور شده190703  ردیف  ، در قیمت آن  کردن  و پرس
و   مناسب  چسب  دو رو با فیبر، با مصرف  و پوشش  قفل  به منظور نصب  قید چوبی  و نصب  داخلی  گذاري یا تیره  بندي شبکه  بهاي .21

 . است  ، منظور شده190704  ردیف  ، در قیمت آن  کردن  پرس
و   مناسب  چسب  ، با مصرف دو رو با نئوپان  و پوشش  قفل  به منظور نصب  قید چوبی  و نصب  داخلی  گذاري یا تیره  بندي شبکه  بهاي .22

 . است  ، منظور شده190705  ردیف  ، در قیمت آن  کردن  پرس
 . است  ها منظور شده شود، در قیمت می  استفاده  خرپا از آن  برپایی  براي  عصا که  چوب  ، هزینه خرپاکوبی  در کارهاي .23
مورد نیاز، به   به مشخصات  با توجه  پارکت  تهیه  . هزینه است  منظور شده  پارکت  به استثناي  مصرفی  مصالح  ، بهاي191501  در ردیف .24

 شود. می  بینی دار پیش ستاره  ردیف  صورت

 
 

 

١٠۶  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ۵٠٠,٢۶٢

اسمی تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلی به ابعاد 
متر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای پیش  سانتی ١۶×٧

 بینی شده و زهوار الزم برای کتیبه.

١٩٠١٠١ 

  
 مترطول ٣٠٣,٠٠٠

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به ابعاد 
متر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای  سانتی ١۶×٧اسمی 

 کتیبه.پیش بینی شده و زهوار الزم برای 

١٩٠١٠٢ 

  
 مترطول ٢٠٠,٠٠٠

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخلی به ابعاد اسمی 
متر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای پیش  سانتی ١٢×۶

 بینی شده و زهوار الزم برای کتیبه.

١٩٠١٠٣ 

  
 مترطول ٢٢٣,٠٠٠

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارجی به ابعاد 
متر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای  سانتی ١٢×۶اسمی 

 پیش بینی شده و زهوار الزم برای کتیبه.

١٩٠١٠۴ 

  

 مترمربع ٠٠٠,١٨۵

متر یا  سانتی ٣٫٨×۶تهیه و ساخت کالف در چوبی به ابعاد 
مقطع معادل آن، با چوب داخلی، همراه با دو قید چوبی به 

 ٢٠طول  متر یا مقطع معادل آن، به سانتی ٣٫٨×۶ابعاد 
 متر برای نصب قفل. سانتی

١٩٠٢٠١ 

  

 مترمربع ١٩٧,٠٠٠

متر یا  سانتی ٣٫٨×۶تهیه و ساخت کالف در چوبی به ابعاد 
مقطع معادل آن، با چوب نراد خارجی، همراه با دو قید 

متر یا مقطع معادل آن، به طول  سانتی ٣٫٨×۶چوبی به ابعاد 
 متر برای نصب قفل. سانتی ٢٠

١٩٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ٧٠,٩٠٠

متر  سانتی ٧×٧تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد 
 ٣داخل کالف چوبی در، از فیبر به ضخامت حدود 

 متر. میلی

١٩٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٨۶

متر  سانتی٧×٧تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه به ابعاد 
داخل کالف چوبی در، از سه الیی داخلی به ضخامت 

 متر. میلی ۴حدود 

١٩٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٠۵

متر  سانتی ٧×٧تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه به ابعاد 
 ۶داخل کالف چوبی در، از چوب داخلی به ضخامت 

 متر. میلی

١٩٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ١٨٩,٠٠٠

متر  سانتی ٧×٧تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه به ابعاد 
 ۶داخل کالف چوبی در، از چوب نراد خارجی به ضخامت 

 متر. میلی

١٩٠٣٠۴ 

 مترمربع ١٠٠,٢۵  
تهیه، ساخت و جا گذاری شبکه داخل کالف چوبی در، با 

 شبکه مقوایی النه زنبوری.
١٩٠٣٠۵ 

 
 

 

١٠٧  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمربع ۴١٧,٠٠٠  
تهیه و نصب پوشش دو روی در، با تخته سه الیی داخلی 

 متر، با پرس کردن. میلی ۴به ضخامت 
١٩٠۴٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١۴٩  
پوشش دو روی در، از فیبر به ضخامت حدود تهیه و نصب 

 متر، با پرس کردن. میلی ٣
١٩٠۴٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١١۵  
تهیه و نصب پوشش دو روی در، از نئوپان به ضخامت 

 متر، با پرس کردن. میلی ۴حدود 
١٩٠۴٠٣ 

 مترمربع ١٨۴,۵٠٠  
 (MDF)تهیه و نصب پوشش دو روی در، از ام. دی. اف 

 متر، با پرس کردن. میلی ٣رنگی به ضخامت حدود 
١٩٠۴٠۴ 

 ١٩٠۵٠١ نصب در چوبی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آالت). لنگه ١۶٢,٠٠٠  

 ١٩٠۵٠٢ دستمزد قابلمه ای کردن در، به ازای متر طول قابلمه. مترطول ١٠,٢٠٠  

 مترطول ۵٧,٢٠٠  
 ٧تا  ۵تهیه و نصب روکوب چوبی چهارچوب به عرض 

 متر، از چوب داخلی. میلی ١۶تا  ١٢متر و ضخامت  سانتی
١٩٠۶٠١ 

  
 مترطول ۵١,١٠٠

 ٧تا  ۵تهیه و نصب روکوب چوبی چهارچوب به عرض 
متر، از چوب نراد  میلی ١۶تا  ١٢متر و ضخامت  سانتی

 خارجی.

١٩٠۶٠٢ 

 مترطول ۴٠٠,٢٨  
 متر یا مقطع سانتی ١×١تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 

 معادل آن، از چوب داخلی.
١٩٠۶٠٣ 

 مترطول ٢٠٠,٣۴  
متر یا مقطع  سانتی ٢×٢تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 

 معادل آن، از چوب داخلی.
١٩٠۶٠۴ 

 مترطول ۶٠,٨٠٠  
متر یا مقطع  سانتی ۴×۴تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 

 معادل آن، از چوب داخلی.
١٩٠۶٠۵ 

  
 مترطول ١٢٢,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه از چوب 
متر یا مقطع معادل  سانتی ۵×٧نرادخارجی، به ابعاد اسمی 

 آنها، با تمام مشتیهای پیش بینی شده.

١٩٠٧٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢۴٣

 ١٨تهیه و ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 
 ١٫٨×٢متر و نصب زهوار چوبی درمحیط آن به ابعاد  میلی

 متر. سانتی

١٩٠٧٠٢ 

  

 مترمربع ٧٣٧,٠٠٠

 ٣٫٣تهیه وساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود 
 ۵×٢٫۵متر، با کالف ازچوب نراد خارجی به ابعاد  سانتی
متر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و پوشش دور  سانتی

 متری داخلی. میلی ۴و با تخته سه الی 

١٩٠٧٠٣ 

 
 

 

١٠٨  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترمربع ۴۶٧,٠٠٠

و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود تهیه 
متر، با کالف از چوب نراد خارجی به ابعاد  سانتی ٣٫٣
متر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و  سانتی ۵×٢٫۵

 متر. میلی ٣پوشش دورو با فیبر به ضخامت حدود 

١٩٠٧٠۴ 

  

 مترمربع ۴٢١,٠٠٠

تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود 
متر، با کالف از چوب نراد خارجی به ابعاد  سانتی ٣٫٣
متر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و  سانتی ۵×٢٫۵

 متر. میلی ۴پوشش دور و با نئوپان به ضخامت 

١٩٠٧٠۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٨٩

 (MDF)تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف 
در  PVCمتر و نصب نوار  میلی ١۶رنگی به ضخامت 

 محیط آن.

١٩٠٧٠۶ 

  

 مترمربع ۴٨١,٠٠٠

 ٣تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود 
 ۵×۵٫٢متر با کالف از چوب نراد خارجی به ابعاد  سانتی
متر یا مقطع معادل آن و شبکه گذاری و پوشش دورو  سانتی

 ٣رنگی به ضخامت حدود  (MDF) با ام. دی. اف
 متر. میلی

١٩٠٧٠٧ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٣١٣

تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی عمودی و 
متر با  میلی ١٨افقی کمدها و گنجه ها با نئوپان به ضخامت 

تکیه گاههای الزم و نصب زهوار جلوی تقسیمات به ابعاد 
ازچوب نراد خارجی، بر حسب سطوح طبقات و  ١٫٨×١٫۵

 تقسیمات داخلی.

١٩٠٨٠١ 

  

 مترمربع ۵۶٨,٠٠٠

مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلی کمدها و تهیه 
 ١۶رنگی به ضخامت   (MDF)ها با ام. دی. اف گنجه
های الزم برحسب سطوح طبقات و  گاه متر با تکیه میلی

 تقسیمات داخلی و نیز نصب نوار پی. وی. سی.

١٩٠٨٠٢ 

  

 مترمربع ٢۵٧,٠٠٠

ها  تهیه مصالح و پوشش دیوارهای داخلی کمد و گنجه
 ۵٠زیرسازی از چوب نراد خارجی، به فاصله شامل 
متر و پوشش با فیبر به  سانتی ۵×٢٫۵متر و ابعاد  سانتی

 متر. میلی ٣ضخامت حدود 

١٩٠٨٠٣ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٣٢٩

ها  تهیه مصالح و پوشش دیوارهای داخلی کمد و گنجه
 ۵٠شامل زیرسازی از چوب نراد خارجی، به فاصله 

متر و پوشش با ام. دی. اف  سانتی ۵×٢٫۵متر و ابعاد  سانتی
(MDF)   متر و نصب نوار  میلی ٣رنگی به ضخامتPVC 

١٩٠٨٠۴ 

 
 

 

١٠٩  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترمربع ٢١۶,۵٠٠

 ٣×۴ابعاد  تهیه و ساخت کالف چوبی از چوب داخلی به
متر یا مقطع معادل آن، برای توری پشه گیر درها، با  سانتی

متر یا  سانتی ٣×١٫۵وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار 
 مقطع معادل آن، روی چهارچوب.

١٩٠٩٠١ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٢١٣

تهیه و ساخت کالف چوبی از چوب نراد خارجی به ابعاد 
توری پشه گیردرها،  متر یا مقطع معادل آن، برای سانتی ٣×۴

متر یا  سانتی ٣×۵٫١با وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار 
 مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب.

١٩٠٩٠٢ 

  

 مترمربع ۵٠٠,۴٠٠

تهیه، ساخت و نصب کالف برای توری پشه گیر روی 
متر یا مقطع معادل آن، از  سانتی ٢×٣پنجره ها به ابعاد 

متر یا  سانتی ٣×١٫۵خارجی و کوبیدن زهوار چوب نراد 
 مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب.

١٩٠٩٠٣ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢۴۶

تهیه و نصب شبکه های چوبی از چوب نراد خارجی، برای 
زیرسازی سقف های کاذب، به منظور نصب قطعات 

 اکوستیک.

١٩١٠٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٢  
های چوبی از چوب نراد خارجی، برای تهیه و نصب شبکه 

 زیرسازی سقف های کاذب، به منظور اجرای لمبه کوبی.
١٩١٠٠٢ 

  

 مترمربع ١۴٣,٠٠٠

تهیه مصالح و زیر سازی به صورت شبکه عمود بر هم و 
 ۴×۶اتصال نیم و نیم صلیبی با چوب نراد خارجی، به ابعاد 

نصب متر به فاصله یک متر از یکدیگر، به منظور  سانتی
 صفحات صاف آزبست سیمان درنما.

١٩١٠٠٣ 

  

 مترمربع ٢٣٧,٠٠٠

تهیه مصالح و زیر سازی با چوب نراد خارجی، برای نصب 
 ۶×۴متر شامل چوبهای اصلی به ابعاد  سانتی ۶٠×٣٠ آردواز
متر و چوبهای فرعی به ابعاد  سانتی ٨٠متر و به فاصله  سانتی

 از یکدیگر.متر  سانتی ٢٠متر به فاصله  سانتی ٣×۴

١٩١٠٠۴ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٣٩۵

تهیه مصالح و زیر سازی با چوب نراد خارجی، برای نصب 
 ۴×۶مترشامل چوبهای اصلی به ابعاد  سانتی ٢٠×٣٠ آردواز
متر و چوبهای فرعی به ابعاد  سانتی ٨٠متر و به فاصله  سانتی

 متر از یکدیگر. سانتی ١٠متر و به فاصله  سانتی ٣×۴

١٩١٠٠۵ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢٢۴

تهیه و نصب چوب روی دست انداز پله به ضخامت حدود 
متر، با لوازم اتصالی  سانتی ١٢تا  ٨متر و عرض  سانتی ۶

 مربوط از چوب داخلی.

١٩١١٠١ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٣٩

تهیه و نصب چوب روی دست انداز پله به ضخامت حدود 
اتصالی متر، با لوازم  سانتی ١٢تا  ٨متر و عرض  سانتی ۶

 مربوط ازچوب نراد خارجی.

١٩١١٠٢ 

 
 

 

١١٠  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 مترمربع ٨۵٧,٠٠٠  
متر، از  سانتی ١٫۵تا  ١تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت 

 چوب داخلی که لبه آن ابزار خورده باشد.
١٩١١٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٧٧۴  
متر، از  سانتی ١٫۵تا  ١تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت 

 ابزار خورده باشد.چوب نراد خارجی که لبه آن 
١٩١١٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۶٩٠

 (MDF)تهیه و نصب قرنیز چوبی از جنس ام. دی. اف 
متر، که لبه آن ابزار  سانتی ۵٫١رنگی به ضخامت حدود 

 خورده باشد.

١٩١١٠۵ 

 مترمربع ۴۴۵,۵٠٠  
 ١٨تهیه مصالح و پوشش دیوارها با نئوپان به ضخامت 

 متر. میلی
١٩١٢٠١ 

  
 مترمربع ٧٨,٨٠٠

، چنانچه در محیط ١٩١٢٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
قطعات نئوپان زهوار از چوب نراد خارجی به ابعاد 

 متر نصب شده باشد. سانتی ١٫۵×١٫٨

١٩١٢٠٢ 

  
 مترمربع ٣۶۵,۵٠٠

 ٢تهیه مصالح و پوشش نرده از ورق نئوپان به ضخامت 
 متر، که درمحیط آن زهوار از چوب نراد خارجی به سانتی
 متر نصب شده باشد. سانتی ١٫۵×٢ابعاد 

١٩١٢٠٣ 

  

 مترمکعب ١۴,۴۶١,٠٠٠

تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب داخلی 
شامل کش، لنگ (کالفهای تحتانی و فوقانی خرپا)، الپه 
(پرلین)، شاخه، تو حلقی، رکاب، کالف روی دیوار، چوب 

کوبی ها، بر دار و سایر اعضای مشابه، به استثنای تخته 
 حسب حجم چوب نصب شده.

١٩١٣٠١ 

  

 مترمکعب ١٨,٠۵١,٠٠٠

تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب نراد 
خارجی شامل کش، لنگ (کالفهای تحتانی و فوقانی 
خرپا)، الپه (پرلین)، شاخه، تو حلقی، رکاب، کالف روی 
دیوار، چوب دار و سایر اعضای مشابه، به استثنای تخته 

 کوبی ها، بر حسب حجم چوب نصب شده.

١٩١٣٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١۵٠  
تهیه مصالح و کوبیدن توفال در زیر شیروانی با هر نوع 

 چوب.
١٩١٣٠٣ 

 مترمربع ۵١٧,٠٠٠  
شیروانی و تخته  تهیه مصالح و کوبیدن تخته زیر آبروی

 متری داخلی. سانتی ٣های دستکی زیر کاه گل از تخته 
١٩١٣٠۴ 

 مترمربع ۶٠۵,۵٠٠  
های  شیروانی و تخته تهیه مصالح و کوبیدن تخته زیر آبروی

 متری نراد خارجی. سانتی ٣دستکی زیر کاه گل ازچوب 
١٩١٣٠۵ 

  
 مترطول ٣٠۴,۵٠٠

تهیه و اجرای تیرریزی سقف با تیرهای چوبی از نوع چهار 
متر، با تمام لوازم و  سانتی ١٠×٢٠تراش داخلی به ابعاد 

 مربوط.متعلقات 

١٩١٣٠۶ 

 
 

 

١١١  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 مترطول ٠٠٠,٣٩۵

تهیه و اجرای تیرریزی سقف با تیرهای چوبی از نوع چهار 
متر با تمام لوازم  سانتی ١٠×٢٠تراش نراد خارجی به ابعاد 

 و متعلقات مربوط.

١٩١٣٠٧ 

 مترمربع ٢١۴,۵٠٠  
تهیه مصالح و کوبیدن لمبه با چوب نراد خارجی روی 

 زیرسازی چوبی.
١٩١۴٠١ 

 مترمربع ١٣۶,۵٠٠  
نصب انواع پارکت چوبی روی سطوح آماده شده با ساب و 

 الک الزم.
١٩١۵٠١ 

 مترمربع ٧٢,٩٠٠  
اجرای روکش روی کارهای چوبی، همراه با پرداخت سطح 

 روکش شده، به طور کامل.
١٩١۶٠١ 

  
 مترمکعب ١٧,٩٨١,٠٠٠

های ضربه گیر لبه سکوها، همراه با  تهیه و نصب چوب
صلیبی داخل سکو، از چوب نراد خارجی بر های  چوب

 های نصب شده. حسب حجم چوب

١٩١٧٠١ 

 
 

 

١١٢  
 

 



  کاری و سرامیک  . کاشی بیستم  فصل
 ١٣٩۶هرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ف
  

  کاری و سرامیک  . کاشی بیستم  فصل
 
  مقدمه 
 
  از نوع  فصل  در این  شده  نظر گرفته در  و سرامیک  کاشی هاي ردیف منظور شده و هاي این فصل تهیه مصالح در قیمت در تمام ردیف .1

 .ستا  ایرانی  یک  درجه
 خواهد بود.  نمایان  شده  کار پوشیده  سطح  براساس  فصل  این  هاي ردیف  سطوح  گیري اندازه .2
سفید و پودر   سیمان  ها، دوغاب آن  بندکشی  و مالت 1:5  سیمان  ماسه  ، مالت یا قائم  از افقی  اعم  کاري  و سرامیک  کاشی  نصب  مالت .3

  و از این  ها منظور شده ردیف  نیز در قیمت  افقی  در سطوح  ریزي  دوغاب  . بهاي است  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم 400به عیار   سنگ
 آید. نمی  به عمل  اي جداگانه  پرداخت  بابت

  پخت  از یکبار عمل  بیش  به هر علت  چنانچه .است  از اندود لعاب  پس  پخت  یک  هاي کاشی  براي  فصل  این  هاي ردیف  . به طور کلی4
 . است  نشده  بینی پیش  فصل  در این  آن  شود بهاي  انجام  از اندود لعاب  پس

و   به  کاشی  شده  بند نوشته  در این  جز آنچه  است و اضافه بهایی  و تعداد چاپ  طرح  هر نوع  براي  فصل  در این  و سرامیک  کاشی  بهاي .5
 گیرد. نمی  تعلق  فصل  این  هاي ردیف  مشمول  شده  نصب  سرامیک

درصد به    باشد شش  داشته  یا فرورفتگی  برجستگی  کاشی  سطح  چنانچه .) است (تخت  مستوي  سطوح  براي  فصل  این  کاشی  بهاي .5-1
 شود. می  ها اضافه از ردیف  هر یک  بهاي

، قرمز،  ، مسی مانند زرشکی  تیره  هاي رنگ  است. براي  روشن  هاي رنگ  براي  فصل  این  هاي در ردیف  و سرامیک  کاشی  بهاي .5-2
 شود. می  اضافه  مربوط  هاي از ردیف  هر یک  هاي% به  ب12  و فسفري  اي سرمه

  % به  بهاي12باشد   شده  لوستر به کار برده  لعاب  کاشی  در سطح  چنانچه .لوستر است  بدون  کاشی  براي  فصل  این  هاي ردیف  بهاي .5-3
  سطح  بر روي  که  از فلز است  نازکی  از الیه  و عبارت  ابیرولع  تزیین  نوعی  فصل  شود. منظور از لوستر در این می  ها اضافه از ردیف  هر یک

 آورند. به وجود می  لعاب
  سیمان  واحد حجم  یک  یعنی 1:6  مالت  مثال  براي ،است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .6

  در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در مترمکعب  سیمان  کیلوگرم  به صورت  یاد شده  هاي نسبت  در ضمن . ماسه  واحد حجم 6  در مقابل
 . است  آمده  فهرست  این
هاي مربوط به  در صورتی که بجاي مالت ماسه سیمان در نصب سرامیک از چسب مخصوص استفاده شود، بهاي آن طبق ردیف .7

 شود. ان پرداخت میاجراي سرامیک با مالت ماسه سیم
متر در نظر گرفته شده است. مصالح اضافی مصرف شده و بهاي  سانتی 2. ضخامت مالت مصرفی براي فرش سرامیک، به طور متوسط 8

 شود. بندي و پرکردن زیر فرش کف طبق دستور مهندس مشاور جداگانه پرداخت می عملیات به منظور کرم

 
 

 

١١٣  
 

 



  کاری و سرامیک  . کاشی بیستم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٢٠٠١٠١ دسیمتر مربع. ٢٫۵کاری با کاشی لعابی با سطح تا  کاشی مترمربع ٠٠٠,٢٩۶  

 مترمربع ٣۴٢,٠٠٠  
 ٣٫۵تا  ٢٫۵کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از  کاشی

 دسیمتر مربع.
٢٠٠١٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٣۴۴  
دسیمتر  ۴تا  ٣٫۵کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از  کاشی
 مربع.

٢٠٠١٠٣ 

 مترمربع ٣۴١,٠٠٠  
دسیمتر  ۴٫۵تا  ۴کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از  کاشی
 مربع.

٢٠٠١٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٣٣۶  
دسیمتر  ۵تا  ۴٫۵کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از  کاشی
 مربع.

٢٠٠١٠۵ 

 مترمربع ٣٣١,٠٠٠  
دسیمتر  ۶تا  ۵کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از  کاشی
 مربع.

٢٠٠١٠۶ 

 مترمربع ٠٠٠,٣٠۵  
دسیمتر  ٩تا  ۶کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از  کاشی
 مربع.

٢٠٠١٠٧ 

 ٢٠٠١٠٨ دسیمتر مربع. ٩کاری با کاشی لعابی با سطح بیش از  کاشی مترمربع ٣٣٢,٠٠٠  

 ٢٠٠١٠٩ کاری با کاشی لعابی استخری. کاشی مترمربع   

 مترمربع ۵٠٠,١٣٣  
چنانچه در  ٢٠٠١٠٨تا  ٢٠٠١٠١بها به ردیفهای  اضافه
 های کاشی بجای مالت از چسب استفاده شود. ردیف

٢٠٠٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٩٢  
دسیمتر  ٢٫۵تا  ١تهیه و نصب سرامیک لعابدار با سطح 

 مربع.
٢٠٠٣٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٨٨  
دسیمتر  ۴تا  ٢٫۵نصب سرامیک لعابدار با سطح  تهیه و
 مربع.

٢٠٠٣٠٢ 

 ٢٠٠٣٠٣ دسیمتر مربع. ۵تا  ۴نصب سرامیک لعابدار با سطح  تهیه و مترمربع ٢٨٢,٠٠٠  

 مترمربع ٢٨۶,۵٠٠  
 ۶تا  ۵نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از  تهیه و

 دسیمتر مربع.
٢٠٠٣٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۵٧  
 ٨تا  ۶نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از  تهیه و

 دسیمتر مربع.
٢٠٠٣٠۵ 

 مترمربع ٢٧۶,۵٠٠  
 ٩تا  ٨نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از  تهیه و

 دسیمتر مربع.
٢٠٠٣٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٧٨  
 ١١تا  ٩نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از  تهیه و

 دسیمتر مربع.
٢٠٠٣٠٧ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٨٢  
 ١۶تا  ١١نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از  تهیه و

 دسیمتر مربع.
٢٠٠٣٠٨ 

 
 

 

١١۴  
 

 



  کاری و سرامیک  . کاشی بیستم  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,٢٧٩  
 ٢٢تا  ١۶نصب سرامیک لعابدار با سطح بیش از  تهیه و

 دسیمتر مربع.
٢٠٠٣٠٩ 

 ٢٠٠۴٠١ نصب کاشی یا سرامیک ضد اسید بدون لعاب. تهیه و مترمربع ٠٠٠,۴٠۴  

 ٢٠٠۴٠٢ دار. نصب کاشی یا سرامیک ضد اسید لعاب تهیه و مترمربع ٠٠٠,۴١۵  

 ٢٠٠۵٠١ نصب سرامیک گرانیتی مات. تهیه و مترمربع ٠٠٠,۴۴۴  

 مترمربع ١٧٢,٠٠٠  
کالیبره چنانچه از سرامیک  ٢٠٠۵٠١بها به ردیف  اضافه

 استفاده شود.
٢٠٠۵٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٩۶  
چنانچه  ٢٠٠۵٠٢و  ٢٠٠۵٠١های  بها به ردیف اضافه

 سرامیک ساب خورده سطح آن صیقلی باشد.
٢٠٠۵٠٣ 

 
 

 

١١۵  
 

 



  موزاییک  . فرش یکم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶شته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه ر

  
  موزاییک  . فرش یکم و  بیست  فصل

 
  مقدمه 
 
 باشد.  شده  صیقلی  آن  و رویه  بوده  موزاییک  خود جسم  از جنس  آن  قشر رویه  که  است  ، موزاییکی ساده  سیمانی  منظور از موزاییک .1
 باشد.  شده  و سفید)، تشکیل  (سیاه  معمولی  سنگ  و خرده  پرتلند معمولی  از سیمان  آن  قشر رویه  که  است  ، آن ایرانی  منظور از موزاییک .2
و بیشتر  4و  3  ،نمره مرمر یا مرمریت  هاي سنگ و خرده  سفید یا رنگی  از سیمان  آن  قشر رویه  که  است  ، آن فرنگی  منظور از موزاییک .3

 باشد.  شده  تشکیل
و   شده  مصرف  اضافی  و مصالح  است  شده  متر در نظر گرفته سانتی 5/2  ، به طور متوسط موزاییک  فرش  براي  مصرفی  مالت  ضخامت .4

 شود. می  پرداخت  مشاور جداگانه  دستور کار مهندس  طبق  کف  زیر فرش  و پرکردن  بندي به منظور کرم  عملیات  بهاي
  ، با دوغاب آن  هاي ها و بندکشی ریزي  و دوغاب 1:5  سیمان  ماسه  ، مالت یا ابعاد مختلف  ، از انواع فرنگی  هاي موزاییک  نصب  مالت .5

 . است 1:6  سنگ  سفید و خاك  سیمان
ها و  ریزي  و دوغاب 1:5  سیمان  ماسه  ، مالت ، در ابعاد مختلف ایرانی  هاي و موزاییک  ساده  سیمانی  هاي موزاییک  نصب  مالت .6

 . است 1:6  سنگ  و خاك  سیمان  ، با دوغاب آن  هاي بندکشی
  از نصب  پس  ساب  هزینه  اند. ولی ه شد  در نظر گرفته  در کارخانه  شده  داده  ساب  به صورت  فصل  این  هاي  ردیف  هاي  موزاییک .7

 شود. می  پرداخت  نیاز جداگانه  درصورت  موزائیک
  سیمان  واحد حجم  یک  یعنی 1:6  مالت  مثال  . براي است  حجمی  ، نسبت و سیمان  ماسه  اختالط  براي ها  در مالت  شده  داده  هاي  نسبت .8

  ، در کلیات مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم  به صورت  یاد شده  هاي  نسبت  ، در ضمن ماسه  واحد حجم 6  در مقابل
 . است  آمده  فهرست  این
 210506تا  210501  هاي  شود. ردیف  انجام  اتوماتیک  آالت ماشین  توسط  آن  ساخت  مراحل  کلیه  که  است  آن  ماشینی  منظور از موزاییک .9

 .  است  شده  در نظر گرفته  موزاییک  نوع  این  ابعاد مختلف  تمام  براي

 
 

 

١١۶  
 

 



  موزاییک  . فرش یکم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,١٧۵  
 ٢۵×٢۵فرش کف با موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 

 ریزی. زیر آن و دوغابمتر ماسه نرم  سانتی ٢٫۵متر، با  سانتی
٢١٠١٠١ 

 مترمربع ١۶٩,٠٠٠  
 ٣٠×٣٠فرش کف با موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 

 ریزی. متر ماسه نرم زیرآن و دوغاب سانتی ٢٫۵متر، با  سانتی
٢١٠١٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١٩۵  
 ٢۵×٢۵فرش کف با موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 

 متر. سانتی
٢١٠١٠٣ 

 مترمربع ١٨٩,٠٠٠  
 ٣٠×٣٠فرش کف با موزاییک سیمانی ساده به ابعاد 

 متر. سانتی
٢١٠١٠۴ 

 ٢١٠٢٠١ متر. سانتی ١۵×١۵فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد  مترمربع ۵٠٠,٢۶٨  

 ٢١٠٢٠٢ متر. سانتی ٢۵×٢۵فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد  مترمربع ۵٠٠,٢١٠  

 ٢١٠٢٠٣ متر. سانتی ٣٠×٣٠ایرانی به ابعاد فرش کف با موزاییک  مترمربع ٢٠۴,۵٠٠  

 ٢١٠٢٠۴ متر. سانتی ۴٠×۴٠فرش کف با موزاییک ایرانی به ابعاد  مترمربع ٢١٧,٠٠٠  

  
 مترمربع 

به  ۴تا نمره  های فرش کف با موزاییک فرنگی با خرده سنگ
 متر. سانتی ١۵×١۵ابعاد 

٢١٠٣٠١ 

  
 مترمربع 

به  ۴تا نمره  های سنگفرش کف با موزاییک فرنگی با خرده 
 متر. سانتی ٢۵×٢۵ابعاد 

٢١٠٣٠٢ 

 مترمربع ٢٢۴,۵٠٠  
به  ۴تا نمره  های فرش کف با موزاییک فرنگی با خرده سنگ

 متر. سانتی ٣٠×٣٠ابعاد
٢١٠٣٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۴٨  
به  ۴تا نمره  های فرش کف با موزاییک فرنگی با خرده سنگ

 متر. سانتی ۴٠×۴٠ابعاد 
٢١٠٣٠۴ 

 مترمربع ٣٧,٨٠٠  
، در صورتی که ٢١٠٣٠۴تا  ٢١٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه
 یا بیشتر در آنها به کار رود. ۵نمره  های سنگ

٢١٠۴٠١ 

  
 مترمربع 

، در صورتی که ٢١٠٣٠۴و  ٢١٠٣٠٣های  بها به ردیف اضافه
 درشت مرمر یا مرمریت در آن به کار رود. های الشه سنگ

٢١٠۴٠٢ 

 ٢١٠۵٠١ فرش کف با موزاییک ماشینی ایرانی. مترمربع ٢٠٩,٠٠٠  

 ٢١٠۵٠٢ فرش کف با موزاییک ماشینی فرنگی. مترمربع ٢٣٢,٠٠٠  

 ٢١٠۵٠٣ فرش کف با موزاییک ماشینی طرح گرانیت. مترمربع ٢٣٢,٠٠٠  

 ٢١٠۵٠۴ فرش کف با موزاییک ماشینی آجدار ایرانی. مترمربع ٢١١,٠٠٠  

 ٢١٠۵٠۵ کف با موزاییک ماشینی آجدار فرنگی. فرش مترمربع ٢٣٢,٠٠٠  

 مترمربع ٠٠٠,٢٣۶  
ای (واش  ای کارخانه تهیه مصالح و اجرای موزاییک ویبره

 بتن) با هر نوع مالت.
٢١٠۵٠۶ 

 
 

 

١١٧  
 

 



  پالک  با سنگ  سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  پالک  با سنگ  سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل

 
  مقدمه 
 
  ، جزو سطوح به قائم  نسبت  درجه 30  تا زاویه  مورب  خواهد بود، سطوح  با سنگ  نمایان  شده  کار پوشیده  سطح  بر اساس  گیري اندازه .1

  ها که مانند آن ضخامت سنگ ها و و پله  پنجره  کف  هاي زیر درپوش  شود. به سطوح می  محسوب  افقی  بیشتر، جزو سطوح  و از آن  قائم
 گیرد. نمی  صورت  ، پرداختی است  نمایان

(از نظر کیفیت و  هر مورد  و نمونه  استو بهترین سنگ طبیعی   مرغوب  ، از نوع فصل  این  هاي ردیف  موضوع  هاي سنگ  تمام .2
 مشاور برسد.  مهندس  باید به  تصویب  از مصرف  ، قبلضخامت)

متر در نظر گرفته شده است. چنانچه عرض سنگ مصرفی  سانتی 40هاي این فصل براي عرض سنگ حداکثر  هاي ردیف تمامی قیمت .3
هاي مناسب  ز مناقصه، ردیفتر، الزم است مهندس مشاور قبل ا هاي عریض متر باشد، به جهت جبران اضافه هزینه سنگ سانتی 40بیش از 

 دار تهیه نماید. را بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره
  در شرح  شده  داده  با ضخامت  مصرفی  هاي سنگ  مشاور، ضخامت  یا دستور کار مهندسو   مشخصات ها، نقشه  بر اساس  که  در مواردي .4

 شود. دار پیش از مناقصه تهیه می اره، بهاي آن براساس دستورالعمل اقالم ستباشد  ها متفاوت ردیف
  انتخاب  ها به طریقی سنگ  باشد، یا شکل  شده  بینی پیش  ابعاد در هر دو بعد سنگ  محدودیت  مصرفی  هاي سنگ  براي  که  در صورتی .5

  ، جداگانه مربوط  ردیف  درصد قیمت 10،  سنگ  بودن  به حکمی  مربوط  هاي هزینه  نباشند، به منظور جبران  قائم  زوایاي  داراي  شود که
 شود. می  پرداخت

منظور از   به  این  که  اجرا شود و در مواردي  رنگ  هم  مصرفی  سنگ  ، در هر مورد باید با رنگ سنگی  و نماهاي  کف  سنگفرش  دوغاب .6
 نخواهد شد.  پرداخت  قیمتی  تفاوت  گونه شود، هیچ  استفاده  کننده  سفید یا مواد رنگ  سیمان

در   سنگ  از نصب  پس  ساب  هزینه  . ولی است  منظور شده  در کارخانه  به  اسید ساب  مربوط  هاي ، هزینه فصل  واحد این  هاي در قیمت .7
 شود. می  پرداخت  جداگانهو دستور مهندس مشاور، نیاز   صورت

منظور   یا گیره  اتصال  هر نوع  و نصب  به  تهیه  مربوط  هاي ، هزینه شکخ  به  طریق  سنگ  نصب  موضوع 220606  واحد ردیف  در بهاي .8
  پرداخت  نهم  فصل 090901  ردیف  و برابر بهاي  به  طور جداگانه  پالك  سنگ  نصب  زیرسازي  براي  فوالدي  سازه  بهاي  ولی  است  شده
 شود. می
  مربوط  از فصل  جداگانه  بندکشی  باشد، بهاي  متر یا بیشتر از آن میلی 6ها  سنگ  بند بین  ، ضخامت قائم  در سطوح  که  در صورتی .9

 شود. می  پرداخت
با   و بندکشی 1:4  و سیمان  ماسه  و قرنیزها با مالت  قائم  هاي سنگ  پشت  و دوغاب  افقی  در سطوح  پالك  هاي سنگ  انواع  نصب  مالت .10

 میباشد. 1:4  نیز به  نسبت  سفید و پودر سنگ  سیمان  دوغاب
و   سیمان  ماسه  ها، با مالت بند سنگ  و پرکردن  ریزي و دوغاب 1:5  سیمان  ماسه  ، مالت در کف  تراورتن  الشه  پالك  سنگ  نصب  مالت .11

 . است 1:4  پودر سنگ
  سیمان  واحد حجم  یک  یعنی 1:6  مالت  مثال  . براي است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط  ها براي در مالت  شده  داده  هاي نسبت .12

  در کلیات ، مربوط  در جدول  مالت  در مترمکعب  سیمان  کیلوگرم  صورت به یاد شده  هاي نسبت  واحد حجم ماسه، در ضمن 6  در مقابل
 . است  آمده  فهرست  این
در   باشد بنابراین نمی  اي غیر تیشه  پالك  هاي سنگ  مطابق  نیاز به  ساب  پالك  هاي سنگ  کردن  و کلنگی  اي تیشه  براي  به  اینکه  با توجه .13

، از قیمت نهایی سنگ مربوط، 4ضوابط بند  بر اساسپس از محاسبه قیمت سنگ  ،شود  یا کلنگی  اي تیشه  آهکی  سنگ  هر نوع  که  صورتی
 گیرد. می  تعلق  به  آن  فصل  در این  مندرج  بهاي  اضافهشود. همچنین  متر کاسته می سانتی 2پایه سنگ   قیمت ) درصد15پانزده (
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  پالک  با سنگ  سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
،  مقدمه 5بند   اضافه بهاي  بنابراین  شده  تعیین 220409و  220408  هاي ردیف  بادبر در شرح  پالك  هاي ابعاد سنگ  به  اینکه  با توجه .14

 2هاي بادبر  ضمناً ضخامت سنگ باشد. 30×15به  غیر از   شده  دو بعد حکم  اندازه  گیرد که می  تعلق  اد شدهی  هاي به  ردیف  در صورتی
 متر بدون در نظر گرفتن بار آن است. سانتی

چنانچه براي نصب سنگ در سطوح قائم به درخواست پیمانکار مقرر شود بجاي مالت ماسه سیمان از چسب مخصوص سنگ  .15
د، در این صورت نمونه چسب همراه کاتالوگ و مشخصات فنی و استاندارد مربوط باید قبالً مورد بررسی مهندس مشاور و استفاده شو

ي مربوط به آن رسازیزکارفرما قرار گرفته ، در صورت تایید اجازه مصرف صادر شود. هزینه اجراي نصب سنگ با چسب به شرح فوق و 
شود. هیچگونه بها و یا اضافه بهاي دیگري به آن تعلق  نگ با مالت ماسه سیمان پرداخت میهاي مربوط به س (کرم بندي) طبق ردیف

 گیرد. نمی
ي ریـ گ انـدازه ي مبنا. است )جداول خالص طول شامل( کار طول در جدول فیرد یک اساس بر ها متیقی سنگ جدولي ها فیرد در. 16

 .باشد یم جداول نیبی بندکش ضخامت احتساب بدون ر ویمسي راستا در کار سطح) فیرد واحد(
 بـا ی خاک اتیعمل فصل از ها آني اجرا نهیهز و است نشده دهید يرسازیز و خاك دنیکوب ،ي ساز آماده ،یسنگ جدولي ها فیرد در. 17

 .شود یم پرداخت دست
 پرداخـت  آن بابتی اضاف نهیهز و است شده دهید ت،یتقو بتني بند قالب نهیهز بدون تیتقو بتني اجرا ،یسنگ جدولي ها فیرد در. 18
 .است پرداخت قابل ،يبند قالب فصل از و مجزا طور به آني بند قالب نهیهز. شود ینم
 دهیـ د مگـر  بتني اجرا نیهمچن وي ساز آماده خاك، دنیکوب ،يبند بیش رگالژ، ک)،یوبیمکعبی (کي ها سنگ به مربوطي ها فیرد در. 19

 .شود یم پرداخت، مربوط هاي فصل از ها آني اجرا نهیهز و است نشده
 در وی برشـ  وجـه  دو وی نیوتیگ وجه چهار صورت به آن، مشخصات نشدن دیق صورت در فصل نیا در ک)،یوبیمکعبی (کي ها سنگ. 20

 .باشد یم 10×10×10 ابعاد
 هـا  سـنگ  نیبـ ی بندکشـ  احتسـاب  بـا  کـار  کـل  سطح) فیرد واحد( متیقي بها دری بررس مورد سطح ک،یوبیک سنگي ها فیرد در. 21
 .باشد یم

بهاي  نظارت، دستگاه دییتا با درصد، 20 از شیب بیش با سنگي اجرا به ازین صورت در ک)،یوبیمکعبی (ک سنگي ها فیرد در. 22
 شود. می پرداخت  05/1 ضریب  اعمال  با مربوط  هاي  ردیف 

متر در نظر گرفته شده است. مصالح اضافی  سانتی 5/2. ضخامت مالت مصرفی براي فرش سنگ با سنگ پالك، به طور متوسط  23
 شود. بندي و پرکردن زیر فرش کف طبق دستور کار مهندس مشاور جداگانه پرداخت می مصرف شده و بهاي عملیات به منظور کرم

 
 

 

١١٩  
 

 



  پالک  با سنگ  سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,١,١٧۶  
تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افقی از نوع تراورتن 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت  سفید به 
٢٢٠١٠١ 

 مترمربع ٧٩٠,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افقی از نوع تراورتن 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت   لیمویی آذرشهر به
٢٢٠١٠٢ 

 مترمربع ٧٩۶,۵٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افقی از نوع تراورتن 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت  قرمز آذر شهر به 
٢٢٠١٠٣ 

 ٢٢٠١٠۴ الشه تراورتن برای کف.تهیه و نصب سنگ پالک  مترمربع ٢٩١,٠٠٠  

 مترمربع ۵٠٠,۴۶١  
تهیه و نصب سنگ پالک سیاه الشتر اصفهان در سطوح 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵افقی، به ضخامت 
٢٢٠٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,۶۵٠  
تهیه و نصب سنگ پالک سیاه نجف آباد در سطوح افقی به 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠٢٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,۴٨۶  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت گوهره خرم آباد در 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵سطوح افقی به ضخامت 
٢٢٠٣٠١ 

 مترمربع ۶۵٨,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک قرمز سنندج در سطوح افقی به 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠٣٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,۵۴۵  
آباده تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و یا صورتی 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵در سطوح افقی به ضخامت 
٢٢٠٣٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,۶٢٩  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و یا صورتی کرمان 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵در سطوح افقی به ضخامت 
٢٢٠٣٠۴ 

 مترمربع ۵۶٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت صورتی بجستان یا 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت انارک در سطوح افقی به 
٢٢٠٣٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,۶٣٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت جوشقان در سطوح 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵افقی به ضخامت 
٢٢٠٣٠۶ 

 مترمربع ۵٣۴,۵٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت سمیرم در سطوح افقی 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠٣٠٧ 

 مترمربع ۴١۴,۵٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت بوژان در سطوح افقی 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠٣٠٨ 

 مترمربع ٠٠٠,۶١۶  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت گندمک در سطوح افقی 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠٣٠٩ 

 مترمربع ۵٠٠,۶٢٣  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کاشمر یا خور و بیابانک 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵سطوح افقی به ضخامت در 
٢٢٠٣١٠ 

 
 

 

١٢٠  
 

 



  پالک  با سنگ  سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۶٧٣,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی سفید قروه در سطوح افقی 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠۴٠١ 

 مترمربع ۶۶٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی کریستال قروه در سطوح 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵افقی به ضخامت 
٢٢٠۴٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,۶۴۶  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی نیریز در سطوح افقی به 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۴٠٣ 

 مترمربع ۵٧٠,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی الیگودرز در سطوح افقی 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠۴٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,۶۴۶  
افقی به  تهیه و نصب سنگ پالک چینی ازنا در سطوح

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۴٠۵ 

 مترمربع ۴٨۴,۵٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی ابری الیبید در سطوح افقی 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵به ضخامت 
٢٢٠۴٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,٧٧١  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی سفید سیرجان درسطوح 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵افقی به ضخامت 
٢٢٠۴٠٧ 

 مترمربع ۵٠٠,۴۵١  
از تراورتن قرمز  ١۵×٣٠تهیه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 

 اصفهان و یا تراورتن سفید.
٢٢٠۴٠٨ 

 مترمربع ٣٩٩,٠٠٠  
از سنگ مرمریت  ١۵×٣٠تهیه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 

 جوشقان.
٢٢٠۴٠٩ 

 مترمربع ۵۵٨,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ گرانیت شکالتی خرم دره در سطوح 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت  افقی به
٢٢٠۵٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٩٢٠  
تهیه و نصب گرانیت سبز پیرانشهر در سطوح افقی به 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٩٢٠  
تهیه و نصب گرانیت سبز بیرجند در سطوح افقی به 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,۶٣۴  
ای در سطوح افقی به  نصب سنگ گرانیت گل پنبهتهیه و 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠۴ 

 مترمربع ۵٧٣,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ گرانیت سفید نطنز در سطوح افقی به 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠۵ 

 مترمربع ٩۴١,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ گرانیت مشکی نطنز در سطوح افقی به 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠۶ 

 مترمربع ۴٠٧,٠٠٠,١  
تهیه و نصب سنگ گرانیت مشکی تویسرکان در سطوح 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵افقی به ضخامت 
٢٢٠۵٠٧ 

 
 

 

١٢١  
 

 



  پالک  با سنگ  سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,١,٠٩۴  
تهیه و نصب سنگ گرانیت یزد در سطوح افقی به ضخامت 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵
٢٢٠۵٠٨ 

 مترمربع ۶١۶,۵٠٠  
گرانیت کرم نهبندان در سطوح افقی به تهیه و نصب سنگ 

 متر. سانتی ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٢٠۵٠٩ 

  
 مترمربع ٨٠٠,٣۶

های تهیه و نصب سنگ پالک در  بها نسبت به ردیف اضافه
های پالک در سطوح  سطوح افقی، در صورتی که سنگ

 قائم نصب شوند.

٢٢٠۶٠١ 

  
 مترمربع ٣٩,٩٠٠

نصب سنگ پالک های تهیه و  بها نسبت به ردیف اضافه
های پالک بجز  برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ

 های گرانیت برای سطوح قائم. سنگ

٢٢٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ۶٨,٣٠٠

های تهیه و نصب سنگ پالک ، برای  بها به ردیف اضافه
های گرانیت برای  تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ

 سطوح قائم.

٢٢٠۶٠٣ 

 مترمربع ٨٧,٧٠٠  
های سنگ کاری قائم در صورتی که  بها به ردیف اضافه

 سطح کار دارای انحنا باشد.
٢٢٠۶٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,١٠٩  
بها به سنگ کاری سطوح افقی در صورتی که سنگ  اضافه

 در سقف درگاهی و پنجره نصب شود.
٢٢٠۶٠۵ 

  
 مترمربع ۵۶١,٠٠٠

های پالک در  های سنگ کاری سنگ بها به ردیف اضافه
قائم وقتی بدون استفاده از مالت و به صورت  سطوح

 خشک نصب شوند.

٢٢٠۶٠۶ 

 مترمربع ٧٠,١٠٠  
های  ای کردن یا کلنگی کردن سنگ بها برای تیشه اضافه
 پالک.

٢٢٠۶٠٧ 

 مترطول ۶٠٠,٣٢  
(چفت) و آبچکان     گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار

 های پالک بجز گرانیت برای هر مورد. سنگ
٢٢٠۶٠٨ 

 مترطول ۶٠٠,٧١  
(چفت) و آبچکان     گرد کردن لبه سنگ، تعبیه شیار

 های پالک گرانیت برای هر مورد. سنگ
٢٢٠۶٠٩ 

 مترطول ٨۴,۵٠٠  
 ١متر و به ضخامت  سانتی ١٠تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 

 متر از انواع سنگ تراورتن سفید. سانتی
٢٢٠٧٠١ 

 مترطول ۵٠٠,۴٢  
 ١متر و به ضخامت  سانتی ١٠ارتفاع تهیه و نصب قرنیز به 

 متر از انواع سنگ مرمریت. سانتی
٢٢٠٧٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,۶٣  
 ١متر و به ضخامت  سانتی ١٠تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 

 متر از انواع سنگ چینی. سانتی
٢٢٠٧٠٣ 

 
 

 

١٢٢  
 

 



  پالک  با سنگ  سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۶٢,٨٠٠  
 ١متر و به ضخامت  سانتی ١٠تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 

 از سنگ گرانیت کرم نهبندان. متر سانتی
٢٢٠٧٠۴ 

  
 مترمربع ١,٧٨٩,٠٠٠

های سنگی با سنگ تراورتن  تهیه، حمل و نصب جدول
متر به همراه اجرای بتن تقویت  سانتی ۶سفید، به ضخامت 

 و بند کشی با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٨٠١ 

 مترمربع ١۴٨,٠٠٠  
 ، به ازای٢٢٠٨٠١بهای افزایش ضخامت به ردیف  اضافه

 متر اضافه ضخامت. هر سانتی
٢٢٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ٧۵۶,۵٠٠

های سنگی با سنگ چینی  تهیه، حمل و نصب جدول
متر به همراه اجرای بتن تقویت  سانتی ۶الیبید، به ضخامت 

 و بند کشی با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٨٠٣ 

 مترمربع ٨٠,١٠٠  
، به ازای ٢٢٠٨٠٣بهای افزایش ضخامت به ردیف  اضافه

 متر اضافه ضخامت. سانتیهر 
٢٢٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٩۴٠,٠٠٠

های سنگی با سنگ الشتر  تهیه، حمل و نصب جدول
متر به همراه اجرای  سانتی ۶خاکستری (سیاه)، به ضخامت 

 بتن تقویت و بند کشی با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٨٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,٨۵  
 ، به ازای٢٢٠٨٠۵بهای افزایش ضخامت به ردیف  اضافه

 متر اضافه ضخامت. هر سانتی
٢٢٠٨٠۶ 

  
 مترمربع ٣۶٨,٠٠٠

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن  سانتی ١٠×١٠×١٠

 سفید، با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٩٠١ 

  
 مترمربع ٣٩٠,٠٠٠

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت  سانتی ١٠×١٠×١٠

 دره، با مالت ماسه سیمان. شکالتی خرم

٢٢٠٩٠٢ 

  
 مترمربع ٣٨۴,۵٠٠

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت کرم  سانتی ١٠×١٠×١٠

 نهبندان، با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٩٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٧٧

حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد تهیه، 
متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت یزد،  سانتی ١٠×١٠×١٠

 با مالت ماسه سیمان.

٢٢٠٩٠۴ 
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 و پلیمری  پالستیکی  . کارهای سوم و  بیست  فصل

 

  مقدمه 
 

 . است  ها منظور شده در قیمت  ها، برابر مشخصات کف  کردن  آماده  براي  مواد الزم .1
کسر   بابت  متر کمتر یا بیشتر باشد و از این میلی 1/0تواند تا  ، می فصل  این  مختلف  هاي در ردیف  شده  درج  هاي تضخام  حدود تغییرات .2

 منظور نخواهد شد.  بهایی  یا اضافه
  و همپوشانی  موج  احتساب  بدون  شده  کار انجام  ظاهري  سطح 230804تا  230801  هاي و نیز ردیف 230503تا  230501  هاي ردیف .3

 گیرد. قرار می  پرداخت  مالك
 نظر است. مورد  پولک  برجستگی  محاسبه  بدون  پوش کف  ضخامت  ولکیپ  هاي پوش در مورد کف .4
 . است  منظور شده  مربوط  هاي ، در قیمت و برابر مشخصات  از هر نوع  واتراستاپ  نوارهاي  اتصال  هزینه .5
 . است  منظور شده  مربوط  هاي در ردیف  اضافی  میلگردهاي  به استثناي  واتراستاپ  نصب  براي  الزم  و وسایل  مصالح  تمام  بهاي .6
، در نظر گرفته  U.P.V.C (Unplasticized Poly Vinyl Chloride)از جنس  231103تا  231101هاي  هاي مندرج در ردیف . پنجره7

 شده وداراي مشخصات زیر است:
 است. E.P.D.M  (Ethylene Propylene Diene Monomer). نوارهاي الستیکی براي آب بندي از نوع 7-1
 . در مواردي که پنجره روي چهارچوب فلزي نصب شود، بهاي چهارچوب فلزي جداگانه از فصل مربوط پرداخت می شود.7-2
 day( لوالیی و سیستم دو جهت باز شو ثابت، شاملU.P.V.C هاي  ها براي انواع پنجره هاي در نظر گرفته شده در این ردیف . قیمت7-3

& night ( موارد طبق مشخصات فنی است.و سایر 
هاي یاد شده براي پنجره با شیشه دو جداره (بدون بهاي شیشه) و هر نوع رنگ پروفیل به انضمام ورق گالوانیزه  هاي ردیف . قیمت7-4

 تقویتی محاسبه شده است.
ور شده است، ولی بهاي یراق هاي مربوط منظ . دستمزد جاسازي و نصب یراق آالت مانند لوال، قفل و دستگیره در قیمت ردیف7-5

 شود. پرداخت می آالت جداگانه
گیري  در هر واحد پنجره، اندازه U.P.V.Cها، سطح شیشه خور هرقاب  گیري سطوح پنجره براي اندازه U.P.V.Cهاي  . در انواع پنجره7-6

هاي  پنجره برابر است با مجموع بهاي قاببه عبارت دیگر، بهاي هر واحد  شود. هاي مربوط پرداخت می و حسب مورد از بهاي ردیف
 گفته و به صورت مجزا محاسبه شده است. تشکیل دهنده آن که به شیوه پیش

خور قاب بازشونده (قاب داراي شیشه) مبناي محاسبه قرار گرفته و به صورت جداگانه  هاي با قاب بازشو، سطح شیشه در خصوص پنجره
 شود. یبراي هر دو قاب بازشو و ثابت منظور م

سـاله بـا اعمـال ضـرایب کاهشـی       LTDS (120هاي مربوط بـه اجـراي ژئوگریـد، مبنـاي تعیـین مقاومـت کششـی نهـایی (         . در ردیف8
)Reduction Factors    ژئوگرید تولید کننده است که توسط حداقل یک آزمایشگاه معتبر و مورد تایید کارفرمـا و براسـاس دسـتورالعمل (

BS8006 AASHTO,  یاNCMA ترل و تایید شده باشد.کن 
المللی  تدوین شده توسط انستیتوي بین GM13، مشخصات ژئوممبرین بر اساس استانداردهاي معتبر نظیر استاندارد 231206  در ردیف. 9

 باشد.  ژئوسنتتیک می
انتظار، تسمه گالوانیزه، میخ  دار هاي گیره خوردگی و ادوات اضافی نصب از قبیل ورق چین همپوشانی، پرت،اي بابت  . هیچ گونه هزینه10

 شود. هاي مربوط به ژئوگریدها، ژئوتکستایل و ژئوممبرین پرداخت نمی و نظایر آن در ردیف
نباشد بهاي آن به تناسب افزایش ضخامت یا کاهش آن  231206چنانچه ضخامت ژئوممبرین برابر مشخصات مندرج در ردیف . 11

 شود. محاسبه و پرداخت می
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 با هم قابل پرداخت نیستند. 231302و  231301هاي  ي موضوع ردیف. اضافه بها12
د شده رهاي فوالدي سرد نو از پروفیل 231403تا  231401هاي شماره  . چنانچه براي نصب قطعات نما روي دیوار موضوع ردیف13

 قابل پرداخت است. 160701شود، بهاي آن از ردیف   گالوانیزه استفاده
 ،ییاجرا يسرد، درزها يدرزها يبند آب يبوده و برا میسد تیاز جنس بنتون 230905شماره  فیموضوع رد یتی. واتر استاپ بنتون14

. الزم است رود یآب و فاضالب به کار م يها خانه هیها، تصف تونل يبند آب، آب ساتیفاضالب، تأس يها، مخازن آب، مجار دور لوله
 درج شود. مانیاسناد پ آن توسط مهندس مشاور در يو روش اجرا یمشخصات فن

درزها در مخازن،  يبند آب يبوده و برا یجزئ کی ورتانی یمرپلیپل هیبر پا 230906شماره  فیموضوع رد ورتانی یبند پل آب کی. ماست15
 ای يهر نوع سطوح مستو يبرا ییاجرا با پرداخت نها نهی. هزرود یبند به کار م آب يوارهایآب و فاضالب، د يها خانه هیمنابع آب، تصف

درج  مانیآن توسط مهندس مشاور در اسناد پ يو روش اجرا یاست. الزم است مشخصات فن دهیمربوط منظور گرد  فیدر رد یحنمن
 شود.

در نظر گرفته شده و الزم است  ریآبگ ایرو، انشعاب  آدم يها چهیدر يبسته به مورد برا 231710تا  231701شماره  يها فی. رد16
 درج شود.  مانیپ یبسته به مورد، در دفترچه مشخصات فن ها  چهیدر یصات فنمشخ

 ییها چهیاز نوع در 231710 فیموضوع رد یتیکامپوز يها چهیو در 231703تا  231701 يها فیموضوع رد مریکوپل يها چهی. در16-1
رو واقع  سواره کیتحت بار تراف کهي در موارد ،یآب هیابن ایآب و فاضالب  يها خانه هیدر تصف توانند یبوده که م دیبازد يها چهیمانند در

 .رندیاستفاده قرار گ ردمو شوند، ینم
ـ بازد چهی. چنانچه در16-2  EN 124 مطـابق بـا رده   یالزم اسـت مشخصـات فنـ    رد،یـ رو قـرار گ  سـواره  یکـ یتحـت بـار تراف   مریکـوپل  دی

D400 گردد یمنظور م 231704 فیرد يحالت اضافه بها نیبوده، و در ا  . 
طور خودکار باال آمده و آب  رو به آب از آدم زیاست که در حالت سرر يا چهیدر 231703شماره  فیدار موضوع رد سوپاپ چهی. در16-3

 کنده شود. چهیکه در بدون آن شود، یم هیمازاد تخل
 یاز نوع مشبک مطابق مشخصات فن یمربوط به رواناب سطح يها چهیاز نوع در 231706 فیموضوع رد ریآبگ يها چهی. در16-4

.باشد یم
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 و پلیمری  پالستیکی  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,٢۵٣  
تهیه و نصب کف پوش پالستیکی (از نوع وینیل)، به 

 متر. میلی ١٫۵صورت رول و با ضخامت 
٢٣٠١٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٧۶  
تهیه و نصب کف پوش پالستیکی (از نوع وینیل)، به 

 متر. میلی ٢صورت رول و با ضخامت 
٢٣٠١٠٢ 

 مترمربع ٢۴٢,٠٠٠  
نوع وینیل)، به  تهیه و نصب کف پوش پالستیکی (از
 متر. میلی ١٫٧صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت 

٢٣٠١٠٣ 

 مترمربع ٢٩٩,٠٠٠  
تهیه و نصب کف پوش پالستیکی (از نوع وینیل)، به 

 متر. میلی ٢صورت تایل به ابعاد مختلف و ضخامت 
٢٣٠١٠۴ 

 مترمربع ٢٨٩,٠٠٠  
تهیه و نصب کف پوش پالستیکی (از نوع وینیل)، به 

 متر. میلی ٢رول با طرح پولکی و با ضخامت  صورت
٢٣٠٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٠١  
تهیه و نصب کف پوش پالستیکی (از نوع وینیل)، به 

 متر. میلی ٢٫۵صورت رول با طرح پولکی و با ضخامـت 
٢٣٠٢٠٢ 

 مترمربع ٣٣۵,۵٠٠  
تهیه و نصب کف پوش پالستیکی (از نوع وینیل)، به 

 متر. میلی ٣با ضخامـت  صورت رول با طرح پولکی و
٢٣٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ٣٢٢,٠٠٠

تهیه و نصب کف پوش پالستیکی (از نوع وینیل)، به 
 ٢صورت تایل به ابعاد مختلف با طرح پولکی و ضخامـت 

 متر. میلی

٢٣٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ٣۴۴,۵٠٠

تهیه و نصب کف پوش پالستیکی (از نوع وینیل)، به 
 ٣طرح پولکی و ضخامـت صورت تایل به ابعاد مختلف با 

 متر. میلی

٢٣٠٢٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٢١  
تهیه و نصب کف پوش الستیکی آجدار، به صورت رول و 

 متر. میلی ٢٫۵با ضخامت 
٢٣٠٣٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٣۴۵  
تهیه و نصب کف پوش الستیکی آجدار، به صورت رول و 

 متر. میلی ٣با ضخامت 
٢٣٠٣٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٧٩  
نصب کف پوش الستیکی آجدار، به صورت رول و تهیه و 

 متر. میلی ۴با ضخامت 
٢٣٠٣٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٣۶٣  
تهیه و نصب کف پوش الستیکی، به صورت تایل به ابعاد 

 متر. میلی ١٫۵مختلف و ضخامت 
٢٣٠٣٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,١٩٨  
تهیه و نصب پوشش پالستیکی دیوارها از نوع پروفیل پی 

 متر. سانتی ١٠وی سی، به عرض 
٢٣٠۴٠١ 

 مترطول ٩٠٠,١۶  
تهیه و نصب لبه پوشش پالستیکی، از نوع پروفیل پی وی 

 سی.
٢٣٠۴٠٢ 

 ٢٣٠۴٠٣ تهیه و نصب نبشی پالستیکی، از نوع پروفیل پی وی سی. مترطول ۴٠٠,١٨  
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 و پلیمری  پالستیکی  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٣٠٠,۴۴  
 ١٠تهیه و نصب قرنیز پی وی سی فشرده به ارتفاع 

 متر. میلی ۵متر و ضخامت  سانتی
٢٣٠۴٠۴ 

 مترطول ١٢٠,٠٠٠  
سی برای  وی ناودانی از جنس پی  تهیه، ساخت و نصب لوله

 متر. میلی ١٢۵تا  ٩٠مصرف روکار به قطر 
٢٣٠۴٠۵ 

 مترمربع ١٣۶,۵٠٠  
های موجدار پی وی سی به ضخامت  تهیه و نصب ورق

 متر. میلی ٢حدود 
٢٣٠۵٠١ 

 مترمربع ۵٢,٢٠٠  
بدون موج پلی استایرن به ضخامت های  تهیه و نصب ورق

 متر. میلی ٣حدود 
٢٣٠۵٠٢ 

 مترمربع ۶٩٠,٠٠٠  
های بدون موج آکریلیک به ضخامت  تهیه و نصب ورق

 متر . میلی ٣حدود 
٢٣٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۴۴

تهیه ونصب پالستوفوم (یونولیت) با هر چگالی، سفید یا 
نصب بدون متر، باتمام وسایل  الوان به ضخامت یک سانتی

 زیرسازی.

٢٣٠۶٠١ 

  
 مترمربع ١٠,١٠٠

متر که به  به ازای هر سانتی ٢٣٠۶٠١بها به ردیف  اضافه
متر به  متر اضافه شود، کسر سانتی ضخامت یک سانتی

 تناسب محاسبه میشود.

٢٣٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ٨١٠,۶

گرم  ١۵٠تهیه و نصب نایلون (فیلم پلی اتیلن) به وزن حدود
برای اطراف بتن و یا کارهای مشابه آن، که در متر مربع ، 

 نایلون الزاماً در کار باقی بماند.

٢٣٠٧٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١٢۶  
های پالستیک تقویت شده با فایبرگالس  تهیه و نصب ورق

 متر. میلی ٠٫٩دار به ضخامت حدود   موج
٢٣٠٨٠١ 

 مترمربع ١۵٧,٠٠٠  
فایبرگالس های پالستیک تقویت شده با  تهیه و نصب ورق

 متر. میلی ١٫۵بدون موج به ضخامت حدود 
٢٣٠٨٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١۵٠  
های پالستیک تقویت شده با فایبرگالس  تهیه و نصب ورق

 متر. میلی ١٫۵دار به ضخامت حدود  موج
٢٣٠٨٠۴ 

 مترطول ١٣۵,۵٠٠  
متر، از جنس  سانتی ١۵تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 

 پی وی سی.
٢٣٠٩٠١ 

 مترطول ٧٣٠,۴  
متر اضافه بر  ، برای هر سانتی ٢٣٠٩٠١بها به ردیف  اضافه

 متر. سانتی ١۵
٢٣٠٩٠٢ 

 مترطول ١٣٩,٠٠٠  
متر، از جنس  سانتی ١۵تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 

 الستیک.
٢٣٠٩٠٣ 

 مترطول ٢,٩٩٠  
 ١۵متر اضافه بر  ، برای هر سانتی٢٣٠٩٠٣بها به ردیف  اضافه
 متر. سانتی

٢٣٠٩٠۴ 
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 و پلیمری  پالستیکی  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ٠٠٠,١٨۴  
تهیه و اجرای واتر استاپ بنتونیتی به طور کامل بر حسب 

 مترطول درز.
٢٣٠٩٠۵ 

 لیتر ٣٣٠,٠٠٠  
یورتان برای مصرف در  بند پلی تهیه و اجرای ماستیک آب

 درزها با پرداخت سطح به طور کامل.
٢٣٠٩٠۶ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٩٣  
بتن برای عبور لوله و تهیه و جاگذاری غالف پالستیکی در 

 سایر مصارف.
٢٣١٠٠١ 

 کیلوگرم ١۶۴,۵٠٠  
کاری و جاگذاری لوله پالستیکی برای  تهیه، سوراخ

 زهکشی.
٢٣١٠٠٢ 

 ٢٣١٠٠٣ تهیه و نصب پله فوالدی با روکش پروپیلن. عدد ۵٠٠,١٣٨  

 مترمربع ٣,١١٣,٠٠٠  
، تا U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 

 متر مربع. /.٧۵مساحت 
٢٣١١٠١ 

 مترمربع ٢,٠٧٩,٠٠٠  
، به U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 

 متر مربع. ٢/. تا ٧۵مساحت بیش از 
٢٣١١٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,۶١۶,١  
، به U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 

 متر مربع. ٢مساحت بیش از 
٢٣١١٠٣ 

  

 مترمربع ٧٩,١٠٠

اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاک تهیه مصالح و 
ساله در محیط خاکی  ١٢٠) LTDSدارای مقاومت نهایی (

 ٢٠ kN/m میزان ) به٩ تر از و کوچک ۴تر از  بزرگ pH (با
جهت ساخت دیوارهای حایل خاک مسلح و تسلیح 

 ها. شیب

٢٣١٢٠١ 

  

 مترمربع ۶٨,١٠٠

مقاومت تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه دارای 
ساله در محیط خاکی  ١٢٠) LTDSنهایی (

 kN/m ۵) به میزان ٩ تر از و کوچک ۴تر از  بزرگ pH (با
 جهت تثبیت بسترهای سست، باتالقی و غیره.

٢٣١٢٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣

به ازای  ٢٣١٢٠٢و  ٢٣١٢٠١های  بها به ردیف اضافه
) LTDSافزایش در مقاومت کششی نهایی ( kN/m ۵ هر

 ساله.  ١٢٠

٢٣١٢٠٣ 

  
 مترمربع 

زمانی که  ٢٣١٢٠٢و  ٢٣١٢٠١های  بها به ردیف اضافه
یا محیط  ٩تر از  بزرگ pH ژئوگرید در محیط قلیایی با

 استفاده شود. ۴تر از  کوچک pHاسیدی با 

٢٣١٢٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,١٠۵  
بابت  Wrap-aroundبها نصب ژئوگرید در نماهای  اضافه

 متراژی که در نما دیده میشود.
٢٣١٢٠۵ 

 
 

 

١٢٨  
 

 



 و پلیمری  پالستیکی  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵٠٠,١٣٠

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی 
به  (high density poly ethylene)اتیلن سنگین 

های  متر برای عایق کاری سطوح و سازه میلی ١ضخامت 
های فاضالب و  مختلف، مانند مخازن آب، سدها، حوضچه

 استخرهای کشاورزی.

٢٣١٢٠۶ 

  

 مترمربع ۶٠٠,٧٩

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته (زمین پارچه) با 
کیلو نیوتن بر متر طول و کرنش  ١٠٠مقاومت کششی 

منظور افزایش ظرفیت باربری و تسلیح به  ٪١٢حداکثر 
 خاک.

٢٣١٢٠٧ 

 مترمربع ١,٧۵٠  
کیلونیوتن  ۵٠به ازای هر  ٢٣١٢٠٧بها به ردیف  اضافه

 افزایش در مقاومت کششی در هر جهت.
٢٣١٢٠٨ 

  
 متر مربع 

که بین صفحات  در صورتی ١٨٠٩٠١بها به ردیف  اضافه
اکسترود استایرن  گچی یک الیه پوشش عایق از جنس پلی

 متر قرار گیرد. میلی ٨۵تا  ٧٠شده به ضخامت 

٢٣١٣٠١ 

  
 متر مربع 

جای صفحات   که به در صورتی ١٨٠٩٠١بها به ردیف  اضافه
 ٧٠استایرن اکسترود شده به ضخامت  گچی از صفحات پلی

 متر استفاده شود.  میلی ٨۵تا 

٢٣١٣٠٢ 

  

 مترمربع 

استایرن با  پلیساخته از جنس  تهیه و نصب نمای پیش
 ۵تا  ٣پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت پوشش 

متر، با هر رنگ و سطح  میلی ۵۵متر و ضخامت کل تا  میلی
 صاف.

٢٣١۴٠١ 

  

 مترطول 

ساخته از جنس  تهیه و نصب ابزارهای تزیینی پیش
استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت  پلی

متر به  میلی ۵۵ضخامت کل تا متر و  میلی ۵تا  ٣پوشش 
 متر، با هر رنگ و سطح صاف. میلی ٢٠٠عرض تا 

٢٣١۴٠٢ 

  
 مترطول 

متر افزایش  میلی ١٠٠ازای هر  به ٢٣١۴٠٢بها به ردیف  اضافه
 عرض ابزار .

٢٣١۴٠٣ 

  

 مترطول 

  ساخته گوشه سقف، تهیه و نصب ابزارهای تزیینی پیش
استایرن اکسترود شده با  پلیها از جنس  دیوار و چارچوب

متر، با هر  میلی ١٧۵عرض تا   متر به میلی ١۵تا  ٨ضخامت 
 رنگ و سطح صاف.

٢٣١۵٠١ 

  
 مترطول 

عرض بیش از   برای ابزار به ٢٣١۵٠١بها به ردیف  اضافه
 متر. میلی ٣۵٠تا  متر  میلی ١٧۵

٢٣١۵٠٢ 

 
 

 

١٢٩  
 

 



 و پلیمری  پالستیکی  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۴٧٠,٠٠٠

با بنیان رزین پوش اپوکسی  تهیه مصالح و اجرای کف
های  سازی کننده مربوط برای پوشش کف اپوکسی و سخت

های آب و  خانه متر در تصفیه میلی ٣بتنی تا ضخامت 
 فاضالب یا ابنیه آبی.

٢٣١۶٠١ 

 مترمربع ١١٠,٠٠٠  
متر افزایش  به ازای هر میلی ٢٣١۶٠١بها به ردیف  اضافه

 متر. میلی ۵ضخامت تا 
٢٣١۶٠٢ 

 عدد ٠٠٠,١,٨۴۵  
از جنس کوپلیمر با کالف مربوط  رو تهیه و نصب دریچه آدم

 متر. سانتی ۶٠به قطر 
٢٣١٧٠١ 

 عدد ٠٠٠,۵,۵۴۵  
از جنس کوپلیمر با کالف مربوط  رو تهیه و نصب دریچه آدم

 متر. سانتی ٨٠به قطر 
٢٣١٧٠٢ 

 عدد ١,٢٠٠,٠٠٠  
دار  وقتی دریچه از نوع سوپاپ ٢٣١٧٠١بها به ردیف  اضافه
 باشد.

٢٣١٧٠٣ 

 عدد ٩۵٠,٠٠٠  
وقتی دریچه از  ٢٣١٧٠٢و  ٢٣١٧٠١های بها به ردیف اضافه

 نوع ترافیکی باشد.
٢٣١٧٠۴ 

 عدد ٣۴۴,۵٠٠  
از جنس کوپلیمر با کالف  تهیه و نصب دریچه انشعاب

 متر. سانتی ٢٣مربوط به قطر 
٢٣١٧٠۵ 

 عدد ٢,٩٣٨,٠٠٠  
 از جنس کوپلیمر با کالف تهیه و نصب دریچه آبگیر

 مترمربع. ۵۵٫٠تا  ۴۵٫٠به مساحت  مربوط
٢٣١٧٠۶ 

 عدد ۶٨٨,٠٠٠,٢  
کامپوزیت با کالف مربوط به  تهیه و نصب دریچه از جنس

 مترمربع. ٠٫۴تا  ٢۵٫٠مساحت 
٢٣١٧٠٧ 

 
 

 

١٣٠  
 

 



  شیشه  نصب و  . برش وچهارم  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  شیشه  نصب و  . برش وچهارم  بیست  فصل

 
  مقدمه 
 
 شود. می  انجام  آن  قاب  ابعاد داخلی  ها، از روي شیشه  سطوح  گیري اندازه .1
به  مورد و   بطانه بسته و ، نوار پالستیکی سیلیکون  چسب  و مصرف  تهیه،  کردن ، قواره گیري اندازه  ، هزینه فصل  این  هاي ردیف  در تمام .2

 . است  کار، منظور شده  کامل  اجراي  براي  الزم  ها و سایر عملیات مجدد آن  زهوارها و بستن  بازکردن  همچنین
 .شود  و بیشتر باشد می  متر مربع 05/0  آن  از قطعات  هر یک  مساحت  که  خوري شیشه  سطوح  شامل  فصل  این  هاي ردیف  بهاي .3

با عنوان  16372-1به شماره  رانیا یهستند که منطبق بر استاندارد مل ییها  شهی، ش240107 فیدار موضوع رد پوشش يها شهیش .4
مربوط باشد. مطابق استاندارد مزبور و  یمل يها استاندارد ریو سا "يبند و طبقه فیتعار -1 دار قسمت پوشش شهیش -یساختمان شهیش"

انعکاس  ایعبور   انعکاس نور، ای: عبور ریآن را نظ یژگیچند و ای کیتا حداقل  شود یدار م پوشش ستر،ب شهیش مان،یپ یمشخصات فن
 .دیآن اصالح نما یزشوندگیعملکرد خودتم ایعبور اشعه فرابنفش،  ،يدیخورش يگرما

هاي خم و برش منحنی  هاي آن شامل شیشه ها مستقیم است و قیمت هاي مندرج در این فصل از نوع مسطح بوده و برشکاري آن شیشه .5
 نیست. 

  صنعتی  به  طریق  دوجداره  شیشه  شود که می  پرداخت  و موقعی  شده  ها درنظر گرفته شیشه  کردن  دوجداره هزینه  براي 240706  ردیف .6
 شود. می  پرداخت  فصل  همین  هاي از ردیف  و ضخامت  به  نوع  بسته  مصرفی  هاي شیشه  هر مترمربع  شود. بهاي  دوجداره

ها  بلوك  نصب  و یا آرماتور براي  ، تسمه مانند قوطی  فوالدي  مصالح  چنانچه  است  اي شیشه  هاي به  بلوك  مربوط  که 240503  در ردیف .7
 شود. می  پرداخت  ها جداگانه آن  بهاي باشد  کاربرد داشته

 هزینه هوا و یا گازهاي دیگر بین دو جدار شیشه در نظر گرفته شده است. 240706  در ردیف .8

 
 

 

١٣١  
 

 



  شیشه  نصب و  . برش وچهارم  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٢۴٠١٠٢ متری ساده با چسب سیلیکون. میلی ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۵٠٠,٢۴٧  

 ٢۴٠١٠٣ متری ساده با چسب سیلیکون. میلی ۵تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٢٧٨,٠٠٠  

 ٢۴٠١٠۴ متری ساده با چسب سیلیکون. میلی ۶تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٣٠۶,۵٠٠  

 ٢۴٠١٠۵ متری ساده با چسب سیلیکون. میلی ٨تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۵٠٠,٣۶٣  

 ٢۴٠١٠۶ متری ساده با چسب سیلیکون. میلی ١٠تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۵٠٠,۴٠٩  

 مترمربع ۴٠,٠٠٠  
که   در صورتی ٢۴٠١٠۴تا  ٢۴٠١٠٢های  بها به ردیف اضافه

  دار باشد. شیشه از نوع پوشش
٢۴٠١٠٧ 

 ٢۴٠٢٠١ متری مشجر با چسب سیلیکون. میلی ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٢١٨,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٠٢ متری مشجر با چسب سیلیکون. میلی ۶تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۵٠٠,٣٢٩  

 مترمربع ۶٠١,٠٠٠  
متری مشجر با چسب  میلی ١٠تهیه و نصب شیشه 

 سیلیکون.
٢۴٠٢٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,٣۴٣  
 ۴تهیه و نصب شیشه نشکن (سکوریت) به ضخامت 

 متر با نوار پالستیکی. میلی
٢۴٠٣٠١ 

 مترمربع ۴٠٢,٠٠٠  
 ۵تهیه و نصب شیشه نشکن (سکوریت) به ضخامت 

 متر با نوار پالستیکی. میلی
٢۴٠٣٠٢ 

 مترمربع ۴۴٠,٠٠٠  
 ۶شیشه نشکن (سکوریت) به ضخامت تهیه و نصب 

 متر با نوار پالستیکی. میلی
٢۴٠٣٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,۵٠۶  
 ٨تهیه و نصب شیشه نشکن (سکوریت) به ضخامت 

 متر با نوار پالستیکی. میلی
٢۴٠٣٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,۵٨٨  
 ١٠تهیه و نصب شیشه نشکن (سکوریت) به ضخامت 

 متر با نوار پالستیکی. میلی
٢۴٠٣٠۵ 

  
 مترمربع ۶٠۵,۵٠٠

تهیه و نصب شیشه نشکن (سکوریت) اعم از ثابت با 
متر که در داخل قاب نصب  میلی ١٠بازشو به ضخامت 

 آالت و اتصاالت. نمیشود بدون لوال، یراق

٢۴٠٣٠۶ 

 ٢۴٠۴٠١ متری رفلکتیو (بازتابنده) رنگی. میلی ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٢٧۴,۵٠٠  

 ٢۴٠۴٠٢ متری رفلکتیو (بازتابنده) رنگی. میلی ۶و نصب شیشه  تهیه مترمربع ٠٠٠,٣۶۵  

  
 مترمربع ١,١١٣,٠٠٠

متر با  سانتی ١۵×١۵ای به ابعاد  تهیه و نصب آجر شیشه
مالت دوغاب مربوط در کف (شبکه فلزی جداگانه 

 پرداخت میشود).

٢۴٠۵٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٧٩٣

متر با  سانتی ٢٠×٢٠ای به ابعاد  تهیه و نصب آجر شیشه
مالت دوغاب مربوط در کف (شبکه فلزی جداگانه 

 پرداخت میشود).

٢۴٠۵٠٢ 

 
 

 

١٣٢  
 

 



  شیشه  نصب و  . برش وچهارم  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣,٢٠٨,٠٠٠  
ای تو خالی مخصوص نما به  تهیه و نصب بلوکهای شیشه

 متر. سانتی ٨ابعاد مختلف و ضخامت 
٢۴٠۵٠٣ 

 مترمربع ١٠٩,٠٠٠  
سند بالست کردن شیشه (مات کردن شیشه به طریق ماسه 

 پاشی).
٢۴٠۶٠١ 

 مترمربع ٣٠,٠٠٠  
، اگر شیشه  ٢۴٠١٠۶تا  ٢۴٠١٠١های  بها به ردیف اضافه  

 به صورت فلوت باشد.
٢۴٠٧٠١ 

 مترمربع ۴٧,٢٠٠  
و  ٢۴٠٢٠١،  ٢۴٠١٠۶تا  ٢۴٠١٠١بها به ردیفهای  اضافه

 ها رنگی باشد. در صورتی که شیشه ٢۴٠٢٠٢
٢۴٠٧٠٢ 

 مترمربع ۶٠٠,۶٣  
های  ، اگر شیشه ٢۴٠٣٠۵تا  ٢۴٠٣٠١ردیفهای بها به  اضافه

 سکوریت رنگی باشند.
٢۴٠٧٠٣ 

 مترمربع ٣۵٩,٠٠٠  
، در صورتی که شیشه رنگی  ٢۴٠٣٠۶بها به ردیفهای  اضافه
 باشد.

٢۴٠٧٠۴ 

  
 کیلوگرم ٠۴٠,۶

، در صورتی که  ٢۴٠٣٠۵تا  ٢۴٠٣٠١بها به ردیفهای  اضافه
استفاده  در نصب شیشه بجای نوار، از چسب سیلیکون

 شود.

٢۴٠٧٠۵ 

  
 مترطول ١٢٠,٠٠٠

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 -٨,٧٨٠

تا  ٢۴٠٢٠١و  ٢۴٠١٠۶تا  ٢۴٠١٠١کسر بها به ردیفهای 
سیلیکون از نوار ، در صورتی که بجای چسب ٢۴٠٢٠٣

 پالستیکی استفاده شود.

٢۴٠٧٠٧ 

  
 مترمربع -٢۶,۴٠٠

تا  ٢۴٠٢٠١و  ٢۴٠١٠۶تا  ٢۴٠١٠١کسر بها به ردیفهای 
، در صورتی که بجای چسب سیلیکون از بطانه ٢۴٠٢٠٣

 استفاده شود.

٢۴٠٧٠٨ 

 ٢۴٠٨٠١ ) دو شیشه مسطح.Laminationالیه کاری ( مترمربع ٢٠٨,٠٠٠  

  
 مترمربع ٢٠٠,٠٠٠

در صورت استفاده از الیه  ٢۴٠٨٠١اضافه بها به ردیف 
وینیل بوتیرال بین دو شیشه به منظور تولید  پلیمری پلی

 دار ایمن. شیشه الیه

٢۴٠٨٠٢ 

  
 مترمربع 

در صورت استفاده از الیه  ٢۴٠٨٠١اضافه بها به ردیف 
داخلی با مقاومت در برابر آتش به منظور تولید شیشه 

 مقاوم در برابر آتش.دار  الیه

٢۴٠٨٠٣ 

 
 

 

١٣٣  
 

 



  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال

  
  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل

 
  مقدمه 
 
  شده  ، در نظر گرفته آمیزي رنگ  براي  سطوح  سازي به  منظور آماده  زدن  یا سمباده  برس  ، هزینه ضد زنگ  رنگ  اجراي  هاي در ردیف .1

  آن  باشد، بهاي داشته  زدایی زنگ کارفرما، نیاز بهمشاور و تایید   مهندس  با تشخیص  زدگی زنگ  به  علت  فلزي  سطوح  . چنانچه است
 خواهد شد.  پرداخت  زدایی زنگ  هاي مورد از ردیف  سببرح

  وزن  برحسب 250301  ردیف  و قیمت  شده  زدایی زنگ  فلزي  کارهاي  وزن  ، بر حسب250203و  250201، 250101  هاي ردیف  قیمت .2
 شود. می  پرداخت  شده  زده  رنگ  فلزي  کارهاي

 شود. می  زیر انجام  هاي ردیف  رد طبقمو  ، بر حسب نقاشی  سطوح  گیري اندازه .3
 شود. می  گیري ، اندازه شده  زدایی  و زنگ  آمیزي رنگ  سطوح .1ـ3
از   خور بیش  رنگ  عضوهاي  گسترده  سطح  شوند، مگر آنکه می  رو محاسبه  یک  ،و چوبی  فلزي  ها، خرپاهاي ها، پنجره ها، نرده شبکه .2ـ3

ها،  شبکه  آمیزي رنگ  اجراي  صعوبت  جبران  گیرد. براي قرار می  خور، مالك  رنگ  گسترده  ، سطح صورت  در این  رو باشد که  یک  سطح
 شود. می  درصد اضافه 15  مربوط  ردیف  ها و خرپاها به  قیمت نرده

از   خور بیش شیشه  سطح  که  قتیشود، مگر و دو رو کسر می خور از شیشه  باشند، سطح  خور داشته  شیشه  سطح  که  در مورد درهایی .3ـ3
 خواهد شد.  رو محسوب  یک  ، مانند پنجره صورت  در این  در باشد که  سطح  نصف

 خواهد آمد.  ها به عمل موج  سطح  گیري اندازه  )، بر اساس موجدار آزبست  هاي موجدار (مانند ورق  سطوح  آمیزي رنگ  پرداخت .4
زیر   شرح  ، به الکل  ر و الكیلک و استر، سیلر ، پلی ماهوتی  ، پالستیک ، پالستیک ماهوتی ، روغنی روغنی  آمیزي رنگ  عملیات  انجام  مراحل .5

 : است
  روغنی  ، آستر با رنگ زدن ، سمباده کاري ، بطانه ، ضدزنگ زدن یا برس  سمباده  ، شامل فلزي  کارهاي  روي  اکلیلی  یا روغنی  روغنی  رنگ .1ـ5
 . است  رویه  ها و رنگ گیري لکه  روي  زنی ، سمباده با بطانه  گیري و لکه  اکلیلییا 
،  با بطانه  گیري  ، لکه سترزنیآ،  بطانه  روي  زنی ، سمباده کشی ، بطانه الیف ، روغن زنی سمباده  ، شامل چوبی  کارهاي  روي  روغنی  رنگ .2ـ5

 . است  رویه  ها و رنگ گیري لکه  روي  زنی سمباده
  روي  زنی ، سمباده با بطانه  گیري ستر، لکهآ،  زنی ، سمباده کاري ، بطانه الیف  ، روغن زنی سمباده  ، شامل گچی  سطوح  روي  روغنی  رنگ .3ـ5

 . است  رویه  ها و رنگ گیري لکه
 . است  ، آستر و رویه ماهوتی ، آستر بطانه  روي  زنی ، سمباده کاري ، بطانه الیف  ، روغن زنی سمباده  ، شامل ماهوتی  روغنی  رنگ .4ـ5
،  با بطانه  گیري ، لکه پالستیک  ، آستر با رنگ زنی ، سمباده کاري ، بطانه الیف  ، روغن زنی سمباده  ، شامل گچی  سطوح  روي  پالستیک  رنگ .5ـ5

 . است  رویه  ها و رنگ لکه  زنی سمباده
 . است  و آستر و رویه  ماهوتی ، آستر زنی ، سمباده کاري ، بطانه الیف  ، روغن زنی سمباده  شامل،  ماهوتی  پالستیک  رنگ .6ـ5
 . است  ، آستر و رویه گیري ، لکه زنی سمباده  شامل  پالستیک  نیمه  رنگ .7ـ5
  سفید و شیر پولیش  قرمز، پولیش  نیاز، پولیشمورد  با نمرات  زدن  استر، پوست پلی  ، رنگ کاري ، بطانه زدن پوست  استر، شامل پلی  رنگ .8ـ5

 . است  و پرداخت
ها و  لکه  زنی ، سمباده با بطانه  گیري ، لکه ، سیلرکاري بطانه  روي  زنی ، سمباده کاري ، بطانه زنی ، سمباده کاري لیسه  سیلر و کلیر، شامل .9ـ5

 . است  کلیرکاري
  ، سمباده با بطانه  گیري ، لکه و الکل  ، آستر الك بطانه  روي  زنی  ، سمباده کاري ، بطانه زنی  سمباده ، کاري لیسه  ، شامل الکل  الك  رنگ .10ـ5

 . است  آن  و پرداخت  الکل  الك  ها، رویه لکه  زنی
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  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال

  
 شود. می  انجام  شده  رنگ  طول  براساس  و متناوب  منقطع  کشی  خط  هاي ردیف  گیري اندازه .6
،  دستور کارفرما ضخامت  طبق  میباشد و چنانچه  میکرون 140برابر با  250303  در ردیف  شده  تعیینخشک   قشرهاي  ضخامت  جمع .7

 شود. می  مزبور محاسبه  تناسب از ردیفبه   آن  کمتر یا بیشتر شود بهاي
و شامل رزین امولسیونی از نوع  آمیزي روي سطوح سیمانی و بتنی کاربرد دارد  ي رنگبرا 250703  در ردیف  مصالح مندرج .8

 اکریالت، اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد فرعی دیگر است.
 شود. میه ازاي هر قشر، جداگانه محاسبه و پرداخت ، ب250311و  250309، 250307  هاي ردیف  اضافه بهاي .9
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  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٨٧۵  
های فلزی و یا  سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) اسکلت

 میلگرد.
٢۵٠١٠١ 

 مترمربع ۴٠٠,٢٣  
(زنگ زدایی) کارهای فلزی به استثنای سمباده یا برس زدن 

 های فلزی و میلگرد. اسکلت
٢۵٠١٠٢ 

 کیلوگرم ۴۴٠,٣  
های فلزی و یا میلگرد به روش ماسه  زنگ زدایی اسکلت
 پاشی (سندبالست).

٢۵٠٢٠١ 

 مترمربع ٢٠٠,٧۶  
های فلزی و  زنگ زدایی کارهای فلزی به استثنای اسکلت

 (سندبالست).میلگرد، به روش ماسه پاشی 
٢۵٠٢٠٢ 

 کیلوگرم ٢١٠,۴  
های فلزی، به روش ساچمه پاشی  زنگ زدایی اسکلت

 (شات بالست).
٢۵٠٢٠٣ 

 مترمربع ٩٣,٨٠٠  
های فلزی، به  زنگ زدایی کارهای فلزی به استثنای اسکلت

 روش ساچمه پاشی (شات بالست).
٢۵٠٢٠۴ 

 کیلوگرم ١,٣٠٠  
زنگ روی تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد 

 اسکلت فلزی.
٢۵٠٣٠١ 

 مترمربع ۴٠,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنگ روی 

 های فلزی. کارهای فلزی به استثنای اسکلت
٢۵٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٧۴

تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی برای مخازن و سایر 
کارهای فلزی، شامل دو قشر ضد زنگ برای اپوکسی، یک 

 و یک قشر رویه.قشر آستر 

٢۵٠٣٠٣ 

 ٢۵٠٣٠۴ تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی. مترمربع ١۴۴,۵٠٠  

 ٢۵٠٣٠۵ تهیه مصالح و اجرای رنگ اکلیلی کامل روی کارهای فلزی. مترمربع ۵٠٠,١۴٨  

  
 مترمربع ٢٠٣,٠٠٠

 Air)تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی به طریق بدون هوا 
Less) ، روی کارهای فلزی در سه قشر، هر قشر به

 میکرون. ٢۵ضخامت خشک 

٢۵٠٣٠۶ 

 مترمربع ٧,٢٣٠  
به ازای هر سه میکرون اضافه  ٢۵٠٣٠۶بها به ردیف  اضافه

 ضخامت، به ازای هر قشر.
٢۵٠٣٠٧ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٩٩

تهیه مصالح و اجرای رنگ زینک ریچ به طریق بدون هوا 
(Air Less) فلزی در سه قشر، هر قشر به ، روی کارهای

 میکرون. ٢۵ضخامت خشک 

٢۵٠٣٠٨ 

 مترمربع ٧,١١٠  
به ازای هر سه میکرون اضافه  ٢۵٠٣٠٨بها به ردیف  اضافه

 ضخامت، به ازای هر قشر.
٢۵٠٣٠٩ 

 
 

 

١٣۶  
 

 



  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,٢١٣

تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی به طریق بدون هــوا 
(Air Less) قشر، هر قشر به ، روی کارهای فلزی در سه

 میکرون. ٢۵ضخامت خشک 

٢۵٠٣١٠ 

 مترمربع ٧,٠١٠  
به ازای هر سه میکرون اضافه  ٢۵٠٣١٠بها به ردیف  اضافه

 ضخامت، به ازای هر قشر.
٢۵٠٣١١ 

 مترمربع ۵٠٠,١۴٩  
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر 

 کارهای چوبی.
٢۵٠۴٠١ 

 مترمربع ٧۵۴,۵٠٠  
مصالح و رنگ آمیزی کارهای چوبی با رنگ پلی استر تهیه 

 کامل.
٢۵٠۴٠٢ 

 ٢۵٠۴٠٣ تهیه مصالح و اجرای رنگ الک الکل روی کارهای چوبی. مترمربع ١٨١,٠٠٠  

 مترمربع ۵٠٠,١٧١  
تهیه مصالح و اجرای سیلر و کیلرکاری کامل روی کارهای 

 چوبی.
٢۵٠۴٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,١١٣  
رنگ روغنی کامل روی اندود گچی تهیه مصالح و اجرای 

 ها. دیوارها و سقف
٢۵٠۵٠١ 

 مترمربع ٩٠,٩٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رنگ پالستیک کامل روی اندود گچی 

 ها. دیوارها و سقف
٢۵٠۵٠٢ 

 مترمربع ٣٢,٢٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رنگ نیمه پالستیک کامل روی اندود 

 ها. گچی دیوارها و سقف
٢۵٠۵٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,١١٢  
تهیه مصالح و اجرای رنگ پالستیک ماهوتی کامل روی 

 ها. اندود گچی دیوارها و سقف
٢۵٠۵٠۴ 

 مترمربع ١۴١,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی ماهوتی کامل روی اندود 

 ها. گچی دیوارها و سقف
٢۵٠۵٠۵ 

 مترمربع ۵٣,٧٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکلیل نسوز، 

 شامل آستر و رویه.
٢۵٠۵٠۶ 

 مترطول ٩,٩٢٠  
تهیه مصالح و اجرای خط کشی منقطع و متناوب به عرض 

 متر، با رنگهای ترافیکی. سانتی ١٢
٢۵٠۶٠١ 

 مترطول ۶٢٠,٩  
تهیه مصالح و اجرای خط کشی متصل و مداوم به عرض 

 متر، با رنگهای ترافیکی. سانتی ١٢
٢۵٠۶٠٢ 

 مترمربع ۴٢۴,۵٠٠  
مصالح و اجرای رنگ آمیزی سطوح آسفالت و بتن با تهیه 

 رنگ دوجزئی مانند خط عابر پیاده.
٢۵٠۶٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٢

تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی روی سطوح صفحات 
سیمان و پنبه نسوز (آزبست)، با رنگ روغنی شامل آستر و 

 رویه.

٢۵٠٧٠١ 
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  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۶٠٠,۶٨

آمیزی در نماهای سیمانی و تهیه مصالح و اجرای رنـگ 
بسپار (کوپلیمر)، شامل دو قشر  بتنی با رنگ امولسیونی هم

 آستر و یک قشر رویه.

٢۵٠٧٠٢ 

  
 مترمربع ۶٨,٧٠٠

تهیه مصالح و اجرای رنـگ آمیزی در نماهای سیمانی و 
بتنی با رنگ رزینی اکریلیک و حالل آب شامل یک قشر 

 پرایمر یک قشر آستر و یک قشر رویه.

٢۵٠٧٠٣ 
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  و اساس  . زیر اساس وششم  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  و اساس  . زیر اساس وششم  بیست  فصل

 
  مقدمه

 
 . خواهد گرفت  ، صورت شدن  از کوبیده  قشرها پس  ها و حجم ابعاد نقشه  ها بر اساس گیري ، اندازه فصل  این  هاي ردیف  در تمام .1
،  بارگیري  براي  اي جداگانه  گیرد، هزینه  متعدد صورت  به دفعات  و باراندازي  ، حمل بارگیري  انجام  ، هر گاه فصل  این  هاي در ردیف .2

 . نیست  پرداخت  ، قابل اضافی  و باراندازي  حمل
 . است 9، حداکثر 260701  ردیف  ) موضوع (توونان  اي رودخانه  مصالح  مجاز براي )PIمیري (شاخص خ .3
مشاور   مهندس  بستر، توسط  تحکیم منظور به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوه  حسب بر،  لجنی  هاي در زمین .4

مشاور و   بستر با حضور مهندس  از تحکیم  ، پس یاد شده  اجرایی  شود. عملیات می  کارفرما به  اجرا گذاشته  از تصویب  پیشنهاد و پس
 گیرد. قرار می  پرداخت  از تایید کارفرما، مالك  و پس  شده  مجلس پیمانکار، صورت

بها  فهرست  این  سوم  در فصل 260701  ردیف  ) موضوع (توونان  اي رودخانه  مصالح  و کوبیدن  پاشی  ، آب به  پخش  مربوط  هاي ردیف .5
 . است  شده  بینی پیش

 
 

 

١٣٩  
 

 



  و اساس  . زیر اساس وششم  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١٧۴,۵٠٠  
تهیه مصالح زیراساس ازمصالح رودخانه ای با دانه بندی 

 متر. میلی ۵٠صفر تا 
٢۶٠١٠١ 

 مترمکعب ١٧۵,۵٠٠  
بندی تهیه مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای با دانه 

 متر. میلی ٣٨صفر تا 
٢۶٠١٠٢ 

 مترمکعب ١٧۵,۵٠٠  
تهیه مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای با دانه بندی 

 متر. میلی ٢۵صفر تا 
٢۶٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٢٢٣

تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای با دانه بندی 
درصد مصالح  ۵٠متر، وقتی که حداقل  میلی ۵٠صفر تا

 در یک وجه شکسته باشد. ۴الک نمره مانده روی 

٢۶٠٣٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٢٢٣

تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای با دانه بندی 
درصد مصالح  ۵٠متر، وقتی که حداقل  میلی ٣٨صفر تا 

 در یک وجه شکسته باشد. ۴مانده روی الک نمره 

٢۶٠٣٠٢ 

  
 مترمکعب ٢٣۴,۵٠٠

رودخانه ای با دانه بندی تهیه مصالح اساس از مصالح 
درصد مصالح  ۵٠متر، وقتی که حداقل  میلی ٢۵صفر تا 

 در یک وجه شکسته باشد. ۴مانده روی الک نمره 

٢۶٠٣٠٣ 

  

 مترمکعب ۶٢٠,٧

، در صورتی که ٢۶٠٣٠٣تا  ٢۶٠٣٠١بها به ردیفهای  اضافه
 ۵٠بیشتر از  ۴درصد شکستگی مصالح روی الک نمره 

درصد اضافه درصد شکستگی  ۵ درصد باشد (به ازای هر
 یک بار).

٢۶٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٣٣

پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر اساس به 
درصد تراکم به  ١٠٠متر، با حداقل  سانتی ١۵ضخامت تا 

 روش آشو اصالحی.

٢۶٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ٩٠٠,٢۴

پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر اساس به 
درصد تراکم به  ٩۵متر، با حداقل  سانتی ١۵ضخامت تا 

 روش آشو اصالحی.

٢۶٠۶٠٢ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٢٩

پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر اساس به 
درصد  ١٠٠متر، با حداقل  سانتی ١۵ضخامت بیشتر از 

 تراکم به روش آشو اصالحی.

٢۶٠۶٠٣ 

  
 مترمکعب ٣٠٠,۴۴

قشرهای اساس به پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن 
درصد تراکم به  ١٠٠متر، با حداقل  سانتی ١٠ضخامت تا 

 روش آشو اصالحی.

٢۶٠۶٠۴ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۴٠

پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به 
 ١٠٠متر، با حداقل  سانتی ١۵تا  ١٠ضخامت بیشتر از 

 درصد تراکم به روش آشو اصالحی.

٢۶٠۶٠۵ 

 
 

 

١۴٠  
 

 



  و اساس  . زیر اساس وششم  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ٠٠٠,١٣۵  
تهیه مصالح رودخانه ای (توونان) برای تحکیم بستر راه و 
 محوطه، یا اجرای قشر تقویتی در زیر سازی راه و محوطه.

٢۶٠٧٠١ 

 
 

 

١۴١  
 

 



  . آسفالت هفتم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  . آسفالت هفتم و  بیست  فصل

 
  مقدمه 
 
، باراندازي در محل مصرف و اجراي کیلومتر 30تا   حملتهیه آسفالت از کارخانه ،  هزینهآسفالتی در این فصل   هاي ردیفبهاي در  .1

 شود. می  پرداخت  و نقل  حمل  فصل در ردیف مربوطر طبق کیلومتر ب 30و هزینه حمل مازاد بر  است  شده  در نظر گرفته آسفالت
براي اجراي پریمکت و تک  مصرفیو همچنین قیر   سفالتهیچگونه هزینه حمل دیگري از بابت حمل مصالح سنگی وقیر مربوط به آ .2

 کت قابل پرداخت نیست.
  مصالح  بندي و دانه  ، باید جنس از مصرف  شود. قبل  تهیه  فنی  ها و مشخصات در نقشه  شده  درج  مشخصات  ، باید طبق مصرفی  آسفالت .3 

 مشاور برسد.  ، به تایید مهندس قیر آن  و میزان  نوع  و همچنین  سنگی
در حد   ضخامت  کسري  که  گیرد و در صورتی می  صورت  و مشخصات  نقشه  ، طبق از کوبیدگی  ، پس آسفالت  ضخامت  گیري اندازه .4

 شود. می  کار کم  از بهاي  نسبت  همانمجاز باشد، به 
 .  ، مورد نظر نیست طبیعی  و شکستگی  است  مصنوعی  ، شکستگی فصل  این  هاي در ردیف  سنگی  مصالح  منظور از شکستگی .5
 شود. می  متر محاسبه سانتی  یک  متر، به نسبت ، کسر سانتی آسفالتی  هاي در ردیف .6
و پرداخت   است  منظور شده  مربوط  هاي ردیف  در قیمت  کت زیر تک  سطح  و تمیز کردن  پریمکت  زیرین  سطح  جارو کردن  هزینه .7

 باشد. هاي مربوط منوط به جاروکردن و تمیزکردن سطح زیرین پریمکت و تک کت می بهاي ردیف
 شود. می  درصد پرداخت 30  ضافهبه ا  فصل  این  هاي مورد، ردیف  موجود، بر حسب  آسفالتی  سطوح  گیري لکه  براي .8
  قشرهاي  و براي  کیلوگرم 9/0  آسفالتی  اساس  براي  آسفالتی  متر بتن سانتی  یک  به ضخامت  هر متر مربع  ، مقدار قیر براي فصل  در این .9

، ) کشور سازمان برنامه و بودجه 55  شماره  (نشریه  ساختمانی  کارهاي  و عمومی  فنی  در مشخصات  شده  تعیین  بیندر و توپکا به میزان
یا کسر   اضافه  کیلوگرم 1/0هر   مجاز مقدار قیر تغییر کند، براي  هاي و رواداري  کارگاهی  فرمول  بر اساس  که  . در صورتی است  شده  محاسبه

 خواهد شد.  ، استفاده270403و  270402  هاي مورد از ردیف  ، بر حسب آسفالتی  متر بتن سانتی  قیر در هر متر مربع

 
 

 

١۴٢  
 

 



  . آسفالت هفتم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ١٧,٩٠٠  
 تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریمکت) با قیر

 محلول.
٢٧٠١٠١ 

 کیلوگرم ١٨,٣٠٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی (تک کت) با قیر 

 محلول.
٢٧٠٢٠١ 

  

 مترمربع ۶٠٠,٣١

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
بندی  ای برای قشر اساس قیری، هر گاه دانه رودخانه

متر  سانتیمتر باشد، به ازای هر  میلی ٣٧٫۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

٢٧٠٣٠١ 

  

 مترمربع ٣٢,٠٠٠

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
رودخانه ای برای قشر اساس قیری، هر گاه دانه بندی 

متر  متر باشد، به ازای هر سانتی میلی ٢۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

٢٧٠٣٠٢ 

  

 مترمربع ٣٣,٣٠٠

آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح تهیه و اجرای بتن 
رودخانه ای برای قشر آستر (بیندر)، هر گاه دانه بندی 

متر  ازای هر سانتی  متر باشد، به میلی ٢۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

٢٧٠٣٠٣ 

  

 مترمربع ٣٣,٢٠٠

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
گاه دانه بندی  ای برای قشر آستر (بیندر)، هر رودخانه

متر  ازای هر سانتی  متر باشد، به میلی ١٩مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

٢٧٠٣٠۴ 

  

 مترمربع ٢٠٠,٣۴

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته ازمصالح 
رودخانه ای برای قشر رویه (توپکا)، هر گاه دانه بندی 

متر  متر باشد، به ازای هر سانتی میلی ١٩مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

٢٧٠٣٠۵ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٣۴

تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته از مصالح 
رودخانه ای برای قشر رویه (توپکا)، هر گاه دانه بندی 

متر  ازای هر سانتی  متر باشد، به میلی ١٢٫۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

٢٧٠٣٠۶ 

  
 مترمربع ٩۵٠

، بابت ٢٧٠٣٠۶تا  ٢٧٠٣٠١بها نسبت به ردیفهای  اضافه
کیلوگرم قیر مصرفی در هر متر مربع آسفالت،  ٠٫١اضافه هر 

 متر ضخامت. به ازای هر سانتی

٢٧٠۴٠٢ 

  
 مترمربع -٩۵٠

 ٠٫١، بابت کسر هر ٢٧٠٣٠۶تا  ٢٧٠٣٠١کسربها به ردیفهای 
کیلوگرم قیر مصرفی در هر مترمربع آسفالت به ازای هر 

 متر ضخامت. سانتی

٢٧٠۴٠٣ 

 
 

 

١۴٣  
 

 



  . آسفالت هفتم و  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٧٠٠,١۵

، در صورتی که ٢٧٠٣٠۶تا ٢٧٠٣٠٣بها به ردیفهای  اضافه
متر اجرا  ٢روها و معابر با عرض کمتر از  آسفالت در پیاده

 شود.

٢٧٠۴٠۴ 

 مترمربع ١٠٧,٠٠٠  
تهیه و اجرای آسفالت بام، به انضمام پخش و کوبیدن آن به 

 متر. سانتی ٢ضخامت 
٢٧٠۵٠١ 

 مترمربع ۴٠٠,٣٢  
متر افزایش  برای هر یک سانتی ٢٧٠۵٠١بها به ردیف  اضافه

 ضخامت.
٢٧٠۵٠٢ 

 دسیمتر مکعب ١١,٨٠٠  
تهیه مصالح و پرکردن درزهای کف سازی های بتنی با ماسه 

 آسفالت.
٢٧٠۵٠٣ 

 
 

 

١۴۴  
 

 



  ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل

 
  مقدمه 
 
  تا محل  از انبار کارگاه  کیلومتر، و همچنین 30  ، تا فاصله تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگیري  هزینه .1

 کیلومتر، تنها براي 30مازاد بر   حمل  و هزینه  است  شده  بها در نظر گرفته  فهرست  این  هاي سایر فصل  هاي ردیف  در قیمت  مصرف
هاي بتنی  آسفالت، جدول بلوك سفالی و بتنی سبک، ، آجر، سیمانقطعات فوالدي سرد گالوانیزه شده، )،  و نهم  هفتم  هاي (فصل  آالت آهن
  پرداخت  فصل  این  هاي ردیف  مورد بر اساس  بر حسب  سنگی و توونان  مصالحساخته،  هاي بتنی پیش کفپوش ساخته ماشینی پرسی، پیش
 نخواهد شد.  پرداخت  اي جداگانه  حمل  هزینه  گونه ، هیچ سایر مصالح  شود و براي می

 فصل پرداخت خواهد شد. نیا 9حمل آب حسب مورد بر اساس مندرجات بند  نهی. هز1-1
  زیر تعیین  گیرد، به  شرح قرار می  کیلومتر مورد استفاده 30مازاد بر   حمل  هزینه  در محاسبه  که 1بند   موضوع  از مصالح  مقادیر هر یک .2

 . نیست یا سایر موارد  مقادیر مصالح  محاسبه  استناد براي  و قابل  است  حمل  هاي هزینه  احتساب  تنها براي  شده  شود. مقادیر تعیین می
  سیمان .1ـ2
هاي بتنی  و جدول  سبک  از بتن  ساخته پیش  بتنی سیمانی و  هاي بلوك  به استثناي  بتنی  ساخته پیش  قطعات یا  بتن  تهیه  براي  سیمان .1ـ1ـ2

. شود می  ، محاسبه سیمان  درصد اتالف 6  به اضافه  در بتن  عیار سیمان  بر اساس ساخته، هاي بتنی پیش و کفپوش ساخته ماشینی پرسی  پیش
 شود. ساخته (به استثناي موارد مذکور) به حجم این قطعات اضافه می حجم مالت براي نصب قطعات پیش

 : بنایی  کارهاي  مالت  تهیه  براي  سیمان .2ـ1ـ2
به  ، بنایی  در کارهاي  مالت  و حجم  شده  ، محاسبه سیمان  اتالف  درصد بابت 6  به اضافه  در مالت  به  عیار سیمان  ، با توجه مقدار سیمان 

درصد حجم  15سفالی حجم مالت به میزان   و در مورد بلوك شود منظور می  بنایی  درصد حجم 30  میزان  به هاي سفالی استثناي بلوك
 شود.  بنایی منظور می

 : سیمانی  اندودهاي  مالت  هیهت  براي  سیمان .3ـ1ـ2
به   ، با توجه سیمان  اتالف  درصد بابت 6  به اضافه  در مالت  عیار سیمان  ، بر اساس پرکننده  هاي و مالت  اندودکاري  ، در مالت مقدار سیمان 

 شود. می  اندودها محاسبه  ضخامت
 : سیمانی  با بلوك  بنایی  براي  سیمان .4ـ1ـ2
  کیلوگرم 175  ، به طور متوسط سیمانی  با بلوك  بنایی  در هر متر مکعب  چینی  بلوك  و مالت  سیمانی  هاي بلوك  ساخت  ، براي مقدار سیمان 

 شود. می  ، در نظر گرفته سیمان  اتالف  درصد بابت 6  به اضافه  سیمان
 : کاري و سرامیک  کاري ، کاشی پالك  با سنگ  کاري ، سنگ کف  فرش  هاي مالت  تهیه  براي  سیمان .5ـ1ـ2
شود.  می  ، محاسبه سیمان  اتالف  درصد بابت 6  به اضافه  در مالت  مصرفی  عیار سیمان  ، بر اساس یاد شده  کارهاي در مالت  سیمان  میزان 

 شود. یم  در نظر گرفتهمتر  سانتی 3به طور متوسط   یاد شده  کارهاي  براي  مصرفی  مالت ضخامت
  ، به ازاي درصد افت 6  به اضافه  کیلوگرم 25)،  گازي  (بتن  سبک  از بتن  ساخته  پیش  بتنی  با بلوك  چینی  بلوك  مالت  براي  سیمان .6ـ1ـ2

 شود. می  محاسبه  بنایی  مترمکعب هر
 ) ونانو تو  الشه  ، سنگ قلوه  ، سنگ و ماسه  شن  ، مخلوط ، ماسه (شن  سنگی  مصالح .2ـ2
ساخته ماشینی  هاي بتنی پیش از بتن سبک و جدول  ساخته هاي پیش (بجز بلوك بتنی  و محصوالت  بتن  انواع  هر متر مکعب  براي .1ـ2ـ2

  معادلو   ماسه  تن 65/0  با پوکه  سبک  بتن  هر مترمکعب  شود. براي می  محاسبه  و ماسه  شن  تن 2/2 ،) ساخته هاي بتنی پیش ، کفپوش پرسی
 باشد. براي تعیین فاصله حمل پوکه، محل تامین پوکه مالك می شود. می  در نظر گرفته  پوکه  بجاي  ماسه  تن 5/1

 
 

 

١۴۵  
 

 



  ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  تن 6/0،  سیمان  ماسه  با مالت  سفالی  و بلوك  ، ماشینی ، سیمانی آهکی  ، ماسه ، قزاقی فشاري  با آجرهاي  بنایی  هر متر مکعب  براي .2ـ2ـ2

 شود. می  اسبه، مح ماسه
شود و  می  ، محاسبه ماسه  تن 6/0دار و  ریشه سنگ  تن 84/1،  سیمان  ماسه  دار و مالت ریشه  هاي با سنگ  بنایی  هر متر مکعب  براي .3ـ2ـ2

 شود. دار منظور می ریشه  سنگ  تن 84/1  معادل  الشه  بلوکاژ با سنگدرناژ و   هر مترمکعب  براي
 85/1و یا با تارد،   آهک  ، یا ماسه پرکننده  و مالت  سیمان  ماسه  یا مالت  موزاییک  ، مالت یا قائم  اندود افقی  مکعب هر متر  براي .4ـ2ـ2

 شود. می  محاسبه  ماسه  تن
 شود. می  همحاسب  ماسه  تن 05/0،  کاري و سرامیک  ، کاشیکاري پالك  سنگ  با انواع  ، سنگکاري کف  فرش  هر متر مربع  براي .5ـ2ـ2
 شود. می  محاسبه  سنگی  مصالح  تن 2،  شده  کوبیده  و زیر اساس  ، اساس توونان  قشر تقویتی  هر متر مکعب  براي .6ـ2ـ2
هر   شود و براي می  محاسبه  ماسه  تن 6/0و   قلوه  سنگ  تن 2،  سیمان  ماسه  و مالت  قلوه  با سنگ  بنایی  هر متر مکعب  براي .7ـ2ـ2

 شود. می  در نظر گرفتهو یا الشه   قلوه  سنگ  تن 2  معادلیا الشه   قلوه  بلوکاژ با سنگدرناژ و   مکعبمتر
 شود. می  محاسبه  ماسه  تن 3/1)،  مربوط  و مالت  (خود بلوك  تو خالی  سیمانی  با بلوك  بنایی  هر متر مکعب  براي .8ـ2ـ2
 . شود آسفالت بابت حمل منظور می  تن 2/2معادل ،  شده  کوبیده  آسفالتی  بتن  هر متر مکعب  براي .9ـ2ـ2
 شود. می  محاسبه  بنایی  مالت  بابت  ماسه  تن 16/0،  سبک  از بتن  ساخته  پیش  بتنی  با بلوك  بنایی  هر متر مکعب  براي .10ـ2ـ2
 ) آالت  (آهن  فوالد مصرفی .3ـ2
شود،  می  مشخص  اجرایی  هاي و نقشه  فنی  مشخصات  بر اساس  که  و نهم  هفتم  هاي به فصل  مربوط  فوالد مصرفی  هر کیلوگرم  به  ازاي 

 شود. منظور می  حمل  بابت  کیلوگرم 05/1
به    نصب  براي  شود و سپس  ساخته  در کارخانه  فلزي  هاي سازه  و یا دستور کارفرما مقرر شود قطعات  ضوابط  طبق  که درصورتی .2-3-1

 3-2بند   با در نظر گرفتنشود)  می  با تایید کارفرما تعیین  کارخانه  (محل  به  کارخانه  تهیه  از محل  آالت آهن  حمل  شود، هزینه  حمل  گاهکار
 شود. می  زیر عمل  به  ترتیب  به  کارگاه  از کارخانه  شده  ساخته  فوالدي  قطعات  حمل  شود و براي می  پرداخت

 30  حمل  فاصله (حداقل 280101  ردیف  برابر بهاي 4  کیلومترمعادل 75  تا فاصله  و حمل  و باراندازي  بارگیري  هاي هزینه  جبران  براي 
  مربوط  هاي به ردیف 5/1  ضریب  با اعمال  بعدي  هاي ردیف  قیمت  کیلومتر طبق 75بر  مازاد  فواصل  شود) و براي می  کیلومتر درنظرگرفته

 شود. می  پرداخت و  محاسبه
 ساخته: هاي بتنی پیش و کفپوش  هاي بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و جدول  سبک  و بتنی  سفالی  آجر و بلوك .4ـ2
  حمل  براي  تن 25/1،  و ماشینی  ، سیمانی آهکی  ، ماسه ، قزاقی فشاري  با آجرهاي  و نماچینی  یا نماسازي  بنایی  هر متر مکعب  براي .1ـ4ـ2

 شود. آجر منظور می
منظور   بلوك  حمل  براي  تن 7/0سبک،   از بتن  ساخته  پیش  بتنی  ) و بلوك اي (تیغه  سفالی  با بلوك  بنایی  هر متر مکعب  براي .2ـ4ـ2

 شود. می
 شود. می منظور  بلوك  حمل  براي  تن 4/0اجرا شود،   سفالی  هاي با بلوك  که  سبک  سقف  هر متر مکعب  براي .3ـ4ـ2
هاي حمل سیمان پاکتی پرداخت  ساخته از ردیف هاي بتنی پیش کفپوش  ساخته ماشینی پرسی و  هاي بتنی پیش هزینه حمل جدول .4ـ4ـ2

 .شود می
 شود. می  زیر تعیین  ، به  شرح حمل  هزینه  پرداخت  ، براي سیمان  مبدا حمل  .3
  حالت  . در این است  مربوط  کارخانه  ، محل شود،  مبدا حمل  خریداري  داخلی  هاي رخانهاز کابه طور مستقیم   سیمان  که  در صورتی .1ـ3

 کارفرما برسد.  مشاور و تصویب  خرید باید قبالً به تایید مهندس  محل
  (که  داخلی  سیمان  کارخانه  نزدیکترین  ، محل نشود،  مبدا حمل  خریداري  داخلی  هاي از کارخانهبه طور مستقیم   سیمان  که در صورتی .2ـ3

 کند)، خواهد بود. خرید تولید می  مورد نظر را در زمان  سیمان
 
 

 

١۴۶  
 

 



  ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 شود. می  زیر تعیین  به شرح  حمل  هزینۀ  پرداخت  ، براي فوالد  مبدأ حمل .4
تولید کنندگان خرید از   براي  حمل شود، مبدأخریداري  بورس کاالیا   داخلی  تولید کنندگاناز به طور مستقیم ، فوالد  که  در صورتی .1ـ4

  باید قبالً به تأیید مهندس  خرید یا تحویل  محل  حالت  خواهد بود. در این  تحویل  محل بورس کاال،  خریدهاي  و براي  تولید  محل  داخلی
 کارفرما برسد.  مشاور و تصویب

نزدیکترین محل تولید فوالد   نشود، مبدأ حمل  خریداري بورس کاالیا   داخلیتولید کنندگان از به طور مستقیم فوالد   که  در صورتی .2ـ4
 شوند.  هاي نورد نیز جزو تولیدکنندگان فوالد محسوب می کند. کارخانه به کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می

کیلومتر در واحد ردیف مربوط  30صب، تا حمل مصالح و قطعات فوالدي سرد نورد شده گالوانیزه از محل کارخانه تا محل ن .3ـ4
درصد قابل  30آالت و سیمان پاکتی به اضافه  بینی شده است. بابت حمل بیش از مقدار فوق، از ردیف نظیر مربوط به حمل آهن پیش

الت محل خرید مصالح و قطعات فوالدي سرد نورد شده گالوانیزه محل کارخانه تولید کننده است. در این ح  حملپرداخت است. مبدا 
 کارفرما برسد.  مشاور و تصویب  تایید مهندسباید قبال  به  

  تایید مهندس باید به  ساخته، هاي بتنی پیش کفپوش  هاي بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و ، جدولآجر ، سنگی  خرید مصالح  محل .5
 . ها است خرید) آن  (محل  تحویل  ، محل حمل  هزینه  تپرداخ  براي  یاد شده  مصالح  کارفرما برسد.  مبدا حمل  مشاور و تصویب

  و سیمان  آالت آهن  حمل  هاي ردیف  کیلومتر باشد، طبق 450مقصد) تا   -( مبدا   حمل  مسافت  که  در صورتی  فله  سیمان  حمل  بهاي .6
  ، با اعمال پاکتی  و سیمان  آالت آهن  حمل  هاي ردیف  کیلومتر باشد، بر اساس 450بیشتر از   حمل  شود و اگر مسافت می  پرداخت  پاکتی

 شود. می  کیلومتر پرداخت 30از کسر   پس ،مسیر  طول  تمامهاي مربوط، براي  به قیمت ردیف 50/1  ضریب
  در دفترچه  که  هایی اه. در مورد ر است شهرسازيو   راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرین  طبق  راه  نزدیکترین  حمل  مسافت  تعیین  مبناي .7

 شود. می  ها تعیین آن  مشاور مسافت  نظر مهندس  طبق  فاصله  کوتاهترین  ، با در نظر گرفتن است  نشده  ها تعیین آن  براي  مسافتی  یاد شده
 شود. می  درصد، پرداخت 30  فهاضا  به  فصل  این  هاي ردیف  شود، بهاي  انجام  و شنی  خاکی  هاي در راه  مصالح  حمل  که  در صورتی .8
آب و فاضالب و مخازن  يها خانه هیتصف يندیفرآ يواحدها يبند آزمون آب ایکردن  یشستشو و ضدعفون يحمل آب فقط برا نهی. هز9

 مانیپ و مدارك مهندس مشاور در اسناد دییآب مناسب با تا نیمحل تام نیتر کی. الزم است فاصله حمل از نزدردیگ یآب، تعلق م رهیذخ
تا محل مصرف قابل  نیاز محل تام لومتریک 50از  شیو ب لومتریک 2مسافت کمتر از  يمنظور برا نیامحاسبه و منظور شود. حمل آب به 

 .ستیپرداخت ن
هاي مربوط به بارگیري، حمل، تخلیه و عوارض متعلقه لحاظ گردیده است و مبلغ دیگري  هاي حمل دریایی، تمامی هزینه . در ردیف10

 اي) قابل پرداخت نیست. (از جمله ضریب منطقه
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  ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 ١٣٩۶ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر  -تن  ١,١۵٠  
 ٣٠حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر

 کیلومتر. ٧۵کیلومتر تا فاصله 
٢٨٠١٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٧٧۵  
 ٧۵حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ١۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٨٠١٠٢ 

 کیلومتر  -تن  ۴٩٠  
 ١۵٠پاکتی، نسبت به مازاد برحمل آهن آالت و سیمان 

 کیلومتر. ٣٠٠کیلومتر تا فاصله 
٢٨٠١٠٣ 

 کیلومتر  -تن  ۴٠٠  
 ٣٠٠حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ۴۵٠کیلومتر تا فاصله
٢٨٠١٠۴ 

 کیلومتر  -تن  ٣۴۵  
 ۴۵٠حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر

 کیلومتر. ٧۵٠کیلومتر تا فاصله 
٢٨٠١٠۵ 

 کیلومتر  -تن  ٢٨۵  
 ٧۵٠حمل آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر

 کیلومتر.
٢٨٠١٠۶ 

 کیلومتر  -تن  ١,١٩٠  
کیلومتر تا  ٣٠حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ٧۵فاصله 
٢٨٠٢٠١ 

 کیلومتر  -تن  ٨٠٠  
کیلومتر تا  ٧۵مازاد بر حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به 

 کیلومتر. ١۵٠فاصله 
٢٨٠٢٠٢ 

 کیلومتر  -تن  ۵٠۵  
کیلومتر  ١۵٠حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ٣٠٠تا فاصله 
٢٨٠٢٠٣ 

 کیلومتر  -تن  ۴١۵  
کیلومتر  ٣٠٠حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ۴۵٠تا فاصله 
٢٨٠٢٠۴ 

 کیلومتر  -تن  ٣۵۵  
کیلومتر  ۴۵٠حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر 

 کیلومتر. ٧۵٠تا فاصله 
٢٨٠٢٠۵ 

 ٢٨٠٢٠۶ کیلومتر. ٧۵٠حمل آجر و مصالح سنگی نسبت به مازاد بر کیلومتر  -تن  ٢٩۵  

 کیلومتر  -تن  ١,٩٠٠  
 ٧۵کیلو متر تا فاصله  ٣٠حمل آسفالت نسبت به مازاد

 کیلومتر.
٢٨٠٣٠١ 

  ۴,۶٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

 کیلومتر. ۵٠کیلومتر تا فاصله  ٢حمل آب نسبت به مازاد 
٢٨٠۴٠١ 

  ٨,١٠٠ 
مایل  -تن 

 دریایی
حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آالت و سیمان پاکتی 

 مایل دریایی. ١٠تا فاصله 
٢٨٠۵٠١ 

  ٣,٧۵٠ 
مایل  -تن 

 دریایی
آهن آالت و سیمان پاکتی  حمل دریایی مصالح سنگی، قیر،

 مایل دریایی. ٣٠مایل تا فاصله  ١٠مازاد بر 
٢٨٠۵٠٢ 
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  ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 ١٣٩۶ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ٢,٧۵٠ 
مایل  -تن 

 دریایی
حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آالت و سیمان پاکتی 

 مایل دریایی. ۶٠مایل تا فاصله  ٣٠مازاد بر 
٢٨٠۵٠٣ 

  ٢,۴٠٠ 
مایل  -تن 

 دریایی
آالت و سیمان پاکتی  حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن

 مایل دریایی. ٩٠مایل تا فاصله  ۶٠مازاد بر 
٢٨٠۵٠۴ 

  ٢,٢٠٠ 
مایل  -تن 

 دریایی
حمل دریایی مصالح سنگی، قیر، آهن آالت و سیمان پاکتی 

 مایل دریایی. ١۵٠مایل تا فاصله  ٩٠مازاد بر 
٢٨٠۵٠۵ 
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  دستمزدی  کارهای.  و نهم  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  دستمزدی  . کارهای و نهم  بیست  فصل

 
  مقدمه

 : که  است  شده  بینی پیش  کارهایی  ، برايموضوع این فصل  دستمزدي  کارهاي .1
، مورد نظر  دستمزدي  کارهايشرح ردیف و بهاي واحد برآورد،   تهیه  شود. هنگام می  تهیهکارفرما و به هزینه   ها توسط آن  مصالح .1-1

دستورالعمل  1-2بند   مطابقاندازي، به صورت ستاره دار  هاي الزم، نصب و راه شامل  بارگیري، حمل و باراندازي در کارگاه، جابجایی
 د.شو می  درج  فصلاین و در   تهیهکاربرد، 

 ییجابجا نیو همچن یآب، کلر، شستشو و ضدعفون نیبه تام ازیآب، ن رهیآب و فاضالب و مخازن ذخ يها خانه هیتصف . پس از احداث2
 فصل ارائه شده است. نیموارد در ا نیا متی. قباشد یمختلف م يشده در واحدها رهیآب ذخ

هاي آب و فاضالب، فقط حجم آب پمپاژ  خانه مربوط به پمپاژ آب به طور مستقیم بین واحدهاي فرآیندي تصفیه 290401. ردیف 2-1
گیرد و  بندي الزم است، با دستور کار مهندس مشاور، مورد محاسبه و پرداخت قرار می اي که براي شستشو و ضدعفونی یا آزمون آب شده

 گردد. اي محاسبه و منظور نمی بابت پمپاژ مجدد آب در یک واحد فرآیندي هزینه

 
 

 

١۵٠  
 

 



  دستمزدی  . کارهای و نهم  بیست  فصل
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٩,١٣٠

تهیه آب برای شستشو و ضدعفونی کردن یا آزمون 
های آب و  خانه بندی واحدهای فرآیندی تصفیه آب

 فاضالب.

٢٩٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ١١٠,٠٠٠

تهیه پودر کلر برای شستشو و ضدعفونی کردن تصفیه 
های آب و فاضالب و مخازن ذخیره آب مطابق  خانه

 مشخصات فنی.

٢٩٠٢٠١ 

 مترمربع ٢,٨٠٠  
عملیات شستشو و ضدعفونی کردن سطوح بتنی در تماس 

 اعم از کف، دیوار، ستون و سقف.با آب 
٢٩٠٣٠١ 

  
 مترمکعب ١,٠٣٠

های آب و  خانه پمپاژ آب بین واحدهای فرآیندی تصفیه
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 کار پای  . مصالح١  پیوست

 
  مقدمه

  به  برنامه  با توجهدر کار نصب شود  ، مورد نیاز باشد و پیمان  موضوع  اجراي  براي  شود که می  اطالق  کار، به مصالحی پاي  . مصالح1
یا   گیري اندازه  قابل  انبار شود که  به شکلی  به طور مرتب  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی  مشخصات  کار، طبق  اجراي  زمانبندي
، با حضور  است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ ، نوع در آن  ورود که  جلسه  ، باید صورت به کارگاه  ورود مصالح  باشد. هنگام  شمارش
 د.شو  مشاور تنظیم  مهندس

  مصالح  و باراندازي  مربوط  هاي فصل  هاي در ردیف  شده  بینی پیش  تا فاصله  ، حمل بارگیري  ، هزینه ضمیمه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت .2
در   شده  بینی موارد پیش  ، به استثناي مازاد مصالح  حمل  براي  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده  ، در نظر گرفته منظم  به صورت  در کارگاه

 شود. نمی  ها، انجام فصل  مقدمه
  درصد بهاي 70پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت  شود و براي می  گیري کار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت  صورت  تهیه  . هنگام3

ضریب   شوند)، با احتساب مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی  (براي 7/0بدون اعمال ضریب   حمل  کار و هزینه پاي  مصالح
 شود. ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي ضریبو   باالسري  ضریب اي، منطقه

  ها را از محوطه آن  کردن  خارج  و پیمانکار حق  به کارفرماست  ، متعلق وضعیت  در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  . تمام4
  وضعیت  از صورت  از کسر آن  ، پس صورت  در این  باشد. که  نداشته  ، ضرورتی پیمان  موضوع  اجراي  براي  که  ندارد، مگر مصالحی  کارگاه

  خارج  ها را از کارگاه کارفرما، آن  مشاور و موافقت  تواند با پیشنهاد مهندس باشد)، پیمانکار می  منظور شده  وضعیت  در صورت  ( چنانچه
 د.کن
در   که  مناسبی  ها را در محل و پیمانکار باید آن  پیمانکار است  ، به عهده پیمان  کار، در مدت پاي  مصالح  و نگهداري  حفظ  ولیتو. مس5

 باشد، انبار کند.  مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل  مقابل
  در نظرگرفته  موقت  هاي وضعیت  کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  اسبهمح  کار، تنها براي پاي  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح  . نرخ6

 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  ، و قابل است  شده
  کار منظور شود. مصالح پاي  مصالح  نوع  ، نباید هیچ قطعی  وضعیت  ، و صورت موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت صورت  . در آخرین7

 شود.  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط به پیمانکار است  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که  مصرف مازاد بر
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 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال) بهای

 ۴١٠٢٠٢ ماسه شسته. مترمکعب ۵٠٠,٢۶٧  

 ۴١٠٢٠٣ شن شسته. مترمکعب ۵٠٠,١٨٩  

 ۴١٠٢٠۴ سنگ قلوه. مترمکعب ۵٠٠,١۵١  

 ۴١٠٢٠۵ مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای. مترمکعب ۵٠٠,١۵٧  

 ۴١٠٢٠۶ از مصالح رودخانه ای.مصالح اساس شکسته  مترمکعب ٢٠٠,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠١ سنگ الشه. مترمکعب ٠٠٠,٢٨۵  

 ۴١٠٣٠٢ سنگ الشه قواره شده موزاییکی. مترمکعب ٣٠٨,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٣ سنگ الشه قواره شده موزاییکی درز شده. مترمکعب ٣٠٨,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠۵ سنگ بادبر. مترمربع ٢٩۵,۵٠٠  

 ۴١٠٣٠۶ ریشه دار.انواع سنگ دوتیشه  مترمربع ٠٠٠,١۶۶  

 ۴١٠۴٠١ متر. سانتی ٢ضخامت  انواع سنگ پالک تراورتن سفید به  مترمربع ۵٠٠,٩۶٠  

 ۴١٠۴٠٢ متر. سانتی ٢ضخامت  انواع سنگ پالک تراورتن رنگی به  مترمربع ۵٠٠,۵٩٧  

 ۴١٠۴٠٣ متر. سانتی ٢ضخامت  انواع سنگ پالک الشتر به مترمربع ٢٨٠,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠۴ متر. سانتی ٢ضخامت  انواع سنگ پالک سیاه به مترمربع ۴۶٠,٠٠٠  

 ۴١٠۴٠۵ متر. سانتی ٢ضخامت  انواع سنگ پالک مرمریت به مترمربع ٣۶۶,۵٠٠  

 ۴١٠۴٠۶ متر. سانتی ٢ضخامت  انواع سنگ پالک چینی به مترمربع ۵٠٠,۴۶١  

 ۴١٠۴٠٧ متر. سانتی ٢ضخامت  انواع سنگ الشه تراورتن به تن ۵٠٠,٨۴٨  

 ۴١٠۴٠٨ متر. سانتی ٢ضخامت  انواع سنگ قرنیز به مترطول ۴١,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠١ سیمان پرتلند پاکتی. تن ٠٠٠,١,٢۴۴  

 ۴١٠۵٠٢ سیمان پرتلند فله. تن ١,٠٩٠,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠٨ سیمان سفید پاکتی. تن ٠٠٠,۴٠۶,٢  

 ۴١٠۶٠١ گچ پاکتی. تن ۶٠۵,۵٠٠  

 ۴١٠۶٠٢ گچ فله. تن ٠٠٠,۴۶۵  

 ۴١٠۶٠٣ کلوخه آهک زنده. تن ٧٠٠,٠٠٠  

 ۴١٠٧٠١ آجر فشاری. قالب ١,٣۵٠  

 ۴١٠٧٠٢ انواع آجر ماشینی سوراخدار. قالب ١,٢٨٠  

 ۴١٠٧٠٣ انواع آجر قزاقی. قالب ۴١٠,٣  

 ۴١٠٨٠١ انواع بلوک سفال (آجر تیغه). قالب ۶۴٠,٢  

 ۴١٠٨٠٢ انواع بلوک سفال (سقفی). قالب ۶٠٠,١٢  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال) بهای

 ۴١٠٨٠٣ انواع بلوک سیمانی دیواری. قالب ۵٠٠,١١  

 ۴١٠٨٠۴ انواع بلوک سیمانی سقفی. قالب ٩,٢٣٠  

 ۴١٠٩٠١ انواع تیرآهن. کیلوگرم ۴٠٠,١٨  

 ۴١٠٩٠٢ انواع تیرآهن بال پهن. کیلوگرم ٨٠٠,٢۵  

 ۴١٠٩٠٣ انواع ناودانی. کیلوگرم ۶٠٠,١٨  

 ۴١٠٩٠۴ انواع نبشی. کیلوگرم ٩٠٠,١۶  

 ۴١٠٩٠۵ انواع سپری. کیلوگرم ۶٠٠,١٨  

 ۴١٠٩٠۶ انواع قوطی. کیلوگرم ٢٢,٢٠٠  

 ۴١٠٩٠٧ انواع تسمه. کیلوگرم ٢١,٠٠٠  

 ۴١٠٩٠٨ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ٢١,٠٠٠  

 ۴١١٠٠١ انواع میلگرد ساده. کیلوگرم ١٨,٠٠٠  

 ۴١١٠٠٢ انواع میلگردآجدار. کیلوگرم ١۴,۴٠٠  

 ۴١١٠٠٣ انواع شبکه جوشی فوالدی. کیلوگرم ٢٠٠,٢۴  

 ۴١١٠٠۴ انواع کابل فوالدی (برای پیش تنیدگی). کیلوگرم ٣١,٠٠٠  

 ۴١١١٠١ و پروفیل چهارچوب. Zانواع پروفیلهای توخالی، پروفیل  کیلوگرم ۴٠٠,٢٢  

 ۴١١٢٠٢ انواع ورقهای گالوانیزه. کیلوگرم ٣١,٣٠٠  

 ۴١١٣٠٣ انواع توری سیمی. کیلوگرم ١٩,٠٠٠  

 ۴١١٣٠۴ انواع رابیتس. مترمربع ٣٢,٣٠٠  

 ۴١١۴٠۵ انواع پروفیل آلومینیومی. کیلوگرم ٠٠٠,٨۴  

 ۴١١۴٠۶ انواع ورق آلومینیومی. کیلوگرم ۴٠٠,٩٣  

 ۴١١۴٠٧ انواع در و پنجره آلومینیومی. کیلوگرم ۵٠٠,١١٨  

 ۴١١۶٠١ انواع موزاییک سیمانی ساده. مترمربع ۴٠٠,٧٨  

 ۴١١۶٠٢ انواع موزاییک ایرانی. مترمربع ٩٩,٣٠٠  

 ۴١١۶٠٣ انواع موزاییک فرنگی. مترمربع   

 ۴١١٧٠١ های پیش ساخته رطوبتی. انواع عایق مترمربع ۵۶,۶٠٠  

 ۴١١٨٠١ انواع کاشی دیواری. مترمربع ۵٠٠,١٢١  

 ۴١١٨٠٢ انواع کاشی کفی (سرامیک). مترمربع ١٢٣,٠٠٠  

 ۴١١٩٠١ تراورس خارجی. مترمکعب ١٠٨,٠٠٠,١۴  

 ۴١١٩٠٢ تخته نراد خارجی. مترمکعب ١٣,١٠٨,٠٠٠  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار کل (ریال) بهای

 ۴١٢٠٠١ تراورس ایرانی. مترمکعب ٨,٨٠٨,٠٠٠  

 ۴١٢٠٠٢ تخته و الوار ایرانی. مترمکعب ٧,١٠٨,٠٠٠  

 ۴١٢١٠١ انواع فیبر. مترمکعب ١٢,١٠٨,٠٠٠  

 ۴١٢٢٠١ انواع نئوپان. مترمکعب ٠٠٠,٠٨۵,۶  

 ۴١٢٣٠١ انواع تخته سه الیی ایرانی. مترمکعب ۴٠,١٠٨,٠٠٠  

 ۴١٢۴٠١ انواع قیر. کیلوگرم ١١,٧٠٠  

 ۴١٢۵٠١ انواع درچوبی پیش ساخته. مترمربع ٠٠٠,٣٣۶  

 ۴١٢۵٠٢ انواع چهارچوب چوبی. مترطول ١۶٩,٠٠٠  

 ۴١٢۶٠١ انواع کف پوش پالستیکی. مترمربع ٠٠٠,٢٠۵  

 ۴١٢٧٠١ انواع کف پوش الستیکی. مترمربع ٠٠٠,٢٧۶  

 ۴١٢٨٠١ انواع پوکه. مترمکعب ١٨٨,٠٠٠  

 ۴١٢٩٠١ انواع چتایی. مترمربع ٢١,٩٠٠  

 ۴١٣٠٠٢ متر. میلی ۴ضخامت  انواع شیشه به مترمربع ۵٠٠,١٢٠  

 ۴١٣٠٠٣ متر و بیشتر. میلی ۶ضخامت  انواع شیشه به مترمربع ۵٠٠,١٨٠  

 ۴١٣١٠١ رنگ روغنی.انواع  کیلوگرم ٠٠٠,١٠۴  

 ۴١٣١٠٢ انواع رنگ پالستیک. کیلوگرم ۶٠٠,۵٨  
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  طبقات  . ضریب٢  پیوست

 

  ، و چنانچه است  شده  در نظر گرفته  و زیر همکف  همکف  کار در طبقه  انجام  بها، براي  فهرست  در این  شده  درج  هاي قیمت :طبقات  . ضریب1
از   ناشی  مصالح  و افت  یاد شده  به  طبقات  مصالح  حمل  هزینه  شود، بابت  انجام  زیر همکف  تر از طبقه و پایین  باالتر از همکف  کار در طبقات

 شود. ، منظور می عملیات  اجراي  و در برآورد هزینه  زیر تعیین  به شرح  طبقات  کار، ضریب  اجراي  سختی  و همچنین  طبقاتبه   آن  حمل
باالتر از   طبقه  اولین  زیربناي  و سطح  شده  تعیین  مصوب  هاي نقشه  ، به طور مجزا بر اساس همکف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زیر بناي  سطح .1ـ1

،  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  سومین  زیربناي  ، سطح2  ، در ضریب همکف  باالتر از طبقه  طبقه  دومین  زیربناي  ، سطح1  ، در ضریب همکف  طبقه
 شود. می  ، ضربn  ، در ضریب همکف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زیربناي  ، سطح ترتیب  همین  و به 3  در ضریب

  طبقه  اولین  زیربناي  و سطح  شده  تعیین  مصوب  هاي نقشه  ، به طور مجزا بر اساس زیر همکف  تر از طبقه پایین  هر طبقه  نايزیرب  سطح .2ـ1
  طبقه  سومین  زیربناي  ، سطح2  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه پایین  طبقه  دومین  زیربناي  ، سطح1  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه  پایین
  ، ضربm  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه پایین  ام m  طبقه  زیربناي  ، سطح ترتیب  همین  و به 3  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه پایین

 شود. می

به   کار مربوط  اقالم  (به استثناي  هر ساختمان  براي  به طور جداگانه  که  است  آید، ضریبی می  زیر به دست  از رابطه  که )P(  طبقات  ضریب. 3ـ1

 شود. می  ، اعمال مربوط  کار ساختمان  اقالم  و به  تمام   ) محاسبه سازي  محوطه

ر کند و این تغییرات به اجرا در آید فرمول مربوط یکبار دیگر بـر اسـاس   ها تغیی چنانچه در حین اجراي کار تعداد طبقات و مساحت آن. 1-4

بینی  بیش pشود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضریب  ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می
آورد محاسـبه شـود ولـی در حـین اجـراي کـار و تغییـر نقشـه،         در بر pاي باشد که نباید ضریب   هاي اجرایی به گونه شده باشد. چنانچه نقشه

 شود. ها اعمال می را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیت pاستحقاق دریافت ضریب 
 

 

 

 0Fهمکف =   زیربناي  سطح 
 1F =  همکف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زیربناي  سطح 
 2F=   همکف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زیربناي  سطح 
 3F=   همکف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زیربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Fn=   همکف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زیربناي  سطح 
 0B=   زیر همکف  طبقه  زیربناي  سطح 

 1B=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  اول  طبقه  زیربناي  سطح 
 2B=   ر همکفزی  تر از طبقه پایین  دوم  طبقه  زیربناي  سطح 
 3B=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  سوم  طبقه  زیربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Bm=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  ام m  طبقه  زیربناي  سطح 
 

 S=   زیرهمکف  تر از طبقه پایین  طبقات تمام و  باالتر از همکف  طبقات  ، تمام زیر همکف ، طبقه همکف  طبقه  زیربناي  سطح  ، با احتساب ساختمان  زیربناي  کل  سطح
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  اصلی  همکف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همکف  از یک  بیش  ساختمان  باشد که  طوري  زمین  وضعیت  که  ) در صورتی1  تبصره

 گیرد. قرار می  طبقات  ضریب  محاسبه  ، مالك شده  مشخص  اولیه  هاي در نقشه  که
  از ساختمان  در خارج  که  و برقی  مکانیکی  یا تاسیسات  ساختمانی  عملیات  از تمام  است  ، عبارت سازي  محوطه  ) منظور از کارهاي2  تبصره
 شود.  انجام

به   ساختمان  کار همان  اقالم  شود، به تمام می  تعیین  مشمول  هاي از ساختمان  هر یک  براي  به طور جداگانه  که  طبقات  ) ضریب3  تبصره
 شود. ر میمنظو  وضعیت  صورت  گیرد و از اولین می  کار، تعلق پاي  مصالح  استثناي
و   باشد، حذف 5بعد از ممیز کمتر از   پنجم  رقم  شود، چنانچه می  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ) ضریب4  تبصره

 شود. می  بعد از ممیز اضافه  چهارم  واحد به  رقم  و یا بیشتر باشد، یک 5اگر 
  باالتر از طبقه  طبقه  و یازده  زیر همکف  تر از طبقه پایین  طبقه  سه  داراي  زیر، که  مشخصات با  ساختمان  یک  براي  طبقات  : ضریب مثال

 شود. می  زیر محاسبه  ، به  شرح است  همکف
 . متر مربع 1200، جمعاً  متر مربع 400  ، هر طبقه زیر همکف  تر از طبقه پایین  طبقه  سه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 0B(  =400(  زیر همکف  طبقه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 0F(  =600(  همکف  طبقه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 5000، جمعاً  متر مربع 500  ، هر طبقه همکف  باالتر از طبقه  طبقه  تا دهمین  اولین  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 400=   یازدهم  طبقه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 7600، جمعاً S(  =1200  +400  +600  +5000  +400(زیربنا،   کل  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                                                                                                  

1/04510/045121
7600100

343001 =+=
×

+=p
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  کار، به  شرح  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه  به  ، به  طور کلی باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات مالی و  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل مرکزيدفتر   انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام  کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  مرکزي دفتر  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق بآ  هزینه .7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  هزینه .10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1
 ها. ، و مانند آن در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي هزینهو   یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1
 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه هزینه .17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي ینههز .1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  به وجوه  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  هزینه .2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  که ها، نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزینه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزینه .3ـ2ـ2
 . مالیات  هزینه .3ـ2
 . کارآموزي  صندوق  هزینه .4ـ2
 سود پیمانکار. .5ـ2
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 : موارد زیر است  شامل  ، که کارگاهمستمر   هاي هزینه .6ـ2
  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ6ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  دنتجهیز و برچی  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  هزینه .2ـ6ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه  به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  هزینه .3ـ6ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه .4ـ6ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  هزینه .5ـ6ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  هزینه .6ـ6ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي هزینه .7ـ6ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه .8ـ6ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  هزینه .9ـ6ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  هزینه .10ـ6ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي هزینه .7ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي هزینه .1ـ7ـ2
 ر.در حد نیاز کا ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  هزینه .2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  هزینه .3ـ7ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي هزینه .4ـ7ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي هزینه .5ـ7ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  به امور تحویل  مربوط  هاي هزینه .6ـ7ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه )1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،رفرماکا  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي در طرح )2 توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  دستگاههاي  )، توسط مشمول  پیمانهاي  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست

 
، باید  هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهاي  ، از این است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  ، به صورت دستورالعمل  این
 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب  به
 
  . تعاریف1 
  دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  صورت باید به  که  است  ها و تدارکاتی ، اقدام از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1

 ، میسر شود.  پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
د گیرند، مانن قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی پشتیبانی  هاي . ساختمان2ـ1

  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  هاي کارگاه  ، شامل سر پوشیده  هاي کارگاه
  محل  پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  ،انبارهاي آالت ماشین  سرپوشیده  هاي ، تعمیرگاه و مانند آن  ساخته پیش

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق  ترانسفورماتورها و مولدهاي
قرار گیرد،   ها، مورد استفاده به آن  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی عمومی  هاي . ساختمان3ـ1

،  ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري ونیمسک  هاي ، مهمانسرا، ساختمان مانند دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده  هاي پارکینگ

و   آب  هدایت  هاي ، ایجاد خاکریز و کانال و فاضالب  سطحی  هاي آب  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1
  ، تامین روباز، حصارکشی  هاي ، پارکینگ ورزشی  هاي روباز، زمین  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  ظتحفا  دیگر براي  تمهیدات
 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه  روشنایی

  کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1
  پیمان  خصوصی  ، در شرایط پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  کارفرما تامین

 شود. می  تعیین
و   مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  به طرح  با توجه  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل . انبار کارگاه6ـ1

 شود. می  ها استفاده ، از آن مربوط  هاي دستورالعمل  با رعایت  تجهیزات
 کند.  متصل  موجود کشور را به کارگاه  هاي از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه .1-7
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  به محل  دستیابی  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي . راه8ـ1 
  یا با واسطه  را، به طور مستقیم  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  هایی ، راه ارتباطی  هاي . راه9ـ1

 کنند. می  متصل  عملیات  اجراي  ه محلدیگر، ب  هاي راه
  عملیات  انجام  شد، اما به علت می  از مسیر موجود انجام "قبال  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه10ـ1

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان  موضوع
 یا   احداث  ، به روش آالت و ماشین  ها، تاسیسات ساختمان  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  ايه ردیف  در شرح  . منظور از تامین11ـ1

  برداري  بهره و  نگهداري  به  مربوط  هاي و اقدام  اجاره یا  خریدخدمت  ، به صورت موجود درمحل  از امکانات ها آن  یا دراختیار گرفتن  کارگاه
 . باشد ا میه از آن

و دیگر   آالت ، ماشین ، تجهیزات مصالح  کردن  ، خارج موقت  هاي و ساختمان  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن12ـ1
نظر   قکارفرما، طب  تحویلی  هاي ها و محل زمین  برگرداندن  اول  به شکل  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات

 . کارفرماست
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 برآورد  تهیه  . روش2
،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نیاز هر کار و همچنین  به شرایط  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس1ـ2

 تجهیز و   در فهرست  شده  بینی پیش  هاي ردیف  را طبق  مربوط   هاي ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي   روش   ترین اقتصادي
برآورد   مقطوع  به  صورت  باالسري  هاي هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجراي  محل  هاي قیمت  بر حسب  ، پیوست   این   کارگاه   برچیدن

را در اسناد   باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات  کند و چنانچه  درج مورد نظر،   هاي و در برابر ردیف  کرده
، به  و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  هایی ساختمان  کند. براي  بینی  ، پیش و پیمان  مناقصه
  هاي ها، مانند قاب ساختمان  ساخته  پیش  ها و قطعات ، مانند کاروان ساخته پیش  يها شود. در مورد ساختمان ها منظور می برآورد آن  عنوان
  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  ها، در طول آن  گذاري و سرمایه  ، استهالك و نصب  حمل  ، هزینه فلزي

  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  بهاي فهرست  شتهاز چند ر  که  هایی شود. در پیمان ، منظور می کارگاه
 شود. می  کار تهیه  کل
  دوره  و براي  موقت  شود، به صورت منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  هایی و راه  ها، تاسیسات . ساختمان2ـ2

  در طرح  که  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات  به اجراي  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  شود. به منظور تقلیل می  اجرا در نظر گرفته
شود و   استفاده  تجهیز کارگاه  به عنوان  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره  دوره  براي

و در   محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهاي  هاي از فهرست  ها با استفاده آن  هزینه  حالت  شود. در این  درج  پیمان  در اسناد و مدارك  موضوع  نای
،  مسکونی  هاي ساختمان  یا تامین  کارگاه  هاي و راه  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  شود. چنانچه کار منظور می  اجراي  برآورد هزینه

  شود استفاده می  بینی  پیش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  یا سایر موارد، از تاسیسات  و عمومی  ، پشتیبانی اداري
در تجهیز   یاد شده  ایجاد تاسیسات  براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي فصل  هاي ها در ردیف آن  هزینه  به اینکه  شود، با توجه

 شود. منظور نمی  کارگاه  و برچیدن
هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با  هایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان تبصره) در پیمان

 شود. ار توافق میتوجه به میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانک
،  آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه3ـ2

  اجرا الزم  دوره  ،براي کشی و کابل  یکش ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق
 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی

  نصب  ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  را به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2
و   انشعاب  هاي (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  علقاتترانسفورماتور و مت

شود و  می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  ، به طور مشخص زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  و سایر کارهاي  برق  اشتراك
کارفرما نباشد،   به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  ناز ای  اي هزینه
 .دشو می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  برآورد و پس  آن  هزینه

از   استفاده  بگیرد، در حالت  را به عهده  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  کارفرما در نظر دارد تامین  که  در صورتی .5ـ2
  آب  و انشعاب  اكاشتر  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب  عـمومی  شبکه

، در اسناد  زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  مشابه  و سایر کارهاي
  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  چهشود. چنان منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان  ومدارك

تجهیز و   هاي کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  ، به عهده آب  چاه  یا احداث  کارگاه
 شود. ، منظور می کارگاه  برچیدن
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  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  ه راهاجرا نیاز ب  در دوره  به کارگاه  دسترسی  براي  . چنانچه6ـ2

در   بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  به عهده  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارك  بر اساس  که  شود. در صورتی  بینی پیش
از   با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  به عهده  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف

  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  و به صورت  محاسبه  آهن و بان فرودگاه راه، راه  رشته  واحد پایه  بهاي فهرست
 شود. می
باشد   کارفرما در نظر داشته  ، چنانچه کارفرماست  به عهده  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  یعموم  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2

  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی  تمام
 ، منظور کند. کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي را جزو برآورد هزینه  آن  ارهاج  و هزینه  کرده  بینی

  تسهیالت  ، هر نوع کارفرماست  به عهده  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  . به  استثناي8ـ2
 کند.  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط در  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري

  هاي واحد ردیف  ، در بهاي ساخته پیش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري مانند تاسیسات  هایی تجهیز کارگاه  . هزینه9ـ2
 شود. منظور نمی  اي ، هزینه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف،  بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل

و از   است  شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  هاي ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  هاي تجهیز تعمیرگاه  . هزینه10ـ2
 شود. نظور نمیم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت  این

  اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي ها در فصل واحد ردیف  کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه11ـ2
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف

  الزم  که  . در کارهایی است  شده  بینی پیش  ) مستمر کارگاه  هاي (هزینه  باالسري  هزینه، در  پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه12ـ2
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه  است

 شود. منظور می
از غذا، در   کننده  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2

، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي شود و جزو هزینه برآورد می  به طور مقطوع  آن  شود. و هزینه می  تعیین  پیمان  خصوصی  شرایط
 شود. می
کار مجاز   اجراي  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی ش. پی14ـ2

 . نیست
، بر  حرافیان  هاي به راه  مربوط  عملیات  شود. حجم منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  هاي راه  . هزینه15ـ2

 شود. بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده  ، محاسبه آهن و بان فرودگاه راه، راه  رشته  پایه  بهاي فهرست  اساس
،  شده  درج  مناقصه ، در اسناد مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  هاي ساختمان  و مشخصات  . نـقشه16ـ2

 شود. برآورد می  مقطوع  و به  صورت  شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی  هاي به  نقشه  ها، با توجه آن  اجراي  هزینه
 421001و  420303تا  420301  هاي به  ردیف  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2

در   شده  تعیین  نباید از میزانمنظور شود)  ها نیز باید به صورت مقطوع (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرست421104تا 
از   باید قبل،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این در موارد استثنایی  که  زیر بیشتر شود. در صورتی

 برسد.  فنی  عالی  شوراي  ، به تصویب مناقصه  ترك  کار به صورت  یا ارجاع  مناقصه  انجام
راهداري، آبرسانی ،  آهن و باند فرودگاه ، راه ، راه برقی  ، تاسیسات مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  هاي فهرست به   مربوط  کارهاي 1ـ17ـ2

  برآورد هزینه  درصد مبلغ 4  میزان  به  فاضالب  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  شبکه،  آب  انتقال  خطوطي و منابع طبیعی، روستایی، آبخیزدار
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي

 
 

 

١۶٣  
 

 



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
کار   اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ 5  میزان  ه، ب و زهکشی  آبیاري تحت فشار  و آبیاري  رشته  پایه  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 2ـ17ـ2

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  بدون
  تجهیز و برچیدن  حد مبلغ  شود، هر گاه می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  ها بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-3

 درصد به 5درصد تا  4  بین  نباشد، عددي  شود، یکسان می  ، تعیین2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  که  به کار رفته  هاي رشته  کارگاه
 شود. می  ها محاسبه از رشته  به هریک  برآورد مربوط  مبلغ  تناسب 

  کلی  . شرایط3
را   تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  به فهرست  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف1ـ3

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده  تهیه
  هاي گاه، پیمانکار را به دست ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  براي  پیمان  در اسناد ومدارك  شده  بینی پیش  به  روش  . کارفرما با توجه2ـ3

،  و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  هاي و سازمان  اجرایی
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت  استفاده  براي

، در حد  منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  مدترا، در   تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3ـ3
  پیمان  در اسناد و مدارك  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  به انجام  متعارف

 . تاس  آن  به رعایت  باشد، پیمانکار ملزم  شده  درج
شود. تجهیز  می  ، انجام است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات4ـ3

  ، انجام بابت  از این  فیاضا  پیمانکار است و پرداخت  ، به هزینه کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ
  کند و هزینه تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  کند، مبلغ افزایش پیدا  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی

  جدید)، قابل  قیمت  در تعیین  پایه  هاي از قیمت  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  ، تنها براي تجهیز اضافی
 . است  پرداخت

  ، تا سقف4به مفاد بند   ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه5ـ3
 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش  مبلغ

کند، در برابر  می  احداث  تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  ها و تاسیسات خود، ساختمان  به هزینه  است  ف. پیمانکار، موظ6ـ3
 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی  حوادث

  کار برچیده  از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  هاي در زمین  که  به تجهیز کارگاه  مربوط  ها و تاسیسات . ساختمان7ـ3
ها  . به جز ساختمان به پیمانکار است  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  (به استثناي  تجهیز کارگاه  بازیافتی  ، و مصالح شوند. تجهیزات

، مورد نیاز  است  شده  کارفرما احداث  کار در زمینپیمان  توسط  که  تجهیز کارگاه  ها و تاسیسات ساختمان  ، چنانچه ساخته  پیش و قطعات
به پیمانکار،   آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  ها، بر اساس آن  بازیافتی  مصالح  کارفرما باشد، بهاي

 شود. ، به کارفرما واگذار می یاد شده  ها و تاسیسات ساختمان
  پرداخت  . نحوه4
، تجهیز و برچیدن کارگاه همان ردیفبه   مربوط  عملیات  پیشرفت  ، به تناسب کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  . هزینه1ـ4

 شود. می  ها درج وضعیت  و در صورت  شده  محاسبه
  از کار باشد، به تناسب  به بخشی  مربوط  د، چنانچهشو می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  ها به صورت آن  تامین  که  هایی ردیف  ) هزینه  تبصره

و   ، محاسبه پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت  تناسب  به شود،  مربوط کار  کل  به  که  صورتی در و شود می  محاسبه کار از  بخش  آن  پیشرفت
 شود. می  پرداخت

 شود. ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4
د تهیه کننده برآورد و یا مهنـدس مشـاور،   میلیارد ریال، در صورت درخواست واح 50هاي با برآورد هزینه اجراي کمتر از  در پروژه. 4ـ4

شود و در ایـن   ، درج نمی420304تا  420301هاي  هاي مربوط به مهندس مشاور در ردیف قبل از برگزاري مناقصه و تایید کارفرما، هزینه
 شود. هاي مربوط، جداگانه به مشاور پرداخت می حالت بر اساس ضوابط بخشنامه نظارت کارگاهی، هزینه

 
 هاي تجهیز و بر چیدن کارگاه ردیف فهرست

 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار. 420101
  مقطوع تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار. 420102
  مقطوع هاي اداري و دفاتر کار پیمانکار. تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران. 420201
  مقطوع تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران. 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و  420301

 مقطوع )4-4(با رعایت بند  آزمایشگاه.
 

هاي اداري و دفاتر کار کارفرما، مهندس  ساختمانتامین و تجهیز  420302
 مقطوع )4-4(با رعایت بند  مشاور و آزمایشگاه.

 

(با  تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. 420303
 مقطوع )4-4رعایت بند 

 

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه به اینترنت پر  420304
 مقطوع )4-4رعایت بند  سرعت. (با

 

هاي مدار بسته با قابلیت  تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با تلوزیون 420305
 مقطوع انتقال تصویر در کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما.

 

) و HSEهزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست ( 420306
 مقطوع پیمان.هاي مندرج در اسناد  حفاظت کار، براساس دستورالعمل

 

هزینه تجهیز انبارهاي سرپوشیده، و  هاي پشتیبانی تامین ساختمان 420401
 مقطوع آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه.

 

  مقطوع و تجهیز انبار مواد منفجره. ساخت 420402
هاي مسکونی و  ، بجز ساختمانهاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان 420403

 مقطوع اداري و دفاتر کار.
 

  مقطوع محوطه سازي. 420404
  مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. 420501
  مقطوع تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه. 420601
  مقطوع تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه. 420602
  مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم 420603
  مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. 420604
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

  مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. 420605
  مقطوع تامین راه دسترسی. 420701
  مقطوع هاي سرویس. تامین راه 420702
  مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه 420703
  مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. 420801
آالت و تجهیزات سیستم تولید  تامین پی و سکو براي نصب ماشین 420901

 مقطوع ها. مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتورها و مانند آن
 

ها از  ها، یا تامین آن آالت و تجهیزات و راه اندازي آن نصب ماشین 420902
 مقطوع راه خرید خدمت یا خرید مصالح.

 

آالت و تجهیزات به کارگاه و  و بار اندازي ماشین بارگیري، حمل 420903
 مقطوع برعکس.

 

تهیه، نصب و برچیدن داربست فلزي براي انجام نماسازي خارج  421001
ساختمان در کارهاي رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 

 مقطوع متر باشد. 5/3
 

آالت و لوازم  ماشینبارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ  421002
 مقطوع حفاري محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس.

 

آالت حفاري  جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و ماشین هدمونتاژ، جاب 421003
 مقطوع محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه.

 

کوبی و  آالت شمع بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و ماشین 421004
 مقطوع سپرکوبی به کارگاه و برعکس.

 

سازي محل ساخت تیرهاي بتنی  تهیه لوازم و مصالح و کف 421005
 مقطوع ها. ساخته پل پیش

 

 بارگیري، حمل و باراندازي وسایل وقطعات تیر مشبک فلزي 421006
 مقطوع النسمان) به کارگاه و برعکس.تر(پو

 

ساخته از محل  تیرهاي بتنی پیشجایی و استقرار وسایل نصب  هجاب 421007
 مقطوع هر پل به محل پل دیگر.

 

ها و  ها و میله چاه م و وسایل ایمنی براي اطراف ترانشهیتامین عال 421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 

و  آوري فاضالب شبکه جمع ،کارهاي رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .آبرسانی روستایی

 

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه از  421102
شبکه  ،ها و گودها در کارهاي رشته شبکه توزیع آب روي ترانشه

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . دستورالعمل۴  پیوست
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 مبلغ (ریال) واحد شرح شماره

تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و وسایط نقلیه در  421103
به علت انجام عملیات، عبور از مسیر موجود قطع هایی که  محل

آوري  شبکه جمع ،شود، در کارهاي رشته شبکه توزیع آب می
 مقطوع .و آبرسانی روستایی فاضالب

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب در موارد الزم، در  421104
 مقطوع .آوري فاضالب کارهاي رشته شبکه جمع

 

  مقطوع انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود در محدوده کارگاه.حفظ یا  421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع برچیدن کارگاه. 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه

 
 

 

١۶٧  
 

 



 های جدید. کار۵پیوست 
 ١٣٩۶فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 . کارهای جدید۵پیوست 

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می جدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي تعیین قیمت آن  ، کارهاي پیمان  موضوع  در چارچوباگر 

بینـی نشـده    پـیش  یـا مقـدار   قیمت واحد براي کار جدید ابالغی، (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان فهرست در چنانچه  .1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

شده باشد و یا روش تعیین  بینی پیشو مقدار قیمت واحد  بها و مقادیر منضم به پیمان هرستکه براي کار جدید ابالغی در ف  در صورتی .2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب براي پرداخت قیمت جدید عیناً ،ها تصریح شده باشد قیمت واحد آن در مقدمه فصل

جمع مبلغ شود و حداکثر  هاي مربوط) استفاده می هاي باالسري، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب پیمان (مانند هزینه
 درصد مبلغ اولیه پیمان است. 25تا  شرایط عمومی پیمان 29مطابق بند الف ماده  با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کارها  این ردیف مربوط به

  بینی پیش  کارگاهبه  تجهیز   نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  ، تجهیزاتپیوست  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) تبصره
،  اضافی  تجهیز و برچیدن  شود. مبلغ می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  نیاز باشد، در مورد اقالم  پیمان  در اسناد و مدارك  شده

 . شود  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25حداکثر تا 
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 تعالی باسمه

 

 تشکر و قدردانی

 

ی بوده که از زمان تشکیل سازمان یها هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست      

(مصوب ) و نظام فنی و اجرایی کشور 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23ریزي کشور و به استناد ماده  مدیریت و برنامه

اي کشور تهیه شده و از نوع  هاي توسعه )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در تهیه برآورد هزینه هاي اجراي پروژه20/4/1385

بهاي واحد پایه در سال  هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ شده است. اولین فهرست االجرا) به دستگاه گروه اول (الزم

و ابالغ گردید و هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد  تهیه 1355

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام به

فت با قابلیت دریا، در آغاز سال، با استفاده از سامانه ملی فهرست بها و تعدیل (1396بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک فهرست

 جام برخی اصالحات) تهیه و ابالغ شده است.اطالعات، ارایه پیشنهادها و ان

سال در جریان تدوین  40ریب به یاد و زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب نظران ارزشمندي که در طول قضمن گرامیداشت 

 .داریمسالمتی و بهروزي  يبراي ایشان آرزو ،ارس بهاي واحد پایه تالش کردندفه

مدیران، کارشناسان و نیز  اند و الی فنی، که مرجع هدایت و تصویب فهارس بها بودهعبه این وسیله از اعضاي محترم شوراي 

سال ابنیه  رشته بهاي واحد پایه هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب فهرست نظرانی که در مراحل تعیین قیمت صاحب

 گردد و توفیق همگی را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. تقدیر و تشکر می ،زیر مشارکت داشتند به شرح 1396

 

 :ابنیهکارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته 

 غالمحسین حمزه مصطفوي (رییس امور نظام فنی و اجرایی)
 )و اجرایی فر(معاون امور نظام فنی سیدجواد قانع

 سهیال شریعتی
 حمیدرضا خاشعی

 فرحناز حیدري
 سعید مرادي

 امیر جهانشاهی
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