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خيزي باال در      مناطق با خطر لرزه    در مناطق شهرنشين و پرجمعيت      قرارگيريخيز جهان قرار دارد و        كشور ايران در منطقه لرزه    

چـالش خطـر ناشـي از       . پذير در برابر مخاطرات ناشي از زلزله قرارداده است          اين پهنه جغرافيايي، آن را در صدر كشورهاي آسيب        

 و همزيسـتي    ل بحث انگيز بوده اما مطالعات و دستاوردهاي اخير مهندسي زلزله، بشر را در مديريت مقابلـه                زلزله همواره از مساي   

 .  با اين پديده طبيعي توانا ساخته استانديشمندانه

هاي مربوط به دستاوردهاي مهندسي زلزله اسـت كـه بـا پـايش و مطالعـات                   هاي موجود از نگرش     اي ساختمان   بهسازي لرزه 

اكنون دستاوردهاي علمي مربوط به اين نگرش در سطح جهـان بـه طـور     هم.  رشته مهندسي زلزله حاصل شده است   گسترده در 

 . هاي اخير سهمي از اين گستره دارد اي در حال گسترش بوده و كشور ايران نيز در سال فزاينده

هـاي    كه در راسـتاي اجرايـي شـدن طـرح         توان يكي از دستاوردهاي اخير در اين زمينه بر شمرد             انتشار مجموعه حاضر را مي    

  اي  هاي تملـك دارايـي سـرمايه        اجراي طرح فرايندهاي تعريف شده براي     اي به صورت ساختار يافته و در چارچوب           بهسازي لرزه 

بندي شده و با الحاقات خـاص خـود           به صورت فصل  ،  ها و واحد مربوط       كشور به روش آحاد بها تدوين شده و حاوي شرح رديف          

 . فاقد قيمت پايه است،   با توجه به نو بودن مساله وليكن در اين مرحلهباشد مي

كه از سوي دفتر نظام فنـي اجرايـي صـورت گرفتـه             اي    پشتيباني تخصصي و آموزشي طرحهاي بهسازي لرزه      ريزي    در برنامه 

لـذا  . تور كار آن دفتر قرار داشـت   بهاي مربوط نيز در دس      ، تدوين فهرست  هاي مختلف به فاز اجرايي       و با توجه به ورود پروژه      است

نويسي كه در اين ارتباط از طرف سازمان نوسـازي، توسـعه و تجهيـز مـدارس كشـور در راسـتاي                        پيشاستفاده از   در گام اول با     

 تهيه شـده بـود، دفتـر نظـام فنـي اجرايـي               موجود و خطرآفرين كشور    مدارساي    لرزههاي بهسازي     پيشبرد امور مربوط به پروژه    

 جلسـات    تشـكيل داد كـه بـا       هاي بهسازي سـاختمان     اي را به منظور بررسي، تكميل و تدوين فهرست شرح رديف             ويژه كارگروه

 .   اقدام گرديدپيوستمنظم و ادواري نسبت به تدوين فهرست 

        رود كه با اخذ بازخوردهاي مربـوط از جامعـه مهندسـي كشـور و ديگـر فعـاالن ايـن حـوزه ، پـس از             ، انتظار مي  بديهي است 

 براي بهره   بهاي واحد پايه    هاي آتي مجموعه حاضر نظير ساير فهارس          هاي اجرايي در سال     سنجي مربوط به هر يك از رديف      كار

 .  شامل قيمت واحد نيز گرددها برداري دستگاههاي اجرايي و تهيه برآورد پروژه

 

ر نوع خـود در سـطح ملـي اثـري نـو محسـوب               بديهي است مجموعه حاضر كه د     عليرغم همه دقتها و تالشهاي بعمل آمده        

 از تمامي كارشناسان و كاربران محترم كـه مجموعـه حاضـر را              معاونت نظارت راهبردي  . شود، خالي از اشكال و ابهام نيست        مي

ل  ارسـا   نظـام فنـي اجرايـي       تا نظريات و پيشنهادات اصالحي خود را به دفتر         آورد  دعوت بعمل مي  مورد استفاده قرار خواهند داد      

 بازنگري، اصالحات الزم را به انجـام رسـانده تـا            مراحلتر آنها در      آوري نظريات و بررسي دقيق      كارشناسان دفتر با جمع   . فرمايند

 . فرايند تكاملي فهرست حاصل شود



دانم از كارشناسان كارگروه تدوين كننده فهرسـت، و ديگـر كارشناسـان همكـار و همچنـين از سـركار خـانم                         برخود الزم مي  

 . نمايـد قـدرداني ،دفتر آن فر مدير امورفني   و آقاي مهندس سيدجواد قانع محترم دفتر نظام فني اجرايي   هندس پورسيد مديركل  م

 . توفيق روزافزون آن بزرگواران را از بارگاه خداوند سبحان آرزومند است
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  کاربرد دستورالعمل

 
 :  زیر است های ها و پیوست  ردیف ها، شرح  فصل ، مقدمه ، کلیات) کاربرد دستورالعمل (  دستورالعمل ، این شاملحاضر   مجموعه.1

 .کار  پای  مصالح)1  پیوست
 .  ارتفاع  و ضریب  طبقات  ضریب)2  پیوست
 .  باالسری های  هزینه  اقالم  شرح)3  پیوست
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل)4  پیوست

 .اند بها منعقد شده های جدید پیمانهایی که براساس این فهرست نحوه عمل برای تعیین قیمت) 5پیوست 
 بها و مقادیر   فهرست  کار و تهیه  اجرای  برآورد هزینه نحوه. 2
   که در مواردی.  دهد را پوششای  بهسازی لرزه   رشته  کارهای  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه ، بنحویمجموعه   این های  ردیف شرح. 1ـ2

   ردیف ، شرح)اقالم غیرپایه ( نکند تطبیقمجموعه    این های  ردیف  با شرح  آن  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که ای  ویژه  و اجرایی  فنی مشخصات
 و در  ، محاسبه  قیمت  تجزیه ها، با روش  ردیف این. شود  می  جدید درج  ردیف ، با شماره  مربوط  گروه در انتهای و  ، تهیه  اقالم  آن  برای مناسب

   مقدمه انتهای  و به  تهیه  الزم  مورد نیاز باشد، متنیاد شده  های  ردیف  پرداخت  برای  دستورالعملی هرگاه. شود  می  مورد نظر درج برابر ردیف
 .شود  می  جدید اضافه  با شماره بوط مر فصل

ای بدلیل قلت احجام کارها و پرت مصالح نسبت به کارهای معمول ابنیه و نیز وجود   به اینکه در کارهای بهسازی لرزهبا توجه.2-2
باشد ، لذا چنانچه  یهای مختلف بدلیل ماهیت کارهای بهسازی که غالباً همراه با تقویت یا تعمیر اجزای ساختمان موجود همراه م صعوبت

هایی  به این فهرست بها الزم باشد، چنانچه از شرح ردیف  با ماهیت بهسازیهای جدیدی  ضرورت و شرایط هر کار، اضافه کردن ردیفربناب
 .نخواهد بود انجام کارها یکسان بهایکه عیناً مشابه فهرست بهای ابنیه یا سایر فهارس بهای پایه استفاده گردد، لزوماً 

 را دارند نماید 2-2دستگاه اجرایی هنگام تهیه برآورد اجرای کار باید دقت کافی در تفکیک عملیاتی که ماهیت بهسازی مشروح در بند .2-3
 . باشند از فهارس بهای پایه مرتبط استفاده نماید و در برآورد سایر کارهایی که مشمول بند یاد شده نمی

 برای هر کار بهسازی که قرار است در قالب یک پیمان به پیمانکار واگذار شود، به روش تجزیه ،مجموعههای این  بهای واحد ردیف.2-3-1
دستمزد نیروی انسانی، هزینه ساعتی ماشین آالت، نرخ مصالح و هزینه (محل اجرای پروژهقیمت و با استفاده از نرخ متعارف عوامل در 

 2-2های مورد نیاز کار مورد نظر با توجه به بند   محاسبه و درج بهای واحد تمام ردیفبا. شود و در زمان تهیه برآورد هزینه، محاسبه می)حمل
 . که اجرای کامل کار را زیر پوشش قرار دهد، فهرست بهای کار مورد نظر تهیه می شود

ها  گروه  آنها، به ماهیت  به  با توجه ل هر فص های ، ردیف  جدید های  ردیف  درج  مورد نیاز و امکان های ردیف  به  دسترسی منظور سهولت به. 4ـ2
   از سمت ترتیب  به  که  است  رقم  شش ، شاملمجموعه  های  ردیف شماره.   است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره ای  جداگانه های یا زیر فصل

 ،  یا زیر فصل  در هر گروه  ردیف  شماره آخر به   و دو رقم  یا زیر فصل  گروه  شماره  به  بعدی ، دو رقم  فصل  شماره  به  اول ، دو رقم چپ
 .  است  شده  داده اختصاص

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

بها ) یا کسر( اضافه یککه برای تعیین بهای واحد یک قلم از کار، بیش از  صورتیدر .  شود  درج  یاد شده  ردیف شود، در مقابل  می محاسبه
 .  بها مالک عمل خواهد بودپیش بینی شده باشد، جمع جبری اضافه یا کسر
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بدون نیاز به مصوبه  (گردد که در هر کار توسط مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد تعیین میمجموعه این   های  واحد ردیف بهای. 6ـ2
 .برسدمربوط    اجرایی  دستگاه تصویب  کار، به  اجرای  برآورد هزینه  بررسی ، باید هنگام)شورای عالی فنی

 در بند   شده  تعیین  روش  زیر، طبق های  ، ضریبها و هزینهی کار مورد نظر بها  فهرست   های  واحد ردیف  بهای جمع  برآورد، به  تهیه هنگام. 7ـ2
 .شود  می ، اعمال8ـ2
 .2   پیوست  دستورالعمل ، مطابق  ارتفاع  و ضریب  طبقات ضریب. 1ـ7ـ2
 .30/1، برابر   است  شده  درج3   راهنما در پیوست عنوان  به  آن م اقال  شرح  که  باالسری ضریب. 2ـ7ـ2
 .4   پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 3ـ7ـ2
  های ردیف   و بر حسب  شده ، محاسبه  فنی  و مشخصات  اجرایی های  نقشه ، بر اساس  آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجرای  برآورد هزینه برای. 8ـ2

 .شود  می ، تهیه هاست  ردیف  واحد، مقدار و مبلغ ، واحد، بهای ، شرح  شماره  شامل  که  فهرستی وشود  می گیری ، اندازهمجموعه  این
، و   فصل  مبلغ، هر فصل  به  مربوط های  ردیف  مبلغ از جمع.   است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهای  ضرب ، حاصل  هر ردیف ، مبلغ  فهرست در این
، و ) مورد بر حسب (  و ارتفاع  طبقات های ضریب. آید  می دست  کار موردنظر، به  بها برای  فهرست های  ردیف  مبلغ جمع ها،  فصل  مبالغ از جمع
  ، برآورد هزینه شود، نتیجه  می افه اض آن ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن ، و هزینه  شده  ضرب  در پی  پی صورت ها به  ردیف  مبلغ جمع ، به باالسری
 .دوش می   ضمیمهمجموعه 2   مورد پیوست  و بر حسب5، 4، 1  ها و پیوستهای  فصل ، مقدمه ، کلیات  یادشده مدارک  به. بود  کار خواهد اجرای

 .شود  می  کار، نامیده  اجرای کار، یا برآورد هزینه  بها و مقادیر  فهرست عنوان ، به  شده  تهیه مجموعه
 مقادیر موردنظر  ، با درج) کار  اجرای برآورد هزینه(بها و مقادیر   فهرست  تهیه ، برایمجموعه حاضر از   کامل ، استفاده در موارد ضروری)  تبصره

 . ت اس ، بالمانع8 ـ2 بند روش به 6-2و  2-2 هایبا توجه به بند برآورد  ، و تهیه  در دفترچه  مربوط های در برابر ردیف
 از  با استفادهتواند  می، 2-2 و مالحظات بند   یاد شده  عملیات  اجرای ، هزینه  نیاز است کوبی  و شمع  حفاری  عملیات  به  که در کارهایی. 3

 .شود  می ، تهیه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  واحد پایه  بهای فهرست
   درباره  اطالعاتی  هر نوع طور کلی  آنها و به  تهیه  و منبع تجهیزات ، و  مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات نده کن  مشاور یا واحد تهیه مهندس. 4

   فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی آن  به  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار برای  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت آنها را، که
 . کند  درج  پیمان صیخصو

   بها و مقادیر یا برآورد هزینه ، فهرست  مورد نیاز است  پایه  بهای  فهرست  رشته  از یک  آنها، بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی. 5
. شود  می  تهیه طور جداگانه  به  مربوط  رشته  پایه  بهای  کاربرد فهرست  دستورالعمل ، طبق  است  رشته یک  به  مربوط  از کار که  هر بخش اجرای
 برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ شود، همراه  می  کار تهیه  مختلف های  بخش  برای  ترتیب این  به  اجرا که بها و مقادیر یا برآورد هزینه فهرست
 کار،   اجرای  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست عنوان به،   است  منعکس  نیز در آن  جمع صورت  و به تفکیک   کار به  مختلف های بخش

 .شود  می تهیه) ها  رشته تمام( کار   کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع در این. شوند  می یکدیگر ملحق به
   محاسبه  مربوط های  ردیف ها براساس  طرح  آن  باشد، هزینه  الزم ی خاص های ، طرح برداری  منظور خاک  به  خاک  حفاظت  برای که در صورتی. 6

 .شود و در برآورد منظور می
 .شود  بصورت درصدی ذکر شده است ،درصد صرفاً به بهای ردیف اصلی اعمال میگردد و شامل اضافه بها نمیها که بهای ردیف در صورتی.7
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  کلیات
 
 . یکدیگر هستند  و مکمل  تفکیک  غیر قابل ها، اجزای  ردیف ها و شرح  فصل ، مقدمه مفاد کلیات. 1
از    واحد هر یک  بهای ، بلکه  کار نیست  کامل  مشخصات  کننده  تعیین  تنهایی ، به ها و کلیات  فصل  در مقدمه  شده  درج ها و شرح ردیف  شرح. 2

  ، مطابقتمجموعه   در این  شده  تعیین با مشخصات شود و   انجام  فنی خصات و مش  نقشه  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل در صورتی ها ردیف
 . باشد داشته

ای   بهسازی لرزه  رشته   به  مربوط  کارهای  اجرای  هزینه ، متوسطشود  دستورالعمل کاربرد تهیه می6-2مجموعه که مطابق بند    این های قیمت. 3
،  ، بارگیری ، تهیه  مورد نیاز، شامل  مصالح  تامین همچنین  و ابزار و  آالت ، ماشین  انسانی  نیروی کارگیری   و به  تامین های  هزینه  و شامل بوده
   هزینه و در صورت لزوم  کار است  کامل ، اجرای  طور کلی به ، و  مصالح ، اتالف  در کارگاه  مصالح جایی ، جابه  مصالح  و باراندازی حمل
 . دوش می  بینی  پیشمجموعه   این های  واحد ردیف در بهای)  مورد بر حسبمایشی تست آز ( اندازی راه
 ،  زمین  سختی  بابت  بهایی  اضافه گونه هیچ.   است  فنی  و مشخصات  نقشه  کار، طبق  انجام  برای  کاملی های ، قیمتمجموعه   این های قیمت. 4

  در  صراحت  به  کند، جز آنچه تر یا مخصوص  کار را مشکل  اجرای  و موارد دیگر که ، باراندازی ، حمل ، بارگیری  سوراخ ، تعبیه  یا ارتفاع عمق
 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده بینی  بها پیش  بها یا اضافه  آن  برایمجموعه این
   به  کار منضم  اجرای  در برآورد هزینه که ، در صورتی گاه کار  تجهیز و برچیدن  و هزینه باالسری ، ، ارتفاع  طبقات های  ضریب  به  مربوط مبلغ. 5

 .  است  پرداخت  باشد، قابل ، منظور شده پیمان
 روز یا  های  با قیمت  آن  دیگر، یا مقایسه های  با فهرستمجموعه   این  با یکدیگر، یا مقایسهمجموعه   این های  فصل  از مقایسه گیری با نتیجه. 6

 .  نیست  پرداخت ، قابل  است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه ، یا هر نوع  قیمت هتجزی  استناد به
 . برآورد، نافذ خواهد بود  مرحله  تنها برای ، مفاد آن  است  شده  برآورد داده  نحوه  برای  دستورالعملی کهمجموعه    از این در هر بخش. 7
 نظام  دفتر55   شماره نشریه(" »تجدید نظر دوم «  ساختمانی  کارهای  عمومی  فنی مشخصات" بها،   فهرست  در این  فنی تمنظور از مشخصا. 8

های بتنی با  راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان" یا )فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 و بر ) دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور345نشریه شماره  ("FRPاستفاده از مصالح تقویتی 

 .  و دستور کارهاست  اجرایی های  در نقشه  شده  تعیین ، مشخصات پیمان  خصوصی  فنی  مورد، مشخصات حسب
 .  است  یک تلند نوع پر ، منظور سیمان  است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که هایی در ردیف. 9

   و حمل  تهیه هزینه.   پیمانکار است عهده  به  آالت  یراق ، تهیه  چوبی  و کارهای  آلومینیومی ، کارهای  سبک  فوالدی  کارهای های در فصل. 10
  آحاد  تعدیل  مشمول  هزینه این. شود ی م پیمانکار پرداخت   به  باالسری  ضریب  مورد تایید کارفرما با اعمال  فاکتور فروش  بر اساس آالت یراق

 .گیرد  نمی  تعلق آن   به  پیمان های سایر ضریبو   بها نبوده
، تنها  بیش از آن   حمل هزینه.   است  بها منظور شده  فهرست های  ردیف  در قیمت  مصالح  کیلومتر و باراندازی30 تا  ، حمل  بارگیری هزینه. 11

 .شود  می ، محاسبه  است  شده بینی  پیش  و نقل  حمل  فصل دمه در مق  که  مواردی برای
 . مشاور برسد تایید مهندس  به  از سفارش ، قبل  فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ نمونه. 12
،  هاست مجلس ، دستور کارها و صورت  اجرایی های  در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق ه، ک  شده  انجام  ابعاد کارهای  کارها، بر اساس گیری اندازه. 13

،   است  شده بینی  پیش مجموعه  در این گیری  اندازه  برای ای  ویژه  روش  که در مواردی .گیرد  می ها، صورت  فصل  و مقدمه  مفاد کلیات  به با توجه
 .شود  می م انجا  شده  تعیین روش   به گیری اندازه
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   میلگرد، باید مطابقت ها و نصب کنی ، مانند پی  آنها بعداً میسر نیست  کامل  بازرسی شود و امکان  می  کار پوشیده  از انجام  پس  که عملیاتی. 14
 . شود  جلسه مشاور، صورت  ، با مهندس  شدن  از پوشیده  کار و قبل  اجرای  و دستور کارها، حین  فنی ، مشخصات  اجرایی های آنها با نقشه

 کار در   پیشرفت  کندی های  هزینه ، شامل  است  شده بینی  پیش  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجرای  بهای  اضافه صورت  به  که هایی ردیف. 15
تایید  ، به  آن  مشابه  یا وسیله  موتوری لمبهت  از  استفاده  لزوم شود که  می  پرداخت  و در صورتی  است  موتوری  با تلمبه  آب  آبدار و تخلیه محیط

   انجام  زیرزمینی  زیر تراز آب  که  از عملیات  قسمت آن ، به  یاد شده های ردیف.  شود مجلس  کار صورت  از انجام  مشاور برسد و پس مهندس
 .گیرد  می شود، تعلق

 .شود  می  منظور و پرداخت  موقت های  وضعیت  در صورت1   پیوست کار، طبق  پای مصالح. 16
 .کند ها را مشخص می جدول زیر مقدار سیمان مورد استفاده در انواع مالت. 17

 
 ها بر حسب کیلوگرم در مترمکعب مالت جدول مقدار سیمان در مالت

 
 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 بادی و 

 1:4سیمان 
مالت ماسه بادی و 

 1:3سیمان 
 1:2:10مالت با تارد  1:2:8مالت با تارد 

 110 130 360 285 مقدار سیمان

 شرح

مالت سیمان پودر سنگ 
 1:1:3خاک سنگ 

دوغاب سیمان سفید 
 برای 1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالک و 
 کاشی سرامیک

 سفید دوغاب سیمان
 برای 1:6خاک 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 داخل کارگاه ملحـوظ گردیـده و پرداخـت      های مربوط به جابجایی       های حفاری و مشابه، هزینه      های مربوط به استقرار دستگاه      در ردیف .18

 . گیرد ای صورت نمی جداگانه
تد، در صورت تایید مهنـدس مشـاور و         اف  در مورد اقالم مربوط به کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی که بنا به ضرورت بهسازی اتفاق می                . 19

جدد  مت برقی و مکانیکی استفاده میگردد و در صورت استفادهتصویب کارفرما به منظور تهیه و نصب اقالم یاد شده از فهارس موجود تاسیسا  
ــرفاً از ردیـــف  ــا صـ ــی     از آنهـ ــتفاده مـ ــت اسـ ــده اسـ ــتمزدی آمـ ــای دسـ ــل کارهـ ــه در فصـ ــب کـ ــه نصـ ــوط بـ ــای مربـ ــردد هـ .گـ
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 سازی  آوری تاسیسات و آماده عملیات تخریب جزئی، جمع. فصل اول
  

   مقدمه
 
ای بجز آنچه به   هر عمق و به هر شکل و وضع است و بعنوان سختی کار هزینه جداگانهبهای واحد عملیات این فصل، برای هر ارتفاع، .1

 . گیرد صراحت ذکر شده، به آن تعلق نمی

شود، در موارد لزوم باید طبق تشخیص مهندس مشاور بطور مرتب  آوری تاسیسات حاصل می مصالح مفیدی که از تخریب و یا جمع .2
واهد بندی پرداخت نخ هبرای دست) به استثنای مواردی که به صراحت مشخص شده(ای  و هزینه جداگانهتفکیک و مجزا از یکدیگر چیده شود 

 . شد

ها منظور  آوری، بارگیری و حمل مصالح حاصل از تخریب از داخل ساختمان تا محل انباشت موقت در کارگاه، در قیمت هزینه جمع .3
ین امر صورت پذیرد، بهای بارگیری، حمل و باراندازی مصالح ناشی از تخریب یا نگردیده و چنانچه طبق تشخیص مهندس مشاور الزم شود ا

های فصل دوم  انباشت موقت با چرخ دستی یا زنبه و همچنین هزینه بارگیری آنها داخل کامیون و حمل آنها به گود مجاز بر طبق ردیف
 . خل کامیون خواهد بودقابل محاسبه و پرداخت براساس حجم مصالح بارگیری در دا) عملیات خاکی(

 . شود های یاد شده اضافه می  درصد به قیمت ردیف25گیری انجام شود،  کاری سقف و دیوار به روش مغزه در صورتی که سوراخ .4

ها و مشخصات فنی و تشخیص دستگاه نظارت تعیین و اضافه بر آن قابل پرداخت نیست، ضمناً شیارزنی  کلیه ابعاد شیارزنی براساس نقشه .5
 . گردد متر اطالق می  سانتی30کاری و تراشیدن تا عرض محدود حداکثر  عملیات کندهبه 

های یاد شده،   درصد بهای ردیف15ها بمنظور استفاده مجدد ضرورت یابد،  بندی لوله  دسته010802 و 010801های  چنانچه در ردیف .6
 . گردد بها پرداخت می بعنوان اضافه

   و شـرح    سانتیمتر مدنظر باشد الزم است مشاور نسبت به تهیـه روش اجرایـی و مشخصـات فنـی الزم                   15برش بتن بیش از     عمق  چنانچه  . 7
 .  اقدام نمایدردیف مناسب کار

 . باشد قابل پرداخت میحسب مورد  010107 الی 010103های  سازی سطوح بتنی در یک سطح مشخص تنها یکی از ردیف برای آماده .8
 .شود  مترمربع به تناسب محاسبه می1/0 تا سطح مقطعکسر یا اضافه  ازای  به010602اضافه بهای ردیف .9
 .گردد سبه میا بر حسب سانتیمتر طول عمق برش مح010604 الی 010601های  بهای ردیف.10
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

بجـز  ( فلزی   از روی قطعات  یا زنگ زدایی    زدایی    رنگ عدسیمتر مرب   
 .)سند بالست

010101 

 بـه  زدایـی از روی قطعـات فلـزی      زدایی یا زنـگ     رنگ عدسیمتر مرب   
 .)سند بالست(پاشی  روش ماسه 

010102 

 010103 .سطوح بتنی) sand blasting(پاشی  ماسه مترمربع   
. با مسباره سطوح بتنی) grit blasting(پاشی  ساچمه مترمربع    010104 
 010105 .سطوح بتنی) wire blasting(زنی  برس مربعمتر   
 010106 .سطوح بتنی) water jetting(پاشی تحت فشار  آب مترمربع   
سازی سطوح بتنی با اسیدشویی رقیق، قلیاشـویی          آماده مترمربع   

 .و آبشویی نهایی
010107 

 سانتیمتر مربع در سطوح     20ایجاد شیار تا سطح مقطع        طولمتر   
 .یی غیر بتنیبنا

010201 

 سانتیمتر مربـع در     30 تا   20ایجاد شیار با سطح مقطع       متر طول   
 .سطوح بنایی غیر بتنی

010202 

ازای هـر یـک سـانتیمتر          به 010202بها به ردیف      اضافه متر طول   
 . اضافه شود مقطعمربع که به سطح

010203 

رگـاه   ه 010203 تـا    010201هـای     بها بـه ردیـف      اضافه درصد   
 .شیارزنی در زیر سقف انجام شود

010204 

 سانتیمتر مربع در سطوح     20ایجاد شیار تا سطح مقطع       متر طول   
 .بتنی

010205 

 سانتیمتر مربـع در     30 تا   20ایجاد شیار با سطح مقطع       متر طول   
 .سطوح بتنی

010206 

 به ازای هر یـک سـانتیمتر        010206  بها به ردیف    اضافه متر طول   
 . اضافه شود مقطعربع که به سطحم

010207 

 هرگـاه   010207 تـا    010205هـای     بها به ردیـف     اضافه درصد   
 .شیارزنی در زیر سقف انجام شود

010208 

تـارد روی دیـوار تـا       بایـا   تراشیدن اندود ماسه سیمان      عمتر مرب   
 . سانتیمتر3 ضخامت

010209 

زای هر سانتیمتر اضافه     به ا  010209بها به ردیف      اضافه عمتر مرب   
 .ضخامت

010210 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

تراشیدن اندود گچ و خاک یا کاهگل روی دیوارها یـا            عمتر مرب   
 . سانتیمتر3سقف همراه با گچ روی آن تا ضخامت 

010211 

 سـانتیمتر   1ازای هـر     بـه    010211اضافه بهـای ردیـف       عمتر مرب   
 .افزایش ضخامت

010212 

ک و مانند آن بهمـراه مـالت        ییبرش سنگ پالک، موزا    طولمتر    
گیری بر حسـب      اندازه (سانتیمتر 8  ضخامت تازیر آن   

 ).طول خط برش

010301 

یـک و ماننـد آن بهمـراه        برچیدن سـنگ پـالک، موزای      عمتر مرب   
 .مالت زیر آن به هر ضخامت

010302 

کندن و برداشتن آسفالت بام همراه با عایق زیر آن اعم        عمتر مرب   
 . سانتیمتر3 یا ایزوگام به ضخامت تا از قیرگونی

010401 

 به ازای هر سانتیمتر اضافه      010401بها به ردیف      اضافه عمتر مرب   
 .ضخامت

010402 

ــا عمــق   طولمتر     ــاتر ت ــا ک ــام ب  ســانتیمتر 7بــرش آســفالت ب
 ).گیری بر حسب طول هر خط برش اندازه(

010403 

 20 یا بلوکی به قطر تـا        سوراخ کردن سطوح آجری و     سانتیمتر طول   
 .میلیمتر

010501 

سوراخ کردن سطوح آجری و یا بلوکی به قطر بیش از           سانتیمتر طول   
 . میلیمتر40 تا 20

010502 

 چنانچـه   010502 و   010501هـای     بها به ردیـف     اضافه درصد   
 .کردن از زیر سقف انجام شود سوراخ

010503 

 010504 . میلیمتر20نی به قطر تا سوراخ کردن سطوح بت سانتیمتر طول   
 40 تـا    20سوراخ کردن سطوح بتنی به قطـر بـیش از            سانتیمتر طول   

 .میلیمتر

010505 

 چنانچـه   010505 و   010504هـای     بها به ردیف    اضافه درصد   
 .کاری از زیر سقف انجام شود سوراخ

010506 

ری و   بازشو و یـا تخریـب جزئـی سـطوح آجـ            ایجاد سانتیمتر طول   
 . متر مربع01/0بلوکی به سطح مقطع تا 

010601 

 1/0 بـازای افـزایش هـر        010601بها بـه ردیـف        اضافه سانتیمتر طول   
 ).برای سطح مقطع تا یک متر مربع(مترمربع 

010602 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

بازشو و یا تخریب جزئی سـطوح بتنـی بسـطح           ایجاد   سانتیمتر طول   
 . مترمربع01/0مقطع تا 

010603 

 متر  1/0 به ازای افزایش هر      10603بها به ردیف      اضافه تر طولسانتیم   
 ). مترمربع1برای سطح مقطع تا (مربع سطح 

010604 

 010701 .تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان متر مکعب   
تخریب انواع بتن مسلح، با هر عیار سـیمان و بریـدن             متر مکعب   

 .میلگرد
010702 

 010801 . اینچ2قطر تا  های فلزی روکار به ری لولهآو جمع متر   
. اینچ2قطر بیش از  های فلزی روکار به آوری لوله جمع متر    010802 
 010803 . پره10های تا  آوری رادیاتور جمع بلوک   
 010804 . پره10آوری رادیاتورهای بیش از  جمع بلوک   
 010805 .گازوئیلیبرچیدن مشعل موتورخانه گازی یا  دستگاه   
 010806 .های شوفاژ و آبگرم برچیدن انواع پمپ دستگاه   
 010807 .برچیدن منبع دوجداره در موتورخانه عدد   
 010808 .بازکردن دیگ شوفاژ عدد   
تور شوفاژ با آبگرم و یـا سـرد همـراه بـا             بازکردن کلک  عدد   

 .های مربوط برش
010809 

هــای  آوری شیشــه  شیشــه و جمــعبــازکردن زوار دور عدد   
 .های سالم تا یک مترمربع شکسته یا در آوردن شیشه

010901 

هــای  آوری شیشــه بــازکردن زوار دور شیشــه و جمــع عدد   
های سالم بیش از یک متـر         شکسته یا در آوردن شیشه    

 .مربع

010902 

برچیدن ادوات صـوتی و تصـویری و حفـاظتی نظیـر             عدد   
های مدار بسـته روکـار        ا، دوربین زنگ اخبار، دتکتوره  

 .یا توکار

011001 

تراشیدن سطوح در بتن مسلح با هر عیـار سـیمان بـه              متر مربع   
 .ضخامت ازای هریک سانتیمتر

011101 

 سانتیمتر بـه ازای     15برش بتن توسط دستگاه تا عمق        لمتر طو   
 . در کفهر یک سانتیمتر ضخامت برش

011201 

 بــه ازای هــر 0101201ا نســبت بــه ردیــف بهــ اضــافه لمتر طو   
 . سانتیمتر15سانتیمتر ضخامت بیشتر از 

011202 
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بـه   010603و 011201 هـای  بها نسبت به ردیـف      اضافه سانتیمترمربع   
 .ای هر سانتیمتر مربع برش سطح مقطع آرماتورزا

011203 

 که بـرش در سـطح       011201بها نسبت به ردیف       اضافه مترطول   
 .قائم باشد

011204 

برش هر گونه جوش در اتصاالت با دستگاه و الکترود           مترطول   
مخصوص به هر بعد به ازای هر یـک سـانتیمتر طـول         

 .بریده شده

011205 
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     خاکی عملیات.   دوم فصل
 

  مقدمه
 
   محل های ، یا محدودیت  خاکی  عملیات  حجم می ک علت  به  که در مواردی.  شود  انجام  ماشین وسیله ، باید به طور معمول  به  خاکی عملیات .1

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

 .  تنها با تایید کارفرما مجاز است دستی
غیر خودرو  (  دستی  موتوری ها و ویبراتورهای  یا غلطک  دستی  با وسایل  که  کوبیدن  شود و عملیات بر انجام  دج وسیله  به  که  خاکی عملیات. 2

 .شود  می  محسوب  دستی  خاکی  نیز، عملیاتاجرا شود)  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 عمل  به  پرداختی گونه  هیچ  مصالح  یا کوبیدن ، تورم  از نشست  ناشی حجم
 :شوند  می بندی  زیر طبقه صورت  به در عملیات دستی ها  زمین اعانو. 4
 . مقدور نباشد  سهولت  به  عملیات  انجام  فرو رود که حدی  به  خود، در آن  طبیعی  کار با وزن  عامل  هستند که هایی ، زمین  لجنی های زمین. 1ـ4
 . باشند رداشت ب  قابل  بابیل  هستند که هایی ، زمین  نرم های زمین. 2ـ4
 . شوند بر کنده  یا دج  با کلنگ  هستند که هایی ، زمین  سخت های زمین. 3ـ4
   قطعات  در آن  که هایی  نیاز باشد، زمین  یا مواد منفجره  سنگبری  بادی های  آنها چکش  کندن  برای  هستند که هایی ، زمین  سنگی های زمین. 4ـ4

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

 .شود  می  کارفرما تعیین  مشاور و تصویب  با تایید مهندس  زمین بندی طبقه. 5
 . گود خواهد بود تراز کفشوند،   می  گود کنده  داخل  که هایی ، در پی  عمق  محاسبه مالک. 6
   برخورد شود که  سنگ  بزرگ قطعات ، به  غیر سنگی  در زمینهای  و حفر چاه کنی ، کانال ، گودبرداری کنی ، پی  در خاکبرداری  که در مواردی. 7
شوند،   می  شکسته  که هایی گ سن  حجم  معادل  صورت  باشد، در آن  سنگ  قطعه  خرد کردن  مستلزم  آن  مشاور برداشت  مهندس تشخیص به

 .شود  منظور می  سنگی خاکبرداری
  های  در نقشه  که  است  الزم  سازی  و پی کنی پی  گود یا  دیواره  بین ای  دیوارها، فاصله ها و احداث سازی  پی  اجرای  برای  که در مواردی. 8

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

 .شود  می پرداخت   مربوط های  ردیف  طبق  یاد شده عملیات
   شود، پرکردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های  در نقشه  شده  درج های  از اندازه ، بیش کنی  و کانال گودبرداری ، کنی ، پی خاکبرداری  چنانچه. 9

   بابت این  و از  پیمانکار است عهده ه، ب  آن  کوبیدن  لزوم  مشاور و در صورت  مهندس  قبول  قابل کیفیت  با  با مصالح  اضافی های مجدد قسمت
 .نخواهد شد   پرداخت وجهی

   صورت  خاکبرداری  مجاور محل های  ساختمان  حفاظت  برای  موقت صورت  به  که  مشابه  و عملیات گذاری ، تخته بست  چوب  اجرای هزینه. 10
 .  نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این  و پرداختی انکار است پیم عهده  کار، به  از اتمام  آنها پس ، برچیدن گیرد و همچنین می
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   و پرداخت  است  استحفاظی  عملیات  و انجام  ایمنی منظور تامین  به  الزم  اقدام نوع  هر انجام  به ، پیمانکار ملزم  در سنگ  خاکی در عملیات. 11
 .  نخواهد گرفت  صورت  بابت  از این اضافی

 . نخواهد شد  پرداخت ای گیرد، هزینه  می  صورت  دستی  یا سایر وسایل  دستی  با تلمبه  آبکشی که   مواردی برای. 12
   اضافه  محاسبه ها، مبنای  تعدد کوره  و در صورت هاست  از کوره  هر یک  تا انتهای  چاه  دهانه ، فاصله کنی  چاه های  در ردیف منظور از عمق. 13
 و منظور  ، محاسبه طور جداگانه ها به  از کوره  هر یک  و برای ، است  میله  عمق عالوه ها به  از کوره  هر یک ، طول متر20 از   بیش  عمق بهای

 .خواهد شد
 :  زیر است شرح  به  خاک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه. 14
   حمل  که  خاکی  یا خاکریزها، حجم  کارگاه خارج به  کنی  و کانال ، گودبرداری کنی ، پی  از خاکبرداری  حاصل های  خاک در مورد حمل. 1ـ14
   و پرداخت ها منظور شده ، در قیمت  یا تورم  حجم افزایش  به  مربوط های شود و هزینه  می  محاسبه  شده  کنده  محل های  اندازه شود، طبق می

ها در   خاک  این  مصرف  شوند، عدم ، باید در خاکریزها مصرف ادشده از موارد ی  حاصل های  خاک تمام.  نخواهد آمد عمل  به  بابت  از این دیگری
 .  است ، اجرایی مجلس  صورت  کارفرما و تنظیم  مشاور و تصویب پیشنهاد مهندس  به ، منوط  کارگاه خارج  آنها به خاکریزها یا حمل

  شود، برابر حجم  می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم  مصرف برای)   کارگاه  یا خارج داخل (  قرضه  از محل  شده  تهیه های در مورد خاک. 2ـ14
 .شود  می  در نظر گرفته  مصرف  محل های اندازه

 مواد،   از نظر نوع  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال ، گودبرداری کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریز از محل  مصرفی های در مورد خاک. 3ـ14
 . خواهد بود  حمل  بهای  و پرداخت  محاسبه ، مالک  خاکریز و خاکبرداری  مرکز ثقل ین ب  فاصله کوتاهترین

شوند،   جابجا می  کارگاه شوند، یا داخل  می  حمل  کارگاه خارج   به  که ها و مواد زایدی  خاک ، برای  فصل  در این  شده  درج  حمل های ردیف. 15
 بر   چنانچه ولی.   نخواهد گرفت  صورت  مجدد، پرداختی و بارگیری)  دپوکردن (  انباشتن  دیگر، برای  عبارت به. شود  بار منظور می تنها یک
   دستور کار و صورت  مشاور طبق  با پیشنهاد مهندس  اضافی  و بارگیری  ناپذیر باشد، حمل  مجدد اجتناب  کار، حمل  و موقعیت  ضرورت حسب
 .  است  پرداخت  قابل  مربوط های  باشد، از ردیف دهتایید کارفرما رسی  به  که ای جلسه

 .  نیست  پرداخت  متر قابل100 از  ، بیش  دستی  با وسایل  حمل بهای. 16
 .  است  شده  در نظر گرفته  نفوذی  فاضالب  چاه ، برای  حفر چاه های ردیف. 17
  جای  به توان  نباشد، می  پروکتور استاندارد فراهم روش  به  آزمایش انجام   برای  الزم  تجهیزات ، هرگاه020602 و 020601  های در ردیف. 18

 .کار برد  به  آشتو اصالحی روش  درصد به90   پروکتور استاندارد، تراکم روش  درصد به95  تراکم
   با ماشین  و حمل  بارگیری  عملیات  بر اساس  آن  شود هزینه  انجام  در کامیون  با دست برداری  از خاک  و مواد حاصل  خاک  بارگیری چنانچه. 19

 .شود  می پرداخت
   ناشی  تغییر حجم شود و از بابت  می ها، محاسبه مجلس ها، دستور کارها و صورت  نقشه  طبق  کار اجرا شده ، بر اساس  خاکی  عملیات حجم. 20

 . نخواهد آمد عمل  به ای  جداگانه  پرداخت گونه ، هیچ  یا کوبیدن ، تورم از نشست
  پله   نیاز به  که در مواردی( بستر خاکریز  های  موجود یا سراشیب  خاکریزهای  شیروانی ها روی  پله  از احداث  ناشی  خاکی  عملیات حجم. 21
 . خواهدشد  و پرداخت  محاسبه  اجرایی های  نقشه  مشاور و تایید کارفرما، مطابق ، با پیشنهاد مهندس)دارد
   در عملیات  یا صعوبت  و وجود محدودیت  در خاکبرداری سازی ، مانند پروفیل بهایی  بها یا اضافه گونه ، هیچ  فصل  واحد این های یمتق به. 22

 .گیرد  نمی ، تعلق)  است  یاد شده صراحت  به  که  آنچه استثنای به ( خاکی
 :شوند  می یبند  زیر طبقه صورت  بهدر عملیات ماشینی ها،   زمین انواع. 23
 . مقدور نباشد  سهولت  کار به  انجام  فرو رود که  در آن حدی  خود به  طبیعی  کار با وزن  وسایل  هستند که ، زمینهایی  لجنی های زمین. 1ـ23
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 از   استفاده ، بدون  مشابه ا وسایل ی  اسب  قوه150   بولدوزر تا قدرت وسیله  در آنها، به  عملیات  انجام  هستند که هایی ، زمین  نرم های زمین. 2ـ23
 .  است ریپر عملی

 از  ، با استفاده  مشابه  یا وسایل  اسب  قوه300   بولدوزر تا قدرت وسیله  در آنها، به  عملیات  انجام  هستند که هایی ، زمین  سخت های زمین. 3ـ23
 .  است ریپر عملی

،   سنگین آالت  از ماشین  باشد، یا استفاده  ضروری  مواد سوزا و منفجره  آنها، مصرف  کندن ای بر  هستند که هایی ، زمین  سنگی های زمین. 4ـ23
 . باشد ، الزامی  اسب  قوه300 از   بیش مانند بولدوزر با قدرت

 .شود  می  کارفرما انجام  مشاور و تصویب  با تایید مهندس  زمین بندی طبقه. 24
  ، بر اساس  آن  و هزینه  کارفرما انجام  با تصویب  بر آن  مشاور و اضافه  دستور کار مهندس  سانتیمتر، طبق10د  در ح  نباتی  خاکهای برداشت. 25

 .شود  می ، پرداخت  نرم  در زمین  خاکبرداری ردیف
   مورد با استفاده  شوند، بر حسب ، کنده  آن  مشابه  یا وسیله  مکانیکی باید با بیلبه علت محدودیت فضای کار    که ها و گودهایی ها، کانال پی. 26

 .شوند ، برآورد می020703 تا 020701  های از ردیف
   اجرایی های  در نقشه  باشد که  الزم سازی  و پی کنی  گود یا پی  دیواره  بین ای  دیوارها، فاصله  و احداث سازی  پی  اجرای  برای  که در مواردی. 27
   اضافه کنی  یا پی ابعاد گودبرداری  و به  مشاور تعیین  و تایید مهندس  کار، با تشخیص  در حد نیاز اجرای  فاصله ، این  است  نشده بینی پیش
   طبق  آن  و بهای  شده  کوبیده  لزوم  مشاور پر و در صورت  مهندس  مورد قبول  باید با مصالح  عملیات ، بعد از اتمام  اضافی  فاصله این .شود می

 . شود  پرداخت  مربوط های ردیف
 مجدد و در   شود، پر کردن  و دستور کارها انجام  اجرایی های  در نقشه  شده  درج های  از اندازه  بیش کنی  و کانال کنی ، پی  خاکبرداری چنانچه. 28

   پرداخت  وجهی  بابت  و از این یمانکار است پ عهده  مشاور، به  مهندس  قبول  قابل  با کیفیت  با مصالح  اضافی های  قسمت  کوبیدن  لزوم صورت
 .نخواهد شد

 :  زیر است شرح ، به  خاک  حمل  هزینه  پرداخت نحوه. 29
   حمل  که  خاکی  یا خاکریزها، حجم  کارگاه خارج  به کنی  و کانال ، گودبرداری کنی ، پی  از خاکبرداری  حاصل های  خاک در مورد حمل. 1ـ29
   و پرداخت  است ها منظور شده ، در قیمت  یا تورم  حجم افزایش  به  مربوط های شود و هزینه  می  محاسبه  شده  کنده  محل های ازه اند شود، طبق می

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

  شود، برابر حجم  می  حمل  که  خاکی  خاکریزها، حجم برای)   کارگاه  یا خارج داخل (  قرضه  از محل  شده  تهیه های در مورد خاک. 2ـ29
های خاکبرداری در این  های ردیف هزینه تهیه خاک از محل قرضه از قیمت. شود پس از کوبیدن در نظر گرفته می   مصرف  محل های ازهاند

 .شود فصل استفاده می
 مواد،   نوع از نظر  یکسان  در شرایط کنی  یا کانال ، گودبرداری کنی ، پی  خاکبرداری  در خاکریز از محل  مصرفی های در مورد خاک. 3ـ29

 . خواهد بود  حمل  بهای  و پرداخت  محاسبه ، مالک  خاکریز و خاکبرداری  مرکز ثقل  بین  فاصله کوتاهترین
شود،   جابجا می  کارگاه شود یا در داخل  می  حمل  کارگاه خارج  به ها و مواد زاید که  خاک ، برای  فصل  در این  شده  درج  حمل های ردیف. 30

  ولی.   نخواهد گرفت  صورت  مجدد پرداختی  و باراندازی ، بارگیری) دپو کردن (  انباشتن  دیگر برای عبارت به. شود  می بار پرداخت  تنها یک
   مشاور و تصویب  با پیشنهاد مهندس  اضافی  و حمل  ناپذیر باشد، بارگیری  مجدد اجتناب  کار، حمل  و موقعیت  ضرورت  بر حسب چنانچه
 .شود  می  پرداخت  مربوط های ، از ردیف  اجرایی مجلس  صورت ، بر اساسکارفرما

 .  است  شده بینی ها پیش ، در قیمت  خاکی  عملیات  مصرفی  آب  و حمل  تهیه بهای. 31
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 مشاور   مهندس ستر، توسط ب منظور تحکیم  به  مصالح  و جایگزینی  برداشت  و میزان  اجرا، نوع  مورد، نحوه ، بر حسب  لجنی های در زمین. 32
 مشاور و پیمانکار   بستر با حضور مهندس  از تحکیم ، پس  یاد شده  اجرایی عملیات. شود  می اجرا گذاشته   کارفرما به  از تصویب پیشنهاد و پس

 .گیرد  قرار می  پرداخت  از تایید کارفرما، مالک  و پس  شده مجلس صورت
   که  درصد و در صورتی90 شود،   انجام  شنی  شده  ساخته های در راه، 020905 تا 020904های  وع ردیفموض   خاک  حمل که در صورتی. 33

 .شود  می  پرداخت  حمل های  ردیف  درصد بهای77 شود،   انجام  آسفالت های در راه
 .  منظور شده است020704هزینه وسیله مناسب برای عملکرد چکش هیدرولیکی، مانند، بیل مکانیکی، در بهای ردیف . 34
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 ١۴

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

لجن برداری، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن،           مترمکعب   
 . متری و تخلیه آنها50تا فاصله 

 020101 

کنـی در     کنـی، گـودبرداری و کانـال        برداری، پـی    خاک مترمکعب   
های کنده    متر و ریختن خاک    2های نرم، تا عمق      ینزم

 .های مربوط کنار محل شده به

 020102 

کنـی در     کنـی، گـودبرداری و کانـال        برداری، پـی    خاک مترمکعب   
هـای    متر و ریختن خـاک     2های سخت، تا عمق      زمین

 .های مربوط محل کنار کنده شده به

 020103 

کنـی در     برداری و کانـال   کنـی، گـود     برداری، پـی    خاک مترمکعب   
 متر و ریخـتن مـواد کنـده         2های سنگی، تا عمق      زمین

 .های مربوط شده به کنار محل

 020104 

، هرگـاه   020104 تـا    020102های    اضافه بها، به ردیف    مترمکعب   
 متـر   2کنی بـیش از       کنی، گودبرداری و کانال     عمق، پی 

رای  متر، یک بار و ب     4 تا   2باشد، برای حجم واقع بین      
 متر، دو بار و به همین ترتیـب         6 تا   4حجم واقع بین    

 .های بیشتر برای عمق

 020201 

، در 020104 تــا 020102هــای  اضــافه بهــا، بــه ردیــف مترمکعب   
صورتی که، عملیات پایین تـراز سـطح آب زیرزمینـی           

 کـار بـه   صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار،         
 .بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

 020202 

 چنانچـه   020104 تـا    020102اضافه بهـا ، بـه ردیـف          مترمکعب   
 سـانتی متـر     70عرض پی کنی یا گود یا کانال کنی تا          

 .باشد 

020203 

 هـر گـاه   020104 تـا   020102اضافه بهـا ، بـه ردیـف          مترمکعب   
 2/1مساحت افقی پی کنی یا گـودبرداری حـداکثر تـا            

 .متر مربع باشد 

020204 

 متـر و کـوره و مخـزن بـا           2/1حفرمیله چاه به قطرتـا       کعبمترم   
 20مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت، تا عمق           

های حاصله تـا فاصـله       متر از دهانه چاه و حمل خاک      
 . متری دهانه چاه10

 020301 
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 ١۵

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

، هرگاه عمـق چـاه      020301اضافه بها نسبت به ردیف       مترمکعب   
 متـر اول  5واقـع در     متر باشد، برای حجـم       20بیش از 
 متـر   5 متر، یک بار، و برای حجم واقع در          20مازاد بر 

 متر سوم، سه بار 5دوم، دو بار، و برای حجم واقع در       
 .های بیشتر و به همین ترتیب برای عمق

 020302 

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خـاکی، غیـر            مترمکعب   
 متـر و    50لجنی، و حمل با هر نوع وسـیله دسـتی تـا           

تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمـل           
 .ممکن نباشد

 020401 

 50، بـرای    020401 و 020101هـای     به ردیف  اضافه بها  مترمکعب   
 متـر بـه     50متر حمل اضافی با وسـایل دسـتی، کسـر         

 .شود تناسب محاسبه می

 020402 

ها،   یتسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پ        مترمربع   
 .ها که با ماشین انجام شده باشد ل گودها و کانا

 020501 

سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجـم مـواد            مترمکعب   
 .سرند و مصرف شده در محل

 020502 

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

 سانتیمتر در هر عمق و پخـش و         15قشرهای حداکثر   
 .تسطیح الزم

 020503 

های ریخته شـده در خاکریزهـا        پخش و تسطیح خاک    مترمکعب   
 ســانتیمتر، در هــر عمــق و 15در قشــرهای حــداکثر 

 .ها ها، گودها و کانال غیر از پی ارتفاع به

 020504 

ی شده یا سطح    بردار  آب پاشی و کوبیدن سطوح خاک      مترمربع   
روش پروکتـور      درصـد بـه    95زمین طبیعی، با تـراکم      

 .استاندارد

 020601 

آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشـرهای           مترمکعب   
روش    درصـد بـه    95 سـانتیمتر، بـا تـراکم        15حداکثر  

 .پروکتور استاندارد

 020602 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

کنی و گودبرداری با وسیله مکـانیکی در          کنی، کانال   پی مترمکعب   
 متر و ریختن خاک کنده شده       2های نرم، تا عمق      زمین

 .های مربوط محل در کنار

 020701 

کنی و گودبرداری با وسیله مکـانیکی در          کنی، کانال   پی مترمکعب   
 متر و ریختن خـاک کنـده        2های سخت، تاعمق     زمین

 .های مربوط محل رشده در کنا

 020702 

کنی و گودبرداری با وسیله مکـانیکی در          کنی، کانال   پی مترمکعب   
 متر و حمل و تخلیـه مـواد         2های لجنی تا عمق      زمین

 . متر از مرکز ثقل برداشت20کنده شده تا فاصله 

 020703 

 یکنی و گودبرداری با چکش هیـدرولیک        کنی، کانال   پی مترمکعب   
 متـر و حمـل و تخلیـه         2 سنگی تا عمق     های در زمین 

 . متر از مرکز ثقل برداشت20مواد کنده شده تا فاصله 

020704 

، هرگـاه   020704 تـا    020701هـای     ردیف  بها به   اضافه مترمکعب   
 متر باشد، برای حجم     2عمق پی، کانال یا گود بیش از        

 4 تـا    3 متر، یک بـار      3 تا   2خاک واقع شده در عمق      
همین ترتیب بـرای    متر، سه بار و به   5 تا   4متر، دوبار،   

 .های بیشتر عمق

 020801 

 و 020702 ،020701هــای  ردیــف  اضــافه بهــا بــه   مترمکعب   
کنی و گودبرداری زیـر       کنی، کانال    هرگاه پی  ،020704

آبکشـی بـا تلمبـه       تراز آب زیرزمینـی انجـام شـود و        
 .موتوری الزامی باشد

 020802 

واد حاصل از عملیـات خـاکی یـا خاکهـای           بارگیری م  مترمکعب   
نـوع وسـیله     توده شده و حمل آن بـا کـامیون یـا هـر            

 متری مرکز ثقل برداشـت      100مکانیکی دیگر تا فاصله     
 .و تخلیه آن

 020901 

های توده   حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک        مترمکعب   
 500 متـر تـا      100شده، وقتی که فاصله حمل بـیش از         

.  متـر اول   100 متر مـازاد بـر     100 به ازای هر     متر باشد، 
 . متر به تناسب محاسبه می شود100کسر 

 020902 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 -مترمکعب    
 کیلومتر

های توده   حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک       
 10 متـر تـا    500شده، وقتی کـه فاصـله حمـل بـیش از          
 متـر اول،    500کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر      

هـای انحرافـی،     ی ساخته نشـده، ماننـد راه      ها برای راه 
نسبت قیمت یـک      کسر کیلومتر به  (ارتباطی و سرویس    
 ).شود کیلومتر محاسبه می

 020903 

 -مترمکعب    
 کیلومتر

های توده   خاک حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا      
 30 کیلـومتر تـا    10شده، وقتی که فاصله حمل بـیش از       

 کیلـومتر،   10مـازاد بـر   کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر      
نسـبت    کسـر کیلـومتر، بـه     (های ساخته نشده     برای راه 

 ).شود قیمت یک کیلومتر محاسبه می

 020904 

 -مترمکعب    
 کیلومتر

های توده   حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک       
 کیلومتر باشـد،    30شده، وقتی که فاصله حمل بیش از      

ـ    30مازاد بـر   برای هر کیلومتر   هـای   رای راه  کیلـومتر، ب
نسـبت قیمـت یـک        کسـر کیلـومتر، بـه     (ساخته نشده   

 ).شود کیلومتر محاسبه می

 020905 
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 عملیات بنایی با سنگ و آجر. فصل سوم
 

  مقدمه
 
 . باشد ده ش  نما چیده صورت  به گیرد که  می  از دیوار تعلق سطحی ، تنها به  سنگی  دیوارهای  نماسازی  بهای  و اضافه  نماسازی های ردیف. 1
  های شود و ردیف  می  پرداخت  مربوط های  نما، از ردیف های  سنگ  نمودن  با محسوب  سنگی  بنایی  نمادار، حجم  سنگی  بنایی در عملیات. 2

 .شود  می  پرداخت  مورد جداگانه  نیز، بر حسب  سنگی  نماسازی  بهای اضافه
 .شود  می  درز محاسبه  وجه  یک  مقطع  سطح ، بر حسب030308   ردیف بهای. 3
  بینی  پیش  منحنی صورت  به  سنگ  نمای  تراش ، هزینه  ردیف در این. شود  می  پرداخت030307   نیز از ردیف  قوسی های  طاق بهای  اضافه. 4

 .  است نشده
   به  با توجه  پروژه  اجرای از منطقه) چنانچه در اسناد و مدارک پیمان، معدن بخصوصی ذکر نشده باشد(   فصل  در این  مصرفی سنگ. 5

 .شود  می  مشاور تعیین  مهندس  توسط  آن  و رنگ شود و نوع  می  تهیه  فنی مشخصات
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی1:6   مالت  مثال برای.   است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت. 6

   این ، در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  مقابل
 .  است  آمده فهرست

 .قابل جابجایی باشندمعمولی های مورد استفاده در این فصل در حدی هستند که با نیروی یک نفر کارگر  اندازه سنگ. 7
 .باشد می» دیوارهای سنگی« با عنوان 90های مصرفی در این فصل بر اساس نشریه شماره  ریف و مشخصات سنگ تعا.8
   سانتیمتر، یک35، حدود   آجره  و نیم  یک ، منظور از ضخامت است  سانتیمتر21×10×5/5، حدود   فصل  در این منظور از ابعاد آجر فشاری. 9

 .  سانتیمتر است11، حدود  جره آ  سانتیمتر و نیم22، حدود  آجره
 یا   حفره  ایجاد چنین  کسر نخواهد شد و از بابت  یا طاق  آجرکاری ، از حجم  متر مربع05/0 کمتر از   با مقطع های  یا سوراخ  حفره حجم. 10

 .  نخواهد گرفت  صورت ای  جداگانه ها، پرداخت  در آجرکاری هایی سوراخ
  ها منظور شده ، در قیمت  ضربی  طاق  از قوس  ناشی  سطح  دیگر، افزایش عبارت ، به  است  زیر آن  افقی ، سطح  ضربی  طاق گیری  اندازه مالک. 11

 .  نیست  پرداخت و قابل
  اخت پرد  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط های ، در قیمت)  آجری  طاق استثنای به (  آجری  کارهای  روی ریزی  دوغاب هزینه. 12

 .  نخواهد گرفت  صورت ای جداگانه
 .  است ها منظور شده قیمت ، در  طاق  اجرای  برای  الزم تجهیزات  زیرپا و سایر بست  از چوب  ناشی های ، هزینه زنی  طاق های در ردیف. 13
  ، مگر اینکه  است  آجری  نمای  دارای های  سقف نایاستث  کارها به  در تمام  استفاده ، قابل  آجری  و نماچینی نماسازی  به  مربوط های ردیف. 14

 . باشد  شده بینی  پیش  آن  برای ای  جداگانه ردیف
 مورد از   نما، بر حسب  سطح  کار برای  انجام شود، هزینه  می  کار انجام پشت  کار جدا از  روی  نماچینی  که  آجری های در نماسازی. 15

 یا سایر   اسکوپ  اجرای ، بهای  اینکه توضیح. شود  می ، پرداخت031302 و 031301 و 031103 تا 031101  و031003 تا 031001  های ردیف
 کار در   و پشت  نماچینی  بین  مصرفی  مالت بهای.   است  پرداخت  قابل شود، جداگانه  می  کار انجام  پشت  نما به  اتصال  برای  که تمهیداتی

 .  است  منظور شده  مربوط های  ردیف های قیمت
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 ١٩

های نما چینی و یا نماسازی باید از نوع آجرهای سفال کاری از هر گونه عیب بوده و مشخصات ظاهری و   آجر ماشینی مصرفی در ردیف.16
 . به تایید مهندس مشاور برسد دنوع آن قبل از مصرف ، بای

 . باشد  نوع  از یک  آجر چینی  ضخامت  کل شود که  می  پرداخت ، درصورتی031201   ردیف  بهای اضافه. 17
  شود، سپس  می  و پرداخت  محاسبه  مربوط های ، از ردیف  آجر چینی  کل  حجم ، ابتدای031203 تا 031202  های  ردیف  پرداخت برای. 18

 .شود  می ، پرداخت  است  شده  نما چیده صورت  به  که  سطوحی  برای  یادشده  بهای اضافه
   نماچینی  و هزینه  است  راسته  یا کله  راسته صورت  به ، نماچینی  فصل  در این  شده  درج های  در ردیف  و نماسازی ز نماچینیمنظور ا. 19

 .  است ها منظور نشده  ردیف ، در این)  شده بینی  پیش  مستقلی  در ردیف  آن  بهای  که چینی بجز هره (  و مانند آن ، هندسی  برجسته های نقش
 با  ، باید واحد مترمربع  است  مترمربع صورت  آنها به  ردیف  که هایی آجرکاری  ، به031208   ردیف  موضوع  بهای  اضافه منظور پرداخت به. 20

 . شود  تبدیل مترمکعب  ، به  مربوط  آجرچینی ضخامت  به توجه
  شوند منظور نشده  می  مصرف  در آجرچینی  و مشخصات  نقشه  طبق  که  فلزی  قطعات  و کارگذاری  تهیه ، هزینه  فصل  این های در ردیف. 21

 .شود  می  پرداخت  جداگانه  آن  و بهای است
 .شود  می ، پرداخت031209   ردیف بهای  اضافه  با در نظر گرفتن  آجرکاری های  مورد از ردیف  بر حسب  چاه  چینی  طوقه بهای. 22
 اجرا   دو جداره صورت ، به  و برودتی  حرارتی  تبادل منظور کنترل   به  که  است ، دیواری031207   در ردیف منظور از دیوار دو جداره. 23
 . شود  جلوگیری  آن  درون  مالت  و از ریختن  بوده  خالی  بنایی شود، باید کامالً از مصالح  می  چیده  همزمان  دو جدار دیوار که بین. شود می

 .  است  پرداخت  قابل  و جداگانه  واحد منظور نشده در قیمتو بهای هر نوع عایق مصرفی  دو دیوار   در بین  مورد استفاده الی اتص  قطعات  هزینه
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی1:6   مالت  مثال برای.   است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت. 24
   این ، در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  بلمقا

 .  است  آمده فهرست
شود چهار در ضخامت یک آجر و کمتر در قوس انجام شود، بابت سطحی که در قوس انجام می    نماچینی یا که اجرای دیوار در صورتی. 25

 .شود درصد به قیمت ردیف مربوط اضافه می
های این فصل باشد، با توجه به  برحسب مشخصات فنی، مقدار سیمان بیشتر و یا کمتر از ارقام مندرج در شرح ردیف که در صورتی. 26

 .شود در فصل هشتم بتن در جا محاسبه می   مربوط ردیفجدول مندرج در کلیات این فهرست بها تفاوت براساس 
 .شود بینی می دار پیش کارهای آجری با آجر نسوز، با توجه به نوع آجر و مالت مربوط در هنگام برآورد به عنوان ریف ستاره. 27
دار جهت نما چینی و یا نماسازی بصورت جداگانه اجرا شود، ردیف  که تیغه آجری بضخامت نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ در صورتی. 28
 .علق می گیرد  ت031001بها 

 
 
 
 
 
 
 
 



 عملیات بنایی با سنگ و آجر. سومفصل 
 1387 سال ای ساختمان  بهسازی لرزههای رشته شرح ردیف

 

 ٢٠

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 030101  .با سنگ قلوه) بلوکاژ(سنگ چینی درکف ساختمان  مترمکعب   

 030102  .با سنگ الشه) بلوکاژ(سنگ چینی درکف ساختمان  مترمکعب   

 بـا سـنگ   ) درنـاژ ( ها  سنگ ریزی پشت دیوارها و پی      مترمکعب   
 .قلوه

 030103 

بـا سـنگ    ) درنـاژ (ها    سنگ ریزی پشت دیوارها و پی      مترمکعب   
 .الشه

 030104 

 در  1:6سـنگ الشـه و مـالت ماسـه سـیمان             بنایی بـا   مترمکعب   
 .هایی که باالتر از پی قرار دارند دیوارها و سایر محل

 030201 

الشه، های بنایی با سنگ  ردیف  اضافه بهای نماسازی به    مترمربع   
شـکل    صـورت نمـا و بـه        که، سنگ الشه به    در صورتی 

 .موزاییکی اجرا شود

 030301 

های بنایی با سنگ الشه،  ردیف  اضافه بهای نماسازی به    مترمربع   
شـکل    صورت نمـا و بـه       در صورتی که، سنگ الشه به     
 .موزاییکی درز شده اجرا شود

 030302 

بـا سـنگ الشـه، بـرای     هـای بنـایی    ردیف اضافه بها به   مترمربع   
 .نماسازی با سنگ بادبر

 030303 

هـای بنـایی بـا سـنگ الشـه، بـرای        ردیف اضافه بها به   مترمربع   
 .نماسازی با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رگ

 030304 

هـای بنـایی بـا سـنگ الشـه، بـرای        ردیف اضافه بها به   مترمربع   
 . در تمام رگهانماسازی باسنگ بادبر، با ارتفاع مساوی

 030305 

های سـنگی، هرگـاه عملیـات بنـایی          بنایی  اضافه بها به   مترمکعب   
پایین تر از تراز آب زیرزمینی انجام شود و تخلیه آب           
 .با تلمبه موتوری در حین اجرای عملیات الزامی باشد

 030306 

نوع عملیات بنـایی سـنگی خـارج از          هر   اضافه بها به   مترمکعب   
 .صورتی که در انحنا، انجام شود پی، در

 030307 

های سنگی با تمام عملیـات        تعبیه درز انقطاع در بنایی     مترمربع   
 .هر شکل الزم و به

 030308 

کاربردن آن    تهیه مصالح زهکشی طبق مشخصات و به       مترمکعب   
 .ها کاربردن آن در زهکشی  هب ای و با مصالح رودخانه

 030501 
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 ٢١

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

ها،  در داخل کانال  ) دار خاک(ه و ریختن ماسه کفی      تهی مترمکعب   
هـا، معـابر،     هـا، کـف سـاختمان       هـا و لولـه      اطراف پی 
هــا و یــا هــر محــل دیگــری کــه الزم باشــد،  محوطــه

 .های الزم انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامت به

 030502 

که بجای ماسه     درصورتی 030502ردیف    هاضافه بها ب   متر مکعب   
 .دوماسه شسته مصرف ش) ارخاکد(کفی 

030503 

هـا، اطـراف     تهیه و ریختن شن طبیعی در داخل کانـال         مترمکعب   
ها یا هر     ها، معابر محوطه   ها، کف ساختمان    ها و لوله    پی

انضمام پخش و تسطیح      محل دیگری که الزم باشد، به     
 .های الزم آنها در ضخامت

 030504 

ها و یـا هـر        معابر، محوطه تهیه و ریختن شن نقلی در        مترمکعب   
انضمام پخش و تسطیح      محل دیگری که الزم باشد، به     

 .های الزم آنها در ضخامت

 030505 

هـا، اطـراف     تهیه و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال        مترمکعب   
هـا، معـابر،     هـا، روی بـام     ها کف ساختمان    ها و لوله    پی

هــر محــل دیگــری کــه الزم باشــد،  هــا و یــا محوطــه
 .های الزم انضمام پخش و تسطیح آنها در ضخامت به

 030506 

آجرکاری باآجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجـر و            مترمکعب   
 .1:6بیشتر و مالت ماسه سیمان 

030601 

دیوار یک آجره با آجر فشاری و مالت ماسـه سـیمان             مترمربع   
1:6. 

 030602 

الت ماسـه سـیمان     دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مـ         مترمربع   
1:6. 

 030603 

 030604  .فشاری و مالت گچ و خاک دیوار نیم آجره با آجر مترمربع   
 سـانتیمتر، بـا آجـر       6 تـا    5تیغه آجری بـه ضـخامت        مترمربع   

 .فشاری و مالت گچ و خاک
 030605 

یـا  ، با آجر فشاری     )طاق ضربی (طاق زنی بین تیرآهن      مترمربع   
 .دار ماشینی سوراخ

 030701 

 030702  .دوغاب ریزی روی طاق آجری با دوغاب سیمان مترمربع   
 030703  .دوغاب ریزی روی طاق آجری با دوغاب گچ مترمربع   
اضافه بهای سقف سازی آجری به صورت آهـن گـم            مترمربع   

 .های طاق زنی برای نمای آجری ، نسبت به ردیف
 030704 
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 ٢٢

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

به ضـخامت   ) آجر تیغه ای  ( سفالی   آجر کاری با بلوک    مترمکعب   
 .1:6 سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 11 تا8

 030801 

به ضـخامت   ) آجر تیغه ای  (آجر کاری با بلوک سفالی       مترمکعب   
 .1:6 سانتیمتر و مالت ماسه سیمان 22 تا 12

 030802 

بـه ضـخامت    ) آجر تیغه ای  (آجرکاری با بلوک سفالی      مترمکعب   
 .1:6متر و مالت ماسه سیمان  سانتی22بیش از 

 030803 

دار بـه ابعـاد آجـر        آجر کاری با آجر ماشـینی سـوراخ        مترمکعب   
فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر، با مـالت             

 .1:6ماسه سیمان 

 030901 

دار به ابعاد آجر     دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخ       مترمربع   
 .1:6فشاری، با مالت ماسه سیمان 

 030902 

دار به ابعاد آجـر      دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ       مترمربع   
 .1:6فشاری، با مالت ماسه سیمان 

 030903 

 سـانتیمتر بـا آجـر       6 تـا    5تیغه آجـری بـه ضـخامت         مترمربع   
دار به ابعاد آجر فشاری، با مالت گچ و          ماشینی سوراخ 

 .خاک

 030904 

بـه ابعـاد    ) سـفال (دار   اشینی سـوراخ  نماچینی با آجر م    مترمربع   
صورت نیم آجره و مالت ماسـه سـیمان           آجرفشاری به 

1:6.  

 031001 

به ضـخامت   ) سفال(دار   نماچینی با آجرماشینی سوراخ    مترمربع   
صورت نیم آجره و مالت ماسـه          سانتیمتر، به  4حدود  
  .1:6سیمان 

 031002 

به ضـخامت   ) سفال (دار نماچینی باآجرماشینی سوراخ   مترمربع   
صورت نیم آجره و مالت ماسـه          سانتیمتر، به  3حدود  
  .1:6سیمان 

 031003 

نمــا چینــی بــا آجــر قزاقــی، بــه ابعــاد آجــر فشــاری،  مترمربع   
  .1:6صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان  به

 031101 

 سانتیمتر،  4نماچینی با آجر قزاقی، به ضخامت حدود         مترمربع   
  .1:6یم آجره و مالت ماسه سیمان صورت ن به

 031102 

 3نمــا چینــی بــا آجــر قزاقــی ، بــه ضــخامت حــدود  مترمربع   
1:6نیم آجره و مالت ماسه سیمان صورت  سانتیمتر، به

 031103 
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 ٢٣

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

هـای آجرچینـی      اضافه بهای نماسازی نسبت به ردیف      مترمربع   
 .دار  سوراخفشاری ، و آجر ماشینی با آجر

 031201 

های آجر     بهای نماسازی نسبت به ردیف     اضافه یا کسر   مترمربع   
که در نما از آجر سفال       چینی با آجرفشاری، درصورتی   

 .دار ماشینی به ابعاد آجر فشاری استفاده شود سوراخ

031202 

های آجر چینی     اضافه بهای نما سازی نسبت به ردیف       مترمربع   
 قزاقی، بـه   که در نما از آجر     با آجر فشاری، در صورتی    

 .ابعاد آجر فشاری استفاده شود

 031203 

هـای نمـاچینی بابـت آب سـاب           اضافه بها بـه ردیـف      مترمربع   
 .نمودن آجر

 031204 

هـای نمـا چینـی بابـت تـراش و             اضافه بها به ردیـف     مترمربع   
 .کشویی نمودن آجر

 031205 

هـای نمـاچینی، در صـورتی کـه           اضافه بها بـه ردیـف      مترمربع   
انـدازه گیـری روی     (آجرها به صورت هره چیده شود       

 ).سطح قابل رویت

 031206 

اضافه بهای دیوار چینی به صورت دیوار دو جداره، به           مترمربع   
ازای هر متر مربع دیوار دو جداره که هم زمـان چیـده            

 ).شود گیری می یک طرف اندازه (.شود

 031207 

 کاری کـه در پـایین تـراز         اضافه بها برای هر نوع آجر      مترمکعب   
آب انجام شود و آبکشی حـین انجـام کـار بـا تلمبـه               

 .موتوری الزامی باشد

 031208 

اضافه بها به هر نوع آجر کاری، بـرای کـار در داخـل               مترمکعب   
چاه یا قنات یا مجاری زیرزمینی در هر عمق و به هـر             

 .طول

 031209 

 10با سطح مقطـع تـا       ) دوغابی(نماچینی با آجر پالک      مترمربع   
، شــامل 1:5مــالت ماســه ســیمان  ســانتیمتر مربــع بــا

 .پشت آجر ریزی در دوغاب

 031301 

با سطح مقطع بیش از     ) دوغابی(نماچینی با آجر پالک      مترمربع   
، شـامل   1:5مـالت ماسـه سـیمان         سانتیمتر مربع با   10

 .پشت آجر دوغاب ریزی در

 031302 
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 قالب بندی . فصل چهارم

 
 مقدمه

 
 .منظور از قالب در این فصل ، هر نوع قالب که تامین کننده مشخصات فنی طرح و مورد تائید مشاور باشد. 1
 .ها، سطوح بتن ریخته شده که در تماس با قالب است، مالک محاسبه قرار می گیرد در اندازه گیری قالب بندی.2
 .ر استبه ترتیب زی های این فصل، منظور از ارتفاع در ردیف. 3
در مورد دیوار در طبقه اول روی پی، ارتفاع متوسط دیوار نسبت به رقوم روی پی که دیوار روی آن قرار می گیرد، و در طبقات بعدی، . 3-1

 .ارتفاع متوسط دیوار نسبت به کف همان طبقه
 . زیرین تیر و دالهای قالب بندی تا سطح ، ارتفاع متوسط قرار گرفتن پای شمع)تاوه(در مورد تیر و دال . 3-2
 .، هزینه های پشت بند، چوب بست و داربست و بازکردن قالب و اجرای کامل کار در نظر گرفته شده استدر ردیف های این فصل. 4
ای از قطعات فلزی یا چوبی یا مخلوطی از آن دو، به صورت افقی یا قائم یا مایل  بست و داربست در این فصل، مجموعهمنظور از چوب . 5
 .ها، به کار برده می شود گاه یا قوسی است که برای نگهداری قالب و انتقال نیروهای ناشی از بتن ریزی از قالب به زمین یا سایر تکیهو 
منظور از پشت بند ، قطعات افقی، قائم یا مایل و یا قوسی است که از آنها برای نگهداری قالب و یا اتصال قطعات قالب به یکدیگر و . 6

 . ها در مقابل نیروهای ناشی از بتن ریزی به کار برده می شودتقویت آن
، جدار خارجی دیوار، ستون یا تیری است که یک سوی آن به فضای باز ارتباط دارد و برای 040801منظور از جدار خارجی در ردیف . 7

مبنای محاسبه . های دیگری مورد نیاز باشد حل راهلزی موقت، جان پناه مناسب یا ای، مانند بالکن چوبی یا ف قالب بندی آن، تمهیدات ویژه
های یاد شده  این اضافه بها فقط به قالب بندی سطوح خارجی سازه. ای است که کار در آن انجام میشود ها، تراز کف طبقه ارتفاع این نوع سازه

 .گیرد تعلق می
 .از لحاظ ابعاد و طرز قرار گرفتن، به صورت حکمی باشدهای قالب بندی  ، به بتنی اطالق می شود که تخته)اکسپوز(بتن نمایان . 8
های مربوطه در نظر گرفته شده است و هیچ گونه اضافه بهایی  ، در قیمتهای چوبی هزینه رنده و تمیز کردن در صورت استفاده از قالب. 9

 .برای آنها پرداخت نخواهد شد
ستیکی و میله دو سر رزوه و واشر و مهره به منظور مقابله با فشار بتن است، که بهای منظور از فاصله نگهدار در دیوارها، لوله فلزی یا پال. 10

 .های قالب بندی دیوارها منظور شده است  آن در ردیف
 .ها منظور شده است پیچ و مهره الزم، در قیمت) روغن و مانند آن(های قالب بندی این فصل، بهای ماده رهاساز  در ردیف. 11
 .ها، در قیمت های این فصل منظور شده است ملیات الزم برای ایجاد پخ در گوشه قالببهای انجام ع.13
 .، پرداخت خواهد شد040903در مواردی که طبق نقشه و دستور کار مهندس مشاور، قالب در کار باقی بماند، اضافه بهای ردیف .14
، با دستور کار ) در صورت نیاز و اجرا( ها ها، گودها و کانال یهزینه تخته کوبی و چوب بست الزم برای جلوگیری از ریزش خاک در پ. 15

، طبق )سطح تماس تخته با دیواره پی(مهندس مشاور و تنظیم صورت جلسه اجرایی بر حسب سطحی که تخته کوبی شده است 
 .، پرداخت می شود041003ردیف

 .ها در نظر گرفته شده است ها در قیمت هزینه تمیز کردن قالب.16
 . ، قابل پرداخت است040303الی 040301با توجه به سطح مقطع از ردیف های ) ها پداستال(ها  الب بندی ستون پایهق. 17
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، تعلق می گیرد، ضمناً مبنای 040801های عمودی تاسیسات، اضافه بهای ردیف  به قالب بندی سطوح داخلی دیواره آسانسورها و کانال. 18
 .ای است که در آن انجام می شود ها ، مشابه دیوارهای جدار خارجی ،کف طبقه ازهاندازه گیری ارتفاع در این نوع س

 .ای طبقه است منظور از کف طبقه در این فصل ، کف سازه. 19
 .ها تعلق نمی گیرد  قالب بندی پله040701اضافه بهای ، قالب بندی سطوح شیب دار به ردیف .20
رایی از رابیتس استفاده شود، بهای آن طبق ردیف مربوط در فصل کارهای فوالدی سبک که برای قطع بتن در محل درز اج در صورتی.21

 .شود پرداخت می
در محـل     اجرا  و غیر قابل قطع باشد، سطح قالب اجـرا شـده  (opening)  در مواردی که قالب باید به صورت یکسره در محل بازشوها.22

 .شود بازشوها، از سطح قالب بندی سازه کسر نمی
 .گیرد  به کل سطح قالب در تماس با بتن تعلق می040908و 040907، 040906های  اضافه بهای ردیف.23
مانع اجرای قالب ) دال( که تیرچه های سقف داخل تاوه  در صورتی040403 الی 040401بندی به ردیفهای  بابت اضافه بهای قالب. 24

 .شود  پرداخت می040404ردیف % 15اشد ،  متر ب1ها کمتر از  یکپارچه باشد و عرض تیرچه
که پیمانکار با تایید مشاور مجبور به اجرای قالب به صورت لبه شیبدار باشد قابل پرداخت   صرفاً در صورتی040908اضافه بهای ردیف .25
 .باشد می
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 040101 .ها و شناژهای پی سایل و قالب بندی در پیتهیه  و مترمربع   
 مترمربع   

 
تهیه  وسـایل و قالـب بنـدی در دیوارهـای بتنـی کـه                

 . متر باشد5/3ارتفاع دیوار حداکثر 
040201 

تهیه وسایل و قالب بندی در دیوارهای بتنی که ارتفاع           مترمربع   
 . متر باشد5/5 متر و حداکثر 5/3دیوار بیش از 

040202 

 مترمربع   
 

تهیه وسایل و قالب بندی در دیوارهای بتنی که ارتفاع          
 . متر باشد5/7 متر و حداکثر 5/5دیوار بیش از

040203 

 مترمربع   
 

م ها و شناژهای قائ     ستون تهیه وسایل و قالب بندی در     
 . متر5/3با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 

040301 

 مترمربع   
 
 

م ئها و شناژهای قا قالب بندی در ستونتهیه  وسایل و 
 متـر و    5/3با مقطع چهار ضلعی کـه ارتفـاع بـیش از            

 . متر باشد5/5حداکثر

040302 

 مترمربع   
 

م ئها و شناژهای قا ستون تهیه  وسایل و قالب بندی در
 متـر و    5/5با مقطع چهار ضلعی کـه ارتفـاع بـیش از            

 . متر باشد5/7حداکثر

040303 

 مترمربع   
 

تا ارتفاع  ) ها دال( ها  تهیه  وسایل و قالب بندی در تاوه       
 . متر5/3حداکثر 

040401 
 

 مترمربع   
 

کـه  ) هـا  دال(هـا     تهیه  وسایل و قالـب بنـدی در تـاوه          
 . متر باشد5/5 متر و حداکثر 5/3ارتفاع بیش از 

040402 

کـه  ) هـا  دال(هـا     تهیه  وسایل و قالـب بنـدی در تـاوه           مترمربع   
 . متر باشد5/7متر و حداکثر 5/5بیش از ارتفاع 

040403 

 مترمربع   
 

 هـای مرکـب   تهیه وسـایل و قالـب بنـدی در سـقف    
(COMPOSITE) 

040404 

 مترمربع   
 

تهیه  وسایل و قالب بندی در تیرهای بتنی تـا ارتفـاع             
 . متر5/3حداکثر

040501 

 مترمربع   
 

تفـاع  تهیه  وسایل و قالب بندی در تیرهای بتنی کـه ار    
 . متر باشد5/5 متر و حداکثر 5/3بیش از 

040502 
 

 مترمربع   
 

تهیه وسایل و قالب بندی در تیرهای بتنی کـه ارتفـاع            
 . متر باشد5/7 و حداکثر 5/5بیش از 

040503 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

تهیه وسـایل و قالـب بنـدی در شـناژهای افقـی روی             مترمربع   
 .دیوار در هر ارتفاع

040601 
 

های بتنی شـامل تیـر،       ایل و قالب بندی در پله     تهیه وس  مترمربع   
تاوه، دست انداز، کف پله و مانند آن به طور کامل در            

 .هر ارتفاع و به هر شکلی

040701 

اضافه بها برای قالب بنـدی جـدار خـارجی دیوارهـا،             مترمربع   
 .ها تیرها و ستون

040801 

کـه   هـای قالـب بنـدی در صـورتی         اضافه بها به ردیف    مترمربع   
عملیات قالب بندی زیر تراز آبهـای زیرزمینـی انجـام           

 .شود

040802 
 
 

 مترمربع   
 

اضافه بها برای حکمی بودن قالـب بنـدی، بـرای بـتن            
 ).اکسپوز(نمایان 

040901 
 

 که سطح بتن اضافه بها برای قالب بندی در صورتی مترمربع   
 .طرح دار باشد

040902 
 

 مترمربع   
 

که قالـب الزامـاٌ در       بندی در صورتی  اضافه بهای قالب    
 ).قالب گم(کار باقی بماند

040903 
 

اضافه بهای قالب بندی در سطوح منحنی بـه اسـتثنای            مترمربع   
 .ها ستون

040904 
 

 الـی   040301هـای    اضافه بهای قالب بندی به ردیـف       مترمربع   
 .چهارضلعی  با مقاطع منحنی و غیر040303

040905 

 الـی  040201 هـای  بندی بـه ردیـف     افه بهای قالب  اض مترمربع   
هایی کـه داخـل آن تیـر یـا سـتون              در محل  040303

 .فلزی موجود باشد

040906 
 

 الـی  040201هـای  اضافه بهای قالب بنـدی بـه ردیـف         مترمربع   
های سقف، عمود    که اتصال تیرچه    درصورتی 040203

 .بر سطح قالب دیوار باشد

040907 
 
 

  الـی 040201هـای  ه بهای قالب بنـدی بـه ردیـف        اضاف مترطول   
ــا     040203 ــاور ب ــه مج ــه وج ــی ب ــای بتن در دیواره

 .های موجود شمشیری پله

040908 
 

 الـی  040201 هـای  ی قالب بندی بـه ردیـف      اضافه بها  مترمربع   
 در دیوارهای بتنی در مجاورت پنجـره و یـا           040203

 .در بر حسب سطح جانبی بتن مجاور پنجره یا در

040909 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 041001 .تعبیه دریچه در قالب جهت ریختن بتن و ویبره آن عدد   
تعبیـه بازشـو و    تهیه وسایل و ساخت قالب به منظـور  مترمربع   

. جایگذاری آن بـرای بـتن ریـزی و خـارج کـردن آن             
 .اندازه گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل بازشو

041002 
 
 

 مترمربع   
 

ــایل، چــوب بســت و ت  ــه وس ــرای  تهی ــوبی ب ــه ک خت
ها  ها و گودها و کانال      جلوگیری از ریزش خاک در پی     

 .و هر عمق

041003 
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 کارهای فوالدی با میلگرد. فصل پنجم
 

   مقدمه
 
ها، مشخصات،  قشهگیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در ن هایی که پرداخت بهای واحد آنها، براساس وزن کار صورت می در مورد ردیف .1

 . سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد های کارخانه های استاندارد مربوط یا جدول های تنظیمی و به ماخذ جدول دستور کارها و صورتجلسه

رداخت وزن پ بها یا اضافه های واحد مربوط منظور شده و از این بابت، اضافه های مربوط به مفتول یا سیم آرماتوربندی، در قیمت هزینه .2
 . گردد نمی

و در مورد استفاده قرار گرفته ) اعم از مصالح فلزی یا پالستیکی(ها  های مورد نیاز که بمنظور حفظ فاصله میلگرد بهای خرک و سنجاقک .3
 .های مربوط قابل پرداخت است های تنظیم شده و طبق ردیف جلسه مانند، براساس صورت ی میبتن باق

 .  استST 37ای به نوع فوالد نشده، منظور فوالد نرم   که اشارههای این فصل در هر یک از ردیف .4

 . گردد  اعمال می050304 فقط به ردیف 050306 و 050305های  هزینه ردیف .5

باشد )050303بجز ردیف (که در شرایط اجرایی خاص، پیمانکار با تایید مهندس مشاور، مجبور به جوشکاری در میلگردها  در صورتی .6
 .گردد ا تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما جداگانه محاسبه و پرداخت میهزینه جوشکاری ب

 از  برای کاشت میلگردهزینه چسب مورد نیاز. هزینه تنظیف سوراخ برای کاشت میلگرد دیده شده است050307ردیف مربوط به در  .7
 .گردد  پرداخت می110902 و 110901های  ردیف



 کارهای فوالدی با میلگرد. پنجمفصل 
 1387 سال ای ساختمان  بهسازی لرزههای رشته شرح ردیف

 
 
 

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 کیلوگرم   
 

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاری میلگرد آجدار بـه          
 در بـتن مسـلح بـا سـیم          AII از نوع    mm 10قطر تا   

 .پیچی الزم

050101 

 کیلوگرم   
 

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاری میلگرد آجدار بـه          
 در بـتن مسـلح      AII از نوع    mm 18 تا   mm 12قطر  

 .ی الزمبا سیم پیچ

050102 

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاری میلگرد آجدار بـه           کیلوگرم   
 در بـتن مسـلح بـا        AII و بیشتر از نوع      mm 20قطر  

 .سیم پیچی الزم

050103 

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاری میلگرد آجدار بـه           کیلوگرم   
 در بتن مسـلح بـا سـیم         AIII از نوع    mm 10قطر تا   

 .پیچی الزم

050201 

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاری میلگرد آجدار بـه           کیلوگرم   
 در بتن مسـلح  AIII از نوع mm 18 تا mm12  قطر

 .با سیم پیچی الزم

050202 

تهیه، بریدن، خم کردن و کارگذاری میلگرد آجدار بـه           کیلوگرم   
 در بـتن مسـلح بـا        AIIIاز نوع     و بیشتر  mm20قطر  

 .سیم پیچی الزم

050203 

تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنـایی بـرای مهـار             کیلوگرم   
 .ها دیوار به ستون

050301 

 چنانچـه   050203 تـا    050101هـای    ردیف  بها به   اضافه کیلوگرم   
 .تراز آبهای زیرزمینی انجام شود عملیات ، پایین 

050302 

 050303 .تهیه و نصب میل مهار با جوشکاری الزم کیلوگرم   
مهار از هر نوع میلگرد برای        تهیه، ساخت و نصب میل     کیلوگرم   

 .های الزم کارگذاری در محل
050304 

 050305 .مهار تهیه و نصب مهره از هر نوع در میل کیلوگرم   
بر حسب طـول    (بهای رزوه کردن میل مهار یا میلگرد         متر سانتی   

 .)رزوه شده
050306 

ری میلگرد دوخت برای اتصال به شبکه       تهیه و کارگذا   کیلوگرم   
 .، کاشت میلگردیا نماچینی و یا موارد مشابهمش 

050307 

 Expansion bolt(. 050308(تهیه و نصب بولت بازشونده     
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 ٣١

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 050309 .تهیه مصالح و وسایل و اجرای بست به وسیله تپانچه عدد   
 050401 .بهای آرماتوربندی در دیوار و ستون اضافه کیلوگرم   
 050402 .ها و شناژهای موجود بهای آرماتوربندی زیر پی اضافه کیلوگرم   
 050403 .بهای آرماتوربندی در شمع اضافه کیلوگرم   
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 ٣٢

  و تعمیریبتن درجا. فصل ششم
 

 مقدمه
 

 .راحت، نوع آن تعیین شودهای این فصل، منظور از سیمان به طور عام سیمان پرتلند معمولی است، مگر آنکه به ص در تمام ردیف. 1
 .ای، با توجه به مشخصات فنی است نوع شن و ماسه مصرفی در این فصل به صورت طبیعی رودخانه ای یا شکسته رودخانه. 2
هزینه دانه بندی مصالح، ساختن و حمل بتن از محل ساخت تا محل مصرف، ریختن بتن به اشکال مختلف، مرتعش کردن بتن و هرگونه . 3

ها   از متراکم کردن بتن، ریخت و پاش ناشی از حمل و تخلیه آن، مرطوب نگه داشتن بتن و سایر هزینه های مربوط، در بهای ردیفافت ناشی
 .منظور شده است

برای اجرای بتن نما، هیچ گونه اضافه بهایی به استثنای هزینه قالب بندی خاص آن که در فصل مربوط در نظر گرفته شده، پرداخت . 4
 .دشو نمی

 . مترمکعب یا کمتر باشد، در اندازه گیری از حجم بتن، کسر نخواهد شد05/0حجم حفره های تعبیه شده در بتن، که حجم هر یک از آنها . 5
 .شود ، پرداخت می060302ها و پاگردها، از ردیف  اضافه بهای هزینه بتن ریزی پله. 6
 .گیرد نمی تعلق 060306اضافه بهای ردیف  ها، به بتن ریزی سقف. 7
 . ، وقتی قابل پرداخت است که کرم بندی مورد نیاز بوده و اجرا شده باشد)کرم بندی(،060305ردیف . 8
 .شود ، پرداخت نمی060305 و 060304های  ، بهای ردیف060306با پرداخت بهای . 9
 .، مستلزم دستور کار مهندس مشاور است060308اجرای ردیف . 10
نی، ساخت بتن توسط دستگاه بتن ساز و حمل آن با تراک میکسر انجام شود، هیچگونه اضافه بهایی عالوه بر چنانچه طبق مشخصات ف. 11

 .شود های پیش بینی شده در این فصل، پرداخت نمی قیمت
 نظر تهیه و جزو های بتن ضروری باشد، با توجه به نوع و مشخصات ماده مورد نیاز، شرح و بهای واحد مورد چنانچه استفاده از افزودنی. 12

 .شود های این فصل منظور می ردیف
 .، قابل پرداخت نیست 060302، ردیف 060303در صورت شمول ردیف . 13
 .گیرد تعلق نمی) بتن نظافتی(، به بتن مگر 060304اضافه بها ردیف . 14
 .گیرد  تعلق می060301 ها اضافه بها به دیوارها و ستون. 15
 .گیرد تعلق می) غیر از فونداسیون(های بتنی دیوارهای با مصالح بنایی به کالف 060301اضافه بهای ردیف . 16
 .های تهیه و اجرای بتن، حمل بتن و ریختن آن، استفاده از وسایل ماشینی پیش بینی شده است بهای ردیف در. 17
 .شود  اعمال می060106 تا 060101های   فقط به ردیف060403فه بهای ردیف اضا. 18
 کیلوگرم در متر مکعب 180گیرد که آرماتور مصرفی در آن حجم، بیش از   فقط به آن حجم از بتن تعلق می060311افه بهای ردیف اض. 19

 .  گیرد وگرم در متر مکعب باشد، تعلق نمی کیل180هایی از بتن که مصرف آرماتور کمتر از  باشد و به بخش
ها بر اساس صورتجلسه وزن کل رزین مصرفی مورد تایید دستگاه  ریق اپوکسی در ترکگیری مواد رزین اپوکسی الزم برای تز اندازه .20

 .باشد نظارت و مصوب کارفرما قابل پرداخت می
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٣٣

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

تهیه و اجرای بتن با شـن و ماسـه شسـته طبیعـی یـا                 متر مکعب   
 .مترمکعب  بتن کیلوگرم سیمان در 150شکسته، با 

060101 

تهیه و اجرای بتن با شـن و ماسـه شسـته طبیعـی یـا                 متر مکعب   
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب  بتن200شکسته، با 

060102 

تهیه و اجرای بتن با شـن و ماسـه شسـته طبیعـی یـا                 متر مکعب   
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب  بتن250شکسته ، با 

060103 

ه و اجرای بتن با شـن و ماسـه شسـته طبیعـی یـا                تهی متر مکعب   
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب  بتن300شکسته، با 

060104 

تهیه و اجرای بتن با شـن و ماسـه شسـته طبیعـی یـا                 متر مکعب   
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب  بتن350شکسته، با 

060105 

یـا  تهیه و اجرای بتن با شـن و ماسـه شسـته طبیعـی                متر مکعب   
 . کیلوگرم سیمان در مترمکعب  بتن400شکسته، با 

060106 

 کیلـو   150تهیه و اجرای بتن سبک با پوکـه معـدنی و             متر مکعب   
 .سیمان در مترمکعب

060201 

 کیلـو   150تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه صـنعتی و            متر مکعب   
 .سیمان در مترمکعب

060202 

ها، دیوارها و همچنین     یزی ستون اضافه بها برای بتن ر     متر مکعب   
 .شناژها و تیرهایی که جدا از سقف بتن ریزی شوند

060301 

ها، تیرها و شـناژهایی      اضافه بها برای بتن ریزی سقف      متر مکعب   
 .که همراه با سقف بتن ریزی شوند

060302 

ها، تیر و شناژهایی که      اضافه بها برای بتن ریزی سقف      متر مکعب   
های شیبدار   بتن ریزی می شوند در سقف     همراه سقف   

هـای    درصد نسبت به افق، یا سقف      20با شیب بیش از   
قوسی که سطح روی آنها نیاز به قالـب بنـدی نداشـته     

 .باشد

060303 

 متر مکعب   
 

های بتن ریـزی، هرگـاه ضـخامت         اضافه بها به ردیف   
 . سانتیمتر یا کمتر باشد15 بتن برابر

060304 
 

حجم ( افه بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب        اض متر مکعب   
کل بتن که بـرای آن کـرم بنـدی انجـام شـده مـالک                

 ).محاسبه است

060305 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

ها با هر وسیله و به هر         اضافه بها برای بتن کف سازی      متر مکعب   
 .ضخامت

060306 
 

اضافه بها برای هر نوع بتن ریزی که پـایین تـر از آب               متر مکعب   
د و آبکشی حین انجام کار با تلمبه موتـوری          انجام شو 

 .الزامی باشد

060307 
 

ای کـردن و پرداخـت سـطوح بتنـی در صـورت              لیسه متر مربع   
 .لزوم

060308 
 

راه کـردن سـطوح      مضرس کردن، آجدار کـردن یـا راه        متر مربع   
 .ها و موارد مشابه بتنی رامپ

060309 

ن ریزی، در صورت مصرف     های بت  اضافه بها به ردیف    متر مکعب   
 .بتن در بتن مسلح

060310 
 

هـای بـتن ریـزی بـرای سـختی           اضافه بها بـه ردیـف      متر مکعب   
کار رفته بـیش از      گرد به که میل  ارتعاش بتن، در صورتی   

 . کیلوگرم در مترمکعب بتن باشد180

060311 
 

کـه فاصـله     اضافه بهای بتن ریزی با پمـپ درصـورتی         متر مکعب   
رار پمپ تا مرکز ثقل محل بتن ریزی بـیش          محل استق 

 . متر باشد30از 

060323 
 

 کیلو سـیمان بـا روش       350تهیه و اجرای بتن به عیار        متر مربع   
یک سانتیمتر تا ضخامت     پاششی با دستگاه به ازای هر     

 .سه سانتیمتر

060324 
 

های بـیش     برای ضخامت  060324اضافه بها به ردیف    متر مربع   
 .یمتر به ازای هر یک سانتیمتراز سه سانت

060325 

 ضد سولفات در    5اضافه بها برای مصرف سیمان نوع        کیلوگرم   
 .1های بنایی به جای سیمان نوع  بتن و یا مالت

060401 

 در بـتن یـا      2 اضافه بهـا بـرای مصـرف سـیمان نـوع           کیلوگرم   
 .1های بنایی به جای سیمان نوع  مالت

060402 
 

فه بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت بـه عیـار      اضا کیلوگرم   
 .های بتن ریزی درج شده در ردیف

060403 

و مـوارد   پلیـت     تهیه و اجرای گروت برای زیـر بـیس         دسیمتر مکعب   
 .مشابه

060501 
 

پلیـت و     تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بـیس         دسیمتر مکعب   
 .وارد مشابهم

060502 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 Latex( تعمیـری اصـالح شـده بـا التکـس      تمـال تهیه  مترمکعب   

Modified Concrete(. 
060701 

 در صـورت اسـتفاده از       060701بها نسبت به ردیف       اضافه کیلوگرم   
 مشخصـات   بق بـا    افزودنی شیمیایی، پلیمری و الیافی مطا     

 .فنی

060702 

 060703 .تهیه مالت تعمیری پایه اپوکسی کیلوگرم   
 5 تعمیری در سطوح افقی تـا ضـخامت          اجرای مالت  مترمربع   

 .سانتیمتر در هر الیه
060704 

  کـار   برای اجرای  060704اضافه بها نسبت به ردیف       مترمربع   
 .در سطوح قائم

060705 

 بـرای اجـرا در      060704بها نسـبت بـه ردیـف          اضافه مترمربع   
 .سطوح زیر سقفی

060706 

ذ حفــاظتی بــرای تهیــه و اجــرای مــواد شــیمیایی نافــ کیلوگرم   
هـایی کـه     ها در قسـمت   جلوگیری از خوردگی میلگرد   

 .باشد مستعد خوردگی 

060801 

 060901 .ها تهیه رزین اپوکسی جهت تزریق در ترک کیلوگرم   
 060902 تهیه ماده آب بند در طول ترک جهت عملیات تزریق کیلوگرم   
عمقـی در سـطح طـول       ) Packer(تهیه و نصب پکـر       عدد   

 . جهت عملیات تزریقترک
060903 

ی در سـطوح تـرک      حطس) Packer(تهیه و نصب پکر      عدد   
 .جهت عملیات تزریق

060904 

بنــدی در طــول تــرک و اجــرای عملیــات تزریــق  آب مترطول   
 .های موجود در بتن اپوکسی جهت ترمیم ترک

060905 
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 کارهای فوالدی سنگین. فصل هفتم

 
   مقدمه

 
 . است ST 37  منظور شده در این فصل، فوالد نرم معمولی مانندفوالد  .1
های استاندارد  گیرد، وزن کار طبق وزن تئوریک و به مأخذ جدول هایی که پرداخت بهاء آنها، براساس وزن کار صورت می در مورد ردیف .2

 . مربوط یا جدول کارخانه سازنده محاسبه و منظور خواهد شد

ل، هزینه برشکاری، جوشکاری، سنگ زدن و مانند آن، در داخل هر عضو جزو بهای واحد هر ردیف منظور های این فص در تمام ردیف .3
 یا اضافه وزن بها ده است و از این بابت، اضافههای مزبور به تهیه و مصرف الکترود در بهای واحد مربوط منظور ش شده است، همچنین هزینه

 . پرداخت نخواهد شد

ها، تیرهای فرعی و مانند آنها بوده که از  ها اعم از ساده یا مرکب، بادبندها، خرپاها و شمشیری راه پله  ستونمنظور از عضو، تیرها و .4
 . اند های فلزی مانند تیرآهن، ناودانی، نبشی، میلگرد و ورق بوسیله جوش و یا پیچ و مهره ساخته شده ای از پروفیل مجموعه

 . ی سازه مانند تیر، ستون و بادبند شامل کارهای زیر خواهد بودهای مربوط به تهیه و نصب اعضا قیمت ردیف .5

 .های الزم، بمنظور اتصال یا تقویت داخل عضوها ها و تسمه  تهیه، بریدن، جوشکاری، ساییدن و نصب ورق.6-1
 . تهیه، بریدن، جوشکاری و نصب پروفیل داخل عضو.6-2
باشد، در ضمن هزینه   قابل پرداخت می070402ی اعضاء براساس ردیف بهای تهیه و نصب قطعات اتصالی و تقویتی در محل تالق .6

 . گردد جوشکاری مربوطه براساس طول خط جوش محاسبه و پرداخت می

های این فصل منظور نگردیده و هزینه آن بر اساس  هزینه مهاربندی جهت حفظ و نگهداری سازه در زمان اجرای کار، در بهای واحد ردیف .7
 . پرداخت میشودهای متفرقهفصل کارهای  ردیف

گردند، قطعه اتصالی واسطه اعضا تلقی شده و هزینه عملیات آن مطابق  در بادبندها، ورق انتهایی اعضای بادبند که به تیر و ستون متصل می .8
دبند بوده و براساس های داخل بادبند مانند ورق وسط داخل بادبند در بادبند ضربدری جزء مجموعه با گردد، ضمناً ورق  عمل می6شرح بند 

 . شود ردیف تهیه و نصب بادبند پرداخت می

 . باشد  می9/10 یا 8/8 پر مقاومت، از نوع 070503پیچ و مهره مصرفی در ردیف  .9
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

تهیه، ساخت و نصب انواع تیر و ماننـد آن از یـک یـا                کیلوگرم   
هـای تقـویتی و یـا         ر آهن یا ناودانی و یـا ورق       چند تی 

اتصالی داخلی مربوطه بـا کلیـه عملیـات جوشـکاری           
 .داخل هر عضو

070101 

تهیه، ساخت و نصب انواع ستون و مانند آن از یک یا             کیلوگرم   
هـای تقـویتی و یـا         چند تیرآهن یا نـاودانی و یـا ورق        

اتصالی داخلی مربـوط بـا کلیـه عملیـات جوشـکاری            
 .خل هر عضودا

070102 

تهیه، ساخت و نصب انواع بادبند و مانند آن از یک یا             کیلوگرم   
هـای اتصـالی داخلـی       دو ناودانی یا نبشـی و بـا ورق        

 .مربوطه با کلیه عملیات جوشکاری داخل هر عضو

070103 

 ولی با استفاده از تیر ورق بجـای       070101مانند ردیف    کیلوگرم   
 . تیرهاهای فوالدی در پروفیل

070104 

 ولی با استفاده از تیر ورق بجای        070102مانند ردیف    کیلوگرم   
 .ها های فوالدی در ستون پروفیل

070105 

تهیه، سـاخت و نصـب خرپاهـای فلـزی بـه اشـکال               کیلوگرم   
های فوالدی شـامل       متر از پروفیل   10مختلف، تا دهانه    

کلیـه  تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق، تسـمه و غیـره بـا          
ــات     ــه عملی ــا کلی ــاع ب ــر ارتف ــات الزم و در ه عملی

 .جوشکاری الزم داخل عضو

070201 

بها مصـرف تیـرآهن بـال پهـن بجـای تیـرآهن               اضافه کیلوگرم   
 .معمولی

070301 

هـای فلـزی بـرای        بها خمکـاری انـواع پروفیـل        اضافه کیلوگرم   
 .های قوسی شکل المان

070302 

ات آهنی اتصـالی و جاگـذاری در        تهیه و ساخت قطع    کیلوگرم   
داخل بتن و کارهای بنایی یا کارهای مشابه بـا انجـام            

ها، جوشکاری، برشکاری،     عملیات الزم شامل شاخک   
 .کاری و ساییدن بطور کامل سوراخ

070401 

تهیه، ساخت و نصب قطعات تقویتی و یا اتصالی بین           کیلوگرم   
فـوالدی بـا    هـای    های و یا ورق     اعضاء از انواع پروفیل   
 ).باستثنای جوشکاری. (کلیه عملیات مربوط

070402 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 میلیمتـر  6 تا بعـد مـوثر       )تقویتی( عملیات جوشکاری  متر طول   
 .طبق مشخصات با کلیه عملیات مربوط

070501 

 برای بعد مـوثر بـیش از        )تقویتی( عملیات جوشکاری  متر طول   
یات  میلیمتر طبق مشخصات با کلیه عمل   8 میلیمتر تا    6

 .مربوط

070502 

 برای بعد مـوثر بـیش از        )تقویتی(عملیات جوشکاری    متر طول   
 میلیمتــر طبــق مشخصــات بــا کلیــه 10 میلیمتــر تــا 8

 .عملیات مربوط

070503 

 برای بعد مـوثر بـیش از        ) تقویتی (عملیات جوشکاری  متر طول   
 میلیمتـر طبـق مشخصـات بـا کلیـه           15 میلیمتر تـا     10

 .عملیات مربوط

070504 

بق اطـ معملیات جوشکاری بـا جـوش نفـوذی کامـل            متر طول   
 بـا کلیـه عملیـات       های اجرایی    و نقشه   فنی مشخصات

 .سانتیمترمربع مساحت جوش 1مربوط به ازای هر 

070505 

بق مطـا عملیات جوشکاری با جـوش نفـوذی نـاقص           متر طول   
لیـات   بـا کلیـه عم     های اجرایی    و نقشه   فنی مشخصات

 .سانتیمترمربع مساحت جوش 1  ای هر به ازمربوط 

070506 

تهیه و نصب پـیچ و مهـره طبـق مشخصـات بـا کلیـه             کیلوگرم   
 .عملیات مربوط

070507 

والدی جهـت   هـای فـ     تهیه، ساخت و نصـب پروفیـل       کیلوگرم   
کشی زیـر سـقف سـاختمان شـامل           مهاربندی و تسمه  

 تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق، تسمه، میلگرد و غیر بـا         
 .جوشکاری و کلیه عملیات الزم

070601 

سازی و سوراخکاری     تهیه، ساخت، برشکاری، شابلون    کیلوگرم   
بنـدی    و نصب ورق آهنی و یا نبشـی بمنظـور کـالف           

م دیوارهــای آجــری از دو طــرف در   افقــی و قــائ 
هـای بـدون      سـاختمان (های با مصالح بنـایی        ساختمان
 .با کلیه عملیات مربوط ) اسکلت

070602 
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 کارهای فوالدی سبک. فصل هشتم

 
   مقدمه

 
 و از  ، منظور شده  و مانند آن  زدن  سنگ کاریها، و همچنین  و سوراخ ، پرچکاری ، برشکاری  جوشکاری ، بهای  فصل  این های  ردیف در تمام. 1

 .شود  نمی  پرداخت  وجهی ، اضافه  بابت این
 واحد  های ، در قیمت  و مانند آن ، پرچ ، لحیم  یا سیم ، مفتول از نوع فوالد نرم معمولی  و مهره الکترود، پیچ   و مصرف تهیه  به  مربوط های هزینه. 2

در مورد .   نخواهد گرفت  صورت ها، پرداختی  در نقشه  شده  ابعاد مازاد بر ابعاد درج ، اضافه  وزن  اضافه  و بابت  است  منظور شده مربوط
 و دستور   و مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج  کار، طبق گیرد، وزن  می  کار صورت  وزن  واحد آنها بر اساس  بهای خت پردا  که یهای ردیف

 . و منظور خواهد شد ، محاسبهیا جدول کارخانه سازنده مربوط استاندارد  های  مأخذ جدول کارها به
 080101   ردیف  موضوع  فلزی  چهارچوب  در ساخت  که  چهارچوب هدار پایین نگ  و فاصله  مانند شاخک  چهارچوب  فرعی  اعضای بهای. 3

 .شود  می  پرداخت  ردیف  همین شود، از قیمت  می مصرف
  ای  جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  است  منظور شده080101  ، در ردیف  سیمان  ماسه  با دوغاب  فلزی های  چهارچوب  داخل  پرکردن هزینه. 4
 . نخواهد آمد عمل هب

  از، با اوزان حاصلهتوزینهای توخالی، باید مقادیر بدست آمده از  گیری و پرداخت هزینه در و پنجره ساخته شده از پروفیل برای اندازه.5
 .ها مقایسه شود و کمترین وزن مبنای پرداخت قرار گیرد ها و نقشه جدول

 شود،  اماً استفادهو، ت  تو خالی های  و پروفیل ، ورق  توپر، تسمه های  پروفیل ، از مخلوط  آهنی ده و نر  در و پنجره  در ساختمان که در صورتی. 6
  های ، از ردیف  تو خالی های  پروفیل  و وزن080106 و080103  های  مورد، از ردیف  بر حسب  و ورق  توپر، تسمه های  پروفیل باید وزن
 .ود ش  و پرداخت  محاسبه080107 و 080104

   در قیمت  و دستگیره مانند قفل) شود  می  نصب  در و پنجره  روی  که  لوازمی تمام (  از هر نوع  آالت  یراق  و جاسازی دستمزد نصب. 7
 .شود می   پرداخت  آنها جداگانه  تهیه  بهایمنظور نگردیده و  ها  تنها در ردیف آالت  یراق  تهیه بهای.   است  منظور شده  مربوط های ردیف

   برای  که  اضافی شود، اما عملیات  می  پرداخت  ردیف از همین 080201   ردیف ، موضوع  کاذب های  سقف  مورد نیاز زیرسازی  آویزهای بهای. 8
 آویز   دادن  جوش  برای تن در ب  مربوط  با شاخ  ورق  عبور آویز، کارگذاری  برای  لوله شود، مانند کارگذاری  می  انجام سقف  آویز به  اتصال تامین

 .شود  می  پرداخت ، جداگانه زنی  بست  تفنگ وسیله  آویز به  یا ایجاد پایه آن به
 .شود  می  و پرداخت  در کار محاسبه  مصرفی های  ورق ، وزن  گالوانیزه  با ورق  سقف  پوشش های در ردیف. 9

 .شود  می  پرداخت  جداگانه  مربوط های  از ردیف080401   ردیف  موضوع ت عملیا  مورد نیاز برای  یا چوبی  فلزی  قاب بهای. 10
.دشو  می  و پرداخت  محاسبه اگانه جد080403   ردیف  موضوع  عملیات  برای  زیرسازی نصب  و ، ساخت  مصالح  تهیه بهای. 11



 کارهای فوالدی سبک. هشتمفصل 
 1387ای ساختمان سال  های بهسازی لرزه شرح ردیف

 
 

 ۴٠

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

بـا یـا    (ارچوب فلزی از ورق      و نصب چ   تهیه، ساخت  کیلوگرم   
 . فنیکلیه عملیات طبق مشخصات، با )بدون کتیبه

 080101 

 080102 .ارچوب فلزیچهر نعمیر و نصب مجدد  مقطوع   
های    از پروفیل  تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آهنی        کیلوگرم   

 ورق و   ، نبشی، سپری، میلگرد   فوالدی توپر از ناودانی،   
جاســازی و دسـتمزد نصـب یــراق آالت   ماننـد آن بـا   

 .همراه با جوشکاری و ساییدن الزم

080103 

های    از پروفیل  تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آهنی        کیلوگرم   
با جاسـازی و دسـتمزد نصـب یـراق          فوالدی توخالی   

 .آالت همراه با جوشکاری و ساییدن الزم

080104 

 080105 .هنیدر و پنجره آهر تعمیر و نصب مجدد  مقطوع   
بان و قابسازی فلـزی       تهیه، ساخت و نصب نرده و نرد       کیلوگرم   

 های توپر پروفیلها از  کف پله
080106 

بان و قابسازی فلـزی       تهیه، ساخت و نصب نرده و نرد       کیلوگرم   
 های توخالی پروفیلها از  کف پله

080107 

 از  نـرده و نردبـان و حفـاظ       هر  تعمیر و اجرای مجدد      مقطوع   
 .های توپر با کلیه عملیات الزم انواع پروفیل

080108 

نـرده و نردبـان و حفـاظ از         هر  تعمیر و اجرای مجدد      مقطوع   
 .های توخالی با کلیه عملیات الزم انواع پروفیل

080109 

هـای کـاذب از نبشـی،         تهیه مصالح و زیرسازی سقف     کیلوگرم   
 .گرد و مانند آن سپری، میل

080201 

ــقف   لوگرمکی    ــازی س ــالح و زیرس ــه مص ــاذب از   تهی ــای ک ه
 .های توخالی پروفیل

080202 

تهیه مصـالح و زیرسـازی پوشـش آردواز بـا مصـالح              کیلوگرم   
 .فلزی

080203 

هــا، بــا ورق ســفید  تهیــه مصــالح و نصــب فالشــینگ کیلوگرم   
 .گالوانیزه صاف با تمام وسایل و لوازم

080301 

ای   و پوشش سقف با ورق گالوانیزه کرکره      تهیه مصالح    کیلوگرم   
 .با تمام وسایل و لوازم نصب

080302 

تهیه مصالح و پوشش سقف بـا ورق سـفید گـالوانیزه             کیلوگرم   
 .ای با تمام وسایل و لوازم نصب ذوزنقه

080303 
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تهیه و نصب کـف خـواب سـرناودان، کاسـه نـاودان،          کیلوگرم   
فید گـالوانیزه،   کالهک دودکش و مانند آن بـا ورق سـ         

 .کاری، پرچ و سایر کارهای الزم روی آن لحیم

080304 

روی لنـدنی بـا ورق سـفید         تهیه، ساخت و نصب آب     کیلوگرم   
 .گالوانیزه، با تمام وسایل و لوازم نصب

080305 

 10تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر  مترطول   
 6/0خامت ســانتیمتر از ورق گــالوانیزه ســفید بــه ضــ 

میلیمتر، با اتصاالت مربـوط و تمـام وسـایل و لـوازم             
 .نصب

080306 

تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکـش بـه قطـر      مترطول   
 6/0 سانتیمتر از ورق گالوانیزه سفید بـه ضـخامت           15

میلیمتر، با اتصاالت مربـوط و تمـام وسـایل و لـوازم             
 .نصب

 080307 

 سـانتیمتر   10وله بخاری به قطـر    تهیه و نصب درپوش ل     عدد   
 .از آهن سفید

080308 

ــه قطــر  تهیــه و نصــب، در عدد    ــه بخــاری ب  15پــوش لول
 .سانتیمتر از آهن سفید

 080309 

تهیه تور سیمی گالوانیزه پشه گیر و نصب تور سـیمی            متر مربع   
 .درون قاب مربوط

080401 

 080402 .ندودتهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر ا متر مربع   
 080403 .سطوح کاذبتهیه و نصب صفحات رابیتس برای  متر مربع   
تهیه و نصب توری گالوانیزه زیر سقف یا روی دیـوار            متر مربع   

 .برای نگهداری عایق حرارتی
080404 

 سـاخته   )مـش (تهیه شبکه میلگرد پیش جـوش شـده          کیلوگرم   
 اریار گـذ   از میلگرد ساده به انضمام بریـدن و کـ          شده

 .پیچی الزم همراه با سیم

080501 

 سـاخته   )مـش (تهیه شبکه میلگرد پیش جـوش شـده          کیلوگرم   
 اری به انضمام بریدن و کار گـذ       آجدار از میلگرد    شده

 .پیچی الزم همراه با سیم

080502 

ــف   کیلوگرم    ــه ردی ــا ب ــافه به ــای  اض  در 080502و080501ه
 .م باشدکه سطح کار قائ صورتی

080503 
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های درزدار رزوه شده برای       تهیه مصالح و ساخت لوله     کیلوگرم   
 سوراخ در 80 تا 50 دارای ST 37  از جنسریز شمع 

 .هر متر طول با بوشن الزم

080601 

تهیه مصالح و ساخت قطعات الحاقی و تعبیه اتصال به    کیلوگرم   
 . شمعریزسازه در 

080701 
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 کاری عایق: فصل نهم

 
  مقدمه

 
   در نقشه که  و در صورتی باشد   فنی ها و مشخصات  در نقشه  شده  درج میزان  باید به)Overlap(  ، مقدار همپوشانی  رطوبتی های کاری عایقدر  .1

 . سانتیمتر اجرا شود10 باشد،   نشده  تعیین  آن  اندازه  فنی و مشخصات
 در   همپوشانی هزینه.  هاست  جلسه ها و صورت  درنقشه  شده  ابعاد درج ، طبق  شده یکار عایق   ظاهری  سطح  و پرداخت گیری  اندازه مبنای. 2

 .  است  منظور شده  فصل  این های ردیف
  افه اض گونه  و هیچ  است  و مانند آن ، منحنی ، مورب ، قائم  از افقی ، اعم  سطوح  کار در تمام  انجام ، برای  فصل  این های  واحد ردیف های قیمت. 3

 .  نیست  پرداخت ، قابل ، انحنا و مانند آن ، عمق  صعوبت  بابت بهایی
 : با  برابر است  ترتیب ، به  رطوبتی کاری عایق   متر مربع  یک ، برای  فصل  این های  در ردیف مقدار قیر مورد مصرف. 4
 .  کیلوگرم2، 090102 و 090101  های ، ردیف اندود قیری. 1ـ4
 .  کیلوگرم5/3،   گونی  الیه ندود قیر با یکدو قشر ا. 2ـ4
 .  کیلوگرم5،   گونی  قشر اندود قیر با دو الیه سه. 3ـ4
 .  کیلوگرم5/6،   گونی  الیه چهار قشر اندود قیر با سه. 4ـ4
 . هاست  جلسه ها و صورت  در نقشه  شده  ابعاد درج ، طبق  شده کاری عایق   ظاهری  سطح  و پرداخت گیری  اندازه مبنای. 5
 باشد،   فصل  این  شده  تعیین  متوالی  دو ضخامت  بین پلی اورتان و پلی استایرن،  حرارتی های کاری عایق مورد نیاز   ضخامت که  در صورتی. 6

 .شود  می  و پرداخت  محاسبه  خطی  میانیابی صورت ، به  و بعد آن  قبل های ضخامت  به  با توجه  واحد مربوط بهای
   وزن  این  چنانچه  منظور شده  در مترمکعب  کیلوگرم40   مخصوص  با وزن اورتان  پلی  به  مربوط091305 تا 091301   شماره های ردیف .7

 .شود  کسر می  ردیف از بهای% 2 کمبود   هر کیلوگرم  باشد، بابت  در مترمکعب  کیلوگرم36 و تا 40 کمتر از  مخصوص
   مخصوص  وزن  این  چنانچه  منظور شده  در مترمکعب  کیلوگرم20   مخصوص  با وزن استایرن  پلی  به  مربوط091506 تا 091501  های ردیف. 8

 .شود  می  اضافه  ردیف  بهای به% 4   اضافی  هر کیلوگرم  باشد بابت عبک در مترم  کیلوگرم30 و تا 20بیشتر از 
 .شود  می  پرداخت  مورد جداگانه  برحسب  قاب شود بهای  می  نصب  قاب  در داخل  که استایرن  پلی در مورد فوم. 9
 .های حرارتی ، بایستی براساس ضوابط مشخصات فنی عمومی و یا خصوصی باشد  مشخصات عایقکاری. 10
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 090101  .کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیر عایق مترمربع   
های مختلف حرارتـی     کاری رطوبتی در زیر عایق     عایق مترمربع   

 .با قیر پلیمری اصالح شده
 090102 

کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیـر و یـک الیـه              عایق مترمربع   
 .گونی

 090201 

 الیـه   دو قشر انـدود قیـر و        سهکاری رطوبتی، با     عایق مترمربع   
 .گونی

 090202 

 قشر اندود قیر و دو الیـه        چهارکاری رطوبتی، با     عایق مترمربع   
 .گونی

 090203 

ی ، با عایق پیش ساخته درجـه یـک          کاری رطوبت  عایق مترمربع   
 3تیشـو بضـخامت     و متشکل از قیر و الیاف پلی استر      

 .میلیمتر

 090301 

با عایق پیش سـاخته درجـه یـک         کاری رطوبتی،    عایق مترمربع   
 4تیشـو بضـخامت      لیاف پلی استر و   متشکل از قیر و ا    

 .میلیمتر

 090302 

 090302 و 090301 اضــافه بهــا نســبت بــه ردیفهــای مترمربع   
 .دار باشد  ساخته از نوع فویل چنانچه عایق پیش

 090401 

تهیه و ریختن قشر رویه محافظ عایق پیش ساخته، بـا            مترمربع   
هـای مختلـف، بـرای سـطوح         مایع مخصوص به رنگ   

هایی که روی عـایق، آسـفالت یـا سـایر            ها و محل   بام
  .شود ها انجام نمی پوشش

 090402 

کاری حرارتی با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ          عایق مترمربع   
میلیمتــر و بــه وزن  50تــا  25کرافــت بــه ضــخامت 

 . کیلو گرم در متر مکعب20 تا 16مخصوص 

 090501 

 ، در صــورتی کــه از 090501  اضــافه بهــا بــه ردیــف مترمربع   
روکش آلومینیوم ساده بجـای کاغـذ کرافـت اسـتفاده           

 .شود

 090601 

که از روکش     ، در صورتی   090501اضافه بها به ردیف      مترمربع   
 .آلومینیوم مسلح بجای کاغذ کرافت استفاده شود

 090602 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل          عایق مترمربع   
میلیمتـر و بـه      50تـا    25 به ضخامت    و بدون روکش  
 .کیلو گرم در متر مکعب 100تا  36وزن مخصوص 

 090701 

یـک طـرف    کاری حرارتی با عـایق پشـم شیشـه           عایق مترمربع   
ــوری ــخامت  تـ ــا 50دار بضـ ــر و وزن م میلی75 یـ تـ

 . کیلو گرم در متر مکعب60مخصوص 

 090702 

گ بـدون روکـش     کاری حرارتی با عایق پشم سن      عایق مترمربع   
 کیلوگرم  30 میلیمتر و وزن مخصوص      50ضخامت    به

 .در مترمکعب

 090801 

کاری حرارتی با عایق پشم سنگ با روکش کاغذ          عایق مترمربع   
 30 میلیمتـر و وزن مخصـوص        50ضخامت    کرافت به 

 .کیلوگرم در مترمکعب

 090901 

 وقتـی کـه از روکـش        090901بهـا بـه ردیـف          اضافه مترمربع   
 .جای کاغذ کرافت استفاده شود آلومینیوم مسلح به

 091001 

صورت پانـل و بـدون روکـش بـه            عایق پشم سنگ به    مترمربع   
  تـا  80 میلیمتر و وزن مخصـوص     75تا   25ضخامت  

 . کیلوگرم در مترمکعب100

 091101 

  تـا  30 دار به ضخامت    عایق پشم سنگ یکطرف توری     مترمربع   
 کیلـوگرم در    100 تا   80 وص میلیمتر و وزن مخص    100

 .مترمکعب

 091201 

 15اورتان به ضخامت       حرارتی با عایق پلی    کاری  عایق مترمربع   
 .میلیمتر

 091301 

 50اورتان به ضخامت       حرارتی با عایق پلی    کاری  عایق مترمربع   
 .میلیمتر

 091302 

 100اورتان به ضخامت       حرارتی با عایق پلی    کاری  عایق مترمربع   
 .میلیمتر

 091303 

اورتـان بـه ضـخامت         حرارتی با عایق پلـی     کاری  عایق مترمربع   
 . میلیمتر150

 091304 

 200اورتان به ضخامت   حرارتی با عایق پلی  کاری  عایق مترمربع   
 .میلیمتر

 091305 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

اورتـان و همچنـین در        های پلـی   پرکردن درز بین پانل    کیلوگرم   
طریـق تزریـق    ختلـف بـه  محل تالقی عایق با سطوح م  

 .اورتان برحسب وزن مصرفی پلی

 091401 

 15ضخامت    استایرن به    حرارتی با عایق پلی    کاری  عایق مترمربع   
 .میلیمتر

 091501 

 50ضخامت    استایرن به    حرارتی با عایق پلی    کاری  عایق مترمربع   
 .میلیمتر

 091502 

 100ضخامت  یرن بهاستا  حرارتی با عایق پلیکاری  عایق مترمربع   
 .میلیمتر

 091503 

ضـخامت    اسـتایرن بـه      حرارتی با عایق پلـی     کاری  عایق مترمربع   
 . میلیمتر150

 091504 

ضـخامت    اسـتایرن بـه      حرارتی با عایق پلـی     کاری  عایق مترمربع   
 . میلیمتر200

 091505 

ضـخامت    اسـتایرن بـه      حرارتی با عایق پلـی     کاری  عایق مترمربع   
 .لیمتر می250

 091506 
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 تعمیر و اصالح کارهای آلومینیومی: فصل دهم

 
  مقدمه

 
 2384   استاندارد شماره ، مطابق   کرونت و پروفیل تی  پروفیل اس قوطی، از  به ترتیب 100101    ردیفهای در نظر گرفته شده در پروفیل. 1

 .  است  ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات مؤسسه
   و از این  است  واحد منظور شده  و مانند آنها در قیمتهای  الستیکی ، نوارهای  پالک ، رول  و مهره ، پیچ  پرچ  و مصرف تهیه  به  مربوط یها هزینه. 2

   واحد آن  که رهاییدر مورد کا.   نخواهد گرفت  صورت ها، پرداختی  در نقشه  شده  ابعاد مازاد بر ابعاد درج  یا اضافه  وزن  بها، اضافه ، اضافه بابت
 پیمانکار  امضای  به  که  توزین  جلسه آید، صورت  می عمل  به  وزن  بر اساس  و پرداخت  شده بینی  پیش  کیلوگرم صورت  به  فصل  این های در ردیف
 5  ضخامت  و به  آلومینیوم رنگ ایز به آناد ها هزینه  ردیف ، در این  قرار خواهد گرفت  و پرداخت  محاسبه  باشد، مبنای  مشاور رسیده و مهندس
 .  است  منظور شده میکرون

  عمل  به  جداگانه  آن  و پرداخت  نیست  ردیف  قیمتءجز...  و ، دستگیره ، لوال، چفت ، مانند قفل آالت  یراق  بهای  فصل  این های ردیف در. 3
 . است  ها منظور شده ، در قیمت  آالت  یراق آید، اما دستمزد نصب می
 و موارد   تاسیساتی های ها، دریچه  چراغ  نصب  برای  شده  یا بازگذاشته  شده  جاسازی سطوح،    آلومینیومی  کاذب  های  سقف گیری در اندازه. 4

  های  ردیف در قیمت،   موارد یاد شده  برای دستمزد جاسازی. شود  کار کسر نمی  از سطح  است  متر مربع25/0 آنها کمتر از   مساحت ، که مشابه
 .شود  می  پرداخت  آنها جداگانه  و هزینه  نشده بینی  پیش مربوط
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

در و پنجره آلومینیـومی     تعمیر ، اصالح و نصب مجدد        مقطوع   
یک جداره و یا دو جداره که در آن از میلگرد فوالدی            

 .داستفاده شده باش

 100101 

مجدد در و پنجره آلومینیـومی      و نصب    اصالح   ،تعمیر   مقطوع   
یک جداره و یا دو جداره که در آن از انـواع پروفیـل              

 .استفاده شده باشد 

 100102 

ها و یا دیوارها از قطعات و  تهیه و نصب روکش ستون  کیلوگرم   
 .ورق نمای آلومینیوم 

 100103 

ــب ســ   مترمربع    ــه و نص ــومی از ورق  تهی ــاذب آلومینی قف ک
 55/0 تـا    5/0آلومینیومی فرم داده شده بـه ضـخامت         

مطـابق مشخصـات    میلیمتر، با رنگ پخته و زیر سازی        
 .فنی

 100201 

ــومی از ورق     مترمربع    ــاذب آلومینی ــقف ک ــب س ــه و نص تهی
 5/0ضـخامت      به ،آلومینیومی سوراخ دار فرم داده شده     

الیـه  کـه پشـت آن بـا         میلیمتر، با رنگ پخته      55/0تا  
بـا  پوشانده شده است،     میلیمتر   2/0ه ضخامت   نمدی ب 

 . مطابق مشخصات فنیزیرسازی

 100202 

با ورق آلومینیومی بـه     اجرای فالشینگ   تهیه مصالح و     کیلوگرم   
 .ضخامتهر 

100301 

هـای تیـز و      آلومینیوم، برای لبـه    تهیه و نصب نبشی از     کیلوگرم   
 .کارهای مشابه آن

 100401 

ــات      کیلوگرم    ــا قطع ــاط ب ــش درز انبس ــالح و پوش ــه مص تهی
 .آلومینیومی

 100402 

غیـر رنگـی،    اضافه بها بـه تمـام کارهـای آلومینیـومی          کیلوگرم   
 .هر گاه به صورت رنگی آنادایز شود

 100501 

 5اضافه بها برای آنادایز کردن بـه ضـخامت بـیش از              کیلوگرم   
 .ون میکر5میکرون به ازای هر 

 100502 
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  بندکشی  و اندودکاری. یازدهم  فصل

 
   مقدمه

 
ها و   نبش  یا گردی ، پخی  مشترک  فصل  اجرای  صعوبت  و برای  شده گیری شود اندازه  می  از اندود پوشیده  که  کاری ها، سطح کاری در اندود. 1

 .شود  نمی داخت پر  قیمتی اضافهبینی شده،  ها پیش بجز آنچه در ردیفها،  یا چفت
 .شود  نمی  انجام  پرداختی  اضافه گونه  آنها، هیچ  روی منظور اندودکاری به)   مسلح  و بتن  بتنی غیر از سطوح (  سطح  کردن  زخمی برای. 2
   و در غیر این  قائم حدهد، جزو سطو  می تشکیل  یا کمتر را  درجه30  ، زاویه  قائم  با سطح  که  یا قوسی  مورب ، سطوح کاری در اندود. 3

 . خواهد شد  محسوب  افقی  سطوحء، جز صورت
   پرداخت  مشاور، قابل  با مهندس  آن  انجام  جلسه  صورت  از تنظیم  و پس  مشاور است  دستور کار مهندس ، مستلزم110301   ردیف اجرای. 4

 . است
 کمتر باشد، از   متر مربع1/0 از   هر کدام  که هایی  سوراخ  خواهد شد و سطح یریگ شود، اندازه  می  بندکشی  که  نهایی ها، سطح در بندکشی. 5

 .نخواهد شد  کسر  بندکشی سطح
 .  است  منظور شده  مربوط های  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 های در ردیف. 7
ها،   ردیف در این.   است  کاربرد فایبرگالس  میلیمتر بدون5/12  ضخامت  به  گچی قطعات  به ، مربوط110905 تا 110901  های  ردیف بهای. 8

 .گیرد  می  صورت ه روی  یک  سطح  آنها طبق گیری  و اندازه  است  منظور شده  و اتصاالت  گالوانیزه  سازه بهای
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی1:6   مالت  مثال برای.   است  حجمی ، نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت. 9

   این ، در کلیات  مربوط ل در جدو  مالت  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  مقابل
 .  است  آمده فهرست

   اندود اعمال  به  مربوط های  ردیف  درصد به20   معادل  بهایی  شود اضافه  انجام  رابیتس  در روی  یا سیمان  و خاک  اندود گچ چنانچه. 10
 .شود می
دی بلند روغن، مصالحی است که برای نما سازی خارج یا موضوع نما سازی رزینی ترکیبی از نوع آلکی 110407مصالح مندرج در ردیف . 11

 درصد انیدرید 30 تا 20 درصد روغن و 70 تا 60داخل ساختمان کاربرد دارد و شامل رزین بلند روغن آلکیدی است، این رزین دارای 
 مواد نفتی و مقادیری مواد فرعی دیگر است عالوه بر رزین، مصالح یاد شده شامل اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و حالل بر پایه. فتالیک است

 .شود که در کارخانه تولید می
موضوع نما سازی رزینی از نوع امولسیونی، مصالحی است که برای نما سازی داخل ساختمان از آن  110408مصالح مندرج در ردیف . 12

ی دیگر است که در کارخانه ئیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد جزهای امولسیونی مانند پلی وینیل استات، اکسید ت شود و شامل رزین استفاده می
 .تولید شده باشد

ها و وسایل الکتریکی و مکانیکی و  های کاذب گچی، سطوح جا سازی شده یا باز گذاشته شده برای نصب چراغ گیری سقف در اندازه. 13
های  دستمزد جا سازی موارد یاد شده در قیمت. شود کم نمی متر مربع است، از سطح کار 25/0ها کمتر از  موارد مشابه که مساحت آن

 .بینی نشده است های مربوط پیش ردیف
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 ۵٠

های   درصد به بهای ردیف20های بندکشی چنانچه از مالت پودر سنگ و سیمان سفید بجای مالت ماسه سیمان استفاده شود،  در ردیف. 14
 . شود مربوط اضافه می

گردد و چنانچه   متر در خارج ساختمان، هزینه داربست براساس سطح داربست مورد نیاز پرداخت می3بیش از برای انجام کار در ارتفاع . 15
هزینه داربست برای کارهای . گردد داربست حجمی مورد نیاز باشد، حجم داربست مزبور با واحد مترمکعب از ردیف مربوط پرداخت می

دار داربست مورد نیاز برای انجام کار بایستی با تایید مشاور و تصویب کارفرما مق. گردد مختلف روی یک سطح فقط یکبار پرداخت می
 . صورت گیرد

دار، شرح و بهای واحد مورد نظر  های ستاره  منظور نشده و به صورت ردیف110902 و 110901هزینه تهیه و حمل مواد مصرفی در ردیف . 16
 . گردد های این فصل منظور می  ردیفءتهیه و جز
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل هایب  شماره شرح واحد

ها، با مـالت گـچ و        م و سقف  ئشمشه گیری سطوح قا    مربع متر   
 .خاک

110101 

 سـانتیمتر، روی    5/2 تااندود گچ و خاک به ضخامت        مربع متر   
 .مئسطوح قا

110102 

 سانتیمتر، بـرای    5/2 تااندود گچ و خاک به ضخامت        مربع متر   
 .ها  سقفزیر

110103 

 در  سـانتیمتر، 5/2 تـا اندود گچ و خاک بـه ضـخامت         متر طول   
 .مئ روی سطوح قا متر3/0سطوح بعرض تا 

110104 

 در  سـانتیمتر، 5/2 تـا اندود گچ و خاک بـه ضـخامت         متر طول   
 .ها برای زیر سقف  متر3/0سطوح بعرض تا 

110105 

 بـرای هـر     110103 تـا    110102های    بها به ردیف    اضافه متر مربع   
 .یک سانتیمتر اضافه ضخامت

110106 

 بـرای هـر     110105 تـا    110104های    بها به ردیف    اضافه متر طول   
 .یک سانتیمتر اضافه ضخامت

110107 

م و پرداخـت آن بـا گـچ         ئسفید کاری روی سطوح قا     متر مربع   
 .کشته

110108 

 110109 با گچ کشتهسفید کاری زیر سقفها و پرداخت آن  متر مربع   
و  متـر  3/0به عرض تـا  م ئسفید کاری روی سطوح قا  متر طول   

 .پرداخت آن با گچ کشته
110110 

 3/0به عرض تا     ها زیر سقف سفید کاری روی سطوح      متر طول   
 .و پرداخت آن با گچ کشتهمتر 

110111 

 110112 .در آوردن چفت در سطوح گچ کاری متر طول   
 110113 .کاری جرای نبش یا کنج در سطوح گچا متر طول   
 110114 .سفیدکاری با گچ گیبتن روی سطوح بتنی متر مربع   
زخمی کردن یا مـالت پاشـی روی سـطوح بتنـی بـه               متر مربع   

 .منظور اجرای اندود
110201 

ها، بـا مـالت ماسـه        شمشه گیری سطوح قایم و سقف      متر مربع   
 .1:4سیمان

110202 

سانتیمتر روی سـطوح     2تا  اندود سیمانی به ضخامت      مربعمتر    
 .1:4م، با مالت ماسه سیمان ئقا

110203 



 اندودکاری. یازدهمفصل 
 1387ای ساختمان سال  های بهسازی لرزه شرح ردیف

 

 ۵٢

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل هایب  شماره شرح واحد

 مئ روی سطوح قـا     متر 3/0بعرض تا   اندود سیمانی به     متر طول   
 .1:4، با مالت ماسه سیمان  سانتیمتر2به ضخامت 

110204 

ر  به ازای هر یـک سـانتیمت       110203بها به ردیف      اضافه متر مربع   
 .اضافه ضخامت

110205 

 به ازای هر یـک سـانتیمتر        110204بها به ردیف      اضافه طولمتر    
 .اضافه ضخامت

110206 

 بـه ضـخامت     1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان        متر مربع   
 . سانتیمتر، روی سطوح افقی2حدود 

110207 

 3/0بعرض تا    1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان        متر طول   
 .، روی سطوح افقیمتر

110208 

 به ازای هر یـک سـانتیمتر        110207  بها به ردیف    اضافه متر مربع   
 .اضافه ضخامت

110209 

به ازای هر یـک سـانتیمتر       110208اضافه بها به ردیف      متر طول   
 .اضافه ضخامت

110210 

 بـه ضـخامت     1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان        متر مربع   
 . سانتیمتر، برای زیر سقف2تا 

110211 

 3/0بعرض تا    1:4اندود سیمانی با مالت ماسه سیمان        متر طول   
 .، برای زیر سقفسانتیمتر2مترتا ضخامت 

110212 

 به ازای هـر یـک سـانتیمتر    110210بها به ردیف      اضافه مترمربع   
 .اضافه ضخامت

110213 

به ازای هر یک سـانتیمتر   110211 هایبها به ردیف  اضافه متر طول   
 .اضافه ضخامت

110214 

 110215 .اجرای نبش یا کنج در سطوح اندود سیمانی متر طول   
سیمان یا باتارد،     بها برای اندودهای با مالت ماسه       اضافه متر مربع   

 .ای و پرداخت شود که سطح روی آن لیسه در صورتی
110216 

دسـت، بـه     در یـک  )  رویـه  قشـر (ای    اندود تخته مالـه    متر مربع   
م و   سـانتیمتر، روی سـطوح قـائ       0/5 حـدود    ضخامت

 .1:1:3افقی با مالت سیمان، پودر و خاک سنگ 

110301 

ت، بعـرض   دس در یک ) قشر رویه (ای    اندود تخته ماله   متر طول   
م و افقی با مالت سـیمان،        متر، روی سطوح قائ    3/0تا  

 .1:1:3پودر و خاک سنگ 

110302 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل هایب  شماره شرح واحد

دسـت، بـه    در یـک  ) قشـر رویـه   (ای    اندود تخته مالـه    ربعمتر م   
ها بـا مـالت       سانتیمتر، زیر سقف   0/5ضخامت حدود   

 .1:1:3سیمان، پودر و خاک سنگ 

110303 

دست، بعـرض    در یک ) قشر رویه (ای    اندود تخته ماله   متر طول   
ها با مالت سیمان، پودر و خاک         متر، زیر سقف   3/0تا  

 .1:1:3سنگ 

110304 

، در 110304 تــا 110301هــای  بــه ردیــف اضــافه بهــا متر مربع   
صورتی که، به جای سـیمان پرتلنـد از سـیمان سـفید             

 .استفاده شود

110305 

، در 110304 تــا 110301هــای  اضــافه بهــا بــه ردیــف متر مربع   
 .صورت مصرف سیمان رنگی، به غیر از سیمان سفید

110306 

، در یک دست به ضـخامت       )یهقشر رو (اندود تگرگی    متر مربع   
 میلیمتر با مالت سیمان و پودر و خاک سنگ          2حدود  
 .م و افقی و یا زیر سقفئرای سطوح قا ب1:1:3

110401 

بعـرض تـا    ، در یک دسـت      )قشر رویه (اندود تگرگی    متر طول   
 1:1:3در و خـاک سـنگ       با مالت سیمان و پو     متر   3/0

 .م و افقی و یا زیر سقفئبرای سطوح قا

110402 

، در یک دست بـه ضـخامت        )قشررویه(اندود تگرگی    متر مربع   
در و خاک    میلیمتر با مالت سیمان سفید و پو       2حدود  
م و افقی و یا زیر سـقف،        ئ برای سطوح قا   1:1:3سنگ  

 .با استفاده از مواد رنگی در صورت لزوم

110403 

 3/0بعرض تا ، در یک دست )قشررویه(اندود تگرگی  متر طول   
 1:1:3در و خاک سـنگ      با مالت سیمان سفید و پو     تر  م

م و افقی و یا زیر سقف، با اسـتفاده از           ئبرای سطوح قا  
 .مواد رنگی در صورت لزوم

110404 

، در یک دست به ضـخامت       )قشر رویه (اندود تگرگی    متر مربع   
) سـفید  از غیر( میلیمتر با مالت سیمان رنگی       2حدود  

م و افقـی    ئی سطوح قا   برا 1:1:3در و خاک سنگ     و پو 
 .و یا زیر سقف

110405 

بعـرض تـا    ، در یک دسـت      )قشر رویه (اندود تگرگی    متر طول   
در و پـو  ) سفید از غیر(با مالت سیمان رنگی      متر   3/0

م و افقی و یا زیر      ئ برای سطوح قا   1:1:3و خاک سنگ    
 .سقف

110406 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل هایب  شماره شرح واحد

ز نـوع   تهیه مصالح و اجرای نما سازی رزینی ترکیبی ا         متر مربع   
 ).آلکیدی بلند روغن(روغنی 

110407 

ی رزینی ترکیبی از نـوع      تهیه مصالح و اجرای نما ساز      متر مربع   
 .برای داخل ساختمان) کوپلیمر( بسپار  یونی همسامول

110408 

، بـه   )قشر رویه (م و افقی    ئنماسازی چکشی سطوح قا    متر مربع   
 . سانتیمتر، با مالت موزاییک5/1 تا 1ضخامت 

110501 

بـه  ) قشر رویـه  (م و افقی    ئنماسازی چکشی سطوح قا    متر مربع   
 سانتیمتر، با مالت سـیمان، پـودر و         5/1 تا   1ضخامت  

 .1:1:3خاک سنگ 

110502 

قشـر  (م و افقـی   ئنما سازی موزاییکی روی سطوح قـا       متر مربع   
ــه ضــخامت )رویــه ــا 1، ب ــا مــالت 5/1 ت  ســانتیمتر ب

ای بـا    گیری شیشه    با شمشه   همراه 5/2: 5:1/2موزاییک  
 . میلیمتر و ساییدن آن6شیشه حدود 

110503 

روی سـطوح   ) قشر رویـه  (نما سازی موزاییکی شسته      متر مربع   
 سـانتیمتر بـا مـالت       5/1 تا   1قایم و افقی به ضخامت      

ای با شیشـه     گیری شیشه    و شمشه   5/2: 5:1/2موزاییک  
 . میلیمتری و شستن آن6حدود 

110504 

، در 110504 تــا 110501هــای  اضــافه بهــا بــه ردیــف ر مربعمت   
که به جای سیمان پرتلند سیمان سفید مصرف         صورتی

 .شود

110505 

، در 110504 تــا 110501هــای  اضــافه بهــا بــه ردیــف متر مربع   
 .صورت مصرف سیمان رنگی به غیر از سیمان سفید

110506 

بــه منظــور تهیــه و اجــرای داربســت فلــزی ســطحی  متر مربع   
 .نماسازی و یا کارهای مشابه در خارج ساختمان

110507 

تهیــه و اجــرای داربســت فلــزی حجمــی بــه منظــور  متر مکعب   
 .نماسازی و یا کارهای مشابه در خارج ساختمان

110508 

 تـا   1، بـه ضـخامت      )رویه قشر(کف سازی موزاییکی     متر مربع   
 و سـاییدن  2: 1/5: 1 سانتیمتر، با مـالت مـوزاییکی       5/1
 .آن

110509 

 1:6ساختن در پوش دو طرفه با مالت ماسـه سـیمان             مترطول   
 سانتیمتر و ضخامت حدود     40روی دیوارها به عرض     

 سانتیمتر، با تعبیه آب چکـان، درز انبسـاط و قالـب          8
 .بندی

110601 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل هایب  شماره شرح واحد

 1:6ساختن در پوش یک طرفه با مالت ماسه سـیمان            مترطول   
ــه عــرض   ســانتیمتر و ضــخامت 33روی دیوارهــا ب

 سانتیمتر، با تعبیه آب چکـان، درز انبسـاط و          8حدود  
 .قالب بندی

110602 

 20بـه عـرض     ) داخل و یاخـارج   (ریختن کف پنجره     مترطول   
 سانتیمتر، با مالت ماسـه  8سانتیمتر و ضخامت حدود  

 به انضمام قالب بندی موردنیاز و تعبیه آب         1:6سیمان  
 .رجچکان برای کف پنجره خا

110603 

 کیلـو   250بان بتنی باالی پنجره بـه عیـار        ساختن سایه  متر طول   
 سانتیمتر و   30سیمان در متر مکعب به عرض متوسط        

 سـانتیمتر، بـا تعبیـه آب چکـان بـا            8ضخامت حدود   
ــه  ــدی، ب ــب بن ــور قال ــل  ط ــرد مصــرفی (کام  ازمیلگ

 .)شود های مربوط پرداخت می ردیف

110604 

، به  110604 تا   110601های    ها نسبت به ردیف   اضافه ب  متر طول   
 .ازای هر سانتیمتر اضافه عرض

110605 

، به ازای هر    110604 تا   110601های    کسر بها به ردیف    متر طول   
 .سانتیمتر کسر عرض

110606 

 110701 .1:4بند کشی توپر نمای آجری با مالت ماسه سیمان  متر مربع   
 نمای آجری با مالت ماسـه سـیمان         بند کشی توخالی   متر مربع   

1:4. 
110702 

بند کشی نمای بلوک سیمانی با مـالت ماسـه سـیمان             متر مربع   
1:4. 

110703 

سـنگ الشـه و مـالت ماسـه          بند کشی نمای سنگی با     متر مربع   
 .1:4سیمان 

110704 

بندکشی نمای سـنگی بـا سـنگ الشـه موزاییـک، بـه               متر مربع   
دبر و یا مشابه آن و مالت ماسه        صورت درز شده یا با    

 .1:4سیمان 

110705 

بند کشی نمای سنگی با سنگ پـالک و مـالت ماسـه              متر مربع   
 میلیمتـر و    6، در صورتی که ضخامت بنـد        1:4سیمان  

 .بیشتر باشد

110706 
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 با صفحات گچـی  )Dry Wall(دیوار دو جداره گچی  متر مربع   
 شـده دیـوار      میلیمتر که ضخامت تمام    12به ضخامت   

 سانتیمتر باشد، بـا بطانـه بـه انضـمام سـازه             8 تا   5/7
نصب و نوار   و تمام وسایل    ) افقی و عمودی  (گالوانیزه  
 .مربوط

110801 

 با صفحات گچـی  )Dry Wall(دیوار دو جداره گچی  متر مربع   
  میلیمتر که ضخامت تمام شـده دیـوار        12به ضخامت   

ـ       10 تا   5/9 ه انضـمام سـازه      سانتیمترباشد، بـا بطانـه ب
نصب و نوار   و تمام وسایل    ) افقی و عمودی  (گالوانیزه  
 .مربوط

110802 

 با صفحات گچـی  )Dry Wall(دیوار دو جداره گچی  متر مربع   
 میلیمتر که ضخامت تمام شـده دیـوار         12به ضخامت   

 سانتیمتر باشد، با بطانه بـه انضـمام سـازه           13 تا   5/12
نصب و نوار   ام وسایل   و تم ) افقی و عمودی  (گالوانیزه  
 .مربوط

110803 

تهیه مصالح و نصب سقف گچی بدون مالت با بطانـه           متر مربع   
به انضمام سازه گالوانیزه یکطرفه و تمام وسایل نصب         

 .و نوار مربوط

110804 

تهیه مصالح و نصب سقف گچی بدون مالت با بطانـه           متر مربع   
م وسـایل   به انضمام سـازه گـالوانیزه دو طرفـه و تمـا           

 .نصب و نوار مربوط

110805 

 چنانچـه   110803 تـا    110801های    اضافه بها به ردیف    متر مربع   
 .صفحات گچی از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشد

110806 

 چنانچـه   110805 و   110804هـای     اضافه بها به ردیف    متر مربع   
 .صفحات گچی از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشد

110807 

ترزیق و یا ریختن چسب یا مـواد رزینـی و یـا مـواد                متر طول   
ستون و دیـوار بـه       های کف،  منبسط شونده در سوراخ   

 .میلیمتر 20منظور کاشت میلگرد و یا امثالهم تا قطر 

110901 

ترزیق و یا ریختن چسب یا مـواد رزینـی و یـا مـواد                متر طول   
 ستون و دیـوار بـه      های کف،  ده در سوراخ  ونمنبسط ش 

 20منظور کاشت میلگرد و یا امثالهم به قطـر بـیش از             
 .میلیمتر

110902 
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 تعمیر و اصالح کارهای چوبی: فصل دوازدهم

 
  مقدمه

 
 . مشاور برسد  تایید مهندس ، به  از مصرف  باشد و قبل  آورده  عمل های  چوب ، باید از نوع  فصل  در این  مصرفی های  چوب تمام. 1
 یاد  های  چوب  از اینکه ، اعم  روسی چوب  به  معروف  وارداتی  کاج چوبهای.   است  آن  یا مشابه  روسی ، چوبهای  نراد خارجی منظور از چوب. 2

 .شود  می  نامیده  نراد خارجی ، تخته  است  روسی  چوب  آنها شبیه  کاج  چوب  باشد که  یا سایر کشورهایی  کشور روسیه  محصول شده
   داخل  صنوبر محصول  و خانواده ، نمدار، ممرز، کاج ، افرا، راش  توسکا، ملچ های ، چوب  فصل  این های  در ردیف  داخلی چوبمنظور از . 3

 . نشود  استفاده  خود رنگ صورت  به  که کشور است
.   است  و مانند آن  قدی ، لوالی  معمولی لوالی،  ، کشوپشتی ، کشومغزی ، دستگیره  قفل ، انواع  فصل  این های  در ردیف  آالت منظور از یراق. 4

 .شود  می  و پرداخت  تعیین  جداگانه  هزینه ، این  است  نشده بینی  پیش  فصل  این های  در ردیف آالت  یراق  تهیه بهای
 .شود  می  انجام ها و مشخصات  در نقشه  شده  ابعاد درج ، بر اساس  چوبی  کارهای گیری اندازه. 5
 .  است ، منظور شده  اتصال  و سایرلوازم ، اسکوپ ، میخ ، پیچ  چسب ، بهای  فصل  این های  ردیف های  قیمت ر تمامد. 6
ها منظور  ، در قیمت)دزد (  چهارچوب  پای  مهاری ها و قطعه ها، شاخک  مشتی  درها و کمدها، بهای  چهارچوب  و نصب  تهیه های در ردیف. 7

 . نخواهد شد گیری  اندازه  قطعات ، این  چهارچوب  طول گیری  اندازه  و موقع شده
 .شود  می  و پرداخت گیری ها، اندازه  چهارچوب  و کتیبه  استانه بهای. 8
 .  است  قطعات  محور تا محور این ، فاصله  زیرسازی  چوبی  قطعات  شده  تعیین فواصل. 9

 .شود  می  پرداخت ربوط م های  از ردیف ، جداگانه  قرنیز پارکت بهای. 10
 .شود  می ، محاسبه  قابلمه  تا پشت  در و پشت  روی  یک  در، سطح  پوشش های  ردیف گیری در اندازه. 11
 :  زیر است  کارهای ، شامل120601   ردیف  موضوع عملیات. 12
 . سانتیمتر از یکدیگر60   سانتیمتر و فاصله4 × 6ابعاد  ، به  اصلی  قطعات) الف
 . سانتیمتر از یکدیگر60   سانتیمتر و فاصله4 × 4ابعاد  ، به  فرعی قطعات ) ب
هزینه تهیه پارکت با توجه به مشخصات مورد نیاز، به .  ، بهای مصالح مصرفی به استثنای پارکت منظور شده است120901در ردیف . 13

 . شود پیش بینی میقبل از مناقصه  مناسبهای  صورت ردیف
 با توجه به مشخصات طرح توسط واحد برآورد کننده تعیین 120702 و 120701 ، 120602 ، 120501 ، 120403 ، 120201  های در ردیف. 14

 . شود  قیمت می
 .شود   ، اندازه گیری بر حسب سطح چوب کار تمام شده محاسبه می120501 در ردیف .15
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

ــا تمــام  ه، بــتهیــه و نصــب چهــارچوب در ر طولمت    هــر ابعــاد ب
 .های پیش بینی شده و زهوار الزم برای کتیبه مشتی

 120101 

چهار چوب یا درهـای  هرتعمیر ، اصالح و نصب مجدد      مقطوع   
 .چوبی

 120102 

چوبی شامل کـالف شـبکه و        تهیه ، ساخت و نصب در      متر مربع   
 .طبق مشخصات فنیپوشش دو روی در با پرس کردن 

 120201 

 و یـراق کـوبی آن       و گنجـه   ک  یا در کمد   نصب در چوبی   لنگه   
 ).آالت بدون بهای یراق(

 120301 

تهیه و نصب چهارچوب کمد و گنجه و هر ابعاد با تمام             مترطول   
 .ههای پیش بینی شد مشتی

 120401 

چهـارچوب و یـا در      هرتعمیر، اصالح و نصـب مجـدد         مقطوع   
 .و گنجهکمد 

 120402 

، ساخت و نصب در کمـد و گنجـه شـامل زهـوار،              تهیه متر مربع   
 .طبق مشخصات فنیکالف و روکش 

 120403 

مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخلـی کمـدها و           تهیه   متر مربع   
هـای الزم و نصـب زهـوار جلـوی           ها با تکیه گـاه     گنجه

ــه هــر ابعــاد برحســب ســطوح طبقــات و   تقســیمات ب
 .یمات داخلیتقس

 120501 

های چوبی از چـوب نـراد خـارجی،     تهیه و نصب شبکه    مترمربع   
منظور اجـرای لمبـه      های کاذب، به   برای زیرسازی سقف  

 .کوبی

 120601 

با چـوب بـرای نصـب اردواز        تهیه مصالح و زیر سازی       مترمربع   
 .های اصلی و فرعی شامل چوب

 120602 

ت انـداز پلـه بضـخامت       ی دسـ  و نصب چـوب رو    تهیه   طولمتر   
متر بـا لـوازم      سـانتی  12 تا   8 سانتیمتر و عرض     6حدود  

 .اتصالی مربوط

 120701 

 120702  .و نصب قرنیز چوبی که لبه آن ابزار خورده باشدتهیه  متر طول   
تهیه مصالح و کوبیدن لمبه با چوب نـراد خـارجی روی         مترمربع   

 .زیرسازی چوبی
 120801 

نصب انواع پارکت چوبی روی سـطوح آمـاده شـده بـا              مترمربع   
 .ساب و الک الزم

 120901 
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 کاری و موزاییک کاشی و سرامیک: فصل سیزدهم
 

  مقدمه
 
   از نوع  فصل  در این  شده نظر گرفته  در  و سرامیک کاشی های ردیف منظور شده و های این فصل تهیه مصالح در قیمت در تمام ردیف. 1

 .ستا  انی ایر  یک درجه
 . خواهد بود  نمایان  شده  کار پوشیده  سطح  براساس  فصل  این های  ردیف  سطوح گیری اندازه. 2
 سفید و پودر   سیمان  آنها، دوغاب  بندکشی  و مالت1 ـ 5   سیمان  ماسه ، مالت  یا قائم  از افقی  اعم  کاری  و سرامیک  کاشی  نصب مالت. 3

   بابت  و از این ها منظور شده  ردیف  نیز در قیمت  افقی  در سطوح  ریزی  دوغاب بهای.   است  در متر مکعب  سیمان رم کیلوگ400عیار   به سنگ
 .آید  نمی عمل  به ای  جداگانه پرداخت

 از   پس  پخت  از یکبار عمل  بیش  هر علت  به  است چنانچه  از اندود لعاب  پس  پخت  یک های  کاشی  برای  فصل  این های  ردیف  طور کلی به. 4
 .  و هزینه آن جداگانه قابل پرداخت است  است  نشده بینی  پیش  فصل  در این  آن  شود بهای  انجام اندود لعاب

   نصب امیک و سر  کاشی  به  شده  بند نوشته  در این  جز آنچه بهایی   است و اضافه  طرح  هر نوع  برای  فصل  در این  و سرامیک  کاشی بهای. 5
 .گیرد  نمی  تعلق  فصل  این های  ردیف  مشمول شده

   بهای  درصد به  باشد شش  داشته  یا فرورفتگی  برجستگی  کاشی  سطح است چنانچه)  تخت (  مستوی  سطوح  برای  فصل  این  کاشی بهای. 5-1
 .شود  می ها اضافه  از ردیف هر یک

 و  ای ، قرمز، سرمه ، مسی  مانند زرشکی  تیره های  رنگ برای.  است  روشن های  رنگ  برای  فصل  این های  در ردیف  و سرامیک  کاشی بهای. 5-2
 .شود  می  اضافه  مربوط های  از ردیف  هر یک  بهای به% 12  فسفری

 هر   بهای به% 12 باشد   شده کار برده ه لوستر ب  لعاب  کاشی  در سطح  لوستر است چنانچه  بدون  کاشی  برای  فصل  این های  ردیف بهای. 5-3
   لعاب  سطح  بر روی  که  از فلز است  نازکی  از الیه  و عبارت  رولعابی  تزیین  نوعی  فصل منظور از لوستر در این. شود  می ها اضافه  از ردیف یک
 .آورند وجود می به
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی1:6   مالت  مثال  برای  است  حجمی  نسبت مان و سی  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت. 6

   این  در کلیات  مربوط  در جدول  مالت  در مترمکعب  سیمان  کیلوگرم  صورت  به  یاد شده های  نسبت ، در ضمن  ماسه  واحد حجم6  مقابل
 .  است  آمده فهرست

های مربوط به اجرای  ان در نصب سرامیک از چسب مخصوص استفاده شود، بهای آن طبق ردیفکه بجای مالت ماسه و سیم در صورتی. 7
 .شود سرامیک با مالت ماسه و سیمان پرداخت می

 . که برای نصب کاشی یا سرامیک با چسب ، زیرسازی نیاز باشد ، هزینه آن جداگانه قابل پرداخت می باشد   در صورتی.8
 . باشد  شدهاف ص  آن  و رویه  بوده  موزاییک  خود جسم  از جنس  آن  قشر رویه  که  است ، موزاییکی  ساده ی سیمان منظور از موزاییک. 9

 . باشد  شده ، تشکیل) و سفید سیاه (  معمولی  سنگ  و خرده  پرتلند معمولی  از سیمان  آن  قشر رویه  که  است ، آن  ایرانی منظور از موزاییک. 10
 و بیشتر 4 و 3  نمره ،  مرمر یا مرمریت های سنگ  و خرده  سفید یا رنگی  از سیمان  آن  قشر رویه  که  است ، آن  فرنگی اییکمنظور از موز. 11

 . باشد  شده تشکیل
   و بهای ه شد  مصرف  اضافی  و مصالح  است  شده  سانتیمتر در نظر گرفته5/2  طور متوسط ، به  موزاییک  فرش  برای  مصرفی  مالت ضخامت. 12

 .شود  می  پرداخت  مشاور جداگانه  دستور کار مهندس  طبق  کف  زیر فرش  و پرکردن بندی منظور کرم  به عملیات
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  ، با دوغاب  آن های ها و بندکشی  ریزی  و دوغاب1 ـ 5   سیمان  ماسه ، مالت  یا ابعاد مختلف ، از انواع  فرنگی های  موزاییک  نصب مالت. 13
 .  است1 ـ 6   سنگ فید و خاک س سیمان

ها و   ریزی  و دوغاب1 ـ 5   سیمان  ماسه ، مالت ، در ابعاد مختلف  ایرانی های  و موزاییک  ساده  سیمانی های  موزاییک  نصب مالت. 14
 .  است1 ـ 6   سنگ  و خاک  سیمان ، با دوغاب  آن های بندکشی

  یکی موزا  از نصب  پس  ساب  هزینه یول. اند  شده  در نظر گرفته  در کارخانه  شده  داده  ساب تصور  به  فصل  این های  ردیف های موزاییک. 15
 .شود  می  پرداخت130901از ردیف  نیاز  درصورت

 130805 تا 130801  های ردیف.  شود  انجام  اتوماتیک آالت  ماشین  توسط  آن  ساخت  مراحل  کلیه  که  است  آن  ماشینی منظور از موزاییک. 16
 .  است  شده  در نظر گرفته  موزاییک  نوع  این  ابعاد مختلف  تمام برای
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

دسیمتر  2تا  مقطع  کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح         مترمربع   
 .مربع

 130101 

 تا  2مقطع بیش از     کاشی لعابی با سطح      کاشی کاری با   مترمربع   
 .دسیمتر مربع 4

 130102 

 تا  4مقطع بیش از    کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح         مترمربع   
 .دسیمتر مربع 9

 130103 

 9 مقطـع بـیش از    کاشی کاری با کاشی لعابی با سطح         مترمربع   
 .دسیمتر مربع

 130104 

 مترمربع   
 . دسیمتر مربع1ح تا نصب سرامیک لعابدار با سط

 130201 

  دسیمتر   9 تا   1 بیش از    نصب سرامیک لعابدار با سطح     مترمربع   
 .مربع

 130202 

 16 تــا 9 بــیش از نصــب ســرامیک لعابــدار بــا ســطح مترمربع   
 .دسیمتر مربع

 130203 

 دسـیمتر   16نصب سرامیک لعابدار بـا سـطح بـیش از            مترمربع   
 .مربع

 130204 

هـای کاشـی و سـرامیک در         اضافه بها نسبت به ردیف     عمترمرب   
صورت استفاده از سرامیک و یا کاشی ضد اسید بدون          

 .لعاب

 130301 

هـای کاشـی و سـرامیک در         اضافه بها نسبت به ردیف     مترمربع   
صورت استفاده از سـرامیک و یـا کاشـی ضـد اسـید 

 .لعابدار

 130302 

 130401 .نصب سرامیک گرانیتی متر مربع   

سرامیک کالیبره  از   چنانچه   130401بها به ردیف      اضافه مترمربع   
 .دوشاستفاده 

 130402 

 چنانچـه   130402 و   130401هـای     بها به ردیف    اضافه مترمربع   
 .سرامیک ساب خورده سطح آن صیقلی باشد

130403 

فرش کف با موزائیک سیمانی ساده یا ایرانی بـا ابعـاد             مترمربع   
  سانتیمتر25 × 25

 130501 

یک سیمانی ساده یا ایرانی بـا ابعـاد         فرش کف با موزای    مترمربع   
 . سانتیمتر30 × 30

 130502 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

هـای تـا     یک فرنگی با خرده سـنگ     یفرش کف با موزا    مترمربع   
 . سانتیمتر30 × 30 به ابعاد 3نمره 

130601 

هـای تـا     یک فرنگی با خرده سـنگ     فرش کف با موزای    مترمربع   
 . سانتیمتر40 × 40 به ابعاد 3نمره 

130602 

 در 130602 تــا 130601هــای  اضــافه بهــا بــه ردیــف مترمربع   
کـار    یا بیشتر در آنهـا بـه       4های نمره    که سنگ  صورتی

 .رود

130701 

ــه ردیــف  مترمربع    ــا ب ــای  اضــافه به  در 130602 و 130601ه
های درشت مرمر یا مرمریت در       که الشه سنگ   صورتی

 .کار رود هبآن 

130702 

 130801 .یک ماشینی ایرانیفرش کف با موزای مترمربع   
 130802 .یک ماشینی فرنگیفرش کف با موزای مترمربع   
 130803 .یک ماشینی طرح گرانیتفرش کف با موزای مترمربع   
 130804 .دار ایرانی یک ماشینی آجفرش کف با موزای مترمربع   
 130805 .دار فرنگی یک ماشینی آجیبا موزافرش کف  مترمربع   
 130901 .یکاجرای ساب کف روی فرش موزای متر مربع   
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 کارهای سنگی با سنگ پالک: فصل چهاردهم
 

  مقدمه
 
 و   قائم  سطوحء، جز مقائ   به  نسبت  درجه30   تا زاویه  مورب  خواهد بود، سطوح  با سنگ  نمایان  شده  کار پوشیده  سطح  بر اساس گیری اندازه. 1

   صورت ، پرداختی  است  نمایان ها و مانند آنها که  و پله  پنجره  کف های  زیر درپوش سطوح به. شود  می  محسوب  افقی  سطوحء بیشتر، جز از آن
 .گیرد نمی

   مهندس  تصویب  باید به  از مصرف  مورد، قبل هر  و نمونه است)   یک درجه (  مرغوب ، از نوع  فصل  این های  ردیف  موضوع های  سنگ تمام. 2
 .مشاور برسد

 . کمتر باشد  مربوط های  ردیف  در شرح  شده  تعیین  نباید از ضخامت  نقطه ، در هیچ  از ساب ، پس  مصرفی های  سنگ ضخامت. 3
   در شرح  شده  داده  با ضخامت  مصرفی های گ سن  مشاور، ضخامت یا دستور کار مهندسو    مشخصاتها،  نقشه  بر اساس  که در مواردی. 4

 :شود  به ترتیب زیر عمل می باشد ها متفاوت ردیف
 .شود  می اضافه ی سانتیمتر2  با ضخامتسنگ  بهایبه  درصد 20  ، سانتیمتر افزایش5/0 هر  ازای به سانتیمتر ضخامت 4تا   .4-1
 .شود  می اضافه ی سانتیمتر4  با ضخامتسنگ  بهایبه  درصد 15   ، افزایش سانتیمتر5/0 هر  ازای به سانتیمتر ضخامت 6تا   .4-2
 در تمام موارد .شود  می اضافه سانتیمتر 6سنگ   بهایبه  درصد 10  ، سانتیمتر افزایش5/0 هر  ازای به سانتیمتر 6برای ضخامت بیش از   .4-3

 .شود ه می سانتیمتر به تناسب محاسب5/0یاد شده با رعایت دستور کار کسر 
   شود که اب انتخ طریقی ها به  سنگ  باشد، یا شکل  شده بینی  پیش  ابعاد در هر دو بعد سنگ  محدودیت  مصرفی  سنگهای  برای که در صورتی. 5

 .شود  می  پرداخت اگانه، جد  مربوط  ردیف  درصد قیمت10،   سنگ  بودن حکمی  به  مربوط های  هزینه منظور جبران  نباشند، به  قائم  زوایای دارای
 منظور از   این  به  که  اجرا شود و در مواردی  رنگ  هم  مصرفی  سنگ ، در هر مورد باید با رنگ  سنگی  و نماهای  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  اسید ساب  به  مربوط های ، هزینه  فصل واحد این  های در قیمت. 7

 .شود  می  پرداخت  نیاز جداگانه صورت
   منظور شده  یا گیره اتصال   هر نوع  و نصب  تهیه  به  مربوط های ، هزینه  خشک  طریق  به  سنگ  نصب  موضوع140606   واحد ردیف در بهای. 8

 .شود  می  پرداخت  طور جداگانه  به  پالک  سنگ  نصب  زیرسازی  برای  فوالدی  سازه  بهای  ولی است
   پرداخت  مربوط  از فصل  جداگانه  بندکشی  باشد، بهای  میلیمتر یا بیشتر از آن6ها   سنگ  بند بین ، ضخامت  قائم  در سطوح که در صورتی. 9
 .شود می
 با   و بندکشی1:4   و سیمان  ماسه  و قرنیزها با مالت  قائم های  سنگ  پشت  و دوغاب  افقی  در سطوح  پالک های  سنگ  انواع  نصب مالت. 10

 . میباشد1:4   نسبت  نیز به  سفید و پودر سنگ  سیمان دوغاب
 و   سیمان  ماسه ها، با مالت  بند سنگ  و پرکردن ریزی  و دوغاب1ـ5  سیمان   ماسه ، مالت  در کف  تراورتن  الشه  پالک  سنگ  نصب مالت. 11

 .  است1ـ4  پودر سنگ
 در   سیمان  واحد حجم  یک  یعنی1:6   مالت  مثال برای.   است  حجمی  نسبت  و سیمان  ماسه  اختالط ها برای  در مالت  شده  داده های نسبت. 12

   فهرست  این در کلیات ،  مربوط  در جدول  مالت مترمکعب  در  سیمان  کیلوگرم صورت به  یاد شده های  نسبت نضم ، در ماسه  واحد حجم6  مقابل
 .  است آمده
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، در   مقدمه5 بند  بهای  اضافه  بنابراین  شده  تعیین140409 و 140408  های  ردیف  بادبر در شرح  پالک های  ابعاد سنگ  اینکه  به با توجه. 13
 سانتیمتر 2های بادبر   ضمناً ضخامت سنگ. باشد30×15 غیر از   به  شده  دو بعد حکم  اندازه گیرد که  می  تعلق  یاد شده های  ردیف  به صورتی

 .بدون در نظر گرفتن بار آن است
صوص سنگ استفاده چنانچه برای نصب سنگ در سطوح قائم به درخواست پیمانکار مقرر شود بجای مالت ماسه و سیمان از چسب مخ. 14

شود، در این صورت نمونه چسب همراه کاتالوگ و مشخصات فنی و استاندارد مربوط باید قبالً مورد بررسی مهندس مشاور و کارفرما قرار 
) کرم بندی( هزینه اجرای نصب سنگ با چسب به شرح فوق و زیر سازی مربوط به آن. گرفته، در صورت تایید اجازه مصرف صادر شود

 .گیرد شود، هیچگونه بها و یا اضافه بهای دیگری به آن تعلق نمی های مربوط به سنگ با مالت ماسه و سیمان پرداخت می دیفطبق ر
های  ی است که به سبب طرح بهسازی، ناچار به جمع آوری سنگیهای این فصل صرفاً برای آن قسمت از کارها  قیمت های ردیف.15

ی در سایر ها برای پرداخت هزینه سنگ کار باشد و استفاده از این ردیف ای یادشده در طرح میه زی مجدد محلموجود قدیمی و بازسا
 .باشد  کلیات نمی2-2 و مشمول کارهای بند حاالت مجاز نبوده
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

فقـی از نـوع   تهیه و نصـب سـنگ پـالک در سـطوح ا       مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1 ضخامت تراورتن سفید به 

 140101 

تهیه و نصـب سـنگ پـالک در سـطوح افقـی از نـوع          مترمربع   
ــه  ــهر ب ــویی آذرش ــراورتن لیم ــا5/1 ضــخامت  ت  2  ت

 .سانتیمتر

 140102 

تهیه و نصـب سـنگ پـالک در سـطوح افقـی از نـوع          مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1ضخامت  تراورتن قرمز آذر شهر به 

 140103 

 140104  .تهیه و نصب سنگ پالک الشه تراورتن برای کف مترمربع   

تهیه و نصـب سـنگ پـالک سـیاه الشـتر اصـفهان در                مترمربع   
 . سانتیمتر3  تا5/1سطوح افقی، به ضخامت 

 140201 

تهیه و نصب سنگ پالک سیاه نجف آبـاد در سـطوح             مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 140202 

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت گوهره خرم آباد در           مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1سطوح افقی به ضخامت 

 140301 

تهیه و نصب سنگ پالک قرمز سنندج در سطوح افقی           مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1به ضخامت 

 140302 

مریت کرم و یـا صـورتی       تهیه و نصب سنگ پالک مر      مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1آباده در سطوح افقی به ضخامت 

 140303 

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و یـا صـورتی             مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1کرمان در سطوح افقی به ضخامت 

 140304 

یـا  تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت صورتی بجستان          مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1ی به ضخامت در سطوح افقانارک 

 140305 

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت جوشقان در سطوح          مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 140306 

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریـت سـمیرم درسـطوح            مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 140307 

ک مرمریـت بـوژان در سـطوح        تهیه و نصب سنگ پال     مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 140308 

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت گندمک در سـطوح           مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 140309 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

یـا خـور و    تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کاشـمر          مترمربع   
.متر سانتی2  تا5/1در سطوح افقی به ضخامت بیابانک 

 140310 

تهیه و نصب سنگ پالک چینی سفید قروه در سـطوح            مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 140401 

 تهیه و نصب سـنگ پـالک چینـی کریسـتال قـروه در              مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1سطوح افقی به ضخامت 

 140402 

وح افقـی   نصب سنگ پالک چینی نیریز در سط       تهیه و  مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1به ضخامت 

 140403 

تهیه و نصب سنگ پالک چینی الیگـودرز در سـطوح             مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1افقی به ضخامت 

 140404 

تهیه و نصب سنگ پالک چینی ازنـا در سـطوح افقـی        مترمربع   
 . سانتیمتر2  تا5/1به ضخامت 

 140405 

 پالک چینی ابری الیبید در سطوح       تهیه و نصب سنگ    مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1افقی به ضخامت 

 140406 

 تهیه و نصب سـنگ پـالک چینـی سـفید سـیرجان در       مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1سطوح افقی به ضخامت 

 140407 

 از تـراورتن    15×30تهیه و نصب سنگ بادبر به ابعـاد          مترمربع   
 .یدقرمز اصفهان و یا تراورتن سف

 140408 

 از سـنگ    15×30تهیه و نصب سنگ بـادبر بـه ابعـاد            مترمربع   
 .مرمریت جوشقان

 140409 

تهیه و نصـب سـنگ گرانیـت شـکالتی خـرم دره در               مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1سطوح افقی به ضخامت 

 140501 

تهیه و نصب گرانیت سبز پیرانشهر در سطوح افقی به           مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1ضخامت 

 140502 

تهیه و نصب گرانیت سبز بیرجند در سطوح افقـی بـه             مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1ضخامت 

 140503 

ای در سطوح افقی      تهیه و نصب سنگ گرانیت گل پنبه       مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1به ضخامت 

 220504 

طوح افقی  نطنز در س  سفید  تهیه و نصب سنگ گرانیت       مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1به ضخامت 

 140505 

نطنـز در سـطوح     مشـکی   تهیه و نصب سنگ گرانیت       مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1افقی به ضخامت 

 140506 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

تهیه و نصـب سـنگ گرانیـت مشـکی تویسـرکان در              مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1سطوح افقی به ضخامت 

 140507 

ب سنگ گرانیت یـزد در سـطوح افقـی بـه            تهیه و نص   مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1ضخامت 

 140508 

تهیه و نصب سنگ گرانیت کـرم نهبنـدان در سـطوح              مترمربع   
 . سانتیمتر2 تا 5/1افقی به ضخامت 

 140509 

هـای تهیـه و نصـب سـنگ           اضافه بها نسبت به ردیف     مترمربع   
ک های پال  پالک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ       

 .در سطوح قایم نصب شوند

 140601 

هـای تهیـه و نصـب سـنگ           اضافه بها نسبت به ردیف     مترمربع   
هـای   اجرای کامل اسکوپ در سنگ     پالک برای تهیه و   

 .مئپالک بجز سنگهای گرانیت برای سطوح قا

 140602 

های تهیه و نصـب سـنگ پـالک ،            به ردیف  اضافه بها  مترمربع   
هـای   مـل اسـکوپ در سـنگ      برای تهیـه و اجـرای کا      
 .مئگرانیت برای سطوح قا

 140603 

های سنگ کاری قـائم در صـورتی          اضافه بها به ردیف    مترمربع   
 .که سطح کار دارای انحنا باشد

 140604 

کـه   اضافه بها به سنگ کاری سطوح افقـی در صـورتی       مترمربع   
 .سنگ در سقف درگاهی و پنجره نصب شود

 140605 

هـای پـالک     های سنگ کاری سنگ     اضافه بها به ردیف    مترمربع   
در سطوح قائم وقتـی بـدون اسـتفاده از مـالت و بـه               

 .صورت خشک نصب شوند

 140606 

ای کــردن یــا کلنگــی کــردن  اضــافه بهــا بــرای تیشــه مترمربع   
 .های پالک سنگ

 140607 

، چفـت و آبچکـان         گرد کردن لبه سـنگ، تعبیـه شـیار         مترطول   
 .پالک بجز گرانیت برای هر موردهای  سنگ

 140608 

، چفـت و آبچکـان         گرد کردن لبه سـنگ، تعبیـه شـیار         مترطول   
 .های پالک گرانیت برای هر مورد سنگ

 140609 

 سانتیمتر و به ضخامت 10تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع  مترطول   
 . سانتیمتر از انواع سنگ تراورتن سفید1

 140701 

 سانتیمتر و به ضخامت 10هیه و نصب قرنیز به ارتفاع ت مترطول   
 . سانتیمتر از انواع سنگ مرمریت1

 140702 
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 سانتیمتر و به ضخامت 10تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع  مترطول   
 . سانتیمتر از انواع سنگ چینی1

 140703 

 سانتیمتر و به ضخامت 10تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع  مترطول   
 .متر از سنگ گرانیت کرم نهبندان سانتی1

140704 

 اجــرای ســاب کــف روی ســنگ پــالک فــرش کــف مربعمتر   
 .غیرگرانیتی

 140801 

اجــرای ســاب کــف روی ســنگ پــالک فــرش کــف  مربعمتر   
 .گرانیتی

 140802 

در صورتی های تهیه و نصب سنگ  به ردیفاضافه بها  درصد   
 .شودم بریده ئقا که سنگ حکمی با زاویه غیر

140901 
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۶٩

 آمیزی رنگ: فصل پانزدهم
 

  مقدمه
 
.   است  شده ، در نظر گرفته آمیزی  رنگ  برای  سطوح سازی  منظور آماده  به  زدن  یا سمباده  برس ، هزینه  ضد زنگ  رنگ  اجرای های در ردیف. 1

 مورد از   برحسب  آن باشد، بهای  داشته زدایی  زنگ رما، نیاز به مشاور و تایید کارف  مهندس  با تشخیص زدگی  زنگ  علت  به  فلزی  سطوح چنانچه
 . خواهد شد پرداخت) تخریب(از فصل یکم   زدایی  زنگ های ردیف

 .شود  می  زیر انجام های  ردیف  مورد طبق ، بر حسب  نقاشی  سطوح گیری اندازه. 2
 .ودش  می گیری ، اندازه  شده  زدایی  و زنگ آمیزی  رنگ سطوح. 1ـ2
 از   خور بیش  رنگ  عضوهای  گسترده  سطح شوند، مگر آنکه  می  رو، محاسبه  یک  و چوبی  فلزی ها، خرپاهای ها، پنجره ها، نرده شبکه. 2ـ2

ها  ا، نردهه  شبکه آمیزی  رنگ  اجرای  صعوبت  جبران برای. گیرد  قرار می  خور، مالک  رنگ  گسترده ، سطح  صورت  در این  رو باشد که  یک سطح
 .شود  می  درصد اضافه15   مربوط  ردیف  قیمت و خرپاها به

   از نصف خور بیش  شیشه  سطح  که شود، مگر وقتی خور ازدو رو کسر می  شیشه  باشند، سطح  خور داشته  شیشه  سطح  که در مورد درهایی. 3ـ2
 .اهد شد خو  رو محسوب  یک ، مانند پنجره  صورت  در این  در باشد که سطح

 . خواهد آمد عمل ها به  موج  سطح گیری  اندازه ، بر اساس) موجدار های مانند ورق( موجدار   سطوح آمیزی  رنگ پرداخت. 3
 . ست زیر ا شرح ، به الکل لر و الکیک و استر، سیلر ، پلی  ماهوتی ، پالستیک ، پالستیک ماهوتی ، روغنی  روغنی آمیزی  رنگ  عملیات  انجام مراحل. 4
 یا   روغنی ، آستر با رنگ زدن ، سمباده کاری ، بطانه ، ضدزنگ زدن  یا برس  سمباده ، شامل  فلزی  کارهای  روی  اکلیلی  یا روغنی  روغنی رنگ. 1ـ4

 .  است  رویه ها و رنگ گیری  لکه  روی زنی ، سمباده  با بطانه گیری  و لکه اکلیلی
،   با بطانه  گیری ، لکه ، استرزنی  بطانه  روی زنی ، سمباده کشی ، بطانه الیف ، روغن زنی  سمباده ، شامل ی چوب  کارهای  روی  روغنی رنگ. 2ـ4

 .  است  رویه ها و رنگ گیری  لکه  روی زنی سمباده
   روی زنی ، سمباده  با بطانه ریگی ، استر، لکه زنی ، سمباده کاری ، بطانه  الیف ، روغن زنی  سمباده ، شامل  گچی  سطوح  روی  روغنی رنگ. 3ـ4

 .  است  رویه ها و رنگ گیری لکه
 .  است ، آستر و رویه ، آسترماهوتی  بطانه  روی زنی ، سمباده کاری ، بطانه  الیف ، روغن زنی  سمباده ، شامل  ماهوتی  روغنی رنگ. 4ـ4
،   با بطانه گیری ، لکه  پالستیک ، آستر با رنگ زنی ، سمباده کاری ، بطانه  الیف ، روغن زنی  سمباده ، شامل  گچی  سطوح  روی  پالستیک رنگ. 5ـ4

 .  است  رویه ها و رنگ  لکه زنی سمباده
 .  است  و آستر و رویه ، آسترماهوتی زنی ، سمباده کاری ، بطانه  الیف ، روغن زنی  سمباده ، شامل  ماهوتی  پالستیک رنگ. 6ـ4
 .  است ، آستر و رویه گیری ، لکه زنی  سمباده امل ش  پالستیک  نیمه رنگ. 7ـ4
 و   سفید و شیر پولیش  قرمز، پولیش  موردنیاز، پولیش  با نمرات  زدن استر، پوست  پلی ، رنگ کاری ، بطانه زدن  پوست استر، شامل  پلی رنگ. 8ـ4

 .  است پرداخت
ها و   لکه زنی ، سمباده  با بطانه گیری ، لکه ، سیلرکاری  بطانه  روی زنی ، سمباده یکار ، بطانه زنی ، سمباده کاری  لیسه لر، شاملیسیلر و ک. 9ـ4

 .  است کلیرکاری
   زنی ، سمباده  با بطانه گیری ، لکه  و الکل ، آستر الک  بطانه  روی  زنی ، سمباده کاری ، بطانه  زنی ، سمباده کاری  لیسه ، شامل  الکل  الک رنگ. 10ـ4

 .  است  آن  و پرداخت  الکل  الک هها، روی لکه
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٧٠

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

ک دست رنگ ضد زنـگ روی        مصالح و اجرای ی    تهیه دسیمتر مربع   
 به صورت موضعی در محـل اتصـاالت         اسکلت فلزی 

 .یا تقویت

 150101 

 مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنـگ روی           تهیه کیلوگرم   
 . به صورت موضعی در سایر مواردکلت فلزیاس

150102 

 مصالح و اجرای یک دست رنگ ضد زنـگ روی           تهیه مترمربع   
 .های فلزی کارهای فلزی به استثنای اسکلت

 150103 

 مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای         تهیه مترمربع   
 .فلزی

 150104 

ی کامل روی کارهـای      مصالح و اجرای رنگ اکلیل     تهیه مترمربع   
 .فلزی

 150105 

 مصالح و اجرای رنـگ روغنـی کامـل روی در و             تهیه مترمربع   
 .سایر کارهای چوبی

 150201 

 مصالح و رنگ آمیزی کارهای چوبی با رنگ پلی          تهیه مترمربع   
 .استر کامل

 150202 

 مصالح و اجرای رنـگ الک الکـل روی کارهـای            تهیه مترمربع   
 .چوبی

 150203 

کـاری کامـل روی      ریلـ  مصالح و اجرای سیلر و ک      تهیه مترمربع   
 .کارهای چوبی

 150204 

 مصالح و اجرای رنگ روغنی کامـل روی انـدود           تهیه مترمربع   
 .ها گچی دیوارها و سقف

 150301 

 مصالح و اجرای رنگ پالستیک کامل روی اندود         تهیه مترمربع   
 .ها گچی دیوارها و سقف

 150302 

 مصالح و اجرای رنگ نیم پالسـتیک کامـل روی           تهیه مترمربع   
 .ها اندود گچی دیوارها و سقف

 150303 

 مصالح و اجرای رنـگ پالسـتیک مـاهوتی کامـل            تهیه مترمربع   
 .ها روی اندود گچی دیوارها و سقف

 150304 

 مصالح و اجرای رنگ روغنی ماهوتی کامل روی         تهیه مترمربع   
 .ها ارها و سقفاندود گچی دیو

 150305 

 مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکلیل نسوز،          تهیه مترمربع   
 .شامل آستر و رویه

 150306 
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٧١

 های خاص   فناوری-فصل شانزدهم
 

 مقدمه
 
و ی، بارانـدازی  ه نگهداری، بارگیرنیهز. منظور شده است) بجز سیمان(ی ، هزینه بارگیری مصالح، حمل و بارانداز  صلهای این ف    در ردیف  .1

های مصـالح در داخـل کارگـاه در             و به طور کلی کلیه جابجایی      از محل دپو در کارگاه تا محل اجرای کار        ) از جمله سیمان  (حمل کلیه مصالح    
 .  منظور شده استصلهای این ف بهای واحد ردیف

 . میز کاری محیط کار منظور شده است هزینه تخلیه پساب و مصالح حاصل از حفاری و ت،های حفاری و تزریق در کلیه ردیف .2

 : شود های زیر را شامل می هزینه) 160102(  ریزشمعزنی در محل چالدستگاه استقرار مربوط به ردیف  .3

  ،زنی آماده کردن محدوده کار در محل چال .3-1
  ،زنی های الزم و ایجاد آمادگی برای شروع چال ها و دیگر اقدام کشی، انشعاب انجام لوله .3-2

 .گر لوازم کار پس از خاتمه عملیاتمواد زاید در محل سکوی چال و دیآوری  جمع .3-3

 .  استهای این فصل قطر چال مطابق نقشه و مشخصات فنی منظور از قطر در ردیف . 4

 : بینی شده است های زیر نیز پیش ، هزینهمربوط به عملیات تزریقهای  در ردیف .5

  ،کردن دوغاب تزریق ساخت و آماده .5-1
  .چالوغاب مخصوص آماده شده در هر عمق در گیری فشار د اندازه . 5-2

های مربوط بر حسب مورد در بهای   های عملیات تزریق و تهیه گزارش       زمایشآ  اطالعات مربوط به عملیات حفاری،     های ثبت آمار و     ینهزه .6
 . بینی شده است های این فصل پیش ردیف

بینی  های تزریق پیش    در بهای واحد در ردیف    مربوط  مشخصات فنی   های کنترل کیفیت دوغاب و مصالح تزریق مطابق           هزینه انجام آزمایش   .7
 . شده است

های تزریق براساس مقدار مصالحی که عمالً تزریق شده است با کسر مصالح دوغاب تلف شده در مخـزن دسـتگاه همـزن و مسـیر                  ردیف . 8
 . گیرد خط لوله تا سر چال، با مهندس مشاور صورتمجلس شده و مالک پرداخت قرار می

بنـدی آن و   آوری پکر شامل نصب پکر و اتصاالت روی آن، قراردادن پکـر در محـل مـورد نظـر و آب     معجنصب و  های مربوط به      دیفر .9
 . باشد بیرون آوردن پکر از چال می

 . شود و پرداخت می استخراج با میلگردمیلگرد مصرفی در ریزشمع از فصل کارهای فوالدی اجرای  مربوط به هزینه  .10

بایـد  برای عملیات تزریق که در این مجموعه پیش بینی نشده اسـت،             مورد نیاز   مطابق مشخصات فنی     مواد افزودنی     و مصرف  هتهیهزینه    .11
 .  عمل قرار گیرد فصل مربوط مالک تهیه و در)دار ستاره(غیرپایه قبل از مناقصه بر اساس دستورالعمل اقالم 

استفاده   کارگاه قبل از     توزین در محل  صورتجلسات  باشد که براساس      صرفی می بر حسب تن سیمان م     160401ردیف    گیری    واحد اندازه   .12
 . شود گیری می اندازه%) 5حداکثر (مصرف و پرت مجاز  و با کنترل

 پـیش بینـی شـده       160301های تزریق برای آماده سازی مصالح تزریق در ردیـف             کلیه هزینه مربوط به استقرار تاسیسات مرکزی دستگاه        .13
 .است

هـای زیـر     موضوع آماده کردن ریزشمع برای تزریق برای هر زاویه و هر عمق در نظر گرفته شده اسـت و شـامل هزینـه          160302ردیف   .14
 :باشد می
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٧٢

  انتقال تجهیزات و لوازم و مستقر کردن آنها در محل ریزشمع.14-1
 ها و انشعابات الزم کشی  انجام لوله.14-2
 . میگردد 160706 ردیف  مشمول اضافه بهایتر  به روش چسباندنFRPتقویتی  مصالحاجرای محصور کردن تیرها و اتصاالت با  .15

  .میگردد 160707ردیف و مشمول اضافه بهای  جزء حاالت زیرسقفی FRP تقویتیتقویت بدنه و آویز تیرها با مصالح  .16

 مشاور موظف بـه تهیـه مشخصـات فنـی و            مهندس  شود،  ای از انواع میراگر یا جداکننده استفاده می         هایی که برای بهسازی لرزه       در طرح  .17
 اسـتفاده   160806 الی   160801های    بر حسب مورد از ردیف    اجرایی تفصیلی و همچنین فهرست سازندگان معتبر و مورد تایید کارفرما بوده و              

 اختصـاص یافتـه و      در این حالت به ازای هر نوع میراگر یا جداکننده در طرح اجرایی که مشمول ردیف مربوط میشـود یـک ردیـف                      . شود  می
 .هزینه آن به طور مقطوع ملحوظ میگردد

بـه جـز    (االت مربوط به میراگرهای اصطکاکی، مختلط، ویسکوز و جاری شونده           هزینه ساخت و نصب اجزای مهاربندی یا هرگونه اتص         .18
 .شود حسب مورد از فصل کارهای فوالدی محاسبه می) خود میراگر

 فصـل کارهـای     بـر حسـب مـورد از      ) هـا   به جز خود  جداکننده    (ر اجرای سیستم جداشده از پایه       هزینه زیرسازی و کالف بندی به منظو         .19
 .شود فوالدی یا فصل بتن درجا و تعمیری محاسبه می
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

ل کـوب در محـ      آوری دستگاه شمع    استقرار، نصب و جمع    ریز شمع   
 .هر ریزشمع

160101 

 و DTHآوری دســتگاه حفــاری  اسـتقرار، نصــب و جمــع  ریز شمع   
 .مشابه، در محل هر ریزشمع

160102 

  و  میلیمتـر  76 در هر نوع زمین تا قطـر         DTHحفاری   مترطول   
 .متر بصورت قائم 10تا عمق 

160103 

 میلیمتـر از    76 در هر نوع زمین تا قطر        DTHحفاری   مترطول   
 . متر به صورت قائم20 تا 10 عمق

160104 

 میلیمتـر بـه   96 تا 76بهای قطر حفاری بیش از      اضافه مترطول   
 . میلیمتر قطر10ازای هر 

160105 

های حفـاری     نسبت به ردیف  بهای زاویه حفاری      اضافه درصد   
 .به ازای هر درجه نسبت به قائم

160106 

هـای حفـاری      چـال  های زیر شـمع در      جایگذاری لوله  مترطول   
 .شده

160201 

 متر به صورت    10های ریز شمع تا عمق        کوبی لوله   لوله مترطول   
 .قائم

160202 

 متـر بـه     20 تا   10های ریز شمع از عمق        کوبی لوله   لوله مترطول   
 .صورت قائم

160203 

کوبی   های لوله   نسبت به ردیف  بهای زاویه کوبش      اضافه درصد   
 . قائمت بهنسببه ازای هر درجه 

160204 

هـای تزریـق     نصب و تجهیز هر یک مجموعه دسـتگاه        مقطوع   
برای عملیات ) پمپ، مخلوط کن، همزن، خطوط لوله(

 .تزریق

160301 

 160302 .سازی تجهیزات برای تزریق در هر ریزشمع آماده مرحله   
 در هر قطعه بـرای ریـز        آوری انواع پکر    نصب و جمع   دفعه   

 . متری10 یا مورب تا عمق مهای قائ شمع

160303 

در هـر قطعـه بـرای  ریـز          آوری انـواع پکـر        نصب و جمع   دفعه   
 . متری20 تا 10م یا مورب از عمق های قائ شمع

160304 

ها در هر  ساخت و تزریق دوغاب سیمان در چال      تهیه،   تن   
 .عمق و هر زاویه

160401 

 160501 .ت شستشوشستشوی ریز شمع برای هر دفعه عملیا دفعه   
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٧۴

)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 کــربن مطــابق مشخصــات فنــیتقــویتی تهیــه الیــاف  کیلوگرم   
)CFRP(. 

160601 

 شیشــه مطــابق مشخصــات فنــی  تقــویتیتهیــه الیــاف کیلوگرم   
)GFRP(. 

160602 

 160603 .تهیه رزین مناسب مطابق با مشخصات فنی کیلوگرم   
نصـب و   سازی سطوح به منظور       ساب زدن برای آماده    مترمربع   

 . مطابق مشخصات فنیتقویتی الیاف اجرای
160701 

های اعضای بتنـی بـرای        ها و لبه    گرد گوشه کردن کنج    مترطول   
 .تقویتیاجرای الیاف 

160702 

الیـاف تقـویتی مطـابق       پرایمـر سـازگار بـا         اعمال الیه  مترمربع   
 .مشخصات فنی

160703 

 مترمربع   
 

 با الیـاف بـه وزن       FRP تقویتیمصالح  اجرای هر الیه    
ح کـف تخـت     و بـر روی سـط     گرم بر مترمربع   500 تا

 .)wet lay up(اعضای بتنی به روش چسباندن تر

160704 

 مترمربع   
 

  بـرای اسـتفاده از     160704بها نسبت به ردیـف        اضافه
 گرم بـر مترمربـع، بـه ازای         500الیاف به وزن بیش از      

 . گرم بر مترمربع200هر

160705 

 مترمربع   
 

بـرای اجـرای     160704 بهـا نسـبت بـه ردیـف         اضافه
 .در سطوح قائممصالح تقویتی 

160706 

 مترمربع   
 

 بـرای اجـرای     160704 یـف بت بـه رد   بهـا نسـ     اضافه
 .در سطوح زیر سقفمصالح تقویتی 

160707 

 
 

عمل   صورت پیش    به FRPتهیه و اجرای مصالح تقویتی     مترمربع  
 .آوری شده به همراه اجرای آستر

160708 
 

تهیه و نصب میراگـر اصـطکاکی در سیسـتم مهاربنـد             مقطوع   
مطابق مشخصات فنی به ازای هر      ) مهاربند اصطکاکی (

 .نوع میراگر

160801 

ــر    مقطوع    ــب میراگـ ــه و نصـ ــتلط تهیـ ــطکاکیمخـ  -اصـ
ــتیک ــد  ویسکواالسـ ــتم مهاربنـ ــد ( در سیسـ مهاربنـ

مطابق مشخصات فنـی بـه ازای هـر نـوع           ) اصطکاکی
 .ختلط ممیراگر

160802 

تهیه و نصب میراگر ویسکوز مطابق مشخصات فنی به          مقطوع   
 .ازای هر نوع میراگر ویسکوز

160803 
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

تهیه و نصب میراگر جاری شونده مطـابق مشخصـات           مقطوع   
 .فنی به ازای هر نوع میراگر جاری شونده

160804 

های الستیکی بـا هسـته سـربی          تهیه و نصب جداکننده    مقطوع   
ابق مشخصـات فنـی بـه ازای هـر نـوع جداکننـده              مط

 .الستیکی

160805 

های الستیکی با هسته سربی بـا   تهیه و نصب جداکننده    مقطوع   
 مطابق مشخصـات فنـی   (high damping)میرایی باال 

 .به ازای هر نوع جداکننده الستیکی با میرایی باال

160806 



 کارهای متفرقه. هفدهمفصل 
 1387 سال ای ساختمان  بهسازی لرزههای رشته شرح ردیف

 
 

 
 

٧۶

 کارهای متفرقه: فصل هفدهم
 

  مقدمه
 
 .شود  می  انجام  آن  قاب  ابعاد داخلی ها، از روی  شیشه  سطوح گیری هانداز. 1
 مورد و   به  بطانه بسته و، نوار پالستیکی  سیلیکون  چسب  و مصرف ، تهیه کردن ، قواره گیری  اندازه ، هزینه  فصل  این های  ردیف در تمام. 2

 .  است  کار، منظور شده  کامل  اجرای  برای  الزم یات مجدد آنها و سایر عمل  زهوارها و بستن  بازکردن همچنین
 .شود   و بیشتر باشد می  متر مربع05/0   آن  از قطعات  هر یک  مساحت  که خوری  شیشه  سطوح  شامل  فصل  این های  ردیف بهای. 3
 .  است  داخل  ساخت های  شیشه  از نوع  فصل  در این  شده  در نظر گرفته های شیشه. 4
های خم و برش منحنی  های آن شامل شیشه های مندرج در این فصل از نوع مسطح بوده و برشکاری آنها مستقیم است و قیمت شیشه .5

 . نیست
 .دستورالعمل کاربرد عمل گردد ) 2-2(در صورت لزوم افزودن ردیفهای دیگری به این فصل ، مطابق بند . 6
 ، باراندازی در محل مصرف و اجرای آسفالت کیلومتر30 تا  حملتهیه آسفالت از کارخانه ،  زینههآسفالتی در این فصل   های ردیفبهای در . 7

 .شود  می  پرداخت  و نقل  حمل  فصلدر ر طبق ردیف مربوط کیلومتر ب30 و هزینه حمل مازاد بر است  شده  در نظر گرفته
 برای اجرای پریمکت و تک مصرفیو همچنین قیر   سفالتوط به آقیر مرب هیچگونه هزینه حمل دیگری از بابت حمل مصالح سنگی و.  8

 .کت قابل پرداخت نیست
   مصالح بندی  و دانه ، باید جنس  از مصرف قبل.  شود  تهیه  فنی ها و مشخصات  در نقشه  شده  درج  مشخصات ، باید طبق  مصرفی آسفالت. 9 

 . مشاور برسد هندستایید م ، به  قیر آن  و میزان  نوع  و همچنین سنگی
 در حد مجاز   ضخامت  کسری که گیرد و در صورتی  می  صورت  و مشخصات  نقشه ، طبق  از کوبیدگی ، پس  آسفالت  ضخامت گیری اندازه. 10

 .شود  می  کار کم  از بهای  نسبت همان باشد، به
 .شود  می ه سانتیمتر محاسب  یک نسبت ، کسر سانتیمتر، به  آسفالتی های در ردیف. 11
 و پرداخت بهای   است  منظور شده  مربوط های  ردیف  در قیمت کت  زیر تک  سطح  و تمیز کردن  پریمکت  زیرین  سطح  جارو کردن هزینه. 12

 .باشد کردن سطح زیرین پریمکت و تک کت می کردن و تمیز های مربوط منوط به جارو ردیف
 .شود  می  درصد پرداخت30  اضافه  به  فصل  این های د ردیف موجو  آسفالتی  سطوح گیری  لکه برای. 13
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

بــا هــر نســوز ) یونولیــت(نصــب پالســتوفوم  تهیــه و مترمربع   
 سفید یا الوان به ضـخامت یـک سـانتیمتر، بـا           چگالی،  

 .تمام وسایل نصب بدون زیرسازی

 170101 

 به ازای هـر سـانتیمتر کـه     170101اضافه بها به ردیف      مربعمتر   
به ضخامت یک سانتیمتر اضافه شود، کسر سانتیمتر به         

 .شود تناسب محاسبه می

 170102 

ــایلون   مترمربع    ــه و نصــب ن ــیلن (تهی ــی ات ــیلم پل ــه وزن ) ف ب
 گرم در متر مربع، بـرای اطـراف بـتن و یـا              150حدود

 .باقی بماند الزاما در کارکارهای مشابه آن، که نایلون 

 170201 

تهیه و جاگذاری غالف پالستیکی در بتن بـرای عبـور     کیلوگرم   
 .لوله و سایر مصارف

 170301 

 میلیمتــری ســاده بــا چســب 4تهیــه و نصــب شیشــه  مترمربع   
 .سیلیکون

 170401 

 میلیمتـری مشـجر بـا چسـب         4تهیه و نصب شیشـه       مترمربع   
 .سیلیکون

 170501 

بـا قیـر    ) پریمکت(تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی        کیلوگرم   
 .محلول

 170601 

با قیـر   ) تک کت (تهیه مصالح و اجرای اندود سطحی        کیلوگرم   
 .محلول

 170701 

ـ       و اجرای    تهیه مترمربع     هـر   یازا هآسفالت پیاده روها و معابر ب
 .سانتی متر ضخامت آسفالت

 170801 

و اجرای آسفالت بام، به انضمام پخش و کوبیدن          تهیه مترمربع   
 . سانتیمتر2آن به ضخامت 

 170901 

 برای هـر یـک سـانتیمتر        170901 بها به ردیف     اضافه مترمربع   
 .افزایش ضخامت

 170902 

 مصالح و پرکردن درزهای کف سازی های بتنـی          تهیه دسیمتر مکعب   
 .با ماسه آسفالت

 170903 

 170904 .ا پرتونگاری سطوح بتن مسلحاسکن ی مترمربع   

مهاربندی جهـت حفـظ و نگهـداری سـازه در زمـان              مقطوع   
 .اجرای کار

171001 
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   ونقل حمل. هجدهم  فصل
 

   مقدمه
 
 در   مصرف  تا محل کارگاه از انبار   کیلومتر، و همچنین30  ، تا فاصله  تا انبار کارگاه  تحویل  از محل  مصالح  و باراندازی ، حمل  بارگیری هزینه. 1

  های فصل ( آالت  آهن  کیلومتر، تنها برای30 مازاد بر   حمل  و هزینه  است  شده  بها در نظر گرفته  فهرست  این  سایر فصلهای های  ردیف قیمت
  های  ردیف  مورد بر اساس بر حسب   سنگی و توونان  مصالحهای بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی، آسفالت، جدول، آجر،  ، سیمان) هفتم و  پنجم
 . نخواهد شد  پرداخت ای  جداگانه  حمل  هزینه گونه ، هیچ  سایر مصالح شود و برای  می  پرداخت  فصل این
  یر تعیین ز  شرح گیرد، به  قرار می  کیلومتر مورد استفاده30 مازاد بر   حمل  هزینه  در محاسبه  که1 بند   موضوع  از مصالح مقادیر هر یک. 2
 .  یا سایر موارد نیست  مقادیر مصالح  محاسبه  استناد برای  و قابل  است  حمل های  هزینه  احتساب  تنها برای  شده مقادیر تعیین. شود می
  سیمان. 1ـ2
ساخته  های بتنی پیش و جدول   سبک  از بتن ساخته  پیش  بتنی های  بلوک استثنای  به  بتنی ساخته  پیش  و قطعات  بتن  تهیه  برای سیمان. 1ـ1ـ2

 :ماشینی پرسی
ساخته به  ، حجم مالت برای نصب قطعات پیششود  می ، محاسبه  سیمان  درصد اتالف6  اضافه  به  در بتن  عیار سیمان ، بر اساس  مقدار سیمان

 .شود حجم این قطعات اضافه می
 :  بنایی  کارهای  مالت  تهیه  برای سیمان. 2ـ1ـ2

 به استثنای ،  بنایی  در کارهای  مالت  و حجم  شده ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به  در مالت  عیار سیمان  به ، با توجه  سیمان مقدار
ظور  درصد حجم بنایی من15 سفالی حجم مالت به میزان   و در مورد بلوکشود  منظور می  بنایی  درصد حجم30  میزان   بههای سفالی بلوک
 . شود می
 :  سیمانی  اندودهای  مالت  تهیه  برای سیمان. 3ـ1ـ2

  ، با توجه  سیمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به  در مالت  عیار سیمان ، بر اساس  پرکننده های  و مالت  اندودکاری ، در مالت  مقدار سیمان
 .شود  می  اندودها محاسبه ضخامت به
 :  سیمانی  با بلوک ی بنای  برای سیمان. 4ـ1ـ2

   کیلوگرم175  طور متوسط ، به  سیمانی  با بلوک  بنایی  در هر متر مکعب  چینی  بلوک  و مالت  سیمانی های  بلوک  ساخت ، برای  مقدار سیمان
 .شود  می ، در نظر گرفته  سیمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به سیمان

 : کاری  و سرامیک کاری ، کاشی  پالک  با سنگ کاری ، سنگ  کف  فرش های  مالت  تهیه  برای سیمان. 5ـ1ـ2
  حجم. شود  می ، محاسبه  سیمان  اتالف  درصد بابت6  اضافه  به  در مالت  مصرفی  عیار سیمان ، بر اساس  یاد شده کارهای  در مالت  سیمان  میزان
 .شود  می لیتر در نظر گرفته 30،   در هر متر مربع  یاد شده  کارهای  برای  مصرفی مالت

 :  و بلوک  تیرچه های  سقف  بتن  برای سیمان. 6ـ1ـ2
 لیتر، و مقدار 500   سقف  متر مکعب  هر یک ، برای  سقف  روی  و بتن  تیرچه  بتن ، شامل  سفالی  با بلوک  و بلوک  تیرچه  سقف  برای  مقدار بتن

 لیتر، در نظر 770   سقف  متر مکعب  هر یک ، برای  سقف  روی  و بتن  و بلوک  تیرچه  بتن ، شامل نی بت  با بلوک  و بلوک  تیرچه  سقف  برای بتن
 .شود  می  محاسبه  درصد اتالف6 و   سقف  در بتن  عیار سیمان  به  با توجه مقدار سیمان. شود  می گرفته

  هر ازای ، به  درصد افت6  اضافه  به  کیلو گرم25، )  گازی بتن (  سبک  از بتن  ساخته  پیش  بتنی  با بلوک  چینی  بلوک  مالت  برای سیمان. 7ـ1ـ2
 .شود  می  محاسبه  بنایی مترمکعب 
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 )  و توونان  الشه ، سنگ  قلوه ، سنگ  و ماسه  شن ، مخلوط ، ماسه شن (  سنگی مصالح. 2ـ2
   تن65/0   با پوکه  سبک  بتن  هر مترمکعب برای. شود  می  محاسبه  و ماسه  شن  تن2/2،  بتنی  و محصوالت  بتن  انواع  هر متر مکعب برای. 1ـ2ـ2

 .باشد  برای تعیین فاصله حمل پوکه، محل تامین پوکه مالک می.شود  می  در نظر گرفته  پوکه  بجای  ماسه  تن5/1   و معادل ماسه
   تن6/0،   سیمان  ماسه  با مالت  سفالی  و بلوک ، ماشینی ، سیمانی  آهکی سه، ما ، قزاقی  فشاری  با آجرهای  بنایی  هر متر مکعب برای. 2ـ2ـ2

 .شود  می ، محاسبه ماسه
شود و   می ، محاسبه  ماسه  تن6/0دار و  ریشه  سنگ  تن84/1،   سیمان  ماسه دار و مالت  ریشه های  با سنگ  بنایی  هر متر مکعب برای. 3ـ2ـ2

 .شود دار منظور می  ریشه  سنگ  تن84/1   معادل  الشه لوکاژ با سنگبدرناژ و    هر مترمکعب برای
   تن85/1 و یا با تارد،   آهک ، یا ماسه  پرکننده  و مالت  سیمان  ماسه  یا مالت  موزاییک ، مالت  یا قائم  اندود افقی  هر متر مکعب برای. 4ـ2ـ2

 .شود  می  محاسبه ماسه
 .شود  می  محاسبه  ماسه  تن05/0،  کاری  و سرامیک کاری ، کاشی  پالک  سنگ  با انواع کاری ، سنگ  کف  فرش  هر متر مربع برای. 5ـ2ـ2
 .شود  می  محاسبه  سنگی  مصالح  تن2،   شده  کوبیده  و زیر اساس ، اساس  توونان  قشر تقویتی  هر متر مکعب برای. 6ـ2ـ2
   هر مترمکعب شود و برای  می  محاسبه  ماسه  تن6/0 و   قلوه  سنگ  تن2،   سیمان  ماسه  و مالت  قلوه  با سنگ  بنایی  هر متر مکعب برای. 7ـ2ـ2

 .شود  می در نظر گرفتهو یا الشه    قلوه  سنگ  تن2  معادلیا الشه    قلوه بلوکاژ با سنگدرناژ و 
 .شود  می  محاسبه  ماسه  تن3/1، )  مربوط مالت و  خود بلوک (  تو خالی  سیمانی  با بلوک  بنایی  هر متر مکعب برای. 8ـ2ـ2
 . شود آسفالت بابت حمل منظور می   تن2/2معادل ،   شده  کوبیده  آسفالتی  بتن  هر متر مکعب برای. 9ـ2ـ2
 .شود  می سبه محا  بنایی  مالت  بابت  ماسه  تن16/0،   سبک  از بتن  ساخته  پیش  بتنی  با بلوک  بنایی  هر متر مکعب برای. 10ـ2ـ2
 )  آالت آهن ( فوالد مصرفی. 3ـ2
 05/1شود،   می  مشخص  اجرایی های  و نقشه  فنی  مشخصات  بر اساس  که هفتم و پنجم  های فصل  به  مربوط  فوالد مصرفی  هر کیلوگرم  ازای  به

 .شود  منظور می  حمل  بابت کیلوگرم
   به  نصب  برای  شود و سپس  ساخته  در کارخانه  فلزی های  سازه فرما مقرر شود قطعات و یا دستور کار  ضوابط  طبق که درصورتی. 2-3-1

 3-2 بند  با در نظر گرفتن) شود  می  با تایید کارفرما تعیین  کارخانه محل (  کارخانه  به  تهیه  از محل آالت  آهن  حمل  شود، هزینه  حمل کارگاه
 .شود  می  زیر عمل  ترتیب  به  کارگاه  به  از کارخانه  شده  ساخته فوالدی   قطعات  حمل شود و برای  می پرداخت
 30   حمل فاصله حداقل (170101   ردیف  برابر بهای4  معادل  کیلومتر75   تا فاصله  و حمل  و باراندازی  بارگیری های  هزینه  جبران  برای

   مربوط های  ردیف  به5/1   ضریب  با اعمال  بعدی های  ردیف  قیمت  کیلومتر طبق75بر   مازاد  فواصل و برای) شود  می کیلومتر درنظرگرفته
 .شود  می  و پرداخت محاسبه

 :های بتنی پیش ساخته ماشینی پرسی و جدول   سبک  و بتنی  سفالی آجر و بلوک. 4ـ2
   حمل  برای  تن25/1،   و ماشینی ، سیمانی  آهکی ، ماسه زاقی، ق  فشاری  با آجرهای  و نماچینی  یا نماسازی  بنایی  هر متر مکعب برای. 1ـ4ـ2

 .شود آجر منظور می
 .شود  منظور می  بلوک  حمل  برای  تن7/0 سبک،   از بتن  ساخته  پیش  بتنی و بلوک)  ای تیغه (  سفالی  با بلوک  بنایی  هر متر مکعب برای. 2ـ4ـ2
 .شود  منظور می  بلوک  حمل  برای  تن4/0 اجرا شود،   سفالی های ا بلوک ب  که  سبک  سقف  هر متر مکعب برای. 3ـ4ـ2
 .شود ساخته ماشینی پرسی از ردیف های حمل سیمان پاکتی پرداخت می های بتنی پیش هزینه حمل جدول. 4ـ4ـ2
 .شود  می  زیر تعیین  شرح ، به  حمل  هزینه  پرداخت ، برای  سیمان  مبدا حمل. 3
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 خرید   محل  حالت در این.   است  مربوط  کارخانه ، محل  شود،  مبدا حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان هک در صورتی. 1ـ3
 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تایید مهندس باید قبالً به

   سیمان که (  داخلی  سیمان  کارخانه  نزدیکترین ، محل  نشود،  مبدا حمل  خریداری  داخلی های  مستقیماً از کارخانه  سیمان که در صورتی. 2ـ3
 .، خواهد بود)کند  خرید تولید می مورد نظر را در زمان

 .شود  می  زیر تعیین شرح  به  حمل  هزینۀ  پرداخت ، برای فوالد  مبدأ حمل. 4
   برای  شود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات وزیع و ت  یا مرکز تهیه  داخلی تولید کنندگان، مستقیماً از فوالد  که در صورتی. 1ـ4

   باید قبالً به  خرید یا تحویل  محل  حالت در این.  خواهد بود  تحویل  محل، مرکز  خریدهای  و برای تولید   محل داخلیتولید کنندگان خرید از 
 . کارفرما برسد  مشاور و تصویب تأیید مهندس

   نشود، مبدأ حمل  خریداری  بازرگانی  وزارت  فلزات  و توزیع  یا مرکز تهیه داخلیتولید کنندگان مسقیماً از فوالد   که در صورتی. 2ـ4
 تولیدکنندگان فوالد محسوب ءهای نورد نیز جز کارخانه .کند نزدیکترین محل تولید فوالد به کارگاه است که فوالد مورد نظر را تولید می

  .شوند می
مبدا .   کارفرما برسد  مشاور و تصویب تایید مهندس   باید بهساخته ماشینی پرسی های بتنی پیش  و جدول آجر،  سنگی د مصالح خری محل. 5

 . آنها است)  خرید محل (  تحویل ، محل  حمل  هزینه  پرداخت  برای  یاد شده  مصالح حمل
   پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل های  ردیف  کیلومتر باشد، طبق450تا )  مقصد - مبدا (   حمل  مسافت  که  در صورتی  فله  سیمان  حمل بهای. 6

 50/1   ضریب ، با اعمال  پاکتی  و سیمان آالت  آهن  حمل های  ردیف  کیلومتر باشد، بر اساس450 بیشتر از   حمل شود و اگر مسافت  می پرداخت
 .شود  می  کیلومتر پرداخت30 از کسر  س پ، مسیر  طول تمامهای مربوط، برای  به قیمت ردیف

   یاد شده  در دفترچه  که هایی در مورد راه.   است  و ترابری  راه  وزارت  مسافت  دفترچه  آخرین  طبق  راه  نزدیکترین  حمل  مسافت  تعیین مبنای. 7
 .شود  می  آنها تعیین  مشاور مسافت  نظر مهندس  طبق  فاصله  کوتاهترین ، با در نظر گرفتن  است  نشده  آنها تعیین  برای مسافتی

 .شود  می  درصد، پرداخت30  اضافه  به  فصل  این های  ردیف  شود، بهای  انجام  و شنی  خاکی های  در راه  مصالح  حمل که در صورتی. 8
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 30سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر      آهن آالت و     حمل  کیلومتر-تن    
 . کیلومتر75کیلومتر تا فاصله 

 180101 

 آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت بـه مـازاد بـر             حمل  کیلومتر-تن    
 . کیلومتر150 کیلومتر تا فاصله 75

 180102 

 آهـن آالت و سـیمان پـاکتی، نسـبت بـه مـازاد               حمل  کیلومتر-تن    
 . کیلومتر300 کیلومتر تا فاصله 150بر

 180103 

 آهن آالت و سیمان پاکتی، نسبت بـه مـازاد بـر             حمل  کیلومتر-تن    
 . کیلومتر450  کیلومتر تا فاصله300

 180104 

 آهـن آالت و سـیمان پـاکتی، نسـبت بـه مـازاد               حمل  کیلومتر-تن    
 . کیلومتر750 کیلومتر تا فاصله 450بر

 180105 

و سـیمان پـاکتی، نسـبت بـه مـازاد            آهـن آالت     حمل  کیلومتر-تن    
 . کیلومتر750بر

 180106 

 30 آجر و مصالح سـنگی نسـبت بـه مـازاد بـر               حمل  کیلومتر-تن    
 . کیلومتر75کیلومتر تا فاصله 

 180201 

 75 آجر و مصالح سـنگی نسـبت بـه مـازاد بـر               حمل  کیلومتر-تن    
 . کیلومتر150کیلومتر تا فاصله 

 180202 

 150 آجر و مصالح سنگی نسـبت بـه مـازاد بـر              حمل متر کیلو-تن    
 . کیلومتر300کیلومتر تا فاصله 

 180203 

 300 آجر و مصالح سنگی نسـبت بـه مـازاد بـر              حمل  کیلومتر-تن    
 . کیلومتر450کیلومتر تا فاصله 

 180204 

 450 آجر ومصالح سنگی نسـبت بـه مـازاد بـر             حمل  کیلومتر-تن    
 . کیلومتر750کیلومتر تا فاصله 

 180205 

 750 آجر و مصالح سنگی نسـبت بـه مـازاد بـر            حمل  کیلومتر-تن    
 .کیلومتر

 180206 

 کیلـومتر تـا فاصـله       30  آسفالت نسبت به مـازاد     حمل  کیلومتر-تن    
 . کیلومتر75

 180301 
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 کارهای دستمزدی :نوزدهم  فصل
 

   مقدمه
 
د براساس اده مجدف که قابلیت نصب و استی مصالحتا به نحوی عمل نماید دآوری آنها بای   و جمعپیمانکار در حین اجرای عملیات تخریب. 1

 .  شوند یا استفادهآوری و مجدداً نصب طرز مناسبی جمعمشخصات فنی را دارند ب
ند تعمیر و اصالح باشند هزینه آن  این فصل صرفاً برای مصالحی است که قابلیت استفاده مجدد دارند و چنانچه به هر دلیل نیازم های ردیف. 2

 . گردد جداگانه پرداخت می
 .  به مقدمه این فصل اضافه نمایددهای موجود ضروری باشد مشاور بای چنانچه توضیحات تکمیلی برای شرح ردیف. 3
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد
 190101   پره10نصب مجدد رادیاتورهای تا  بلوک   
 190102   پره10نصب مجدد رادیاتورهای بیش  بلوک   
 190103  نصب مجدد مشعل موتورخانه گازی یا گازوئیلی دستگاه   
 190104  های شوفاژ و آبگرم نصب مجدد انواع پمپ دستگاه   
 190105  نصب مجدد منبع دوجداره در موتورخانه مقطوع   
 190106  فاژنصب مجدد دیگ شو مقطوع   
 با آبگرم و یا سـرد همـراه         نصب مجدد کلکتور شوفاژ    مقطوع   

 های مربوط با برش
 190107 

 190201  نصب شیشه با هر روش تا یک متر مربع ربعممتر   
 190202  نصب شیشه با هر روش بیش از یک مترمربع مترمربع   
 نصب مجدد ادوات صوتی و تصویری و حفاظتی نظیر       مقطوع   

های مدار بسـته روکـار       زنگ اخبار، دتکتورها، دوربین   
 یا توکار

 190301 

 190401  نصب مجدد کانال کولر مترمربع   
 190501  نصب مجدد در و پنجره آلومینیومی مترمربع   
 190502  نصب مجدد توری پشه گیر مترمربع   
 190601 نصب مجدد انواع حفاظ آهنی در و پنجره مترمربع   
 190701 نصب مجدد چهارچوب با در و پنجره چوبی مترمربع   
 190801 نصب مجدد انواع فالشینگ مترمربع   
 190802 نصب مجدد لوله های آب باران به هر قطر متر طول   
 190901 نصب مجدد پوشش روی درزهای انبساط متر طول   
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 کار  پای مصالح. 1  پیوست
 

  مقدمه
 
   کار، طبق  اجرای  زمانبندی  برنامه  به ، مورد نیاز باشد و با توجه  پیمان  موضوع  اجرای  برای شود که  می  اطالق مصالحی   بهکار،  پای مصالح. 1

  الح ورود مص هنگام.  باشد  یا شمارش گیری  اندازه  قابل  انبار شود که شکلی  به طور مرتب  به  و در کارگاه  پیمانکار تهیه  توسط  فنی مشخصات
 . شود  مشاور تنظیم ، با حضور مهندس  است  شده  ورود مشخص ، مقدار و تاریخ ، نوع  در آن  ورود که جلسه ، باید صورت کارگاه به
 در  ح مصال  و باراندازی  مربوط های  فصل های  در ردیف  شده بینی  پیش  تا فاصله ، حمل  بارگیری ، هزینه  ضمیمه  فهرست های  ردیف در قیمت .2

   در مقدمه  شده بینی  موارد پیش استثنای ، به  مازاد مصالح  حمل  برای  پرداختی  گونه  و هیچ  است  شده ، در نظر گرفته  منظم صورت  به کارگاه
 .شود  نمی ها، انجام فصل

   مصالح  درصد بهای70 پیمانکار،   مالی  بنیه ویت تق شود و برای  می گیری کار، اندازه  پای ، مقدار مصالح  موقت  وضعیت  صورت  تهیه هنگام. 3
 پیمانکار،   و پیشنهادی  باالسری ، هزینه)شوند  مازاد می  حمل  هزینه  مشمول  که  مصالحی برای( 7/0بدون اعمال ضریب    حمل کار و هزینه پای

 .شود ها منظور می  وضعیت در صورت
   کارگاه  آنها را از محوطه  کردن  خارج  و پیمانکار حق کارفرماست   به ، متعلق  وضعیت  در صورت  از منظور شدن کار، پس  پای  مصالح تمام. 4

 در  چنانچه (  وضعیت  از صورت  از کسر آن ، پس  صورت  در این که.  باشد  نداشته ، ضرورتی  پیمان  موضوع  اجرای  برای  که ندارد، مگر مصالحی
 . کند  خارج  کارفرما، آنها را از کارگاه  مشاور و موافقت تواند با پیشنهاد مهندس ، پیمانکار می) باشد  منظور شده  وضعیت صورت

   در مقابل  که  مناسبی  و پیمانکار باید آنها را در محل  پیمانکار است عهده ، به  پیمان کار، در مدت  پای  مصالح  و نگهداری  حفظ ولیتئمس. 5
 . باشد، انبار کند  مصون  و سایر عوامل  جوی عوامل

   در نظرگرفته  موقت های  وضعیت کار در صورت  پای  مصالح  بهای  محاسبه کار، تنها برای  پای  مصالح  در فهرست  شده  تعیین  مصالح نرخ. 6
 .  یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده ، و قابل  است شده

 مازاد  مصالح. کار منظور شود  پای  مصالح  نوع ، نباید هیچ  قطعی  وضعیت ، و صورت  موقت ویل از تح  پس  موقت  وضعیت  صورت در آخرین. 7
 . شود  خارج  پیمانکار از کارگاه ، باید توسط پیمانکار است  به  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که بر مصرف
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 410202  . شستهماسه عبمترمک   
 410203  . شستهشن مترمکعب   
 410204  . قلوهسنگ مترمکعب   
 410205  .ای  زیر اساس از مصالح رودخانهمصالح مترمکعب   
 410206  .ای  اساس شکسته از مصالح رودخانهمصالح مترمکعب   
 410301  . الشهسنگ مترمکعب   
 410302  .موزاییکی الشه قواره شده سنگ مترمکعب   
 410303  . الشه قواره شده موزاییکی درز شدهسنگ مترمکعب   
 410305  . بادبرسنگ مترمکعب   
 410306  . سنگ دوتیشه ریشه دارانواع مترمربع   
 2ضــخامت   ســنگ پــالک تــراورتن ســفید بــه انــواع مترمربع   

 .سانتیمتر
 410401 

 2ضــخامت  ن رنگــی بــه  ســنگ پــالک تــراورتانــواع مترمربع   
 .سانتیمتر

 410402 

 410403  . سانتیمتر2ضخامت   سنگ پالک الشتر بهانواع مترمربع   
 410404  . سانتیمتر2ضخامت   سنگ پالک سیاه بهانواع مترمربع   
 410405  . سانتیمتر2ضخامت   سنگ پالک مرمریت بهانواع مترمربع   
 410406  . سانتیمتر2ضخامت  ه سنگ پالک چینی بانواع مترمربع   
 410407  . سانتیمتر2ضخامت   سنگ الشه تراورتن بهانواع تن   
 410408  . سانتیمتر2ضخامت   سنگ قرنیز بهانواع مترطول   
 410501  . پرتلند نوع یک پاکتیسیمان تن   
 410502  . پرتلند نوع یک فلهسیمان تن   
 410503  .ی پرتلند نوع دو پاکتسیمان تن   
 410504  . پرتلند نوع دو فلهسیمان تن   
 410506  . پاکتی5 پرتلند نوع سیمان تن   
 410507  . فله5 پرتلند نوع سیمان تن   
 410508  . سفید پاکتیسیمان تن   
 410601  . پاکتیگچ تن   
 410602  . فلهگچ تن   
 410603  . آهک زندهکلوخه تن   
 410701  .فشاری آجر قالب   
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 410702  .دار  آجر ماشینی سوراخانواع قالب   
 410703  . آجر قزاقیانواع قالب   
 410801  ).آجر تیغه( بلوک سفال انواع قالب   
 410802  ).سقفی( بلوک سفال انواع قالب   
 410803  . بلوک سیمانی دیواریانواع قالب   
 410804  . بلوک سیمانی سقفیانواع قالب   
 410901  . تیرآهنانواع کیلوگرم   
 410902  . تیرآهن بال پهنانواع کیلوگرم   
 410903  . ناودانیانواع کیلوگرم   
 410904  . نبشیانواع کیلوگرم   
 410905  . سپریانواع کیلوگرم   
 410906  . قوطیانواع کیلوگرم   
 410907  . تسمهانواع کیلوگرم   
 410908  . ورق سیاهانواع رمکیلوگ   
 411001  . میلگرد سادهانواع کیلوگرم   
 411002  . میلگردآجدارانواع کیلوگرم   
 411003  . شبکه جوشی فوالدیانواع کیلوگرم   
ــواع کیلوگرم    ــلان ــل Zهــای توخــالی، پروفیــل   پروفی  و پروفی

 .چهارچوب
 411101 

 411202  .های گالوانیزه  ورقانواع کیلوگرم   
 411303  . توری سیمیانواع کیلوگرم   
 411304  . رابیتسانواع مترمربع   
 411405  . پروفیل آلومینیومیانواع کیلوگرم   
 411406  . ورق آلومینیومیانواع کیلوگرم   
 411407  . در و پنجره آلومینیومیانواع کیلوگرم   
 411501  .انهای صاف آزبست سیم  ورقانواع کیلوگرم   
 411502  .های موجدارآزبست سیمان  ورقانواع کیلوگرم   
 411601  . موزاییک سیمانی سادهانواع مترمربع   
 411602  . موزاییک ایرانیانواع مترمربع   
 411603  . موزاییک فرنگیانواع مترمربع   
 411701  .های پیش ساخته رطوبتی  عایقانواع مترمربع   
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)ریال(واحد بهای مقدار )ریال(کل بهای  شماره شرح واحد

 411801  . کاشی دیواریانواع ربعمترم   
 411802  ).سرامیک( کاشی کفی انواع مترمربع   
 411901  . خارجیتراورس مترمکعب   
 411902  . نراد خارجیتخته مترمکعب   
 412001  . ایرانیتراورس مترمکعب   
 412002  . و الوار ایرانیتخته مترمکعب   
 412101  . فیبرانواع مترمکعب   
 412201  . نئوپانانواع مترمکعب   
 412301  . تخته سه الیی ایرانیانواع مترمکعب   
 412401  . قیرانواع کیلوگرم   
 412501  . درچوبی پیش ساختهانواع مترمربع   
 412502  . چهارچوب چوبیانواع مترطول   
 412601  . کف پوش پالستیکیانواع مترمربع   
 412701  .ف پوش الستیکی کانواع مترمربع   
 412801  . پوکهانواع مترمکعب   
 412901  . چتاییانواع مترمربع   
 413001  . میلیمتر و کمتر3ضخامت   شیشه بهانواع مترمربع   
 413002  . میلیمتر4ضخامت   شیشه بهانواع مترمربع   
 413003  . میلیمتر و بیشتر6ضخامت   شیشه بهانواع مترمربع   
 413101  . رنگ روغنیانواع کیلوگرم   
 413102  . رنگ پالستیکانواع کیلوگرم   
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    ارتفاع  و ضریب  طبقات ضریب. 2  پیوست
 
  ، و چنانچه  است  شده  در نظر گرفته  و زیر همکف  همکف  کار در طبقه  انجام  بها، برای  فهرست  در این  شده  درج قیمتهای : طبقات ضریب. 1

 از   ناشی  مصالح  و افت  یاد شده  طبقات  به  مصالح  حمل  هزینه  شود، بابت  انجام  زیر همکف تر از طبقه  و پایین  باالتر از همکف  در طبقاتکار
 .شود  می، منظور  عملیات  اجرای  و در برآورد هزینه  زیر تعیین شرح  به  طبقات  کار، ضریب  اجرای  سختی  و همچنین طبقات  به  آن حمل

 باالتر از   طبقه  اولین  زیربنای  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  همکف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زیر بنای سطح. 1ـ1
،   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  سومین  زیربنای ، سطح2  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ، در ضریب  همکف طبقه

 .شود  می ، ضربn  ، در ضریب  همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  در ضریب
   پایین  طبقه اولین   زیربنای  و سطح  شده  تعیین  مصوب های  نقشه طور مجزا بر اساس ، به  زیر همکف تر از طبقه  پایین  هر طبقه  زیربنای سطح. 2ـ1

تر از   پایین  طبقه  سومین  زیربنای ، سطح2  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  دومین  زیربنای ، سطح1  ، در ضریب  زیر همکف تر از طبقه
 .شود  می ، ضربm  ، در ضریب  همکف زیر تر از طبقه  پایین  امm   طبقه  زیربنای ، سطح  ترتیب همین  و به3  ، در ضریب  زیر همکف طبقه

   کار مربوط  اقالم استثنای به (  هر ساختمان  برای طور جداگانه  به  که  است آید، ضریبی  می دست  زیر به  از رابطه  که)P(   طبقات ضریب. 3ـ1
 .شود  می ، اعمال  مربوط  کار ساختمان  اقالم  تمام  و به  محاسبه)   سازی محوطه به
چنانچه در حین اجرای کار تعداد طبقات و مساحت آنها تغییر کند و این تغییرات به اجرا در آید فرمول مربوط یکبار دیگـر بـر اسـاس                            . 1-4

بینی   بیشpشود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضریب  ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می
 در برآورد محاسبه شـود ولـی در حـین اجـرای کـار و تغییـر نقشـه،                    pای باشد که نباید ضریب          های اجرایی به گونه     قشهچنانچه ن . شده باشد 

 .شود ها اعمال می  را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیتpاستحقاق دریافت ضریب 
 

S
BmBBBFnFFFp

×
×++×+×+×+×++×+×+×+= 100

)...32(1)...32(121 m321n321 
 0F=  همکف   زیربنای  سطح

 1F  =  همکف  باالتر از طبقه  اول قه طب  زیربنای  سطح
 2F =   همکف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زیربنای  سطح
 3F =   همکف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زیربنای  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Fn =   همکف  باالتر از طبقه  امn   طبقه  زیربنای  سطح

 0B =   زیر همکف  طبقه  زیربنای  سطح
 1B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  اول  طبقه  زیربنای  سطح
 2B =   زیر همکف طبقهتر از   پایین  دوم  طبقه  زیربنای  سطح
 3B =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  سوم  طبقه  زیربنای  سطح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Bm =   زیر همکف تر از طبقه  پایین  امm   طبقه  زیربنای  سطح
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تـر از    پایین   طبقات  تمام  و   باالتر از همکف     طبقات  ، تمام   زیر همکف  ، طبقه    همکف   طبقه   زیربنای   سطح  ، با احتساب     ساختمان   زیربنای   کل  سطح
 S=    زیرهمکف طبقه

   که  اصلی  همکف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همکف  از یک  بیش  ساختمان  باشد که  طوری ین زم  وضعیت  که  در صورتی)1  تبصره
 .گیرد  قرار می  طبقات  ضریب  محاسبه ، مالک  شده  مشخص  اولیه های در نقشه
   از ساختمان  در خارج  که  و برقی  مکانیکی یسات یا تاس  ساختمانی  عملیات  از تمام  است ، عبارت  سازی  محوطه  منظور از کارهای)2  تبصره
 . شود انجام
  استثنای  به  ساختمان  کار همان  اقالم تمام شود، به  می  تعیین  مشمول  از ساختمانهای  هر یک  برای طور جداگانه  به  که  طبقات  ضریب)3  تبصره
 .شود نظور می م  وضعیت  صورت گیرد و از اولین  می کار، تعلق  پای مصالح
 و اگر   باشد، حذف5 بعد از ممیز کمتر از   پنجم  رقم شود، چنانچه  می  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ضریب)4  تبصره

 .شود  می  بعد از ممیز اضافه  چهارم  رقم  واحد به  و یا بیشتر باشد، یک5
   همکف  باالتر از طبقه  طبقه  و یازده  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  سه  دارای  زیر، که  با مشخصات  ساختمان  یک  برای  طبقات  ضریب: مثال
 .شود  می  زیر محاسبه  شرح ، به است

 .  متر مربع1200، جمعاً   متر مربع400  ، هر طبقه  زیر همکف تر از طبقه  پایین  طبقه  سه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع0B( = 400(   زیر همکف بقه ط  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع0F( = 600(   همکف  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع5000، جمعاً   متر مربع500  ، هر طبقه  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  تا دهمین  اولین  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع400 =   یازدهم  طبقه  زیربنای  سطحـ
 .  متر مربع7600، جمعاً S( = 1200 + 400 + 600 + 5000 + 400(بنا،  زیر  کل  سطحـ

 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                                                                                                  
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7600100

3430021 =×+=
×

+=p 
 
 کار در   و چنانچه  بوده  متر در هر طبقه5/3 حداکثر   کار تا ارتفاع  انجام  بها برای  فهرست  در این  شده  درج های قیمت : ارتفاع ضریب. 2

   اجرای ، و همچنین  از ارتفاع  ناشی  مصالح  و افت ، و حمل  عملیات  اجرای  سختی  شود، بابت  متر انجام5/3 از   بیش ارتفاعبا   ای طبقه
  این. دشو  کار منظور می  عملیات  اجرای و در برآورد هزینهمحاسبه زیر های   رابطه ، مطابق  ارتفاع ، ضریب  ساختمان  در داخل  الزم داربستهای

 که در  در صورتی. گیرد  می کار، تعلق  پای  مصالح استثنای ، به  باالیی  طبقه راز کفت تا   مربوط  طبقه راز کفت از   طبقه  کار آن  اقالم تمام ، به ضریب
به شرط اجرا شدن، فرمول مذکور یکبار دیگر برای طبقات ) ارتفاع کم یا زیاد شود(حین اجرای کار تغییراتی در ارتفاع طبقه ایجاد شود 

 . شود ه محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال میمربوط بر اساس کار واقعی انجام شد
 :آید  متر باشد ضریب ارتفاع از رابطه زیر بدست می10 و تا 5/3بیشتر از ) H(در صورتیکه ارتفاع طبقه : الف

  

H
HH

××
+−+= 1002

0/6)3/5)(4(21Q 
 :آید  متر باشد ضریب ارتفاع از رابطه زیر بدست می10بیشتر از ) H(چنانچه ارتفاع طبقه : ب

)-H)(005.0(Q 101.2756 += 
Qارتفاع  از ضریب  است ، عبارت  . 
Hالرأس  خط  ارتفاع  شیبدار، متوسط  با سقف های  در ساختمان.  باالیی  طبقه  تا تراز کف  مربوط  طبقه  از تراز کف  طبقه  از ارتفاع  است ، عبارت   

 . خواهد بود  عمل  مالک،  طبقه شود، از تراز کف  آغاز می  شیب  که  و ارتفاعی شیب
   تمام  و ارتفاع  پی  روی ، فاصلهH،   صورت در این.  خواهد شد  باال عمل  رابطه مانند دیوار نیز، مطابقو منفرد    سقف  بدون های در مورد سازه

 . خواهد بود  سازه شده
 یا بیشتر باشد، 5 و اگر   باشد، حذف5 بعد از ممیز کمتر از  پنجم   رقم شود، چنانچه  می منظور   اعشار در محاسبات  با چهار رقم  ارتفاع ضریب

 .شود  می  بعد از ممیز اضافه  چهارم رقم  واحد به یک
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   باالسری های  هزینه  اقالم شرح. 3  پیوست
 

 .شود  می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسری  و هزینه  عمومی  باالسری هزینه  به  طور کلی ، به  باالسری هزینه
 
   عمومی  باالسری هزینه. 1
 : در زیر   شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  آنها را به توان  نمی  که  است هایی  هزینه  از نوع  هزینه این 
 .  و خدمات ، تدارکات مالی  و اداری رامو ، ، دفتر فنی  شرکت  مدیریت  انسانی  نیروی ، شامل  دفتر مرکزی  انسانی  دستمزد نیروی هزینه. 1ـ1
 .  دفتر مرکزی  کارکنان  بیکاری  بیمه  هزینه انضمام ، به) کارفرما سهم (  دفتر مرکزی  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی های  بیمه هزینه. 2ـ1
 .شود  می  انجام  عمومی  نقلیه ، با وسایل  مدیران یا  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب های  و هزینه  دفتر مرکزی  نقلیه  وسایل هزینه. 3ـ1
 .  دفتر مرکزی  محل  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینه. 4ـ1
 .  دفتر مرکزی  نگهداری هزینه. 5ـ1
 .  دفتر مرکزی  دفتری  وسایل  استهالک هزینه. 6ـ1
 .  دفتر مرکزی ، و سوخت ، برق  آب هزینه. 7ـ1
 .  دفتر مرکزی  و پست  مخابرات هزینه. 8ـ1
 .  دفتر مرکزی  و آبدارخانه  پذیرایی هزینه. 9ـ1
 .  دفتر مرکزی  التحریر و ملزومات  لوازم هزینه. 10ـ1
 .  در دفتر مرکزی  نقشه  و چاپ  فتوکپی هزینه. 11ـ1
 .ها  در مناقصه  شرکت  اسناد، برای  تهیه هزینه. 12ـ1
 .ها ه در مناقص  شرکت  نامه  ضمانت هزینه. 13ـ1
 .، و مانند آنها  در مجامع ، عضویت ، نشریات  و قضایی  حقوقی های  هزینه ، شامل  متفرقه های هزینه. 14ـ1
 .  دفتر مرکزی  برای  شهرداری  عوارض هزینه. 15ـ1
 .  از انبار مرکزی برداری  و بهره  نگهداری های  و هزینه  یا اجاره  گذاری  سرمایه هزینه. 16ـ1
 .ای دفتر مرکزی ها و تجهیزات رایانه  دستگاهنههزی. 17ـ1
  کار  باال سری هزینه. 2

 : در زیر  شده  درج های  کرد، مانند هزینه  مربوط کار مشخصی  را به  آن توان  می  که  است هایی  هزینه ، از نوع  هزینه این
 :  موارد زیر است  شامل  که  گذاری  سرمایه های هزینه. 1ـ2
 .  نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه ههزین. 1ـ1ـ2
 .  نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدی  از وجوه  ناشی هزینه. 2ـ1ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ها، که  نامه  ضمانت هزینه. 2ـ2
 . تعهدات   انجام  نامه  ضمانت هزینه. 1ـ2ـ2
 .  پرداخت  پیش  نامه  ضمانت هزینه. 2ـ2ـ2
 . کار  اجرای  حسن  وجوه  نامه  ضمانت هزینه. 3ـ2ـ2
 .  مالیات هزینه. 3ـ2
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 .  کارآموزی  صندوق هزینه. 4ـ2
 .سود پیمانکار. 5ـ2
 :  موارد زیر است  شامل ، که  مستمر کارگاه های هزینه. 6ـ2
  ، هزینه همچنین.   و خدمات  و کانتین ، کمپ  و تدارکات ، مالی ، اداری ، دفتر فنی  کارگاه  عمومی  سرپرستی نسانی ا  دستمزد نیروی هزینه. 1ـ6ـ2

 .  است ، منظور نشده  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست های  ردیف  در قیمت  که  کارگاه دستمزد سایر عوامل
 .گیرد  قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور برای  در اختیار کارفرما و مهندس  که تی خدما  انسانی  نیروی هزینه. 2ـ6ـ2
 .  کار مربوط ، برای  و سایر نقاط کارگاه  به  دفتر مرکزی  و کارکنان  سفر مدیران هزینه. 3ـ6ـ2
 .  پیمان  اسناد و مدارک  اضافی های  نسخه  تهیه هزینه. 4ـ6ـ2
 . پیمانکار  و کارمندان ان کارکن  غذای هزینه. 5ـ6ـ2
 .  کارگاه  پذیرایی هزینه. 6ـ6ـ2
 . های متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،   پست های هزینه. 7ـ6ـ2
 .  کارگاه  تدارکات  برای  نقلیه  وسیله  تامین هزینه. 8ـ6ـ2
 .  التحریر و ملزومات ، لوازم ، چاپ  فتوکپی هزینه. 9ـ6ـ2
 .های پیمانکار  آزمایش هزینه. 10ـ6ـ2
 . و حفاظت کار)HSE(های مربوط به ایمنی، بهداشت، محیط زیست  هزینه. 11ـ6ـ2
 . کار  و تحویل  فنی  مدارک  تهیه های هزینه. 7ـ2
 .  و فیلم  عکس  تهیه های هزینه. 1ـ7ـ2
 .یاز کار، در حد ن)Shop Drawings(   کارگاهی های  نقشه  تهیه هزینه. 2ـ7ـ2
 .)As Built Drawings(   ساخت  چون های  نقشه  تهیه هزینه. 3ـ7ـ2
 .  پروژه  و کنترل  ریزی  برنامه های هزینه. 4ـ7ـ2
 .  موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداری های هزینه. 5ـ7ـ2
 .  قطعی  و تحویل  موقت امور تحویل  به  مربوط های هزینه. 6ـ7ـ2

   بابت  و از این  است  شده بینی  پیش آالت  ماشین  ساعتی  جزو هزینه آالت  ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی هزینه) 1  حتوضی
 .  است  نشده منظور   باالسری های  در هزینه ای هزینه

   شهرداری  عوارض  هزینه  و همچنین  کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  کارفرما و بیمه  سهم  بیمه های  هزینه ، چون  عمرانی های در طرح) 2 توضیح
  منظور   باالسری های  آنها در هزینه  از بابت ای شود، هزینه  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی های  دستگاه ، توسط)  مشمول های  پیمان برای(

 .  است نشده
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 ٩۴

   کارگاه یدن تجهیز و برچ دستورالعمل. 4  پیوست
 

، باید  هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهای ، از این  است  شده  تهیه  مختلف های  در رشته  استفاده  و برای  عمومی صورت ، به  دستورالعمل این
 . قرار گیرد  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت تناسب به
 
  تعاریف. 1 
   دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  برای  موقت صورت  باید به  که  است ها و تدارکاتی ، اقدام  از عملیات ، عبارت رگاهتجهیز کا. 1ـ1

 . ، میسر شود  پیمان  اسناد و مدارک ، طبق  پیمان  موضوع عملیات
  های گیرند، مانند کارگاه  قرار می برداری ، مورد بهره  اجرایی  عملیات شتیبانی پ  برای شود که  می  گفته ساختمانی ، به  پشتیبانی های ساختمان. 2ـ1

 و مانند  ساخته  پیش  قطعات ، ساخت ، نقاشی ، صافکاری سازی ، باطری ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری  تاسیساتی های  کارگاه ، شامل سر پوشیده
   ترانسفورماتورها و مولدهای  محل  پیمانکار، اتاق ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره  سرپوشیده بارهایان ، آالت  ماشین  سرپوشیده های ، تعمیرگاه آن
 ... و  رسانی  سوخت ، ایستگاه برق

ار گیرد، مانند  قر آنها، مورد استفاده  به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  برای شود که  می  گفته ساختمانی ، به  عمومی های ساختمان. 3ـ1
  های ، پارکینگ ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوری  مسکونی های ، مهمانسرا، ساختمان دفاتر کار، نمازخانه

 . سرپوشیده
   و تمهیدات  آب  هدایت ایجاد خاکریز و کانالهای،   و فاضالب  سطحی  آبهای  و دفع آوری  جمع ، سیستم  بندی  خیابان ، شامل سازی محوطه. 4ـ1

   روشنایی ، تامین  روباز، حصارکشی ، پارکینگهای  ورزشی های  روباز، زمین  سبز، انبارهای ، فضای  سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت دیگر برای
 .  است  مشابه  و کارهای  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات ، تامین محوطه

 کارفرما   کار، از سوی  مورد نیاز اجرای ، گاز و مخابرات ، برق ، آب  در آن  که  است  از کارگاه هایی  یا محل ، محل  کارگاه  ورودیمنظور از. 5ـ1
 .شود می   تعیین  پیمان  خصوصی ، در شرایط  پیشگفته  از نیازهای  هر یک  تامین  برای  کارگاه  ورودی مشخصات. شود  پیمانکار می  و تحویل تامین

   و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداری ، برای  تجهیز کارگاه  جانمایی طرح  به  با توجه  که  است  از کارگاه هایی  یا محل ، محل انبار کارگاه. 6ـ1
 .شود  می ، از آنها استفاده  مربوط های  دستورالعمل با رعایت

 . کند  متصل کارگاه  موجود کشور را به یها  از راه  یکی  که  است ، راهی  دسترسی راه .1-7
 . شود ، احداث  عملیات  اجرای محل  به  دستیابی  برای  هستند که هایی ، راه  سرویس های راه. 8ـ1 
   یا با واسطه ر مستقیمطو  را، به  و مانند آن ، انبار مواد منفجره  قرضه ، محل  آب ، منابع  مصالح  معادن  هستند که هایی ، راه  ارتباطی های راه. 9ـ1

 .کنند  می  متصل  عملیات  اجرای محل  دیگر، به راههای
   عملیات  انجام علت شد، اما به  می  از مسیر موجود انجام" قبال  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  برای ، که  است ، راهی  انحرافی راه. 10ـ1

 . شود ، احداث  است  شده  قطع  پیمان موضوع
  یا   احداث روش ، به آالت  و ماشین ها، تاسیسات  ساختمان  کردن ، فراهم  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  ردیف  در شرح منظور از تامین. 11ـ1

 از   برداری بهره  و نگهداری  به مربوط  های  و اقدام اجاره  یا خدمت  خرید صورت ، به محل  موجود در از امکانات  آنها اختیار گرفتن  یا در کارگاه
 . آنهاست
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 و دیگر  آالت ، ماشین ، تجهیزات  مصالح  کردن ، خارج  موقت  و ساختمانهای ، تاسیسات  مصالح آوری  از جمع ، عبارت  کارگاه برچیدن. 12ـ1
 نظر   کارفرما، طبق  تحویلی های  و محلها  زمین  برگرداندن  اول شکل  به  لزوم  و در صورت ، تمیز کردن ، تسطیح  پیمانکار از کارگاه تدارکات

 . کارفرماست
 
  برآورد  تهیه روش. 2
،   آن  اجرای  برای  شده  انتخاب ، روش  و نیاز هر کار و همچنین شرایط  به  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه مهندس. 1ـ2

 تجهیز و   در فهرست  شده بینی  پیش های  ردیف  را طبق  مربوط های ، هزینه  آن ر مبنای و ب  را تعیین  تجهیز کارگاه  برای  روش ترین اقتصادی
 و   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به  باالسری های  هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجرای  محل های  قیمت ، بر حسب  پیوست  این  کارگاه برچیدن

،   و پیمان  را در اسناد مناقصه  باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  برای ای  ویژه  مشخصات د و چنانچه کن  مورد نظر، درج های در برابر ردیف
 برآورد آنها  عنوان ، به  و حاصل  کسر شده  احداث ، از هزینه  بازیافتی  مصالح شود، ارزش  می  احداث  که هایی  ساختمان برای.  کند  بینی پیش

 و   حمل ، هزینه  فلزی های ها، مانند قاب  ساختمان  ساخته  پیش ها و قطعات ، مانند کاروان ساخته  پیش های ر مورد ساختماند. شود منظور می
در . شود ، منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  برآورد هزینهء و جز  شده  کار محاسبه  اجرای ل آنها، در طو گذاری  و سرمایه ، استهالک نصب
 .شود  می  کار تهیه  کل  برای  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست شود، تنها یک  می  واحد استفاده بهای  فهرست  از چند رشته  که ییها پیمان

ا در  اجر  دوره  و برای  موقت صورت شود، به  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  در برآورد هزینه  که هایی  و راه ها، تاسیسات ساختمان. 2ـ2
   دوره  برای  در طرح  که  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات اجرای  به  دادن ، با اولویت  تجهیز کارگاه های  هزینه منظور تقلیل به. شود  می نظر گرفته

 در   موضوع  شود و این ستفاده ا  تجهیز کارگاه عنوان  به  یاد شده  اجرا نیاز خواهد بود، از تاسیسات  و در دوره  است  شده بینی  پیش برداری بهره
   اجرای  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  واحد رشته  بهای های  از فهرست  آنها با استفاده  هزینه  حالت در این.  شود  درج  پیمان اسناد و مدارک
 یا   و عمومی ، پشتیبانی ، اداری  مسکونی  ساختمانهای  تامین یا  کارگاه های  و راه ، گاز، مخابرات ، برق  آب  تامین  برای چنانچه. شود کار منظور می

 آنها در   هزینه اینکه  به  شود، با توجه شود استفاده  می  بینی  پیش  از طرح برداری  بهره  دوران  برای  که  یا زیربنایی  جنبی سایر موارد، از تاسیسات
 .شود  منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  یاد شده  ایجاد تاسیسات  برای ای ینه، هز  است  شده  بینی  پیش  مربوط های  فصل های ردیف
های احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به  هایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان در پیمان) تبصره

 .شود فرما و پیمانکار توافق میمیزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کار
،   آب  انتقال  برای چنانچه.  شود ، مشخص  پیمان  خصوصی  اجرا، باید در شرایط  در دوره  کارگاه ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تامین نحوه. 3ـ2

   اجرا الزم  دوره برای ، کشی  و کابل کشی ، کانال شیک ، لوله  کارگاه  تا ورودی  یا محلی  سراسری ، از شبکه  مخابراتی  ارتباط ، گاز و برقراری برق
 . شود بینی ، پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام باشد، باید چگونگی

سفورماتور و  تران  نصب ، شامل  آن  کارهای  بگیرد، که عهده  را به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  باشد تدارک  کارفرما در نظر داشته چنانچه. 4ـ2
 و سایر   برق  و اشتراک  انشعاب های و هزینه) دیماند (  برق  ثابت های  تعرفه ، پرداخت  کارگاه  تا ورودی  شبکه  از برق کشی ، کابل  آن متعلقات
 در تجهیز   بابت  از این ای زینهشود و ه  می  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط طور مشخص ، به  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  است  مشابه کارهای

 از کسر   برآورد و پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  کارگاه  تا ورودی  رسانی  برق  تدارک چنانچه. شود ، منظور نمی  کارگاه و برچیدن
 .شود  می بینی یش پ  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل های هزینه

   از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت عهده  را به  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب  کارفرما در نظر دارد تامین که در صورتی .5ـ2
 و سایر   آب  و انشعاب  اشتراک های ینه هز ، پرداخت  کارگـاه  تا ورودی  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـرای ، شـامل  آن  کـارهای  که  آب عـمومی
  مدارک ، در اسناد و  زمینه  کارفرما در این ، تعهدات  آب  برداشت های  هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه ، یا احداث  است  مشابه کارهای
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   یا احداث  کارگاه  تا ورودی رسانی  آب  تدارک چنانچه. شود  نمی منظور  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این ای شود و هزینه  می  درج پیمان
، منظور   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینهء کار، جز  در پایان  برگشت  قابل های  از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده ، به  آب چاه
 .شود می
  بینی  پیش پیمان   خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی راه  اجرا نیاز به ه در دور کارگاه  به  دسترسی  برای چنانچه. 6ـ2

 تجهیز و  های  در ردیف  بابت  از این ای  کارفرما باشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  پیمان  اسناد و مدارک  بر اساس که در صورتی. شود
   رشته  واحد پایه بهای  از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه عهده  به  دسترسی  راه  احداث  که در حالتی. شود  منظور نمی  کارگاه برچیدن

 .شود  می بینی  پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع صورت  و به  محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه راه
   باشد تمام  کارفرما در نظر داشته ، چنانچه  کارفرماست عهده  به  تجهیز کارگاه  برای  زمین ، تامین  پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که اینبا وجود . 7ـ2

 و   کرده  بینی  پیش  پیمان  خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوی  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین یا قسمتی
 .، منظور کند  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  برآورد هزینهء جز را  آن  اجاره هزینه

   دیگری  تسهیالت ، هر نوع  کارفرماست عهده  به  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثنای به. 8ـ2
 . کند بینی  پیش  پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه رد برای کارفرما در نظر دا که
  های  واحد ردیف ، در بهای ساخته  پیش  قطعات  و ساخت ، آرماتوربندی ، نجاری ، آهنگری  مانند تاسیسات هایی  تجهیز کارگاه هزینه. 9ـ2

 .شود  منظور نمی ای ، هزینه  کارگاه  تجهیز و برچیدن های ، در ردیف  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط های فصل
   و از این  است  شده  در نظر گرفته  مربوط های  فصل های ، در ردیف آالت  ماشین  ساعتی  در هزینه آالت  ماشین  تجهیز تعمیرگاههای هزینه. 10ـ2

 .شود  منظور نمی  کارگاه هیز و برچیدن تج های  در ردیف ای هزینه ، بابت
 در  ای ، هزینه  بابت  و از این  است  شده ، محاسبه  مربوط های ها در فصل  واحد ردیف  کار، در بهای  اجرای  برای  مصرفی  و برق  آب هزینه. 11ـ2

 .شود ، منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن های ردیف
   است  الزم  که در کارهایی.   است  شده بینی پیش)   مستمر کارگاه های هزینه (  باالسری ، در هزینه یمانکار در کارگاه پ  کارمندان  غذای هزینه. 12ـ2

 .شود  منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینهء جز  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذای  تامین  برای هایی  هزینه  یا کمک پیمانکار هزینه
 از غذا، در   کننده ، شمار استفاده  است  ضروری ، در کارگاه  مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذای  تامین  که در کارهایی. 13ـ2

 .شود منظور می،   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینهءشود و جز  برآورد می طور مقطوع  به  آن و هزینه. شود  می  تعیین  پیمان  خصوصی شرایط
 کار مجاز   اجرای  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه بینی پیش. 14ـ2

 . نیست
  ، بر اساس  انحرافی های راه  به  مربوط  عملیات حجم. شود  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن های ، جزو ردیف  انحرافی های  راه هزینه. 15ـ2

 .شود  بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می  در فهرست  و مقادیر آن  شده ، محاسبه آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه  راه  رشته  پایه بهای فهرست
،   شده  درج ، در اسناد مناقصه  مشاور و آزمایشگاه ندس کارفرما، مه  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  ساختمانهای  و مشخصات نـقشه. 16ـ2

 .شود  برآورد می  مقطوع  صورت  و به  شده  تعیین  و مشخصات  اجرایی های  نقشه  به  آنها، با توجه  اجرای هزینه
 تا 421001 و 420303 تا 420301  های یف رد  به  مربوط های  هزینه  احتساب  بدون ،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ جمع. 17ـ2

 در زیر   شده  تعیین نباید از میزان) منظور شود ها نیز باید به صورت مقطوع که خود این ردیف( ،   کارگاه  تجهیز و برچیدن ، فهرست421104
   از انجام ، باید قبل  کارگاه  تجهیز و برچیدن زینه، بیشتر باشد، ه  شده  از حد تعیین  هزینه ، این  در موارد استثنایی  که در صورتی. بیشتر شود

 . برسد دستگاه اجرایی مربوط  تصویب ، به  مناقصه  ترک صورت  کار به  یا ارجاع مناقصه
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ابع طبیعـی،   آبخیـزداری و منـ      آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  های فهرست   به   مربوط  کارهای 1ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ4   میزان  به  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع شبکه

 و  ، آبیـاری تحـت فشـار         آب   انتقـال   خطوطراهداری،  ،    آهن   راه   و زیرسازی   ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  فهرستهای   به   مربوط  کارهای 2ـ17ـ2
 .  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  کار بدون  اجرای  برآورد هزینه  درصد مبلغ6  میزان ، بهای ساختمان  و رشته بهسازی لرزه  و زهکشی آبیاری

   تجهیز و برچیدن  حد مبلغ شود، هر گاه ی م  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  آنها بیش  اجرای  برآورد هزینه  برای  که در کارهایی 2-17-3
   مبلغ تناسب  درصد به6 درصد تا 4   بین  نباشد، عددی شود، یکسان  می ، تعیین2-17-2 و 1-17-2   بندهای  طبق  که کار رفته  به های  رشته کارگاه

 .شود  می ها محاسبه  از رشته هریک  به  برآورد مربوط
   هزینه ، چنانچه  است  ریال  میلیون2500، کمتر از   کارگاه  تجهیز و برچیدن های  هزینه  آنها بدون  اجرای د هزینه برآور  که در کارهایی. 18ـ2

  دربند  شده  تعیین  سقف  آنها، تا میزان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  بیشتر نشود، هزینه17ـ2 در بند   شده  آنها از حدود تعیین تجهیز و برچیدن
   ولی  نیست ، ضروری  کارگاه  تجهیز و برچیدن های ردیف  به  آن شود و تفکیک  می بینی ، پیش  و مقطوع  ریالی  قلم  یک صورت  و به ن، تعیی17ـ2

 .شود  می بینی  پیش  جداگانه  بصورت  ضرورت  برحسب17-2 مذکور در بند  های ردیف
 
   کلی شرایط. 3
   را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  برای  شده  تعیین فهرست  به ، با توجه  کارگاه از تحویل   پس درنگ  بی  است پیمانکار موظف. 1ـ3

 . قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبنای  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس کرده
  های دستگاه ، پیمانکار را به ، گاز و مخابرات ، برق  آب  تامین  برای  پیمان مدارک  در اسناد و  شده بینی  پیش  روش  به کارفرما با توجه. 2ـ3

  ، برای  و موارد مشابه عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن ، گاز و تلفن ، برق  آب  انشعاب  گرفتن  برای  دولتی های  و سازمان اجرایی
 .کند  می ، معرفی  ساختمان  در دوره  موقت استفاده

  ، در حد متعارف  منطقه  شرایط  و همچنین  تجهیز کارگاه  برای  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است انکار موظفپیم. 3ـ3
 باشد،   شده رج د  پیمان  در اسناد و مدارک  کارگاه  تجهیز و برچیدن  عملیات ، برای ای  ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که در مواردی.  برساند انجام به

 .  است  آن رعایت  به پیمانکار ملزم
تجهیز . شود  می ، انجام  است  شده بینی  پیش  پیمان  در اسناد و مدارک  که ، در حدی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه تعهدات. 4ـ3

  ، انجام  بابت  از این  اضافی  پیمانکار است و پرداخت هزینه ، به کار است   مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده بینی  پیش مازاد بر موارد یا مبالغ
،   تجهیز اضافی کند و هزینه  تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  تغییر کند، مبلغ  پیمان ، مبلغ  پیمان  عمومی  شرایط  طبق چنانچه. شود نمی

 .  است  پرداخت ، قابل) جدید  قیمت  در تعیین  پایه  از قیمتهای  استفاده  نحوه  دستورالعمل2 بند   تبصره موضوع( جدید   قیمت تنها برای
   مبلغ ، تا سقف4مفاد بند   به ، با توجه  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  از ردیف  هر یک  تامین ، در صورت  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 5ـ3

 .شود  می ، پرداخت وط مرب های  در ردیف  شده بینی پیش
   مبلغ ، تا سقف4ـ4 بند   مطابق  یادشده  نیز، هزینه  است  شده  تعیین  قلم  یک صورت  آنها به  تجهیز و برچیدن  هزینه  که هایی در پیمان)   تبصره
 .شود  می  پرداخت  شده بینی پیش

  کند، در برابر حوادث  می  احداث  تجهیز کارگاه  برای  را که  کارگاه موقت  ها و تاسیسات  خود، ساختمان هزینه  به  است پیمانکار، موظف. 6ـ3
 . کند ، بیمه  و سیل سوزی ، مانند آتش اتفاقی

.  شوند  کار برچیده  از انجام ، باید پس  است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  در زمینهای  که تجهیز کارگاه  به  مربوط ها و تاسیسات ساختمان. 7ـ3
 ها و قطعات جز ساختمان به.  پیمانکار است  به ، متعلق) کارفرما  توسط  شده  تجهیز انجام استثنای به (  تجهیز کارگاه  بازیافتی ، و مصالح هیزاتتج
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از کارفرما باشد، ، مورد نی  است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه ها و تاسیسات  ساختمان ، چنانچه ساخته پیش 
 یاد  ها و تاسیسات پیمانکار، ساختمان  به  آن  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح بهای
 .شود کارفرما واگذار می  ، به شده

 
   پرداخت نحوه. 4
ها   وضعیت  و در صورت  شده آنها، محاسبه  به  مربوط  عملیات  پیشرفت تناسب ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن های  از ردیف  هر یک هزینه. 1ـ4

 .شود  می درج
  تناسب  از کار باشد، به بخشی  به  مربوط شود، چنانچه  می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت صورت  آنها به  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  پیشنهادی  یا اضافه  تخفیف  از احتساب ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینه. 2ـ4
 .شود  می  منظور و پرداخت  وضعیت ، در صورت  کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام ، پس  کارگاه  برچیدن هزینه. 3ـ4
   و هزینه  است  ریال  میلیون2500 آنها کمتر از   اجرای  برآورد هزینه  که هایی ، در پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  پرداخت روش. 4ـ4

 :  زیر است شرح ، به  است  شده بینی  پیش  قلم  یک صورت  آنها، به ه کارگا تجهیز و برچیدن
 آبخیزداری و منابع طبیعی،     آبرسانی روستایی،  ،   برقی  ، تاسیسات    مکانیکی  ، تاسیسات    ابنیه   رشته   پایه  های فهرست    به   مربوط  در کارهای . 1ـ4ـ4

 :  فاضالب آوری  جمع  و شبکه  آب  توزیع شبکه
  ، یا تـدارک    است   الزم   پیمان   عملیات   شروع   برای   آن   انجام   که   از تجهیز کارگاه     بخشی   از اجرای   ، پس    کارگاه   تجهیز برچیدن   د مبلغ  درص 45 ـ 

 . مورد نیاز آالت  درصد ماشین60
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ45 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه  تجهیز و برچیدن مبلغ درصد 10 ـ 
 ، آبیاری تحـت فشـار     آب  انتقال خطوطراهداری، ،  آهن  راه  و زیرسازی ، باند فرودگاه     راه   رشته   پایه  های فهرست   به   مربوط  در کارهای . 2ـ4ـ4 

 :ای ساختمان  و رشته بهسازی لرزه و زهکشی و آبیاری
،   اسـت   الزم  پیمان  موضوع  عملیات  شروع  برای  آن  انجام  که  از تجهیز کارگاه  بخشی  از اجرای ، پس  کارگاه   تجهیز و برچیدن    غ درصد مبل  30 ـ 

 . آالت  درصد ماشین60  یا تدارک
 .  پیمان  موضوع  عملیات  پیشرفت نسبت ، به  کارگاه  تجهیز و برچیدن  درصد مبلغ60 ـ 
 .  کارگاه  از برچیدن ، پس  کارگاه تجهیز و برچیدن   درصد مبلغ10 ـ 
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار 420101
  مقطوع .تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 420102
  مقطوع .های اداری و دفاتر کار پیمانکار تامین و تجهیز ساختمان 420103
  مقطوع .تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم برای تهیه غذای کارگران 420201
  مقطوع .تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران 420202
تامین و تجهیز محل سکونت کارکنـان کارفرمـا، مهنـدس مشـاور و               420301

 .زمایشگاهآ

  مقطوع

های اداری و دفـاتر کـار کارفرمـا، مهنـدس      تامین و تجهیز ساختمان   420302
 .مشاور و آزمایشگاه

  مقطوع

  مقطوع .تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه 420303
هزینه تجهیـز انبارهـای سرپوشـیده،        و   های پشتیبانی  تامین ساختمان  420401

 . پیمانکار و موارد مشابهآزمایشگاه
  مقطوع

  مقطوع .تامین و تجهیز انبار مواد منفجره 420402
های مسکونی و     ، بجز ساختمان  های عمومی  تامین و تجهیز ساختمان    420403

 .اداری و دفاتر کار
  مقطوع

  مقطوع .محوطه سازی 420404
  مقطوع .احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق 420501
  مقطوع .مین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاهتا 420601
  مقطوع .تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه 420602
  مقطوع .های مخابراتی داخل کارگاه تامین سیستم 420603
  مقطوع .تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه 420604
  مقطوع .تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه 420605
  مقطوع .تامین راه دسترسی 420701
  مقطوع .های سرویس تامین راه 420702
  مقطوع .های ارتباطی تامین راه 420703
  مقطوع .تامین ایاب و ذهاب کارگاه 420801
آالت و تجهیزات سیستم تولیـد        تامین پی و سکو برای نصب ماشین       420901

 .لت، ژنراتورها و مانند آنهامصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفا
  مقطوع

آالت و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه             نصب ماشین  420902
 .خرید خدمت یا خرید مصالح

  مقطوع

 های تجهیز و بر چیدن کارگاه  فهرست ردیف
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 )ریال ( مبلغ  واحد شرح شماره
آالت و تجهیـزات بـه کارگـاه و          بارگیری، حمل و بار اندازی ماشین      420903

 .برعکس
  مقطوع

لزی برای انجـام نماسـازی خـارج        تهیه، نصب و برچیدن داربست ف      421001
ساختمان در کارهای رشته ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسـازی بـیش از             

 . متر باشد3,5

  مقطوع

آالت و لـوازم     بارگیری، حمل، بار اندازی، مونتاژ و دمونتـاژ ماشـین          421002
 .حفاری محل شمع و بارت به کارگاه و برعکس

  مقطوع

آالت حفـاری     نتاژ و استقرار وسایل و ماشـین      جایی، مو  هدمونتاژ، جاب  421003
 .محل شمع و بارت از یک محل به محل دیگر در کارگاه

  مقطوع

کـوبی و    آالت شـمع    بارگیری، حمل و بارانـدازی وسـایل و ماشـین          421004
 .سپرکوبی به کارگاه و برعکس

  مقطوع

سـازی محـل سـاخت تیرهـای بتنـی           تهیه لـوازم و مصـالح و کـف         421005
 .ها خته پلسا پیش

  مقطوع

 قطعـات تیـر مشـبک فلـزی     بارگیری، حمل و بارانـدازی وسـایل و       421006
 .به کارگاه و برعکس) النسمانترپو(

  مقطوع

سـاخته از محـل       جابجایی و استقرار وسایل نصب تیرهای بتنی پیش        421007
 .هر پل به محل پل دیگر

  مقطوع

هـا و    ها و میله چـاه     ف ترانشه م و وسایل ایمنی برای اطرا     یتامین عال  421101
گودهایی که در مسیر عبور عابرین و یا وسایط نقلیـه قـرار دارد، در               

 و آوری فاضــالب  شــبکه جمــع،کارهــای رشــته شــبکه توزیــع آب
 .آبرسانی روستایی

  مقطوع

تامین وسایل الزم و برقراری تردد عابرین پیـاده و وسـایط نقلیـه از                421102
 شـبکه   ،در کارهای رشته شـبکه توزیـع آب       ها و گودها     روی ترانشه 

 . و آبرسانی روستاییآوری فاضالب جمع

  مقطوع

تامین مسیر مناسب بـرای تـردد عـابرین پیـاده و وسـایط نقلیـه در                  421103
هایی که به علت انجام عملیات، عبـور از مسـیر موجـود قطـع                محل
آوری   شـبکه جمـع  ،شـود، در کارهـای رشـته شـبکه توزیـع آب           می

 . و آبرسانی روستاییفاضالب

  مقطوع

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخـل نقـب در مـوارد الزم، در                421104
 .آوری فاضالب کارهای رشته شبکه جمع

  مقطوع

  مقطوع .حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه 421201
  مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه 421301
  مقطوع .رگاهبرچیدن کا 421302

  مقطوع .جمع هزینه تجهیز و بر چیدن کارگاه



 اند  منعقد شده ین فهرستنحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمانهایی که براساس ا. 5پیوست 
 1387ای ساختمان سال  های رشته بهسازی لرزه شرح ردیف

 
 

 ١٠١

 اند هایی که براساس این فهرست منعقد شده نحوه عمل برای تعیین قیمتهای جدید پیمان. 5پیوست 
 

 :شود  جدیدی به پیمانکار ابالغ شود، برای تعیین قیمت آنها به شرح زیر عمل می ، کارهای  پیمان  موضوع در چارچوباگر 
بینی نشده باشد برای تعیین قیمت جدید مطابق بند ج   منضم به پیمان برای کار جدید ابالغی، شرح و قیمت واحد پیشبرآورددر چنانچه . 1

 .شود  شرایط عمومی پیمان عمل می29ماده 
 از "ی پرداخت قیمت جدید عینابینی شده باشد برا  پیشپیمان شرح و قیمت منضم به برآورد که برای کار جدید ابالغی در  در صورتی. 2

های  های باالسری،  پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب مانند هزینه(های مندرج در پیمان  همان قیمت با اعمال تمام ضریب
 25دیر کار تا های جدید با درنظر گرفتن افزایش مقا های قیمت شود، در این حالت حداکثر جمع مبلغ مربوط به ردیف استفاده می) مربوط

 .درصد است
   شـده   بینی   پیش   تجهیز کارگاه    به   نسبت   اضافی   تجهیز کارگاه    جدید و در نتیجه      بند، تجهیزات    این   موضوع   کارهای   اجرای   برای  چنانچه)  تبصره

، حداکثر     اضافی   تجهیز و برچیدن    مبلغ. شود   می  وافق آنها، با پیمانکار ت      تجهیز و هزینه     اضافی   نیاز باشد، در مورد اقالم       پیمان  در اسناد و مدارک   
 . شود تواند توافق  می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ25تا 




