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 کاربرد  دستورالعمل

 

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

 رکا پاي  ) مصالح1  پیوست
  طبقات  ) ضریب2  پیوست
 باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح3  پیوست

 ) ضریب منطقه4پیوست   
  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ) دستورالعمل5  پیوست

 کارهاي جدید )6پیوست 
هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و طرح222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد میخش خصوصی گذاري مشارکتی آنان با ب  سرمایه هاي پروژه
 کار بها و مقادیر فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  . نحوه2
را رسـته سـاختمان و سـاختمان صـنعتی      ، ابنیه  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  يبها، به نحو فهرست  این  هاي ردیف  شرح .1ـ2

نکنـد،    بها تطبیق فهرست  این  هاي ردیف  با شرح  آن  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  اجرایی و  فنی  مشخصات  که  دهد. در مواردي  پوشش
   مشخص  ستاره  ها، با عالمت ردیف  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  در انتهاي و  ، تهیه اقالم  آن  براي مناسب  ردیف  شرح
واحـد    بهاي دار در مشخصات فنی خصوصی درج شود. الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  هاي ردیف  عنوان و به

شـود.   می  مورد نظر درج  و در برابر ردیف  محاسبه هاي دوره مبناي این فهرست، و بر اساس قیمت قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي ردیف
  جدید اضـافه   با شماره  مربوط  فصل الزامات انتهاي  و به  تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  هرگاه

 شود. می
، به ها آن  تیبه ماه  با توجه  هر فصل  هاي ، ردیف جدید  هاي ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  يها فیبه رد  دسترسی  به منظور سهولت .2ـ2

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

  ، یا روش هایی یا ردیف  واحد ردیف  از بهاي  درصدي  ها به صورت آن  ها، بهاي فصل الزامات یا  در کلیات  که  از اقالمی  هر یک  براي .3ـ2
  به روش  که  واحد آن  شود و بهاي  بینی پیش  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  اي جداگانه  ، باید ردیف است  شده  دیگر، تعیین

صورتی که براي تعیین بهاي واحد یک قلم از کار، بیش از یک اضافه (یا در . شود  درج  شده یاد  ردیف  شود، در مقابل می  محاسبه  شده نییتع
 شوند. می  محسوب  پایه  هاي ردیف  اقالم  اینبینی شده باشد، جمع جبري اضافه یا کسربها مالك عمل خواهد بود.  کسر) بها پیش

، 1ـ2در بند   شده  درج  واحد هستند، به روش  بهاي  اما بدون ، بها موجود است فهرست  ها در این آن  شرح  که  هایی واحد ردیف  بهاي .4ـ2
 شوند. می  دار محسوب ستاره  هاي نیز ردیف  اقالم  شوند و این می  تعیین

برآورد   بررسی  نگام، باید ه4ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  ، و بهاي1ـ2بند   موضوع  غیرپایه  هاي واحد ردیف  و بهاي  شرح .5ـ2
 برسد.  اجرایی  دستگاه  کار، به تصویب  اجراي  هزینه

برآورد   مبلغ  به جمع  نسبتدار،  ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی .6ـ2
الزم است  درصد باشد،) 30سی (بیشتر از  ، رشته ایندر  ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  ههزین  اعمال بدون)  و غیرپایه  (پایه بها فهرست  هاي ردیف
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  قیمت  با تجزیه  همراهپس از تصویب، را،   رشته  در آن  دار هستار  هاي ردیفتمامی واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
(بر  فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسال سازمان برنامه و بودجه کشور در ، فنی  عالی  شوراي به دبیرخانه،  مربوط

در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا ترك  قرار گیرد.  عمل  ، مالكدار) هاي ستاره اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف
 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15شده به ترتیب پانزده (شوند، سقف یاد  واگذار می تشریفات مناقصه

  زیر، طبق  هاي ها و هزینه ، ضریب آن  به  مربوط  هیرپایغ  هاي بها و ردیف فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  برآورد، به جمع  تهیه  هنگام .7ـ2
 شود. می  ، اعمال8ـ2در بند   شده نییتع  روش

 .2  پیوست  دستورالعمل  ابق، مط  طبقات  ضریب .1ـ7ـ2
ناشی از انحصار فرآیند  و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه که به صورت مناقصه ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر  بی. ضر2ـ7ـ2

به استثناي  مناقصهیا عدم الزام به برگزاري و  مناقصه فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها يو برا 30/1برابر  شوند، یواگذار م مناقصه
که به صورت  ییکارها يبرا یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 20/1برابر  شوند، یواگذار م انحصار ناشی از فرآیند مناقصه

صورت ترك که به  ییکارها يو برا 41/1 رابرب شوند، یواگذار م ناشی از انحصار فرآیند مناقصه  و یا عدم الزام به برگزاري مناقصهمناقصه 
  . شرحباشد یم 30/1برابر  شوند، یواگذار م به استثناي انحصار ناشی از فرآیند مناقصه و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه مناقصه فاتیتشر
 است.  شده  درج 3  وستیراهنما در پ  به عنوان  يباالسر بیضر  اقالم

 4پیوست اي مطابق دستورالعمل  ضریب منطقه .3ـ7ـ2
 .5  پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه .4ـ7ـ2
  این  هاي ردیف  و بر حسب  شده  فنی، محاسبه  و مشخصات   ها نقشه  ، بر اساس آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینه  براي .8ـ2

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

،  فصل  ، مبلغ به هر فصل  مربوط  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل هر ردیف  ، مبلغ فهرست  در این
و ضـریب   باالسـري  ، ضـریب طبقات  آید. ضریب می  کار مورد نظر، به دست  بها براي فهرست  هاي ردیف  مبلغ  جمع ها، فصل  مبالغ  و از جمع

شـود،   مـی   اضافه  ، به آن کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، و هزینه شده  ضرب  در پی  پی  ها به صورت ردیف  مبلغ  جمع  ، به(بر حسب مورد) اي  منطقه
  ضـمیمه  (بر حسـب مـورد)   بها فهرست  هاي ها و پیوست فصل الزامات ، ، کلیات شده یاد  مدارك  بود. به ر خواهدکا  اجراي  ، برآورد هزینه نتیجه
 شود. می  ، نامیدهمنضم به پیمان)  (فهرستمنضم به پیمان  بها و مقادیرکار فهرست  عنوان  ، به شده  تهیه  ، مجموعه شده

  ، که است  شده  هایی تهیه ساختمان  سازي محوطه  عملیات  براي  ، به منظور استفاده ماشینبا   خاکی  عملیات  فصل  هاي ردیف  قیمت .3
  هایی سازي  رو، در محوطه شود. از این ها می آن  اسمی  به راندمان  از دسترسی  کار، مانع  حجم  یا محدودیت  آالت ماشین  عمل  شعاع  محدودیت

  با ماشین  خاکی  عملیات  فصل  ، باید بر اساس به این فصل مربوط  عملیات  ها، برآورد هزینه سازي  د آمادهرا ندارند، مانن  یاد شده  شرایط  که
 شود.  ، تهیه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  واحد پایه  بهاي فهرست

  ، خرید بتن و همچنین از محل تولید  اساسو  زیراساس  خرید مصالح  ، بر مبناي و آسفالت  و اساس  اساس زیر  هاي فصل  هاي ردیف  قیمت .4
  به این  مربوط  کارهاي  برآورد حجم  ، که است  شده  تهیه  ابنیه  کارهاي  سازي در محوطه  ، به منظور استفاده آسفالت  کارخانه  از محل  آسفالتی

  باشد در حديبه این فصل ها،  مربوط  کارهاي  حجم  که  نباشد، در مواردي  توجهی  و قابل  کننده  تعیین  ها، رقم فصل  از این  ها یا هر یک فصل
  بتن ساختبه منظور   آسفالت  کارخانه  تجهیزاتآسفالت و و   اساس و اساس زیر  سنگی  مصالح  تهیه  مورد نیاز براي  استقرار تجهیزات  که

  دستگاه  ، باید با تصویب مربوط به هر یک از فصل هاي یاد شده  عملیات  زینهمورد برآورد ه  باشد، بر حسبقابل توجه و پیش بینی ،  آسفالتی
 شود.  ، تهیه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته  واحد پایه  بهاي فهرست  بر اساس  اجرایی

  واحد پایه  بهاي فهرستبا استفاده از  باید ،یاد شده  عملیات  اجراي  هزینه برآورد،  نیاز است  کوبی و شمع  حفاري  به عملیات  که  در کارهایی .5
 شود.   ، تهیه فرودگاه دآهن و بان راه، راه  رشته
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هزینه عملیات اجرایی  از نظر  که اطالعات  هر نوع  و به طور کلی  کار کامل  برآورد باید مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  مهندس .6

-و نقشه  خصوصی  فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  به آن  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  مربوط

 کند.  درجها 

یا  کار بها و مقادیر فهرست،  مورد نیاز است  پایه  واحد بهاي فهرست  رشته  از یک  ها، بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی .7
به طور   مربوط  رشته  پایه واحد  بهاي کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  کیبه   مربوط  از کار که  هر بخش اجراي  برآورد هزینه

  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  هاي بخش  براي  ترتیب  نیبه ا  که کار ياجرا  یا برآورد هزینه کار بها و مقادیر شود. فهرست می  تهیه  جداگانه
 بها و مقادیر فهرست  ، به عنوان است  منعکس  نیز در آن  جمع  و به صورت  کیکار به تفک  مختلف  هاي برآورد بخش  برآورد که  خالصه  با برگ

  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  ککارها تنها ی  نوع  شوند. در این می  ملحق گریکدیکار، به   اجراي  یا برآورد هزینه کار
 شود. می  ها) تهیه رشته

  هاي ردیف بر اساس باشد، هزینه آن  الزم اي تمهیدات ویژه،  ها و تاسیسات مجاور کار یا ساختمان خاك  حفاظت  براي  که در صورتی .8
 شود. و در برآورد منظور می  محاسبه  مربوط

وضعیت  براساس فهرست بهاي پایه مجاز نیست، صورت هایی که به روش طرح و ساخت منعقد می شودوضعیت پیمان صورت.پرداخت 9
هاي مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان)، پرداخت شود. کاربرد  هاي دیگر پرداخت، نظیر شکست کار (یا سایر روش مدل کارکرد باید مطابق با

داراي عملیات زیر سطحی و ناشناخته (قابل توجه) باشند و یا شناسایی و مطالعه کافی در خصوص روش طرح و ساخت در پروژه هایی که 
 شود و تاکید بر اجتناب از این روش است. آنها انجام نشده باشد، توصیه نمی

االمکان در زیر موارد  تی، سعی شده است ح1400سال  بها نسبت به فهرست بها براي سهولت مشاهده تغییرات به عمل آمده در این فهرست .10
 است. کنندگان استفادهگذاري از قلم افتاده باشد، مسوولیت همچنان متوجه  ي شود. براي مواردي که ممکن است عالمتگذار عالمتاصالحی، 
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 کلیات
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 کلیات

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

و ردیف  بها  فهرست  در این  شده  تعیین  شود و با مشخصات  انجام فنی  مشخصات  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  در صورتی ها از ردیف
 .باشد  داشته  مطابقت مورد نظر

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

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

  این در  به صراحت  کند، جز آنچه  تر یا مخصوص کار را مشکل  اجراي  و موارد دیگر که  ، باراندازي ، حمل ، بارگیري سوراخ  ، تعبیه ارتفاع
 . گیردتعلق نمی،  است  شده  بینی بها پیش بها یا اضافه  ،آن  بها براي فهرست

  کار منضم  اجراي  در برآورد هزینه  که ، در صورتی کارگاه  تجهیز و برچیدن  و هزینه باالسري ،اي ، منطقهتطبقا  هاي به ضریب  مربوط  مبلغ .5
ها در برآورد، مبالغ مربوط به  ها یا هزینه بینی این ضریب به عبارت دیگر در صورت عدم پیش . است  پرداخت  باشد، قابل  ، منظور شده به پیمان

 .نیستآن قابل پرداخت 
روز   هاي با قیمت  آن  دیگر، یا مقایسه  هاي بها با فهرست فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسه فهرست  این  هاي فصل  از مقایسه  گیري با نتیجه .6

 . نیست  تپرداخ  ، قابل است  شده  تعیین  به صراحت  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  تجزیه  یا استناد به
 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  در هر بخش .7
مومی باشد. مشخصات فنی ع ، مشخصات فنی عمومی و یا مشخصات فنی خصوصی پیمان میبها فهرست  در این  فنی  منظور از مشخصات .8

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

 .شود درج می  اجرایی  هاي نقشهو  پیمان سط مهندس مشاور تهیه و حسب مورد در هاي مربوط تو دستورالعمل
 . پرتلند است  ، منظور سیمان است  نشده  مشخص  سیمان  نوع  که  هایی در ردیف .9
 تهیه کارهاي پالستیکی و پلیمري و فصل شیشه و نصب آن، ، چوبی  کارهاي ،آلومینیومی  ، کارهاي سبک  فوالدي  کارهاي  هاي در فصل .10
 به  باالسري  ضریب  اعمال با مورد تایید کارفرما  فاکتور فروش  بر اساس  آالت یراق  و حمل تهیه  . هزینه پیمانکار است  عهده  به  آالت راقی
 گیرد. نمی  تعلق  آن  به  پیمان  هاي سایر ضریبو   آحادبها نبوده  تعدیل  مشمول  هزینه  شود. این می  پیمانکار پرداخت 

،  بیش از آن  حمل  . هزینه است  بها منظور شده فهرست  این  هاي ردیف  در قیمت  مصالح  کیلومتر و باراندازي 30تا   ، حمل بارگیري  هزینه .11
 .گرددمی و اعمال اسبه، مح است  شده  بینی پیش  و نقل  حمل  فصل  الزاماتدر   که  مواردي  تنها براي

 . نیز نافذ است  ساخته پیش  بتن  مورد براي  ، برحسب است  شده  بینی درجا پیش  بتن  فصل الزاماتدر   که  عمومی  شرایط .12
  تایید مهندس  به  فارشاز س  ، قبل یا دستورکارها فنی  با مشخصات  مورد نیاز، باید از نظر تطبیق  و تجهیزات  مصالح  فنی  یا کاتالوگ  نمونه .13

 مشاور برسد.
به مفاد   ، با توجه ستا دستور کارها و اجرایی  هاي در نقشه  شده  ابعاد درج  طبق  ، که شده  انجام  ابعاد کارهاي  کارها، بر اساس  گیري اندازه .14

  گیري ، اندازه است  شده  بینی بها پیش فهرست  در این  گیري اندازه  براي  اي ویژه  روش  که  در مواردي گیرد. می  ها، صورت فصل  الزامات و  کلیات
 شود. می  انجام  شده  تعیین  روش به
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 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
ی فن  مشخصات وها  نقشه با ها آن  ، باید مطابقت ها بعداً میسر نیست آن  کامل  بازرسی  شود و امکان می  کار پوشیده  از انجام  پس  که  عملیاتی .15
 جلسه شود. صورت مشاور،  مهندس ، با شدن  از پوشیده  و قبل کار  اجراي  حین کارها، دستور یا

کار در   پیشرفت  کندي  هاي هزینه  ، شامل است  شده  بینی پیش  زیرزمینی  کار زیر تراز آب  اجراي  بهاي  اضافه  به صورت  که  هایی ردیف .16
تایید  ، به آن  مشابه  یا وسیله  موتوري  از تلمبه  استفاده  لزوم  شود که می  پرداخت  و در صورتی  است  موتوري  با تلمبه  آب  دار و تخلیه آب  محیط

  انجام  زیرزمینی  زیر تراز آب  که  از عملیات  قسمت  ، به آن یاد شده  هاي شود. ردیف  جلسه صورتکار   از انجام  مشاور برسد و پس  مهندس
 گیرد. می  شود، تعلق

 کند. ها را مشخص می مقدار سیمان مورد استفاده در انواع مالت 1-1جدول  .17
 

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

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

 360 285 225 200 مقدار سیمان

 شرح
بادي و مالت ماسه 

 1:4سیمان 
 1:2:9مالت باتارد 

مالت سیمان، پودر و 

 1:1:3خاك سنگ 

دوغاب سیمان سفید و 

(براي  1:4پودر سنگ 

بندکشی سنگ پالك و 

 )هاي سرامیکی کاشی

 400 300 130 285 مقدار سیمان

 شرح

دوغاب سیمان و خاك 

(براي  1:6سنگ 

 بندکشی موزاییک)

 مالت موزاییک

5/2: 5/2 :1 
 سیمان معمولیدوغاب 

 430 350 225 مقدار سیمان
  

 5  در مقابل  سیمان  واحد حجم  یک  یعنی 5:1  ماسه سیمان مالت  مثال  . براي است  حجمی  نسبت ،ها در مالت  شده  داده  هاي نسبت .17-1
 است.  ماسه  واحد حجم

 نیز باید مورد توجه قرار گیرد:.در تنظیم صورت جلسات که باید بر اساس ضوابط تهیه شود، موارد زیر 18
 و بر اساس مشخصات فنی یا دستور کارها تهیه شـوند  ز اتمام هر یک از اجزاي آنضمن اجراي کار و پس ا، باید ها جلسه صورت. 18-1

 و شامل حداقل اطالعات زیر باشند:
شماره و تاریخ ، پیمانکار، شماره و تاریخ پیمان، موضوع پیمان (نظارت فنی کارگاهی)، مهندس ناظرنام کارفرما، مهندس مشاور،  -

 جلسه صورت
 جلسه اجراي کار موضوع صورت مربوط بهفنی  مرجعذکر  -
 ارایه توضیحات کافی و ترسیم نقشه با جزییات کامل و بیان مشخصات فنی کار -
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 .مربوط به اجراي عملیاتمتره و محاسبه مقادیر  -

، مهندس مشاور و کارفرما (در مـوارد تعیـین شـده)    (نظارت فنی کارگاهی)اید به امضاي پیمانکار، مهندس ناظر ها ب جلسه . صورت18-2
باید توسط کارفرما به مهندس مشاور (با رونوشت جهت اطالع و پیگیري پیمانکار) براي اعمال در صورت  ها جلسه صورتبرسد. تمامی 

مزبور ظرف مدت یاد  هاي جلسه صورتدیر ظرف مهلت سه هفته ابالغ شود. چنانچه وضعیت به همراه موضوع کار و جدول خالصه مقا
شده از طرف کارفرما به هر دلیل ابالغ نگردیـد، بـا پیگیـري مکتـوب پیمانکـار، الزم اسـت کارفرمـا دالیـل عـدم ابـالغ یـا لـزوم تهیـه              

جلسـه اصـالحی، الزم    در صورت نیاز به تهیـه صـورت  جلسه اصالحی را به اطالع مهندس مشاور و پیمانکار برساند. پس از آن  صورت
انجام شود. پس از سپري شدن مهلت دو هفته، چنانچـه   )پیش گفته (عالوه بر سه هفتهاست مراحل تهیه و ابالغ آن ظرف مدت دو هفته 

یر به وجود آمـده (نسـبت بـه    جلسه اصالحی به هر دلیلی خارج از قصور پیمانکار از طرف کارفرما با تاخیر ابالغ شود، میزان تاخ صورت
جلسه اصالحی و پرداخت مبلغ مربوط به آن، بر اساس دستورالعمل مربوط، در رسـیدگی بـه تـاخیرات     مهلت سه هفته) در ابالغ صورت

 گردد. پیمان منظور می
در  0.7، با اعمال ضریب صرفا در صورت تایید مهندس مشاور ،هاي فاقد ابالغ کارفرما معتبر نبوده و اینگونه صورتجلسات جلسه صورت
بوده و از تعهـدات    جلسات صورتتوسط کارفرما به منظور مستند سازي مدارك و  ها جلسه صورتابالغ  گردد. وضعیت لحاظ می صورت

 کاهد. هاي مهندس مشاور و پیمانکار نمی و مسوولیت
قت داشته باشد و ابالغ صـرفاً بـا مسـوولیت و تاییـد     جلسه مطاب . تاریخ ابالغ کارفرما باید با زمان اجراي عملیات موضوع صورت18-3

 تواند در زمان دیگر انجام شود. باالترین مقام دستگاه اجرایی می

 باشد. آالت، متعلق به پیمانکار می ها به عهده پیمانکار است، مانند آهن ضایعات حاصل از اتالف و دورریز مصالحی که تهیه آن در ردیف .19

بینی شده و از این  بارگیري، حمل و تخلیه مواد زاید حاصل از عملیات اجرایی پیمانکار در ردیف برچیدن کارگاه پیشآوري، جمع .20

 گیرد. اي صورت نمی بابت هزینه جداگانه
صل مربوط به باشد مگر آنکه خارجی بودن آن در الزامات ف بها، تولید داخل می هاي این فهرست . کلیه مصالح در نظر گرفته شده در ردیف21

 صراحت ذکر شده باشد.

 . است  شده  محاسبه 1400  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها بر مبناي فهرست  این .22
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 تخریب و برچیدن  . عملیات اول  صلف
 

 الزامات عمومی

اي جداگانه گونه بهاي هیچ و است موقعیت هر و شکل هر به عمق، هر ،ارتفاع براي انجام کار در هر ردیف هاي این فصل، واحد بهاي .1
 بابت صعوبت کار به استثنا آنچه به صراحت مشخص شده است قابل پرداخت نیست.

، در موارد لزوم باید طبق دستور مهندس مشاور به طور مرتب تفکیک و مجزا و برچیدن مفید باشد.در صورتی که مصالح حاصل از تخریب 2
ها بندي کردن آن اي به استثناي مواردي که به صراحت مشخص شده است، براي دستهجداگانه نهیهز از یکدیگر چیده شوند، در این صورت

 .گیرد تعلق نمی
  مهندس مشاور برسد. دییکارگاه مشخص گردد و به تا زیتجه ییادر طرح جانم دیمحل انباشت موقت با .3
بهاي تا محل انباشت موقت کارگاه و باراندازي، در  به هر ترتیب و برچیدن بیو حمل مصالح حاصل از تخر ريیآوري، بارگ جمع نهیهز. 4

 از محل انباشت موقت از تخریب و برچیدنحاصل مهندس مشاور الزم شود مصالح  دستورکه طبق  یصورت دراست.  منظور شده ها ردیف
، براساس نیبا ماش یخاک اتیحمل از فصل عملبارگیري و هاي مربوط به فیرد طبق ، حمل و باراندازي آنريیخارج شود، بهاي بارگ کارگاه

ل دستی مصالح حاصل چنانچه برحسب ضرورت و موقعیت کار، حم .گردد منظور می، محاسبه و ونیشده در داخل کام ريیحجم مصالح بارگ
ناپذیر باشد، با پیشنهاد مهندس مشاور بارگیري و حمل اضافی بر اساس برآورد  از تخریب و برچیدن از محل انباشت موقت کارگاه اجتناب

هاي مربوط به بارگیري، حجم مصالح حاصل از تخریب توسط مهندس مشاور و تنظیم صورتجلسه اجرایی و تصویب کارفرما، طبق ردیف
 گردد. و باراندازي از فصل  عملیات  خاکی با دست، محاسبه و منظور می حمل

ها از محوطه کارگاه منوط به دستورکار مهندس مشاور و  . تمام مصالح حاصل از تخریب و برچیدن متعلق به کارفرماست و خارج کردن آن5
 تصویب کارفرما است. 

ید و پریز، لوله، سیم و کابل، پوشش کف، پوشش دیوار، پوشش سقف هزینه بابت برچیدن مصالحی مانند کل ،ها در تخریب بنایی .6
تواند براي برچیدن مصالح یاد شده مورد استفاده قرار گیرد. مگر آنکه مطابق دستور  هاي تفکیکی نمی گیرد و ردیف اي تعلق نمی جداگانه

از یکدیگر چیده شوند که در این صورت بهاي آن حسب  مهندس مشاور قبل از تخریب، الزام گردد که مصالح مورد نظر تفکیک و مجزا
 شود. هاي مربوط محاسبه و منظور می مورد از ردیف

جداره، دوجداره،  هاي یک براي برچیدن در و پنجره به هر نوع و شکل، شامل انواع در و پنجره 010713و  010701، 010604هاي  . ردیف7
آالت برچیده شود،  باشد و در صورتی که در یا پنجره، همراه با یراق آالت می ر نوع یراقکشویی، لوالیی، داراي شیشه، بدون شیشه با ه

 تواند مورد استفاده قرار گیرد. هاي تفکیکی نمی ردیف

  درج شده است: ریفصل در جدول ز نیا يها شرح مختصر گروه شماره و از،یمورد ن هاي فیبه رد یبه منظور سهولت دسترس. 8
 مختصر گروهشرح  شماره گروه

 کنی، کندن و جابجایی نهال و درخت بوته 01
 کاري و شیارزنی سوراخ 02
 اي ، خشتی و چینهبا مصالح بنایی  تخریب کلی ساختمان 03
 بندي کردن و برچیدن سنگ الشه و قلوه تخریب سطوح، تفکیک و دسته 04
 ، سفال بام، عایق، جدول و تراشیدن اندودبرچیدن فرش کف 05
 ساخته، کفپوش، دیوارپوش و شیشه نشکن برچیدن کارچوبی، صفحات پیش 06
 برچیدن کار فوالدي 07
 برچیدن تاسیسات مکانیکی و برقی 08
 برش بتنو  کندن و تراشیدن آسفالت 09

 
 

 

٧  
 

 



 تخریب و برچیدن  . عملیات اول  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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  1الزامات گروه 
 گیرد. نمی تعلق رسد، نمیخاکریز  مصرف به حاصل مصالح و شوند کندن زمین می مشمول که سطوحی به ، 010101 ردیف .1-1
باشد که نحوه انجام عملیات اجرایی هر یک باید در   می 3و درخت 2، نهال1، شامل هر نوع بوته010127تا  010101هاي  ردیف. 1-2

و محاسبه هاي این فصل  مشخصات فنی ذکر گردد. کار انجام شده با حضور مهندس مشاور صورتجلسه و بهاي آن حسب مورد از ردیف
 گردد. ر میمنظو

 باشد و اجراي آن مستلزم دستورکار مهندس مشاور است. نشود، می 010102براي هر نوع بوته که شامل ردیف  010101. ردیف 1-3
ها، پس از عملیات  درصد بهاي ردیف 70باشد. ها می جایی درختان شامل برداشت، انتقال، کاشت، نگهداري و تثبیت آن. فرآیند جابه1-4

گردد، در صورتی که در اثر عدم رعایت اصول  ماه) منظور می 6مانده در پایان مرحله نگهداري و تثبیت ( درصد باقی 30کاشت درخت و 
 گیرد. گونه بهایی جهت جابجایی درختان تعلق نمی اجرایی در تمامی مراحل توسط پیمانکار منجر به آسیب درخت گردد، هیچ

 .گیرد تعلق نمیاي ها باشد هزینه جداگانهبه هرس کردن آن یازجایی درختان ن در صورتی که براي جابه. 1-5
هاي مربوط در  . بهاي عملیات مربوط به تهیه و حمل خاك مناسب، ریختن و کوبیدن جاي ریشه نهال یا درخت، حسب مورد از ردیف1-6

کار اجرا شده در حد نیاز اجراي کار، با شود. حجم عملیات خاکی، بر اساس  منظور می 20/1فصل عملیات خاکی با دست با اعمال ضریب 
 گردد. تشخیص و تایید مهندس مشاور تعیین و محاسبه می

 
  2الزامات گروه 

مترمربع و در سوراخ  3/0هاي با سطح مقطع بیش از  ، سوراخ010203تا  010201هاي  موضوع ردیف، 4سطوح بناییهاي  کاري . در سوراخ2-1
مترمربع، به عنوان تخریب تلقی شده  15/0هاي با سطح مقطع بیش از  ، سوراخ010206تا  010204هاي  هاي سطوح بتنی موضوع ردیف کاري

 شود.  هاي تخریب منظور می و بهاي آن حسب مورد، طبق ردیف
و  010209هاي یفبهاي رد ، باید قبل از اجرا به تایید مهندس مشاور برسد. اضافه010212تا  010207هاي  . ابعاد شیار مورد نیاز در ردیف2-2

 شود.هاي تخریب منظور میگردد و مازاد بر آن، از ردیفمترمربع محاسبه و منظور می سانتی 100حداکثر  5، تا سطح مقطع010212
 گردد.  تعیین می 010212تا  010210هاي  . بهاي عملیات ایجاد شیار در موزاییک و سنگ، حسب مورد از ردیف2-3
 

  3الزامات گروه 
با  هاي ساختمان از (غیرسقف و فونداسیون  نوع هر بنایی با اي و چینه ،خشتی هاي ساختمان ،مشخصات فنیمطابق  که مواردي . در3-1

-یا  010301 هاي ردیف مورد طبق حسب بر هاآن بهاي شوند، کلی تخریب ،فوالدي، بنایی مسلح یا محصور شده با کالف) ،بتنی اسکلت

 .گیرد قرار استفاده مورد ،شده یاد هاي ساختمان تخریب براي تواند نمی هاي تفکیکی ردیفو  گردد محاسبه می ،010302
 عبارت به باشد،فونداسیون می شامل هر نوع و شود می تعیین ،طبقه هر زیربناي مترمربع برحسب، 010302 و  010301هاي  . بهاي ردیف3-2

 شود. اي منظور نمی هزینه جداگانه هاساختمان نوع این فونداسیون تخریب بابت دیگر
 

 حداکثر ارتفاع آن در حالت طبیعی یک متر باشد. رستنی خودرو که ساقه آن بطور طبیعی کمی باالتر از سطح خاك منشعب شده و 1
 متر باشد. سانتی 15گیاه داراي ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از   2
 متر کمتر نباشد. سانتی 15منفرد اعم از درخت داراي میوه ماکول (مثمر) و سایر درختان (غیرمثمر) که محیط بن آنها از  گیاهان چوبی داراي ساقه  3
 باشد.سطوح بنایی شامل کلیه اعضاي با مصالح بنایی مسلح ، غیرمسلح و محصورشده با کالف می 4
 باشد. ترین بعد آن می ضرب عمق شیار در کوچک حاصل 5
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  4الزامات گروه 

گیري  شود و مالك اندازه نمی انجام اي جداگانه پرداخت سطوح، روي هاي پوشش یا اندود براي کلی طور به تخریب سطوح بنایی، . در4-1
 باشد. ضخامت اندود و یا پوشش روي آن می به انضمامضخامت دیوار یا سقف، پشت تا پشت دیوار یا سقف 

 گردد. منظور نمی 010403، ردیف 010404. با لحاظ نمودن ردیف 4-2
بینی شده است. در صورتی که براي تخریب بتن از  جهت تخریب بتن با استفاده از کمپرسور پیش 010406و  010405هاي  . ردیف4-3

 گردد.  منظور می 5/0هاي مربوط با اعمال ضریب  مورد، ردیفماشین آالت سنگین راهسازي استفاده گردد، حسب 
هاي مربوط بر اساس  ردیف طبق مشخصات فنی، تخریب بتن با استفاده از مواد سوزا یا مواد منبسط شونده صورت پذیرد، . چنانچه4-4

 گردد. دار تهیه میدستورالعمل اقالم ستاره

 .شودمی منظور شده چیده مصالح ظاهري حجم حسب بر مشاور، مهندس کار دستور تصور در ،010408 . بهاي ردیف4-5
 

  5الزامات گروه 
 شود. می محاسبه مترمربع سقف،  ، بر حسب010512  ردیف  بهاي. 5-1
 و اطراف جدول منظور نشده است. ریکندن بتن ز نهی، هز 010515 فیدر بهاي رد. 5-2
 مهندس مشاور است.، مستلزم دستورکار 010518. اجراي ردیف 5-3
 

  6الزامات گروه 
 بینی شده است. ، براي برچیدن پوشش سقف، کف یا دیوار با هر نوع مصالح با اتصال چفت شونده، پیش010610. ردیف 6-1

 
  7الزامات گروه 

، 010705ه بر ردیف اي افقی و قائم متصل به اسکلت فوالدي، عالوهاي دیوارهاي بنایی غیر سازه. در صورت برچیدن نگهدارنده7-1
  گردد. منظور می 010710بهاي ردیف  اضافه

گیرد که به صورت پراکنده برچیده شوند و در صورتی که برچیدن اسکلت  ، تنها به قطعات فوالدي تعلق می010710بهاي ردیف  . اضافه7-2
 گیرد.  ق نمیتعل 010710بهاي ردیف  فوالدي به صورت جز به جز و به صورت پیوسته انجام شود، اضافه

 
  8الزامات گروه 

منظور شده هاي مربوط  بهاي ردیفهاي مدفون در مصالح بنایی، صرف نظر از نوع و جنس لوله، در  کاري در ارتباط با برچیدن لوله . کنده8-1
 است.

 
  9الزامات گروه 

 شود.نمیهاي تخریب و کندن آسفالت، شامل تخریب و یا کندن قسمتی از ضخامت آسفالت . ردیف9-1
، کندن آسفالت به صورت پراکنده و ناپیوسته است که با کمپرسور یا وسایل 010903گیري در ردیف  . منظور از کندن آسفالت براي لکه9-2

 شود. مشابه انجام می
 ، تخریب تمام آسفالت در مسیر براي تجدید آسفالت است.010909. منظور از تخریب کلی آسفالت در ردیف 9-3
 ، تراشیدن تمام یا بخشی از ضخامت آسفالت  به صورت پیوسته و غیر پراکنده است.010911ر از تراشیدن آسفالت در ردیف . منظو9-4
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 باشد. ، تراش آسفالت در یک مسیر به صورت غیرپیوسته و پراکنده می010915گیري در ردیف  . منظور از تراش آسفالت براي لکه9-5
 بینی شده است. اي برش بتن در کلیه سطوح اعم از انواع سقف بتنی، دیوار بتنی و مانند آن پیشبر 010921و  010920هاي  . ردیف9-6
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال) بهای کل

 مترمربع ١,١٨٠  
های  های مربوط در زمین کندن و خارج کردن بوته و ریشه

 ها. پوشیده از آن
٠١٠١٠١ 

  

 اصله ٣٧,٨٠٠

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن هرنوع 
متر  سانتی ١۵نهال، در صورتی که محیط بن آن کمتر از 

متر  سانتی ۵متر محیط بن (کسر  سانتی ۵باشد، به ازای هر 
 شود) و حمل آن به خارج کارگاه. به تناسب محاسبه می

٠١٠١٠٢ 

 اصله ١٠,٧٢٩,٠٠٠  
 ۴٠جابجایی درخت یا نهال در صورتی که محیط بن آن تا 

 متر باشد.  سانتی
٠١٠١٢١ 

  
 اصله ۵٧٢,٠٠٠

متر که به  ، به ازای هر سانتی٠١٠١٢١بها به ردیف  اضافه
 ١٠٠متر تا  سانتی ۴٠محیط بن درخت اضافه شود، مازاد بر 

 متر.  سانتی

٠١٠١٢٢ 

 اصله ۴۴,۶٣٣,٠٠٠  
 ١٠٠جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن 

 متر باشد.  سانتی
٠١٠١٢٣ 

  
 اصله ٩٨۶,۵٠٠

متر که به  ، به ازای هر سانتی٠١٠١٢٣بها به ردیف  اضافه
متر تا  سانتی ١٠٠محیط بن درخت اضافه شود مازاد بر 

 متر.  سانتی ١٢٠

٠١٠١٢۴ 

 اصله ٠٠٠,٣٧۴,۶۴  
 ١٢٠جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن 

 متر باشد.  سانتی
٠١٠١٢۵ 

  
 اصله ٠٠٠,١,٣۴۵

متر که به  ، به ازای هر سانتی٠١٠١٢۵بها به ردیف  اضافه
متر تا  سانتی ١٢٠محیط بن درخت اضافه شود مازاد  بر 

 متر.    سانتی ١۵٠

٠١٠١٢۶ 

 اصله ٠٠٢,٠٠٠,١٠۵  
 ١۵٠جابجایی درخت در صورتی که محیط بن آن 

 متر و بیشتر باشد.  سانتی
٠١٠١٢٧ 

 مترطول ۵٠٠,٧٨١  
مترمربع  ٠٫٠٠۵کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع تا  سوراخ

 به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم. 
٠١٠٢٠١ 

 مترطول ۵۶٣,٠٠٠,١  
 ٠٫٠٠۵  سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از

 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.  ٠٫١تا 
٠١٠٢٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,٣,١٢۶  
تا   ٠٫١سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از 

 مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.    ٠٫٣
٠١٠٢٠٣ 

  
 مترطول ١,٨٣٩,٠٠٠

سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع  تا 
مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت  ٠٫٠٠۵

 لزوم.   

٠١٠٢٠۴ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال) بهای کل

  
 مترطول ٠٠٠,۴,۴۶۶

سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به سطح مقطع بیش 
مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در   ٠٫٠۵تا  ٠٫٠٠۵از 

 صورت لزوم.   

٠١٠٢٠۵ 

  
 مترطول ٢۵٣,٠٠٠,۶

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

 در صورت لزوم.   

٠١٠٢٠۶ 

 مترطول ١۵٨,٠٠٠  
مربع، در سطوح  متر سانتی ٢٠ایجاد شیار با سطح مقطع تا 

 بنایی. 
٠١٠٢٠٧ 

 مترطول ٠٠٠,٣١۶  
مترمربع،  سانتی ۴٠تا  ٢٠ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از 

 در سطوح بنایی. 
٠١٠٢٠٨ 

  
 مترطول ۴٨٠,٩

، به ازای هر یک ٠١٠٢٠٨ردیف   بها به اضافه
مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع  متر سانتی

 مربع.  متر سانتی ١٠٠حداکثر 

٠١٠٢٠٩ 

 مترطول ۵٠٠,٧٨٩  
مترمربع، در سطوح  سانتی ٢٠ایجاد شیار با سطح مقطع تا 

 بتنی. 
٠١٠٢١٠ 

 مترطول ١,٠۵٢,٠٠٠  
مترمربع،  سانتی ۴٠تا  ٢٠ایجاد شیار با سطح مقطع بیش از 

 در سطوح بتنی.   
٠١٠٢١١ 

  
 مترطول ۴٢,١٠٠

مترمربع  ، به ازای هر یک سانتی٠١٠٢١١بها به ردیف  اضافه
 ١٠٠که به سطح مقطع اضافه شود، تا سطح مقطع حداکثر

 مترمربع.  سانتی

٠١٠٢١٢ 

 مترطول ٢,١۴٩,٠٠٠  
 ۴سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا 

 چکشی.  متر با استفاده از ابزار دورانی سانتی
٠١٠٢٢٠ 

 مترطول ٩۶٧,٠٠٠,۵  
 ١۵سوراخ کردن سطوح بتنی و بتن مسلح، به قطر تا 

 متر به روش مغزه گیری.  سانتی
٠١٠٢٣٠ 

 ٠١٠٣٠١ ای.  های با مصالح خشتی و چینه تخریب کلی ساختمان مترمربع ٠٠٠,١,١۵۴  

 مترمربع ١,٣۶٢,٠٠٠  
های با مصالح بنایی غیر از خشتی و  تخریب کلی ساختمان

 ای.  چینه
٠١٠٣٠٢ 

 ٠١٠۴٠١ ای.  های با مصالح خشتی و چینه تخریب بنایی مترمکعب ۴١٢,٠٠٠  

 مترمکعب ۶۴۶,۵٠٠  
ای که با  های با مصالح غیر از خشتی و چینه تخریب بنایی

 مالت ماسه سیمان، یا باتارد چیده شده باشد. 
٠١٠۴٠٢ 

  
 مترمکعب ۵۴٢,٠٠٠

ای که با  های با مصالح غیر از خشتی و چینه تخریب بنایی
مالت گل آهک، ماسه آهک، یا گچ و خاک چیده شده 

 باشد. 

٠١٠۴٠٣ 

 
 

 

١٢  
 

 



 تخریب و برچیدن  . عملیات اول  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمکعب ۵٢۴,۵٠٠  
تخریب سقف آجری با تیرآهن یا بدون تیرآهن، به 

 های مربوط.  هرضخامت، با برداشتن تیرآهن
٠١٠۴٠۴ 

 ٠١٠۴٠۵ تخریب بتن غیرمسلح.  مترمکعب ٠٠٠,١٣۶,۶  

 ٠١٠۴٠۶ تخریب بتن مسلح، به انضمام بریدن میلگردها.  مترمکعب ٨,٩٣٠,٠٠٠  

 ٠١٠۴٠٧ تخریب شفته با هر عیار.  مترمکعب ١,٢٧١,٠٠٠  

 مترمکعب ۵٠٠,٧٨١  
ها و  ها، سنگ تفکیک، دسته بندی و یا چیدن آجرها، بلوک
 مصالح مشابه حاصل از تخریب یا برچیدن. 

٠١٠۴٠٨ 

 مترمکعب ۴,۴۶٢,٠٠٠  
تخریب سقف تیرچه و بلوک با هر نوع مصالح و به هر 

 ضخامت به انضمام بریدن تیرچه و میلگردها. 
٠١٠۴٠٩ 

 مترمکعب ۵٣٩,٠٠٠  
چینی اجرا  برچیدن سنگ الشه یا قلوه که به صورت خشکه

 شده باشد. 
٠١٠۴١٠ 

 مترمکعب ۶٨٢,٠٠٠  
دار و دیوار پانلی  تخریب انواع دیوار پانلی مشبک عایق

 ماندگار.   
٠١٠۴١٢ 

 مترطول ٣٩١,٠٠٠  
دار، به هر عرض و  برچیدن پله موزاییکی یا سنگی ریشه

 ارتفاع. 
٠١٠۵٠١ 

 مترمربع ١٢٩,٠٠٠  
های بتنی  برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش

 همراه با مالت مربوط. 
٠١٠۵٠٢ 

 مترمربع ٢٢٧,٠٠٠  
برچیدن هر نوع سنگ پالک از کلیه سطوح اجرا شده و 

 تراشیدن مالت مربوط در صورت لزوم. 
٠١٠۵٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,١٩٩  
دار یا قلوه،  های الشه ریشه برچیدن فرش کف از سنگ

 همراه با مالت مربوط. 
٠١٠۵٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٢١٢  
برچیدن کاشی سرامیکی و تراشیدن چسباننده مربوط در 

 صورت لزوم.   
٠١٠۵٠۵ 

 ٠١٠۵٠۶ تراشیدن کاه گل پشت بام به هر ضخامت.    مترمربع ٧٢,٧٠٠  

 مترمربع ٧٨,٢٠٠  
گل از روی کلیه سطوح همراه با اندود  تراشیدن اندود کاه

 گچ روی آن در صورت وجود. 
٠١٠۵٠٧ 

 مترمربع ١۵۶,۵٠٠  
تراشیدن اندود گچ و خاک از روی کلیه سطوح همراه با 

 اندود گچ روی آن در صورت وجود. 
٠١٠۵٠٨ 

  
 مترمربع ۴۴۶,۵٠٠

تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، باتارد، یا ماسه آهک از 
روی کلیه سطوح، به همراه اندود رویه آن در صورت 

 وجود. 

٠١٠۵٠٩ 

 
 

 

١٣  
 

 



 تخریب و برچیدن  . عملیات اول  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترطول ٩۵٠,۴  
خارج کردن بندهای موجود با هر نوع مصالح و پاک کردن 

 درزها. 
٠١٠۵١٠ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٠٩۴  
های متشکل از تیر چوبی، حصیر، توفال و  برچیدن سقف

 اندود روی آن بطور کامل. 
٠١٠۵١٢ 

 ٠١٠۵١٣ برچیدن هر نوع سفال بام.    مترمربع ٧٣,٩٠٠  

 مترمربع ۶٧,٠٠٠  
برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق 

 ساخته و مانند آن.    پیش
٠١٠۵١۴ 

 ٠١٠۵١۵ ساخته و سنگی با هر ابعاد.  های بتنی پیش برچیدن جدول مترطول ٠٠٠,٢٢۴  

 مترمربع ٣١,٣٠٠  
برچیدن هر نوع عایق حرارتی با هر ضخامت و وزن 

 مخصوص. 
٠١٠۵١۶ 

  
 مترمربع -٣٩,١٠٠

، در ٠١٠۵٠۵و  ٠١٠۵٠٣  ،٠١٠۵٠٢های  بها به ردیف کسر
صورتی که مصالح مربوط بدون استفاده از مالت و به طریق 

 خشک نصب شده باشند. 

٠١٠۵١٧ 

 عدد ۴٠٠,۶٣  
تراشیدن هر نوع اندود پاششی مقاوم در برابر آتش به سطح 

 مترمربع.  ٠٫٠۵تا 
٠١٠۵١٨ 

 ٠١٠۶٠١ شیروانی یا توفال سقف.برچیدن تخته زیر  مترمربع ۵٠٠,١١٧  

 ٠١٠۶٠٢ برچیدن الپه چوبی به طور کامل.    مترمربع ۵٨۶,۵٠٠  

 مترمربع ۵٨۶,۵٠٠  
های  برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصاالت و تیرریزی

 چوبی بین خرپاها. 
٠١٠۶٠٣ 

 ٠١٠۶٠۴ برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهارچوب مربوط.    عدد ٣٩١,٠٠٠  

 مترمربع ۵٠٠,٣١٢  
ای و مانند  برچیدن دیوار جداکننده فوالدی، چوبی، شیشه

 ها.  آن یا ترکیبی از آن
٠١٠۶٠۵ 

 لنگه ١۵۶,۵٠٠  
آالت در و پنجره، لوال، چفت، دستگیره  بازکردن قفل و یراق

 و مانند آن.
٠١٠۶٠۶ 

 ٠١٠۶٠٧ برچیدن زیرسازی سطوح کاذب با مصالح چوبی.    مترمربع ١۵۶,۵٠٠  

 مترمربع ۵٠٠,٢١٩  
برچیدن انواع صفحات گچی یا سیمانی دیواری و سقفی به 

 همراه زیرسازی مربوط.   
٠١٠۶٠٨ 

 ٠١٠۶٠٩ های ساندویچی فلزی دیواری و سقفی.    برچیدن پانل مترمربع ۵٠٠,١١٧  

  
 مترمربع ۵٠٠,٢۶٣

پوش یا دیوارپوش پلیمری،  برچیدن انواع سقف کاذب، کف
چوبی، آلومینیومی، به همراه زیرسازی مربوط در صورت 

 لزوم. 

٠١٠۶١٠ 

 
 

 

١۴  
 

 



 تخریب و برچیدن  . عملیات اول  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمربع ٠٠٠,١۶۵

های سقفی از هر نوع به صورت مشبک و به  برچیدن تایل
ها سالم حفظ شود به همراه زیرسازی  ای که تایل گونه

 مربوط. 

٠١٠۶١١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٠٨  
ای که  برچیدن شیشه نشکن اعم از ثابت یا بازشو به گونه

 ها سالم حفظ شود.  شیشه
٠١٠۶١٢ 

 عدد ۵٢١,٠٠٠  
برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط  یا هر 

 نوع چهارچوب فلزی دیگر.   
٠١٠٧٠١ 

  

 مترمربع ١۵۶,۵٠٠

برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دورچین کردن 
ای از روی شیروانی،  آهن ورق صاف یا کرکره

پنجره و مانند آن،  پناه ، کف بان، جان سایه ها،  سقف
 برحسب سطح برچیده شده. 

٠١٠٧٠٢ 

 مترمربع ١۵۶,۵٠٠  
دار آزبست سیمان،   های صاف یا موج برچیدن ورق

 برحسب  سطح برچیده شده.   
٠١٠٧٠۴ 

  
 کیلوگرم ١١,٩٠٠

برچیدن هر نوع اسکلت فوالدی ساختمان، برج آب 
فوالدی ومانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودانی، نبشی، لوله و 

 ورق وسایر پروفیل های فوالدی، با هرگونه اتصال.   

٠١٠٧٠۵ 

 مترمربع ١٩۵,۵٠٠  
برچیدن فنس از توری سیمی، سیم خاردار یا شبکه 

 های مربوط.  جوش شده با پایه پیش
٠١٠٧٠۶ 

 مترمربع ٠٠٠,١٠۴  
برچیدن صفحات رابیتس از سطوح کاذب همراه اندود 

 روی آن در صورت وجود. 
٠١٠٧٠٧ 

 کیلوگرم ٢٧,٩٠٠  
برچیدن زیرسازی فوالدی سطوح کاذب و نمای ساختمان 

 های توخالی و مانند آن.  از نبشی، سپری، میلگرد، پروفیل
٠١٠٧٠٨ 

 ٠١٠٧٠٩ برچیدن هر نوع نرده فلزی و چوبی.  مترمربع ٠٠٠,١٠۴  

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٢

قطعاتی از  در صورتی که  ٠١٠٧٠۵بها به ردیف  اضافه
اعضای اسکلت فوالدی به صورت مجزا و پراکنده مانند 

 تیر و ستون برچیده شوند. 

٠١٠٧١٠ 

 مترمربع ٢٣۵,۵٠٠  
ها، دیوارها و نما از هر نوع  برچیدن روکش روی ستون

 ورق فلزی. 
٠١٠٧١١ 

 ٠١٠٧١٢ برچیدن هر نوع سازه فضاکار با هرگونه اتصال.  کیلوگرم ۵٢,٨٠٠  

 ٠١٠٧١٣ .   U.P.V.Cبرچیدن در و پنجره آلومینیومی یا  عدد ٣٩١,٠٠٠  

 مترمربع ۶٠٠,۵٨  
برچیدن هر نوع کانال هوا همراه با عایق آن در صورت 

 وجود بر حسب مترمربع کانال.   
٠١٠٧١۴ 

 
 

 

١۵  
 

 



 تخریب و برچیدن  . عملیات اول  صلف
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمکعب ۶٢۵,۵٠٠  
شده با تور سنگ (گابیون) و  برچیدن هر نوع سازه ساخته

 های مربوط.  بندی کردن مصالح و سنگ دسته
٠١٠٧١۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١١٨

،  های پلیمری از روی شیروانی، سقف برچیدن ورق یا پانل
بان و مانند آن به هر ضخامت برحسب سطح برچیده  سایه

 شده. 

٠١٠٧١۶ 

 دستگاه ۵٠٠,٣٢٧  
شویی، بیده،  برچیدن هر نوع سینک ظرفشویی، دست

 تانک.  توالت غربی، فالش
٠١٠٨٠١ 

 ٠١٠٨٠٢ برچیدن توالت شرقی، زیر دوشی و وان حمام.  دستگاه ٣١۵,۵٠٠  

 مترطول ٧٢,٢٠٠  
برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با 

 اینچ  به همراه اتصاالت مربوط.    ٢قطر تا 
٠١٠٨٠٣ 

 مترطول ۴٠٠,٨٩  
برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح  

 اینچ  به همراه اتصاالت مربوط.    ٢بنایی،  با قطر تا 
٠١٠٨٠۴ 

 مترطول ١٢٣,٠٠٠  
بر چیدن لوله فلزی  و هر نوع لوله پلیمری غیر مدفون، با 

 اینچ  به همراه اتصاالت مربوط.    ٢قطر بیش از 
٠١٠٨٠۵ 

 مترطول ١۴۴,۵٠٠  
برچیدن لوله فلزی و هر نوع لوله پلیمری مدفون در مصالح 

 اینچ به همراه اتصاالت مربوط.    ٢بنایی، با قطر بیش از 
٠١٠٨٠۶ 

  
 مترطول ٧٧٠,۶

برچیدن سیم های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، 
هایی که داخل یک لوله باشند، یک رشته محسوب  (سیم

 شوند).  می

٠١٠٨٠٨ 

 ٠١٠٨٠٩ برچیدن چراغ سقفی و پنکه سقفی، یا موارد مشابه آن.  عدد ٢٠٢,٠٠٠  

 ٠١٠٨١٠ برچیدن کلید، پریز و موارد مشابه.  عدد ۴٠٠,۵٩  

 ٠١٠٨١١ برچیدن هر نوع کابل از کلیه سطوح.    مترطول ٢١,١٠٠  

 مترطول ١١٩,٠٠٠  
برچیدن سینی و نردبان کابل به همراه بست، اتصاالت و 

 مربوط.     تکیه گاه
٠١٠٨١٢ 

 ٠١٠٨١٣ برچیدن دریچه هوا، دمپر و مانند آن.    عدد ١١٩,٠٠٠  

 دستگاه ١٩۶,۵٠٠  
برچیدن شیرآالت بهداشتی شامل دوش، شیر مخلوط و 

 مانند آن. 
٠١٠٨١۴ 

 متر طول ۵٠٠,١١٨  
ساخته  های پیش های آزبست سیمان، لوله برچیدن لوله

 سیمانی یا چدنی غیرمدفون. 
٠١٠٨١۵ 

 متر طول ٠٠٠,١٣۵  
ساخته  های پیش های آزبست سیمان، لوله برچیدن لوله

 سیمانی یا چدنی مدفون در مصالح بنایی. 
٠١٠٨١۶ 

 ٠١٠٩٠١ سانتی متر.    ٢کندن آسفالت بام به ضخامت تا  مترمربع ١٩٠,٠٠٠  
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 مترمربع ۶٣,٣٠٠

متر اضافه  ، به ازای هر سانتی٠١٠٩٠١بها به ردیف  اضافه
متر به  متر (کسر سانتی سانتی ٢ضخامت نسبت به مازاد 

 شود).  تناسب محاسبه می

٠١٠٩٠٢ 

 مترمربع ٣٠۴,۵٠٠  
متر بر  سانتی ۵گیری به ضخامت تا  کندن آسفالت برای لکه
 حسب سطح کنده شده. 

٠١٠٩٠٣ 

  
 مترمربع ١٠٠,۵۵

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

 شود).  محاسبه می

٠١٠٩٠۴ 

 مترطول ٠٠٠,١٧۴  
متر و  سانتی ٨شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض تا 

 زن.  متر با ماشین شیار سانتی ١٠عمق تا 
٠١٠٩٠۵ 

  
 مترطول ۴٠٠,١٧

متر اضافه  ، به ازای هر سانتی٠١٠٩٠۵بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانتی سانتی ١٠عمق مازاد بر 

 شود). محاسبه می

٠١٠٩٠۶ 

 مترطول ۵٧,٩٠٠  
گیری  متر (اندازه سانتی ٧برش آسفالت با کاتر به عمق تا 

 برحسب طول هر خط برش).
٠١٠٩٠٧ 

  
 مترطول ٢٩٠,۶

متر اضافه  ، به ازای هر سانتی٠١٠٩٠٧بها به ردیف  اضافه
گیری برحسب طول هر  متر، اندازه سانتی ٧عمق مازاد بر 

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

٠١٠٩٠٨ 

 ٠١٠٩٠٩ متر.  سانتی ۵به ضخامت تا  تخریب کلی آسفالت  مترمربع ١١٠,٠٠٠  

  
 مترمربع ١۶,۵٠٠

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

 شود). محاسبه می

٠١٠٩١٠ 

 مترمربع ١٧٠,٠٠٠  
تراشیدن آسفالت به صورت پیوسته با ماشین مخصوص 

 متر.  سانتی ۵آسفالت تراش، به ضخامت تا 
٠١٠٩١١ 

  
 مترمربع ٢٧,٨٠٠

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

 شود). محاسبه می

٠١٠٩١٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢۴

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

 متر و برداشتن آن.  سانتی ٧به ضخامت تا 

٠١٠٩١٣ 

  
 مترمربع ٨,٨٧٠

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

 شود).  محاسبه می

٠١٠٩١۴ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال) بهای کل

  
 مترمربع ٢١۶,۵٠٠

گیری به صورت غیرپیوسته و  تراشیدن آسفالت برای لکه
پراکنده با ماشین مخصوص آسفالت تراش، به ضخامت تا 

 متر.  سانتی ۵

٠١٠٩١۵ 

  
 مترمربع ٢٨,٧٠٠

متر اضافه  به ازای هر سانتی ٠١٠٩١۵بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانتی سانتی ۵ضخامت مازاد بر 

 شود).  محاسبه می

٠١٠٩١۶ 

 متر طول ٠٠٠,۶۵۵  
برش بتن به انضمام بریدن میلگردها، با کاتر به ضخامت تا 

 متر (اندازه گیری برحسب هر خط برش).  سانتی ١۵
٠١٠٩٢٠ 

  
 متر طول ۵٢,٣٠٠

متر  ، به ازای هر سانتی٠١٠٩٢٠بها نسبت به ردیف  اضافه
متر  سانتی ٢۵متر تا  سانتی ١۵اضافه ضخامت مازاد بر 

 شود.)  متر به تناسب محاسبه می (کسر سانتی

٠١٠٩٢١ 
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 دستبا   خاکی  . عملیات ومد  فصل

 
 الزامات عمومی

  محل  هاي ، یا محدودیت خاکی  عملیات  حجم  کمی  به علت  که  شود. در مواردي  انجام  ماشین  ، باید به وسیله به طور معمول  خاکی  عملیات .1
، برآورد  فصل  این  هاي از ردیف  کارها با استفاده  نوع  این  برآورد، اقالم  تهیه  ناپذیر باشد، هنگام اجتناب  با دست  خاکی  عملیات  اجرا، انجام

  فصل  این  هاي با قیمت  یافته  مقادیر افزایش  بیشتر شود، پرداخت  برآورد شده  از میزان  با دست  خاکی  عملیات  حجم  که  شود. در صورتی می
 . کارفرما مجاز است تصویبتنها با 

اي یا غلطک شامل تخماق دستی یا ویبراتورهاي صفحه بر)، (دج در آن از ابزاري مانند چکش بادي یا برقی دستی عملیات خاکی که. 2
 شود.موتوري دستی (غیرخودرو یا کششی) استفاده گردد، عملیات خاکی با دست محسوب می

شود و از بابت تغییر حجم ناشی  ها محاسبه میدستورکارها و صورتجلسه، اس کار اجرا شده طبق مشخصات فنی. حجم عملیات خاکی براس3
 گردد. اي منظور نمی گونه هزینه جداگانه تورم یا تراکم به استثناي آنچه که به صراحت بیان شده است، هیچاز نشست یا 

 ها به صورت زیر طبقه بندي می شوند:  . در این فصل انواع زمین4
یات به سهولت مقدور نباشد. هایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود در آن به حدي فرو رود که انجام عمل هاي لجنی: زمین . زمین4-1

 باشد. ها به طور مشهود از خاك اشباع و حاوي مواد آلی می این زمین
هایی که با  هایی که در آن قطعات معمولی سنگ (سنگ باشد. زمین هاي لجنی و سنگی می ها به جز زمین هاي خاکی: انواع زمین . زمین4-2

 شود. ا مخلوط شن و ماسه وجود داشته باشد، زمین خاکی تلقی میابزارهاي دستی قابل جابجایی است) توام با خاك ی
 باشد. هاي رسوبی، آذرین و دگرگونی می هاي سنگی: شامل سنگ . زمین4-3
 گردد.بندي زمین در حین اجراي عملیات با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما براساس شواهد و مستندات موجود، انجام می . طبقه5
 شوند، تراز کف گود است. هایی که داخل گود کنده می محاسبه عمق، در پی. مالك 6
هاي غیرسنگی، به قطعات بزرگ سنگ برخورد شود که برداشت آن مستلزم خرد کردن  . در مواردي که در کندن زمین و حفر چاه در زمین7

مشاور برسد و پس از انجام عملیات مقدار کار انجام شده با قطعه سنگ باشد، بدین منظور روش انجام کار باید پیش از اجرا به تایید مهندس 
هاي کندن زمین، در زمین سنگی تعیین  و بهاي آن حسب مورد از ردیف حضور مهندس مشاور صورتجلسه شده و به تصویب کارفرما برسد

 گردد. می
 کنی و مانند آن است. کنی، ترانشهکنی، کانالیبرداري، گودبرداري، پ. منظور از کندن زمین، انجام هرگونه عملیات خاکی شامل خاك8

با   اضافی  هاي مجدد قسمت  شود، پرکردن  و دستورکارها انجام  اجرایی  هاي در نقشه  شده  درج  هاي از اندازه  بیش کندن زمین  چنانچه. 9 
 .گیرد تعلق نمی  وجهی  بابت  این و از  پیمانکار است  ، به عهده آن  کوبیدن  لزوم  و در صورت ،مشاور  مهندس  قبول  قابل  و باکیفیت  مصالح

ناپذیر باشد، کارهاي اضافی با مهندس مشاور باید  برداري اضافی اجتنابهاي سنگی، سنگدر شرایط خاص اجرایی در زمین . چنانچه9-1
 .جداگانه صورتجلسه شده و به تصویب کارفرما برسد

اي انجام گیرد که بستر زیرین پی روي الیه دست نخورده و طبیعی قرار گیرد، در صورتی که رقوم زیرین بستر . کندن زمین باید به گونه9-2
ر ، مطابق نظها، تاب بارپذیري نداشته باشد، کندن اضافی تا رسیدن به بستر مقاوم و قابل قبول و پرکردن آنپی به شرح رقوم مندرج در نقشه

 .گرددهاي این فصل تعیین میمهندس مشاور انجام و بهاي آن حسب مورد از ردیف
. چنانچه خطاي پیمانکار در عملیات کندن زمین با مواد سوزا یا منبسط شونده، باعث تخریب اضافی یا احتماال سست شدن بستر گردد، 9-3

 مطابق دستور مهندس مشاور بازسازي و ترمیم نماید. هاي خواسته شدهپیمانکار باید به هزینه خود محل کار را تا رقوم
ها، حجم خاك کنده و حمل شده برابر ریزهاي مناسب تهیه شده از محل قرضه یا معدن (داخل یا خارج کارگاه) براي خاكدر مورد خاك .10

و  020102هزینه آن از ردیف شود و در صورت کندن دستی خاك، هاي محل مصرف پس از کوبیدن در نظر گرفته میبا حجم اندازه
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گردد. براي برداشتن خاك رویه نامناسب هزینه محاسبه و منظور می 020402و  020401ي هاهاي حمل دستی حسب مورد از ردیف هزینه

 گیرد.اي تعلق نمی جداگانه
 هاي این فصل در نظر گرفته شده است. . هزینه تهیه و حمل آب مصرفی در بهاي ردیف11
 درج شده است: ریفصل در جدول ز نیا يها شرح مختصر گروه شماره و از،یمورد ن يهافیبه رد یور سهولت دسترسبه منظ .12

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 برداري و کندن زمین لجن 01
 بهاي عمق و زیر تراز آب زیرزمینی اضافه 02
 چاه کنی 03
 جابجایی خاك 04
خاك زراعتی، ریختن خاك، پخش و تسطیح خاك، اختالط  تسطیح و رگالژ، سرند کردن خاك، 05

 مصالح، احداث پله (بانکت)
 آب پاشی و کوبیدن 06

 

 1الزامات گروه 
 مشخصات فنیالزم باشد که در  يسازیو پ یکنیپ ایگود  وارهید نیب يافاصله وارها،یو احداث د يسازیپ ياجرا يکه برا يدر موارد .1-1
 دنقطه به ابعا نیترنییدر پا متریسانت 30متر از هر طرف  5/1تا عمق  یکنیپ يباشد، برا ریناپذ اجتناب يندبقالب اجراي نشده و ینیبشیپ
شود. یاضافه م یکنینقطه به ابعاد پ نیترنییمتر در پایسانت 60متر از هرطرف  5/1 از شیبا عمق ب یکنیپ يشود و برایاضافه م یکن یپ

و  صیشخکار با ت ياجرا ازیفاصله در حد ن نیباشد، ا ازیاز حد مذکور ن شیب ياباشد که به فاصله ياگونهه کار ب ياجرا طیکه شرا یدرصورت
با مصالح مورد قبول  دیبا اتیبعد از اتمام عمل ،یفاصله اضاف نیشود. ایاضافه م يگودبردار ای یکنیو به ابعاد پ نییمهندس مشاور، تع دییتا

 شود.یم منظورمربوط  يهافیآن طبق رد يشده و بها دهیپر و در صورت لزوم کوب رمهندس مشاو
 

 2الزامات گروه 
 گیرد.اي تعلق نمی هزینه جداگانهگیرد، . براي مواردي که آبکشی با تلمبه دستی یا سایر وسایل دستی صورت می2-1
 

 3الزامات گروه 
  اضافه  محاسبه  ها، مبناي تعدد کوره  و در صورت  هاست از کوره  هر یک  تا انتهاي  چاه  دهانه  فاصله،  کنی چاه  هاي در ردیف  منظور از عمق .3-1

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

 . است  شده  در نظر گرفته  نفوذي  چاه  ، براي حفر چاه  هاي فردی. بهاي 3-2
 گردد.، منظور می020301با وسایل دستی، از ردیف  محل شمع،. هزینه حفاري 3-3

 

 4الزامات گروه 
 . نحوه پرداخت هزینه حمل خاك به شرح زیر است: 4-1
ریزها، حجم مواد حمل شده برابر حجم محل کنده شده که طبق خاك هاي حاصل از کندن زمین به محل دپو و یا. در مورد حمل خاك4-1-1

هاي  هاي مربوط به ازدیاد حجم ناشی از تورم در بهاي واحد ردیفشود و هزینهو دستورکارها اجرا گردیده است، محاسبه می مشخصات فنی
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ریزها مصرف شوند، صل از کندن زمین، باید در خاكهاي حاگردد. تمام خاك حمل منظور شده است و هزینه دیگري از این بابت منظور نمی
ها به محل دپو، در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازي، منوط به پیشنهاد مهندس ریزها و یا حمل آنها در خاكعدم مصرف این خاك

 جلسه اجرایی است.مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت
ریز برگشتی) کندن زمین در کنار محل کنده شده دپو یا ریسه شود و سپس در همان محل (خاك. در مواردي که خاك حاصل از 4-1-2

 گیرد. استفاده گردد، در این صورت هزینه حمل خاك تعلق نمی
رکز ترین فاصله واقعی بین مها، کوتاهریز. در مورد حمل خاك حاصل از کندن زمین به محل دپو (داخل یا خارج کارگاه) و یا خاك4-1-3

 باشد، مالك محاسبه هزینه حمل است.ریزي یا محل دپو که مورد تایید مهندس مشاور و کارفرما میثقل کندن زمین و خاك
جا جابه کارگاه داخل در یا شوندحمل می کارگاه خارج به که زایدي مواد و هاخاك براي گروه، این در شده حمل درج هاي. ردیف4-2

گرفت.  صورت نخواهد پرداختی مجدد باراندازي و کردن)، بارگیري (دپو انباشتن براي دیگر عبارت به .شودمی ورمنظ بار یک تنها شوند، می
 تصویب و مشاور با پیشنهاد مهندس بارگیري و حمل اضافی باشد، ناپذیر اجتناب مجدد حمل کار، موقعیت و ضرورت حسب بر چنانچه ولی

 شود.می منظور مربوط هايردیف از اجرایی، صورتجلسه اساس بر کارفرما انجام و
گردد، برابر با حجم محل مصرف پس از کوبیده شدن در نظر گرفته ریز حمل میدر این حالت حجم خاکی که از محل دپو موقت به خاك

هاي) کنده  محل (یا محلگردد برابر تفاضل حجم شود و حجم خاکی که از محل دپو موقت به محل دپو (داخل یا خارج کارگاه) حمل میمی
 باشد.ریز می هاي) خاك شده اولیه و حجم محل (یا محل

ناپذیر باشد، حمل اضافی پس از تصویب  متر اجتناب 100. در صورتی که طبق تشخیص مهندس مشاور و تصویب کارفرما حمل مازاد بر 4-3
 گردد. محاسبه و منظور می 020402کارفرما به تناسب فاصله حمل از ردیف 

با   و حمل  يریبارگ  اتیعمل  بر اساس  آن  نهیهز ،شود  انجام  ونیدر کام  با دست کندن زمیناز   و مواد حاصل  خاك  يریبارگ  چنانچه .4-4
 گردد. محاسبه و منظور می  نیماش 

 

 5الزامات گروه 
 ه هر فاصله منظور شده است.، هزینه حمل خاك زراعتی از محل تهیه تا محل مصرف ب020503. در بهاي واحد ردیف 5-1
  . باشدیدستورکارها م ای  یدر مشخصات فن ینبیشیمنوط به پها  ها و دیواره سطوح شیروانی 6. رگالژ و پروفیله کردن5-2
و یا  مشخصات فنیبرحسب حجم محل ریخته شده مطابق ، 020506. حجم عملیات اختالط انواع مصالح با دست موضوع ردیف 5-3

 باشد. میدستورکار 
 صرفا براي اختالط انواع مصالح مانند چند نوع خاك، شن، ماسه و مانند آن است. 020506. ردیف 5-4
 

 6الزامات گروه 
  به جاي  توان نباشد، می  پروکتور استاندارد فراهم  به روش  آزمایش  انجام  براي  الزم  تجهیزات  ، هرگاه020602و  020601  هاي در ردیف .6-1

 به کار برد.  اصالحی پروکتور  درصد به روش 90  پروکتور استاندارد، تراکم  درصد به روش 95  تراکم
 95  شود،  براي  متر برداشته سانتی 15ریز تا بستر خاك  خاك  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین 7جانشین  خاك  . ضخامت6-2

شود. مازاد بر اعداد  می منظور،  شده  برداشت  هاي بر پروفیل  و اضافه  متر تعیین سانتی 5، استانداردروش پروکتور و بیشتر به   درصد کوبیدگی
   درصد اندازه 60متر باشد،  سانتی 15ریز بیشتر از از بستر خاك  شده  برداشته  گیرد. اگر خاك نمی  صورت  پرداختی  موردي  ، در هیچ شده  تعیین
 ود.ش می  محاسبه  گفته پیش

 از پروفیله کردن، تطبیق دادن شکل محل کندن زمین یا خاکریز با مشخصات فنی است.منظور  .6
 خاك جانشین، خاکی است که جهت جبران نشست ناشی از کوبیده شدن زمین تا رسیدن به تراز اولیه جایگزین گردد 7

                                                        



 دستبا   خاکی  . عملیات ومد  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۶۵١,٠٠٠  
 ۵٠برداری، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله  لجن

 ها.  متری و تخلیه آن
٠٢٠١٠١ 

 مترمکعب ۵٣۶,۵٠٠  
های کنده  های خاکی و ریختن خاک کندن زمین در زمین

 های مربوط.  شده به کنار محل
٠٢٠١٠٢ 

 مترمکعب ٢٩٠,٠٠٠,۶  
های سنگی و ریختن مواد کنده شده به  کندن زمین در زمین

 های مربوط.  کنار محل
٠٢٠١٠۴ 

  
 مترمکعب 

های سنگی با استفاده از مواد سوزا و  کندن زمین در زمین
های  های کنده شده به کنار محل کارگر و ریختن سنگ

 مربوط. 

٠٢٠١٠۵ 

  
 مترمکعب 

های سنگی با استفاده از مواد منبسط  کندن زمین در زمین
های کنده شده به کنار  شونده و کارگر و ریختن سنگ

 های مربوط.  محل

٠٢٠١٠۶ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٢١٠

، هرگاه عمق ٠٢٠١٠۴و  ٠٢٠١٠٢های   بها به ردیف اضافه
 ۴تا  ٢متر باشد، برای حجم واقع بین  ٢کندن زمین بیش از 

متر، دو بار و به  ۶تا  ۴متر، یک بار و برای حجم واقع بین 
 متر.  ١٠های بیشتر تا  همین ترتیب برای عمق

٠٢٠٢٠١ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,۶٣٢

، در صورتی که ٠٢٠١٠۴و  ٠٢٠١٠٢های   بها به ردیف اضافه
عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و 
برای آبکشی حین انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوری 

 ضروری باشد. 

٠٢٠٢٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,۵۶۴,٣  
های خاکی و حمل   متر در زمین ٢٫١حفرمیله چاه به قطر تا 

 متری از دهانه چاه.  ١٠های حاصله تا فاصله   خاک
٠٢٠٣٠١ 

  
 مترمکعب ٢,٣١٩,٠٠٠

حفر کوره (انبار)، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد 
های حاصله تا  نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک

 متری از دهانه چاه.  ١٠فاصله 

٠٢٠٣٠٣ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,٣٨٨

، هرگاه عمق ٠٢٠٣٠٣و  ٠٢٠٣٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
متر اول  ۵متر باشد، برای حجم واقع در  ٢٠چاه بیش از

متر دوم،  ۵متر، یک بار، و برای حجم واقع در  ٢٠مازاد بر
متر سوم، سه بار و به  ۵دو بار، و برای حجم واقع در 

 های بیشتر.   همین ترتیب برای عمق

٠٢٠٣٠۴ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٣۵٨

بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) 
متر و تخلیه آن در  ٢٠و حمل با هر نوع وسیله دستی تا 

 مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد. 

٠٢٠۴٠١ 

 
 

 

٢٢  
 

 



 دستبا   خاکی  . عملیات ومد  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٠٠٠,١۶۶

، به ازای هر ٠٢٠۴٠١و  ٠٢٠١٠١های   بها به ردیف اضافه
متر  ١٠٠متر حمل اضافی با وسایل دستی  و حداکثر تا  ٢٠

 شود).    متر به تناسب محاسبه می ٢٠(کسر

٠٢٠۴٠٢ 

 مترمربع ٢١,١٠٠  
تسطیح و رگالژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با 

 ماشین انجام شده باشد. 
٠٢٠۵٠١ 

 مترمکعب ۵٠٠,٣١٨  
سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند 

 و مصرف شده در محل.   
٠٢٠۵٠٢ 

 مترمکعب ۴٧٢,٠٠٠,١  
تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک 

 زراعتی.   
٠٢٠۵٠٣ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٧۵

ها،   ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ریختن خاک
ها به صورت الیه  درون آن ها، به   ها و کانال گودها، ترانشه

 الیه و در هر عمق و پخش و تسطیح الزم. 

٠٢٠۵٠۴ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١۶١

های ریخته شده در خاکریزها به   پخش و تسطیح خاک
ها،   غیر از پی  صورت الیه الیه، در هر عمق و ارتفاع به

 ها.   ها و کانال گودها، ترانشه

٠٢٠۵٠۵ 

 ٠٢٠۵٠۶ اختالط انواع مصالح با دست.     مترمکعب ٠٠٠,۴۵۴  

 مترمربع ٨٠,٨٠٠  
های  ها یا دیواره کردن سطوح شیروانی رگالژ و پروفیله

 خاکی. 
٠٢٠۵٠٧ 

  
 مترمربع ١٢۵,۵٠٠

ریزها و یا  احداث پله (بانکت) روی شیروانی خاک
های خاکی با هر سطح  های بستر خاکریز در زمین سراشیب

 مقطع بابت متراژ سطح پله (با انجام کلیه عملیات الزم). 

٠٢٠۵٠٨ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣٢

پاشی و کوبیدن سطوح کنده شده یا سطح زمین طبیعی،  آب
روش پروکتور   درصد به ٩۵متر با تراکم  سانتی ١۵تا عمق 

 استاندارد. 

٠٢٠۶٠١ 

  

 مترمکعب ٣١۴,۵٠٠

درصد  ٩۵پاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم  آب
روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از   به

 ١۵قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 
 متر باشد.  سانتی

٠٢٠۶٠٢ 

 
 

 

٢٣  
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 

 الزامات عمومی
از  یحجم ناش رییاست و از بابت تغها تجلسهصور و دستورکارها ،یبراساس کار اجرا شده طبق مشخصات فن ،یخاک اتی. حجم عمل1

 .گردد منظور نمی ياجداگانه هزینهونه گچیشده است، ه انیتراکم به استثنا آنچه که به صراحت ب ایتورم  ،نشست
ریز (در مواردي که نیاز به بستر خاك هايسراشیب هاي موجود و یاریزها روي شیروانی خاك. حجم عملیات خاکی ناشی از احداث پله2

ها  دستور کارها و صورتجلسه ،یید کارفرما، مطابق کار اجرا شده طبق مشخصات فنیبا پیشنهاد مهندس مشاور و تا احداث  پله دارد)،
 گردد.محاسبه و منظور می

 اتیصعوبت در عمل ای تیوجود محدود و کندن زمین سازي درلی، مانند پروفییبهااضافه ایگونه بها چی، هفصل نیهاي واحد امتی. به ق3
 .ردیگیشده است)، تعلق نم ادیو مانند آن (به استثناي آنچه که به صراحت  یخاک

 شوند:بندي می. در این فصل انواع زمین به شرح ذیل طبقه4

هایی هستند که وسایل کار با وزن طبیعی خود به حدي در آن فرو رود که انجام کار به سهولت مقدور نباشد. این  هاي لجنی: زمینزمین .4-1
 باشد. ها به طور مشهود از خاك اشباع و حاوي مواد آلی می زمین

 باشد.  هاي لجنی و سنگی می ها به جز زمین هاي خاکی: انواع زمین. زمین4-2
 باشد. هاي رسوبی، آذرین و دگرگونی می هاي سنگی: شامل سنگ . زمین4-3
 گردد.تصویب کارفرما براساس شواهد و مستندات موجود، انجام می بندي زمین در حین اجراي عملیات با تایید مهندس مشاور و . طبقه5
 کنی، ترانشه کنی و مانند آن است.کنی، کانالبرداري، گودبرداري، پی. منظور از کندن زمین انجام هرگونه عملیات خاکی شامل خاك6
ه بر آن با تصویب کارفرما انجام و هزینه آن بر اساس متر، طبق دستورکار مهندس مشاور و اضافسانتی 10هاي نباتی در حد . برداشت خاك7

 گردد.ردیف کندن زمین در زمین خاکی محاسبه و منظور می
هاي نباتی تر از ارتفاع خاك نباتی باشد، بنا به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما، ابتدا خاك. در صورتی که عملیات کندن زمین بیش8

گیرد. شوند و سپس ادامه عملیات کندن زمین صورت میمی 8هاي مناسب (داخل یا خارج کارگاه)، دپو یا ریسهکنده شده به تفکیک در محل
 گردد.هاي این فصل محاسبه و منظور میهزینه عملیات اجرایی مربوط از ردیف

متر عمق نهایی انجام سانتی 15با ماشین صورت گیرد، عملیات مورد نظر تا  و گود ، کانال، ترانشهدر پی در مواردي که عملیات کندن زمین .9
حسب  ، عملیات مذکورگردد، تنظیم و رگالژ میمشخصات فنیهاي داده شده در متر اخیر با دست برداشته و طبق رقوم و شیبسانتی 15و 

 گردد.می هاي کندن زمین در فصل عملیات خاکی با دست محاسبه و منظورمورد از ردیف
با چکش  نیکندن زم اتیعملهاي  فیدر بهاي رد ،هیدرولیکی لیمانند ب ،یکیدرولیمناسب براي عملکرد چکش ه لهیوس نهیهز .10
 .منظور شده است یکیرولیده

 مشخصات فنیالزم باشد که در  يسازیو پ یکنیپ ایگود  وارهید نیب يافاصله وارها،یو احداث د يسازیپ ياجرا يکه برا يدر موارد. 11
 دنقطه به ابعا نیترنییدر پا متریسانت 30متر از هر طرف  5/1تا عمق  یکنیپ يباشد، برا ریاجتناب ناپذ يندبقالب اجراي نشده و ینیبشیپ
شود. یاضافه م یکنینقطه به ابعاد پ نیترنییمتر در پایسانت 60متر از هرطرف  5/1 از شیبا عمق ب یکنیپ يشود و برایاضافه م یکنیپ

و  صیشخکار با ت ياجرا ازیفاصله در حد ن نیباشد، ا ازیاز حد مذکور ن شیب ياباشد که به فاصله ياگونهه کار ب ياجرا طیکه شرا یدرصورت
با مصالح مورد قبول  دیبا اتیبعد از اتمام عمل ،یفاصله اضاف نیشود. ایاضافه م يگودبردار ای یکنیو به ابعاد پ نییمهندس مشاور، تع دییتا

 گردد. می منظورمربوط  يهافیآن طبق رد يشده و بها دهیپر و در صورت لزوم کوب رمهندس مشاو

 مهندس مشاور است. صیمشخص به تشخ ریمقاد ها در محل مصرف به فواصل وخاك ختنیفصل ر نیا يهافیکردن در شرح رد سهیمنظور از ر 8
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 کوبیدن لزوم صورت در و کردن مجدد پر شود، انجام دستورکارها و اجرایی هاينقشه در شده درج هاياندازه از بیش کندن زمین چنانچه. 12

 .شد نخواهد پرداخت وجهی این بابت از و است پیمانکار عهده به مشاور، مهندس قبول و قابل کیفیت با مصالح با اضافی هايقسمت
برداري اضافی اجتناب ناپذیر باشد، کارهاي اضافی با مهندس مشاور باید هاي سنگی، سنگدر شرایط خاص اجرایی در زمین . چنانچه12-1

 شده و به تایید کارفرما برسد.جداگانه صورتجلسه 
اي انجام گیرد که بستر زیرین پی روي الیه دست نخورده و طبیعی قرار گیرد، در صورتی که رقوم زیرین بستر  . کندن زمین باید به گونه12-2

، بل قبول و پرکردن آن، تاب بارپذیري نداشته باشد، کندن اضافی تا رسیدن به بستر مقاوم و قامشخصات فنیپی به شرح رقوم مندرج در 
 .گرددهاي این فصل محاسبه و منظور میمطابق نظر مهندس مشاور انجام و حسب مورد از ردیف

. چنانچه خطاي پیمانکار در عملیات کندن زمین با مواد سوزا یا منبسط شونده، باعث تخریب اضافی یا احتماال سست شدن بستر گردد، 12-3
 هاي خواسته شده مطابق دستور مهندس مشاور بازسازي و ترمیم نماید.حل کار را تا رقومپیمانکار باید به هزینه خود م

ها، حجم خاك کنده و حمل شده  ریزهاي مناسب تهیه شده از محل معدن یا قرضه (داخل یا خارج کارگاه) براي خاك. در مورد خاك13
هاي حمل حسب و هزینه 030103شود و هزینه کندن خاك از ردیف میهاي محل مصرف پس از تراکم در نظر گرفته برابر با حجم اندازه

 گیرد.گردد. براي برداشتن خاك رویه نامناسب پرداختی صورت نمیمحاسبه و منظور می 030705تا  030701ي هامورد از ردیف
 گیرد. اي بابت ارزش قبل از استخراج جهت تهیه خاك مناسب تعلق نمی. هیچ هزینه14
هاي این فصل تعیین شود، بهاي واحد آن با توجه به صورتی که درصد کوبیدگی خاك، بین دو ردیف متوالی تعیین شده در ردیف. در 15

 گردد. یابی خطی محاسبه و منظور میبهاي درصدهاي کوبیدگی قبل و بعد از آن، به صورت میان
بر اساس  منظور ایجاد بستر آماده شده، به مصالح جایگزینی و اشتبرد میزان و نوع اجرا، نحوه مورد، حسب بر لجنی، هايزمین در .16

 پس شده، یاد اجرایی عملیات دار در برآورد هزینه اجراي کار درج گردد.هاي مربوط و یا در صورت لزوم طبق دستورالعمل اقالم ستارهردیف

 گیرد.می قرار محاسبه مالك کارفرما، تایید از پس و شده صورتجلسه پیمانکار و مهندس مشاور حضور با بستر از تحکیم
 . است  شده  بینی پیش هاي این فصل بهاي ردیف، در  خاکی  عملیات  مصرفی  آب  و حمل  تهیه  بهاي .17
 هاي این فصل هزینه ریسه و توده کردن خاك، بسته به مورد، منظور شده است.. در ردیف18

 درج شده است: ریفصل در جدول ز نیا يها شماره وشرح مختصر گروه از،یورد نم يهافیبه رد یبه منظور سهولت دسترس .19
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 1الزامات گروه 

 خاکی و سنگی منظور شده است. هايزمین . هزینه استفاده از ریپر جهت کندن زمین با بولدوزر در1-1

 
 2الزامات گروه  

 یجیکارتر تیاموال لوگرمیمقدار ک می، از حاصل تقس030201 فیقابل پرداخت از رد یسنگ يهانیدر زم نیحداکثر حجم کندن زم. 2-1
 25/0ذیربط رسیده باشد.) به عدد ی (طبق صورتجلسه مصرف که به امضاي مسئوالن سنگ يهانیدر زم نیکندن زم اتیمصرف شده در عمل

 370گرم،  280گرم،  200آید و در صورت استفاده از هرکیلوگرم پودر آنفو، آل آنفو، پودر آذر، بوستر پنتولیتی، به ترتیب معادل بدست می
شود و اسبه و منظور میشود. مازاد بر حجم مذکور، از ردیف کندن زمین در زمین سنگی محگرم اموالیت کارتریجی محاسبه می 3000گرم، 

در صورتی که حجم محاسبه شده براي کندن زمین با مواد منفجره با توجه به وزن مواد منفجره مصرف شده مذکور، بیشتر از حجم کندن 
دستورکارها مالك عمل  فنی یا مشخصات ،ی طبقسنگ يهانیدر زم نیحجم کندن زمدستورکارها باشد،  فنی یا مشخصات طبقزمین سنگی 

 واهد بود.خ
کیلوگرم و  20مصرفی اموالیت کارتریجی مکعب و مقدار متر 500دستورکار  فنی یامثال: چنانچه حجم کندن زمین سنگی طبق، مشخصات 

 کیلوگرم باشد: 300پودر آنفو مصرفی 
20+(300∗ 2001000)

0.25
= 320 m3          

500-320=180 m3 

 گردد.پرداخت می 030105مکعب از ردیف متر 180و معادل  030201مترمکعب از ردیف  320بنابراین در این حالت 
 

کیلوگرم و  40مصرفی مترمکعب و میزان اموالیت کارتریجی  500تورکار دس فنی یات سنگی طبق، مشخصامثال: چنانچه حجم کندن زمین 
 کیلوگرم باشد: 600پودر آنفو مصرفی 

40+(600∗ 2001000)

0.25
= 640 m3         

 500-640= - 140  m3 

 باشد.مترمکعب باقی مانده قابل پرداخت نمی 140گردد و مقدار پرداخت می 030201مترمکعب  از ردیف  500 فقط بنابراین در این حالت
در مواردي که به تشخیص مهندس مشاور و تایید کارفرما به کارگیري روش انفجار کنترل شده (انفجار آرام) به علت وجود شرایط  .2-2

اي که در آن استفاده غیرمعمول محل انجام عملیات کندن زمین، مانند وجود تاسیسات خاص و مانند آن صورت پذیرد، بدین منظور محدوده
 از روش انفجار کنترل شده الزامی است باید پیش از انجام به تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما برسد و پس از انجام عملیات مقدار کار

 030201درصد بهاي ردیف  30با حضور مهندس مشاور صورتجلسه شده و به تصویب کارفرما برسد. براي آن حجم از عملیات  انجام شده
 گردد. اضافه پرداخت می

گردد.  محاسبه و منظور می 030204بهاي ردیف یا دستورکارها از سامانه نانل استفاده گردد، اضافه . در صورتی که مطابق مشخصات فنی2-3
، 2-2صورت انجام عملیات انفجار کنترل شده (انفجار آرام) و لزوم استفاده از سامانه نانل، عالوه بر منظور نمودن اضافه هزینه مطابق بند در 

 گردد.، محاسبه و منظور می030204بهاي  اضافه

 تایید کارفرما، و مشاور مهندس تشخیص طبق که باشد ايگونه به شرایط انفجاري، مواد با سنگ در کندن زمین عملیات در چنانچه .2-4
اي که در آن استفاده شود، بدین منظور محدوده استفاده هیدرولیکی چکش از به اجبار و نمود استفاده براي کندن زمین انفجاري مواد از نتوان

از چکش هیدرولیکی الزامی است باید پیش از انجام، تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما اخذ گردد و پس از انجام عملیات، مقدار کار 
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 محاسبه و 030202 ردیف از آن قسمت از عملیات بهاي انجام شده با حضور مهندس مشاور صورتجلسه شده و به تصویب کارفرما برسد.
 .شودمی منظور

هاي سنگی بدون استفاده از مواد سوزا ولی با استفاده از مواد منبسط شونده صورت پذیرد، بهاي زمین در کندن زمین عملیات . چنانچه2-5
 شود. دار تعیین قیمت می ، براساس دستورالعمل اقالم ستاره030203ردیف 

 

 3الزامات گروه 
  باشد.می هادستورکار ای یمشخصات فنبینی در ، منوط به پیش11، شیروانی خاکریزها10هاروانی ترانشهسطوح شی 9کردن . رگالژ و پروفیله3-1
 

 4الزامات گروه 
آالت، ایجاد رمپ . در مواردي که کندن زمین با بولدوزر یا وسیله مشابه آن در گود انجام شود، به علت محدودیت شعاع عملیات ماشین4-1

 شود.محاسبه و منظور می 030401صعوبت انتقال مواد حاصل از کندن زمین به خارج گود و مانند آن، بهاي آن از ردیف  و(شیب راهه) 
تر از تراز زمین طبیعی، قرار گرفته و گردد که پس از کندن زمین و رسیدن به رقوم نهایی، از همه جهت پایین. گود به محلی اطالق می4-2

 60تر از بهاي مذکور صرفا به حجم خاك واقع در عمق متوسط پایینمتر نباشد. الزم به ذکر است اضافهسانتی 60عمق متوسط آن کمتر از 
 گیرد.متر نسبت به تراز زمین طبیعی، تعلق میسانتی

محل ، در صورتی که فاصله حمل از محل کندن زمین تا  030404و  030403هاي . حمل مواد حاصل از کندن زمین موضوع ردیف4-3
متر باشد، براساس دستورکار مهندس مشاور و با تصویب کارفرما قابل انجام است و پس از تنظیم  50دپوي موقت یا برعکس حداکثر تا 

صورت بهاي حمل از محل کندن زمین  متر باشد، در این 50گردد، در صورتی که فاصله حمل مذکور بیش ازصورتجلسه اجرایی پرداخت می
و  030403هاي گردد و ردیفمحاسبه و منظور می 030705تا  030701هاي و برعکس، حسب مورد صرفا از ردیفتا محل دپوي موقت 

 گیرد. تعلق نمی 030404
متر اول مورد محاسبه  20در صورتی که کندن زمین با بولدوزر صورت گیرد، فاصله مازاد بر  030404. در خصوص پرداخت ردیف 4-4

 گیرد.قرار می
 

 5وه  الزامات گر
 لیلزوم استفاده از ب ن،یکندن زم اتیفضاي کار در عمل تیکارفرما به علت محدود دییمهندس مشاور و تا صیکه به تشخ ي. در موارد5-1
 شوند.ی، برآورد م030504تا  030501هاي فیمشابه آن وجود داشته باشد، بر حسب مورد با استفاده از رد لهیوس ای یکیدرولیه
 

 6الزامات گروه 
 گیرد.متر تعلق نمی 3تا  2بهایی بابت حجم خاك واقع شده در عمق . در عملیات کندن زمین با بیل هیدرولیکی اضافه6-1
 

 7الزامات گروه 
 .  نحوه پرداخت هزینه حمل خاك به شرح زیر است: 7-1

 منظور از پروفیله کردن، تطبیق دادن شکل محل کندن زمین یا خاکریز با مشخصات فنی است. 9
 هاي شیب دار طرفین ترانشه است.دیواره ،منظور از شیروانی ترانشه 10
 پیوندد. عرضی با شیب، به زمین میرخ  منظور از شیروانی خاکریز، سطحی است که در لبه خارجی شانه خاکی، نیم 11
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ده برابر حجم محل کنده شده که طبق ریزها، حجم مواد حمل ش. در مورد حمل خاك حاصل از کندن زمین به محل دپو و یا خاك7-1-1
هاي  هاي مربوط به ازدیاد حجم ناشی از تورم در بهاي واحد ردیفشود و هزینهدستورکارها اجرا گردیده است محاسبه می مشخصات فنی یا

ریزها مصرف شوند، خاكهاي حاصل از کندن زمین، باید در گردد. تمام خاك حمل منظور شده است و هزینه دیگري از این بابت منظور نمی
ریزها و یا حمل آن به محل دپو، در هر مورد از نظر مقدار و محل باراندازي، منوط به پیشنهاد مهندس ها در خاكعدم مصرف این خاك

 جلسه اجرایی است.مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت
ریز برگشتی) دپو یا ریسه شود و سپس در همان محل (خاك. در مواردي که خاك حاصل از کندن زمین در کنار محل کنده شده 7-1-2

 گیرد.استفاده گردد، در این صورت هزینه حمل خاك تعلق نمی
ترین فاصله واقعی بین مرکز ها، کوتاهریز. در مورد حمل خاك حاصل از کندن زمین به محل دپو (داخل یا خارج کارگاه) و یا خاك7-1-3

 باشد، مالك محاسبه هزینه حمل است.محل دپو که مورد تایید مهندس مشاور و کارفرما می ریزي یاثقل کندن زمین و خاك
 شود،جا میجابه کارگاه داخل در یا شودمی حمل کارگاه خارج به که زاید مواد و هاخاك براي گروه، این در شده درج حمل هاي. ردیف7-2

 گرفت. ولی صورت نخواهد پرداختی مجدد باراندازي و کردن)، بارگیري (دپو انباشتن براي دیگر عبارت به .شودمی منظور بار یک تنها

 تصویب و مشاور با پیشنهاد مهندس اضافی حمل بارگیري و باشد، ناپذیر اجتناب مجدد حمل کار، موقعیت و ضرورت حسب بر چنانچه

 شود.می پرداخت مربوط هايردیف از اجرایی، صورتجلسه اساس بر کارفرما انجام و
گردد، برابر با حجم محل مصرف پس از کوبیده شدن در نظر گرفته ریز حمل میدر این حالت حجم خاکی که از محل دپو موقت به خاك

هاي) کنده  گردد، برابر تفاضل حجم محل (یا محلشود و حجم خاکی که از محل دپو موقت به محل دپو (داخل یا خارج کارگاه) حمل میمی
 باشد.ریز میهاي) خاك حجم محل (یا محل شده اولیه و

اي مانند در صورتی که انتقال مواد حاصل از کندن زمین به خارج از گود، صرفاً با ایجاد رمپ امکان پذیر نباشد و تمهیدات ویژه. 7-3
، 030706بهاي ردیف  است، هاي ویژه و تجهیزات خاصبینیهاي دیگري مورد نیاز باشد که مستلزم پیشحلجرثقیل و مانند آن یا راه

آالت الزم را به همراه در این حالت مهندس مشاور موظف است تجهیزات و ماشین شود. دار تعیین قیمت می براساس دستورالعمل اقالم ستاره
د و در صورت باشدرج نماید. پرداخت ردیف مذکور منوط به منظور داشتن در برآورد هزینه اجراي کار می مشخصات فنیمراحل اجرایی در 

 گردد.هاي دیگر این فصل محاسبه و پرداخت میعدم درج در برآورد اجراي کار، ردیف مذکور قابل پرداخت نبوده و از ردیف
هاي حمل مصالح هاي خاکی یا شنی انجام شود، به ردیفدر راه 030705تا  030703هاي . در صورتی که حمل خاك موضوع ردیف7-4

 شود.اعمال می 3/1ریب هاي آسفالتی، ضدر راه
 

 9الزامات گروه 
 85  شود، براي  متر برداشته سانتی 15ریز تا بستر خاك  خاك  که  یا در حالتی  شده  کوبیده  طبیعی  در زمین  12جانشین  خاك  . ضخامت9-1

 95  متر و براي سانتی 5،  اصالحی پروکتور  به روش  درصد کوبیدگی 90  متر، براي سانتی 3، برابر  اصالحی پروکتور  به روش  درصد کوبیدگی
شود. مازاد بر اعداد  می  ، پرداخت شده  برداشت  هاي بر پروفیل  و اضافه  متر تعیین سانتی 7،  اصالحی پروکتور  و بیشتر به روش  درصد کوبیدگی

درصد  60متر باشد،  سانتی 15ریز بیشتر از تر خاكاز بس  شده  برداشته  گیرد. اگر خاك نمی  صورت  پرداختی  موردي  ، در هیچ شده  تعیین
 شود. می  محاسبه  گفتهپیش  هاي اندازه

 15یا دستورکارها ضخامت قشرهاي خاك یا توونان ریخته شده، پس از کوبیده شدن بیشتر از  در صورتی که طبق مشخصات فنی. 9-2
 شود:به شرح زیر منظور می کسربهایی 030904تا  030901هاي متر باشد، نسبت به ردیفسانتی

 گردد. خاك جانشین، خاکی است که جهت جبران نشست ناشی از کوبیده شدن زمین تا رسیدن به تراز اولیه جایگزین می 12
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  قشرهاي  اگر ضخامتدرصد،  10بها به میزان  متر تعیین شود، کسرسانتی 20یا توونان ریخته شده،  در صورتی که ضخامت قشرهاي خاك

 30  ،ریخته شده یا توونان خاك  قشرهاي  درصد، اگر ضخامت 20 کسربها به میزان شود،  متر تعیین سانتی 25  ،یا توونان ریخته شده خاك
 گردد. منظور می  مربوط  درصد ردیف 30 کسربها به میزان شود،  متر تعیین سانتی

یا توونان ریخته شده باید تراکم تعیین شده در مشخصات فنی یا دستورکارها را تامین نماید و آزمایش  در این حالت کل ضخامت الیه خاك
 تراکم در کل ضخامت الیه انجام گردد.

و  260701مشخصات فنی یا دستورکارها از توونان براي خاکریزي استفاده گردد، هزینه تهیه آن براساس ردیف  صورتی که براساس . در9-3
 شود.محاسبه و منظور می 28هاي فصل هزینه حمل آن حسب مورد از ردیف

 
 10الزامات گروه 

، با  آن  انجام  جلسه صورت  تنظیم  مستلزم  آن  و پرداخت  اجراست  لمشاور قاب  ، با دستورکار مهندس031005و  031004  هاي ردیف. 10-1
  . مشاور است  مهندس

 
 11الزامات گروه 

جداگانه محاسبه و منظور  26در فصل  260702از ردیف  031103و  031102هاي . بهاي تهیه ماسه بادي براي عملیات موضوع ردیف11-1
 گردد.می

 
 12الزامات گروه 

 خاکی پایدارسازي دیواره براي ناتنیده یا تنیده مهار هايروش به مهار عملیات اجراي منظور به زنیچال 031202 و 031201 هايردیف. 12-1

 .رودمی کار به
  031205فوالدي استفاده شود، بر اساس ردیف در صورتی که جهت مقابله با ریزش دیواره چال، با تایید مهندس مشاور از لوله جدار  .12-2

 گردد.محاسبه و منظور می
گذاري با لوله فوالدي در هر عمق و به هر قطر و طول است و هزینه خارج کردن غالف پس از اتمام جهت غالف 031205ردیف  .12-3

 گردد. اي منظور نمیگونه هزینه جداگانهبینی شده و هیچعملیات پیش
تایید مهندس مشاور عملیات حفاري و تزریق مجدد صورت گیرد، هزینه حفاري در صورتی که جهت مقابله با ریزش دیواره چال، با . 12-4

 031202یا  031201هاي هایی که عملیات حفاري مجدد صورت گرفته است، حسب مورد از ردیفدرصد مجموع طول 50مجدد به میزان 
 گردد.میمحاسبه و منظور 

 5زنی، ریزش صورت گیرد و پس از تزریق مرحله اول (متر اول چال 5و در  متر باشد 20مثال: چنانچه طول چال جهت اجراي مهار برابر 
متر  13گردد (متري انجام و دوباره در چال ریزش صورت گیرد، تزریق مرحله دوم انجام می 13متر اول)، مجددا عملیات حفاري تا عمق 

گردد. در این حالت مجموع طول حفاري شی نیست)، نهایی میمتر انتهایی ریز 7متر ( 20زنی تا طول اول) و در نهایت طی مرحله سوم چال
 قابل پرداخت برابر است با: 

L= 5(  + )13  * 50%  + 20 = 29 

 گردد.منظور می 031202یا  031201هاي متر حسب مورد از ردیف 29بنابراین طول 
 خاکی صورت دیواره تحکیم طرح تدقیق و شناخت منظور به که قربانی) (مهار آزمون مهار عملیات اجراي منظور به زنیچال هزینه. 12-5

 گردد. منظور می مربوط هايردیف از مورد حسب مشاور مهندس تایید با گیرد،می
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
درصد به هزینه عملیات  15هاي زیرزمینی واقع شده، به میزان هاي خاکی که زیر تراز آب . بابت صعوبت اجراي عملیات تحکیم دیواره12-6

 گردد.   هار و تزریق با تایید مهندس مشاور اضافه میزنی، کشش م چال
زنی به منظور اجراي مهار تنیده یا ناتنیده، براساس طول، قطر، جهت و فواصل مورد نیاز منطبق با مشخصات فنی، دستورکارها . چال12-7

و مهندس مشاور براساس مشخصات فنی و زنی  با حضور پیمانکار پذیرد. عملیات اجرایی یاد شده پس از اتمام عملیات چالانجام می
 گیري و صورتجلسه شده و در صورتی که به تصویب کارفرما برسد، مالك پرداخت است.دستورکارها، اندازه

 جایی دستگاه، استقرار، تخلیه چال با فشار هوا و باهاي مربوط به اجراي کار اعم از جابهزنی تمام هزینههاي مربوط به چال. در ردیف12-8
 گردد. اي به جز آنچه به صراحت بیان شده است منظور نمیگونه هزینه جداگانههر روش و در هر محل منظور شده است و هیچ
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٣,٠٣٠  
زدن هر نوع زمین غیرسنگی با وسیله مکانیکی به عمق  شخم

 متر. سانتی ٣۵تا 
٠٣٠١٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,٢٣۶  
های لجنی با لودر یا وسیله مشابه، حمل  برداری در زمین لجن

 متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.  ٢٠مواد تا فاصله 
٠٣٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ۴٠٠,۵٩

های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه  کندن زمین در زمین
متر از مرکز ثقل برداشت و  ٢٠وحمل مواد حاصل تا فاصله 

 توده کردن آن. 

٠٣٠١٠٣ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٣٧٨

های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه  کندن زمین در زمین
متر از مرکز ثقل برداشت و  ٢٠تا فاصله   وحمل مواد حاصل

 آن.  توده کردن 

٠٣٠١٠۵ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۴٣٩

های سنگی با بولدوزر یا وسیله مشابه و  کندن زمین در زمین
متر از  ٢٠با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل تا فاصله 

 مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. 

٠٣٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٢٩١

، در صورتی که در حین عملیات ٠٣٠١٠۵بهابه ردیف  اضافه
کندن زمین در زمین سنگی با بولدوزر لزوماً از چکش 

 . ٢الزامات گروه  ۴-٢هیدرولیکی استفاده گردد با توجه به بند 

٠٣٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب 

های سنگی با  بولدوزر یا وسیله مشابه و  کندن زمین در زمین
با استفاده از مواد منبسط شونده، حمل مواد حاصل تا  فاصله 

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.    ٢٠

٠٣٠٢٠٣ 

 مترمکعب ٢٢,٠٠٠  
چنانچه در انفجار از سامانه نانل  ٠٣٠٢٠١بها به ردیف  اضافه

 به جای چاشنی الکتریکی استفاده شود. 
٠٣٠٢٠۴ 

 مترمربع ١٨,٠٠٠  
ها و شیروانی  رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروانی ترانشه

 ریزها.  خاک
٠٣٠٣٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,١۴  
در  ٠٣٠٢٠١و  ٠٣٠١٠۵، ٠٣٠١٠٣های  ردیف  بها به اضافه

 صورتی که کندن زمین در گود انجام شود. 
٠٣٠۴٠١ 

 مترمکعب ٧٢,٨٠٠  
  ٢٠، هرگاه فاصله حمل بیش از ٠٣٠١٠٢ردیف   بها به اضافه

 متر باشد.    ۵٠متر و حداکثر 
٠٣٠۴٠٣ 

  

 مترمکعب ٨٠٠,٢۶

های توده  های حاصل از کندن زمین یا خاک جابجایی خاک
متر با بولدوزر یا  ۵٠شده (به جز زمین لجنی)، حداکثر تا 

وسیله مشابه از کنار محل کندن زمین به محل دپو یا برعکس 
 شود.)  متر به تناسب محاسبه می ٢٠متر. (کسر ٢٠به ازای هر 

٠٣٠۴٠۴ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,١٢٧

کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا  
های خاکی و ریختن خاک کنده شده در  وسیله مشابه در زمین

 های مربوط.    کنارمحل

٠٣٠۵٠١ 
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٠٠٠,٣٠۵

برداری در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا   لجن
های لجنی و حمل و تخلیه مواد کنده  وسیله مشابه در زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت.     ٢٠شده تا فاصله 

٠٣٠۵٠٣ 

  
 مترمکعب ١,٢٣٨,٠٠٠

کندن زمین در صورت لزوم استفاده از چکش هیدرولیکی در 
 ٢٠های  سنگی و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله  زمین

 متر از مرکز ثقل برداشت.   

٠٣٠۵٠۴ 

 مترمکعب ٢١,٠٠٠  
، هرگاه عمق کندن  ٠٣٠۵٠۴تا  ٠٣٠۵٠١های  ردیف  بها به اضافه

 متر باشد.    ٢زمین تا 
٠٣٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٧۶

های کندن زمین(به جز زمین لجنی)، هرگاه   ردیف بها به  اضافه
عملیات کندن زمین زیر تراز آب زیرزمینی انجام شود و 

 آبکشی با تلمبه موتوری الزامی  باشد.   

٠٣٠۶٠٢ 

  

 مترمکعب ٧٠٠,١۵

، هرگاه ٠٣٠۵٠۴تا  ٠٣٠۵٠١های  بها به ردیف اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع  ٣کندن زمین بیش از   عمق

متر  ۶تا  ۵متر دوبار،  ۵تا  ۴متر یک بار،  ۴تا  ٣شده در عمق 
 بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر.  ٣

٠٣٠۶٠٣ 

  
 مترمکعب ٢٠٠,٨۶

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

 متری مرکز ثقل  برداشت و تخلیه آن.    ١٠٠

٠٣٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ٣,٣٢٠

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

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

٠٣٠٧٠٢ 

  

١٧,٠٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

های توده شده،  حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک
کیلومتر باشد،  ١٠متر تا  ۵٠٠وقتی  که فاصله حمل بیش از

های آسفالتی  متر اول، برای راه  ۵٠٠برای هر کیلومتر مازاد بر 
 شود).    نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می  (کسر کیلومتر به

٠٣٠٧٠٣ 

  

١٣,٨٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

های آسفالتی  کیلومتر، برای راه ١٠برای هر کیلومتر مازاد بر 
 شود).  نسبت بهای یک کیلومتر محاسبه می  (کسر کیلومتر، به

٠٣٠٧٠۴ 

  

١٢,۶٠٠ 
  -مترمکعب 
 کیلومتر

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

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

٠٣٠٧٠۵ 
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب 

بارگیری و باراندازی هرگاه استفاده از جرثقیل و باکت یا 
 وسیله مشابه آن برای بارگیری الزامی باشد. 

٠٣٠٧٠۶ 

 مترمربع ٢,٣١٠  
ریزها یا سطوح کنده شده (به جز  تسطیح بستر خاک

 ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.  شیروانی
٠٣٠٨٠١ 

  
 مترمربع ٧,١١٠

ریزها یا سطوح  پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک آب
 ٨۵متر با تراکم  سانتی ١۵ها، تا عمق  کنده شده و مانند آن

 درصد به روش پروکتور اصالحی. 

٠٣٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ٩,١۶٠

ریزها یا سطوح  پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک آب
 ٩٠متر با تراکم  سانتی ١۵ها ، تا عمق  کنده شده و مانند آن

 درصد به روش پروکتور اصالحی. 

٠٣٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ١١,١٠٠

ریزها یا سطوح  پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک آب
 ٩۵متر با تراکم  سانتی ١۵ها، تا عمق  کنده شده و مانند آن

 درصد به روش پروکتور اصالحی. 

٠٣٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ١٠٠,١۶

ریزها یا سطوح  پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاک آب
 ١٠٠متر با تراکم  سانتی ١۵ها، تا عمق  کنده شده و مانند آن

 روش پروکتور اصالحی.   درصد به

٠٣٠٨٠۵ 

  

 مترمکعب ٩١,٩٠٠

پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
  درصد کوبیدگی به ٨۵قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با 

روش پروکتور اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا 
متر  سانتی ١۵توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر 

 باشد. 

٠٣٠٩٠١ 

  

 مترمکعب ١٠٧,٠٠٠

پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
درصد کوبیدگی به  ٩٠قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با 

روش پروکتور اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا 
متر  سانتی ١۵توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر 

 باشد. 

٠٣٠٩٠٢ 

  

 مترمکعب ١٢٣,٠٠٠

پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
درصد کوبیدگی به  ٩۵قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با 

- روش پروکتور اصالحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک
 ١۵یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر 

 متر باشد.  سانتی

٠٣٠٩٠٣ 

  

 مترمکعب ۵٠٠,١۶٢

پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
درصد کوبیدگی  ١٠٠قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با 

روش پروکتور اصالحی، وقتی که ضخامت خاک یا توونان  به 
 متر باشد.  سانتی ١۵ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر 

٠٣٠٩٠۴ 
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  با ماشین  خاکی  . عملیات سوم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
  

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

 مناسب.   

٠٣٠٩٠۵ 

  
 مترمکعب ٢٢,٣٠٠

ها، گودها،  ها یا مصالح سنگی موجود کنار پی ریختن خاک
ها با هر  ها، به صورت الیه الیه به درون آن کانال ها و ترانشه
 وسیله مکانیکی. 

٠٣١٠٠١ 

 مترمکعب ۴٠٠,٣١  
اختالط دو یا چند  نوع مصالح، به  منظور ساختن زیرسازی 

 راه، تقویت بستر و سایر  کارهای مشابه.   
٠٣١٠٠٣ 

 مترمکعب ١٩,١٠٠  
های نباتی ریسه یا توده شده، تنظیم و رگالژ آن  پخش خاک

 های مورد نظر.  در محل
٠٣١٠٠۴ 

 مترمکعب ١٣,٢٠٠  
های  پخش و انباشتن مصالح حاصل از کندن زمین در محل

 مشخص و محدود با هر ضخامت (دپو کردن). 
٠٣١٠٠۵ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٨٧  
پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای 

 ساختمان  بدنه راه یا محوطه.   
٠٣١١٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,١٣٨  
پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تحکیم بستر راه یا 

 محوطه.   
٠٣١١٠٣ 

 متر طول ٠٠٠,١,٧٧۶  
 ٢٠متر در هر نوع خاک و زاویه تا  میلی ١٠٠زنی تا قطر  چال

 درجه نسبت به سطح افق. 
٠٣١٢٠١ 

 متر طول ٠٠٠,٢,٠٩۵  
در هر نوع خاک و  متر  میلی ١٠٠ زنی به قطر بیش از  چال

 درجه نسبت به سطح افق.  ٢٠زاویه تا 
٠٣١٢٠٢ 

  
 درصد -١

زنی با  برای چال ٠٣١٢٠٢و  ٠٣١٢٠١های  کسربها به ردیف
درجه به  ۶٠درجه نسبت به سطح افق تا  ٢٠زاویه بیش از 

 ازای هر درجه. 

٠٣١٢٠٣ 

  

 متر طول ۵٠٠,۴١٨

، هر گاه طول ٠٣١٢٠٢و  ٠٣١٢٠١های  بها به ردیف اضافه
متر  ١٨تا  ١۵متر باشد، برای طول بین  ١۵زنی بیش از  چال

بار و به همین  ٣متر  ٢۴تا  ٢١متر دوبار،  ٢١تا  ١٨یک بار، 
 متر.  ٣٠های بیشتر تا  ترتیب برای طول

٠٣١٢٠۴ 

 ٠٣١٢٠۵ زنی.  گذاری با لوله فوالدی هم زمان با چال غالف متر طول ١,٠٨٧,٠٠٠  
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 بنایی با سنگ  . عملیاتچهارم  فصل
 

 الزامات عمومی

مشخصات فنی عمومی «تجدید نظر دوم با عنوان  55هاي مصرفی در این فصل براساس نشریه شماره سنگ فنی تعاریف و مشخصات. 1
با موضوع دیوارهاي سنگی (صرفاً  90و نشریه » مشخصات فنی عمومی راه«تجدید نظر دوم با عنوان  101و نشریه شماره » کارهاي ساختمانی

 باشد. نشریات مزبور) می تعاریف در صورت عدم درج در
هاي این فصل در حدودي است که یک کارگر بتواند آن را برداشته و در جاي خود قرار دهد و . اندازه و وزن یک قطعه سنگ در ردیف2

 باشد.هاي این فصل نمیهاي بزرگ خارج از آن حدود مشمول ردیفسنگ

دمان و به طور کلی هر نوع اطالعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر هاي مصرفی مانند نوع، رنگ و طرح چی. مشخصات کامل سنگ3
 درج شود.  بوده و الزم است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی

هاي این فصل باشد، با توجه به شرح ردیف. در صورتی که بر حسب مشخصات فنی، مقدار سیمان بیشتر و یا کمتر از ارقام مندرج در 4
 گردد.محاسبه و منظور می 080401بها، تفاوت آن بر اساس ردیف جدول مندرج در کلیات این فهرست

 گردد اي منظور نمی گردد، هزینه جداگانهمترمربع، که در حین بنایی سنگی انجام می 05/0 هایی با مقطع کمتر از . بابت تعبیه حفره یا سوراخ5
 شود. و مقدار آن از عملیات مربوط کسر نمی

حسب مورد  بندکشیبهاي  گردد. کشی از سطح کار کسر نمیگیري سطوح کار براساس کار اجرا شده به انضمام بندکشی است و بند. اندازه6
 گردد.هاي مربوط در فصل هجدهم محاسبه و منظور میاز ردیف

 درج شده است: ریفصل در جدول ز نیا يها شماره وشرح مختصر گروه از،یمورد ن يهافیبه رد یبه منظور سهولت دسترس. 7
 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 ریزي و تورسنگ چینی، سنگ سنگ 01
 بنایی با سنگ الشه و قواره، سنگ قلوه و الشه غرقاب 02
 بهاي مربوط به بنایی با سنگ و اضافه نماسازي 03
 بنایی فرش کف 04
 و ریختن مصالح سنگی، خاك رس و کوبیدن تهیه 05

 
 1الزامات گروه 

استفاده شود، باید ردیف مربوط، براساس  هاي پلیمرياز توري 13در عملیات سنگی با تورسنگ . چنانچه مطابق مشخصات فنی1-1
 دار تهیه گردد. دستورالعمل اقالم ستاره

 
 3الزامات گروه 

 .باشد شده چیده نما صورت به که گیرد تعلق می سطحی از دیوار به تنها نماسازي دیوارهاي سنگی، بهاياضافه و نماسازي هايردیف .3-1

و  گردد می مربوط محاسبه و منظور هايردیف از نما، هايسنگ نمودن محسوب با سنگی بنایی حجم نمادار، سنگی بنایی عملیات در .3-2
 .گردد می منظور داگانه براي سطوحی که به صورت نما چیده شده است، محاسبه وج مورد حسب نیز، سنگی نماسازي بهاي اضافه هاي ردیف

 .13 Gabion. 
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بینی نشده گردد. در این ردیف، هزینه تراش سنگ به صورت منحنی پیشمنظور می 040308هاي قوسی از ردیف بهاي طاق. اضافه3-3

 است.
 گیرد.می باشد تعلقصرفاً به قسمتی که داراي انحنا می 040308بهاي . اضافه3-4
متر و  سانتی 2شود، در صورتی که عرض درز انقطاع بیش از ، بر حسب سطح مقطع یک وجه درز محاسبه می040309. بهاي ردیف 3-5

، اضافه 040309استایرن منبسط شده استفاده گردد، عالوه بر پرداخت ردیف  از پلی متر باشد و مطابق مشخصات فنیسانتی 10حداکثر 
 گردد.محاسبه و منظور می 140612متر نیز متناسب با مشخصات آن بر اساس ردیف سانتی 2ف شده مازاد بر استایرن مصر پلی
شود، جداگانه از بهاي قطعات فوالدي مانند میلگرد که براي اتصال نما به پشت کار انجام می، 040315تا  040313هاي  . در ردیف3-6

 هاي مربوط لحاظ شده است.ی بین نماچینی و پشت کار در بهاي ردیفگردد. بهاي مالت مصرفمنظور می 090701ردیف 
هاي ، برحسب مورد از ردیفبراي سطح نما شود، هزینه انجام کار. در نماهاي سنگی که نماچینی روي کار، جدا از پشت کار انجام می3-7

 گردد. محاسبه و منظور می 040315تا   040313، 040301

 
 4الزامات گروه 

هاي درصد باشد، ردیف 20هاي این گروه در صورتی که مطابق مشخصات فنی نیاز به اجراي فرش کف با شیب بیش از در ردیف .4-1
 گردد.محاسبه و منظور می 06/1مربوط با اعمال ضریب 

هاي متناظر تعیین و منظور دیفبندي و یا پرکردن زیر فرش کف (بدون استفاده از مالت ماسه سیمان)، از ر . هزینه عملیات مربوط به کرم4-2
 گردد. می

 
 5الزامات گروه 

شود ها محاسبه میدستورکارها و صورتجلسه ،، حجم کار براساس کار اجرا شده طبق مشخصات فنی040509تا  040501هاي . در ردیف5-1
 آمد.اي به عمل نخواهد گونه پرداخت جداگانهو از بابت تغییر حجم ناشی از نشست یا تراکم، هیچ

 تهیه و اجرا گردند. باید براساس مشخصات درج شده در مشخصات فنی اي زهکش و فیلتر،. مصالح دانه5-2
.  است مشاور  مهندس با ، آن  انجام  جلسه صورت  تنظیم  مستلزم  آن  پرداخت با دستورکار مهندس مشاور قابل اجراست و 040508. ردیف 5-3

 

 
 

 

٣۶  
 

 



 بنایی با سنگ  . عملیاتچهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۴٠١٠١ چینی در کف با سنگ قلوه.  سنگ مترمکعب ٢,٣٧٩,٠٠٠  

 ٠۴٠١٠٢ چینی در کف با سنگ الشه.  سنگ مترمکعب ٣,٠۶٨,٠٠٠  

 ٠۴٠١٠٣ ریزی پشت دیوار و پی با سنگ قلوه.  سنگ مترمکعب ٠٠٠,٢,٢٣۶  

 مترمکعب ۴,۵٧١,٠٠٠  
 ٧تهیه، ساخت و نصب تورسنگ با توری سیمی گالوانیزه (

 کیلوگرم بر مترمکعب تورسنگ) و سنگ قلوه.
٠۴٠١٠۵ 

 مترمکعب ١٢١,٠٠٠,۵  
 ٧تهیه، ساخت و نصب تورسنگ با توری سیمی گالوانیزه (

 الشه.  کیلوگرم بر مترمکعب تورسنگ) و سنگ
٠۴٠١٠۶ 

  
 کیلوگرم ٢۴١,٠٠٠

، به ازای هر ٠۴٠١٠۶و  ٠۴٠١٠۵های  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم اضافه وزن توری سیمی گالوانیزه مصرفی در یک 

 کیلوگرم.  ١۶مترمکعب تورسنگ تا 

٠۴٠١٠٧ 

 ٠۴٠٢٠١ در پی.  ١:٣الشه و مالت ماسه آهک  بنایی با سنگ مترمکعب ۵,۵٨٧,٠٠٠  

 ٠۴٠٢٠٢ در پی.  ١:٢:٩الشه و مالت باتارد  بنایی با سنگ مترمکعب ٠٠٠,٧٢۶,۵  

 ٠۴٠٢٠٣ در پی.  ١:۵الشه و مالت ماسه سیمان  بنایی با سنگ مترمکعب ۵,۶۵١,٠٠٠  

 مترمکعب ٠٠٠,٢۴۶,۶  
در دیوارها و  ١:٣بنایی با سنگ قواره و مالت ماسه آهک 

 هایی که باالتر از پی قرار دارند.  سایر محل
٠۴٠٢٠۴ 

 مترمکعب ٠٠٠,٣٨۵,۶  
در دیوارها و  ١:٢:٩بنایی با سنگ قواره و مالت باتارد 

   هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل
٠۴٠٢٠۵ 

 مترمکعب ٣١٠,٠٠٠,۶  
در دیوارها و  ١:۵بنایی با سنگ قواره و مالت ماسه سیمان 

 هایی که باالتر از پی قرار دارند.  سایر محل
٠۴٠٢٠۶ 

 ٠۴٠٢٠٧ . ١:۵سنگ قلوه غرقاب در مالت ماسه سیمان  مترمکعب ٣,٧۵٩,٠٠٠  

 ٠۴٠٢٠٨ . ١:۵الشه غرقاب در مالت ماسه سیمان  سنگ مترمکعب ۴,۴۴٧,٠٠٠  

 مترمربع ١,٧٣٢,٠٠٠  
ای، با مالت ماسه سیمان  نماسازی با سنگ قلوه رودخانه

١:۵ . 
٠۴٠٣٠١ 

  
 مترمربع ۵۴٠,٠٠٠

قواره،  های بنایی با سنگ  بهای نماسازی به ردیف اضافه
درصورتی که سنگ قواره به صورت نما و به شکل 

 موزاییکی اجرا شود. 

٠۴٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٧۵٣

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

 درز شده اجرا شود. 

٠۴٠٣٠٣ 

 مترمربع ٨٢٩,٠٠٠  
های بنایی با سنگ قواره، برای نماسازی  بها به ردیف اضافه

 با سنگ قواره بادبر.
٠۴٠٣٠۴ 

 
 

 

٣٧  
 

 



 بنایی با سنگ  . عملیاتچهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,١,١۵۴  
های بنایی با سنگ قواره، برای نماسازی  بها به ردیف اضافه

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

 مترمربع ١,٣٣١,٠٠٠  
های بنایی با سنگ قواره، برای نماسازی  بها به ردیف اضافه

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

  
 مترمکعب ۴٨٧,٠٠٠

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

 موتوری در حین اجرای عملیات الزامی باشد.

٠۴٠٣٠٧ 

 مترمکعب ۶٣٩,٠٠٠  
بها به هرنوع عملیات بنایی سنگی خارج از پی، در  اضافه

 شود. که در انحنا انجام صورتی
٠۴٠٣٠٨ 

 مترمربع ۶۴٣,٠٠٠  
های سنگی با تمام عملیات الزم  تعبیه درز انقطاع در بنایی

 و به هر شکل. 
٠۴٠٣٠٩ 

 مترمربع ۵٠١,٠٠٠,١  
 ۴ای) به ضخامت حداقل  الیه (تخته نماسازی با سنگ الیه

 . ١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی
٠۴٠٣١٣ 

 مترمربع ٧٨۵,۵٠٠  
که بندها در کل  ، در صورتی٠۴٠٣١٣بها به ردیف  اضافه

 سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند. 
٠۴٠٣١۴ 

  
 مترمربع 

ها به  که سنگ ، در صورتی٠۴٠٣١٣بها به ردیف  اضافه
شکل چهارضلعی با زاویه قائم به هر ابعاد و بندها در کل 

 سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند. 

٠۴٠٣١۵ 

 مترمربع ١,٢١٨,٠٠٠  
ای)، به ضخامت  الیه (تخته بنایی فرش کف با سنگ الیه

 . ١:۵متر با مالت ماسه سیمان  سانتی ١٠متوسط 
٠۴٠۴٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۵١١  
که بندها در کل  ، در صورتی٠۴٠۴٠٢بها به ردیف  اضافه

 سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند. 
٠۴٠۴٠٣ 

  
 مترمربع 

ها به  که سنگ ، در صورتی٠۴٠۴٠٢بها به ردیف  اضافه
شکل چهارضلعی با زاویه قائم به هر ابعاد و بندها در کل 

 سطح کار دارای ضخامت یکسان باشند. 

٠۴٠۴٠۴ 

 ٠۴٠۴٠۵ . ١:۵بنایی فرش کف با سنگ قلوه با مالت ماسه سیمان  مترمربع ۴٣٢,٠٠٠,١  

 مترمکعب ٢,٣١١,٠٠٠  
ای زهکش طبق  تهیه، حمل و ریختن مصالح دانه

 ها.  مشخصات به انضمام پخش و تسطیح آن
٠۴٠۵٠١ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,۶٧۵,٢

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

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

٠۴٠۵٠٢ 
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 بنایی با سنگ  . عملیاتچهارم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمکعب ١,٩٧٧,٠٠٠

دار) در داخل  تهیه، حمل و ریختن ماسه کفی (خاک
ها، معابر،  ها، کف ساختمان ها و لوله ها، اطراف پی کانال

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

٠۴٠۵٠٣ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,۵٠۶,٢

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

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

٠۴٠۵٠۴ 

  
 مترمکعب ۵۵٨,٠٠٠,٢

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

 های الزم.  ها در ضخامت آن

٠۴٠۵٠۵ 

  

 مترمکعب ١,٠۵٢,٠٠٠

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

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

٠۴٠۵٠۶ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴٧۴,٢  
تهیه، حمل و ریختن مصالح فیلتر، به انضمام پخش و 

 ها.  تسطیح آن
٠۴٠۵٠٧ 

 مترمکعب ۴٢۴,۵٠٠  
، در صورت ٠۴٠۵٠٧تا  ٠۴٠۵٠١های  بها به ردیف اضافه

   های الزم. کوبیدن مصالح ریخته شده در ضخامت
٠۴٠۵٠٨ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,۴۴۶,٢

تهیه، حمل و ریختن خاک رس در ترانشه، کانال و کف، به 
که  ها در صورتی انضمام پخش، تسطیح و کوبیدن آن

ریزی پس از کوبیده شدن حداکثر  ضخامت قشرهای خاک
 متر باشد.  سانتی ١۵

٠۴٠۵٠٩ 
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 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 یفوالد ریغ یبند . قالب پنجم  فصل

  
 الزامات عمومی

 . استفاده از قالب چوبی در مرحله تهیه برآورد باید به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما صورت گیرد.1
 .گیرد قرار می  محاسبه  ، مالكکه در تماس با بتن است سطوحی از قالبها،  بندي قالب  گیري اندازه در. 2
 گردد.  ي قالب از سطح کار کسر نمی نبش یا گردي گوشهپخ بندي شده،  در اندازه گیري سطوح قالب. 2-1
 .ردیگ یتعلق نم بندي چوبی ي قالبها فیبه رد ییبها اضافه گونه چیه ی،جدار خارج یابابت ارتفاع  .3
ی، چوب ، ماده رهاساز، پیچ و مهره، رنده کردن قالب قالب  و داربست، بازکردن  بست بند، چوب  پشت  هاي ، هزینه فصل  نای  هاي . در ردیف4

 . است  شده  کار، در هر ارتفاع، در نظر گرفته  کامل  تمیز کردن و اجراي
  یا مایل  یا قائم  افقی  دو، به صورت  از آن  یا مخلوطی  چوبیفوالدي یا   از قطعات  اي ، مجموعه فصل  در این  و داربست  بست . منظور از چوب5

 شود. می  ها، به کار برده گاه یا سایر تکیه  به زمین  از قالب  ریزي از بتن  ناشی  نیروهاي  و انتقال  قالب  نگهداري  براي  که  است  و یا قوسی

  ها، استفاده آن  تیو تقو گریکدیبه   قالب  قطعات  اتصال  يها برا از آن  که  است  یسقو ایو   لیما ای  قائم ، یبند، قطعات افق منظور از پشت. 6
 از یچوب يبند قالب يها فیدر رد که یو فوالد باشد. در صورت  از چوب  یبیترک ای  يفوالد  قطعات ،یچوب  چهارتراش تواند یو م شود یم

 شود. یم منظورفصل  نیا يها فیآن از رد يو بها دیآ یبه حساب م یچوب  استفاده شود، قالب يبند فلز پشت

 است  منظور شده  فصل  نیا  يها متی، در قي قالب نبش یا گردي گوشهپخ  جادیا  يبرا  الزم  اتیعمل  انجام . بهاي7

  با فشار بتن  و واشر و مهره به منظور مقابله  دو سر رزوه  لهیو م  یکیپالست ای يفوالد  لوله وارها،ید يبند نگهدار در قالب از فاصله نظور. م8-1
 است.  منظور شده وارهاید يبند قالب يها فیدر ردآن  ياست، که بها

، حسب مورد از  مربوط  يبها شود، اضافه  از نفوذ آب استفاده يریجلوگ يبرا  يفوالد ای یکیمخصوص، اعم از پالست  يدهایاز ق  چنانچه. 8-2
 . گردد یم منظور 060810 و 060809 يها فیرد
قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از سطح  ریدر محل بازشوها اجرا و غ رهیکسبه صورت  دیبا  که قالب يدر موارد. 9

 .شود یسازه کسر نم يبند قالب
 ادی  يها چوب  که نیاز ا  اعم ، یروس  به چوب  معروف  یواردات  کاج  . چوب است  آن  مشابه ای  یروس  يها چوب ، ینراد خارج  منظور از تخته. 10

. در شود یم  دهینام  ینراد خارج  ، تخته است  یروس  چوب  هیها شب آن  کاج  چوب  باشد که  ییکشورها ریسا ای  هیکشور روس  محصول  شده
مربوط تعلق  يها فیدرصد کسربها به رد 35)، یو معمول یجنگل يها چوب ری(نظ ینراد خارج مشابه ریغ يها صورت استفاده از چوب

 .ردیگ یم
  یچوب  مشاور از قالب  مهندس دییو تأ مانکاریپ  يتقاضا بنا به  الزامات عمومی، در صورت استفاده از قالب چوبی، چنانچه 1. با توجه به بند 11

 .شود یم منظور ششم  فصل  يها فیدرصد رد 75برابر   يبند قالب  يشود، بها  استفاده  آن  در داخل يفوالد  ورق  دنیبا کوب
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است: هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه سهولت دسترسی به ردیف منظور. به 12
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۴١  
 

 

 شرح مختصر گروه گروه شماره

 فونداسیون و جدول بتنیبندي  قالب 1
 دیوار بتنیبندي  قالب 2

 ستون و شناژ قائمبندي  قالب 3

 ) (تاوه  دال بندي  قالب 4
 تیر بتنیبندي  قالب 5
 دار پله و سطح فوقانی سطوح شیببندي  قالب 7
 بندي هاي قالب بهاي مربوط به ردیف اضافه 8
 بندي درزها و بازشوها قالب 9
 بست چوبتخته کوبی و  10
 اي (وافل) قابلمه  سقف 11
 مکعبی، بیضوي یا کروي  مجوف با قالب  سقف 12

 
 

 1ه الزامات گرو

ی یا بتن مگر با بتن يها يساز کف یوجه خارج ،ا درجای ساخته شیپبتن پشت جداول  چوبی براي اجراي ي با قالببند در صورت قالب. 1-1
 .دشو یم منظور 050102 فیرد يبها تأیید مهندس مشاور،

 2ه الزامات گرو

  .شود یاضافه م 050201  فیرد يدرصد به بها 20شود،  اجرا  طرف  کیفقط از بندي دیوار  قالب که با تائید مهندس مشاور، . در صورتی2-1

 3ه الزامات گرو

. منظور از پدستال، شود در نظر گرفته می، 050804و  050301  يها فی، از رد مقطع  به سطح  ها)، با توجه (پدستال ها هیپا  ستون  يبند قالب. 3-1
 باشد. هاي گروه سوم فصل ششم می الزامات ردیف 1-3همان تعریف ذکر شده در بند 

 4ه الزامات گرو
 شود. یم منظور 050501 فی، از ردیوجه قائم دال بتن يبند قالب. 4-1

 .ردیگ یشده که در تماس با قالب است، مالك محاسبه قرار م ختهی، سطح بتن ر14مرکب يها دال يبند سطح قالب يریگ اندازه در. 4-2
باشد، در بهاي ردیف  هاي مرکب و امتداد مهار تا زیربال تیرآهن که در تماس با بتن نمی بندي دال هاي مربوط به مهار قالب در قالب هزینه

 مربوط لحاظ شده است.

 

14 .Composite 
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 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 7ه الزامات گرو

درجه باشد،  45از  شیب اینسبت به افق برابر  بیش هیکه زاو دار بیقطعات ش یدر سطح فوقان یچوب يبند استفاده از قالبدر صورت . 7-1
 یمبن دستورکار ای یبراساس مشخصات فندرجه،  45کمتر از  بیش يایزوا يبرا نی. همچنشود یم منظور 050702 فیمربوط از رد يها نهیهز

 .گردد یم منظورفوق  طیمربوط مطابق شرا نهیهز دار، بیسطوح ش یدر سطح فوقان یقالب چوب يرابر اج

 8ه الزامات گرو

که  ردیگ یتعلق م یبتن اعضايآن دسته از  يبند قالب يها فی، فقط به رد050803 فیموضوع رد یسطوح منحن يبند  قالب يبها ضافه. ا8-1
انحنا  يم داراأو قائم به صورت تو یمحور افق ایو  یکه نسبت به محور افق يبند قالب يها فیرد .انحناء باشند يتنها نسبت به محور قائم دارا

 .دار تهیه شوند ید براساس دستورالعمل اقالم ستارهاب باشند، 

 .ردیگ یتعلق نم 050702و  050701 يها فی، به رد050805 فیموضوع رد دار بیسطوح ش يبند  قالب يبها اضافه. 8-2

 9 هالزامات گرو

. در صورت شود یم منظور 060912یا  060911 فیاز رد، مقدمه فصل ششم 9مطابق با الزامات گروه حسب مورد، درزها  هیتعب. 9-1
مربوط  يبند قالب يها فیحسب مورد از رد ،یهر دو وجه درز در صورت امکان) با استفاده از تخته نراد خارج ایوجه درز (و  کی يبند قالب
 .گردد یم منظورفصل  نیدر ا

که از آن  ردیگ یدر تماس با بتن تعلق م چوبیمهندس مشاور، فقط به آن سطح از قالب  دأیی، در صورت ت050905 فیرد يبها اضافه. 9-2
 داول عبور کرده باشد. ای لگردیم

 10ه الزامات گرو

و اجرا)، با  ازین  (در صورتها  یا ترانشهها  کانال ،گودها ها، یدر پ  خاك  زشیاز ر  يریجلوگ  يبرا  الزم  بست و چوب  یکوب تخته  نهیهز. 10-1
  فیرد از)،  یپ  وارهیبا د  تخته  تماس  (سطح  است  شده  یکوب تخته  که  یسطح  بر حسب  ییاجرا  جلسه صورت  میمشاور و تنظ  دستورکار مهندس

 .شود یم منظور 051001

 11ه الزامات گرو

تصویر افقی آن قسمت از سقف که در آن وافل به کار رفته باشد، مالك محاسبه قرار  ،(وافل) يا قابلمهگیري سطح سقف  . در اندازه11-1
 .گیرد می

استفاده از  در صورت زیرسازي با ،051103تا  051101 هاي فی(وافل) حسب مورد، عالوه بر رد يا قابلمه يها سقف ياجرا . بابت11-2
 ياجرا ایو  يالدفو يبند در صورت استفاده از قالبو  050401 فیرد يدرصد بها 65  ،یچوب يرسازیکامل ز ياجرا ایو  یچوب يبند قالب

 منظوردر آن قسمت که وافل در آن اجرا شده،  060404تا  060401 يها فیرد يدرصد بها 75حسب مورد  ،يفوالد يرسازیکامل ز
  .شود یم

 بتن اجرا شده سقف است. نهاییتا سطح  رچهیت نیریقسمت ز ي، فاصله عمود051103تا  051101 يها فیضخامت سقف در رد. 11-3
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 نیشده است و از ا ینیب شیپ 051103تا  051101 يها فیدوطرفه در رد ای طرفه کی يها رچهی(وافل) با ت يا قابلمه يها سقف ياجرا. 11-4

 .گردد ینم منظور يا جداگانه نهیبابت هز

 12ه الزامات گرو

 ی،چوب يبند از قالب زیرسازي با استفادهدر صورت  ،051202 یا 051201 فیحسب مورد، عالوه بر رد مجوف يها سقف ياجرا . بابت12-1
در  مجوفسقف در آن قسمت که  060404تا  060401 يها فیحسب مورد رد ،يالدفو يبند در صورت استفاده از قالبو  050401 فیرد

 .شود یم منظورآن اجرا شده، 

مربوط به  يها فیباالبرنده در رد ای یجانب يروهایماندگار در مقابل ن يها قالب يالزم جهت نگهدار يکامل مهاربند ياجرا نهیهز. 12-2
صورت  ه ب 070304 فیاز رد يضویو ب يکرو يها قالب ةنگهدارند قفس فلزيمربوط به  يها نهیمجوف لحاظ شده است. هز يها سقف

.گردد یم منظورجداگانه 
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 یفوالد ریغ یبند . قالب پنجم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٨,٠٠٠,١  
بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در  تهیه وسایل و قالب

 ها و شناژهای مربوط به آن. پی
٠۵٠١٠١ 

  
 مترمربع ٨۶٧,٠٠٠

بندی با استفاده از تخته نراد خارجی،   تهیه وسایل و قالب
سازی و بتن م�گر به هر   ریزی پشت جدول، کف برای بتن

 ارتفاع.

٠۵٠١٠٢ 

 مترمربع ٢,٣٢٩,٠٠٠  
بندی با استفاده تخته نراد خارجی، در  تهیه وسایل و قالب

 دیوارهای بتنی به هر ارتفاع.
٠۵٠٢٠١ 

 مترمربع ٢,٣۵٣,٠٠٠  
بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در  تهیه وسایل و قالب

 ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی به هر ارتفاع. ستون
٠۵٠٣٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٢٧۶  
بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در  تهیه وسایل و قالب

 ها) به هر ارتفاع. ها (تاوه دال
٠۵٠۴٠١ 

 مترمربع ١,٨۵٢,٠٠٠  
بندی با استفاده از تخته نراد خارجی  تهیه وسایل و قالب

 های مرکب به هر ارتفاع. برای دال
٠۵٠۴٠۶ 

 مترمربع ٢,٩٣١,٠٠٠  
بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در  وسایل و قالبتهیه 

 تیرهای بتنی به هر ارتفاع.
٠۵٠۵٠١ 

  

 مترمربع ٢,٩۵٣,٠٠٠

بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، در  تهیه وسایل و قالب
های بتنی شامل تمام یا برخی از اجزاء نظیر تیر، دال،  پله

کامل در هر ارتفاع و به پله و مانند آن به طور  انداز، کف دست
 هر شکل.

٠۵٠٧٠١ 

 مترمربع ۶۴٢,٠٠٠,٢  
بندی با استفاده از تخته نراد خارجی،  تهیه وسایل و قالب

 دار. روی سطح فوقانی دال و تیر بتنی شیب
٠۵٠٧٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٧٣۵

بندی با استفاده از تخته نراد  های قالب بها به ردیف اضافه
که نسبت به محور قائم دارای خارجی برای سطوح منحنی 
 ها. انحناء باشند، به استثنای ستون

٠۵٠٨٠٣ 

 مترمربع ١,٧۴٧,٠٠٠  
، ولی با مقطع منحنی و غیر ٠۵٠٣٠١بها به ردیف  اضافه

 چهار ضلعی.
٠۵٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٣٩

بندی برای اعضای بتنی   های قالب  بها به ردیف اضافه
که با   نراد خارجی، در صورتیدار با استفاده از تخته  شیب

 درجه داشته باشند. ۵سطح قائم یا افقی، زاویه بیش از 

٠۵٠٨٠۵ 

  

 مترمربع ۴٢٠,٠٠٠

بندی با استفاده از تخته نراد  های قالب بها به ردیف اضافه
های  بندی زیر تراز آب خارجی، در صورتی که عملیات قالب

در حین زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری 
 اجرای کار، ضروری باشد.

٠۵٠٨٠٧ 
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 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٠٠٠,١,١٢۵

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

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

٠۵٠٨١٠ 

  
 مترمربع ۵٠٩,٠٠٠,٢

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

 سطح جانبی بتن محل بازشو.

٠۵٠٩٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,۶٣٧  
که   بندی چوبی در صورتی  قالب های   بها به ردیف  اضافه

 عبور داده شود.آرماتور یا داول از داخل قالب 
٠۵٠٩٠۵ 

 مترمربع ۶٢٨,٠٠٠,١  
کوبی برای جلوگیری از  بست و تخته تهیه وسایل، چوب

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

  
 مترمربع ٨٣٨,٠٠٠

ای (وافل) به  های قابلمه تهیه وسایل و جاگذاری قالب
پس از ها  متر و برداشت آن  سانتی ٣٠ضخامت سقف تا 

  های بتنی. ریزی در سقف  بتن

٠۵١١٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٨۴٨

ای (وافل) به  های قابلمه تهیه وسایل و جاگذاری قالب
متر و   سانتی ۴۵متر تا   سانتی ٣٠ضخامت سقف بیش از 

  های بتنی. ریزی در سقف  ها پس از بتن برداشت آن

٠۵١١٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٩٢۶

ای (وافل) به  های قابلمه قالبتهیه وسایل و جاگذاری 
متر و   سانتی ۶٠متر تا   سانتی ۴۵ضخامت سقف بیش از 

  های بتنی. ریزی در سقف  ها پس از بتن برداشت آن

٠۵١١٠٣ 

  
 مترمربع ١,٣۴٢,٠٠٠

های مکعبی شکل ماندگار به  تهیه وسایل و جاگذاری قالب
های مجوف بتنی از جنس   هر ضخامت سقف در سقف

 پلیمر.

٠۵١٢٠١ 

  
 مترمربع ١,١٣٣,٠٠٠

های کروی یا بیضوی شکل  تهیه وسایل و جاگذاری قالب
های مجوف بتنی از   ماندگار به هر ضخامت سقف در سقف

 جنس پلیمر.

٠۵١٢٠٢ 
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  فوالدی  بندی . قالب ششم  فصل

 
 الزامات عمومی

 تواند فوالدي میهاي  باشد. قالب  شده  ساخته  يفوالد  يها لیپروف  با انواع  توأم  ،از ورق  که  است  ی، قالب فصل  نیدر ا يفوالد  منظور از قالب .1
 .باشد مدوالر  ةقالب مونتاژ شد ای) عیسطح وس يصورت قالب گسترده (دارا به
  گیرد. قرار می  محاسبه  ، مالكسطوحی از قالب که در تماس با بتن استها،  بندي قالب  گیري در اندازه .2
 .دي قالب از سطح کار کسر نمی گرد نبش یا گردي گوشهپخ  ،شده يبند سطوح قالبي ریگ اندازه. در 2-1
 : است ریز  بیبه ترت حسب مورد ، فصل  نیا  يها فیو کف در رد  منظور از ارتفاع. 3
 وارید  ارتفاع ، يبعد  و در طبقات ی،پ  يرو  به رقوم  نسبت وارید  ارتفاع ، یپ  يمحوطه رودیوار  ایو روي پی   طبقه اولین وارید. در مورد 1ـ3

 . طبقه  همان  به کف  نسبت
بر حسب  واریبندي د قالب يها فیرد کیتفک ،دار باشد، مالك تعیین ردیف یا توام)، شیب(جداگانه و دیوار که سطح رو و یا زیر  در صورتی

 باشد. یم ریمطابق شکل ز 060204تا  060201 يها فیشده در رد نییدامنه ارتفاع تع

 
 گیرد. ، تعلق می060201، بهاي ردیف Aبندي بخش  به مساحت قالب -
 گیرد. تعلق می ،060202، بهاي ردیف Bبندي بخش  به مساحت قالب -
 گیرد. ، تعلق می060203، بهاي ردیف Cبندي بخش  به مساحت قالب -
 گیرد. ، تعلق می060204، بهاي ردیف Dبندي بخش  به مساحت قالب -
 شود. می منظورو برحسب ارتفاع متوسط محاسبه و  2-11، مطابق بند Eبندي بخش  قالب -
ارتفاع ستون  ، يبعد  و در طبقات یپ  يرو  به رقوم  ستون نسبت  ارتفاع ،  یپ  يمحوطه روستون  ایو  یپ  يرو اولین طبقهدر مورد ستون . 2ـ3

 . طبقه  همان  به کف  نسبت
ها  بندي بر آن هاي قالب اي دیگري که پاي نگهدارنده یا هر نوع سطح سازهطبقه از روي کف   متوسط  )، ارتفاع (تاوه  دال یا ری. در مورد ت3ـ3

 . دال یا ریبتن ت  نیریز  سطح تااتکا دارند، 
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متر) قرار گیرند، براي محاسبه ارتفاع متوسط، الزم است  20هاي گوناگون (حداکثر تا  هاي قالب تیر یا دال در ارتفاع که نگهدارنده در حالتی

-11متر، مطابق بند  20متر تا  10بندي مربوط به متوسط وزنی ارتفاع بیش از  قالب بندي صورت گیرد. متوسط وزنی ارتفاع برحسب سطح قالب
 شود. می منظورمحاسبه و  1

چنانچه  :مثال
1

3
متري و  10سطح دال در ارتفاع   

2

3
دال بندي  برحسب سطح قالبمتري قرار گرفته باشد، متوسط وزنی ارتفاع  5آن در ارتفاع   

 برابر خواهد بود با:

×5(=66/6متر                                                                                                                                   
2

3
+10×

1

3
 ( 

 گردد. می منظور 060403بنابراین کل سطح قالب بندي دال از ردیف 
 طبقه است. يا فصل، کف سازه نی. منظور از کف طبقه در ا3-4
 . باشد ینم يبند قالب فیها، مالك انتخاب رد ستون ای وارهاید يزیبتن ر ای يبند قالب يا مرحله ي. اجرا3-5

متر از  9از ابتدا تا ارتفاع  يبند تمام سطح قالب يشود، بها يزیر و بتن يبند متر در چند مرحله قالب 9ستون به ارتفاع  که یدر صورت :مثال
 گردد. یم منظور 060304 فیرد
 . است  شده  کار در نظر گرفته  کامل  و اجراي  قالب  و بازکردن  ،و داربست  بست بند، چوب پشت  هاي ، هزینه فصل  این  هاي در ردیف .4
و   مایل، قائم ، افقی  دو، به صورت  از آن  یا مخلوطی  یا چوبی  فوالدي  از قطعات  اي ، مجموعه فصل  در این  و داربست  بست منظور از چوب .5

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

 نیز باشد.  چوب  تواند از جنس می  فوالدي  بند قالب شود. پشت می  به  کار برده  ریزي بتن
   است.  منظور شده  فصل  نیا  يها متیدر ق، ي قالب نبش یا گردي گوشهپخ  جادیا  يبرا  الزم  اتیعمل  انجام  يبها. 7
 . است  ها منظور شده ، در قیمت الزم  و مهره  )، پیچ و مانند آن  رهاساز (روغن  ماده  ، بهاي فصل  این  بندي قالب  هاي در ردیف .8
 . است  شده  ها در نظر گرفته ها در قیمت قالب  تمیز کردن  هزینه .9
 بندي دیوار، ستون یا تیر . جدار خارجی قالب10
 دارد و  باز ارتباط  يبه فضا  آن  يسو  کی  که   است يریت ای  ستون وار،ید  ی، جدار خارج060801  فیرد موضوع  ی. منظور از جدار خارج10-1
  يباشد. مبنا ازیمورد ن  يگرید  يها حل راه ای  مناسب  پناه ، جان موقت يفوالد او ی  یچوب  بالکنمانند  ، يا ژهیو  داتی، تمه آن  يبند قالب  يبرا

  يها سازه  یخارج  سطوح  يبند به قالب  اضافه بها فقط  نی. اشود یم  انجام  کار در آن  که  است  يا طبقه  ها، تراز کف سازه  نوع  نیا  ارتفاع  محاسبه
  .ردیگ یم  تعلق  شده ادی

  شوند. یاجرا م يا که به صورت طبقه ردیگ یتعلق م ییها فقط به سازه 060801 ي. اضافه بها10-2
در  .ردیگ یم  ، تعلق060801  فیرد  ياضافه بها ، ساتیتاس  يعمود یبتن  يها چاه آسانسورها و کانال  وارهید  یداخل  سطوح  يبند . به قالب10-3

 .شود یم  انجام  کار در آن  که  است  يا طبقه  کف ، یجدار خارج  يوارهاید  ها، مشابه سازه  نوع  نیدر ا  ارتفاع  يریگ اندازه  يضمن مبنا
. سطوح غیرقابل شود ینم 060801 يمشمول پرداخت اضافه بها اولین طبقه روي پی يرهایت یاستون  وار،ید یبندي جدار خارج قالب. 10-4

 شوند. شود نیز جدار خارجی محسوب می تر از سطح زمین طبیعی انجام می اي که پایین هاي طبقه دسترسی در سازه
متر،  10هر متر مازاد بر  يازا به متر باشد، 20هاي این فصل) و تا  متر (مندرج در ردیف 10بیش از  ریت ایدال سقف  ارتفاع که ی. در صورت11-1
 شود. میاضافه  يمتر 10مربوط به ارتفاع  يها فیرد يدرصد به بها سه

 .شود یاضافه م 060404 فیرد يدرصد به بها 2/25 متر باشد، مطابق محاسبه ذیل معادل 4/18ارتفاع دال سقف برابر : چنانچه مثال
252/0) =03/0)×(10-4/18 ( 
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هر متر مازاد  يبه ازا ،متر باشد 20فصل) و تا  نیا يها فیمتر (مندرج در رد 10از  شیشناژ قائم ب ایستون  وار،یکه ارتفاع د ی. در صورت11-2 

، باشد متر 11تا  10 از  شیب اعارتف که در صورتی بیترت نی. به اشود یاضافه م يمتر 10مربوط به ارتفاع  يها فیرد يدرصد به بها سهمتر  10بر 
 سیمعادل  ،متر 20تا  19 از  شیارتفاع  ب براي بیترت نیدرصد و به هم ششمتر معادل  12تا  11 از  شیارتفاع ب يدرصد و برا سه معادل

 .شود یاضافه م يمتر 10مربوط به ارتفاع  يها فیرد يدرصد به بها
 گیرد. بندي از ابتدا تا انتهاي ارتفاع تعلق می تمام سطح قالببها براي  این اضافه

 .شود یم منظور، 160406 فیآن طبق رد  ياستفاده شود، بها تسیاز راب ییقطع بتن در محل درز اجرا يه براک یدر صورت. 12
 جدول زیر درج شده است.هاي این فصل در  هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1الزامات گروه 
ی یا بتن مگر بتن يها يساز کف یوجه خارج ،ا درجای ساخته شیپبتن پشت جداول  فوالدي براي اجراي ي با قالببند در صورت قالب. 1-1

 .دشو یم منظور 060102 فیرد يبها با تأیید مهندس مشاور،
 

 2الزامات گروه 
است، که   با فشار بتن  و واشر و مهره به منظور مقابله  دو سر رزوه  لهیو م  یکیپالست  لوله وارها،ید يبند نگهدار در قالب  . منظور از فاصله2-1-1

 منظور شده است. وارهاید يبند قالب يها فیآن در رد يبها
، حسب مورد  مربوط  يبها شود، اضافه  از نفوذ آب استفاده يریجلوگ يبرا  يفوالد ای یکیمخصوص، اعم از پالست  يدهایاز ق  . چنانچه2-1-2

 .  گردد یم منظور 060810 و 060809 يها فیاز رد
 060204تا  060201  هاي فیرد يدرصد به بها 20شود،  اجرا  طرف کیفقط از بندي دیوار  قالب که با تائید مهندس مشاور، صورتی . در2-2

 .شود یاضافه م

 شماره گروه شرح مختصر گروه

 1 بندي فونداسیون و جدول بتنی قالب
 2 دیوارهاي بتنیبندي  قالب
 3 ستون و شناژ قائمبندي  قالب
 4 ) (تاوه  دال بندي قالب
 5 تیر بتنیبندي  قالب
 6 شناژ افقی روي دیواربندي  قالب
 7 دار شیبپله و سطح فوقانی سطوح بندي  قالب

 8 بندي هاي قالب اضافه بهاي مربوط به ردیف
 9 بازشوهابندي  تعبیه درزها و قالب

 10 قالب لغزنده، باالرونده، میزي و تونلی
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اي  ي قرار دارند، به نحوي که تیرهاي متصل به آن دیوار، داراي سقف سازها سازه يها که در قاب ییها دیواربندي  مالك ارتفاع قالب. 2-3
ها  بندي این دیوار شود. به سطوح قالب رقوم روي پی یا کف طبقه زیرین محاسبه میباشند، برحسب ارتفاع دیوار نسبت به  (کف طبقه) نمی

 گیرد. تعلق نمی 060801بهاي  اضافه
 

 3الزامات گروه 
. منظور از پدستال، شود منظور می، 060804و  060301  يها فی، از رد مقطع  به سطح  ها)، با توجه (پدستال ها هیپا ستون  يبند قالب. 3-1

 باشد. 3آن کمتر از  بعد مقطع نیتر چککومتوسط هستند که نسبت ارتفاع آن به  یقائم يفشار ياعضا
اي  ي قرار دارند، به نحوي که تیرهاي متصل به آن ستون، داراي سقف سازها سازه يها که در قاب ییها بندي ستون مالك ارتفاع قالب. 3-2

ها  بندي این ستون شود. به سطوح قالب رقوم روي پی یا کف طبقه زیرین محاسبه میباشند، برحسب ارتفاع ستون نسبت به  (کف طبقه) نمی
 گیرد. تعلق نمی 060801بهاي  اضافه

 
 4الزامات گروه 

 شود. یم منظور 060504تا  060501 يها فیاز ردحسب مورد  ،یدال بتنوجه قائم  يبند قالب. 4-1
 .ردیگ یشده که در تماس با قالب است، مالك محاسبه قرار م ختهی، سطح بتن ر15مرکب يها دال يبند سطح قالب يریگ اندازه در. 4-2

باشد، در بهاي ردیف   هاي مرکب و امتداد مهار تا زیربال تیرآهن که در تماس با بتن نمی بندي دال هاي مربوط به مهار قالب در قالب هزینه
 مربوط لحاظ شده است. 

 ،يفوالد يرسازیکامل ز ياجرا ایو  يفوالد يبند استفاده از قالببه همراه زیرسازي با (وافل)  يا قابلمه يها سقف ياجرا . در صورت4-3
 شود. فصل پنجم عمل می 11الزامات گروه  2-11مطابق بند 

 12الزامات گروه  1-12مطابق بند  ،يفوالد يبند قالببا استفاده از  ماندگار یکیپالست يها مجوف با قالب يها سقف. در صورت اجراي 4-4
 .شود یمفصل پنجم عمل 

 
 7الزامات گروه 

، درجه باشد 45از  شیب اینسبت به افق برابر  بیش هیزاوکه  دار بیقطعات ش یدر سطح فوقان يفوالد يبند در صورت استفاده از قالب. 7-1
، دستورکار ای یمشخصات فندرجه، براساس  45کمتر از  بیش يایزوا يبراهمچنین  .شود یم منظور 060702 فیمربوط از رد يها نهیهز

 گردد. می منظورهزینه مربوط مطابق شرایط فوق  دار، بیسطوح ش یدر سطح فوقان يقالب فوالد ياجرا مبنی بر
 

 8الزامات گروه 
لحاظ سطح آن از  یصاف ایخاص داشته و  تیاهمنماي آن  است که، یبتنسطح تمام شده  ،060807 فیدر رد انیبتن نما . منظور از8-1

فوالد و مانند آن باشد.  ک،ی، پالستهیقالب از تخته چند ال هیرو دیبا ت،یفیاز ک درجه نیبه ا یابی دست ي. براکاربري داراي اهمیت باشد
نسبت به یکدیگر کنار هم  سطحدرز و اختالف دو رواداري  مطابقت داشته باشد. ها با الگوي مندرج در نقشه دیبا لبقا هیرو يها ورقچیدمان 

 6نمایان در هر سطح، مطابق مشخصات فنی تعیین می گردد که این میزان حداکثر بتن  یبرآمدگ ای یعمق فرورفتگهمچنین رواداري و 
 شود. باشد. منظور از هر سطح، مساحتی است که توسط یک مدول قالب، مطابق الگو پوشانده می متر می میلی

15  . Composite. 
                                                        



  فوالدی  بندی . قالب ششم  فصل
 ١۴٠١واحد پایه رشته ابنیه سال  فهرست بهای

  
 رد،یگ یدار مورد استفاده قرار م طرح انیبه سطح بتن نما یابی دست براياست که  ییها یبرجستگ يآن دارا هیکه سطح رو ییها . قالب8-2

 دار تهیه شود. براساس دستورالعمل اقالم ستاره یدباها  نوع قالب نیاهاي مربوط به  ردیفو  گردد ینم 060807 فیمشمول رد
 .ردیگ یتعلق نم 060702و  060701 يها فی، به رد060805 فیموضوع رد دار بیسطوح ش يبند  قالب يبها  اضافه. 8-3
گیرد که  بندي آن دسته از اعضاي بتنی تعلق می هاي قالب ، فقط به ردیف060803بندي سطوح منحنی موضوع ردیف  بهاي قالب . اضافه8-4

بندي که نسبت به محور افقی و یا محور افقی و قائم به صورت توام داراي انحنا  ي قالبها تنها نسبت به محور قائم داراي انحنا باشند. ردیف
 بینی شوند. دار پیش باشند، باید در مرحله برآورد به صورت ردیف ستاره

فقط به  بها ، در صورتی قابل پرداخت است که پیش از اجرا به تائید مهندس مشاور رسیده باشد. این اضافه060812بهاي  . اضافه8-5
 گیرد. که بعد از هر بار استفاده از قالب کالف شده، نیاز به دمونتاژ کامل قالب باشد، تعلق می بندي ستون و دیوار  هاي قالب ردیف

 
 9الزامات گروه 

 بندي درزها . قالب9-1

 که عمق درز کمتر از یسطح يدرزها هیصرفاً به تعب 060911 فی. رد9-1-1
1

3
متر) و عرض درز،  یسانت 10حداکثر تا  ( یبتن عضوضخامت  

، هر دو وجه درز در صورت امکان) ایوجه درز (و  کی يبند درزها در صورت قالب ریسا براي تعبیه. ردیگ یمتر باشد، تعلق م یسانت 4کمتر از 
 گردد. یم منظورمربوط بندي  قالب يها فیاز ردحسب مورد 

 060912 فیمربوط، رد يها فیوجه درز از رد کی يبند عالوه بر پرداخت قالب ،یبتن عضو یدرز در مقطع عرض جادی. در صورت ا9-1-2
 .گردد یم منظورنیز 

مربوط، در صورت استفاده از  يها فیوجه درز از رد کی يبند عالوه بر پرداخت قالب ،یبتن عضودرز در طول  جادیدر صورت ا. 9-1-3
 .گردد یم منظورحسب مورد  140612و  140611 يها فیرد ،استایرن منبسط شده پلی

و استفاده از قطعات  استایرن منبسط شده پلیبندي و با قرار دادن  ، بدون عملیات قالبمشخصات فنیی که تعبیه درز مطابق . در صورت9-1-4
محاسبه و منظور  070302و  140612، 140611هاي  بهاي آن حسب مورد از ردیف صورت گیرد، استایرن منبسط شده پلیفوالدي جهت مهار 

 شود. می
که از آن  ردیگ یدر تماس با بتن تعلق م يمهندس مشاور، فقط به آن سطح از قالب فوالد دیی، در صورت تا060915 فیرد يبها اضافه. 9-2
 داول عبور کرده باشد. ای لگردیم
قابل قطع باشد، سطح قالب اجرا شده در محل بازشوها، از  ریدر محل بازشوها اجرا و غ سره کیبه صورت  دیبا  که قالب يموارد در. 9-3

 .شود یسازه کسر نم يبند سطح قالب
 

 10الزامات گروه 
در  مئ، به صورت دا سازه  ياجرا  ، در طول قالب  با سطح  بتن  سطح  که  است  ی، قالب061002و  061001  يها فیرد  لغزنده  منظور از قالب. 10-1

  بسته دیجد  در محل  و دوباره  خود باز شده  ، از محل هر نوبت  را که  ییها قالب ، نیبنابرا .شود  انجام  با لغزش  آن  مکان رییباشد و تغ  تماس
 آورد.  به حساب  لغزنده  يها جزو قالب  توان ی)، نم يتکرار  (قالب شوند یم

از سطح بتن فاصله گرفته و با فشار  يزیر ست که پس از هر بار بتنا ی، قالب 061004  فیدر رد یباالرونده خودکشش  از قالب منظور. 10-2
 یمحسوب مها  قالب نیادر ارتفاع را دارند جزو  میتنظ تیو قابل باشند یکار در ارتفاع م يسکو يکه دارا ییها . قالبشود یجا م هجک جاب
 باشد. یم يا چرخ دنده ای یکیدرولیصورت ه  ها به نوع قالب نیا يبرباال امانهشوند. س

 
 

 

۵٠  
 

 



  فوالدی  بندی . قالب ششم  فصل
 ١۴٠١واحد پایه رشته ابنیه سال  فهرست بهای

  
صورت ه (دال) ب که در آنها قالب سقف باشد یم یبتن يها سازه ي، قالب فوالد061005 فیموضوع رد يزیقالب م امانهاز س منظور. 10-3

 .ابدی یانتقال م يطبقه بعد ایبه دهانه  پارچه کیقالب به صورت  ،يزیبوده و بعد از اتمام بتن ر پارچه کی
 وارهایزمان سقف و د هم يزیر بتن يبراکه  باشد یم یبتن يها سازه ي، قالب فوالد061006 فیموضوع رد یقالب تونل امانهاز س منظور. 10-4

 .ابدی یانتقال م يطبقه بعد ایبه دهانه  پارچه کیقالب به صورت  ،يزیو بعد از اتمام بتن ر ردیگ یمورد استفاده قرار م
گیرد. تعلق نمی 060801، اضافه بهاي 061006تا  061001هاي  . به ردیف10-5

 
 

 

۵١  
 

 



  فوالدی  بندی قالب.  ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١,٠۴٢,٠٠٠  
ها  بندی با استفاده از قالب فوالدی درپی تهیه وسایل و قالب

 و شناژهای پی.
٠۶٠١٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,۶۴۵  
بندی با استفاده از قالب فوالدی، برای   تهیه وسایل و قالب

 سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.  ریزی پشت جدول، کف بتن
٠۶٠١٠٢ 

 مترمربع ۵٠١,٠٠٠,١  
با استفاده از قالب فوالدی در بندی  تهیه وسایل و قالب

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

  
 مترمربع ٠٠٠,۶۴۶,١

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

 متر باشد. ۵٫۵

٠۶٠٢٠٢ 

  
 مترمربع ١,٧١٠,٠٠٠

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

 متر باشد. ٧٫۵

٠۶٠٢٠٣ 

  
 مترمربع ١,٨٣١,٠٠٠

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

 متر باشد.

٠۶٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١,٣٨۴

بندی با استفاده از قالب فوالدی در  تهیه وسایل و قالب
ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع  ستون

 متر. ٣٫۵حداکثر 

٠۶٠٣٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۴۶۴,١

در  بندی با استفاده از قالب فوالدی تهیه وسایل و قالب
با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع  قائمها و شناژهای  ستون

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

٠۶٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ۵٢٩,٠٠٠,١

در  بندی با استفاده از قالب فوالدی تهیه وسایل و قالب
با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع  ها و شناژهای قائم ستون

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

٠۶٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ۶٢٠,٠٠٠,١

در  بندی با استفاده از قالب فوالدی تهیه وسایل و قالب
با مقطع چهار ضلعی که ارتفاع  ها و شناژهای قائم ستون

 متر باشد. ١٠متر و حداکثر  ٧٫۵بیش از 

٠۶٠٣٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,۶۶۴,١  
بندی با استفاده از قالب فوالدی در  تهیه وسایل و قالب

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

  
 مترمربع ١,٨۶٩,٠٠٠

بندی با استفاده از قالب فوالدی در  تهیه وسایل و قالب
متر  ۵٫۵متر و حداکثر  ٣٫۵ها) که ارتفاع بیش از  ها (دال تاوه

 باشد.

٠۶٠۴٠٢ 

 
 

 

۵٢  
 

 



  فوالدی  بندی قالب.  ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٢,١۴٧,٠٠٠

بندی با استفاده از قالب فوالدی در  تهیه وسایل و قالب
متر  ٧٫۵متر و حداکثر  ۵٫۵ها) که ارتفاع بیش از  ها (دال تاوه

 باشد.

٠۶٠۴٠٣ 

  
 مترمربع ۴٨٠,٠٠٠,٢

بندی با استفاده از قالب فوالدی در  تهیه وسایل و قالب
متر  ١٠متر و حداکثر ٧٫۵ها) که ارتفاع بیش از  ها (دال تاوه

 باشد.

٠۶٠۴٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٨٨٣  
با استفاده از قالب فوالدی برای  بندی تهیه وسایل و قالب

 های مرکب. سقف
٠۶٠۴٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٧٣۵  
بندی با استفاده از قالب فوالدی در  تهیه وسایل و قالب

 متر. ٣٫۵تیرهای بتنی تا ارتفاع حداکثر 
٠۶٠۵٠١ 

  
 مترمربع ١,٩٢٣,٠٠٠

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

 باشد.

٠۶٠۵٠٢ 

  
 مترمربع ٢,٢۵١,٠٠٠

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

 باشد.

٠۶٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ۶١٧,٠٠٠,٢

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

 باشد.

٠۶٠۵٠۴ 

  
 مترمربع ١,٨١٣,٠٠٠

بندی با استفاده از قالب فوالدی در  تهیه وسایل و قالب
شناژهای افقی روی دیوار بدون نیاز به استفاده از شمع، در 

 هر ارتفاع.

٠۶٠۶٠١ 

  

 مترمربع ۶٣٣,٠٠٠,١

بندی با استفاده از قالب فوالدی در  وسایل و قالبتهیه 
تمام یا برخی از اجزای آن نظیر تیر،   های بتنی شامل پله

پله و مانند آن به طور کامل در هر  انداز، کف  تاوه، دست
 ارتفاع و به هر شکل.

٠۶٠٧٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,۵٨۶,١  
بندی با استفاده از قالب فوالدی روی  تهیه وسایل و قالب

 دار. سطح فوقانی دال یا تیر بتنی شیب
٠۶٠٧٠٢ 

 مترمربع ٣٣۵,۵٠٠  
بندی جدار خارجی دیوارها، تیرها یا  بها برای قالب اضافه
 ها، با استفاده از قالب فوالدی. ستون

٠۶٠٨٠١ 

 مترمربع ۶٩٩,٠٠٠  
بندی با استفاده از قالب  های قالب بها به ردیف اضافه

 ها. استثنای ستونفوالدی، برای سطوح منحنی به 
٠۶٠٨٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,۵٨۵  
، ولی با مقاطع ٠۶٠٣٠۴تا  ٠۶٠٣٠١های  بها به ردیف اضافه

 منحنی و غیر چهارضلعی.
٠۶٠٨٠۴ 

 
 

 

۵٣  
 

 



  فوالدی  بندی قالب.  ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,١۴٠

بندی برای قطعات بتنی  های قالب بها به ردیف اضافه
دار با استفاده از قالب فوالدی در صورتی که با سطح  شیب

 درجه داشته باشند. ۵افقی، زاویه بیش از قائم یا 

٠۶٠٨٠۵ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۴٠۴

بندی با استفاده ازقالب فوالدی  های قالب بها به ردیف اضافه
های  بندی زیر تراز آب در صورتی که عملیات قالب

زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در حین 
 اجرای کار ضروری باشد.

٠۶٠٨٠۶ 

  
 مترمربع ٢٧٣,٠٠٠

بندی دیوارها، تیرها،  های قالب بها به ردیف اضافه
بندی  ها)، برای مواردی که قالب ها (تاوه یا دال ها  ستون

 رود. کار می برای بتن نمایان به 

٠۶٠٨٠٧ 

  

 مترمربع ۴۶٠,٠٠٠

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

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

٠۶٠٨٠٨ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢۶۴

در صورتی که  ٠۶٠٢٠۴تا  ٠۶٠٢٠١های   بها به ردیف  اضافه
بند   های مخصوص آب نگهدار جای غالف از فاصله  به

 فوالدی استفاده شود.

٠۶٠٨٠٩ 

  
 مترمربع ٨٠,٢٠٠

در صورتی که  ٠۶٠٢٠۴تا  ٠۶٠٢٠١های   بها به ردیف  اضافه
بند   های مخصوص آب نگهدار به جای غالف از فاصله

 پالستیکی استفاده شود.

٠۶٠٨١٠ 

 مترمربع ١٣٣,٠٠٠  
در صورتی که  ٠۶٠٢٠۴تا  ٠۶٠٢٠١های  بها به ردیف  اضافه

 شود. به جای بولت از تسمه فوالدی ماندگار استفاده
٠۶٠٨١١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٩۶

بندی ستون یا دیوار بابت   های قالب  بها به ردیف  اضافه
های فوالدی دارای   دمونتاژ کامل قالب کالف شده با قالب

 ابعاد معین (مدوالر).

٠۶٠٨١٢ 

 مترطول ٧٩,٩٠٠  
تعبیه انواع درز سطحی با تمام وسایل الزم بدون پر کردن 

 آن.
٠۶٠٩١١ 

 دسیمتر مکعب ٩٠٠,١۶  
تعبیه انواع درز در مقطع عرضی قطعات بتنی بدون پر کردن 

 آن بر حسب حجم درز.
٠۶٠٩١٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١,٨۴۶

تهیه وسایل، ساخت قالب به منظور تعبیه بازشو و 
ریزی و خارج کردن آن.  جایگذاری آن برای بتن

 گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل بازشو). (اندازه

٠۶٠٩١٣ 

 عدد ٣٧,٩٠٠  
ساخته برای کارهای تصفیه  نصب نازل در قطعات بتنی پیش

 آب.
٠۶٠٩١۴ 
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  فوالدی  بندی قالب.  ششم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۴٢٢,٠٠٠  
که   بندی فوالدی در صورتی  های قالب  بها به ردیف  اضافه

 آرماتور یا داول از داخل قالب عبور داده شود.
٠۶٠٩١۵ 

 دسیمتر مکعب ٣٧,٨٠٠  
کلیدبرشی در فونداسیون، تعبیه انکرباکس یا محفظه 

 ها و یا اعضای دیگر بتنی. پدستال
٠۶٠٩١۶ 

  
 مترمربع 

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

 های لغزنده قائم، با سطح مقطع ثابت. قالب

٠۶١٠٠١ 

  
 مترمربع 

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

 لغزنده قائم در صورتی که سطح مقطع سازه متغیر باشد.

٠۶١٠٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۶۶٣

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

   ها اجرا شود. و مانند آن

٠۶١٠٠٣ 

  
 مترمربع 

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

 باالرونده خودکششی.

٠۶١٠٠۴ 

  
 مترمربع 

ها) با  ها (تاوه بندی با استفاده از قالب میزی در دال قالب
 تمام وسایل و ملحقات.

٠۶١٠٠۵ 

  
 مترمربع 

زمان دیوار و سقف با استفاده  ریزی هم بندی جهت بتن قالب
  از قالب تونلی با تمام وسایل و ملحقات.

٠۶١٠٠۶ 

 
 

 

۵۵  
 

 



 با میلگرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 با میلگرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل

 
 یالزامات عموم

 
میلگردهاي فوالدي گرم نوردیده براي تسلیح «با عنوان  3132شماره دار باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به  میلگردهاي ساده و آج .1

 را تامین نماید.» هاي آزمون ها و روش ویژگی - بتن

یا دستورکارها  نقشهگیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در  ها براساس وزن کار صورت می هایی که پرداخت بهاي واحد آن در مورد ردیف .2
هاي کارخانه سازنده، محاسبه و منظور خواهد شد. در صورت اختالف وزن واحد محاسبه شده تئوري  هاي استاندارد یا جدول به مأخذ جدول

باشد، به شرطی که از وزن واحد محاسبه شده تئوري با لحاظ  با وزن واحد توزین شده در محل، مالك پرداخت، وزن واحد توزین شده می
 هاي استاندارد، بیشتر نباشد. مودن حداکثر رواداري جدولن

  اضافه ایبها  ، اضافه بابت  نیو از ا  شده لحاظ  واحد مربوط  بهايدر  ، يآرماتوربند  میس ای  الکترود، مفتول  و مصرف  هیته به   مربوط  يها نهی. هز3
 .گیرد تعلق نمی  وزن

قرار   مورد استفاده ،يبند از قالب ایو  گریکدیاز  لگردهایم  فاصله  به منظور حفظ  که لگرد،یجنس ماز  یینگهدارها ها و فاصله خرك  ي. بها4
و  هیته يبها .شود یم منظورفصل  نیا در  مربوط  يها فیرد  و طبق  یا دستورکار مشخصات فنی  بر اساس مانند، یم  یباق  و در بتن  گرفته

مشخصات مطابق  یکیپالست ينگهدارها شده است. در صورت استفاده از فاصله ینیب شیپ ها فیرد يدر بها یبتن ينگهدارها فاصله يجاگذار
 .شود یم منظور 231010  فیرد فنی

باشد، طول جوش جداگانه، حسب مورد، از  یفصل، جوش نیمورد استفاده در ا يلگردهایم یوصله پوششمشخصات فنی مطابق چنانچه  .5
 شود. یم منظور 2 بیبا اعمال ضر 090805تا  090801 يها فیرد
 شود. منظور می 090701بهاي تهیه و جاگذاري داول از میلگرد، از ردیف  .6
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3الزامات گروه 
 .ردیگ یم  تعلق  رچهیدر ت  یمصرف  يلگردهایم  به تمام 070301  فیرد  يبها اضافه. 3-1
 ستمیجدا شده از س يوارهاید تیتقو ایو قائم اطراف بازشو  یافق يلگردگذاریم رینظ ییبنا يواحدها تیتقو يبرا يلگردگذاریم نهیهز. 3-2

 .ردیگ یم تصور یمطابق مشخصات فن ییبنا يواحدها یتیتقو يلگردگذاری. نحوه مشود یم منظور 070302 فیاز رد ،يا سازه یاصل
اي دیوارهاي  راهنماي طراحی لرزه«با عنوان  729، باید حداقل موارد مندرج در نشریه شماره 070303میلگرد بستر موضوع ردیف . 3-3

 نماید. را تامین» اي مسلح به میلگرد بستر بنایی غیرسازه

 شماره گروه شرح مختصر گروه
 1 میلگرد ساده

 2 دار میلگرد آج
 3 ساخته، میلگرد بستر و .... میلگرد مصرفی در تیرچه پیش

 5 هاي زیرزمینی بهاي عملیات پایین تراز آب اضافه
 6 میل مهار

 7 کابل و عملیات کشش مهار
 8 کاشت بولت و میلگرد

 9 کاري فشاري گازي میلگردها به یکدیگر اتصال مکانیکی و جوش
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 با میلگرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 6الزامات گروه 
 ایجاد شوند. 16مهارهاي مورد استفاده در این فصل، باید به روش غلتکی رزوه میل. 6-1

  دیگر از ردیف  و نصف 070610  ها از ردیف آن  وزن  نصف ،رزوه شوددیگر   و از سوي  سو جوش  مهار از یک میل  که  در صورتی. 6-2
 شود. می منظوربهاي مرتبط  و حسب مورد اضافه 070611

برآورد و منظور  090701از ردیف  070620هزینه مربوط به تهیه و جاگذاري صفحات فوالدي سرمهار مورد استفاده در ردیف  .6-3
 شود. می منظورمتر  سانتی 15مهار بیرون زده از چال، مطابق مشخصات فنی، حداکثر تا  گردد. طول میل می

 
 7الزامات گروه 

 باشد. می ASTM 416گیگاپاسکال، مطابق استاندارد  200هاي فوالدي مصرفی با مدول االستیسیته  کابل. 7-1

ها،  نگهدار بین کابل و فاصله 18و غیرمحصور 17هاي مربوط به تهیه و جاگذاري غالف پالستیکی مورد استفاده در محدوده محصور هزینه .7-2
 لحاظ شده است.  070702و  070701هاي  در ردیف

لحاظ شده است.  070705و  070704هاي  بندي در ردیف دار، پکر و چسب آب هاي مربوط به تهیه و نصب گوه، واشر زاویه هزینه. 7-3
زده از چال، مطابق  ونبیر گردد. طول کابل می تعیین 090701هاي مربوط به تهیه و جاگذاري صفحات فوالدي سرمهار، از ردیف  هزینه

 گیرد. اي تعلق نمی شود و بابت برش آن، هزینه جداگانه متر منظور می سانتی 50، حداکثر تا مشخصات فنی

گیرد، با تایید مهندس مشاور حسب مورد  هزینه اجراي مهار قربانی که به منظور شناخت و تدقیق طرح تحکیم دیواره خاکی صورت می. 7-4
هاي  گیرد. هزینه تعلق می Out Pullمهار تحت آزمون  فقط به عملیات کشش میل 070703شود. ردیف  وط محاسبه میهاي مرب از ردیف

 ها منظور شده است. مربوط به انجام آزمون اثباتی و در صورت لزوم آزمون خزش، مطابق مشخصات فنی در قیمت

هاي مربوط به انجام آزمون اثباتی و در صورت  تنیده بوده و هزینهبراي اجراي عملیات کشش مهار  070705و  070704هاي  ردیف. 7-5
 ها منظور شده است. لزوم آزمون خزش و قفل کردن مهار به دفعات الزم، مطابق مشخصات فنی در قیمت

سر کابل، پروفیله کردن ها، گیره سر کابل، پیازي کردن  نگهدار بین کابل هاي مربوط به تهیه و جاگذاري غالف پالستیکی و فاصله هزینه. 7-6
زده از سقف، مطابق  ونلحاظ شده است. طول کابل بیر 070711و  070710هاي  کابل، کشش و درپوش روي کابل و نظایر آن در ردیف

 گیرد. اي تعلق نمی شود و بابت برش آن، هزینه جداگانه متر منظور می سانتی 30حداکثر تا  مشخصات فنی،
 

 8الزامات گروه 

، باید برحسب نوع بولت یا میلگرد، نوع پوشش، قطر، طول مورد نیاز و نوع چسب مصرفی، 070802و  070801هاي  ردیف. 8-1 
 دار تعیین قیمت شود. براساس دستورالعمل اقالم ستاره

 
 9الزامات گروه 

دستورالعمل اقالم ، قطر میلگرد، نوع رزوه و جهت رزوه، براساس 19، باید برحسب نوع اتصال مکانیکی070901ردیف . 9-1
 دار تعیین قیمت شود. ستاره

 16 Rolling 
 17 Bond 
 18 Unbond 

19. Coupling  

                                                        



 با میلگرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
اتصال  - فوالد براي تسلیح بتن«با عنوان  22442به شماره ، باید حداقل الزامات استانداردهاي ملی ایران 070902ردیف . 9-2

فوالد براي «با عنوان  22486و شماره » روش آزمون و معیار پذیرش - میلگردهاي فوالدي جوشکاري شده به روش فشاري گازي
ن نماید.را تامی» روش اجرایی - تائید فن جوشکاري فشاري گازي میلگردهاي فوالدي براي تسلیح بتن - تسلیح بتن
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 با میلگرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٠١  
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 

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

 کیلوگرم ١٨۶,۵٠٠  
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 

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

 کیلوگرم ١٨١,٠٠٠  
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر 

 متر برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم.  میلی ۴٠تا  ٢٠
٠٧٠١٠٣ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٩٢  
دار به قطر  تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج

 متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم.  میلی ١٠تا 
٠٧٠٢٠١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١۶۶  
دار به قطر   تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج

 متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم.  میلی ١٨تا  ١٢
٠٧٠٢٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١۵٩  
دار به قطر  تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج

 متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی الزم.  میلی ۴٠تا  ٢٠
٠٧٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ۵۴٠,٢  
بهای مصرف میلگرد، وقتی به صورت خرپا در  اضافه
 ساخته مصرف شود.  های پیش  تیرچه

٠٧٠٣٠١ 

 کیلوگرم ١٨٧,٠٠٠  
تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار 

 ای.  به اجزای سازه
٠٧٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,۴۴٧  
تهیه و اجرای میلگرد بستر گالوانیزه در دیوارهای بنایی 

 ای.  برای مهار دیوار به اجزای سازه
٠٧٠٣٠٣ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٣٠١

با  ساخته از میلگرد  تهیه و ساخت قفس فوالدی پیش
های کروی و  کاری الزم به عنوان نگهدارنده قالب جوش

 های مجوف بتنی.  بیضوی شکل ماندگار در سقف

٠٧٠٣٠۴ 

  
 کیلوگرم ١٠,٢٠٠

های میلگرد، چنانچه عملیات پایین تراز   بها به ردیف اضافه
های زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری در   آب

 حین اجرای کار ضروری باشد. 

٠٧٠۵٠١ 

  
 کیلوگرم ٢۴۶,۵٠٠

 ۴٠مهار جوشی از میلگرد ساده تا قطر  تهیه و نصب میل
متر، با متعلقات سرمهار و جوشکاری الزم به طور  میلی

 کامل. 

٠٧٠۶١٠ 

 کیلوگرم ٢٧۴,۵٠٠  
مهار دو سر رزوه از میلگرد ساده تا قطر  تهیه و نصب میل

 متر، با متعلقات سرمهار به طور کامل.  میلی ۴٠
٠٧٠۶١١ 

 کیلوگرم ٣١۴,۵٠٠  
 ۴٠تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر 

 متر، با متعلقات الزم قبل از بتن ریزی.  میلی
٠٧٠۶١٢ 

 کیلوگرم -٢٠,٧٠٠  
، در صورت ٠٧٠۶١٢تا  ٠٧٠۶١٠های   کسربها به ردیف

 دار.   استفاده از میلگرد آج
٠٧٠۶١۵ 
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 با میلگرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۵٧,١٠٠  
، در صورت ٠٧٠۶١٢و  ٠٧٠۶١١های   بها به ردیف  اضافه

 . Ck45استفاده از فوالد کربنی 
٠٧٠۶١۶ 

  
 کیلوگرم ١٩٣,٠٠٠

دار با   مهار از میلگرد آج تهیه، مونتاژ و جاگذاری میل
 ۴٠متعلقات سرمهار جهت اجرای مهار ناتنیده تا قطر 

 متر.  میلی

٠٧٠۶٢٠ 

  
 عدد ٧٠٠,٣۵

وسیله چکش فشنگی (تپانچه) روی سطوح   کوبی به میخ
 ٣۵تا  ٢٠بتنی یا فوالدی با میخ مخصوص فوالدی به طول 

 متر.   میلی

٠٧٠۶٢۵ 

 کیلوگرم ٣۴٣,٠٠٠  
تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل بدون روکش برای اجرای 

 مهار تنیده. 
٠٧٠٧٠١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٣۵۴  
دار برای اجرای مهار   تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل روکش

 تنیده. 
٠٧٠٧٠٢ 

 عدد ۵,۵٢٠,٠٠٠  
مهار) به ازای هر   اجرای عملیات کشش مهار ناتنیده (میل

 مهار. 
٠٧٠٧٠٣ 

 عدد ٢,٧۶٠,٠٠٠  
ای به ازای هر   اجرای عملیات کشش مهار تنیده دو رشته

 مهار. 
٠٧٠٧٠۴ 

 رشته ۵۵٢,٠٠٠  
به ازای هر رشته کابل مازاد بر  ٠٧٠٧٠۴بها به ردیف  اضافه

 رشته.  ۵شود تا  دو رشته که در مهار تنیده افزوده می
٠٧٠٧٠۵ 

  
 کیلوگرم ٣٧٣,٠٠٠

های   تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل بدون روکش در سقف
گردد، به همراه   تنیده بتنی که به روش محصور اجرا می  پیش

 عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط. 

٠٧٠٧١٠ 

  
 کیلوگرم ٣۴٠,٠٠٠

های   دار در سقف  تهیه، مونتاژ و جاگذاری کابل روکش
گردد، به   تنیده بتنی که به روش غیرمحصور اجرا می  پیش

 همراه عملیات کشش و کلیه متعلقات مربوط. 

٠٧٠٧١١ 

 ٠٧٠٨٠١ کاری.   تهیه و کاشت بولت مکانیکی به همراه سوراخ عدد   

  
 عدد 

تهیه و کاشت بولت یا میلگرد با چسب مخصوص به همراه 
 کاری.   سوراخ

٠٧٠٨٠٢ 

  
 عدد 

تهیه و اجرای اتصال مکانیکی میلگردها به یکدیگر به 
 همراه رزوه کردن میلگردها. 

٠٧٠٩٠١ 

  
 عدد 

کاری ذوبی  اتصال میلگردها به یکدیگر به روش جوش
 سازی محل اتصال.   فشاری گازی به همراه آماده

٠٧٠٩٠٢ 
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  بتن درجا. هشتم  فصل
 ١۴٠١سال فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 

  
  بتن درجا. هشتم  فصل

 
 الزامات عمومی 
هر نوع  یو به طور کل در هر مترمکعب بتن مانیحداقل مقدار س مان،یمشخصه، نوع س يمانند مقاومت فشار یمشخصات بتن مصرف. 1

در  دیبا د،داشته باش ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیارائه پ يبرا مانکاریموثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتیعمل نهیکه از نظر هز یاطالعات
 درج شود.مشخصات فنی 

 . پرتلند است  مانیس  به طور عام،  مانی، منظور از س فصل  نیا  يها فیرد  در تمام. 2
 است.  یفن  مشخصات به   با توجه ،یو شکسته کوه  يا رودخانه  شکسته ، يا رودخانه  یعیطب  به صورت  فصل  نیدر ا  یمصرف  و ماسه  شن  نوع .3

به   بتن  ختنیر ، لهیمصرف به هر فاصله و با هر وس  تا محل  ساخت  از محل  بتن  ، ساخت بتن به هر روش، حمل مصالح  يبند  دانه  نهیهز. 4
  نگهداشتن  رطوبم ، آن  هیو تخل  از حمل  یناش  اتالف،  بتن  کردن  از متراکم  یناش  افت  و هر گونه  بتن  کردن مرتعش ، لهیمختلف با هر وس  اشکال 

 . است  منظور شده ها فیرد  ي، در بها مربوط  يها نهیهز ریو سا  بتن
 .گیرد تعلق نمیفصل  نیدر ا  ییبها اضافه  گونه چیه ان،ینما  بتن  ياجرا  يبرا. 5
 .گردد نمی، کسر  بتن  از حجم  يریگ کمتر باشد، در اندازه ای  مترمکعب 05/0ها  از آن  کیهر   حجم  ، که در بتن  شده  هیتعب  يها حفره  حجم. 6
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 7
 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه 1
 تهیه و اجراي بتن سبک 2
اي کردن بتن، مضرس کردن بتن و مالت  ریزي، لیسه هاي بتن بها به ردیف اضافه 3

 مقاوم در برابر سایش

 مصرف سیمان اضافی 4

 تهیه و اجراي گروت 5
 عملیات تزریق در طول مهار 6
 بتن پاششی روي جداره خاکی 7
 مواد افزودنی به بتن 8

 
 

 1الزامات گروه 
 بیمهندس مشاور و تصو شنهادیکه با پ یشود. در صورت  تعیینمشخصه بتن  يمقاومت فشار يبر مبنا دیبتن مسلح با يو اجرا هیته نهیهز. 1-1

 اریبر اساس مقاومت متناظر با ع یبتن يکارها فیرد بهايباشد،   یمصرف مانیس اریبرآورد، مالك پرداخت، بر اساس ع هیکارفرما در مرحله ته
 گردد. تیبها رعا دستورالعمل کاربرد فهرست 3-2مفاد بند  دیحالت با نی. در اشود یمحاسبه م ریز یقیاز رابطه تطب ،یرفمص مانیس

9
10

−=
wfc 

 fcپرداخت) بر حسب مگاپاسکال ( يمشخصه بتن (مبنا ي:  مقاومت فشارMPa.( 
 wدر مترمکعب بتن. لوگرمیبر حسب ک مانیس اری: ع 
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  بتن درجا. هشتم  فصل
 ١۴٠١سال فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه 

  
 .باشد یقابل استناد نم ره،یطرح اختالط و غ هیته ریموارد نظ ریبند بوده و در سا نیموضوع ا يشده صرفاً برا ادی رابطه

 شیدر بتن، جهت افزا یمشخصه بتن باشد، بابت مصرف مواد افزودن يمقاومت فشار، بتن يو اجرا هیته بهاي تعیینچنانچه مالك . 1-2
 .گردد اي منظور نمی اضافه هزینه گونه چیه ،يمقاومت فشار

در روش پرداخت براساس  1-1بند  یقیمتناظر محاسبه شده از رابطه تطب يمقاومت فشار ایمشخصه بتن  يکه مقاومت فشار یصورت در. 1-3
 .شود یمحاسبه م یخط یابی انیواحد آن، به صورت م يباشد، بها یمشخصه متوال يدو مقاومت فشار نیب ،یمصرف مانیس اریع
 یمشخصات فناستاندارد مندرج در  يا استوانه يا فصل، مقاومت مشخصه نمونه نیا يها فیمشخصه در رد يمنظور از مقاومت فشار. 1-4

 اریعاست م یهی. بدگردد یموجب پرداخت اضافه نم ییاجرا اتیعمل نیمشخصه در ح يها از مقاومت شتریب يها است و حصول به مقاومت
شده، اقدام خواهد  ادیورت عدم حصول به مقاومت مشخصه مورد نظر بر اساس ضوابط بوده و در ص رانیبتن ا نامه نییبتن، براساس آ رشیپذ

 شد.
با مقاومت باال  يها بتن یمگاپاسکال الزم است، مشخصات فن 40از  شیمشخصه ب يبا مقاومت فشار يها بتن يساخت و اجرا يبرا. 1-5
 .شود یم تعییندار  بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره ها نوع بتن نیا هايب شود. در مشخصات فنی درج و  هیته
 

 2الزامات گروه 
با عنوان  18417به شماره  رانیا یحداقل الزامات استاندارد مل دی، با080204 فیموضوع رد یبتن سبک سلول دیتول يزا برا عامل کف. 2-1
 .دینما نیرا تام »ها یژگیو -بتن سلولی با استفاده از کف آماده دیعامل کف زا براي تول«
 

 3الزامات گروه 
 .شود یم 080302 يبها ها و پاگردها، مشمول اضافه پله  يزیر بتن. 3-1
با  080302یا  080301هاي  درصد نسبت به افق، حسب مورد، بهاي ردیف 20ریزي تیر، شناژ و سقف با شیب بیش از  در صورت بتن. 3-2

 گیرد.  اي صورت نمی گونه پرداخت جداگانه دار، هیچ ریزي ستون و دیوار شیب شود. بابت بتن منظور می 50/1اعمال ضریب 

 ضخامت سازي بتنی به بابت کفگردد و  منظور می 080304بهاي  متر یا کمتر، اضافه سانتی 15ابر سازي بتنی به ضخامت بر بابت کف . 3-3
 .ردیگ یمن گونه اضافه پرداختی صورت هیچ، متر یسانت 15از  بیش

 . شده باشد ینیب شیپ یدر مشخصات فن دی، با080308  فیرد  يلزوم اجرا. 3-4
 .ردیگ یبلوك تعلق نم  رچهیت يها به سقف 080311و  080310، 080304، 080302، 080301 يها فیرد يبها  اضافه. 3-5
در مترمکعب  لوگرمیک 180از  شیدر آن حجم، ب یمصرف لگردیکه م ردیگ یفقط به آن حجم از بتن تعلق م 080311  فیرد يبها  اضافه. 3-6

 .ردیگ یدر مترمکعب باشد، تعلق نم لوگرمیک 180کمتر از  لگردیاز بتن که مصرف م ییها باشد و به بخش
 شود. دیقمشخصات فنی در  دی، با080313و  080312 يها فیمصالح رد یمشخصات فن. 3-7
درز  جادیلزوم ا ی،، مطابق مشخصات فن080313و  080312 يها فیکننده بتن، موضوع رد مالت سخت يکه پس از اجرا یدر صورت. 3-8

 .شود یم منظور 080316 فیآن از رد يشده باشد، بها دیقدر سطح مالت (پس از سخت شدن مالت) 
 

 4الزامات گروه 
 مانیبابت مصرف س ییبها اضافه گونه چیمشخصه بتن باشد، ه يمقاومت فشار يبتن بر مبنا يو اجرا هیته نهیچنانچه روش پرداخت هز. 4-1

 .باشد یآن قابل پرداخت نم ریو نظا یشده در مشخصات فن دیق مانیحداقل مقدار س تیجهت حصول مقاومت مشخصه طرح، رعا یاضاف
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 6الزامات گروه 

است که  یبه دفعات الزم مطابق مشخصات فن قیتزر اتیعمل يمصالح و اجرا هیمربوط به ته 080602و  080601شماره  يها فیرد. 6-1
 هیته 5/0حداکثر  مانیآب به س یبا نسبت وزن قیتزر اتیعمل مانیمهندس مشاور برسد. دوغاب س دییبه تا دیشده با قیدوغاب تزر زانیم

 لحاظ شده ها فیرد يبه تعداد و طول الزم در بها قیتزر يها مصالح الزم اعم از لوله هیاتمسفر باشد. کل 3 زانیمحداقل به  قیشده و فشار تزر
 است. 

 دییبا تا رد،یگ یصورت م وارهید میطرح تحک قیو تدقکه به منظور شناخت  یمهارقربان قیتزر اتیعمل يمصالح و اجرا هیته نهیهز. 6-2
 .شود منظور میمربوط  يها فیمهندس مشاور حسب مورد از رد

 
 7الزامات گروه 

 یمواد افزودن ،یپاشش  بتن يمصالح و اجرا هیسطوح، ته يکار زی، شامل رگالژ و تم080702و  080701 يها فیواحد رد يبها. 7-1
 یپاشش بتن  اتیدرست عمل ياجرا يالزم برا يو کارها شیانجام آزما ،یشیآزما يها  جعبه هیته ،یشیآزما يها برداشت نمونه رکننده،یتندگ

 یخاک وارهیدر مقطع د یپاشش بتن  اتیعمل ير طول خط قابل اجراها د نقشه يشده از رو يریگ بر حسب مساحت اندازه، ریاست. مقاد
 محاسبه خواهد شد.

سطح  يها از قسمت کی چیدر ه دهیضخامت بتن پاش نیبنابرا باشد، یشده م دهیحداقل ضخامت بتن پاش ده،یاز ضخامت بتن پاشمنظور . 7-2
 نیو تام یسطح يها يپرکردن ناهموار يبرا یشده اضاف دهیبتن پاش نهیکمتر باشد. هز یمشخصات فن از ضخامت مندرج در دینبا ی،پاش بتن

 است. دهیمنظور گرد یپاشش  بتن فیرد يدر بها ،کارگاه طیکردن مح زیو تم یبازگشت دهیبتن پاش نهیهز نیچنو هم ازیمورد ن تحداقل ضخام
 و ارتفاع منظور شده است. هیدر سطوح با هر زاو اتیعمل ياجرا  نهیهز ،یپاشش  بتن يها فیرد يدر بها. 7-3
 مگاپاسکال است. 16حداقل برابر  دهیمشخصه بتن پاش يمقاومت فشار. 7-4
 باشد. یمطابق مشخصات فن ایاستاندارد  يبند با دانه دیبا دهیدر بتن پاش یماسه مصرف. 7-5
 

  8الزامات گروه 
 .دینما نیرا تام 2930به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد مل دیبتن با يها یافزودن. 8-1
و   به نوع  )، با توجه1الزامات گروه 2-1بند  استثنايباشد (به   يضرور  بتن  يها یاز افزودن  ، استفادهمشخصات فنی چنانچه مطابق. 8-2

 .شود یم  هیدار ته ستاره  اقالم  دستورالعمل  مربوط براساس يها فیرد از،یمورد ن  ماده  مشخصات

 
 

 

۶٣  
 

 



  درجابتن . هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۵,۴۵٨,٠٠٠  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 

 مکعب بتن. کیلوگرم سیمان در متر ١٠٠
٠٨٠١٠١ 

 مترمکعب ٧۴٧,٠٠٠,۵  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 

 مکعب بتن.  کیلوگرم سیمان در متر ١۵٠
٠٨٠١٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,٩٧۵,۵  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال.  ١٢مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠٣ 

 مترمکعب ٢٩٣,٠٠٠,۶  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال.  ١۶مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠۴ 

 مترمکعب ۶,۴٣٩,٠٠٠  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال.  ٢٠مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠۵ 

 مترمکعب ۶,۵٨٨,٠٠٠  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال.  ٢۵مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠۶ 

 مترمکعب ٧٨٠,٠٠٠,۶  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال.  ٣٠مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠٧ 

 مترمکعب ٠٠٠,٨٨۵,۶  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال.  ٣۵مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠٨ 

 مترمکعب ٧,١٠٠,٠٠٠  
تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با 

 مگاپاسکال.  ۴٠مقاومت فشاری مشخصه 
٠٨٠١٠٩ 

 مترمکعب ۵٨,٨٠٠  
، در صورتی که ٠٨٠١٠٩تا ٠٨٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 از سنگ شکسته کوهی استفاده شده باشد.
٠٨٠١١١ 

 مترمکعب ١۵٠,٠٠٠,۵  
کیلوگرم  ١۵٠تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و 

 سیمان در مترمکعب بتن. 
٠٨٠٢٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,٨,٧٠۴  
کیلوگرم  ١۵٠تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه صنعتی و 

 سیمان در مترمکعب بتن. 
٠٨٠٢٠٢ 

 مترمکعب ٣,٧٩٣,٠٠٠  
زا یا  تهیه و اجرای بتن سبک سلولی، با مواد شیمیایی کف

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. ٢۵٠مشابه آن، با 
٠٨٠٢٠۴ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٩٢۵

ها، دیوارها، شناژها، تیرها و  ریزی ستون بها برای بتن اضافه
(غیر از   واحدهای بنایی  بتنی  های همچنین کالف

 ریزی شوند.  )، که جدا از سقف بتن فونداسیون

٠٨٠٣٠١ 

 مترمکعب ۶۵٣,٠٠٠  
ها، دیوارها، شناژها  ها، ستون ریزی سقف بها برای بتن اضافه

 ریزی شوند.  و تیرهایی که همراه سقف بتن
٠٨٠٣٠٢ 

 مترمکعب ١١۵,۵٠٠  
ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر  های بتن بها به ردیف اضافه

 متر یا کمتر باشد.  سانتی ١۵
٠٨٠٣٠۴ 
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  درجابتن . هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ١٠۶,۵٠٠  
بندی به منظور هدایت آب (حجم کل  بها برای کرم اضافه

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

  
 مترمکعب ۴۴۶,۵٠٠

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

 باشد. 

٠٨٠٣٠٧ 

 ٠٨٠٣٠٨ ای کردن سطح بتن تازه ریخته شده به هر روش.  لیسه مترمربع ۵٠٠,٢٠٨  

 مترمربع ۵٠٠,١٢٠  
راه کردن سطح بتن تازه  مضرس کردن، آجدار کردن یا راه

 ها و موارد مشابه.  ریخته شده در رامپ
٠٨٠٣٠٩ 

 مترمکعب ۵۴,۵٠٠  
ریزی، در صورت مصرف بتن  های بتن بها به ردیف اضافه

 در بتن مسلح. 
٠٨٠٣١٠ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٣۶

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

 مترمکعب بتن باشد. 

٠٨٠٣١١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١,٠٨۴

تهیه مصالح و اجرای مالت به رنگ خاکستری و به 
سازی بتن برای  متر، به منظور سخت ضخامت یک سانتی

 افزایش مقاومت در مقابل سایش، روی بتن کف. 

٠٨٠٣١٢ 

  
 مترمربع ١,٩۵٧,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای مالت به رنگ خاکستری و به 
سازی بتن برای  متر، به منظور سخت ضخامت دو سانتی

 افزایش مقاومت در مقابل سایش، روی بتن کف. 

٠٨٠٣١٣ 

 مترمربع ١٠٢,٠٠٠  
ها با دقت پرداخت یک  ریزی پی بها برای بتن اضافه
 و یا دقت بیشتر.  )١ mm/mمتر بر متر ( میلی

٠٨٠٣١۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٨٩

، در صورتی که ٠٨٠٣١٣و  ٠٨٠٣١٢های  بها به ردیف اضافه
رنگ مالت، به جز رنگ خاکستری باشد، به ازای هر یک 

 متر ضخامت مالت.  سانتی

٠٨٠٣١۵ 

 مترطول ٨٩,٨٠٠  
های  ایجاد شیار به هر ابعاد، در مالت موضوع ردیف

 ، به وسیله کاتر. ٠٨٠٣١٣و  ٠٨٠٣١٢
٠٨٠٣١۶ 

 کیلوگرم ۶,۵۴٠  
بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج  اضافه

 های مربوط.  شده در ردیف
٠٨٠۴٠١ 

 دسیمتر مکعب ١٣٧,٠٠٠  
پلیت و  تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس

 های الزم.  محل
٠٨٠۵٠١ 

 دسیمتر مکعب ١,٢٢٢,٠٠٠  
پلیت و  تهیه و اجرای گروت اپوکسی برای زیر بیس

 های الزم.  محل
٠٨٠۵٠٢ 
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  درجابتن . هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ١,١١٠,٠٠٠  
لیتر دوغاب در  ٣٠تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق تا 

 متر طول مهار. 
٠٨٠۶٠١ 

 مترطول ۶٠٠,٣٣  
لیتر  ٣٠بابت تزریق بیش از  ٠٨٠۶٠١بها به ردیف  اضافه

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

  
 مترمربع ۵٠٠,١۶٩

 ۴٠٠تهیه و اجرای بتن پاششی به روش خشک با عیار 
های خاکی، به   کیلوگرم سیمان در مترمکعب روی دیواره

 متر ضخامت.  ازای هر سانتی

٠٨٠٧٠١ 

  
 مترمربع ١٧۶,۵٠٠

کیلوگرم  ۴٠٠تهیه و اجرای بتن پاششی به روش تر با عیار 
های خاکی، به ازای هر   سیمان در مترمکعب روی دیواره

 متر ضخامت.  سانتی

٠٨٠٧٠٢ 

 کیلوگرم ١١۵,۵٠٠  
بندی و ارتقای  تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب

 مشخصات پایایی بتن. 
٠٨٠٨٠١ 
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  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل

 
 الزامات عمومی 
است، مگر اینکه استفاده از سایر فوالدها به ) HR235یا  St37  )  S235J0 ، S235JRفوالد منظور شده در این فصل، فوالد نرم معمولی مانند. 1

 صراحت ذکر شده باشد.

با تأیید   قطعات اسکلت فوالدي در این فصل به صورت ساخته شده در کارخانه ساخت اسکلت فوالدي در نظر گرفته شده است. چنانچه. 2
  این فصل  هاي درصد از بهاي ردیف 3شود،   اختهفوالدي در محل کارگاه س  اسکلت  مقرر شود قطعات  مهندس مشاور و تصویب کارفرما،

 شود. کسر می
درصد بهاي  80اند،  . بابت قطعاتی که در کارخانه ساخت اسکلت فوالدي ساخته شده و به محل کارگاه حمل شده ولی نصب نشده2-1

 شود. هاي مربوط با تایید مهندس مشاور منظور می ردیف
 کارفرما برسد. ور و تصویبقبل از اجرا به تأیید مهندس مشا . کارخانه ساخت اسکلت فوالدي باید2-2

جوش، پیچ و مهره، نوع جوش و به طور کلی هر نوع اطالعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی  مشخصات فوالد مصرفی، الکترود، سیم .3
 شد، باید در مشخصات فنی درج شود.موثر بوده و الزم است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت، نسبت به آن آگاهی داشته با

و دستورکارها  نقشهگیرد، وزن کار، طبق ابعاد درج شده در  ها براساس وزن کار صورت می هایی که پرداخت بهاي واحد آن در مورد ردیف. 4
 گردد.  هاي کارخانه تولیدکننده محاسبه و منظور می هاي استاندارد یا جدول به مأخذ جدول

هاي ذکر شده، با وزن واحد توزین شده در محل، مالك پرداخت،  هاي مصرفی در کار مطابق جدول ن واحد پروفیلدر صورت اختالف وز
هاي کارخانه تولیدکننده با لحاظ نمودن حداکثر  باشد، به شرطی که از وزن واحد محاسبه شده تئوري مطابق جدول وزن واحد توزین شده می

 رواداري، بیشتر نباشد.
شود، وزن قطعات بدون    کاري انجام زنی یا سوراخ عملیات پخ ،ها، مطابق مشخصات فنی والدي که در فرآیند اجرا روي آندر قطعات ف .5

 شود. کسر پخ یا سوراخ، در نظر گرفته می

واحد هر   زو بهاي، ج و مانند آن  زدن ، سنگ کاري ، جوش کاري کاري، برش سازي براي جوش هاي آماده هزینه  فصل،  این  هاي ردیف  در. 6
  و از این  لحاظ شده  واحد مربوط  جوش در بهاي انواع الکترود و سیم  و مصرف  به تهیه  مربوط  هاي ، هزینه . همچنین است  منظور شده  ردیف
 گیرد. تعلق نمی  وزن  بها یا اضافه  ، اضافه بابت

 مشخصات فنی شود که در استاندارد کارخانه به یکدیگر، در صورتی پرداخت میتر از طول شاخه  هاي کوتاه وزن مصالح اتصال پروفیل. 7
گونه پرداختی صورت  کاري الزم، هیچ بینی شده باشد، در غیر این صورت بابت وزن مصالح مربوط با جوش ورد تایید مهندس مشاور پیشم

 گیرد. نمی

  هاي ها در ردیف آن  ولی از اتصال  شده  بینی پیش  جداگانه  ، ردیف هر یک واحد  بهاي  براي  دو عضو اسکلت فوالدي که  در مورد اتصال. 8
 باشد:  نشده  ، یادي مربوط

تا  090801  هاي ردیف  حسب مورد از  آن  و بهاي  شده  محاسبه  ، جداگانه جوش  شود، طول  انجام  جوش  به وسیله  اتصال  چنانچه .8-1
 شود. منظور می 090805

منظور  091003تا  091001  هاي شود، بهاي آن حسب مورد از ردیف  معمولی یا پرمقاومت انجام  ومهره  پیچ  به وسیله  اتصال  چنانچه .8-2
 شود. می

هاي مربوط،  ها در ردیف بینی شده و اتصال آن در مورد اتصال دو عضو اسکلت فوالدي که براي بهاي واحد هر یک، ردیف جداگانه پیش. 9
،  و مهره  پیچ  بینی شده باشد، در صورتی که به جاي جوش از پیچ و مهره معمولی یا پرمقاومت استفاده شود، وزن کاري پیش به وسیله جوش

 شود. منظور می 091003تا  091001   هاي و بهاي آن حسب مورد از ردیف  شده  محاسبه  جداگانه
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هایی است که به صورت سراسري یا موضعی، جهت  هاي این فصل، ورق هاي افقی یا مایل در ردیف هاي تقویتی و بست منظور از ورق. 10

شود. همچنین منظور از اتصاالت مربوط، قطعاتی از ورق، نبشی و  تقویت قطعه فوالدي مرکب، متشکل از یک یا چند پروفیل، به کار برده می
گیرد. روش پرداخت این  ستون) مورد استفاده قرار میهاي فوالدي به یکدیگر (مانند تیر به  مانند آن است که جهت اتصال اعضاي اسکلت

 اتصاالت در الزامات عمومی هر گروه تعیین شده است.

گیرد و امکان کندن آن وجود  بابت قطعات مهاري یا کمکی که در هنگام ساخت یا نصب قطعات اسکلت فوالدي مورد استفاده قرار می .11
 70ه دلیل عدم دسترسی و تایید مهندس مشاور، امکان کندن این قطعات وجود نداشته باشد، شود و در صورتی که ب دارد، بهایی منظور نمی

 شود. منظور می 090106درصد بهاي ردیف 

 سازه فضاکار. 12

سازمان برنامه و بودجه  400هاي فضاکار در این فصل مطابق نشریه شماره  هاي سازه به طور کلی تعاریف و مفاهیم مربوط به ردیف. 12-1
 است. » هاي فضاکار نامه سازه آیین«شور با عنوان ک

تواند به  باشد. اجزاي سازه فضاکار می ساخته می اي پیش هاي فضاکار شبکه هاي این فصل، سازه منظور از سازه فضاکار در ردیف. 12-2
هاي سازه فضاکار  شود. پیونده برداري تولید  برادهگري، فورجینگ سرد یا گرم، نورد سرد یا گرم و یا  کاري، ریخته هاي آهنگري، کوبن روش

ها،  هاي سرلوله اي است. همچنین قطعات انتهاي سر اعضا، شامل مخروط اي، شکافی و پوسته سان، نیامی، صفحه هاي گوي شامل پیونده
 باشد. ها و مانند آن می غالف

اي، باید براساس دستورالعمل  شبکه کار غیر هاي فضا د و همچنین سازهشون گري تهیه می هاي مربوط به قطعاتی که به روش ریخته . ردیف12-3
 دار تهیه شوند. اقالم ستاره

هاي کنترل کیفیت، مراحل بافت و نصب و به طور کلی هر نوع  نوع سازه فضاکار، نوع اتصال، روش تولید قطعات، نحوه اجرا، روش. 12-4
وده و الزم است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در اطالعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر ب

 درج شود. مشخصات فنی

محاسبه و منظور خواهد شد. الزم به توضیح  090805تا  090801هاي  کار براساس ردیف کاري اتصاالت در سازه فضا هزینه جوش. 12-5
 گیرد. اي تعلق نمی و قطعه یک پروفیل مربوط به یک عضو، هزینهکاري اتصال میانی د است که براي جوش

) بین سازه فضاکار و سازه زیر آن، ردیف مربوط، باید براساس Bearingsگاهی ( در صورت نیاز به تهیه و نصب قطعات تکیه. 12-6
 دار تهیه شود. دستورالعمل اقالم ستاره

آمیزي از فصل بیست و پنجم منظور  آمیزي بوده و هزینه رنگ در نظر گرفتن رنگ هاي تعیین شده براي سازه فضاکار بدون قیمت. 12-7
 دار تهیه شود. اي روي اعضاي سازه فضاکار، باید براساس دستورالعمل اقالم ستاره آمیزي کوره هاي مربوط به رنگ شود. ردیف می
یا  S355J0 ،S355JR   معادل، DIN ENگذاري فوالد در استاندارد  ، مطابق نام091608و  091113هاي  درج شده در ردیف St52. فوالد 12-8

HR355 باشد. می 
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است. هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه به منظور سهولت دسترسی به ردیف. 13
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 گروه شرح مختصر شماره گروه

 ستون فوالدي 1
 فوالدي تیر 2

 خرپاي فوالدي 3

 قاب و بادبند فوالدي 4

 برج فوالدي آب 5
 هاي فوالدي بهاي مربوط به سازه اضافه 6
 قطعات اتصالی 7
 کاري جوش 8
 پیچ و مهره 10
 اجزاي سازه فضاکار 11
 واحدهاي سازه فضاکار 16
 هاي سازه فضاکار بافت و نصب شبکه 28

 
 1الزامات گروه 

 زیر خواهد بود:  کارهاي  ، شامل ستون  ، ساخت و نصب تهیه به   مربوط  هاي . بهاي ردیف1-1

 . عضو اصلی  ونصب  کاري ، جوش ، بریدن . تهیه1-1-1
 . اصلی  مقطع عضوهاي یا تغییر  ، تقویت ، به منظور اتصال الزم  هاي ها وتسمه ورق  و نصب  ، ساییدن کاري ، جوش ، بریدن تهیه. 1-1-2
 . و ساییدن  مربوط  هاي کاري ، جوش و ستون  ستون  کف  بین  واسطه  و اتصاالت  ستون  کف  و نصب  کردن ، سوراخ ، برش تهیه. 1-1-3
و   جوش  ها با کمک آن  کردن  با متصل  ها با تیرهاي اصلی یا خرپاها، همراه ستون  بین  واسطه  اتصاالت  کاري و جوش  ، برشکاري . تهیه1-1-4

 شود. . از این رو تمام اجزاي اتصال تیرهاي اصلی یا خرپاها به ستون اعم از نوع ساده یا صلب، مشمول این بند می ساییدن

 هاي پیوستگی و مضاعف در ستون. و نصب ورق  ، ساییدن کاري ، جوش ، بریدن . تهیه1-1-5

 گردد. تعیین می 070616و  070615، 070612هاي   )، حسب مورد از ردیف (بولت  پیو   ستون  کف  بین  واسطه  . بهاي اتصاالت1-2

 شود. می 090104هاي افقی یا مایل، مشمول ردیف  هاي با فاصله (اصطالحاً پاباز) با بست ، ساخت و نصب ستون . تهیه1-3

 شود. ، حسب مورد، از ردیف ستون مربوط، منظور می، ساخت و نصب کلید برشی از تیرآهن، ناودانی، نبشی، ورق و مانند آن . تهیه1-4
 

 2الزامات گروه 
  در جاي  گاه تکیه  در محل  کاري جوش  شوند و بدون  نیاز به یکدیگر متصل  شده، در صورت  بریده  پروفیل  که  است  ساده آن . منظور از تیر2-1

 . درگاه  شوند، مانند نعل  خود نصب
کاري متصل گردد، بهاي آن  گاه با جوش تهیه و نصب نعل درگاه، از تیرآهن یا ناودانی استفاده شود که در محل تکیهدر صورتی که براي . 2-2

 شود. منظور می 090233تا  090230هاي  حسب مورد، از ردیف

هاي  ت این تیرها، از ردیفشوند، اتصاال ، تیرهایی هستند که به ستون متصل می090234تا  090230هاي  منظور از تیر اصلی در ردیف. 2-3
سر دیگر به تیر متصل شود، اتصاالت آن قسمت   سر تیر اصلی به ستون و یک  شود. در صورتی که یک تهیه و نصب ستون مربوط منظور می

 شود. منظور می 090229 شود، از ردیف  که به صورت تودلی به تیر دیگر متصل می
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شوند  بین قطعات تیرهایی که مطابق مشخصات فنی، در چند قطعه ساخته و به هم متصل میهاي واسطه  بهاي تهیه، برش و نصب ورق. 2-4

 شود. (مانند اتصاالت فلنجی)، حسب مورد، از ردیف تیر مربوط محاسبه می

دیف دار به همراه زیرسازي مربوط، از ر و پوشش آن با ورق ساده یا آج 090238هاي فوالدي از ردیف  بهاي اسکلت فوالدي پل. 2-5
 گردد. تعیین می 160201

کاري و  ، ناودانی و مانند آن که به روش سرد، خمZ، عضوي است از ورق به شکل 090235پرلین ساخته شده از ورق، موضوع ردیف . 2-6
 شکل داده شده باشد. 

 
 3الزامات گروه 

 . است  آن  متوالی  گاه محور تا محور دو تکیه  خرپا در تیرهاي خرپایی، فاصله  منظور از دهانه. 3-1
بهایی به این شرح تعلق  متر باشد، اضافه 20بیش از  090310تا  090308هاي  دیفدر صورتی که دهانه تیرهاي خرپایی موضوع ر. 3-2

 5/12، متر 50تا  40درصد، براي دهانه بیش از  10متر،  40تا  30درصد، براي دهانه بیش از  5متر،  30تا  20گیرد: براي دهانه بیش از  می
 گیرد. تعلق می  متر اضافه و براي تمام دهانه 20هاي مربوط تا  درصد، به بهاي ردیف

ستون و اتصاالت  هاي مربوط به تهیه و نصب ستون خرپایی شامل اعضاي طولی و مورب، ورق تقویت یا تغییر مقطع، کف ردیف. 3-3
 ست.ستون و اتصاالت واسطه بین ستون با تیر ا واسطه بین ستون و کف

 گردد. تعیین می 090309اتصاالت واسطه بین تیرهاي خرپایی تودلی با سایر تیرها، از ردیف بهاي  .3-4

دار تعیین  ، باید براساس دستورالعمل اقالم ستاره090321و  090320هاي  هاي تهیه و اجراي سازه نگهبان فوالدي، موضوع ردیف ردیف. 3-5
 قیمت شوند.

 
 4الزامات گروه 

 . سازه  هاي ستون  محور تا محور کف  از فاصله  است  ، عبارت090401  در ردیف  ها منظور از دهانه قاب. 4-1
گیرد: براي دهانه بیش از  بهایی به این شرح تعلق می متر باشد، اضافه 30، بیش از 090401هاي موضوع ردیف  در صورتی که دهانه قاب. 4-2

تعلق   متر اضافه و براي تمام دهانه 30هاي مربوط تا  درصد، به بهاي ردیف 5/7متر،  50تا  40یش از درصد و براي دهانه ب 5متر،  40تا  30
 گیرد.  می

محاسبه و منظور  090404یا  090402هاي  اعضاي مهاري مورب (دستک)، به همراه اتصاالت مربوط، حسب مورد از ردیف. بهاي 4-3
 گردد. می

 

  5الزامات گروه 
  مربوط  هاي ، نردبان ، معابر دور آن آب  هوایی  هاي و خود منبع  منبع  هاي در پایه  شده  انجام  کارهاي  ، تمام090501  ردیف  ضوعمو  . عملیات5-1

،  ها و منبع ولهل  براي  الزم  شود، بهاي عایق می  را، شامل  فونداسیون  ها و میلگردهاي بولت  ، به استثناي منبع  تا پاي  از مخزن  آب  هاي کشی و لوله
 شود. تعیین می  جداگانه  هاي از ردیف

و اجراي پوشش با رنگ، حسب مورد از  160231و  160230هاي  هاي مربوط به گالوانیزه کردن منابع هوایی آب از ردیف . هزینه5-2
 گردد. هاي مربوط در فصل بیست و پنجم تعیین می ردیف
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  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١۴٠١رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 

  
 6الزامات گروه 

هاي تیر مربوط بعالوه  هاي تقویتی در بال و جان تیرهاي النه زنبوري براساس ردیف کاري و ساییدن ورق برشکاري، جوشتهیه،   . هزینه6-1
 شود. ، حسب مورد و براساس نحوه النه زنبوري شدن، محاسبه می090602و  090601هاي  یکی از ردیف

 
 7الزامات گروه 

به وسیله انواع بولت و مانند آن روي سطوح بتنی یا بنایی اجرا شده، از  که. بهاي تهیه، ساخت و نصب قطعات فوالدي از ورق یا پروفیل 7-1
 شود. هاي مربوط منظور می شود. بهاي تهیه و نصب انواع بولت و مانند آن، جداگانه از ردیف تعیین می 090701ردیف 

 گیرد. تعلق می 090608بهاي  ، به جاي پروفیل، از قوطی یا لوله درزدار استفاده شود، اضافه090706 . در صورتی که در ردیف7-2
 

  10الزامات گروه 
کاري، سنگ زدن، تهیه پیچ و مهره، واشر و بستن آن در  کاري، برش سازي، سوراخ هاي آماده ، هزینه091003تا  091001هاي  . در ردیف10-1

 ت.بهاي واحد منظور شده اس

هاي  در ردیف  منظور شده  و مهره  و پیچ 6/5یا  6/4هاي  و مهره معمولی، مانند رده  ، پیچ091001در ردیف   منظور شده  و مهره  . پیچ10-2
و  ISOهاي مقاومتی متناظر در استانداردهاي ملی ایران،  . رده است 9/10یا  8/8هاي  ، پیچ و مهره پر مقاومت، مانند رده091003و  091002

 گردد. ها منظور می المللی، حسب مورد، از همین ردیف سایر استانداردهاي معتبر بین

تعیین  091002یا  091001هاي  شود، حسب مورد، از ردیف هایی که به شکل استاندارد در سازه فضاکار استفاده می . بهاي پیچ و مهره10-3
شود،  کار استفاده می هاي فضا هاي به شکل خاص غیر استاندارد که در سازه مهره، فقط به پیچ و 091004بهاي موضوع ردیف  شوند و اضافه می

 گیرد.  تعلق می

 1000تا  600هایی است حاوي روي، آلومینیوم و مواد دیگر که داراي مقاومت  ، پوشش091012اي در ردیف  هاي ورقه . منظور از پوشش10-4
 باشند. ساعت در آزمایش پاشش نمک می

 
  11الزامات گروه 

 شود. ، وزن قطعه بدون کسر سوراخ، در نظر گرفته می091105و  091104، 091101هاي  . در تعیین وزن قطعات ردیف11-1
 9کاري و قالویزکاري تا  تراشی)، به همراه سوراخ ، شامل عملیات پیرایش سطح (مانند کره091110ها در ردیف  کاري پیونده . ماشین11-2

 درجه است. 90درجه و  45هاي  اویهسوراخ، با ز

کاري و قالویزکاري  تراشی)، به همراه سوراخ ، شامل عملیات پیرایش سطح (مانند کره091111ها در ردیف  کاري خاص پیونده . ماشین11-3
 درجه است. 90یا 45هاي سوراخ به جز  سوراخ، یا زاویه 9بیش از 

 .است يزکاریو قالو يکار سوراخ ،يساز برش، لبه شامل عملیات ،091112 فیر ردسر اعضا د يقطعات انتها يرو يکار نیماش. 11-4
 گیرد. ، براي یک قطعه، به طور توام تعلق نمی091111و  091110هاي  بهاي ردیف . اضافه11-5
 

  16الزامات گروه 
باشد که با نظم مناسبی در شبکه تکرار  فضاکار می، یک یا چند عضو از شبکه سازه 091601. منظور از واحدهاي سازه فضاکار در ردیف 16-1

هاي مربوط، منظور گردیده  هاي مصرفی بوده و هزینه مونتاژ قطعات الحاقی در ردیف می شوند. در این ردیف، مالك تعیین وزن، فقط پروفیل
 است.
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هاي مربوط  ها، از ردیف سراسري بین پروفیل. چنانچه اعضاي سازه فضاکار، از ترکیب چند پروفیل در مقطع ساخته شوند، بهاي جوش 16-2

 گیرد. تعلق نمی 091609بهاي  متر شود، اضافه میلی 7گردد. در صورتی که به دلیل ترکیب چند پروفیل، ضخامت جدار عضو بیش از  تعیین می

 گیرد. ، براي یک عضو، به طور توام تعلق نمی091611و  091610هاي  بهاي ردیف . اضافه16-3
 

  28الزامات گروه 
، منظور 092804تا  092801هاي  ها و اتصاالت مخصوص مربوط، در ردیف . هزینه بافت، نصب و قرارگیري سازه فضاکار روي ستون28-1

 گیرد. اي بابت صعوبت یا شرایط ویژه تعلق نمی شده است و هزینه جداگانه

هاي ویژه و تجهیزات  بینی متر (بدون ستون میانی) که مستلزم پیش 70کار با دهانه آزاد بیش از  هاي فضا . بهاي بافت و نصب سازه28-2
آالت الزم،  دار تعیین شود. در این حالت مهندس مشاور موظف است تجهیزات و ماشین ستارهباشد، باید براساس دستورالعمل اقالم  خاص 

درج نماید. ها را به همراه مراحل اجرایی و نصب به صورت مصور، در مشخصات فنی نظیر باالبرهاي هیدرولیکی با ظرفیت دقیق آن

 
 

 

٧٢  
 

 



  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٩٠١٠١ تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن.    کیلوگرم ٢٠٩,٠٠٠  

 کیلوگرم ٢١٧,٠٠٠  
تهیه، ساخت و نصب ستون از یک تیرآهن به همراه  

 های تقویتی.    ورق
٠٩٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٢١۶

تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی 
یا نبشی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر 

 متصل شوند. 

٠٩٠١٠٣ 

  
 کیلوگرم ٢٣٩,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی 
های افقی یا  های تقویتی و بست یا نبشی به همراه ورق

 مایل. 

٠٩٠١٠۴ 

 کیلوگرم ٢٧۴,۵٠٠  
 Hتهیه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش، 

 های دیگر.  و شکل
٠٩٠١٠۶ 

 کیلوگرم ١٧٧,٠٠٠  
تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک 

 تیرآهن یا ناودانی. 
٠٩٠٢٢٠ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٠٣  
تهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از یک 

 های تقویتی.  تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورق
٠٩٠٢٢١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١٨٢

تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو 
یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش 

 مستقیما به یکدیگر متصل شوند. 

٠٩٠٢٢٢ 

  
 کیلوگرم ٢٠٠,٠٠٠

تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو 
های تقویتی  یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی، به همراه ورق

 های افقی یا مایل.  و بست

٠٩٠٢٢٣ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٢٧  
تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودانی، به همراه 

 اتصاالت مربوط. 
٠٩٠٢٢۴ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٩٩  
تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیرآهن 

 یا ناودانی، به همراه اتصاالت مربوط. 
٠٩٠٢٢۵ 

 کیلوگرم ٢٢۶,۵٠٠  
تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی، از یک تیرآهن 

 های تقویتی و اتصاالت مربوط.  یا ناودانی، به همراه ورق
٠٩٠٢٢۶ 

  
 کیلوگرم ٢٠٨,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند 
تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما 

 به یکدیگر متصل شوند، به همراه اتصاالت مربوط. 

٠٩٠٢٢٧ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٢٩

تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی از دو یا چند 
های  های تقویتی و بست تیرآهن یا ناودانی به همراه ورق
 افقی یا مایل و اتصاالت مربوط. 

٠٩٠٢٢٨ 
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  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٢٧١,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب تیر به صورت تودلی با تیر ساخته 
شده از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه 

 اتصاالت مربوط. 

٠٩٠٢٢٩ 

 ٠٩٠٢٣٠ تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی.  کیلوگرم ١٩٧,٠٠٠  

 کیلوگرم ٠٠٠,٢٢۶  
تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی با 

 های تقویتی.  ورق
٠٩٠٢٣١ 

  
 کیلوگرم ٢٠۴,۵٠٠

تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیرآهن یا 
ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر 

 متصل شوند. 

٠٩٠٢٣٢ 

  
 کیلوگرم ٢٢٣,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی، از دو یا چند تیرآهن یا 
های افقی یا  های تقویتی و بست ناودانی به همراه ورق

 مایل. 

٠٩٠٢٣٣ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٢۶۶

تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیرآهن یا 
های  های تقویتی و ورق اشکال دیگر به همراه ورق

 کننده.  سخت

٠٩٠٢٣۴ 

 کیلوگرم ٢۵۵,۵٠٠  
دار اسکلت  تهیه و نصب پرلین از ورق روی سطوح شیب

 فوالدی یا خرپا به همراه اتصاالت مربوط.
٠٩٠٢٣۵ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٩٩  
تهیه و نصب پرلین از تیرآهن یا ناودانی روی سطوح 

 دار اسکلت فوالدی یا خرپا به همراه اتصاالت مربوط.  شیب
٠٩٠٢٣۶ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٢٢۴

تهیه، ساخت و نصب تیرچه خرپایی (تیرچه فوالدی با 
جان باز) از نبشی، سپری، ورق و میلگرد به همراه اتصاالت 

 مربوط. 

٠٩٠٢٣٧ 

  
 کیلوگرم ٢٠٣,٠٠٠

های فوالدی روی آبروها و  تهیه، ساخت و نصب انواع پل
ها از ناودانی، تیرآهن، ورق، میلگرد و مانند آن به  کانال

 همراه اتصاالت مربوط. 

٠٩٠٢٣٨ 

  
 کیلوگرم ٢٢٣,٠٠٠

های خرپایی به اشکال مختلف  تهیه، ساخت و نصب ستون
از تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای 

 خرپا بدون استفاده از ورق. 

٠٩٠٣٠۵ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢۴٢

های خرپایی به اشکال مختلف  تهیه، ساخت و نصب ستون
از تیرآهن، ناودانی، نبشی و مانند آن، با اتصال اعضای 

 خرپا با استفاده از ورق. 

٠٩٠٣٠۶ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢۶٣  
های خرپایی به اشکال مختلف  تهیه، ساخت و نصب ستون

 از ورق. 
٠٩٠٣٠٧ 
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  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ٠٠٠,٢٢۴

تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از 
تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای 

 ٢٠خرپا به یکدیگر بدون استفاده از ورق، برای دهانه تا 
 متر در هر ارتفاع. 

٠٩٠٣٠٨ 

  

 کیلوگرم ٢۴٢,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از 
تیرآهن، ناودانی، نبشی، سپری و مانند آن با اتصال اعضای 

متر در  ٢٠خرپا به یکدیگر با استفاده از ورق، برای دهانه تا 
 هر ارتفاع. 

٠٩٠٣٠٩ 

 کیلوگرم ٢۶٠,٠٠٠  
تهیه، ساخت و نصب تیرهای خرپایی به اشکال مختلف از 

 متر در هر ارتفاع.  ٢٠ورق، برای دهانه تا 
٠٩٠٣١٠ 

  
 کیلوگرم 

تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فوالدی از تیرآهن، 
ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از 

 سازه نگهبان که الزاماً در کار باقی بماند. 

٠٩٠٣٢٠ 

  
 کیلوگرم 

تهیه، ساخت و اجرای سازه نگهبان فوالدی از تیرآهن، 
ناودانی، نبشی، سپری، ورق و مانند آن، برای آن قسمت از 

 ماند.  سازه نگهبان که در کار باقی نمی

٠٩٠٣٢١ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٨٢

ها  های فوالدی که جان و بال آن ب تهیه، ساخت و نصب قا
اند (با جان متغیر)، به همراه  از ورق بریده و ساخته شده

های تقویتی و اتصاالت مربوط  ها، انواع ورق ستون کف
 متر.  ٣٠برای دهانه تا 

٠٩٠۴٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٣١

تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از یک یا چند پروفیل 
از نبشی، تیرآهن، ناودانی، سپری و مانند آن با تمام قطعات 

 اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر. 

٠٩٠۴٠٢ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٢۶۵  
بند از ورق با تمام قطعات اتصال  تهیه، ساخت و نصب باد

 به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر. 
٠٩٠۴٠۴ 

 ٠٩٠۵٠١ های فوالدی مرتفع آب.  تهیه، ساخت و نصب برج کیلوگرم ٠٠٠,٣٣۵  

  
 کیلوگرم ٣٢,٩٠٠

های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان  بها به ردیف اضافه
تیرآهن به روش النه زنبوری بدون استفاده از ورق برای 

 های تقویتی الزم.  افزایش ارتفاع جان، با ورق

٠٩٠۶٠١ 

  
 کیلوگرم ۴٠٠,۴٣

های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان  بها به ردیف اضافه
تیرآهن به روش النه زنبوری با استفاده از ورق برای 

 های تقویتی الزم.  افزایش ارتفاع جان، با ورق

٠٩٠۶٠٢ 
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  سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٨

های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان  بها به ردیف اضافه
تیرآهن با برش به خط مستقیم در جان تیرآهن، بدون 

 استفاده از ورق برای تغییر ارتفاع جان تیرآهن. 

٠٩٠۶٠٣ 

  
 کیلوگرم ۴٢,١٠٠

های تیر در صورت تغییر ارتفاع جان  بها به ردیف اضافه
تیرآهن با برش مستقیم در جان تیرآهن، با استفاده از ورق 

 برای افزایش ارتفاع جان تیرآهن. 

٠٩٠۶٠۴ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٧٩  
بها در صورت مصرف تیرآهن بال پهن، به جای  اضافه

 تیرآهن معمولی. 
٠٩٠۶٠۵ 

  
 کیلوگرم ١۴۴,۵٠٠

بها در صورت خم کردن تیرآهن، ناودانی و سایر  اضافه
های  های فوالدی برای تیرهای قوسی شکل، پله پروفیل

 مدور و مانند آن (فقط برای قسمت قوسی شکل). 

٠٩٠۶٠۶ 

  
 کیلوگرم 

برای تیرهای  ٠٩٠٢٣۴و  ٠٩٠٢٢٩های  بها به ردیف اضافه
قوسی شکل با برش خط منحنی در بال یا جان تیر (فقط 

 برای قسمت قوسی شکل). 

٠٩٠۶٠٧ 

  
 کیلوگرم ٨١,٠٠٠

های تهیه و نصب ستون، تیر، پرلین،  بها به ردیف اضافه 
که به جای پروفیل از قوطی یا  خرپا و بادبند، در صورتی

 دار استفاده شود.  لوله درز

٠٩٠۶٠٨ 

 کیلوگرم ١٧,٣٠٠  
، در صورتی که ٠٩٠٢٣۶و  ٠٩٠٢٣۵بها به ردیف  اضافه

 ) نصب شود. Girtپرلین در سطوح قائم (
٠٩٠۶٠٩ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,٢٩۶

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

 های الزم.  شاخک

٠٩٠٧٠١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,۴٣۶  
تهیه، ساخت و نصب برشگیر از ناودانی، نبشی، میلگرد، 

 ورق و مانند آن روی قطعات اسکلت فوالدی. 
٠٩٠٧٠٢ 

  

 کیلوگرم ٣۴٠,٠٠٠

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

 ریزی، به طور کامل.  اجرای بتن

٠٩٠٧٠۴ 

 کیلوگرم ٢٠۶,۵٠٠  
در صورتی که از فوالد   ٠٩٠٧٠۴بها به ردیف  اضافه
 نزن استفاده شود.    زنگ

٠٩٠٧٠۵ 

  
 کیلوگرم ٢٢٨,٠٠٠

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

 متر.  ۴نبشی، ورق و مانند آن به ارتفاع تا 

٠٩٠٧٠۶ 
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٩٠٨٠١ متر، همراه ساییدن. میلی ۵کاری با بعد موثر تا  جوش مترطول ۵٠٠,۶٣٠  

 مترطول ٧٩۶,۵٠٠  
متر،  میلی ٧متر تا  میلی ۵کاری برای بعد موثر بیش از  جوش

 همراه ساییدن.
٠٩٠٨٠٢ 

 مترطول ٠٠٠,١,١٧۵  
 ١٠متر تا  میلی ٧کاری برای بعد موثر بیش از  جوش

 ساییدن.متر، همراه  میلی
٠٩٠٨٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,١,٨۵۶  
 ١۵متر تا  میلی ١٠کاری برای بعد موثر بیش از  جوش

 متر، همراه ساییدن. میلی
٠٩٠٨٠۴ 

 درصد ١٠  
، در صورت ٠٩٠٨٠۴تا  ٠٩٠٨٠١های  بها به ردیف اضافه

 کاری با گاز محافظ.  استفاده از روش جوش
٠٩٠٨٠۵ 

 ٠٩١٠٠١ تهیه و نصب پیچ و مهره معمولی.    کیلوگرم ٣١٩,٠٠٠  

 ٠٩١٠٠٢ تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت.  کیلوگرم ۵٠٠,۴٠٩  

 کیلوگرم ٠٠٠,٨۵۵  
تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت که نیاز به ترک متر 

 ).   TC Boltندارد (
٠٩١٠٠٣ 

 کیلوگرم ٣۵٢,٠٠٠  
های   برای استفاده از پیچ ٠٩١٠٠٢  بها نسبت به ردیف اضافه

 دار).    به شکل خاص غیر استاندارد (مانند پیچ سوراخ
٠٩١٠٠۴ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٨٩  
برای استفاده  ٠٩١٠٠٣تا  ٠٩١٠٠١بها به ردیف های  اضافه

 از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه گرم. 
٠٩١٠١٠ 

 کیلوگرم ۵٩,٧٠٠  
برای استفاده  ٠٩١٠٠٣تا  ٠٩١٠٠١بها به ردیف های  اضافه

 از پیچ و مهره با پوشش گالوانیزه سرد. 
٠٩١٠١١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١١٩  
برای استفاده  ٠٩١٠٠٣تا  ٠٩١٠٠١های  بها به ردیف اضافه

 ای.  از پیچ و مهره با پوشش ورقه
٠٩١٠١٢ 

  
 کیلوگرم ٨۵٠,٠٠٠

ها و قطعات انتهای سر اعضا، به روش  تهیه پیونده
 ٢۵٠کاری یا آهنگری با وزن قطعات تا  برداری، کوبن براده

 های فضاکار.  گرم برای سازه

٠٩١١٠١ 

  
 کیلوگرم ۵١١,٠٠٠

ها و قطعات انتهای سر اعضا، به روش  تهیه پیونده
کاری یا آهنگری با وزن قطعات بیش از  برداری، کوبن براده
 های فضاکار .  گرم تا یک کیلوگرم برای سازه ٢۵٠

٠٩١١٠۴ 

  
 کیلوگرم ۴۴٢,٠٠٠

ها و قطعات انتهای سر اعضا، به روش  تهیه پیونده
کاری یا آهنگری با وزن قطعات بیش از  برداری، کوبن براده

 های فضاکار .  یک کیلوگرم برای سازه

٠٩١١٠۵ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٣٠١  
برای  ٠٩١١٠۵و  ٠٩١١٠۴، ٠٩١١٠١های  بها به ردیف اضافه
 ها.  کاری پیونده ماشین

٠٩١١١٠ 
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بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۵٠٠,۶٠٢  
برای  ٠٩١١٠۵و  ٠٩١١٠۴، ٠٩١١٠١های  بها به ردیف اضافه
 ها.  کاری خاص پیونده ماشین

٠٩١١١١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١٢٠  
برای  ٠٩١١٠۵و  ٠٩١١٠۴، ٠٩١١٠١های  بها به ردیف اضافه
 کاری روی قطعات انتهای سر اعضا.  ماشین

٠٩١١١٢ 

 کیلوگرم ٨٠٠,٢۵  
برای  ٠٩١١٠۵و  ٠٩١١٠۴، ٠٩١١٠١های  بها به ردیف اضافه

 . Ck45یا فوالد کربنی  St52استفاده از فوالد 
٠٩١١١٣ 

 کیلوگرم ٩١,٠٠٠  
برای  ٠٩١١٠۵و  ٠٩١١٠۴، ٠٩١١٠١های  بها به ردیف اضافه

 قطعاتی که به روش گرم، گالوانیزه شوند. 
٠٩١١١۴ 

 کیلوگرم ۶٠,٧٠٠  
برای  ٠٩١١٠۵و  ٠٩١١٠۴، ٠٩١١٠١های  بها به ردیف اضافه

 قطعاتی که به روش سرد، گالوانیزه شوند. 
٠٩١١١۵ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,٣٣۴

فضاکار از لوله درزدار از   سازی واحدهای سازه تهیه و آماده
گیری،  های معین، پلیسه شامل بریدن به اندازه St37فوالد 
ها با قطعات الحاقی در داخل جیگ و  زدن و مونتاژ آن سنگ
 کاری.  کردن برای جوش آماده

٠٩١۶٠١ 

 کیلوگرم ١٨,٨٠٠  
، در صورتی که وزن ٠٩١۶٠١  بها نسبت به ردیف اضافه

 پروفیل یا لوله عضو کمتر از دو کیلوگرم باشد. 
٠٩١۶٠۵ 

 کیلوگرم -٧۶,۴٠٠  
، در صورتی که به جای ٠٩١۶٠١  کسربها نسبت به ردیف

 لوله درزدار، از نبشی و مانند آن استفاده شود. 
٠٩١۶٠۶ 

  
 کیلوگرم 

، در صورتی که به جای ٠٩١۶٠١  بها نسبت به ردیف اضافه
لوله، از اضالع حاصل از پرس کاری و نورد سرد استفاده 

 شود (مانند قوطی). 

٠٩١۶٠٧ 

 کیلوگرم ۵۵,۵٠٠  
، برای استفاده از فوالد ٠٩١۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
St52 . 

٠٩١۶٠٨ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١٢۴  
، برای استفاده از ٠٩١۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 متر.  میلی ٧های با ضخامت جدار بیش از  لوله
٠٩١۶٠٩ 

  
 کیلوگرم ٢٠,٣٠٠

سازی سر  ، برای آماده٠٩١۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
کاری مستقیم به یکدیگر با برشکاری  اضالع برای جوش

 زدن.  طبق الگو و سنگ

٠٩١۶١٠ 

  
 کیلوگرم 

، بابت دوپهن کردن سر ٠٩١۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه
 کاری الزم.  پروفیل لوله فوالدی و سوراخ

٠٩١۶١١ 

 کیلوگرم ٩١,٠٠٠  
، برای استفاده از لوله که ٠٩١۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 به روش گرم، گالوانیزه شده باشد. 
٠٩١۶١٢ 
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 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۶٠,٧٠٠  
برای استفاده از لوله که   ٠٩١۶٠١بها نسبت به ردیف  اضافه

 به روش سرد، گالوانیزه شده باشد.   
٠٩١۶١٣ 

 درصد ١۵  
های سازه فضاکار تخت نسبت  هزینه بافت و نصب شبکه

 سازی قطعات.  به هزینه تهیه و آماده
٠٩٢٨٠١ 

  
 درصد ١٨

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

 قطعات.   

٠٩٢٨٠٢ 

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

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

 درصد ٣٠  
های  های سازه فضاکار دارای فرم هزینه بافت و نصب شبکه

 سازی قطعات.  آزاد نسبت به هزینه تهیه و آماده
٠٩٢٨٠۴ 
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 تیرچه و بلوک  . سقف دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 تیرچه و بلوک  . سقف دهم  فصل

 
 الزامات عمومی 
و  یدستورالعمل طراح«سازمان برنامه و بودجه کشور با نام  543شماره  هیحداقل الزامات مندرج در نشر دیو بلوك، با رچهیت يها سقف. 1

 .دینما نیرا تام» و بلوك رچهیت يها سقف ياجرا
که از نظر  یهر نوع اطالعات یارتفاع سقف و به طور کل رچه،یو بلوك مانند ضخامت سقف، نوع بلوك، نوع ت رچهیت يها مشخصات سقف .2

درج  یدر مشخصات فن دیداشته باشد، با ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیارائه پ يبرا مانکاریموثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتیعمل نهیهز
 .دشو
 ، يبند ، شمع و بلوك، ترازکردن رچهیت يو جاگذار هیته  ، شامل فصل  نیا  يها فیرد  و بلوك، موضوع رچهیت  يها سقف  کامل  ياجرا .3

 . است  یها و مانند آن در هر ارتفاع قالب  ، بازکردن از آن  يو نگهدار  يزیر بتن ، يبند ، قالب داربست
 090237  فیبا جان باز، از رد يفوالد رچهیت يفصل هفتم و بها يها فیاز رد  ، جداگانه و بلوك رچهیسقف ت  در  یمصرف يلگردهایم يبها .4

 .دگرد یم تعیین
و  ردیگ یم  صورت  اجرا شده  سقف  کامل  سطح  ي، بر مبنا يریگ باشد، اندازه  ییباربر بنا  يوارهاید ای  يفوالد يرهایت ، رچهیت  گاه هیتک  هرگاه .5

و   محاسبه  دور)، به طور جداگانه  (قالب  آن  یججدار آزاد خار  يبند و قالب  است  سقف  بتن  ی، جدار خارج سقف  يریگ اندازه  يمرز مبنا برا
  یاضاف هزینه ، یانیم  دوزنده  يها کالف ، نیهستند و همچن  سقف  ضخامت  هم  که ،باربر  يوارهاید  يرو  يشناژها  بابت ، نیبنابرا. شود یم منظور

 .گردد لحاظ نمی
 واریو د ریت  بتن  و حجم  است  یبتن وارید ای ریت  ی، جدار داخل سقف  يریگ اندازه  يباشد، مرز مبنا برا  یبتن وارید ای ریت ، رچهیت  گاه هیتک  گاه هر .6

  پرداخت ، یانیم  دوزنده  يها فکال  يبرا  نی. بنابراشود یم منظورو   ، محاسبه مربوط  يها فیرد  طبق  ها، جداگانه به آن  مربوط  يها يبند و قالب
 .شود ینم  انجام  یاضاف

  موارد مشابه ای ، یساتیتاس  يها ، کانال ، به منظور عبور لوله سقف  در داخل  سوراخ ای  حفره جادیا  يبرا  الزم  يکارها ریو سا  يبند قالب  نهیهز .7
کسر   سقف  کل  باشند، از سطح  داشته  مساحت  مربع متر  کیکمتر از   که  ییها سوراخ ایها  حفره  . سطح است  منظور شده ها متیدر ق گر،ید

 .گردد نمی
 مگاپاسکال در نظر گرفته شده است. 25 ،یبتن رچهیمگاپاسکال و بتن پاشنه ت 20و بلوك،  رچهیت  سقف  مشخصه بتن يمقاومت فشار .8
که ضخامت بتن  یدر صورت . باشد یبلوك م يبتن رو متر یسانت 5تا   رچهیت  نیریز  قسمت  يعمود  ، فاصله و بلوك رچهیسقف ت  ضخامت. 9

 .شود یم منظور 080107تا  080105 يها فیباشد، بتن مازاد حسب مورد، از رد متر یسانت 5از  شیب یبلوك مطابق مشخصات فن يرو
 در هر مترمکعب در نظر گرفته شده است.  لوگرمیک 300  ،یبتن  یبلوك توخال  يبرا  مانیس اریع .10
طبق  که ی بر مترمکعب در نظر گرفته شده است. در صورت لوگرمیک 12فصل،  نیمنبسط شده در ا رنیاستا یحداقل وزن مخصوص پل .11

 يدرصد به بها 2 ،هاضافبر مترمکعب  لوگرمیبابت هرکاستفاده شود،  شتریمنبسط شده با وزن مخصوص ب رنیاستا یاز پل یمشخصات فن
 .گردد یو بلوك اضافه م رچهیسقف ت ياجرامربوط به  يها فیرد
 .شود یم  درصد اضافه 15  سقف،  ياجرا  يها فیواحد رد ياجرا شود، به بها دار بیش  و بلوك به صورت رچهیت  سقف  که ی در صورت. 12
درصد  15  سقف،  ياجرا  يها فیبه صورت مضاعف (دوبل) اجرا شود، به رد يگذار رچهیو بلوك، ت رچهیت يها که در سقف ی صورت در .13

 .شود یم  اضافه
 . هاي این فصل در جدول زیر درج شده استهاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروهردیف . به منظور سهولت دسترسی به14
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 تیرچه و بلوک  . سقف دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 شرح مختصر گروه شماره گروه

 سقف تیرچه و بلوك با تیرچه پاشنه بتنی و بلوك بتنی 01
 سقف تیرچه و بلوك با تیرچه پاشنه بتنی و بلوك سفالی 02
 شدهمنبسط استایرنبتنی و بلوك پلیسقف تیرچه و بلوك با تیرچه پاشنه  03
 و بلوك بتنی با جان باز يفوالد رچهیتسقف تیرچه و بلوك با  04
 و بلوك سفالی با جان باز يفوالدسقف تیرچه و بلوك با تیرچه  05
 شدهمنبسط استایرنو بلوك پلی با جان باز يفوالد رچهیتسقف تیرچه و بلوك با  06
 و بلوك بهاي سقف تیرچهاضافه 07
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 تیرچه و بلوک  . سقف دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۴٣٩,٠٠٠,٢

متر با  سانتی ٢٠اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام 
مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات الزم به طور 

 کامل. 

١٠٠١٠١ 

  

 مترمربع ۵۵٣,٠٠٠,٢

متر با  سانتی ٢۵اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام 
مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات الزم به طور 

 کامل. 

١٠٠١٠٢ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۶۵۶,٢

متر با  سانتی ٣٠اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام 
مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات الزم به طور 

 کامل. 

١٠٠١٠٣ 

  

 مترمربع ٢,٨٣٨,٠٠٠

متر با  سانتی ٣۵اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه تمام 
مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات الزم به طور 

 کامل. 

١٠٠١٠۴ 

  

 مترمربع ۶٨٩,٠٠٠,٢

متر با  سانتی ٢۵اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام 
مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات الزم به طور 

 کامل. 

١٠٠٢٠٢ 

  

 مترمربع ٢,٨۶٠,٠٠٠

متر با  سانتی ٣٠اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه پاشنه بتنی و بلوک توخالی سفالی، شامل تهیه تمام 
مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات الزم به طور 

 کامل. 

١٠٠٢٠٣ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۴١۶,٣

متر با  سانتی ٢۵اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
شده، شامل  استایرن منبسط   تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی

تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات الزم 
 به طور کامل. 

١٠٠٣٠۵ 

  

 مترمربع ٣,٧٠١,٠٠٠

متر با  سانتی ٣٠اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
شده، شامل  استایرن منبسط   تیرچه پاشنه بتنی و بلوک پلی

تهیه تمام مصالح به استثنای میلگرد، و تهیه تجهیزات الزم 
 به طور کامل. 

١٠٠٣٠۶ 
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 تیرچه و بلوک  . سقف دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٠٠٠,١,٩٣۴

متر با  سانتی ٢٠اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه فوالدی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه 
تمام مصالح به استثنای تیرچه فوالدی و میلگرد و تهیه 

 تجهیزات الزم به طور کامل. 

١٠٠۴٠١ 

  

 مترمربع ٢,٠۴٧,٠٠٠

متر با  سانتی ٢۵اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه فوالدی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه 
تمام مصالح به استثنای تیرچه فوالدی و میلگرد و تهیه 

 تجهیزات الزم به طور کامل. 

١٠٠۴٠٢ 

  

 مترمربع ٢,١۵٠,٠٠٠

متر با  سانتی ٣٠اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه فوالدی با جان باز و بلوک توخالی بتنی شامل تهیه 
تمام مصالح به استثنای تیرچه فوالدی و میلگرد و تهیه 

 تجهیزات الزم به طور کامل. 

١٠٠۴٠٣ 

  

 مترمربع ٢,٣٣٢,٠٠٠

متر با  سانتی ٣۵اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه فوالدی با جان باز و بلوک توخالی بتنی، شامل تهیه 
تمام مصالح به استثنای تیرچه فوالدی و میلگرد، و تهیه 

 تجهیزات الزم به طور کامل. 

١٠٠۴٠۵ 

  

 مترمربع ٢,١٨٣,٠٠٠

متر با  سانتی ٢۵اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه فوالدی با جان باز و بلوک توخالی سفالی، شامل 
تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فوالدی و میلگرد، و 

 تهیه تجهیزات الزم به طور کامل. 

١٠٠۵٠١ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٢,٣۵۴

متر با  سانتی ٣٠اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
تیرچه فوالدی با جان باز و بلوک توخالی سفالی، شامل 
تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فوالدی و میلگرد، و 

 تهیه تجهیزات الزم به طور کامل. 

١٠٠۵٠٢ 

  

 مترمربع ٢,٩١٠,٠٠٠

متر با  سانتی ٢۵اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
شده،   استایرن منبسط  تیرچه فوالدی با جان باز و بلوک پلی

شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فوالدی و میلگرد 
 و تهیه تجهیزات الزم به طور کامل. 

١٠٠۶٠١ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٣,١٩۵

متر با  سانتی ٣٠اجرای سقف تیرچه و بلوک به ضخامت 
شده،   استایرن منبسط  تیرچه فوالدی با جان باز و بلوک پلی

شامل تهیه تمام مصالح به استثنای تیرچه فوالدی و میلگرد 
 و تهیه تجهیزات الزم به طور کامل. 

١٠٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ٢٠٠,١۴

های سقف تیرچه و بلوک، در صورتی که   بها به ردیف اضافه
 ٢٠مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از 

 مگاپاسکال باشد.  ٢۵مگاپاسکال و حداکثر 

١٠٠٧٠١ 
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 تیرچه و بلوک  . سقف دهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,١٩

های سقف تیرچه و بلوک، در صورتی که   بها به ردیف اضافه
 ٢۵مقاومت فشاری مشخصه بتن سقف، بیش از 

 مگاپاسکال باشد.  ٣٠مگاپاسکال و حداکثر 

١٠٠٧٠٢ 

  
 مترمربع ١٢٢,٠٠٠

های سقف تیرچه و بلوک با بلوک بتنی،   بها به ردیف اضافه
در صورتی که در تهیه بلوک از پوکه معدنی استفاده شده 

 باشد. 

١٠٠٧٠٣ 
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  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل

 
 الزامات عمومی 
حداقل الزامات مندرج در استاندارد  دیآجرپالك و آجرنسوز حسب مورد، با ،ینیآجرماش ،يآجرفشار هاي فیمورد استفاده در رد يآجرها. 1
 .ندینما نیرا تام» آزمون هاي و روش ها یژگوی – یآجر رس«با عنوان  7به شماره  رانیا یمل
  متر، یک سانتی 33، حدود  آجره  و نیم  یک  متراست. منظور از ضخامت سانتی 21×10×5/5، حدود  فصل  در این  منظور از ابعاد آجر فشاري .2

 . متر است سانتی 10، حدود  آجره  متر و نیم سانتی 21، حدود  آجره
ها و هرگونه مشخصات فنی دیگر که از نظر  ابعاد، ضخامت، رنگ، طرح چیدمان و همچنین منبع تهیه آن. مشخصات آجرهاي مصرفی مانند 3

هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و الزم است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد باید در مشخصات فنی درج 
 شود.

 باید طبق مشخصات فنی از نوع درجه یک ایرانی و مورد تأیید مهندس مشاور باشد.. کلیه مصالح مورد مصرف در این فصل 4
اي  گردد، پرداخت جداگانه انجام می آجرکاريمترمربع که در حین دیوارچینی،  05/0. بابت تعبیه حفره یا سوراخ با سطح مقطع کمتر از 5

دار نمودن دیوارچینی یا  ت تعبیه حفره یا سوراخ به منظور طرحگردد. درصور گیرد و مقدار آن از عملیات مربوط کسر نمی صورت نمی
 دار تهیه گردد. هاي مربوط باید بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره آجرکاري نما، ردیف

 . گردد میمنظور ن  اي هزینه جداگانه  بابت  و از این  منظور شده  واحد مربوط  هاي ، در قیمت آجري  کارهاي  روي  ریزي دوغاب  . هزینه6
 باشند.  بندي شده مخصوص نما می، از نوع آجرهاي بسته110817تا  110815هاي  و ردیف 110703تا  110601هاي  . آجر مصرفی در ردیف7
هاي مجاز براي امتداد و  ها یکنواخت بوده و رواداري هاي مربوط به نماچینی و نماسازي، ضخامت مالت باید در تمام رج . در ردیف8

 ندهاي افقی و قائم مطابق مشخصات فنی باشد.ضخامت ب
 . است  آجري  نماي  داراي  هاي سقف  کارها به استثناي  در تمام  استفاده  ، قابل آجري  و نماچینی  به نماسازي  مربوط  هاي . ردیف9
هاي  مورد از ردیف  نما، بر حسب  سطح  ار برايک  انجام  شود، هزینه می  کار انجام  کار جدا ازپشت  روي  نماچینی  که  آجري  هاي . در نما10

روند،  کار بکار می نما به پشت  اتصال  براي  که  قطعات فوالدي مانند میلگرد  ، بهاي اینکه  شود. توضیح نماچینی محاسبه و منظور می  مربوط به
 . است  منظور شده  مربوط  هاي ردیف  هاي کار در قیمت  تو پش  نماچینی  بین  مصرفی  مالت  گردد. بهاي منظور می 090701از ردیف   جداگانه

مترمربع بوده و  025/0ها کمتر از  هاي نماچینی با آجر پالك و آجر نسوز، شامل آجرهایی است که مساحت نماي هریک از آن . بهاي ردیف11
 دار تهیه گردد. براساس دستورالعمل اقالم ستارههاي مربوط، باید  متر باشد. در غیر این صورت ردیف میلی 350حداکثر بعد سطح آن 

  است  شوند منظور نشده می  مصرف  فنی در آجرچینی  مشخصات  طبق  فوالدي که  قطعات  و کارگذاري  تهیه  ، هزینه فصل  این  هاي . در ردیف12
 گردد. لحاظ می  جداگانه  آن  و بهاي

قائم انجام شود، بابت سطحی که در قوس  محور نسبت بهقوس خامت یک آجر و کمتر، در در ض  یا نماچینی  . در صورتی که اجراي دیوار13
 گردد. بهاي ردیف مربوط اضافه می درصد به 30انجام شود، 

هاي این فصل باشد، با توجه به جدول مندرج در  ، مقدار سیمان، بیش از ارقام مندرج در شرح ردیففنی  مشخصات  . در صورتی که طبق14
 گردد.  محاسبه و منظور می 080401  این فهرست بها، مقدار سیمان اضافی از ردیفکلیات 

متر درنظر گرفته شده است؛ مالت اضافی سانتی 3. ضخامت مالت مصرفی براي نماچینی با آجر پالك و آجر نسوز، به طور متوسط 15
 گردد. منظور می 180306تا  180304هاي درصد ردیف 50مصرف شده طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، 

دار دار و آجرماشینی سوراخدر صورت استفاده در دیوارچینی یا آجرکاري با آجر ماشینی سوراخ 110832تا  110830هاي . ردیف16
 25/0و درصورت دیوارچینی یا آجرکاري با بلوك سفال (آجرتیغه) با اعمال ضریب  30/1مخصوص نما، حسب مورد با اعمال ضریب 

 گردد.محاسبه و لحاظ می
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هاي این فصل، براساس سطح کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه سطح کار، مساحت گیري سطوح نماهاي آجري موضوع ردیف. اندازه17

 شود.هاي مربوط در فصل هجدهم منظور میگردد. بهاي بندکشی جداگانه از ردیفبندکشی کسر نمی
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است.هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروهه ردیف. به منظور سهولت دسترسی ب18

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 آجرچینی با آجر ماسه آهکی 01
 آجرچینی با آجر فشاري 02
 آجرچینی با بلوك سفالی 04
 دار آجرچینی با آجرماشینی سوراخ 05
 دار مخصوص نما سوراخآجرچینی با آجرماشینی  06
 نماچینی با آجر قزاقی 07
 بهاي مربوط به آجرچینی هاضاف 08
 شفته ریزي 09
 نماچینی با آجر پالك (دوغابی) 10
 فرش کف با آجرمخصوص کف 11
 نماچینی با آجر نسوز مخصوص نما 12

 
 1الزامات گروه 

آجر ماسه آهکی «با عنوان  22367مشخصات فنی آجرهاي ماسه آهکی باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره . 1-1
 را تامین نماید.» هاویژگی –سیلیکاتی)  –(آجرکلسیم 

 4الزامات گروه 
آجرهاي «با عنوان  7122اندارد ملی ایران به شماره اي) باید حداقل الزامات مندرج در استهاي سفالی (آجر تیغه. مشخصات فنی بلوك4-1

 را تامین نماید.» هاویژگی –هاي افقی هاي آجري رسی سبک غیرباربر با سوراخهاي افقی و پنلرسی سبک غیرباربر با سوراخ

 5الزامات گروه 
 گیرد. گونه اضافه پرداختی صورت نمی . بابت رنگی بودن آجرهاي مصرفی این گروه، هیچ5-1

  8الزامات گروه 
 باشد.   نوع  دیوارچینی از یک  ضخامت  کل  شود که محاسبه می  ، درصورتی110801  ردیف  بهاي . اضافه8-1
. درصورتی که طبق مشخصات فنی براي دیوار به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر، نماسازي در دو وجه، الزامی باشد، به هر وجه دیوار 8-2

 گیرد. علق میت 110801بهاي  اضافه
  شود، سپس و منظور می  محاسبه  مربوط  هاي از ردیف  آجرچینی  کل  حجم  ، ابتدا110817تا  110801  هاي ردیف  پرداخت  . براي8-3

 گردد. ، لحاظ می است  شده  نما چیده  به صورت  که  سطوحی  براي  یادشده  بهاي  اضافه
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دار مخصوص نما به رنگ قرمز استفاده شود،  جم از دیوارچینی که از آجرهاي ماشینی سوراخصرفا به آن ح 110820بهاي ردیف . اضافه8-4
 گیرد. تعلق می

 است.  راسته  یا کله  راسته  به صورت  ، نماچینی فصل  در این  شده  درج  هاي در ردیف  و نماسازي  . منظور از نماچینی8-5
 شود. ، منظور می110826  ردیف  بهاي اضافه  دیوارچینی یا آجرکاري، با در نظر گرفتن  هاي ردیفمورد از   بر حسب  چاه  چینی  طوقه  . بهاي8-6
اجرا   دوجداره  ، به صورت و برودتی  حرارتی  تبادل  به منظور کنترل  که  است  ، دیواري110824  در ردیف  . منظور از دیوار دوجداره8-7

  شود. هزینه  جلوگیري  آن  درون  مالت  و از ریختن  بوده  خالی  بنایی  شود، باید کامالً از مصالح می  چیده  همزمان  دو جدار دیوار که  شود. بین می
گردد. همچنین بهاي هر نوع عایق مصرفی  منظور می 090701دو دیوار مانند میلگرد، جداگانه از ردیف   در بین  مورد استفاده  اتصالی  قطعات

 گردد.  هاي فصل چهاردهم منظور می از ردیف  و جداگانه  واحد منظور نشده  در قیمت
 گردد. محاسبه و منظور می 070303و  070302هاي  ، حسب مورد از ردیف110827. میلگردهاي مصرفی در ردیف 8-8
 

 9الزامات گروه 
و به   در هر محل  شفته  و جادادن  مشخصات فنی و ریختن  کار، طبق  به اجراي  مربوط  هاي هزینه  ، تمام ریزي به شفته  مربوط  هاي . در ردیف9-1

 شود. نمی  ، انجام است  شده  تعیین  به  صراحت  به غیر از آنچه  اي جداگانه  پرداخت  گونه و هیچ  ، منظور شده هر شکل
 . ) است (هوایی  سفید معمولی  ، آهک ریزي  شفته  هاي در ردیف  منظور شده  . آهک9-2

 11ه الزامات گرو
آجر رسی مورد «با عنوان  19481. مشخصات فنی آجرهاي فرش کف، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 11-1

 را تامین نماید.» هاي آزمونها و روشویژگی –مصرف در کف 
فته شده است؛ مالت اضافی مصرف شده طبق متر درنظر گرسانتی 5/2. ضخامت مالت مصرفی براي فرش کف با آجر، به طور متوسط 11-2

 شود.منظور می 180310تا  180308هاي درصد ردیف 50دستور مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد، 

 12الزامات گروه 
هاي صنعتی و یا باشند (مانند آجرهاي کورهها داراي اهمیت میهاي این گروه، آجرهایی که خواص نسوز و دیرگدازي آن. ردیف12-1

 دار، تهیه گردد. هاي مربوط بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره شود و باید ردیفرا شامل نمی 20شومینه) و همچنین آجرهاي دست ساز
شده است. در   ینیب شیپ یمشک ای دیاز سف رینسوز مخصوص نما به رنگ غ يبا آجرها ینیجهت نماچ 111203تا  111201 يها فی. رد12-2 

منظور  محاسبه و 40/1   بیمربوط با اعمال ضر يها فیاستفاده گردد، حسب مورد رد یمشک ای دیکه از آجرنسوز به رنگ سف یصورت
 .گردد یم

20 Rostic. 
                                                        



  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمکعب ۵۴٩,٠٠٠,٩  
آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر ماسه 

 .   ١:۵آهکی  به ابعاد آجرفشاری و مالت ماسه سیمان 
١١٠١٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,١۶۴  
دیوار یک آجره با آجر ماسه آهکی به ابعاد آجر فشاری و  

 .   ١:۵مالت ماسه سیمان 
١١٠١٠۴ 

 مترمربع ١,٢٠٠,٠٠٠  
دیوار نیم آجره با آجر ماسه آهکی، به ابعاد آجر فشاری و  

 .   ١:۵مالت ماسه سیمان 
١١٠١٠٧ 

 مترمربع ٠٠٠,٧٨۶  
متر با آجر ماسه  سانتی ۶تا  ۵دیوار آجری به ضخامت 

 آهکی به ابعاد آجرفشاری و مالت گچ و خاک. 
١١٠١١٠ 

 مترمکعب ۶٨٨,٠٠٠,٨  
آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر 

 . ١:۵فشاری و مالت ماسه سیمان 
١١٠٢٠١ 

 ١١٠٢٠۵ .   ١:۵دیوار یک آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان  مترمربع ٠٠٠,١,٩٧۵  

 ١١٠٢٠٨ .   ١:۵دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان  مترمربع ٠٠٠,١,٠٩۵  

 مترمربع ٧٢۴,۵٠٠  
متر، با آجر فشاری  سانتی ۶تا  ۵دیوار آجری  به ضخامت 

 و مالت گچ و خاک.   
١١٠٢١٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴۵۴,٩  
آجرکاری با آجرفشاری برای زیرسازی پله با مالت ماسه 

 .   ١:۵سیمان 
١١٠٢١٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴٣۵,٨  
متر با بلوک سفال و مالت   سانتی ١١تا  ٧دیوار به ضخامت 

 .   ١:۵ماسه سیمان 
١١٠۴٠١ 

 مترمکعب ۵٣٨,٠٠٠,٧  
متر با بلوک سفال  سانتی ٢٢تا  ١١دیوار به ضخامت بیش از 

 . ١:۵و مالت ماسه سیمان 
١١٠۴٠٢ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴٠۶,٧  
متر با بلوک سفال و  سانتی ٢٢آجرکاری به ضخامت بیش از 

 . ١:۵مالت ماسه سیمان 
١١٠۴٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,٩,٩٧۶  
آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجرماشینی  

 .   ١:۵دار به ابعاد آجرفشاری و مالت ماسه سیمان  سوراخ
١١٠۵٠١ 

 مترمربع ٢,٣١٠,٠٠٠  
دار به ابعاد آجر  دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخ

 . ١:۵فشاری، با مالت ماسه سیمان 
١١٠۵٠٢ 

 مترمربع ١,٢۴٧,٠٠٠  
دار به ابعاد آجر  دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ

 . ١:۵فشاری، با مالت ماسه سیمان 
١١٠۵٠٣ 

 مترمربع ٧٧٩,٠٠٠  
متر با آجر ماشینی  سانتی ۶تا  ۵دیوار آجری به ضخامت 

 دار به ابعاد آجر فشاری، با مالت گچ و خاک. سوراخ
١١٠۵٠۴ 

 مترمربع ٢,٣۴٩,٠٠٠  
دار مخصوص نما  نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ
 . ١:۵به ابعاد آجرفشاری و مالت ماسه سیمان 

١١٠۶٠١ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,۵٨۴,٢  
دار مخصوص نما  نماچینی نیم آجره با آجرماشینی سوراخ

  ١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی ۴به ضخامت حدود 
١١٠۶٠٢ 

 مترمربع ٢,٩٨٣,٠٠٠  
دار مخصوص نما  نماچینی نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ

  ١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی ٣به ضخامت حدود 
١١٠۶٠٣ 

  
 مترمربع ٣,٩٠٢,٠٠٠

دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجر ماشینی 
دار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و مالت ماسه  سوراخ
 . ١:۵سیمان 

١١٠۶١٠ 

  
 مترمربع ٨١٣,٠٠٠,۴

دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجرماشینی 
متر و  سانتی ۴دار مخصوص نما به ضخامت حدود  سوراخ

  ١:۵مالت ماسه سیمان 

١١٠۶١١ 

  
 مترمربع ٢٩١,٠٠٠,۵

دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجرماشینی 
متر و  سانتی ٣دار مخصوص نما به ضخامت حدود  سوراخ

  ١:۵مالت ماسه سیمان 

١١٠۶١٢ 

  
 مترمربع ۵,۵٣٣,٠٠٠

دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی 
دار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و مالت ماسه  سوراخ
 . ١:۵سیمان 

١١٠۶١۵ 

  
 مترمربع ٠٠٣,٠٠٠,۶

دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجرماشینی 
متر و  سانتی ۴دار مخصوص نما به ضخامت حدود  سوراخ

  ١:۵مالت ماسه سیمان 

١١٠۶١۶ 

  
 مترمربع ۶,۵۵٣,٠٠٠

دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجرماشینی 
متر و  سانتی ٣دار مخصوص نما به ضخامت حدود  سوراخ

  ١:۵مالت ماسه سیمان 

١١٠۶١٧ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٩٩۴  
نماچینی نیم آجره با آجر قزاقی به ابعاد آجر فشاری و 

 . ١:۵مالت ماسه سیمان 
١١٠٧٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,۵٨۶,٣  
 ۴نماچینی نیم آجره با آجر قزاقی به ضخامت حدود 

 . ١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی
١١٠٧٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١١۴,۴  
 ٣نماچینی نیم آجره با آجر قزاقی به ضخامت حدود 

 . ١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی
١١٠٧٠٣ 

 مترمربع ۴٧۴,۵٠٠  
های دیوارچینی با   بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه

 دار.    آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخ
١١٠٨٠١ 

  
 مترمربع ٨٠۵,۵٠٠

های دیوارچینی با  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
دار  آجرفشاری، درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ

 به ابعاد آجر فشاری استفاده شود. 

١١٠٨٠٢ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۶٩١,٠٠٠

های دیوارچینی با  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
آهکی، درصورتی که در نما از آجر ماشینی   آجر ماسه

 دار به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.  سوراخ

١١٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ۴٧٧,٠٠٠,١

های دیوارچینی با   بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
آجر فشاری، در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد 

 آجر فشاری استفاده شود.   

١١٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١,٣۶۶

های دیوارچینی با آجر ماسه  بهای نماسازی به ردیف اضافه
آهکی در صورتی که در نما از آجر قزاقی، به ابعاد آجر 

 فشاری استفاده شود. 

١١٠٨٠۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٨٠٨

های دیوارچینی با  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
دار  آجر فشاری درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ

 مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود. 

١١٠٨١۵ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٧١٠

های دیوارچینی با  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
آجر ماسه آهکی درصورتی که در نما از آجر ماشینی 

 دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.  سوراخ

١١٠٨١۶ 

  

 مترمربع ۶۴٣,٠٠٠

های دیوارچینی با  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
دار، درصورتی که در نما از آجر  آجر ماشینی سوراخ

دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری  ماشینی سوراخ
 استفاده شود. 

١١٠٨١٧ 

  
 مترمکعب ٢,٨٩١,٠٠٠

تا  ١١٠٨١۵و  ١١٠۶١٧تا  ١١٠۶٠١های  بها به ردیف اضافه
دار  درصورت استفاده از آجر ماشینی سوراخ ١١٠٨١٧

 مخصوص نما به رنگ قرمز 

١١٠٨٢٠ 

 مترمربع ۵٠٠,۶۶٩  
های نماسازی بابت آب ساب نمودن   بها به ردیف اضافه

 آجر.   
١١٠٨٢١ 

 مترمربع ۵٠٠,۵١٣  
های نماسازی بابت تراش و کشویی   بها به ردیف اضافه

 نمودن آجر.   
١١٠٨٢٢ 

  
 مترمربع ٨٩٧,٠٠٠

های نماچینی، در صورتی که آجرها به  بها به ردیف اضافه
گیری روی سطح قابل  صورت هره چیده شود (اندازه

 رویت). 

١١٠٨٢٣ 

  
 مترمربع ٨٣,٧٠٠

بهای دیوار چینی به صورت دیوار دو جداره، به ازای  اضافه
هر مترمربع دیوار دو جداره که هم زمان چیده شود. (یک 

 شود).  گیری می طرف اندازه

١١٠٨٢۴ 
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  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٩١۵,۵٠٠

بها برای هر نوع دیوارچینی یا آجرکاری که در پایین   اضافه
های زیرزمینی انجام شود و آبکشی حین انجام کار  تراز آب

 با تلمبه موتوری  الزامی باشد.   

١١٠٨٢۵ 

 مترمکعب ٢٨٨,٠٠٠,۴  
بها به هر نوع آجرکاری، برای کار در داخل چاه یا  اضافه

 قنات یا مجاری زیرزمینی در هر عمق و به هر طول. 
١١٠٨٢۶ 

 مترمکعب ٠٠٠,١۶۴  
های دیوارچینی، درصورتی که دیوار با   بها به ردیف اضافه

 ای مهار شود.    میلگرد به اجزای سازه
١١٠٨٢٧ 

  

 مترمکعب ٩٠٠,٧۴

های دیوارچینی یا آجرکاری با  بها به ردیف اضافه
آجرفشاری و آجر ماسه آهکی ، درصورتی که از مالت 

استفاده شود،  ١:۵بجای مالت ماسه سیمان  ١:٢:٩باتارد 
 به ازای هر مترمکعب آجرچینی. 

١١٠٨٣٠ 

  

 مترمکعب -۶٣,٣٠٠

های دیوارچینی یا آجرکاری با آجرفشاری  کسربها به ردیف
 ١:٣و آجر ماسه آهکی، درصورتی که از مالت ماسه آهک 

استفاده شود، به ازای هر  ١:۵بجای مالت ماسه سیمان 
 مترمکعب آجرچینی. 

١١٠٨٣١ 

  

 مترمکعب -١۶٢,٠٠٠

های دیوارچینی یا آجرکاری با آجرفشاری  کسربها به ردیف
و آجر ماسه آهکی، درصورتی که از مالت گچ و خاک 

استفاده شود، به ازای هر  ١:۵بجای مالت ماسه سیمان 
 مترمکعب آجرچینی. 

١١٠٨٣٢ 

 مترمکعب ١,٩٢٢,٠٠٠  
کیلوگرم آهک شکفته در  ١۵٠شفته ریزی با خاک محل و 

 مترمکعب شفته.
١١٠٩٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٢,٨٣۴

دار از خارج  شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن
کیلوگرم آهک شکفته در  ١۵٠متر، و  ۵٠٠محل تا فاصله 

 مترمکعب شفته. 

١١٠٩٠٢ 

 مترمکعب ۵٠٠,٢٠١  
، برای اضافه کردن شن و ماسه، ١١٠٩٠١بها به ردیف  اضافه

 اضافه شود. به اندازه هر ده درصد که به حجم خاک محل
١١٠٩٠٣ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,٢٩٩

، برای افزایش ١١٠٩٠٢و  ١١٠٩٠١های  بها به ردیف اضافه
 ۵٠کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر  ۵٠هر 

 شود). کیلوگرم به تناسب محاسبه می

١١٠٩٠۴ 

  
 مترمکعب -۵٠٠,٢٩٩

، برای کاهش هر ١١٠٩٠٢و  ١١٠٩٠١های  کسربها به ردیف
 ۵٠کیلوگرم، آهک شکفته در مترمکعب شفته. (کسر  ۵٠

 شود). کیلوگرم به تناسب محاسبه می

١١٠٩٠۵ 
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  ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۶۴٠,٠٠٠,٢

متر مربع  سانتی ١٠نماچینی با آجر پالک با سطح مقطع تا 
ریزی پشت  به همراه دوغاب ١:۵با مالت ماسه سیمان 

 آجر. 

١١١٠٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢,٧۶۵

متر  سانتی ١٠نماچینی با آجر پالک با سطح مقطع بیش از 
ریزی  به همراه دوغاب ١:۵مربع با مالت ماسه سیمان 

 پشت آجر. 

١١١٠٠٢ 

 مترمربع ٩٣,٨٠٠  
در صورت  ١١١٠٠٢و  ١١١٠٠١های  بها به ردیف اضافه

 استفاده از آجر پالک به رنگ قرمز. 
١١١٠٠۵ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١,٩۵۴

 ٧فرش کف با آجرمخصوص کف به سطح نمای تا 
متر با مالت ماسه  میلی ٣٠مترمربع و ضخامت حدود  دسی

 . ١:۵سیمان 

١١١١٠١ 

  
 مترمربع ٢٢١,٠٠٠

متر  میلی ۵به ازای افزایش هر  ١١١١٠١بها به ردیف  اضافه
 ٧٠متر تا  میلی ٣٠ضخامت آجر مخصوص کف مازاد بر 

 شود).  متر به تناسب محاسبه می میلی ۵متر (کسر  میلی

١١١١٠٢ 

 مترمربع ٣,٨٧٠,٠٠٠  
 ٣٠تا  ٢٠با ضخامت   نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما

 . ١:۵متر و مالت ماسه سیمان  میلی
١١١٢٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٢١۵,۴  
با ضخامت بیش از   نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما

 .   ١:۵متر و مالت  ماسه سیمان  میلی ۴٠تا  ٣٠
١١١٢٠٢ 

 مترمربع ۴,۴٣٩,٠٠٠  
با ضخامت بیش از   نماچینی با آجرنسوز مخصوص نما

 .   ١:۵متر و مالت  ماسه سیمان  میلی ۵٠تا  ۴٠
١١١٢٠٣ 
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 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل

  
 الزامات عمومی

  بتنی  هاي ماهیچه  ، به استثناي و بندکشی  نصب  ، مالت بندي قالب  هاي ، هزینه فصل  ایندر   گذاري و لوله  ساخته پیش  بتن  هاي ردیف  در تمام .1
 باشد.پرداخت جداگانه آن به صراحت بیان شده  مگر آن که، استمنظور شده

هاي مربوط، جداگانه محاسبه و  هاي فصل بهاي تهیه مصالح، ساخت و نصب قطعات فوالدي، براساس ردیف ، فصل  این  هاي ردیف  در تمام .2
 عدم پرداخت آن به صراحت بیان شده باشد. مگر آن که شود، پرداخت می

 گیرد. نمی  صورت  اي جداگانه  پرداخت  بابت  و از این  است  منظور شده  مربوط  هاي ، در ردیف مسلح  در بتن  بتن  مصرف  صعوبت  هزینه. 3
ساخته بتنی یا مقدار سیمان مالت نصب بیشتر از ارقام مندرج در شرح  صورتی که بر اساس مشخصات فنی عیار قطعات پیش در .4

 080401ردیف  مقدار سیمان اضافی ازبها،  رستهاي این فصل باشد، حسب مورد با توجه به عیار و جدول مندرج در کلیات این فه ردیف
 گردد. محاسبه و منظور می

ی به منظور انطباق با مشخصات هاي سیمانی سبک مصرف هاي فنی بلوك الزم است مشخصات فنی و استاندارد محصول تولیدي و گواهی .5
 ، تاییدیه مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد.فنی

ساخته با توجه به مشخصات فنی مربوط، براساس  هاي پیش ساخته بتن صنعتی براي ساختمان پیشهاي مربوط به قطعات  ردیف .6
 شود. دار تهیه می دستورالعمل اقالم ستاره

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است: هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه . به منظور سهولت دسترسی به ردیف7
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الزامات گروه 
با  12728الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره  هاي این گروه باید حداقل هاي بتنی موضوع ردیف مشخصات فنی جدول. 1-1

 را تامین نماید.» هاي آزمون ها و روش ویژگی -ساخته جداول بتنی پیش«عنوان 
 .  است بر مسیر عمود  مقطع  ، سطح مقطع  منظور از سطح  ساخته پیش  بتنی  جدول  هاي در ردیف .1-2

 گروهشرح مختصر  شماره گروه

 ساخته بتنی پیش  جدول 01
  ساخته بتنی پیش  دال، قطعات و پانل 02
 ساخته لوله بتنی پیش 03
 ساخته پیشحلقه سیمانی  04
 بلوك سیمانی باربر و بلوك سیمانی سبک غیرباربر 05
 آجر سیمانی 06
 سیمانی بهاي مربوط به بنایی با بلوك و آجر هاي سیمانی و اضافه پرکردن حفره بلوك 07
 ساخته از بتن سبک بلوك و پانل بتنی پیش 08
 بلوك سیمانی سبک تهیه شده با دانه رس منبسط شده 10
 مسلح کردن دیوارهاي بلوکی و پانلی 11
 ساخته بتنی پیش  دریچه 12
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 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 .گردد می منظور  ساخته پیش  بتنی   جدول  هاي از ردیف  حسب مورد ساخته پیش  بتنی  کانیوي  و نصب  تهیه  هزینه .1-3
باشد. به عبارت دیگر   گیري بر حسب حجم خود جداول و بدون مالت نصب می ساخته، اندازه بتنی پیش  هاي جدول در ردیف .1-4

 است.ساخته، حجم خود جداول مالك پرداخت  بتنی پیش  هاي مربوط به جدول ردیف
 30باید داراي حداقل مقاومت فشاري مشخصه  120105و  120104هاي  ساخته ماشینی پرسی موضوع ردیف هاي بتنی پیش . جدول1-5

 مگاپاسکال باشد.
 ریبتن مگر ز ياجرا يها نهینصب جدول لحاظ شده است. هز هاي هزینه ساخت و يبند قالب يها نهی، هزیبتن  جدول يها فیدر رد. 1-6

چنانچه در انطباق با . شود یم محاسبه هاي مربوط حسب مورد از ردیف و بتن پشت جدول کف (در صورت وجود) يا سهیتن لب ،جدول
 050102  بندي آن با تایید مهندس مشاور حسب مورد از ردیف بندي اجرا شود، هزینه قالب بتن پشت جدول با عملیات قالب ،مشخصات فنی

 گردد. منظور می 060102یا 
هایی مانند آهن، باریت، بازالت و مانند آن به  ، جداول تشکیل شده از ترکیب سنگ120106منظور از جدول پلیمري موضوع ردیف . 1-7

 شود. دار تعیین قیمت می باشد و براساس دستورالعمل اقالم ستاره همراه پلیمر و فاقد شن و ماسه می
 

 2الزامات گروه 
ها، پرکردن فضاي خالی داخل  فوالدي، قطعات اتصالی، ژئوسنتتیک  تهیه و اجراي هر نوع تسمه ینههز 120204و  120203ي ها فیرد . در2-1

 گردد. می منظور هاي مربوط و مانند آن مطابق مشخصات فنی جداگانه از ردیف ساخته قطعات بتنی پیشو یا پشت 
تا  120203هاي  ساخته بتنی نما موضوع ردیف هاي پیش لساخته بتنی مدوالر نما و پان قطعات پیشگیري و پرداخت  . مبناي اندازه2-2

 گردد. بهایی بابت انواع شکل این قطعات منظور نمی گونه اضافه هیچ، حجم بتن مصرفی قطعات است و 120205
باید حداقل  120205تا  120203هاي  ساخته بتنی نما موضوع ردیف هاي پیش ساخته بتنی مدوالر نما و پانل قطعات پیش. مشخصات فنی 2-3

راهنماي طراحی «با عنوان  308و شماره » مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر دوم)«با عنوان  101الزامات مندرج در نشریه شماره 
 را تامین نماید. » دیوارهاي حائل

منظور  120204 بهاي آن از ردیف  ،ساخته بتنی مطابق مشخصات فنی ساخته روي پانل پیش . درصورت لزوم استفاده از کالهک بتنی پیش2-4
 گردد. می

به منظور ساخت، نصب و مونتاژ دیوار بتنی  120222تا  120220هاي  ساخته موضوع ردیف . الزم است مشخصات فنی قطعات بتنی پیش2-5
 حوطه قبل از تهیه جهت انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور اخذ گردد.ساخته م پیش

 
  3الزامات گروه 

  ضریب  با اعمال  مربوط  هاي ردیف  باشد، بهاي  موتوري  با تلمبه  نیاز به آبکشی  ساخته پیش و بتنی  سیمانی  هاي لوله  نصب  براي  چنانچه .3-1
 .گردد می منظور 07/1

 
   4الزامات گروه 

حلقه «با عنوان  16494ساخته مسلح چاه، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره  . مشخصات فنی حلقه بتنی پیش4-1
 را تأمین نماید.» ها ویژگی-سیمانی چاه

، به سنگدانهیا   بتن  در متر مکعب  سیمان  کیلوگرم 150یار به ع  با بتنساخته مسلح چاه  حلقه بتنی پیش  پشت  خالی  فضاي  پرکردن  هزینه .4-2
 . است  ، منظور شده120402و  120401  هاي ردیف  متر، در قیمت سانتی 10 تا  متوسط  ضخامت
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 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  ضریب  با اعمال  مربوط  هاي ردیف  باشد، بهاي  موتوري  با تلمبه  نیاز به آبکشیساخته مسلح چاه  حلقه بتنی پیش  نصب  براي  چنانچه. 4-3

 .گردد می منظور 07/1
 

 5الزامات گروه 
 . است  بلوك  مالت  در هر مترمکعب  کیلوگرم 285 حداقل ، توخالی  سیمانی  هاي در بلوك  عیار سیمان .5-1
سیمان، آب، هاي سیمانی ساخته شده از  مربوط به بلوك 120509تا  120501هاي  هاي بنایی با بلوك سیمانی موضوع ردیف . ردیف5-2

کیلوگرم بر مترمکعب  2000هاي مناسب، با حداقل چگالی  هاي معدنی و صنعتی به صورت طبیعی و شکسته، درصورت لزوم افزودنی  سنگدانه
» ها قسمت اول: ویژگی -بلوك سیمانی توخالی« با عنوان  70مطابق مشخصات فنی و حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 

 باشد. می
حداقل  120543تا  120520هاي  هاي موضوع ردیف هاي مصرفی در بلوك هاي سیمانی و سبکدانه الزم است مشخصات فنی بلوك .5-3

و شماره  » ها ویژگی-بلوك هاي سیمانی سبک غیر باربر-مصالح ساختمانی«با عنوان  7782الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 
 را تامین نماید.» ها  ویژگی-هاي بنایی بتنی ها براي بلوك سبکدانه« عنوان با   7657

باربر ساخته شده از  هاي سبک غیر مربوط به بلوك 120524تا  120520هاي  هاي بنایی با بلوك سیمانی سبک موضوع ردیف . ردیف5-4
هاي مناسب و آب، مطابق مشخصات فنی و استانداردهاي  ودنیهاي معدنی پومیس، اسکوریا، توف و مانند آن، درصورت لزوم افز سیمان، پوکه

 باشد. مربوط می
باربر ساخته شده از  هاي سبک غیر مربوط به بلوك 120534تا  120530هاي  هاي بنایی با بلوك سیمانی سبک موضوع ردیف . ردیف5-5

هاي مناسب و آب، مطابق مشخصات  رصورت لزوم افزودنیهاي معدنی پومیس، اسکوریا، توف و مانند آن، د سیمان، پرلیت منبسط شده، پوکه
 باشد. فنی و استانداردهاي مربوط می

باربر ساخته شده از  هاي سبک غیر مربوط به بلوك 120543تا  120540هاي  هاي بنایی با بلوك سیمانی سبک موضوع ردیف . ردیف5-6
 باشد. ، مطابق مشخصات فنی و استانداردهاي مربوط میهاي مناسب و آب سیمان، پرلیت منبسط شده، درصورت لزوم افزودنی

 1000پس از خشک شدن داراي چگالی ، هاي سیمانی سبکی است که مالت ساخت آن مربوط به بلوك 120534تا  120520هاي  . ردیف5-7
کیلوگرم بر مترمکعب  1000ز هاي سیمانی، پس از خشک شدن، کمتر ا کیلوگرم بر مترمکعب باشد. چنانچه چگالی مالت ساخت بلوك 1700تا 

 گردد. منظور می 20/1ردیف مربوط با اعمال ضریب باشد، حسب مورد 
 

 6الزامات گروه 
 . است  آجر سیمانی  مالت  در هر مترمکعب  کیلوگرم 285 حداقل ، سیمانی  در آجرهاي  عیار سیمان .6-1
 

 8الزامات گروه 
 120807تا  120801هاي  ساخته از بتن سبک (بتن گازي) اتوکالو شده موضوع ردیف پیشهاي بتنی  بلوكالزم است مشخصات فنی . 8-1

را تامین » ها ویژگی -قطعات بتنی هوادار اتوکالو شده -بتن سبک« با عنوان  8593حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 
هاي مربوط، ضریب  بتن سبک (بتن گازي) غیراتوکالوي براي پرداخت هزینه ردیفساخته از  هاي بتنی پیش در صورت استفاده از بلوك. نماید

هاي بتن گازي غیر اتوکالوي حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به  گردد و الزم است مشخصات فنی بلوك منظور می 9/0کاهشی 
 را تامین نماید.» هاي آزمون ا و روشه ویژگی -بلوك بتنی سبک سلولی غیر اتوکالوي«با عنوان  14504شماره 
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 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
ساخته با  هاي فلزي گالوانیزه جهت تامین پیوستگی و مهار دیوار ساخته شده از بلوك سیمانی پیش . هزینه تهیه و اجراي تسمه یا بست8-2

گیرد.  پرداختی صورت نمیگونه اضافه  منظور شده است و از این بابت هیچ 120807تا  120801هاي  بتن سبک (بتن گازي)، در بهاي ردیف
 شود. منظور می  در فصل چهاردهم  هاي پلیمري در محل درزها مطابق مشخصات فنی، جداگانه از ردیف مربوط بهاي اجراي فوم

استایرن و رس منبسط شده همراه با  هاي پلی دانه از متشکل ،120824تا  120820هاي  موضوع ردیف ساخته پیش دیواري بتنی هاي پانل 8-3
باشد و با رعایت الزامات فنی جهت ساخت دیوارهاي پیرامونی ساختمان  تا یک مترمربع می 5/0لیاف پلیمري است که مساحت هر پانل حداقل ا

اي و  ها به اجزاي سازه  مهار دیوار ساخته شده از این پانل جهت هاي فلزي  بستاجراي هاي داخلی قابل کاربرد است، هزینه تهیه و  و جداکننده
گونه اضافه پرداختی صورت  هاي این گروه منظور شده است و از این بابت هیچ ها به یکدیگر در بهاي واحد ردیف میلگردهاي اتصالی پانل

-فیآن جداگانه از رد نهیباشد، هز ياسازه يبه اجزا ییبنا يوارهاینگهدارنده د يالزام به اجرا ،مشخصات فنیکه مطابق  یدرصورتگیرد.  نمی
ردیف مساحت هر پانل بیش از یک مترمربع باشد، حسب مورد ، چنانچه مطابق مشخصات فنی نیشود. همچن یشانزدهم منظور م فصل يها

 گردد. منظور می 15/1مربوط با اعمال ضریب 
هاي  استایرن منبسط شده موضوع ردیف پلی هاي رس و دانه از بتن سبک، ساخته پیش بتنی هاي دیواري پانلاست مشخصات فنی  . الزم8-4

قبل از تهیه، ارائه شده و تایید مهندس  به منظور انطباق با مشخصات فنی،صالح  هاي فنی از مراجع ذي نامه و گواهی 120824تا  120820
 مشاور اخذ گردد.

 از بتن سبک،ساخته  اي دیواري بتنی پیشه ساخته از بتن سبک (بتن گازي) و پانل هاي سیمانی پیش . مالت مخصوص جهت نصب بلوك8-5
مخصوص و مالت ماسه سیمان حداقل   باشد و الزم است مشخصات فنی مالت ، پایه سیمانی میاستایرن منبسط شده پلی هاي رس و دانه

 را تامین نماید.» مالت بنایی«با عنوان  706الزامات مندرج در مجموعه استاندارد ملی ایران به شماره 
 

 10گروه الزامات 
حداقل  121004تا  121001هاي  هاي موضوع ردیف هاي مصرفی در بلوك هاي سیمانی و سبکدانه الزم است مشخصات فنی بلوك .10-1

و شماره » ها ویژگی-بلوك هاي سیمانی سبک غیر باربر-مصالح ساختمانی«با عنوان  7782الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 
 را تامین نماید.» ها  ویژگی-هاي بنایی بتنی ها براي بلوك سبکدانه« عنوان با  7657

هاي سبک غیرباربر ساخته شده از سیمان، رس  مربوط به بلوك 121004تا  121001هاي  هاي بنایی با بلوك سیمانی موضوع ردیف ردیف. 10-2
 باشد. و استانداردهاي مربوط می هاي مناسب و آب، مطابق مشخصات فنی منبسط شده، درصورت لزوم افزودنی

بندي  مربوط به استفاده از مالت پایه سیمانی آماده محتوي رس منبسط شده ریزدانه سبک به جاي ماسه بوده که در بسته 121005. ردیف 10-3
 نامه فنی محصول باشد.  اي تهیه شده و داراي گواهی کارخانه

 
 11 الزامات گروه

 گردد. محاسبه و منظور می 070303یا  070302هاي  ، حسب مورد از ردیف121101در ردیف  هزینه میلگردهاي مصرفی .11-1
 گردد. ساخته از بتن سبک (بتن گازي)، پرداخت نمی هاي بتنی پیش هاي بنایی با بلوك ، به ردیف121101بهاي ردیف  . اضافه11-2
هاي فنی کاال به  و گواهی 121104تا  121102هاي  وضوع ردیفهاي الیاف جهت مسلح کردن دیوار م . الزم است مشخصات فنی شبکه11-3

 ، تاییدیه مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد. خصات فنیمنظور انطباق با مش
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 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 12 الزامات گروه

مطابق الزامات  ها  چهیدر یمشخصات فن تعاریف، انواع ودر نظر گرفته شده و  B125و  A15بتنی کالس  يها چهیدر يبرا 121201  فی. رد12-1
باشد. در  می »پیاده رو گیر براي نواحی تردد وسایل نقلیه و رو و آب هاي آدم دریچه«با عنوان  14976استاندارد ملی ایران به شماره  در مندرج

 ردد.گ منظور می 10/1با اعمال ضریب  121201بهاي ردیف  ،طبق مشخصات فنی D400 و C250هاي بتنی کالس  صورت استفاده از دریچه
  ها و میلگردهاي مصرفی جهت مسلح نمودن دریچه بتنی در ردیف . هزینه عملیات بنایی با مالت ماسه سیمان براي نصب دریچه12-2

مشخصات فنی عیار مالت مصرفی جهت نصب  گیرد، در صورتی که در بینی شده است و بابت آن اضافه پرداختی صورت نمی پیش 121201
 می باشد. 1:5اسه سیمان تعیین نشده باشد، مالت م
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 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمکعب ٩۶٣,٠٠٠,١۴

ساخته با سطح مقطع تا  بتنی پیش های تهیه و نصب جدول
کیلوگرم سیمان در  ٢۵٠مترمربع با بتن به عیار  ٠٫٠۵

 . ١:۵مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

١٢٠١٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١٣,٣٧۵

ساخته با سطح مقطع  بتنی پیش های تهیه و نصب جدول
کیلوگرم  ٢۵٠مترمربع با بتن به عیار  ٠٫١٠تا  ٠٫٠۵بیش از 

 . ١:۵سیمان در مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

١٢٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ١١,٨٧٩,٠٠٠

ساخته با سطح مقطع  بتنی پیش های تهیه و نصب جدول
کیلوگرم سیمان در  ٢۵٠مترمربع با بتن به عیار  ٠٫١٠بیش از 

 . ١:۵مترمکعب و مالت ماسه سیمان 

١٢٠١٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,١٣,٣٣۴  
ساخته پرسی، با سطح  های بتنی پیش تهیه و نصب جدول

 .   ١:۵مترمربع و مالت ماسه سیمان  ٠٫٠۶مقطع تا 
١٢٠١٠۴ 

 مترمکعب ١٢,٠٠٢,٠٠٠  
ساخته پرسی،  با سطح  های بتنی پیش  تهیه و نصب جدول

 .   ١:۵مترمربع و مالت ماسه سیمان  ٠٫٠۶مقطع بیش از 
١٢٠١٠۵ 

  
 مترمکعب 

ساخته پلیمری رنگی با  های بتنی پیش  تهیه و نصب جدول
    ١:۵مالت ماسه  سیمان 

١٢٠١٠۶ 

  
 مترمکعب ١۶,۴٨٨,٠٠٠

 ٣٠٠ساخته (مسلح)، با عیار  تهیه و نصب دال بتنی پیش
ها، نهرها  کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای دال روی کانال

 ها و موارد مشابه.  و یا به عنوان پل روی جوی

١٢٠٢٠١ 

  
 مترمکعب ١۶,۴٨٨,٠٠٠

ساخته برای  تهیه، ساخت و نصب قطعات بتنی پیش
کیلوگرم سیمان  ٣٠٠گاه لوله و کارهای مشابه، با عیار  تکیه

 در مترمکعب بتن.

١٢٠٢٠٢ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۴٩۴,٣٨

 ٣۵٠ساخته مدوالر با عیار   تهیه و نصب قطعات بتنی پیش
های مسلح و  کیلوگرم سیمان در مترمکعب برای خاک

 غیرمسلح. 

١٢٠٢٠٣ 

 مترمکعب ٢٧,٣١٠,٠٠٠  
 ٣۵٠ساخته با عیار  های بتنی پیش  تهیه و نصـب پانل

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب برای مسلح کردن خاک. 
١٢٠٢٠۴ 

 مترمکعب ٠۴٠,٠٠٠,۴  
درصورت رنگی بودن قطعات   ١٢٠٢٠٣  بها به ردیف اضافه
 ساخته بتنی.     پیش

١٢٠٢٠۵ 

  
 مترمکعب 

ساخته  تهیه و نصب فونداسیون دیوارهای بتنی پیش
 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب.  ٣۵٠محوطه با عیار 

١٢٠٢٢٠ 

  
 مترمکعب 

ساخته محوطه با  تهیه و نصب ستون دیوارهای بتنی پیش
 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب.  ٣۵٠عیار 

١٢٠٢٢١ 

  
 مترمکعب 

  ٣۵٠ساخته با عیار  تهیه و نصب پانل دیوارهای بتنی پیش
 کیلوگرم سیمان در هر مترمکعب.   

١٢٠٢٢٢ 
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 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترطول ۶۵۶,۵٠٠

 ١٠ساخته، به قطر داخلی   تهیه و نصب لوله بتنی پیش
 ٣٠٠متر، با بتن به عیار  سانتی ۵متر و ضخامت تا  سانتی

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. 

١٢٠٣٠١ 

  
 مترطول ٧٢۴,۵٠٠

 ١۵ساخته، به قطر داخلی   تهیه و نصب لوله بتنی پیش
 ٣٠٠متر، با بتن به عیار  سانتی ۵متر و ضخامت تا  سانتی

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. 

١٢٠٣٠٢ 

  
 مترطول ٨۴۶,۵٠٠

 ٢٠ساخته، به قطر داخلی   تهیه و نصب لوله بتنی پیش
 ٣٠٠ عیار  متر، با بتن به سانتی ۵متر و ضخامت تا  سانتی

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.

١٢٠٣٠٣ 

  
 مترطول ۵٠٠,٩۴٢

 ٢۵ساخته، به قطر داخلی   تهیه و نصب لوله بتنی پیش
 ٣٠٠عیار   متر، با بتن به سانتی ۵متر و ضخامت تا  سانتی

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.

١٢٠٣٠۴ 

  
 مترطول ١,٣۶٣,٠٠٠

 ٣٠ساخته، به قطر داخلی   تهیه و نصب لوله بتنی پیش
 ٣٠٠عیار   متر، با بتن به سانتی ٧تا  ۵متر و ضخامت  سانتی

 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن. 

١٢٠٣٠۵ 

  
 مترطول ۶٣٣,٠٠٠,١

 ۴٠ساخته، به قطر داخلی   تهیه و نصب لوله بتنی پیش
 ٣٠٠عیار   متر، با بتن به سانتی ٧تا  ۵متر و ضخامت  سانتی

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. 

١٢٠٣٠۶ 

  
 مترطول ٢,١٠٨,٠٠٠

 ۵٠ساخته، به قطر داخلی   تهیه و نصب لوله بتنی پیش
 ٣٠٠عیار   متر، با بتن به سانتی ٧تا  ۵متر و ضخامت  سانتی

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. 

١٢٠٣٠٧ 

  
 مترطول ۶۶٧,٠٠٠,٢

 ۶٠ساخته، به قطر داخلی   تهیه و نصب لوله بتنی پیش
 ٣٠٠عیار   متر، با بتن به سانتی ٩تا  ٧متر و ضخامت  سانتی

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. 

١٢٠٣٠٨ 

  
 مترطول ٣,٣٩٠,٠٠٠

ساخته، به قطر داخلی   تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش
عیار   متر، با بتن به سانتی ٩تا  ٧متر و ضخامت  سانتی ۶٠

 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.  ٣٠٠

١٢٠٣٠٩ 

  
 مترطول ٠٠٠,٣,٩٨۶

ساخته، به قطر داخلی   تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش
عیار   متر، با بتن به سانتی ١١تا  ٩متر و ضخامت  سانتی ٨٠

 کیلو سیمان در مترمکعب بتن.  ٣٠٠

١٢٠٣١٠ 

  
 مترطول ۴,۴۴٠,٠٠٠

ساخته، به قطر داخلی   تهیه و نصب لوله بتنی مسلح پیش
عیار   متر، با بتن به سانتی ١١تا  ٩متر و ضخامت  سانتی ١٠٠
 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.  ٣٠٠

١٢٠٣١١ 

 
 

 

٩٩  
 

 



 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  

 مترطول ١١٢,٠٠٠,۴

ساخته چاه به منظور   تهیه و نصب حلقه بتنی مسلح پیش
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠تحکیم انباره چاه، با بتن به عیار 

 ١٢٠×٨٠مترمکعب با مقطع تخم مرغی به ابعاد حدود 
 متر به انضمام پر کردن پشت حلقه بتنی.   سانتی

١٢٠۴٠١ 

  

 مترطول ۴,۴٠٣,٠٠٠

ساخته چاه به منظور   تهیه و نصب حلقه بتنی مسلح پیش
کیلوگرم سیمان در  ٣٠٠تحکیم میله چاه با بتن به عیار 

 ۶٠مترمکعب با مقطع دایره و قطر خارجی حدود 
 متر با پرکردن پشت حلقه بتنی.   سانتی

١٢٠۴٠٢ 

  

 مترطول ۴٨۵,۵٠٠

 ١٠به ازای افزایش هر  ١٢٠۴٠٢بها به ردیف   اضافه
 ۶٠ساخته چاه مازاد بر   متر قطر حلقه بتنی مسلح پیش  سانتی
متر به تناسب   سانتی١٠متر (کسر  سانتی ١٢٠متر تا   سانتی

 شود).   محاسبه می

١٢٠۴٠٣ 

 مترمکعب ١٧٠,٠٠٠,۶  
  ٢٠بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت بیش از 

 .   ١:۵متر و مالت ماسه سیمان   سانتی
١٢٠۵٠١ 

 مترمکعب ٠٠٠,۶,۵١۶  
پر به ضخامت بیش از  بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف

 . ١:۵متر و مالت ماسه سیمان   سانتی ٢٠
١٢٠۵٠٢ 

 مترمربع ١,٢٣٧,٠٠٠  
 ٢٠بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود 

 . ١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی
١٢٠۵٠٣ 

 مترمربع ١,٣٠٧,٠٠٠  
 ٢٠پر به ضخامت حدود  بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف

 . ١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی
١٢٠۵٠۴ 

 مترمربع ٩٠۵,۵٠٠  
 ١٠بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود 

 . ١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی
١٢٠۵٠۵ 

 مترمربع ٨٩٧,٠٠٠  
 ١٠پر به ضخامت حدود  بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف

 . ١:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانتی
١٢٠۵٠۶ 

 مترمربع ١,٠٩١,٠٠٠  
 ١۵بنایی با بلوک سیمانی توخالی به ضخامت حدود 

 . ١:۵متر با مالت ماسه سیمان  سانتی
١٢٠۵٠٨ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٠٩۵  
 ١۵پر به ضخامت حدود  بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف

 . ١:۵متر با مالت ماسه سیمان  سانتی
١٢٠۵٠٩ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٨٨۶

پر متشکل از  سیمانی سبک توخالی کف  بنایی با بلوک
های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت تا   سبکدانه

 . ١:۵متر با مالت ماسه سیمان  سانتی ٨

١٢٠۵٢٠ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٩٩٩

پر متشکل از  سیمانی سبک توخالی کف  بنایی با بلوک
های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت   سبکدانه
 . ١:۵متر با مالت ماسه سیمان  سانتی ١٠حدود 

١٢٠۵٢١ 

 
 

 

١٠٠  
 

 



 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمربع ١,١۵٢,٠٠٠

پر متشکل از  سیمانی سبک توخالی کف  بنایی با بلوک
های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت   سبکدانه
 . ١:۵متر با مالت ماسه سیمان  سانتی ١۵حدود 

١٢٠۵٢٢ 

  
 مترمربع ۴٢٨,٠٠٠,١

پر متشکل از  سیمانی سبک توخالی کف  بنایی با بلوک
های حاصل از فرآوری مواد طبیعی به ضخامت   سبکدانه
 . ١:۵متر با مالت ماسه سیمان  سانتی ٢٠حدود 

١٢٠۵٢٣ 

 مترمربع ٢٠٠,٠٠٠  
در صورت  ١٢٠۵٢٣تا  ١٢٠۵٢٠های  بها به ردیف اضافه

 های مصرفی.  جداره بودن بلوک سه
١٢٠۵٢۴ 

  

 مترمربع ٩۴٧,٠٠٠

پر تهیه شده از   بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف
های حاصل از فرآوری مواد   شده و سبکدانه پرلیت منبسط

متر با مالت ماسه سیمان   سانتی ٨طبیعی به ضخامت تا 
١:۵ . 

١٢٠۵٣٠ 

  

 مترمربع ٠٠٠,١,٠٠۵

پر تهیه شده  بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف
های حاصل از فرآوری   شده و سبکدانه پرلیت منبسط از 

متر با مالت ماسه   سانتی ١٠مواد طبیعی به ضخامت حدود 
 . ١:۵سیمان 

١٢٠۵٣١ 

  

 مترمربع ١,٢٠٠,٠٠٠

پر تهیه شده از  بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف
های حاصل از فرآوری مواد   شده و سبکدانه پرلیت منبسط

متر با مالت ماسه   سانتی ١۵طبیعی به ضخامت حدود 
 . ١:۵سیمان 

١٢٠۵٣٢ 

  

 مترمربع ۴۵٧,٠٠٠,١

پر تهیه شده از  بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف
های حاصل از فرآوری مواد   شده و سبکدانه پرلیت منبسط

متر با مالت ماسه   سانتی ٢٠طبیعی به ضخامت حدود 
 . ١:۵سیمان 

١٢٠۵٣٣ 

 مترمربع ٢١٠,٠٠٠  
در صورت  ١٢٠۵٣٣تا  ١٢٠۵٣٠های  بها به ردیف اضافه

 های مصرفی.  جداره بودن بلوک سه
١٢٠۵٣۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١,٠٧۶

پر متشکل از  بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف
متر با مالت   سانتی ١٠شده به ضخامت تا  پرلیت منبسط
 . ١:۵ماسه سیمان 

١٢٠۵۴٠ 

  
 مترمربع ١,١۶٠,٠٠٠

پر متشکل از  بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف
متر با مالت   سانتی ١۵شده به ضخامت حدود  پرلیت منبسط
 . ١:۵ماسه سیمان 

١٢٠۵۴١ 

  
 مترمربع ١,٢۵٩,٠٠٠

پر متشکل از  بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف
متر با   سانتی ٢٠پرلیت منبسط شده به ضخامت حدود 

 . ١:۵مالت ماسه سیمان 

١٢٠۵۴٢ 

 
 

 

١٠١  
 

 



 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ١١٨,٠٠٠  
در صورت  ١٢٠۵۴٢تا  ١٢٠۵۴٠های  بها به ردیف اضافه

 های مصرفی.  جداره بودن بلوک سه
١٢٠۵۴٣ 

 مترمکعب ٩,٨١٩,٠٠٠  
بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری به ضخامت یک 

 . ١:۵و نیم آجر و بیشتر با مالت ماسه سیمان 
١٢٠۶٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٢۵۵  
بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری برای دیوارسازی 

 . ١:۵به ضخامت یک آجره با مالت ماسه سیمان 
١٢٠۶٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١,١٩۴  
بنایی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری برای دیوارسازی 

 . ١:۵به ضخامت نیم آجر با مالت ماسه سیمان 
١٢٠۶٠٣ 

 مترمکعب ٣,٣٩٢,٠٠٠  
های سیمانی تو خالی با مالت  های بلوک پر کردن حفره

 به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی.  ١:۵ماسه سیمان 
١٢٠٧٠١ 

  
 مترمکعب ۵٠٠,۶۴٠

چینی که در پایین تراز آب  های بلوک  بها به ردیف اضافه
زیرزمینی انجام شود و استفاده از تلمبه موتوری حین 

 اجرای عملیات الزامی باشد. 

١٢٠٧٠٢ 

 ١٢٠٧٠٣ بهای نماسازی با بلوک سیمانی.  اضافه مترمربع ٢٣٠,٠٠٠  

 ١٢٠٧٠۴ بهای نماسازی با آجر سیمانی به ابعاد آجر فشاری.  اضافه مترمربع ۶٠٣,٠٠٠  

  
 مترمربع ٠٠٠,١,٢٢۶

ساخته از بتن سبک اتوکالو  های بتنی پیش بنایی با بلوک
شده (بتن گازی) با مالت مخصوص به ضخامت حدود 

 متر.  سانتی ١٠

١٢٠٨٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۵۶۵,١

ساخته از بتن سبک اتوکالو  های بتنی پیش بنایی با بلوک
مخصوص به ضخامت حدود  شده (بتن گازی) با مالت

 متر.  سانتی ١۵

١٢٠٨٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١,٩٣۴

ساخته از بتن سبک اتوکالو  های بتنی پیش بنایی با بلوک
مخصوص به ضخامت حدود  شده (بتن گازی) با مالت

 متر.  سانتی ٢٠

١٢٠٨٠٣ 

  
 مترمربع ٢,٣١٣,٠٠٠

ساخته از بتن سبک اتوکالو  های بتنی پیش بنایی با بلوک
مخصوص به ضخامت حدود  شده (بتن گازی) با مالت

 متر.  سانتی ٢۵

١٢٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٢,٨٢٢,٠٠٠

ساخته از بتن سبک اتوکالو   های بتنی پیش بنایی با بلوک
مخصوص به ضخامت حدود  شده (بتن گازی) با مالت

 متر.  سانتی ٣٠

١٢٠٨٠۵ 

  
 مترمربع ١,٠۵٠,٠٠٠

ساخته از بتن سبک اتوکالو  های بتنی پیش بنایی با بلوک
 ٨مخصوص به ضخامت تا  شده (بتن گازی) با مالت

 متر.  سانتی

١٢٠٨٠۶ 

 
 

 

١٠٢  
 

 



 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمربع ۴٣٣,٠٠٠,١

ساخته از بتن سبک اتوکالو  های بتنی پیش بنایی با بلوک
مخصوص به ضخامت حدود  شده (بتن گازی) با مالت

 متر.  سانتی ١٢

١٢٠٨٠٧ 

  
 مترمربع -۵٠٠,٢٢٨

که  درصورتی ١٢٠٨٠٧تا  ١٢٠٨٠١های  کسربها به ردیف
استفاده  ١:۵بجای مالت مخصوص از مالت ماسه سیمان 

 شود. 

١٢٠٨٠٨ 

  
 مترمربع ٢,١٢٩,٠٠٠

ساخته از بتن سبک،  های دیواری بتنی پیش  بنایی با پانل
استایرن و رس منبسط شده، با مالت  های پلی دانه

 متر.  سانتی ۶مخصوص به ضخامت حدود 

١٢٠٨٢٠ 

  
 مترمربع ۵۶٠,٠٠٠,٢

ساخته از بتن سبک،  های دیواری بتنی پیش  بنایی با پانل
استایرن و رس منبسط شده، با مالت  های پلی دانه

 متر.   سانتی ٨مخصوص به ضخامت حدود 

١٢٠٨٢١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢,٨٩۶

ساخته از بتن سبک،  های دیواری بتنی پیش  بنایی با پانل
استایرن و رس منبسط شده، با مالت  های پلی  دانه

 متر.   سانتی ١٠مخصوص به ضخامت حدود 

١٢٠٨٢٢ 

  
 مترمربع ٣,٢٣٢,٠٠٠

ساخته از بتن سبک،  های دیواری بتنی پیش  بنایی با پانل
استایرن و رس منبسط شده، با مالت  های پلی  دانه

 متر.   سانتی ١٢مخصوص به ضخامت حدود 

١٢٠٨٢٣ 

  
 مترمربع ٢۴١,٠٠٠,۴

ساخته از بتن سبک،  های دیواری بتنی پیش  بنایی با پانل
استایرن و رس منبسط شده، با مالت  های پلی دانه

 متر.   سانتی ١۵مخصوص به ضخامت حدود 

١٢٠٨٢۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۴١۵,١

پر تهیه شده با دانه  بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف
متر با مالت  سانتی ١٠، به ضخامت تا  رس منبسط شده

 . ١:۵ماسه و سیمان 

١٢١٠٠١ 

  
 مترمربع ١,٧۴٢,٠٠٠

پر تهیه شده با دانه  بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف
متر با مالت  سانتی ١۵تا  ١٢رس منبسط شده، به ضخامت 

 . ١:۵ماسه و سیمان 

١٢١٠٠٢ 

  
 مترمربع ٢,٠٣٣,٠٠٠

پر تهیه شده با دانه  بنایی با بلوک سیمانی سبک توخالی کف
متر با مالت  سانتی ٢٠تا  ١٧، به ضخامت    رس منبسط شده

 . ١:۵ماسه و سیمان 

١٢١٠٠٣ 

 مترمربع ۵٠٠,١۴٣  
در صورت  ١٢١٠٠٣تا  ١٢١٠٠١های  بها به ردیف اضافه

 های مصرفی.  جداره بودن بلوک سه
١٢١٠٠۴ 

  
 مترمکعب ٩٩۶,۵٠٠

در صورت  ١٢١٠٠٣تا  ١٢١٠٠١های  بها به ردیف اضافه
استفاده از مالت آماده محتوی رس منبسط شده ریزدانه 

 سبک به ازای هر مترمکعب حجم بلوک چینی. 

١٢١٠٠۵ 

 
 

 

١٠٣  
 

 



 چینی و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمکعب ٠٠٠,١۶۴  
های بنایی با بلوک، در صورتی که دیوار  بها به ردیف اضافه

   ای مهار شود.  با میلگرد به اجزای سازه
١٢١١٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,١۵٧  
تهیه و اجرای شبکه الیاف شیشه جهت مسلح کردن کارهای 

 بنایی با بلوک و پانل.
١٢١١٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٨٧  
تهیه و اجرای شبکه الیاف شیشه مقاوم در برابر قلیا جهت 

 مسلح کردن کارهای بنایی با بلوک و پانل.
١٢١١٠٣ 

 مترمربع ١٧۵,۵٠٠  
شبکه الیاف کربن جهت مسلح کردن کارهای تهیه و اجرای 

 بنایی با بلوک و پانل.
١٢١١٠۴ 

 عدد ٩,١٣٨,٠٠٠  
متر با  سانتی ۶۵تا  ۶٣تهیه و نصب دریچه بتنی به قطر 

 کالف بتنی یا چدنی. 
١٢١٢٠١ 

 
 

 

١٠۴  
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١٠۵  
 

 

 رطوبتی  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 

 الزامات عمومی
 باشد،  نشده  تعیین  آن  اندازه   که  شد و در صورتیمشخصات فنی بادر   شده   درج  باید به میزان  پوشانی ، مقدار هم رطوبتی  هاي کاري عایقر د. 1

 متر اجرا شود. سانتی 10
پوشانی، هزینه  بابت هم. ها است جلسه صورتو  مشخصات فنی در  شده  ابعاد درج  بقاطم،  شده  کاري عایق  ظاهري  سطح ، گیري اندازه  مبناي .2

 گردد. اي منظور نمی جداگانه
  گونه و هیچ  است  و مانند آن  ، منحنی ، مورب ، قائم از افقی  ، اعم سطوح  کار در تمام  انجام  ، براي فصل  این  هاي واحد ردیف  هاي قیمت .3

 گردد. منظور نمی،  است  شده  مشخصدر این فصل   به صراحت  جز آنچهه ، ب ، انحنا و مانند آن ، عمق صعوبت  بابت  بهایی  اضافه
 ست.ا 21و مانند آن ها پی  روي ،ها ، توالتها حمام  به غیر از سطوح  ، سطوحی فصل  این  هاي در ردیف  منظور از سایر سطوح .4
 یمیاقل طیو جهت شرا باشد ی) مدهیاکس ای(خالص  جامد يرهایاست، منظور ق  مشخص نشده ریفصل هرجا که نوع ق نیا يها فیدر رد. 5

 .ردیگ یصورت نم یاضافه پرداخت چیمختلف ه
برسد و مجوز  مهندس ناظرکاري به تایید  عایق، باید قبل از انجام کاري رطوبتی مطابق مشخصات فنی . زیرسازي مناسب جهت اجراي عایق6

 اجراي عملیات اخذ گردد.
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است: هاي مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه. به منظور سهولت دسترسی به ردیف7
 

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 کاري رطوبتی با اندود قیري عایق 01
 کاري رطوبتی با قیر و گونیعایق 02
 ساخته پیش کاري رطوبتی با عایقعایق  03
 اکریلیک  کاري رطوبتی با مواد پلیمري پایه سیمان و رزینعایق 04
 کاري رطوبتی با پوشش پایه قیريعایق 05

 

 1الزامات گروه 
 . باشدیم لوگرمیک 2 برابر ،130101   فیرد در یرطوبت يکارقیمربع عامتر کي یبرا مورد مصرف ریمقدار ق. 1-1
است  عیما ریق لوگرمیک یک ، یرطوبت  يکار قیعا  مربعمتر  کی ي ، برا130109و  130108، 130102  يها فیدر رد  مورد مصرف ریمقدار ق. 1-2

 مهندس مشاور  یهدییتا ،یکاال به منظور انطباق با مشخصات فن یفن يها یو گواه يدیاستاندارد محصول تول وی و الزم است مشخصات فن
 اخذ گردد. هیقبل از ته

مربع، برابر یک کیلوگرم نباشد،  در هر متر 130109و  130108، 130102هاي  ، مقدار قیر مصرفی ردیف. چنانچه مطابق مشخصات فنی1-3
 شود. کیلوگرم در هر مترمربع، محاسبه و منظور می 2تا ها به تناسب کاهش یا افزایش آن به میزان حداکثر  بهاي ردیف

 

 2الزامات گروه 
 با:  برابر است  بیترت به ، یرطوبت  يکار قیعا  مربعمتر  کی ي ، براگروه  نیا  يها فیدر رد  مورد مصرف ریمقدار ق. 2-1
 . لوگرمیک 5/3 ، یگون  هیال  کیبا  ریدو قشر اندود ق. 2-1-1

 هاي کوچک و... شورخانه، بالکن چینی، تی کرسی 21
                                                        



 رطوبتی  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 . لوگرمیک 5 ، یگون  هیبا دو ال ریقشر اندود ق  سه .2-1-2
 . لوگرمیک 5/6،  یگون  هیال  با سه ریچهار قشر اندود ق. 2-1-3
 

 3الزامات گروه 
با  3885به شماره  رانیا یمل يحداقل الزامات مندرج در استانداردها دیساخته حسب مورد باشیپ یرطوبت يهاقیعا یمشخصات فن. 3-1

 قیعا يهایژگیو«با عنوان  3864شماره  ای، »سطوح یرطوبت قیشده عا تیتقو يریق هايورق_یرطوبت قیعا ریپذ انعطاف يهاورق«عنوان 
 »مرهایاصالح شده توسط پل ریساخته با قشیپ یرطوبت يهاقیعا يهایژگیو«با عنوان  3884شماره  ای، »یپ يبرا يریساخته قشیپ یرطوبت
 .دینما نیرا تام

 زانیبه م مریبه عنوان پرا یمحلول در حالل نفت ریمشتق ق يساخته، اجراشیپ یرطوبت يهاقیعا يهافیمنظور از قشر آستر در رد. 3-2
 يهافیرد يشده است و پرداخت بها منظور 130308تا  130303ي هافیرد متیآن در ق نهیباشد و هزیمربع مگرم در متر 280حداقل 
 است.  مریپرا يمنوط به اجرا ،مربوط

، بابت 130314ساخته، ضمن اعمال کسر بهاي ردیف  هاي رطوبتی پیش . درصورت اجراي اندود قیري به جاي قشر آستر در عایق3-3
 گردد. میمنظور  130101اجراي اندود قیري، ردیف 

 
 4الزامات گروه

الیه مطابقت داشته باشد. ضخامت  16951ملی ایران به شماره  با استاندارد دیبا 130403 فیموضوع رد هاي آکریلیکی پایه آب . پوشش4-1
است، چنانچه مطابق مشخصات فنی، ضخامت الیه خشک به میزان حداکثر تا متریلیم 5/0±05/0مربوط، برابر  فیردخشک عایق در 

 شود. بهاي ردیف به تناسب افزایش، محاسبه و پرداخت میفزایش یابد، متر ا میلی 05/0±1
 ای ASTM C836   با استاندارد دیبا 130404 فیموضوع رد یکیلیآکر يهانیو رز مانیس هیپا یدوجزئ يمریبند کننده پل مواد آب. 4-2

BS EN 14891  .متر است، چنانچه مطابق مشخصات  میلی 5/1±1/0ضخامت الیه خشک عایق در ردیف مربوط، برابر مطابقت داشته باشد
 شود. متر افزایش یابد، بهاي ردیف به تناسب افزایش، محاسبه و پرداخت می میلی 3±1/0حداکثر تا  فنی، ضخامت الیه خشک به میزان

مطابقت داشته باشد. مقدار  BS EN 1504-2با استاندارد  دیبا 130405 فیموضوع رد پایه سیمان کننده نفوذگر بلورسازبندآب مواد. 4-3
، چنانچه مطابق مشخصات فنی، مقدار است لوگرمیکیک  ، یرطوبت  يکار قیعا  مترمربع  کی ي، برا مربوط فیدر رد  مورد مصرف پودري مواد

 شود. کیلوگرم در هر مترمربع افزایش یابد، بهاي ردیف به تناسب افزایش، محاسبه و پرداخت می 3پودر مصرفی حداکثر تا 
هایی که  بندي شده، به عایق اعمال گردد، مانند محلسطح آب، فشار آبی است که از پشت 130405. منظور از فشار منفی آب در ردیف 4-4

 بند نمودن، دسترسی به سطح کار وجود ندارد.براي آب
مهندس   یهدییتا ،یکاال به منظور انطباق با مشخصات فن یفن يها یو گواه يدیاستاندارد محصول تول وی الزم است مشخصات فن. 4-5

 اخذ گردد. هیقبل از ته مشاور
 

 5الزامات گروه
آزمون  يها و روش ها یژگیوِ«با عنوان  1333به شماره  رانیا یمل تانداردبا اس دی، با130501  فیموضوع رد يریق هیپا اب پوشش. 5-1

 باشد. مطابقت داشته  »حرارت -آب -ایقل -دیاز سرب و مقاوم در برابر اس يعار يریق هیآماده به مصرف با پا اهیس يها رنگ
بیشتر یا کمتر باشد،  130501  در صورتی که طبق مشخصات فنی، ضخامت پوشش با پایه قیري، نسبت به ضخامت مندرج در ردیف. 5-2

 شود. میمنظور بهاي آن به تناسب، طبق ردیف مربوط محاسبه و 

 
 

 

١٠۶  
 

 



 رطوبتی  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ١٣٠١٠١ کاری رطوبتی، با یک قشر اندود قیر. عایق مترمربع ۵٠٠,٢٨٠  

 ١٣٠١٠٢ امولسیونی.کاری رطوبتی، با استفاده از قیرهای  عایق مترمربع ١۶٣,٠٠٠  

 ١٣٠١٠٨ کاری رطوبتی، با استفاده از قیرهای محلول. عایق مترمربع ۵٠٠,٢٠٨  

 مترمربع ۶٠٠,١٨  
در صورت  ١٣٠١٠٨و  ١٣٠١٠٢های  بها به ردیف اضافه

 اصالح قیر با مواد پلیمری.
١٣٠١٠٩ 

 مترمربع ۶٨٠,٠٠٠  
گونی کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک الیه  عایق

 ها و مانند آن. ها و روی پی ها، توالت برای سطوح حمام
١٣٠٢٠١ 

 مترمربع ۶٣١,٠٠٠  
کاری رطوبتی، با دو قشر اندود قیر و یک الیه گونی  عایق

 برای سایر سطوح.
١٣٠٢٠٢ 

 مترمربع ١,٠٨٣,٠٠٠  
کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونی  عایق

 و مانند آن. ها ها و روی پی توالتها،  برای سطوح حمام
١٣٠٢٠٣ 

 مترمربع ١,٠١١,٠٠٠  
کاری رطوبتی، با سه قشر اندود قیر و دو الیه گونی  عایق

 برای سایر سطوح.
١٣٠٢٠۴ 

 مترمربع ۴٩٩,٠٠٠,١  
کاری رطوبتی، با چهار قشر اندود قیر و سه الیه گونی  عایق

 مانند آن.و  ها ها و روی پی ها، توالت برای سطوح حمام
١٣٠٢٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٣۶۴  
کاری رطوبتی، با چهار قشر اندود قیر و سه الیه گونی  عایق

 برای سایر سطوح.
١٣٠٢٠۶ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۵١۵

ساخته درجه یک متشکل  کاری رطوبتی، با عایق پیش عایق
استر نوع نبافته و تیشو به  از قیر پالستیکی، الیاف پلی

متر به انضمام قشر آستر برای  میلی ۴تا  ٣٫۵ضخامـت 
 ها و مانند آن. ها، روی پی ها، توالـت سطوح حمام

١٣٠٣٠٣ 

  

 مترمربع ۴٧٧,٠٠٠

ساخته درجه یک متشکل  کاری رطوبتی، با عایق پیش عایق
استر نوع نبافته و تیشو به  از قیر پالستیکی، الیاف پلی

برای سایر متر به انضمام قشر آستر  میلی ۴تا  ٣٫۵ضخامـت 
 سطوح.

١٣٠٣٠۴ 

  

 مترمربع ۵٠٠,۵۶٣

ساخته درجه یک متشکل  کاری رطوبتی، با عایق پیش عایق
استر نوع ترموباند به ضخامـت  از قیر پالستیکی، الیاف پلی

ها،  متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام میلی ٣
 ها و مانند آن. ها، روی پی توالـت

١٣٠٣٠۵ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۵٢۵

ساخته درجه یک متشکل  کاری رطوبتی، با عایق پیش عایق
استر نوع ترموباند به ضخامـت  از قیر پالستیکی، الیاف پلی

 متر به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح. میلی ٣

١٣٠٣٠۶ 

 
 

 

١٠٧  
 

 



 رطوبتی  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵٩٧,٠٠٠

ساخته درجه یک متشکل  کاری رطوبتی، با عایق پیش عایق
استر نوع ترموباند به  پلیاز قیر پالستیکی، الیاف 

متر به انضمام قشر آستر برای سطوح  میلی ۴ ضخامـت
 ها و مانند آن. ها، روی پی ها، توالـت حمام

١٣٠٣٠٧ 

  
 مترمربع ۵۵٩,٠٠٠

ساخته درجه یک متشکل  کاری رطوبتی، با عایق پیش عایق
استر نوع ترموباند به ضخامـت  از قیر پالستیکی، الیاف پلی

 به انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.متر  میلی ۴

١٣٠٣٠٨ 

 مترمربع ۴۶٠,٠٠٠  
در صورتی که  ١٣٠٣٠٨تا  ١٣٠٣٠٣های  بها به ردیف اضافه

 از قیر االستیکی به جای قیر پالستیکی استفاده شود.
١٣٠٣٠٩ 

 مترمربع -٠٠٠,۴۶  
، در صورتی که ١٣٠٣٠٨تا  ١٣٠٣٠٣های  کسربها به ردیف

 شود. قیر پالستیکی استفاده  از قیر اکسیده به جای
١٣٠٣١٠ 

  
 مترمربع ۴٧,١٠٠

در  ١٣٠٣٠٨و  ١٣٠٣٠۶، ١٣٠٣٠۴های  بها به ردیف اضافه
ساخته با روکش  صورت استفاده از عایق رطوبتی پیش

 آلومینیومی 

١٣٠٣١١ 

 مترمربع ۴٠٠,٢٢  
در صورتی  ١٣٠٣٠٨تا  ١٣٠٣٠۵های  بها به ردیف -اضافه

 باند استفاده شود. نوع اسپاناستر   که از الیاف پلی
١٣٠٣١٢ 

  
 مترمربع -٢,٧٩٠

در صورتی که  ١٣٠٣٠٨تا  ١٣٠٣٠٣های   کسربها به ردیف
در قشر آستر، از قیر امولسیون به جای مشتق قیر محلول در 

 شود.  حالل نفتی استفاده

١٣٠٣١٣ 

 مترمربع -١٠٠,٢۶  
در صورتی که  ١٣٠٣٠٨تا  ١٣٠٣٠٣های   کسربها به ردیف

 اجرا نگردد. ٣الزامات گروه  ٣-٣قشر آستر با توجه به بند 
١٣٠٣١۴ 

 مترمربع ١,٢٣١,٠٠٠  
کاری رطوبتی با استفاده از  تهیه مصالح و اجرای عایق

 های آکریلیکی پایه آبی بدون الیاف فایبرگالس.  پوشش
١٣٠۴٠٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۵۴١

از مواد کاری رطوبتی با استفاده  تهیه مصالح و اجرای عایق
های  بندکننده پلیمری دوجزئی پایه سیمان و رزین آب

کریلیکی بدون الیاف فایبرگالس.  آ

١٣٠۴٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴۴٣

کاری رطوبتی با استفاده از مواد   تهیه مصالح و اجرای عایق
بندکننده نفوذگر بلورساز پایه سیمان در سطوح بتنی   آب

 و یا مثبت آب. سخت شده، جهت مقابله با فشارهای منفی

١٣٠۴٠۵ 

 مترمربع ١۶٠,٠٠٠  
ازای تهیه و   به ١٣٠۴٠۴و  ١٣٠۴٠٣ بها به ردیف   اضافه

 اجرای هر الیه الیاف فایبرگالس، جهت مسلح نمودن عایق.
١٣٠۴٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۶٠  
تهیه مصالح و اجرای پوشش مومی با پایه قیری روی 

 میکرون. ٣٠٠سطوح سیمانی یا بتنی به ضخامت 
١٣٠۵٠١ 

 
 

 

١٠٨  
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١٠٩  
 

 

 های مقاوم در برابر آتش و پوشش  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 
 الزامات عمومی 
و  مشخصات فنیدر   شده  ابعاد درج  ، طبق شده  کاري عایق  ظاهري  سطح ، هاي مقاوم در برابر آتش)  (به استثناي پوشش  گیري اندازه  مبناي .1

 . هاست جلسه  صورت
محاسبه و منظور هاي مربوط  هاي حرارتی، حسب مورد از ردیف بهاي تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازي به منظور نصب عایق. 2

 .شود می
را مطابق استاندارد ملی ایران به  Eبندي واکنش در برابر آتش، باید حداقل الزامات نوع  هاي این فصل در طبقه پلیمري ردیف 22هاي . فوم3

 تامین نماید.» بندي واکنش در برابر آتش : طبقه1قسمت -ها و اجزاي ساختمانی فرآورده«با عنوان  8299-1شماره 
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است: هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه منظور سهولت دسترسی به ردیف . به4
 

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 معدنی  ایهحرارتی با پ عایق 01
 صلب پلیمري  حرارتی با فوم عایق 02
 کاري  بهاي عایق اضافه 03
 یورتان پلی پاششی  کاري حرارتی با فوم عایق 04
 حرارتی  مخصوص نصب عایق  میخ میخ و گل 05
 شده استایرن منبسط  پلی 06
 مقاوم در برابر حریق  پوشش 07

 
 1الزامات گروه 

هاي  فرآورده«با عنوان  8116به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد ملحرارتی پشم معدنی باید  يهاقیعا یمشخصات فن. 1-1
 .دینما نیرا تام» ها ویژگی -اي پشم معدنی هاي کارخانه فرآورده -کاري حرارتی براي ساختمان عایق

 –مصالح ساختمانی « با عنوان  8084ایران به شماره   هاي حرارتی پشم معدنی بر اساس استاندارد ملی . تعاریف و مفاهیم عایق1-2
 باشد. می» نامه  واژه –کاري حرارتی  هاي عایق فرآورده

. درصورت افزایش مقدار کیلوگرم عایق حرارتی مصرفی، ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص عایق، عالوه بر ردیف مربوط، مازاد 1-3
 گردد. میمنظور بهاي مربوط به آن، حسب مورد  بر مقادیر تعیین شده، از طریق اضافه

متر و وزن  میلی 50مترمربع با عایق پشم سنگ به صورت پانل و بدون روکش، به ضخامت  400 کاري حرارتی به میزان مثال: چنانچه عایق
 کیلوگرم بر مترمکعب مورد نظر باشد: 100مخصوص 

 ) به ازاي هر مترمربع:140119محاسبه مقدار مازاد عایق مصرفی نسبت به ردیف مربوط ( -
      kg/m25/3)=50×03/0(-)100×05/0( 

 : 140120بهاي  محاسبه مقدار اضافه -
   kg1400) =400×5/3( 

 آید. شود و به فرم سلولی در می هاي مختلف است که توسط دمیدن هوا یا گاز خالص، منبسط می پالستیک هایی از جنس رزینفوم،  22
                                                        



 های مقاوم در برابر آتش و پوشش  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 گردد. میمنظور  140120کیلوگرم مازاد عایق مصرفی از ردیف  1400و  140119مترمربع طبق ردیف  400بنابراین 

 2الزامات گروه 
حداقل الزامات مندرج در استاندارد استایرن اکسترود شده، به ترتیب باید  شده و پلی استایرن منبسط حرارتی پلی يهاقیعا یمشخصات فن. 2-1
و » ها ویژگی -استایرن منبسط اي پلی هاي کارخانه فرآورده -کاري حرارتی براي ساختمان هاي عایق فرآورده«با عنوان  10950به شماره  رانیا یمل

استایرن  اي فوم پلی هاي کارخانه فرآورده -کاري حرارتی براي ساختمان هاي عایق فرآورده «با عنوان  10952ه شماره ب رانیا یاستاندارد مل
 .دینما نیرا تام» ها ویژگی -اکسترود شده

یگري محبوس است و ها هوا یا گاز د شوند داراي فضاهایی هستند که در آن کاري حرارتی به کار گرفته می استایرن هایی که در عایق . پلی2-2
و ضریب هدایت حرارتی آن با گذشت  اي است که براي هوا یا گاز محبوس در عایق، امکان جابجایی وجود ندارد ساختار داخلی عایق به گونه

 کند. زمان تغییر نمی
 ASTMدرج در استاندارد ، باید حداقل الزامات من140217بندي شده موضوع ردیف  اتیلن شبکه هاي حرارتی پلی . مشخصات فنی عایق2-3

C1427 .را تأمین نماید 
 

 4الزامات گروه 
حداقل الزامات  دیبا، 140412 و 140411 يها فیردموضوع  ورتانی یپل ی و تزریقیپاشش يها فوم یحرارت يها قیعا یمشخصات فن. 4-1

کاري حرارتی براي تاسیسات  هاي عایق فرآورده«با عنوان  17197-1استاندارد ملی ایران به شماره  یا ASTM C1029 مندرج در استاندارد
: سامانه پاششی فوم صلب قبل از 1قسمت -ایزوسیانورات پاششی شکل گرفته درجا یورتان و پلی ساختمانی و تجهیزات صنعتی فوم صلب پلی

  .نماید نیمأرا ت» ها ویژگی-نصب
 

 5گروه   الزامات
میخ، دیسک و مانند آن، در بهاي واحد  کاري، مغزي فلزي یا پالستیکی، گل سازي براي اتصال، سوراخ ، هزینه آماده140511. در ردیف5-1

 گیرد. اي صورت نمی ردیف منظور شده است و پرداخت جداگانه
 

 6الزامات گروه 
حداقل الزامات آن باید  یمشخصات فنهاي غیر از عایق حرارتی است و  براي کاربرد 140611شده موضوع ردیف  استایرن منبسط . پلی6-1

را » ها ویژگی -استایرن منبسط شونده  هاي پلی ها وصفحات ساخته شده از دانه بلوك«با عنوان  11108به شماره  رانیا یمندرج در استاندارد مل
 .دیمان نیمتأ
 

 7الزامات گروه 
به منظور صالح،  مراجع ذي استاندارد معتبر از اساس بر شیآزما نامه یگواههاي مقاوم در برابر آتش،  مشخصات فنی پوشش الزم است. 7-1

 مهندس مشاور برسد. دییارائه شده و مراتب به تا قبل از تهیه، ،یانطباق با مشخصات فن
مؤثر   هزینه عملیات اجراییاز نظر   که  اطالعاتی  هر نوع  ها و به طور کلی آن  تهیه  منبعهاي مقاوم در برابر آتش،  پوشش  کامل  مشخصات. 7-2

 .شود  فنی درج  در مشخصات بایدباشد،   داشته  آگاهی  به آن  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار براي  است  و الزم  بوده
  هاي مقاوم در برابر آتش پوشیده ها با پوشش و صورت جلسه ها نقشه، سطح کاري است که طبق ابعاد درج شده در گیري . مبناي اندازه7-3

گردد. همچنین سطح وجه بیرونی  ها از یک طرف محاسبه و طرف دیگر از سطح کار، کسر می زنبوري، سطح سوراخ  شود. در تیرهاي النه می

 
 

 

١١٠  
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١١١  
 

 

منظور هاي مربوط به پوشش مقاوم در برابر آتش همان تیر،  ي و تاوه فلزي ماندگار، حسب مورد از ردیفاي بین تیرهاي فوالد هاي ذوزنقه حفره
 گردد. نمیمنظور اي  ها با مصالح مورد تایید مهندس مشاور، هزینه جداگانه شود و بابت پر کردن حفره می
 23هاي تا ضریب مقطع دقیقه تعیین شود، براي ردیف 60از مدت زمان مقاومت در برابر آتش بیش  ،. در صورتی که طبق مشخصات فنی7-4

 30به ازاي هر متر بر مترمربع  90درصد و براي ردیف هاي با ضریب مقطع بیش از  25دقیقه افزایش مقاومت،  30به ازاي هر متر بر مترمربع  90
 گردد. درصد اضافه منظور می 35دقیقه افزایش مقاومت، 

براي  05/1با اعمال ضریب هاي این فصل،  از ردیف 24م در برابر آتش روي سطوح فوالدي با مقاطع توخالی. هزینه اجراي پوشش مقاو7-5
 گردد. میمنظور متر بر مترمربع  90براي ضریب مقطع بیش از  15/1متر بر مترمربع و با اعمال ضریب   90ضریب مقطع تا 

 هاي درگیر کننده پیوسته وه با استفاده از یک عامل چسباننده (پرایمر) و یا مشهاي این گر . در صورت نیاز به اجراي قشر آستر در ردیف7-6
، جهت رعایت حداقل مقاومت چسبندگی هاي فوالدي و مانند آن  پین ،سیمی گالوانیزهتوري از شبکه فلزي جوش شده، رابیتس، اعم 

 گیرد. صورت نمی 7-7اي به جز موضوع بند  هاي مقاوم در برابر آتش، پرداخت جداگانه پوشش
. چنانچه مطابق مشخصات فنی یا مالحظات ابعادي، هندسی یا اجرایی نظیر ارتفاع زیاد، ابعاد بزرگ مقاطع، لزوم ضخامت زیاد پوشش، 7-7

هزینه آن ، با تأیید مهندس مشاور یا نظایر آن باشد سیمی گالوانیزه شده، توري جوشلزوم محصورشدگی کامل مقطع، الزام به تعبیه شبکه فلزي 
 شود. میمنظور هاي فصل شانزدهم  جداگانه از ردیف

دقیقه  180متر در سقف عرشه فوالدي براي  6به طول  IPE180چنانچه تهیه و اجراي اندود پاششی پایه گچی مقاوم در برابر آتش روي تیر فوالدي  مثال:
هاي معدنی  ر مورد نظر باشد و فضاي خالی بین عرشه فوالدي و تیرآهن با پشمگراد مطابق شکل زی درجه سانتی 550مقاومت در برابر آتش و دماي بحرانی 

  پر شود:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
متر، عرض  698/0برابر  IPE180مطابق جداول استاندارد محیط مقطع تیرآهن جهت انتخاب ردیف باید ضریب مقطع محاسبه گردد.  -

باشد. بنابراین جهت محاسبه محیط قسمتی از قطعه فوالدي که در  مترمربع می 00239/0متر و سطح مقطع تیرآهن   091/0بال تیر 
 گردد: معرض آتش قرار دارد، بال فوقانی تیرآهن کسر می

 ضریب مقطع برابر است با: -
         

نحوه محاسبه آن بر اساس استاندارد منظور از ضریب مقطع، نسبت محیط قسمتی از قطعه فوالدي که در معرض آتش قرار دارد به سطح مقطع قطعه فوالدي است و  23
BS EN 13381  باشد. می 

 مانند آن است. ، مقاطع قوطی شکل ساخته شده از ورق وIPEهاي قوطی یا لوله، دوبل  منظور از مقاطع توخالی، پروفیل 24

IPE180 

IPE180 
 

                                                        



 های مقاوم در برابر آتش و پوشش  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 :IPE180تیرآهن  متر طول 6ابر آتش براي محاسبه مساحت اجراي پوشش مقاوم در بر -

 
 است): محاسبه مساحت اجراي پوشش مقاوم در برابر آتش بین تیرآهن و ورق عرشه فوالدي (که با پشم معدنی پر شده  -

 هاي ورق عرشه فوالدي مترمربع است. با توجه به گام 012/0مساحت فضاي بین تیرآهن و ورق عرشه فوالدي (مساحت ذوزنقه) برابر 
 گردد: آهن، مساحت به شرح ذیل محاسبه می متر و اجراي این پوشش در دو طرف تیر سانتی 30معادل 

 
 

     
 ، سطح کل پوشش مقاوم در برابر آتش برابر است با:3-7طبق توضیحات بند 

 
 :4-7ازاي افزایش مدت زمان مقاومت در برابر آتش طبق بند  محاسبه ضریب اضافه نسبت به ردیف مبنا، به -

 
 شود.  اضافه می 140716درصد به بهاي ردیف  140بنابراین  -

 
 

 

١١٢  
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 مقدار (ریال) بهای کل
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,١١٣

کاری حرارتی با عایق پشم شیشه بدون روکش، به   عایق
کیلوگرم بر  ١٠متر و به وزن مخصوص  میلی ٢۵ضخامت 

 مترمکعب.

١۴٠١١١ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,١٩٣

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠١١١بها به ردیف  اضافه
عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش مقدار 

ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 
 شود). محاسبه می

١۴٠١١٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۴٣۶

کاری حرارتی با عایق پشم شیشه به صورت پانل و  عایق
متر و به وزن مخصوص  میلی ٢۵بدون روکش به ضخامت 

 کیلوگرم بر مترمکعب. ٣۶

١۴٠١١٣ 

  

 کیلوگرم ٢۵۵,۵٠٠

، به ازای افزایش هر کیلوگرم ١۴٠١١٣بها به ردیف  اضافه
مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش 
ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 

 شود). محاسبه می

١۴٠١١۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٨٩٠

طرف  کاری حرارتی با عایق پشم شیشه پتویی یک عایق
 ۶٠متر و وزن مخصوص  میلی ۵٠به ضخامت دار  توری

 کیلوگرم بر مترمکعب.

١۴٠١١۵ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٣٠٠

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠١١۵بها به ردیف  اضافه
مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش 
ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 

 شود). محاسبه می

١۴٠١١۶ 

  
 مترمربع ٢۴٨,٠٠٠

  کاری حرارتی با عایق پشم سنگ بدون روکش به عایق
کیلوگرم بر  ٣۵متر و وزن مخصوص  میلی ٣٠ضخامت 
 مترمکعب.

١۴٠١١٧ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,١٧۵

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠١١٧بها به ردیف  اضافه
مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش 

مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب ضخامت یا وزن 
 شود). محاسبه می

١۴٠١١٨ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٩٨

صورت پانل و  کاری حرارتی با عایق پشم سنگ به  عایق
متر و وزن مخصوص  میلی ٣٠بدون روکش، به ضخامت 

 کیلوگرم بر مترمکعب. ۵٠

١۴٠١١٩ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,٢۴۵

هر کیلوگرم  ازای افزایش  ، به١۴٠١١٩بها به ردیف  اضافه
مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش 
ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 

 شود). محاسبه می

١۴٠١٢٠ 

 
 

 

١١٣  
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 مقدار (ریال) بهای کل
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٣٣,٠٠٠

طرف  کاری حرارتی با عایق پشم سنگ پتویی یک عایق
 ۵٠متر و وزن مخصوص  میلی ٣٠دار، به ضخامت  توری

 کیلوگرم بر مترمکعب.

١۴٠١٢١ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢١٣

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠١٢١بها به ردیف  اضافه
مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش 
ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 

 شود). محاسبه می

١۴٠١٢٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١٩٧

  به کاری حرارتی با عایق پشم سرباره بدون روکش عایق
کیلوگرم بر  ٣۵متر و وزن مخصوص  میلی ٣٠ضخامت 
 مترمکعب.

١۴٠١٢٣ 

  

 کیلوگرم ١١۴,۵٠٠

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠١٢٣بها به ردیف  اضافه
مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش 
ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 

 شود). محاسبه می

١۴٠١٢۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣٨۶

صورت پانل و   کاری حرارتی با عایق پشم سرباره به عایق
 ۵٠متر و وزن مخصوص  میلی ٣٠بدون روکش به ضخامت 

 کیلوگرم بر مترمکعب.

١۴٠١٢۵ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,١۶٣

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠١٢۵بها به ردیف  اضافه
افزایش مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از 

ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 
 شود). محاسبه می

١۴٠١٢۶ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٣٢

طرف  کاری حرارتی با عایق پشم سرباره پتویی یک عایق
 ۵٠متر و وزن مخصوص  میلی ٣٠دار، به ضخامت  توری

 کیلوگرم بر مترمکعب.

١۴٠١٢٧ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,١۵۵

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠١٢٧بها به ردیف  اضافه
مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش 
ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 

 شود). محاسبه می

١۴٠١٢٨ 

 مترمربع ٩۵١,٠٠٠  
 ١۵یورتان به ضخامت  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
 مترمکعب.کیلوگرم بر  ٣٠متر و وزن مخصوص  میلی

١۴٠٢١١ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,۵٣۵,١

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠٢١١بها به ردیف  اضافه
مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش 
ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 

 شود). محاسبه می

١۴٠٢١٢ 

 
 

 

١١۴  
 

 



 های مقاوم در برابر آتش و پوشش  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار (ریال) بهای کل
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٢٧۴,۵٠٠

شده به  استایرن منبسط پلیکاری حرارتی با عایق  عایق
کیلوگرم بر  ١۵متر و وزن مخصوص  میلی ١۵ضخامت 
 مترمکعب.

١۴٠٢١٣ 

  

 کیلوگرم ۶٧٩,٠٠٠

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠٢١٣بها به ردیف  اضافه
مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش 
ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 

 شود). میمحاسبه 

١۴٠٢١۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۵٢٧

استایرن اکسترودشده به  کاری حرارتی با عایق پلی عایق
کیلوگرم بر  ٢۵متر و وزن مخصوص  میلی ١۵ضخامت 
 مترمکعب.

١۴٠٢١۵ 

  

 کیلوگرم ١,١٢٧,٠٠٠

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠٢١۵بها به ردیف  اضافه
از افزایش مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی 

ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 
 شود). محاسبه می

١۴٠٢١۶ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٧٠

شده به  بندی اتیلن شبکه کاری حرارتی با عایق پلی عایق
کیلوگرم بر  ٣٠متر و وزن مخصوص  میلی ١۵ضخامت 
 مترمکعب.

١۴٠٢١٧ 

  

 کیلوگرم ٧٩١,٠٠٠

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠٢١٧بها به ردیف  اضافه
مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش 
ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب 

 شود). محاسبه می

١۴٠٢١٨ 

 مترمربع ۶٠٠,٣٩  
کاری حرارتی، در  های عایق بها نسبت به ردیف اضافه

 های حرارتی در سطوح قائم نصب شوند. صورتی که عایق
١۴٠٣١١ 

 مترمربع ٠٢٠,۶  
کاری حرارتی به ازای هر  های عایق بها به ردیف اضافه

 مترمربع روکش کاغذ کرافت، که سطح عایق را بپوشاند.
١۴٠٣١٢ 

  
 مترمربع ۵٧,٧٠٠

کاری حرارتی به ازای هر  های عایق بها به ردیف اضافه
مترمربع روکش آلومینیوم ساده با آستری کاغذ کرافت، که 

 عایق را بپوشاند.سطح 

١۴٠٣١٣ 

  
 مترمربع ٧۵,۶٠٠

کاری حرارتی به ازای هر  های عایق بها به ردیف اضافه
مترمربع روکش آلومینیوم مسلح با آستری کاغذ کرافت، که 

 سطح عایق را بپوشاند.

١۴٠٣١۴ 

  
 مترمربع ۶٠٠,۶٧

کاری حرارتی به ازای هر  های عایق بها به ردیف اضافه
آلومینیوم ساده بدون نیاز به آستری کاغذ مترمربع روکش 

 کرافت که سطح عایق را بپوشاند.

١۴٠٣١۵ 

 
 

 

١١۵  
 

 



 های مقاوم در برابر آتش و پوشش  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار (ریال) بهای کل
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٠٠٠,١٩۵

کاری حرارتی به ازای هر  های عایق بها به ردیف اضافه
مترمربع روکش آلومینیوم مسلح بدون نیاز به آستری کاغذ 

 کرافت که سطح عایق را بپوشاند.

١۴٠٣١۶ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,١,٣٧۵

یورتان و همچنین در محل  های پلی پرکردن درز بین پانل
یورتان  طریق تزریق پلی  تالقی عایق با سطوح مختلف به

 برحسب وزن مصرفی.

١۴٠۴١١ 

  
 کیلوگرم ١,٢۶٩,٠٠٠

های  کاری حرارتی روی سطوح مختلف، با فوم عایق
یورتان پاششی شکل گرفته درجا، بر حسب وزن  پلی

 مصرفی.

١۴٠۴١٢ 

 عدد ۶٠,١٠٠  
های پالستیکی همراه با تمام  میخ تهیه مصالح و اجرای گل

 های حرارتی. وسایل نصب، جهت نصب عایق
١۴٠۵١١ 

  
 مترمربع ٢٨١,٠٠٠

کیلوگرم  ١٢شده با چگالی  استایرن منبسط تهیه و نصب پلی
متر، با  بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی

 زیرسازی.تمام وسایل نصب بدون 

١۴٠۶١١ 

  

 کیلوگرم ۶١٩,٠٠٠

ازای افزایش هر کیلوگرم   ، به١۴٠۶١١بها به ردیف  اضافه
استایرن مصرفی در هر مترمکعب ناشی از  مقدار پلی

افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به 
 شود). تناسب محاسبه می

١۴٠۶١٢ 

  

 مترمربع ١,٠١٨,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در 
شکل  Hو  Iبرابر آتش، روی سطوح فوالدی برای مقاطع 

دقیقه  ۶٠متر بر مترمربع، برای  ٩٠با ضریب مقطع تا 
درجه  ۵۵٠مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی 

 گراد. سانتی

١۴٠٧١١ 

  

 مترمربع ٠٠٠,١,٣٠۶

تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در 
شکل  Hو  Iبرابر آتش، روی سطوح فوالدی برای مقاطع 

 ۶٠متر بر مترمربع، برای  ٢٠٠تا  ٩٠با ضریب مقطع بیش از 
درجه  ۵۵٠دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی 

 گراد. سانتی

١۴٠٧١٢ 

  

 مترمربع ۵۶٩,٠٠٠,١

تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه سیمانی مقاوم در 
شکل  Hو  Iبرابر آتش، روی سطوح فوالدی برای مقاطع 

دقیقه  ۶٠متر بر مترمربع، برای  ٢٠٠با ضریب مقطع بیش از 
درجه  ۵۵٠مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی 

 گراد. سانتی

١۴٠٧١٣ 

 
 

 

١١۶  
 

 



 های مقاوم در برابر آتش و پوشش  حرارتی  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار (ریال) بهای کل
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵٠٠,٨١٨

تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در 
شکل  Hو  Iبرابر آتش، روی سطوح فوالدی برای مقاطع 

دقیقه  ۶٠متر بر مترمربع، برای  ٩٠با ضریب مقطع تا 
درجه  ۵۵٠مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی 

 گراد. سانتی

١۴٠٧١۴ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٩۶٧

تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در 
شکل  Hو  Iبرابر آتش، روی سطوح فوالدی برای مقاطع 

 ۶٠متر بر مترمربع، برای  ٢٠٠تا  ٩٠با ضریب مقطع بیش از 
درجه  ۵۵٠دقیقه مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی 

 گراد. سانتی

١۴٠٧١۵ 

  

 مترمربع ٠٠٠,١,١٨۵

تهیه مصالح و اجرای اندود پاششی پایه گچی مقاوم در 
شکل  Hو  Iبرابر آتش، روی سطوح فوالدی برای مقاطع 

دقیقه  ۶٠متر بر مترمربع، برای  ٢٠٠با ضریب مقطع بیش از 
درجه  ۵۵٠مقاومت در برابر آتش و دمای بحرانی 

 گراد. سانتی

١۴٠٧١۶ 

 درصد -۵  
در صورتی که  ١۴٠٧١۴و  ١۴٠٧١١های  کسربها به ردیف

 گراد باشد. درجه سانتی ۶٢٠دمای بحرانی سطح فوالد 
١۴٠٧١٧ 

  
 درصد -١٠

و  ١۴٠٧١۵، ١۴٠٧١٣، ١۴٠٧١٢های  کسربها به ردیف
 ۶٢٠که دمای بحرانی سطح فوالد   در صورتی ١۴٠٧١۶

 گراد باشد. درجه سانتی

١۴٠٧١٨ 

 
 

 

١١٧  
 

 



 فصل پانزدهم
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
فصل پانزدهم

 
 

 

١١٨  
 

 



   سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
   سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل

 
 الزامات عمومی

 ریاستفاده از سا که نیاست، مگر ا )HR235یا  St37 )  S235J0 ،S235JR مانند یفوالد نرم معمول ،فصل نیفوالد منظور شده در ا. 1
 .فوالدها به صراحت ذکر شده باشد

زدن و مانند آن،  کاري، بستن پیچ و مهره و همچنین سنگ کاري، سوراخ کاري، پرچ کاري، برش هاي این فصل، بهاي جوش ردیف. در تمام 2
الکترود، پیچ و مهره، مفتول یا سیم لحیم، پرچ و  مصرف و تهیه به مربوط هاي شود. هزینه منظور شده و از این بابت، اضافه وجهی منظور نمی

 منظور بهایی ، اضافهها نقشهابعاد مازاد بر ابعاد درج شده در  اضافه بابت اضافه وزن و است و شده منظور مربوط واحد هاي قیمت مانند آن، در
 شود.  نمی

یا  دستورکارها ،نقشهوزن کار، طبق ابعاد درج شده در  رد،یگ یواحد آنها براساس وزن صورت م يکه پرداخت بها ییها فیدر رد. 3
درصورت  محاسبه و منظور خواهد شد. دکننده،یکارخانه تول هاي استاندارد مربوط یا جدول استاندارد يها مأخذ جدولبه مشخصات فنی، 

مغایرت وزن محاسبه شده تئوري با وزن توزین شده قبل از ساخت، مالك پرداخت، وزن توزین شده است، به شرطی که از وزن محاسبه شده 
 کننده، بیشتر نباشد. هاي جدول کارخانه تولید يتئوري با لحاظ نمودن حداکثر روادار

  مهندس مشاور برسد. دییقبل از اجرا به تأ تولید کنندهکارخانه  الزم است

  .گردد یمحاسبه م آالت راقیبدون احتساب وزن  فصل نیا درو پنجره مربوط به در  يها فیوزن رد. 4

هاي  ملحقات در یا پنجره مانند لوال، دستگیره، بلبرینگ و مغزي) در بهاي ردیفآالت از هر نوع (تمام  . دستمزد نصب و جاسازي یراق5
 گردد. بها، محاسبه و منظور می آالت مطابق کلیات این فهرست مربوط به این فصل لحاظ شده است. هزینه تهیه یراق

 صل در جدول زیر درج شده است:هاي این ف هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه . به منظور سهولت دسترسی به ردیف6

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 هاي فوالدي سازي چهارچوب، در و پنجره و قاب 01
 کننده خاك هاي مسلح هاي فوالدي و تسمه سازي و زیرسازي کف 02
 ها از ورق گالوانیزه ها، آبروها و لوله پوشش 03
 جوش شده و نرده مشبک هاي پیش ها، شبکه توري 04
 فرم داده شده زهیدر و پنجره از ورق گالوان 05
 دار، قالب و دیوار غیرپانلی ماندگار عایقمشبک  يها پانل 06
 هاي کاذب مشبک هاي از جنس فوالد سرد نورد شده گالوانیزه و زیرسازي سقف پانل 07
 کف کاذب فوالدي 08
 زنگ ضدفوالد  09
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   سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 1ه الزامات گرو

 160101نگهدار پایین چهارچوب که در ساخت چهارچوب فوالدي موضوع ردیف  . بهاي اعضاي فرعی چهارچوب مانند شاخک و فاصله1-1
 شود.  شود، از قیمت همین ردیف منظور می مصرف می

این بابت پرداخت ، منظور شده است و از 160101هاي فوالدي با مالت ماسه سیمان، در ردیف  . هزینه پرکردن داخل چهارچوب1-2
 اجرا شود. 1:5اي به عمل نخواهد آمد. در صورتی که در مشخصات فنی، عیار مالت مصرفی تعیین نشده باشد، مالت ماسه سیمان  جداگانه

فاده هاي توخالی، تؤاماً است هاي توپر، تسمه، ورق و پروفیل . در صورتی که در ساختمان در و پنجره و نرده فوالدي از مخلوط پروفیل1-3
هاي  ، از ردیف هاي توخالی و وزن پروفیل 160103و  160102هاي  هاي توپر، تسمه و ورق بر حسب مورد، از ردیف شود، باید وزن پروفیل

 محاسبه و منظور شود.  160105و  160104

 2ه الزامات گرو

و  160230هاي  هزینه گالوانیزه کردن آن از ردیف و 160201از ردیف  231902و  231901هاي  . بهاي زیرسازي فوالدي مورد نیاز ردیف2-1
و  231901هاي  ساخته کامپوزیت مدوالر موضوع ردیف گردد. قطعات فوالدي ضدزنگ مربوط به مخازن مکعبی پیش منظور می 160231
 گردد.  منظور می 160905به صورت جداگانه از ردیف  231902

بینی شده است. در صورتی کـه   ، پیش160202و  160201هاي  ها در ردیف راي نصب دریچه. هزینه عملیات بنایی با مالت ماسه سیمان ب2-2
 اجرا شود. 1:5عیار مالت مصرفی تعیین نشده باشد، مالت ماسه سیمان  ،در مشخصات فنی

  گردد. محاسبه و منظور می 160205یا  160204هاي  . زیرسازي فوالدي جهت اجراي سطوح کاذب، حسب مورد از ردیف2-3

شـود، امـا    منظـور مـی   160205یا  160204هاي  هاي مورد نیاز در زیرسازي سطوح کاذب، حسب مورد از ردیف . بهاي آویزها یا دستک2-4
شود، مانند کارگذاري لوله پالستیکی براي عبور آویز یا  عملیات اضافی که براي تأمین اتصال آویز یا دستک به سطوح دیگر به سقف انجام می

در بتن براي جوش دادن آویز یا دسـتک بـه آن، از    مربوط شاخکورق با ، کارگذاري 231006یا  231001هاي  مورد از ردیفدستک، حسب 
 شود.  ، جداگانه منظور می070625هاي فشنگی (تپانچه)، از ردیف  و ایجاد پایه آویز یا دستک به وسیله چکش 090701ردیف 

 گردد. اي منظور نمی اضافه  بینی شده است و از این بابت هزینه هاي مختلف نصب، پیش موقعیتبراي  160208تا  160206هاي  . ردیف2-5

 شود.  ، به صورت جداگانه از فصول مربوط منظور می160208تا  160206هاي  سازي ردیف کنی و پی . هزینه پی2-6

باید حداقل الزامات  160211و  160210هاي  موضوع ردیفکردن خاك  گیر فوالدي براي مسلح هاي تسمه ها و زبانه . مشخصات فنی تسمه2-7
 را تأمین نماید.» راهنماي طراحی دیوارهاي حائل (بازنگري اول)«با عنوان  308مندرج در نشریه شماره 

نشـریه   باید حداقل الزامـات منـدرج در   160213هاي بتنی موضوع ردیف  . تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف مخزن2-8
 را تأمین نماید.» ضوابط و معیارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)«با عنوان  123شماره 

بـا موضـوع    12172-1باید حداقل الزامـات منـدرج در اسـتاندارد شـماره      160215. تهیه و نصب صفحات فلزي مشبک موضوع ردیف 2-9
 را تأمین نماید.» هاي فلزي باز شبکه«

اي بتنی، در صورت نیاز به نصب قطعات فـوالدي اتصـالی و نصـب در داخـل      هاي دیوارهاي بنایی به اجزاي سازه . در اتصال نگهدارنده2-10
 .شود منظور می 090701ریزي، هزینه تهیه، ساخت و نصب این قطعات اتصالی به صورت جداگانه از ردیف  کارهاي بتنی قبل از بتن
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ـ  لگردیبه همراه م یتوخال لیپروف ای ینبش ،یو آبچکان از ناودان یتوخال لیپروف ای یل درگاه و لبه پله از نبشساخت و نصب نع ه،یته. 2-11  ای

 گردد.یمنظور م 160222 ای 160221 يهافیاز رد الزم، حسب مورد يتسمه با جوشکار

هاي ساندویچی آلومینیومی، نصب سنگ یا کاشی سرامیکی بـه روش   . زیرسازي فوالدي جهت نماسازي ساختمان به منظور نصب ورق2-12
کاري با مالت و مانند  دار و یا هرگونه اندودکاري، سنگ دار، صفحات سیمانی الیاف ، صفحات گچی روکشPVCهاي چوبی،  خشک، پوشش

محاسـبه و منظـور    170117هـاي آلومینیـومی از ردیـف     و در صورت استفاده از پروفیـل  160224یا  160223هاي  آن حسب مورد از ردیف
 شود. می

بـه صـورت   یـا  دار  هایی از سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم است که به صورت قـوس  ، قسمت160225منظور از دکوراتیو در ردیف . 2-13
گردند. این ردیف در صورتی قابل پرداخت اسـت   اجرا می متریسانت 50با عرض حداکثر است که  هایزدگ رونیها و بیفرورفتگ ایدار  بیش

ي منضـم بـه   هـا  بها به سطوح دکوراتیو لحاظ شده در نقشه صورت این اضافه بینی شده باشد و در غیر این که در برآورد هزینه اجراي کار پیش
 گیرد. ، تعلق نمیپیمان

 3ه الزامات گرو

 شود.  هاي مصرفی در کار، محاسبه و منظور می هاي پوشش سقف با ورق گالوانیزه، وزن ورق . در ردیف3-1

هاي شیبدار با دیوارهاي قائم نظیر دیـوار همسـایه، دیـوار     بندي محل برخورد بام ، درزبندي و آب160301. منظور از فالشینگ در ردیف 3-2
 باشد.  ودروها و نظایر آن با استفاده از ورق گالوانیزه میدودکش، دست انداز، محل عبور هواروها و د

گـردد. همچنـین    اي منظور نمـی  اي، مکعبی، مثلثی و سایر مقاطع، بهاي جداگانه بابت شکل مقطع آبرو اعم از دایره 160306. در ردیف 3-3
 بینی شده است.  هاي مربوط به درزبندي در بهاي ردیف مربوط پیش هزینه

یا  160204هاي  فوالدي مورد نیاز جهت اجراي پوشش سطوح با ورق گالوانیزه، آبرو و مانند آن، حسب مورد از ردیف. زیرسازي 3-4
 شود. منظور می 160205

 4ه الزامات گرو

، 160104هـاي فـوالدي توخـالی از ردیـف      در صـورت اسـتفاده از پروفیـل    160402. بهاي چهارچوب براي عملیـات موضـوع ردیـف    4-1
 شود.  ، جداگانه منظور می190211یا  190210هاي  و کالف چوبی حسب مورد از ردیف 170113هاي قوطی آلومینیومی از ردیف  پروفیل

 ، باید با توجه به محل مصرف، قبل از سفارش به تأیید مهندس مشاور برسد. 160406   یف. مشخصات فنی رابیتس، موضوع رد4-2

 شود.  وزن رابیتس مصرفی در کار، محاسبه و منظور می ،160406گیري ردیف  . در اندازه4-3

 070625جداگانـه از ردیـف   هـاي فشـنگی (تپانچـه)،     . هزینه عملیات مربوط به اتصال رابیتس به سطوح بتنی یا فوالدي بوسیله چکش4-4
 شود.  منظور می

هاي آن در بهاي واحـد ردیـف    نیاز به عملیات جوشکاري داشته باشد، هزینه 160418و  160417هاي  . در صورتی که در اجراي ردیف4-5
 بینی شده است. پیش
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جهت ساخت حصار، نرده و مانند آن با چشمه به ابعاد  25ساخته ي پیشفوالد یکشش ورق ياجرا يبرا 160419 فیموضوع رد يکارها. 4-6
و در مشخصـات فنـی    دهیمربوط از سازنده معتبر أخذ گرد یو ضوابط فن طیقبل از برآورد، شرا بایدو  باشد یم متر یلیم 250×100تا  32×14

  .مطابقت داشته باشد ASTM F1267با استاندارد  باید یکشش يتور یمشخصات فن همچنین درج گردد،

هاي مربوط در فصل بیسـت و   ، حسب مورد از ردیف160419هاي مربوط به اجراي پوشش با رنگ براي کارهاي موضوع ردیف  . هزینه4-7
 گردد. پنجم منظور می

بـا عنـوان    18842باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملـی ایـران بـه شـماره      160420. تهیه و نصب سیم خاردار موضوع ردیف 4-8
 را تأمین نماید.» خاردار فوالد کربنی داراي پوشش فلزي سیم«

 5ه الزامات گرو

با  4348باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره  160501هاي گالوانیزه موضوع ردیف  . مشخصات فنی در و پنجره5-1
 اید.را تأمین نم» ساخته ساختمان در و پنجره فوالدي پیش«عنوان 

در داخل کارهاي بنایی نصب  160501هاي توخالی که براي نصب در و پنجره موضوع ردیف  . بهاي چهارچوب فوالدي از پروفیل5-2
 گردد. می منظور  160104شود، جداگانه از ردیف  می

 6ه الزامات گرو

دستورالعمل طراحی، ساخت و «با عنوان  385دار باید حداقل الزامات مندرج در نشریه شماره  هاي مشبک عایق . مشخصات فنی پانل6-1
 را تأمین نماید. » تجدید نظر اول -بعدي هاي پانلی سه اجراي سامانه

ها و در  ها به یکدیگر و در گوشه تی) جهت اتصال پانلها و یا میلگردهاي تقوی ، هزینه قطعات (شبکه160602و  160601هاي  . در ردیف6-2
 اطراف بازشوها منظور شده است. 

پست، حسب مورد از  ها به سازه اصلی یا وال پست و همچنین قطعات اتصالی جهت مهار پانل . هزینه تهیه، ساخت و اجراي وال6-3
 گردد. محاسبه و منظور می 160222یا  160221هاي  ردیف

ها کمتر از یک  ، سطوح بازشو که مساحت آن160602و  160601هاي  هاي دیواري مشبک سه بعدي موضوع ردیف گیري پانل زه. در اندا6-4
 شود. مترمربع باشد از سطح کار کسر نمی

رم کیلوگ 20برابر  160602کیلوگرم بر مترمکعب و در ردیف  15برابر  160601استایرن مصرفی در ردیف  . حداقل وزن مخصوص پلی6-5
وزن مخصوص بیشتر از موارد ذکر شده در این بند مورد نیاز باشد،  ،بر مترمکعب در نظر گرفته شده است. در صورتیکه طبق مشخصات فنی

 گردد. هاي مربوط اضافه می درصد به بهاي ردیف 5/1 ه،اضافبر مترمکعب هرکیلوگرم بابت 

هاي  در نظر گرفته نشده است و هزینه آن جداگانه از ردیف 160602و  160601هاي  ها در ردیف . اندود روي سطوح طرفین پانل6-6
 شود.  منظور می 180331و  180330
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 با مصرفی هاي بندي پانل تیپ ، رعایت160602و  160601هاي  بعدي موضوع ردیف سه مشبک پانل روش به پانلی دیوارهاي اجراي . در6-7

 به ضروري است. توجه نصب و اجرا کارگاه، در دپو سازنده، کارخانه از سفارش مراحل در درگاه بازشو نعل نظیر معماري مالحظات
 است. الزامی فنی مشخصات با مطابقت و محصوالت رده سفارشی، هاي پانل کننده تولید کارخانه استاندارد و فنی مشخصات

 -بتن«با عنوان  14423پانلی مسطح ماندگار، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره  . مشخصات فنی قالب عایق6-8
 را تأمین نماید.» سامانه قالب عایق بتن براي دیوارهاي تخت

ري قالـب عـایق پـانلی مسـطح     آرمه با فنـاو  هاي بتن بندي سازه هاي مربوط به قالب پانلی ماندگار بسته به مورد براي اجراي قالب . ردیف6-9
باشد. الزم است مشخصات فنی فناوري مورد اسـتفاده در مشخصـات فنـی درج     شود، می ماندگار که به اختصار قالب پانلی ماندگار نامیده می

ور اسـناد خریـد   نامه فنی معتبر تهیـه شـده و مهنـدس مشـا     هاي داراي گواهی اي و از کارخانه ها به روش تولید کارخانه شود. الزم است قالب
هاي سفارشی، رده محصوالت و مطابقت با مشخصـات   اي محصول را با توجه به مشخصات فنی و استاندارد کارخانه تولیدکننده پانل کارخانه

 فنی مد نظر قرار دهد.

رایی تهیه، تنظیم و نصب قالب و بندي دیوارهاي بتنی با قالب پانلی ماندگار بسته به مورد تمام عملیات اج هاي مربوط به قالب . در ردیف6-10
هاي رابط، عملیات شاقول کردن، ایجاد حفره یا مجرا در دیوار به منظور عبور لوله یا موارد مشابه دیگر،  گر و بست هاي شاقول بندي، جک قالب

ایی تهیه مصالح، بلوك سـقفی،  هاي بتنی با قالب پانلی ماندگار، تمام عملیات اجر بندي سقف هاي قالب مالحظه شده است. همچنین در ردیف
بندي تیرهاي سقف، ایجاد حفره یا مجرا در سقف به منظور عبور لوله یا موارد مشـابه دیگـر، مالحظـه     عملیات تراز کردن، شمع بندي،  قالب

 گیرد. اي صورت نمی شده است و پرداخت جداگانه

-6به استثناي موارد ذکر شده در بند  ،ورت درج در مشخصات فنی. تهیه و نصب مقاطع فوالدي مصرفی نظیر موارد مشروح زیر، در ص6-11
 شود. هاي فصل مربوط منظور می ، جداگانه مطابق ردیف12

 گردد. منظور می 160204هاي مستقر بر شالوده براي استقرار دیوار از ردیف  . ناودانی6-11-1

و در  160204هـا و درهـا از ردیـف     هـا و اطـراف پنجـره    و اتصال کنج گاه هاي اتصال دیوار به کف، سقف، تکیه ها یا نبشی . ناودانی6-11-2
 گردد. محاسبه و منظور می 160701هاي گالوانیزه از ردیف  صورت استفاده از پروفیل

هاي فصل هفـتم   شود، حسب مورد از ردیف هاي پانلی ماندگار یا دیوار پانلی ماندگار مصرف می . میلگردهایی که جهت نصب قالب6-11-3
 گردد. نظور میم

هاي میانی به کار رفته در قالب پانلی ماندگار دیواري و کلیه مقاطع ناودانی گالوانیزه به کار رفتـه   ها و بولت . هزینه کلیه میلگردها، مفتول6-12
هـاي   ت، در ردیـف در ساخت دیوارهاي پانلی ماندگار و یا قالب پانلی ماندگار سقفی که به صورت ساخت صنعتی در کارخانه تولید شده اس

متر  سانتی 20متر و به فواصل محور تا محور  میلی 8مربوط منظور شده است. میلگردهاي قائم مصرفی در ساخت قالب پانلی ماندگار، به قطر 
لکـرد اجـزا و   باشد. مقاطع ناودانی گالوانیزه به کار رفته در ساخت دیوار غیرباربر پانلی یا قالب پانلی ماندگار سقفی بـه منظـور حفـظ عم    می

استایرن مصرفی پانچ شود. فاصله محور تا محور مقـاطع نـاودانی    اي داخل پلی اتصاالت مکانیکی بوده و باید به صورت تولید ماشینی کارخانه
 باشد. متر می سانتی 30

 ود.ش هاي فصل مربوط محاسبه و منظور می ، جداگانه و از ردیف160610و  160608هاي  . بتن مصرفی در ردیف6-13

هـاي پلـی اسـتایرن)، و ضـخامت      ، ضخامت بتن اجرا شده (فاصله داخل به داخل صفحه160608. منظور از ضخامت دیوار در ردیف 6-14
 باشد. استایرن می ، همان ضخامت صفحه پلی160609دیوار در ردیف 
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شالوده، از تراز روي شناژ یا شـالوده تـا تـراز بـاالي     شود: براي دیوار روي  به این ترتیب محاسبه می 160608. ارتفاع دیوار در ردیف 6-15

، از تراز کف دیوار 160609اي همان طبقه تا تراز باالي دیوار (زیر سقف). ارتفاع دیوار در ردیف  دیوار، و در طبقات بعدي، از تراز کف سازه
 باشد. تا تراز باالي دیوار می

گردد.  ها یک مترمربع یا کمتر باشد از سطح کار کسر نمی هایی که مساحت آن وراخسطح حفره یا س 160610تا  160608هاي  . در ردیف6-16
ده و هزینه تعبیه بازشوهاي با مساحت بیش از یک مترمربع، در محاسبه مقدار قالب دیوار یا دیوار پانلی و قالب پانلی ماندگار سقفی منظور نش

شود. هزینه مصالح و تجهیزات مورد نیاز تعبیه بازشـو   جداگانه منظور می 160618یا  160617بهاي آن فقط براي دیوار حسب مورد از ردیف 
 گیرد.  اي صورت نمی هاي مربوط لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه در ردیف

و قسمت تقسیم . در صورت تهیه و اجراي دال پله (شمشیري و پاگرد) با استفاده از دیوار با قالب پانلی ماندگار که از ضخامت به د6-17
استایرن دیوار  هاي پلی شود. هزینه برش صفحه بهاي مربوط به ضخامت دیوار منظور می با توجه به اضافه 160608% ردیف 60شده باشد، 

 اي صورت نخواهد گرفت. اطراف پله بابت اتصال دال پله با دیوار، در نظر گرفته شده و از این بابت پرداخت جداگانه

درصد اضافه  5هاي اجراي سقف  درصد اجرا شود، به ردیف 30تا  10شیب سقف بتنی با قالب پانلی ماندگار از  . در صورتی که6-18
 شود. بهایی منظور نمی درصد اضافه 10شود. براي شیب کمتر از  می

بندي  بها به قالب هباشد. این اضاف الزامات عمومی فصل ششم می 10همان تعریف بند  160613. منظور از جدار خارجی در ردیف 6-19
 گیرد. سطوح داخلی آسانسورها نیز تعلق می

برابر  160610و  160609کیلوگرم بر مترمکعب و در ردیف  30برابر  160608استایرن مصرفی در ردیف  . حداقل وزن مخصوص پلی6-20
شتر از موارد ذکر شده در این بند که طبق مشخصات فنی وزن مخصوص بی کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شده است. در صورتی 20

 گردد. هاي مربوط اضافه می درصد به بهاي ردیف 5/2  ه،اضافبر مترمکعب هرکیلوگرم مورد نیاز باشد، بابت 

 7ه الزامات گرو

نامه طراحی و  آیین«با عنوان  612هاي فوالدي سرد نورد حسب مورد باید حداقل الزامات مندرج در نشریات  . مشخصات فنی سازه7-1
بخش  - نورد سردفوالدي هاي  نامه طراحی و اجراي سازه آیین«با عنوان  613و شماره »  بخش سازه -هاي فوالدي سرد نورد  اجراي سازه

 نماید.  را تأمین» غیر سازه

براي اجراي  160703براي اجراي دیوارهاي غیرباربر فوالدي سرد نورد شده گالوانیزه و ردیف  160701. کارهاي موضوع ردیف 7-2
باشد. بهاي تمام قطعات فوالدي سرد نورد الزم در ساخت این نوع دیوارها نظیر  دیوارهاي پانلی باربر فوالدي سرد نورد شده گالوانیزه می

از قطعات پشتیبان و تقویتی در سازه گالوانیزه براي نصب رادیاتور، جعبه آتش نشانی، خروجی هواکش تهویه، دریچه بازدید یا  استفاده
هاي آب، فاضالب و  چهارچوب در، پنجره و بازشو، تامین درز انقطاع، همچنین تعبیه اعضاي کمکی در سازه گالوانیزه به منظور نصب لوله

 شود.  اردي که در سازه گالوانیزه از دو ردیف استاد استفاده شده باشد، از همان ردیف محاسبه میتاسیسات، و یا در مو

بهایی   گونه اضافه به صورت ساخت صنعتی در کارخانه در نظر گرفته شده است، لذا هیچ 160704و  160703. کارهاي موضوع ردیف 7-3
گردد. در اجراي دیوارهاي پانلی متشکل از اجزاي فوالدي سرد نورد  ور نمیبابت اجرا و نصب اعضا به صورت مجزا در محل اجرا منظ

هاي مصرفی با مالحظات معماري نظیر نعل درگاه بازشو در مراحل سفارش از کارخانه  بندي پانل رعایت تیپ 160703  موضوع ردیف
هاي سفارشی، رده  د کارخانه تولید کننده پانلسازنده، دپو در کارگاه، اجرا و نصب ضروري است. توجه به مشخصات فنی و استاندار

 محصوالت و مطابقت با مشخصات فنی الزامی است. 

 
 

 

١٢۴  
 

 



   سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
استایرن  دار، صفحات پلی برگ)، صفحات سیمانی الیاف دار (گچ . هزینه اعضاي پوششی نصب شده روي پانل نظیر صفحات گچی روکش7-4

 گردد.  یورتان حسب مورد و از ردیف مربوط جداگانه منظور می ا پلیاتیلن ی هاي آلومینیومی با الیه پلی ، پوشش شده اکسترود

دار اجـرا گردنـد.    دار یـا شـیب   هایی از دیوار و سقف است که بـه صـورت قـوس    ، قسمت160705. منظور از دکوراتیو موضوع ردیف 7-5
شوند. این ردیف  گردند دکوراتیو محسوب می متر اجرا می سانتی 90طرفه و یا دوطرفه با عرض کمتر از  هایی که به صورت یک همچنین باکس

بها به سطوح دکوراتیو لحاظ  صورت این اضافه بینی شده باشد و در غیر این است که در برآورد هزینه اجراي کار پیش در صورتی قابل پرداخت
  گیرد. بهاي تهیه مصالح، ساخت و نصب زیرسازي فوالدي براي عملیـات موضـوع ایـن ردیـف،     تعلق نمی هاي منضم به پیمان، نقشهشده در 

 گردد. به صورت جداگانه محاسبه و منظور می 160205یا  160204هاي  حسب مورد از ردیف

هاي فشنگی (تپانچه)، آویزهاي فنري و سیم  هزینه اتصال آویز به سقف به وسیله چکش 160707و  160702هاي  . در بهاي واحد ردیف7-6
گـردد،   ه وزنی در مقادیر لحاظ نمـی هاي اتصال لحاظ شده است و بابت موارد ذکر شده هیچ اضاف ها به یکدیگر و بست مفتول، اتصال پروفیل

منظـور   160707و  160702هـاي   ها، هزینه مربـوط حسـب مـورد، از ردیـف     هاي گالوانیزه مورد مصرف در زیرسازي ولی بابت سایر پروفیل
 ه باشد.مطابقت داشت» هاي کاذب سقف«با عنوان  21083هاي کاذب باید با استاندارد ملی ایران به شماره  گردد. زیرسازي سقف می

 8ه الزامات گرو

، باید قبل از برآورد از سازنده معتبر اخذ گردیده و به تأیید کارفرمـا برسـد،   160801. شرایط و ضوابط مربوط به کارهاي موضوع ردیف 8-1
دار تعیـین قیمـت    را تأمین نماید و براساس دستورالعمل اقالم ستاره EN 12825همچنین مشخصات فنی کف باید حداقل الزامات استاندارد 

 شود. می

 9ه الزامات گرو

براي اجراي نرده و دستگیره با مقاطع فوالدي ضد زنگ بوده و باید مشخصات فنی قبل از تهیه به تایید  160902و  160901هاي  . ردیف9-1
هاي عمودي در نظر گرفته  هاي خطی (سه خط، چهار خط و مانند آن) و یا نرده هاي فوق جهت اجراي انواع نرده ردیف مهندس مشاور برسد.

 شده است.

 
 

 

١٢۵  
 

 



   سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٣٠٧

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب فوالدی از ورق (با یا 
ها و   های اتصالی مربوط و جاسازی  بدون کتیبه)، با شاخک

 های الزم برای قفل و لوال.   تقویت

١۶٠١٠١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٩١

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره فوالدی از نبشی، سپری، 
ناودانی، میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد 

 کاری و ساییدن الزم.  آالت همراه با جوش نصب یراق

١۶٠١٠٢ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢۶٢

سازی   تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب
ها از نبشی، سپری، ناودانی و میلگرد، ورق  فوالدی کف پله

آالت همراه  و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق
 کاری و ساییدن الزم.  با جوش

١۶٠١٠٣ 

  
 کیلوگرم ٣٢٢,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فوالدی از 
آالت  های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق  پروفیل

 کاری و ساییدن الزم.  همراه با جوش

١۶٠١٠۴ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٨٨

سازی   تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قاب
خالی، با  های تو  ها از لوله سیاه و پروفیل  فوالدی کف پله

کاری و  آالت همراه با جوش جاسازی و دستمزد نصب یراق
 ساییدن الزم. 

١۶٠١٠۵ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٩٣  
تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فوالدی برای درها و 

 های کشویی.   پنجره
١۶٠١٠۶ 

 کیلوگرم ۴۶۶,۵٠٠  
تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فوالدی گالوانیزه برای 

 های کشویی.   درها و پنجره
١۶٠١٠٧ 

  

 کیلوگرم ٣١١,٠٠٠

ها به همراه قاب  ها، درپوش تهیه، ساخت و نصب دریچه
دار،  های فوالدی با ورق ساده یا آج مربوط و کف سازی

های الزم با  همراه با سپری، نبشی، تسمه و سایر پروفیل
 کاری و ساییدن.  جوش

١۶٠٢٠١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,١۴٩  
های مربوط  های چدنی به همراه قاب تهیه و نصب دریچه

 ها، یا کارهای مشابه آن.  ها یا کانال حوضچه
١۶٠٢٠٢ 

  
 کیلوگرم ٣٢٢,٠٠٠

کاری، فرم دادن، ساییدن و نصب  کاری، جوش تهیه، برش
ها، تیرها،   های فوالدی به منظور پوشش سطوح ستون ورق

 ها و مانند آن.   کف پنجره

١۶٠٢٠٣ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٣٣  
تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا 

 قائم، با نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن. 
١۶٠٢٠۴ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٣٠٢  
تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا 

 های توخالی.   قائم، با پروفیل
١۶٠٢٠۵ 

 
 

 

١٢۶  
 

 



   سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٣٧

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فوالدی از نبشی، 
سپری، ناودانی، تیرآهن و مانند آن، برای نصب سیم خاردار 

 یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن. 

١۶٠٢٠۶ 

  
 کیلوگرم ٣۴٠,٠٠٠

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فوالدی از قوطی یا 
لوله سیاه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر 

 کارهای مشابه آن. 

١۶٠٢٠٧ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,۴٠۶

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فوالدی از لوله 
گالوانیزه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر 

 کارهای مشابه آن. 

١۶٠٢٠٨ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٣۵٠  
دار فوالدی به ابعاد مختلف برای  های آج تهیه و نصب تسمه

 مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزم. 
١۶٠٢١٠ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢۵٢  
گیر فوالدی در قطعات بتنی  های تسمه تهیه و جاگذاری زبانه

 ساخته برای مسلح کردن خاک.  پیش
١۶٠٢١١ 

 کیلوگرم ۴٩٣,٠٠٠  
تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف 

 های بتنی.  مخزن
١۶٠٢١٣ 

 کیلوگرم ٣١٢,٠٠٠  
) با تمام Gratingتهیه و نصب صفحات فوالدی مشبک (

 وسایل و اتصاالت مربوط. 
١۶٠٢١۵ 

  
 کیلوگرم ٢۴۶,۵٠٠

دیوارهای بنایی به اجزای   تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده
ای به صورت افقی یا قائم، از سپری، ناودانی، نبشی،   سازه
 گرد، مقاطع ساخته شده از ورق یا موارد مشابه آن. میل

١۶٠٢٢١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٢٩۵  
تهیه، ساخت و اجرای نگهدارنده دیوارهای بنایی به اجزای 

 های توخالی. ای به صورت افقی یا قایم، از پروفیل سازه
١۶٠٢٢٢ 

 کیلوگرم ٢۴۴,۵٠٠  
تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فوالدی برای نمای 

 ساختمان از نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن. 
١۶٠٢٢٣ 

 کیلوگرم ٣٠٨,٠٠٠  
تهیه، ساخت و نصب زیرسازی فوالدی برای نمای 

 های توخالی.   ساختمان از پروفیل
١۶٠٢٢۴ 

  
 کیلوگرم 

برای  ١۶٠٢٠۵و  ١۶٠٢٠۴های   بها به ردیف اضافه
 هایی که به صورت دکوراتیو اجرا شوند.  قسمت

١۶٠٢٢۵ 

 ١۶٠٢٣٠ میکرون.  ۶٠گالوانیزه کردن قطعات فوالدی به ضخامت تا  کیلوگرم ۴٣,١٠٠  

  
 کیلوگرم ١١,٢٠٠

بابت گالوانیزه کردن به ضخامت  ١۶٠٢٣٠بها به ردیف  اضافه
 ١٠میکرون. (کسر  ١٠میکرون به ازای هر  ۶٠بیش از 

 شود)   میکرون به تناسب محاسبه می

١۶٠٢٣١ 

 
 

 

١٢٧  
 

 



   سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ٣١٠,٠٠٠  
ها، با ورق  تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فالشینگ

 گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب. 
١۶٠٣٠١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٣٢١  
تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف، با ورق گالوانیزه 

 ای، با تمام وسایل و لوازم نصب.  کرکره
١۶٠٣٠٢ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٣٢١  
پوشش سقف با ورق گالوانیزه  تهیه مصالح و اجرای

 ای، با تمام وسایل و لوازم نصب.  ذوزنقه
١۶٠٣٠٣ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,۵۴٩

تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کالهک 
کاری، پرچ و سایر  دودکش و مانند آن با ورق گالوانیزه، لحیم

 کارهای الزم روی آن. 

١۶٠٣٠۵ 

 کیلوگرم ۴٠۵,۵٠٠  
تهیه، ساخت و نصب آبرو از ورق گالوانیزه، با تمام وسایل 

 و لوازم نصب. 
١۶٠٣٠۶ 

  
 کیلو گرم ٠٠٠,٣٩۶

تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به هر قطر و 
ضخامت از ورق گالوانیزه، با اتصاالت مربوط و تمام 

 وسایل و لوازم نصب. 

١۶٠٣٠٧ 

 ١۶٠٣٠٩ تهیه و نصب درپوش لوله بخاری به هر قطر از آهن سفید.  عدد ۵٠٠,٣۶٣  

 کیلوگرم ٣٨٠,٠٠٠  
پنجره و درپوش روی دیوارها و  تهیه و ساخت کف

 اندازها و مانند آن از ورق گالوانیزه.  دست
١۶٠٣١١ 

 کیلوگرم ٨۴,۵٠٠  
بها در صورتی که ورق گالوانیزه در یک رو رنگی  اضافه

 پخته شده در کوره باشد. 
١۶٠٣١۵ 

 کیلوگرم ٢٧٨,٠٠٠  
تهیه و نصب تورسیمی گالوانیزه حصاری (فنس)، با لوازم 

 اتصال. 
١۶٠۴٠١ 

 مترمربع ۵٩٧,٠٠٠  
گیر و نصب تور سیمی درون  تهیه تور سیمی گالوانیزه پشه

 قاب مربوط. 
١۶٠۴٠٢ 

 ١۶٠۴٠٣ تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.  مترمربع ١٧۴,۵٠٠  

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٣٢  
جوش شده برای نرده و حصار  تهیه و نصب شبکه پیش

 محوطه. 
١۶٠۴٠۴ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٢٩  
تهیه و نصب توری پرسی با مفتول سیاه برای نرده و حصار 

 محوطه. 
١۶٠۴٠۵ 

 ١۶٠۴٠۶ تهیه و نصب صفحات رابیتس گالوانیزه گرم.  کیلوگرم ٣٨۵,۵٠٠  

 مترمربع ١٧۶,۵٠٠  
تهیه و نصب توری سیمی گالوانیزه زیر سقف برای 

 نگهداری عایق حرارتی. 
١۶٠۴٠٨ 

 
 

 

١٢٨  
 

 



   سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٢٠٣

جوش ساخته شده (مش) از  گرد پیش تهیه شبکه میل
گرد ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با  میل
 پیچی الزم.  سیم

١۶٠۴٠٩ 

  
 کیلوگرم ١٨٢,٠٠٠

جوش ساخته شده (مش) از  گرد پیش تهیه شبکه میل
دار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با  گرد آج میل
 پیچی الزم.  سیم

١۶٠۴١٠ 

  
 کیلوگرم ٣١٣,٠٠٠

تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) 
از جنس فوالد به عنوان قالب یا پوشش سطوح کاذب و 

 زیرسازی. 

١۶٠۴١٧ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٣٣۵

تهیه و اجرای صفحات مشبک گسترده ماندگار (روفیکس) 
از جنس فوالد گالوانیزه به عنوان قالب یا پوشش سطوح 

 کاذب و زیرسازی. 

١۶٠۴١٨ 

  
 کیلوگرم ٢٨١,٠٠٠

ساخته از ورق فوالدی به  تهیه و اجرای ورق کششی پیش
متر جهت ساخت حصار، نرده و  میلی ۶تا  ٠٫۶ضخامت 
 مانند آن. 

١۶٠۴١٩ 

 کیلوگرم ٢٧۵,۵٠٠  
تهیه و نصب سیم خاردار دو رشته تابیده از جنس فوالد 

 کربنی با پوشش فلزی با اتصاالت الزم. 
١۶٠۴٢٠ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٢٩١  
تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر 

 متر از فوالد گالوانیزه با اتصاالت الزم.   سانتی ۶٠
١۶٠۴٢١ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٢٧۶  
تهیه و نصب سیم خاردار حلقوی سوزنی یا تبری به قطر 

 متر از فوالد گالوانیزه با اتصاالت الزم.   سانتی ٩٠
١۶٠۴٢٢ 

  
 کیلوگرم 

تهیه و نصب در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و  
 پیچ و رنگ پخته شده در کوره.   

١۶٠۵٠١ 

  

 مترمربع ١,١۴٢,٠٠٠

دار به  تهیه و نصب پانل دیواری از جنس پانل مشبک عایق
شو   خاموش استایرن خود  متر با الیه پلی  سانتی ٧ضخامت تا 
ها و برشگیرها از مفتول به  متر و شبکه  سانتی ۴به ضخامت 

 ٨٠×٨٠های به ابعاد   متر با چشمه میلی ٢٫۵تا  ٢قطر 
ت کمتر از یک ها (به مساح متر به همراه اجرای بازشو  میلی

های اتصال در گوشه و در اطراف   مترمربع) و نصب شبکه
 بازشوها، به طور کامل. 

١۶٠۶٠١ 

 
 

 

١٢٩  
 

 



   سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٠٠٠,١,٧١۴

دار به  تهیه و نصب پانل دیواری از جنس پانل مشبک عایق
استایرن   متر با عایق پلی سانتی ١۵ضخامت تا 

ها و  متر و شبکه  سانتی ۶شو به ضخامت   خودخاموش
های   متر با چشمه میلی ۴تا  ٣٫۵برشگیرها از مفتول به قطر 

(به مساحت کمتر  متر به همراه اجرای بازشوها  میلی ۵٠×۵٠
های اتصال در گوشه و در   ک مترمربع) و نصب شبکهاز ی

 اطراف بازشوها، به طور کامل. 

١۶٠۶٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١٣٧  
به ازای هر یک  ١۶٠۶٠٢و  ١۶٠۶٠١  های بها به ردیف اضافه
 متر افزایش ضخامت الیه عایق.  سانتی

١۶٠۶٠٣ 

 مترمربع ٣٢١,٠٠٠  
در صورتی که  ١۶٠۶٠٢و  ١۶٠۶٠١  های بها به ردیف اضافه

 از مفتول گالوانیزه استفاده شود. 
١۶٠۶٠۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٧٠

برای تعبیه  ١۶٠۶٠٢و  ١۶٠۶٠١  های بها به ردیف اضافه
بازشوها با مساحت بیش از یک مترمربع (بر حسب سطح 

 بازشو). 

١۶٠۶٠۵ 

 مترمربع ٢٩,٨٠٠  
در صورتی که از پانل برای  ١۶٠۶٠٢بها به ردیف  اضافه

 ساخت سقف پانلی استفاده شود. 
١۶٠۶٠۶ 

  

 کیلوگرم ٠٠٠,١۶۶

در صورتی که  ١۶٠۶٠٢و  ١۶٠۶٠١های  بها به ردیف  اضافه
های مربوط به دلیل افزایش قطر مفتول و یا   وزن شبکه

کاهش ابعاد چشمه، افزایش یابد (فقط به وزن افزایش یافته 
 گیرد).   تعلق می

١۶٠۶٠٧ 

  

 مترمربع ٠١٧,٠٠٠,۴

تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار دیواری، برای 
متر و ارتفاع دیوار  سانتی ٢٠دیوار بتنی به ضخامت دیوار تا 

شو (به  استایرن خودخاموش متر، از جنس پلی ٣٫۵تا 
ها و   متر)، با کلیه میلگردها، مفتول سانتی ۵ضخامت 

تمام طور کامل با  های میانی به کار رفته در قالب به  بولت
 تجهیزات و وسایل الزم. 

١۶٠۶٠٨ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۴٠۶,٢

تهیه مصالح و اجرای دیوار پانلی ماندگار از جنس 
متر،  سانتی ۶شو، به ضخامت دیوار  استایرن خودخاموش پلی

متر، و  سانتی ۶با مقاطع ناودانی گالوانیزه به عرض جان 
طور کامل با تمام تجهیزات و   متر، به ۶ارتفاع دیوار تا 

 وسایل الزم. 

١۶٠۶٠٩ 

 
 

 

١٣٠  
 

 



   سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ٢٧١,٠٠٠,۴

تهیه مصالح و اجرای قالب پانلی ماندگار سقفی، به 
استایرن  متر، از جنس پلی سانتی ٢٠ضخامت 
شو به صورت بلوک با مقاطع ناودانی گالوانیزه  خودخاموش

متر، به طور کامل با تمام تجهیزات  سانتی ١٢به عرض جان 
 و وسایل الزم. 

١۶٠۶١٠ 

 مترمربع ٣٣,٧٠٠  
 ٢٠های بیش از   برای ضخامت ١۶٠۶٠٨بها به ردیف  اضافه
 متر.  سانتی ۴۵متر تا  سانتی ۵ازای هر  متر، به   سانتی

١۶٠۶١١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٣١  
در صورتی که ارتفاع دیوار  ١۶٠۶٠٨بها به ردیف  اضافه

 متر باشد.  ۵٫۵ متر تا  ٣٫۵بیش از 
١۶٠۶١٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٠۵  
در صورت اجرای دیوارها در  ١۶٠۶٠٨  به ردیف بها اضافه

   جدار خارجی ساختمان.
١۶٠۶١٣ 

 مترمربع ١٨٧,٠٠٠  
 ٢٠های بیش از   برای ضخامت ١۶٠۶١٠بها به ردیف  اضافه
 متر.  سانتی ٣٢متر تا  ازای هر سانتی متر، به   سانتی

١۶٠۶١۴ 

 مترمربع ١٢۶,۵٠٠  
متر افزایش  ازای هر سانتی به  ١۶٠۶٠٩به ردیف  بها اضافه

 ضخامت پلی استایرن. 
١۶٠۶١۵ 

 مترمربع ٢٧,١٠٠  
متر  ازای افزایش هر سانتی به  ١۶٠۶٠٩به ردیف  بها اضافه

 عرض جان ناودانی. 
١۶٠۶١۶ 

 مترمربع ٠٠٠,۶١۶  
برای تعبیه بازشوها با مساحت  ١۶٠۶٠٨بها به ردیف  اضافه

 بیش از یک مترمربع (برحسب سطح بازشو). 
١۶٠۶١٧ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۴٢  
برای تعبیه بازشوها با مساحت  ١۶٠۶٠٩بها به ردیف   اضافه

 بیش از یک مترمربع (برحسب سطح بازشو). 
١۶٠۶١٨ 

  

 کیلوگرم ۶۵۵,۵٠٠

تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فوالد سرد نورد شده 
گالوانیزه، در سطوح قائم، متشکل از اعضای استاد و رانر و 
سایر مقاطع گالونیزه (و بادبند در صورت لزوم) به همراه 

 های مربوط.  درگاه، اتصاالت و تقویتی نعل

١۶٠٧٠١ 

  

 کیلوگرم ۶١۶,۵٠٠

تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فوالد سرد نورد شده 
گالوانیزه، در سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد، رانر و 

های  سایر مقاطع گالوانیزه به همراه اتصاالت و تقویتی
 مربوط. 

١۶٠٧٠٢ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,۴١٩

فلزی سبک   تهیه و اجرای پانل دیواری از سازه قاب
)LSF از جنس فوالد سرد نورد شده گالوانیزه سبک ،(

) و بادبند Track)، ت�رک (Studمتشکل از اعضای استاد (
درگاه، اتصاالت و  (در صورت لزوم) به همراه نعل

 های مربوط.  تقویتی

١۶٠٧٠٣ 

 
 

 

١٣١  
 

 



   سبک  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۴٣٣,٠٠٠

)، LSFفلزی سبک (  تهیه و اجرای پانل سقفی از سازه قاب
از جنس فوالد سرد نورد شده گالوانیزه سبک متشکل از 

) به همراه اتصاالت و Track)، ت�رک (Studاعضای استاد (
 های مربوط.  تقویتی

١۶٠٧٠۴ 

  
 کیلوگرم 

برای اجرای  ١۶٠٧٠٢و  ١۶٠٧٠١های   بها به ردیف اضافه 
 زیرسازی دکوراتیو از جنس فوالد سرد نورد شده گالوانیزه. 

١۶٠٧٠۵ 

 کیلوگرم ٢٩٨,٠٠٠  
تهیه و اجرای تاوه فلزی ماندگار برای پوشش سقف، به 

 ها و اتصاالت مربوط میخ همراه گل
١۶٠٧٠۶ 

  

 کیلوگرم ۵٠٠,٨۶٠

های  تهیه مصالح، اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقف
های فوالدی سردنورد شده گالوانیزه  کاذب مشبک از پروفیل

های اتصال کشویی، با اتصاالت،  استر روکار با زبانه پلی
 آویزها و جزییات اجرایی. 

١۶٠٧٠٧ 

  

 مترمربع 

تهیه و اجرای کف کاذب فوالدی شامل شبکه زیرسازی به 
نیاز (پایه، کمرکش  متر، با زیرسازی مورد  سانتی ۶٠×۶٠ابعاد 

از جنس فوالد گالوانیزه سرد به   و... ) از ورق و پروفیل
ای و  همراه پانل فوالدی با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره

 الت مورد نیاز به انضمام اتصا  پرکننده جداره میانی پانل

١۶٠٨٠١ 

 کیلوگرم ٩۶١,٠٠٠  
تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فوالدی ضد زنگ از رده 

SS201  به همراه کلیه اتصاالت الزم از ردهSS304 . 
١۶٠٩٠١ 

 کیلوگرم ٩۶١,٠٠٠  
تهیه، ساخت و نصب نرده با لوله فوالدی ضد زنگ از 

 .SS304  به همراه کلیه اتصاالت الزم از رده SS304 رده
١۶٠٩٠٢ 

  
 کیلوگرم ٩٨٨,٠٠٠

تهیه، نصب و سوار کردن قطعات فوالدی ضدزنگ 
)Stainless steel از رده (SS3041  برای ساخت مخازن

 ساخته مدوالر به طور کامل.  مکعبی پیش

١۶٠٩٠۵ 

 
 

 

١٣٢  
 

 



  آلومینیومی  . کارهای هفدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  آلومینیومی  . کارهای هفدهم  فصل

 الزامات عمومی

 اتیعمل نهیکه از نظر هز یهر نوع اطالعات یو به طور کل ، منبع تهیهابعاد، ضخامت، پوشش رنگ ،یمصرف یومینیآلوم مصالحمشخصات . 1
 کارخانه درج شود. یدر مشخصات فن دیداشته باشد، با ینسبت به آن آگاه متیق شنهادیارائه پ يبرا مانکاریموثر بوده و الزم است پ ییاجرا
 مهندس مشاور برسد. دییبه تأ دیبا تهیهقبل از  ،یجهت تطابق با مشخصات فن ،مربوط يها فیکننده در رد دیتول

و از   است  واحد منظور شده  يها متیها در ق و مانند آن  یکیالست  ي، نوارها پالك  ، رول و مهره  چی، پ پرچ  و مصرف  هیته به   مربوط  يها نهیهز. 2
 .گردد لحاظ نمی، ها نقشه در  شده  ابعاد مازاد بر ابعاد درج  اضافه ای  وزن  بها، اضافه ، اضافه بابت  نیا

مربوط  هاي فیرد بهاي) در يو مغز رهیپنجره مانند لوال، دستگ ایملحقات در  یاز هر نوع (تمام آالت راقیدستمزد نصب و جاسازي . 3
 .  گردد یم منظور، جداگانه محاسبه و اتیمطابق کل آالت راقی هیته نهیشده است. هز لحاظ

(بدون احتساب  مصرفی در کار ومینیوم، وزن آلبینی شده هاي این فصل به صورت کیلوگرم پیش در مورد کارهایی که واحد آن در ردیف. 4
 .شود محاسبه می آالت) وزن یراق

کار، قرار   با بدنه  قطعه  آن  مورد نظر را دارد و در حد فاصل  قطعه  نگهدارنده  نقش  که  است  يا ، سازه فصل  نیدر ا  يرسازیمنظور از ز. 5
 يرسازیو زمربوط در فصل شانزدهم    يها فیحسب مورد، از رد گالوانیزهي یا فوالد  يرسازیز ي، در صورت اجرا آن  يو بها ردیگ یم

 .  شود یم منظور 170117 فیاز رد یومینیآلوم

  يو بها ردیگ یقرار م  مورد استفاده ، يرسازیبه ز ای گریکدیبه   قطعات  اتصال  يبرا  که  است  یقطعات ، ی در این فصلاتصال  منظور از قطعات. 6
 . شود یم منظورو   نیکار توز  ، جزو وزن شده  نییتع  لوگرمیک  بر حسب  واحد آن  که  ییها فیدر مورد رد  آن

  به عمل  يا جداگانه  و پرداخت  منظور شده  فیرد بهاي در ، یاتصال  ، قطعات است  مربع متر  ها بر حسب واحد آن  که  ییها فیدر مورد رد. 7
 نخواهد آمد.

بودن پوشش  ی) در نظر گرفته شده است. در صورت رنگیررنگی(غ ومینیفصل، به رنگ آلوم نیدر ا یومینیآلوم يکارها زیآناداپوشش . 8
 گردد. یم منظور 170605 فیآن از رد يبها ز،ایآناد

و  يا سازه یالعمل طراحدستور«با عنوان  714شماره  هیحداقل الزامات نشر دیبا ،یتیکامپوز يها پانلمربوط به  يها فیدر خصوص رد. 9
 گردد. تیرعا» ها ساختمان یخارج ينما ییو اجرا يالزامات و ضوابط عملکرد

  نصب  يبرا  شده  بازگذاشته ای  شده  يجاساز  سطوح ، یومینیآلوم  کاذب  يها و سقف یتیکامپوز ،یچیساندو  يها پانل  يریگ در اندازه. 10
 .شود یکار کسر نم  از سطح  است  مربع متر 25/0ها کمتر از  آن  مساحت  ، که و موارد مشابه  یساتیتاس  يها چهیها، در چراغ

 درج شده است: ریفصل در جدول ز نیا يها شماره و شرح مختصر گروه از،یمورد ن يها فیبه رد یبه منظور سهولت دسترس. 11
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  آلومینیومی  . کارهای هفدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٣۴  
 

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 هاي آلومینیومی و... با استفاده از پروفیل هدر، پنجر 01
 کاذب آلومینیومی  سقف 02
 یومینیبا ورق آلوم ، دیوار و فالشینگپوشش سقف 03
 پاخور، ریل و درز انبساط آلومینیومی 04
 گیر آلومینومی با قاب آلومینیومی توري پشه 05
 بها بابت پوشش رنگ روي کارهاي آلومینیومی  اضافه 06
 یورق سرب 07
 پانل ساندویچی و کامپوزیتی 10
 تعبیه و جاسازي محل ادوات تاسیساتی در کارهاي آلومینیومی 12

 

 1الزامات گروه 

 ،»یومینیدر و پنجره آلوم يها یژگیو«با عنوان  756  به شماره رانیا یمل يبا استانداردها  دیحسب مورد، با ،یومینیدر و پنجره آلوم. 1-1
 مطابقت داشته باشد.» ساختمان یومینیدر و پنجره آلوم«با عنوان  10291و شماره   »ومینیآلوم لیپروف یژگیو«با عنوان  2384شماره 

 محاسبه و منظور خواهد شد. دکنندهیکارخانه تول يها به مأخذ جدول ها نقشهوزن کار، طبق ابعاد درج شده در  ،این گروه يها فیرد. در 1-2
که از وزن  یبه شرط باشد، یشده م نیشده در محل، مالك پرداخت، وزن توز نیبا وزن توز يوزن محاسبه شده تئور رتیامغ درصورت

 نباشد.  شتریب کننده، دیجدول کارخانه تول يها يبا لحاظ نمودن حداکثر روادار يمحاسبه شده تئور
بابت  نیاز ا ییبها و اضافه شود یو مانند آن م ییلوال ،ییجداره، کشو جداره، دو کی يها گروه شامل انواع در و پنجره نیا يها فیرد. 1-3

 .گردد ینم منظور
 .شود یم منظور 160104 فیاز رد  جداگانه ،یومینیپنجره آلوم اینصب در  يرسازیجهت ز  یتوخال يفوالد  لیاز پروف  چهارچوب يبها. 1-4
 .باشد یکننده م قیمواد عانوار و در و پنجره به همراه  یومینیآلوم لی، وزن مقطع پروف170111 فیرد يریاندازه گ يمبنا. 1-5
 شود. تهیهدار  براساس دستورالعمل اقالم ستاره دی، با26اي هاي مربوط به تهیه و نصب دیوارهاي پرده ردیف. 1-6
 

 2الزامات گروه 

الزامات و  -کاذب يها سقف«با عنوان  21083به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد مل دیبا این گروه يها فیرد. 2-1
 .دینما نی، را تأم»آزمون يروشها

 .باشد سطح سقف کاذب اجرا شده با تایل آلومینیومی می، 170209تا  170204هاي  ردیف يریگ اندازه يمبنا. 2-2
 

 3الزامات گروه 

دار با دیوارهاي قائم نظیر دیوار همسایه، دیوار  هاي شیب برخورد بام بندي محل ، درزبندي و آب170305منظور از فالشینگ در ردیف . 3-1
 باشد. می یومینیدودکش، دست انداز، محل عبور هواروها و دودروها و نظایر آن با استفاده از ورق آلوم
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  آلومینیومی  . کارهای هفدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 4الزامات گروه 

 دیبا ،EPDMنوارهاي الستیکی از نوع  ايهاي ساختمانی با قطعات آلومینیومی دار هاي مربوط به تهیه مصالح و پوشش درز . ردیف4-1
 شود. تهیهدار  براساس دستورالعمل اقالم ستاره

 

 10الزامات گروه 

 يها پنل«با عنوان  14159به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد مل دیبا ،يواریو د یسقف یچیساندو يها پانل. 10-1
 .دینما نیرا تأم ،»ها یژگیو-يا کارخانه يها فراورده -يفلز هیبا دو رو یحرارت قیعا يدارا يستایخودا

 .باشد یپانل م یضخامت اسم ،يواریو د یسقف یچیساندو يها و نصب پانل هیمربوط به ته يها فیضخامت درج شده در رد. 10-2
  ورق  یشدگ و خم ی. همپوشانشود یم  يریگ اندازه  انیو نما  شده  نصب  ورق  سطح  برحسب تیکامپوز  يها و ورق یچیساندو يها پانل . 10-3

 . است  منظور شده  فیرد بهايدر   آن ریو نظا
 -یساختمان يها و اجزا فرآورده«با عنوان  8299-1به شماره  رانیا یحداقل الزامات استاندارد مل دی، با171016و  171015 يها فیرد. 10-4

 .دینما نیتأمرا » واکنش در برابر آتش ي: طبقه بند1قسمت
  ) پوشاندهP.V.D.F( دیفلورا  يد  دنیلینیو یو پل مریها (نما) با پرا آن  يو رو استر یبا پل یتیکامپوز يها پانل  پشت  یومینیآلوم  ورق. 10-5

.سازند یرا از نما جدا م  آن  از نصب  پس  که  شده  چسبانده  آن  يرو  یکیپالست  لمینما، ف  سطح  حفاظت  يو برا  است  شده
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  آلومینیومی  کارهای.  هفدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٩٨٨

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل 
تی و کرونت، با پوشش آنادایز غیررنگی به  آلومینیومی اس

 میکرون.  ١٠ضخامت 

١٧٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ١,٠۴٢,٠٠٠

های   تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل
تی و کرونت، با پوشش آنادایز  آلومینیومی به غیر از اس

 میکرون.  ١٠غیررنگی به ضخامت 

١٧٠١١٠ 

  

 کیلوگرم ١,١۴٣,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل 
آلومینیومی دارای خاصیت شکست حرارتی، با پوشش 

میکرون به همراه مواد  ١٠آنادایز غیررنگی به ضخامت 
 عایق کننده.

١٧٠١١١ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,٧۵٧

تهیه، ساخت و نصب نرده و شبکه آلومینیومی و مانند آن از 
های قوطی آلومینیومی با پوشش آنادایز غیررنگی به   پروفیل

 میکرون.  ١٠ضخامت 

١٧٠١١٣ 

  
 کیلوگرم ١,٢١١,٠٠٠

تهیه و نصب روکش روی سطوح قائم از ورق نمای 
آلومینیوم (فاساد)، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت 

 میکرون.  ١٠

١٧٠١١۵ 

  
 کیلوگرم ٨۵١,٠٠٠

های آلومینیومی جهت اتصال انواع  تهیه و نصـب پروفیل
ها به زیرسازی، با پوشش آنادایز غیررنگی به   پوشش

 میکرون.  ١٠ضخامت 

١٧٠١١٧ 

  
 مترمربع ٢,٣۴٧,٠٠٠

 ۶٠×۶٠تهیه و نصب تایل آلومینیومی به ابعاد حدود 
متر، با پوشش رنگ   میلی ٠٫۵متر و به ضخامت  سانتی

 میکرون.  ٨٠تا  ۶٠پودری الکترواستاتیک به ضخامت 

١٧٠٢٠۴ 

  
 مترمربع ٢,٣۴٧,٠٠٠

دار به ابعاد حدود   تهیه و نصب تایل آلومینیومی سوراخ
متر، با پوشش   میلی ٠٫۵متر و به ضخامت   سانتی ۶٠×۶٠

 میکرون.    ٨٠تا  ۶٠رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت 

١٧٠٢٠۵ 

  
 مترمربع ۴٨٩,٠٠٠,٢

دار به ابعاد حدود   تهیه و نصب تایل آلومینیومی سوراخ
متر، با پوشش   میلی ٠٫۶متر و به ضخامت   سانتی ۶٠×۶٠

 میکرون.    ٨٠تا  ۶٠رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت 

١٧٠٢٠۶ 

  
 مترمربع ۴۴٨,٠٠٠

در صورت  ١٧٠٢٠۶تا  ١٧٠٢٠۴های   بها به ردیف اضافه
متر در   میلی ٠٫٢استفاده از الیه نمدی کندسوز به ضخامت 

 پشت تایل آلومینیومی. 

١٧٠٢٠٩ 

  
 کیلوگرم ٢,١٨٧,٠٠٠

تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سلول مشبک 
 ۶٠باز، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت 

 میکرون.  ٨٠تا 

١٧٠٢١١ 
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  آلومینیومی  کارهای.  هفدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٢,٠٢۶

تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سامانه سقف 
کاذب خطی، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به 

 میکرون.  ٨٠تا  ۶٠ضخامت 

١٧٠٢١٣ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٢,٠٢۵

تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از نوع سامانه سقف 
دار، با پوشش رنگ پودری   کاذب خطی سوراخ

 میکرون.  ٨٠تا  ۶٠الکترواستاتیک به ضخامت 

١٧٠٢١۴ 

 کیلوگرم ۶٩٧,٠٠٠,١  
تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی بافل، با پوشش رنگ 

 میکرون.    ٨٠تا   ۶٠پودری الکترواستاتیک به ضخامت 
١٧٠٢١۶ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١,٠۶۵  
تهیه مصالح و پوشش سقف با ورق آلومینیومی رنگ نشده، 

 با هر نوع موج.   
١٧٠٣٠١ 

 کیلوگرم ١,٠٨٩,٠٠٠  
تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیومی رنگ نشده، 

 با هر نوع موج.   
١٧٠٣٠٣ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١,٠٧۴  
تهیه مصالح و اجرای فالشینگ با ورق آلومینیومی رنگ 

 نشده.   
١٧٠٣٠۵ 

 کیلوگرم ۵٠٠,٨٧٣  
های  تهیه و نصب نبشی از آلومینیوم رنگ نشده،  برای لبه

 تیز و کارهای مشابه آن.   
١٧٠۴٠١ 

  
 کیلوگرم ١,١٩٢,٠٠٠

تهیه مصالح و پوشش درزهای ساختمانی با قطعات 
 ١٠آلومینیومی با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت 

 میکرون. 

١٧٠۴٠٢ 

 کیلوگرم ٠٠٠,١,٢٩۶  
تهیه و نصب پاخور و مانند آن روی درهای چوبی، از ورق 

 آلومینیوم رنگ  نشده.   
١٧٠۴٠٣ 

 کیلوگرم ٠٠٠,٩۶۵  
تهیه و نصب ریل آلومینیومی رنگ نشده توری پشه گیر 

 آلومینیومی.   
١٧٠۴٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٩٧۵  
گیر آلومینیومی، با قاب آلومینیومی  تهیه و نصب توری پشه

 ثابت.   
١٧٠۵٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٩۶۶  
گیرآلومینیومی متحرک، با قاب  تهیه و نصب توری پشه

 آلومینیومی بدون ریل کشویی.   
١٧٠۵٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٩۶۶  
گیر آلومینیومی لوالیی با قاب  تهیه و نصب توری پشه

 آلومینیومی بدون چهارچوب.   
١٧٠۵٠٣ 

  
 کیلوگرم ٠٠٠,٩۶

بها به کارهای آلومینیومی رنگ نشده، بابت پوشش  اضافه
تا   ۶٠رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت 

 میکرون.     ٨٠

١٧٠۶٠٣ 

 
 

 

١٣٧  
 

 



  آلومینیومی  کارهای.  هفدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ١١٠,٠٠٠  
بها به کارهای آلومینیومی رنگ نشده، هرگاه به  اضافه

 میکرون و به رنگ آلومینیوم، آنادایز  شوند.    ١٠ضخامت 
١٧٠۶٠۴ 

 کیلوگرم ۵٨,٠٠٠  
بها به کارهای آلومینیومی آنادایز شده غیر رنگی، هر  اضافه

 میکرون، رنگی شود.    ١٠گاه به روش آنادایز،  به ضخامت 
١٧٠۶٠۵ 

 کیلوگرم ٩٨,٠٠٠  
بها به کارهای آلومینیومی، بابت آنادایز کردن به  اضافه

 میکرون.     ۵میکرون به ازای هر   ١٠ضخامت بیش از 
١٧٠۶٠۶ 

 کیلوگرم ٠٠٠,۵٩۴  
متر روی  میلی ٣تا  ٢تهیه و نصب ورق سربی به ضخامت 

 کلیه سطوح. 
١٧٠٧٠۵ 

  
 مترمربع ٣۶٣,٠٠٠,۶

 ۴تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت 
 ٠٫٧متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت  سانتی
 یورتان پر شده باشد.  متر که بین آنها فوم پلی میلی

١٧١٠٠١ 

  
 مترمربع ۵,۵١٠,٠٠٠

 ۴تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت 
 ٠٫٧متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت  سانتی
 یورتان پر شده باشد.  متر که بین آنها فوم پلی میلی

١٧١٠٠٢ 

  

 مترمربع ۵,۴۴٧,٠٠٠

 ۴تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت 
متر شامل دو رو ورق رنگی فوالدی با روکش  سانتی

متر که بین آنها فوم  میلی ٠٫۵آلومینیوم  و روی به ضخامت 
 یورتان پر شده باشد.    پلی

١٧١٠٠۴ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٢١۶,۵

 ۴تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت 
متر شامل دو رو ورق رنگی فوالدی با روکش  سانتی

متر که بین آنها فوم  میلی ٠٫۵آلومینیوم و روی به ضخامت 
 یورتان پر شده باشد.  پلی

١٧١٠٠۵ 

  
 مترمربع ۴,۴٠٢,٠٠٠

 ۴تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت 
 ٠٫۵متر شامل دو رو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت  سانتی
 یورتان پر شده باشد.  ها فوم پلی متر که بین آن میلی

١٧١٠٠٧ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٧٩۶,۴

 ۴تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی دیواری به ضخامت 
 ٠٫۵متر شامل دو رو ورق گالوانیزه رنگی به ضخامت  سانتی
 یورتان پر شده باشد.  ها فوم پلی متر که بین آن میلی

١٧١٠٠٨ 

  
 مترمربع ۵٩٣,٠٠٠

های تهیه و نصب پانل ساندویچی، به  بها به ردیف اضافه
متر،  متر اضافه ضخامت مازاد بر چهار سانتی ازای هر سانتی

 یورتان.  بابت افزایش ضخامت فوم پلی

١٧١٠١٠ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۵,۴٩۵

متر،  میلی ۴های کامپوزیتی به ضخامت   تهیه و نصب پانل
 ٠٫٣شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت 

 اتیلن.  متر با الیه میانی پلی میلی

١٧١٠١٢ 

 
 

 

١٣٨  
 

 



  آلومینیومی  کارهای.  هفدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ٧,١٨٧,٠٠٠

متر،  میلی ۴های کامپوزیتی به ضخامت   تهیه و نصب پانل
 ٠٫۵شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یک به ضخامت 

 .  اتیلن متر با الیه میانی پلی میلی

١٧١٠١٣ 

  
 مترمربع ۴٩۶,۵٠٠

در صورت  ١٧١٠١٣و  ١٧١٠١٢های  بها به ردیف اضافه
استفاده از الیه میانی مقاوم در برابر آتش با طبقه واکنش در 

 . Bبرابر آتش از نوع 

١٧١٠١۵ 

  
 مترمربع 

در صورت  ١٧١٠١٣و  ١٧١٠١٢های  بها به ردیف اضافه
استفاده از الیه میانی مقاوم در برابر آتش با طبقه واکنش در 

 . A2برابر آتش از نوع 

١٧١٠١۶ 

 عدد ٢١٧,٠٠٠  
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، 

 متر یا سطح معادل آن.   سانتی ١۵به قطر تا 
١٧١٢٠١ 

  
 عدد ٠٠٠,٣٣۵

تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، 
متر یا سطح معادل   سانتی ٢۵متر تا   سانتی ١۵به قطر بیش از 

 آن. 

١٧١٢٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٨٠٩  
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در کارهای آلومینیومی، 

 مترمربع.  ٠٫٢۵به سطح بیش از 
١٧١٢٠٣ 

 
 

 

١٣٩  
 

 



 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل

 
 الزامات عمومی

 
ها، جز  چفت ایها و  نبش  يگرد ای  ی، پخ مشترك  فصل  ياجرا  صعوبت  ي. براباشد یاندود م يرو  سطح ها، يکار اندود يریگ اندازه يمبنا .1

 .شود ینم منظور  یمتیق  شده، اضافه ینیب شیپ ها فیآنچه در رد
  ییاجرا اتیعمل نهیاز نظر هز  که  یاطالعات  هر نوع  یو به طور کل دمانیطرح چ گر،ید یو هرگونه مشخصات فن  هی. ضخامت، ابعاد، منبع ته2

 شود.  جدر یفن  در مشخصات دیباشد، با  داشته  یآگاه  به آن  نسبت  متیق شنهادیپ  ارائه  يبرا مانکاریپ  است  و الزم  مؤثر بوده
 .شوند یمحسوب م یجزو سطوح افق شتر،یدرجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن ب 30 هیسطوح مورب تا زاو .3
 .شود ینم  هزینه اضافه منظور  گونه چیها، ه آن  يرو  يبه منظور اندودکار یبتن ریغ  سطوح  کردن  یزخم بابت .4
به   مربوط  يها فیرد يدرصد به بها 20  معادل  ییبها  شود، اضافه  انجام  تسیسطوح ساده راب  يرو  مان،یس ا، گچ یو خاك  گچ اندود  چنانچه .5

 .شود یم  اندود اعمال
متر،  سانتی 50با عرض حداکثر  ها کهیزدگ رونیها و بیفرورفتگ ایدار  بیدر سطوح ش فصلعملیات موضوع این  بابت اجراي. 6

ها و یفرورفتگ ایدار  بیآن بخش از سطوح شبها فقط به  این اضافه .شود یم  اعمال  مربوط  يها فیرد يدرصد به بها 30  معادل  ییبها  اضافه
 گیرد. باشد، تعلق می متر  سانتی 50حداکثر  با عرض ها کهیزدگ رونیب

 شود.  تهیهدار  براساس دستورالعمل اقالم ستاره دیبا دار قوسسطوح هاي مربوط به  ردیف .7
 يدرزایجاد و منظور از بند،  باشد یی آن مینها رشیاندود و قبل از گ يپس از اجرا درآوردن درز روي اندودمنظور از چفت، در این فصل  .8

 شود. قبل از اندودکاري تعبیه شده و پس از اندودکاري برداشته میشمشه و امثال آن  لهیکه محل آن به وساست 
 درج شده است: ریفصل در جدول ز نیا يها شماره و شرح مختصر گروه از،یمورد ن يها فیبه رد یبه منظور سهولت دسترس. 9
 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 اندود گچی 02
 سیمانیاندود  03
 اي اندود تخته ماله 04
 اندود تگرگی 05
 نماسازي چکشی و موزاییکی 06
 درپوش روي دیوار و سایبان بتنی 07
 بندکشی 08
 گچی و معدنی  و تایل دار روکش یصفحات گچ 09
 سلولزي  پوشش 10
 دار افیال یمانیصفحات س 11
 تاسیساتیهاي  ماهیچه سیمانی، پر کردن شیار محل عبور لوله 12

 

 

 

 
 

 

١۴٠  
 

 



 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١۴١  
 

 

 2الزامات گروه 
هاي ساختمانی و اندودهاي  گچ«با عنوان  12015به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد مل دیبا گچ مصرفی در این گروه. 2-1

 .دینما نیرا تام »گچی آماده
بوده و دستگاه  27يمریپل ینوع گچ پاشش، از 180226و  180225 يها فیموضوع رد یبه روش پاشش يکار گچ يبرا یگچ مصرف. 2-2

 مطابقت داشته باشد. یبا مشخصات فن دیبا یینها هیو پرداخت رو یپاشش يکار  پاش و ابزارآالت گچ گچ
 

 3الزامات گروه 
  مشاور است.  دستور کار مهندس  ، مستلزم180301  فیرد  ياجرا. 3-1
 

 6الزامات گروه 
 منظورها  ابعاد سنگدانه نیبودن پودر و سنگدانه مالت و همچن یبابت رنگ ییبها اضافه گونه چی، ه180604تا  180601 يها فیدر رد. 6-1
 .شود ینم
ی و موزاییکی کییموزا ي چکشی،ها يسطوح نماساز يرو ،و به هر روش لهیو به هر وس يبند به هر ابعاد هیتعب، جهت 180608ردیف  .6-2

 باشد. شسته می
ماند، باید براساس دستورالعمل اقالم  در کار باقی می 180608 فیرد. ردیف مربوط به تهیه و حمل مصالح فلزي که جهت تعبیه بند در 6-3

 دار تهیه شود. ستاره
 

 8الزامات گروه 
 . است  منظور شده  مربوط  يها فیرد بهايدر  ، یپاش آب  نیو همچن  یاضاف  مالت  کار، درآوردن ریز  سطح  زکردنیتم ها، یدر بندکش .8-1
 .شود ینم منظوراستفاده از دوده و مانند آن  ایبودن پودر و  یبابت رنگ ییبها اضافه گونه چی، ه180817و  180810 يها فیدر رد .8-2
 .شود متیق نییدار تع براساس دستورالعمل اقالم ستاره دی، با180818و 180811 يها فیرد .8-3
 

 9الزامات گروه 
دار  صفحات روکش - گچ«با عنوان  14818به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد مل دیبا دار روکش گچی صفحات. 9-1

 .دینما نیرا تام »هاي آزمون تعاریف، الزامات و روش -گچی
دارند، الزم است  يضد باکتر ای ک،یرطوبت، آکوست ق،یمقاوم در برابر حر یگروه که مشخصات فن نیدر ا یمصرف يها لی. صفحات و تا9-2
 برسد. رمهندس مشاو دییارائه شده و مراتب به تا هیقبل از ته ،یاساس استاندارد معتبر به منظور انطباق با مشخصات فن بر ش،یآزما نامه یگواه 

درنظر گرفته شده است.  ها فیدر رد چیقطعات اتصال مانند پ يبها ،دار روکش گچی و نصب صفحات هیمربوط به ته يها فی. در رد9-3
 .شود یم منظورمربوط  يها فی، حسب مورد از رد و مانند آن  زهیگالوان ،يفوالد ،یچوب  با سازه يرسازیز يبها
 25/0ها کمتر از  آن  مساحت  که  شده  بازگذاشته ای  شده  يجاساز  سطوح ،دار روکش گچی مربوط به صفحات يها فیرد  يریگ در اندازه .9-4

 .شود یکار کسر نم  از سطح  است،  مربع متر
 180927تا  180925هاي  حسب مورد ردیف باشند، هیال کیاز  شیدار که ب روکش گچی صفحات يبازشو رو ایسوراخ  هیتعب بابت .9-5

 .شود یم منظوربار  کیفقط 

 27 Jet Gips 
                                                        



 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١۴٢  
 

 

 11الزامات گروه 
الزم  ،BS EN 12467عالوه بر مطابقت با استاندارد  ،181112تا  181103 يها فیرد دار موضوع الیاف. در خصوص صفحات سیمانی 11-1

به مهندس مشاور ارائه شود و  دیاز خر شیکاال، پ یفن يها یو گواه دییمورد تا يدیو استاندارد محصول تول یاست مشخصات فن
 .دیبه عمل آ یمنظور انطباق با مشخصات فن هالزم ب يها شیآزما
  با سازه يرسازیز يدرنظر گرفته شده است. بها ها فیها در رد و پرچ چیقطعات اتصال مانند پ يبها 181112تا  181103 يها فیدر رد .11-2

 .شود یم منظورمربوط  يها فی، حسب مورد از رد و مانند آن  زهیگالوان ،يفوالد ،یچوب
گونه هزینه اضافه منظور  هایی به جز فوالد گالوانیزه سرد نورد شده، هیچ روي زیرسازي 28دار در صورت اجراي صفحات سیمانی الیاف .11-3

 گردد. نمی
 25/0ها کمتر از  آن  مساحت  که    شده  بازگذاشته ای  شده  يجاساز  سطوح ، دار افیال یمانیمربوط به صفحات س يها فیرد  يریگ در اندازه .11-4
 .شود یر نمکار کس  از سطح  است،  مربع متر

 
 12الزامات گروه 

 .باشد یمهندس مشاور م دیی، مستلزم تا181202  فیرد ي. اجرا12-1
.گردد اي منظور نمی هاي این گروه، هزینه جداگانه مصرفی در ردیفبابت مصالح . 12-2

28 Fiber Cement Board 
                                                        



 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٩٨,٢٠٠  
ها، با مالت گچ و خاک یا   گیری سطوح قائم و سقف  شمشه
 گچ. 

١٨٠٢٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٩٨  
متر، روی   سانتی ٢٫۵اندود گچ و خاک به ضخامت تا 

 سطوح قائم.   
١٨٠٢٠٢ 

 مترمربع ٣۶٠,٠٠٠  
متر، برای زیر   سانتی ٢٫۵اندود گچ و خاک به ضخامت تا 

 ها.     سقف
١٨٠٢٠٣ 

 ١٨٠٢١٠ متر، روی سطوح قائم.  سانتی ١٫۵اندود گچ به ضخامت تا  مترمربع ٢۶٣,٠٠٠  

 ١٨٠٢١١ ها.   متر، برای زیر سقف سانتی ١٫۵اندود گچ به ضخامت تا  مترمربع ۵٠٠,٣٢١  

 مترمربع ٩٢,١٠٠  
، در صورت ١٨٠٢١١و  ١٨٠٢١٠های   بها به ردیف  اضافه

 استفاده از گچ پلیمری سیوا. 
١٨٠٢١٢ 

 ١٨٠٢١۵ کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته.  سفید مترمربع ٢٧٨,٠٠٠  

 ١٨٠٢١۶ ها و پرداخت آن با گچ کشته.   کاری زیر سقف سفید مترمربع ٣۴۴,۵٠٠  

 مترمربع ٣٣,٧٠٠  
، در صورت ١٨٠٢١۶و  ١٨٠٢١۵های   بها به ردیف  اضافه

 استفاده از گچ پلیمری ساتن. 
١٨٠٢١٧ 

 ١٨٠٢١٨ کاری با گچ گیپتون روی سطوح بتنی.  سفید مترمربع ٠٠٠,٢٩۵  

 ١٨٠٢٢٠ گچ کاری.   درآوردن چفت در سطوح مترطول ۵١,٣٠٠  

 ١٨٠٢٢١ کاری.   تعبیه بند در سطوح گچ مترطول ١٣۶,۵٠٠  

 مترمربع ٠٠٠,٧۴۵  
کاری روی سطوح قائم به روش پاششی با دستگاه  گچ
 متر.  سانتی ٢٫۵پاش و پرداخت، به ضخامت تا  گچ

١٨٠٢٢۵ 

 مترمربع ۵٠٠,٨٨٣  
پاش و  ها به روش پاششی با دستگاه گچ کاری زیر سقف گچ

 متر.  سانتی ٢٫۵تا  ضخامت  پرداخت، به
١٨٠٢٢۶ 

 ١٨٠٣٠١ زخمی کردن روی سطوح بتنی به منظور اجرای اندود.  مترمربع ۴٣,٣٠٠  

 ١٨٠٣٠٢ ها، با مالت ماسه سیمان.   گیری سطوح قائم و سقف شمشه مترمربع ٩٠,٣٠٠  

 مترمربع ۴٢۶,۵٠٠  
متر، روی سطوح  سانتی ٢اندود سیمانی به ضخامت تا 

 . ١:۴قائم، با مالت ماسه سیمان 
١٨٠٣٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,۵١٩  
 ٣متر تا   سانتی ٢اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

 . ١:۴متر، روی سطوح قائم، با مالت ماسه سیمان  سانتی
١٨٠٣٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,۶٠۵  
 ۴متر تا   سانتی ٣اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

 . ١:۴متر، روی سطوح قائم، با مالت ماسه سیمان  سانتی
١٨٠٣٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٣٩  
متر، روی سطوح  سانتی ٢اندود سیمانی به ضخامت تا 

 . ١:۴افقی، با مالت ماسه سیمان 
١٨٠٣٠٨ 

 
 

 

١۴٣  
 

 



 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ۴٢٧,٠٠٠  
 ٣متر تا   سانتی ٢اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

 . ١:۴متر، روی سطوح افقی، با مالت ماسه سیمان  سانتی
١٨٠٣٠٩ 

 مترمربع ۵٢٩,٠٠٠  
 ۴متر تا   سانتی ٣اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

 . ١:۴متر، روی سطوح افقی، با مالت ماسه سیمان  سانتی
١٨٠٣١٠ 

 مترمربع ۶٣۴,۵٠٠  
متر، برای زیر سقف،  سانتی ٢اندود سیمانی به ضخامت تا 

 . ١:۴با مالت ماسه سیمان 
١٨٠٣١٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٨١۵  
 ٣متر تا  سانتی ٢اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

 . ١:۴متر، برای زیر سقف، با مالت ماسه سیمان  سانتی
١٨٠٣١٣ 

 مترمربع ٩٩۵,۵٠٠  
 ۴متر تا  سانتی ٣اندود سیمانی به ضخامت بیش از 

 . ١:۴متر، برای زیر سقف، با مالت ماسه سیمان  سانتی
١٨٠٣١۴ 

  
 مترمربع ١,٩٨٠

های اندود سیمانی، چنانچه به  بها نسبت به ردیف  اضافه
 ١:٣، مالت ماسه سیمان ١:۴جای مالت ماسه سیمان 

 متر ضخامت اندود.  مصرف شود، به ازای هر سانتی

١٨٠٣٢١ 

  
 مترمربع ١

های اندود سیمانی، چنانچه به   اضافه بها نسبت به ردیف
مصرف  ١:٢:٩، مالت باتارد ١:۴جای مالت ماسه سیمان 

 متر ضخامت اندود.   شود، به ازای هر سانتی

١٨٠٣٢٢ 

  
 مترمربع -٨٢٠,۴

های اندود سیمانی، چنانچه به   کسربها نسبت به ردیف
 ١:٣، مالت ماسه آهک ١:۴جای مالت ماسه سیمان 

 متر ضخامت اندود.   مصرف شود، به ازای هر سانتی

١٨٠٣٢٣ 

  
 مترمربع ٢٠٠,۴۵

بها به اندودهای سیمانی با مالت ماسه سیمان یا  اضافه
ای و پرداخت   باتارد، در صورتی که سطح روی آن لیسه

 شود. 

١٨٠٣٢۵ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٨۶

کیلوگرم سیمان به روش  ٣۵٠تهیه و اجرای بتن به عیار 
متر به   سانتی ٣پاششی با دستگاه، برای ضخامت یک تا 

 متر.   ازای هر سانتی

١٨٠٣٣٠ 

 مترمربع ١٣۶,۵٠٠  
 ٣های بیش از  برای ضخامت ١٨٠٣٣٠بها به ردیف  اضافه
 متر.  سانتی ١٠متر تا  متر، به ازای هر یک سانتی سانتی

١٨٠٣٣١ 

 ١٨٠٣٣۵ تعبیه بند در سطوح اندود سیمانی.  مترطول ١۵٣,٠٠٠  

  
 مترمربع ٢٨٧,٠٠٠

دست، به ضخامت  ای (قشر رویه) در یک  اندود تخته ماله
متر، روی سطوح قائم و افقی با مالت  سانتی ٠٫۵حدود 

 . ١:١:٣سیمان، پودر و خاک سنگ 

١٨٠۴٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۴١۶

دست، به ضخامت  ای (قشر رویه) در یک  ماله اندود تخته 
ها با مالت سیمان، پودر و   متر، زیر سقف سانتی ٠٫۵حدود 

 . ١:١:٣خاک سنگ 

١٨٠۴٠٢ 

 
 

 

١۴۴  
 

 



 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمربع ٧٧٠,۶

، در ١٨٠۴٠٢و  ١٨٠۴٠١های   بها نسبت به ردیف اضافه
صورتی که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده 

 شود. 

١٨٠۴٠٣ 

 مترمربع ١٠,١٠٠  
، در صورت ١٨٠۴٠٢و  ١٨٠۴٠١های   بها به ردیف اضافه

 مصرف سیمان رنگی، به غیر از سیمان سفید. 
١٨٠۴٠۴ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢٢۶

اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت 
متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف،  میلی ٢حدود 

 . ١:١:٣با مالت سیمان و پودر و خاک سنگ 

١٨٠۵٠١ 

  

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٨

اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت 
متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف،  میلی ٢حدود 

و  ١:١:٣با مالت سیمان سفید و پودر و خاک سنگ 
 استفاده از مواد رنگی در صورت لزوم. 

١٨٠۵٠٢ 

  

 مترمربع ۵٠٠,١٨٩

اندود تگرگی (قشر رویه)، در یک دست به ضخامت 
متر برای سطوح قائم و افقی و یا زیر سقف،  میلی ٢حدود 

با مالت سیمان رنگی (غیر از سفید) و پودر و خاک سنگ 
١:١:٣ . 

١٨٠۵٠٣ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۶۵۵,١

متر، روی  سانتی ١٫۵نماسازی چکشی به ضخامت یک تا 
رویه)، با مالت موزاییک سطوح قائم یا افقی (قشر 

١:٢٫۵:٢٫۵ 

١٨٠۶٠١ 

  
 مترمربع ۶۵٠,٠٠٠,١

متر، روی  سانتی ١٫۵نماسازی چکشی به ضخامت یک تا 
سطوح قائم یا افقی (قشر رویه)، با مالت سیمان، پودر و 

 . ١:١:٣خاک سنگ 

١٨٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۶۵۵,١

متر، روی  سانتی ١٫۵نماسازی موزاییکی به ضخامت یک تا 
سطوح قائم یا افقی (قشر رویه)، با مالت موزاییک 

 و ساییدن آن.  ٢٫۵:١:٢٫۵

١٨٠۶٠٣ 

  
 مترمربع ۴٠١,٠٠٠,١

نماسازی موزاییکی شسته (قشر رویه) به ضخامت یک تا 
متر، روی سطوح قائم یا افقی با مالت موزاییک  سانتی ١٫۵

 و شستن آن.  ٢٫۵:١:٢٫۵

١٨٠۶٠۴ 

 مترمربع ٧٠٠,٢۴  
، در صورتی ١٨٠۶٠۴تا  ١٨٠۶٠١های  بها به ردیف اضافه

 که به جای سیمان پرتلند، سیمان سفید مصرف شود. 
١٨٠۶٠۵ 

 مترمربع ٩٠٠,٣۶  
، در صورت ١٨٠۶٠۴تا  ١٨٠۶٠١های  بها به ردیف اضافه

 مصرف سیمان رنگی به غیر از سیمان سفید. 
١٨٠۶٠۶ 

 ١٨٠۶٠٨ موزاییکی.   تعبیه بند روی نماسازی چکشی یا مترطول ١٨٩,٠٠٠  

 
 

 

١۴۵  
 

 



 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترطول ٠٠٠,١٩۵

گیری روی نماسازی چکشی یا موزاییکی با شیشه   شمشه
متر، که شیشه الزاما در کار باقی   میلی ۶به ضخامت حدود 

 بماند. 

١٨٠۶٠٩ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,۵٣۵,٢٨

طرفه یا  تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار (یک
چکان،  پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب دوطرفه)، کف
 ١:۵بندی، با مالت ماسه سیمان  قالبدرز انبساط و 

١٨٠٧٠١ 

  

 مترمکعب ٧٠٨,٠٠٠,۴۵

بان بتنی باالی پنجره به  تهیه مصالح و ساختن سایه
کیلوگرم سیمان در مترمکعب، با تعبیه آب چکان  ٢۵٠عیار

بندی، به طور کامل (میلگرد مصرفی از ردیف  و قالب
 شود).   مربوط پرداخت می

١٨٠٧٠۴ 

 ١٨٠٨٠١ کشی توپر با مالت گچ و خاک روی نمای آجری.  بند مترطول ١١,٣٠٠  

 ١٨٠٨٠٢ بندکشی تو خالی با مالت گچ و خاک روی نمای آجری.  مترطول ١١,٩٠٠  

 مترطول ١١,٣٠٠  
روی نمای  ١:۴بندکشی توپر با مالت ماسه بادی و سیمان 

 آجری. 
١٨٠٨٠٣ 

 مترطول ١٢,٠٠٠  
روی  ١:۴بندکشی توخالی با مالت ماسه بادی و سیمان 

 نمای آجری. 
١٨٠٨٠۴ 

 مترطول ١٧,٧٠٠  
روی نمای بلوک  ١:۴بندکشی با مالت ماسه بادی و سیمان 

 سیمانی. 
١٨٠٨٠۵ 

  
 مترطول ۴١,٠٠٠

روی سطوح  ١:۴بندکشی با مالت ماسه بادی و سیمان 
کاری شده با سنگ پالک، در صورتی که ضخامت بند   سنگ

 متر و بیشتر باشد.  میلی ٣

١٨٠٨٠٨ 

  
 مترطول ٣٠٠,٣۴

روی سطوح  ١:۴بندکشی با مالت ماسه بادی و سیمان 
های سرامیکی، در صورتی که   کاری شده با کاشی  کاشی

 متر و بیشتر باشد.  میلی ٣ضخامت بند 

١٨٠٨٠٩ 

  
 مترطول ٣٢٠

، در صورتی ١٨٠٨٠٩تا  ١٨٠٨٠١های   بها به ردیف  اضافه
که برای بندکشی به جای مالت ماسه بادی و سیمان، مالت 

 پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود. 

١٨٠٨١٠ 

  
 مترطول 

، در صورتی ١٨٠٨٠٩تا  ١٨٠٨٠١های   بها به ردیف  اضافه
 که از پودر آماده مخصوص بندکشی، استفاده شود. 

١٨٠٨١١ 

 مترمربع ٠٠٠,١۶۴  
روی سطوح  ١:۴بندکشی با مالت ماسه بادی و سیمان 

 الیه.  سنگی با سنگ قلوه، قواره یا الیه
١٨٠٨١۵ 

  
 مترمربع ٧,٩٨٠

، در صورتی که برای بندکشی ١٨٠٨١۵  بها به ردیف  اضافه
به جای مالت ماسه بادی و سیمان، مالت پودر سنگ و 

 سیمان سفید مصرف شود. 

١٨٠٨١٧ 

 
 

 

١۴۶  
 

 



 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمربع 

، در صورتی که از پودر آماده ١٨٠٨١۵  بها به ردیف  اضافه
 مخصوص بندکشی، استفاده شود. 

١٨٠٨١٨ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۵٩۶

دار معمولی به ضخامت   تهیه و نصب صفحات گچی روکش
متر، روی سطوح قائم که با استفاده از  میلی ١٢٫۵اسمی 

فوالد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به 
 دار.   ازای هر صفحه گچی روکش

١٨٠٩٠١ 

  

 مترمربع ٧۵٣,٠٠٠

دار معمولی به ضخامت   تهیه و نصب صفحات گچی روکش
متر، زیر سقف که با استفاده از فوالد  میلی ١٢٫۵اسمی 

گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر 
 دار.   صفحه گچی روکش

١٨٠٩٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,١٠٨  
تهیه و اجرای نوار و بطانه جهت درزبندی صفحات گچی 

 دار.   روکش
١٨٠٩١١ 

 مترمربع ۵٠٠,١۴٧  
تهیه و اجرای مواد پرداخت روی صفحات گچی 

 دار.  روکش
١٨٠٩١٢ 

  
 مترمربع -٢٣,١٠٠

چنانچه  ١٨٠٩٠٢و  ١٨٠٩٠١های  کسربها به ردیف
 ٩٫۵دار معمولی،   ضخامت اسمی صفحات گچی روکش

 متر و یا کمتر باشد.   میلی

١٨٠٩١٣ 

  
 مترمربع ۴٠,٧٠٠

چنانچه  ١٨٠٩٠٢و  ١٨٠٩٠١های  بها به ردیف  اضافه
 ١۵دار معمولی،   ضخامت اسمی صفحات گچی روکش

 متر باشد.   میلی

١٨٠٩١۴ 

  
 مترمربع ۶٠٠,٧٢

چنانچه  ١٨٠٩٠٢و  ١٨٠٩٠١های  بها به ردیف  اضافه
 ١٨دار معمولی،   ضخامت اسمی صفحات گچی روکش

 متر باشد.   میلی

١٨٠٩١۵ 

 مترمربع ١٠۵,۵٠٠  
، چنانچه ١٨٠٩٠٢و  ١٨٠٩٠١های  بها به ردیف اضافه

 صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر رطوبت باشد. 
١٨٠٩١۶ 

 مترمربع ۴٠٠,۴٨  
، چنانچه ١٨٠٩٠٢و  ١٨٠٩٠١های  بها به ردیف اضافه

 صفحات گچی از نوع مقاوم در برابر آتش باشد. 
١٨٠٩١٧ 

 مترمربع ۵٠٠,١٣٩  
، چنانچه ١٨٠٩٠٢و  ١٨٠٩٠١های  ردیفبها به  اضافه

 صفحات گچی تواما در برابر آتش و رطوبت مقاوم باشد.
١٨٠٩١٨ 

 عدد ٠٠٠,١٢۵  
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی 

 متر یا سطح معادل آن.   سانتی ١۵دار، به قطر تا   روکش
١٨٠٩٢۵ 

  
 عدد ١۶٧,٠٠٠

تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی 
متر یا   سانتی ٢۵متر تا   سانتی ١۵دار، به قطر بیش از   روکش

 سطح معادل آن. 

١٨٠٩٢۶ 

 
 

 

١۴٧  
 

 



 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٠٠٠,۶٢۶  
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات گچی 

 مترمربع. ٠٫٢۵دار، به سطح بیش از   روکش
١٨٠٩٢٧ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۵٧٢

گچی معمولی رنگ شده اعم از ساده یا   تهیه و نصب تایل
متر، با نصب خشک  میلی ٩٫۵دار به ضخامت اسمی  طرح

 داخل سقف کاذب مشبک. 

١٨٠٩٣٠ 

 مترمربع ۶٣,٠٠٠  
ها،  که پشت تایل ، در صورتی١٨٠٩٣٠  بها به ردیف  اضافه

 پوشش آلومینیومی داشته باشند. 
١٨٠٩٣١ 

 مترمربع ٢۴٨,٠٠٠  
ها، از نوع  که تایل ، در صورتی١٨٠٩٣٠  بها به ردیف  اضافه

 مقاوم در برابر رطوبت باشند. 
١٨٠٩٣٢ 

  
 مترمربع ۵٣٩,٠٠٠

گچی پانچ شده بدون روکش به ضخامت   تهیه و نصب تایل
متر، با نصب خشک داخل سقف کاذب  میلی ٩٫۵اسمی 

 مشبک. 

١٨٠٩٣۵ 

 مترمربع ٢١١,٠٠٠  
ها، از نوع  که تایل ، در صورتی١٨٠٩٣۵  بها به ردیف  اضافه

 رنگ شده باشند. 
١٨٠٩٣۶ 

 مترمربع ١۵۴,۵٠٠  
، بابت ١٨٠٩٣۵و  ١٨٠٩٣٠های   بها به ردیف  اضافه
 . PVCدار  های روکش تایل

١٨٠٩٣٧ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٩١٠

های معدنی مقاوم در برابر حریق به   تهیه و نصب تایل
متر، با نصب خشک داخل سقف  میلی ١۴تا  ١٢ضخامت 

 کاذب مشبک. 

١٨٠٩۴٠ 

  
 مترمربع ١,٠۶٧,٠٠٠

های معدنی مقاوم در برابر حریق به   تهیه و نصب تایل
متر، با نصب خشک داخل  میلی ١۶تا  ١۴ضخامت بیش از 

 سقف کاذب مشبک. 

١٨٠٩۴١ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٠٠۵  
که  در صورتی ١٨٠٩۴١و  ١٨٠٩۴٠های  بها به ردیف اضافه

 های معدنی مقاوم در برابر رطوبت استفاده شود.  از تایل
١٨٠٩۴٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۴٨٠  
که  در صورتی ١٨٠٩۴١و  ١٨٠٩۴٠های  بها به ردیف اضافه

 باکتری استفاده شود.  های معدنی ضد  از تایل
١٨٠٩۴٣ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢١٧

کاری رویه با  سازی، تهیه مصالح و اجرای نازک  آماده
متر، به هر رنگ  میلی ٣تا  ٢پوشش سلولزی به ضخامت 

 در سطوح قائم و افقی. 

١٨١٠٠١ 

 مترمربع ٩٠٠,١۶  
، در صورت استفاده از ١٨١٠٠١بها به ردیف  اضافه

 های سلولزی مرکب با الیاف مصنوعی پروپیلن.  پوشش
١٨١٠٠٢ 

 مترمربع ٩٠٠,١۶  
، در صورت استفاده از ١٨١٠٠١  بها به ردیف اضافه

 های سلولزی مرکب با میکا.  پوشش
١٨١٠٠٣ 

 
 

 

١۴٨  
 

 



 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  

 مترمربع ۵۵٣,٠٠٠,١

دار، به ضخامت  تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف
متر با سطح صاف روی سطوح قائم که با  میلی ۴حدود 

شده زیرسازی شده  استفاده از فوالد گالوانیزه سرد نورد
 باشد، به ازای هر صفحه سیمانی.

١٨١١٠٣ 

  

 مترمربع ١,٨١٢,٠٠٠

دار، به ضخامت  تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف
متر با سطح صاف روی سطوح قائم که با  میلی ۶حدود 

استفاده از فوالد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده 
 باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. 

١٨١١٠۴ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٢,١٧۴

دار، به ضخامت  تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف
متر با به سطح صاف روی سطوح قائم که با  میلی ٨حدود 

استفاده از فوالد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده 
 باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. 

١٨١١٠۵ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۵٠۴,٢

دار، به ضخامت  تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف
متر، با سطح صاف روی سطوح قائم که با  میلی ١٠حدود 

استفاده از فوالد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده 
 باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. 

١٨١١٠۶ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٢,٨٠۴

دار، به ضخامت  تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف
متر، با سطح صاف روی سطوح قائم که با  میلی ١٢حدود 

استفاده از فوالد گالوانیزه سرد نورد شده زیرسازی شده 
 باشد، به ازای هر صفحه سیمانی. 

١٨١١٠٧ 

  

 مترمربع ١,٧۴٣,٠٠٠

دار، به ضخامت  تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف
متر، زیر سقف که با استفاده از فوالد گالوانیزه  میلی ۴حدود 

سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه 
 سیمانی. 

١٨١١٠٨ 

  

 مترمربع ١,٩٢٧,٠٠٠

دار، به ضخامت  تهیه و نصب صفحات سیمانی الیاف
متر، زیر سقف که با استفاده از فوالد گالوانیزه  میلی ۶حدود 

سرد نورد شده زیرسازی شده باشد، به ازای هر صفحه 
 سیمانی. 

١٨١١٠٩ 

 مترمربع ٣٣٠,٠٠٠  
در صورتی که  ١٨١١٠٩تا  ١٨١١٠٣های   بها به ردیف اضافه

 دار، برجسته باشد.   سطح صفحات سیمانی الیاف
١٨١١١٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۴٩  
تهیه و اجرای نوار و بطانه مخصوص جهت درزبندی روی 

 دار.   صفحات سیمانی الیاف
١٨١١١٣ 

 عدد ١۶٧,٠٠٠  
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی 

 متر یا سطح معادل آن.   سانتی ١۵دار، به قطر تا  الیاف
١٨١١١۵ 

 
 

 

١۴٩  
 

 



 اندودکاری و بندکشی. هجدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 عدد ۵٠٠,٢۵٠

تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی 
متر یا   سانتی ٢۵متر تا   سانتی ١۵دار، به قطر بیش از  الیاف

 سطح معادل آن. 

١٨١١١۶ 

 مترمربع ١,٠٠١,٠٠٠  
تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ در صفحات سیمانی 

 مترمربع. ٠٫٢۵دار، به سطح بیش از  الیاف
١٨١١١٧ 

  
 مترطول ٧۵,۴٠٠

مترمربع   سانتی ١۵اجرای ماهیچه سیمانی به سطح مقطع تا 
های مورد نیاز، قبل از   در محل ١:٣سیمان  از مالت ماسه 

 اجرای عایق رطوبتی. 

١٨١٢٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٨٨٠

متر از مالت   سانتی ۵اجرای ماهیچه سیمانی به ضخامت تا 
های تاسیساتی کار شده در   روی لوله ١:٣سیمان  ماسه 
 کف. 

١٨١٢٠٢ 

 مترطول ۵٠٠,٣٠١  
های تاسیساتی با مالت   پر کردن شیار محل عبور لوله

 مربع.  متر  سانتی ١٠٠به سطح مقطع تا  ١:٣سیمان  ماسه 
١٨١٢٠٣ 

 مترطول ٢٣٠,٠٠٠  
های تاسیساتی با مالت گچ یا   پر کردن شیار محل عبور لوله
 مربع.  متر  سانتی ١٠٠گچ و خاک به سطح مقطع تا 

١٨١٢٠۴ 

 
 

 

١۵٠  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل

 
 یالزامات عموم 
 مشاور برسد.  ، به تایید مهندس از مصرف  قبلباشد و   آورده  عمل  هاي چوب  ، باید از نوع فصل  در این  مصرفی  هاي چوب  . تمام1
  نکهیاز ا  اعم ، یروس  به چوب  معروف  یواردات  کاج  يها . چوب است  آن  مشابه ای  یروس  يها چوب ، ینراد خارج  . منظور از چوب2

  دهینام  ینراد خارج  ، تخته است  یروس  چوب  هیها شب آن  کاج  چوب  باشد که  ییکشورها ریسا ای  هیکشور روس  محصول  شده ادی  يها چوب
 .شود یم

  داخل  صنوبر محصول  و خانواده  ، نمدار، ممرز، کاج ، افرا، راش توسکا، ملچ  يها ، چوب فصل  نیا  يها فیدر رد  یداخل  . منظور از چوب3
 . کشور است

.  است  و مانند آن  يقد  يلوال ، یمعمول  يلوال ، یکشوپشت ، يکشومغز ، رهی، دستگ قفل  ، انواع فصل  نیا  يها فیدر رد  آالت   راقی. منظور از 4
 .شود یم منظورو   بها جداگانه محاسبه فهرست نیا اتیمطابق کل  آالت راقی  هیته نهیهز
  یاطالعات  هر نوع  یها و به طور کل آن  هیته  منبع نیابعاد، ضخامت، طرح، و همچن ،یمانند نوع مصالح چوب یچوب يکارها  کامل  . مشخصات5
  مشخصات در دیباشد، با  داشته  یآگاه  به آن  نسبت  متیق شنهادیپ  ارائه  يبرا مانکاریپ  است  و الزم  مؤثر بوده  ییاجرا اتیعمل نهیاز نظر هز  که
 شود.  درج  یفن
 . است  ، منظور شده اتصال  لوازم ریو سا  اسکوپ ، خیم ، چی، پ چسب  ي، بها فصل  نیا  يها فیرد  . در تمام6
 .شود یم  انجامها  نقشهدر   شده  ابعاد درج  بر اساس ، یچوب  يکارها  يریگ . اندازه7
، بدون روکش در نظر گرفته شده است و در 191506و  191109، 191108 يها فیرد يفصل به استثنا نیدر ا یمصرف يها MDF هی. کل8

 .شود یم منظور 191622تا  191602 يها فیدار بودن، حسب مورد رد صورت روکش
 يدرها يها یژگیو«با عنوان  748به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد مل دیبا ،یداخل یچوب ساخته شیپ ي. درها9
 .دینما نیرا تام »یداخل یچوب تهساخ شیپ

 يریگ ، در اندازهیا بازشو خور شهیباشد، سطح ش یا بازشو خور شهیشداراي سطح  ،یداخل یچوب ساخته شیپ يکه درها ی. در صورت10
بابت جبران . گردد یمربوط به کالف، پوشش و روکش در، کسر نم يها فیاز سطح رد یول گردد یکسر م یمربوط به شبکه داخل يها فیرد

حسب مورد از  شهیش ي. بهاگردد یم منظور، یا بازشو خور شهیسطح ش طیبرحسب مح 190414 يبها درها اضافه نیصعوبت ساخت ا
 .گردد یم لحاظمربوط  يها فیرد
 نیهم يها فیاز جنس چوب، حسب مورد از رد يوارید يدر کمدها يپوشش و روکش رو ،یداخل يبند ارچوب، کالف، شبکههچ ي. بها11

 .شود یم منظورفصل محاسبه و 
  هاي این فصل در جدول زیر درج شده است: هاي مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه . به منظور سهولت دسترسی به ردیف12

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

١۵١  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 چهارچوب چوبی 01
 گیر ساخته چوبی و توري پشه کالف چوبی در پیش 02

 ساخته چوبی پیششبکه داخل کالف در  03
 ساخته چوبی پیش در يرو پوشش 04
 اي کردن در و چهارچوب چوبی ساخته چوبی داخلی و قابلمه پیش نصب در 05
 فتیله چوبی و روکوب 06
 MDFاز نئوپان و  در کمد و گنجه 07
 تقسیمات داخلی کمد و گنجه 08
 زیرسازي چوبی 10
 انداز پله و قرنیز  چوب روي دست 11
 دار تراشه جهت وود) و تخته ، لمبه، گرماچوب (ترموMDFپوشش سطوح با ورق نئوپان،  12
 پارکت و کفپوش لمینیت 15
 روکش روي کارهاي چوبی 16
 MDFدیوار از جنس  18
 در تمام چوب 19
 کسربها بابت استفاده از چوب داخلی در کارهاي چوبی 20
 ابزار زدن روي در چوبی 21

 
 

 1الزامات گروه 
  منظور شده ها متیچهارچوب در ق  يپا  يمهار  ها و قطعه شاخک ها، یمشت  يدرها و کمدها، بها  چهارچوب  و نصب  هیته  يها فیدر رد. 1-1

 نخواهد شد.  يریگ اندازه  قطعات  نی، ا چهارچوب  طول  يریگ اندازه  و موقع
 .شود یم منظورچهارچوب  يها فیو حسب مورد از رد  يریگ ها، اندازه چهارچوب  بهیو کت  آستانه. 1-2
،  ها چهارچوب  يریگ اندازه  . نحوهباشد یکردن چهارچوب م يا ، قبل از قابلمهدر شرح ردیف ها سطح مقطع چهارچوب نییمالك تع .1-3

 . باشد یم  چهارچوب  تا پشت  پشت
 

 2الزامات گروه 
 باشد. یکردن کالف م يا ، قبل از قابلمهدر شرح ردیف ها سطح مقطع کالف نییمالك تع. 2-1
 . کالف است  قابلمه  تا پشت  ، پشت  در واحد ردیف کالف  ي سطحریگ اندازه  نحوه .2-2
 

 3الزامات گروه 
 .باشد یقابلمه کالف م  تا پشت  پشت ، یچوب  يشبکه داخل درها  يریگ اندازه  نحوه. 3-1
 

 
 

 

١۵٢  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١۵٣  
 

 

 4گروه  الزامات
 .باشد یقابلمه م  تا پشت  در و پشت  يرو هر  سطح ، یچوب  يدرها يپوشش رو  يریگ اندازه  نحوه. 4-1
 گردد. اي منظور نمی دار بودن پوشش روي درهاي چوبی، هزینه جداگانه . بابت طرح4-2
 

 5الزامات گروه 
 .شود یم منظور، 190501  فیاز رد ، ییلوال ریگ پشه  یمیتور س  یچوب  کمدها و قاب  یدر چوبی کوب راقیو   نصب  يبها. 5-1
 . باشد یم  قابلمه  تا پشت  ، پشت کردن در و چهارچوب يا قابلمه  يریگ اندازه  نحوه. 5-2
 

 10گروه الزامات 
گرماچوب و مانند  ،یکوب ، لمبهMDF دار، افیال یمانی، قطعات سPVC يها وارپوشیمانند د ییها جهت پوشش یچوب يرسازیز نهیهز. 10-1

 .گردد یم منظور 191010تا  191006 يها فیآن حسب مورد از رد
تا  191006  يها فیو مانند آن حسب مورد از رد دار بیسقف، ش ریز ،یسطوح کاذب اعم از قائم، افق يجهت اجرا یچوب يرسازیز. 10-2

براساس دستورالعمل اقالم  دیدار باشند، با قوس چوبی، يرسازیز يدار که اعضا سطوح قوس یچوب يرسازی. زشود یم منظور، 191010
 گردد.  اي منظور نمی به عبارت دیگر، در صورتی که اعضاي زیرسازي داراي انحنا نباشند هیچ هزینه اضافه .شود تهیه میدار  ستاره

 ای 160204 يها فیمربوط، حسب مورد از رد يفوالد يرسازیز ياجرا گردد، بها يشبکه فوالد يرو یچوب يرسازیکه ز یدر صورت. 10-3
 .گردد یم منظور 160205

 
 11گروه الزامات 

 .گردد اي منظور نمی گونه هزینه جداگانه ها، هیچ هاي این گروه و همچنین شکل مقطع آن . بابت ابزار خورده بودن ردیف11-1
 

 12گروه الزامات 
و  یکیمکان ،یکیزیخواص ف -(ترمووود) گرماچوب«با عنوان  19092ستاندارد شماره حداقل الزامات مندرج در ا دیبا 29ها چوب گرما. 12-1

 .دینما نیرا تام» آزمون يها و روش ها یژگیو -یکیولوژیمقاومت ب
-یاوراق فشرده چوب -چوب«با عنوان  16652حداقل الزامات مندرج در استاندارد شماره  دی) باOSB( 30دار جهت يها تراشه تخته. 12-2

 .دینما نیرا تام »ها یژگیو و يبند طبقه ف،یتعار -)OSBدار ( تراشه جهت تخته
) OSB3مرطوب ( طیاستفاده در شرا يدار باربر، برا تراشه جهت ، از نوع تختهگروه نیدار در نظر گرفته شده در ا جهت يها تراشه تخته. 12-3
 .شود یم منظورمربوط  يها فیدرصد رد OSB2 ،80دار نوع  تراشه جهت در صورت استفاده از تخته باشد، یم

ضخامت گیري سطح،  در اندازهخواهد بود.  انیگروه، براساس سطح پوشش نصب شده نما نیها در ا پوشش يریگ مالك اندازه. 12-4
 .گیرد مورد محاسبه قرار نمیها  پوشش

ها کمتر از  آن  مساحت  که   یساتیتاس  ادوات  نصب  يبرا  شده  بازگذاشته ای  شده  يجاساز  سطوح ، یچوب يها پوشش  يریگ در اندازه. 12-5
 .شود یکار کسر نم  از سطح  است،  مربع متر 25/0

29Thermo Wood 
30Oriented Standard Board 

                                                        



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
براساس دستورالعمل اقالم  دیمناسب با يها فیاجرا گردند، رد ویگروه به صورت دکورات نیا یچوب يها که پوشش یدر صورت. 12-6

 و مانند آن است. یبیتذه ای یمیاسل يها شکل، طرح یقوس ای ها يساز مانند حجم یسطوح و،یشود. منظور از دکورات تهیهدار  ستاره
 .شود یم منظور، 191010تا  191006  يها فیگروه، حسب مورد از رد نیذکر شده در ا يها پوشش يجهت اجرا یچوب يرسازیز. 12-7
 

 15الزامات گروه 
 - اوراق فشرده - چوب«با عنوان  16049حداقل الزامات مندرج در استاندارد شماره  دی، با191502  فیموضوع رد  تینیلم  کفپوش. 15-1

 .دینما نیرا تام» آزمون يها الزامات و روش ها، یژگیو - تینیلم يها کفپوش
 

 16الزامات گروه 
و مانند آن در نظر گرفته شده است. با   HDF،MDFچوب، نئوپان،  يانواع روکش رو ي، بابت اجرا191622تا  191602 يها فیرد. 16-1

 ها فیرد نیبابت روکش به ا يا جداگانه هزینهدار بودن آنها لحاظ شده است، لذا  روکش ت،ینیو لم زیقرن يها فیرد بهايدر  که نیتوجه به ا
 .ددگر ینم منظور

 گردد. اي منظور نمی دار بودن روکش، هزینه جداگانه . بابت طرح16-2
 

 18 الزامات گروه
مختلف ساختمان،  يها و به قسمت گریکدیبه  واریاتصال و نصب قطعات د ازیمصالح مورد ن هی، کل191802 و 191801 يها فیدر رد. 18-1

 چسب و مانند آن در نظر گرفته شده است. چ،یپ خ،یم لهیبه وس
 MDFبدون در نظر گرفتن ضخامت ورق  ان،ینصب شده و نما MDF، سطح 191803تا  191801 يها فیرد يریگ مالك اندازه. 18-2

 .باشد یم
از  یا بازشو خور شهیباشد، مساحت قسمت ش یا بازشو خور شهیسطح ش يدارا واری، د191802و  191801 يها فیکه در رد یدر صورت. 18-3

 .شود یم منظورمربوط  يها فیجداگانه از رد شه،یو نصب ش هیته ي. بهاشود یسطح کار کسر م
 

 19الزامات گروه 
پشت  ،يریگ قابلمه شده باشد، مالك اندازه ،یدر چوب طیکه مح ی. در صورت باشد یم   تا پشت در،  پشت ، یچوب يها در  يریگ اندازه  نحوه. 19-1

 .باشد یتا پشت قابلمه م
 ي. بهاشود یاز سطح کار کسر م زشویا با خور شهیباشد، مساحت قسمت ش یا بازشو خور شهیسطح ش يدارا یکه در چوب یدر صورت. 19-2
 .شود یم منظورمربوط  يها فیجداگانه از رد شه،یو نصب ش هیته
 

 20الزامات گروه 
.شود یاعمال م یو در چوب یلمبه چوب ،یچوب يرسازیز ،یکالف چوب ،یمربوط به چهارچوب چوب يها فی، فقط به رد192001 فیرد. 20-1

 
 

 

١۵۴  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترطول ۵٢۶,۵٠٠

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب 
مربع،  متر سانتی  ٣٠تا  ٢٠نراد خارجی، به سطح مقطع 

 بطور کامل.   

١٩٠١١٠ 

  
 مترطول ۵٠٠,۶٢٧

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه، از چوب 
  ۴٠تا  ٣٠نراد خارجی، به سطح مقطع بیش از 

 مترمربع، بطور کامل.    سانتی

١٩٠١١١ 

  
 مترطول ٠٠٠,١,١٢۵

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد 
مترمربع، بطور   سانتی ٧۵تا  ۵٠خارجی به سطح مقطع 

 کامل. 

١٩٠١١٢ 

  
 مترطول ٠٠٠,۶٠۴,١

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب در، از چوب نراد 
مترمربع، بطور   سانتی ١٢٠تا  ١٠٠خارجی به سطح مقطع 

 کامل. 

١٩٠١١٣ 

  

 مترمربع ١,٠۵١,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب کالف چوبی از چوب نراد خارجی 
گیر و   مربع، برای توری پشه متر  سانتی ٨تا  ۵به سطح مقطع 

متر یا مقطع  سانتی ٣×١٫۵تهیه و کوبیدن زهوار به ابعاد 
معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی چهارچوب، بطور 

 کامل. 

١٩٠٢١٠ 

  

 مترمربع ١,٢٩٣,٠٠٠

و نصب کالف چوبی از چوب نراد خارجی   تهیه، ساخت
مربع، برای توری پشه  متر  سانتی ١۵تا  ١٠به سطح مقطع 

 ٣×١٫۵گیر، با وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار به ابعاد 
متر یا مقطع معادل آن، از چوب نراد خارجی، روی  سانتی

 چهارچوب، بطور کامل. 

١٩٠٢١١ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٧١۴

تهیه، ساخت و نصب کالف در کمد یا گنجه از چوب نراد 
مربع، همراه با  متر  سانتی ١۵تا  ١٠خارجی، به سطح مقطع 

قیدهای چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لوال، بطور 
 کامل. 

١٩٠٢١٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١,٠٠۴

تهیه، ساخت و نصب کالف در از چوب نراد خارجی، به 
مربع، همراه با قیدهای  متر  سانتی ٢۵تا  ١۵سطح مقطع 

 چوبی برای نصب قفل و تقویت محل لوال، بطور کامل. 

١٩٠٢١٣ 

  
 مترمربع ۴٨٩,٠٠٠,١

تهیه، ساخت و نصب کالف در از چوب نراد خارجی، به 
مربع، همراه با قید چوبی  متر  سانتی ۴٠تا  ٣٠سطح مقطع 

 تقویت محل لوال، بطور کامل.   برای نصب قفل و

١٩٠٢١۴ 

  
 مترمربع ۴٠۵,۵٠٠

 ٧×٧تهیه، ساخت و جاگذاری شبکه به ابعاد حداکثر 
متر داخل کالف چوبی در، از  فیبر به ضخامت  سانتی

 متر.    میلی  ٣حدود 

١٩٠٣٠١ 

 
 

 

١۵۵  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمربع ۵٠٠,٨٧٨

 ٧×٧گذاری شبکه به ابعاد حداکثر  تهیه، ساخت و جا
متر داخل کالف چوبی در، از تخته  الیه داخلی به  سانتی

 متر.    میلی ۴ضخامت حدود 

١٩٠٣٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۵٧٣

 ٧×٧گذاری شبکه به ابعاد حداکثر  تهیه، ساخت و جا
متر داخل کالف چوبی در، از چوب داخلی به  سانتی

 متر.  میلی ۶ضخامت حدود 

١٩٠٣٠٣ 

  
 مترمربع ٧٨٢,٠٠٠

 ٧×٧گذاری شبکه به ابعاد حداکثر  تهیه، ساخت و جا
متر داخل کالف چوبی در، از چوب نراد خارجی به  سانتی

 متر.  میلی ۶ضخامت حدود 

١٩٠٣٠۴ 

 مترمربع ١٧٠,٠٠٠  
گذاری شبکه، داخل کالف چوبی در، با  تهیه، ساخت و جا

 شبکه مقوایی النه زنبوری. 
١٩٠٣٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,٧٣٩  
الیه به ضخامت   تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته

 متر، با پرس کردن.  میلی ٣حدود 
١٩٠۴٠۵ 

 مترمربع ٩٠۶,۵٠٠  
الیه به ضخامت   تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته

 متر، با پرس کردن.  میلی ۴حدود 
١٩٠۴٠۶ 

 مترمربع ١,١۴٢,٠٠٠  
الیه به ضخامت   تهیه و نصب پوشش یک روی در، با تخته

 متر، با پرس کردن.  میلی ۶حدود 
١٩٠۴٠٧ 

 مترمربع ۶١٠,٠٠٠  
تهیه و نصب پوشش یک روی در، از نئوپان به ضخامت 

 متر، با پرس کردن.  میلی ۵حدود 
١٩٠۴٠٨ 

 مترمربع ۵٠٧,٠٠٠  
به  MDFتهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس 

 متر، با پرس کردن.    میلی ٣ضخامت حدود 
١٩٠۴٠٩ 

 مترمربع ۵٠٠,۶٣١  
به  MDFتهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس 

 متر، با پرس کردن.    میلی ۵ضخامت حدود 
١٩٠۴١٠ 

 مترمربع ۵٠٠,٧۶٣  
به  MDFتهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس 

 متر، با پرس کردن.    میلی ۶ضخامت حدود 
١٩٠۴١١ 

 مترمربع ١,٠۶٨,٠٠٠  
به  MDFتهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس 

 متر، با پرس کردن.    میلی ٨ضخامت حدود 
١٩٠۴١٢ 

 مترمربع ۵٠٠,۴۴١  
به  HDFتهیه و نصب پوشش یک روی در، از جنس 

 متر، با پرس کردن.    میلی ٣ضخامت حدود 
١٩٠۴١٣ 

  

 مترطول ۵٠٠,٣۴٢

خور یا بازشو در   تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه
ساخته چوبی، به همراه تهیه و کوبیدن زهوار   درهای پیش

از جنس چوب نراد خارجی (برحسب محیط سطح 
 خور یا بازشو).   شیشه

١٩٠۴١۴ 

 
 

 

١۵۶  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 لنگه ١,٠۴٧,٠٠٠  
کوبی آن (بدون   ساخته چوبی داخلی و یراق  نصب در پیش

 آالت).     بهای یراق
١٩٠۵٠١ 

 مترطول ۶٩,٠٠٠  
ای کردن در و چهارچوب، به ازای هر   دستمزد قابلمه

 طول قابلمه.    متر
١٩٠۵٠٢ 

 مترطول ١٢١,٠٠٠  
تهیه و نصب فتیله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی 

 متر یا مقطع معادل آن.    سانتی ١×١
١٩٠۶٠٣ 

 مترطول ٠٠٠,١۴۴  
تهیه و نصب فتیله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی 

 متر یا مقطع  معادل آن.    سانتی ٢×٢
١٩٠۶٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٢٢٩  
تهیه و نصب فتیله چوبی از چوب داخلی، به ابعاد اسمی 

 متر یا مقطع  معادل آن.    سانتی ۴×۴
١٩٠۶٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٣٧۵  
تا  ١٢تهیه و نصب روکوب از چوب داخلی به ضخامت 

 متر، روی چهارچوب چوبی یا فوالدی.  میلی ١۶
١٩٠۶١٠ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٨۶۴  
تهیه و نصب روکوب از چوب نراد خارجی به ضخامت 

 متر، روی چهارچوب چوبی یا فوالدی.  میلی ١۶تا  ١٢
١٩٠۶١١ 

 مترمربع ۵,۵۴٣,٠٠٠  
تهیه و نصب روکوب از چوب راش خارجی به ضخامت 

 متر، روی چهارچوب چوبی یا فوالدی.  میلی ١۶تا  ١٢
١٩٠۶١٢ 

 مترمربع ٢,٧١٢,٠٠٠  
به ضخامت حدود  MDFتهیه و نصب روکوب از جنس 

 متر، روی چهارچوب چوبی یا فوالدی.   میلی ٨
١٩٠۶١٣ 

 مترمربع ٢,٩٧٩,٠٠٠  
به ضخامت حدود  MDFتهیه و نصب روکوب از جنس 

 متر، روی چهارچوب چوبی یا فوالدی.   میلی ١٢
١٩٠۶١۴ 

  
 مترمربع ١,٧٢١,٠٠٠

تهیه، ساخت و نصب در کمد و گنجه از نئوپان به 
در محیط  PVCمتر و نصب نوار  میلی ١۶ضخامت حدود 
 کوبی.   آن به همراه یراق

١٩٠٧٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١,٩۶۵

به  MDFتهیه، ساخت و نصب در کمد و گنجه از 
در محیط  PVCمتر و نصب نوار  میلی ١۶ضخامت حدود 
 کوبی.   آن به همراه یراق

١٩٠٧٠۶ 

  

 مترمربع ١,٩٩٨,٠٠٠

بندی و تقسیمات داخلی عمودی و   تهیه مصالح و طبقه
 ١۶ها با نئوپان به ضخامت حدود   افقی کمدها و گنجه

در لبه  PVCهای الزم و نصب نوار   گاه  متر با تکیه میلی
نمایان آن، بر حسب سطوح نصب شده طبقات و 

 تقسیمات داخلی. 

١٩٠٨٠١ 

 
 

 

١۵٧  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  

 مترمربع ٢,٢۴٢,٠٠٠

بندی و تقسیمات داخلی عمودی و   تهیه مصالح و طبقه
 ١۶به ضخامت حدود  MDFها با  افقی کمدها و گنجه

در لبه  PVCهای الزم و نصب نوار  گاه متر با تکیه میلی
نمایان آن، برحسب سطوح نصب شده طبقات و تقسیمات 

 داخلی. 

١٩٠٨٠٢ 

  
 مترطول ١۴٩,٠٠٠

تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، 
مربع،  متر  سانتی ٨تا  ۴از چوب نراد خارجی با سطح مقطع 

 جهت زیرسازی سطوح کاذب. 

١٩١٠٠۶ 

  
 مترطول ۵٠٠,١٨٩

تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، 
 ١٢تا  ٨از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از 

 مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.  متر  سانتی

١٩١٠٠٧ 

  
 مترطول ۵٠٠,٢٢٩

تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، 
 ١۶تا  ١٢از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از 

 مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.  متر  سانتی

١٩١٠٠٨ 

  
 مترطول ٠٠٠,٢٩۵

تهیه و اجرای زیرسازی چوبی به صورت مشبک یا نواری، 
 ٢۵تا  ١۶از چوب نراد خارجی با سطح مقطع بیش از 

 مربع، جهت زیرسازی سطوح کاذب.  متر  سانتی

١٩١٠٠٩ 

 مترطول ٣٣,١٠٠  
، در صورتی ١٩١٠٠٩تا  ١٩١٠٠۶های   بها به ردیف  اضافه

 که زیرسازی چوبی، زیر سقف کاذب اجرا شوند. 
١٩١٠١٠ 

  
 مترطول ۵٣١,٠٠٠,١

انداز پله، از چوب داخلی   تهیه و نصب چوب روی دست
متر،  سانتی ١٢تا  ٨متر و عرض  سانتی ۶به ضخامت حدود 

 با لوازم اتصالی مربوط. 

١٩١١٠١ 

  
 مترطول ۴١١,٠٠٠,١

انداز پله، ازچوب نراد   تهیه و نصب چوب روی دست
 ١٢تا  ٨متر و عرض  سانتی ۶خارجی به ضخامت حدود 

 متر، با لوازم اتصالی مربوط.    سانتی

١٩١١٠٢ 

 مترمربع ١٣٠,٠٠٠,۴  
تا  ١تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب داخلی به ضخامت 

 متر.    سانتی ١٫۵
١٩١١٠٣ 

 مترمربع ٧٩٢,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب نراد خارجی به 

 متر.    سانتی ١٫۵تا  ١ضخامت 
١٩١١٠۴ 

 مترمربع ٧,٠۶٣,٠٠٠  
تهیه و نصب قرنیز چوبی از چوب راش خارجی به 

 متر.    سانتی ١٫۵تا  ١ضخامت 
١٩١١٠۶ 

 مترمربع ٣,٠٨١,٠٠٠  
 ٨به ضخامت حدود  MDFتهیه و نصب قرنیز از جنس 

 .   PVCمتر با روکش  میلی
١٩١١٠٨ 

 
 

 

١۵٨  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٠٠٠,٣,٢۴۶  
 ١۶به ضخامت حدود  MDFتهیه و نصب قرنیز از جنس 

 .   PVCمتر با روکش  میلی
١٩١١٠٩ 

 مترمربع ١,٣٧٣,٠٠٠  
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به 

 متر.  میلی ٨ضخامت حدود 
١٩١٢٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,۶۵۵,١  
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به 

 متر.  میلی ١٢ضخامت حدود 
١٩١٢٠۵ 

 مترمربع ١,٩١٩,٠٠٠  
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق نئوپان به 

 متر.  میلی ١۶ضخامت حدود 
١٩١٢٠۶ 

 مترمربع ١,٠۵٧,٠٠٠  
به  MDFتهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق 

 متر.  میلی ٣ضخامت حدود 
١٩١٢١٠ 

 مترمربع ٠٠٠,١,١٧۶  
به  MDFتهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق 

 متر.  میلی ۵ضخامت حدود 
١٩١٢١١ 

 مترمربع ۵٩٣,٠٠٠,١  
به  MDFتهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق 

 متر.  میلی ٨ضخامت حدود 
١٩١٢١٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,١۶۶  
به  MDF  تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با ورق

 متر.  میلی ١۶ضخامت حدود 
١٩١٢١٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٨١۶  
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب 

 متر.     میلی  ١۴تا  ١٢  نراد خارجی به ضخامت
١٩١٢١۶ 

 مترمربع ٠٠٠,۵٧۴,٣  
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب 

 متر.     میلی ١۶تا   ١۴نراد خارجی به ضخامت بیش از 
١٩١٢١٧ 

 مترمربع ٣,٨٩١,٠٠٠  
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب 

 متر.     میلی ١٨تا   ١۶نراد خارجی به ضخامت بیش از 
١٩١٢١٨ 

 مترمربع ٣,٨٩٣,٠٠٠  
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب 

 متر.     میلی ٢٠تا   ١٨نراد خارجی به ضخامت بیش از 
١٩١٢١٩ 

 مترمربع ٣١٧,٠٠٠,۴  
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با لمبه از چوب 

 متر.     میلی ٢۵تا   ٢٠نراد خارجی به ضخامت بیش از 
١٩١٢٢٠ 

 مترمربع ٩,٣٨٧,٠٠٠  
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با گرماچوب به 

 متر.   میلی ١۶حدود   ضخامت
١٩١٢٢٣ 

 مترمربع ۴۴٠,٠٠٠,١٠  
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات 

 متر.   میلی ١٩  گرماچوب به ضخامت حدود
١٩١٢٢۴ 

 مترمربع ١٣,٢٨٢,٠٠٠  
تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم یا افقی با قطعات 

 متر.   میلی ٢۶  گرماچوب به ضخامت حدود
١٩١٢٢۵ 

 
 

 

١۵٩  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ۵۵٩,٠٠٠,٢  
دار   تراشه جهت  تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم با تخته

 متر.  میلی ٩به ضخامت حدود 
١٩١٢٢٨ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٨۵۴  
تراشه   تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته

 متر.  میلی ١١دار به ضخامت حدود   جهت
١٩١٢٢٩ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٩٣۴  
تراشه   تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته

 متر.  میلی ١۵دار به ضخامت حدود   جهت
١٩١٢٣٠ 

 مترمربع ٣,٩۶٨,٠٠٠  
تراشه   تهیه و اجرای پوشش سطوح قائم به وسیله تخته

 متر.  میلی ١٨دار به ضخامت حدود   جهت
١٩١٢٣١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٨٣  
که  ، درصورتی١٩١٢٣١تا  ١٩١٢٠۴های   بها به ردیف  اضافه

 ها، زیر سقف کاذب اجرا شوند.   پوشش
١٩١٢٣۵ 

  
 مترمربع 

که  ، درصورتی١٩١٢١٣تا  ١٩١٢١٠های   بها به ردیف  اضافه
 .  دار یا شیاردار شود   ، پانچMDFسطح رویه 

١٩١٢٣۶ 

 عدد ١۴٩,٠٠٠  
های چوبی، در صورتی که قطر   کاری روی پوشش  سوراخ

 متر و یا سطح معادل آن باشد.   سانتی ١۵سوراخ حداکثر 
١٩١٢۴٠ 

  
 عدد ۵٠٠,١٩٨

که قطر  های چوبی، در صورتی  کاری روی پوشش  سوراخ
متر و یا سطح معادل آن   سانتی ٢۵تا  ١۵سوراخ بیش از 

 باشد. 

١٩١٢۴١ 

 مترمربع ٧۴۴,۵٠٠  
های چوبی،   تعبیه و جاسازی بازشو یا سوراخ روی پوشش

 مترمربع. ٠٫٢۵به سطح بیش از 
١٩١٢۴٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٢۵۴  
 ٨تهیه و نصب کفپوش لمینیت به ضخامت حدود 

 متر.   میلی
١٩١۵٠٢ 

 مترمربع ٢١٠,٠٠٠  
که درجه مقاومت  ، درصورتی١٩١۵٠٢بها به ردیف   اضافه

 باشد.  AC5یا  AC4،  لمینت  به سایش کفپوش
١٩١۵٠۵ 

 مترطول ٢١١,٠٠٠  
کش از   تهیه و نصب پروفیل اسکوتیا، سپری، نبشی و خط

 ، به هرشکل و اندازه.   PVCبا روکش  MDFجنس 
١٩١۵٠۶ 

 مترمربع ۴٢٠,٠٠٠  
تهیه و نصب روکش از جنس چوب راش داخلی یا 

 متر، با پرس کردن.  میلی ٠٫٨تا  ٠٫۵خارجی به ضخامت 
١٩١۶٠٢ 

 مترمربع ٧١٧,٠٠٠  
تهیه و نصب روکش از جنس چوب ملچ داخلی یا خارجی 

 متر، با پرس کردن.   میلی ٠٫٨تا  ٠٫۵به ضخامت 
١٩١۶٠٣ 

 مترمربع ٧٢۴,۵٠٠  
تهیه و نصب روکش از جنس چوب بلوط داخلی یا 

 متر، با پرس کردن.   میلی ٠٫٨تا  ٠٫۵خارجی به ضخامت 
١٩١۶٠۴ 

 مترمربع ٩٧۶,۵٠٠  
جنس چوب گردو داخلی یا تهیه و نصب روکش از 

 متر، با پرس کردن.   میلی ٠٫٨تا  ٠٫۵خارجی به ضخامت 
١٩١۶٠۵ 

 
 

 

١۶٠  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ۵٠٠,٢۶٢  
تهیه و نصب روکش از جنس چوب صنوبر داخلی یا 

 متر، با پرس کردن.   میلی ٠٫٨تا  ٠٫۵خارجی به ضخامت 
١٩١۶٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,۴۵١  
تهیه و نصب روکش از جنس چوب کاج روسی داخلی یا 

 متر، با پرس کردن.  میلی ٠٫٨تا  ٠٫۵خارجی به ضخامت 
١٩١۶٠٧ 

 مترمربع ۵٠٠,۵٧١  
 ٠٫١٣به ضخامت حدود  PVCتهیه و نصب روکش از 

 متر، با پرس کردن.   میلی
١٩١۶١٠ 

 مترمربع ۵٠٠,۵٣٨  
 ٠٫١٨به ضخامت حدود  PVCتهیه و نصب روکش از 

 متر، با پرس کردن.  میلی
١٩١۶١١ 

 مترمربع ۵٠٠,۵٨٠  
 ٠٫٣به ضخامت حدود  PVCتهیه و نصب روکش از 

 متر، با پرس کردن.  میلی
١٩١۶١٢ 

 مترمربع ٠٠٠,۶۵۴  
 ٠٫٣۵به ضخامت حدود  PVCتهیه و نصب روکش از 

 متر، با پرس کردن.   میلی
١٩١۶١٣ 

 مترمربع ٠٠٠,۶٩۶  
 ٠٫۴به ضخامت حدود  PVCتهیه و نصب روکش از 

 متر، با پرس کردن.   میلی
١٩١۶١۴ 

 مترمربع ١,٢٢١,٠٠٠  
 ١٫٢، به ضخامت حدود ABSتهیه و نصب روکش از 

 متر با پرس کردن.   میلی
١٩١۶١٧ 

 مترمربع ۶۴٢,٠٠٠,١  
 ٢، به ضخامت حدود ABSتهیه و نصب روکش از 

 متر با پرس کردن.     میلی
١٩١۶١٨ 

 ١٩١۶٢٠ تهیه و نصب روکش مالمینه، با پرس کردن.    مترمربع ٠٠٠,١٨۴  

 ١٩١۶٢٢ تهیه و نصب روکش کاغذی، با پرس کردن. مترمربع ۵٠٠,١١٧  

  
 مترمربع ٩٣٨,٠٠٠,۴

به  MDFتهیه مصالح و اجرای دیوار جداکننده از جنس 
جداره به طور   متر به صورت تک  میلی ١۶ضخامت حدود 

 کامل. 

١٩١٨٠١ 

  
 مترمربع ٨,٠۶٠,٠٠٠

به  MDFتهیه مصالح و اجرای دیوار جداکننده از جنس 
جداره به طور  متر به صورت دو  میلی ١۶ضخامت حدود 

 کامل. 

١٩١٨٠٢ 

  

 مترطول ۵٣١,٠٠٠

خور یا بازشو در   تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه
، به همراه تهیه و کوبیدن MDFدیوار جداکننده از جنس 

خور   (برحسب محیط سطح شیشه MDFزهوار از جنس 
 یا بازشو). 

١٩١٨٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٨,٠۶۴  
تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به 

 متر.     سانتی ۵تا  ۴ضخامت 
١٩١٩٠١ 

 
 

 

١۶١  
 

 



  چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٠٠٠,۶۵۶,٩  
تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به 

 متر.     سانتی ۶تا  ۵ضخامت بیش از 
١٩١٩٠٢ 

 مترمربع ۵٨٢,٠٠٠,١١  
تهیه و نصب در تمام چوب از چوب نراد خارجی به 

 متر.     سانتی ٧تا  ۶  ضخامت بیش از
١٩١٩٠٣ 

  
 مترمکعب ٩٢٠,٠٠٠,١١۵

، در صورتیکه ١٩١٩٠٣تا  ١٩١٩٠١های   بها به ردیف  اضافه
به جای چوب نراد خارجی از چوب راش خارجی 

 استفاده شود. 

١٩١٩٠٧ 

  

 مترطول ١,٣١١,٠٠٠

خور یا بازشو در   تعبیه و جاسازی محل سطوح شیشه
درهای تمام چوب، به همراه تهیه و کوبیدن  زهوار از 
جنس چوب نراد خارجی (برحسب محیط سطح 

 خور یا بازشو).     شیشه

١٩١٩٠٨ 

  
 مترمکعب -٣٣,٣٩٠,٠٠٠

های مربوط به کارهای چوبی، در   بها به ردیف کسر
که به جای چوب نراد خارجی، از چوب داخلی   صورتی

 استفاده شود، برحسب حجم چوب مصرفی. 

١٩٢٠٠١ 

 ١٩٢١٠١ ابزار زدن روی درهای تمام چوب.    مترمربع   

 
 

 

١۶٢  
 

 



 های سرامیکی کاری با کاشی کاشی.  بیستم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١۶٣  
 

 

 های سرامیکی کاری با کاشی کاشی.  بیستم  فصل
 

 الزامات عمومی
هاي سرامیکی، قطعات نازکی است که از رس و یا به همراه دیگر مواد اولیه معدنی تشکیل  هاي این فصل منظور از کاشی در تمام ردیف. 1

با عنوان  25  شود و باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره در دماي معمول شکل داده شده و سپس در دماي کافی پخته می شده،
را تامین  9169 همچنین مجموعه استانداردهاي ملی ایران به شماره و» گذاري ها و نشانه بندي، ویژگی تعاریف، طبقه -هاي سرامیکی کاشی«

 نماید.
 گردد. نمی منظوراي  هاي سرامیکی است و از این بابت، بهاي جداگانه هاي این فصل براي هر نوع روش تولید کاشی . بهاي ردیف2
شده ابعادي  هاي سرامیکی، اصالح است، درصورتی که کاشی 31هاي سرامیکی اصالح شده ابعادي هاي این فصل براي کاشی ردیف  . بهاي3

 گیرد. تعلق نمی 200612و  200611، 200511هاي  شود. این کسربها به ردیف منظور می 200803دیف نباشند، کسربهایی مطابق ر
هاي مختلف در نظر گرفته شده است و بابت افزایش یا کاهش ضخامت،  هاي سرامیکی با ضخامت هاي این فصل براي کاشی . ردیف4

 بها یا کسربها منظور نخواهد شد. اضافه
هاي تیره، لعاب براق،  هاي سرامیکی مانند تعیین رده جذب آب، ابعاد، برجستگی یا فرورفتگی سطح، رنگ کاشی  کامل  مشخصات. 5

هر   و به طور کلی هرگونه مشخصات فنی دیگر، طرح چیدمان،و  ،ها آن  تهیه  منبع، لوستر، و همچنین شده)رکتیفاي ابعادي لبه ها (اصالحات 
 دبای باشد،   داشته  آگاهی  به آن  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  یات اجراییعمل هزینهاز نظر   که  اطالعاتی  نوع

 شود.  فنی درج  در مشخصات
   ود.ش می تهیهدار  ، بر اساس دستورالعمل اقالم ستارههاي ِاسلیمی و تذهیبی کاري با کاشی  هاي مربوط به کاشی ردیف .5-1
هاي سفید یا رنگی جز آنچه به صراحت در این فصل  بادي، بدنه بادي، کالر بهایی بابت عناوین پرسالنی، گرانیتی، فول گونه اضافههیچ .5-2

 .گردد منظور نمیبینی شده است،  بها پیش براي آن، بها یا اضافه
  از نوع  فصل  در این  شده  هاي سرامیکی در نظر گرفته ها منظور شده و کاشی ردیف  هاي این فصل تهیه مصالح در قیمت . در تمام ردیف6

 است.  ایرانی  یک  درجه
گیري سطوح  شوند. اندازه درجه نسبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بیشتر، جزو سطوح افقی محسوب می 30. سطوح مورب تا زاویه 7

 هاي این فصل براساس سطح کار تمام شده نمایان خواهد بود. ردیف
گیرد، ولی درصورت الزام اجراي  سازي نمایان نباشد، پرداختی صورت نمی شده که پس از اجراي کف . براي آن قسمت از سطوح کاشی7-1

 گردد. می منظورکار کاشی شده  سطح مشخصات فنی،مطابق کاشی در تراز باالي سقف کاذب 
یک پخت پس از اندود لعاب است. منظور از یک   هاي سرامیکی کاشی  براي  ،200801فصل به جز ردیف   این  هاي ردیف  . به طور کلی8

 پخت پس از اندود لعاب، آن است که بدنه و لعاب هرکدام جداگانه در یک مرحله و یا هم زمان پخته شوند.
هاي  به کاشی  شده  بند نوشته  ایندر   جز آنچه  بهایی است و اضافه  و تعداد چاپ  طرح  هر نوع  براي  فصل  هاي سرامیکی در این کاشی  . بهاي9

 گیرد. نمی  تعلق  فصل  سرامیکی این
برجستگی داراي هاي سرامیکی  است. چنانچه سطح کاشی منظور شده ستوي (تخت)م ه صورتهاي سرامیکی این فصل ب کاشی سطح. 9-1

 شود. ها اضافه می درصد به بهاي هر یک از ردیف 6یا فرورفتگی باشد، 
خاکستري،  اي، زرشکی، هایی مانند سرمه هاي روشن است. چنانچه رنگ کاشی از رنگ هاي سرامیکی این فصل براي رنگ ی. بهاي کاش9-2

 به بها شود. این اضافه ها اضافه می درصد به بهاي هر یک از ردیف 4 انتخاب شود، ،باشدها تیره  اي، فسفري و مسی که طیف رنگی آن قهوه
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 تعلق نمی گیرد. 200612و  200611، 200511هاي  ردیف

دار  هاي سرامیکی لعاب دار مات و یا بدون لعاب مات است. چنانچه سطح کاشی هاي سرامیکی این فصل براي سطوح لعاب . بهاي کاشی9-3
تعلق  200612و  200611، 200511هاي بها به ردیف شود. این اضافه ها اضافه می درصد به بهاي هر یک از ردیف 9یا بدون لعاب، براق باشد، 

 گیرد. نمی
 از عبارت و رولعابی تزیین نوعی فصل این در لوستر از لوستر است؛ منظور  بدون  هاي سرامیکی کاشی  براي  فصل  این  هاي ردیف  بهاي .9-4

 آورند. می وجود به سطح لعاب روي بر که است فلز از نازکی الیه
نسبت به   سفید و پودر سنگ  سیمان  دوغاب با  بندکشی  و 1:5  سیمان  ماسه  ، مالت یا قائم  از افقی  هاي سرامیکی اعم کاشی  نصب  . مالت10

  ختپردا  بابت  و از این  ها منظور شده ردیف  نیز در قیمت  افقی  اي با سیمان و خاك سنگ در سطوح ماله اندود تخته  . بهايباشد می 1:4
 آید. نمی  به عمل  اي جداگانه

 نوع ضدباکتري است. از 200801از نوع مقاوم در برابر اسید و مالت بندکشی ردیف  200511. مالت بندکشی ردیف 11
اي  متر و اندود تخته ماله سانتی 2هاي سرامیکی روي سطوح افقی، به طور متوسط سیمان مصرفی براي اجراي کاشی ضخامت مالت ماسه .12

اضافی مصرف شده جهت پرکردن زیر  1:5متر در نظر گرفته شده است. بهاي مالت ماسه سیمان میلی 5سنگ به ضخامت  با سیمان و خاك
 شود. می منظور 180310تا  180308هاي درصد ردیف 50 حسب مورد، فرش کف، طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه

 هاي مربوط، منظور ر کردن زیر فرش کف (بدون استفاده از مالت ماسه سیمان)، از ردیفبندي و یا پ هزینه عملیات مربوط به کرم .12-1
 گردد. می
متر در نظر گرفته شده است؛ سانتی 3هاي سرامیکی روي سطوح قائم، به طور متوسط  ضخامت مالت مصرفی براي اجراي کاشی .12-2

 شود. می منظور 180306تا  180304هاي  درصد ردیف 50 ورد،حسب م مالت اضافی مصرف شده طبق دستور مهندس مشاور، جداگانه
هاي سرامیکی در سطوح افقی و قائم باید حداقل موارد مندرج در استاندارد  . در صورت استفاده از چسب به جاي مالت در اجراي کاشی13

 همچنین مجموعه استانداردهاي ملی ایران به و» الزامات، طبقه بندي و شناسایی -هاي کاشی چسب«با عنوان  12492  ملی ایران به شماره
 رعایت گردد. 12495شماره 

هاي  هاي این فصل در نظر گرفته نشده و بهاي آن جداگانه از ردیف کاري در ردیف . هزینه عملیات مربوط به اجراي بستر کار و عایق14
 گردد. می منظورمربوط 

از   جداگانه  یبندکش  يباشد، بها  از آن شتریب ای متر یلیم 3 هاي سرامیکیکاشی  نیبند ب  ، ضخامتکاري شده کاشی  در سطوح  که  یصورتدر . 15
 .شود یم منظور 180809 فیرد
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است: هاي مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه. به منظور سهولت دسترسی به ردیف16

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه
 هاي سرامیکی روي سطوح قائم کاري با کاشی کاشی 01
 استفاده از چسب و اجراي اسکوپ روي سطوح قائم 02
 هاي سرامیکی روي سطوح افقی کاري با کاشی کاشی 03
 استفاده از چسب روي سطوح افقی 04
 هاي سرامیکی مقاوم در برابر اسید کاري با کاشی کاشی 05
 یکی استخريهاي سرام کاري با کاشی کاشی 06
 هاي سرامیکی به روش خشک کاري با کاشی کاشی 07
 ها لعاب ضد باکتري و پخ زدن لبه 08
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 1الزامات گروه 

درصد) در نظر گرفته  10(جذب آب بیش از  IIIبراساس جذب آب گروه  200124تا  200121هاي هاي سرامیکی موضوع ردیف . کاشی1-1
درصد و در صورت استفاده از  8درصد)،  3تا  5/0(جذب آب  Ib هاي سرامیکی با جذب آب گروه شده است؛ درصورت استفاده از کاشی

 شود. میها اضافه درصد به بهاي هر یک از ردیف 29درصد)،  5/0(جذب آب کمتر از  Iaگروه  آب بجذسرامیکی با هاي  کاشی
هاي  بها یا کسربهایی بابت سایر گروه گونه اضافهآمده است، هیچ 1-1جز آنچه به صراحت در بند  200124تا  200121هاي به ردیف .1-2

 شود.نمی منظورجذب آب 
نظر  درصد) در 5/0(جذب آب کمتر از  Iaبراساس جذب آب گروه  200127تا  200125هاي هاي سرامیکی موضوع ردیف کاشی .1-3

 گردد. بها یا کسربهایی منظور نمی هاي جذب آب اضافه گرفته شده است و بابت سایر گروه
 

 2الزامات گروه 
مهندس مشاور است. در این صورت الزم است مشخصات فنی تولیدکننده و موارد مربوط به  کار مستلزم دستور 200202. اجراي ردیف 2-1

 رعایت گردد. 12495 به شمارهمجموعه استانداردهاي ملی ایران 
 

 3الزامات گروه 
درصد) در نظر گرفته  6تا  3(جذب آب  IIaبراساس جذب آب گروه  200324تا  200321هاي  هاي سرامیکی موضوع ردیف . کاشی3-1

درصد و در صورت استفاده از  7درصد)،  3تا  5/0(جذب آب  Ibهاي سرامیکی با جذب آب گروه  شده است؛ در صورت استفاده از کاشی
 گردد.ها اضافه می درصد به بهاي هریک از ردیف 25درصد)،  5/0(جذب آب کمتر از  Iaهاي سرامیکی با جذب آب گروه  کاشی

هاي  بها یا کسربهایی بابت سایر گروه گونه اضافهآمده است، هیچ 1-3جز آنچه به صراحت در بند  200324تا  200321هاي . به ردیف3-2
 شود.نمی منظورجذب آب 

درصد) در نظر  5/0(جذب آب کمتر از  Iaبراساس جذب آب گروه  200327تا  200325هاي هاي سرامیکی موضوع ردیف کاشی .3-3
 .گردد بهایی منظور نمی بها یا کسر هاي جذب آب اضافه گرفته شده است و بابت سایر گروه

 
 5الزامات گروه 

با عنوان  3051، باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 200511هاي سرامیکی مقاوم در برابر اسید موضوع ردیف  . درخصوص کاشی5-1
 تامین گردد. »هاي آزمون و روش ها ویژگی -هاي سرامیک مقاوم در برابر اسید کاشی«
 

 6الزامات گروه 
با  4289  ، باید الزامات استاندارد ملی ایران به شماره200612و  200611هاي سرامیکی استخري موضوع ردیفهاي  . درخصوص کاشی6-1

 تامین گردد. 12495مجموعه استانداردهاي ملی ایران به شماره و » هاي موزائیکی گروهی هاي کاشی ویژگی«عنوان 
هاي سرامیکی گروهی  ، منظور سطح هر قطعه از کاشی200612 و 200611هاي  هاي سرامیکی موضوع ردیف . در خصوص سطح کاشی6-2

 است.
ها هاي آن در این ردیفبه صورت تابلو اجرا شود هزینه 200614تا  200611هاي هاي سرامیکی موضوع ردیف . در صورتی که کاشی6-3

 دار تهیه گردد. براساس دستورالعمل اقالم ستاره دبای بینی نشده و پیش
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گیري  دهند. مبناي اندازه هاي سرامیکی گروهی است که در کنار یکدیگر طرح خاصی را تشکیل می قطعات مشخصی از کاشی  ،منظور از تابلو

 ها قرار گرفته باشند. سرامیکی گروهی است که تمام یا قسمتی از طرح در آن هاي کاشی سطح تابلو، آن تعداد از ورق
 شود. نمی منظور 200616بهاي  ، اضافه200615ردیف  لحاظ نمودن. با 6-4
 

 7الزامات گروه 
ضوابط  و الزامات و اي سازه طراحی دستورالعمل« 714، باید الزامات نشریه شماره 200712و  200711هاي  درخصوص ردیف .7-1

 رعایت گردد.» ها ساختمان خارجی نماي اجرایی و عملکردي
یا روش ایجاد شیار در  هاي سرامیکی در پشت کاشی قالب و مهار با، روش نصب 200711. منظور از روش نصب پنهان موضوع ردیف 7-2

 هاي سرامیکی کاشی یک از هر خواهند شد. رگالژ رگالژ و نصب ساختمان روي بر کشی ریل از پس و است هاي سرامیکی ضخامت کاشی
 شود. نمیاست و در نما به صورت نمایان دیده  پذیر امکان نما سطح از اي نقطه هر در آن تعویض و

 در هاي سرامیکی کاشی که شوند نصب می اي گونه به ها ، روش نصبی است که بست200712منظور از روش نصب نمایان موضوع ردیف 
گردد و در نما بصورت نمایان دیده  می متصل آلومینیومی شبکه و زیرسازي به ها بست شود و مهار بست توسط و گرفته قرار آن داخل

 شوند. می
هاي مربوط به تهیه و نصب هر نوع اتصال یا گیره منظور شده است، ولی بهاي  ، هزینه200712و  200711هاي  درخصوص ردیف .7-3

هاي آلومینیومی از  و در صورت استفاده از پروفیل 160205یا  160204 هاي از ردیف حسب مورد، جهت نصب سرامیک فوالديزیرسازي 
 شود. می منظور 170117ردیف 

 منظوراي  براي هر ابعاد و هر رده درصد جذب آب در نظر گرفته شده و از این بابت هزینه جداگانه 200712و  200711هاي یف. رد7-4
 شود. نمی

 
 8الزامات گروه 

سرامیکی  در صورتی قابل پرداخت است که کاشی 200801هاي سرامیکی موضوع ردیف  بهاي اندود لعاب ضد باکتري انواع کاشی . اضافه8-1
گیري فعالیت ضدباکتریایی بر روي سطوح پالستیکی و سایر  اندازه«با عنوان  10900هاي  مذکور، الزامات استانداردهاي ملی ایران به شماره

فعالیت ضد باکتري مواد  -هاي صنعتی پیشرفته )هاي پیشرفته، سرامیکهاي ظریف (سرامیک سرامیک«با عنوان  12659، »سطوح نامتخلخل
و مندرجات مشخصات » ها ویژگی-باکتریال (خود تمیز شونده) هاي سرامیکی آنتی کاشی« 14499و » روش آزمون -فتوکاتالیتیک نیمه هادي

 فنی را تامین نماید.
 مهندس مشاور است. کار مستلزم دستور 200802. اجراي ردیف 8-2
 شود. می منظور 200802از ردیف  هاي سرامیکی با هر زاویه و هر شکلی، زدن لبه کاشی پخبهاي . 8-3
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٩,٠٠٠,١  
دار یا بدون لعاب   های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع.  دسی ١۶روی سطوح قائم با سطح تا 
٢٠٠١٢١ 

 مترمربع ٠٠٠,۵۴۶,١  
دار یا بدون لعاب  های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع. دسی ٢۵تا  ١۶روی سطوح قائم با سطح بیش از 
٢٠٠١٢٢ 

 مترمربع ۶۶١,٠٠٠,١  
دار یا بدون لعاب  های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع. دسی ٣۶تا  ٢۵روی سطوح قائم با سطح بیش از 
٢٠٠١٢٣ 

 مترمربع ١,٨٧٧,٠٠٠  
دار یا بدون لعاب  های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع. دسی ۴٩تا  ٣۶روی سطوح قائم با سطح بیش از 
٢٠٠١٢۴ 

 مترمربع ١,٩٩٧,٠٠٠  
دار یا بدون لعاب  های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع. دسی ۶۴تا  ۴٩روی سطوح قائم با سطح بیش از 
٢٠٠١٢۵ 

 مترمربع ٢,١٨٨,٠٠٠  
دار یا بدون لعاب  های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع. دسی ٧٢تا  ۶۴روی سطوح قائم با سطح بیش از 
٢٠٠١٢۶ 

  
 مترمربع 

دار یا بدون لعاب  های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی
 مترمربع. دسی ٧٢روی سطوح قائم با سطح بیش از 

٢٠٠١٢٧ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۵٣  
چنانچه به جای  ٢٠٠١٢٧تا  ٢٠٠١٢١های   بها به ردیف اضافه

 مالت از چسب استفاده شود.
٢٠٠٢٠١ 

 مترمربع ٢۵٣,٠٠٠  
بابت تهیه و  ٢٠٠١٢٧تا  ٢٠٠١٢١های  بها به ردیف اضافه

 اجرای کامل اسکوپ.
٢٠٠٢٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٧۴۴  
دار یا بدون لعاب  های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع.  دسی ١۶روی سطوح افقی با سطح تا 
٢٠٠٣٢١ 

 مترمربع ١,٩٢٧,٠٠٠  
دار یا بدون لعاب  های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع. دسی ٢۵تا  ١۶افقی با سطح بیش از روی سطوح 
٢٠٠٣٢٢ 

 مترمربع ١,٨٩٩,٠٠٠  
لعاب   دار یا بدون های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع.  دسی ٣۶تا  ٢۵روی سطوح افقی با سطح بیش از 
٢٠٠٣٢٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٠٠۴  
دار یا بدون لعاب  های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع.  دسی ۴٩تا  ٣۶سطوح افقی با سطح بیش از روی 
٢٠٠٣٢۴ 

 مترمربع ٢,٢۵٨,٠٠٠  
دار یا بدون لعاب  های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع.  دسی ۶۴تا  ۴٩روی سطوح افقی با سطح بیش از 
٢٠٠٣٢۵ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٣٧۵  
دار یا بدون لعاب  های سرامیکی لعاب تهیه و نصب کاشی

 مترمربع. دسی ٧٢تا  ۶۴روی سطوح افقی با سطح بیش از 
٢٠٠٣٢۶ 

  
 مترمربع 

دار یا بدون لعاب  سرامیکی لعاب های تهیه و نصب کاشی
 مترمربع. دسی ٧٢روی سطوح افقی با سطح بیش از 

٢٠٠٣٢٧ 

 
 

 

١۶٧  
 

 



 های سرامیکی کاری با کاشی کاشی.  بیستم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵٠٠,٢۵٣  
چنانچه به جای  ٢٠٠٣٢٧تا  ٢٠٠٣٢١های  بها به ردیف اضافه

 استفاده شود.مالت از چسب 
٢٠٠۴١١ 

 ٢٠٠۵١١ سرامیکی مقاوم در برابر اسید. های تهیه و نصب کاشی مترمربع ۵۵١,٠٠٠,٢  

  

 مترمربع ٠٠٠,۴٠۵,٣

های سرامیکی استخری روی سطوح  تهیه و نصب کاشی
 ٠٫١های گروهی با سطح هر قطعه تا  افقی و قائم از سرامیک

یا سایر اشکال های مربع یا شش گوشه  مترمربع با شکل دسی
 مختلف.

٢٠٠۶١١ 

  
 مترمربع ٣,١٠٩,٠٠٠

های سرامیکی استخری روی سطوح  تهیه و نصب کاشی
های گروهی یا غیرگروهی با سطح  افقی و قائم از سرامیک

 مترمربع با اشکال مختلف. دسی ١تا  ٠٫١هر قطعه بیش از 

٢٠٠۶١٢ 

  
 مترمربع ۴٨۵,۵٠٠

ها (داخلی   که گوشهدر صورتی  ٢٠٠۶١١بها به ردیف  اضافه
یا خارجی) به صورت منحنی اجرا شوند (فقط برای 

 قسمت منحنی شکل).

٢٠٠۶١٣ 

 مترمربع ١,٠٣٢,٠٠٠  
در صورتی که  ٢٠٠۶١٢و  ٢٠٠۶١١های  بها به ردیف اضافه
 های سرامیکی استخری زیر سقف اجرا گردند. کاشی

٢٠٠۶١۴ 

  
 مترمربع ۶۶٣,٠٠٠

های  صورتی که در کاشیدر  ٢٠٠۶١١بها به ردیف  اضافه
سرامیکی گروهی قطعات تشکیل دهنده هر ورق سرامیک با 

 های مختلف با هم ترکیب شده باشند.  رنگ

٢٠٠۶١۵ 

 مترمربع ٨۴۶,۵٠٠  
های  در صورتی که کاشی ٢٠٠۶١١بها به ردیف  اضافه

 ای براق باشند.  ای، قرمز یا نقره های سرمه  سرامیکی از رنگ
٢٠٠۶١۶ 

 مترمربع ۴,۵۴٨,٠٠٠  
های سرامیکی با جذب آب پایین روی  تهیه و نصب کاشی

 سطوح قائم به صورت خشک با روش نصب پنهان.
٢٠٠٧١١ 

 مترمربع ٠٠٠,۴٣۶,٣  
سرامیکی با جذب آب پایین روی  های تهیه و نصب کاشی

 سطوح قائم به صورت خشک با روش نصب نمایان.
٢٠٠٧١٢ 

 مترمربع ۴٠٨,٠٠٠,٣  
های  های کاشی بها اندود لعاب ضدباکتری به ردیف اضافه

 سرامیکی.
٢٠٠٨٠١ 

 مترطول ١٣٠,٠٠٠  
سرامیکی در سطوح افقی یا قائم بر  های پخ زدن لبه کاشی

 سرامیکی. های حسب هر متر طول لبه کاشی
٢٠٠٨٠٢ 

  
 مترمربع -٣٠٠,٨۴

کاری روی سطوح افقی و قائم  های کاشی کسربها به ردیف
های سرامیکی اصالح شده ابعادی  که کاشی  صورتیدر 

 نباشند.

٢٠٠٨٠٣ 
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 و کفپوش بتنی  موزاییکفرش .  یکم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 و کفپوش بتنی  موزاییکفرش .  یکم و  بیست  فصل

 
 الزامات عمومی

 رانیا یمل يحداقل الزامات مندرج در استانداردهاید با  ،فصل حسب مورد نیساخته مورد استفاده در ا شیپ یبتن يها و کفپوش ها  کییموزا .1
با عنوان  755-2، شماره »هاي آزمون و روش ها یویژگ -ی: براي کاربرد داخل1قسمت  - یمانیس کیموزای«با عنوان  755-1 يها به شماره

 -یپوش بتن کف يها بلوك«با عنوان  20185 شماره و »هاي آزمون و روش هایویژگ -یرونی: براي کاربرد ب2قسمت  - یمانیس کیموزای«
 .ندینما نیرا تام »آزمون يها الزامات و روش

از   که  اطالعاتی  هر نوع  و به طور کلی ، طرح چیدمان،ها آن  تهیه  همچنین منبع ،ساخته شیپ یبتن يها و کفپوش ها  کییموزا  کامل  شخصاتم. 2
فنی   در مشخصات دبای باشد،   داشته  آگاهی  به آن  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار براي  است  الزمنظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و 

 .شود  درج
ساخته، باید تاییدیه مربوط به مشخصات فنی مانند ضخامت، رنگ، طرح، مقاومت  هاي بتنی پیش وشها و کفپ . پیش از تهیه موزاییک3

مکانیکی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر لغزش، مقاومت در برابر یخ زدگی برحسب کاربري فضاي مربوط به ویژه فضاي باز، به 
 دس مشاور اخذ گردد.منظور انطباق با استانداردها و مشخصات فنی، از مهن

 ای 40×40، 30×30بتن)،  شسته (واش يها کییابعاد موزاو  متر یسانت 40×40 ای 30×30ي مورد استفاده در این فصل، ها کییابعاد موزا. 4
 در نظر گرفته شده است. متر یسانت 30×60
 .گردد یکسر نم یمحاسبه سطح کار، مساحت بندکش کار اجرا شده خواهد بود. در  اساس سطح فصل بر ي اینها فیسطوح رد يریگ اندازه .5
مربوط با  يها فی، ردباشددرصد  20از  شیب بیکف با ش به اجراي نیاز ،مشخصات فنیمطابق که  یفصل، در صورت نیا يها فیدر رد. 6

 .گردد یم منظور 06/1 بیاعمال ضر
و   مانیس  ، با دوغاب آن  يها یو بندکش ها يزیر  و دوغاببوده  1:5  مانیس  ماسه  مالت ساخته، شیپ یو کفپوش بتن کییموزا  نصب  مالت. 7

 است. 1:6  سنگ  خاك
و   است  شده  در نظر گرفته متر یسانت 5/2  به طور متوسط ، ساخته شیپ یبتن يها و کفپوش کییموزا  فرش  يبرا  یمصرف  مالت  ضخامت. 8-1
درصد  50 ،حسب مورد جداگانه مشاور،  دستور مهندس  طبق  کف،  فرش ریز  جهت پرکردن  شده  مصرف  یاضاف 1:5 مانیس مالت ماسه يبها
 .شود یم منظور 180310تا  180308 يها فیرد يبها
 منظور مربوط، يها فیاز رد ،)مانیفرش کف (بدون استفاده از مالت ماسه س ریپرکردن ز ایو  يبند کرم مربوط به اتیعمل . هزینه8-2
 .گردد یم
پرکردن  نهیهزهمچنین  شود. می منظور 060911 فیبدون پرکردن درز، از رد ،ساخته شیپ یپوش بتن و کف کییموزا يدرز در اجرا هیتعب. 9

 .شود یم منظورجداگانه  270503 فیدر صورت استفاده از ماسه آسفالت از رد درز
ساخته در نظر  شیپ ی بتن يها و کفپوش ینیماش يها کییمربوط به موزا يها فیرد يبه روش اتوکالو کردن، در بها يعمل آور يها نهیهز. 10

 .ردیگ یصورت نم يا بابت پرداخت جداگانه نیگرفته شده و از ا
 يها ها از فصل آن نهیبتن مگر لحاظ نشده است و هز ياجرا نیخاك و همچن دنیو کوب يساز کف اتیعمل ،این فصل يها فیدر رد .11

 .شود یم منظورجداگانه مربوط، 
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 و کفپوش بتنی  موزاییکفرش .  یکم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است: . به منظور سهولت دسترسی به ردیف هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه12

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 با مالت ماسه سیمان ساخته پیش کفپوش بتنی 01
 با ماسه نرم ساخته پیشکفپوش بتنی  02
 ساخته پیشدار بودن و رنگی بودن کفپوش بتنی  بهاي ضخامت، آج  اضافه 03
 فرش کف با موزاییک 04
 فرش کف با موزاییک ماشینی 05
 بتن) فرش کف با موزاییک شسته (واش 06
 ، سنگ الشه و رنگی بودن موزاییک بهاي خرده سنگ اضافه 07

 زنی روي سطوح موزاییک شده ساب 08

 

 2الزامات گروه 
در نظر  متر یسانت 5/2  به طور متوسط 210206و  210205 يها فیموضوع رد یبتن يها کفپوش  فرش  يبرا  یمصرف  ماسه  ضخامت .2-1

 040502 فیمشاور، جداگانه از رد  دستور مهندس  طبق  کف،  فرش ریز  جهت پرکردن  شده  مصرف  یماسه اضاف يو بها  است  شده  گرفته
 .شود یم منظور

 

 3الزامات گروه 
 مهندس مشاور برسد. دییبه تا هی، قبل از تهباید ساخته شیپ یبتن يها کفپوش نوعضخامت، رنگ و  ،ی. مشخصات فن3-1
 يبها و ...)، اضافه یپولک ،ارداریدار (ش آج يها کف با کفپوش يبه اجرا ازیدر صورت ن ،یبتن ساخته شیپ يها کفپوش يها فیدر رد .3-2
 .شود یم  منظور 210307 فیرد
 مانی(رنگ س یطوس رازیغ يها با رنگ یرنگ يها کف با کفپوش يبه اجرا ازیدر صورت ن ،یساخته بتن شیپ يها کفپوش يها فیدر رد .3-3

 .شود یم  منظور 210308 فیرد يبها )، اضافهیپرتلند معمول
 

 5الزامات گروه 
 شود. انجام  خودکار آالت نیکه مراحل ساخت آن توسط ماش  است هیدوال ای هیال تک یپرس يها کییموزا  ،ینیماش  کییمنظور از موزا. 5-1
 

 7الزامات گروه 
 یپرتلند معمول مانیمشخص نشده باشد، منظور س کییموزا هیدر قشر رو ایدر بدنه  مانیکه نوع س یفصل در صورت نیا يها فیدر رد. 7-1

 منظور 210703 فیآن از رد يبها استفاده شود، اضافه یرنگ ای دیسف مانیس ایاز رنگ  کییموزا هیقشر رو ایکه در بدنه  یصورت است. در
 .شود یم
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 و کفپوش بتنی  موزاییکفرش .  یکم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 8الزامات گروه 

مهندس مشاور،  دییکار و تا ازیدر صورت ن یاند. ول ه شد  در نظر گرفته  در کارخانه  شده  داده  ساب  به صورت  فصل  نیا   يها  کییموزا. 8-1
در صورتی که مطابق دستورکار مهندس مشاور  .شود یم منظور 210801 فیجداگانه از ردبهاي تا دو دست ساب پس از نصب موزاییک، 

 منظور 210802براي پرداخت سطح نهایی موزاییک نصب شده، عملیات ساب زنی بیش از دو دست نیاز باشد، هزینه مربوط از ردیف 
 شود. می
 هاي مربوط در نظر گرفته شده است.  ار و مصالح مورد نیاز عملیات ساب زنی در ردیف. کلیه تجهیزات، ابز8-2
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 و کفپوش بتنی  موزاییکفرش .  یکم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار (ریال)بهای کل 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ١,٣٠٨,٠٠٠

ساخته  های بتنی پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
 ١۶متر و به سطح تا  سانتی ۴پرسی، به ضخامت 

 .١:۵مترمربع، برای هر کفپوش، با مالت ماسه سیمان  دسی

٢١٠١٠۵ 

  
 مترمربع ١,٢۴٨,٠٠٠

ساخته  های بتنی پیش اجرای کفپوشتهیه مصالح، حمل و 
 ١۶متر و به سطح بیش از  سانتی ۴پرسی، به ضخامت 

 .١:۵مترمربع، برای هر کفپوش، با مالت ماسه سیمان  دسی

٢١٠١٠۶ 

  
 مترمربع ١,٢٢١,٠٠٠

ساخته  های بتنی پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
 ١۶متر و به سطح تا  سانتی ۴ای، به ضخامت  ویبره
 .١:۵مترمربع، برای هر کفپوش، با مالت ماسه سیمان  دسی

٢١٠١٠٧ 

  
 مترمربع ١,١٧١,٠٠٠

ساخته  های بتنی پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
 ١۶متر و به سطح بیش از  سانتی ۴ای، به ضخامت  ویبره
 .١:۵مترمربع، برای هر کفپوش، با مالت ماسه سیمان  دسی

٢١٠١٠٨ 

  

 مترمربع ١,٢٢٩,٠٠٠

ساخته  های بتنی پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
 ١۶متر و به سطح تا  سانتی ۴پرسی، به ضخامت 

متر ماسه نرم  سانتی ٢٫۵مترمربع برای هر کفپوش با  دسی
 ریزی. زیر آن و دوغاب

٢١٠٢٠۵ 

  

 مترمربع ١,١۴٢,٠٠٠

ساخته  های بتنی پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
 ١۶متر و به سطح تا  سانتی ۴ای، به ضخامت  ویبره
متر ماسه نرم  سانتی ٢٫۵مترمربع برای هر کفپوش با  دسی

 ریزی. زیر آن و دوغاب

٢١٠٢٠۶ 

  
 مترمربع ٩٣,٣٠٠

ساخته پرسی   بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش  اضافه
متر   سانتی ۴متر افزایش ضخامت نسبت به   به ازای هر سانتی

 متر.  سانتی ٨تا 

٢١٠٣٠۵ 

  
 مترمربع ٨۴,۴٠٠

ساخته   بهای افزایش ضخامت کفپوش بتنی پیش  اضافه
 ۴متر افزایش ضخامت نسبت به   ای به ازای هر سانتی  ویبره
 متر.  سانتی ٨متر تا   سانتی

٢١٠٣٠۶ 

 مترمربع ٣٨,٢٠٠  
ساخته پرسی و  دار بودن کفپوش بتنی پیش اضافه بهای آج

 ای.  ویبره
٢١٠٣٠٧ 

 مترمربع ٠٠٠,١۵  
ساخته پرسی و  بهای رنگی بودن کفپوش بتنی پیش اضافه
 ای.  ویبره

٢١٠٣٠٨ 

 ٢١٠۴٠٣ ای با سطح صاف.  فرش کف با موزاییک پرسی یا ویبره مترمربع ٩٣٣,٠٠٠  

 ٢١٠۴٠۴ دار (حیاطی). ای آج  فرش کف با موزاییک پرسی یا ویبره مترمربع ١,٠۵٠,٠٠٠  

 مترمربع ١,٠٣٩,٠٠٠  
فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو الیه با سطح صاف 

 .١:۵با مالت ماسه سیمان 
٢١٠۵١١ 
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 و کفپوش بتنی  موزاییکفرش .  یکم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار (ریال)بهای کل 
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ١,٠۵٩,٠٠٠  
دار  فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو الیه آج

 .١:۵(حیاطی) با مالت ماسه سیمان 
٢١٠۵١٢ 

 مترمربع ١,١٨٠,٠٠٠  
الیه با سطح صاف  فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک

 .١:۵با مالت ماسه سیمان 
٢١٠۵١٣ 

 مترمربع ١,١۵٢,٠٠٠  
دار  فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی تک الیه آج

 .١:۵(حیاطی) با مالت ماسه سیمان 
٢١٠۵١۴ 

 مترمربع ١,٠١٩,٠٠٠  
ای  ای کارخانه تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته ویبره

 .١:۵(واش بتن) با مالت ماسه سیمان 
٢١٠۶٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٠٩۶  
ای  تهیه مصالح و اجرای موزاییک شسته پرسی کارخانه

 .١:۵(واش بتن) با مالت ماسه سیمان 
٢١٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٣۵

، در صورتی که ٢١٠۶٠٢تا  ٢١٠۴٠٣های  بها به ردیف اضافه
ها به کار  متر و بیشتر در آن میلی ٢٠به قطر  های خرده سنگ

 رود.

٢١٠٧٠١ 

 مترمربع ٨٩,٣٠٠  
، در صورتی که ٢١٠۴٠۴تا  ٢١٠۴٠٣های  بها به ردیف اضافه

 درشت مرمر یا مرمریت در آن به کار رود. های الشه سنگ
٢١٠٧٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,١١٣

که   ، در صورتی٢١٠۶٠٢تا  ٢١٠۴٠٣های  بها به ردیف اضافه
الیه، ی موزاییک تک الیه یا موزاییک دو  بدنه یا قشر رویه

 رنگی باشد.

٢١٠٧٠٣ 

 مترمربع ٩٣,٢٠٠  
تهیه مصالح و اجرای تا دو دست ساب روی سطوح 

 موزاییک شده.
٢١٠٨٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٢۵  
، به ازای هر دست ساب که به ٢١٠٨٠١بها به ردیف   اضافه

 مراحل ساب زنی اضافه شود.
٢١٠٨٠٢ 
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  پالک  با سنگ  سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل

 
 الزامات عمومی

 دمان،یطرح چ گر،ید یها و هرگونه مشخصات فن سنگ  هیته معدن نیابعاد، رنگ و همچنهاي مصرفی مانند ضخامت،  مشخصات سنگ .1
  به آن  نسبت  متیق شنهادیپ  ارائه  يبرا مانکاریپ  است  و الزم  مؤثر بوده  ییاجرا اتیعمل نهیاز نظر هز  که  یاطالعات  هر نوع  یو به طور کل شکل
  مهندس دییبه تا دیبا تهیهاز   ل، قبنمونه سنگ مصرفی جهت مطابقت با مشخصات فنی شود.  درج  یفن  در مشخصات دیباشد، با  داشته  یآگاه

 مشاور برسد.
که معدن سنگ در  ینام استانهمچنین  .شود یاست که سنگ در بازار به آن شناخته م یرنگطیف فصل،  نیا يها فی. رنگ ذکر شده در رد2

 در داخل پرانتز ذکر شده است. باشد، یآن واقع م
در نظر گرفته شده است. چنانچه عرض سنگ پالك،  متر یسانت 40عرض سنگ حداکثر  يسنگ پالك برا يها فیرد يها متیق یتمام .3
 یعرض سنگ مصرف که ی. در صورتشود یم  مربوط اضافه يها فیرد يدرصد به بها 35باشد،  متر یسانت 60تا حداکثر  متر یسانت 40از  شیب
 .دینما هیدار ته اساس دستورالعمل اقالم ستاره مناسب را بر يها فیباشد، الزم است مهندس مشاور رد متر یسانت 60از  شیب

  شود که  انتخاب  یقیها به طر سنگ  شکل ایباشد،   شده  ینیب شیپ  ابعاد در هر دو بعد سنگ  تیمحدود  ، پالك يها سنگ  يبرا  که  یدر صورت .4
 .شود یم منظور  ، جداگانه مربوط  فیرد  متیدرصد ق 10،  سنگ  بودن  یبه حکم  مربوط  يها نهیهز  نباشند، به منظور جبران  قائم  يایزوا  يدارا
، مشخصات فنی  براساس  که  يدر مواردمتر در نظر گرفته شده است.  سانتی 2تا  5/1هاي پالك مصرفی در این فصل  ضخامت سنگ. 5

 :شود یعمل م ریز بیباشد، به ترت متر سانتی 2بیش از ، پالك  يها سنگ  ضخامت
 2سنگ  ي ردیف مربوط بهدرصد به بها 25 ش،یافزا متر یسانت 5/0هر  يبه ازا متر، یسانت 3تا  متر یسانت 2از  شیضخامت ب يبرا .5-1

 .شود یاضافه م متر سانتی
 3سنگ  ي ردیف مربوط بهدرصد به بها 15 ش،یافزا متر یسانت 5/0هر  يبه ازا متر، یسانت 4تا  متر یسانت 3از  شیضخامت ب يبرا .5-2

 .شود یاضافه م متر سانتی
 هیدار ته اساس دستورالعمل اقالم ستاره مناسب را بر يها فیالزم است مهندس مشاور، رد متر، یسانت 4از  شیب يها ضخامت يبرا .5-3

 .دینما
 

 :باشد یم لیبه شرح ذ متر سانتی 4بهاي سنگ پالك به ضخامت مثال: 
 %25%+25%=50متر:  سانتی 2متر نسبت به سنگ  سانتی 3محاسبه درصد افزایش بهاي سنگ 

 شود. متر منظور می سانتی 2نسبت به سنگ  5/1متر با ضریب  سانتی 3لذا بهاي سنگ به ضخامت 
 %15%+15%=30متر:  سانتی 3متر نسبت به سنگ  سانتی 4محاسبه درصد افزایش بهاي سنگ 

 شود. متر منظور می سانتی 3نسبت به سنگ  3/1متر با ضریب  سانتی 4لذا بهاي سنگ به ضخامت 
 متر سانتی 2بهاي سنگ به ضخامت × 5/1×3/1متر=  سانتی 4بهاي سنگ به ضخامت 

 
به ساب نداشته باشد، پس از محاسبه  ازیکردن سطح سنگ، ن یکلنگ ای يا شهیت لیبه دل ،يپالك در مرحله فرآور يها که سنگ یدر صورت .6
و  شود یکاسته م متر یسانت 2سنگ  هیپا  متیدرصد ق 15سنگ مربوط،  یینها متیفصل، از ق نیسنگ بر اساس ضوابط مندرج در ا متیق

 .ردیگ یم  تعلق  به آن 220607  يبها  کردن سنگ، اضافه یکلنگ ای يا شهیبابت ت
 . شوند یمحسوب م یجزو سطوح افق شتر،یبت به قائم، جزو سطوح قائم و از آن بدرجه نس 30 هی. سطوح مورب تا زاو7
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ها و  و پله  پنجره  کف  يها درپوش ریز  خواهد بود. به سطوح انیفصل براساس سطح کار تمام شده نما نیا يها فیسطوح رد يریگ . اندازه8

سقف کاذب مطابق  يسنگ در تراز باال يدرصورت الزام اجراو  ردیگ ینم  صورت  یپرداخت ، ستا  انینما  ها که مانند آن و ضخامت سنگ
 .گردد یم منظور شده يکار سنگ سطح ،مشخصات فنی

 نخواهد شد. منظور یمتیتفاوت ق گونه چیه ،یسنگ ينماها ایفرش کف  در دوغاب سنگ یمواد رنگ ای دیسف مانی. در صورت استفاده از س9
  جداگانه  یبندکش  يباشد، بها  از آن شتریب ای متر یلیم 3ها  سنگ  نیبند ب  شده با سنگ پالك، ضخامت يکار سنگ  در سطوح  که  یدر صورت .10

 .شود یم منظور 180808 فیاز رد
با   یو بندکش 1:4  مانیو س  ماسه  با مالت زهایو قرن  قائم  يها سنگ  پشت  و دوغاب  یافق  در سطوح  پالك  يها سنگ  انواع  نصب  . مالت11

 .باشد یم 1:4  به نسبت  و پودر سنگ دیسف  مانیس  دوغاب
  و پودر سنگ  مانیس  ماسه  ها، با مالت بند سنگ  و پرکردن  يزیر و دوغاب 1:5  مانیس  ماسه  ، مالت پالك الشه در کف  سنگ  نصب  . مالت12

 . است 1:4
 . است 1:4  مانیس  بادي و ماسه  ، مالتمالت بندکشیو  1:3  مانیس  ماسه  ، مالتسنگی و سنگ مکعبی (کیوبیک)جدول   نصب  . مالت13
 مانیمالت ماسه س يدر نظر گرفته شده است. بها متر یسانت 5/2فرش سنگ با سنگ پالك، به طور متوسط  يبرا ی. ضخامت مالت مصرف14

تا  180308 يها فیدرصد رد 50کار مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد،  فرش کف، طبق دستور ریمصرف شده جهت پر کردن ز یاضاف
 .شود یم منظور 180310

 منظور مربوط، يها فی)، از ردمانیفرش کف (بدون استفاده از مالت ماسه س ریپرکردن ز ایو  يبند به کرم مربوط اتیعمل هزینه .14-1
 .گردد یم

مصرف  یدر نظر گرفته شده است؛ مالت اضاف متر یسانت 3سطوح قائم، به طور متوسط  يرو يکار سنگ يابر یضخامت مالت مصرف .14-2
 .شود یم منظور 180306تا  180304 يها فیدرصد رد 50کار مهندس مشاور، جداگانه حسب مورد،  شده طبق دستور

 درج شده است: ریفصل در جدول ز نیا يها شماره و شرح مختصر گروه از،یمورد ن يها فیبه رد یبه منظور سهولت دسترس. 15
 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 سنگ پالك تراورتن 01
 استون) سنگ پالك آهک (الیم 02
 سنگ پالك مرمریت 03
 سنگ پالك چینی 04
 سنگ پالك گرانیت 05
 اجرایی سنگ پالك يبها اضافه 06
 ازاره، سنگ پله، سنگ درپوش، سنگ فتیلهي سنگ قرنیز یا بها اضافه 07
 یسنگ  جدول 08
 )کیوبی(ک یسنگ مکعب 09
 سنگ بادبر 10
 به روش خشکسنگ روي سطوح قائم نصب  11
 کاري شده زنی روي سطوح سنگ ساب 12
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 1الزامات گروه 

سنگ «با عنوان  13247به شماره  رانیا یاستاندارد ملهاي تراورتن مصرفی در این فصل بر اساس  تعاریف و مشخصات سنگ. 1-1
 .باشد می »ها یژگیو -تراورتن -یساختمان

 
 2الزامات گروه 

  سنگ«با عنوان  5695شماره به  رانیا یاستاندارد ملاستون) در این فصل بر اساس  هاي آهک مصرفی (الیم تعاریف و مشخصات سنگ. 2-1
 .باشد می »ها یژگیو -سنگ آهک -یساختمان

 

 3گروه الزامات 
  سنگ«با عنوان  5696به شماره  رانیا یاستاندارد ملهاي مرمریت مصرفی در این فصل بر اساس  تعاریف و مشخصات سنگ. 3-1

 .باشد می »ها یژگیو -تیمرمر-یساختمان
 

 4الزامات گروه 
-یساختمان  سنگ«با عنوان  5696به شماره  رانیا یاستاندارد ملهاي چینی مصرفی در این فصل بر اساس  تعاریف و مشخصات سنگ. 4-1

 .باشد می »ها یژگیو -تیمرمر
 

 5الزامات گروه 
 يها سنگ«با عنوان  5694به شماره  رانیا یاستاندارد ملهاي گرانیت مصرفی در این فصل بر اساس  تعاریف و مشخصات سنگ. 5-1

 .باشد می »ها یژگیو -تیگران -یساختمان
 

 6الزامات گروه 
مفتول  ای ،با اشکال مختلف يآماده فلز يها و نصب کامل اسکوپ، انواع مختلف اسکوپ هیته، 220603و  220602 يها فیرددر . 6-1

 ضدزنگ در نظر گرفته شده است.  يفوالد
 .باشد می 220605 يبها اضافهمشمول سنگ آستانه،  ياجرا .6-2
 .شود ینم منظور 220601  ردیف، 220605 فیرد لحاظ نمودنبا  .6-3
 .ردیگ یشده است تعلق م اي شعلهفقط به آن قسمت از سطح سنگ که  220610 فیرد بهاي .6-4
حسب مورد از  ،شعاعیهر  بهپالك  يها گردکردن لبه سنگ همچنین و با هر زاویه و هر بعد زدن اریش و چفت هیزدن، تعب پخ .6-5
 .شود یم منظور 220616تا  220611 يها فیرد
با مصالح  چیسطح پ يو پوشش رو ازیمورد ن یبر اساس مشخصات فن  چینصب پ ها، يکار کامل سوراخ نهی، هز220617 فیرددر بهاي  .6-6

 ، در نظر گرفته شده است.بعد از نصب سنگ مناسب
 سیمان از چسب مخصوص سنگ استفاده  چنانچه براي نصب سنگ در سطوح قائم مطابق مشخصات فنی مقرر شود بجاي مالت ماسه .6-7

شود، در این صورت نمونه چسب همراه کاتالوگ، مشخصات فنی و استاندارد مربوط باید پیش از تهیه مورد تایید مهندس مشاور و تصویب 
 دار تعیین قیمت گردد. ، مربوط به نصب سنگ با چسب، باید براساس دستورالعمل اقالم ستاره220620  کارفرما قرار گیرد. ردیف
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 7الزامات گروه 

 .شود ینم منظور 220601 ردیف، هاي این گروه فیرد لحاظ نمودن اب .7-1
 .ردیگ ی) پله تعلق میشانیسنگ پاخور (پ نی، به سنگ کف پله و همچن220711 يبها اضافه .7-2
 220713 يبها کمتر باشد. اضافه ایو  مترمربع یسانت 30است که سطح مقطع آن برابر  ی، سنگ220713 فیدر رد لهیمنظور از سنگ فت .7-3

 .ردیگ یتعلق نم یا ازاره زیبه سنگ قرن
آن، حسب مورد، از  يها نهیآبچکان، هز ای اریش هی، در صورت پخ زدن، گرد کردن لبه سنگ، تعب220713تا  220710 يها فیدر رد .7-4
 .شود یم منظورمربوط، جداگانه  يها فیرد
 

 8الزامات گروه 
. شود محاسبه میجدول در طول کار (شامل طول خالص جداول)  فیرد کیاساس  بر ها ردیف  متیق ،یسنگ هاي جدول يها فیدر رد .8-1

 .باشد یم ها جدول نیب یو بدون احتساب ضخامت بندکش ریمس ي)، سطح کار در راستافی(واحد رد يریگ اندازه يمبنا
دول، بتن مگر جبتن پشت  ياجرا يها نهیشده است. هز ینیب شیپ ها فیرد يدر بها یبندکش نهیهز ،یجدول سنگ يها فیدر رد .8-2
بتن  ،ی. چنانچه در انطباق با مشخصات فنشود یم منظورمربوط جداگانه  يها فیکف (در صورت وجود) از رد يا سهیو بتن ل رجدولیز

 060102 ای 050102 يها فیز ردمهندس مشاور، حسب مورد، ا دییآن با تا يبند قالب  نهیاجرا شود، هز يبند قالب اتیپشت جدول با عمل
 .شود یم منظور

 

 9الزامات گروه 
 لحاظبتن مگر  ياجرا نیو همچن يساز  خاك، آماده دنیکوب ،يبند بی)، رگالژ، شکیوبی(ک یمکعب يها مربوط به سنگ يها فی. در رد9-1

 .شود یم منظورمربوط،  يها ها از فصل آن ياجرا نهینشده است و هز
 ینشدن مشخصات آن، به صورت چهار وجه برش دی، در صورت ق220918تا  220910 يها فی)، موضوع ردکیوبی(ک یمکعب يها . سنگ9-2

در ابعاد  ي مکعبیها ، از سنگیکه مطابق مشخصات فن یدر نظر گرفته شده است. در صورت یشش وجه برش ای ،ینیوتیو دو وجه گ
، از یکه مطابق مشخصات فن یصورت در، همچنین شود یمربوط اضافه م يها فیرد يدرصد به بها 50شود،  استفاده متر یسانت 10×10×10

 .شود یم منظورمربوط  يها فیدرصد رد 75باشد)، استفاده شود،  ینیوتیسنگ گ يها وجه هی) نامنظم (کلکیوبی(ک یمکعب يها سنگ
کسر  یبراساس سطح کار اجرا شده خواهد بود. در محاسبه سطح کار، مساحت بندکش کیوبیسنگ ک يها فیسطوح رد يریگ اندازه .9-3
 .گردد ینم
 ي، بهامهندس مشاور دییدرصد، با تا 20از  شیب بیسنگ در کف با ش يبه اجرا ازی)، در صورت نکیوبی(ک یسنگ مکعب يها فیدر رد .9-4
 .شود یم  منظور 05/1 بیضر با اعمال  مربوط   يها فیرد 

  شده  مصرف  یماسه اضاف يو بها  است  شده  در نظر گرفته متر یسانت 5/2  ، به طور متوسط220925 فیدر رد  یمصرف  ماسه  ضخامت .9-5
 .شود یم منظور 040502 فیمشاور، جداگانه از رد  دستورکار مهندس  طبق  کف،  فرش ریز  جهت پرکردن

 
 10الزامات گروه 

الزامات  4بند   يبها اضافه  نیبنابرا  شده،  نییتع 221004تا  221001  يها فیرد  بادبر در شرح  پالك  يها ابعاد سنگ  نکهیبه ا  . با توجه10-1
 2 ادبرب يها باشد. ضمناً ضخامت سنگ 30×15از  ریبه غ  شده  دو بعد حکم  اندازه  که ردیگ یم  تعلق  شده ادی  يها فیبه رد  یدر صورت ، یعموم
 است.» سنگبار «بدون در نظر گرفتن  متر یسانت
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  پالک  با سنگ  سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 11الزامات گروه 

اي و الزامات و ضوابط  سازه یدستورالعمل طراح«با عنوان  714شماره  هیالزامات نشر دی، با221102و  221101 يها فیدر خصوص رد .11-1
 گردد. تیرعا» ها ساختمان ینماي خارج ییعملکردي و اجرا

در  اریش جادیروش ا ای، روش نصب با مهار و قالب در پشت قطعات سنگ 221101 فیاز روش نصب پنهان موضوع رد منظور. 11-2
آن  ضیاز قطعات سنگ و تعو کیبر روي ساختمان نصب و رگالژ خواهند شد. رگالژ هر  یکش لیضخامت قطعات سنگ است و پس از ر

 .شود ینم دهید انیبه صورت نما نما راست و د ریپذ اي از سطح نما امکان در هر نقطه
که قطعات سنگ در داخل آن  شوند یاي نصب م ها به گونه است که بست ی، روش نصب221102 فیموضوع رد انیمنظور از روش نصب نما

 .شوند یم دهید انیو در نما به صورت نما گردد یمتصل م یومینیو شبکه آلوم رسازيیها به ز قرار گرفته و توسط بست مهار شود و بست
 يرسازیز يبها یمنظور شده است، ول رهیگ ایو نصب هر نوع اتصال  هیمربوط به ته يها نهی، هز221102و  221101 يها فیرد در .11-3

 170117 فیاز رد یومینیآلوم يها لیاز پروف ستفادهدر صورت ا و 160224 و 160223 هاي فیاز رد حسب مورد ،جهت نصب سنگ يفوالد
 .شود یم منظور

 .شود ینم منظور 220601 ردیف، 221102 ای 221101 فیرد لحاظ نمودنبا . 11-4
 

 12الزامات گروه 
 يسنگ رو  از نصب  پس   ساب نهیهز  ی. ول است  منظور شده  به ساب در کارخانه  مربوط  يها نهی، هز فصل  نیواحد ا  يها متی. در ق12-1

 .شود یم منظور 221203تا  221201 يها فیمهندس مشاور، حسب مورد جداگانه از رد دییو تا ازیدر صورت ن ،یسطوح افق
در نظر گرفته شده است. یزن ساب اتیعمل ازیابزار و مصالح مورد ن زات،یتجه هی، کل221203تا  221201 يها فیدر رد. 12-2
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  پالک  سنگبا   سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٣,٩٠٣,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن لیمویی، قرمز، دودی یا 

 گردویی آذرشهر (آذربایجان شرقی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١١٠ 

 مترمربع ٩٢٢,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن دودی تکاب (آذربایجان 

 غربی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١١٣ 

 مترمربع ٣٣٢,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم یا شکالتی تکاب 

 (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١١۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٨۴۵  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم یا شکالتی خوی 

 (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١١۵ 

 مترمربع ٢٧٣,٠٠٠,۵  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم سلماس (آذربایجان 

 غربی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١١۶ 

 مترمربع ٣,٩٩٧,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم، لیمویی یا قرمز ماکو 

 (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١١٧ 

 مترمربع ٠٢٩,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم مهاباد (آذربایجان 

 غربی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١١٨ 

 مترمربع ٣٢١,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم یا بژ خلخال 

 (اردبیل) در سطوح افقی. 
٢٢٠١٢١ 

  
 مترمربع 

تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن سفید ابیانه (اصفهان) در 
 سطوح افقی. 

٢٢٠١٢۴ 

  
 مترمربع 

تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم ابیانه (اصفهان) در 
 سطوح افقی. 

٢٢٠١٢۵ 

  
 مترمربع 

تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن قرمز اصفهان (اصفهان) 
 در سطوح افقی. 

٢٢٠١٢۶ 

 مترمربع ۵٣٣,٠٠٠,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم، شکالتی تجره یا 

 میمه (اصفهان) در سطوح افقی. 
٢٢٠١٢٧ 

 مترمربع ٠٠٠,٣١۴,۵  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم رامشه (اصفهان) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠١٢٨ 

  
 مترمربع 

تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم طرق (اصفهان) در 
 سطوح افقی. 

٢٢٠١٢٩ 

  
 مترمربع 

تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم، شکالتی یا دودی 
 کاشان (اصفهان) در سطوح افقی. 

٢٢٠١٣٠ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٧۴۶  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم کمشچه (اصفهان) 

 در سطوح افقی. 
٢٢٠١٣١ 
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  پالک  سنگبا   سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٧٢٠,٠٠٠,۵  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم طبس (خراسان 

 جنوبی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١٣۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٩١۴  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم یا شکالتی زنجان 

 (زنجان) در سطوح افقی. 
٢٢٠١٣۶ 

 مترمربع ۴,۵١٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم آبیار (مرکزی) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠١٣٩ 

  
 مترمربع 

تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن سفید آتشکوه (مرکزی) 
 در سطوح افقی. 

٢٢٠١۴٠ 

  
 مترمربع 

آباد   تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم آتشکوه یا عباس
 (مرکزی) در سطوح افقی.

٢٢٠١۴١ 

 مترمربع ۶٢١,٠٠٠,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم یا شکالتی ترشاب 

 (مرکزی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١۴٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٢٢۵  
ای تفرش   تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم یا قهوه

 (مرکزی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١۴٣ 

 مترمربع ۵,۴٠٧,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم یا شکالتی 

 آباد (مرکزی) در سطوح افقی.  حاجی
٢٢٠١۴۴ 

 مترمربع ۵٠٢,٠٠٠,٨  
بخاری   تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن سفید دره

 (مرکزی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١۴۵ 

 مترمربع ٧٠٩,٠٠٠,۵  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم یا شکالتی 

 بخاری (مرکزی) در سطوح افقی.   دره
٢٢٠١۴۶ 

  
 مترمربع 

آباد  تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن سفید عباس
 (مرکزی) در سطوح افقی. 

٢٢٠١۴٧ 

 مترمربع ۴,۵۵٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن قرمز یا کرم گلچشمه یا 

 کرم آبگرم (مرکزی) در سطوح افقی. 
٢٢٠١۴٨ 

 مترمربع ٠٠٠,۶١۴,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن شکالتی همدان 

 (همدان) در سطوح افقی. 
٢٢٠١۵١ 

 مترمربع ٣,٣٩٩,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن شکالتی ابرکوه (یزد) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠١۵۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٨۴۵  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم ابرکوه (یزد) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠١۵۵ 

 مترمربع ۵۵٧,٠٠٠,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن بژ یزد (یزد) در سطوح 

 افقی. 
٢٢٠١۵۶ 
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  پالک  سنگبا   سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ۵۵٧,٠٠٠,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک تراورتن کرم یا شکالتی یزد 

 (یزد) در سطوح افقی. 
٢٢٠١۵٧ 

 ٢٢٠١۶٠   تهیه و نصب سنگ پالک الشه تراورتن برای کف.  مترمربع ٩٢٢,٠٠٠  

 مترمربع ١٠٠,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک آهک سمیرم (اصفهان) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠٢٠۵ 

 مترمربع ٣,٨٧٢,٠٠٠  
سفید قم (قم) در  تهیه و نصب سنگ پالک آهک کوه

 سطوح افقی. 
٢٢٠٢٠٨ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٠٨۴  
آباد (کرمانشاه) در   تهیه و نصب سنگ پالک آهک اسالم

 سطوح افقی. 
٢٢٠٢١١ 

 مترمربع ٣,١٧٩,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک آهک بوژان (کرمانشاه) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠٢١٢ 

 مترمربع ٠٠٠,۶٨۵,٢  
آباد (لرستان)  تهیه و نصب سنگ پالک آهک گوهره خرم

 در سطوح افقی. 
٢٢٠٢١۵ 

 مترمربع ٠٠٠,٠٧۶,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت سفید خوی (آذربایجان 

 غربی) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣٢٠ 

 مترمربع ٠٠٠,۵١۵,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت قرمز حنایی خوی 

 در سطوح افقی.   (آذربایجان غربی)
٢٢٠٣٢١ 

 مترمربع ۶٨٨,٠٠٠,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم یا کرم طالیی خوی 

 در سطوح افقی.   (آذربایجان غربی)
٢٢٠٣٢٢ 

 مترمربع ۶٠٩,٠٠٠,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم نمین (اردبیل) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠٣٢۵ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٩١۶  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت صورتی انارک (اصفهان) 

 در سطوح افقی. 
٢٢٠٣٢٨ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٧١۴  
ای جندق   تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت قهوه

 (اصفهان) در سطوح افقی.
٢٢٠٣٢٩ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٣١۵  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت جوشقان (اصفهان) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠٣٣٠ 

 مترمربع ٢,٨٢٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت صلصالی یا کرم خور و 

 بیابانک (اصفهان) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣٣١ 

 مترمربع ٣,٣۴٧,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم کاشان (اصفهان) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠٣٣٢ 

 مترمربع ٢١٣,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت مشکی یا مشکی طالیی 

 (گلدن بلک) کاشان (اصفهان) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣٣٣ 
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  پالک  سنگبا   سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٣,٣۴٧,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت الشتر (اصفهان) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠٣٣۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٧۴۶  
آباد  تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت مشکی نجف

 (اصفهان) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣٣۵ 

 مترمربع ٠٠٠,۵١۵,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت صورتی نوسنگان 

 (اصفهان) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣٣۶ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٢١۵  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت خوسف (خراسان 

 جنوبی) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣٣٨ 

 مترمربع ٢,٧١٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت  صورتی بجستان 

 (خراسان رضوی) در سطوح افقی.   
٢٢٠٣٣٩ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٨١۶  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم بجستان (خراسان 

 رضوی) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣۴٠ 

 مترمربع ٠٨٢,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کاشمر (خراسان 

 رضوی) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣۴١ 

 مترمربع ٣,٠٢١,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم یا صورتی آباده 

 (فارس) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣۴۴ 

 مترمربع ۴٠٢,٠٠٠,٢  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت پرطاووسی ارسنجان 

 (فارس) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣۴۵ 

 مترمربع ۴۶٢,٠٠٠,٣  
ای چهرک یا   تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم یا قهوه

 قرمز بوانات (فارس) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣۴۶ 

 مترمربع ٣٩٧,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم دهبید (فارس) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠٣۴٧ 

 مترمربع ٣,٠٣٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت گندمک شیراز (فارس) 

 در سطوح افقی. 
٢٢٠٣۴٨ 

 مترمربع ٣,٣۶٨,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم یا صورتی کرمان 

 (کرمان) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣۴٩ 

 مترمربع ٠٠٠,۴١۵,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت سفید یا کرم مرودشت 

 (فارس) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣۵٠ 

 مترمربع ٠٠٠,۵١۵,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم نیریز (فارس) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠٣۵١ 

 مترمربع ۴۵٢,٠٠٠,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت خاکستری (سیلک 

 امپرادو) نیریز (فارس) در سطوح افقی. 
٢٢٠٣۵٢ 

 
 

 

١٨٢  
 

 



  پالک  سنگبا   سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٣,١٣١,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم جیرفت (کرمان) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠٣۵٣ 

 مترمربع ٠٢٩,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت هرسین (کرمانشاه) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠٣۵۴ 

 مترمربع ۴٧٨,٠٠٠,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت پرطاووسی یزد (یزد) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠٣۵۵ 

 ٢٢٠٣۶٠ تهیه و نصب سنگ پالک الشه مرمریت برای کف.  مترمربع ٠٠٠,١,٠٠۵  

 مترمربع ۶١٢,٠٠٠,٢  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی ابری الیبید (اصفهان) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠۴١٠ 

 مترمربع ٢٠٠,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی نیریز (فارس) در سطوح 

 افقی. 
٢٢٠۴١٣ 

 مترمربع ٠۴٠,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی سفید قروه (کردستان) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠۴١۶ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٩٧۵  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی کریستال قروه (کردستان) 

 در سطوح افقی. 
٢٢٠۴١٧ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٩۶,۵  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی سفید سیرجان (کرمان) 

 درسطوح افقی. 
٢٢٠۴٢٠ 

 مترمربع ٧٠٩,٠٠٠,۵  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی ازنا (لرستان) در سطوح 

 افقی. 
٢٢٠۴٢٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٧۵۶  
تهیه و نصب سنگ پالک چینی الیگودرز (لرستان) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠۴٢۴ 

 ٢٢٠۴٣٠ تهیه و نصب سنگ پالک الشه چینی برای کف.  مترمربع ٩٧٧,٠٠٠  

 مترمربع ٠٠٠,۴,۴٧۵  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت سبز پیرانشهر (آذربایجان 

 غربی) در سطوح افقی. 
٢٢٠۵١٠ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٣٢۶  
ای تکاب   پنبه تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت گل

 (آذربایجان غربی) در سطوح افقی. 
٢٢٠۵١١ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٧۶,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت سبز اردستان (اصفهان) 

 در سطوح افقی. 
٢٢٠۵١۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٢۴۴,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت قرمز اصفهان (اصفهان) 

 در سطوح افقی. 
٢٢٠۵١۵ 

 مترمربع ٣,٠٧٩,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت سفید نطنز (اصفهان) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠۵١۶ 

 
 

 

١٨٣  
 

 



  پالک  سنگبا   سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٧٧٠,٠٠٠,۶  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت مشکی نطنز (اصفهان) در 

 سطوح افقی. 
٢٢٠۵١٧ 

 مترمربع ۴,۵٣٨,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت سبز بیرجند (خراسان 

 جنوبی) در سطوح افقی. 
٢٢٠۵٢٠ 

 مترمربع ۶٠٩,٠٠٠,٣  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت پرتقالی نهبندان (خراسان 

 جنوبی) در سطوح افقی. 
٢٢٠۵٢١ 

 مترمربع ٣,١۵٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت کرم یا سفید نهبندان 

 (خراسان جنوبی) در سطوح افقی. 
٢٢٠۵٢٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٧۶,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت هلویی تایباد (خراسان 

 رضوی) در سطوح افقی. 
٢٢٠۵٢۵ 

 مترمربع ٢,٣١٢,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت مروارید مشهد (خراسان 

 رضوی) در سطوح افقی. 
٢٢٠۵٢۶ 

 مترمربع ٣,٧۴٠,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت شکالتی، طالیی یا طوسی 

 دره (زنجان) در سطوح افقی.  خرم
٢٢٠۵٢٩ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,١٩۴  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت کرم، صورتی یا هلویی 

 زنجان (زنجان) در سطوح افقی. 
٢٢٠۵٣٠ 

 مترمربع ٣,٨۶١,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت سفید زاهدان (سیستان و 

 بلوچستان) در سطوح افقی. 
٢٢٠۵٣٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٨۶,۴  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت مشکی الموت (قزوین) 

 در سطوح افقی. 
٢٢٠۵٣۶ 

 مترمربع ٢,٩۴٨,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت سفید بروجرد (لرستان) 

 در سطوح افقی. 
٢٢٠۵٣٩ 

 مترمربع ١٠,٠٣٣,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت مشکی تویسرکان 

 (همدان) در سطوح افقی. 
٢٢٠۵۴٢ 

 مترمربع ۶,۵٠٧,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت مشکی چایان (همدان) 

 در سطوح افقی. 
٢٢٠۵۴٣ 

 مترمربع ٧,٠٢٧,٠٠٠  
تهیه و نصب سنگ پالک گرانیت قرمز یزد (یزد) در سطوح 

 افقی. 
٢٢٠۵۴۶ 

 ٢٢٠۵۵٠ تهیه و نصب سنگ پالک الشه گرانیت برای کف.  مترمربع ٠٠٠,١,١۶۶  

  
 مترمربع ٢١۵,۵٠٠

های تهیه و نصب سنگ پالک در  بها نسبت به ردیف اضافه
های پالک در سطوح قائم  سطوح افقی، در صورتی که سنگ

 نصب شوند. 

٢٢٠۶٠١ 

 
 

 

١٨۴  
 

 



  پالک  سنگبا   سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٠٩

های تهیه و نصب سنگ پالک  بها نسبت به ردیف اضافه
های پالک بجز  برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ

 های گرانیت برای سطوح قائم.  سنگ

٢٢٠۶٠٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٣۵١

های تهیه و نصب سنگ پالک، برای تهیه  بها به ردیف اضافه
های گرانیت برای سطوح  و اجرای کامل اسکوپ در سنگ

 قائم. 

٢٢٠۶٠٣ 

 مترمربع ۴۴١,٠٠٠  
کاری قائم، در صورتی که  های سنگ بها به ردیف اضافه

 سطح کار دارای انحنا باشد. 
٢٢٠۶٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,۵۶٧  
کاری سطوح افقی، در صورتی که سنگ  بها به سنگ اضافه

 پالک، داخل قاب در یا پنجره نصب شود. 
٢٢٠۶٠۵ 

 مترمربع ٢٧٠,٠٠٠  
های  ای کردن یا کلنگی کردن سنگ بها برای تیشه اضافه

 پالک. 
٢٢٠۶٠٧ 

 مترمربع ۴٣۴,۵٠٠  
های پالک   ای کردن سطوح سنگ  بها برای شعله اضافه

 گرانیت. 
٢٢٠۶١٠ 

 مترطول ٠٠٠,١٠۵  
های پالک بجز گرانیت برحسب هر  گرد کردن لبه سنگ

 مترطول لبه سنگ به ازای هر بار. 
٢٢٠۶١١ 

 مترطول ۶٠٠,۶٣  
های پالک بجز گرانیت  زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ پخ

 برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار. 
٢٢٠۶١٢ 

 مترطول ۴٠,٠٠٠  
های پالک بجز گرانیت به  یا آبچکان در سنگ    تعبیه شیار

 ازای هر بار. 
٢٢٠۶١٣ 

 مترطول ۵٠٠,١٨٩  
های پالک گرانیت برحسب هر مترطول   گرد کردن لبه سنگ

 لبه سنگ به ازای هر بار. 
٢٢٠۶١۴ 

 مترطول ١٠٠,٩۵  
های پالک از نوع گرانیت  زدن یا تعبیه چفت در لبه سنگ پخ

 برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار. 
٢٢٠۶١۵ 

 مترطول ۴٧,٩٠٠  
های پالک گرانیت به ازای  یا آبچکان در سنگ    تعبیه شیار

 هر بار. 
٢٢٠۶١۶ 

  
 مترمربع ١٨٩,٠٠٠

های تهیه و نصب سنگ پالک، برای تهیه  بها به ردیف اضافه
کاری شده به   و نصب پیچ بازشونده روی سطوح سنگ

 های الزم.  کاری همراه سوراخ

٢٢٠۶١٧ 

  
 مترمربع 

های نصب سنگ پالک، چنانچه بجای   بها به ردیف اضافه
 مالت از چسب استفاده شود. 

٢٢٠۶٢٠ 

  
 مترطول ۵٢,١٠٠

های تهیه و نصب سنگ پالک، در  بها نسبت به ردیف  اضافه
صورتی که سنگ پالک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد 

 استفاده قرار گیرد. 

٢٢٠٧١٠ 

 
 

 

١٨۵  
 

 



  پالک  سنگبا   سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمربع ٣٢۵,۵٠٠

های تهیه و نصب سنگ پالک، در  بها نسبت به ردیف  اضافه
صورتی که سنگ پالک، به عنوان سنگ پله مورد استفاده 

 قرار گیرد. 

٢٢٠٧١١ 

  
 مترطول ٣٠٠,٧۵

های تهیه و نصب سنگ پالک، در   بها نسبت به ردیف  اضافه
صورتی که سنگ پالک، به عنوان سنگ درپوش روی دست 

 اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد. 

٢٢٠٧١٢ 

  
 مترطول ۵٠٠,٧٠

های تهیه و نصب سنگ پالک، در   بها نسبت به ردیف  اضافه
صورتی که سنگ پالک، به عنوان سنگ فتیله مورد استفاده 

 قرار گیرد. 

٢٢٠٧١٣ 

  

 مترمربع ۶,۴۴٩,٠٠٠

های سنگی با سنگ تراورتن  تهیه، حمل و نصب جدول
سفید یا کرم رامشه، طرق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد 
(یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان 

 کشی.  متر به همراه بند سانتی ۶غربی) به ضخامت 

٢٢٠٨٠١ 

 مترمربع ۵٠٠,۴۵٢  
، به ازای هر ٢٢٠٨٠١بهای افزایش ضخامت به ردیف  اضافه
 متر.   سانتی ١٠متر اضافه ضخامت تا  سانتی

٢٢٠٨٠٢ 

  
 مترمربع 

های سنگی با سنگ چینی ابری  تهیه، حمل و نصب جدول
متر به همراه  سانتی ۶الیبید (اصفهان)، به ضخامت 

 بندکشی. 

٢٢٠٨٠٣ 

  
 مترمربع 

، به ازای هر ٢٢٠٨٠٣بهای افزایش ضخامت به ردیف  اضافه
 متر.   سانتی ١٠متر اضافه ضخامت تا  سانتی

٢٢٠٨٠۴ 

  
 مترمربع ٨٣٧,٠٠٠,۵

های سنگی با سنگ مرمریت  تهیه، حمل و نصب جدول
متر به همراه  سانتی ۶الشتر (اصفهان)، به ضخامت 

 بندکشی. 

٢٢٠٨٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,٧۴۵  
، به ازای هر ٢٢٠٨٠۵بهای افزایش ضخامت به ردیف  اضافه
 متر.   سانتی ١٠متر اضافه ضخامت تا  سانتی

٢٢٠٨٠۶ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۵,۴۵۴

های سنگی با سنگ گرانیت  تهیه، حمل و نصب جدول
متر  سانتی ۶مروارید مشهد (خراسان رضوی)، به ضخامت 

 کشی.  به همراه بند

٢٢٠٨٠٧ 

 مترمربع ٣۴٨,٠٠٠  
، به ازای هر ٢٢٠٨٠٧بهای افزایش ضخامت به ردیف  اضافه
 متر.   سانتی ١٠متر اضافه ضخامت تا  سانتی

٢٢٠٨٠٨ 

 ٢٢٠٨٠٩ سنگی.   زدن لبه هر نوع جدول  پخ مترطول ١٣٩,٠٠٠  

 
 

 

١٨۶  
 

 



  پالک  سنگبا   سنگی  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  

 مترمربع ٢,٢۶٠,٠٠٠

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن  سانتی ١٠×١٠×۵

سفید یا کرم رامشه، طرق، تجره، میمه (اصفهان)، یزد 
(یزد)، گل چشمه یا آبگرم (مرکزی)، سلماس (آذربایجان 

 غربی). 

٢٢٠٩١٠ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٢,٧۴۵

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ تراورتن  سانتی ١٠×١٠×۵

لیمویی یا قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر 
 (آذربایجان شرقی). 

٢٢٠٩١١ 

  
 مترمربع ۵۴١,٠٠٠,٢

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ مرمریت  سانتی ١٠×١٠×۵

 الشتر (اصفهان). 

٢٢٠٩١٢ 

  
 مترمربع 

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت  سانتی ١٠×١٠×۵

 دره (زنجان).  شکالتی خرم

٢٢٠٩١٣ 

  
 مترمربع ٢,٧٧٢,٠٠٠

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت کرم  سانتی ١٠×١٠×۵

 نهبندان (خراسان جنوبی). 

٢٢٠٩١۴ 

  
 مترمربع ٢,٧٧٢,٠٠٠

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز  سانتی ١٠×١٠×۵

 یزد (یزد). 

٢٢٠٩١۵ 

  
 مترمربع ۵٠٨,٠٠٠,٢

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت سفید  سانتی ١٠×١٠×۵

 نطنز (اصفهان). 

٢٢٠٩١۶ 

  
 مترمربع 

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت  سانتی ١٠×١٠×۵

 مشکی نطنز (اصفهان). 

٢٢٠٩١٧ 

  
 مترمربع 

تهیه، حمل و نصب سنگ مکعبی (کیوبیک) به ابعاد 
متر در سطوح افقی با سنگ گرانیت قرمز  سانتی ١٠×١٠×۵

 اصفهان (اصفهان). 

٢٢٠٩١٨ 

  
 مترمربع -۵٠٠,١٢١

در صورتی که  ٢٢٠٩١٨تا  ٢٢٠٩١٠های   کسربها به ردیف
سیمان از ماسه نرم استفاده   ها بجای مالت ماسه در نصب آن

 شود. 

٢٢٠٩٢۵ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 مترمربع ٢,٩٨٨,٠٠٠

متر از   سانتی ٣٠×١۵تهیه و نصب سنگ پالک بادبر به ابعاد 
تراورتن قرمز ماکو (آذربایجان غربی)، آذرشهر (آذربایجان 
شرقی)، و یا تراورتن سفید رامشه، طرق، تجره، میمه 

چشمه یا آبگرم (مرکزی)،  (اصفهان)، یزد (یزد)، گل
 سلماس (آذربایجان غربی). 

٢٢١٠٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٨٣۴  
متر از   سانتی ٣٠×١۵تهیه و نصب سنگ پالک بادبر به ابعاد 

 سنگ مرمریت جوشقان (اصفهان). 
٢٢١٠٠٢ 

 مترمربع ۶٣٢,٠٠٠,٢  
متر از   سانتی ٣٠×١۵تهیه و نصب سنگ پالک بادبر به ابعاد 

 آباد (اصفهان).  سنگ مرمریت مشکی نجف 
٢٢١٠٠٣ 

 مترمربع ٣,٢٢٠,٠٠٠  
متر از   سانتی ٣٠×١۵تهیه و نصب سنگ پالک بادبر به ابعاد 
 سنگ مرمریت قرمز بوانات (فارس). 

٢٢١٠٠۴ 

  
 مترمربع ١۴٩,٠٠٠,۴

کاری با سنگ پالک در   های سنگ بها به ردیف اضافه
صورت نصب خشک روی سطوح قائم با روش نصب 

 پنهان. 

٢٢١١٠١ 

  
 مترمربع ٣,٢۶١,٠٠٠

کاری با سنگ پالک در   های سنگ بها به ردیف اضافه
صورت نصب خشک روی سطوح قائم با روش نصب 

 نمایان. 

٢٢١١٠٢ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۶٣  
  دست ساب روی سطوح ٧تهیه مصالح و اجرای تا 

 های پالک بجز گرانیت.   کاری شده با سنگ  سنگ
٢٢١٢٠١ 

 مترمربع ٣٩٠,٠٠٠  
  دست ساب روی سطوح ١٠تهیه مصالح و اجرای تا 

 های پالک گرانیت.   کاری شده با سنگ  سنگ
٢٢١٢٠٢ 

  
 مترمربع ٧٠٠,٢۴

، به ازای هر ٢٢١٢٠٢و  ٢٢١٢٠١های   بها به ردیف  اضافه
 ٢٠زنی اضافه شود، تا  دست ساب که به مراحل ساب

 دست. 

٢٢١٢٠٣ 
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 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 

 الزامات عمومی
 .است ها منظور شده در بهاي واحد ردیف، مشخصات مطابق، ها سازي کف هاي نصب کفپوش، مواد الزم براي آماده . در ردیف1
ها و بطور کلی هر نوع اطالعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی موثر بوده و الزم  . مشخصات فنی مصالح مصرفی و همچنین منبع تهیه آن2

 است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود.
منظور   بهایی  کسر یا اضافه  بابت  باشد و از این متر  میلی 1/0تواند تا  می فصل  این  هاي در ردیف  شده  درج  هاي متضخا رواداريحدود . 3

 نخواهد شد.
پالستیکی   هاي مفتول، هرگونه ادوات و ابزار نصب ایصعوبت اجرا  ز،یبابت دورر يا نهیهز گونه چیههاي تهیه و نصب کفپوش،  . در ردیف4

فصول  ریسابه مربوط  يها فیاز رد یمشخصات فن طبق فپوشک يرسازیز ياجرا نهیهز گردد. یجداگانه پرداخت نمجوش و مانند آن  درز
 .گردد یم منظور

گیري فعالیت ضد باکتریایی  اندازه«با عنوان  10900براساس استاندارد ملی ایران به شماره باکتري  ضدهاي   . الزم است مشخصات فنی کفپوش5
 کنترل و تایید شده باشد.» بر روي سطوح پالستیکی و سایر سطوح نامتخلخل

براساس استاندارد ملی ایران به  33و ضد جریان الکتریسیته ساکن 32رساناي جریان الکتریسیتههاي   . الزم است مشخصات فنی کفپوش6
کنترل و » تعیین مقاومت الکتریکی -محصوالت هادي و ضد جریان الکتریسیته ساکن -یا گرمانرمالستیک، ولکانیده «با عنوان  10656شماره 

 تایید شده باشد.
 :است شده درج زیر جدول در فصل این هاي گروه مختصر شرح و شماره نیاز، مورد هاي ردیف به دسترسی سهولت منظور . به7
 

شماره 

 گروه
 شرح گروه

 P.V.C   کفپوش  1

 الستیکی و چمن مصنوعی   کفپوش 2
 درجاریز  کفپوش 3
 لوله ناودانی و P.V.Cقرنیز و ابزار  4

 دار و بدون موج پلیمري و نورگیر حبابی موج  ورق 5
 U.P.V.Cو پوشش  P.V.Cدیوارپوش، سقف کاذب  6

 نایلون (فیلم پلی اتیلن) 7
 پالستیکی تقویت شده با فایبرگالس  ورق 8
 بند بند و ماستیک آب آبنوار  9
 غالف پالستیکی، لوله پالستیکی، پله فوالدي، لوله زهکش و فاصله نگهدار  10
 U.P.V.C  در و پنجره 11

 ژئوسنتتیک 12

32 Conductive 
33 Antistatic 
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 اتیلن وینیل استات و پلی اتیلن  فوم 13
 ساخته پلی استایرن با پوشش سیمان پلیمري و سیلیس نما و ابزار پیش 14
 ساخته پلی استایرن اکسترود شده پیشنما و ابزار  15
  چوب پالستیک 16
 گلدانی چاه فاضالب کوپلیمري و کامپوزیتی و  دریچه 17
 موکت و کاغذ دیواري 18
 GRPمخزن  19
 صفحه مشبک فایبرگالس 20

  
 

 1گروه الزامات 
هاي  کفپوش«با عنوان  18124ایران به شماره  ، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملیP.V.Cهاي  مشخصات فنی کفپوش. 1-1

 را تامین نماید.» ها ویژگی -وینیل کلراید همگن هاي پلی کفپوش -پذیر انعطاف
باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران  230132تا  230130  ی موضوع ردیفورزش يها سالن يها کفپوش. مشخصات فنی 1-2

 را تامین نماید.» ها ویژگی -هاي داخل سالن چند منظوره کفپوش -هاي ورزشی کفپوش براي محیط« با عنوان 16846  به شماره
دار، قابل پرداخت  تردد، رنگی و طرح الیه یا چند الیه، پرتردد یا کم تک P.V.Cهاي  کفپوش ی مانندبهایی بابت عناوین گونه اضافه . هیچ1-3

 نیست.
به منظور انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور  هاي فنی کاال استاندارد محصول تولیدي و گواهیی و الزم است مشخصات فن. 1-4

  قبل از تهیه اخذ گردد.
 نظر است. مورد  پولک  برجستگی  محاسبه  بدون  پوش کف  ضخامت  پولکی  هاي پوش در مورد کف. 1-5
به  P.V.C هیبوده که ال دار رفومیبسته از نوع ز يدر فضا یورزش يها سالن  وشمربوط به کفپ 230132تا  230130شماره  هاي  فیرد. 1-6

 . باشد یم  فوم هیمربوط به ضخامت ال یو مابق متر یلیم 2تا 5/1ضخامت 

 2الزامات گروه 
 .است کفپوش، فاصله عمودي قسمت زیرین پایه تا سطح 230242موضوع ردیف  دار الستیکی گرانولی پایه   پوش کف. ضخامت 2-1
مدادي،  هاي سبز، اخرایی، مشکی، نوك ، براي رنگ230242و  230240هاي  الستیکی گرانولی موضوع ردیف  پوش . بهاي واحد کف2-2

 10/1هاي مربوط با اعمال ضریب  هاي دیگر طبق مشخصات فنی، ردیف بینی شده است، درصورت استفاده از رنگ اي پیش اي و قهوه نقره
 شود. منظور می

به  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد مل، باید 230251و  230250هاي  چمن مصنوعی موضوع ردیف یمشخصات فن .2-3
با عنوان  21124-2و » ها : ویژگی1قسمت -هاي مصنوعی مورد استفاده در فوتبال چمن -هاي ورزشی کفپوش«با عنوان  21124-1 هاي شماره

 .دینما نیرا تام» هاي آزمون : روش2قسمت -مصنوعی مورد استفاده در فوتبالهاي  چمن -هاي ورزشی کفپوش«
 متر یلیم 55تا  45فوتبال به ارتفاع تمام شده  نیزم یمصنوع يها و نصب چمن هیمربوط به ته 230251و  230250شماره  يها فیرد. 2-4

 افیبنفش، و وزن واحد سطح الق ثبات رنگ، ثبات در برابر اشعه فو يشو، دارا خاموش بوده و الزم است از نوع خود یمطابق مشخصات فن
  .گرم بر مترمربع باشد 1200حداقل  یچمن مصنوع
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 جهت هرگونه ادوات و ابزار ایو  یخوردگ نیچ ز،یدورر ،یپوشان هم رنگی بودن الیاف چمن مصنوعی، بابت اضافه بهایی گونه چیه. 2-5
 محاسبه و منظور ها فیرد ریاز سا یبسته به مشخصات فن یبستر چمن مصنوع يرسازیز ياجرا هايبگردد.  منظور نمیچمن مصنوعی  صبن
همچنین شود.  هاي گروه دوازدهم این فصل پرداخت می مورد نیاز، حسب مورد از ردیف هیاول لیژئوتکستا هیال بهاي تهیه و اجراي. دشو یم

 است. دهیمنظور گردها  در بهاي واحد ردیف متر یسانت 2به ضخامت تا  کیو گرانول هر  سیلیپخش س تهیه و اجراي نوار اتصال،
به مهندس  دیاز خر شیکاال،  پ یفن يها یو گواه دییمورد تا يدیو استاندارد محصول تول ی چمن مصنوعیالزم است مشخصات فن. 2-6

فوتبال  یچمن مصنوع نیپس از اجرا الزم است از زم. دیبه عمل آ یمنظور انطباق با مشخصات فن هالزم ب يها شیمشاور ارائه شود و آزما
 بینی شده است. ها پیش و هزینه آزمایش در بهاي واحد ردیف دیبه عمل آ یدانیم شیآزما

منظور  230251و  230250هاي غیر از زمین فوتبال نیز بهاي آن حسب مورد از ردیف  . در صورت استفاده از چمن مصنوعی در محل2-7
 نه اضافه یا کسر بهایی قابل منظور نیست.شود و هیچ گو می

 
 3الزامات گروه

حداقل الزامات مندرج در استاندارد باید  230341و  230340هاي  کفپوش الیه الیه و کامل دو و میدانی موضوع ردیف یمشخصات فن. 3-1
 .دینما نیرا تام» هاي آزمون ها و روش ویژگی -کفپوش دو و میدانی فضاي باز -هاي ورزشی کفپوش«با عنوان  19397به شماره  رانیا یمل
و   ، منظور شده در هر محل  فنی مشخصات  طبقکار،   به اجراي  مربوط  هاي هزینه  تمام ،230360و  230350  هاي ردیفبهاي در . 3-2

 شود. نمی  نجام، ا است  شده ذکر  به  صراحت  به غیر از آنچه زنی و مانند آن سابگیري،  بابت حباب  اي جداگانه  پرداخت  گونه هیچ
و  230350هاي  یورتان موضوع ردیف هاي اپوکسی و پلی سازي کفپوش هاي فایبرگالس جهت مسلح مش. در صورت استفاده از 3-3

 شود. منظور می 85/0با اعمال ضریب  130406  مطابق مشخصات فنی، بهاي آن با تأیید مهندس مشاور جداگانه از ردیف 230360
بدون درنظر گرفتن  230350  اپوکسی موضوع ردیف  ضخامت کفپوشمشخصات فنی،  هاي سیلیس مطابق دانه. در صورت استفاده از 3-4

 شود. ضخامت الیه سیلیس محاسبه می
 

 4الزامات گروه
و مانند آن در هر ابعاد و اندازه، ثابت یا  H ،F ،Uهاي  به شکل P.V.C ابزارهاي 230402. منظور از لبه پوشش پالستیکی در ردیف 4-1

 باشد. تاشو می
باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی  براي لبه پوشش و نبشی پالستیکی از نوع ساده یا چاپی می 230403و  230402هاي  ردیف. 4-2

 گردد. پرداخت می 230410بهاي ردیف  دار استفاده گردد، اضافه با الیه روکش P.V.Cاز نبشی و لبه پوشش پالستیکی از جنس 
با عنوان  1-12142باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران با شماره  230430. مشخصات فنی لوله ناودان موضوع ردیف 4-3
هاي لوله،  : ویژگی1قسمت -)PVC-Uپلی(وینیل کلرید) صلب ( -اودانگذاري آب باران براي کاربرد روکار و ن هاي لوله سامانه -ها پالستیک«

 را تامین نماید.» اتصاالت و سامانه

 5الزامات گروه 
با عنوان  1435، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 230501موضوع ردیف  P.V.Cهاي  . مشخصات فنی ورق5-1
 را تأمین نماید.» لی وینیل کلرایددار اکسترود شده پ ورقه موج«

با  16121، باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره 230503هاي آکریلیک موضوع ردیف  . مشخصات فنی ورق5-2
 را تأمین نماید.» ها ویژگی -متیل متاکریالت  ورق پالستیکی آکریلیکی پلی« عنوان
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، به ترتیب باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران 230520و  230505بنات موضوع ردیف کر هاي پلی . مشخصات فنی ورق5-3

را تأمین  BS EN 16153و استاندارد » انواع، ابعاد و مشخصات -کربنات تخت  هاي پلی ورق -ها  پالستیک«با عنوان  21074به شماره 
 نماید.

باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به  230530پروپیلن موضوع ردیف  هاي اکسترود شده پلی . مشخصات فنی ورق5-4
 را تأمین نماید.» هاي آزمون الزامات و روش-پروپیلن  هاي اکسترود شده پلی ورق -هاي الستیک و پالستیک فرآورده«با عنوان  16051شماره 

نباشد بهاي آن به تناسب افزایش یا  230506تا  230501هاي  در ردیفهاي پلیمري برابر مشخصات مندرج  . چنانچه ضخامت ورق5-5
 شود. کاهش ضخامت، محاسبه و منظور می

بهایی  گونه اضافه یا همپوشانی است و هیچ  موج  احتساب  بدون  شده  کار انجام  سطحهاي این گروه،  . مبناي اندازه گیري و پرداخت ردیف5-6
 قابل پرداخت نمی باشد. بابت صعوبت، انحنا و مانند آن 

هاي این گروه، حسب مورد از  هاي پلیمري موضوع ردیف . بهاي تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازي به منظور نصب ورق5-7
 .شود مربوط محاسبه و پرداخت می هاي ردیف

، گرده ماهی Hهاي پلیمري نظیر پروفیل  رق، هزینه تهیه و اجراي قطعات اتصالی در محل درزهاي و230511و  230510هاي  . در ردیف5-8
 اي به عمل نخواهد آمد. است و از این بابت پرداخت جداگانه بند، در بهاي واحد ردیف منظور شده  و مانند آن همراه با نوارهاي الستیکی آب

 230530هاي  صات فنی، بهاي ردیفمشخ طبق پروپیلن مقاوم در برابر نور خورشید هاي اکسترود شده پلی . در صورت استفاده از ورق5-9
 گردد. منظور می 10/1با اعمال ضریب  230531و 
، برحسب محیط محل 230541و  230540هاي  گیري در واحد ردیف پایه فایبرگالس نورگیرهاي حبابی موضوع ردیف . نحوه اندازه5-10

 باشد. تالقی پایه با زیرسازي (جهت نصب پایه) می
، برحسب تصویر افقی 230544تا  230542هاي  هاي پایه و حباب نورگیرهاي حبابی موضوع ردیف در شرح ردیفگیري  . نحوه اندازه5-11

 باشد. ابعاد مفید پایه نورگیر حبابی می
آالت مطابق  ها منظور شده است. هزینه تهیه یراق . دستمزد نصب و جاسازي یراق آالت نورگیرهاي حبابی داراي بازشو در بهاي ردیف5-12
 گردد. یات، جداگانه محاسبه و پرداخت میکل

 6الزامات گروه 
با  19086باید حداقل الزامات استاندارد ملی ایران به شماره  230620  هاي پانلی دوجداره موضوع ردیف . مشخصات فنی دیوارپوش6-1

 را تامین نماید.» هاي آزمون ها و روش ویژگی -) صلب pvcهاي دوجداره پلی وینیل کلرید ( دیوارپوش -ها  پالستیک«عنوان 
شونده بوده که  اتصال چفت يها با لبه متر یلیم 10تا  6به ضخامت  P.V.Cجداره  هاي پانلی دو دیوارپوش يبرا 230620شماره   فیرد. 6-2

ها یا  لیتا يبرا 230615و  230610شماره  هاي فیاست. رد دهیمنظور گرد زینصب ن يبرا وارید يساز آماده نهیهز فیواحد رد يدر بها
 باشد. میبا نصب خشک  متر یلیم 10تا  6به ضخامت  یسقف يها پانل

هاي مربوط محاسبه و پرداخت  بهاي تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازي حسب مورد از ردیف هاي این گروه،فیدر رد. 6-3
 شود.  می
باشد. در صورتی که طبق  بدون روکش از نوع ساده یا چاپی می P.V.Cهاي دوجداره  براي پانل 230620و  230615. ردیف هاي 6-4

 گردد. منظور می 230625دار استفاده گردد، ردیف  با الیه روکش P.V.Cهاي دو جداره  مشخصات فنی از پانل
شکل و اتصال چفت اي  هاي دایره متر با لبه میلی 2متر و ضخامت  سانتی 22تا  20به عرض  U.P.V.Cهاي  براي پانل 230630. ردیف 6-5

هاي خودکار منظور گردیده است. همچنین الزم است مشخصات فنی و   ها توسط پیچ شونده بوده که در بهاي ردیف، هزینه اتصال پانل
 هاي فنی کاال به منظور انطباق با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد. استاندارد محصول تولیدي و گواهی
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 8روه الزامات گ

بهایی بابت  گونه اضافه یا همپوشانی است و هیچ  موج  احتساب  بدون  شده  کار انجام  سطح 230801  گیري و پرداخت ردیف . مبناي اندازه8-1
 باشد. صعوبت، انحنا و مانند آن قابل پرداخت نمی

 .شود محاسبه و منظور میمربوط هاي  . بهاي تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازي حسب مورد از ردیف8-2

 9الزامات گروه 
، مطابق  الزامات مندرج در 230914تا  230910هاي  موضوع ردیف P.V.Cاز جنس   بند نوار آب. تعاریف، انواع و مشخصات فنی 9-1

 -بند از جنس پلیمرهاي ترموپالستیک براي استفاده در درزهاي بتن درجا نوارهاي آب«با عنوان  13277-1استاندارد ملی ایران به شماره 
مرهاي ترموپالستیک براي استفاده در درزهاي بتن بند از جنس پلی نوارهاي آب«با عنوان  13277-2و شماره » هاي ظاهري : ویژگی1قسمت

 باشد. می» : الزامات مواد، آزمون و بررسی2قسمت -درجا
براي  230914و  230913هاي  و ردیف Dنوع  P.V.Cبند پلیمري از جنس  براي نوارهاي آب 230912تا  230910هاي  . ردیف9-2

 .باشند  می Aنوع  PVCبند پلیمري از جنس  نوارهاي آب
 . است  منظور شده  مربوط هاي بهاي ردیف، در  مشخصات مطابقو   از هر نوعپلیمري بند  نوار آب  اتصال  هزینه. 9-3
، بهاي  است  منظور شده  مربوط  هاي در ردیف  اضافی  میلگردهاي  به استثناي بند نوار آب  نصب  براي  الزم  و وسایل  مصالح  تمام  بهاي. 9-4

 .شود  منظور می 090701  از ردیف بند نوار آبمیلگردهاي مصرفی براي نصب 
 مخازن آب،یی، اجرا يسرد، درزها يدرزها يبند آب يبوده و برا میسد تیاز جنس بنتون 230920 فیموضوع رد یتیبنتون بند نوار آب. 9-5

 . رود یبه کار م و مانند آن آب و فاضالب يها خانه هیتصف
دور  ،ییاجرا يسرد، درزها يدرزها يبند آب يو برابوده  الستیک غیر ولکانیزه بر پایه 230925 فیموضوع رد هیدروفیلی بند نوار آب .9-6

 .رود یبه کار م و مانند آن آب و فاضالب يها خانه هیآب، تصف ساتیفاضالب، تأس يها، مخازن آب، مجار لوله
باید حداقل الزامات مندرج در  230931و  230930هاي  ن و سیلیکونی موضوع ردیفیورتا بند پلی . مشخصات فنی ماستیک آب9-7

 را تأمین نماید.» ها ویژگی -درزگیرهاي اتصالی االستومري -ها درزگیر«با عنوان  17500استاندارد ملی ایران به شماره 
 فیموضوع رد سیلیکونیبند  آب کیماستی و جزئ کی ورتانی یپل مریپل هیبر پا 230930  دیفموضوع ر ورتانی یپل بند آب کیماست. 9-8

بند  آب يوارهایآب و فاضالب، د يها خانه هیدرزها در مخازن، منابع آب، تصف يبند آب يبوده و برا یجزئ کی سیلیکون مریپل هیبر پا 230931
 است.  دهیبوط منظور گردمر  فیدر رد یحنمن ای يهر نوع سطوح مستو يبرا ییاجرا با پرداخت نها نهی. هزرود یبه کار م

 10الزامات گروه 
باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به  231003  پروپیلن موضوع ردیف هاي فوالدي با روکش پلی . مشخصات فنی پله10-1

هاي آزمون و  گذاري، روش نشانهالزامات،  -هاي فاضالب و تجهیزات زیرزمینی رو براي شبکه هاي فلزي آدم پلکان«با عنوان  12027شماره 
 را تامین نماید.» ارزیابی انطباق

باید حداقل الزامات مندرج در  231005و  231004 موضوع ردیف  U.P.V.Cهاي زهکش شیاردار از جنس  . مشخصات فنی لوله10-2

هاي  ها و روش نیل کلرید سخت ـ ویژگیهاي زهکشی از جنس پلی وی ها ـ لوله پالستیک«با عنوان  7669استاندارد ملی ایران به شماره 

 را تامین نماید.» آزمون
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، باید حداقل الزامات مندرج در مجموعه استاندارد ملی ایران به شماره 231007و  231006 هاي  . مشخصات فنی موضوع ردیف10-3

 1) قسمت PE( اتیلن پلی –زهکشی تحت فشار فاضالب و - گذاري براي کاربردهاي آبرسانی هاي لوله سامانه - ها پالستیک«با عنوان  14427

 را تامین نماید.» 7تا 

را تامین  BS 7973 باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد  231010  نگهدارهاي پالستیکی موضوع ردیف . مشخصات فنی فاصله10-4
 نماید.

بندي میلگرد و مصرف در هر  هر قطر، هر نوع شبکه براي هر شکل، 231010نگهدارهاي پالستیکی موضوع ردیف  . بهاي واحد فاصله10-5
 گیرد. اي صورت نمی نگهدار هیچ پرداخت جداگانه باشد و بابت حمل، جاگذاري و نصب فاصله محل می

  11الزامات گروه 
 داراي مشخصات زیر است: 231110  موضوع ردیف U.P.V.C34هاي  . در یا پنجره11-1
هاي پلی وینیل  پروفیل«با عنوان  12291ها حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره  پروفیلالزم است مشخصات فنی . 11-1-1

مشخصات فنی در و را تامین نماید. همچنین » هاي آزمون بندي، الزامات و روش طبقه -ها  ) براي تولید در و پنجرهPVC-Uکلراید سخت (
پنجره و «با عنوان  8510باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره  U.P.V.Cهاي  هاي ساخته شده از پروفیل پنجره

 را تامین نماید.» ها ویژگی -) PVC-Uکلراید سخت ( وینیل رانی شده از جنس پلی هاي توخالی روزن درهاي ساخته شده از پروفیل
 است. E.P.D.M35ع بندي از نو . نوار الستیکی براي آب11-1-2
هاي مربوط در فصل  . در مواردي که در یا پنجره روي چهارچوب فلزي نصب شود، بهاي چهارچوب فلزي جداگانه از ردیف11-1-3

 شود. شانزدهم پرداخت می
و سایر ) day & night(لوالیی و سیستم دو جهت بازشو  ثابت، شاملU.P.V.C هاي  براي انواع در یا پنجره 231110 . بهاي ردیف11-1-4
 رد طبق مشخصات فنی است.موا
در یا پنجره اعم از پروفیل قاب، میانی، باز شو، پانل در و زهوار به انضمام ورق U.P.V.C براي انواع پروفیل  231110. بهاي ردیف 11-1-5

 یورتان جهت هوابندي لحاظ شده است.  بند و فوم تزریق پلی گالوانیزه تقویتی، نوار الستیک آب
تقویتی گالوانیزه و نوار   بدون ورق U.P.V.Cصرفاً براساس وزن پروفیل  231110موضوع ردیف  U.P.V.Cهاي  پنجره. بهاي در یا 11-1-6

هاي کارخانه سازنده محاسبه و با  دستورکارها به مأخذ جدول و فنیمشخصات باشد، وزن پروفیل طبق ابعاد درج شده در  بند می الستیک آب
 گیرد.  ترین وزن، مبناي پرداخت قرار می شود و کم مقادیر بدست آمده از توزین مقایسه می

 شود. در کار محاسبه و منظور می U.P.V.C هاي مصرف شده  ، وزن پروفیل231110. در ردیف 11-1-7
باشد. در صورتی که طبق مشخصات فنی از در یا  از نوع ساده یا چاپی می U.P.V.Cهاي  پنجره براي در یا 231110ردیف . 11-1-8

 25درصد و درصورتی که در دو طرف نما استفاده گردد،  15با الیه پوشش رنگی در یک طرف نما استفاده گردد،  U.P.V.Cهاي  پنجره
 گردد. درصد اضافه پرداخت می

شود) مانند لوال، قفل و دستگیره در بهاي  آالت از هر نوع (تمام لوازمی که روي در و پنجره نصب می راق. دستمزد نصب و جاسازي ی11-1-9
 گردد. ، جداگانه محاسبه و پرداخت میبها این فهرست آالت مطابق کلیات منظور شده است. هزینه تهیه یراق  واحد ردیف

 12الزامات گروه 

34 Unplasticized Poly Vinyl Chloride 
35 Ethylene Propylene Diene Monomer 
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براساس استاندارد ملی ایران به هاي این گروه  بند رسی، موضوع ردیف ها و ژئوسنتتیک آب الزم است مشخصات فنی ژئوکامپوزیت. 12-1
» ها : ژئوکامپوزیت2قسمت -روش تعیین مقاومت ساختار داخلی اتصاالت -ها و محصوالت وابسته  ژئوتکستایل«با عنوان  7744-2شماره 

 کنترل و تایید شده باشد.
هاي این گروه مطابق حداقل الزامات استانداردهاي مندرج در جدول  . الزم است مشخصات فنی محصوالت ژئوسنتتیک، موضوع ردیف12-2

 ذیل باشد:
 

 استاندارد نوع ژئوسنتتیک
 HDPE( INSO 15582اتیلن با چگالی باال ( از جنس پلی  ژئوممبرین
 LLDPE( GRI-GM17اتیلن سبک خطی ( از جنس پلی  ژئوممبرین
 VLDPE( ZTV-INGاتیلن خیلی سبک ( از جنس پلی  ژئوممبرین

 2) با ضخامت PVCژئوممبرین از جنس پلی وینیل کلراید(
 BS EN 13941 تر متر و بیش میلی

) با ضخامت PVCژئوممبرین از جنس پلی وینیل کلراید (
 ASTM-D7176 متر میلی 5/1متر تا  میلی 25/0

 GCL( GRI-GCL3سوزنی شده ( بند رسی ژئوسنتتیک آب
 HDPE(  GRI-GS19ژئواسپیسر از جنس پلی اتیلن سنگین (

 GSI36 ژئوکامپوزیت، ژئوتکستایل و ژئونت

 
هاي این گروه جز  کاري، صعوبت و ادوات اضافی نصب در ردیف خوردگی، سوراخ پوشانی، پرت، چین هماي بابت  گونه هزینه هیچ. 12-3

گردد. در صورت استفاده از بست به وسیله تپانچه طبق مشخصات فنی جهت نصب محصوالت  است پرداخت نمیآنچه به صراحت ذکر شده 
 گردد. پرداخت می 070625هاي این گروه، بهاي آن، با تایید مهندس مشاور جداگانه از ردیف  ژئوسنتتیک موضوع ردیف

 37ساله با اعمال ضرایب کاهشی LTDS (120کششی نهایی (هاي مربوط به اجراي ژئوگرید، مبناي تعیین مقاومت  در ردیف. 12-4
 NCMAیا  AASHTO ،BS8006  که توسط حداقل یک آزمایشگاه معتبر و مورد تایید کارفرما و براساس دستورالعمل تولیدکننده است

 کنترل و تایید شده باشد.

با نوع خاکریز حین اجرا توسط آزمایشگاه  متناسب 38هاي مربوط به ژئوگریدها، ضریب کاهشی آسیب هنگام نصب . در پرداخت ردیف12-5
ساله اعمال  LTDS (120(تعیین شده و در محاسبه مقاومت کششی نهایی  ASTM D5818معتبر مورد تایید کارفرما طبق استاندارد 

 شود. شود، این آزمایش درصورت تغییر نوع خاکریز با نظر مهندس مشاور تکرار می می

از  منظور باشد و برابر جهت دو هر در آن کششی مقاومت که است ژئوگریدي گروه، این هاي ردیف در دوسویه دژئوگری از . منظور12-6
یک  در آن کششی مقاومت ولی بوده کششی مقاومت داراي جهت دو در که است ژئوگریدي گروه، این هاي ردیف در سویه تک ژئوگرید

 بار یک دو جهت، تنها در مقاومت افزایش درخصوص ژئوگریدهاي دوسویه براي 231203بهاي  باشد. اضافه دیگر جهت از بیشتر جهت

 شود. می اعمال

36  Geosynthetic Institute 
 37 Reduction Factors 

38 Installation Damage 
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) در دوجهت به LTDSساله ( 120به عنوان مثال مقدار ردیف یادشده براي یک مترمربع ژئوگرید دوسویه که داراي مقاومت کششی نهایی  
 بود.) خواهد 30-5/(5=5کیلونیوتن بر متر باشد برابر  30میزان 

هاي این گروه نباشد بهاي آن به تناسب افزایش یا  چنانچه ضخامت ژئوممبرین طبق مشخصات فنی برابر مشخصات مندرج در ردیف. 12-7
 شود. کاهش ضخامت، محاسبه و پرداخت می

هاي این گروه  بند رسی مصرفی برابر مشخصات مندرج در ردیف . چنانچه وزن ژئواسپیسر، ژئونت، ژئوتکستایل و ژئوسنتتیک آب12-8
 شود.  نباشد، بهاي آن به تناسب افزایش یا کاهش وزن، محاسبه و پرداخت می

بینی شده  اي پیش ها، ردیف جداگانه حد هر یک از الیهطبق مشخصات فنی، که براي بهاي وا 39ها . در صورت استفاده از ژئوکامپوزیت12-9
ها به یکدیگر توسط تولید کننده در  هاي اتصال الیه گردد و جهت جبران هزینه است، هزینه هر الیه حسب مورد از ردیف مربوط پرداخت می

 .شود می  پرداخت جداگانه 231248بهاي ردیف  کارخانه، 
درجه، لزوم استفاده از  60از   هاي بیش ها در شیب ها و ژئوکامپوزیت ژئوممبرینجهت اجراي  ،فنی. در صورتی که مطابق مشخصات 12-10

 گردد. منظور می 231250بهاي ردیف  اضافه، وسایل و تجهیزات نصب، مانند دیسک پالستیکی مخصوص وجود داشته باشد
 

 13الزامات گروه 
به منظور انطباق  231316تا  231310هاي  اتیلن موضوع ردیف و پلی )EVA40(هاي اتیلن وینیل استات  . الزم است مشخصات فنی فوم13-1

 با مشخصات فنی، تایید مهندس مشاور قبل از تهیه اخذ گردد. 
 باشد. میبراي زیر پارکت، لمینیت و مانند آن  231310  . فوم اتیلن وینیل استات موضوع ردیف13-2
مشخصات فنی، با تایید مهندس مشاور  مطابق 231315اتیلن موضوع ردیف  . بهاي روکش آلومینیوم نصب شده روي سطح فوم پلی13-3

 گردد. هاي فصل چهاردهم منظور می حسب مورد از ردیف
 

 14الزامات گروه 
هاي فوالدي سرد نورد شده گالوانیزه  از پروفیل 231403تا  231401هاي  چنانچه براي نصب قطعات نما روي دیوار موضوع ردیف. 14-1

 گردد. منظور می 160701شود، بهاي آن از ردیف   استفاده
 

 16الزامات گروه 
باید حداقل الزامات مندرج در مجموعه استانداردهاي ملی  231610  موضوع ردیف  هاي چوب پالستیک . مشخصات فنی کامپوزیت16-1

هاي چوب پالستیک یا  هاي گرمانرم (کامپوزیت هاي ساخته شده از مواد سلولزي و پالستیک کامپوزیت«ا عنوان ب 19905ایران به شماره 
 را تامین نماید.» هاي الیاف طبیعی) کامپوزیت

هاي مربوط،  پالستیک، حسب مورد از ردیف هاي چوب . بهاي تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازي جهت نصب کامپوزیت16-2
 شود. به و پرداخت میمحاس

 باشد. ، براي مصرف در سطوح مختلف خارج ساختمان می231610  هاي موضوع ردیف  چوب پالستیک. 16-3
 
 

 اي که حداقل یک محصول ژئوسنتتیک در بین اجزاء تشکیل دهنده آن وجود داشته باشد. مجموعه ساخته شده و مونتاژشده 39
40 Ethylene-Vinyl Acetate 

                                                        



 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 17الزامات گروه 

 تعاریف، انواع ودر نظر گرفته شده و  ریگ آب ایانشعاب  رو، آدم يها چهیدر يبسته به مورد برا 231708تا  231701شماره  يها فی. رد17-1
گیر براي نواحی تردد  رو و آب هاي آدم دریچه«ا عنوان ب 14976ه استاندارد ملی ایران به شمار در مطابق الزامات مندرج ها  چهیدر یمشخصات فن

 باشد. می »رو وسایل نقلیه و پیاده
 فیموضوع رد یتیکامپوزجنس آدم رو از  يها چهیو در 231702 و 231701 يها فیموضوع رد مریکوپلآدم رو از جنس  يها چهیدر. 17-2

ي در موارد ،یآب هیابن ایآب و فاضالب  يها خانه هیدر تصف توانند یبوده که م دیبازد يها چهیمانند در ییها چهیاز نوع در 231708و  231707
 .رندیاستفاده قرار گ ردمو شوند، یرو واقع نم سواره کیتحت بار تراف که
طور خودکار باال آمده و آب مازاد  رو به آب از آدم زیاست که در حالت سرر يا چهیدر 231703 فیدار موضوع رد سوپاپ چهیدر. 17-3
 کنده شود. چهیکه در بدون آن شود، یم هیتخل
 .باشد یم یاز نوع مشبک مطابق مشخصات فن یمربوط به رواناب سطح يها چهیاز نوع در 231706 فیگیر موضوع رد آب  چهی. در17-4
در صورت است،  در نظر گرفته شده B125و  A15کوپلیمر کالس  از جنس  رو آدم چهیدر يبرا 231702و  231701 هاي  فیرد. 17-5

پرداخت  40/1هاي مربوط با اعمال ضریب  ردیف ،طبق مشخصات فنی D400 و C250رو از جنس کوپلیمر کالس  آدم  استفاده از دریچه
 گردد. می
  در صورت استفاده از دریچهاست،  در نظر گرفته شده B125و  A15آبگیر از جنس کوپلیمر کالس  چهیدر يبرا 231706   فیرد. 17-6

 گردد. پرداخت می 60/1ردیف مربوط با اعمال ضریب  ،طبق مشخصات فنی D400 و C250آبگیر کوپلیمر کالس 
در است،  در نظر گرفته شده B125و  A15از جنس کامپوزیت کالس    رو آدم چهیدر يبرا 231708و  231707شماره هاي  فیرد. 17-7

 10/1هاي مربوط با اعمال ضریب  ردیف ،طبق مشخصات فنی D400 و C250رو از جنس کامپوزیت کالس  آدم  صورت استفاده از دریچه
 گردد. پرداخت می

 شده است، درصورتی که در بینی هاي این گروه پیش ها در ردیف . هزینه عملیات بنایی با مالت ماسه سیمان براي نصب دریچه17-8
 باشد. می 1:5مشخصات فنی عیار مالت مصرفی تعیین نشده باشد، مالت ماسه سیمان 

 18الزامات گروه 
، بهاي مصالح مصرفی به استثناي کاغذ دیواري منظور شده است. بهاي تهیه کاغذ دیواري با توجه به مشخصات 231810. در ردیف 18-1

 شود.  دار، تهیه می عمل اقالم ستارهمورد نیاز، بر اساس دستورال
حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی  231810. الزم است مشخصات فنی چسب مصرفی جهت نصب کاغذ دیواري موضوع ردیف 18-2

 را تامین نماید.» چسب کاغذ دیواري« با عنوان  3773ایران به شماره 
ناي موکت منظور شده است. هزینه تهیه موکت با توجه به مشخصات مورد نیاز، ، بهاي مصالح مصرفی به استث231820. در ردیف 18-3
 شود. دار، تعیین می اساس دستورالعمل اقالم ستاره بر

 19الزامات گروه 
  شمارهپالستیکی تقویت شده با الیاف شیشه باید حداقل الزامات مندرج در استانداردهاي ملی ایران به  یمخازن مکعب. مشخصات فنی 19-1
 -: مواد اولیه 1قسمت-) مورد استفاده بر روي زمینGRPها و مخازن پالستیکی تقویت شده با الیاف شیشه ( تانک« با عنوان  1-13709

) مورد استفاده بر GRPها و مخازن پالستیکی تقویت شده با الیاف شیشه ( تانک «با عنوان  13709-2و شماره » ویژگی و شرایط پذیرش
 را تامین نماید.» مقاومت شیمیایی -: مواد کامپوزیت2قسمت -روي زمین 
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 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

١٩٨  
 

 

است. جداره مخازن (مرکب از کف،  پالستیکی تقویت شده با الیاف شیشه یمربوط به مخازن مکعب 231902و  231901 هاي فی. رد19-2
 کرونیم 10کمتر از  يصاف با زبر اریو سطح بس شهیش افیبا ال شده تیگرماسخت تقو يمریپل تیکامپوز يها  و سقف) از پانل وارهید
مخزن بسته  يفلز زاتی. تمام تجهردیگ یصورت م ISO 8605فشار و دما مطابق استاندارد  تتح يریگ قالب ندیها با فرآ . ساخت پانلباشد یم

. الزم است باشد یاکرومات مپرمقاومت با پوشش د يا و مهره چیگرم با اتصاالت پ زهیفوالد با پوشش گالوان ایبه مورد از نوع فوالد ضدزنگ 
 یمربوط به منظور انطباق با مشخصات فن يها شیمهندس مشاور ارائه شود و آزما هسازنده، ب یمعتبر و گواه یفن يمشخصات و استانداردها

 الزم انجام شود.  یدانیآزمون م زیو پس از اجرا ن دیبه عمل آ
 دهیآن منظور گرد ریمخزن، تست اتصاالت و نظا يبند آب ،يها، نوار درزبند نصب و استقرار پانل يها نهیهز 231902  فیرد ي. در بها19-3

نه ی. هزگردد یم محاسبه و منظورمربوط  يها فیبسته به مورد از رد ونیفونداس ياجرا نهی. هزردیگ یصورت نم یبابت پرداخت اضاف نیو از ا
 ASTM ای ISO 1461 ينمک بسته به مورد مطابق استانداردها ساعت آزمون افشانه مه 300(با تحمل  یگرم فوالد مصرف زهیپوشش گالوان

B117و مهره پرمقاومت  چیاز نوع پ یهمگ ي. اتصاالت مقاطع فلزشود منظور می 1/1با اعمال ضریب  160231و  160230 يها فی) از رد
قطعات  بهاي. شود منظور می 2/1با اعمال ضریب  091002 فیآن از رد نهیهزو  دیآزمون فوق را تحمل نما اعتس 400بوده و الزم است 

 .شود یم محاسبه 160905 فیاز رد ،ضدزنگ يفوالد
 

 20الزامات گروه 
 ASTMباید حداقل الزامات مندرج در استاندارد 232001موضوع ردیف مسلح شده با الیاف شیشه،  41صفحات مشبک. مشخصات فنی 20-1

F3059  د.را تأمین نمای 
حسب مورد از مسلح شده با الیاف شیشه، بهاي تهیه مصالح، ساخت و نصب هر نوع زیرسازي به منظور نصب صفحات مشبک . 20-2

 .شود مربوط محاسبه و پرداخت می هاي ردیف
بابت  در بهاي ردیف منظور گردیده و از این 232001هاي فلزي صفحات مشبک موضوع ردیف  . هزینه تهیه مصالح و نصب بست20-3

 گیرد. پرداختی صورت نمی اضافه
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 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٠٠٠,١,٣٨۵  
، به صورت رول و با P.V.Cپوش  تهیه و نصب کف

 متر.  میلی ٢تا  ١٫۵ضخامت 
٢٣٠١١٠ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۵١۴

متر  به ازای افزایش هر میلی ٢٣٠١١٠بها به ردیف  اضافه
متر  میلی ۶متر تا  میلی ٢مازاد بر  P.V.Cپوش  ضخامت کف

 شود).  متر به تناسب محاسبه می (کسر میلی

٢٣٠١١١ 

 مترمربع ١,٨۴٨,٠٠٠  
، به صورت تایل به ابعاد P.V.Cپوش  تهیه و نصب کف

 متر.  میلی ٢تا  ١٫۵مختلف و با ضخامت 
٢٣٠١١٢ 

  
 مترمربع ٣٨٨,٠٠٠

متر  به ازای افزایش هر میلی ٢٣٠١١٢بها به ردیف  اضافه
متر  میلی ۶متر تا  میلی ٢مازاد بر  P.V.Cپوش  ضخامت کف

 شود).  متر به تناسب محاسبه می (کسر میلی

٢٣٠١١٣ 

 مترمربع ١,٩٣٣,٠٠٠  
ضدباکتری، به صورت رول  P.V.Cپوش  تهیه و نصب کف

 متر.  میلی ٢تا  ١٫۵و با ضخامت 
٢٣٠١١۴ 

  
 مترمربع ۵۴٩,٠٠٠

متر  به ازای افزایش هر میلی ٢٣٠١١۴بها به ردیف  اضافه
متر  میلی ٢ضد باکتری مازاد بر  P.V.Cپوش  ضخامت کف

 شود).  متر به تناسب محاسبه می متر (کسر میلی میلی ۶تا 

٢٣٠١١۵ 

 مترمربع ٢,١٢٢,٠٠٠  
ضد جریان الکتریسیته  P.V.Cپوش  تهیه و نصب کف

 متر.  میلی ٢تا  ١٫۵ساکن، به صورت رول و با ضخامت 
٢٣٠١١۶ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٢,٢۶۴

ضد جریان الکتریسیته  P.V.Cپوش  تهیه و نصب کف
تا  ١٫۵ساکن، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت 

 متر.  میلی ٢

٢٣٠١١٧ 

  
 مترمربع ۵٧٣,٠٠٠,٨

از نوع رسانای جریان  P.V.Cپوش  تهیه و نصب کف
متر  میلی ٢تا  ١٫۵الکتریسیته، به صورت رول و با ضخامت 

 بندی با استفاده از نوارهای مسی.  به انضمام شبکه

٢٣٠١١٨ 

  

 مترمربع ٠٠٠,٨,٩٧۵

از نوع رسانای جریان  P.V.Cپوش  تهیه و نصب کف
الکتریسیته، به صورت تایل به ابعاد مختلف و با ضخامت 

بندی با استفاده از نوارهای  متر به انضمام شبکه میلی ٢تا  ١٫۵
 مسی. 

٢٣٠١١٩ 

 مترمربع ١,٧۶٩,٠٠٠  
، به صورت رول با طرح P.V.Cپوش  تهیه و نصب کف

 متر.  میلی ٢تا  ١٫۵پولکی و با ضخامت 
٢٣٠١٢٠ 

  
 مترمربع ٢۴٧,٠٠٠

متر  به ازای افزایش هر میلی ٢٣٠١٢٠بها به ردیف  اضافه
متر  میلی ۶متر تا  میلی ٢مازاد بر  P.V.Cپوش  ضخامت کف

 شود).  متر به تناسب محاسبه می (کسر میلی

٢٣٠١٢١ 

 مترمربع ١,٩٠٠,٠٠٠  
، به صورت تایل به ابعاد P.V.Cپوش  تهیه و نصب کف

 متر.  میلی ٢تا  ١٫۵مختلف با طرح پولکی و با ضخامت 
٢٣٠١٢٢ 
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 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمربع ۵۵,۴٠٠

متر  به ازای افزایش هر میلی ٢٣٠١٢٢بها به ردیف  اضافه
متر  میلی ۶متر تا  میلی ٢مازاد بر  P.V.Cپوش  ضخامت کف

 شود).  متر به تناسب محاسبه می (کسر میلی

٢٣٠١٢٣ 

 مترمربع ٠٠٠,۵۶۶,٢  
دار به  زیرفوم P.V.Cپوش ورزشی از نوع  تهیه و نصب کف

 صورت رول.  متر به  میلی ۵تا  ۴ضخامت 
٢٣٠١٣٠ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٧٩۴  
دار به  زیرفوم P.V.Cپوش ورزشی از نوع  تهیه و نصب کف
 صورت رول.  متر به  میلی ۶تا  ۵ضخامت بیش از 

٢٣٠١٣١ 

 مترمربع ٣,٢۵١,٠٠٠  
دار به  زیرفوم P.V.Cپوش ورزشی از نوع  تهیه و نصب کف
 صورت رول.  متر به  میلی ٧تا  ۶ضخامت بیش از 

٢٣٠١٣٢ 

 مترمربع ١,٢٢٩,٠٠٠  
دار، به صورت رول و  پوش الستیکی آج تهیه و نصب کف
 متر.  میلی ١٫۵با ضخامت اسمی 

٢٣٠٢٣٠ 

 مترمربع ۴٠١,٠٠٠,١  
دار، به صورت رول و  پوش الستیکی آج تهیه و نصب کف
 متر.  میلی ٢٫۵با ضخامت اسمی 

٢٣٠٢٣١ 

 مترمربع ۴٧٠,٠٠٠,١  
دار، به صورت رول و  پوش الستیکی آج تهیه و نصب کف
 متر.  میلی ٣با ضخامت اسمی 

٢٣٠٢٣٢ 

 مترمربع ٢,٠١٩,٠٠٠  
دار ، به صورت رول و  پوش الستیکی آج تهیه و نصب کف

 متر.  میلی ۴ضخامت اسمی 
٢٣٠٢٣٣ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٢۴۶  
پوش الستیکی گرانولی به صورت تایل به  تهیه و نصب کف

 متر.  میلی ٢٠ابعاد مختلف و ضخامت تا 
٢٣٠٢۴٠ 

  
 مترمربع ٢۵٣,٠٠٠

متر  میلی ١٠به ازای افزایش هر  ٢٣٠٢۴٠بها به ردیف  اضافه
متر(کسر  میلی ۵٠متر تا  میلی ٢٠پوش مازاد بر  ضخامت کف

 شود).  متر به تناسب محاسبه می میلی ١٠

٢٣٠٢۴١ 

 مترمربع ۵۴٠,٠٠٠,١  
دار به صورت  پوش الستیکی گرانولی پایه تهیه و نصب کف

 متر.  میلی ۴٠تایل به ابعاد مختلف و ضخامت تا 
٢٣٠٢۴٢ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٧٢

متر  میلی ١٠به ازای افزایش هر  ٢٣٠٢۴٢بها به ردیف  اضافه
متر (کسر  میلی ۶۵متر تا  میلی ۴٠پوش مازاد بر  ضخامت کف

 شود).  متر به تناسب محاسبه می میلی ١٠

٢٣٠٢۴٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٢٣۴,۴  
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع 

 ).    Monofilamentای منوفیالمنت ( رشته تک
٢٣٠٢۵٠ 

 مترمربع ۴,۶١٢,٠٠٠  
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال از نوع 

 ).   Fibrillateای فیبریلیت ( رشته چند
٢٣٠٢۵١ 

 مترمربع ۴٢٩,٠٠٠,٣  
پوش الستیکی گرانولی درجاریز به انضمام  تهیه و اجرای کف

 متر به هر رنگ.  میلی ١٠قشر آستر، با ضخامت 
٢٣٠٣٣٠ 

 
 

 

٢٠٠  
 

 



 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمربع ٠٠٠,٢,٩٩۵

متر  میلی ١٠به ازای افزایش هر  ٢٣٠٣٣٠بها به ردیف  اضافه
متر(کسر  میلی ٣٠متر تا  میلی ١٠پوش مازاد بر  ضخامت کف

 شود).  متر به تناسب محاسبه می میلی ١٠

٢٣٠٣٣١ 

  

 مترمربع ٠٠٠,۶٣۵,٩

به   الیه دو و میدانی پوش الیه تهیه مصالح و اجرای کف
گیر،  قشر آستر، الیه ضربهشامل   متر میلی ١۶تا  ١٢ضخامت 

کننده مربوط همراه با  یورتان و سخت الیه نهایی رزین پلی
 . EPDMهای الستیکی  گرانول

٢٣٠٣۴٠ 

  

 مترمربع ۶٨٠,٠٠٠,١١

به   پوش کامل دو و میدانی تهیه مصالح و اجرای کف
شامل قشر آستر، الیه گرانول   میلی متر ١۶تا  ١٢ضخامت 
کننده  یورتان و سخت ، الیه نهایی رزین پلیSBRالستیکی 

 . EPDMهای الستیکی  مربوط همراه با گرانول

٢٣٠٣۴١ 

  
 مترمربع ۶٢٢,٠٠٠,٢

پوش اپوکسی با بنیان رزین  تهیه مصالح و اجرای کف
کننده مربوط شامل قشر آستر، الیه میانی و  اپوکسی و سخت

 متر.  میلی ٢الیه رویه به ضخامت تا 

٢٣٠٣۵٠ 

 مترمربع ١,١٣٩,٠٠٠  
متر افزایش  به ازای هر میلی ٢٣٠٣۵٠بها به ردیف  اضافه

 متر.    میلی  ۵متر تا  میلی ٢ضخامت مازاد بر 
٢٣٠٣۵١ 

 مترمربع ١٠١,٠٠٠  
پوش از نوع  در صورتی که کف ٢٣٠٣۵٠بها به ردیف  اضافه
 باکتریال باشد.  آنتی

٢٣٠٣۵٢ 

 مترمربع ٠٠٠,۵٧۶  
پوش از نوع  در صورتی که کف ٢٣٠٣۵٠بها به ردیف  اضافه

 هادی جریان الکتریسیته باشد. 
٢٣٠٣۵٣ 

  
 مترمربع ١٠١,٠٠٠

در صورتی که الیه رویه از نوع  ٢٣٠٣۵٠بها به ردیف  اضافه
کننده  یورتان و سخت یورتان با بنیان رزین پلی پوش پلی کف

 مربوط اجرا گردد. 

٢٣٠٣۵۴ 

 مترمربع ١۴,۴٠٠  
های  درصورت استفاده از دانه ٢٣٠٣۵٠بها به ردیف  اضافه

 سیلیس. 
٢٣٠٣۵۵ 

  
 مترمربع ٣,١٧٠,٠٠٠

پوش پلی یورتان با بنیان رزین  تهیه مصالح و اجرای کف
کننده مربوط شامل قشر آستر، الیه میانی  یورتان و سخت پلی

 متر.  میلی ٢و الیه رویه به ضخامت تا 

٢٣٠٣۶٠ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٢۵۶  
متر افزایش  به ازای هر میلی ٢٣٠٣۶٠بها به ردیف  اضافه

 متر.  میلی ۵میلیمتر تا  ٢ضخامت مازاد بر 
٢٣٠٣۶١ 

 مترمربع ٠٠٠,٣۶۵  
در صورتی که کفپوش از نوع  ٢٣٠٣۶٠بها به ردیف  اضافه
 باکتریال باشد.  آنتی

٢٣٠٣۶٢ 

 مترطول ۵٠٠,١٢٣  
تهیه و نصب لبه پوشش پالستیکی بدون روکش از نوع 

 به هر شکل.  P.V.Cپروفیل 
٢٣٠۴٠٢ 

 
 

 

٢٠١  
 

 



 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترطول ١٢٩,٠٠٠  
تهیه و نصب نبشی پالستیکی بدون روکش، از نوع پروفیل 

P.V.C . 
٢٣٠۴٠٣ 

 مترطول ٧٣٠,۴  
درصورت  ٢٣٠۴٠٣و  ٢٣٠۴٠٢های  بها به ردیف اضافه

 دار بودن.  روکش
٢٣٠۴١٠ 

 مترطول ٢۴۴,۵٠٠  
تا  ٧دار به ارتفاع  فشرده روکش P.V.Cتهیه و نصب قرنیز 

 متر.  میلی ٨تا  ۴متر و ضخامت  سانتی ٩
٢٣٠۴٢٠ 

 مترطول ٠٠٠,٢٧۵  
دار به ارتفاع بیش  فشرده روکش P.V.Cتهیه و نصب قرنیز 

 متر.    میلی ٨تا  ۴متر و ضخامت  سانتی  ١٢تا  ٩از 
٢٣٠۴٢١ 

 کیلوگرم ۵٠٠,۴۴١  
برای  P.V.Cناودانی از جنس   تهیه، ساخت و نصب لوله

 متر.    میلی ١٢۵مصرف روکار  به قطر تا 
٢٣٠۴٣٠ 

 ٢٣٠۵٠١ متر.  میلی ٢به ضخامت  P.V.Cدار  های موج تهیه ورق مترمربع ۵٠٠,٧٩٧  

 مترمربع ۵٠٠,۵٣  
 ٣استایرن به ضخامت اسمی  های تخت پلی تهیه ورق

 متر.  میلی
٢٣٠۵٠٢ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٣۴۴  
های تخت شفاف و رنگی آکریلیک به ضخامت  تهیه ورق

 متر.  میلی ٣اسمی 
٢٣٠۵٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٢,٢۴۵  
کربنات به  دار شفاف و رنگی پلی های موج تهیه ورق

 متر.  میلی ٢ضخامت اسمی 
٢٣٠۵٠۴ 

 مترمربع ۶٣٠,٠٠٠,٣  
کربنات به ضخامت  های تخت شفاف و رنگی پلی تهیه ورق

 متر.  میلی ٢اسمی 
٢٣٠۵٠۵ 

 مترمربع ٠٠٠,۵٣۵,١  
 ٢به ضخامت اسمی  U.P.V.Cدار  های موج تهیه ورق

 متر.  میلی
٢٣٠۵٠۶ 

 مترمربع ٠٠٠,٢۴۵  
، ٢٣٠۵٠١های  دار پلیمری ردیف های موج نصب ورق

 با تمام وسایل نصب.  ٢٣٠۵٠۶و  ٢٣٠۵٠۴
٢٣٠۵١٠ 

 مترمربع ۵٠٠,۴٠١  
، ٢٣٠۵٠٢های  های تخت پلیمری ردیف نصب ورق

 با تمام وسایل نصب.  ٢٣٠۵٠۵و  ٢٣٠۵٠٣
٢٣٠۵١١ 

 ٢٣٠۵٢٠ کربنات.  های چند جداره شفاف و رنگی پلی تهیه ورق کیلوگرم ١,١۵٨,٠٠٠  

 مترمربع ۴۵٧,٠٠٠  
کربنات  های چند جداره شفاف و رنگی پلی نصب ورق

 باتمام وسایل نصب.  ٢٣٠۵٢٠ردیف 
٢٣٠۵٢١ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٢٧  
پروپیلن بدون  های اکسترود شده پلی تهیه و نصب ورق

 گرم بر مترمربع.  ٣٠٠مقاومت در برابر نور خورشید، به وزن 
٢٣٠۵٣٠ 

  
 مترمربع ۵٧,٩٠٠

گرم  ١٠٠به ازای افزایش هر  ٢٣٠۵٣٠بها به ردیف  اضافه
گرم در هر  ٣٠٠پروپیلن مازاد بر  اکسترود شده پلی  وزن ورق

 شود).  گرم به تناسب محاسبه می ١٠٠مترمربع (کسر

٢٣٠۵٣١ 

 
 

 

٢٠٢  
 

 



 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترطول ١,٣۶٩,٠٠٠  
تهیه و نصب پایه فایبرگالس برای نورگیرهای حبابی به 

 مترمربع.  ١٫۶مساحت تا 
٢٣٠۵۴٠ 

 مترطول ۵٧٣,٠٠٠,١  
فایبرگالس برای نورگیرهای حبابی به   تهیه و نصب پایه

 مترمربع.  ١٫۶مساحت بیش از 
٢٣٠۵۴١ 

 عدد ٣,٨٨٠,٠٠٠  
کریلیک به هر رنگ با ضخامت  تهیه و نصب حباب نورگیر آ

 مترمربع.     ٠٫۵متر و به مساحت تا  میلی ٣اسمی 
٢٣٠۵۴٢ 

 عدد ٠٠٠,۵۴۵,٨  
کریلیک به هر رنگ با ضخامت  تهیه و نصب حباب نورگیر آ

 مترمربع.    ١٫٣تا  ٠٫۵متر و به مساحت بیش  از  میلی ٣اسمی 
٢٣٠۵۴٣ 

 عدد ١١,٩٩٨,٠٠٠  
کریلیک به هر رنگ با ضخامت  تهیه و نصب حباب نورگیر آ

 مترمربع.    ٣تا  ١٫٣متر و به مساحت بیش  از  میلی ٣اسمی 
٢٣٠۵۴۴ 

  
 مترمربع ٨٧٣,٠٠٠

 P.V.Cدوجداره   تهیه و نصب سقف کاذب از نوع تایل
مترمربع به صورت  دسی ۴٠تا   ٣٠دار به مساحت  روکش

 مشبک با نصب خشک.   

٢٣٠۶١٠ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٠۴۵  
 P.V.Cدوجداره   تهیه و نصب سقف کاذب از نوع پانل

 بدون روکش. 
٢٣٠۶١۵ 

 مترمربع ۵٠٠,٩٧٧  
بدون  P.V.Cتهیه و نصب دیوارپوش از نوع پانل دوجداره 

 روکش. 
٢٣٠۶٢٠ 

 مترمربع ۵٠٠,٢٩٠  
درصورت  ٢٣٠۶٢٠و  ٢٣٠۶١۵های  بها به ردیف اضافه

 های دوجداره.  دار بودن پانل روکش
٢٣٠۶٢۵ 

 مترمربع ١,٧۵٨,٠٠٠  
  ، برای پوشش سایبان U.P.V.Cهای  تهیه و نصب پانل

 و مانند  آن.     ، سوله پارکینگ
٢٣٠۶٣٠ 

  
 مترمربع ٣٠٠,۴۵

تهیه و نصب نایلون با استفاده از مواد بازیافتی، (فیلم 
گرم بر مترمربع، برای کارهایی  ١۵٠اتیلن) به وزن حدود  پلی

 که نایلون الزاماً در کار باقی بماند. 

٢٣٠٧٠١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۴۵

اتیلن) به وزن  تهیه و نصب نایلون شفاف، (فیلم پلی
گرم بر مترمربع برای کارهایی که نایلون الزاماً در  ١٠٠حدود

 کار باقی بماند. 

٢٣٠٧٠٢ 

  
 مترمربع ٢٩,٧٠٠

گرم  ١٠٠به ازای افزایش هر  ٢٣٠٧٠٢بها به ردیف  اضافه
گرم به  ١٠٠گرم (کسر  ٢٠٠وزن نایلون در هر مترمربع تا 

 شود).  تناسب محاسبه می

٢٣٠٧٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,١,١۶۴  
های پالستیک تقویت شده با فایبرگالس  تهیه و نصب ورق

 متر.  میلی ٠٫٩دار یا بدون موج، به ضخامت اسمی  موج
٢٣٠٨٠١ 

 
 

 

٢٠٣  
 

 



 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمربع ٧۵٩,٠٠٠

متر  به ازای افزایش هر میلی ٢٣٠٨٠١اضافه بها به ردیف 
متر  متر (کسر میلی میلی ٣متر تا  میلی ٠٫٩ضخامت مازاد بر 

 شود).  به تناسب محاسبه می

٢٣٠٨١٠ 

 مترطول ۵٠٠,٧٧٩  
 ١٩دار به عرض اسمی  بند حفره تهیه و نصب نوار آب

 . P.V.Cمتر، از جنس  سانتی
٢٣٠٩١٠ 

 مترطول ۵٠٠,٩٠٩  
 ٢۴دار به عرض اسمی  بند حفره تهیه و نصب نوار آب

 . P.V.Cمتر، از جنس  سانتی
٢٣٠٩١١ 

 مترطول ١,١١٧,٠٠٠  
 ٣٢دار به عرض اسمی  بند حفره تهیه و نصب نوار آب

 . P.V.Cمتر، از جنس  سانتی
٢٣٠٩١٢ 

 مترطول ۵٠٠,٨۵٧  
 ٢۴بند بدون حفره به عرض اسمی  تهیه و نصب نوار آب

 .   P.V.Cمتر، از جنس  سانتی
٢٣٠٩١٣ 

 مترطول ١,٠٠٣,٠٠٠  
 ٣٢بند بدون حفره به عرض اسمی  تهیه و نصب نوار آب

 .   P.V.Cمتر، از جنس  سانتی
٢٣٠٩١۴ 

 مترطول ١,٨۴٠,٠٠٠  
متر به  سانتی ٣بند بنتونیتی به عرض  تهیه و اجرای نوار آب

 طور کامل بر  حسب مترطول درز.   
٢٣٠٩٢٠ 

 مترطول ١,٨۴٠,٠٠٠  
متر  سانتی ٢بند هیدروفیلی به عرض  تهیه و نصب نوار آب

 به طور کامل بر حسب متر طول درز.   
٢٣٠٩٢۵ 

 دسیمتر مکعب ٢,٣۶٠,٠٠٠  
یورتان برای مصرف در  بند پلی تهیه و اجرای ماستیک آب

 درزها با پرداخت سطح به طور  کامل.   
٢٣٠٩٣٠ 

 دسیمتر مکعب ١,٠۴٧,٠٠٠  
بند سیلیکونی برای مصرف در  تهیه و اجرای ماستیک آب

 درزها با پرداخت سطح به طور کامل.   
٢٣٠٩٣١ 

 کیلوگرم ١,٢٢١,٠٠٠  
در   U.P.V.Cتهیه و جاگذاری غالف پالستیکی از جنس 

 بتن برای عبور لوله و سایر مصارف.   
٢٣١٠٠١ 

 کیلوگرم ٨٩۵,۵٠٠  
کاری و جاگذاری لوله پالستیکی از جنس  تهیه، سوراخ

U.P.V.C    .برای زهکشی 
٢٣١٠٠٢ 

 ٢٣١٠٠٣ پروپیلن.  تهیه و نصب پله فوالدی با روکش پلی عدد ٠٠٠,٨٠۴  

 مترطول ٣٩۵,۵٠٠  
به  U.P.V.Cتهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس 

 متر.  میلی ١٢۵تا  ١٠٠قطر خارجی 
٢٣١٠٠۴ 

 مترطول ۵٠٠,٧١١  
به  U.P.V.Cتهیه و اجرای لوله زهکش شیاردار از جنس 

 متر.  میلی ٢٠٠تا  ١۶٠قطر خارجی 
٢٣١٠٠۵ 

 کیلوگرم ١,١۶٢,٠٠٠  
در بتن   اتیلن تهیه و جاگذاری غالف پالستیکی از جنس پلی

 برای عبور لوله و سایر مصارف.   
٢٣١٠٠۶ 

 
 

 

٢٠۴  
 

 



 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 کیلوگرم ۵٠٠,٨٢٩  
کاری و جاگذاری لوله پالستیکی از جنس   تهیه، سوراخ

 اتیلن برای زهکشی.    پلی
٢٣١٠٠٧ 

 کیلوگرم ٢۵٨,٠٠٠  
) از جنس پالستیک برای تامین Spacerنگهدار( تهیه فاصله

 پوشش بتن. 
٢٣١٠١٠ 

 کیلوگرم ٠٠٠,۴١۵,١  
به همراه نوار  U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب در یا پنجره 

 بند و ورق تقویتی گالوانیزه.  الستیک آب
٢٣١١١٠ 

  

 مترمربع ٣٧٠,٠٠٠

سویه  استر تک تهیه و اجرای ژئوگرید از جنس پلی
ساله  ١٢٠ (LTDS)کننده خاک دارای مقاومت نهایی  مسلح

) ٩ تر از و کوچک ۴تر از  بزرگ pH در محیط خاکی (با
 . ٢٠ kN/m میزان به

٢٣١٢٠١ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٢٨٣

استر دوسویه دارای  تهیه و اجرای ژئوگرید از جنس پلی
ساله در محیط خاکی  ١٢٠ (LTDS)مقاومت نهایی 

 . kN/m ۵) به میزان ٩ تر از و کوچک ۴تر از  بزرگ pH (با

٢٣١٢٠٢ 

  
 مترمربع ۴٢,٨٠٠

به ازای  ٢٣١٢٠٢و  ٢٣١٢٠١های  بها به ردیف اضافه
 (LTDS)افزایش در مقاومت کششی نهایی  kN/m ۵ هر

 ساله.  ١٢٠

٢٣١٢٠٣ 

  
 مترمربع 

درصورتی که  ٢٣١٢٠٢و  ٢٣١٢٠١های  بها به ردیف اضافه
یا محیط  ٩تر از  بزرگ pH ژئوگرید در محیط قلیایی با

 استفاده شود.    ۴تر از  کوچک pHاسیدی با  

٢٣١٢٠۴ 

  
 مترمربع 

برای  Wrap-aroundبها نصب ژئوگرید در نماهای  اضافه
 شود.  متراژی که در نما دیده می

٢٣١٢٠۵ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۵٧۶

اتیلن  تهیه و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی
) به ضخامت High Density Poly Ethyleneسنگین (
 متر.  یک میلی

٢٣١٢٢٠ 

  
 مترمربع ٠٠٠,٧٨۶

اتیلن  تهیه و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی
 Linear Low Density Poly Ethyleneسبک خطی (

 متر.  ) به ضخامت یک میلی

٢٣١٢٢١ 

  
 مترمربع ١,٨٧٧,٠٠٠

تهیه و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پلی اتیلن 
) به Very Low Density Polyethyleneخیلی سبک (

 متر.  یک میلی  ضخامت

٢٣١٢٢٢ 

  
 مترمربع ١,١۶٣,٠٠٠

تهیه و اجرای ژئوممبرین(زمین غشاء) از جنس پلی وینیل 
 ١٫۵) به ضخامت Poly Vinyl Chlorideکلراید (

 متر.  میلی

٢٣١٢٢٣ 

 
 

 

٢٠۵  
 

 



 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ۵٠٠,٣۴٩  
تهیه و اجرای ژئواسپیسر از جنس پلی اتیلن سنگین به وزن 

 گرم بر مترمربع.  ۶٠٠
٢٣١٢٢۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۴٢  
 ٢٠٠اتیلن سنگین به وزن  تهیه و اجرای ژئونت از جنس پلی

 گرم در هر مترمربع.   
٢٣١٢٣٠ 

  
 مترمربع ۴٣٨,٠٠٠

استر یا  تهیه و اجرای ژئوتکستایل بافته از جنس پلی
کیلو  ١٠٠پروپیلن (زمین پارچه) با مقاومت کششی  پلی

 . ٪١٢نیوتن بر مترطول و کرنش حداکثر 

٢٣١٢۴٠ 

  
 مترمربع ۶٢,٠٠٠

کیلونیوتن  ۵٠به ازای هر  ٢٣١٢۴٠بها به ردیف  اضافه
کیلونیوتن به تناسب  ۵٠افزایش در مقاومت کششی ( کسر

 شود).  محاسبه می

٢٣١٢۴١ 

 مترمربع ٩٣,٨٠٠  
استر به  تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته سوزنی از جنس پلی

 گرم در هر مترمربع.    ٢٠٠وزن 
٢٣١٢۴۵ 

 مترمربع ١۵۴,۵٠٠  
تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته سوزنی از جنس 

 گرم در هر مترمربع.    ٢٠٠پروپیلن به وزن  پلی
٢٣١٢۴۶ 

 مترمربع ٢۵٨,٠٠٠  
تهیه و اجرای ژئوتکستایل نبافته ترموباند از جنس 

 گرم در هر مترمربع.    ۶٠٠پروپیلن  به وزن  پلی
٢٣١٢۴٧ 

 مترمربع ۴٠٠,٧١  
کاری ژئوتکستایل نبافته  به سایر محصوالت ژئوسنتتیک  الیه

 کاری.    به ازای هر مترمربع الیه
٢٣١٢۴٨ 

  
 مترمربع ٠٠٠,١٩۵

ها و  های تهیه و اجرای ژئوممبرین بها به ردیف اضافه
های با شیب بیش از  ها در صورتی که در دیواره ژئوکامپوزیت

 درجه نسبت به افق نصب شوند. ۶٠

٢٣١٢۵٠ 

  
 مترطول ١٨٩,٠٠٠

تهیه و اجرای ژئوکامپوزیت زهکش متشکل از دوالیه 
متر  سانتی ٢٠ژئوتکستایل و یک شبکه ژئونت به عرض 

 جهت زهکشی سطوح عمودی. 

٢٣١٢۶٠ 

  
 مترطول ٧٧,١٠٠

متر افزایش  سانتی ١٠به ازای هر  ٢٣١٢۶٠بها به ردیف  اضافه
 ۴٠متر تا  سانتی ٢٠عرض ژئوکامپوزیت زهکش مازاد بر 

 شود).  متر به تناسب محاسبه می سانتی ١٠سانتیمتر (کسر 

٢٣١٢۶١ 

  
 مترمربع ١,٠٢٩,٠٠٠

شده  بند رسی سوزنی تهیه مصالح و اجرای ژئوسنتتیک آب
)Geosynthetic Clay Liner Needle Punching با (

 کیلوگرم بر مترمربع.    ۵وزن نهایی

٢٣١٢٧٠ 

 مترمربع ١٠٧,٠٠٠  
 ١٫۵اتیلن وینیل استات به ضخامت   تهیه و اجرای فوم

 کیلوگرم بر مترمکعب.  ٩۵متر و وزن مخصوص  میلی
٢٣١٣١٠ 

 
 

 

٢٠۶  
 

 



 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 کیلوگرم ۵٣۵,۵٠٠

به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن  ٢٣١٣١٠بها به ردیف  اضافه
استات در هر مترمکعب (کسر کیلوگرم به  وینیل فوم اتیلن

 تناسب محاسبه می شود). 

٢٣١٣١١ 

 متر مربع ۵١,٣٠٠  
متر و وزن  اتیلن به ضخامت یک میلی تهیه و اجرای فوم پلی

 کیلوگرم در مترمکعب.  ٢۵مخصوص 
٢٣١٣١۵ 

  
 کیلوگرم ٨۵٩,٠٠٠

به ازای افزایش هر کیلوگرم وزن  ٢٣١٣١۵بها به ردیف  اضافه
اتیلن در هر مترمکعب (کسر کیلوگرم به تناسب  فوم پلی

 شود).  محاسبه می

٢٣١٣١۶ 

  

 مترمربع 

استایرن با  ساخته از جنس پلی تهیه و نصب نمای پیش
 ۵تا  ٣پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت  پوشش 

متر، با هر رنگ و سطح  میلی ۵۵متر و ضخامت کل تا  میلی
 صاف.   

٢٣١۴٠١ 

  

 مترطول 

ساخته از جنس  تهیه و نصب ابزارهای تزیینی پیش
استایرن با پوشش سیمان پلیمری و  سیلیس به ضخامت  پلی

متر به  میلی ۵۵متر و ضخامت کل تا  میلی ۵تا  ٣پوشش 
 متر، با هر رنگ و سطح صاف.    میلی  ٢٠٠عرض تا 

٢٣١۴٠٢ 

  
 مترطول 

متر افزایش  میلی ١٠٠ازای هر  به ٢٣١۴٠٢بها به ردیف  اضافه
 متر.  میلی ٢٠٠عرض ابزار مازاد بر 

٢٣١۴٠٣ 

  

 مترطول 

دیوار   ساخته گوشه سقف، تهیه و نصب ابزارهای تزیینی پیش
استایرن اکسترود  ها و قرنیزها از جنس پلی و چهارچوب

متر،  میلی ١٧۵عرض تا   متر به میلی ١۵تا  ٨شده با ضخامت 
 با هر رنگ و سطح صاف. 

٢٣١۵٠١ 

  
 مترطول 

عرض بیش از   برای ابزار به ٢٣١۵٠١بها به ردیف  اضافه
 متر.    میلی  ٣۵٠تا  متر  میلی ١٧۵

٢٣١۵٠٢ 

  
 کیلوگرم ٣٧۵,۵٠٠

پالستیک توپر و توخالی به ابعاد و  های چوب تهیه کامپوزیت
ها، دیوارها و  های مختلف برای پوشش کف ضخامت

 ها.  سقف

٢٣١۶١٠ 

 مترمربع ۵٠٠,٧١٩  
با تمام  ٢٣١۶١٠پالستیک ردیف  های چوب نصب کامپوزیت
 وسایل نصب. 

٢٣١۶١١ 

 عدد ٧,٧٣٧,٠٠٠  
رو از جنس کوپلیمر با کالف مربوط  تهیه و نصب دریچه آدم

 متر.  سانتی ۶٠به قطر حدود 
٢٣١٧٠١ 

 عدد ٠٠٠,٠٣۶,١۶  
رو از جنس کوپلیمر با کالف مربوط  تهیه و نصب دریچه آدم

 متر.  سانتی ٨٠به قطر حدود 
٢٣١٧٠٢ 

 
 

 

٢٠٧  
 

 



 و پلیمری  پالستیکی  کارهای سوم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 عدد ٧٠٠,٠٠٠  
وقتی دریچه از نوع  ٢٣١٧٠٢و  ٢٣١٧٠١بها به ردیف  اضافه

 دار باشد.  سوپاپ
٢٣١٧٠٣ 

 عدد ١,٣۶٩,٠٠٠  
تهیه و نصب دریچه انشعاب از جنس کوپلیمر با کالف 

 متر.  سانتی ٢٣مربوط به قطر حدود 
٢٣١٧٠۴ 

 عدد ٩,٢۶٧,٠٠٠  
گیر از جنس کوپلیمر با کالف مربوط  تهیه و نصب دریچه آب

 مترمربع.  ٠٫۵۵تا  ٠٫۴۵به مساحت 
٢٣١٧٠۶ 

 عدد ٠٠٠,٨,٢۵۴  
رو از جنس کامپوزیت با کالف  تهیه و نصب دریچه آدم

 مترمربع.  ٠٫٣۶تا  ٠٫٢٨مربوط به مساحت 
٢٣١٧٠٧ 

 عدد ٠٠٠,١١,٠٨۶  
رو از جنس کامپوزیت با کالف  تهیه و نصب دریچه آدم
 مترمربع.  ٠٫۶۴تا  ٠٫٣۶مربوط به مساحت بیش از 

٢٣١٧٠٨ 

 عدد ٠۵٨,٠٠٠,۴  
تهیه و نصب گلدانی چاه فاضالب به همراه در از جنس 

 متر.    سانتی ٧٠تا  ۵٠پلیمر  به قطر 
٢٣١٧٢٠ 

 ٢٣١٨١٠ نصب کاغذ دیواری با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل.    مترمربع ۵٠٠,١٨٧  

 ٢٣١٨٢٠ نصب موکت با کلیه لوازم و تجهیزات به طور کامل.    مترمربع ۵٠٠,٢١٠  

 ٢٣١٩٠١ . (GRP)شده با الیاف شیشه  های پالستیکی تقویت تهیه پانل کیلوگرم ٠٠٠,١,٠٧۵  

  
 مترمربع ۵٠٠,٨١٨

شده با الیاف  های پالستیکی تقویت  نصب و سوار کردن پانل
ساخته  ) به منظور احداث مخازن مکعبی پیش GRPشیشه(

 فوالد ضدزنگ.   مدوالر روی نشیمن

٢٣١٩٠٢ 

  

 مترمربع ۶,۵١٧,٠٠٠

 Mouldedگیری شده ( تهیه و نصب صفحات مشبک قالب
Grating و مسلح با الیاف شیشه به ابعاد اسمی چشمه (

متر با تمام وسایل و  میلی ٢۵متر و ضخامت  میلی ٣٨*٣٨
 اتصاالت مربوط. 

٢٣٢٠٠١ 

  

 مترمربع ۴۴٢,٠٠٠,١

متر  میلی ۵به ازای افزایش هر  ٢٣٢٠٠١بها به ردیف  اضافه
شده با الیاف شیشه مازاد بر  ضخامت صفحات مشبک مسلح

متر به تناسب  میلی ۵متر (کسر  میلی ۴٠متر تا  میلی ٢۵
 شود).  محاسبه می

٢٣٢٠٠٢ 

 مترمربع ۵٠٢,٠٠٠,٣  
در صورتی که صفحات مشبک،  ٢٣٢٠٠١بها به ردیف  اضافه

 شده با الیاف شیشه باشند.  دارای صفحه پوششی مسلح
٢٣٢٠٠٣ 

 
 

 

٢٠٨  
 

 



 و نصب آن شهی. ش وچهارم  بیست  فصل
 ١۴٠١ابنیه سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  

 
 

 

٢٠٩  
 

 

 و نصب آن شهی. ش وچهارم  بیست  فصل

 عمومی الزامات

 .شود اي است که نصب می شهیفصل، سطح ش نیا يها فیرد  يریگ اندازه ي. مبنا1
هر نوع  یطور کل دار بودن و به پوشش ،يکار هیجداره بودن، ال سه ایضخامت، رنگ، دو  ،مورد استفاده مانند نوع يها شهی. مشخصات کامل ش2

در  دیداشته باشد، با یآگاه آننسبت به  متیق شنهادیبراي ارائه پ مانکاریمؤثر بوده و الزم است پ ییاجرا اتیعمل نهیکه از نظر هز یاطالعات
 درج شود. یمشخصات فن

ها و  مجدد آن  زهوارها و بستن  بازکردن آالت، قکاري براي نصب یرا سوراخ ، کردن قواره ، يریگ اندازه  نهی، هز فصل  نیا  يها فیرد  . در تمام3
 .  است  کار، منظور شده  کامل  ياجرا  يبرا  الزم  اتیعمل ریسا
 .گردد یم منظور 240711تا  240709 يها فیحسب مورد، از رد شه،ینصب ش يبطانه برا یا یکینوار پالست کون،یلیچسب س هیته . بهاي4
هر   است که مساحت يا شهیقطعات ش  شامل ، اي توخالی هاي مربوط به کاشی و آجر شیشه به استثناي ردیف فصل  نیا  يها فیرد  ي. بها5
 باشد. متر یلیم 100بعد سطح آن حداقل  نیتر بوده و کوچک شتریب ای  مربع متر 05/0 از آنها   کی

هاي ایمنی آبدیده  ، و براي رنگی بودن شیشهدرصد 50 هاي ساده یا مشجر مورد استفاده در این فصل رنگی باشد، در صورتی که شیشه. 6
 شود. اضافه می ي مربوطها به بهاي ردیف درصد، حسب مورد 30حرارتی، 

اي و مانند آن، حسب  اي، دیوارهاي پرده هاي شیشه هاي مورد استفاده در نرده شوند، شیشه هایی که داخل قاب یا بدون قاب نصب می شیشه. 7
 شود. مین فصل منظور میهاي ه مورد از ردیف

 نیدر ا ها شهیش بهاياست.  میها مستق آن يکار از نوع فلوت و مسطح بوده و برش ،42و بازتابنده یحرارت دهیآبد یمنیساده، ا يها شهی. ش8
 .ستین یخم و برش منحن يها شهیفصل شامل ش

 دار تهیه شود. دستورالعمل اقالم ستاره هاي سربی، باید براساس هاي ضد اشعه مانند شیشه هاي مربوط به شیشه ردیف. 9
 درج شده است: ریفصل در جدول ز نیا يها شماره و شرح مختصر گروه از،یمورد ن يها فیبه رد یبه منظور سهولت دسترس. 10
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 و نصب آن شهی. ش وچهارم  بیست  فصل
 ١۴٠١ابنیه سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
 1ه الزامات گرو

 شهیش«با عنوان  10673-2به شماره  رانیا یحداقل الزامات استاندارد مل دی، با240108تا  240102 يها فیموضوع رد يها شهی. ش1-1
 .دینما نیرا تأم» فلوت شهی: ش2قسمت  میال -سودا -یکاتیلیس شهیش هیمحصوالت اول -یساختمان

 2ه الزامات گرو
 شهیش«با عنوان  10673-5به شماره  رانیا یحداقل الزامات استاندارد مل دی، با240205 تا 240201 يها فیمشجر موضوع رد يها شهیش. 2-1

 .دینما نیرا تأم» مشجر شهی: ش5قسمت  میال -سودا -یکاتیلیس شهیش هیمحصوالت اول -یساختمان
 -یساختمان شهیش«با عنوان  10673-6به شماره  رانیا یحداقل الزامات استاندارد مل دی، با240211  فیموضوع رد یمیمشجر س  شهیش .2-2

 .دینما نیرا تأم »یمیمشجر س شهی: ش6قسمت  میال -سودا -یکاتیلیس شهیش هیمحصوالت اول

 3ه الزامات گرو
با  2385به شماره  رانیا یحداقل الزامات استاندارد مل دیبا ،240308تا  240301 يها فیموضوع رد یحرارت دهیآبد یمنیا يها شهیش. 3-1

 .دینما نیرا تأم »یساختمان دهیآبد یمنیا -یساختمان يها شهیش«عنوان 
جداگانه  240605 فیاز رد شهیش يساز لبه نهیو هز بها این فهرست اتیآالت مطابق کل راقی هیته نهی، هز240315 فیرد در خصوص. 3-2

 .گردد یم منظورمحاسبه و 
 

 4ه الزامات گرو
به  گرید یمواد فرع ایآهن  دیکربن، اکس دیهستند که با اضافه کردن اکس ییها شهی، ش240402و  240401 يها فیموضوع رد يها شهیش. 4-1
به صورت  شه،یجام ش دیپس از تول تیخاص نیا کهی . در صورتشود یم جادیها ا انعکاس نور در آن تیخاص د،یمذاب، در مراحل تول شهیش

 .گردد یم منظور 240716 فیرد يبها ساده، اضافه شهیو نصب ش هیمربوط به ته فیگردد، عالوه بر رد جادیا شهیسطح ش يپوشش رو

 5ه الزامات گرو
 یکاش«با عنوان  14496به شماره  رانیا یحداقل الزامات استاندارد مل دی، با240505 تا 240501 يها فیموضوع رد يا شهیش یکاش. 5-1
 .دینما نیرا تأم »ها یژگیو -يا شهیش
 نییآ«با عنوان  3241به شماره  رانیا یحداقل الزامات استاندارد مل دی، با240507و  240506 يها فیموضوع رد یتوخال يا شهی. آجر ش5-2

 .دینما نیرا تأم »يا شهیآجر ش يوارهایکار د
متر در  سانتی 5/1تا  1، 240505متر و ردیف  سانتی 3تا  5/2 ،240502 و 240501 يها فیموضوع رد يا شهیش هاي ضخامت کاشی. 5-3

 .نظر گرفته شده است
لحاظ شده است و از  240507تا  240501 يها فیرد يو چسب در بها ینگهدار، بندکش مربوط به مالت، دوغاب، فاصله يها نهیهز. 5-4
 يریاندازگ ي. مبناگردد یم منظورمربوط  يها فیجداگانه از رد ،مورد استفاده يفوالد شبکه. ردیگ یصورت نم يا بابت پرداخت جداگانه نیا
 .باشد یم یتوخال يا شهیآجر ش ای یسطح خود کاش ها، فین ردیا
 

 6ه الزامات گرو
 .شود منظور می 240602یا  240601هاي  از ساده یا نواري، حسب مورد از ردیف . مات کردن سطح شیشه اعم6-1
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 و نصب آن شهی. ش وچهارم  بیست  فصل
 ١۴٠١ابنیه سال  فهرست بهای واحد پایه رشته

  
 .مات شده باشداز آن،  یقسمت ایاست که تمام  يا شهیکل سطح ش ،240602و  240601 هاي فیرد يریگ اندازه يمبنا. 6-2
 بر در نظر گرفته شده است. یگرد و پخ فارس تمام ایگرد  مین دار، هیکردن زاو اعم از پخ شهیش يساز لبه ي، برا240605 فیرد. 6-3

 7ه الزامات گرو
با  16372به شماره  رانیا یهستند که منطبق بر استاندارد مل ییها  شهی، ش240716و  240715 يها فیدار موضوع رد پوشش يها شهی. ش7-1

 .باشد یم» دار پوشش شهیش -یساختمان شهیش«عنوان 
 شود. بار منظور می جداره، براي یک سطح شیشه و فقط یک جداره یا سه هاي دو براي شیشه، 240716 و 240715 يها فی. رد7-2
پخت  یصنعت قیو به طر شهیطرف ش کی يبوده که بر رو یکی، از نوع لعاب سرام240720 فیدر رد استفاده شده. جنس لعاب 7-3
 .شود یم

همچنین لعاب  .شوند ینم الزامات عمومی این فصل 6ذکر شده در بند  يبها ، مشمول اضافه240720موضوع ردیف  دار لعاب يها شهیش .7-4
دار بودن لعاب روي شیشه، ردیف مربوط باید  روي شیشه در این ردیف، به صورت تک رنگ در نظر گرفته شده است و در صورت طرح

 دار تهیه شود.  رالعمل اقالم ستارهبراساس دستو
 -شهیش«با عنوان  8521-1به شماره  رانیا یحداقل الزامات استاندارد مل دی، با240726و  240725 يها فیموضوع رد اتیعمل. 7-5

  دوجداره  یصنعت  قیطر ها به شهیش  که شود یم منظور یها در صورت فیرد نی. ادینما نیرا تأم »ها یژگیو -چند جداره ایدو  يها شهیمجموعه ش
 .شود یم منظور  فصل  نیهم  يها فیاز رد  و ضخامت  به نوع  بسته  یمصرف  يها شهیش  هر مترمربع  يجداره شوند. بها سه ای

 در نظر گرفته شده است. شهیدو جدار ش نیب گرید يگازها ایهوا و  نهی، هز240726و  240725 يها فیدر رد. 7-6

 8ه الزامات گرو
 شهیش«با عنوان  16373به شماره  رانیا یحداقل الزامات استاندارد مل دی، با240806تا  240804 يها فیموضوع رد اتیعمل. 8-1

 .دینما نیرا تأم »دار هیال یمنیا شهیدار و ش هیال شهیش -یساختمان
  يها شهیش  هر مترمربع  يشوند. بها يکار هیال  یصنعت  قیها به طر شهیش  که شود یم منظور یدر صورت 240806تا  240804 يها فیرد. 8-2

استفاده شده  هیها، سطح ال فیرد نیا يریگ اندازه ي. مبناشود یم محاسبه و منظور  فصل  نیهم  يها فی، از رد و ضخامت  به نوع  بسته  یمصرف
مربوط  فیاز رد ،يکار هیباشد به تعداد ال هیال کیاز  شی) بها شهیتعدد ش لی(به دل يکار هیکه تعداد ال یباشد، لذا در صورت یم يکار هیجهت ال

 .گردد یم منظور

متر ایمنی آبدیده حرارتی و جدار بیرونی از دو  میلی 6متر شامل جدار داخلی از شیشه  1×1به شیشه دوجداره به ابعاد مربوط  يها فیمثال: رد
سطح بیرونی آن داراي پوشش متر که  میلی 52/1بوتیرال به ضخامت  وینیل  پلیمري پلیکاري شده با الیه  متر ساده فلوت الیه میلی 6عدد شیشه 

  عبارت است از:باشد  با خاصیت اصالح عبور گرماي خورشید 

 240303به مقدار یک مترمربع از ردیف  متر ایمنی آبدیده حرارتی میلی 6شیشه  -

 240104مترمربع از ردیف  2به مقدار  متر ساده میلی 6شیشه  -

 240725مترطول از ردیف  4به مقدار  دوجداره نمودن شیشه -

 240806به مقدار یک مترمربع از ردیف  الیه کاري شیشه -

 240715به مقدار یک مترمربع از ردیف اصالح عبور گرماي خورشید بهاي مربوط به پوشش با خاصیت  اضافه -
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 و نصب آن شهی. ش وچهارم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 ٢۴٠١٠٢ متری ساده. میلی ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٩٣٧,٠٠٠  

 ٢۴٠١٠٣ متری ساده. میلی ۵تهیه و نصب شیشه  مترمربع ١,٢۵٧,٠٠٠  

 ٢۴٠١٠۴ متری ساده. میلی ۶تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٠٠٠,١,٣۴۴  

 ٢۴٠١٠۵ متری ساده. میلی ٨تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۵۵٧,٠٠٠,١  

 ٢۴٠١٠۶ متری ساده. میلی ١٠تهیه و نصب شیشه  مترمربع ١,٩٢١,٠٠٠  

 ٢۴٠١٠٨ متری ساده.    میلی ١٢تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٢,١٩٣,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٠١ متری مشجر.    میلی ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٩٢٢,٠٠٠  

 ٢۴٠٢٠٢ متری مشجر.    میلی ۶تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٠٠٠,١,١۴۶  

 ٢۴٠٢٠۴ متری مشجر.  میلی ٨تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٠٠٠,۵٨۶,١  

 ٢۴٠٢٠۵ متری مشجر.  میلی ١٠تهیه و نصب شیشه  مترمربع ١,٨٢٩,٠٠٠  

 ٢۴٠٢١١ متری مشجر  سیمی.    میلی ۶تهیه و نصب شیشه  مترمربع ٢٨١,٠٠٠,۶  

 مترمربع ٠٠٠,١,٧١۵  
 ۴تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت 

 متر.  میلی
٢۴٠٣٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,١,٩۵۴  
 ۵تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت 

 متر.  میلی
٢۴٠٣٠٢ 

 مترمربع ٢,٠۶٣,٠٠٠  
 ۶تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت 

 متر.  میلی
٢۴٠٣٠٣ 

 مترمربع ۴۵٧,٠٠٠,٢  
 ٨تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت 

 متر.  میلی
٢۴٠٣٠۴ 

 مترمربع ٠٠٠,٣,٢٨۶  
 ١٠تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت 

 متر.  میلی
٢۴٠٣٠۵ 

 مترمربع ۶۶١,٠٠٠,٣  
 ١٢تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت 

 متر.  میلی
٢۴٠٣٠٧ 

 مترمربع ٣۴١,٠٠٠,۵  
 ١۵تهیه و نصب شیشه ایمنی آبدیده حرارتی به ضخامت 

 متر.  میلی
٢۴٠٣٠٨ 

  
 مترمربع ۵٠٠,٨٧٢

های ایمنی   آالت روی شیشه   بها بابت نصب یراق  اضافه
شوند، اعم از   آبدیده حرارتی که در داخل قاب نصب نمی

 ثابت یا بازشو. 

٢۴٠٣١۵ 

 ٢۴٠۴٠١ متری بازتابنده به رنگ طالیی.  میلی ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ١,٣٨١,٠٠٠  

 ٢۴٠۴٠٢ متری بازتابنده به رنگ طالیی.  میلی ۶تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۵٢٠,٠٠٠,١  
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 و نصب آن شهی. ش وچهارم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٣٠٠,٠٠٠  
، در صورتی که ٢۴٠۴٠٢و  ٢۴٠۴٠١های  بها به ردیف اضافه

 رنگ شیشه، به جز رنگ طالیی باشد. 
٢۴٠۴١٠ 

 مترمربع ٠٠٠,٢١,١۶۶  
متر در   سانتی ١۵×١۵ای به ابعاد   تهیه و نصب کاشی شیشه

 سطوح افقی.   
٢۴٠۵٠١ 

 مترمربع ١٣,٨٢٨,٠٠٠  
متر در   سانتی ٢٠×٢٠ای به ابعاد  تهیه و نصب کاشی شیشه

 سطوح افقی. 
٢۴٠۵٠٢ 

 مترمربع ٧,١۵٩,٠٠٠  
یا  ٢۵×٢۵، ٢٠×٢٠ای به ابعاد   تهیه و نصب کاشی شیشه

 متر در سطوح قائم.   سانتی ٣٠×٣٠
٢۴٠۵٠۵ 

 مترمربع ١١,٠۶٧,٠٠٠  
 ٢٠×٢٠ای تو خالی به ابعاد  تهیه و نصب آجر شیشه

 متر در سطوح قائم.  سانتی ٨متر و ضخامت  سانتی
٢۴٠۵٠۶ 

 مترمربع ٠٠٠,١٨,٢٠۵  
 ٢٠×١٠خالی به ابعاد  ای تو تهیه و نصب آجر شیشه

 متر در سطوح قائم.  سانتی ٨متر و ضخامت  سانتی
٢۴٠۵٠٧ 

 مترمربع ۵٠٠,٠٠٠  
در صورتی که  ٢۴٠۵٠٧تا  ٢۴٠۵٠١های  بها به ردیف اضافه

 شیشه رنگی باشد. 
٢۴٠۵١٠ 

 مترمربع ١,٢٢٢,٠٠٠  
بالست کردن  پاشی (سند  کردن شیشه به روش ماسه مات

 شیشه). 
٢۴٠۶٠١ 

 ٢۴٠۶٠٢ مات کردن شیشه به روش اسیدشویی.    مترمربع ۵٠٠,۵٣٨  

 مترطول ۵٠٠,٢٢٩  
سازی شیشه به همراه پرداخت سطح آن برحسب هر   لبه
 طول لبه شیشه.  متر

٢۴٠۶٠۵ 

 مترمربع ۵٠٠,٣٢٢  
تهیه چسب سیلیکون جهت نصب شیشه (برحسب سطح 

 شیشه نصب شده). 
٢۴٠٧٠٩ 

 مترمربع ١٨۴,۵٠٠  
تهیه نوار پالستیکی جهت نصب شیشه (برحسب سطح 

 شیشه نصب شده). 
٢۴٠٧١٠ 

 مترمربع ۵٧,٣٠٠  
تهیه بطانه جهت نصب شیشه (برحسب سطح شیشه نصب 

 شده). 
٢۴٠٧١١ 

  

 مترمربع ٨٠۴,۵٠٠

های تهیه و نصب شیشه ساده یا شیشه  بها به ردیف اضافه
که شیشه از نوع   ایمنی آبدیده حرارتی در صورتی

دار با خاصیت اصالح عبور یا انعکاس گرمای  پوشش
   خورشید باشد.

٢۴٠٧١۵ 

  
 مترمربع ٣٧۵,۵٠٠

های تهیه و نصب شیشه ساده، در  بها به ردیف اضافه
دار با خاصیت انعکاس نور  که شیشه از نوع پوشش  صورتی

   باشد.

٢۴٠٧١۶ 
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 و نصب آن شهی. ش وچهارم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 مترمربع ٠٠٠,٢,٩۵۵  
های تهیه و نصب شیشه ساده یا ایمنی   بها به ردیف اضافه

   دار باشد.  که شیشه از نوع لعاب  آبدیده حرارتی، در صورتی
٢۴٠٧٢٠ 

  
 مترطول ۵٠٠,۴١٠

های تهیه و نصب شیشه اگر  بها نسبت به ردیف اضافه
شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب 

 محیط شیشه دوجداره شده. 

٢۴٠٧٢۵ 

  
 مترطول ٧٣٨,٠٠٠

های تهیه و نصب شیشه اگر  بها نسبت به ردیف اضافه
جداره تهیه و مصرف شود، برحسب   شیشه به صورت سه

 جداره شده.   محیط شیشه سه

٢۴٠٧٢۶ 

 مترمربع ٢,٢٠٨,٠٠٠  
وینیل   کاری دو شیشه مسطح با الیه پلیمری پلی  الیه

 متر.   میلی ٠٫٣٨بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت 
٢۴٠٨٠۴ 

 مترمربع ۵۵٨,٠٠٠,٢  
کاری دو شیشه مسطح با الیه پلیمری پلی وینیل   الیه

 متر.   میلی ٠٫٧۶بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت 
٢۴٠٨٠۵ 

 مترمربع ٣,١۵٨,٠٠٠  
کاری دو شیشه مسطح با الیه پلیمری پلی وینیل   الیه

 متر.   میلی ١٫۵٢بوتیرال بین دو شیشه به ضخامت 
٢۴٠٨٠۶ 

 ٢۴٠٨٠٧ کاری دو شیشه مسطح با الیه مقاوم در برابر آتش.   الیه مترمربع   

 
 

 

٢١۴  
 

 



  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل

 عمومی الزامات

 :شود می  زیر انجام  هاي ردیف  مورد طبق  ، بر حسب نقاشی  سطوح  گیري اندازه. 1

 شود. می  گیري ، اندازه شده  زدایی و زنگ  آمیزي رنگ  سطوح. 1-1

شوند،  می  محاسبهرو   ها، یک یا چوبی و شبکه  فلزي  ها، خرپاهاي ها، پنجره نردهاند مانند  . قطعاتی که به صورت پیش ساخته اجرا شده1-2
  گیرد. براي قرار می  خور، مالك رنگ  گسترده  ، سطح صورت  در این  رو باشد که  یک  از سطح  خور بیش  رنگ  اعضاي  گسترده  سطح  مگر آنکه

 شود. می  درصد اضافه 50،  مربوط  هاي ، به بهاي ردیف آمیزي رنگ  اجراي  صعوبت  جبران

  از نصف  خور بیش شیشه  سطح  که  شود، مگر وقتی دو رو کسر می خور از شیشه  باشند، سطح  خور داشته شیشه  طحس  که  در مورد درهایی. 1-3
 خواهد شد.   رو محسوب  یک  ، مانند پنجره صورت  در این  در باشد که  سطح

 .دریگ ی) صورت میقطر نام هی(بر پا لگردیم يبر حسب سطح ظاهر لگرد،یسطح م يریگ اندازه. 1-4

  هر نوع  ها و به طور کلی آن  تهیه  و همچنین منبع نوع رنگ، روش اجرا، فام رنگمانند  ها در این فصل آمیزي رنگ  کامل  مشخصات. 2
در  دشد، بایبا  داشته  آگاهی  به آن  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت عملیات اجرایی  که  اطالعاتی

 .شود  درج  فنی  مشخصات

 هاي این فصل در جدول زیر درج شده است: هاي مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه . به منظور سهولت دسترسی به ردیف3

 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 زدایی   سازي و زنگ آماده 01
 آمیزي روي سطوح فوالدي رنگ 03
 آمیزي روي سطوح چوبی رنگ 04
 آمیزي روي سطوح گچی رنگ 05
 هاي ترافیکی آمیزي با رنگ رنگ 06
 آمیزي روي سطوح سیمانی یا بتنی رنگ 07
 هاي مقاوم در برابر آتش آمیزي با رنگ رنگ 08

 

 1ه الزامات گرو

ها، گرد و غبار،  از نورد، نمک یآهن ناش دیاز اکس يسطوح فوالد زکردنی، تم250104تا  250101 يها فیدر رد يساز منظور از آماده. 1-1
 يجراجهت ا يسطوح فلز يکار زیو تم يساز آماده«با عنوان  306شماره  هیحداقل الزامات مندرج در نشر دیو با باشد یم یروغن و چرب

 .دینما نیرا تأم» پوشش
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٢١۶  
 

 

آن برحسب  يداشته باشد، بها ییزدا زنگ به ازیکارفرما، ن دییمهندس مشاور و تأ صیبا تشخ یزدگ به علت زنگ يچنانچه سطوح فوالد. 1-2
 خواهد شد. منظور ییزدا زنگ يها فیمورد از رد

در نظر گرفته شده است. در   5/2Sa، معادل 250104و  250103هاي  و ردیف  2St، معادل 250101   . درجه تمیزکاري ردیف1-3
هاي مربوط با  ردیفشود، اجرا   2Saبا درجه معادل  44پاشی یا ساچمه 43پاشی زدایی به روش ماسه که طبق مشخصات فنی، زنگ صورتی

 گردد. می منظور 9/0اعمال ضریب 

بینی  هاي فصل نهم) پیش فوالدي (موضوع ردیف  زدایی روي اعضاي اسکلت سازي و زنگ جهت آماده 250104تا  250101هاي  . ردیف1-4
 شود.  می منظور 8/1هاي مربوط با اعمال ضریب  اعضاي فوالدي، حسب مورد از ردیفزدایی میلگرد و سایر  سازي و زنگ شده است. آماده

بینی شده  هاي فصل نهم) پیش از نصب، پیش فوالدي (موضوع ردیف  زدایی روي اسکلت جهت زنگ 250103و  250101هاي  . ردیف1-5
هاي مربوط با اعمال  نصب شده در محل باشد، ردیف زدایی، روي سطوح اسکلت فوالدي است. در صورتی که نیاز به اجراي عملیات زنگ

 شود.  می منظور 3/1ضریب 

اي صورت  ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه زدایی پس از نصب، در بهاي ردیف گیري زنگ هاي مربوط به لکه . هزینه1-6
 گیرد. نمی

 3ه الزامات گرو

بینی شده است و از این بابت  پیش 250305و  250304هاي  گ ضدزنگ، در ردیفسازي و اجراي رن هاي مربوط به آماده . هزینه3-1
 پذیرد. اي صورت نمی پرداخت جداگانه

، بطانه  ، ضدزنگ زدن یا برس  سمباده  ، شامل فوالدي  کارهاي  روي  اکلیلی  یا روغنی  روغنی  آمیزي با رنگ . مراحل انجام عملیات رنگ3-2
 . است  رویه  ها و رنگ گیري لکه  روي  زنی ، سمباده با بطانه  گیري و لکه  یا اکلیلی  روغنی  ر با رنگ، آست زدن ، سمباده کاري 

 يها حفاظت سازه«با عنوان  6594به شماره  رانیا یحداقل الزامات مندرج در استاندارد مل دیبا 250350تا  250320 يها فیرد. 3-3
 .دینما نیمأت را ،»محافظ يها رنگ ستمیبا استفاده از س یدر برابر خوردگ يفوالد

، باید در مشخصات 250350تا  250320هاي  ها، ضخامت هر قشر و همچنین روش اجراي رنگ، موضوع ردیف . نوع رنگ، تعداد قشر3-4
 درج شود.  فنی

میکرون  40ا بیشتر از هاي این گروه کمتر ی . در صورتی که طبق مشخصات فنی، ضخامت هر قشر نسبت به ضخامت مندرج در ردیف3-5
میکرون به  10گردد. کسر  هاي مربوط اضافه یا کسر می درصد به بهاي واحد ردیف 20میکرون،  10میکرون باشد، به ازاي هر  60و حداکثر 

 شود. تناسب محاسبه می

 :باشد یم لیرنگ با سه قشر به شرح ذ ستمیس کی: 1 مثال

 دیآم یپل یبا رنگ اپوکس یانی(قشر اول)، قشر م کرونیم 60به ضخامت  ي،از رو یغن دیآم یپل یآستر با رنگ اپوکس قشربه مربوط  يها فیرد
 وم) عبارت است از:س(قشر  کرونیم 30اورتان به ضخامت  یبا رنگ پل ییو قشر نها ،(قشر دوم) کرونیم 40به ضخامت 

 ])60-40(÷10[×2/0=4/0                                                             قشر اول:                                                             

43 Sand blasting 
44 Shot blasting 
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  .شود یم منظوراضافه و  250332 فیرد يدرصد به بها 40 نیبنابرا

 شود. یم منظور 250330 فیاز ردقشر دوم: 

 ])30-40(÷10[×2/0=-2/0                                                   قشر سوم:                                                                    

  .شود یم منظور 250340 فیرد يدرصد بها 80 نیبنابرا

 

 :باشد یم لیقشر به شرح ذ دورنگ با  ستمیس کی: 2 مثال

به ضخامت  آلکیديبا رنگ  ییو قشر نها (قشر اول) کرونیم 100به ضخامت  آلکیدي کرومات رويآستر با رنگ  قشربه مربوط  يها فیرد
 وم) عبارت است از:د(قشر  کرونیم 40

 گردد: میکرون به شرح ذیل محاسبه می 100قشر اول: ضخامت 

 ])60-40(÷10[×2/0=4/0                                                                                                              میکرون:      60تا 

 گردد. می منظور 250324میکرون مجدداً از ردیف  100تا  60و مابقی ضخامت  شود یاضافه م 250324 فیرد يدرصد به بها 40 نیبنابرا

  گردد. می منظور 250324درصد بهاي ردیف  240میکرون،  100در مجموع براي ضخامت 

   شود. یم منظور 250320 فیاز ردقشر دوم: 

 

هاي فصل نهم) و کارهاي فوالدي  فوالدي (موضوع ردیف  آمیزي روي اعضاي اسکلت جهت رنگ 250350تا  250320هاي  . ردیف3-6
هاي فصل هفتم)، حسب مورد،  آمیزي روي میلگرد (موضوع ردیف بینی شده است. براي رنگ هاي فصل شانزدهم) پیش سبک (موضوع ردیف

 شود.  می منظور 8/1 هاي مربوط با اعمال ضریب ردیف

بینی شده  هاي فصل نهم) پیش از نصب، پیش فوالدي (موضوع ردیف  آمیزي روي اسکلت جهت رنگ 250350تا  250320هاي  . ردیف3-7
هاي  آمیزي روي سطوح اسکلت فوالدي نصب شده در محل باشد، ردیف که طبق دستور مهندس مشاور، نیاز به اجراي رنگ است. در صورتی

 شود. می منظور 3/1ا اعمال ضریب مربوط ب

اي صورت  ها لحاظ شده و از این بابت پرداخت جداگانه آمیزي پس از نصب، در بهاي ردیف گیري رنگ هاي مربوط به لکه . هزینه3-8
 گیرد. نمی

هاي مربوط با  اجرا گردد، حسب مورد، ردیف 45به روشی به غیر از روش بدون هوا 250350تا  250320هاي  . در صورتی که ردیف3-9
 خواهد شد. منظور 65/0اعمال ضریب 

 باشد. با موضوع رنگ الکیدي اکسیدآهن، همان ضدزنگ معمولی به رنگ اخرایی می 250321. ردیف 3-10

 4ه الزامات گرو

45 Air Less 
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،  بطانه  روي  زنی ، سمباده کاري ، بطانه الیف ، روغن زنی مبادهس  ، شامل چوبی  کارهاي  روي  روغنی  رنگ آمیزي با رنگ  عملیات  انجام  . مراحل4-1

 . است  رویه  ها و رنگ گیري لکه  روي  زنی ، سمباده با بطانه  گیري ، لکه آسترزنی

،  و الکل  ، آستر الك بطانه  روي  زنی ، سمباده کاري ، بطانه زنی  ، سمباده کاري لیسه  ، شامل الکل  الك  رنگبا   آمیزي رنگ  عملیات  انجام  مراحل. 4-2
 . است  آن  و پرداخت  الکل  الك  ها، رویه لکه  زنی  ، سمباده با بطانه  گیري لکه

  گیري ، لکه ، سیلرکاري بطانه  روي  زنی ، سمباده کاري ، بطانه زنی ، سمباده کاري لیسه  آمیزي با سیلر و کلیر، شامل رنگ  عملیات  انجام  . مراحل4-3
 . است  ها و کلیرکاري لکه  زنی ، سمباده بطانه با

  مورد نیاز، پولیش  با نمرات  زدن  استر، پوست پلی  ، رنگ کاري ، بطانه زدن پوست  استر، شامل پلی  با رنگ آمیزي رنگ  عملیات  انجام  . مراحل4-4
 . است  و پرداخت  سفید و شیر پولیش  قرمز، پولیش

 

 5ه الزامات گرو

، آستر،  زنی ، سمباده کاري ، بطانه الیف  ، روغن زنی سمباده  ، شامل روي سطوح گچی  روغنی  با رنگ  آمیزي رنگ  عملیات  انجام  احل. مر5-1
 . است  رویه  ها و رنگ گیري لکه  روي  زنی ، سمباده با بطانه  گیري لکه

، آستر با  زنی ، سمباده کاري ، بطانه الیف  ، روغن زنی سمباده  شامل  ، ح گچیروي سطو  پالستیک  رنگ  آمیزي با رنگ  عملیات  انجام  . مراحل5-2
 . است  رویه  ها و رنگ لکه  زنی ، سمباده با بطانه  گیري ، لکه پالستیک  رنگ

 . است  تر و رویه، آس گیري ، لکه زنی سمباده  شامل  ، پالستیک روي سطوح گچی  نیم  رنگ  آمیزي با رنگ  عملیات  انجام  . مراحل5-3
 

 6ه الزامات گرو

 .شود یم  انجام  شده  رنگ  طول  براساس  و متناوب  منقطع  یکش  خط  يها فیرد  يریگ اندازه. 6-1

آالت خودرو اجرا شود. در صورت الزام شرایط اجراي کار و تأیید مهندس  ، باید با استفاده از ماشین250602 و 250601 يها فیرد. 6-2
 خواهد شد. منظور 250604بهاي  آالت خودرو، اضافه آالت و ابزار به غیر از ماشین استفاده از ماشین مشاور براي

 7ه الزامات گرو

آمیزي روي سطوح سیمانی و بتنی کاربرد دارد و شامل رزین امولسیونی از نوع اکریالت،   ي رنگبرا 250703  در ردیف  . مصالح مندرج7-1
 کلسیم و مواد فرعی دیگر است.اکسید تیتانیوم، کربنات 

موضوع نماسازي رزینی ترکیبی از نوع آلکیدي بلند روغن، مصالحی است که براي نماسازي خارج  250707. مصالح مندرج در ردیف 7-2
انیدرید درصد  30تا  20درصد روغن و  70تا  60یا داخل ساختمان کاربرد دارد و شامل رزین بلند روغن آلکیدي است، این رزین داراي 

فتالیک است. عالوه بر رزین، مصالح یاد شده شامل اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و حالل بر پایه مواد نفتی و مقادیري مواد فرعی دیگر 
 شود. است که در کارخانه تولید می

وینیل استات،  نی مانند پلیهاي امولسیو موضوع نماسازي رزینی از نوع امولسیونی، شامل رزین 250708. مصالح مندرج در ردیف 7-3
 اکسید تیتانیوم، کربنات کلسیم و مواد جزیی دیگر است که در کارخانه تولید شده باشد. 

 

 8ه الزامات گرو
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گردد و با توجه به  درج مشخصات فنی،مورد نظر در مشخصات ، باید 250802و  250801هاي  . در صورت استفاده از ردیف8-1

محاسبه شود. داربر اساس دستورالعمل اقالم ستارههاي مربوط  بهاي واحد ردیف مشخصات تعیین شده
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  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,١٠۴  
های فوالدی با سمباده یا  زدایی اسکلت سازی یا زنگ آماده

 برس سیمی.
٢۵٠١٠١ 

 مترمربع ٢٢٧,٠٠٠  
های فوالدی به روش  زدایی اسکلت سازی یا زنگ آماده
 پاشی. ماسه

٢۵٠١٠٣ 

 مترمربع ٠٠٠,٢۶۶  
های فوالدی به روش  اسکلتزدایی  سازی یا زنگ آماده

 پاشی. ساچمه
٢۵٠١٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,۶۵٩  
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای 

 فلزی.
٢۵٠٣٠۴ 

 ٢۵٠٣٠۵ تهیه مصالح و اجرای رنگ اکلیلی کامل روی کارهای فلزی. مترمربع ۶٩٨,٠٠٠  

  
 مترمربع ۴۶٣,٠٠٠

بدون هوا، تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی به طریق 
 ۴٠روی اسکلت فوالدی در یک قشر به ضخامت خشک 

 میکرون.

٢۵٠٣٢٠ 

  
 مترمربع ۴۴١,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید آهن (اخرایی) به 
فوالدی در یک قشر به   طریق بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠ضخامت خشک 

٢۵٠٣٢١ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۴۶۵

الکیدی غنی از روی به طریق تهیه مصالح و اجرای رنگ 
فوالدی در یک قشر به ضخامت   بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠خشک 

٢۵٠٣٢٢ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۴۶۵

تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی فسفات روی به طریق 
فوالدی در یک قشر به ضخامت   بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠خشک 

٢۵٠٣٢٣ 

  
 مترمربع ۴۶١,٠٠٠

مصالح و اجرای رنگ الکیدی کرومات روی به طریق تهیه 
فوالدی در یک قشر به ضخامت   بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠خشک 

٢۵٠٣٢۴ 

  
 مترمربع ۴۵٢,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی کرومات روی اخرایی 
فوالدی در یک قشر به   به طریق بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠ضخامت خشک 

٢۵٠٣٢۵ 

  
 مترمربع ۴۵٢,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید سرب اخرایی به 
فوالدی در یک قشر به   طریق بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠ضخامت خشک 

٢۵٠٣٢۶ 

  
 مترمربع ۴۴٠,٠٠٠

آمید دو جزئی به  تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی
به فوالدی در یک قشر   طریق بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠ضخامت خشک 

٢۵٠٣٣٠ 

 
 

 

٢٢٠  
 

 



  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع ۵٠٠,۴۶٩

آمید اکسید آهن دو  تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی
جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فوالدی در یک 

 میکرون. ۴٠قشر به ضخامت خشک 

٢۵٠٣٣١ 

  
 مترمربع ۴٩١,٠٠٠

آمید غنی از روی  تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی
فوالدی در یک   جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلتدو 

 میکرون. ۴٠قشر به ضخامت خشک 

٢۵٠٣٣٢ 

  
 مترمربع ۴۶۶,۵٠٠

آمید فسفات روی  تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی
دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت فوالدی در یک 

 میکرون. ۴٠قشر به ضخامت خشک 

٢۵٠٣٣٣ 

  
 مترمربع ٠٠٠,۴۵۵

آمید کرومات روی  تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی
فوالدی در یک   دو جزئی به طریق بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠قشر به ضخامت خشک 

٢۵٠٣٣۴ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۴٧٢

آمین دو جزئی به  تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی پلی
فوالدی در یک قشر به   طریق بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠خشک ضخامت 

٢۵٠٣٣۵ 

  
 مترمربع ۴۵٠,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکسی استر یک جزئی به 
فوالدی در یک قشر به   طریق بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠ضخامت خشک 

٢۵٠٣٣۶ 

  
 مترمربع ۴۶٠,٠٠٠

اورتان دو جزئی به طریق  تهیه مصالح و اجرای رنگ پلی
فوالدی در یک قشر به ضخامت   بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠خشک 

٢۵٠٣۴٠ 

  
 مترمربع ۵٠٠,۶۶٣

سیلیکات روی دو جزئی به  رنگ اتیل تهیه مصالح و اجرای
فوالدی در یک قشر به   طریق بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠ضخامت خشک 

٢۵٠٣۴۵ 

  
 مترمربع ٨۶٩,٠٠٠

 تهیه مصالح و اجرای رنگ وینیلی یک جزئی به طریق
فوالدی در یک قشر به ضخامت   بدون هوا، روی اسکلت

 میکرون. ۴٠خشک 

٢۵٠٣۵٠ 

 مترمربع ۵٠٠,٧۴٢  
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر 

 کارهای چوبی.
٢۵٠۴٠١ 

 ٢۵٠۴٠٣ تهیه مصالح و اجرای رنگ الک الکل روی کارهای چوبی. مترمربع ۵٠٠,٨٠٣  

 مترمربع ٠٠٠,٧٩۶  
مصالح و اجرای سیلر و کلیرکاری کامل روی کارهای تهیه 

 چوبی.
٢۵٠۴٠۴ 

 مترمربع ٠٧٢,٠٠٠,۴  
استر روی کارهای  تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ پلی

 چوبی.
٢۵٠۴٠۵ 

 
 

 

٢٢١  
 

 



  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,٣,١١۵  
استر روی  تهیه مصالح و رنگ آمیزی با رنگ نیم پلی

 کارهای چوبی.
٢۵٠۴٠۶ 

 مترمربع ۵٠٠,۴٨٠  
مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا تهیه 

 ها. صفحات گچی دیوارها و سقف
٢۵٠۵٠١ 

 مترمربع ٠٠٠,٣٨۶  
تهیه مصالح و اجرای رنگ پالستیک روی سطوح گچی یا 

 ها. صفحات گچی دیوارها و سقف
٢۵٠۵٠٢ 

 مترمربع ١٧۵,۵٠٠  
پالستیک روی سطوح گچی  تهیه مصالح و اجرای رنگ نیم

 ها. دیوارها و سقفیا صفحات گچی 
٢۵٠۵٠٣ 

 مترمربع ٣٢٠,٠٠٠  
آمیزی با رنگ اکلیل نسوز،  تهیه مصالح و اجرای رنگ

 شامل آستر و رویه.
٢۵٠۵٠۶ 

 مترمربع ۴١٨,٠٠٠  
آمیزی با رنگ اکریلیک روی  تهیه مصالح و اجرای رنگ

 سطوح گچی یا صفحات گچی، شامل آستر و رویه.
٢۵٠۵٠٧ 

  
 مترمربع ۶٠٠,۵٣

مصالح و اجرای پرایمر مخصوص روی صفحات تهیه 
گچی قبل از اجرای رنگ، کاغذ دیواری، سرامیک، سنگ و 

 سایر موارد.

٢۵٠۵٠٨ 

 مترطول ۵٩,١٠٠  
تهیه مصالح و اجرای خط کشی منقطع و متناوب به عرض 

 های ترافیکی سرد. متر، با رنگ سانتی ١٢
٢۵٠۶٠١ 

 مترطول ۵٧,٢٠٠  
کشی متصل و مداوم به عرض تهیه مصالح و اجرای خط 

 های ترافیکی سرد. متر، با رنگ سانتی ١٢
٢۵٠۶٠٢ 

 مترمربع ٢,٨٣٠,٠٠٠  
آمیزی سطوح آسفالت و بتن با  تهیه مصالح و اجرای رنگ

 رنگ دوجزئی سرد مانند خط عابر پیاده.
٢۵٠۶٠٣ 

  
 مترطول ۵,۶٩٠

، در صورتی که ٢۵٠۶٠٢و  ٢۵٠۶٠١های   بها به ردیف  اضافه
آالت خودرو استفاده   آالت و ابزار به غیر از ماشین ماشیناز 

 شود.

٢۵٠۶٠۴ 

 مترمربع ۵٠٠,٢۶٧  
تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح سیمانی و 

 بتنی شامل آستر و رویه.
٢۵٠٧٠١ 

  
 مترمربع ٢٣٨,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای رنگ اکریلیک روی سطوح سیمانی و 
یک قشر آستر و یک قشر بتنی شامل یک قشر پرایمر، 

 رویه.

٢۵٠٧٠٣ 

 مترمربع ١٩٧,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای رنگ پالستیک روی سطوح سیمانی 

 یا بتنی شامل آستر و رویه.
٢۵٠٧٠۵ 

 مترمربع ١۴٨,٠٠٠  
پالستیک روی سطوح  تهیه مصالح و اجرای رنگ نیم
 سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه.

٢۵٠٧٠۶ 

 
 

 

٢٢٢  
 

 



  آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,۴٢۵  
تهیه مصالح و اجرای نماسازی رزینی ترکیبی از نوع روغنی 

 (آلکیدی بلند روغنی).
٢۵٠٧٠٧ 

 مترمربع ۴٢٧,٠٠٠  
تهیه مصالح و اجرای نماسازی رزینی ترکیبی از نوع 

 امولوسیونی کوپلیمر.
٢۵٠٧٠٨ 

  
 مترمربع 

کننده پایه آب مقاوم در  تهیه مصالح و اجرای رنگ پف
 برابر آتش.

٢۵٠٨٠١ 

  
 مترمربع 

کننده پایه حالل مقاوم در  تهیه مصالح و اجرای رنگ پف
 برابر آتش.

٢۵٠٨٠٢ 

 
 

 

٢٢٣  
 

 



 اساس و اساس  بیست وششم. زیر  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٢٢۴  
 

 

 اساس و اساس  بیست وششم. زیر  فصل
 

 الزامات عمومی

ها است و از بابت و صورتجلسه ، دستورکارها یاگیري بر اساس کار اجرا شده طبق مشخصات فنیهاي این فصل، اندازه. در تمام ردیف1
اي به عمل نخواهد آمد و حجم قشرها پس از کوبیده شدن، مالك عمل گونه پرداخت جداگانهتغییر حجم ناشی از نشست یا تراکم، هیچ

 محاسبه مقادیر و پرداخت عملیات اجرایی خواهد بود. جهت
کیلومتر از محل تولید و باراندازي در محل مصرف در نظر گرفته شده  30هاي این فصل هزینه تهیه، بارگیري و حمل تا فاصله . در ردیف2

. در صورتی که بارگیري، حمل و شودهاي مربوط در فصل حمل و نقل منظور میکیلومتر طبق ردیف 30است و هزینه حمل مازاد بر 
 اي براي بارگیري، حمل و باراندازي اضافی قابل پرداخت نیست.باراندازي به دفعات متعدد صورت گیرد، هزینه جداگانه

اطالعاتی ها و به طور کلی هر نوع بندي و درصد شکستگی، منبع تهیه آناساس و اساس مانند نوع مصالح، دانه. مشخصات کامل مصالح زیر3
که از نظر قیمت در عملیات اجرایی موثر بوده و الزم است پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد باید در 

 مشخصات فنی درج گردد.
بینی  کوهی پیش، نچه نوع مصالح، مطابق مشخصات فنیباشد. چنااي میاساس و اساس، رودخانه . نوع مصالح مصرفی براي قشرهاي زیر4

 هاي این فصل برآورد و منظور گردد.شده باشد، در این صورت نیز باید طبق ردیف

 .نیست نظر مورد طبیعی، شکستگی و است مصنوعی شکستگی فصل، این هايردیف در سنگی مصالح شکستگی از منظور. 5
 است.بینی شده  هاي این فصل، پیش ردیفبهاي بهاي تهیه و حمل آب مصرفی در  .6
 درج شده است: ریفصل در جدول ز نیا يها شرح مختصر گروه شماره و از،یمورد ن يهافیبه رد یبه منظور سهولت دسترس .7
 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 تهیه مصالح زیر اساس 01
 تهیه مصالح اساس 03
 بها درصد شکستگیاضافه 04
 اساساساس و  پاشی، تسطیح و کوبیدن زیرپخش، آب 06
 تهیه توونان و ماسه بادي 07
 تثبیت و تقویت زیرسازي و زیراساس 08

 
 7الزامات گروه 

 گردد. هاي مربوط در فصل سوم منظور می، از ردیف260701، موضوع ردیف 46پاشی و کوبیدن توونانهاي مربوط به پخش، آب. هزینه7-1
هاي مربوط در فصل سوم ، از ردیف260702کوبیدن ماسه بادي، موضوع ردیف هاي مربوط به پخش، تسطیح، غرقاب کردن و . هزینه7-2

 گردد.منظور می
 
 
 

ها به کاربرده بندي در خاکریزي ) بوده و معموال بدون اصالح دانه200مصالح رودخانه اي درشت دانه که حاوي مقادیر نسبتاً کمی ریزدانه ( عبوري از الک نمره  46
 بندي شوند. طبقه Gپسوند  بندي یکنواخت (یونیفاید) با اي باشد که در طبقهبندي این مصالح باید به گونهشوند. دانه می

                                                        



 اساس و اساس  بیست وششم. زیر  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  8الزامات گروه 

. خاك مورد نیاز براي تثبیت و تقویت زیرسازي، زیراساس و مانند آن، از محل قرضه (داخل یا خارج کارگاه) و یا خاك بستر موجود 8-1
هاي مربوط  از ردیفزدن، تهیه و حمل خاك مناسب گردد. هزینه مربوط به کندن، شخمها تهیه میآن زدن، کندن و یا مخلوطی ازبعد از شخم

 گردد.در فصل سوم منظور می
هاي این که بر حسب مشخصات فنی، مقدار آهک در هر مترمکعب مصالح تثبیت شده، بیشتر از ارقام مندرج در شرح ردیف . در صورتی8-2

 گردد.محاسبه و منظور می 110904  اساس ردیف اضافی برگروه باشد، مقدار آهک 

 
 

 

٢٢۵  
 

 



 اساس و اساس  بیست وششم. زیر  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٠٠٠,۶۶۶,١

تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در 
 ۵٠بندی مصالح صفر تا  محل مصرف، وقتی که دانه

 متر باشد.  میلی

٢۶٠١٠١ 

  
 مترمکعب ١,٧٢١,٠٠٠

تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در 
 ٣٨بندی مصالح صفر تا  محل مصرف، وقتی که دانه

 متر باشد.  میلی

٢۶٠١٠٢ 

  
 مترمکعب ١,٧٢١,٠٠٠

تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در 
 ٢۵بندی مصالح صفر تا  محل مصرف، وقتی که دانه

 متر باشد.  میلی

٢۶٠١٠٣ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١,٩٨۵

تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل 
متر  میلی ۵٠بندی مصالح صفر تا  مصرف، وقتی که دانه

 ۴درصد مصالح مانده روی الک نمره  ۵٠باشد و حداقل 
 در یک وجه شکسته شود. 

٢۶٠٣٠١ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١,٩٨۵

تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل 
متر  میلی ٣٨بندی مصالح صفر تا  مصرف، وقتی که دانه

 ۴درصد مصالح مانده روی الک نمره  ۵٠باشد و حداقل 
 در یک وجه شکسته شود. 

٢۶٠٣٠٢ 

  

 مترمکعب ٠٠٠,١,٩٨۵

تهیه مصالح اساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل 
متر  میلی ٢۵بندی مصالح صفر تا  مصرف، وقتی که دانه

 ۴درصد مصالح مانده روی الک نمره  ۵٠باشد و حداقل 
 در یک وجه شکسته شود. 

٢۶٠٣٠٣ 

  

 مترمکعب ۶٠٠,۵٨

، در صورتی ٢۶٠٣٠٣تا  ٢۶٠٣٠١های  اضافه بها به ردیف
 ۵٠بیشتر از  ۴مصالح روی الک نمره  که درصد شکستگی

درصد اضافه درصد شکستگی  ۵درصد باشد. (به ازای هر 
 یک بار).

٢۶٠۴٠١ 

  
 مترمکعب ٢٢۶,۵٠٠

پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیراساس به  پخش، آب
درصد تراکم به  ١٠٠متر با حداقل  سانتی ١۵ضخامت تا 

 روش آشتو اصالحی. 

٢۶٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,٢٠۴

پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیراساس به  پخش، آب
 ١٠٠متر، با حداقل  سانتی ٢٠تا  ١۵ضخامت بیش از 

 درصد تراکم به روش آشتو اصالحی. 

٢۶٠۶٠٣ 

  
 مترمکعب ٣١٠,٠٠٠

پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به  پخش، آب
درصد تراکم به  ١٠٠متر با حداقل  سانتی ١٠ضخامت تا 

 روش آشتو اصالحی. 

٢۶٠۶٠۴ 

 
 

 

٢٢۶  
 

 



 اساس و اساس  بیست وششم. زیر  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمکعب ٢٨٧,٠٠٠

پاشی، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به  پخش، آب
درصد  ١٠٠متر با حداقل  سانتی ١۵تا  ١٠ضخامت بیش از 

 تراکم به روش آشتو اصالحی. 

٢۶٠۶٠۵ 

 ٢۶٠٧٠١ تهیه توونان، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف.  مترمکعب ٠٠٠,۵١۴,١  

 مترمکعب ٠٠٠,١,٠١۶  
بادی، بارگیری، حمل و باراندازی در محل  تهیه ماسه

 مصرف. 
٢۶٠٧٠٢ 

  

 مترمکعب ۶٠٧,٠٠٠

اساس و مانند آن به وسیله  تثبیت و تقویت زیرسازی، زیر
متر  سانتی ١۵اختالط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا 

کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح  ۵٠با عیار 
تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرند کردن، 

درصد به  ٩٠پاشی و کوبیدن با تراکم  پخش و اختالط، آب
 صالحی. روش آشتو ا

٢۶٠٨٠١ 

  

 مترمکعب ۶٠٧,٠٠٠

اساس و مانند آن به وسیله  تثبیت و تقویت زیرسازی، زیر
متر  سانتی ١۵اختالط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا 

کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح  ۵٠با عیار 
تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرند کردن، 

درصد به  ٩۵پاشی و کوبیدن با تراکم  پخش و اختالط، آب
 صالحی. روش آشتو ا

٢۶٠٨٠٢ 

  

 مترمکعب ۶٧١,٠٠٠

اساس و مانند آن به وسیله  تثبیت و تقویت زیرسازی، زیر
متر  سانتی ١۵اختالط خاک و آهک شکفته به ضخامت تا 

کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب مصالح  ۵٠با عیار 
تثبیت شده، شامل تهیه و حمل آهک شکفته، سرند کردن، 

درصد  ١٠٠پاشی و کوبیدن با تراکم  پخش و اختالط، آب
 اصالحی. به روش آشتو 

٢۶٠٨٠٣ 

 
 

 

٢٢٧  
 

 



 بیست وهفتم. آسفالت  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 
 

 

٢٢٨  
 

 

 بیست وهفتم. آسفالت  فصل
 

 الزامات عمومی
 نیدر ا، شده باشد ینیبشیپ  کوهی ی،مطابق مشخصات فن چنانچه باشد،یم ايرودخانه ،هاي این فصلدر ردیف یمصرفسنگی نوع مصالح . 1

 .گردد منظور برآورد و فصل نیا هايفیطبق رد دیبا زیصورت ن

چنانچه به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما استفاده از مواد و مصالح افزودنی ضروري باشد، باید با توجه به نوع، مقدار و  .2

دار، تهیه گردد. مشخصات کامل مواد و مصالح افزودنی مورد هاي مربوط براساس دستورالعمل اقالم ستاره ماده مورد نیاز، ردیفمشخصات 

 درج گردد. نیاز باید در مشخصات فنی

سنگی، الح بندي مصی تهیه شود. قبل از تهیه آسفالت باید جنس و دانهمشخصات فنآسفالت مصرفی، باید طبق مشخصات درج شده در  .3

به تایید مهندس مشاور برسد. طرح اختالط تهیه شده  همچنین نوع و میزان قیر و در صورت نیاز مواد و مصالح افزودنی و نهایتاً طرح اختالط

 گردد.براي اجرا به پیمانکار ابالغ می

گونه از بابت تغییر حجم ناشی از تراکم، هیچ گیري بر اساس کار اجرا شده طبق مشخصات فنی است وهاي این فصل، اندازهدر تمام ردیف .4

اي به عمل نخواهد آمد و حجم قشرها پس از کوبیده شدن مالك عمل جهت محاسبه مقادیر و پرداخت عملیات اجرایی پرداخت جداگانه

 گردد.آن کسر می خواهد بود و در صورتی که اضافه یا کسري ضخامت در حد مجاز باشد به همان نسبت به بهاي کار اضافه و یا از

هاي این فصل، شکستگی مصنوعی است و شکستگی طبیعی مورد نظر نیست، تعداد وجوه و در ردیف شکستگی مصالح سنگیمنظور از  .5

 پذیرد.اي از این بابت صورت نمیمیزان شکستگی مصالح سنگی براساس مشخصات فنی است و پرداخت اضافه

و  270302هاي در ردیف لوگرم،یک 90 برابر 270301ردیف  در ،یبتن آسفالت مکعبهر متر يبرا یمصرف ریق زانیمدر این فصل،  .6
ها بهاي ردیف در  لوگرم،یک 90 47مخلوط در محل آسفالت سرد يو برا لوگرمیک 120 برابر 270304 در ردیف لوگرم،یک  110 برابر 270303

کعب در هر مترم ریکسر ق ایاضافه  لوگرمیک 10هر   يکند، برا رییتغ ریمقدار ق طرح اختالط مصوب،اساس  که بری منظور شده است. در صورت
  .گرددمحاسبه و منظور می 270403و  270402هاي از مقادیر مذکور، به ترتیب از ردیف

در محل مصرف در  يو بارانداز دیاز محل تول لومتریک 30تا فاصله مصالح و حمل  يریبارگ ه،یته نهیهزبتن آسفالتی،  يهافیرد يدر بها   .7
 .شود یم منظور 280301 فیرد از لومتریک 30حمل مازاد بر  نهینظر گرفته شده است و هز 

ها و بطور کلی هر نوع اطالعاتی که از نظر هزینه عملیات اجرایی در این . مشخصات کامل قیرهاي محلول و امولسیونی، منبع تهیه آن8
 پیمانکار براي ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، باید در مشخصات فنی درج شود. خصوص، موثر بوده و الزم است

 درج شده است: ریفصل در جدول ز نیا يها شرح مختصر گروه شماره و از،یمورد ن يهافیبه رد یبه منظور سهولت دسترس .9
 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 نفوذياندود  01
 اندود سطحی و تمیزکاري زیر اندود بهاياضافه 02
 بتن آسفالتی 03
 هاي آسفالتبها مربوط به ردیفبها و کسراضافه 04
 و ماستیک قیري بام، پرکردن درز با ماسه آسفالت آسفالت 05
 آسفالت سرد 06
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 بیست وهفتم. آسفالت  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 1الزامات گروه 

 حمل و باراندازي در محل مصرف، منظور شده است.  ،هاي این گروه، بهاي تهیه و اجراي قیر، بارگیري ردیف بهاي در .1-1
 

 2الزامات گروه 
 ماشین لزوم صورت در و مکانیکی، کمپرسور جاروي با اندود زیرین و تمیزکردن سطح کردن جارو شامل هزینه ،270210 ردیف بهاي .2-1

 باشد. می پاش آب
 باشد.می 270210اجراي ردیف هاي اجراي اندود (نفوذي یا سطحی)، منوط به . پرداخت ردیف2-2
 

 4الزامات گروه 
 گیرد.به آسفالت بام تعلق نمی 270412تا  270404 بهاي ردیف. اضافه4-1
 شود.پرداخت نمی 270404، بهاي ردیف 270412تا  270410با پرداخت بهاي ردیف  .4-2
 

 5الزامات گروه 
بند نمودن انواع درزها در نظر گرفته شده سطوح و به هر روش جهت پرکردن و آب، هزینه انجام کار در تمام 270510. در بهاي ردیف 5-1

 است. 
 

 6الزامات گروه 
هزینه تهیه، بارگیري و حمل مصالح از محل تولید و باراندازي در محل مصرف در نظر گرفته  270603تا  270601هاي در بهاي ردیف. 6-1

شود. در صورت هاي مربوط در فصل حمل و نقل منظور میکیلومتر، طبق ردیف 30د بر شده است و صرفاً هزینه حمل مصالح سنگی مازا
و شود میمنظور  280302و  280301هاي کیلومتر حسب مورد از ردیف 30هزینه حمل مازاد بر اي، استفاده از آسفالت سرد کارخانه

  گردد.ینم منظورصورت جداگانه  به  یبابت حمل مصالح سنگ يگریحمل د نهیگونه هز چیه 

 
 

 

٢٢٩  
 

 



 بیست وهفتم. آسفالت  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

 ٢٧٠١٠١ اندود نفوذی  با قیر محلول. تهیه مصالح و اجرای کیلوگرم ١۵٧,٠٠٠  

  
 کیلوگرم ١۵۶,۵٠٠

تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون  
در  درصد  ۵٧با حداقل قیر باقیمانده   CSS کاتیونیک 

     آزمایش تقطیر.

٢٧٠١٠٢ 

  
 کیلوگرم ١٢٨,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون 
درصد در  ۶۵با حداقل قیر باقیمانده   CMS کاتیونیک 

   آزمایش تقطیر.

٢٧٠١٠٣ 

  
 کیلوگرم ١٠٢,٠٠٠

تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون  
درصد در   ۶٠با حداقل قیر باقیمانده   CRS کاتیونیک 

     آزمایش تقطیر.

٢٧٠١٠۴ 

  
 کیلوگرم ۵٠٠,١٠٢

تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون 
آزمایش  درصد در  ۵٧با حداقل قیر باقیمانده   SS آنیونیک 

   تقطیر.

٢٧٠١٠۵ 

 کیلوگرم ٨١,١٠٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک 

MS   در آزمایش تقطیر. درصد  ۵۵با حداقل قیر باقیمانده   
٢٧٠١٠۶ 

 کیلوگرم ٨١,١٠٠  
تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی با قیر امولسیون آنیونیک 

RS   در آزمایش تقطیر. درصد  ۵۵با حداقل قیر باقیمانده   
٢٧٠١٠٧ 

 کیلوگرم ٩,١٠٠  
که  درصورتی ٢٧٠١٠٧تا  ٢٧٠١٠١های  بها به ردیف اضافه

 اندود سطحی اجرا گردد.
٢٧٠٢٠٢ 

 مترمربع ١٣,٧٠٠  
سازی سطح زیرین اندود جهت اجرای  تمیزکاری و آماده

 اندود. 
٢٧٠٢١٠ 

 مترمکعب ٠٠٠,۴٢۴,١٨  
تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، 

 متر باشد. میلی ٣٧٫۵بندی مصالح صفر تا  دانههرگاه 
٢٧٠٣٠١ 

 مترمکعب ۴٢٨,٠٠٠,١٧  
تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، 

 متر باشد.  میلی ٢۵بندی مصالح صفر تا  هرگاه دانه
٢٧٠٣٠٢ 

 مترمکعب ۶١٩,٠٠٠,٢١  
تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، 

 متر باشد.  میلی ١٩بندی مصالح صفر تا  هرگاه دانه
٢٧٠٣٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,٢٢,١۵۶  
تهیه و اجرای بتن آسفالتی با سنگ شکسته برای قشر آستر، 

 متر باشد.  میلی ١٢٫۵بندی مصالح صفر تا  هرگاه دانه
٢٧٠٣٠۴ 

 مترمکعب ٢٨۵,۵٠٠  
که  ، در صورتی٢٧٠٣٠۴و  ٢٧٠٣٠٣های  بها به ردیف اضافه

 بتن آسفالتی در قشر رویه اجرا گردد.
٢٧٠٣١٠ 

 مترمکعب -۵٠٠,۴١٧  
در صورتی که بتن  ٢٧٠٣٠٢و  ٢٧٠٣٠١  کسربها به ردیف

 آسفالتی در قشر اساس قیر اجرا گردد.
٢٧٠٣٢٠ 

 
 

 

٢٣٠  
 

 



 بیست وهفتم. آسفالت  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  

 مترمکعب ٠٠٠,١,٠٠۶

 ١٠های تهیه و اجرای آسفالت، بابت هر  بها به ردیف اضافه
کیلوگرم قیر مصرفی اضافی، در هر مترمکعب آسفالت، 

کیلوگرم به تناسب  ١٠مقدمه فصل (کسر  ۶طبق بند 
 شود).  محاسبه می

٢٧٠۴٠٢ 

  

 مترمکعب -٠٠٠,١,٠٠۶

 ١٠های تهیه و اجرای آسفالت، بابت هر  کسربها به ردیف
کیلوگرم قیر مصرفی کمتر، در هر مترمکعب آسفالت طبق 

کیلوگرم به تناسب محاسبه  ١٠مقدمه فصل (کسر  ۶بند 
 شود).  می

٢٧٠۴٠٣ 

  
 مترمکعب ٩۵٢,٠٠٠,۶

های تهیه و اجرای آسفالت، در  بها به ردیف  اضافه
که آسفالت در پیاده رو، معابر و مانند آن به عرض  صورتی

 متر اجرا شود.  ٢تا 

٢٧٠۴٠۴ 

  
 مترمکعب ٠١٧,٠٠٠,۴

های تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای  بها به ردیف اضافه
مترمربع و  ٢٠ها چنانچه مساحت لکه،  گیری آسفالت در لکه

 کمتر باشد. 

٢٧٠۴١٠ 

  
 مترمکعب ٢,٧٧١,٠٠٠

های تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای  بها به ردیف اضافه
 ٢٠ها چنانچه مساحت لکه، بیش از  گیری آسفالت در لکه

 مترمربع باشد.  ۵٠مترمربع و تا 

٢٧٠۴١١ 

  
 مترمکعب ٠٠٠,١,٢٧۵

های تهیه و اجرای آسفالت، بابت اجرای  بها به ردیف اضافه
 ۵٠ها چنانچه مساحت لکه، بیش از  گیری آسفالت در لکه

 مترمربع باشد.  ١٠٠مترمربع و تا 

٢٧٠۴١٢ 

 ٢٧٠۵٠١ متر.  سانتی ٢تا  ١٫۵تهیه و اجرای آسفالت بام به ضخامت  مترمربع ۶٢٠,٠٠٠  

 مترمربع ٢٣٨,٠٠٠  
متر افزایش  برای هر یک سانتی ٢٧٠۵٠١بها به ردیف  اضافه

 شود).  متر به تناسب محاسبه می ضخامت (کسر سانتی
٢٧٠۵٠٢ 

 ٢٧٠۵٠٣ تهیه مصالح و پر کردن درزها با ماسه آسفالت.  دسیمتر مکعب ٢٠٠,۶۵  

 دسیمتر مکعب ۵٨۴,۵٠٠  
بند قیری برای مصرف در درزها  تهیه و اجرای ماستیک آب

 با پرداخت سطح به طور کامل. 
٢٧٠۵١٠ 

  
 مترمکعب ١۶,۵٢٨,٠٠٠

تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ 
 ٢۵بندی پیوسته صفر تا  شکسته، هرگاه مصالح با دانه

 متر باشد.  میلی

٢٧٠۶٠١ 

  
 مترمکعب ٧٨٨,٠٠٠,١۶

تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ 
 ١٩بندی پیوسته صفر تا  شکسته، هرگاه مصالح با دانه

 متر باشد.  میلی

٢٧٠۶٠٢ 

 
 

 

٢٣١  
 

 



 بیست وهفتم. آسفالت  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

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

  
 مترمکعب ١٧,١٩٧,٠٠٠

تهیه و اجرای آسفالت سرد مخلوط در محل با سنگ 
 ١٢٫۵بندی پیوسته صفر تا  شکسته، هرگاه مصالح با دانه

 متر باشد.  میلی

٢٧٠۶٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,١,٩٨۴  
هرگاه آسفالت  ٢٧٠۶٠٣تا  ٢٧٠۶٠١های  بها به ردیف اضافه

 ای باشد.  سرد کارخانه
٢٧٠۶٠۴ 

 
 

 

٢٣٢  
 

 



 حمل و نقل.  بیست و هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 حمل و نقل.  بیست و هشتم  فصل

 
 یالزامات عموم 
در   مصرف  تا محل  از انبار کارگاه  نیو همچن لومتر،یک 30  ، تا فاصله تا انبار کارگاه  لیتحو  از محل  مصالح  يو بارانداز  حمل ، يریبارگ  نهی. هز1
  يها فیرد  مورد براساس  حسب  لومتر،یک 30مازاد بر   حمل  نهیاست. هز  شده  بها در نظر گرفته  فهرست  نیا  يها فصل ریسا  يها فیرد  متیق
  نهیهز  گونه چینشده است، ه ینیب شیپ لومتریک 30حمل مازاد بر  نهیها هز آن يفصل برا نیکه در ا یمصالحبابت . شود یم منظور  فصل  نیا

 .گردد لحاظ نمی  يا جداگانه  حمل
 کارفرما برسد.  بیمشاور و تصو  مهندس دییبه تا دی، با مصالح، حسب مورد تهیه. محل 2
 .باشد یحمل بار، طبق نظر مهندس مشاور م هینقل لیبا امکان تردد وسا مسیر نیتر ، کوتاه حمل  مسافت  نییتع  ي. مبنا3
 .شود یم منظور 30/1 بیضر با اعمال  فصل  نیا  يها فیرد بهايشود،   انجام  یو شن  یخاک  يها در راه  مصالح  حمل  که  ی. در صورت4
موارد  ریسا ای  مصالح ریمقاد  محاسبه  ياستناد برا  و قابل  است  حمل  يها نهیهز  احتساب  يفصل تنها برا نیدر ا  شده  نییتع و شرایط ری. مقاد5
 . ستین

  درج شده است: هاي این فصل در جدول زیر هاي مورد نیاز، شماره وشرح مختصر گروه . به منظور سهولت دسترسی به ردیف6
 

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 آالت، آجر و بلوك آهن ،یمصالح سنگ ،یپاکت مانیحمل س 01
 حمل آسفالت 03

 آالت، آجر و بلوك آهن ،یمصالح سنگ ،یپاکت مانیسحمل دریایی  05
 
 

 1الزامات گروه 
  به  شرح لومتریک 30مازاد بر   حمل  نهیهز  و بلوك جهت محاسبهآالت، آجر  آهن ،یمصالح سنگ مان،یمبدا حمل و مقدار مصالح شامل س. 1-1
 :شود یم  نییتع ریز
 
 :مانیس. 1-2
 . کند یم دیتول ه،یته  مورد نظر را در زمان  مانیس  که است  یداخل دیتول  مانیس  کارخانه  نیتر کینزد  محل ، مانیمبدا حمل س. 1-2-1
 منظور لومتریک 30از کسر   پس ر،یمس  طول  تمام يمربوط، برا يها فیرد بهايبه  15/1  بیضر  ال، با اعم فله  مانیس  حمل  يبها. 1-2-2
 .شود یم
محاسبه شده از  مانیس اری(براساس ع مانیس  درصد اتالف 6  به اضافه  ،در بتن  مانیس اریع  اساس بتن درجا، بر  هیته  يبرا  مانیمقدار س. 1-2-3

تیرچه پاشنه بتنی یا  . مقدار بتن براي سقف تیرچه و بلوك باشود یم  ، محاسبه )8فصل  1الزامات گروه  1-1ذکر شده در بند  یقیرابطه تطب
مکعب  منبسط شده، شامل بتن پاشنه تیرچه و بتن روي سقف، براي هر متر رنیاستا یبلوك پل ایبلوك سفالی  تیرچه فوالدي با جان باز و

، بلوك بتنی، شامل بتن پاشنه تیرچه تیرچه پاشنه بتنی یا تیرچه فوالدي با جان باز و براي سقف تیرچه و بلوك بامترمکعب و  50/0سقف، 
 شود. مترمکعب در نظر گرفته می 77/0مکعب سقف،  و بتن روي سقف، براي هر متر بتنی بلوك

 
 

 

٢٣٣  
 

 



 حمل و نقل.  بیست و هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
بتن   به ضخامت  با توجه ، مانیس  اتالف  درصد بابت 6  در بتن به اضافه  مانیس اریع  براساس ،یپاشش يها بتن  هیته  يبرا  مانیمقدار س. 1-2-4

 .شود یم  محاسبه یپاشش
 .شود یم  محاسبه ، مانیس  درصد اتالف 6  به اضافه  در بتن  مانیس اریع  براساس ، یبتن  ساخته شیپ  قطعات  هیته  يبرا  مانیمقدار س. 1-2-5
به   با توجه ، مانیس  اتالف  درصد بابت 6  به اضافه  در مالت  مانیس اریع  براساس  یمانیس  ياندودها  مالت  هیته  يبرا  مانیمقدار س. 1-2-6

 .شود یم  اندودها محاسبه  ضخامت
با   يکار ی، کاش پالك  با سنگ  يکار سنگ ،ی و آجر مخصوص کفکفپوش بتن،  کییموزا  فرش  يها مالت  هیته  يبرا  مانیمقدار س. 1-2-7

  درصد بابت 6  به اضافه  در مالت  یمصرف  مانیس اریع  با آجر پالك و آجر نسوز مخصوص نما، براساس  ینینماچ  و یکیسرام يها یکاش
 .شود یم  در نظر گرفته متر یسانت 3به طور متوسط   شده ادی  يکارها  يبرا  یمصرف  مالت ضخامت. شود یم  محاسبه ، مانیس  اتالف

. شود یم  محاسبه ، مانیس  اتالف  درصد بابت 6  به اضافه  در مالت  مانیس اریبه ع  با توجه ،  ییبنا  يکارها  مالت  هیته  يبرا  مانیار سمقد. 1-2-8
درصد  01 زانیبه م یبا بلوك سفال ینیچ در بلوك ،ییبنا  درصد حجم 30  زانیم به  يبه ابعاد آجر فشار يبا آجرها يدر آجرکار  مالت  حجم

دار  شهیسنگ ر ایبا سنگ قلوه، سنگ الشه  ییدر بنا ،ییدرصد حجم بنا 10 زانیبه م  سبک  یمانیو س  یبتن  با بلوك ینیچ در بلوك ،ییحجم بنا
که در  ی. در صورتشود یمنظور م اتیدرصد حجم عمل 10 زانیبه م ،یبتن ساخته شیو جهت نصب قطعات پ ییدرصد حجم بنا 30 زانیبه م

 شود. یاضافه م ینیچ درصد به حجم مالت بلوك 40پر شود،  مانیها با مالت ماسه و س حفره ،ینیچ بلوك
به طور  ، یمانیس  با بلوك  ییبنا  مکعب در هر متر  سبک) یمانیس يها بلوك ي(به استثنا  یمانیس  يها بلوك  ساخت   يبرا  مانیمقدار س. 1-2-9

 .شود یم  در نظر گرفته ، مانیس  اتالف  درصد بابت 6  به اضافه  مانیس  لوگرمیک 135  متوسط
در نظر گرفته  مان،یس  درصد اتالف 6  به اضافه تریدر هر ل مانیس لوگرمیک 45/0 ق،یتزر اتیدوغاب عمل  هیته  يبرا  مانیمقدار س. 1-2-10
 .شود یم
 
 ): و توونان راساسی، سنگ قواره، اساس، ز الشه  ، سنگ قلوه  ، سنگ ، ماسه شامل (انواع شن یسنگ  مصالح. 1-3
 .کند یم دیتول ه،یرا در زمان ته ازیمورد ن یکه مصالح سنگ است دیمحل تول نیتر کینزد ،یسنگ  مصالح  مبدا حمل. 1-3-1
 .شود یم  محاسبه  سهو ما  شن  تن 2/2،  بتن درجا  انواع  مکعب هر متر  يبرا. 1-3-2
 .شود یم  در نظر گرفته  پوکه  تن 70/0و   ماسه  تن 65/0 ،یصنعت ای یمعدن  با پوکه  سبک  بتن  هر مترمکعب  يبرا. 1-3-3
 .شود یم  تن شن و ماسه در نظر گرفته 2 ،یهر مترمکعب بتن پاشش يبرا. 1-3-4
 .شود یم  محاسبه  و ماسه  شن  تن 2/2 ، یبتن  ساخته شیپ  قطعات  هر مترمکعب يبرا. 1-3-5
 .شود یم  محاسبه  ماسه  تن 85/1 ،يو نماساز  قائم ای  یافق یمانیس  ياندودها  انواع مالت جهت  مکعب هر متر  يبرا. 1-3-6
با   ینیو نماچ یکیسرام يها یبا کاش  يکار یپالك، کاش  با سنگ  يکار سنگ ،یو کفپوش بتن  کییموزا  فرش   مالت  مربع هر متر  يبرا. 1-3-7

 .شود یم  محاسبه  ماسه  تن 05/0آجر پالك و آجر نسوز مخصوص نما، 
 محاسبه 8-2-1. حجم مالت مطابق بند شود یم  محاسبه  تن 85/1 ،ییبنا  يکارها  مترمکعب مالت کی هیته  يمقدار ماسه برا. 1-3-8
 .شود یم
تن ماسه در  75/0 ، یمانیس  با بلوك  ییبنا  مکعب در هر متر  سبک)، یمانیس يها بلوك يستثنا(به ا یمانیس  يها بلوك  ساخت   يبرا. 1-3-9

 .شود یم  نظر گرفته
 .شود یمنظور م  سنگ  تن 2 قواره و الیه الیه،  ، الشه، قلوه هاي با سنگ عملیات بنایی  هر مترمکعب  يبرا. 1-3-10
 .شود یمنظور م یمصالح سنگ  تن 70/1  ،يزیر ماسه ای يزیر شن  هر مترمکعب  يبرا. 1-3-11
 .شود یم  محاسبه  یسنگ  مصالح  تن 2،  شده  دهیکوب  اساس ریو ز  ، اساس توونان  یتیقشر تقو  مکعب هر متر  يبرا. 1-3-12
 .شود یم  محاسبه  یسنگ  مصالح  تن 2/2سرد مخلوط در محل،  آسفالت  مکعب هر متر  يبرا. 1-3-13

 
 

 

٢٣۴  
 

 



 حمل و نقل.  بیست و هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 ): آالت  (آهن  یمصرففوالد . 1-4
کنندگان  دیاز تول دیخر  يبرا  شود، مبدأ حمل يداریبورس کاال خر ای  یداخل  کنندگان دیاز تول میفوالد، به طور مستق  که  یدر صورت. 1-4-1

 .است  لیتحو  بورس کاال، محل  يدهایخر  يو برا  دیتول  محل  ی،داخل
فوالد  دیمحل تول نیتر کینزد  نشود، مبدأ حمل،  يداریبورس کاال خر ای  یکنندگان داخل دیاز تول میفوالد به طور مستق  که  یدر صورت. 1-4-2

 .شوند یفوالد محسوب م دکنندگانیجزو تول زینورد ن يها . کارخانهکند یم دیتول ه،یبه کارگاه است که فوالد مورد نظر را در زمان ته
. شود یم منظور 20/1با اعمال ضریب فصل  این يها فیحسب مورد از رد زه،یسرد نورد شده گالوان يحمل مصالح و قطعات فوالد. 1-4-3

 کننده است. دیمحل کارخانه تول ،زهیسرد نورد شده گالوان يمصالح و قطعات فوالد  مبدا حمل
 .شود یمنظور م  حمل  بابت  لوگرمیک 05/1  هفتم، نهم و شانزدهم، يها مربوط به فصل یفوالد مصرف  لوگرمیهر ک  يبه ازا. 1-4-4
 :شود یم  عمل ریز  بی، به ترت ساخته شده در کارخانه يفوالد  يها سازه  فوالد مصرفیحمل  يبرا. 1-4-5

  محاسبه 4-4-1مطابق بند  ،يفوالد يها ساخت سازه  تا محل کارخانه  هیته  از محل  آالت، مربوط به آهن لومتریک 30مازاد بر   حمل  نهیهز
با کیلومتر اول)  30حسب مورد از ردیف مربوط (بدون کسر قطعات ساخته شده از محل کارخانه،   يحمل و بارانداز ، يریبارگ  نهیهز .شود یم

 .شود یم منظورو   محاسبه 2  بیضر  اعمال
 
 : )یمانیس ای یو بلوك سبک (بتن یسفال  انواع آجر، بلوك. 1-5
 . ها است آن تولید  )، محلیمانیس ای یو بلوك سبک (بتن یسفال  انواع آجر، بلوك  مبدا حمل .1-5-1
آجر   حمل  يبرا  تن 25/1 ، ینیو ماش  یمانیس ، یآهک  ماسه ، یقزاق ، يفشار  يبا آجرها  ینیو نماچ  ينماساز ، ییبنا  مکعب هر متر  يبرا. 1-5-2

 .شود یمنظور م
آجر   حمل  يبرا تن 04/0،  با آجر پالك و آجر نسوز مخصوص نما  ینینماچ فرش کف با آجر مخصوص کف و مربع هر متر  يبرا. 1-5-3

 .شود یمنظور م
 .شود یمنظور م  بلوك  حمل  يبرا  تن 70/0،  )یمانیس ای  یسبک (بتن  و بلوك  یسفال  با بلوك  ییبنا  مکعب هر متر  يبرا. 1-5-4
 .شود یمنظور م  بلوك  حمل  يبرا  تن 40/0اجرا شود،   یسفال  يها با بلوك  و بلوك که رچهیت  سقف  مکعب مترهر   يبرا. 1-5-5
 

 3الزامات گروه 
 . شود یآسفالت بابت حمل منظور م  تن 2/2، معادل  اي و آسفالت سرد کارخانه شده  دهیکوب  یآسفالت  بتن  مکعب هر متر  يبرا. 3-1
 

 5الزامات گروه 
 .است دهیو عوارض متعلقه لحاظ گرد هیحمل، تخل ،يریمربوط به بارگ يها نهیهز یتمام ،ییایحمل در يها فیدر رد. 5-1
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 حمل و نقل.  بیست و هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلومتر  -تن  ٩,٩٣٠

آالت، آجر و بلوک،  حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن
کیلومتر و  ٣٠هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 

 ٣٠کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر  ٧۵تا 
 کیلومتر. 

٢٨٠١٠١ 

  

 کیلومتر  -تن  ٨۶٠,۶

آالت، آجر و بلوک،  حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن
کیلومتر و  ٣٠هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 

 ٣٠کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر  ١۵٠تا 
 کیلومتر. 

٢٨٠١٠٢ 

  

 کیلومتر  -تن  ٧٣٠,۴

آالت، آجر و بلوک،  حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن
کیلومتر و  ٣٠هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 

 ٣٠کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر  ٣٠٠تا 
 کیلومتر. 

٢٨٠١٠٣ 

  

 کیلومتر  -تن  ٢۶٠,۴

آالت، آجر و بلوک،  حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن
کیلومتر و  ٣٠هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 

 ٣٠کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر  ۴۵٠تا 
 کیلومتر. 

٢٨٠١٠۴ 

  

 کیلومتر  -تن  ۵۵٠,٣

آالت، آجر و بلوک،  حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن
کیلومتر و  ٣٠هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 

 ٣٠کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر  ٧۵٠تا 
 کیلومتر. 

٢٨٠١٠۵ 

  
 کیلومتر  -تن  ٢,٨۴٠

آالت، آجر و بلوک،  حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن
کیلومتر  ٧۵٠هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از 

 کیلومتر.  ٣٠باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 

٢٨٠١٠۶ 

  
 کیلومتر  -تن  ١٢,٩٠٠

ای هرگاه فاصله  حمل بتن آسفالتی و آسفالت سرد کارخانه
کیلومتر  ٧۵کیلومتر تا  ٣٠کارگاه بیش از محل تهیه تا محل 

 کیلومتر. ٣٠باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 

٢٨٠٣٠١ 

  
 کیلومتر  -تن  ۵۶٠,٨

ای هرگاه فاصله محل تهیه تا  حمل آسفالت سرد کارخانه
کیلومتر باشد برای  ١۵٠کیلومتر تا  ٣٠محل کارگاه بیش از 

 کیلومتر. ٣٠تمام طول مسیر پس از کسر 

٢٨٠٣٠٢ 

  
 

مایل  -تن 
 دریایی

آالت، آجر  حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن
 مایل دریایی.  ١٠و بلوک، تا فاصله 

٢٨٠۵٠١ 

  
 

مایل  -تن 
 دریایی

آالت، آجر  حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن
 مایل دریایی.  ٣٠مایل تا فاصله  ١٠و بلوک، مازاد بر 

٢٨٠۵٠٢ 

  
 

مایل  -تن 
 دریایی

آالت، آجر  حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن
 مایل دریایی.  ۶٠مایل تا فاصله  ٣٠و بلوک، مازاد بر 

٢٨٠۵٠٣ 

 
 

 

٢٣۶  
 

 



 حمل و نقل.  بیست و هشتم  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 

مایل  -تن 
 دریایی

آالت، آجر  حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن
 مایل دریایی.  ٩٠مایل تا فاصله  ۶٠و بلوک، مازاد بر 

٢٨٠۵٠۴ 

  
 

مایل  - تن
 دریایی

آالت، آجر  حمل دریایی سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن
 مایل دریایی.  ١۵٠مایل تا فاصله  ٩٠و بلوک، مازاد بر 

٢٨٠۵٠۵ 
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  دستمزدی  . کارهای و نهم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  دستمزدی  . کارهای و نهم  بیست  فصل

 
 الزامات عمومی

  تهیه  شود. هنگام می  تهیهکارفرما و به هزینه   ها توسط آن  مصالح  که  است  شده  بینی پیش  کارهایی  براي ،موضوع این فصل  دستمزدي  کارهاي. 1
هاي الزم، نصب و  ، شامل بارگیري، حمل و باراندازي در کارگاه، جابجاییمورد نظر  دستمزدي  کارهايشرح ردیف و بهاي واحد برآورد، 

 د.شو می  درج  در این فصلو دار تهیه  اندازي، بر اساس دستورالعمل اقالم ستاره راه

 
 

 

٢٣٨  
 

 



  دستمزدی  . کارهای و نهم  بیست  فصل
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١واحد پایه رشته ابنیه سال  فهرست بهای

  
 کار پای  . مصالح١  پیوست

 
  مقدمه

اسناد و مدارك  به  با توجهدر کار نصب شود و  ، مورد نیاز باشد و پیمان  موضوع  اجراي  براي  شود که می  اطالق  کار، به مصالحی پاي  مصالح. 1
هایی که در طرح جانمایی تجهیزکارگاه  محل یا محلو در   پیمانکار تهیه  توسط  بندي اجراي کار و مشخصات فنی، به ویژه برنامه زمان پیمان

ورود   باشد. هنگام  یا شمارش  گیري اندازه  به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده به شکلی انبار شود که قابل بازرسی،
 ی(نظارت فنناظر   ، با حضور مهندس است  شده  ورود مشخص  ، مقدار و تاریخ نوع،  در آن  ورود که  ، باید صورتجلسه به کارگاه  مصالح

 شود.  تنظیم کارگاهی)
  به صورت  در کارگاه  مصالح  و باراندازي کیلومتر 30تا   ، حمل بارگیري  ، هزینهجدول شماره دو این پیوست  هاي ردیف بهاي واحددر  .2

فصل حمل و در   شده  بینی موارد پیش  ، به استثناي مصالح کیلومتر 30بر  مازاد  حمل  براي هزینه اضافی  گونه  و هیچ  است  شده منظور،  منظم
 .گیرد تعلق نمی، نقل
الزم است جزو باشد و  هاي جدول شماره یک و دو این پیوست نمی . در هنگام تهیه برآورد براي اقالمی از کار که مصالح آن، جزو ردیف3

اضافه  گروه مربوط در جدول شماره دو در انتهايدار  ستاره فیبه صورت رد هاي مناسب با آن تهیه و ردیفکار منظور شود،  مصالح پاي
 .دگرد یم

باشد، شده درج ن در جدول شماره دو این پیوستآن هاي پایه، ردیفی جهت محاسبه مصالح پایکار  در صورتی که براي اقالمی از ردیف .4
هاي فصل مربوط،  صرفا براي مصالح معین شده در جدول شماره یک این پیوست و با اعمال ضرایب متوسط درج شده، به بهاي واحد ردیف

 شود. کار تعیین می بهاي واحد مصالح پاي
شود و  می  صورتجلسه کارگاهی) ی(نظارت فنو با مهندس ناظر  گیري کار، اندازه پاي  ، مقدار مصالح موقت  وضعیت  صورت  تهیه  هنگام. 5

  هزینه  مشمول  که  مصالحی  (براي 7/0بدون اعمال ضریب   حمل  کار و هزینه پاي  مصالح  درصد بهاي 70پیمانکار،   مالی  بنیه  تقویت  براي
(تغییر ضریب پیشنهادي  پیمانکار  جزء پیشنهاديضریب و   باالسري  ضریب اي، ضریب منطقه  با احتسابمورد  و حسبشوند)  میمازاد   حمل

 شود. ها منظور می وضعیت  ، در صورتجزء به کل تابع ضوابط مربوط)
  کارگاه  ها را از محوطه آن  کردن  خارج  و پیمانکار حق  به کارفرماست  ، متعلق وضعیت  در صورت  از منظور شدن  کار، پس پاي  مصالح  . تمام6

 .ندارد
و پیمانکار باید   پیمانکار است  ، به عهده پیمان  ، در مدتها به منظور حفظ کیفیت و کمیت آن کار پاي  مصالح  اريو نگهد  حفظ  ولیتو. مس7
 باشد، انبار کند.  مصون  و سایر عوامل  جوي  عوامل  در مقابل  که  مناسبی  ها را در محل آن
در   موقت  هاي وضعیت  کار در صورت پاي  مصالح  بهاي  محاسبه  ، تنها برايهاي شماره یک و دو این پیوست حاصل از جدول  مصالح  نرخ. 8

 . یا استناد در سایر موارد نیست  استفاده  است و قابل  شده  نظرگرفته
مازاد   مصالحمنظور شود.  کار پاي  مصالح  نوع  ، نباید هیچ قطعی  وضعیت  و صورت  موقت  از تحویل  پس  موقت  وضعیت صورت  در آخرین. 9

 شود.  خارج  پیمانکار از کارگاه  ، باید توسط به پیمانکار است  و متعلق  مانده  باقی  در کارگاه  که  بر مصرف
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١واحد پایه رشته ابنیه سال  فهرست بهای

  
 کار ها براي تعیین قیمت مصالح پاي اعمال به بهاي واحد ردیف جهتجدول شماره یک. ضرایب متوسط 

 ضریب مصالح مشمول شماره فصل

 %90 مجوف ماندگارهاي  قالب پنجم
 %50 ساخته سیمانی و بتنی  هاي پیش انواع قطعات و بلوك دوازدهم
 %65 ساخته رطوبتی هاي پیش انواع عایق سیزدهم
 %50 استایرن منبسط شده هاي حرارتی و پلی انواع عایق چهاردهم
 %70 دار، دیوار و سقف پانلی مانا و کف کاذب انواع پانل دیواري مشبک عایق شانزدهم
 %90 شده انواع سقف کاذب آلومینیومی و در و پنجره آلومینیومی ساخته هفدهم
 %70 هاي گچی و معدنی انواع صفحات گچی و سیمانی و تایل هجدهم
 %70 ها کلیه ردیف نوزدهم
 %70 هاي سرامیکی انواع کاشی بیستم

 %70 هاي بتنی پوش انواع موزائیک و کف بیست و یکم
 %70 هاي مکعبی هاي سنگی و سنگ هاي پالك، جدول انواع سنگ بیست و دوم
 U.P.V.Cهاي پلیمري، در و پنجره  انواع کفپوش و دیوارپوش، ورق بیست و سوم

 ها پالستیک ساخته شده، محصوالت ژئوسنتتیک و چوب
75% 

 %80 اي انواع شیشه، کاشی و آجر شیشه و چهارم بیست

 
بینی مصالح مورد نظر در چند ردیف، ردیفی  این پیوست، در صورت پیش 4کار مطابق بند  واحد مصالح پايتوضیح: به منظور محاسبه بهاي 

که داراي کمترین بهاي واحد باشد مالك عمل، جهت محاسبه بهاي واحد مصالح پایکار مربوط با اعمال ضریب مندرج در جدول شماره یک 
 باشد. می
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 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

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

 ۴١٠٢٠٢ ماسه شسته. مترمکعب ١,٩٧٣,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠٣ شن شسته. مترمکعب ١,٨۶٨,٠٠٠  

 ۴١٠٢٠۴ سنگ قلوه. مترمکعب ۶٨٨,٠٠٠,١  

 ۴١٠٢٠۵ مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای. مترمکعب ٠٠٠,۵١۵,١  

 ۴١٠٢٠۶ مصالح اساس شکسته از مصالح رودخانه ای. مترمکعب ١,٧٧٣,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠١ سنگ الشه. مترمکعب ٠٠٠,١,٩١۵  

 ۴١٠٣٠٢ سنگ الشه قواره شده موزاییکی. مترمکعب ٢,١١٣,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠٣ سنگ الشه قواره شده موزاییکی درز شده. مترمکعب ٢,١١٣,٠٠٠  

 ۴١٠٣٠۵ سنگ بادبر. مترمربع ۴٨٣,٠٠٠,٢  

 ۴١٠۵٠١ سیمان پرتلند پاکتی. تن ۵,۶٢١,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠٢ سیمان پرتلند فله. تن ۴,۴١٨,٠٠٠  

 ۴١٠۵٠٨ سیمان سفید پاکتی. تن ٩,١٣٨,٠٠٠  

 ۴١٠۶٠١ گچ پاکتی. تن ۶٣٠,٠٠٠,٣  

 ۴١٠۶٠٢ گچ فله. تن ٣,١٠١,٠٠٠  

 ۴١٠۶٠٣ کلوخه آهک زنده. تن ١٧١,٠٠٠,۴  

 ۴١٠٧٠١ آجر فشاری. قالب ٧,١٣٠  

 ۴١٠٧٠٢ انواع آجر ماشینی سوراخدار. قالب ٧,٣١٠  

 ۴١٠٧٠٣ انواع آجر قزاقی. قالب ١٧,٢٠٠  

 ۴١٠٨٠١ انواع بلوک سفال (آجر تیغه). قالب ٣٠٠,١۵  

 ۴١٠٨٠٢ انواع بلوک سفال (سقفی). قالب ۶٧,٣٠٠  

 ۴١٠٨٠۴ انواع بلوک سیمانی سقفی. قالب ۵١,٩٠٠  

 ۴١٠٩٠١ انواع تیرآهن. کیلوگرم ١۴۴,۵٠٠  

 ۴١٠٩٠٢ انواع تیرآهن بال پهن. کیلوگرم ۵٠٠,٣١٧  

 ۴١٠٩٠٣ انواع ناودانی. کیلوگرم ١٧٣,٠٠٠  

 ۴١٠٩٠۴ انواع نبشی. کیلوگرم ٠٠٠,١۶۵  

 ۴١٠٩٠۵ انواع سپری. کیلوگرم ٠٠٠,١۶۶  

 ۴١٠٩٠۶ انواع قوطی. کیلوگرم ٢١٨,٠٠٠  

 ۴١٠٩٠٧ انواع تسمه. کیلوگرم ٢١٩,٠٠٠  

 ۴١٠٩٠٨ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ۵٠٠,٢٠٨  

 
 

 

٢۴٢  
 

 



 کار پای  . مصالح١  پیوست
 ١۴٠١ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه رشته 

  
       

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

 ۴١١٠٠١ انواع میلگرد ساده. کیلوگرم ١۵٩,٠٠٠  

 ۴١١٠٠٢ انواع میلگردآجدار. کیلوگرم ١۴٢,٠٠٠  

 ۴١١٠٠٣ انواع شبکه جوشی فوالدی. کیلوگرم ١٧٨,٠٠٠  

 ۴١١٠٠۴ انواع کابل فوالدی (برای پیش تنیدگی). کیلوگرم   

 ۴١١١٠١ و پروفیل چهارچوب. Zانواع پروفیلهای توخالی، پروفیل  کیلوگرم ٠٠٠,٢١۵  

 ۴١١٢٠٢ انواع ورقهای گالوانیزه. کیلوگرم ۵٠٠,٢۶٧  

 ۴١١٣٠٣ سیمی.انواع توری  متر مربع ٠٠٠,١۴۴  

 ۴١١٣٠۴ انواع رابیتس. کیلو گرم ٢٣٣,٠٠٠  

 ۴١١۴٠۵ انواع پروفیل آلومینیومی. کیلوگرم ٧١٧,٠٠٠  

 ۴١١۴٠۶ انواع ورق آلومینیومی. کیلوگرم ٠٠٠,٩٢۶  

 ۴١١٩٠٢ تخته نراد خارجی. مترمکعب ٩٠,٣٢٢,٠٠٠  

 ۴١٢٠٠٢ تخته و الوار ایرانی. مترمکعب ۵٩,٩٢٢,٠٠٠  

 ۴١٢۴٠١ انواع قیر. کیلوگرم ١٠٢,٠٠٠  

 ۴١٢٨٠١ انواع پوکه. مترمکعب ١,٧٢٣,٠٠٠  

 ۴١٢٩٠١ انواع چتایی. مترمربع ١١٩,٠٠٠  

 ۴١٣١٠١ انواع رنگ روغنی. کیلوگرم ٠٠٠,۶٢۴  

 ۴١٣١٠٢ انواع رنگ پالستیک. کیلوگرم ٣۶۴,۵٠٠  
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  طبقات  . ضریب٢  پیوست

 
 

کار   ، و چنانچه است  شده  در نظر گرفته  و زیر همکف  همکف  کار در طبقه  انجام  بها، براي  فهرست  در این  شده  درج  هاي قیمت :طبقات  . ضریب1
  از حمل  ناشی  مصالح  و افت  یاد شده  به  طبقات  مصالح  حمل  هزینه  شود، بابت  انجام  زیر همکف  تر از طبقه و پایین  باالتر از همکف  طبقاتدر 
 شود. ، منظور می عملیات  اجراي  و در برآورد هزینه  زیر تعیین  به شرح  طبقات  کار، ضریب  اجراي  سختی  و همچنین  به طبقات  آن
  باالتر از طبقه  طبقه  اولین  زیربناي  و سطح  شده  تعیین  مصوب  هاي نقشه  ، به طور مجزا بر اساس همکف  باالتر از طبقه  هر طبقه  زیر بناي  سطح .1ـ1

، در  همکف  باالتر از طبقه  هطبق  سومین  زیربناي  ، سطح2  ، در ضریب همکف  باالتر از طبقه  طبقه  دومین  زیربناي  ، سطح1  ، در ضریب همکف
 شود. می  ، ضربn  ، در ضریب همکف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زیربناي  ، سطح ترتیب  همین  و به 3  ضریب

  پایین  طبقه  یناول  زیربناي  و سطح  شده  تعیین  مصوب  هاي نقشه  ، به طور مجزا بر اساس زیر همکف  تر از طبقه پایین  هر طبقه  زیربناي  سطح .2ـ1
تر از  پایین  طبقه  سومین  زیربناي  ، سطح2  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه پایین  طبقه  دومین  زیربناي  ، سطح1  ، در ضریب زیر همکف  تر از طبقه

 شود. می  ، ضربm  ، در ضریب مکفزیر ه  تر از طبقه پایین  ام m  طبقه  زیربناي  ، سطح ترتیب  همین  و به 3  ، در ضریب زیر همکف  طبقه

به   کار مربوط  اقالم  (به استثناي  هر ساختمان  براي  به طور جداگانه  که  است  آید، ضریبی می  زیر به دست  از رابطه  که )P(  طبقات  ضریب. 3ـ1

 شود. می  ، اعمال مربوط  کار ساختمان  اقالم  و به  تمام   ) محاسبه سازي  محوطه

ها تغییر کند و این تغییرات به اجرا در آید فرمول مربوط یکبـار دیگـر بـر اسـاس      انچه در حین اجراي کار تعداد طبقات و مساحت آنچن. 1-4

بینـی   بـیش  pشود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضریب  ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت وضعیت اعمال می
در برآورد محاسبه شود ولی در حین اجراي کار و تغییر نقشه، اسـتحقاق   pاي باشد که نباید ضریب   هاي اجرایی به گونه شهشده باشد. چنانچه نق

 شود. ها اعمال می را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت وضعیت pدریافت ضریب 
 

 
 

 0Fهمکف =   زیربناي  سطح
 1F =  همکف  باالتر از طبقه  اول  طبقه  زیربناي  سطح 
 2F=   همکف  باالتر از طبقه  دوم  طبقه  زیربناي  سطح 
 3F=   همکف  باالتر از طبقه  سوم  طبقه  زیربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Fn=   همکف  باالتر از طبقه  ام n  طبقه  زیربناي  سطح 
 0B=   زیر همکف  طبقه  زیربناي  سطح 

 1B=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  اول  طبقه  زیربناي  سطح 
 2B=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  دوم  طبقه  زیربناي  سطح 
 3B=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  سوم  طبقه  زیربناي  سطح 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Bm=   زیر همکف  تر از طبقه پایین  ام m  طبقه  زیربناي  سطح 
 

 S=   زیرهمکف  تر از طبقه پایین  طبقات تمام و  باالتر از همکف  طبقات  ، تمام زیر همکف ، طبقه همکف  طبقه  زیربناي  سطح  ، با احتساب ساختمان  زیربناي  کل  سطح
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  طبقات  . ضریب٢  پیوست
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  که  اصلی  همکف  باشد، طبقه  داشته  مختلف  در جهات  همکف  از یک  بیش  ساختمان  باشد که  طوري  زمین  وضعیت  که  ) در صورتی1  تبصره

 گیرد. قرار می  طبقات  ضریب  محاسبه  ، مالك شده  مشخص  اولیه  هاي در نقشه
  از ساختمان  در خارج  که  و برقی  مکانیکی  یا تاسیسات  ساختمانی  عملیات  از تمام  است  ، عبارت سازي  محوطه  منظور از کارهاي) 2  تبصره
 شود.  انجام

به   ساختمان  کار همان  اقالم  شود، به تمام می  تعیین  مشمول  هاي از ساختمان  هر یک  براي  به طور جداگانه  که  طبقات  ) ضریب3  تبصره
 شود. منظور می  وضعیت  صورت  گیرد و از اولین می  کار، تعلق پاي  مصالح  استثناي
و اگر   باشد، حذف 5بعد از ممیز کمتر از   پنجم  رقم  شود، چنانچه می  در نظر گرفته  اعشار در محاسبات  با چهار رقم  طبقات  ) ضریب4  تبصره

 شود. می  بعد از ممیز اضافه  چهارم  رقمواحد به    و یا بیشتر باشد، یک 5
  همکف  باالتر از طبقه  طبقه  و یازده  زیر همکف  تر از طبقه پایین  طبقه  سه  داراي  زیر، که  با مشخصات  ساختمان  یک  براي  طبقات  : ضریب مثال
 شود. می  زیر محاسبه  ، به  شرح است

 . متر مربع 1200، جمعاً  متر مربع 400  ، هر طبقه زیر همکف  هتر از طبق پایین  طبقه  سه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 0B(  =400(  زیر همکف  طبقه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 0F(  =600(  همکف  طبقه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 5000، جمعاً  متر مربع 500  ، هر طبقه همکف  باالتر از طبقه  طبقه  تا دهمین  اولین  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 400=   یازدهم  طبقه  زیربناي  ـ سطح
 . متر مربع 7600، جمعاً S(  =1200  +400  +600  +5000  +400(زیربنا،   کل  ـ سطح

 400  =400  ×1  =1B  ×1 
 800  =400  ×2  =2B  ×2 

 1200  =400  ×3  =3B  ×3 
 500  =500  ×1  =1F  ×1 
 1000  =500  ×2  =2F  ×2 

 1500  =500  ×3  =3F  ×3 
 2000  =500  ×4  =4F  ×4 
 2500  =500  ×5  =5F  ×5 
 3000  =500  ×6  =6F  ×6 
 3500  =500  ×7  =7F  ×7 
 4000  =500  ×8  =8F  ×8 
 4500  =500  ×9  =9F  ×9 

 5000  =500  ×10  =10F  ×10 
 4400  =400  ×11  =11F  ×11  

  جمع                       34300                                                                                                  

 

 
 

1/04510/045121
7600100

343001 =+=
×

+=p
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح٣  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  کار، به  شرح  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  هزینه  به  ، به طور کلی باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  ها را به آن  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات مالی و  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام  کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  ا اجارهی  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1
 . دفتر مرکزي  ، و سوخت ، برق آب  هزینه .7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  ازملو  هزینه .10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1
 ها. ، و مانند آن در مجامع  ویت، عض ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1
 اي دفتر مرکزي. ها و تجهیزات رایانه دستگاه هزینه .17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي هزینه .1ـ2
 . پیمانکار استنزد   که  پرداخت  پیش  به وجوه  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  هزینه .2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزینه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزینه .3ـ2ـ2
 . مالیات  هزینه .3ـ2
 سود پیمانکار. .4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي هزینه .5ـ2
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 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
و  و حفاظت و خدمات  کانتینو   ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  ستمزد سایر عواملد  ، هزینه . همچنین حراست
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  هزینه .2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه  به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  هزینه .3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه .4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  هزینه .5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  هزینه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه ، پست  هاي هزینه .7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله وسیله ایاب و ذهاب کارگاه وتامین   هزینه .8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  هزینه .9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  هزینه .10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي هزینه .6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي هزینه .1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  هزینه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  هزینه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي هزینه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي هزینه .5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  به امور تحویل  مربوط  هاي هزینه .6ـ6ـ2
 هاي غیرعمرانی. هاي بیمه سهم پیمانکار و بیمه بیکاري نیروي انسانی کارگاه در طرح . هزینه2-7

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه )1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

  توسط، کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي) هاي سرمایه عمرانی (تملک دارایی هاي در طرح )2 توضیح
 .است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي شود، هزینه می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه
  عوارض  هزینه  و همچنین  مالیات بر ارزش افزوده  هاي ، هزینه  اي) و غیرعمرانی هاي سرمایه عمرانی (تملک دارایی هاي در طرح )3 توضیح

 ت.اس  نشده  منظور  باالسري  هاي هزینهدر  )، مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري
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 ضریب منطقه . ۴  پیوست

 
با امکان دسترسی  هاي درج شده در این فهرست بها، بر مبناي قیمت نیروي انسانی، ماشین آالت، مصالح و حمل،اي: قیمت.ضریب منطقه1

امکانات زیربنایی، شرایط آب و هوایی در سطح هاي مضاعف بر پایه توزیع باشد. بنابراین جهت جبران هزینه آسان به مصالح و خدمات می
اي به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجراي عملیات، کشور، شرایط جغرافیایی، نیروي انسانی و بعد مسافت از مراکز اصلی، ضریب منطقه

 .شود منظور می
هایی است که تا  گیرد، آخرین ضریب مورد استفاده قرار می اي مربوط به این فهرست بها که در برآورد هزینه اجراي کار هاي منطقه. ضریب1-1

از سوي سازمان  هاي بعدي، یا اصالحیه 30/04/1394مورخ  69416/94در پیوست بخشنامه شماره  زمان تهیه برآورد هزینه اجراي کار،
 برنامه و بودجه کشور ابالغ شده است.

اي تعیین هاي بعدي ضریب منطقه ها در بخشنامه مذکور و یا اصالحیه مناطقی که براي آن. در صورتی که نام منطقه محل اجراي پروژه در 1-2
 اي شهرستان یا بخشی که پروژه در آن واقع شده است، در برآورد هزینه اجراي عملیات، منظور می شود.شده، موجود نباشد، ضریب منطقه

 نقشه تقسیمات کشوري منتشر شده توسط وزارت کشور است. . محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش، مطابق آخرین1-3
هاي منطقهاي براساس میانگین وزنی ضریبهاي خطی، ضریب منطقهگیرند، نظیر پروژههایی که در مناطق مختلف قرار می. براي پروژه1-4

 ر، منظور می شود. ، با استفاده از رابطه زیر تعیین و در برآورد هزینه اجراي کااي مربوط در مناطق مختلف
 

𝑅 =  
(𝑅1 ∗ 𝐶1) + (𝑅2 ∗ 𝐶2) +⋯+ (𝑅𝑛 ∗ 𝐶𝑛)

𝐶  
R ضریب منطقه مربوط به هر رشته : 

C مبلغ برآورد هزینه اجراي کار مربوط به هر رشته : 
C1  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :R1   .است 

C2  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :R2 .است 

Cn  مبلغ برآورد هزینه اجراي آن بخش از کار که ضریب منطقه مربوط به آن :Rn .است 
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  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۵پیوست 

 
 ، باید به هر رشته  به  مربوط  رو، در کارهاي  ، از این است  شده  تهیه  مختلف  هاي در رشته  استفاده  و براي  عمومی  ، به صورت دستورالعمل  این

 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  اینکار، مفاد   و نیاز آن  ماهیت  تناسب 
 
  . تعاریف1 
  دادن  شود، تا آغاز و انجام  اجرا انجام  دوره  براي  موقت  باید به صورت  که  است  ها و تدارکاتی ، اقدام از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1

  ، میسر شود. پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان  موضوع  عملیات
  هاي گیرند، مانند کارگاه قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی پشتیبانی  هاي . ساختمان2ـ1

و مانند   ساخته پیش  عاتقط  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  هاي کارگاه  ، شامل سر پوشیده
  ترانسفورماتورها و مولدهاي  محل  پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  انبارهاي ، آالت ماشین  سرپوشیده  هاي ، تعمیرگاه آن

 مانند آن. و  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
قرار گیرد، مانند   ها، مورد استفاده به آن  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی عمومی  هاي . ساختمان3ـ1

،  خانه ، تلفن خانه ، رختشوي ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  هاي سرا، ساختمان ، مهمان دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده  هاي پارکینگ

و   آب  هدایت  هاي ، ایجاد خاکریز و کانال و فاضالب  سطحی  هاي آب  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1
  ، تامین روباز، حصارکشی  هاي ، پارکینگ ورزشی  هاي روباز، زمین  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي  تمهیدات
 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه  روشنایی

کارفرما   کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل کارگاه  . منظور از ورودي5ـ1
  براي  کارگاه  ورودي  مشخصات .بینی شده باشد در اسناد و مدارك پیمان، ترتیب دیگري پیش که مگر آن ،شود پیمانکار می  و تحویل  تامین
 شود. می  تعیین  اسناد و مدارك پیماندر ،  گفته پیش  از نیازهاي  هر یک  تامین

  و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي هتجهیز کارگا  جانمایی  به طرح  با توجه  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل . انبار کارگاه6ـ1
 شود. می  ها استفاده ، از آن مربوط  هاي دستورالعمل  با رعایت

 کند.  متصل  موجود کشور را به کارگاه  هاي از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه .1-7
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  لبه مح  دستیابی  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي . راه8ـ1 
  یا با واسطه  را، به طور مستقیم  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ، محل آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  هایی ، راه ارتباطی  هاي . راه9ـ1

 کنند. می  متصل  عملیات  اجراي  دیگر، به محل  هاي راه
  عملیات  انجام  شد، اما به علت می  از مسیر موجود انجام قبالً  که  عمومی  نقلیه  تردد وسایل  تامین  براي  ، که است  ، راهی انحرافی  . راه10ـ1

 شود.  ، احداث است  شده  قطع  پیمان  موضوع
  کارگاه  دریا نصب   احداث  به روش تاسیسات، و ها ساختمان  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف  در شرح  . منظور از تامین11ـ1

ا ه از آن  برداري  بهره و  نگهداري  به  مربوط  هاي و اقدام  اجاره یا  خدمت خرید  ، به صورت محل موجود در  از امکانات ها آن  اختیار گرفتن یا در
 . باشد می

  آالت ، ماشین ، تجهیزات مصالح  مواد زاید و کردن  ، خارج موقت  هاي ساختمانو   ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن12ـ1
  کارفرما، طبق  تحویلی  هاي ها و محل زمین  برگرداندن  اول  به شکل  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  و دیگر تدارکات
 . نظر کارفرماست
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هاي مختلف یک کار را  هایی که محل قرار گرفتن بخش از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه است ه، عبارت. طرح جانمایی تجهیزکارگا1-13

 دهد.نشان می
 
 برآورد  تهیه  . روش2
،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نیاز هر کار و همچنین  به شرایط  برآورد، باید با توجه  کننده  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس1ـ2

تجهیز و   در فهرست  شده  بینی پیش  هاي ردیف  را طبق  مربوط   هاي ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
 ،د با واحد مقطوعبر حسب مور  باالسري  هاي هزینه  و با منظور نمودن  عملیات  اجراي  محل  هاي قیمت  بر حسب ، پیوست  این  کارگاه  برچیدن

مشخصات فنی و مساحت دفترکارگاهی و  باید همچنین. کند  درج مورد نظر،   هاي و در برابر ردیف  برآورد کرده ماه-مترمربع یا مترمربع
کارگاه، صرفاً بر  تجهیزکند.   بینی  پیش ، و پیمان ارجاع کاررا در اسناد مسکن کارگاهی مربوط به کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه 

 باشد. دار مجاز نمی و اضافه کردن ردیف با هر عنوان از جمله ستاره شود جدول این پیوست، برآورد میهاي مندرج در  اساس ردیف
شود. در  منظور میها  برآورد آن  ، به عنوان و حاصل  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  هایی ساختمان  براي

و   ، استهالك و نصب  حمل  ، هزینه فلزي  هاي ها، مانند قاب ساختمان  ساخته  پیش  ها و قطعات ، مانند کاروان ساخته پیش  هاي مورد ساختمان
از چند   که  هایی شود. در پیمان ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  ها، در طول آن  گذاري سرمایه

 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  استفاده پایه واحد  بهاي فهرست  رشته
و   موقت  شود، به صورت منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  در محدوده کارگاه يها و راه  ها، تاسیسات . ساختمان2ـ2

در  یا زیربنایی  جنبی  تاسیسات  به اجراي  دادن  ، با اولویت تجهیز کارگاه  هاي هزینه  شود. به منظور تقلیل می  اجرا در نظر گرفته  دوره  براي
تجهیز   به عنوان  یاد شده  هد بود، از تاسیساتاجرا نیاز خوا  و در دوره  است  شده  بینی پیش  برداري بهره  دوره  براي  در طرح  که  محدوده کارگاه

 پایهواحد   بهاي  هاي از فهرست  ها با استفاده آن  هزینه  حالت  شود. در این  درج  ارجاع کار و پیماناسناد در   موضوع  شود و این  استفاده  کارگاه
  یا تامین  کارگاه  هاي و راه  ، گاز، مخابرات ، برق آب  تامین  براي  چهشود. چنان کار منظور می  اجراي  و در برآورد هزینه  محاسبه  مربوط  رشته

  بینی  پیش  از طرح  برداري بهره  دوران  براي  که  یا زیربنایی  جنبی  یا سایر موارد، از تاسیسات  و عمومی  ، پشتیبانی ، اداري مسکونی  هاي ساختمان
یاد   ایجاد تاسیسات  براي  اي ، هزینه است  شده  بینی  پیش  مربوط  هاي فصل  هاي ها در ردیف آن  زینهه  به اینکه  شود، با توجه  شود استفاده می

ها در زمان اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن  برداري آن و صرفاً هزینه نگهداري و بهره شود منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن هزینهدر   شده
 شود. می کارگاه به صورت مقطوع منظور

،  آب  انتقال  براي  شود. چنانچه  ، مشخص پیمان اسناد ارجاع کار و اجرا، باید در  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه3ـ2
  اجرا الزم  دوره  براي ، کشی کابل و  کشی ، کانال کشی ، لوله کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري برق

 شود.  بینی ، پیش پیمان اسناد ارجاع کار و در  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی
ترانسفورماتور و   نصب  ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  را به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2
و سایر   برق  و اشتراك  انشعاب  هاي (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  تعلقاتم

در   بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان اسناد ارجاع کار و در  ، به طور مشخص زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  کارهاي
از کسر   برآورد و پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن

 .شود می منظور  اهکارگ  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه صورت مقطوعبه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي هزینه
  از شبکه  استفاده  بگیرد، در حالت  را به عهده  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب تداركکارفرما در نظر دارد   که  در صورتی .5ـ2

و سایر   آب  و انشعاب  اشتراك  هاي هزینه  ، پرداخت کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب  عـمومی
سناد ارجاع کار در ا،  زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  احداث ، یا است  مشابه  کارهاي

یا   کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان و
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جزو  بصورت مقطوع  باقیماندهکار،   در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس برآورد و  آن  کارفرما نباشد، هزینه  ، به عهده آب  چاه  داثاح

 .شود می منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه
به  مربوط  راه  احداث  ،پیمان ارجاع کار واسناد   بر اساس و باشد  طی، راه سرویس یا ارتبادسترسی  نیاز به راه ي کاراجرا  در دوره  . چنانچه6ـ2

  به عهده هاي مذکور  راه احداث  که  شود. در حالتی منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  عهده
 هاي جزو هزینه  مقطوع  و به صورت  محاسبه  فرودگاه دبانآهن و  راه، راه  رشته  واحد پایه  ايبه از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه

 شود. می منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن
  باشد تمام  شتهکارفرما در نظر دا  ، چنانچه کارفرماست  به عهده  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  . با وجود این7ـ2

و   کرده  بینی  پیش اسناد ارجاع کار و پیماندر پیمانکار را   از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی
  .نماید، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه جزو به صورت مقطوعرا   آن  اجاره   هزینه

  دیگري  تسهیالت  ، هر نوع کارفرماست  به عهده  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  به استثناي. 8ـ2
 کند.  بینی  پیش اسناد ارجاع کار و پیماندر  را  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آن  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که
  هاي واحد ردیف  ، در بهاي ساخته پیش  قطعات  و ساخت  ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري یتاسیساتمانند   هایی کارگاه تجهیز  . هزینه9ـ2

 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي هزینه،  بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل
  ساعتی  در هزینه  آالت هاي سرپوشیده ماشین سازي، صافکاري، نقاشی و تعمیرگاه مانند باطري آالت ماشین  هاي تجهیز تعمیرگاه  زینه. ه10ـ2

 ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده محاسبه  مربوط  هاي فصل  هاي ردیف بهاي واحد، در  آالت ماشین
 شود. منظور نمی

در   اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي فصل يها ردیفواحد   کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه11ـ2
 شود. ، منظور نمی کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف

در   اي ، هزینه بابت  و از این است  شده  بینی پیش  ) مستمر کارگاه  هاي (هزینه  باالسري  ینه، در هز پیمانکار در کارگاهکارکنان   غذاي  . هزینه12ـ2
  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه  است  الزم  که  در کارهایی شود. منظور نمی ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف

 شود. منظور می  ،کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه آورد و به صورت مقطوعآن بر هزینه کند،  پرداخت
در  از غذا، گانکنند  ، شمار استفاده است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی13ـ2

 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  مقطوع صورتبه و برآورد   آن  شود و هزینه می  تعیین اسناد ارجاع کار و پیمان
کار مجاز   اجراي  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی . پیش14ـ2

 . نیست
  هاي راه احداث به  مربوط  عملیات هزینهشود.  منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ، جزو ردیف انحرافی  هاي راه احداث  هزینه .15ـ2

 ، منظورمانمنضم به پیمقادیر  بها و  در فهرست  و مقادیر آن  شده براورد،  فرودگاه دبان وآهن  راه، راه  رشته  پایه  بهاي فهرست  ، بر اساس انحرافی
 .شود می
با رعایت  ، مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارکنان  سکونت  دفاتر و محل  هاي ساختمان و تجهیزات مربوط به  مشخصات ،. نـقشه16ـ2

و تجهیزات مربوط   مشخصات،  اجرایی  هاي به نقشه  ها، با توجه آن  اجراي  هزینهو  شود  درج ارجاع کار و پیماندر اسناد ، باید 4-4بند 
 .شود می، منظور  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي و جزو هزینه  شده محاسبه

تا  421001و  420303تا  420301  هاي به ردیف  مربوط  هاي هزینه  احتساب  ، بدون کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع17ـ2
  تعیین  نباید از میزانمنظور شود)  ها نیز باید به صورت مقطوع (که خود این ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، فهرست420104 و 421104

 از  ، باید قبل کارگاه  تجهیز و برچیدن  ، بیشتر باشد، هزینه شده  از حد تعیین  هزینه  ، این در موارد استثنایی  که  در زیر بیشتر شود. در صورتی  شده
 برسد.  فنی  عالی  شوراي  کار، به تصویب  ارجاع
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، راهـداري،    آهـن و بانـد فرودگـاه    ، راه ، راه برقـی   ، تاسیسـات  مکانیکی  ، تاسیسات ابنیه  رشته  پایه  واحدهاي  فهرست به   مربوط  کارهاي 1ـ17ـ2

 4  میـزان   به  فاضالب و انتقال  آوري جمع  و شبکه  آب  توزیع  بکهش،  آب  انتقال  خطوط، آبخیزداري و منابع طبیعی، انتقال و توزیع آب روستایی
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون  اجراي  برآورد هزینه  درصد مبلغ

  اجـراي   برآورد هزینـه   درصد مبلغ 5  میزان  ، به و زهکشی  آبیاري تحت فشار و آبیاري  رشته  پایه واحد  هاي فهرست به  مربوط  کارهاي 2ـ17ـ2
 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هزینه  کار بدون

  تجهیز و برچیدن  غحد مبل  شود، هر گاه می  بها استفاده  فهرست  رشته  از یک  ها بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  در کارهایی 2-17-3
  تناسب  درصد به 5درصد تا  4  بین  نباشد، عددي  شود، یکسان می  ، تعیین2-17-2و  1-17-2  بندهاي  طبق  که  به کار رفته  هاي رشته  کارگاه

 شود. می  ها محاسبه از رشته  به هریک  برآورد مربوط  مبلغ
کشی و  سازي، فنسجره شامل احداث ساختمان انبار مواد منفجره به انضمام محوطه. ردیف مربوط به تامین و تجهیز انبار مواد منف2-18

باشد، حفاظت از مواد منفجره و وسایل نقلیه مورد نیاز به عهده پیمانکار بوده و این امر تحت  هاي جنبی مانند نگهبانی و غیره می ساختمان
 نظارت مسئوالن ذیربط خواهد بود.

 
  کلی  . شرایط3
  را تهیه  تجهیز کارگاه  جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  به فهرست  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  پیمانکار موظف. 1ـ3

 .قرار دهد  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده
راي عالی حفاظت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت و سازمان هاي شو . پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعمل3-2

هاي  اي و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار و دستورالعمل هاي حرفه محیط زیست جهت تامین حفاظت فنی، جلوگیري از بیماري
بندي بهداشت، ایمنی و محیط زیست را تهیه و تدوین  زمان باشد. پیمانکار باید برنامه مدون و بینی شده در اسناد و مدارك پیمان می پیش

 نموده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را در محدوده فعالیت خود به مورد اجرا بگذارد.
  اجرایی  هاي ه دستگاه، پیمانکار را ب ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  براي  پیمان  در اسناد ومدارك  شده  بینی پیش  روش به  . کارفرما با توجه3ـ3

  استفاده  ، براي و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  هاي و سازمان
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت

طبق اسناد و مدارك  تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  و مشخصات فنی زمان  در مدت را  تجهیز کارگاه  عملیات  است  پیمانکار موظف .4ـ3
 برساند.  به انجام  ، در حد متعارف منطقه  شرایط  و همچنین  پیمان

 شود. تجهیز می  نجام، ا است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  تعهدات .5ـ3
کار   مورد نیاز انجام  که  بینی شده در شرایط خصوصی پیمان) (به استثناي موارد پیش در پیمان  شده  بینی پیش  یا مبالغ مازاد بر موارد کارگاه
بهاي  کند، تغییر  پیمان  ، مبلغ پیمان  یعموم  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی  ، انجام بابت  از این  اضافی  پیمانکار است و پرداخت  ، به هزینه است

 باشد.این پیوست می 4و پرداخت آن تابع بند  کند تغییر نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع کل
 .گردد میپرداخت  جدید)، کارهاي پیوست دو  تبصره  جدید (موضوع کارهاي  ، تنها براي اضافی کارگاه تجهیز  هزینه

بهاي  ، تا سقف4به مفاد بند   ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه .6ـ3
 .شود می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش کل
، مانند  اتفاقی  کند، در برابر حوادث می  احداث  تجهیز کارگاه  ايبر  را که  کارگاه  موقت  ها و تاسیسات ، ساختمان است  پیمانکار موظف .7ـ3

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي آتش
کار   از انجام  ، باید پس است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  هاي در زمین  که  به تجهیز کارگاه  مربوط  و تجهیزات تاسیسات ،ها ساختمان .8ـ3

. به جز  به پیمانکار است  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  (به استثناي  تجهیز کارگاه  بازیافتی  و مصالح شوند. تجهیزات  برچیده
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کارفرما   پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ها و تاسیسات ساختمان  ، چنانچه قابل انتقال ساخته  پیش ها و قطعات ساختمان، تجهیزات

  وجه  و با پرداخت  تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  ها، بر اساس آن  بازیافتی  مصالح  ورد نیاز کارفرما باشد، بهاي، م است  شده  احداث
ها و تاسیسات  در این صورت نباید وجهی بابت برچیدن ساختمان شود. ، به کارفرما واگذار می یاد شده  ها و تاسیسات به پیمانکار، ساختمان  آن

 ور به پیمانکار پرداخت شود.مذک
 هاي سکونت و مانند آن، پس از برچیدن کارگاه متعلق به پیمانکار است.هاي اداري، دفاتر و محلتبصره: تجهیز ساختمان

هاي احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه  شوند، در خصوص تاسیسات و ساختمان هایی که مشمول خاتمه یا فسخ می . در پیمان3-9
 گردد. به میزان تجهیز کارگاه انجام شده و سایر شرایط مربوط، مطابق اسناد و مدارك پیمان رفتار می

 
  پرداخت  . نحوه4
شوند که در جدول پیوست، نوع آن ردیف درج  بندي می هاي این پیوست از نظر نحوه پرداخت به سه نوع اول، دوم و سوم دسته ردیف .1ـ4

ها، به شرح زیر محاسبه و پرداخت  با انجام عملیات هر یک از ردیف،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  هزینهشده است. 
 گردد. می

هاي مربوط به نگهداري و  هایی است که مستلزم احداث ساختمان، تامین و نصب تجهیزات، تاسیسات و همچنین اقدام ردیفنوع اول، 
 30ها متناسب با پیشرفت عملیات احداث و  درصد بهاي واحد این ردیف 70شود،  هایی که احداث می براي ساختمان شود. برداري می بهره

ها یا تاسیسات متناسب با پیشرفت موضوع پیمان  برداري آن ساختمان هاي مربوط به نگهداري و بهره ها بابت هزینه درصد بهاي واحد ردیف
ها متناسب با ساخت پی و عملیات  درصد بهاي واحد ردیف 30ها،  ساخته مانند کاروان هاي پیش اختمانگردد. همچنین در مورد س پرداخت می

برداري آن متناسب با پیشرفت موضوع پیمان پرداخت  هاي مربوط به نگهداري و بهره ها بابت هزینه درصد بهاي واحد ردیف 70نصب و 
 گردد. می

درصد بهاي واحد  15، 420302و  420301، 420103، 420102، 420101هاي وط به ردیفدر خصوص اجاره و یا خرید خدمت مرب تبصره:
هاي مربوط به نگهداري و  ها بابت هزینه درصد بهاي واحد آن ردیف 85ها و آن ردیفبه   مربوط  عملیات  پیشرفت ها متناسب با این ردیف

 گردد. موضوع پیمان پرداخت میها یا تاسیسات مربوط، متناسب با پیشرفت  برداري ساختمان بهره
ها متناسب با پیشرفت موضوع پیمان  شود. بهاي این ردیف هایی است که به صورت مستمر در طول اجراي کار انجام می ردیف نوع دوم.

 گردد. پرداخت می
به   مربوط  عملیات  پیشرفت اسب باها متن شود. بهاي این ردیفهایی است که با توجه به نیاز کار و برنامه زمانی، اجرا می ردیف نوع سوم.

 گردد. پرداخت میهمان ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه، 
 شود. ها منظور می وضعیت  ، در صورتپس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادي پیمانکار،  کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه2ـ4
 شود. می  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  نو برچید  عملیات  از اتمام  ، پس کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4
هاي مربوط بـه مهنـدس    کارفرما، هزینه تصویب ارجاع کار ودر صورت درخواست واحد تهیه کننده برآورد و یا مهندس مشاور، قبل از . 4ـ4

هاي مربوط، جداگانـه بـه    نظارت، هزینه شود و در این حالت بر اساس ضوابط بخشنامه ، درج نمی420304تا  420301هاي  مشاور در ردیف
 شود. مشاور پرداخت می مهندس
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 هاي تجهیز و برچیدن کارگاه فهرست ردیف

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي واحد 

 (ریال)
 بهاي کل مقدار

 (ریال)
تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد  اول 420101

 مترمربع متخصص پیمانکار.

  
 

تامین و تجهیز محل سکونت کارگران  اول 420102
 مترمربع پیمانکار.

  
 

هاي اداري و دفاتر  تامین و تجهیز ساختمان اول 420103
 مترمربع کار پیمانکار.

  
 

    مقطوع هزینه اجاره زمین براي انجام تجهیزکارگاه دوم 420104
تامین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه  دوم 420201

 مقطوع کارگران.غذاي 

  
 

تامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی  دوم 420202
 مقطوع کارگران.

  
 

تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما،  اول 420301
(با رعایت بند  مهندس مشاور و آزمایشگاه.

 مترمربع )4-4

  
 

هاي اداري و دفاتر  تامین و تجهیز ساختمان اول 420302
(با  مهندس مشاور و آزمایشگاه.کار کارفرما، 

 مترمربع )4-4رعایت بند 

  
 

تامین غذاي کارمندان مهندس مشاور، کارفرما  دوم 420303
 مقطوع )4-4(با رعایت بند  و آزمایشگاه.

  
 

تجهیز دفاتر کارفرما، مهندس مشاور و  تامین و اول 420304
آزمایشگاه به اینترنت پر سرعت. (با رعایت 

 مقطوع )4-4بند 

  
 

تجهیز دفتر مرکزي کارفرما با  تامین و اول 420305
مدار بسته با قابلیت انتقال تصویر  هاي دوربین

 مقطوع کارگاه به دفتر مرکزي کارفرما. از

  
 

هزینه برقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط  دوم 420306
) و حفاظت کار، براساس HSEزیست (

 مقطوع پیمان.هاي مندرج در اسناد  دستورالعمل

  
 

 ،هاي پشتیبانی ساختمان و تجهیز تامین اول 420401
انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و 

 مترمربع موارد مشابه.

  
 

    مترمربع و تجهیز انبار مواد منفجره. تامین اول 420402
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 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي واحد 

 (ریال)
 بهاي کل مقدار

 (ریال)
، بجز هاي عمومی تامین و تجهیز ساختمان اول 420403

 مترمربع اداري و دفاتر کار.هاي مسکونی و  ساختمان
  

 

    مقطوع محوطه سازي. اول 420404
    مقطوع احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق. سوم 420501
تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل  اول 420601

 مقطوع کارگاه.
  

 

تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل  اول 420602
 مقطوع کارگاه.

  
 

    مقطوع هاي مخابراتی داخل کارگاه. تامین سیستم اول 420603
    مقطوع تامین سیستم گازرسانی در داخل کارگاه. اول 420604
    مقطوع تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه. اول 420605
    مقطوع تامین راه دسترسی. اول 420701
    مقطوع هاي سرویس. تامین راه اول 420702
    مقطوع هاي ارتباطی. تامین راه اول 420703
برداري تاسیسات جنبی یا  نگهداري و بهره دوم 420704

 مقطوع 2-2زیربنایی موضوع بند 
  

 

    مقطوع تامین ایاب و ذهاب کارگاه. دوم 420801
آالت و  تامین پی و سکو براي نصب ماشین سوم 420901

تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید 
 مقطوع . بتن، کارخانه آسفالت، ژنراتور و مانند آن

  
 

آالت و تجهیزات و راه اندازي  نصب ماشین سوم 420902
 مقطوع ها آن

  
 

آالت و  بارگیري، حمل و بار اندازي ماشین سوم 420903
 مقطوع تجهیزات به کارگاه و برعکس.

  
 

تهیه، نصب و برچیدن داربست براي انجام  سوم 421001
نماسازي خارج ساختمان در کارهاي رشته 

 5/3ابنیه، وقتی که ارتفاع نماسازي بیش از 
 ماه-مترمربع (برحسب سطح نماسازي) متر باشد

  

 

بارگیري، حمل، بار اندازي، مونتاژ و دمونتاژ  سوم 421002
آالت و لوازم حفاري محل شمع و  ماشین

 مقطوع کارگاه و برعکس.بارت به 

  
 

 
 

 

٢۵۵  
 

 



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۵پیوست 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي واحد 

 (ریال)
 بهاي کل مقدار

 (ریال)
جایی، مونتاژ و استقرار وسایل و  هدمونتاژ، جاب سوم 421003

آالت حفاري محل شمع و بارت از یک  ماشین
 مقطوع محل به محل دیگر در کارگاه.

  
 

بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و  سوم 421004
کوبی و سپرکوبی به کارگاه و  آالت شمع ماشین

 مقطوع برعکس.

  
 

 مربوط و اجرايتهیه لوازم و مصالح  سوم 421005
سازي محل ساخت تیرهاي بتنی  کف
 مترمربع ها. ساخته پل پیش

  
 

قطعات  بارگیري، حمل و باراندازي وسایل و سوم 421006
النسمان) به کارگاه و تر(پو تیر مشبک فلزي

 مقطوع برعکس.

  
 

تیرهاي جایی و استقرار وسایل نصب  هجاب سوم 421007
ساخته از محل هر پل به محل پل  بتنی پیش

 مقطوع دیگر.

  
 

م و وسایل ایمنی براي اطراف یتامین عال سوم 421101
ها و گودهایی که در مسیر  ها و میله چاه ترانشه

عبور عابرین و یا وسایط نقلیه قرار دارد، در 
شبکه  ،کارهاي رشته شبکه توزیع آب

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  

 

تامین وسایل الزم و برقراري تردد عابرین  سوم 421102
ها و گودها  نقلیه از روي ترانشه وسایل پیاده و

شبکه  ،در کارهاي رشته شبکه توزیع آب
 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  

 

تامین مسیر مناسب براي تردد عابرین پیاده و  سوم 421103
هایی که به علت انجام  نقلیه در محل وسایل

شود،  عملیات، عبور از مسیر موجود قطع می
شبکه  ،در کارهاي رشته شبکه توزیع آب

 مقطوع .و آبرسانی روستایی آوري فاضالب جمع

  

 

تامین روشنایی و تهویه مناسب در داخل نقب  سوم 421104
موارد الزم، در کارهاي رشته شبکه در 
 مقطوع .آوري فاضالب جمع

  
 

حفظ یا انحراف موقت نهرهاي زراعی موجود  سوم 421201
 مقطوع در محدوده کارگاه.

  
 

 
 

 

٢۵۶  
 

 



  کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل. ۵پیوست 
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 شماره
 شرح نوع

 واحد
بهاي واحد 

 (ریال)
 بهاي کل مقدار

 (ریال)
    مقطوع .بیمه تجهیز کارگاه دوم 421301
    مقطوع برچیدن کارگاه. سوم 421302

جمع هزینه تجهیز و بر چیدن  
 .کارگاه

 مقطوع
  

 

 
 

 

٢۵٧  
 

 



 . کارهای جدید۶ پیوست
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  
 . کارهای جدید۶ پیوست

 
 شود: ها به شرح زیر عمل می تعیین قیمت آنجدیدي به پیمانکار ابالغ شود، براي   ، کارهاي پیمان  موضوع  اگر در چارچوب

بینی نشده  براي کار جدید ابالغی، قیمت واحد یا مقدار پیش (برآورد هزینه اجراي کار) بها و مقادیر منضم به پیمان . چنانچه در فهرست 1
 شود. شرایط عمومی پیمان عمل می 29باشد براي تعیین قیمت جدید مطابق بند ج ماده 

بینی شده باشد و یا روش تعیین  بها و مقادیر منضم به پیمان قیمت واحد و مقدار پیش که براي کار جدید ابالغی در فهرست  . در صورتی2
هاي مندرج در  از همان قیمت با اعمال تمام ضریب ها تصریح شده باشد، براي پرداخت قیمت جدید عیناً فصل الزاماتقیمت واحد آن در 

شود و حداکثر جمع  هاي مربوط) استفاده می السري مربوط، ضریب پیشنهادي پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریبهاي با پیمان (مانند هزینه
درصد مبلغ اولیه پیمان  25شرایط عمومی پیمان تا  29ها با در نظر گرفتن افزایش مقادیر کار مطابق بند الف ماده  مبلغ مربوط به این ردیف

 است.
 شود. به آن اعمال می 14/1ابالغی صرفا خرید تجهیزات باشد، تنها ضریب باالسري  کار جدید ) چنانچه 1تبصره 

  به  تجهیز کارگاه  نسبت  اضافی  تجهیز کارگاه  جدید و در نتیجه  پیوست، تجهیزات  این  موضوع  کارهاي  اجراي  براي  چنانچه ) 2تبصره 
  تجهیز و برچیدن هزینهشود.  می  ها، با پیمانکار توافق آن  تجهیز و هزینه  اضافی  ر مورد اقالمنیاز باشد، د  پیمان  در اسناد و مدارك  شده  بینی پیش

 شود.  تواند توافق می  پیمان  کارگاه  تجهیز و برچیدن  مقطوع  درصد مبلغ 25، حداکثر تا  اضافی
 

 
 

 

٢۵٨  
 

 



 

 تشکر و قدردانی
 

هایی بوده که از زمان تشکیل  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست
نظام فنی و ) و 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

، به منظور ایجاد )1400/ 03/ 08 مورخ ـه 57697ت/ 25254 شماره به رانیوز اتیه مصوبه( اجرایی یکپارچه کشور
شود. این فهارس از نوع گروه  اي کشور انجام می هاي توسعه هاي اجراي پروژه هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه

بهاي واحد  . اولین فهرستشود هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ می االجرا) بوده و به دستگاه اول (الزم
بهاي کاالها و عوامل و کسب هاي یاد شده هر ساله با استعالم ابالغ گردید و از آن پس، فهرست 1355پایه در سال 

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد به
نظران ارزشمندي که در  داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب داشت یاد و خاطره و پاس ضمن گرامی

 اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و بهروزي داریم. هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 45طول 
اسبق اداره کل نوسازي و تجهیز مدارس  همچنین یاد و خاطره شادروان دکتر سید مهدي میربد مدیر کل محترم

 .استان اصفهان که دلسوزانه این سازمان را از پیشنهادات خود بهره مند نمودند، گرامی می داریم
، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی یکپارچه 1401بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه و پروژ براي برآورد بهنگام طرح ها کشور
به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، 

بهاي  هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب فهرست نظرانی که در مراحل تعیین قیمت کارشناسان و صاحب
 گردد.  شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می به 1401واحد پایه رشته ابنیه سال 

 شود. توفیق همه این عزیزان از بارگاه پروردگار سبحان آرزو می

 

 :1401بهاي واحد پایه رشته ابنیه سال  تکارگروه کارشناسی و تدوین فهرس

 فر (رئیس امور نظام فنی و اجرایی مشاورین و پیمانکاران) سیدجواد قانع
 فرشکیبایی مسعود

 کار کیهاندخت نازك
 سهیال شریعتی

 

  فرحناز حیدري
  مریم فتولی

  امیر جهانشاهی
 علیرضا حسین زاده 

 سیدجواد هاشمی
 سعید عسگري

 الهه سلطانی اسفروشانی
 علی پورنژادیان
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