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فْطست:
ٔتشٜ ٚ ثشآٚسد
ٜفشْ سیضٔتش
ٜفشْ ٔبِی ٔتش
 اثٙیٝجذَٚ خالصٝ فصَٛ فٟشست ثٟبی
 ثٟبی ٚاحذ پبیٝ ٚ سضتٝ اثٙیٝ فٟشست
 ٜجذَٚ سیض ٔتش
ٜخالصٝ ٔتش
 خالصٝ ثشٌٝ ٔبِی
فشْ صٛست ٚضقیت
 فشْ دستٛس وبس
سشفصُ ٞبی وبس ٞبی سبختٕب٘ی ٚ ٚاحذ ٞبی ا٘ذاصٜ ٌیشی
 فّٕیبت تخشیت
 فّٕیبت خبوی ثب دست
 ٗفّٕیبت خبوی ثب ٔبضی
 ًٙفّٕیبت ثٙبیی ثب س
(چٛثی ٚ فّضی ) لبِت ثٙذی
 وبس ٞبی فٛالدی ثب ٔیّٝ ٌشد
ثشآٚسد ٞضیٙٝ آسٔبتٛس ثٙذی ضٙبطٞبی افمی یه سبصٜ ٔسىٛ٘ی
سمف سجه ثتٙی
آجش وبسی ٚ ضفتٝ سیضی



فْطست:
ثتٗ پیص سبختٝ ٚ ثّٛن چیٙی
 فبیك وبسی سعٛثتی ٚ حشاستی
 ٖوبسٞبی آصثست سیٕب
وبسٞبی فٛالدی سجه
وبسٞبی آِٛٔیٙیٛٔی
ا٘ذٚد وبسی ٚ ثٙذوطی
وبسٞبی چٛثی
 وبضی ٚ سشأیه وبسی ٚ ٔٛصاییه فشش
 ْتٛضیح جذاَٚ ٔشثٛط ثٝ ا٘ذاصٜ ٌیشی اٚصاٖ، سغٛح ٚ احجب
 َٚٚصٖ ٚاحذ حجٓ ٔٛاد ٔختّف سبختٕب٘ی –جذ
 ٜٔطخصبت ٚ ا٘ذاصٜ ٞبی چبسچٛة ٞبی دس ٚ پٙجش
َٚٔطخصبت ٚ ا٘ذاصٜ پشٚفیُ ٞبی دس ٚ پٙجشٜ -جذ
َٚا٘ذاصٜ لٛعی ٞبی ٔشثـ  -جذ
جذَٚ سغٛح ٞٙذسی
جذَٚ احجبْ ٞٙذسی
 ٘حٜٛ ی ٔحبسجٝ ی ٞضیٙٝ ی حُٕ ٔصبِح ٚ تقییٗ ٔجذأ ٔحُ ٔصبِح
ٜا٘جبس وبسٌب
 ٔصبِح پبی وبس
 ٗوبسٞبی فٛالدی سٍٙی



فْطست:
سمف سجه ثتٙی
آجشوبسی ٚ ضفتٝ سیضی
 ثتٗ پیص سبختٝ ٚ ثّٛن چیٙی
فبیك وبسی سعٛثتی ٚ حشاستی
 ٖوبسٞبی آصثست سیٕب
 وبسٞبی فٛالدی سجه
 وبسٞبی آِٛٔیٙیٛٔی
 ا٘ذٚد وبسی ٚ ثٙذوطی
 وبسٞبی چٛثی
 وبضی ٚ سشأیه وبسی ٚ ٔٛصاییه فشش
 ٜٔطخصبت ٚ ا٘ذاصٜ ٞبی چبسچٛة ٞبی دس ٚ پٙجش
 ٘حٜٛ ی ٔحبسجٝ ی ٞضیٙٝ ی حُٕ ٔصبِح ٚ تقییٗ ٔجذأ ٔحُ ٔصبِح



1 ترص

 ٔبضیٗ ٚ اجشایی،تجٟیضات ٞبی ٘مطٝ اسبس ثش الصْ ٔصبِح ٔمبدیش دلیك تقییٗ ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ثٝ :هتطُ

.ضٛد ٔی ٌفتٝ ٔتشٜ ٘یبص ٔٛسد االت

.آیذ ٔی دست ثٝ ٔتشٜ اس وٝ است ای ٞضیٙٝ ی ٔحبسجٝ ٘یض ثشآٚسد :تطآٍضز

سبختٕب٘ی پشٚطٜ یه اجشای سٚ٘ذ

 خٛد سبختٕبٖ ثبصسبصی ٚ تخشیت ثٝ ٘سجت ٌیشد ٔی تصٕیٓ استحىبْ فذْ ٚ فشسٛدٌی دِیُ ثٝ ، ضشوتی

.وٙذ الذاْ

 ٘یبصٞبی ثٝ چٍٛ٘ٝ ٚ ٞضیٙٝ ٔجّغی ٕ٘بیذ؟چٝ ٔطٛست وسی چٝ ثب ٚ ضشٚؿ ثبیذ وجب اص وبس ایٗ ا٘جبْ ثشای

 صشفٝ ثٝ ٔمشٖٚ ٚ صالح ثٝ ٔصبِح، ٚ ٔٛاد چٝ اص استفبدٜ دٞذ؟ پبسخ (ٕ٘ب صیجبیی ٚ وبسایی،استحىبْ)خٛد

؟سسذ ٔی پبیبٖ ثٝ سبختٕب٘ی فّٕیبت صٔب٘ی ٔذت چٝ اص ثقذ ثبالخشٜ ٚ وٙذ؟ اٚست،استفبدٜ



 ٚ ٔتخصص افشاد ثٝ ثبیذ وبسفشٔب اصغالح ثٝ ٚ وبس دٞٙذٜ سفبسش سٛاالت ایٗ ثٝ پبسخ ثشای

 جٟت وبسفشٔب ثب تٛافك اص پس ضٛ٘ذ ٔی ٘بٔیذٜ ٔطبٚسیٗ ٌشٜٚ وٝ افشاد ایٗ.ٕ٘بیذ ٔشاجقٝ ٔجشة

 دس سپس ٚ ضٛ٘ذ ٔی وبس ثٝ دست تبسیسبت ٚ ٔقٕبسی،سبصٜ عشاحی ٚ اِٚیٝ ٔغبِقبت ا٘جبْ

.آیذ ٔی ثش آٖ ٔمذٔبتی ٘مطٝ تٟیٝ صذد

 وبس ایٗ وٝ وسب٘ی ثٝ.ٞبست ٘مطٝ ٔمذٔبتی ثشآٚسد ٚ ،ٔتشٜ ٞب ٘مطٝ وبُٔ عشاحی اص ثقذ ٔشحّٝ

.ٔطقِٛٙذ فقبِیت ثٝ ٔطبٚسیٗ ٌشٜٚ دس ثیطتش وٝ ٌٛیٙذ ٔتشٚس ٌیش٘ذ ٔی فٟذٜ ثش سا



هالحظاتٍظى -سغح–حجن اضتفاعػطضعَلتؼساز هطاتِضطح ػولیاتضزیف

وُاصّیوسٛس

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

فطم ضیع هتطُ  : ػٌَاى پطٍغُ 



هالحظاتلیوت ول تِ ضیالتْا ٍاحسهمساضٍاحسضواضُ فْطست  تْاضطحضزیف

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

فطم هالی هتطُ:   پطٍغُػٌَاى 



هثلؾ ضطح ػولیات

 فّٕیبت تخشیتفصل یىن 

 فّٕیبت خبوی ثب دست فصل زٍم 

 فّٕیبت خبوی ثب ٔبضیٗ فصل سَم 

 فّٕیبت ثٙبیی ثب ٔبضیٗ فصل چْاضم  

 لبِت ثٙذی فّضی فصل پٌجن 

 لبِت ثٙذی چٛثی  فصل ضطن 

 وبسٞبی فٛالدی ثب ٔیّٝ ٌشد فصل ّفتن 

 ثتٗ دسجب فصل ّطتن  

جسٍل ذالصِ فصَل فْطست تْای اتٌیِ

:پطٍغُ 
صَضت ٍضؼیت 

:  پیواًىاض:  هطاٍض  :      واضفطها



هثلؾ ضطح ػولیات

 وبسٞبی فٛالدی سٍٙیٗ فصل ًْن

 سمف سجه ثتٙی فصل زّن 

 آجش وبسی ٚ ضفتٝ سیضی فصل یاظزّن 

 ثتٗ پیص سبختٝ ٚ ثّٛن چیٙی فصل زٍاظزّن  

 فبیك وبسی سعٛثتی فصل سیعزّن 

 فبیك وبسی حشاستی فصل چْاضزّن 

 وبسٞبیی اص ثست سیٕبٖ فصل پاًعزّن 

 وبسٞبی فٛالدی سجه فصل ضاًعزّن   

 وبسٞبی آِٛٔیٙیٛٔی فصل ّفسّن 

جسٍل ذالصِ فصَل فْطست تْای اتٌیِ

:پطٍغُ 
صَضت ٍضؼیت 

  :پیواًىاض:  هطاٍض  :      واضفطها



هثلؾضطح

 اًسٍزُ ٍ تٌس وطی فصل ّجسّن 

 واضّای چَتی فصل ًَظزّن 

 واضی ٍ سطاهیه واضی  فصل تیستن 

 فطش وف یا هَظاییه فصل تیست یىن 

 واضّای سٌگی تا سٌگ پالن فصل تیست ٍ زٍم 

 واضّای پالستیىی فصل تیست ٍ سَم 

 تطش ٍ ًصة ضیطِ فصل تیست ٍ چْاضم 

 ضًگ آهیعی فصل تیست ٍ پٌجن 

 ظیط اساس ٍ اساس فصل تیست ٍ ضطن 

 آسفالت فصل تیست ٍ ّفتن 

 حول ٍ ًمل فصل تیست ٍ ّطتن 

 واضّای زستوعزی فصل تیست ٍ ًْن 

جدول خالصه فصول فهرست بهای ابنیه

:پروژه 
:صورت وضعیت 

:  پیمانکار:  مشاور :     کارفرما
:تاریخ 



 جٕـ وُ ثذٖٚ افٕبَ ضشایت 

 اضبفٝ ٔیطٛد ٞضیٙٝ ثبالی سش جٕـ ثٝ سیبَ  

 اضبفٝ ٔیطٛد ضشیت ٔٙغمٝ :  جٕـ 

 اضبفٝ ٔیطٛد ٞضیٙٝ تجٟیض وبسٌبٜ :جٕـ 

 اضبفٝ ٔیطٛد ضشایت لشاسداد :  جٕـ 

  جٕـ وُ ثب افٕبَ ضشایت 



( ضیال ) تْای ول همساض  تْای ٍاحس ضیال ٍاحس ضطح ضواضُ  

تَتِ وٌی زض ظهیي ّای پَضیسُ ضسُ اظ تَتِ ٍ 1

ذاضج وطزى ضیطِ ّای آى اظ هحل ػولیات 

  30هتط هطتغ  

وٌسى ٍ تطیسى ٍ زض صَضت لعٍم ضیطِ وي وطزى 2

زضذت اظ ّط ًَع زض صَضتی وِ هحیظ تٌِ زضذت 

 5ساًتی هتط تاضستِ اظای ّط  15زض سغح ظهی 

ساًتی هتط تِ  5وسط )ساًتی هتط تٌِ زضذت 

ٍ حول آى تِ ذاضج ( تٌاسة هحاسثِ هی ضَز 

هحل ػولیات  

  950اصلِ

تطیسى زضذت اظ ّط ًَع زض صَضتی وِ هحیظ تٌِ 3

ساًتی هتط  60تا  15زضذت زض سغح ظهیي تیص اظ 

تاضس ٍ حول آى تِ ذاضج هحل ػولیات 

  150/3اصلِ

ػولیات ترطیة

فْطست تْای ٍاحس پایِ ٍ ضضتِ اتٌیِ  



تطیسى زضذت اظ ّط ًَع زض صَضتی وِ هحیظ تٌِ زضذت 4

ساًتی هتط تاضس ٍ حول   60تا  30زض سغح ظهیي تیص اظ 

آى تِ ذاضج هحل ػولیات  

  570/5اصلِ

تطیسى زضذت اظ ّط ًَع زض صَض تی وِ هحیظ تٌِ  5

ساًتی هتط تاضس   90تا  60زضذت زض سغح ظهیي تیص اظ 

ٍ حول آى تِ ذاضج هحل ػولیات  

  790/8اصلِ

ساًتی هتط وِ تِ   10تِ ظای ّط  5اضافِ تْا تِ ضزیف 6

ساًتی هتط ،تِ   10وسط ) هحیظ تٌِ زضذت اضافِ ضَز 

(تٌاسة هحاسثِ ضَز 

  190/1اصلِ

ضیطِ وي وطزى زضذت ّا ٍ حول ضیطِ ّا تِ ذاضج تِ  7

هحل ػولیات زض صَضتی وِ هحیظ تٌِ زضذت زض سغح 

ساًتی هتط تاضس  30تا  15ظهیي تیص اظ 

  640/5اصلِ

ضیطِ وي وطزى زضذت ّا ٍ حول ضیطِ ّا تِ ذاضج اظ  8

هحل ػولیات زض صَضتی وِ هحیظ تٌِ زضذت زض سغح 

ساًتی هتط تاضس  60تا  30ظهیي تیص اظ 

  600/15اصلِ

ضیطِ وي وطزى زضذت ّا ٍ حول ضیطِ ّا تِ ذاضج اظ  9

هحل ػولیات زض صَضتی وِ هحیظ تٌِ زضذت زض سغح 

ساًتی هتط تاضس  90تا  60ظهیي تیص اظ 

  000/26اصلِ



جسٍل ضیع هتطُ 

شرح عملیات و جزیات شماره ی فهرست بهاردیف

قسمت های کار 

مالحظات طول سطح ،حجم با وزن ارتفاع یا ضخامت عرضطول تعداد قسمت های مشابه 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

:  لسوت :پطٍغُ :هطاٍض 

:صفحِ :  ضواضُ لطاضزاز :  پیواًىاض 
:  هطاٍض :    پیواًىاض:  واضفطها 



مالحظاتکلیواحد نقل از متر ه شرح عملیاتشماره فهرست بهاردیف 

صردیف 

فح
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ذالصِ هتطُ

لغؼی           هَلؼت : واضّای اًجام ضسُ 
:                                   صفحِ :پطٍغُ 

ساذتواى



مبلغ کار کرد به بهای واحد به لايرمقدار کار واحد شرح عملیات شماره های فهرست بها شماره ی ترتیب 

لاير

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

------------------:نقل به صفحه 

خالصه برگه مالی 

:تاریخ تهیه و تنظیم :                                   موقت شماره / صورت وضعیت قطعی 

-----------صفحه  ------------نام محل کارگاه  ------------------الی  -------------از تاریخ 
:سر مهندس :                                              پیمانکار   :                              مهندس ناظر 



مالحظاتمبلغ به لايربهای واحدبه لايرمقدارواحدشماره فهرست بهاشرح کار شماره 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

جمع نقل می شود 

-------------نماینده پیمانکار 

------------نماینده کارفرما --------نماینده مشاور 

فرم صورت وضعیت

 ----------کارفرما ------کارگاه ----------شماره ------قطعی /فرم صورت وضعیت موقت
--------------صفحه ---------------------ساختمان  ---------------------مشاور 

-----------------------تا تاریخ  ----------------از تاریخ 



:فطم زستَض واض 

.ذَاستِ واضفطها یا ًوایٌسُ ٍی زض هَضز اجطای پیواى وِ تِ پیواًىاض اػالم هیطَز : زستَض واض 

.ّیچ زستَض واضی تسٍى ٍجَز صَضت هجلس آى اػتثاضی جْت پطزاذت زض صَضت ٍضؼیت واضوطز پیواًىاض ًساضز 

تاسیساتی / ضطوت ساذتواًی 

:  ضواضُ 

   -----------------------آلای 

:تاضید 

تِ ضطح شیل اتالؽ هیطَز  ---- ------لسوت  ------------تطًاهِ واضگاُ  --------------:سطپطست واضگاُ 

آسفالت        ضاُ       تطق        تاسیسات       زض تاضُ ساذتواى     

تا تاضید اظ تاضید  

هٌْسس ًاظط 

سطپطست واضگاُ  



گیطی اًساظُ ّای ٍاحس ٍ ساذتواًی ّای واض ّای سطفصل

 آٚسد ثش ٚ ٔتشٜ سبختٕب٘ی فّٕیبت اجشای ی ٞضیٙٝ تقییٗ جٟت اجشایی ٞبی ٘مطٝ تٟیٝ ٚ ٔغبِقبت ا٘جبْ اص پس

. ٔیطٛد ا٘جبْ

 ٌیشد لشاس ٔغبِقٝ ٚ ثشسسی ٔٛسد دلت ثٝ اجشایی ٞبی ٘مطٝ وّیٝ است الصْ اثتذا دلیك ثشآٚسد ٚ ٔتشٜ ا٘جبْ ثشای

 ثٟب فٟشست ی دفتشچٝ اسبس ثش ثبیذ ا٘سب٘ی ٘یشٚی دستٕضد ٚ ٔصبِح سٚص ٞبی لیٕت ٚ وبس ا٘جبْ ٚاحذ ٕٞچٙیٗ

. ضٛ٘ذ دسج ٘یبص ٔٛسد ٞبی ثشٌٝ ٚ ٞب جذَٚ دس ضذٜ ٔطخص ٔمبدیش سپس ٌشد٘ذ ٔطخص

 فصَٛ ٞبی سدیف اص ثشخی ضشح ٔیذٞیٓ لشاس ثشسسی ٔٛسد سا اثٙیٝ سضتٝ وبسٞبی ٔختّف فصَٛ ٔجحج ایٗ دس

 ٔذیشیت سبصٔبٖ ثٟبی فٟشست اسبس ثش آٖ ٚاحذ ثٟبی ٚ ٔشثٛط ٚاحذ  روش ثب ٕٞشاٜ ، سبختٕب٘ی وبسٞبی ٔختّف

  است ضذٜ آٚسدٜ وطٛس سیضی ثش٘بٔٝ ٚ



ػولیات ترطیة 

وٙذٖ ٚ اسىّت آٚسی جٕـ ، ثٙبٞبیی ٚ سبختٕبٖ تخشیت وٙی ثٛتٝ ٔب٘ٙذ وبسٞبیی ضبُٔ تخشیت فّٕیبت 

  است آسفبِت

ٞب آٖ ( وشدٖ ٔشتت ) چیذٖ ٚ ا٘جبضت ٔحُ تب تخشیت اص ٘بضی ٔصبِح حُٕ ٚ ثبسٌیشی آٚسی جٕـ ثبثت  

. ضذ ٘خٛاٞذ پشداخت پیٕب٘ىبس ثٝ ای ٞضیٙٝ

اسبس ثش ) آٖ ٚاحذ ثٟبی ٚ ٔشثٛط ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ ، تخشیت فصُ ٞبی سدیف اص ثقضی ضشح جذَٚ دس 

. است ضذٜ آٚسدٜ ثیطتش آٌبٞی ثشای(وطٛسی سیضی ثش٘بٔٝ ٚ ٔذیشیت سبصٔبٖ ثٟبی فٟشست



تْای ٍاحس ٍاحسضطح 
ضیال

30ٔتش ٔشثـ تَتِ وٌی زض ظهیي ّای پَضیسُ اظ تَتِ ٍ ذاضج وطزى ضیطِ ّای آى اظ هحل ػولیات  

27200ٔتش ٔشثـترطیة ولی ساذتواى ّای ذطتی گلی ٍ چیٌِ ای ضاهل توام ػولیات ترطیة 

30700ٔتش ٔشثـترطیة ولی ساذتواى ّای آجطی سٌگی ٍ تلَوی تا هالت ّای هرتلف ضاهل توام ػولیات  

20800ٔتش ٔشثـترطیة تتي هسلح تا ّط ػیاض سیواى ٍ تطیسى هیل گطز ّا تطچیسى هستطاح ٍ ٍاى حوام 
7410

8730ٔتش ٔشثـتطچیسى لَلِ ّای آظتست سیواًی یا چسًی فاضالب 

5580ٔتش ٔشثـوٌسى آسفالت پطت تام تِ ّط ضراهت  

تطیسى زضذت اظ ّط ًَع زض صَضتی وِ هحیظ تٌِ ی زضذت زض سغح ظهیي تا سی ساًتی هتط ٍ 
حول آى تِ ذاضج هحل ػولیات  

3150اصّٝ

6320فذدتطچیسى پٌجطُ ّا یا زضّای فلعی ّوطاُ تا لاب هطتَط

 جسٍل



 ی ٔحبسجٝ پالٖ ثٝ تٛجٝ ثب است ٌشفتٝ ا٘جبْ صیش ضشح ثٝ وبسٞبیی سبختٕب٘ی پشٚطٜ یه ضشٚؿ اثتذای دس: ٔثبَ

  صیش تشتیت ثٝ فّٕیبت ٞضیٙٝ

  وٙی ثٛت1ٝ)

 خطتی سبختٕبٖ(ة ٔشثـ ٔتش 200 آجشی سبختٕبٖ (اِف ٔطخصبت ثب ٔٛجٛد سبختٕبٖ ثبة دٚ تخشیت2)

 ٔشثـ ٔتش 100

  ٔسغح ثتٗ ٔىقت ٔتش 50 تخشیت3)

  ثبْ پطت آسفبِت ٔشثـ  ٔتش 300 آٚسی جٕـ4)

  داضت خٛاٞیٓ جذَٚ ثٝ تٛجٝ ثب ٚ ضذٜ دادٜ اعالؿ ثٝ تٛجٝ ثب

10000*30;30000 سیبَ                       وٙی ثٛتٝ ٞضیٙٝ

200*30700; 6140000 سیبَ     آجشی سبختٕبٖ تخشیت ٞضیٙٝ

100*27200 ;2720000 سیبَ    خطتی سبختٕبٖ تخشیت ٞضیٙٝ

 35*208000 ; 10400000 سیبَ           ٔسغح ثتٗ تخشیت ٞضیٙٝ



300*5580;1674000سیبَ           آسفبِت آٚسی جٕـ ٞضیٙٝ

 ٔغّٛة ( سیبَ ٞضاس چٟبس ٚ ضصت ٚ ٟ٘صذ ٚ ٔیّیٖٛ ثیست ) سیب20964000َ تخشیت فّیبت ٞضیٙٝ: تٕشیٗ

  است ضذٜ دادٜ پالٖ ثٝ تٛجٝ ثب فّٕیبت ٞضیٙٝ است

( عجمٝ یه ) آجشی سبختٕبٖ تخشیت ( اِف

  ( عجمٝ یه ) خطتی سبختٕبٖ تخشیت (ة

 ٔزثٛس صٔیٗ دس وٙی ثٛتٝ (ج

  آجشی سبختٕبٖ ثبْ پطت آسفبِت وٙذٖ (د

 آجشی سبختٕبٖ دٚس تب دٚس فبضالة چذ٘ی ِِٛٝ چیذٖ ثش  (ٜ



:ذاوی تا زست ػولیات  

:اصٛالً ثبیذ فّٕیبت خبوی ثب ٔبضیٗ صٛست پزیشد تٟٙب دس فّٕیبت صیش ا٘جبْ فّٕیبت  خبوی ثب دست ٔجبص است 

دس ٔٛاسدی وٝ حجٓ فّٕیبت خیّی وٓ ثبضذ 

ثٝ دِیُ ٔحذٚدیت ٔحُ اجشا ا٘جبْ فّٕیبت خبوی ثب ٔبضیٗ ٕٔىٗ ٘جبضذ 

ٌشٜٚ 4دس ٔٛسد پشداخت ٞضیٙٝ فّٕیبت خبوی صٔیٗ ٞب ثٝ 

ِجٙی 1)

٘ش2ْ)

سخت 3)

عجمٝ ثٙذی ٔی ضٛ٘ذ سٍٙی 4)



دس جذَٚ ضشح ثقذ اص سدیف ٞبی فصُ فّٕیبت خبوی ثب دست ، ٕٞشاٜ ثب روش ٚاحذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔشثٛط ثٝ ثٟبی ٚاحذ 

آٖ ثش اسبس فٟشست ثٟبی سبصٔبٖ ٔذیشیت ثش٘بٔٝ سیضی وطٛس آٚسدٜ ضذٜ است 

تْای ٍاحس ٍاحس ضطح ضزیف  

هتطی ٍ   50لجي تطزاضی حول تا چطخ زستی یا ٍسایل هطاتِ آى تا فاصلِ 
ترلیِ آى ّا  

14100ٔتش ٔىقت 

ذان تطزاضی ، پی وٌی ، گَز تطزاضی ٍ واًال وٌی زض ظهیي ّای ًطم تا 
هتط ٍ ضیرتي ذان ّای وٌسُ ضسُ تِ وٌاض هحل ّای هطتَط   2ػوك 

6070ٔتش ٔىقت 

 20هتط زض ظهیي ّای ًطم ٍ سرت تا ػوك  2/1حفطُ هیلِ ای چاُ تِ لغط 
هتطی  10هتط اظ زّاًِ ی چاُ ٍ حول ذان ّای تِ زست آهسُ تا فاصلِ 

زّاًِ چاُ 

70200ٔتش ٔىقت 

تسغیح ٍ ضگالغ سغَح ذان ضیعی ٍ ذان تطزاضی پی ّا ، گَز ّا ٍ واًال 
ّا وِ تا هاضیي اًجام ضسُ تاضس  

465ٔتش ٔشثـ 

آب پاضی ٍ وَتیسى سغَح ذان تطزاضی ضسُ تا سغح ظهیي عثیؼی ، تا 
زضصس  % 95تطاون 

875ٔتش ٔشثـ 

ذان تطزاضی ، پی وٌی ، گَز تطزاضی ، واًال وٌی ظهیي ّای سرت تا 
هتط ٍ ضیرتي ذان ّای وٌسُ ضسُ تِ وٌاض هحل ّای هطتَط   2ػوك 

5580ٔتش ٔىقت 



 

ٞضیٙٝ فّٕیبت خبن ثشداسی پی ٞبی وٙبسی یه سبختٕبٖ سا وٝ أىبٖ ا٘جبْ آٖ ثب  :  مثال

ٔبضیٗ ٚجٛد ٘ذاسد ، ثب ٔطخصبت صیش ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ 

(  نرم ) بیلی : خاکنوع ( الف 

سخت و دج :  خاکنوع ( ب

متر  5/2ابعاد پی طول 

متر  5/1عرض 

متر  7/0ارتفاع 

3تعداد 



  است ٔشثـ ٔتش ثشداسی خبن ٚاحذ*

  ٔطبثٝ تقذاد * استفبؿ *فشض * عَٛ ; وُ حجٓ

5/2*5/1*7/0*3 ;  575/7       وٙی پی حجٓ ٔىقت ٔتش

:داضت خٛاٞیٓ جذَٚ اص استفبدٜ ثب

875/7*  6070;  47801 سیبَ            ٘شْ صٔیٗ دس پی ثشداسی خبن ٞضیٙٝ

875/7*15500; 122062 سیبَ        سخت صٔیٗ دس پی ثشداسی خبن ٞضیٙٝ

 فٛ٘ذاسیٖٛ پالٖ دس ٔتش سب٘تی 140 فٕك ثٝ سخت صٔیٗ دس سا دست ثب ثشداسی خبن فّٕیبت ٞضیٙٝ تٕشیٗ

 ٕ٘بییذ ٔحبسجٝ صیش



ػولیات ذاوی تا هاضیي 

دس فّٕیبت خبوی ثب ٔبضیٗ ٘یض صٔیٗ ٞب سا ثٝ چٟبس دستٝ تمسیٓ ٔیىٙیٓ 

صٔیٗ ٞبی ِجٙی 1)

صٔیٗ ٞبی ٘شْ 2)

صٔیٗ ٞبی سخت 3)

صٔیٗ ٞبی سٍٙی 4)

دس ٔٛسد حُٕ خبن ٞبی حبصّزاص خبن ثشداسی پی وٙی ٚ ٌٛد ثشداسی ثٝ خبسج اص وبسٌبٜ حجٓ وبس عجك 

.ا٘ذاصٟٞبی ٔحُ وٙذٜ ضذٜ ٔحبسجٝ ٔیطٛد 

دس ٔٛسد خبان ٞبی تٟیٝ ضذٜ دس خبوشیض ٞب ، حجٓ خبن ٞبی حُٕ ضذٜ ، ثشاثش حجٓ ٔحُ ٔصشف پس اص 

.وٛثیذٖ دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔیطٛد 



ٚ دس صٛستی وٝ ایٗ وبس دس ساٟٞبی % 90. دس صٛستی وٝ حُٕ خبن ، دس ساٟٞبی سبختٝ ضذٜ ضٙی ا٘جبْ ضٛد 

ثٟبی سدیف ٞبی حُٕ ، پشداخت ٔیطٛد % 77آسفبِت صٛست پزیشد 

دس جذَٚ ضشح ثقضی اص سدیف ٞبی فصُ فّٕیبت خبوی ثب ٔبضیٗ سا ، ٕٞشاٜ ثب روش ٚاحذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔشثٛط ٚ 

ثٟبی ٚاحذ آٖ ثش اسبس فٟشست ثٟبی سبصٔبٖ ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی وطٛس ٔالحؾٝ ٕ٘بییذ 



تْای ٍاحس ضیال ٍاحس ضطح ضزیف 

74هتط هطتغ  ساًتی هتط  15ضرن ظزى ّط ًَع ظهیي ؿیط سٌگی تا اتعاض هىاًیىی تِ ػوك تا 

ذاوثطزاضی زض ظهیي ّای سرت تا ّط ٍسیلِ هىاًیىی ، حول هَاز حاصل اظ ذان تطزاضی تا 
هتط اظ هطوع ثمل تطزاضت تا تَزُ وطزُ آى 20فاصلِ 

 

2050هتط هىؼة 

هتط ٍ ضیرتي  2پی وٌی ، واًال وٌی ، گَز تطزاضی تا ٍسیلِ هىاًیىی زض ظهیي ّای ًطم تا ػوك 
ذان وٌسُ ضسُ زض وٌاض هحل ّای هطتَط 

2860هتط هىؼة 

هتط ٍ  2پی وٌی ، واًال وٌی ، گَز تطزاضی تا ٍسیلِ هىاًیىی زض ظهیي ّای سرت  تا ػوك 
ضیرتي ذان وٌسُ ضسُ زض وٌاض هحل ّای هطتَط

4470هتط هطتغ  

 100تاضگیطی هَاز حاصل اظ ػولیات ذاوی یا ذان ّای تَزُ ضسُ ٍ حول آى تا واهیَى تا فاصلِ 
هتطی تا هطوع ثمل تطزاضت ٍ ترلیِ آى 

2130هتطهىؼة 

تا  100حول هَاز حاصل اظ ػولیات ذاوی یا ذان ّْای تَزُ ضسُ ٍلتی وِ فاصلِ حول تیص اظ 
هتط اٍل  100هتط هاظاز تط  100هتط تاضس ، تِ اظای ّط  500

185هتط هىؼة 

 500حول هَاز حاصل اظ ػولیات ذاوی یا ذان ّای تَزُ ضسُ ٍ لتی وِ فاصلِ حول تیص اظ 
هتط اٍل تطای ضاُ ّای ساذتِ ًطسُ  500ویلَهتط تاضس تطای ّط ویلَهت هاظاز تط  10هتط تا 

 

هتط هىؼة 
ویلَهتط 

900



 

سب٘تی ٔتش ٚ حُٕ خبن ٘بضی اص  190تٕشیٗ ٔحبسجٝ ٞضیٙٝ خبن ثشداسی ثب ٔبضیٗ دس صٔیٗ ٘شْ ثٝ فٕك 

ویّٛٔتشی اص ٔحُ خبن ثشداسی  8/4ٌٛد ثشداسی استخش صیش تب فبصّٝ 

164541سیبَ ; ٞضیٙٝ وُ خبن ثشداسی 

 387764سیبَ ; ٞضیٙٝ وُ حُٕ خبن 



ػولیات تٌایی تا سٌگ 

فّٕیبت ثٙبیی ثب سًٙ ثٝ دٚ صٛست فٕذٜ ا٘جبْ ٔیطٛد  

ثٝ ٔٙؾٛس پی سبصی ٚ اجشای دیٛاس حبئُ ٕٞشاٜ ثب ٔالت ٞبی ٔختّف ٔب٘ٙذ ٔبسٝ سیٕبٖ ٚ ٔبسٝ آٞه ٚ ثبتشاد 

جٟت سًٙ سیضی پطت دیٛاس ٞب ٚ پی ٞب ثٝ صٛست خطىٝ چیٙی 

ٔقٕٛالً سًٙ ٔصشفی اص ٔحُ اجشا پشٚطٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٔطخصبت تٟیٝ ٔی ضٛد ٚ ٘ٛؿ سً٘ آٖ تٛسظ ٟٔٙذس 

ٔطبٚس  تقییٗ ٔی ٌشدد

دس جذَٚ ضشحشدیف ٞبی فصُ فّٕیبت ثٙبیی ثب سًٙ سا ٕٞشاٜ ثب روش ٚاحذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔشثٛط ٚ ثٟبی ٚاحذ 

آٖ ٔالحؾٝ ٕ٘بییذ



:هثال 

:ٔغّٛثست ٞضیٙٝ ٔٛاسد صیش

اجشای دیٛاس سٍٙی ثب استفبدٜ اص سًٙ الضٝ ٔالت ٚ ٔبسٝ   -اِف

عشف دیٛاس  2سًٙ سیضی پطت دیٛاس ثب سًٙ الضٝ دس -ة

ٔتش   5/2ٔتش                  استفبؿ دیٛاس  50عَٛ دیٛاس 

:است ثٙب ثش ایٗ ( 3m)ٚاحذ ا٘ذاصٜ ٌیشی دیٛاس سٍٙی ٚ د٘بط ٔتش ٔىقت 

حجٓ ( ;عَٛ * فشض * استفبؿ 

25/56 ;5/2*45/0*50 

8578125;152500*25/65  

 د٘بط دٚ عشف دیٛاسحجٓ ;  50*15/0*4/0*2;6

  6*57200;سیب343200َ

ٞضیٙٝ اجشای د٘بط 



:ٔتش ثبضذ ٔحبسجٝ ٞضیٙٝ ٔٛاسد صیش  5/7چٙب٘چٝ عَٛ دیٛاس 

پی سبصی ثب سًٙ الضٝ ٚ ٔالت ٚ ٔبسٝ سیٕبٖ ( اِف

د٘بط دٚ عشف دیٛاس ( ة

اجشای دیٛاس ثب سًٙ ٔبسٝ ٚ ٔالت سیٕبٖ (ج

ٕ٘ب سبصی ثب سًٙ لّٛٞی سٚدخب٘ٝ ثب ٔالت ٔبسٝ سیٕبٖ دس دٚ عشف ( د

640500( پبسخ ٟ٘بیی اِف  

180180( پبسخ ٟ٘بیی ة

239940( پبسخ ٟ٘بیی ج 

2106450( پبسخ ٟ٘بیی د 



( فلعی ٍ چَتی )تٌسی لالة

 دس ٚ ٕ٘ٛد استفبدٜ فّضی ثٙذی لبِت ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ٞب ثٙذی لبِت ٞضیٙٝ ثشآٚسد ثشای ثبیذ اصٛالً

  وشد استفبدٜ چٛثی ثٙذی لبِت ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ٔیتٛاٖ ثبضذ ضشٚسی چٛثی لبِت اص استفبدٜ وٝ صٛستی

 ٌفتٝ خبسجی ٘شاد تختٝ است ٔقشٚف سٚسی چٛة ثٝ وٝ ٚاسداتی وبج چٛة ٚ آٖ ٔطبثٝ یب سٚسی ٞبی چٛة ثٝ

  ا٘ذ ضذٜ سبختٝ فٛالدی ی ٞب پشٚفیُ ثب تٛاْ ٚسق اص فّضی ٞبی لبِت ٔیطٛد

 ٔحبسجٝ پی سٚی اص ٕٞىف عجمٝ ثشای دیٛاس ٚ ستٖٛ دس ثٙذی لبِت ٔحبسجٝ ٔٙؾٛس ثٝ استفبؿ ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای

  ٔیطٛد ٌشفتٝ ا٘ذاصٜ عجمٝ ٕٞبٖ وف ثٝ ٘سجت عجمبت سبیش دس ٚ عجمبط سبیش دس ٚ ٔیطٛد

 ثٟبی  ٚ ٔشثٛط ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ چٛثی ثٙذی لبِت فصُ ٞبی سدیف اص ثقضی ضشح جذَٚ دس

. است ضذٜ دسج ، آٖ ٚاحذ



تْا ضیالٍاحس  

35200ٔتش ٔشثـ لالة تٌسی تا استفازُ اظ ترتِ ًطاز ذاضجی زض پی ّا ٍ ضٌاظ ّا هطتَط تِ آى 

لالة تٌسی تا استفازُ اظ ترتِ ًطاز ّای ذاضجی زض ضٌاغّای افمی ضٍی زیَاض زض ّط 
اضتفاع

63000ٔتش ٔشثـ 

 4لالة تٌسی تا استفازُ اظ ترتِ ًطاز ذاضجی زض ستَى ّا ٍ ضٌاغ ّای لائن تا همغغ 
هتط 5/3ضلؼی تا اضتفاع حساوثط 

56700ٔتش ٔشثـ 

39700ٔتش ٔشثـلالة تٌسی تا استفازُ اظ لالة فلعی زض پی ّا ٍ ضٌاغ ّای هطتَط تِ آى 

ضلؼی تا  4لالة تٌسی تا استفازُ اظ لالة فلعی زض ستَى ّا ٍ ضٌاغّای لائن یا همغغ 
هتط  5/3اضتفاع 

54000ٔتش ٔشثـ



:هثال 

ٔحبسجٝ ٞضیٙٝ لبِت ثٙذی ثب استفبدٜ اص تختٝ ٘شاد خبسجی ضٙبط ٞبی افمی وف یه سبختٕبٖ ٔسىٛ٘ی ثب 

:ٔطخصبت صیش 

1ٚ2ٚ3ٔتش عَٛ   اثقبد ضٙبط ٞبی  15سب٘تی ٔتش              50سب٘تی ٔتش            فشض  40استفبؿ 

a,b,cسب٘تی ٔتش  اثقبد ضٙبط ٞبی  40سب٘تی ٔتش              عَٛ  60ٔتش                      فشض  7استفبؿ 

:اثتذا سغح لبِت ثٙذی سا حسبة ٔی وٙیٓ 

ثشای ٔحبسجٝ ٔسبحت لبِت ثٙذی ضٙبط ٞب اص عَٛ ٚ استفبؿ ضٙبط استفبدٜ ٔی وٙیٓ ثٙب ثش ایٗ اص فذد ٔشثٛط ثٝ 

.فشض ضٙبط استفبدٜ ٕ٘ی ضٛد 

ٔسبحت لبِت ثٙذی ; عَٛ ضٙبط * 2*تقذاد ٔطبثٝ 

  3ٚ  2ٚ  1ٔسبحت لبِت ثٙذی ضٙبط ; 15*2*4/0*3;36

A,B,Cٔسبحت لبِت ثٙذی ضٙبط ;  7*2*4/0*3;  80/16

سغح وُ لبِججٙذی ; 8+16+36; 8/52

ٞضیٙٝ لبِت ثٙذی وُ ضٙبط ٞب  8/52*35200; سیبَ 1858560



واض ّای فَالزی تا هیلِ گطز 

 جذَٚ اسبس ثش وبس ٚصٖ وٝ است ٌشْ ویّٛ ، ٌشد ٔیّٝ ثب فٛالدی ٞبی وبس ثشای ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ

 ( ٌشد ٔیّٝ عَٛ ٔتش ٚاحذ . ٚصٖ جّٕٝ اص ) ثبصاس دس ٔٛجٛد ٞبی ٌشد ٔیّٝ فٙی ٔطخصبت وٝ استب٘ذاسد

  است ٔٛجٛد صیش جذَٚ دس آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔیطٛد ٔحبسجٝ داسد ٚجٛد ٞب آٖ دس

 دست ثٝ سا آٖ است ٘ؾش ٔٛسد ٞب ٌشد ٔیُ ٔصشفی عَٛ اثتذا ٌشد ٔیّٝ وُ ٚصٖ آٚسدٖ دیت ثٝ ثشای

  آٚسیٓ ٔی دست ثٝ سا ٌشد ٔیّٝ وُ ٚصٖ عَٛ ٔتش ٚاحذ ٚصٖ دس ٚ آٚسدٜ

  است ضذٜ پٛضی چطٓ آسٔبتٛسٞب ٕٞپٛضی ٔیضاٖ اص

 ٔسّح ثتٗ  ثشای جذاس 3 ٚ سبدٜ ٌشد ٔیُ



جسٍل اتؼاز ٍ هطرصات هماعغ 

= dقطر 

=Gوزن برای هر متر 

=Aسطح مقطع 

=Uپیرامون 

U 

Cm

A

Cm2

G

Kg/m

D

mm

U 

Cm

A

Cm2

G

Kg/m

D

mm

28/614/347/22089/128/0222/06

91/680/398/22251/250/0395/08

85/891/485/32514/379/0617/010

80/816/683/42877/313/1888/012

1/1004/831/63240/454/121/114

3/112/1099/63603/501/253/116

6/126/1287/94065/554/200/218



جذَٚ ضشح ثقضی اص سدیف ٞب فصُ وبس ٞبی فٛالدی ثب ٔیُ ٌشد ٕٞشاٜ ثب روش ٚاحذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔشثٛعٝ ٚ 
ثٟبی ٚاحذ آٖ دسج ضذٜ است

تْای ٍاحس ضیال ٍاحس ضطح ضزیف 

هیلی هتط تطای  10تْیِ تطیسى ٍ ذن وطزى ٍ واض گصاضتي هیلِ گطز سازُ تِ لغط تا 
تتي هسلح تا سین پیچی الظم 

5980ویّٛ ٌشْ

هیلی هتط  18تا  12تْیِ تطیسى ٍ ذن وطزى ٍ واض گصاضتي هیلِ گطز آجساض تِ لغط 
تطای تتي هسلح تا سین پیچی الظم 

5690ویّٛ ٌشْ

 20ٍ تیص اظ  20تْیِ تطیسى ٍ ذن وطزى ٍ واض گصاضتي هیلِ گطز آجساض تِ لغط 
هیلیوتط تطای تتي هسلح تا سین پیچی الظم 

5770ویّٛ ٌشْ

تْیِ ٍ ساذت ٍ ًصة هیل هْاض زًسُ ضسُ اظ ّط ًَع هیلِ گطز تا پیچ ٍ هْطُ ّای 
هطتَط زض هحل ّای الظم لثل اظ تتي ضیعی 

8490ویّٛ ٌشْ



 

:ثشآٚسد ٞضیٙٝ آسٔبتٛس ثٙذی ضٙبطٞبی افمی یه سبصٜ ٔسىٛ٘ی ثب ٔطخصبت صیش 

M200  ; 14عَٛ آسٔبتٛس افمی اص ٘ٛؿ

M 6/1  ; 8عَٛ آسٔبتٛس خبٔٛت ضٙبٚس اص ٘ٛؿ 

تقذاد  خبٔٛت ٞب ;  150فذد 

سا ثٝ دست ٔی آٚسیٓ  8ٚ  14ثب ٔشاجقٝ ثٝ جذَٚ ٔشثٛط ثٝ تمبعـ ٔیُ ٌشدُٟٟٞ ٚصٖ ٞش ٔتش اص ٔیُ ٌشد 

Kg/m  21/1  ; 14ٚصٖ ٞش ٔتش عَٛ ٔیُ ٌشد

Kg/m395/0  ; 8ٚصٖ ٞش ٔتش عَٛ ٔیّٝ ٌشد

 14ٞضیٙٝ آسٔبتٛس  300*21/1*5690; 12376990

عَٛ وُ خبٔٛت ضٙبٚس 6/1*150; ٔتش  240

 8ٞضیٙٝ آسٔبتٛس ; 240*395/0*5980;  566904سیبَ 

ٞضیٙٝ وُ آسٔبتٛس ; 566904+1376980;  1943884سیبَ 



هثال 

.سب٘تی ٔتش ثبضذ  5ٞضیٙٝ آسٔبتٛس ثٙذی پالٖ فٛ٘ذاسیٖٛ صیش سا دس صٛستی وٝ ٔیضاٖ پٛضص ثتٙی اص ٞش عشف 

عَٛ وُ آسٔبتٛس ٞبی ٔص پی ; ( 16/0+3/1+16/0*)2*7*3;  04/680

ٚصٖ وُ آسٔبتٛس ٞبی ٔص پی  04/68*  53/1;  101/104

ٞضیٙٝ آسٔبتٛس ٞبی ٔص پی ;  101/104*  5690;  592334سیبَ 

عَٛ وُ پِٛت ٞب ( 2/0+4/0*)4*3;  2/7

ٚصٖ وُ پِٛت ٞب  2/7*8490; ویّٛ ٌشْ  456/21

ٞضیٙٝ وُ پِٛت ٞب  456/21*8490;  182161 سیبَ

عَٛ وُ آسٔبتٛس ضٙبط(; 16/0+ 09/1+ 16/0*)4; 88/44

ٚصٖ وُ آسٔبتٛس ضٙبط  88/44* 53/1; ویّٛ  666/68

ٞضیٙٝ وُ آسٔبتٛس عِٛی ضٙبط  666/68*5690 ; 390709سیبَ 

تقذاد خبٔٛت ٞب ;  9/10/25/0+ 1;  6/44;  45فذد 

ٞضیٙٝ وُ خبٔٛت ٞب  ; 592334+182126+390709+159438;  1324642 سیبَ



: توطیي

  ثبضذ ٔتش سب٘تی 5 عشف ٞش اص ثتٗ پٛضص ٔیضاٖ وٝ صٛستی دس سا صیش فٛ٘ذاسیٖٛ پالٖ دس ٔصشفی آسٔبتٛس ٞضیٙٝ

: ٟ٘بیی پبسخ

سیبَ 1026123      ٔص آسٔبتٛس ٞضیٙٝ

 سیبَ 706028 ثِٛت آسّٔتٛس ٞضیٙٝ

 سیبَ 2337907 ضٙبط عِٛی آسٔبتٛس ٞضیٙٝ

 سیبَ 655336 : خبٔٛت آسٔبتٛس ٞضیٙٝ

  دسجب ثتٗ

 دا٘ٝ ٞضیٙٝ ثشای ضٛد تقییٗ آٖ ٘ٛؿ آ٘ىٝ ٍٔش ٔیطٛد ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٔقِٕٛی ثشتّٙذ ٔصشفی سیٕبٖ فصُ ایٗ دس

 تخّیٝ ٚ حُٕ اص پبضی ٚ سیخت ٚ افت ٌٛ٘ٝ ٞش ثبثت ٔختّف ضىُ ثٝ ٔسّح ثتٗ سیختٗ ٚ سبختٕبٖ ٔسبِح ثٙذی

. ضٛد ٕ٘ی پشداخت یی ثٟب اضبفٝ ٞب ٞضیٙٝ سبیش ٚ داضتٗ ٍ٘ٝ ٔشعٛة ، آٖ



:دس جذَٚ ضشح سدیف ٞبی فصُ ثتٗ دسجب ، ٕٞشاٜ ثب روش ٚاحذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ ثٟبی ٚاحذ آٖ آٚسدٜ ضذٜ است 

بها لاير واحد شرح ردیف 

کیلو گرم سیمان در متر مکعب  150تهیه و اجرای بتن و ماسی شستی طبیعی یا شکسته با 

بتن

188000متر مکعب 

کیلو گرم سیمان در متر مکعب  300تهیه و اجرای بتن و ماسی شستی طبیعی یا شکسته با 

بتن 

253500متر مکعب 

3870متر مربع لیسه ای کردن و پرداخت سطوح بتنی در صورت لزوم 

جسٍل 



 

:هثال 

ویّٛ ٌشْ ثش  300فیبس ثتٗ ٔصشفی دس پی )ٞضیٙٝ ثتٗ سیضی پی سبصی یه سبختٕبٖ ٔغبثك ضىُ ٔحبسجٝ 

(ٔتش ٔىقت دس ٘ؾش ٌشفتٝ ضٛد 

حجٓ ثتٗ سیضی پی ; ( 4/1*4/1*4/0*)3;352/2

ٔتش 6/3حجٓ ثتٗ سیضی ضٙبط ثٝ عَٛ ;  2/3*45/0*4/4/0; 576/0

حجٓ وُ ثتٗ پی ٚ ضٙبط ;  576/3

ٞضیٙٝ ثتٗ سیضی ;  576/3*25300;  906516سیبَ

 
  : توطیي

 ٌشْ ویّٛ 300 ٔصشفی ثتٗ فیبس وٝ صٛستی دس ، صیش فٛ٘ذاسیٖٛ پالٖ دس ضٙبط ٚ پی سیضی ثتٗ ٞضیٙٝ ٔحبسجٝ

 ضٛد ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٔتش سب٘تی 5 پی جذاس دس ثتٗ پٛضص ٚ ثتٗ ٔىقت ٔتش ثش سیٕبٖ

  سیبَ 2457936 : ٟ٘بیی پبسخ



تتٌی سثه سمف

 ثتٙی، خبِی تٛ ثّٛن ٔب٘ٙذ ٔختّفی ٞبی وٙٙذٜ پش ٚ ثبسثش فضٛ فٙٛاٖ ثٝ تیشچٝ اص ثتٙی سجه سمف اجشای جٟت

 .ضٛد ٔی استفبدٜ ... ٚ سفبِی ثّٛن

 فصُ ٞبی سدیف ٔحُ اص ٚ جذاٌب٘ٝ صٛست ثٝ سمف اجشای ٞبی لسٕت تٕبْ دس ٔصشفی ٌشدٞبی ٔیُ ٞبی ٞضیٙٝ

 سغح تب تیشچٝ صیشیٗ لسٕت فٕٛدی ی فبصّٝ سمف، ضخبٔت ی ٔحبسجٝ ٔجٙبی .ٌشدد ٔی ٔحبسجٝ ٔشثٛعٝ

  .است سمف ضذٜ اجشا ثتٗ ٟ٘بیی

 ثش پشداخت ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ثبضذ، ثٙبیی ثبسثش ٞبی دیٛاسٜ یب فّضی ٔشوت یب سبدٜ تیشٞبی تیشچٝ، ٌبٜ تىیٝ ٞشٌبٜ

 سمف ثتٗ خبسجی جذاس سمف، ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای ٔجٙب ٔشص ٚ ٌیشد ٔی صٛست ضذٜ اجشا سمف وبُٔ سغح ٔجٙبی

  .ضٛد ٔی پشداخت ٚ ٔحبسجٝ جذاٌب٘ٝ عٛس ثٝ سمف دٚس ثٙذی لبِت ٚ است

 پشداخت ٔیب٘ی، ٞبی والف چٙیٗ ٞٓ ٚ ٞست سمف ضخبٔت ٞٓ وٝ ثبسثش دیٛاسٞبی سٚی ضٙبطٞبی ثبثت ٘تیجٝ، دس

 جذاس سمف، ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای ٔجٙب ٔشص ثبضذ ثتٙی دیٛاس یب تیش تیشچٝ، ٌبٜ تىیٝ ٞشٌبٜ ٚ ٌیشد ٕ٘ی صٛست اضبفی

 ٞبی سدیف عجك جذاٌب٘ٝ ٞب، آٖ ثٝ ٔشثٛط ٞبی لبِت ٚ دیٛاس ٚ تیش ثتٗ حجٓ ٚ است ثتٙی دیٛاس یب تیش داخّی

  .ٌیشد ٕ٘ی صٛست پشداختی ٔیب٘یف، ٞبی والف ثشای ٚ ضٛد ٔی پشداخت ٚ ٔحبسجٝ ٔشثٛعٝ



 ثٟبی ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ ثتٙی، سجه سمف اجشای ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ثقضی ضشح جذَٚ دس
  .است ضذٜ آٚسدٜ آٖ، ٚاحذ

 

 

                                                                        

(لاير)بهای واحدواحدشرح ردیف

ساانتی متار باا تیرواه و بلاوخ تاو خاالی  30اجرای سقف بتنی به ضخامت 

بتنای  شاامل تهیاه ی تماام مصاالح باه اساتثنای میال گارد  هموناین تهیااه ی 

تجهیزات موردنیاز به طور کامل 

81000مترمربع

سااانتی متاار بااا تیروااه بلااوخ توخااالی  25اجاارای سااقف بتناای بااه ضااخامت 

سفالی  شامل تهیه ی مصالح به استثنای میلگارد  هموناین تهیاه تجهیازات 

موردنیاز به طور کامل 

74400مترمربع

ساانتی متار باا تیرواه ی مشابی فلازی  30اجرای ساقف بتنای باه ضاخامت 

سبی و بلوخ تو خالی بتنی شامل تهیه مصالح به استثنای تیرواه فلازی و 

آرماتور و همونین تهیه ی تجهیزات موردنیاز به طور کامل 

82900مترمربع

جسٍل
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: توطیي

 ٔغبثك ثتٙی خبِی تٛ ثّٛن ٚ تیشچٝ اص استفبدٜ ثب ٔتش سب٘تی سی ضخبٔت ثٝ ثتٙی سمف یه اجشای ای ٞضیٙٝ

 ثٝ تٛجٝ ثب ،(سمف آسٔبتٛسثٙذی ٚ افمی ضٙبط ثٙذی لبِت ی ٞض٘یٝ) .است ضذٜ اجشا آجشی ثبسثش ثب دیٛاس ثش وٝ پالٖ

.ضذٜ دادٜ ٔمبدیش



: ضیعی ضفتِ ٍ واضی آجط

 یه ضخبٔت ٚ ٔتش سب٘تی 35 آجشٜ ٘یٓ ٚ یه ضخبٔت اص ٔٙؾٛس سیضی ضفتٝ ٚ آجشوبسی فصُ ٞبی سدیف دس

 ضشثی، عبق ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔالن .است ٔتش سب٘تی 11 حذٚد آجشٜ ٘یٓ ضخبٔت ٚ ٔتش سب٘تی 22 حذٚد آجشٜ

  .است آٖ صیش افمی سغح

 وبس ا٘جبْ ی ٞضیٙٝ ضٛد ٔی ا٘جبْ وبْ پطت وبسی آجش اص جذا وبس سٚی ٕ٘بچیٙی وٝ آجشی ٞبی ٕ٘بسبصی دس

 سدیف دس ٕ٘بسبصی اص ٔٙؾٛس .ضٛد ٔی پشداخت ٕ٘ب دس ٔصفی آجش ثب ٔتٙبست ٚ ٔتشٔشثـ حست ثش ٕ٘ب ثشای

 ٘مص ٕ٘بچیٙی ٞضیٙٝ ٚ است ساستٝ وّٝ یب ٚ ساستٝ صٛست ثٝ ٕ٘بچیٙی سیضی ضفتٝ ٚ وبسی آجش فصُ ٞبی

  .ضٛد ٔی پشداخت جذاٌب٘ٝ صٛست ثٝ ٞٙذسی، ثشجستٝ ٞبی



دس جذَٚ ضشح تقذادی اص سدیف ٞبی ٔشثٛط ثٝ فصُ آجشوبسی ٚ ضفتٝ سیضی، ٕٞشاٜ ثب روش ٚاحذ ٔشثٛط ٚ ثٟبی 
.ٚاحذ آٖ، آٚسدٜ ضذٜ است

(لایر)بهای واحدواحدشرح ردیف

آجرکاااری بااا آجاار فشاااری بااه ضااخامت یاات و ناایم و باای  تاار و مااالت ماسااه 

سیمان 

258500مترمکعب 

56700مترمربعدیوار یت آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 

108500مترمربعسانتی متر 4به ضخامت حدود ( سفال)نماچینی با آجر ماشینی سوراخ دار 

28800مترمکعبدیوار نیم آجری با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 

جسٍل 



:هثال 
:ثب ٔطخصبت صیش( 16)ٔحبسجٝ ی ٞضیٙٝ آجشوبسی یه دیٛاس یه آجشٜ ثب آجش فطبسی ٚ ٔالت ٔبسٝ سیٕبٖ 

cm 300: استفبؿ دیٛاس 

cm 120; استفبؿ پٙجشٜ 

                                                 ٔسبحت آجش وبسی                                                                                                               

ٔسبحت پٙجشٜ         ٔسبحت وُ دیٛاس

یبَ   س  ٞضیٙٝ آجش وبسی                                                                                                  



:تٕشیٗ 

:ٔحبسجٝ ی ٞضیٙٝ آجشوبسی پالٖ صیش

cm 200;استفبؿ دس 

cm 140; استفبؿ پٙجشٜ 

cm 310; استفبؿ دیٛاس

سیبَ  3282433: پبسخ ٟ٘بیی 



:تتي پیص ساذتِ ٍ تلَن چیٌی 

 یه ٘ٛؿ سیٕبٖ چیٙی، ثّٛن ٚ سبختٝ پیص ثتٗ فصُ ٞبی سدیف ٞضیٙٝ ی ٔحبسجٝ ثشای ضذٜ ٌشفتٝ ٘ؾش دس سیٕبٖ

  .است

          پشداخت ٚ ٔحبسجٝ جذاٌب٘ٝ ٔشثٛط، ٞبی فصُ سدیف ثشاسبس ثتٗ، دس ٔصشفی ٞبی آٞٗ ٚ ٌشد ٔیُ ی ٞضیٙٝ

.ضٛد ٔی

  .است ٔسیش ثش فٕٛد ٔمغـ سغح سغح، اص ٔٙؾٛس سبختٝ، پیص ثتٙی ٞبی جذَٚ سدیف دس

 ثٟبی ٚ ٔشثٛط ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ چیٙی، ثّٛن ٚ سبختٝ پیص ثتٗ ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ثقضی ضشح جذَٚ دس

  .است آٔذٜ آٖ ٚاحذ



جسٍل

(لایر)بهای واحدواحدشرح ردیف

مترمربع با بتن باه عیاار  05/0تهیه و نصب جدول های بتنی پی  ساخته با سطح مقطع 

کیلوگرم سیمان در مترمکعب و مالت سیمان  250

636500مترمکعب

ساانتی متار باا  6سانتی متر و ضاخامت  20تهیه و نصب لوله ی سیمانی به قطر داخلی 

کیلوسیمان در مترمکعب بتن  300بتن به عیار 

53000مترطول

ساانتی متار و ماالت ماساه سایمان  20بنایی با بلوک سیمانی توخاالی باه ضاخامت حادود 

1:5

47900مترمربع 

540000مترمکعبمترمربع 05/0تهیه و نصب جدول های بتنی پی  ساخته با سطح مقطع بی  از 



: هثال

 50ٚ عَٛ آٖ  40   12ٔحبسجٝ ی ٞضیٙٝ ی تٟیٝ ٚ ٘صت ثیست فذد جذَٚ ثتٙی پیص سبختٝ وٝ اثقبد ٔمغـ آٖ 

. سب٘تی ٔتش ٔی ثبضذ

:                                                                                        سغح ٔمغـ جذَٚ ثشاثش است ثب 

:                                                                     حجٓ ثتٗ ٔصشفی ثشاثش است ثب 

:خٛاٞیٓ داضت  13ٔتشٔشثـ است، ثب تٛجٝ ثٝ جذَٚ  05/0چٖٛ سغح ٔمغـ وٓ تش اص 

سیبَ                                                                                                                            

:توطیي 

ثبضذ، ٞضیٙٝ تٟیٝ  cm 50دس صٛستی وٝ عَٛ ٞش جذَٚ . جذَٚ ثتٙی پیص سبختٝ ای ثب سغح ٔمغـ صیشٔفشٚض است

. فذد اص آٖ سا ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ 10ٚ ٘صت 

سیبَ  1377000: پبسخ ٟ٘بیی 



سیبَ    

:توطیي 

ثبضذ، ٞضیٙٝ  cm 50دس صٛستی وٝ عَٛ ٞش جذَٚ . جذَٚ ثتٙی پیص سبختٝ ای ثب سغح ٔمغـ صیشٔفشٚض است

.  فذد اص آٖ سا ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ 10تٟیٝ ٚ ٘صت 

سیبَ  1377000: پبسخ ٟ٘بیی 



:ػایك واضی ضعَتتی ٍ حطاضتی 

 دس ا٘ذاصٜ ایٗ وٝ صٛستی دس .ثبضذ فٙی ٔطخصبت ٚ ٞب ٘مطٝ ٔغبثك ثبیذ ٕٞپٛضب٘ی ٔمذاس سعٛثتی، وبسی فبیك دس

 ٚ ضذٜ ٔٙؾٛس فصُ ایٗ ٞبی سدیف دس پٛضب٘ی ٞٓ ٞضیٙٝ .ضٛد اجشا ٔتش سب٘تی 10 ثبضذ ٘طذٜ تقییٗ ٞب ٘مطٝ

  .است ضذٜ فبیك ؽبٞشی سغح ٌیشی، ا٘ذاصٜ ٔجٙبی

 ثٟبی ٚ ٔشثٛط ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ سعٛثتی، یب ٚ حشاستی وبسی فبیك ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ثقضی ضشح جذَٚ دس

  .است ضذٜ آٚسدٜ آٖ، ٚاحذ

(ضیال)تْای ٍاحسٍاحسضطح ضزیف

ػایك واضی ضعَتتی تا زٍ لطط اًسٍز لیط ٍ یه الیِ گًَی تطای سغَح حوام ّا، تَالت ّا ٍ 
ضٍی پی ّا

12500هتطهطتغ  

الیِ گًَی تطای سغَح حوام ّا، تَالت ّاا ٍ   2ػایك واضی ضعَتتی، تا سِ لطط اًسٍز لیط ٍ 
ضٍی پی ّا 

20800هتطهطتغ  

الیِ گًَی تطای سغَح حوام ّا، تَالات ّاا ٍ    3لطط اًسٍز لیط ٍ  4ػایك واضی ضعَتتی، تا 
ضٍی پی ّا 

29700هتطهثغ 



:هثال

وٝ عجك ٘مطٝ ٞبی اجشایی     ٔی  m3   m4ٞضیٙٝ ی فبیك وبسی سعٛثتی وف یه سشٚیس ثٟذاضتی ثٝ اثقبد 

ثب دٚ لطش ا٘ذٚد لیش ٚ یه الیٝ )سب٘تی ٔتش ثٝ صٛست لبئٓ ادأٝ یبثذ  15ثبیذ فبیك وبسی دس ٔحُ تٕبس ثب دیٛاس 

(.ٌٛ٘ی

استفبؿ   ٔحیظ دس سشٚیس   ٔسبحت وف 

ٔتشٔشثـ                                                                                           

(                                                                        سیبَ)ٞضیٙٝ ی فبیك وبسی وف سشٚیس 



:توطیي 

ٔتش  7ثب تٛجٝ ثٝ ضىُ ٞضیٙٝ ی اجشای فبیك وبسی سعٛثتی سٚی وشسی چیٙی سا دس صٛستی وٝ عَٛ دیٛاس 

. ثبضذ، ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ

(الیٝ ٌٛ٘ی استفبدٜ ضذٜ است 2اص سٝ لطش ا٘ذٚد لیش ٚ )

سیبَ  109200: پبسخ ٟ٘بیی



: سیواى آظتست واضّای

 سیٕبٖ آصثست داس ٔٛج یب  صبف ٞبی ٚسق اص تٛاٖ ٔی وبرة ٞبی سمف ٚ داس ضیت ٞبی سمف پٛضص جٟت

 ٞبی فصُ سدیف اص جذاٌب٘ٝ سیٕبٖ، آصثست ٞبی ٚسق ٘صت ثشای ٔٛسد٘یبص اسىّت ٘صت ٚ سبخت .وشد استفبدٜ

  .ضٛد ٔی پشداخت ٚ ٔحبسجٝ ٔشثٛط

  .است فُٕ ٔالن ٕٞپٛضب٘ی ٚ ٔٛج ٌشفتٗ ٘ؾش دس ثذٖٚ وبس ؽبٞشی سغح ضذٜ، ا٘جبْ وبس ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای

      پشداخت ٔشثٛعٝ ٞبی فصُ اص ٚ جذاٌب٘ٝ سیٕبٖ آصثست ٞبی ٚسق ٘صف ثشای ٔٛسد٘یبص اسىّت ٘صت ٚ سبخت

 ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف لیٕت اص ثبضذ دسجٝ 75 اص ثیص افك سغح ثب سمف ضیت وٝ صٛستی دس ضٕٙبً .ضٛد ٔی

  .ضٛد ٔی استفبدٜ لبئٓ سغٛح

  .ضٛ٘ذ ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔتشٔشثـ ٚاحذ ثب سیٕبٖ آصثست وبسٞبی فصُ ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف تٕبٔی

 آٚسدٜ آٖ ثٟبی ٚ ٔشثٛعٝ ٚاحذ روش ثب سیٕبٖ آصثست وبسٞبی فصُ ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ثقضی ضشح جذَٚ دس

  .است ضذٜ



جسٍل

(لاير)بهای واحدواحدشرح ردیف

میلای متار بارای  8تهیه و نصب وروق های صاف آزبست سایمان باه ضاخامت حادود 

پوشش سقف کاذب با پرت های الزم به ابعاد مختلف 

47100مترمربع 

میلای متار بارای پوشاش  8تهیه و نصب ورق های صاف آزبست سیمان باه ضاخامت 

سطوح قائم و نماها با برش های الزم به ابعاد مختلف و تعبیه محل دودکش و هواکش 

51400مترمربع 

میلای متار  175تهیه و نصب ورق های موج دار آزبست سیمان با طاول ماوج حادود 

برای پوشش روی سطوح شایب دار باا همپوشاانی الزم و بارش تعبیاه محال دودکاش  

هواکش و مصالح موردنیاز برای آب بندی 

21700مترمربع 

سانتی متر و ضاخامت  30*60به ابعاد ( آدواز)تهیه و نصب ورقهای آزبست سیمان 

میلی متر با هم پوشانی دو سوم ساطح آردواز بارای پوشاش روی ساطوح  8/3حدود 

شیب دار  تعبیه محل دودکش و هواکش و همونین مصالح الزم برای آب بندی 

95300مترمربع 



 30 60ٔتش ثب استفبدٜ اص آسدٚاص ثٝ اثقبد  30 12شآٚسد ٞضیٙٝ ی اجشای پٛضص ضیت داس سمف یه سبِٗ ثٝ اثقبد ث(1
( .ٔتش 2/1; سب٘تی ٔتش  120استفبؿ سأس خشپب اص یبَ افمی خشپب )سب٘تی ٔتش ٔغبثك جضئیبت صیش 

.  سا ثٝ دست ٔی آٚسیٓ( C)ثب استفبدٜ اص ساثغٝ ی فیثبغٛسث عَٛ ٚتش 
  

ٔسبحت سمف  
:ثب تٛجٝ ثٝ جذَٚ خٛاٞیٓ داضت 

سیبَ                                                                                                                        
ٔیّی ٔتش ثشای پٛضص سمف وبرة سا  8ٞضیٙٝ ی تٟیٝ ٚ ٘صت ٚسق ٞبی صبف آصثست سیٕبٖ ثٝ ضخبٔت حذٚد (2

. ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ
: چٍٛ٘ٝ 

سمف وبرة   ٔسبحت پٛضص                                                                                                      
سیبَ       ٞضیٙٝ پٛضص سمف وبرة                                                                                  

:توطیي 
.ٞضیٙٝ ی اجشای پٛضص سمف یه سبِٗ ثٝ اثقبد   ٔتش ثب استفبدٜ اص آسدٚاص ثٝ اثقبد   سب٘تی ٔتش

(سب٘تی ٔتش 110استفبؿ سأس خشپب اصیبَ افمی خشپب )
ٔیّی ٔتش ثشای پٛضص سمف  8ٕٞچٙیٗ ٞضیٝ ی تٟیٝ ٚ ٘صت ٚسق ٞبی صبف آصثست سیٕبٖ ثٝ ضخبٔت حذٚد 

.  وبرة سا ٔحبسجٝ وٙیذ
سیبَ  36118700; پٛضص سمف ضیت داس: پبسخ ٟ٘بیی 

سیبَ  17662500; پٛضص سمف وبرة 



:واضّای فَالزی سثه 

دس صٛستی وٝ ثیٗ ( لٛعی)ثشای ا٘ذاصٜ ٌیشی ٚ پشداخت ثٟبی دس ٚ پٙجشٜ ٞبی سبختٝ ضذٜ اص پشٚفیُ ٞبی تٛخبِی 

ٔمبدیش ثٝ دست آٔذٜ اص ٚصٖ ٞبی حبصُ اص جذَٚ ٞب ٚ ٘مطٝ ٞب اختالف ٚجٛد داضتٝ ثبضذ وٓ تشیٗ ٚصٖ، ٔجٙبی 

ٚاحذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ثشای سدیف ٞبی ایٗ فصُ ویٌّٛشْ است ٚ فمظ ثشای ا٘ذاصٜ ٌیشی ِِٛٝ . پشداخت لشاس ٔی ٌیشد

ٞبی ٘بٚداٖ ٚ دٚدوص اص ٚسق ٌبِٛا٘یضٜ ی سفیذ اص ٔتش عَٛ ٚ ثشای تٟیٝ ٚ ٘صت پٙجشٜ اص ٚسق ٌبِٛا٘یضٜ فشْ دادٜ 

.  ضذٜ ٚ ثب سً٘ پختٝ وٛسٜ ای ٚ اجشای سمف ساثیتس اص ٔتشٔشثـ استفبدٜ ٔی ٌشدد

.(ٚصٖ ٚاحذ اص جذاَٚ ثشداضت ٔی ٌشدد)



.  دس جذَٚ ضشح ثقضی اص سدیف ٞبی ٔشثٛط ثٝ فصُ وبسٞبی سجه ٕٞشاٜ ثب ٚاحذ ٔشثٛعٝ ثٟبی ٚاحذ آٖ آٔذٜ است
                                                                                 

جسٍل                                                                                 

(لاير)بهای واحدواحدشرح ردیف

تهیه  ساخت  نصب وهارووب فلزی از ورق با شاخی های اتصالی مربوطه و جاسازی 

ها و تقویت های الزم برای قفل و لوله 

7350کیلوگرم 

تهیه  ساخت و نصب در و پنجاره آهنای از پروفیال هاای توخاالی باا جاساازی و دساتمزد 

نصب یراق آالت همراه با جوشکاری و ساییدن الزم 

7940کیلوگرم 

7940کیلوگرم تهیه مصالح و پوشش سقف با ورق گالوانیزه ی کرکره ای با تمام وسایل و لوازم نصب 

سانتی متر از ورق گالوانیزه ی  15تهیه  ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 

میلی متر با اتصاالت مربوطه و تمام وسایل و لوازم نصب  6/0سفید 

27500مترطول 

6610مترمربعتهیه و نصب صفحات رابیتس برای سقف کاذب یا کارهای مشابه آن



هثال : 

 دس صٛستی 30*12ثشآٚسد ٞضیٙٝ ی تٟیٝ ٚ ٘صت صفحبت ساثیتس ثشای سمف وبرة یه سبِٗ اجتٕبفبت ثٝ اثٟقبد 

 سب٘تی ٔتش اص ٚسق ٌبِٛا٘یضٜ ی سفیذ ثٝ ضخبٔت 15 فذد ٘بٚداٖ ثٝ لغش 6وٝ ثشای ا٘تمبَ آة ثبساٖ سمف ایٗ سبِٗ 

 ٔیّی ٔتش استفبدٜ ضذٜ ثبضذ ٞضیٙٝ ی تٟیٝ ی سبخت ٚ ٘صت ِِٛٝ ٘بٚداٖ سا ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ )استفبؿ اص سمف 6/0

 ٔتش است(  4سبِٗ تب وف صٔیٗ 

ٞضیٙٝ ی تٟیٝ ی ٘صت صفحبت ساثیتس )ثذٖٚ احتسبة ٞضیٙٝ ی صیشسبصی( 

237960066101230سیبَ   

ٞضیٙٝ ی تٟیٝ ٚ ٘صت ِِٛٝ ٞبی ٘بٚداٖ                                                              سیبَ   

660000275046  



توطیي : 

ٞضیٙٝ ی سبخت حفبػ فّضی ثب ٔطحصبت صیش سا ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ.  

12020جٟت اجشای حفبػ اص لٛی  -   .ٔیّی ٔتش استفبدٜ ضذٜ است 

 دس ٔحُ اتصبالت افضبی فبسسی ثش ضذٜ ا٘ذ  -

ٞضیٙٝ اجشای حفبػ 

 )تقذاد(  10 )عَٛ ٞش لغقٝ(  5/1 )ٚصٖ ٚاحذ(  592/0 )ٞضیٙٝ( 8090 ; 2/71839سیبَ 

 پٙجشٜ ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ.  4اِف ٞضیٙٝ ی سبخت حفبػ فّضی صیش سا ثشای  -

21818جٟت اجشای حفبػ اص لٛعی  -  .ٔیّی ٔتش استفبدٜ ضذٜ است  

 دس ٔحُ اتصبالت افضب فبسسی پش ضذٜ ا٘ذ.  -

  83/84074پبسخ ٟ٘بیی: سیبَ 

ة- ٞضیٙٝ ی تٟیٝ ٚ ٘صت صفحبت ساثیتس ثشای سمف وبرة 

80/165/28یه سبِٗ ثٝ اثقبد    .ٔتش سا حسبة وٙیذ 

 سب٘تی ٔتش، وٝ اص ٚسق ٞبی ٌبِٛا٘یضٜ ی 15 فذد ٘بٚداٖ ثٝ لغش 8ج- چٙب٘چٝ ثشای ا٘تمبَ آة ثبساٖ سمف سبِٗ اص 

 ٔیّی ٔتش استفبدٜ ضذٜ ثبضذ، ٞضیٙٝ ی تٟیٝ ٚ ٘صت آٟ٘ب سا ٔحبسجٝ وٙیذ )استفبؿ سبِٗ تب وف 6/0سفیذ ثٝ ضخبٔت 

 ٔتش است.(  6/5صٔیٗ 

 سیبَ  1232000 سیبَ                         ج; 3164868پبسخ ٟ٘بیی: ة; 



:واضّای آلَهیٌیَهی 

دس سدیف ٞبی ٔشثٛط ثٝ فصُ آِٛٔیٙیٛٔی ٞضیٙٝ ٞبی ٔشثٛط ثٝ تٟیٝ ٚ ٔصشف پشچ، پیچ ٚ ٟٔشٜ، سَٚ پالن، 

ِحبػ ضذٜ است ٚ ٞیچ ٌٛ٘ٝ اضبفٝ ثٟبیی ثبثت آٖ ٞب ٚ یب اضبفٝ ٚصٖ ٚ یب اضبفٝ اثقبد ٔبصاد ... ٘ٛاسٞبی الستیىی ٚ 

.  ثش اثقبد دسج ضذٜ دس ٘مطٝ ٞب، پشداختی صٛست ٕ٘ی ٌیشد

دس ٔٛسد وبسٞبیی وٝ ٚاحذ پشداخت آٟ٘ب ثٝ صٛست ویٌّٛشْ است ٚ پشداخت ثشاسبس ٚصٖ ثٝ فُٕ ٔی آیذ صٛست 

.  جّسٝ ی ٔشثٛط ثٝ آٖ وٝ ثٝ أضبی پیٕب٘ىبس ٚ ٟٔٙذس ٔطبٚس سسیذٜ ثبضذ، ٔحبسجٝ ٚ پشداخت ٔی ضٛد

:  ٚاحذٞبی دس ٘ؾش ٌشفتٝ ضذٜ ثشای سدیف ٞبی فصُ وبسٞبی آِٛٔیٙیٛٔی فجبستٙذ اص 

فذد (3ٔتشٔشثـ            (2 ویٌّٛشْ             ( 1



زض جسٍل ضطح ضزیف ّای هطتَط تِ فصل واضّای آلَهیٌیَهی ّوطاُ تا شوط ٍاحس هطتَط ٍ تْای ٍاحس آى زضج ضسُ  
.  است

جسٍل                                                                                         

(لایر)بهای واحدواحدشرح ردیف

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینومی که در آن از میل گرد آهنای اساتفاده 

نشده باشد 

26000کیلوگرم 

تهیه و نصب سقف کاذب آلومینیومی از ورق آلومینیوم فرم داده شده به ضخامت 

میلی متر با  رنگ پخته و زیرسازی استاندارد  55/0تا  5/0

164500مترمربع 

60100مترمربع تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیومی با قالب آلومینیوم ثابت 

9500عدد سانتی متر  15تهیه و نصب درپو  لوله های بخاری به قطر 



هثال:  

 5/0ثشآٚسد ٞضیٙٝ ی اجشای سمف وبرة آِٛٔیٙیْٛ یه ساٞشٚ استجبعی اص ٚسق آِٛٔیٙیْٛ فشْ دادٜ ضذٜ ثٝ ضخبٔت 

ٔیّی ٔتش ثب سً٘ پختٝ ٚ صیشسبصی استب٘ذاسد ثب ٔطخصبت ریُ : 

 ; عَٛ ساٞشٚ  25ٔتش 

 ; فشض ساٞشٚ  3ٔتش 

 25+ 3 ; 75ٔسبحت سمف وبرة 

ثب تٛجٝ ثٝ جذَٚ خٛاٞیٓ داضت : 

  75 164500 ; 12337500سیبَ 



: تٌسوطی ٍ واضی اًسٍز

 ٔطتشن فصُ اجشای سغح، وشدٖ صخٕی ٔصبِح، ی تٟیٝ ی ٞضیٙٝ ا٘ذٚدوبسی فصُ ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف دس

 ٘خٛاٞذ صٛست پشداختی اضبفٝ ثبثت ایٗ اص ٚ ضذٜ ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٞب چفت یب ٚ ٞب ٘جص ٌشدی یب پخی ٞب،

  .ضٛد ٔی پٛضیذٜ ا٘ذٚد اص وٝ است وبسی سغح فمظ ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔجٙبی .ٌشفت

 آٖ ٚاحذ ثٟبی ٚ ٔشثٛط ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ ثٙذوطی ٚ ا٘ذٚدوبسی فصُ ٞبی سدیف وّیٝ ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ

  .است ضذٜ دسج

(ضیال)تْای ٍاحسٍاحسضطح ضزیف

10400هتطهطتغ  ساًتی هتط تطای ظیط سمف ّا  5/2اًسٍز گچ ٍ ذان تِ ضراهت حسٍز 

1990هتطهطتغ  ضوطِ گیطی سغَح لائن ٍ سمف ّا تا هالت گچ ٍ ذان 
سااًتی هتاط ضٍی    5/0زض یه زست تِ ضاراهت حاسٍز   ( لطط ضٍیِ)اًسٍز ترتِ هالِ ای 

سیواى، پَزض ذاان ساٌگ   )سغح لائن ٍ افمی تا هالت هاسِ سیواى ظیط سمف ّا تا هالت 
1:1:3

7350هتطهطتغ  

ویلاَ سایواى زض هتطهىؼاة تاِ ػاطض       250ساذتي سایِ تاى تتٌی تاالی پٌجطُ تا ػیاض 
ساًتی هتط تا تؼثیِ ی آب چىاى تا لالة تٌاسی   8ساًتی هتط ٍ ضراهت حسٍز  30هتَسظ 

(هیل گطز هصطفی اظ ضزیف هطتَط پطزاذت هی ضَز)تِ عَض واهل 

28000هتطعَل 



هثال:  

m4m3ثشآٚسد ٞضیٙٝ ی اجشای ٌچ ٚ خبن سمف یه اتبق ثٝ اثقبد   

1243   ٔسبحت سمف 

ثب تٛجٝ ثٝ جذَٚ خٛاٞیٓ داضت : 

ٞضیٙٝ ی ٌچ ٚ خبن سمف                                                                                        سیبَ 

1248001040012  
ٞضیٙٝ ی ضٕطٝ ٌیشی سمف                                                                                           سیبَ 

23880199012  
توطیي : 

دس پالٖ ٔشثٛط ثٝ تٕشیٗ فصُ آجشوبسی ٚ ضفتٝ سیضی ٔغّٛة است ٞضیٙٝ ی اجشای ا٘ذٚد ٌچ ٚ خبن صیش سمف ٚ 

ا٘ذٚد تختٝ ٔبِٝ ای سٚی سغٛح لبئٓ ٕٞشاٜ ثب ضٕطٝ ٌیشی  

 سیبَ  84240پبسخ ٟ٘بیی: ٞضیٙٝ ی ٌچ ٚ خبن صیش سمف ; 

 سیبَ  16119ٞضیٙٝ ی ضٕطٝ ٌیشی صیش سمف ; 

 سیبَ  234759ٞضیٙٝ ی ا٘ذٚد تختٝ ٔبِٝ ای سغٛح لبئٓ ; 

 سیبَ  6560ٞضیٙٝ ی ضٕطٝ ٌیشی سغٛح لبئٓ ; 



هثال:  

m4m3ثشآٚسد ٞضیٙٝ ی اجشای ٌچ ٚ خبن سمف یه اتبق ثٝ اثقبد   

1243   ٔسبحت سمف 

ثب تٛجٝ ثٝ جذَٚ خٛاٞیٓ داضت : 

ٞضیٙٝ ی ٌچ ٚ خبن سمف                                                                                        سیبَ 

1248001040012  
ٞضیٙٝ ی ضٕطٝ ٌیشی سمف                                                                                           سیبَ 

23880199012  
توطیي : 

دس پالٖ ٔشثٛط ثٝ تٕشیٗ فصُ آجشوبسی ٚ ضفتٝ سیضی ٔغّٛة است ٞضیٙٝ ی اجشای ا٘ذٚد ٌچ ٚ خبن صیش سمف ٚ 

ا٘ذٚد تختٝ ٔبِٝ ای سٚی سغٛح لبئٓ ٕٞشاٜ ثب ضٕطٝ ٌیشی  

 سیبَ  84240پبسخ ٟ٘بیی: ٞضیٙٝ ی ٌچ ٚ خبن صیش سمف ; 

 سیبَ  16119ٞضیٙٝ ی ضٕطٝ ٌیشی صیش سمف ; 

 سیبَ  234759ٞضیٙٝ ی ا٘ذٚد تختٝ ٔبِٝ ای سغٛح لبئٓ ; 

 سیبَ  6560ٞضیٙٝ ی ضٕطٝ ٌیشی سغٛح لبئٓ ; 



: چَتی واضّای

 افشا، ّٔچ، تٛسىب، ٞبی چٛة ثٝ .ثبضذ آٚسدٜ فُٕ ٞبی چٛة ٘ٛؿ اص ثبیذ چٛثی وبسٞبی دس ٔصشفی ٞبی چٛة

 ٚالـ استفبدٜ ٔٛسد خٛدسً٘ صٛست ثٝ ٚ وطٛس٘ذ داخُ ٔحصَٛ وٝ صٙٛثش خب٘ٛادٜ ٚ وبج ٕٔشص، ٕ٘ذاس، ساش،

  .ٌٛییٓ ٔی داخّی چٛة ٌشد٘ذ، ٕ٘ی

 چٛة ٔقشٚف، ٚاسداتی وبج ٞبی چٛة .است آٖ ٔطبثٝ یب سٚسی ٞبی چٛة خبسجی، ٘شاد چٛة اص ٔٙؾٛس

  ٞب آٖ وبج چٛة وٝ ثبضٙذ ٔی وطٛسٞبیی یب سٚسیٝ وطٛس ٔحصَٛ ضذٜ یبد ٞبی چٛة وٝ ایٗ اص افٓ سٚسی،

  .ضٛد ٔی ٘بٔیذٜ خبسجی ٘شاد تختٝ است، سٚسی چٛة ضجیٝ

 ٞبی لیٕت تٕبْ دس ٚ ٌشفتٝ ا٘جبْ ٔطخصبت ٚ ٞب ٘مطٝ دس ضذٜ دسج اثقبد ثشاسبس چٛثی وبسٞبی ٌیشی ا٘ذاصٜ

 ٞبی والف ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔجٙبی .است ضذٜ ٔٙؾٛس اتصبَ ِٛاصْ سبیش ٚ ٔیخ چست، ٞضیٙٝ چٛثی، ٞبی سدیف

  .است ٍِٙٝ ثشحست دس ٘صت ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔجٙبی ٚ دس سٚی ٔسبحت چٛثی دسٞبی



دس جذَٚ ضشحی ثقضی اص سدیف ٞبی ٔشثٛط ثٝ وبسٞبی چٛثی ٕٞشاٜ ثب روش ٚاحذ ٔشثٛعٝ ٚ لیٕت آٟ٘ب آٔذٜ 

.  است

جسٍل                                                            

(لاير)بهای واحدواحدشرح ردیف

تهیه و نصب وهارووب در از ووب داخلی به ابعاد  سانتی متر یا مقطاع معاادل آن 

با زهوار الزم برای کتبیه 

29400مترطول 

تهیه و ساخت کالف در ووبی به ابعاد  سانتی متر با مقطع آن با ووب نراد خارجی 

ساانتی  20همراه با دو قید ووبی به ابعاد  سانتی متر یا مقطاع معاادل آن باه طاول 

متر برای نصب قفل 

28800مترمربع

16100لنگه (بدون بهای یراق آالت)نصب در ووبی و یراق کوبی آن

تهیه و نصب وهارووب در از ووب نراد خارجی به ابعاد اسمی  یا مقطع معادل آن 

و زهوار الزم برای کتیبه 

31000مترطول 



هثال : 

 سب٘تی ٔتش ٕٞشاٜ ثب 612ثشآٚسد ٞضیٙٝ ی سبخت چٟبسچٛة ٞبی ٔغبثك جضئیبت ضىُ اص چٛة داخّی ثٝ اثقبد 

صٞٛاس الصْ ثشای وتیجٝ  

   m2/7205/02/215/0)38/0(  عَٛ چٟبسچٛة 

ٞضیٙٝ ی سبخت چٟبسچٛة                                                                                  سیبَ 

211680294002/7  
 

 

توطیي : 

 ثب m612ٞضیٙٝ ی سبخت چٟبسچٛة چٛثی ثب آستب٘ٝ ٔغبثك جضئیبت ضىُ اص چٛة ٘شاد خبسجی ثٝ اثقبد اسٕی 

ٔمغـ ٔقبدَ آٖ ٚ صٞٛاس الصْ ثشای وتیجٝ . 

 سیبَ  269700پبسخ ٟ٘بیی: 



هثال : 

 سب٘تی ٔتش ٕٞشاٜ ثب 612ثشآٚسد ٞضیٙٝ ی سبخت چٟبسچٛة ٞبی ٔغبثك جضئیبت ضىُ اص چٛة داخّی ثٝ اثقبد 

صٞٛاس الصْ ثشای وتیجٝ  

   m2/7205/02/215/0)38/0(  عَٛ چٟبسچٛة 

ٞضیٙٝ ی سبخت چٟبسچٛة                                                                                  سیبَ 

211680294002/7  
 

 

توطیي : 

 ثب m612ٞضیٙٝ ی سبخت چٟبسچٛة چٛثی ثب آستب٘ٝ ٔغبثك جضئیبت ضىُ اص چٛة ٘شاد خبسجی ثٝ اثقبد اسٕی 

ٔمغـ ٔقبدَ آٖ ٚ صٞٛاس الصْ ثشای وتیجٝ . 

 سیبَ  269700پبسخ ٟ٘بیی: 



:واضی ٍ سطاهیه واضی ٍ هَظاییه فطش 

ٔالت دس ٘ؾش ٌشفتٝ ثشای ٘صت وبضیىبسی ٚ ٔٛصاییه ٞبی فشٍ٘ی ٚ ٔٛصاییه ٞبی سیٕب٘ی سبدٜ ٚ ٔٛصاییه ٞبی 

. ٔی ثبضذ 1:5ایشا٘ی ٔالت ٔبسٝ سیٕبٖ 

٘ٛؿ ٔالت ثشای دٚغبة سیضی ٚ ثٙذوطی ٔٛصاییه ٞبی فشٍ٘ی ٚ یب ٔٛصاییه ٞبی فشٍ٘ی ٚ یب ٔٛصاییه سیٕب٘ی سبدٜ 

. ٔی ثبضذ 1:6یب ایشا٘ی ٔالت سیٕبٖ ٚ خبن سًٙ 

. ٔجٙبی ا٘ذاصٜ ٌیشی سغٛح دس وبسٞبی وبضیىبسی ٚ سشأیه، سغح وبس پٛضیذٜ ضذٜ ٚ ٕ٘بیبٖ خٛاٞذ ثٛد

.  ثبیستی اص ٘ٛؿ دسجٝ ی یه ایشا٘ی ثبضذ( سشأیه)وبضی ٞبی ِقبثی ٚ وبضی ٞبی وفی 



: فطش هَظاییه ٍ واضی سطاهیه ٍ واضی

 ٞبی ٔٛصاییه ٚ سبدٜ سیٕب٘ی ٞبی ٔٛصاییه ٚ فشٍ٘ی ٞبی ٔٛصاییه ٚ وبضیىبسی ٘صت ثشای ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٔالت

 .ثبضذ ٔی 1:5 سیٕبٖ ٔبسٝ ٔالت ایشا٘ی

 سبدٜ سیٕب٘ی ٔٛصاییه یب ٚ فشٍ٘ی ٞبی ٔٛصاییه یب ٚ فشٍ٘ی ٞبی ٔٛصاییه ثٙذوطی ٚ سیضی دٚغبة ثشای ٔالت ٘ٛؿ

 .ثبضذ ٔی 1:6 سًٙ خبن ٚ سیٕبٖ ٔالت ایشا٘ی یب

 .ثٛد خٛاٞذ ٕ٘بیبٖ ٚ ضذٜ پٛضیذٜ وبس سغح سشأیه، ٚ وبضیىبسی وبسٞبی دس سغٛح ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔجٙبی

  .ثبضذ ایشا٘ی یه ی دسجٝ ٘ٛؿ اص ثبیستی (سشأیه) وفی ٞبی وبضی ٚ ِقبثی ٞبی وبضی



ثٝ ٔٛصاییىی وٝ لطش سٚیٝ ی آٖ اص جٙس خٛد جسٓ ٔٛصاییه ثٛدٜ ٚ سٚیٝ ی آٖ صیمّی ضذٜ ثبضذ ٔٛصاییه 

.سیٕب٘ی سبدٜ ٔی ٌٛییٓ 

تطىیُ ضذٜ ثبضذ ( سیبٜ ٚ سفیذ)ثٝ ٔٛصاییىی وٝ لطش سٚیٝ ی آٖ اص سیٕبٖ پشتّٙذ ٔقِٕٛی ٚ خشدٜ سًٙ ٔقِٕٛی 

.  ٔٛصاییه ایشا٘ی ٔی ٌٛییٓ

ٚ ثیص  4ٚ  3ثٝ ٔٛصاییىی وٝ لطش سٚیٝ ی آٖ اص سیٕبٖ سفیذ یب سٍ٘ی ٚ خشدٜ سًٙ ٞبی ٔشٔش یب ٔشٔشیت ٕ٘شٜ ی 

.  تش تطىیُ ضذٜ ثبضذ ٔٛصاییه فشٍ٘ی ٔی ٌٛییٓ

.تٕبْ سدیف ٞبی ٔشثٛط ثٝ وبضیىبسی، سشأیه، ٔٛصاییه فشش ثشاسبس ٔتش ٔشثـ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی ضٛ٘ذ 



زض جسٍل ضطح تؼضی اظ ضزیف ّای هطتَط تِ واضیىاضی ٍ سطاهیه ٍ هَظاییه فطش ٍ ٍاحسّای اًساظُ گیطی  

.  هطتَعِ ٍ تْای ٍاحس آًْا زضج ضسُ است

جسٍل                                                                                          

(لاير)بهای واحدواحدشرح ردیف

71600مترمربعکاشیکاری سطوح قائم با کاشی لعابی به ابعاد  سانتی متر 

64900مترمربعبه ابعاد  سانتی متر ( سرامیی)تهیه و نصب کاشی کفی 

  36800مترمربع فرش کف با موزاییی ایرانی به ابعاد  سانتی متر 

36800مترمربع فرش کف با موزاییی ایرانی به ابعاد  سانتی متر 

43200مترمربع فرش کف با موزاییی فرنگی با خرده سنگ هایی تا نمره ی وهار به ابعاد 



هثال : 

 تب صیش سمف. cm2020ٔحبسجٝ ی وبضیىبسی ثب وبضی ِقبثی ثٝ اثقبد 

)2m7/118/15/13)2/15/1()35/4ٔسبحت وُ وبضیىبسی   

 ٔسبحت دیٛاس( –)ٔسبحت پٙجشٜ 

ٞضیٙٝ ی وبضیىبسی                                                                                               سیبَ  

837720716007/11  
توطیي : 

 ٔتش ٚ سشأیه 2 سا تب استفبؿ cm2020دس پالٖ فصُ آجضوبسی ٚ ضفتٝ سیضی اجشای وبضیىبسی دیٛاسٞب ثٝ اثقبد  

 سا ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ.  cm3333وف ثٝ اثقبد 

 سیبَ  1389040پبسخ ٟ٘بیی:              ٞضیٙٝ ی وبضیىبسی : 

 سیبَ  525690   ٞضیٙٝ ی سشأیه وف:  



هثال : 

 تب صیش سمف. cm2020ٔحبسجٝ ی وبضیىبسی ثب وبضی ِقبثی ثٝ اثقبد 

)2m7/118/15/13)2/15/1()35/4ٔسبحت وُ وبضیىبسی   

 ٔسبحت دیٛاس( –)ٔسبحت پٙجشٜ 

ٞضیٙٝ ی وبضیىبسی                                                                                               سیبَ  

837720716007/11  
توطیي : 

 ٔتش ٚ سشأیه 2 سا تب استفبؿ cm2020دس پالٖ فصُ آجضوبسی ٚ ضفتٝ سیضی اجشای وبضیىبسی دیٛاسٞب ثٝ اثقبد  

 سا ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ.  cm3333وف ثٝ اثقبد 

 سیبَ  1389040پبسخ ٟ٘بیی:              ٞضیٙٝ ی وبضیىبسی : 

 سیبَ  525690   ٞضیٙٝ ی سشأیه وف:  



:تَضیح جساٍل هطتَط تِ اًساظُ گیطی اٍظاى، سغَح ٍ احجام 

:دس ٍٞٙبْ ٔتشٜ ٞش یه اص سدیف ٞبی فصَٛ ٔختّف وبسٞبی سبختٕب٘ی، ثبیذ ٔشاحُ صیش سا عی ٕ٘بییٓ

.  ٘مطٝ ٞب ٚ جضئیبت اجشایی ٔشثٛط ثٝ سدیف ٔٛسد٘ؾش سا تٟیٝ ٔی ٕ٘بیی1ٓ)

.  ٚاحذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔشثٛط ثٝ سدیف ٔٛسد٘ؾش سا اص سٚی فٟشست ثٟب تقییٗ ٔی ٕ٘بیی2ٓ)

.ٔتٙبست ثب ٚاحذ ا٘ذاصٜ ٌیشی تقییٗ ضذٜ یىی اص سٚضٟبی صیش سا ا٘تخبة ٔی ٕ٘بیی3ٓ)

اٌش ٚاحذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔتشعَٛ، ٔتشٔشثـ، ٔتشٔىقت ثبضذ ثب استفبدٜ اص سٚاثظ ٞٙذسی ٚ تقییٗ عَٛ ٚ 4)

.  تقییٗ عَٛ ٚ فشض ٚ استفبؿ، عَٛ یب سغح ٚ یب حجٓ ٔٛسد٘ؾش سا ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی وٙیٓ

وبتبِٛي ٞبی )اٌش ٚاحذ ا٘ذاصٜ ٌیشی ویّٛٔتش، ویٌّٛشْ، تٗ یب ٔتش ثبضذ استفبدٜ اص جذَٚ ٞبی استب٘ذاسد 

ٔتشاط سا ٔطخص ٔی ٕ٘بییٓ ( تِٛیذوٙٙذٌبٖ، دفتشچٝ ٔطخصبت ساٜ ٞب ٔٙتطش ضذٜ اص سٛی ٚصاست ساٜ ٚ تشاثشی

.  ثشای دسن ثٟتش ٔغّت، ثٝ تٛضیحبت صیش تٛجٝ ٕ٘بییذ



 پالٖ اص استفبدٜ ثب ثبیذ ٕ٘بییٓ ٔحبسجٝ سا سبختٕبٖ یه سمف تیشسصی دس ٔصشفی آٞٗ ٚصٖ ثخٛاٞیٓ اٌش

 وٝ استب٘ذاسد جذَٚ ثٝ سپس .ٕ٘بییٓ ٔطخص سا ٞب آٖ ٔصشف عَٛ ٚ ٔصشفی ٞبی آٞٗ ی ا٘ذاصٜ تیشسیضی

  .ٕ٘بییٓ ٔی ٔشاجقٝ (آٟ٘ب ٔتشعَٛ ٚاحذ ٚصٖ جّٕٝ اص) ثبصاس دس ٔٛجٛد آالت آٞٗ فٙی ٔطخصبت

 .آٚسیٓ ٔی دست ثٝ سا سمف دس ٔصشفی آٞٗ ٚصٖ آٖ عَٛ ٔتش، ٚاحذ ٚصٖ دس ٔصشفی آٞٗ عَٛ ٚ تقذاد ضشة اص

 ثب ٔثبَ عٛس ثٝ .است ضذٜ آٚسدٜ 9 جذَٚ دس داسد تشی ثیص فٕٛٔی استفبدٜ وٝ جذاَٚ ایٗ اص یىی ی ٕ٘ٛ٘ٝ

IPE) 14 آٞٗ ٔتشعَٛ ٞش ٚصٖ وٝ یبثیٓ ٔی دس ٔزوٛس جذَٚ ثٝ ٔشاجقٝ  ٞش ٚصٖ ٚ ویٌّٛشْ 9/12 ثشاثش (14

IPE) 18 آٞٗ ٔتشعَٛ  ٔططبثٝ ٘یض، ٔصشفی ٌشدٞبی ٔیُ ٚصٖ ی ٔحبسجٝ ثشای .است ویٌّٛشْ 8/18 ثشاثش (18

 ٚ جذَٚ ایٗ اص استفبدٜ ثب .ضٛد ٔی دیذٜ 6 جذَٚ دس آٖ ی ٕ٘ٛ٘ٝ یه وٝ داسد ٚجٛد استب٘ذاسد جذاَٚ تیشآٞٗ،

 .ٕ٘ٛد ٔحبسجٝ سا ٔصشفی ٌشد ٔیُ وُ ٚصٖ تٛاٖ ٔی ٌشد ٔیُ ٔقیٗ ی ا٘ذاصٜ ٞش اص ٔصشفی عَٛ ٔمذاس تقییٗ



 ا٘ذاصٜ سا آٖ حجٓ تٛا٘یٓ ٔی فمظ ٔب ٚ است «ٚصٖ» ٔٛسد٘ؾش سدیف ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ وٝ ٔٛاسد اص ثقضی دس

 ی ٕ٘ٛ٘ٝ یه وٝ سبختٕب٘ی، ٔختّف ٔٛاد حجٓ ٚاحذ ٚصٖ، جذَٚ اص استفبدٜ ثب حجٓ، تقییٗ اص پس وٙیٓ، ٌیشی

 اص وٝ فّضی ٞبی پٙجشٜ ٚصٖ ی ٔحبسجٝ ثشای .ٕ٘بییٓ ٔحبسجٝ سا ٔٛسد٘یبص ٚصٖ تٛا٘یٓ ٔی آٔذٜ جذاَٚ دس سا آٖ

 ثب ٚ ٔطخص سا پشٚفیُ ٘ٛؿ ٞش اص ٔصشفی ٔمذاس ٞب ٘مطٝ ثٝ ٔشاجقٝ ثب تٛا٘یٓ ٔی ضٛ٘ذ ٔی سبختٝ پشٚفیَُ

 جذاَٚ ثٝ) .وٙیٓ ٔحبسجٝ سا فّضی پٙجشٜ یب دس ٚصٖ پشٚفیُ وٙٙذٜ تِٛیذ سٛی اص ضذٜ ٔٙتطش جذَٚ ثٝ ٔشاجقٝ

(ٕ٘بییذ تٛجٝ ضذٜ دادٜ



ٍظى ٍاحس حجن هَاز هرتلف ساذتواًی –جسٍل 

کیلوگرم بر مترمکعب  1850آجرکاری با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 1

کیلوگرم بر مترمکعب 85-1000آجرکاری با آجر مجوف و مالت ماسه سیمان 2

کیلوگرم بر مترمکعب2100مالت ماسه سیمان 3

کیلوگرم بر مترمکعب 1300مالت گچ4

کیلوگرم بر مترمکعب1600مالت گچ و خاخ 5

کیلوگرم بر مترمکعب1600-1800مالت آهی6

کیلوگرم بر مترمکعب2000مالت گل 7



کیلوگرم بر مترمکعب2300از شن و ماسه سنگ های سخت یا گرانیت  بازالت و غیره بتن 8

بتن مسلح از شن و ماسه سنگ های آهکی سخت یا گرانیت و بازالت و 9

غیره 

کیلوگرم بر مترمکعب2500-2400

کیلوگرم بر مترمکعب1300بتون با پوکه و سیمان 10

کیلوگرم بر مترمکعب1600کاهگل 11

کیلوگرم بر مترمکعب2200آسفالت ساخته شده 12

کیلوگرم بر مترمکعب1500خرده آجر 13

کیلوگرم بر مترمکعب600پوکه معدنی 14

کیلوگرم بر مترمکعب1800پودر سیما در کیسه و جابجا شده 15

10گونی قیراندود16

15

کیلوگرم برمترمربع یی ال 

کیلوگرم بر مترمربع دوال

کیلوگرم بر مترمبع به ازای 15کف پوش های پالستیکی 17

یی سانتی متر ضخامت

کیلوگرم بر مترمربع به ازای 25انواع شیشه یا آجر شیشه ای پر 18

یی سانتی متر ضخامت

کیلوگرم بر مترمربع30-50موزاییی19



:هطرصات ٍ اًساظُ ّا 

هطرصات ٍ اًساظُ ّای چاضچَب ّای زض ٍ پٌجطُ  

z( ظز)چْاضچَتی ٍ  -جسٍل                                                                                   

شماره ی پروفیل(mm)ابعاد (kg)وزن یی متر طول 

T=2/00MmT=1/8MmFEDCBA

666/3300/31532351885501-86

830/3450/315322518105502-86

111/3800/22037451040474-86

444/3100/32037451040655-86

166/3850/21520402065406-86

222/4800/315323518125507-86

222/4800/31532351890508-86

00/4600/315323518105509-86

666/3300/315323518505/5210-86



ضىل   Zهطرصات ٍ اًساظُ ّای پطٍفیل 

هطرصات ٍ اًساظُ پطٍفیل ّای زض ٍ پٌجطُ –جسٍل                                                      

شماره ی پروفیلTA(kg)وزن یی متر طول 

GalvanizedBlack(mm)(mm)

092/5

345/6

576/7

804/4

986/5

147/7

0/2

5/2

0/3

160

160

160

16=Z

425/5

718/6

075/8

118/5

338/6

618/7

0/2

5/2

0/3

180

180

180

18=Z

758/5

176/7

574/8

964/9

422/5

770/6

089/8

400/9

0/2

5/2

0/3

5/3

200

200

200

200

20=Z

091/6

579/7

074/9

550/10

746/5

163/7

560/8

950/9

0/2

5/2

0/3

5/3

220

220

220

220

22=Z





هطرصات ٍ اًساظُ پطٍفیل ّای زض ٍ پٌجطُ -جسٍل

گروهشماره ی پروفیل(mm)ابعاد (kg)وزن یی متر طول 

T=2/00 MmT=1/8MmT=1/5MmDCBA

956/1

956/1

956/1

956/1

840/0

840/0

630/1

630/1

630/1

630/1

700/0

700/0

40

42

40

30

4/25

4/25

4/25

4/25

6

6

29

29

29

29

10

10

30

22

20

30

22

21

4591

456

458

459

191

94

1

444/2

444/2

44/2

700/2

700/2

080/1

080/1

200/2

200/2

200/2

430/2

430/2

972/0

972/0

 51

51

38

55

42

25

25

25

25

25

7

6

29

29

29

29

29

11

10

38

25

38

29

42

25

25

509

507

508

554

555

222

95

2

444/2

700/2

800/2

800/2

800/2

227/1

227/1

200/2

430/2

520/2

520/2

520/2

104

104/1

 46

52

41

53

38

30

30

30

30

30

8

10

34

34

34

34

34

15

15

31

23

41

23

38

27

28

501

552

576

577

579

252

87

3



گروهشماره ی پروفیل(mm)ابعاد (kg)وزن یی متر طول 

700/2

945/2

945/2

945/2

945/2

227/1

227/1

430/2

650/2

650/2

650/2

650/2

104/1

104/1

 52

61

46

59

44

30

30

30

30

30

8

10

34

34

34

34

34

15

15

37

31

46

29

44

27

28

551

602

601

604

603

252

87

4

800/2

100/3

100/3

100/3

100/3

227/1

227/1

  66

65

51

66

48

30

30

30

30

30

8

10

34

34

34

34

34

15

15

40

36

51

33

48

27

28

571

638

633

635

631

252

87

5



  هطتغ ّای لَعی اًساظُ -جسٍل

شماره ی (mm)ابعاد (kg)وزن یی متر طول 

پروفیل

گروه

T=2/00 MmT=1/8MmT=1/5MmDCBA

945/2613034466066

444/374303444702

444/395303459701

444/372303442704

444/357303457706

227/1 81527252

227/1 10152887

444/3743034597037

888/385303455762

888/359303470761

888/372303453764

888/357303468766

237/1 81527252

227/1 10152887 



شماره ی (mm)ابعاد (kg)وزن یی متر طول 

پروفیل

گروه

700/2503438355598

945/259303429604

945/244303444603

100/363303433635

100/363343833654

227/1 81527252

227/1 10152887



 

جسٍل- سغَح ٌّسسی 

هطوع ثمل 
X 

هحیظ )پیطاهَى( 
P 

هساحت )پٌِْ( 
A 

2

a
x    َٛچٟبس ثشاثش ع

یه ضّـ  
P=4a 

ٔجزٚس عَٛ یه  

ضّـ  
2aA  

2

a
x    دٚ ثشاثش ٔجٕٛؿ

عَٛ ٚ فشض  
P=2(a+b) 

عَٛ * فشض  

 
A=a.b 

2

h
x    دٚ ثشاثش ٔجٕٛؿ

عَٛ ٚ فشض  
P=2(a+b) 

لبفذٜ * استفبؿ  

 
A=b.h 

2

h
x    َٛچٟبس ثشاثش ع

یه ضّـ  
P=4a 

2

 حبصُ ضشة 1

دٚ لغش  

h.b
2

1
A  

h
3

2
x  

اص ساس ٔثّج 

ٔجٕٛؿ سٝ ضّـ  

 
P=a+b+c 

لبفذٜ * ٘صف 

استفبؿ  

h.b
2

1
A  

ba

ab2

2

h
x




 

( b٘سجت ثٝ لبفذٜ )

ٔجٕٛؿ چٟبس ضّـ  

 
P=a+b+c+d 

2

 استفبؿ دس  1

ٔجٕٛؿ دٚ ضّـ  

)ba(.h
2

1
A  

X=P   لغش * پی

R2P  

ٔجزٚس ضقبؿ * پی 
2RA  

)hR2(
8

3
x  

 
22aRRh  

 <لغش * پی 
360

 

 

360

a
R2P  

ٔجزٚص ضقبؿ * پی 

360
 

360

a
RA 2 

a
2

3
x2  

ضص ثشای عَٛ یه ضّـ  

 
P=6A 

ٔجزٚس یه ضّـ *  

2

33 

22 a59/2a
2

33
A  

 

      

      
      



جسٍل- سغَح ٌّسسی 

هطوع ثمل 
X 

هحیظ )پیطاهَى( 
P 

هساحت )پٌِْ( 
A 

2

b
x    جزس دٚ ثشاثش ٔجزٚس لغشٞب دس

فذد پی  

)ba(2P 22  

حبصُ ضشة ٘صف لغش ثضسي  

دس ٘صف لغش وٛچه * پی  

b.a.A  

)
3

4
1(RX


 

٘سجت ثٝ سأس ٘یٓ دایشٜ  

ضقبؿ * پی  

 .RP 
ٔجزٚس ضقبؿ 



2
 

A=a 

2

a
x    چٟبس ثشاثش عَٛ ضّـ خبسجی

a4P  

تفبضُ ٔجزٚس دٚ ضّـ داخّی ٚ  

خبسجی  
2
1

2 aaA  
 



جسٍل- احجام ٌّسسی 

سغح ول  

)m(S 2
1 

سغح جاًثی  

)m(S 2 

حجن  

)m(V 2 

 ًام

ضص ثشاثش سغح یه ٚجٝ  
2

1 a6S  

چٟبس ثشاثش سغح یه ٚجٝ  
2saS  

یه ضّـ ثتٛاٖ سٝ  
2aV  

ٔىقت  

  2سغح جب٘جی + 

ثشاثش سغح لبفذٜ  

b.aA

A2SS

1

t




 

ٔحیظ لبفذٜ *  

استفبؿ  

c)ba(2S  

عَٛ * فشض * استفبؿ  

 

c.b.aV  

ٔىقت 

ٔستغیُ 

  2سغح جب٘جی + 

ثشاثش سغح لبفذٜ  

A2SSt  

ٔحیظ لبفذٜ * استفبؿ  

)cba(hS

P
 

 

سغح لبفذٜ * استفبؿ  

 

h.AV  

ٔٙطٛس لبئٓ 

  2سغح جب٘جی + 

ثشاثش سغح لبفذٜ  
2

t R2h.R2S  

ٔحیظ لبفذٜ * استفبؿ  

h.R2S  

سغح لبفذٜ * استفبؿ  

h.RV 2 

استٛا٘ٝ  

 

سغح جب٘جی +  

سغح لبفذٜ  

)1R(RSt  

ٔحیظ لبفذٜ * استفبؿ  

2

 سیبَ  1

RIS

Rhl 22



 

سغح لبفذٜ *  

2

 استفبؿ  1

Rh
3

1
V  

ٔخشٚط  

 



جسٍل- احجام ٌّسسی 

سغح ول  

)m(S 2
1 

سغح جاًثی  

)m(S 2 

حجن  

)m(V 2 

 ًام

سغح جب٘جی +  

سغح دٚ لبفذٜ  
2

21t )RR(SS  

ٔجٕٛؿ دٚ ضقبؿ یبَ * پی 

)RR(lS

h)RR(l

21

22
12



 

)تٛی پشا٘تض( * 

2

 استفبؿ * پی  1

)RRRR(
3

h
V 21

2
2

2
1 


 

ٔخشٚط ٘بلص  

سغح جب٘جی + سغح لبفذٜ  

A2SSt  

ٔحیظ لبفذٜ * ٘صف یبَ  

)cba(l
2

1
S

xhl 22




 

سغح لبفذٜ * 
3

استفبؿ  1

A.h
3

1
V  

ٞشْ  

سغح جب٘جی +  

سغح لبفذٜ فٛلب٘ی  

21t AASS  

یبَ * ٔجٕٛؿ ٔحیظ  

ثبال ٚ پبییٗ  

l)PP(S

h)
2

aa
(l

21

221






 

3

 استفبؿ * ٔجٕٛؿ سغٛح  1

ثبال ٚ پبییٗ ٚ جزس حبصُ ضشة 

سغٛح  

)AAAA(
3

h
V 2121  

ٞشْ ٘بلص 

 

چٟبس ثشاثش سغح دایشٜ فؾیٕٝ  
2

t R4S  

چٟبس ثشاثش سغح دایشٜ ی 

فؾیٕٝ  
2R4S  

3

 پی * ٔىقت ضقبؿ  1

3R
3

4
V  
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 هصالح هحل هثسأ تؼییي ٍ هصالح حول ی ّعیٌِ ی هحاسثِ ی ًحَُ

 ی فبصّٝ تب ٔصشف ٔحُ ٚ وبسٌبٜ ا٘جبس تب تحٛیُ ٔحُ اص ٔصبِح ثبسا٘ذاصی ثبسٌیشی، حُٕ، ی ٞضیٙٝ وّی عٛس ثٝ

 ٔصبِح حُٕ ثشای ٚ ضٛد ٔی ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٞب لیٕت دس ٔصشف ٔحُ تب وبسٌبٜ ا٘جبس اص ٕٞچٙیٗ ٚ ویّٛٔتش سی

 30 ی فبصّٝ ثش ٔبصاد ٞٓ آٖ لیش ٚ (... ٚ الضٝ سًٙ ٔبسٝ، ضٗ،) سٍٙی ٔصبِح آجش، سیٕبٖ، آالت، آٞٗ

 .ٌشدد ٔی پشداخت صیش ضشح ثٝ ٔٛسد حست ثش ویّٛٔتشی



 

:سیواى ( 1

. دس صٛستی وٝ ٔستمیٕبً اص وبسخب٘ٝ ٞبی داخّی خشیذاسی ضٛد ٔجذا حُٕ، ٔحُ وبسخب٘ٝ ی ٔشثٛعٝ است( اِف

دس صٛستی وٝ ٔستمیٕبً اص وبسخب٘ٝ ٞبی داخّی خشیذاسی ٘طٛد، ٔجذا حُٕ، ٘ضدیىتشیٗ وبسخب٘ٝ ی سیٕبٖ ( ة

. داخّی ثٝ ٔحُ اجشا خٛاٞذ ثٛد

:آّي آالت (2

دس صٛستی وٝ وبسخب٘ٝ ٞبی داخّی یب ٔشاوض تٟیٝ ٚ تٛصیـ دِٚتی خشیذاسی ضٛد ٔجذا حُٕ، وبسخب٘ٝ یب ( اِف

.  ٔحُ تحٛیُ آٞٗ آالت است

صٛستی وٝ اص وبسخب٘ٝ ٞبی داخّی یب ٔشاوض تٟیٝ ٚ تٛصیـ خشیذاسی ٘طٛد ٔجذا حُٕ، یىی اص سٝ ضٟش دس ( ة

(ٞش وذاْ وٝ ثٝ دسٌبٜ ٘ضدیىتش است)تٟشاٖ، اصفٟبٖ، اٞٛاص خٛاٞذ ثٛد 



 

: سٌگی هصالح(3

 .ثشسذ ٔطبٚس ٟٔٙذسی ٚ وبسفشٔب تبییذ ثٝ ثبیذ لجالً وٝ خشیذ ٔحُ تحٛیُ، ٔحُ سٍٙی، ٔصبِح حُٕ ٔجذا

 

:است ضشٚسی صیش ٘ىبت ثٝ تٛجٝ حُٕ، ٔسبفت تقییٗ دس

  .است تشاثشی ٚ ساٜ ٚصاست ٔسبفت ی دفتشچٝ آخشیٗ عجك ساٜ ٘ضدیىتشیٗ حُٕ، ٔسبفت تقییٗ ٔجٙبی

  .ٌشدد ٔی اضبفٝ دسصذ سی ٔصبِح ٚ حُٕ ثٟبی ثٝ ضٛد، ا٘جبْ ضٙی ٚ خبوی ٞبی ساٜ دس ٔصبِح حُٕ

: واضگاُ تجْیع

 سئیس) پیٕب٘ىبس فٛأُ ٚ (ٔمیٓ ٘بؽش ٚ ٘ؾبست دستٍبٜ) وبسفشٔب فٛأُ ٔقشفی ٚ پیٕب٘ىبس ثٝ صٔیٗ تحٛیُ اص پس

 .ٕ٘بیذ ٔی وبسٌبٜ تجٟیض ثٝ الذاْ پیٕب٘ىبس ،(وبسٌبٜ

 .ضٛد ٔی ا٘جبْ وبس اجشای ی دٚسٜ ثشای ٚ ٔٛلت صٛست ثٝ وٝ الذأبتی ٚ وبسٞب اص است فجبست : وبسٌبٜ تجٟیض

 اجشای ٘یبص ٔٛسد ٔخبثشات ٌبص، ثشق، ٚ آة آٖ دس وٝ ضٛد ٔی ٌفتٝ وبسٌبٜ اص ٞبیی ٔحُ یب ٔحُ ثٝ :وبسٌبٜ ٚسٚدی

 .ضٛد ٔی پیٕب٘ىبس تحٛیُ ٚ تبٔیٗ وبسفشٔب سٛی اص وبس



ثٝ ٔحُ یب ٔحُ ٞبیی ٌفتٝ ٔی ضٛد وٝ ثب تٛجٝ ثٝ عشح جبٕ٘بیی تجٟیض وبسٌبٜ ثشای ٍٟ٘ذاسی : اًثاض واضگاُ 

. ٚ حفبؽت ٔصبِح اص آٟ٘ب استفبدٜ ٔی ضٛد

ٔٙؾٛس فشاٞٓ وشدٖ سبختٕبٖ ٞب، تبسیسبت، ٔبضیٗ آالت ثٝ سٚش احذاث یب ٘صت دس وبسٌبٜ یب اجبسٜ : تبٔیٗ 

.  وشدٖ آٖ ٞب است

ٔٙؾٛس جٕـ آٚسی ٔصبِح، تبسیسبت ٚ سبختٕبٖ ٞبی ٔٛلت، ٕٞچٙیٗ خبسج وشدٖ ٔصبِح  : ثشچیذٖ وبسٌبٜ 

.  تجٟیضات اص اوشٌبٜ ٚ تسغیح ٚ تٕیض وشدٖ وبسٌبٜ عجك ٘ؾش وبسفشٔبست



: واض پای هصالح

  ثشاسبس ٚ وبس اجشای ثٙذی صٔبٖ ی ثش٘بٔٝ ثٝ تٛجٝ ثب پیٕبٖ ٔٛضٛؿ اجشای ثشای ٚ پشٚطٜ ٞش اجشای حیٗ دس

 لبثُ وٝ ضىّی ثٝ ٔشتت عٛس ثٝ وبسٌبٜ دس ٚ ٌشدد تٟیٝ پیٕب٘ىبس تٛسظ ثبیذ ٔٛسد٘یبص ٔصبِح فٙی، ٔطخصبت

 ٚسٚد ٍٞٙبْ .ٌشدد ٔی اعالق وبس پبی ٔصبِح ٔصبِح، ٘ٛؿ ایٗ ثٝ .ضٛد ا٘جبس ثبضذ، ضٕبسش یب ٌیشی ا٘ذاصٜ

 حضٛس ثب است ضذٜ ٔطخص ٚسٚد تبسیخ ٚ ٔمذاس ٘ٛؿ، آٖ دس وٝ ٚسٚد ی جّسٝ صٛست ثبیذ وبسٌبٜ ثٝ ٔصبِح

  .ٌشدد تٙؾیٓ ٚی ی ٕ٘بیٙذٜ یب ٔطبٚس ٟٔٙذس

 خبسج حك پیٕب٘ىبس ٚ وبسفشٔبست ثٝ ٔتقّك ٚضقیت، صٛست دس ضذٖ ٔٙؾٛس اص پس وبس، پبی ٔصبِح تٕبْ

  .٘ذاسد وبسٌبٜ ی ٔحٛعٝ اص سا آٟ٘ب وشدٖ

 دس سا ٞب»آ ثبیذ پیٕب٘ىبس ٚ است پیٕب٘ىبس ی فٟذٜ ثٝ پیٕبٖ ٔذت دس وبس پبی ٔصبِح ٍٟ٘ذاسی ٚ حفؼ ٔسئِٛیت

  .وٙذ ا٘جبس ٔٙبست ٔحُ



: سٌگیي فَالزی واضّای

 وٝ استب٘ذاسد جذاَٚ ثشاسبس وبس ٚصٖ وٝ است «ویٌّٛشْ» سٍٙیٗ فٛالدی وبسٞبی ثشای ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ
         ٔحبسجٝ داسد ٚجٛد آٖ دس (آٟ٘ب عَٛ ٔتش ٚاحذ ٚصٖ جّٕٝ اص) ثبصاس دس ٔٛجٛد آالت آٞٗ فٙی ٔطخصبت

 .داسد ثیطتشی فٕٛٔی ی استفبدٜ وٝ جذاِٚی اص یىی ی ٕ٘ٛ٘ٝ .ضٛد ٔی
 ٔتش ٚاحذ ٚصٖ دس آٖ ضشة اص ٚ آٚسد دست ثٝ سا ٔٛسد٘ؾش تیشآٞٗ ٔصشفی عَٛ اثتذا تٛاٖ ٔی جذَٚ ایٗ دس

  .آٚسیٓ ٔی دست ثٝ سا »آ وُ ٚصٖ (فصُ ا٘تٟبی جذاَٚ دس G ستٖٛ) عَٛ
 آٖ، ٚاحذ ثٟبی ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ سٍٙیٗ، فٛالدی وبسٞبی ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف ضشح جذَٚ دس

  .است ضذٜ ثشآٚسدٜ

(ریال)بْای ٍاحدٍاحدشرح ردیف

تْیِ، ساخت ٍ ًظة ستَى هتشکل اص دٍ یا چٌذ تیشآّي تا ًاٍداًی، دس طوَستی هوِ تهووِ ٍ    
ٍسق ّای تقَیتی ٍ ٍطلِ تِ هاس ًشفتِ تاشذ ٍ ٍسیلِ ی جوَ،، ههوتقیواب توِ یکوذیتش هتظول      

. شًَذ

6200هیلَگشم 

اص دٍ یا چٌذ تیشآّي تا اتظال ّای هشتوَ  ٍ  ( تیشسیضی)تْیِ، ساخت ٍ هاسگزاشتي تیش سادُ 
یا تِ طشیق جَشکاسی ههتقین تِ یکذیتش 

5250هیلَگشم

18110هتشطَلهیلی هتش تا سائیذى  5جَشکاسی تا تعذ هَثش تا 

4490هیلَگشم اص یک تیش آّي( تیشسیضی سادُ)تْیِ، ساخت ٍ هاس گزاشتي تیشسادُ 

جسٍل



 :ٔثبَ

: صیش ٔطخصبت ثب سبختٕبٖ، یه ٞبی پٙجشٜ سٚی ٞبی ٌبٜ دس ُٟ٘ وبسٌزاضتٗ ٚ سبخت ، تٟیٝ ٞضیٙٝ
IPI پشٚفیُ ٘ٛؿ  ٔتش سب٘تی ٞطتبد ٚ یىصذ ٔصشفی پشٚفیُ عَٛ فذد، 2 :ٔصشفی پشٚفیُ تقذاد،14

 فذد 5 :ٔطبثٝ ٞبی دسٌبٜ ٘قُ تقذاد
 سیبَ 5250 ویٌّٛشْ ٞش لشاس اص وبس ایٗ ا٘جبْ ثشای ٚاحذ لیٕت وٝ ٌشدد ٔی ٔطخص جذَٚ ثٝ تٛجٝ ثب

IPI) پشٚفیُ عَٛ ٔتش ٞش ٚصٖ استب٘ذاسد، ٞبی جذَٚ ثٝ ٔشاجقٝ ثب است  ویٌّٛشْ، 9/12 ثب است ثشاثش(14
:داضت خٛاٞیٓ ٘تجٝ دس

دسٌبٜ ٘قُ تقذاد  تیش تقذاد   عَٛ  ٚصٖ ;   دسٌبٜ ٘قُ تیشٞبی وُ ٚصٖ
232/2   5250 ; 121905 سیبَ (ٞب دسٌبٜ ٘قُ سبخت ٚ تٟیٝ ی ٞضیٙٝ)

  : تٕشیٗ

 ٞضیٙٝ صیش تیشسیضی پالٖ دس
 ثشآٚسد سا سمف تیشیضی ی

  .ٕ٘بییذ
  سیبَ 9129696 : ٟ٘بیی پبسخ



تتٌی سثه سمف

 خبِی تٛ ثّٛن ٔب٘ٙذ ٔختّفی ٞبی وٙٙذٜ پش ٚ ثبسثش فضٛ فٙٛاٖ ثٝ تیشچٝ اص ثتٙی سجه سمف اجشای جٟت
  .ضٛد ٔی استفبدٜ ... ٚ سفبِی ثّٛن ثتٙی،
 ٞبی سدیف ٔحُ اص ٚ جذاٌب٘ٝ صٛست ثٝ سمف اجشای ٞبی لسٕت تٕبْ دس ٔصشفی ٌشدٞبی ٔیُ ٞبی ٞضیٙٝ
 تیشچٝ صیشیٗ لسٕت فٕٛدی ی فبصّٝ سمف، ضخبٔت ی ٔحبسجٝ ٔجٙبی .ٌشدد ٔی ٔحبسجٝ ٔشثٛعٝ فصُ

  .است سمف ضذٜ اجشا ثتٗ ٟ٘بیی سغح تب
 پشداخت ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ثبضذ، ثٙبیی ثبسثش ٞبی دیٛاسٜ یب فّضی ٔشوت یب سبدٜ تیشٞبی تیشچٝ، ٌبٜ تىیٝ ٞشٌبٜ

 خبسجی جذاس سمف، ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای ٔجٙب ٔشص ٚ ٌیشد ٔی صٛست ضذٜ اجشا سمف وبُٔ سغح ٔجٙبی ثش
  .ضٛد ٔی پشداخت ٚ ٔحبسجٝ جذاٌب٘ٝ عٛس ثٝ سمف دٚس ثٙذی لبِت ٚ است سمف ثتٗ
 ٔیب٘ی، ٞبی والف چٙیٗ ٞٓ ٚ ٞست سمف ضخبٔت ٞٓ وٝ ثبسثش دیٛاسٞبی سٚی ضٙبطٞبی ثبثت ٘تیجٝ، دس

 ا٘ذاصٜ ثشای ٔجٙب ٔشص ثبضذ ثتٙی دیٛاس یب تیش تیشچٝ، ٌبٜ تىیٝ ٞشٌبٜ ٚ ٌیشد ٕ٘ی صٛست اضبفی پشداخت
 ٞب، آٖ ثٝ ٔشثٛط ٞبی لبِت ٚ دیٛاس ٚ تیش ثتٗ حجٓ ٚ است ثتٙی دیٛاس یب تیش داخّی جذاس سمف، ٌیشی

 صٛست پشداختی ٔیب٘یف، ٞبی والف ثشای ٚ ضٛد ٔی پشداخت ٚ ٔحبسجٝ ٔشثٛعٝ ٞبی سدیف عجك جذاٌب٘ٝ
  .ٌیشد ٕ٘ی



(ریال)بْای ٍاحدٍاحدشرح ردیف

ساًتی هتش تا تیشچِ ٍ تلَک تَ خالی تتٌوی، شواهل تْیوِ ی     30اجشای سقف تتٌی تِ ضخاهت 
توام هظالح تِ استثٌای هیل گشد، ّوچٌیي تْیِ ی تجْیضات هَسدًیاص تِ طَس هاهل 

81000هتشهشتع

ساًتی هتش تا تیشچِ تلَک تَخوالی سولالی، شواهل تْیوِ ی      25اجشای سقف تتٌی تِ ضخاهت 
هظالح تِ استثٌای هیلتشد، ّوچٌیي تْیِ تجْیضات هَسدًیاص تِ طَس هاهل 

74400هتشهشتع

ساًتی هتش تا تیشچوِ ی هشوثک فلوضی سوثک ٍ تلوَک توَ        30اجشای سقف تتٌی تِ ضخاهت 
خالی تتٌی شاهل تْیِ هظالح تِ استثٌای تیشچِ فلضی ٍ آسهاتَس ٍ ّوچٌیي تْیِ ی تجْیوضات  

هَسدًیاص تِ طَس هاهل 

82900هتشهشتع

 یه خبسجی ٘شاد تختٝ اص استفبدٜ ثب افمی ضٙبط ثٙذی لبِت ٚ ثتٙی سجه سمف اجشای ی ٞضیٙٝ ی ٔحبسجٝ
 تیشچٝ اص استفبدٜ ثب اتبق سمف) .ثبضذ ٔتش 3 اتبق فشض ٚ ٔتش 5 دیٛاسٞب تب پطت فبصّٝ وٝ ثبسثش دیٛاس ثب اتبق

.(است ضذٜ اجشا ٔتش سب٘تی سی ضخبٔت ثب ٚ ثتٙی خبِی تٛ ثّٛن ٚ

 ا٘ذاصٜ ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ ثتٙی، سجه سمف اجشای ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ثقضی ضشح جذَٚ دس
  .است ضذٜ آٚسدٜ آٖ، ٚاحذ ثٟبی ٚ ٌیشی



2m1535   

12150008100015)ّضیٌِ ی اجشای سقف سثک تتٌی(                                                                         سیال       

                                                                                                 هها ت  الة تٌذی      2m8/43/0235  

 ه ی   الة تٌذی استلا  

32400630008/4)تا تَجِ تِ جذٍل دادُ شذُ(                                                   ّضیٌِ  الة تٌذی           سیال    

توریي : 

ّضیٌِ ای اجشای یک سقف تتٌی تِ ضخاهت سی ساًتی هتش تا استلادُ اص تیشچِ ٍ تلَک تَ خالی تتٌی ه اتق   ى هِ تش 

دیَاس تا تاستش آجشی اجشا شذُ است. )ّضًیِ ی  الة تٌذی شٌاط افقی ٍ آسهاتَستٌذی سقف(، تا تَجِ تِ هقادیش دادُ 

شذُ. 



 سیال  1677896 اس  ًْایی : ّضیٌِ ی اجشای سقف 

 سیال  491400ّضیٌِ ی  الة تٌذی 

آ ر  اری ٍ ش تِ ریسی : 

 ساًتی هتش ٍ ضخاهت یک آجشُ 35دس سدیف ّای فظل آجشهاسی ٍ شلتِ سیضی هٌ َس اص ضخاهت یک ٍ ًین آجشُ 

 ساًتی هتش است. ه ک اًذاصُ گیشی طاق ضشتی، س ح افقی صیش 11 ساًتی هتش ٍ ضخاهت ًین آجشُ  ذٍد 22 ذٍد 

آى است.  

دس ًواساصی ّای آجشی هِ ًواچیٌی سٍی هاس جذا اص آجش هاسی  شت هام اًجام هی شَد ّضیٌِ ی اًجام هاس تشای ًوا 

تش  هة هتشهشتع ٍ هتٌاسة تا آجش هظلی دس ًوا  شداخت هی شَد. هٌ َس اص ًواساصی دس سدیف ّای فظل آجش هاسی 

ٍ شلتِ سیضی ًواچیٌی تِ طَست ساستِ ٍ یا هلِ ساستِ است ٍ ّضیٌِ ًواچیٌی ًق  ّای تشجهتِ ٌّذسی، تِ طَست 

جذاگاًِ  شداخت هی شَد.  

دس جذٍل شش  تعذادی اص سدیف ّای هشتَ  تِ فظل آجشهاسی ٍ شلتِ سیضی، ّوشاُ تا رهش ٍا ذ هشتَ  ٍ تْای 

ٍا ذ آى، آٍسدُ شذُ است. 

(ریال)بْای ٍاحدٍاحدشرح ردیف

258500هتشهکعة آجشهاسی تا آجش فشاسی تِ ضخاهت یک ٍ ًین ٍ تی  تش ٍ ه ت هاسِ سیواى 
56700هتشهشتعدیَاس یک آجشُ تا آجش فشاسی ٍ ه ت هاسِ سیواى 

108500هتشهشتعساًتی هتش 4تِ ضخاهت  ذٍد ( سلال)ًواچیٌی تا آجش هاشیٌی سَساخ داس 
28800هتشهکعةدیَاس ًین آجشی تا آجش فشاسی ٍ ه ت هاسِ سیواى 



ه ال : 

( تا هشخظات صیش: 16ه اسثِ ی ّضیٌِ آجشهاسی یک دیَاس یک آجشُ تا آجش فشاسی ٍ ه ت هاسِ سیواى )

 cm 300استلا  دیَاس : 

 cm 120استلا   ٌجشُ ; 

2m7/118/15/13)2/15/1(35/4هها ت آجش هاسی                                                                      
                                                                                                                                                                           هها ت  ٌجشُ         هها ت هل دیَاس 

663390567007/11ّضیٌِ آجش هاسی                                                                                                    سیال    

توریي : 

ه اسثِ ی ّضیٌِ آجشهاسی   ى صیش: 

 cm 200استلا  دس ;

 cm 140استلا   ٌجشُ ; 

 cm 310استلا  دیَاس; 

لایر  3282433: پاسخ نهایی 



: چیٌی تلَن ٍ ساذتِ پیص تتي

 سیٕبٖ چیٙی، ثّٛن ٚ سبختٝ پیص ثتٗ فصُ ٞبی سدیف ٞضیٙٝ ی ٔحبسجٝ ثشای ضذٜ ٌشفتٝ ٘ؾش دس سیٕبٖ
  .است یه ٘ٛؿ

 پشداخت ٚ ٔحبسجٝ جذاٌب٘ٝ ٔشثٛط، ٞبی فصُ سدیف ثشاسبس ثتٗ، دس ٔصشفی ٞبی آٞٗ ٚ ٌشد ٔیُ ی ٞضیٙٝ
.ضٛد ٔی
  .است ٔسیش ثش فٕٛد ٔمغـ سغح سغح، اص ٔٙؾٛس سبختٝ، پیص ثتٙی ٞبی جذَٚ سدیف دس
 ٚ ٔشثٛط ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ چیٙی، ثّٛن ٚ سبختٝ پیص ثتٗ ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ثقضی ضشح جذَٚ دس

  .است آٔذٜ آٖ ٚاحذ ثٟبی

(ریال)بْای ٍاحدٍاحدشرح ردیف
 250هتشهشتوع توا توتي توِ  یواس       05/0تْیِ ٍ ًظة جذٍل ّای تتٌی  ی  سواختِ توا سو ح هق وع     

هیلَگشم سیواى دس هتشهکعة ٍ ه ت سیواى 
636500هتشهکعة

ساًتی هتش تا توتي توِ  یواس     6ساًتی هتش ٍ ضخاهت  20تْیِ ٍ ًظة لَلِ ی سیواًی تِ   ش داخلی 
هیلَسیواى دس هتشهکعة تتي  300

53000هتشطَل

47900هتشهشتع 1:5ساًتی هتش ٍ ه ت هاسِ سیواى  20تٌایی تا تلَک سیواًی تَخالی تِ ضخاهت  ذٍد 
540000هتشهکعةهتشهشتع 05/0تْیِ ٍ ًظة جذٍل ّای تتٌی  ی  ساختِ تا س ح هق ع تی  اص 



ه ال:  

 ساًتی 50 ٍ طَل آى  40 12ه اسثِ ی ّضیٌِ ی تْیِ ٍ ًظة تیهت  ذد جذٍل تتٌی  ی  ساختِ هِ اتعاد هق ع آى 

هتش هی تاشذ.  

2m048/012/04/0س ح هق ع جذٍل تشاتش است تا :                                                                                        

2m48/02050/012/04/0 جن تتي هظشفی تشاتش است تا :                                                                     

 خَاّین داشت : 13 هتشهشتع است، تا تَجِ تِ جذٍل 05/0چَى س ح هق ع هن تش اص 

30552063650048/0                                                                                                                        سیال     

توریي : 

 تاشذ، ّضیٌِ تْیِ ٍ cm 50جذٍل تتٌی  ی  ساختِ ای تا س ح هق ع صیشهلشٍع است. دس طَستی هِ طَل ّش جذٍل 

  ذد اص آى سا ه اسثِ ًواییذ.  10ًظة 

ضیال  1377000: پاسد ًْایی 



عای   اری ر َبتی ٍ حرارتی : 

دس  ایق هاسی سطَتتی، هقذاس ّو َشاًی تایذ ه اتق ًقشِ ّا ٍ هشخظات فٌی تاشذ. دس طَستی هِ ایي اًذاصُ دس ًقشِ 

 ساًتی هتش اجشا شَد. ّضیٌِ ّن  َشاًی دس سدیف ّای ایي فظل هٌ َس شذُ ٍ هثٌای اًذاصُ 10ّا تعییي ًشذُ تاشذ 

گیشی، س ح  اّشی  ایق شذُ است.  

دس جذٍل شش  تع ی اص سدیف ّای هشتَ  تِ  ایق هاسی  شاستی ٍ یا سطَتتی، ّوشاُ تا رهش ٍا ذ هشتَ  ٍ تْای 

ٍا ذ آى، آٍسدُ شذُ است.  

(ریال)بْای ٍاحدٍاحدشرح ردیف

 ایق هاسی سطَتتی تا دٍ  شش اًذٍد  یش ٍ یک الیِ گًَی تشای س َ   ووام ّوا، تَالوت ّوا ٍ     
سٍی  ی ّا

12500هتشهشتع 

الیِ گًَی تشای س َ   وام ّا، تَالت ّا ٍ سٍی  2 ایق هاسی سطَتتی، تا سِ  شش اًذٍد  یش ٍ 
 ی ّا 

20800هتشهشتع 

الیِ گًَی تشای س َ   وام ّا، تَالت ّوا ٍ سٍی   3 شش اًذٍد  یش ٍ  4 ایق هاسی سطَتتی، تا 
 ی ّا 

29700هتشهثع 



ٔتش  7ثب تٛجٝ ثٝ ضىُ ٞضیٙٝ ی اجشای فبیك وبسی سعٛثتی سٚی وشسی چیٙی سا دس صٛستی وٝ عَٛ دیٛاس 
. ثبضذ، ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ

(الیٝ ٌٛ٘ی استفبدٜ ضذٜ است 2اص سٝ لطش ا٘ذٚد لیش ٚ )

لایر  109200: پاسخ نهایی



: سیواى آظتست واضّای
 سیٕبٖ آصثست داس ٔٛج یب  صبف ٞبی ٚسق اص تٛاٖ ٔی وبرة ٞبی سمف ٚ داس ضیت ٞبی سمف پٛضص جٟت

 ٞبی فصُ سدیف اص جذاٌب٘ٝ سیٕبٖ، آصثست ٞبی ٚسق ٘صت ثشای ٔٛسد٘یبص اسىّت ٘صت ٚ سبخت .وشد استفبدٜ
  .ضٛد ٔی پشداخت ٚ ٔحبسجٝ ٔشثٛط

  .است فُٕ ٔالن ٕٞپٛضب٘ی ٚ ٔٛج ٌشفتٗ ٘ؾش دس ثذٖٚ وبس ؽبٞشی سغح ضذٜ، ا٘جبْ وبس ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای
 ٔی پشداخت ٔشثٛعٝ ٞبی فصُ اص ٚ جذاٌب٘ٝ سیٕبٖ آصثست ٞبی ٚسق ٘صف ثشای ٔٛسد٘یبص اسىّت ٘صت ٚ سبخت

 سغٛح ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف لیٕت اص ثبضذ دسجٝ 75 اص ثیص افك سغح ثب سمف ضیت وٝ صٛستی دس ضٕٙبً .ضٛد
  .ضٛد ٔی استفبدٜ لبئٓ

  .ضٛ٘ذ ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔتشٔشثـ ٚاحذ ثب سیٕبٖ آصثست وبسٞبی فصُ ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف تٕبٔی
 آٚسدٜ آٖ ثٟبی ٚ ٔشثٛعٝ ٚاحذ روش ثب سیٕبٖ آصثست وبسٞبی فصُ ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ثقضی ضشح جذَٚ دس

  .است ضذٜ

(ریال)بْای ٍاحدٍاحدشرح ردیف

هیلوی هتوش توشای  َشو  سوقف       8تْیِ ٍ ًظة ٍسٍق ّای طاف آصتهت سیواى تِ ضخاهت  وذٍد  
هارب تا  شت ّای الصم تِ اتعاد هختلف 

47100هتشهشتع 

هیلی هتش تشای  َش  س َ   ائن ٍ ًواّا  8تْیِ ٍ ًظة ٍسق ّای طاف آصتهت سیواى تِ ضخاهت 
تا تش، ّای الصم تِ اتعاد هختلف ٍ تعثیِ ه ل دٍده  ٍ َّاه  

51400هتشهشتع 

هیلی هتش تشای  َشو  سٍی   175تْیِ ٍ ًظة ٍسق ّای هَج داس آصتهت سیواى تا طَل هَج  ذٍد 
س َ  شیة داس تا ّو َشاًی الصم ٍ تش، تعثیِ ه ل دٍده ، َّاه  ٍ هظالح هَسدًیاص تشای آب 

تٌذی 

21700هتشهشتع 

هیلوی   8/3ساًتی هتش ٍ ضخاهت  وذٍد   30*60تِ اتعاد ( آدٍاص)تْیِ ٍ ًظة ٍس ْای آصتهت سیواى 
هتش تا ّن  َشاًی دٍ سَم س ح آسدٍاص تشای  َش  سٍی س َ  شیة داس، تعثیوِ ه ول دٍدهو  ٍ    

َّاه  ٍ ّوچٌیي هظالح الصم تشای آب تٌذی 

95300هتشهشتع 



 ثٝ آسدٚاص اص استفبدٜ ثب ٔتش 30 12 اثقبد ثٝ سبِٗ یه سمف داس ضیت پٛضص اجشای ی ٞضیٙٝ ثشآٚسد (1
 2/1 ; ٔتش سب٘تی 120 خشپب افمی یبَ اص خشپب سأس استفبؿ)  صیش جضئیبت ٔغبثك ٔتش سب٘تی 30 60 اثقبد
. (ٔتش

.  ضا تِ زست هی آٍضین C ))تا استفازُ اظ ضاتغِ ی فیثاؿَضث عَل ٍتط 

m12/6C

44/37C

44/136C

)20/1()6(C

baC

2

2

222

222











 

2m2/36723012/6  هها ت سقف 



:ثب تٛجٝ ثٝ جذَٚ خٛاٞیٓ داضت 

ٔیّی ٔتش ثشای پٛضص سمف  8ی تٟیٝ ٚ ٘صت ٚسق ٞبی صبف آصثست سیٕبٖ ثٝ ضخبٔت حذٚد ٞضیٙٝ (2
.  وبرة سا ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ

: چٍٛ٘ٝ 

34994160953002/367                                                                                                                       سیال  

2m3601230                                                                                                     هها ت  َش  سقف هارب    

169560047100360ّضیٌِ  َش  سقف هارب                                                                                  سیال        



: توطیي
.ٔتش سب٘تی   اثقبد ثٝ آسدٚاص اص استفبدٜ ثب ٔتش   اثقبد ثٝ سبِٗ یه سمف پٛضص اجشای ی ٞضیٙٝ

(ٔتش سب٘تی 110 خشپب افمی اصیبَ خشپب سأس استفبؿ)
 پٛضص ثشای ٔتش ٔیّی 8 حذٚد ضخبٔت ثٝ سیٕبٖ آصثست صبف ٞبی ٚسق ٘صت ٚ تٟیٝ ی ٞضیٝ ٕٞچٙیٗ

  .وٙیذ ٔحبسجٝ سا وبرة سمف
 سیبَ 36118700 ;داس ضیت سمف پٛضص : ٟ٘بیی پبسخ

 سیبَ 17662500 ; وبرة سمف پٛضص
: سثه فَالزی واضّای

 صٛستی دس (لٛعی) تٛخبِی ٞبی پشٚفیُ اص ضذٜ سبختٝ ٞبی پٙجشٜ ٚ دس ثٟبی پشداخت ٚ ٌیشی ا٘ذاصٜ ثشای
 تشیٗ وٓ ثبضذ داضتٝ ٚجٛد اختالف ٞب ٘مطٝ ٚ ٞب جذَٚ اص حبصُ ٞبی ٚصٖ اص آٔذٜ دست ثٝ ٔمبدیش ثیٗ وٝ

 ثشای فمظ ٚ است ویٌّٛشْ فصُ ایٗ ٞبی سدیف ثشای ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ .ٌیشد ٔی لشاس پشداخت ٔجٙبی ٚصٖ،
 اص پٙجشٜ ٘صت ٚ تٟیٝ ثشای ٚ عَٛ ٔتش اص سفیذ ی ٌبِٛا٘یضٜ ٚسق اص دٚدوص ٚ ٘بٚداٖ ٞبی ِِٛٝ ٌیشی ا٘ذاصٜ
  .ٌشدد ٔی استفبدٜ ٔتشٔشثـ اص ساثیتس سمف اجشای ٚ ای وٛسٜ پختٝ سً٘ ثب ٚ ضذٜ دادٜ فشْ ٌبِٛا٘یضٜ ٚسق

(.ٌشدد ٔی ثشداضت جذاَٚ اص ٚاحذ ٚصٖ) 
  



  .است آٔذٜ آٖ ٚاحذ ثٟبی ٔشثٛعٝ ٚاحذ ثب ٕٞشاٜ سجه وبسٞبی فصُ ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ثقضی ضشح جذَٚ دس

(ریال)بْای ٍاحدٍاحدشرح ردیف

تْیِ، ساخت، ًظة چْاسچَب فلضی اص ٍسق تا شاخک ّوای اتظوالی هشتَطوِ ٍ جاسواصی ّوا ٍ      
تقَیت ّای الصم تشای  لل ٍ لَلِ 

7350هیلَگشم 

تْیِ، ساخت ٍ ًظة دس ٍ  ٌجشُ آٌّی اص  شٍفیل ّای تَخالی تا جاساصی ٍ دستوضد ًظة یوشاق  
آالت ّوشاُ تا جَشکاسی ٍ ساییذى الصم 

7940هیلَگشم 

7940هیلَگشم تْیِ هظالح ٍ  َش  سقف تا ٍسق گالَاًیضُ ی هشهشُ ای تا توام ٍسایل ٍ لَاصم ًظة 

 6/0ساًتی هتش اص ٍسق گوالَاًیضُ ی سولیذ    15تْیِ، ساخت ٍ ًظة لَلِ ًاٍداى ٍ دٍده  تِ   ش 
هیلی هتش تا اتظاالت هشتَطِ ٍ توام ٍسایل ٍ لَاصم ًظة 

27500هتشطَل 

6610هتشهشتعتْیِ ٍ ًظة طل ات ساتیتس تشای سقف هارب یا هاسّای هشاتِ آى



(صیشسبصی ی ٞضیٙٝ احتسبة ثذٖٚ) ساثیتس صفحبت ٘صت ی تٟیٝ ی ٞضیٙٝ
   سیبَ

٘بٚداٖ ٞبی ِِٛٝ ٘صت ٚ تٟیٝ ی ٞضیٙٝ
660000275046سیال     



:توطیي 

. ٞضیٙٝ ی سبخت حفبػ فّضی ثب ٔطحصبت صیش سا ٔحبسجٝ ٕ٘بییذ

.  اجشای حفبػ اص لٛی   ٔیّی ٔتش استفبدٜ ضذٜ استجٟت -
.ٔحُ اتصبالت افضبی فبسسی ثش ضذٜ ا٘ذ دس -

ٞضیٙٝ اجشای حفبػ

 )تعذاد(  10 )طَل ّش   عِ(  5/1 )ٍصى ٍا ذ(  592/0 )ّضیٌِ( 8090 ; 2/71839سیال 

  .ٕ٘بییذ ٔحبسجٝ پٙجشٜ 4 ثشای سا صیش فّضی حفبػ سبخت ی ٞضیٙٝ  ِف ا-
  .است ضذٜ استفبدٜ ٔتش ٔیّی   لٛعی اص حفبػ اجشای جٟت -
  .ا٘ذ ضذٜ پش فبسسی افضب اتصبالت ٔحُ دس -

 83/84074سیال :  اس  ًْایی



ٞضیٙٝ ی تٟیٝ ٚ ٘صت صفحبت ساثیتس ثشای سمف وبرة -ة
.  یه سبِٗ ثٝ اثقبد   ٔتش سا حسبة وٙیذ

سب٘تی ٔتش، وٝ اص ٚسق ٞبی ٌبِٛا٘یضٜ  15فذد ٘بٚداٖ ثٝ لغش  8چٙب٘چٝ ثشای ا٘تمبَ آة ثبساٖ سمف سبِٗ اص  -ج
استفبؿ )ٔیّی ٔتش استفبدٜ ضذٜ ثبضذ، ٞضیٙٝ ی تٟیٝ ٚ ٘صت آٟ٘ب سا ٔحبسجٝ وٙیذ  6/0ی سفیذ ثٝ ضخبٔت 

.(  ٔتش است 6/5سبِٗ تب وف صٔیٗ 

ضیال   1232000; ضیال                         ج 3164868; ب: پاسد ًْایی

: آلَهیٌیَهی واضّای

 پالن، سَٚ ٟٔشٜ، ٚ پیچ پشچ، ٔصشف ٚ تٟیٝ ثٝ ٔشثٛط ٞبی ٞضیٙٝ آِٛٔیٙیٛٔی فصُ ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف دس
 اثقبد اضبفٝ یب ٚ ٚصٖ اضبفٝ یب ٚ ٞب آٖ ثبثت ثٟبیی اضبفٝ ٌٛ٘ٝ ٞیچ ٚ است ضذٜ ِحبػ ... ٚ الستیىی ٘ٛاسٞبی

  .ٌیشد ٕ٘ی صٛست پشداختی ٞب، ٘مطٝ دس ضذٜ دسج اثقبد ثش ٔبصاد
 آیذ ٔی فُٕ ثٝ ٚصٖ ثشاسبس پشداخت ٚ است ویٌّٛشْ صٛست ثٝ آٟ٘ب پشداخت ٚاحذ وٝ وبسٞبیی ٔٛسد دس

 ٔی پشداخت ٚ ٔحبسجٝ ثبضذ، سسیذٜ ٔطبٚس ٟٔٙذس ٚ پیٕب٘ىبس أضبی ثٝ وٝ آٖ ثٝ ٔشثٛط ی جّسٝ صٛست
 .ضٛد

  : اص فجبستٙذ آِٛٔیٙیٛٔی وبسٞبی فصُ ٞبی سدیف ثشای ضذٜ ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٚاحذٞبی

فذد (3ٔتشٔشثـ            (2ویٌّٛشْ              ( 1



 آٖ ٚاحذ ثٟبی ٚ ٔشثٛط ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ آِٛٔیٙیٛٔی وبسٞبی فصُ ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف ضشح جذَٚ دس
  .است ضذٜ دسج

(ریال)بْای ٍاحدٍاحدشرح ردیف

26000هیلَگشم تْیِ، ساخت ٍ ًظة دس ٍ  ٌجشُ آلَهیٌَهی هِ دس آى اص هیل گشد آٌّی استلادُ ًشذُ تاشذ 

توا   5/0تْیِ ٍ ًظة سقف هارب آلَهیٌیوَهی اص ٍسق آلَهیٌیوَم فوشم دادُ شوذُ توِ ضوخاهت       
هیلی هتش تا  سًگ  ختِ ٍ صیشساصی استاًذاسد  55/0

164500هتشهشتع 

60100هتشهشتع تْیِ ٍ ًظة تَسی  شِ گیش آلَهیٌیَهی تا  الة آلَهیٌیَم ثاتت 

9500 ذد ساًتی هتش  15تْیِ ٍ ًظة دس َ، لَلِ ّای تخاسی تِ   ش 

 :هثال
 ثٝ ضذٜ دادٜ فشْ آِٛٔیٙیْٛ ٚسق اص استجبعی ساٞشٚ یه آِٛٔیٙیْٛ وبرة سمف اجشای ی ٞضیٙٝ ثشآٚسد

: ریُ ٔطخصبت ثب استب٘ذاسد صیشسبصی ٚ پختٝ سً٘ ثب ٔتش ٔیّی 5/0 ضخبٔت

 ; طَل ساّشٍ  25هتش 

 ;  شع ساّشٍ  3هتش 

: زاضت ذَاّین جسٍل تِ تَجِ تا 25+ 3 ; 75هها ت سقف هارب 

  75 164500 ; 12337500سیال 



: تٌسوطی ٍ واضی اًسٍز
 فصُ اجشای سغح، وشدٖ صخٕی ٔصبِح، ی تٟیٝ ی ٞضیٙٝ ا٘ذٚدوبسی فصُ ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف دس

 صٛست پشداختی اضبفٝ ثبثت ایٗ اص ٚ ضذٜ ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٞب چفت یب ٚ ٞب ٘جص ٌشدی یب پخی ٞب، ٔطتشن
 .ضٛد ٔی پٛضیذٜ ا٘ذٚد اص وٝ است وبسی سغح فمظ ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔجٙبی .ٌشفت ٘خٛاٞذ

 آٖ ٚاحذ ثٟبی ٚ ٔشثٛط ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ ثٙذوطی ٚ ا٘ذٚدوبسی فصُ ٞبی سدیف وّیٝ ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ
  .است ضذٜ دسج

(ریال)بْای ٍاحدٍاحدشرح ردیف

10400هتشهشتع ساًتی هتش تشای صیش سقف ّا  5/2اًذٍد گچ ٍ خاک تِ ضخاهت  ذٍد 
1990هتشهشتع شوشِ گیشی س َ   ائن ٍ سقف ّا تا ه ت گچ ٍ خاک 

ساًتی هتش سٍی س ح  وائن   5/0دس یک دست تِ ضخاهت  ذٍد (  شش سٍیِ)اًذٍد تختِ هالِ ای 
1:1:3سیواى،  َدس خاک سٌگ )ٍ افقی تا ه ت هاسِ سیواى صیش سقف ّا تا ه ت 

7350هتشهشتع 

 30هیلَ سویواى دس هتشهکعوة توِ  وشع هتَسو        250ساختي سایِ تاى تتٌی تاالی  ٌجشُ تا  یاس 
هیول  )ساًتی هتش تا تعثیِ ی آب چکاى تا  الة تٌذی تِ طَس هاهل  8ساًتی هتش ٍ ضخاهت  ذٍد 

(گشد هظشفی اص سدیف هشتَ   شداخت هی شَد

28000هتشطَل 

 :هثال
  اثقبد ثٝ اتبق یه سمف خبن ٚ ٌچ اجشای ی ٞضیٙٝ ثشآٚسد

1243   هها ت سقف 

تا تَجِ تِ جذٍل خَاّین داشت : 

ّضیٌِ ی گچ ٍ خاک سقف                                                                                        سیال  1248001040012  

ّضیٌِ ی شوشِ گیشی سقف                                                                                           سیال  23880199012  



: توطیي

 صیش خبن ٚ ٌچ ا٘ذٚد اجشای ی ٞضیٙٝ است ٔغّٛة سیضی ضفتٝ ٚ آجشوبسی فصُ تٕشیٗ ثٝ ٔشثٛط پالٖ دس
  ٌیشی ضٕطٝ ثب ٕٞشاٜ لبئٓ سغٛح سٚی ای ٔبِٝ تختٝ ا٘ذٚد ٚ سمف
 سیبَ 84240 ; سمف صیش خبن ٚ ٌچ ی ٞضیٙٝ :ٟ٘بیی پبسخ
  سیبَ 16119 ; سمف صیش ٌیشی ضٕطٝ ی ٞضیٙٝ
 سیبَ 234759 ; لبئٓ سغٛح ای ٔبِٝ تختٝ ا٘ذٚد ی ٞضیٙٝ
  سیبَ 6560 ; لبئٓ سغٛح ٌیشی ضٕطٝ ی ٞضیٙٝ

: چَتی واضّای

 ساش، افشا، ّٔچ، تٛسىب، ٞبی چٛة ثٝ .ثبضذ آٚسدٜ فُٕ ٞبی چٛة ٘ٛؿ اص ثبیذ چٛثی وبسٞبی دس ٔصشفی ٞبی چٛة
 ٌشد٘ذ، ٕ٘ی ٚالـ استفبدٜ ٔٛسد خٛدسً٘ صٛست ثٝ ٚ وطٛس٘ذ داخُ ٔحصَٛ وٝ صٙٛثش خب٘ٛادٜ ٚ وبج ٕٔشص، ٕ٘ذاس،
  .ٌٛییٓ ٔی داخّی چٛة

 سٚسی، چٛة ٔقشٚف، ٚاسداتی وبج ٞبی چٛة .است آٖ ٔطبثٝ یب سٚسی ٞبی چٛة خبسجی، ٘شاد چٛة اص ٔٙؾٛس
 چٛة ضجیٝ ٞب آٖ وبج چٛة وٝ ثبضٙذ ٔی وطٛسٞبیی یب سٚسیٝ وطٛس ٔحصَٛ ضذٜ یبد ٞبی چٛة وٝ ایٗ اص افٓ

 .ضٛد ٔی ٘بٔیذٜ خبسجی ٘شاد تختٝ است، سٚسی
 ٞبی لیٕت تٕبْ دس ٚ ٌشفتٝ ا٘جبْ ٔطخصبت ٚ ٞب ٘مطٝ دس ضذٜ دسج اثقبد ثشاسبس چٛثی وبسٞبی ٌیشی ا٘ذاصٜ
 دسٞبی ٞبی والف ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔجٙبی .است ضذٜ ٔٙؾٛس اتصبَ ِٛاصْ سبیش ٚ ٔیخ چست، ٞضیٙٝ چٛثی، ٞبی سدیف
  .است ٍِٙٝ ثشحست دس ٘صت ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔجٙبی ٚ دس سٚی ٔسبحت چٛثی



 آٔذٜ آٟ٘ب لیٕت ٚ ٔشثٛعٝ ٚاحذ روش ثب ٕٞشاٜ چٛثی وبسٞبی ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ثقضی ضشحی جذَٚ دس
  .است

ریال( ٍاحد شرح ردیف  بْای ٍاحد)

 ساًتی هتش یا هق ع 612تْیِ ٍ ًظة چْاسچَب دس اص چَب داخلی تِ اتعاد 

هعادل آى تا صَّاس الصم تشای هتثیِ  

 29400هتشطَل  

68/3تْیِ ٍ ساخت ه ف دس چَتی تِ اتعاد   ساًتی هتش تا هق ع آى تا چَب 

68/3ًشاد خاسجی ّوشاُ تا دٍ  یذ چَتی تِ اتعاد   ساًتی هتش یا هق ع هعادل 

 ساًتی هتش تشای ًظة  لل  20آى تِ طَل 

 28800هتشهشتع 

تذٍى تْای یشاق آالت(   16100لٌتِ  ًظة دس چَتی ٍ یشاق هَتی آى)

 یا m612تْیِ ٍ ًظة چْاسچَب دس اص چَب ًشاد خاسجی تِ اتعاد اسوی 

هق ع هعادل آى ٍ صَّاس الصم تشای هتیثِ  

 31000هتشطَل  

 



: هثال
 ثب ٕٞشاٜ ٔتش سب٘تی   اثقبد ثٝ داخّی چٛة اص ضىُ جضئیبت ٔغبثك ٞبی چٟبسچٛة سبخت ی ٞضیٙٝ ثشآٚسد
 صٞٛاس

الصْ ثشای وتیجٝ 

   m2/7205/02/215/0)38/0(  طَل چْاسچَب 

211680294002/7ّضیٌِ ی ساخت چْاسچَب                                                                                  سیال   



: توطیي
  ثب اسٕی اثقبد ثٝ خبسجی ٘شاد چٛة اص ضىُ جضئیبت ٔغبثك آستب٘ٝ ثب چٛثی چٟبسچٛة سبخت ی ٞضیٙٝ
. وتیجٝ ثشای الصْ صٞٛاس ٚ آٖ ٔقبدَ ٔمغـ

ضیال  269700: پاسد ًْایی



: فطش هَظاییه ٍ واضی سطاهیه ٍ واضی

 ٔٛصاییه ٚ سبدٜ سیٕب٘ی ٞبی ٔٛصاییه ٚ فشٍ٘ی ٞبی ٔٛصاییه ٚ وبضیىبسی ٘صت ثشای ٌشفتٝ ٘ؾش دس ٔالت
  .ثبضذ ٔی 1:5 سیٕبٖ ٔبسٝ ٔالت ایشا٘ی ٞبی
 سیٕب٘ی ٔٛصاییه یب ٚ فشٍ٘ی ٞبی ٔٛصاییه یب ٚ فشٍ٘ی ٞبی ٔٛصاییه ثٙذوطی ٚ سیضی دٚغبة ثشای ٔالت ٘ٛؿ

  .ثبضذ ٔی 1:6 سًٙ خبن ٚ سیٕبٖ ٔالت ایشا٘ی یب سبدٜ
 .ثٛد خٛاٞذ ٕ٘بیبٖ ٚ ضذٜ پٛضیذٜ وبس سغح سشأیه، ٚ وبضیىبسی وبسٞبی دس سغٛح ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔجٙبی

  .ثبضذ ایشا٘ی یه ی دسجٝ ٘ٛؿ اص ثبیستی (سشأیه) وفی ٞبی وبضی ٚ ِقبثی ٞبی وبضی
 ٔٛصاییه ثبضذ ضذٜ صیمّی آٖ ی سٚیٝ ٚ ثٛدٜ ٔٛصاییه جسٓ خٛد جٙس اص آٖ ی سٚیٝ لطش وٝ ٔٛصاییىی ثٝ

. ٌٛییٓ ٔی سبدٜ سیٕب٘ی

 ضذٜ تطىیُ (سفیذ ٚ سیبٜ) ٔقِٕٛی سًٙ خشدٜ ٚ ٔقِٕٛی پشتّٙذ سیٕبٖ اص آٖ ی سٚیٝ لطش وٝ ٔٛصاییىی ثٝ
  .ٌٛییٓ ٔی ایشا٘ی ٔٛصاییه ثبضذ

 ٚ 4 ٚ 3 ی ٕ٘شٜ ٔشٔشیت یب ٔشٔش ٞبی سًٙ خشدٜ ٚ سٍ٘ی یب سفیذ سیٕبٖ اص آٖ ی سٚیٝ لطش وٝ ٔٛصاییىی ثٝ
  .ٌٛییٓ ٔی فشٍ٘ی ٔٛصاییه ثبضذ ضذٜ تطىیُ تش ثیص
. ضٛ٘ذ ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ ٔشثـ ٔتش ثشاسبس فشش ٔٛصاییه سشأیه، وبضیىبسی، ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف تٕبْ



 ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذٞبی ٚ فشش ٔٛصاییه ٚ سشأیه ٚ وبضیىبسی ثٝ ٔشثٛط ٞبی سدیف اص ثقضی ضشح جذَٚ دس
  .است ضذٜ دسج آٟ٘ب ٚاحذ ثٟبی ٚ ٔشثٛعٝ

جدول

بْای ٍاحد)ریال( ٍاحد شرح ردیف 

 71600هتشهشتع  ساًتی هتش  2020هاشیکاسی س َ   ائن تا هاشی لعاتی تِ اتعاد 

 64900هتشهشتع  ساًتی هتش  3333تْیِ ٍ ًظة هاشی هلی )سشاهیک( تِ اتعاد 

  36800هتشهشتع   ساًتی هتش  3030فش، هف تا هَصاییک ایشاًی تِ اتعاد 

 36800هتشهشتع   ساًتی هتش  3030فش، هف تا هَصاییک ایشاًی تِ اتعاد 

فش، هف تا هَصاییک فشًتی تا خشدُ سٌگ ّایی تا ًوشُ ی چْاس تِ اتعاد 

cm4040 

 43200هتشهشتع  

 



:هثال 

 تا صیش سقف. cm2020ه اسثِ ی هاشیکاسی تا هاشی لعاتی تِ اتعاد 

)2m7/118/15/13)2/15/1()35/4هها ت هل هاشیکاسی   

(هساحت زیَاض–هساحت پٌجطُ )

837720716007/11سیال  ّعیٌِ ی واضیىاضی   

توریي : 

 هتش ٍ سشاهیک 2 سا تا استلا  cm2020دس   ى فظل آجضهاسی ٍ شلتِ سیضی اجشای هاشیکاسی دیَاسّا تِ اتعاد  

 سا ه اسثِ ًواییذ.  cm3333هف تِ اتعاد 

ضیال  1389040: ی واضیىاضی ّعیٌِ  :   پاسد ًْایی
ضیال  525690:  ّعیٌِ ی سطاهیه وف



: احجبْ ٚ سغٛح اٚصاٖ، ٌیشی ا٘ذاصٜ ثٝ ٔشثٛط جذاَٚ تٛضیح

:ٕ٘بییٓ عی سا صیش ٔشاحُ ثبیذ سبختٕب٘ی، وبسٞبی ٔختّف فصَٛ ٞبی سدیف اص یه ٞش ٔتشٜ ٍٞٙبْ دس

  .ٕ٘بییٓ ٔی تٟیٝ سا ٔٛسد٘ؾش سدیف ثٝ ٔشثٛط اجشایی جضئیبت ٚ ٞب ٘مطٝ (1
  .ٕ٘بییٓ ٔی تقییٗ ثٟب فٟشست سٚی اص سا ٔٛسد٘ؾش سدیف ثٝ ٔشثٛط ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ (2
.ٕ٘بییٓ ٔی ا٘تخبة سا صیش سٚضٟبی اص یىی ضذٜ تقییٗ ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ ثب ٔتٙبست (3
  ٚ   عَٛ تقییٗ ٚ ٞٙذسی سٚاثظ اص استفبدٜ ثب ثبضذ ٔتشٔىقت ٔتشٔشثـ، ٔتشعَٛ، ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ اٌش (4

  .وٙیٓ ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ سا ٔٛسد٘ؾش حجٓ یب ٚ سغح یب عَٛ استفبؿ، ٚ فشض ٚ عَٛ تقییٗ
 ٞبی وبتبِٛي) استب٘ذاسد ٞبی جذَٚ اص استفبدٜ ثبضذ ٔتش یب تٗ ویٌّٛشْ، ویّٛٔتش، ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ اٌش (5

 ٕ٘بییٓ ٔی ٔطخص سا ٔتشاط (تشاثشی ٚ ساٜ ٚصاست سٛی اص ضذٜ ٔٙتطش ٞب ساٜ ٔطخصبت دفتشچٝ تِٛیذوٙٙذٌبٖ،
  .ٕ٘بییذ تٛجٝ صیش تٛضیحبت ثٝ ٔغّت، ثٟتش دسن ثشای

 پالٖ اص استفبدٜ ثب ثبیذ ٕ٘بییٓ ٔحبسجٝ سا سبختٕبٖ یه سمف تیشسصی دس ٔصشفی آٞٗ ٚصٖ ثخٛاٞیٓ اٌش
 وٝ استب٘ذاسد جذَٚ ثٝ سپس .ٕ٘بییٓ ٔطخص سا ٞب آٖ ٔصشف عَٛ ٚ ٔصشفی ٞبی آٞٗ ی ا٘ذاصٜ تیشسیضی

  .ٕ٘بییٓ ٔی ٔشاجقٝ (آٟ٘ب ٔتشعَٛ ٚاحذ ٚصٖ جّٕٝ اص) ثبصاس دس ٔٛجٛد آالت آٞٗ فٙی ٔطخصبت
 .آٚسیٓ ٔی دست ثٝ سا سمف دس ٔصشفی آٞٗ ٚصٖ آٖ عَٛ ٔتش، ٚاحذ ٚصٖ دس ٔصشفی آٞٗ عَٛ ٚ تقذاد ضشة اص

 ثب ٔثبَ عٛس ثٝ .است ضذٜ آٚسدٜ 9 جذَٚ دس داسد تشی ثیص فٕٛٔی استفبدٜ وٝ جذاَٚ ایٗ اص یىی ی ٕ٘ٛ٘ٝ
IPE) 14 آٞٗ ٔتشعَٛ ٞش ٚصٖ وٝ یبثیٓ ٔی دس ٔزوٛس جذَٚ ثٝ ٔشاجقٝ  ٞش ٚصٖ ٚ ویٌّٛشْ 9/12 ثشاثش (14

IPE) 18 آٞٗ ٔتشعَٛ  ٔططبثٝ ٘یض، ٔصشفی ٌشدٞبی ٔیُ ٚصٖ ی ٔحبسجٝ ثشای .است ویٌّٛشْ 8/18 ثشاثش(18
 ٚ جذَٚ ایٗ اص استفبدٜ ثب .ضٛد ٔی دیذٜ 6 جذَٚ دس آٖ ی ٕ٘ٛ٘ٝ یه وٝ داسد ٚجٛد استب٘ذاسد جذاَٚ تیشآٞٗ،

 .ٕ٘ٛد ٔحبسجٝ سا ٔصشفی ٌشد ٔیُ وُ ٚصٖ تٛاٖ ٔی ٌشد ٔیُ ٔقیٗ ی ا٘ذاصٜ ٞش اص ٔصشفی عَٛ ٔمذاس تقییٗ



 ٌیشی ا٘ذاصٜ سا آٖ حجٓ تٛا٘یٓ ٔی فمظ ٔب ٚ است «ٚصٖ» ٔٛسد٘ؾش سدیف ٌیشی ا٘ذاصٜ ٚاحذ وٝ ٔٛاسد اص ثقضی دس
 سا آٖ ی ٕ٘ٛ٘ٝ یه وٝ سبختٕب٘ی، ٔختّف ٔٛاد حجٓ ٚاحذ ٚصٖ، جذَٚ اص استفبدٜ ثب حجٓ، تقییٗ اص پس وٙیٓ،

 پشٚفیُ اص وٝ فّضی ٞبی پٙجشٜ ٚصٖ ی ٔحبسجٝ ثشای .ٕ٘بییٓ ٔحبسجٝ سا ٔٛسد٘یبص ٚصٖ تٛا٘یٓ ٔی آٔذٜ جذاَٚ دس
 ثٝ ٔشاجقٝ ثب ٚ ٔطخص سا پشٚفیُ ٘ٛؿ ٞش اص ٔصشفی ٔمذاس ٞب ٘مطٝ ثٝ ٔشاجقٝ ثب تٛا٘یٓ ٔی ضٛ٘ذ ٔی سبختٝ
 ضذٜ دادٜ جذاَٚ ثٝ) .وٙیٓ ٔحبسجٝ سا فّضی پٙجشٜ یب دس ٚصٖ پشٚفیُ وٙٙذٜ تِٛیذ سٛی اص ضذٜ ٔٙتطش جذَٚ
(ٕ٘بییذ تٛجٝ



هیلَگشم تش هتشهکعة 1850آجشهاسی تا آجش فشاسی ٍ ه ت هاسِ سیواى 1

هیلَگشم تش هتشهکعة 85-1000آجشهاسی تا آجش هجَف ٍ ه ت هاسِ سیواى 2

هیلَگشم تش هتشهکعة2100ه ت هاسِ سیواى 3

هیلَگشم تش هتشهکعة 1300ه ت گچ4

هیلَگشم تش هتشهکعة1600ه ت گچ ٍ خاک 5

هیلَگشم تش هتشهکعة1600-1800ه ت آّک6

هیلَگشم تش هتشهکعة2000ه ت گل 7

هیلَگشم تش هتشهکعة2300تتَى اص شي ٍ هاسِ سٌگ ّای سخت یا گشاًیت، تاصالت ٍ غیشُ 8

هیلَگشم تش هتشهکعة2400-2500تتي ههلح اص شي ٍ هاسِ سٌگ ّای آّکی سخت یا گشاًیت ٍ تاصالت ٍ غیشُ 9

هیلَگشم تش هتشهکعة1300تتَى تا  َهِ ٍ سیواى 10

هیلَگشم تش هتشهکعة1600هاّتل 11

هیلَگشم تش هتشهکعة2200آسلالت ساختِ شذُ 12

هیلَگشم تش هتشهکعة1500خشدُ آجش 13

هیلَگشم تش هتشهکعة600 َهِ هعذًی 14

هیلَگشم تش هتشهکعة1800 َدس سیوا دس هیهِ ٍ جاتجا شذُ 15

10گًَی  یشاًذٍد16
15

هیلَگشم تشهتشهشتع یک ال  
هیلَگشم تش هتشهشتع دٍال

هیلَگشم تش هتشهثع تِ اصای یک ساًتی هتش ضخاهت15هف  َ، ّای   ستیکی 17

هیلَگشم تش هتشهشتع تِ اصای یک ساًتی هتش ضخاهت25اًَا  شیشِ یا آجش شیشِ ای  ش 18

هیلَگشم تش هتشهشتع30-50هَصاییک19

هیلَگشم تش هتشهشتع30-50هاشی ٍ سشاهیک 20

هیلَگشم تش هتشهشتع34-37شقف هتشکل اص سلال ّای تخت 21

هیلَگشم تش هتشهشتع6-8طل ات فَالدی هَجذاس22

هیلَگشم تش هتشهشتع12-14سقف ایشاًیت23

هیلَگشم تش هتشهشتع65-70ساًتی هتش سٌگ هشهش 2 -هف  َ،24

هیلَگشم تش هتشهشتع24-30 اسهت 25

هیلَگشم تش هتشهشتع20اًذٍد سقف 26

هیلَگشم تش هتشهشتع20-32سقف هارب27

هیلَگشم تش هتشهشتع24-30ساًتی هتش  2آسلالت، 28

هیلَگشم تش هتشهشتع50دیَاس تیغِ تا آجش هجَف 29

هیلَگشم تش هتشهکعة7850ٍصى هخظَص آّي 30



:هطرصات ٍ اًساظُ ّا 

هطرصات ٍ اًساظُ ّای چاضچَب ّای زض ٍ پٌجطُ 



z( ظز)چْاضچَتی ٍ  -جسٍل 

شواسُ ی  شٍفیل(mm)اتعاد (kg)ٍصى یک هتش طَل 

T=2/00MmT=1/8MmFEDCBA

666/3300/31532351885501-86

830/3450/315322518105502-86

111/3800/22037451040474-86

444/3100/32037451040655-86

166/3850/21520402065406-86

222/4800/315323518125507-86

222/4800/31532351890508-86

00/4600/315323518105509-86

666/3300/315323518505/5210-86



ضىل  Zهطرصات ٍ اًساظُ ّای پطٍفیل 



هطرصات ٍ اًساظُ پطٍفیل ّای زض ٍ پٌجطُ–جسٍل 

شواسُ ی  شٍفیلTA(kg)ٍصى یک هتش طَل 

GalvanizedBlack(mm)(mm)

092/5
345/6
576/7

804/4
986/5
147/7

0/2
5/2
0/3

160
160
160

16;Z

425/5
718/6
075/8

118/5
338/6
618/7

0/2
5/2
0/3

180
180
180

18;Z

758/5
176/7
574/8
964/9

422/5
770/6
089/8
400/9

0/2
5/2
0/3
5/3

200
200
200
200

20;Z

091/6
579/7
074/9
550/10

746/5
163/7
560/8
950/9

0/2
5/2
0/3
5/3

220
220
220
220

22;Z





هطرصات ٍ اًساظُ پطٍفیل ّای زض ٍ پٌجطُ -جسٍل

گشٍُشواسُ ی  شٍفیل(mm)اتعاد (kg)ٍصى یک هتش طَل 
T=2/00 MmT=1/8MmT=1/5MmDCBA

956/1
956/1
956/1
956/1
840/0
840/0

630/1
630/1
630/1
630/1
700/0
700/0

40
42
40
30

4/25
4/25
4/25
4/25
6
6

29
29
29
29
10
10

30
22
20
30
22
21

4591
456
458
459
191
94

1

444/2
444/2
44/2
700/2
700/2
080/1
080/1

200/2
200/2
200/2
430/2
430/2
972/0
972/0

 51
51
38
55
42

25
25
25
25
25
7
6

29
29
29
29
29
11
10

38
25
38
29
42
25
25

509
507
508
554
555
222
95

2

444/2
700/2
800/2
800/2
800/2
227/1
227/1

200/2
430/2
520/2
520/2
520/2
104
104/1

 46
52
41
53
38

30
30
30
30
30
8
10

34
34
34
34
34
15
15

31
23
41
23
38
27
28

501
552
576
577
579
252
87

3

700/2
945/2
945/2
945/2
945/2
227/1
227/1

430/2
650/2
650/2
650/2
650/2
104/1
104/1

 52
61
46
59
44

30
30
30
30
30
8
10

34
34
34
34
34
15
15

37
31
46
29
44
27
28

551
602
601
604
603
252
87

4

800/2
100/3
100/3
100/3
100/3
227/1
227/1

  66
65
51
66
48

30
30
30
30
30
8
10

34
34
34
34
34
15
15

40
36
51
33
48
27
28

571
638
633
635
631
252
87

5



اًساظُ لَعی ّای هطتغ  -جسٍل
گشٍُشواسُ ی  شٍفیل(mm)اتعاد (kg)ٍصى یک هتش طَل 

T=2/00 MmT=1/8MmT=1/5MmDCBA

945/2613034466066
444/374303444702
444/395303459701
444/372303442704
444/357303457706
227/1 81527252
227/1 10152887
444/3743034597037
888/385303455762
888/359303470761
888/372303453764
888/357303468766
237/1 81527252
227/1 10152887 

700/2503438355598
945/259303429604
945/244303444603
100/363303433635
100/363343833654
227/1 81527252
227/1 10152887
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 ًحَُ ی هحاسثِ ی ّعیٌِ ی حول هصالح ٍ تؼییي هثسأ هحل هصالح

ثٝ عٛس وّی ٞضیٙٝ ی حُٕ، ثبسٌیشی، ثبسا٘ذاصی ٔصبِح اص ٔحُ تحٛیُ تب ا٘جبس وبسٌبٜ ٚ ٔحُ ٔصشف تب فبصّٝ 
ی سی ویّٛٔتش ٚ ٕٞچٙیٗ اص ا٘جبس وبسٌبٜ تب ٔحُ ٔصشف دس لیٕت ٞب دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔی ضٛد ٚ ثشای حُٕ 

ٚ لیش آٖ ٞٓ ٔبصاد ثش فبصّٝ  ی ...( ضٗ، ٔبسٝ، سًٙ الضٝ ٚ )ٔصبِح آٞٗ آالت، سیٕبٖ، آجش، ٔصبِح سٍٙی 
. ویّٛٔتشی ثش حست ٔٛسد ثٝ ضشح صیش پشداخت ٔی ٌشدد 30

:سیواى ( 1
. دس صٛستی وٝ ٔستمیٕبً اص وبسخب٘ٝ ٞبی داخّی خشیذاسی ضٛد ٔجذا حُٕ، ٔحُ وبسخب٘ٝ ی ٔشثٛعٝ است( اِف
دس صٛستی وٝ ٔستمیٕبً اص وبسخب٘ٝ ٞبی داخّی خشیذاسی ٘طٛد، ٔجذا حُٕ، ٘ضدیىتشیٗ وبسخب٘ٝ ی سیٕبٖ ( ة

. داخّی ثٝ ٔحُ اجشا خٛاٞذ ثٛد

: آالت آّي (2
  یب وبسخب٘ٝ حُٕ، ٔجذا ضٛد خشیذاسی دِٚتی تٛصیـ ٚ تٟیٝ ٔشاوض یب داخّی ٞبی وبسخب٘ٝ وٝ صٛستی دس (اِف

  .است آالت آٞٗ تحٛیُ ٔحُ
 ضٟش سٝ اص یىی حُٕ، ٔجذا ٘طٛد خشیذاسی تٛصیـ ٚ تٟیٝ ٔشاوض یب داخّی ٞبی وبسخب٘ٝ اص وٝ صٛستی دس(ة

(است ٘ضدیىتش دسٌبٜ ثٝ وٝ وذاْ ٞش) ثٛد خٛاٞذ اٞٛاص اصفٟبٖ، تٟشاٖ،
: سٌگی هصالح  (3

 .ثشسذ ٔطبٚس ٟٔٙذسی ٚ وبسفشٔب تبییذ ثٝ ثبیذ لجالً وٝ خشیذ ٔحُ تحٛیُ، ٔحُ سٍٙی، ٔصبِح حُٕ ٔجذا



:است ضطٍضی ظیط ًىات تِ تَجِ حول، هسافت تؼییي زض

  .است تشاثشی ٚ ساٜ ٚصاست ٔسبفت ی دفتشچٝ آخشیٗ عجك ساٜ ٘ضدیىتشیٗ حُٕ، ٔسبفت تقییٗ ٔجٙبی (1
 .ٌشدد ٔی اضبفٝ دسصذ سی ٔصبِح ٚ حُٕ ثٟبی ثٝ ضٛد، ا٘جبْ ضٙی ٚ خبوی ٞبی ساٜ دس ٔصبِح حُٕ  (2

: وبسٌبٜ تجٟیض

 پیٕب٘ىبس فٛأُ ٚ (ٔمیٓ ٘بؽش ٚ ٘ؾبست دستٍبٜ) وبسفشٔب فٛأُ ٔقشفی ٚ پیٕب٘ىبس ثٝ صٔیٗ تحٛیُ اص پس
 .ٕ٘بیذ ٔی وبسٌبٜ تجٟیض ثٝ الذاْ پیٕب٘ىبس ،(وبسٌبٜ سئیس)
 ٔی ا٘جبْ وبس اجشای ی دٚسٜ ثشای ٚ ٔٛلت صٛست ثٝ وٝ الذأبتی ٚ وبسٞب اص است فجبست : وبسٌبٜ تجٟیض-

 .ضٛد

 ٔٛسد ٔخبثشات ٌبص، ثشق، ٚ آة آٖ دس وٝ ضٛد ٔی ٌفتٝ وبسٌبٜ اص ٞبیی ٔحُ یب ٔحُ ثٝ :وبسٌبٜ ٚسٚدی -
 .ضٛد ٔی پیٕب٘ىبس تحٛیُ ٚ تبٔیٗ وبسفشٔب سٛی اص وبس اجشای ٘یبص



 ٚ ٍٟ٘ذاسی ثشای وبسٌبٜ تجٟیض جبٕ٘بیی عشح ثٝ تٛجٝ ثب وٝ ضٛد ٔی ٌفتٝ ٞبیی ٔحُ یب ٔحُ ثٝ : وبسٌبٜ ا٘جبس-
 .ضٛد ٔی استفبدٜ آٟ٘ب اص ٔصبِح حفبؽت

 اجبسٜ یب وبسٌبٜ دس ٘صت یب احذاث سٚش ثٝ آالت ٔبضیٗ تبسیسبت، ٞب، سبختٕبٖ وشدٖ فشاٞٓ ٔٙؾٛس : تبٔیٗ-
  .است ٞب آٖ وشدٖ

 ٔصبِح وشدٖ خبسج ٕٞچٙیٗ ٔٛلت، ٞبی سبختٕبٖ ٚ تبسیسبت ٔصبِح، آٚسی جٕـ ٔٙؾٛس : وبسٌبٜ ثشچیذٖ-
  .وبسفشٔبست ٘ؾش عجك وبسٌبٜ وشدٖ تٕیض ٚ تسغیح ٚ اوشٌبٜ اص تجٟیضات

: واض پای هصالح
 ثشاسبس ٚ وبس اجشای ثٙذی صٔبٖ ی ثش٘بٔٝ ثٝ تٛجٝ ثب پیٕبٖ ٔٛضٛؿ اجشای ثشای ٚ پشٚطٜ ٞش اجشای حیٗ دس

 ا٘ذاصٜ لبثُ وٝ ضىّی ثٝ ٔشتت عٛس ثٝ وبسٌبٜ دس ٚ ٌشدد تٟیٝ پیٕب٘ىبس تٛسظ ثبیذ ٔٛسد٘یبص ٔصبِح فٙی، ٔطخصبت
 وبسٌبٜ ثٝ ٔصبِح ٚسٚد ٍٞٙبْ .ٌشدد ٔی اعالق وبس پبی ٔصبِح ٔصبِح، ٘ٛؿ ایٗ ثٝ .ضٛد ا٘جبس ثبضذ، ضٕبسش یب ٌیشی

 یب ٔطبٚس ٟٔٙذس حضٛس ثب است ضذٜ ٔطخص ٚسٚد تبسیخ ٚ ٔمذاس ٘ٛؿ، آٖ دس وٝ ٚسٚد ی جّسٝ صٛست ثبیذ
 .ٌشدد تٙؾیٓ ٚی ی ٕ٘بیٙذٜ

 آٟ٘ب وشدٖ خبسج حك پیٕب٘ىبس ٚ وبسفشٔبست ثٝ ٔتقّك ٚضقیت، صٛست دس ضذٖ ٔٙؾٛس اص پس وبس، پبی ٔصبِح تٕبْ
  .٘ذاسد وبسٌبٜ ی ٔحٛعٝ اص سا

 دس سا ٞب»آ ثبیذ پیٕب٘ىبس ٚ است پیٕب٘ىبس ی فٟذٜ ثٝ پیٕبٖ ٔذت دس وبس پبی ٔصبِح ٍٟ٘ذاسی ٚ حفؼ ٔسئِٛیت
  .وٙذ ا٘جبس ٔٙبست ٔحُ


