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  های قطعی تعدیل آحادبها، شاخص

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  دوره
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 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29 از 1 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 بخشنامه شماره  2پیوست 
 

 ای و کلی فهرستهای بهای پایه شاخصهای قطعی رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 رحش ردیف

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

3/230  شاخص رشته ابنیه 1   1/241  5/242 

2/220  شاخص رشته تاسیسات برقی  2   1/225   2/226  

1/205  شاخص رشته تاسیسات مکانیکی  3   5/215   9/215 

3/276  آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه 4   8/292   4/297 

8/266  شاخص رشته خطوط انتقال آب 5   8/281   8/285 

2/274  شاخص رشته شبکه توزیع آب 6   2/290   1/294  
7/292  شاخص رشته چاهها و قناتها 7   7/311   7/316 
4/280  شاخص رشته آبیاری و زهکشی 8   2/297   6/301 
5/273  آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع 9   0/287   4/290 

3/259  شاخص کلی   0/273   9/275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3
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 1384های سه ماهه اول و دوم سال  دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها،   29  از 2صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101  بخشنامه شماره 2پیوست 
 

  واحد پایه ابنیهبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

1/270  عملیات تخریب اول   3/291   8/296  
3/273  عملیات خاکی با دست دوم   2/292   9/296  
7/338  عملیات خاکی با ماشین سوم   0/363   8/369  
6/328  عملیات بنایی با سنگ چهارم   3/339   1/342  
0/203  قالب بندی چوبی پنجم   6/214   3/215  
8/292  قالب بندی فلزی ششم   8/291   3/285  
9/123  لگردکارهای فوالدی با می هفتم   0/126   4/126  
3/250  بتن درجا هشتم   6/260   6/262  
3/164  کارهای فوالدی سنگین نهم   0/169   3/170  
6/256  سقف سبک بتنی دهم   7/269   7/271  
6/297  ریزی آجرکاری و شفته یازدهم   1/312   0/314  
3/281  بتن پیش ساخته و بلوک چینی دوازدهم   2/317   9/318  

3/206  کاری رطوبتی عایق دهمسیز   4/205   1/206  
5/238  کاری حرارتی عایق چهاردهم   4/262   5/262  
9/219  کارهای آزبست سیمان پانزدهم   6/244   0/245  
5/188  کارهای فوالدی سبک  شانزدهم   3/193   8/190  
6/246  کارهای آلومینیومی هفدهم   5/263   9/263  
2/255  اندود و بندکشی هجدهم   1/269   4/271  
3/284  کارهای چوبی نوزدهم   0/305   9/305  
8/239  کاشی و سرامیک کاری بیستم   2/247   0/248  

9/318  فرش کف با موزاییک بیست و یکم   0/324   3/325  
2/290  کارهای سنگی با سنگ پالک بیست و دوم   5/296   3/297  

7/192  کارهای پالستیکی و سوم بیست   2/194   4/194  
 

 
 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف2شاخصهای پیوست :     یادآوری

 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 پیمانکار در سال  و دوره تسلیم پیشنهاد1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3
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 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از 3 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101  ارهبخشنامه شم 2پیوست 
 
  واحد پایه ابنیهبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1384های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  چهارم ماهه سه

 دوم اول 1383سال 

9/263  برش و نصب شیشه وچهارم بیست   8/274   3/275  
7/238  آمیزی  رنگ وپنجم بیست   0/248   8/249  
8/405  زیراساس و اساس وششم بیست   5/413   9/415  
8/494  آسفالت وهفتم بیست   6/501   4/503  
9/325  حمل و نقل وهشتم بیست   8/330   3/334  
2/271  کارهای دستمزدی ونهم بیست   2/289   2/293  

3/230  شاخص رشته ابنیه   1/241  5/242 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف2اخصهای پیوست ش :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال  و با 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3
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 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از 4 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101  بخشنامه شماره 2پیوست 
 

  واحد پایه تاسیسات برقیبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

5/191  چراغهای فلورسنت اول   2/198   4/198  
7/205  ای چراغهای رشته دوم   3/211   0/212  
4/208  چراغهای صنعتی سوم   8/215   1/216  
3/212   آزاد چراغهای فضای چهارم   8/216   2/217  
7/195  چراغهای مخصوص پنجم   2/199   4/199  
9/273  ها سیم ششم   7/285   5/286  
9/250  کابلهای فشار ضعیف هفتم   0/256   2/256  
5/276  کابلشوها هشتم   0/295   2/297  
5/183  کابلهای فشار متوسط نهم   9/187   0/188  
2/150  سرکابلها و مفصلها دهم   7/152   1/153  
3/215  کلیدها و پریزها یازدهم   3/223   7/224  
8/223  های فوالدی لوله دوازدهم   9/229   9/230  
2/251  سی .وی .های پی لوله سیزدهم   3/261   1/263  
3/251  وسایل فشار ضعیف تابلویی چهاردهم   9/253   2/254  
3/214  گیری وسایل اندازه پانزدهم   5/222   1/223  
0/194  تابلوهای فشار متوسط  شانزدهم   6/203   6/203  
3/212  مولدهای برق هفدهم   8/212   9/212  
6/174   جریان مستقیم خازنهای صنعتی و منابع تغذیه هجدهم   1/175   2/175  
1/142  ترانسفورماتورهای فشار قوی نوزدهم   4/142   0/156  
2/213  وسایل شبکه بیستم   2/232   5/232  
2/237  کابلهای تلفن ویکم بیست   6/241   5/242  
9/164  وسایل ارتباطی ودوم بیست   3/165   4/165  
8/214  سیستم احضار و دربازکن سوم بیست   9/223   5/224  

 
 

 :باشد ی به شرح زیر می برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایاً صرف2شاخصهای پیوست :     یادآوری
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3
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 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از 5صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101  بخشنامه شماره 2پیوست 
 

 ایه تاسیسات برقی واحد پبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

1/244  سیستم آنتن تلویزیون  وچهارم بیست   0/250   0/251  
8/157  سیستم مادر ساعت وپنجم بیست   0/158   0/158  
3/161  سیستم اعالم و اطفای حریق وششم بیست   4/164   6/164  
0/176  وسایل صوتی وهفتم بیست   7/176   8/176  
7/243  وسایل متفرقه وهشتم بیست   8/245   3/246  
2/271  کارهای دستمزدی ونهم بیست   2/289   2/293  

2/220  شاخص رشته تاسیسات برقی   1/225   2/226  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد ادبهای پیمانهایی به شرح زیر می برای محاسبه تعدیل آحاً صرف2شاخصهای پیوست :     یادآوری
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3
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 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از 6صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  2پیوست 
 

  واحد پایه تاسیسات مکانیکیبهای ست فهرای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

1/249  های فوالدی لوله اول   5/255   5/252  
6/220  های چدنی لوله دوم   4/244   9/244  
9/203  سی. وی. های پی لوله سوم   6/217   5/218  
9/283  زبست سیمانهای آ لوله پنجم   7/322   6/323  
6/231  های مسی لوله ششم   5/285   6/294  
2/188  شیرها هفتم   2/206   5/206  
0/136  مفصل انبساط هشتم   3/137   5/137  
5/243  گیر لرزه نهم   1/246   4/246  

8/186  صافی یازدهم   0/209   2/209  
2/216  دیگهای حرارتی آب گرم دوازدهم   9/236   3/237  
5/216  دیگهای بخار سیزدهم   7/237   9/237  
0/163  مشعل چهاردهم   7/166   8/166  
9/184  دستگاههای کنترل و اندازه گیری پانزدهم   3/185   4/185  
7/190  )نفتی و گازی(کن  گرم آب  شانزدهم   7/206   3/226  
3/282  رادیاتور هفدهم   5/289   8/289  
9/192  آب سرد کن هجدهم   1/203   2/203  
3/220  کانال هوا، دریچه هوا نوزدهم   8/226   3/228  
0/206  هواکش بیستم   5/206   6/206  
5/167  کویل، یونیت هیتر فن ویکم بیست   0/179   1/182  
3/252  کولر آبی ودوم بیست   4/242   6/242  
4/139  کولر گازی سوم و بیست   2/146   5/146  
2/156   پمپالکترو وچهارم بیست   6/163   8/163  
2/187  عایق وپنجم بیست   1/200   8/200   

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف2شاخصهای پیوست :     یادآوری
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست   براساس.2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3
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 1384های سه ماهه اول و دوم سال  ورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، د  29  از 7صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  2پیوست 
 

  واحد پایه تاسیسات مکانیکیبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

3/143  مبرددستگاههای  وهفتم بیست   9/143   0/144  
4/238  کننده برجهای خنک وهشتم بیست   3/272   7/272  
3/255  لوازم بهداشتی، شیرآالت بهداشتی ونهم بیست   9/275   6/282  
7/187  وسایل آتش نشانی ام سی   6/195   8/195  

3/184  لوازم آشپزخانه و یکم سی    1/191   2/191  
6/236  گیر سختی سی و دوم   6/255   1/256  
0/217  منابع و مبدلها سی و سوم   0/220   6/220  
9/194  گاهها، دودکش بستها، تکیه سی و چهارم   1/201   7/202  
2/271  کارهای دستمزدی سی و پنجم   2/289   2/293  

1/205  شاخص رشته تاسیسات مکانیکی   5/215   9/215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف2شاخصهای پیوست :     یادآوری
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380ان سه ماهه چهارم سال  و با شاخص مبنای پیم1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3
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 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از 8 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  2پیوست 
 

  واحد پایه راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهنبهای فهرست ای  ای قطعی گروهی و رشتهشاخصه
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

1/280  عملیات تخریب اول   2/299   8/303  
4/255  عملیات خاکی با دست دوم   4/272   5/276  
4/323  خاکی با ماشینعملیات  سوم   1/346   6/352  
1/229  حفاری تونل چهارم   5/242   6/245  
6/302  کوبی و سپرکوبی حفاری، شمع پنجم    2/323   1/329  
6/233  عملیات بنایی با سنگ ششم   6/246   6/249  
1/224  اندود و بندکشی هفتم   9/235   3/238  
7/250  بست بندی و چوب قالب هشتم   5/257   9/254  
6/121  کارهای فوالدی با میلگرد نهم   5/123   9/123  
7/163  کارهای فوالدی سنگین دهم   5/168   7/169  
6/172  کارهای فوالدی سبک یازدهم   8/174   4/174  
8/214  بتن درجا دوازدهم   8/224   5/227  
8/252  ساخته بتن پیش سیزدهم   4/267   2/271  
3/317   باالستزیراساس، اساس و چهاردهم   0/336   8/341  
5/339  آسفالت پانزدهم   0/354   1/363  
5/282  عایقکاری  شانزدهم   7/291   0/293  
8/278  گیر و سطوح پروازی  تونلها، پلها، نقاط مه تاسیسات هفدهم   8/298   3/303  
0/134  ساختمانها، عالیم و تجهیزات ایمنی هجدهم   9/136   0/137  
9/165  قهمتفر نوزدهم   0/186   4/186  
3/319  حمل و نقل بیستم   0/326   2/329  
2/271  کارهای دستمزدی ویکم بیست   2/289   2/293  

3/276  آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه   8/292   4/297 

 
 
 

 :باشد  شرح زیر می برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی بهاً صرف2شاخصهای پیوست :     یادآوری
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال های  فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29 از 9 صفحه

  20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  2پیوست 
 

  خطوط انتقال آب واحد پایهبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

1/284  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول   6/303   8/308  
6/284  )داکتیل(های چدنی نشکن  عملیات لوله گذاری با لوله دوم   1/304   3/309  
6/288  ای فوالدی اتصال مکانیکیه عملیات لوله گذاری با لوله سوم   0/308   4/313  
2/288  های فوالدی اتصال جوشی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم   4/307   5/312  
5/290  های بتنی مسلح  عملیات لوله گذاری با لوله پنجم   0/310   4/315  
2/278   (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله ششم   7/297   7/302  
2/281  نصب شیرها هشتم   1/301   2/306  
2/216  های شیر احداث حوضچه نهم   6/226   8/227  
0/268  ها حفاظت لوله دهم   8/282   2/287  
8/278  عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری یازدهم   0/293   6/296  
4/162  کارهای فوالدی  دوازدهم   8/167   0/169  
5/249  بندی  قالبکارهای بتنی و سیزدهم   5/257   0/259  
2/312  حمل و نقل چهاردهم   0/318   3/321  

8/266  شاخص رشته خطوط انتقال آب   8/281   8/285 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381  تا1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381هه چهارم سال  تا سه ما1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از10صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  2پیوست 
 

  واحد پایه شبکه توزیع آببهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

5/278  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول   9/297   9/302  
2/280  )داکتیل(های چدنی نشکن  عملیات لوله گذاری با لوله دوم   6/299   7/304  
2/278   (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله سوم   7/297   7/302  
2/278  اتیلن های پلی ت لوله گذاری با لولهعملیا چهارم   7/297   7/302  
2/279  نصب شیرها پنجم   0/299   1/304  
1/237  های شیر احداث حوضچه ششم   0/249   7/250  
9/272  نصب انشعابها هفتم   6/291   0/296  
9/299  عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم   4/317   7/321  
3/129  کارهای فوالدی  نهم   3/131   7/131  
1/244  بندی کارهای بتنی و قالب دهم   8/251   1/252  
1/312  حمل و نقل یازدهم   8/317   1/321  

2/274  شاخص رشته شبکه توزیع آب   2/290   1/294  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376اخص مبنای سه ماهه چهارم سال های غیرپایه با ش فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از11صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  2پیوست 
 

 ها واحد پایه چاهها و قناتبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

0/299  تجهیز و برچیدن کارگاه اول   2/312   3/316  
6/251  حفاری به روش دستی دوم   5/268   4/272  
2/290  ای روش ضربه حفاری به سوم   5/309   5/314  
5/305  روش دورانی حفاری به چهارم   2/326   2/332  
7/321  تهیه و  نصب لوله پنجم   8/350   1/352  
6/279  آزمایش و عملیات صحرایی ششم   4/296   2/300  
8/259  کارهای متفرقه هفتم   0/271   7/273  
1/280  کارهای دستمزدی هشتم   2/296   8/300  

7/292  شاخص رشته چاهها و قناتها   7/311   7/316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف2شاخصهای پیوست : ادآوری    ی
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از12 صفحه 

 20/10/1384مورخ    182707/101 شماره بخشنامه  2پیوست 
 

  واحد پایه آبیاری و زهکشیبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

0/280  عملیات تخریب اول   6/299   6/304  
6/270  عملیات خاکی با دست دوم   1/290   0/295  
0/315  ت خاکی با ماشینعملیا سوم   5/336   7/342  
3/283  عملیات بنایی با سنگ چهارم   6/301   7/306  
0/224  اندود و بندکشی پنجم    9/235   5/238  
9/234  بندی قالب ششم   8/241   8/239  
1/121  کارهای فوالدی با میلگرد هفتم   0/123   3/123  
3/185  کارهای فوالدی هشتم   5/192   3/192  
2/247  بتن درجا نهم   6/258   6/261  
8/246  ساخته بتن پیش دهم   9/259   2/263  
1/267  ساخته بیضی بتنی پیش لوله نیم کانالهای نیم یازدهم   3/282   4/286  
4/301  های زیرزمینی کننده زهکشها و جمع دوازدهم   2/322   1/328  
6/286  عایقکاری سیزدهم   8/295   1/297  
6/219  ارهای متفرقهک چهاردهم   8/230   0/232  
4/317  حمل و نقل پانزدهم   8/322   5/326  
2/271  کارهای دستمزدی  شانزدهم   2/289   2/293  

4/280  شاخص رشته آبیاری و زهکشی   2/297   6/301 

 
 
 
 
 
 

 :باشد ر می برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیاً صرف2شاخصهای پیوست : یادآوری    
 1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376 با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال های غیرپایه فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از13صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  2پیوست 
 

 آوری و انتقال فاضالب ع واحد پایه شبکه جمبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

5/290  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان فاضالبی اول   8/309   1/315  
2/288  های بتنی فاضالبی عملیات لوله گذاری با لوله دوم   1/306   1/311  
6/283  سی فاضالبی . وی.  های پی با لولهعملیات لوله گذاری  سوم   2/301   1/306  
1/292  اتیلن فاضالبی های پلی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم   8/311   3/317  
7/262  گذاری در نقب عملیات لوله پنجم   3/279   5/283  
2/278   (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله ششم   7/297   7/302  
2/272  روها احداث آدم هفتم   8/282   7/283  
9/302  عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم   5/322   5/327  
5/159  کارهای فوالدی  نهم   8/161   2/162  
5/296  کارهای سپرکوبی با سپر فوالدی دهم   3/315   3/320  
2/273  بندی کارهای بتنی و قالب یازدهم   9/281   0/284  
3/312  حمل و نقل مدوازده   9/317   3/321  

5/273  آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع   0/287   4/290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف2شاخصهای پیوست  :یادآوری    
 1381های سه ماهه سال  ان تا پایان دوره و شاخص مبنای پیم1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 و با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال 1382 و دوره تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال  بهای فهرست  براساس. 2
 1381 تا سه ماهه چهارم سال 1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3
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 3پیوست 
 های قطعی تعدیل آحادبها، شاخص

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  دوره



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29 از 14صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 

 رستهای بهای پایهای و کلی فه شاخصهای قطعی رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح ردیف

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

8/142  شاخص رشته ابنیه 1   0/146   9/144  
4/130  شاخص رشته تاسیسات برقی  2   1/133   7/133  
0/127  شاخص رشته تاسیسات مکانیکی  3   1/133   0/133 
0/144  آهن اه و زیرسازی راهشاخص رشته راه، باند فرودگ 4   8/149   7/151 
7/145  9/138 شاخص رشته راهداری 5   2/147  
3/142  شاخص رشته خطوط انتقال آب 6   6/148   5/150 
9/140  شاخص رشته شبکه توزیع آب 7  2/147   5/148  
4/142  شاخص رشته چاهها و قناتها 8   8/149   8/151 
5/148  شاخص رشته آبیاری و زهکشی 9   8/155   9/157  

4/142  شاخص رشته آبیاری تحت فشار 10   9/150   2/153  
6/146  آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع 11   7/154   1/156 

1/142  شاخص کلی  6/147   4/148  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد ی برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر ماً صرف3شاخصهای پیوست : یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  عدیل آحادبها، دورهشاخصهای قطعی ت  29  از15صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 

  واحد پایه ابنیهبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

8/142  عملیات تخریب اول   7/152   3/155  
6/139  عملیات خاکی با دست دوم   1/148   4/150  
3/161  عملیات خاکی با ماشین سوم   0/171   2/174  
3/143  عملیات بنایی با سنگ چهارم   0/147   6/148  
1/131  قالب بندی چوبی پنجم   3/138   8/138  
2/147  قالب بندی فلزی ششم   3/146   0/143  
1/142  ی فوالدی با میلگردکارها هفتم   9/135   1/127  
9/152  بتن درجا هشتم   1/161   3/166  
8/147  کارهای فوالدی سنگین نهم   8/147   6/143  
2/139  سقف سبک بتنی دهم   7/146   7/149  
3/146  ریزی آجرکاری و شفته یازدهم   0/153   2/154  
4/143  بتن پیش ساخته و بلوک چینی دوازدهم   0/161   4/162  
2/118  کاری رطوبتی عایق سیزدهم   3/117   7/117  
5/117  کاری حرارتی عایق چهاردهم   2/129   2/129  
6/138  کارهای آزبست سیمان پانزدهم   0/154   2/154  
6/149  کارهای فوالدی سبک  شانزدهم   3/147   1/142  
6/134  کارهای آلومینیومی هفدهم   6/143   7/143  
3/136  دود و بندکشیان هجدهم   3/143   3/145  
5/130  کارهای چوبی نوزدهم   7/139   1/140  
6/121  کاشی و سرامیک کاری بیستم   3/125   0/126  

8/146  فرش کف با موزاییک بیست و یکم   3/149   3/150  
8/132  کارهای سنگی با سنگ پالک بیست و دوم   7/135   3/136  

6/123  یکارهای پالستیک و سوم بیست   5/124   6/124   

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست سبراسا. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29 از 16 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 
  ابنیه واحد پایهبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته

 
 1384های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  چهارم ماهه سه

 دوم اول 1383سال 

8/117  برش و نصب شیشه وچهارم بیست   5/122   7/122  
9/124  آمیزی  رنگ وپنجم بیست   3/129   2/130  
3/150  زیراساس و اساس وششم بیست   3/151   2/152  
8/116  آسفالت وهفتم بیست   6/117   9/117  
3/146  حمل و نقل وهشتم بیست   8/147   2/149  
8/139  کارهای دستمزدی ونهم بیست   8/147   9/149  

8/142  شاخص رشته ابنیه   0/146   9/144  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382ی پایه سال براساس فهرستها. 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384 ماهه اول و دوم سال های سه شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از17 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 

  واحد پایه تاسیسات برقیبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

1/121  چراغهای فلورسنت اول   2/125   4/125  
8/131  ای چراغهای رشته دوم   9/134   4/135  
6/132  چراغهای صنعتی سوم   2/137   3/137  
4/117   آزاد چراغهای فضای چهارم   8/119   0/120  
4/125  چراغهای مخصوص پنجم   6/127   7/127  
1/150  ها سیم ششم   2/156   7/156  
7/142  کابلهای فشار ضعیف هفتم   6/145   7/145  
0/135  کابلشوها هشتم   1/143   1/144  
3/129  کابلهای فشار متوسط نهم   3/132   4/132  
1/113  سرکابلها و مفصلها دهم   7/114   1/115  
6/133  کلیدها و پریزها یازدهم   8/137   7/138  
1/132  های فوالدی اوله دوازدهم   1/135   7/135  
6/146  سی. وی. های پی لوله سیزدهم   6/151   6/152  
3/150  وسایل فشار ضعیف تابلویی چهاردهم   7/151   9/151  
1/125  گیری وسایل اندازه پانزدهم   6/129   9/129  
9/122  تابلوهای فشار متوسط  شانزدهم   9/128   9/128  
9/107  مولدهای برق هفدهم   1/108   2/108  
6/110   جریان مستقیم خازنهای صنعتی و منابع تغذیه هجدهم   8/110   9/110  
0/114  ترانسفورماتورهای فشار قوی نوزدهم   1/114   1/125  
3/151  وسایل شبکه بیستم   6/164   8/164  
9/127  کابلهای تلفن ویکم بیست   9/129   4/130  
2/102  وسایل ارتباطی ودوم بیست   4/102   4/102  
0/123  سیستم احضار و دربازکن سوم بیست   9/127   2/128   

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  ص مبنای دورههای غیرپایه با شاخ فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از18 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 

  واحد پایه تاسیسات برقیبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 رحش فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

3/124  سیستم آنتن تلویزیون  وچهارم بیست   9/126   4/127  
0/131  سیستم مادر ساعت وپنجم بیست   1/131   1/131  
0/127  سیستم اعالم و اطفای حریق وششم بیست   3/129   4/129  
3/109  وسایل صوتی وهفتم بیست   7/109   8/109  
8/129  وسایل متفرقه وهشتم بیست   8/130   1/131  
8/139  کارهای دستمزدی ونهم بیست   8/147   9/149  

4/130  شاخص رشته تاسیسات برقی   1/133   7/133  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382 براساس فهرستهای پایه سال .1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  ها، دورهشاخصهای قطعی تعدیل آحادب  29  از19 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 

  واحد پایه تاسیسات مکانیکیبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

 4/140  1/142  0/139  دیهای فوال لوله اول
 7/139  4/139  0/126  های چدنی لوله دوم
 6/123  1/123  7/115  سی. وی. های پی لوله سوم
 1/112  8/111  9/110  اتیلن های پلی لوله چهارم
 3/167  9/166  1/147  های آزبست سیمان لوله پنجم
 2/175  8/169  9/137  های مسی لوله ششم
 1/142  9/141  6/129  شیرها هفتم
 1/107  9/106  0/106  مفصل انبساط هشتم
 0/111  9/110  8/109  گیر لرزه نهم

 1/147  9/146  4/131  صافی یازدهم
 4/141  1/141  9/128  دیگهای حرارتی آب گرم دوازدهم
 8/124  7/124  6/113  دیگهای بخار سیزدهم
 0/109  9/108  6/106  مشعل چهاردهم
 4/109  4/109  3/109  دستگاههای کنترل و اندازه گیری پانزدهم
 1/138  1/126  4/116  )نفتی و گازی(کن  گرم آب  شانزدهم
 4/153  3/153  5/149  رادیاتور هفدهم
 0/117  9/116  0/111  آب سرد کن هجدهم
8/135  2/130  کانال هوا، دریچه هوا نوزدهم   9/135  
 7/135  6/135  4/135  هواکش بیستم
 9/121  8/119  1/112  کویل، یونیت هیتر فن ویکم بیست
 1/126  0/126  2/131  کولر آبی ودوم بیست
 5/151  3/151  4/144  کولر گازی سوم و بیست
  7/122  5/122  1/117  الکترو پمپ وچهارم بیست

 :باشد پیمانهایی به شرح زیر می برای محاسبه تعدیل اً صرف3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از20صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 

  واحد پایه تاسیسات مکانیکیبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

6/109  عایق وپنجم بیست   7/116   1/117  
6/106  دستگاههای مبرد وهفتم بیست   0/107   1/107  
3/156  کننده برجهای خنک وهشتم بیست   4/178   6/178  
5/126  لوازم بهداشتی، شیرآالت بهداشتی ونهم بیست   4/136   7/139  
3/145  وسایل آتش نشانی ام سی   3/151   5/151  

9/110  لوازم آشپزخانه و یکم سی    5/115   6/115  
4/134  گیر سختی سی و دوم   9/144   2/145  
6/132  منابع و مبدلها سی و سوم   2/134   6/134  
2/141  گاهها، دودکش بستها، تکیه سی و چهارم   5/140   1/137  
8/147  8/139 کارهای دستمزدی سی و پنجم   9/149  

0/127  ت مکانیکیشاخص رشته تاسیسا   1/133   0/133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382در سال  با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29 از 21صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 

 بهای واحد پایه راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن  هرستای ف شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

7/141  عملیات تخریب اول   1/150   3/152  
6/138  عملیات خاکی با دست دوم   3/146   3/148  
3/157  عملیات خاکی با ماشین سوم   5/166   5/169  
2/140  حفاری تونل چهارم   1/146   6/147  
6/145  کوبی و سپرکوبی حفاری، شمع پنجم    2/154   0/157  
6/142  عملیات بنایی با سنگ ششم   4/150   4/153  
3/146  اندود و بندکشی هفتم   1/155   0/160  
7/138  بست بندی و چوب قالب هشتم   0/142   6/140  
0/144   با میلگردکارهای فوالدی نهم   0/137   2/128  
1/158  کارهای فوالدی سنگین دهم   7/152   3/145  
6/145  کارهای فوالدی سبک یازدهم   1/146   2/147  
4/153  بتن درجا دوازدهم   5/163   6/170  
1/147  ساخته بتن پیش سیزدهم   9/155   4/160  
2/145  زیراساس، اساس و باالست چهاردهم   7/152   1/155  
0/120  آسفالت پانزدهم   8/122   5/123  
9/118  عایقکاری  شانزدهم   3/122   9/122  
8/138  گیر و سطوح پروازی  تونلها، پلها، نقاط مه تاسیسات هفدهم   7/147   0/150  
1/107  ساختمانها، عالیم و تجهیزات ایمنی هجدهم   3/109   4/109  
2/123  متفرقه نوزدهم   0/138   3/138  
5/149  حمل و نقل بیستم   0/151   5/152  
8/147  8/139 کارهای دستمزدی ویکم بیست   9/149  

0/144  آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه   8/149   7/151 
 

 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382ی پایه سال براساس فهرستها. 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384 ماهه اول و دوم سال های سه شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از22 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره  بخشنامه 3پیوست 
 

 بهای واحد پایه راهداری  ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

1/133  تخریب و برچیدن اول   2/141   5/143  
2/139  عملیات خاکی با دست دوم   3/147   4/149  
4/151  عملیات خاکی با ماشین سوم   5/160   5/163  
0/140  زهکشی،  جمع آوری و دفع آبهای سطحی چهارم   3/147   1/149  
0/147  حفاری، شمعکوبی و سپرکوبی پنجم    0/154   7/156  
1/141  عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی ششم   3/148   4/150  
4/144  اندود و بندکشی هفتم   8/152   1/157  
5/140  قالب بندی هشتم   8/144   7/143  
5/139  کارهای فوالدی با میلگرد نهم   1/135   4/127  
9/145  کارهای فوالدی سنگین دهم   7/144   6/140  
1/149  کارهای فوالدی سبک یازدهم   7/150   6/152  
8/150  یه بتنیاحداث و مرمت ابن دوازدهم   4/160   3/166  
6/145  تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته سیزدهم   0/154   0/158  
3/144  زیراساس و اساس چهاردهم   7/151   2/154  
3/121  های آسفالتی ساخت و مرمت رویه پانزدهم   4/124   4/125  
4/129  عایقکاری، رنگ آمیزی و حفاظت ابنیه فنی  شانزدهم   5/134   7/135  
1/141  تاسیسات و تجهیزات هفدهم   9/148   0/151  
1/104 عالیم و تجهیزات ایمنی هجدهم   9/106   1/107  
9/145  عملیات زمستانی نوزدهم   7/154   5/157  
1/146  حمل و نقل بیستم   8/151   1/154  
7/147  عملیات اضطراری راهداری ویکم بیست   5/156   3/159  

 
 
 
 

 :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  ههای غیرپایه با شاخص مبنای دور فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از23 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره  بخشنامه 3پیوست 
 

 بهای واحد پایه راهداری  ای فهرست شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

 م چهار ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

5/129  فضای سبز ودوم بیست   1/134   8/135  
3/141  پاکسازی سوم و بیست   4/149   8/151  
4/138  عملیات بازرسی و کنترل وچهارم بیست   7/145   5/147  
3/133  متفرقه وپنجم بیست   9/140   9/141  
0/142  کارهای تجمیعی وششم بیست   9/150   2/153  
8/147  8/139 کارهای دستمزدی وهفتم بیست   9/149  

 2/147  7/145  9/138 راهداریشاخص رشته تاسیسات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست  براساس.2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از24صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3وست پی
 

  واحد پایه خطوط انتقال آببهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

9/143  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول   4/152   8/154  
9/143  )داکتیل(های چدنی نشکن  عملیات لوله گذاری با لوله دوم   3/152   7/154  
1/145  های فوالدی اتصال مکانیکی عملیات لوله گذاری با لوله سوم   3/153   7/155  
3/144  های فوالدی اتصال جوشی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم   4/152   9/154  
2/145  ای بتنی مسلح ه عملیات لوله گذاری با لوله پنجم   4/153   0/156  
8/142   (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله ششم   4/151   7/153  
4/143  نصب شیرها هشتم   1/152   5/154  
4/135  های شیر احداث حوضچه نهم   0/142   9/143  
3/140  ها حفاظت لوله دهم   3/147   5/150  
2/141  رمت نوار حفاریعملیات خاکی و م یازدهم   9/146   6/148  
7/142  کارهای فوالدی  دوازدهم   8/139   8/133  
5/150  بندی کارهای بتنی و قالب سیزدهم   3/157   8/161  
3/146  حمل و نقل چهاردهم   8/147   2/149  

3/142  شاخص رشته خطوط انتقال آب   6/148   5/150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3ست شاخصهای پیو :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382 سال های سه ماهه های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از25صفحه 

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 

  واحد پایه شبکه توزیع آببهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

9/142  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول   4/151   7/153  
1/143  )داکتیل(های چدنی نشکن  عملیات لوله گذاری با لوله دوم   6/151   0/154  
8/142   (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله سوم   4/151   7/153  
8/142  اتیلن های پلی ملیات لوله گذاری با لولهع چهارم   4/151   7/153  
0/143  نصب شیرها پنجم   7/151   1/154  
1/141  های شیر احداث حوضچه ششم   0/148   8/150  
9/140  نصب انشعابها هفتم   2/149   3/151  
1/139  عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم   0/146   9/147  
3/142  دی کارهای فوال نهم   5/137   4/128  
8/147  بندی کارهای بتنی و قالب دهم   9/153   1/157  
3/146  حمل و نقل یازدهم   8/147   2/149  

9/140  شاخص رشته شبکه توزیع آب  2/147   5/148  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  ادبها، دورهشاخصهای قطعی تعدیل آح  29  از26 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 

  واحد پایه چاهها و قناتهابهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

3/144  چیدن کارگاهتجهیز و بر اول   5/149   4/151  
5/137  حفاری به روش دستی دوم   2/145   2/147  
9/142  ای روش ضربه حفاری به سوم   2/151   6/153  
5/145  روش دورانی حفاری به چهارم   2/154   0/157  
8/133  تهیه و  نصب لوله پنجم   6/145   1/146  
3/141  آزمایش و عملیات صحرایی ششم   5/148   7/150  
2/148  کارهای متفرقه هفتم   5/155   6/159  
0/140  کارهای دستمزدی هشتم   1/147   3/149  
6/140  های مخزنی چاه نهم   5/146   4/147  

4/142  شاخص رشته چاهها و قناتها   8/149   8/151 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  به شرح زیر می برای محاسبه تعدیل پیمانهاییاً صرف3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  اخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دورهش  29  از27 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 

  واحد پایه آبیاری و زهکشیبهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

7/142  عملیات تخریب اول   5/151   8/153  
9/140  عملیات خاکی با دست دوم   8/149   1/152  
2/151  عملیات خاکی با ماشین سوم   0/160   9/162  
1/142  عملیات بنایی با سنگ چهارم   1/150   5/152  
8/146  اندود و بندکشی پنجم    7/155   7/160  
4/136  بندی قالب ششم   0/140   8/138  
0/143  کارهای فوالدی با میلگرد هفتم   5/137   3/128  
5/148  کارهای فوالدی هشتم   6/147   6/144  
3/152  بتن درجا نهم   1/161   6/166  
8/146  ساخته بتن پیش دهم   0/155   1/159  
1/143  ساخته بیضی بتنی پیش لوله نیم کانالهای نیم یازدهم   2/150   7/152  
5/145  های زیرزمینی کننده کشها و جمعزه دوازدهم   3/154   1/157  
6/118  عایقکاری سیزدهم   0/122   6/122  
1/140  کارهای متفرقه چهاردهم   6/146   4/147  
2/146  حمل و نقل پانزدهم   7/147   0/149  
8/147  8/139 کارهای دستمزدی  شانزدهم   9/149  

5/148  شاخص رشته آبیاری و زهکشی   8/155   9/157  
 

 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از28 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره  بخشنامه 3پیوست 
 

 تحت فشار واحد پایه آبیاری بهای فهرست ای  شاخصهای قطعی گروهی و رشته
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

4/142  های آزبست سیمان عملیات لوله گذاری با لوله اول   0/151   3/153  
4/142  های پلی اتیلن عملیات لوله گذاری با لوله دوم   0/151   3/153  
5/142  سی. وی. یهای پ گذاری با لوله عملیات لوله سوم   1/151   4/153  
9/142  نصب شیرها چهارم   7/151   1/154  
1/139  عملیات خاکی مربوط به لوله گذاری پنجم    0/146   9/147  
4/138  اجرای تاسیسات برقی ششم   5/146   4/148  
3/139  اجرای تاسیسات مکانیکی هفتم   8/146   7/148  
8/145  سیکنصب تجهیزات سیستم بارانی کال هشتم   8/151   4/155  
6/138  های آبده نصب لوله نهم   6/146   5/148  
6/140  نصب دستگاههای آبیاری دهم   5/148   5/150  
8/142  عملیات تخریب یازدهم   1/150   3/152  
6/139  عملیات خاکی با دست دوازدهم   3/146   3/148  
3/161  عملیات خاکی با ماشین سیزدهم   5/166   5/169  

4/142  شاخص رشته آبیاری تحت فشار   9/150   2/153  
 

 
 
 
 
 

 :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382اد پیمانکار در سال  با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنه1381پایه سال    فهرست براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



WEB: http://tec.mporg.ir                    E-mail:    tsb.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 1384های سه ماهه اول و دوم سال  شاخصهای قطعی تعدیل آحادبها، دوره  29  از29 صفحه

 20/10/1384  مورخ  182707/101 شماره بخشنامه  3پیوست 
 

 آوری و انتقال فاضالب  واحد پایه شبکه جمعبهای فهرست ای   و رشتهشاخصهای قطعی گروهی
 

 1384های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  چهارم ماهه سه
 دوم اول 1383سال 

3/143  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان فاضالبی اول   6/151   1/154  
7/143  های بتنی فاضالبی عملیات لوله گذاری با لوله دوم   4/151   9/153  
7/143  سی فاضالبی . وی . های پی عملیات لوله گذاری با لوله سوم   5/151   9/153  
5/143  اتیلن فاضالبی های پلی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم   0/152   6/154  
5/141  گذاری در نقب عملیات لوله پنجم   3/147   0/148  
8/142   (G.R.P) فایبرگالس های عملیات لوله گذاری با لوله ششم   4/151   7/153  
1/145  روها احداث آدم هفتم   7/150   9/152  
8/145  عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم   8/153   1/156  
8/143  کارهای فوالدی  نهم   6/140   4/133  
8/143  کارهای سپرکوبی با سپر فوالدی دهم   8/151   2/154  
4/150  بندی و قالبکارهای بتنی  یازدهم   6/156   9/160  
3/146  حمل و نقل دوازدهم   8/147   2/149  
7/145  لوله رانی. فصل سیزدهم سیزدهم   3/154   1/157  
1/148  رانی های بتنی فاضالبی مخصوص لوله تهیه لوله. فصل چهاردهم چهاردهم   3/170   3/170  
فاضالبی مخصوص های پلی اتیلن  تهیه لوله. فصل پانزدهم پانزدهم

1/207  رانی لوله   1/207   1/207  
6/146  آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع   7/154   1/156 

 
 
 
 
 
 
 

 :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3شاخصهای پیوست  :یادآوری    
  و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    رستفه براساس. 2
  و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3




