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  جمهوری اسالمی ایران               

  ریاست جمهوری                   
  ریزی و نظارت راهبردی  معاونت برنامه

  
  
  
  
  
  
  

    بها، قطعی تعدیل آحادهای شاخص
  1385م سال سوم و چهارهای سه ماهه  دوره

 )3 و 2های  پیوست(

  
  
  

  
  
  
  

  
  معاونت امور فنی

  کاهش خطر پذیری ناشی از زلزلهدفتر امور فنی، تدوین معیارها و 
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  2پیوست 
    بها، قطعی تعدیل آحادهای شاخص

 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره
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 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  1صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100 بخشنامه شماره 2پیوست 
  

  
  ای فهرستهای بهای پایه  قطعی رشتهایه شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح ردیف
   چهارم ماهه سه

  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 
3/246 شاخص رشته ابنیه 1  262/5 266/2  7/267   5/268  
7/249 شاخص رشته تاسیسات برقی  2  304/4 304/6  3/294   5/294  
8/223  شاخص رشته تاسیسات مکانیکی  3  250/4 254/2  3/267   5/269  
3/306  آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی اه 4  322/8 326/2  9/330   9/331  
2/294  شاخص رشته خطوط انتقال آب 5  313/0 315/7  6/318   2/319  
1/301  شاخص رشته شبکه توزیع آب 6  322/5 325/5  3/328   9/328  
0/327  ها ناتها و ق چاهشاخص رشته  7  347/6 350/5  9/351   6/352  
0/311  شاخص رشته آبیاری و زهکشی  8  328/7 331/2  5/333   3/334  
6/298  آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع  9  315/9 320/1  4/327   3/328  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد نهایی به شرح زیر می برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیماصرفاً 2 پیوست های شاخص :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  ستفهر براساس. 3
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 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  2صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  2پیوست 
  

   پایه ابنیهبهای واحد ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص
  

  1385های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

   چهارم ماهه سه
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

1/304  عملیات تخریب اول   4/334   5/340   5/340   5/340  
6/304  عملیات خاکی با دست دوم   2/332   6/337   7/337   8/337  
5/383  عملیات خاکی با ماشین سوم   5/406   4/410   5/410   6/410  
7/350  عملیات بنایی با سنگ چهارم   8/366   3/372   4/372   0/373  
6/217  قالب بندی چوبی پنجم   1/239   1/241   8/242   0/243  
7/273   قالب بندی فلزی ششم   5/290   8/304   0/327   6/334  
1/127   کارهای فوالدی با میلگرد هفتم   5/131   8/132   9/132   3/133  

2/267   بتن درجا شتمه   3/280   4/283   5/283   6/283  
5/173  کارهای فوالدی سنگین نهم   8/180   9/182   1/184   3/184  
9/275   سقف سبک بتنی  دهم   9/290   1/294   7/295   0/296  
0/320   ریزی آجرکاری و شفته  یازدهم   8/331   3/336   8/336   2/337  
5/324   نیبتن پیش ساخته و بلوک چی  دوازدهم   7/357   4/360   4/360   7/360  
6/207   کاری رطوبتی عایق  سیزدهم   1/214   7/215   8/215   9/215  
9/262   کاری حرارتی عایق  چهاردهم   8/275   2/276   5/280   6/280  
9/245   کارهای آزبست سیمان  پانزدهم   6/264   5/265   9/269   0/270  
6/182   کارهای فوالدی سبک   شانزدهم   1/193   0/205   7/214   3/220  
7/268   کارهای آلومینیومی  هفدهم   0/354   3/355   7/356   8/356  
2/276   اندود و بندکشی  هجدهم   2/295   6/300   7/302   2/303  
6/298   کارهای چوبی  نوزدهم   1/330   0/332   9/332   1/333  
8/249   کاشی و سرامیک کاری  بیستم   4/257   1/263   8/266   0/267  

5/328   فرش کف با موزاییک  بیست و یکم   8/363   2/366   0/367   3/367  
9/298   کارهای سنگی با سنگ پالک  بیست و دوم   7/304   1/306   9/307   1/308  

  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می2 پیوست های شاخص :یادآوری 
  1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377یه سال براساس فهرستهای پا. 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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 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  3صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  2پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه ابنیه ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384 سال

6/207   کارهای پالستیکی  و سوم بیست   1/225   2/226   3/226   5/226  
4/277  برش و نصب شیشه وچهارم بیست   2/268   4/269   5/269   6/269  
3/258  آمیزی  رنگ وپنجم بیست   9/272   5/275   6/275   7/275  
8/429    و اساسزیراساس  وششم بیست   0/444   5/451   6/451   7/451  
0/509   آسفالت  وهفتم بیست   2/517   1/520   3/520   5/520  
8/353   حمل و نقل  وهشتم بیست   9/367   6/378   8/378   9/378  
0/300   کارهای دستمزدی  ونهم بیست   3/326   8/333   4/335   0/336  

3/246  شاخص رشته ابنیه   5/262   2/266   7/267   5/268  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می2 پیوست های شاخص :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 1382سلیم پیشنهاد پیمانکار در سال  و دوره ت1381پایه 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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 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  4صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  2 پیوست
  

  بهای واحد پایه تاسیسات برقی ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص
  

  1385های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

   چهارم ماهه سه
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

9/200  چراغهای فلورسنت اول  211/1 211/1  3/213   3/213  
7/217  ای چراغهای رشته دوم  225/2 225/2  4/228   5/228  
8/216  چراغهای صنعتی سوم  250/4 250/4  9/252   0/253  
8/233   آزاد چراغهای فضای چهارم  259/2 259/2  7/261   7/261  
9/204  چراغهای مخصوص پنجم  218/5 218/5  6/220   6/220  
2/340   ها سیم ششم  464/5 464/5  2/430   4/430  
3/317   کابلهای فشار ضعیف هفتم  492/4 492/4  9/425   9/425  
4/332   کابلشوها هشتم  407/1 408/3  0/396   4/396  
8/214  کابلهای فشار متوسط نهم  273/2 273/2  4/246   4/246  
0/154   سرکابلها و مفصلها  دهم  168/6 168/6  8/170   8/170  
9/236   کلیدها و پریزها  یازدهم  285/6 286/2  4/291   7/291  
2/233   های فوالدی لوله  دوازدهم  242/5 255/8  9/259   1/260  
7/276   سی .وی .های پی لوله  سیزدهم  293/2 294/4  9/298   3/299  
2/285   وسایل فشار ضعیف تابلویی  چهاردهم  333/1 333/1  6/336   6/336  
5/235   گیری وسایل اندازه  پانزدهم  270/7 270/7  2/274   4/274  
7/203   تابلوهای فشار متوسط   شانزدهم  228/2 228/2  0/230   0/230  
1/213   مولدهای برق  هفدهم  221/5 221/5  5/223   5/223  
6/175    جریان مستقیم خازنهای صنعتی و منابع تغذیه  هجدهم  183/1 183/1  6/185   6/185  
2/206   ترانسفورماتورهای فشار قوی  نوزدهم  228/4 241/1  1/261   1/261  
7/316   وسایل شبکه  بیستم  524/7 554/0  9/489   4/511  
1/271   کابلهای تلفن  ویکم بیست  277/1 277/1  8/280   0/281  
6/165   وسایل ارتباطی  ودوم بیست  165/6 165/6  2/168   2/168  
0/226   سیستم احضار و دربازکن  سوم بیست  236/6 248/1  1/252   2/252  

  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می2 پیوست های شاخص :دآورییا
  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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 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  5صفحه 

  10/7/1386   خ  مور91496/100بخشنامه شماره  2پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه تاسیسات برقی ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

9/252  سیستم آنتن تلویزیون  وچهارم بیست  265/3 265/3  3/269   5/269  
3/185  ر ساعتسیستم ماد وپنجم بیست  196/9 196/9  6/198   6/198  
5/178  سیستم اعالم و اطفای حریق وششم بیست  190/4 190/4  4/197   4/197  
1/177  وسایل صوتی  وهفتم بیست  181/7 181/7  4/190   4/190  
5/247   وسایل متفرقه وهشتم بیست  249/6 274/5  9/279   1/280  
0/300   کارهای دستمزدی ونهم بیست   3/326   8/333   4/335   0/336  

7/249  شاخص رشته تاسیسات برقی  304/4 304/6  3/294   5/294  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می2 پیوست های شاخص :یادآوری
  1381های سه ماهه سال  ایان دوره و شاخص مبنای پیمان تا پ1381 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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 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  6صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  2پیوست 
  

  بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص
  

  1385های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

   چهارم ماهه سه
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

1/255  های فوالدی لوله اول  272/9 286/5  1/293   1/296  
6/244  های چدنی لوله دوم  336/5 336/5  6/364   9/374  
2/220  سی. وی. های پی لوله سوم  224/5 224/5  4/227   5/227  
5/325  های آزبست سیمان لوله پنجم  358/2 358/2  2/362   3/362  
4/315   مسیهای لوله ششم  423/8 445/9  0/451   0/410  
5/217   شیرها هفتم  222/4 222/4  0/273   0/273  
0/138   مفصل انبساط هشتم  139/1 139/1  0/277   1/277  
2/247   گیر لرزه نهم  250/8 250/8  0/282   1/282  

8/214   صافی  یازدهم  242/9 242/9  1/275   1/275  
0/243  دیگهای حرارتی آب گرم  دوازدهم  266/2 266/2  7/286   8/286  
2/310   دیگهای بخار  سیزدهم  350/3 350/3  5/353   5/353  
3/167   مشعل  چهاردهم  168/7 168/7  3/170   3/171  
5/185   دستگاههای کنترل و اندازه گیری  پانزدهم  185/5 185/5  4/186   5/186  
4/242   )نفتی و گازی(کن  گرم آب   شانزدهم  242/4 242/4  3/260   3/260  
3/290   رادیاتور  هفدهم  341/6 361/7  6/393   7/393  
5/203   آب سرد کن  هجدهم  218/6 262/7  4/267   4/267  
5/232   کانال هوا، دریچه هوا  نوزدهم  245/6 245/9  0/252   3/252  
8/206   هواکش  بیستم  235/1 235/1  3/237   3/237  
7/183   کویل، یونیت هیتر فن  ویکم بیست  204/3 206/2  5/215   1/221  
2/257   کولر آبی  ودوم بیست  257/2 257/2  0/259   8/263  
3/147   کولر گازی سوم و بیست  152/9 152/9  2/158   7/164  
3/164   الکترو پمپ وچهارم بیست  182/5 196/6  2/202   8/208  
2/201   عایق وپنجم بیست  215/5 215/5  7/222   9/222  

  

  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می2 پیوست های شاخص :رییادآو
  1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380و 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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 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  7صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  2پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

2/144   دستگاههای مبرد  وهفتم بیست  167/7 167/7  0/172   3/177  
3/273   کننده برجهای خنک وهشتم بیست  273/3 273/3  0/276   1/276  
8/333   لوازم بهداشتی، شیرآالت بهداشتی ونهم بیست  370/7 387/0  8/399   3/400  
3/206  وسایل آتش نشانی ام سی  215/9 215/9  1/250   2/250  

0/192  لوازم آشپزخانه و یکم سی   212/1 212/1  1/246   1/246  
1/257  گیر سختی سی و دوم  287/6 287/6  0/303   1/303  
9/246  منابع و مبدلها سی و سوم  281/7 289/2  4/296   5/296  
4/206  گاهها، دودکش بستها، تکیه سی و چهارم  216/5 216/9  2/225   5/225  
0/300   کارهای دستمزدی سی و پنجم   3/326   8/333   4/335   0/336  

8/223  شاخص رشته تاسیسات مکانیکی  250/4 254/2  3/267   5/269  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می2 پیوست های شاخص :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 1382سلیم پیشنهاد پیمانکار در سال  و دوره ت1381پایه 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:  

 

 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  8صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  2 پیوست
  

  بهای واحد پایه راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص
  

  1385های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  ماهه سه
  چهارم

  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 
0/312  عملیات تخریب اول  337/3 340/8  9/342   5/343  
3/283  عملیات خاکی با دست دوم  307/0 310/4  6/312   1/313  
3/365  عملیات خاکی با ماشین سوم  385/4 387/2  5/388   2/389  
4/251   حفاری تونل چهارم  269/4 271/9  9/273   5/274  
7/340  کوبی و سپرکوبی حفاری، شمع پنجم   360/6 362/5  8/363   4/364  
2/254  ملیات بنایی با سنگع ششم  272/6 275/2  7/284   6/285  
1/243   اندود و بندکشی هفتم  261/5 264/3  2/266   6/266  
7/256   بست بندی و چوب قالب هشتم  276/1 283/4  9/295   7/299  
5/124   کارهای فوالدی با میلگرد نهم  127/9 128/5  8/129   1/130  
8/172  کارهای فوالدی سنگین  دهم  178/6 179/6  3/184   4/184  
0/174   کارهای فوالدی سبک  یازدهم  178/3 180/7  7/211   8/212  
8/232   بتن درجا  دوازدهم  244/3 245/7  2/247   8/247  
4/278   ساخته بتن پیش  سیزدهم  296/3 298/5  4/301   0/302  
1/353   زیراساس، اساس و باالست  چهاردهم  371/7 373/4  1/374   4/375  
8/373   آسفالت  پانزدهم  392/1 394/2  7/395   6/396  
6/295   عایقکاری   شانزدهم  305/2 306/0  8/308   0/309  
2/311   گیر و سطوح پروازی تونلها، پلها، نقاط مه تاسیسات  هفدهم  328/8 337/4  1/347   7/348  
2/151   ساختمانها، عالیم و تجهیزات ایمنی  هجدهم  152/2 152/2  4/161   4/161  
8/188   متفرقه  نوزدهم  194/8 194/8  6/223   7/223  
7/348   حمل و نقل  بیستم  361/0 373/4  5/373   2/374  
0/300   کارهای دستمزدی  ویکم بیست   3/326  333/8  4/335   0/336  

3/306  آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه  322/8 326/2  9/330   9/331  
 
 

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می2 پیوست های شاخص :رییادآو
  1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380و 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:  

 

 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  9صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100 بخشنامه شماره 2پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه خطوط انتقال آب ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

1/318  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول  341/7 345/2  0/347   6/347  
6/318  )داکتیل(های چدنی نشکن  ری با لولهعملیات لوله گذا دوم  342/0 345/4  2/347   8/347  
3/323  های فوالدی اتصال مکانیکی عملیات لوله گذاری با لوله سوم  345/7 349/1  6/350   3/351  
5/322   های فوالدی اتصال جوشی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم  344/4 347/7  3/349   0/350  
4/325   های بتنی مسلح   لوله گذاری با لولهعملیات پنجم  347/6 350/8  4/352   1/353  
2/311    (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله ششم  335/8 339/3  4/341   0/342  
1/315   نصب شیرها هشتم  339/5 343/0  0/345   6/345  
6/234   های شیر احداث حوضچه نهم  251/4 252/8  2/256   5/256  
4/296   ها حفاظت لوله  دهم  316/7 318/6  5/323   0/324  
1/304   عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری یازدهم  321/6 324/3  4/327   9/327  
7/171   کارهای فوالدی   دوازدهم  179/6 181/3  2/184   6/184  
1/263   بندی کارهای بتنی و قالب  سیزدهم  274/3 276/8  4/280   2/281  

0/340   حمل و نقل  دهمچهار  351/8 360/4  3/361   1/362  
2/294  شاخص رشته خطوط انتقال آب   0/313  315/7  6/318   2/319  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می2 پیوست های شاخص :یادآوری
  1381های سه ماهه سال  نای پیمان تا پایان دوره و شاخص مب1381 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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 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  10صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  2پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه شبکه توزیع آب ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385ه سال های سه ماه دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

2/311  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول  336/5 340/4  2/342   8/342  
2/313  )داکتیل(های چدنی نشکن  عملیات لوله گذاری با لوله دوم  338/1 341/9  7/343   3/344  
2/311    (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله سوم  336/0 339/5  4/341   0/342  
2/311  اتیلن های پلی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم  336/0 339/5  4/341   0/342  
6/312   نصب شیرها پنجم  337/6 341/0  0/343   6/343  
8/254   های شیر احداث حوضچه ششم  272/8 275/2  8/278   3/279  
5/303   نصب انشعابها هفتم  329/4 333/2  3/335   9/335  
5/329   عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم  352/6 355/6  0/358   5/358  
3/132   کارهای فوالدی  نهم  135/7 136/2  8/142   1/143  
9/253   بندی کارهای بتنی و قالب  دهم  267/5 270/7  0/277   7/278  
8/339   حمل و نقل یازدهم  351/8 360/4  1/361   9/361  

1/301  یع آبشاخص رشته شبکه توز  322/5 325/5  3/328   9/328  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می2 پیوست های شاخص :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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 1385 سال و چهارمهای سه ماهه سوم  دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  11صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  2پیوست 
  

  
  ها ها و قنات چاهبهای واحد پایه  ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

0/330   تجهیز و برچیدن کارگاه اول  347/8 353/3  5/354   2/355  
7/278   حفاری به روش دستی دوم  303/6 307/4  5/309   0/310  
3/324  ای روش ضربه حفاری به سوم  346/4 349/4  8/350   4/351  
0/344  روش دورانی حفاری به چهارم  363/9 366/1  1/367   8/367  
7/354  تهیه و  نصب لوله پنجم  359/9 360/0  7/362   9/362  
1/308   آزمایش و عملیات صحرایی ششم  331/3 334/7  8/336   4/337  
1/279   کارهای متفرقه هفتم  295/1 297/8  8/302   2/303  
8/310   کارهای دستمزدی هشتم  333/4 338/2  4/338   0/339  

0/327  ها ها و قنات چاهشاخص رشته   347/6 350/5  9/351   6/352  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می2 پیوست های شاخص :ییادآور
  1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 با شاخص مبنای پیمان سه ماهه چهارم سال  و1382 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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 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  12صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  2پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه آبیاری و زهکشی ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

8/312  عملیات تخریب اول  338/7 342/4  4/344   1/345  
5/302  عملیات خاکی با دست دوم  329/5 333/6  8/335   4/336  
6/354  عملیات خاکی با ماشین سوم  374/9 376/9  0/378   7/378  
8/315  عملیات بنایی با سنگ چهارم  338/6 341/6  2/343   1/344  
4/243   اندود و بندکشی پنجم   261/8 264/6  3/266   8/266  
3/242   بندی قالب ششم  261/5 267/8  0/278   9/280  
9/123   الدی با میلگردکارهای فو هفتم  127/2 127/7  0/129   2/129  
3/192  کارهای فوالدی هشتم  215/6 218/0  4/229   4/236  
5/267   بتن درجا نهم  279/3 281/3  7/284   2/285  
2/269   ساخته بتن پیش  دهم  286/1 288/4  7/293   2/294  
8/294   ساخته بیضی بتنی پیش لوله نیم کانالهای نیم  یازدهم  313/1 315/9  4/317   0/318  
6/339   های زیرزمینی کننده زهکشها و جمع  دوازدهم  360/0 362/0  3/363   0/364  
8/299   عایقکاری  سیزدهم  309/6 310/5  1/313   4/313  
7/234   کارهای متفرقه  چهاردهم  247/0 247/5  4/255   6/255  
6/345   حمل و نقل  پانزدهم  357/8 366/2  2/367   9/367  
0/300   کارهای دستمزدی   شانزدهم   3/326   8/333   4/335   0/336  

0/311  شاخص رشته آبیاری و زهکشی  328/7 331/2  5/333   3/334  
 
 
 
 
 
 

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می2 پیوست های شاخص :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 چهارم سال  تا سه ماهه1376های غیرپایه با شاخص مبنای سه ماهه چهارم سال  فهرست براساس. 3



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

 

 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  13صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  2پیوست 
  

  
  آوری و انتقال فاضالب بهای واحد پایه شبکه جمع ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل  شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

1/325  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان فاضالبی اول  347/6 350/7  2/352   8/352  
9/321  های بتنی فاضالبی عملیات لوله گذاری با لوله دوم  342/9 346/3  6/347   2/348  
سی  . وی.  پیهای  عملیات لوله گذاری با لوله سوم

4/315   فاضالبی  335/0 337/4  8/338   4/339  
4/327   اتیلن فاضالبی های پلی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم  349/7 352/5  9/353   6/354  
7/291   گذاری در نقب عملیات لوله پنجم  313/2 316/4  2/318   7/318  
های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله ششم

(G.R.P)    2/311  336/0 339/4  4/341   0/342  
4/287   روها احداث آدم هفتم  305/0 310/0  4/317   0/320  
8/336   عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم  359/6 364/1  1/366   7/366  
1/163   کارهای فوالدی  نهم  166/6 166/9  6/197   9/197  
7/332   کارهای سپرکوبی با سپر فوالدی دهم  355/5 362/5  1/364   9/365  
7/289   بندی کارهای بتنی و قالب یازدهم  300/5 302/6  8/304   2/305  
0/340   حمل و نقل دوازدهم  352/2 360/5  4/361   2/362  

6/298  آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع  315/9 320/1  4/327   3/328  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :باشد اً برای محاسبه تعدیل آحادبهای پیمانهایی به شرح زیر می صرف2 پیوست های شاخص :یادآوری  
  1381های سه ماهه سال   و شاخص مبنای پیمان تا پایان دوره1381 تا 1377براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1380 ماهه چهارم سال  و با شاخص مبنای پیمان سه1382 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 
    بها، قطعی تعدیل آحادهای شاخص

  1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره
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 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم رهدو قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  14صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  
  ای فهرستهای بهای پایه  قطعی رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح ردیف
   چهارم ماهه سه

  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 
9/145  شاخص رشته ابنیه 1  158/4 166/0  4/172   8/174  
6/147  شاخص رشته تاسیسات برقی  2  179/5 180/1  8/173   0/174  
7/137  شاخص رشته تاسیسات مکانیکی  3  153/7 157/4  3/166   7/167  
7/155   آهن راه شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی 4  165/2 168/3  3/171   3/172  
9/150   شاخص رشته راهداری 5  163/0 166/1  2/168   1/169  
7/154   شاخص رشته خطوط انتقال آب 6  165/7 168/5  9/170   5/171  
8/151   شاخص رشته شبکه توزیع آب 7  163/8 167/6  9/169   5/170  
2/156   ها ها و قنات چاهشاخص رشته   8  166/4 168/5  2/170   7/170  
5/162   شاخص رشته آبیاری و زهکشی  9  172/7 176/2  3/178   0/179  

6/159   شاخص رشته سد سازی  10  169/0 172/4  9/174   9/175  
4/157  شاخص رشته آبیاری تحت فشار  11  170/3 172/2  3/173   6/173  
7/160   آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع  12  169/9 172/9  0/178   5/178  
2/148   رشته انتقال و توزیع آب روستایی  13  163/9 164/4  6/171   8/171  
2/156   آبخیزداری و منابع طبیعیشاخص رشته   14  168/2 170/1  9/175   7/176  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میصرفاً 3 پیوست های شاخص: یادآوری    
   و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382اخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال  با ش1381پایه 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:  

 

 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  15صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  بهای واحد پایه ابنیه ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  
  

  1385های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

   چهارم ماهه سه
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

4/159  عملیات تخریب اول  173/7 175/3  1/178   5/178  
4/154  عملیات خاکی با دست دوم  166/9 168/1  6/170   9/170  
7/180  عملیات خاکی با ماشین سوم  189/9 190/0  3/192   5/192  
2/152  عملیات بنایی با سنگ چهارم  157/5 158/3  5/161   6/161  
2/140  قالب بندی چوبی پنجم  152/6 152/6  5/156   6/156  
2/137   قالب بندی فلزی ششم  144/3 150/1  7/163   7/167  
0/127   با میلگردکارهای فوالدی  هفتم  151/7 180/1  8/195   2/199  
4/168   بتن درجا هشتم  172/6 172/6  2/175   3/175  
2/141  کارهای فوالدی سنگین نهم  158/5 173/0  0/180   4/188  
7/151   سقف سبک بتنی  دهم  157/2 157/3  8/160   0/161  
7/156   ریزی آجرکاری و شفته  یازدهم  160/8 161/5  8/164   9/164  
1/165   بتن پیش ساخته و بلوک چینی  دوازدهم  179/7 179/7  6/182   7/182  
6/118   کاری رطوبتی عایق  سیزدهم  121/2 121/2  0/123   1/123  
5/129   کاری حرارتی عایق  چهاردهم  134/7 134/7  2/138   2/138  
8/154   کارهای آزبست سیمان  پانزدهم  165/0 165/0  9/169   0/170  

5/136   کارهای فوالدی سبک   دهمشانز  146/9 160/8  6/177   3/184  
4/146   کارهای آلومینیومی  هفدهم  191/1 191/1  7/194   7/194  
7/147   اندود و بندکشی  هجدهم  155/8 157/1  9/160   1/161  
6/136   کارهای چوبی  نوزدهم  149/6 149/6  5/152   6/152  
9/126   کاشی و سرامیک کاری  بیستم  129/5 131/1  3/135   4/135  

7/151   فرش کف با موزاییک  بیست و یکم  165/8 165/8  9/168   9/168  
0/137   کارهای سنگی با سنگ پالک  بیست و دوم  138/3 138/3  1/141   1/141  

  و سوم بیست
1/133   کارهای پالستیکی    143/1 143/1  1/145   2/145  

  :باشد فاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می صر3 پیوست های شاخص: 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:  

 

  1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  16صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه ابنیه ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385 ماهه سال های سه دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

7/123  برش و نصب شیشه وچهارم بیست  119/6 120/1  6/119   6/119  
6/134  آمیزی  رنگ وپنجم بیست  140/9 141/1  5/143   6/143  
2/157   زیراساس و اساس  وششم بیست  160/9 162/2  6/164   6/164  
9/118   آسفالت  وهفتم بیست  119/2 119/2  7/120   8/120  
0/158   حمل و نقل  وهشتم بیست  162/8 166/1  1/168   3/168  
3/153   کارهای دستمزدی  ونهم بیست  166/8 170/5  4/171   7/171  

9/145  شاخص رشته ابنیه  158/4 166/0  4/172   8/174  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: 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 آن1382ماهه سال های سه  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3



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

 

 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  17صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  بهای واحد پایه تاسیسات برقی ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص
  

  1385های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

   چهارم ماهه سه
  چهارم سوم  دوم  اول 1384 سال

9/126  چراغهای فلورسنت اول  133/0 133/0  7/134   8/134  
0/139  ای چراغهای رشته دوم  143/4 143/6  8/145   9/145  
8/137  چراغهای صنعتی سوم  158/7 158/7  7/160   8/160  
1/129   آزاد چراغهای فضای چهارم  142/8 142/8  5/144   5/144  
2/131  چراغهای مخصوص پنجم  139/5 139/5  3/141   3/141  
1/186   ها سیم ششم  253/4 253/4  3/235   4/235  
4/180   کابلهای فشار ضعیف هفتم  279/1 279/1  1/242   1/242  
3/161   کابلشوها هشتم  197/0 198/2  1/192   4/192  
3/151  کابلهای فشار متوسط نهم  191/9 191/9  5/173   5/173  
7/115   سرکابلها و مفصلها  دهم  126/3 126/3  3/128   3/128  
2/146   کلیدها و پریزها  یازدهم  175/8 176/7  9/179   1/180  
1/137   های فوالدی لوله  دوازدهم  142/2 150/6  8/152   0/153  
6/160   سی. وی. های پی لوله  سیزدهم  169/7 170/9  5/173   7/173  

5/170   وسایل فشار ضعیف تابلویی  اردهمچه  198/6 198/6  2/201   2/201  
1/137   گیری وسایل اندازه  پانزدهم  157/1 157/2  7/159   8/159  
0/129   تابلوهای فشار متوسط   شانزدهم  144/2 144/2  7/145   7/145  
3/108   مولدهای برق  هفدهم  112/3 112/3  6/113   6/113  
2/111    جریان مستقیم تی و منابع تغذیهخازنهای صنع  هجدهم  115/7 115/7  5/117   6/117  
3/165   ترانسفورماتورهای فشار قوی  نوزدهم  182/6 193/4  3/209   4/209  
6/224   وسایل شبکه  بیستم  371/1 393/0  4/347   7/362  
8/145   کابلهای تلفن  ویکم بیست  148/6 148/7  0/151   1/151  
6/102   ارتباطیوسایل   ودوم بیست  102/6 102/6  2/104   2/104  
1/129   سیستم احضار و دربازکن  سوم بیست  134/9 141/8  0/144   1/144  

  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: 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:  

 

  1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  18صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100اره بخشنامه شم 3پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه تاسیسات برقی ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

4/128  سیستم آنتن تلویزیون  وچهارم بیست  134/3 134/6  7/136   8/136  
4/152  سیستم مادر ساعت وپنجم ستبی  161/5 161/5  3/163   3/163  

4/140  سیستم اعالم و اطفای حریق وششم بیست  149/3 149/3  8/151   9/151  
9/109  وسایل صوتی  وهفتم بیست  112/4 112/4  1/118   1/118  
7/131   وسایل متفرقه وهشتم بیست  132/5 146/1  9/148   0/149  
3/153   ای دستمزدیکاره ونهم بیست  166/8 170/5  4/171   7/171  

6/147  شاخص رشته تاسیسات برقی  179/5 180/1  8/173   0/174  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: 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:  

 

 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  19صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100نامه شماره بخش 3پیوست 
  

  بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص
  

  1385های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

   چهارم ماهه سه
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

9/141  های فوالدی لوله اول  151/8 159/5  0/163   7/164  
5/139  های چدنی لهلو دوم  191/9 191/9  0/208   8/213  
6/124  سی. وی. های پی لوله سوم  127/0 127/0  7/128   8/128  
0/125   اتیلن های پلی لوله  چهارم  125/9 125/9  7/127   7/127  
3/168  های آزبست سیمان لوله پنجم  185/2 185/2  3/187   3/187  
5/187  های مسی لوله ششم  252/0 265/3  1/268   8/243  
8/149   شیرها هفتم  153/2 153/2  8/187   8/187  
6/107   مفصل انبساط هشتم  108/5 108/5  7/215   7/215  
7/111   گیر لرزه نهم  113/3 113/3  8/126   8/126  

3/151   صافی  یازدهم  171/1 171/1  2/193   2/193  
7/144  دیگهای حرارتی آب گرم  دوازدهم  158/5 158/5  8/170   8/170  
7/162   دیگهای بخار  سیزدهم  183/7 183/7  4/185   4/185  
3/109   مشعل  چهاردهم  110/2 110/2  3/111   9/111  
5/109   دستگاههای کنترل و اندازه گیری  پانزدهم  109/5 109/5  0/110   1/110  
9/147   )نفتی و گازی(کن  گرم آب   شانزدهم  147/9 147/9  8/158   9/158  

7/153   رادیاتور  همهفد  180/8 191/6  4/208   4/208  
1/117   آب سرد کن  هجدهم  125/7 151/2  8/153   8/153  
2/138   کانال هوا، دریچه هوا  نوزدهم  144/2 153/1  5/165   9/166  
8/135   هواکش  بیستم  154/4 154/4  8/155   8/155  
9/122   کویل، یونیت هیتر فن  ویکم بیست  136/7 138/0  2/144   0/148  
7/133   کولر آبی  ودوم بیست  133/7 133/7  6/134   1/137  
3/152   کولر گازی سوم و بیست  158/1 158/1  6/163   3/170  
1/123   الکترو پمپ وچهارم بیست  136/7 147/4  4/151   9/154  

  
  

  :باشد ی صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م3 پیوست های شاخص: 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:  

 

  1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دورهدیل آحادبها،  قطعی تعهای شاخص 32از  20صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  رمچها سوم  دوم  اول 1384سال 

4/117   عایق وپنجم بیست  125/7 125/7  9/129   1/130  
2/107   دستگاههای مبرد  وهفتم بیست  124/7 124/7  8/127   8/131  
0/179   کننده برجهای خنک وهشتم بیست  179/1 179/1  8/180   8/180  
1/165   لوازم بهداشتی، شیرآالت بهداشتی ونهم بیست  183/4 191/5  8/197   2/198  
6/159  وسایل آتش نشانی ام سی  167/1 167/1  5/193   5/193  

1/116  لوازم آشپزخانه و یکم سی   128/1 128/1  6/148   6/148  
8/145   گیر سختی سی و دوم  163/1 163/1  8/171   9/171  
6/150  منابع و مبدلها سی و سوم  171/8 176/6  8/180   9/180  
7/137  گاهها، دودکش بستها، تکیه سی و چهارم  150/2 159/4  0/172   7/171  
3/153   کارهای دستمزدی سی و پنجم  166/8 170/5  4/171   7/171  

7/137  شاخص رشته تاسیسات مکانیکی  153/7 157/4  3/166   7/167  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: یادآوری    
   و پس از آن 1382اس فهرستهای پایه سال براس. 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:  

 

 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم رهدو قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  21صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  بهای واحد پایه راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص
  

  1385های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  ماهه سه
  چهارم

  چهارم مسو  دوم  اول 1384سال 
5/156  عملیات تخریب اول  169/3 171/0  0/172   3/172  
7/152  عملیات خاکی با دست دوم  166/7 168/3  6/170   7/171  
8/175  عملیات خاکی با ماشین سوم  186/0 186/8  0/188   4/188  
7/153  حفاری تونل چهارم  167/7 168/8  8/172   8/176  
6/162  بیکوبی و سپرکو حفاری، شمع پنجم   172/2 173/1  8/173   9/173  
1/156  عملیات بنایی با سنگ ششم  166/4 167/5  3/174   3/175  
2/162   اندود و بندکشی هفتم  171/1 172/2  6/173   8/173  
7/141   بست بندی و چوب قالب هشتم  152/9 157/3  1/164   4/166  
7/127   کارهای فوالدی با میلگرد نهم  153/7 185/1  3/196   3/201  
1/141  کارهای فوالدی سنگین  دهم  158/8 167/1  5/172   1/179  
7/150   کارهای فوالدی سبک  یازدهم  176/3 182/8  1/216   0/224  
5/173   بتن درجا  دوازدهم  178/4 178/7  4/180   5/180  
0/164   ساخته بتن پیش  سیزدهم  172/5 173/4  2/175   4/175  
2/160   اس و باالستزیراساس، اس  چهاردهم  168/8 169/5  0/171   1/171  
9/126   آسفالت  پانزدهم  129/9 130/0  8/130   9/130  
0/124   عایقکاری   شانزدهم  128/1 128/4  5/129   6/129  
9/153   گیر و سطوح پروازی  تونلها، پلها، نقاط مه تاسیسات  هفدهم  166/2 169/4  2/172   8/172  
6/120   یم و تجهیزات ایمنیساختمانها، عال  هجدهم  121/5 121/5  1/122   1/122  
0/140   متفرقه  نوزدهم  144/5 144/5  8/165   9/165  
5/161   حمل و نقل  بیستم  167/3 173/1  2/173   3/173  
3/153   کارهای دستمزدی  ویکم بیست  166/8 170/5  4/171   7/171  

7/155  آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه  165/2 168/3  3/171   3/172  
 
 

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: 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:  

 

  

 1385های سه ماهه سوم و چهارم سال   قطعی تعدیل آحادبها، دورههای شاخص 32از  22صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  داریهای واحد پایه راهب ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص
  

  1385های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  ماهه سه
  چهارم

  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 
8/147   تخریب و برچیدن اول  158/9 160/6  4/161  6/161 
5/153   عملیات خاکی با دست دوم  167/3 169/4  0/171   6/171  
4/169   عملیات خاکی با ماشین سوم  178/8 179/9  4/180   6/180  
8/153   زهکشی،  جمع آوری و دفع آبهای سطحی چهارم  165/2 166/4  9/169   7/171  
2/159   حفاری، شمعکوبی و سپرکوبی پنجم   167/3 169/3  8/172   8/173  
7/152   عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی ششم  162/6 164/0  3/176   5/177  
5/159   اندود و بندکشی هفتم  169/2 170/7  0/172   2/172  
3/144   قالب بندی هشتم  155/6 159/0  4/165   4/167  
2/127   کارهای فوالدی با میلگرد نهم  148/1 174/8  5/189   3/194  
5/139   کارهای فوالدی سنگین  دهم  154/2 167/7  8/173   3/181  
2/156   کارهای فوالدی سبک  یازدهم  190/1 198/3  0/216   4/226  
7/169   احداث و مرمت ابنیه بتنی  دوازدهم  176/1 176/8  3/178   4/178  
4/161   تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته  سیزدهم  169/6 170/8  8/172   0/173  
2/159   زیراساس و اساس  چهاردهم  167/4 168/3  5/169   7/169  
1/131   های آسفالتی ساخت و مرمت رویه  پانزدهم  134/5 134/8  7/135   9/135  
6/141   عایقکاری، رنگ آمیزی و حفاظت ابنیه فنی   شانزدهم  147/6 148/4  6/150   8/150  
4/155   تاسیسات و تجهیزات  هفدهم  166/1 167/5  3/168   5/168  
6/119   عالیم و تجهیزات ایمنی  هجدهم  120/9 120/9  7/121   7/121  
3/163   عملیات زمستانی  نوزدهم  172/4 173/5  0/174   2/174  
0/161   حمل و نقل  بیستم  168/9 172/6  8/172   9/172  
8/164   عملیات اضطراری راهداری  ویکم بیست  174/6 175/9  5/176   7/176  

 
 
 

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: یادآوری      
  س از آن  و پ1382براساس 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:  

 

 1385ال های سه ماهه سوم و چهارم س  قطعی تعدیل آحادبها، دورههای شاخص  32از  23صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 

  
  داریبهای واحد پایه راه ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

8/137   فضای سبز  ودوم بیست  145/0 146/6  8/146   9/146  
2/156   پاکسازی  سوم و بیست  167/4 169/1  9/169   1/170  
4/151   عملیات بازرسی و کنترل  وچهارم بیست  163/1 164/9  8/165   0/166  
0/144   متفرقه  وپنجم بیست  156/5 158/1  3/159   5/159  
5/157   کارهای تجمیعی  وششم بیست  170/7 172/9  9/173   2/174  
3/153   تمزدیکارهای دس  وهفتم بیست  166/8 170/5  4/171   7/171  

9/150   شاخص رشته راهداری  163/0 166/1  2/168   1/169  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: 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:  

 

  1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  24صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100نامه شماره بخش 3پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه خطوط انتقال آب ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

5/159  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول  171/6 173/3  2/174   5/174  
4/159  )داکتیل(های چدنی نشکن  عملیات لوله گذاری با لوله دوم  171/3 173/0  9/173   2/174  
7/160  های فوالدی اتصال مکانیکی عملیات لوله گذاری با لوله سوم  172/1 173/8  6/174   9/174  
9/159   های فوالدی اتصال جوشی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم  171/0 172/6  4/173   7/173  
9/160   های بتنی مسلح  عملیات لوله گذاری با لوله پنجم  172/1 173/7  6/174   8/174  
1/158    (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله ششم  170/9 172/7  7/173   0/174  
1/159   نصب شیرها هشتم  171/7 173/4  5/174   8/174  
7/147   های شیر احداث حوضچه نهم  157/1 157/8  8/159   0/160  
0/155   ها حفاظت لوله  دهم  165/0 165/8  3/168   4/168  
8/152   عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری یازدهم  162/6 163/8  4/166   2/167  
9/134   کارهای فوالدی   دوازدهم  156/8 180/5  3/190   3/194  
7/163   بندی کارهای بتنی و قالب  سیزدهم  168/7 169/6  6/171   9/171  
0/158   حمل و نقل  چهاردهم  163/6 167/6  1/168   3/168  

7/154  شاخص رشته خطوط انتقال آب  165/7 168/5  9/170   5/171  
  

  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: 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:  

 

  1385 سال هارمهای سه ماهه سوم و چ دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص  32از  25صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه شبکه توزیع آب ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

0/158  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان اول  170/9 173/0  0/174   3/174  
4/158  )داکتیل(های چدنی نشکن  عملیات لوله گذاری با لوله دوم  171/0 173/0  0/174   3/174  
1/158    (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله سوم  170/8 172/7  7/173   0/174  
1/158  اتیلن های پلی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم  170/8 172/7  7/173   0/174  
5/158   نصب شیرها پنجم  171/2 173/1  2/174   5/174  
9/152   های شیر احداث حوضچه ششم  162/0 163/2  2/165   4/165  
2/155   نصب انشعابها هفتم  168/5 170/6  7/171   0/172  
5/151   عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم  161/8 163/2  4/164   6/164  
5/128   کارهای فوالدی  نهم  154/5 183/4  5/198   1/203  
9/157   بندی کارهای بتنی و قالب  دهم  164/4 165/9  2/169   1/170  
0/158   حمل و نقل یازدهم  163/5 167/6  1/168   3/168  

8/151  شاخص رشته شبکه توزیع آب  163/8 167/6  9/169   5/170  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: 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 آن1382سه ماهه سال های  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3

  



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

 

 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  26صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  
  ها ها و قنات چاهبهای واحد پایه  ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

0/158   تجهیز و برچیدن کارگاه اول  166/5 169/1  9/169   1/170  
0/151   حفاری به روش دستی دوم  165/4 167/4  8/169   4/170  
4/158  ای روش ضربه حفاری به سوم  169/2 170/6  5/171   7/171  
6/162  ش دورانیرو حفاری به چهارم  171/9 173/0  7/173   8/173  
2/147  تهیه و  نصب لوله پنجم  149/3 149/3  5/150   6/150  
6/154   آزمایش و عملیات صحرایی ششم  166/1 168/0  2/169   5/169  
1/162   کارهای متفرقه هفتم  169/2 170/3  0/173   1/173  
3/154   کارهای دستمزدی هشتم  165/5 167/2  1/168   3/168  
4/150   های مخزنی چاه نهم  160/6 164/9  9/167   9/168  

2/156  ها ها و قنات چاهشاخص رشته   166/4 168/5  2/170   7/170  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: 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:  

 

 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  27صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه آبیاری و زهکشی ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

1/158  عملیات تخریب اول  171/0 173/2  1/174   4/174  
2/156  عملیات خاکی با دست دوم  170/1 172/4  5/173   8/173  
7/168   عملیات خاکی با ماشین سوم  178/3 179/4  1/180   4/180  
2/157  عملیات بنایی با سنگ چهارم  168/5 170/1  7/171   1/172  
0/163   اندود و بندکشی پنجم   171/6 173/0  3/174   5/174  
2/140   یبند قالب ششم  151/2 155/0  8/160   6/162  
6/128   کارهای فوالدی با میلگرد هفتم  155/4 186/7  5/199   6/204  
2/145  کارهای فوالدی هشتم  168/4 177/7  4/194   3/204  
2/169   بتن درجا نهم  174/3 175/2  3/177   5/177  
0/162   ساخته بتن پیش  دهم  170/2 171/2  2/174   4/174  
9/156   ساخته بیضی بتنی پیش لوله نیم کانالهای نیم  میازده  166/2 168/2  8/169   1/170  

6/162   های زیرزمینی کننده زهکشها و جمع  دوازدهم  172/2 173/4  0/174   2/174  
7/123   عایقکاری  سیزدهم  127/7 128/2  2/129   3/129  
1/149   کارهای متفرقه  چهاردهم  155/4 155/8  1/162   2/162  
9/157   حمل و نقل  پانزدهم  163/4 167/4  0/168   1/168  
3/153   کارهای دستمزدی   شانزدهم  166/8 170/5  4/171   7/171  

5/162  شاخص رشته آبیاری و زهکشی  172/7 176/2  3/178   0/179  
 
 
 
 
 
 
 
 

  :باشد ی صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر م3 پیوست های شاخص: 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:  

 

  

 1385های سه ماهه سوم و چهارم سال  تعدیل آحادبها، دوره قطعی های شاخص 32از  28صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  
  سد سازیبهای واحد پایه رشته  ای فهرست های قطعی گروهی و رشته شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  مچهار سوم  دوم  اول 1384سال 

0/171  ملیات خاکی و تخریبع اول  182/1 183/1  9/184   0/186  
7/153  عملیات حفاری در فضای بسته دوم  167/4 167/7  6/173   6/177  
3/151   عملیات پایدار سازی و نگهداری سطوح سوم  160/0 161/4  3/162   6/162  
2/166   ار آب بنددیو یق، تزر ، چالزنی چهارم  176/6 177/8  7/178   9/178  
5/147   الدیوف رهایکا پنجم  171/1 204/6  7/217   7/223  
4/139   قالب بندی ششم  146/8 148/0  3/153   4/153  
4/163  کارهای بتنی هفتم  168/3 168/6  8/169   9/169  
8/156   عملیات بنایی با سنگ هشتم  165/9 166/7  7/186   5/188  
3/141   کارهای متفرقه نهم  148/0 151/4  5/152   8/152  
5/161   حمل دهم  167/2 171/3  9/171   0/172  

6/159  شاخص رشته سد سازی  169/0 172/4  9/174   9/175  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: 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:  

 

  

 1385های سه ماهه سوم و چهارم سال  های قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 32 از 29صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3وست پی
  

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

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

5/157  های آزبست سیمان عملیات لوله گذاری با لوله اول  170/4 172/3  4/173   7/173  
5/157   های پلی اتیلن عملیات لوله گذاری با لوله دوم  170/5 172/3  4/173   8/173  
7/157   سی. وی. های پی گذاری با لوله عملیات لوله سوم  170/6 172/5  6/173   9/173  
5/158   نصب شیرها چهارم  171/3 173/1  2/174   5/174  
5/151   ربوط به لوله گذاریعملیات خاکی م پنجم   161/8 163/2  4/164   6/164  
8/151   اجرای تاسیسات برقی ششم  165/4 167/5  7/168   0/169  
5/152   اجرای تاسیسات مکانیکی هفتم  164/8 166/6  8/167   1/168  
0/158   نصب تجهیزات سیستم بارانی کالسیک هشتم  165/5 166/7  1/168   2/168  
8/151   ای آبدهه نصب لوله نهم  166/2 168/4  7/169   0/170  
4/154   نصب دستگاههای آبیاری  دهم  166/9 168/7  8/169   1/170  
5/156  عملیات تخریب  یازدهم  169/2 171/0  0/172   3/172  
7/152   عملیات خاکی با دست  دوازدهم  166/6 168/3  6/170   7/171  
8/175  عملیات خاکی با ماشین  سیزدهم  185/9 186/9  0/188   4/188  

4/157  شاخص رشته آبیاری تحت فشار  170/3 172/2  3/173   6/173  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3های پیوست  شاخص: یادآوری    
   و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382ا شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال  ب1381پایه 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:  

 

  

 1385 سال های سه ماهه سوم و چهارم دوره قطعی تعدیل آحادبها، های شاخص 32از  30صفحه 

  10/7/1386    مورخ 91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  
  آوری و انتقال فاضالب بهای واحد پایه شبکه جمع ای فهرست  قطعی گروهی و رشتههای شاخص

  
  1385های سه ماهه سال  دوره

 شرح فصل شماره
  ماهه سه

  چهارم
  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 

1/159  عملیات لوله گذاری آزبست سیمان فاضالبی اول  170/2 171/6  5/172   7/172  
2/159  های بتنی فاضالبی عملیات لوله گذاری با لوله دوم  169/6 171/2  0/172   2/172  
6/158   سی فاضالبی . وی . های پی عملیات لوله گذاری با لوله سوم  168/5 169/6  5/170   7/170  
6/159   اتیلن فاضالبی های پلی عملیات لوله گذاری با لوله چهارم  170/5 171/8  7/172   9/172  
4/151   گذاری در نقب عملیات لوله پنجم  162/1 167/4  1/172   3/173  
1/158    (G.R.P)های فایبرگالس  عملیات لوله گذاری با لوله ششم  170/9 172/6  7/173   0/174  
6/154  روها احداث آدم هفتم  162/8 165/1  9/168   2/170  
6/160   عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری هشتم  171/5 173/5  6/174   9/174  
8/133   کارهای فوالدی  نهم  155/5 177/7  7/201   3/205  
1/160   کارهای سپرکوبی با سپر فوالدی دهم  171/1 174/4  3/175   1/176  
3/163   بندی کارهای بتنی و قالب یازدهم  167/9 168/5  9/169   0/170  
0/158   حمل و نقل دوازدهم  163/6 167/5  1/168   3/168  
8/162   لوله رانی سیزدهم  172/1 173/0  8/173   0/174  
3/170   رانی های بتنی فاضالبی مخصوص لوله تهیه لوله  چهاردهم  170/3 170/3  3/187   3/187  
5/248   رانی های پلی اتیلن فاضالبی مخصوص لوله تهیه لوله  پانزدهم  253/4 253/4  5/254   5/254  

7/160  آوری و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع  169/9 172/9  0/178   5/178  
  

  
  
  
  

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3 پیوست های شاخص: یادآوری      
   و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 پیشنهاد پیمانکار در سال  با شاخص مبنای دوره سه ماهه تسلیم1381پایه 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:  

 

  

 1385های سه ماهه سوم و چهارم سال   قطعی تعدیل آحادبها، دورههای شاخص 32از  31صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  
  بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی ای فهرست طعی گروهی و رشته قهای شاخص

  1385های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  ماهه سه
  چهارم

  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 
9/187  های آزبست سیمان لوله اول  208/4 208/4  8/209   8/209  
0/176   )داکتیل(های چدنی نشکن  لوله دوم  217/3 217/3  0/219   0/219  
0/128   های پلی اتیلن لوله سوم  131/6 131/6  2/144   2/144  
5/144   شیرها چهارم  161/6 161/6  1/183   2/183  
9/152   های شیر احداث حوضچه پنجم  162/0 163/3  3/165   5/165  
7/139    انشعاب ششم  160/4 160/4  8/175   8/175  
2/119   برقیکارهای تاسیسات  هفتم  155/0 155/0  8/155   8/155  
8/144   های فوالدی گالوانیزه سنگین لوله هشتم  150/7 169/4  8/174   6/177  
6/115   الکتروپمپ نهم  152/0 152/0  7/152   7/152  
5/130   اتورنکلری دهم  140/8 140/8  6/141   6/141  
2/155   عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری یازدهم  167/2 168/9  9/169   1/170  
9/131   کارهای فوالدی دوازدهم  151/3 177/7  2/198   9/202  
1/162   بندی کارهای بتنی و قالب سیزدهم  167/7 169/0  4/171   0/172  
0/158   حمل و نقل  چهاردهم  163/5 167/6  1/168   3/168  
3/153   کارهای دستمزدی  پانزدهم  166/8 170/5  4/171   7/171  

2/148  انتقال و توزیع آب روستاییرشته شاخص   163/9 164/4  6/171   8/171  
  

  
  
  
  

  
  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3های پیوست  شاخص: یادآوری      

   و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382 ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال  با شاخص مبنای دوره سه1381پایه 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:  

 

  

 1385های سه ماهه سوم و چهارم سال  های قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 32 از 32صفحه 

  10/7/1386     مورخ91496/100بخشنامه شماره  3پیوست 
  

    آبخیزداری و منابع طبیعیبهای واحد پایه رشته ای فهرست های قطعی گروهی و رشته شاخص
  

  1385های سه ماهه سال  دوره
 شرح فصل شماره

  ماهه سه
  چهارم

  چهارم سوم  دوم  اول 1384سال 
3/141   کار سازی بستر پاکسازی و آماده اول  153/1 154/8  7/155   0/156  
7/158  ر تولیدسازی بست آماده دوم  173/4 175/8  0/177   3/177  
1/157    کاشت سوم  170/0 171/9  9/172   2/173  
3/155   نگهداری و حفاظت چهارم  167/0 168/4  3/169   5/169  
2/156   عملیات خاکی با دست پنجم  169/9 172/0  1/173   4/173  
3/165   عملیات خاکی با ماشین ششم  175/0 176/1  5/176   7/176  
1/157  عملیات بنایی با سنگ هفتم  167/5 168/8  5/179   8/180  
8/162   اندود و بندکشی هشتم  173/9 175/6  9/176   1/177  
4/141   بندی و چوب بست و کارهای چوبی قالب نهم  148/5 149/4  5/175   7/176  
5/138   کارهای فلزی دهم  168/3 201/5  8/214   4/220  
2/171   ی بتنیبتن و کارها یازدهم  175/4 175/8  0/178   1/178  
4/158   زنی عملیات حفاری چاه و گمانه دوازدهم  173/6 175/8  2/178   8/178  
2/127   و کارهای متفرقه کاری عایق سیزدهم  130/8 131/1  2/132   3/132  
3/158    عمومی حمل مصالح چهاردهم  163/8 167/9  5/168   7/168  

های کشاورزی و منابع طبیعی و حمل دستی  حمل نهاده پانزدهم
2/156   مصالح  170/0 172/1  4/173   6/173  

2/146    بهره برداری شانزدهم  152/2 152/9  1/161   2/161  
8/137   های کشاورزی و منابع طبیعی نهاده  نوزدهم  148/1 148/1  8/148   8/148  
3/153   کارهای دستمزدی  بیستم  166/8 170/5  4/171   7/171  

9/175  170/1 168/2 156/2 شاخص رشته آبخیزداری و منابع طبیعی   7/176  
 
 

  :باشد  صرفاً برای محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3های پیوست  شاخص: یادآوری      
   و پس از آن 1382براساس فهرستهای پایه سال . 1
 1382سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال  با شاخص مبنای دوره 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382های سه ماهه سال  های غیرپایه با شاخص مبنای دوره فهرست براساس. 3




