
          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :            مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

1

2

3

4

5

          امضاء :

421,538,983مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه  

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

17,719,760,503جمع کل با احتساب تجهیز و برچیدن کارگاه  

13,472,135,140جمع فصول با ضرایب پیشنهادي

16,166,562,168جمع با احتساب ضریب باالسري 1/20

17,298,221,520جمع با احتساب ضریب منطقه اي 1/07

برگ خالصه مالی کل

مالحظاتجمع کل ( ریال )شرحردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :            مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

جمع کارکرد و پایکار با ضریبضریب پیشنهاديپایکارکارکرد

1565,160,2611.07604,721,479

293,397,3681.0799,935,184

32,102,539,7861.072,249,717,571

4404,653,7271.07432,979,488

501.070

6689,947,6561.07738,243,992

7529,874,4481.07566,965,659

84,243,651,9301.104,668,017,123

98,733,0941.079,344,411

103,346,323,4021.073,580,566,040

1129,188,3361.08531,669,345

12343,956,4291.07368,033,379

13113,963,9901.07121,941,469

1413,472,135,140

          امضاء :

برگ خالصه مالی

جمع کل ( ریال )
شرح

فصل دوازدهم بتن درجا

فصل ششم عملیات بنایی با سنگ

فصل یازدهم کارهاي فوالدي سبک

فصل بیستم حمل و نقل

ردیف

فصل اول عملیات تخریب

فصل دوم عملیات خاکی بادست

فصل سوم عملیات خاکی با ماشین

فصل شانزدهم عایق کاري

فصل نوزدهم متفرقه

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

فصل پنجم حفاري و شمع کوبی و سپرکوبی

فصل هشتم قالب بندي و چوب بست

جمع فصول

فصل نهم کارهاي فوالدي با میلگرد

فصل دهم کارهاي فوالدي سنگین



 

صفحه 1 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء

تخریب انواع بتن غیرمسلح، با هر عیار سیمان1010307

نقل از صورتجلسه شماره 1m334.4796-2تخریب بتن دور سرشمع هاي اجرا شده طبق دستور کار

2m314.50.500.101.45تخریب بتن مگر کلید برشی دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده

1m314.57.200.1010.44تخریب بتن مگر کف فونداسیون دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده

3m361.501.0027.00تخریب بتن فونداسیون دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده

1m311.501.001.50تخریب بتن فونداسیون دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده

3m363.5964.62تخریب بتن الواسیون دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده
3.59=(1.3*1.3)+(1.1*1)+(0.9*0.

5)+(0.7*0.5)

1m313.593.59تخریب بتن الواسیون دیوار برگشتی پل باکسی اجرا شده
3.59=(1.3*1.3)+(1.1*1)+(0.9*0.

5)+(0.7*0.5)

0143.07

تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میلگردها.2010308

نقل از صورتجلسھ شماره 1m35.8896-2تخریب بتن سر شمع هاي کوله A2  اجرا شده  طبق دستور کار

1m314.500.600.907.8306 =(03+0.9)/2تخریب بتن کلید برشی طرفین پل باکسی اجرا شده

1m314.500.450.503.260.45 = (0.3+0.6)/2تخریب بتن کلید برشی طرفین پل باکسی اجرا شده

1m314.507.000.6060.90تخریب بتن فونداسیون پل باکسی اجرا شده

5m30.507.002.5043.75تخریب بتن دیواره ها پل باکسی اجرا شده

1m311.257.000.5039.38تخریب بتن دال پل باکسی اجرا شده

2m311.250.400.756.75تخریب بتن قرنیز طرفین پل باکسی اجرا شده

1m36.003.140.305.653.14=pi * 1تخریب لوله بتن مسلح

شرح عملیاتردیف
تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 2 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

173.40

3020101
خاکبرداري و پی کنی و کانال کنی در زمینهاي غیرسنگی تا عمق 2 متر 

و ریختن خاکهاي کنده شده به کنار محلهاي مربوطه .

A2 پی کنی پایل کپ کولهm3936.58936.582 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 پی کنی پایل کپ کولهm3488.37488.373 نقل از برگھ الحاقی شماره

1m3109.995.57556.443دیوار برگشتی A1 - پارت اول
7.2 = (5.85+4.55)/2 +2 , 

9.99=[(7.2+(7.2+5.57)]/2

B1 1دیوار برگشتیm3119.995.57612.0873
7.2 = (5.85+4.55)/2 +2 , 

9.99=[(7.2+(7.2+5.57)]/2

1m34011.097.113153.996دیوار برگشتی A2 - پارت اول تا چهارم
7.53 = (5.53+2)  , 

11.09=[7.53+(7.53+7.11)]/2

1m31010.767.11765.036دیوار برگشتی A2 - پارت پنجم
7.2 = (5.2+2)  , 

10.76=[7.2+(7.2+7.11)]/2

1m31010.447.11742.284دیوار برگشتی B2 - پارت اول
6.88=(5.53+4.23)/2 + 2 , 

10.44=[6.88+(6.88+7.11)]/2

1m3169.797.111113.7104دیوار برگشتی B2 - پارت دوم
6.23=4.23+2 , 

9.79=[6.23+(6.23+7.11)]/2

m38368.51حجم کل پی کنی

5%m3418.43

V =

V =

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 3 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

418.43

4020201

اضافه بها به ردیف 20101 هرگاه عمق پی کنی و کانال کنی بیش از 2 

متر باشد، براي حجم واقع بین 2 تا 4 متر یک بار، 4 تا 6 متر دو بار ، 

6 تا 8 متر سه بار و به همین ترتیب براي عمق هاي بیشتر

1m310.009.772.00195.40b=(10.77+8.77)/2پی کنی دیوار برگشتی A1 پارت اول(از ارتفاع 2 الی 4 متر)

2m310.007.991.57250.89b=(8.77+7.2)/2پی کنی دیوار برگشتی A1 پارت اول(از ارتفاع 4 الی 6 متر)

1m311.009.772.00214.94b=(10.77+8.77)/2پی کنی دیوار برگشتیB1 (از ارتفاع 2 الی 4 متر)

2m311.007.991.57275.97b=(8.77+7.2)/2پی کنی دیوار برگشتیB1 (از ارتفاع 4 الی 6 متر)

1m340.0011.642.00931.20b=(12.64+10.64)/2پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 2 الی 4 متر)

2m340.009.642.001542.40b=(10.64+8.64)/2پی کنی دیوار برگشتی  A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 4 الی 6 متر)

3m340.008.091.111077.59b=(8.64+7.53)/2پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 6 الی 8 متر)

1m310.0011.312.00226.20b=(12.31+10.31)/2پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت5 (از ارتفاع 2 الی 4 متر)

2m310.009.312.00372.40b=(10.31+8.31)/2پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت5 (از ارتفاع 4 الی 6 متر)

3m310.007.761.11258.41b=(8.31+7.2)/2پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت5 (از ارتفاع 6 الی 8 متر)

1m310.0010.992.00219.80b=(11.99+9.99)/2پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 2 الی 4 متر)

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 4 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

2m310.008.992.00359.60b=(9.99+7.99)/2پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 4 الی 6 متر)

3m310.007.601.11253.086177.88b=(7.99+7.2)/2پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 6 الی 8 متر)

5%m3308.89

5020202
اضافه بها به ردیف 020101 در صورتی که عملیات پایین تر از سطح 

آب هاي زیرزمینی صورت گرفته باشد و براي آبکشی ضمن اجراي 

کار بکار بردن تلمبه موتوري ضروري باشد.

A2 پی کنی پایل کپ کولهm3485.20485.202 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 پی کنی پایل کپ کولهm3280.47280.473 نقل از برگھ الحاقی شماره

1m3109.294.17387.393دیوار برگشتی A1 - پارت اول
7.2 = (5.85+4.55)/2 +2 , 

9.29=[(7.2+(7.2+4.17)]/2

B1 1دیوار برگشتیm3119.294.17426.1323
7.2 = (5.85+4.55)/2 +2 , 

9.29=[(7.2+(7.2+4.17)]/2

1m3409.994.911962.036دیوار برگشتی A2 - پارت اول تا چهارم
7.53 = (5.53+2)  , 

9.99=[7.53+(7.53+4.91)]/2

1m3109.344.91458.594دیوار برگشتی B2 - پارت اول
6.88=(5.53+4.23)/2 + 2 , 

9.34=[6.88+(6.88+4.91)]/2

1m3168.694.91682.6864دیوار برگشتی B2 - پارت دوم
6.23=4.23+2 , 

8.69=[6.23+(6.23+4.91)]/2

m34682.51حجم کل اضافه بها

5%m3234.13

234.13

تسطیح و رگالژ کف پی ها و کانالهاي کنده شده6020501

A1 1پی کنی کولهm27.206.2044.64

V =

V =

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 5 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

A2 1پی کنی کولهm27.205.7041.04

1m2105.2052.005.2=(5.85+4.55)/2رگالژ کف پی دیوار برگشتی A1- پارت1

B1 1رگالژ کف پی دیوار برگشتیm2105.2052.005.2=(5.85+4.55)/2

1m2405.53221.20رگالژ کف پی دیوار برگشتی A2 - پارت1تا 4

1m2105.2052.005.2=(5.85+4.55)/2رگالژ کف پی دیوار برگشتی B2 - پارت1

1m2154.2363.45رگالژ کف پی دیوار برگشتی B2 - پارت2

526.33

خاکبرداري در زمین هاي خاکی سخت7030104

A1 اجراي دریواسیون و پالتفرم حفاري شمع m31597.00نقل از صورتجلسھ ارسالی

A1, A2دریواسیون هدایت آب جهت پی کنی m31620.00نقل از صورتجلسھ ارسالی

نقل از صورتجلسھ ارسالیm33780.80اجراي دریواسیون و پالتفرم نصب عرشه

2m3100.002.002.501000.00اجراي دریواسیون جهت پی کنی دیوارهاي برگشتی

07997.80

8030701
پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمین هاي خاکی تا عمق 2 

متر و ریختن خاك کنده شده به کنار محل هاي مربوط.

نقل از m31424.95712.4820101%50حجم کل پی کنی کوله ها

نقل از m36943.562430.2420101%35حجم کل پی کنی دیوارهاي برگشتی

03142.72

9030703
پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمین هاي سنگی تا عمق 2 

متر و ریختن خاك کنده شده به کنار محل هاي مربوط.

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 6 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

m31424.95641.23%45حجم کل پی کنی کوله ها

نقل از m36943.564166.1320101%60حجم کل پی کنی دیوارهاي برگشتی

04807.36

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 7 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

اضافه بها براي پی کنی بیش از 2 متر10030801

1m3154.01A=1.00154.01پی کنی پایل کپ کوله A2 (از ارتفاع 2 الی 3 متر)
A1=13.41*12.41=166.42 
A2=12.41*11.41=141.60

2m3130.19A=1.00260.38پی کنی پایل کپ کوله A2 (از ارتفاع 3 الی 4 متر)
A1=12.41*11.41=141.60 
A2=11.41*10.41=118.78

3m3108.37A=1.00325.11پی کنی پایل کپ کوله A2 (از ارتفاع 4 الی 5 متر)
A1=11.41*10.41=118.78 

A2=10.41*9.41=97.96

4m388.55A=1.00354.20پی کنی پایل کپ کوله A2 (از ارتفاع 5 الی 6 متر)
A1=10.41*9.41=97.96 
A2=9.41*8.41=79.14

5m375.57A=0.41154.92پی کنی پایل کپ کوله A2 (از ارتفاع 6 الی 7 متر)
A1=9.41*8.41=79.14 

A2=9*8=72

1m3102.10A=1.00102.10پی کنی پایل کپ کوله A1 (از ارتفاع 2 الی 3 متر)
A1=9.87*11.37=112.22 
A2=8.87*10.37=91.98

2m382.86A=1.00165.72پی کنی پایل کپ کوله A1 (از ارتفاع 3 الی 4 متر)
A1=8.87*10.37=91.98 
A2=7.87*9.37=73.74

3m370.62A=0.3778.39پی کنی پایل کپ کوله A1 (از ارتفاع 4 الی 5 متر)
A1=7.87*9.37=73.74 

A2=7.5*9=67.5

1m310.0010.271.00102.70b=(10.77+9.77)/2پی کنی دیوار برگشتی  A1 پارت اول (از ارتفاع 2 الی 3 متر)

2m310.009.271.00185.40b=(9.77+8.77)/2پی کنی دیوار برگشتی A1 پارت اول(از ارتفاع 3 الی 4 متر)

3m310.008.271.00248.10b=(8.77+7.77)/2پی کنی دیوار برگشتی  A1 پارت اول(از ارتفاع 4 الی 5 متر)

4m310.007.490.57170.77b=(7.77+7.2)/2پی کنی دیوار برگشتی  A1 پارت اول(از ارتفاع5  الی 6 متر)

1m311.0010.271.00112.97b=(10.77+9.77)/2پی کنی دیوار برگشتی B1 (از ارتفاع 2 الی 3 متر)

2m311.009.271.00203.94b=(9.77+8.77)/2پی کنی دیوار برگشتیB1 (از ارتفاع 3 الی 4 متر)

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 8 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

3m311.008.271.00272.91b=(8.77+7.77)/2پی کنی دیوار برگشتی B1 (از ارتفاع 4 الی 5 متر)

4m311.007.490.57187.85b=(7.77+7.2)/2پی کنی دیوار برگشتی  B1 (از ارتفاع 5 الی 6 متر)

1m340.0012.141.00485.60b=(12.64+11.64)/2پی کنی دیوار برگشتی  A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 2 الی 3 متر)

2m340.0011.141.00891.20b=(11.64+10.64)/2پی کنی دیوار برگشتی A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 3 الی 4 متر)

3m340.0010.141.001216.80b=(10.64+9.64)/2پی کنی دیوار برگشتی  A2 پارت اول تا چهارم(از ارتفاع 4 الی 5 متر)

4m340.009.141.001462.40b=(9.64+8.64)/2پی کنی دیوار برگشتی  A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 5 الی 6 متر)

5m340.008.141.001628.00b=(8.64+7.64)/2پی کنی دیوار برگشتی  A2 پارت اول تا چهارم (از ارتفاع 6 الی 7 متر)

6m340.007.380.11194.83b=(7.64+7.11)/2پی کنی دیوار برگشتی  A2 پارت اول تا چهارم(از ارتفاع 7 الی 8 متر)

1m310.0011.491.00114.90b=(11.99+10.99)/2پی کنی دیوار برگشتی  B2 پارت اول (از ارتفاع 2 الی 3 متر)

2m310.0010.491.00209.80b=(10.99+9.99)/2پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت اول(از ارتفاع 3 الی 4 متر)

3m310.009.491.00284.70b=(9.99+8.99)/2پی کنی دیوار برگشتی  B2 پارت اول(از ارتفاع 4 الی 5 متر)

4m310.008.491.00339.60b=(8.99+7.99)/2پی کنی دیوار برگشتی  B2 پارت اول(از ارتفاع 5 الی 6 متر)

5m310.007.491.00374.50b=(7.99+6.99)/2پی کنی دیوار برگشتی  B2 پارت اول(از ارتفاع 6 الی 7 متر)

6m310.006.930.1145.74b=(6.99+6.88)/2پی کنی دیوار برگشتی  B2 پارت اول(از ارتفاع 7 الی 8 متر)

1m316.0011.491.00183.84b=(11.99+10.99)/2پی کنی دیوار برگشتی  B2 پارت2(از ارتفاع 2 الی 3 متر)

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 9 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

2m316.0010.491.00335.68b=(10.99+9.99)/2پی کنی دیوار برگشتی B2 پارت 2(از ارتفاع 3 الی 4 متر)

3m316.009.491.00455.52b=(9.99+8.99)/2پی کنی دیوار برگشتی  B2 پارت 2(از ارتفاع 4 الی 5 متر)

4m316.008.491.00543.36b=(8.99+7.99)/2پی کنی دیوار برگشتی  B2 پارت2(از ارتفاع 5 الی 6 متر)

5m316.007.491.00599.20b=(7.99+6.99)/2پی کنی دیوار برگشتی  B2 پارت 2(از ارتفاع 6 الی 7 متر)

6m316.006.930.1173.1812518.32b=(6.99+6.88)/2پی کنی دیوار برگشتی  B2 پارت2(از ارتفاع 7 الی 8 متر)

95%11892.40

11030802
اضافه بها به ردیف هاي 030701 و 030703 در صورتیکه عملیات زیر 

سطح تراز آب هاي زیرزمینی انجام شود و براي آبکشی ضمن اجراي کار 

بکار بردن تلمبه موتوري ضروري باشد.

نقل از m34682.5120202حجم کل اضافه بها

95%m34448.39

4448.39

12030901
بارگیري مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهـاي توده شده و حمل 

آن با کامیون یا هر نوع  وسیله مکانیکی دیگر ، تا فاصله 100 متري 

مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.

نقل از آیتم ھای 20101 و 30104 و 1m316366.3عملیات خاکی حاصل از پی کنی و خاکبرداري

30701 و 30703

m31.3316.47411.4مصالح تخریب بتن
نقل از آیتم ھای 010307 و 010308

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 10 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

16777.72

13030902

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهـاي توده شده وقتی که 

فاصله حمل بیش از 100 متر و حداکثر تا 500 متر باشد. به ازاي هر 

100 متر مازاد بر 100 متر اول، کسر صدمتر به تناسب محاسبه می 

شود.

4m31.3316.471645.64مصالح تخریب بتن
نقل از آیتم ھای 010307 و 010308

نقل از آیتم ھای 20101 و 30104 و 4m316366.3V =65465.23عملیات خاکی حاصل از پی کنی و خاکبرداري

30701 و 30703

67110.87

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 11 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

14030903
حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهـاي توده شده وقتی که 

فاصله حمل بیش از 500 متر و حداکثر تا 10 کیلومتر باشد.

0.5m31.3316.47205.71مصالح تخریب بتن
نقل از آیتم ھای 010307 و 010308

0.5m38368.514184.25عملیات خاکی حاصل از پی کنی

5.5m37997.8043987.90عملیات خاکی حاصل از خاکبرداري
نقل از آیتم ھای 20101 و 30104 و 

30701 و 30703

48377.86

15030910
حمل آب در صورتی که فاصله حمل بیـش از یک کیلومتر باشد، براي 

هر کیلومتر اضافه بر یک کیلومتر اول. (کسرکیلومتر به تناسـب محاسبه 

می شود).

1.0m3.km0.502471.13V =1235.57آب مصرفی در عملیات بتن ریزي

01235.57

16031101

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن قشرهاي 

خاکریزي و تونان با 85 درصد کوبیدگی به روش آشتو اصالحی وقتی 

که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی 

متر باشد.

1m37997.80V =7997.80
نقل از آیتم 030104

07997.80

17050104

حفاري ماشینی محل شمع، با مقطع دایره اي و به قطر 120سانتی متر، 

به طور عمودي تا عمق 20 متر در زمین هایی که باشد، بیرون آوردن 

مصالح و حمل آن ها به N≤ در آن ها 50دپو تا فاصله 50 متري مرکز 

ثقل محل حفاري، با هر وسیله ،و تمیز کردن محل عملیات.

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 12 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

A1 کوله P1 شمع
1m18.3218.321 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P2 شمع
1m18.0318.031 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P3 شمع
1m18.5118.511 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P4 شمع
1m17.8317.831 نقل از برگھ الحاقی شماره

72.69

18050701

اضافه بها به ردیف هاي حفاري محل شمع، بارت یا دیوارزیرزمینی، 

چنانچه استفاده از گل حفاري (حسب نیاز توام با ماسه گیري) 

ضروري باشد.

A1 کوله P1 1شمعm320.721 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P2 1شمعm320.391 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P3 شمع
1m320.931 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P4 شمع
1m320.171 نقل از برگھ الحاقی شماره

82.21

19050703
اضافه بها به ردیف هاي حفاري محل شمع، بارت یا دیواریشتر از 50و 

کوچکتر از 100 باشد 

A1 کوله P1 1شمعm35.201 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P2 1شمعm33.901 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P3 شمع
1m34.201 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P4 شمع
1m33.601 نقل از برگھ الحاقی شماره

v = 20.72

v = 4.20

v = 3.90

v = 3.60

v = 20.39

v = 20.93

v = 20.17

v = 5.20

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 13 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

16.90

20050704

اضافه بها به ردیف هاي حفاري محل شمع، بارت یا دیواریشتر از 100 

باشد و لزوما از ترپان یا اوگر یا N زیرزمینی که باراك اوگر یا دور بر 

الماسه یا وسایل مشابه براي حفاري استفاده شده.

A1 کوله P1 1شمعm311.301 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P2 1شمعm38.501 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P3 شمع
1m39.201 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P4 شمع
1m37.901 نقل از برگھ الحاقی شماره

36.90

21050801

اضافه بها به ردیفهاي فصل کارهاي فوالدي با میلگرد در صورتی که 

میلگرد دور شمع ها، بارت ها و دیوارهاي زیرزمینی مصرف شود.

A1 1شمعهاي کولهkg10011.60w= 1975.0 + 8036.6

10011.60

22050802

اضافه بها به ردیفهاي فصل بتن درجا در صورتی که بتن به صورت 

درجا براي شمع ها، بارتها یا دیوارهاي زیر زمینی اجرا شود.

A1 کوله P1 1شمعm319.531 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P2 1شمعm319.481 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P3 شمع
1m319.581 نقل از برگھ الحاقی شماره

A1 کوله P4 شمع
1m319.361 نقل از برگھ الحاقی شماره

77.95

v =19.36

v = 11.30

v = 8.50

v = 9.20

v =7.90

v = 19.53

v = 19.48

w = 10008.00

v = 19.58

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 14 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

سنگریزي پشت دیوارها و پل ها (درناژ) با قلوه سنگ23060101

A2 درناژ پشت دیوار برگشتی

B2 درناژ پشت دیوار برگشتی

0.00

m3.Km7.500.000.00حمل مصالح در راه هاي آسفالتی بیش از یک کیلومتر تا 2406070110

0.00

تهیه وسایل و قالب بندي در پی ها.2580101

A2 1قالب فونداسیون کولهm226.001.5039.00L=(7+6)*2=26

0A1 1قالب فونداسیون کولهm225.001.5037.50L=(7+5.5)*2=25

1m25.852.5014.63قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتی A1 پارت 1

1m24.552.5011.38قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتی A1 پارت 1

2m210.002.5050.00قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتی A1 پارت 1

 B1 1قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتیm25.852.5014.63

 B1 1قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتیm24.552.5011.38

 B1 2قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتیm210.002.5050.00

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 15 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

9m25.532.50124.43قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتی A2 پارت 1 تا 4
فونداسیون با پارت ھای 5 
متری قالب بندی  شده است

2m240.002.50200.00قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتی A2 پارت 1 تا 4

1m25.532.5013.83قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتی B2 پارت 1

2m24.232.5021.15قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتی B2 پارت 1و2

2m210.002.5050.00قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتی B2 پارت 1

2m215.002.5075.00قالب بندي  فونداسیون دیوار برگشتی B2 پارت 2

0712.90

26080204
تهیه وسایل و قالب بندي دیوارها و ستون هاي بتنی که،ارتفاع أنها 

بیش از 5 متر و حداکثر 7 متر باشد.

A1 2قالب بندي الواسیون کولهm27.005.6078.40

A1 2قالب بندي الواسیون کولهm27.001.0214.28

A1 2قالب بندي پیشانی الواسیون کولهm21.305.6014.56

A1 2قالب بندي پیشانی الواسیون کولهm20.300.900.54

A1 2قالب بندي پیشانی الواسیون کولهm20.300.450.27

A1 2قالب بندي پیشانی الواسیون کولهm20.240.370.18

A1 4قالب بندي دیواره گوشواره کولهm24.002.4038.40

A1 2قالب بندي دیواره گوشواره کولهm26.120.404.90

A2 2قالب بندي الواسیون کولهm27.005.6078.40

A2 2قالب بندي الواسیون کولهm27.001.0214.28

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 16 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

A2 2قالب بندي پیشانی الواسیون کولهm21.305.6014.56

A2 2قالب بندي پیشانی الواسیون کولهm20.300.900.54

A2 2قالب بندي پیشانی الواسیون کولهm20.300.450.27

A2 2قالب بندي پیشانی الواسیون کولهm20.240.370.18

A2 4قالب بندي دیواره گوشواره کولهm24.002.4038.40

A2 2قالب بندي دیواره گوشواره کولهm26.120.404.90

A2 2دیوار برگشتیm22.326.5030.16(3.73+0.9)/2

A2 2دیوار برگشتیm210.006.50130.00

A2 2دیوار برگشتیm210.007.13142.60

B2 دیوار برگشتیm22.325.5012.76(3.73+0.9)/2

B2 2دیوار برگشتیm21.874.5016.83(2.83+0.9)/2

B2 دیوار برگشتیm210.005.5055.00

B2 دیوار برگشتیm210.006.0360.30

B2 دیوار برگشتیm215.004.5067.50

B2 دیوار برگشتیm215.004.9373.95

B2 2قالب قرنیزm225.000.2512.50

B2 3قالب قرنیزm20.500.250.38

A2 2قالب قرنیزm220.000.2510.00

A2 2قالب قرنیزm20.500.250.25

0915.27

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 17 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

27080403

اضافه بهاي قالب بندي هر گاه عملیات در زیر تراز سطح آبهاي 

زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوري درحین اجراي کار 

ضروري باشد.

m2712.90قالب فونداسیون کوله A1 و A2 و دیوارهاي برگشتی
نقل از آیتم 080101

A1 2قالب بندي الواسیون کولهm27.001.1716.38

A1 2قالب بندي پیشانی الواسیون کولهm21.301.170.00

A2 2قالب بندي الواسیون کولهm27.002.410.00

A2 2قالب بندي پیشانی الواسیون کولهm21.302.410.00

A2 2دیوار برگشتیm23.362.4116.20b=(3.73+2.65)

A2 1دیوار برگشتیm2202.4148.20

A2 1دیوار برگشتیm2202.6452.80

B2 1دیوار برگشتیm23.362.418.10b=(3.73+2.65)/2

B2 2دیوار برگشتیm22.292.4111.04b=(2.83+1.75)/2

B2 1دیوار برگشتیm2252.4160.25

B2 1دیوار برگشتیm2252.6466.00

991.86

تهیه وسایل و قالب بندي درز انبساط در بتن با تمام مصالح الزم28080501

2dm323.265.000.30904.80(3.73+0.9)/2دیوار برگشتی A2 - الواسیون

1dm323.255.000.30382.80(3.73+0.9)/2دیوار برگشتی B2 - الواسیون

1dm318.745.000.30252.45(2.83+0.9)/2دیوار برگشتی B2 - الواسیون

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 18 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

1dm358.525.000.30438.75دیوار برگشتی A1 - فونداسیون

1dm345.525.000.30341.25دیوار برگشتی A1 - فونداسیون

1dm358.525.000.30438.75دیوار برگشتی B1 - فونداسیون

3dm355.325.000.301244.25دیوار برگشتی A2 - فونداسیون

1dm355.325.000.30414.75دیوار برگشتی B2 - فونداسیون

1dm342.325.000.30317.25دیوار برگشتی B2 - فونداسیون

4735.05

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 19 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

29090205
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIIIبه 

قطر 12 تا 18 میلی متر براي بتن مسلح با سیم پیچی الزم

A1 1الواسیون کولهkg3291.20نقل از لیستوفر نقشھ

A2 1الواسیون کولهkg2305.50نقل از لیستوفر نقشھ

A1 1پایل کپ کولهkg1702.30نقل از لیستوفر نقشھ

A2 1پایل کپ کولهkg1787.50نقل از لیستوفر نقشھ

 A1 4شمع هاي کولهkg493.751975.00نقل از لیستوفر نقشھ

11061.50

30090206
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIIIبه 

قطر20 میلی متروبیشتر براي بتن مسلح با سیم پیچی الزم

A1 1الواسیون کولهkg1132.80نقل از لیستوفر نقشھ

A2 1الواسیون کولهkg2646.40نقل از لیستوفر نقشھ

A1 1پایل کپ کولهkg1086.50نقل از لیستوفر نقشھ

A2 1پایل کپ کولهkg2077.00نقل از لیستوفر نقشھ

 A1 4شمع هاي کولهkg2009.158036.60نقل از لیستوفر نقشھ

طبق صورتجلسھ ارسالیkg240.00خرك هاي مورد استفاده در پایل کپ

15219.30

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 20 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

31090401

اضافه بهاي به ردیف هاي میلگرد چنانچه عملیات پایین تر از آب 

هاي زیر زمینی

A1 21الواسیون کوله%kg4424.00W=924.3021=1.17 / 5.6

A2 43الواسیون کوله%kg4951.90W=2129.3243=2.41 / 5.6

A1 100پایل کپ کوله%kg2788.80W=2788.80

A2 100پایل کپ کوله%kg3864.50W=3864.50

طبق صورتجلسھ ارسالیkg240.00W=240.00%100خرك هاي مورد استفاده در پایل کپ

9946.92

تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت)32090503

48kg1.003.85184.80میل مهارهاي یس پلیت هندریل روي گوشواره ها

0184.80

33100202
تهیه مصالح ، ساخت و نصب خرپاها و بادبند هاي پل هاي فلزي به 

دهانه بیش از 24 متر تا 48 متر در هر ارتفاع

1kg57115.10W=57115.10نقل از صورتجلسھ ارسالی

57115.10

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 21 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

34100601*
اضافه بهاي به ردیف هاي 100101  الی 100204 در صورت استفاده 

از فوالد ST52  کورتن دار

1kg56926.10W=57115.10نقل از صورتجلسھ ارسالی

57115.10

35110203
تهیه مصالح ، ساخت و نصب نرده جان پناه با نبشی، ناودانی و مانند 

این ها

12kg0.120.027850.00184.630.12= 0.35*0.35ورق هاي فوالدي جهت نصب هندریل روي گوشواره ها

184.63

36120102
تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح 

رودخانه اي، با 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن

0A1 1بتن مگر پایل کپm37.205.700.3012.31

A2 1بتن مگر پایل کپm37.206.200.3013.39

A1 1مگر دیوار برگشتیm310.005.400.3016.20b=(6.05+4.75)/2

B1 1مگر دیوار برگشتیm310.005.400.3016.20b=(6.05+4.75)/2

A2 1مگر دیوار برگشتیm340.005.730.3068.76

B2 1مگر دیوار برگشتیm310.005.080.3015.24b=(5.73+4.43)/2

B2 1مگر دیوار برگشتیm315.004.430.3019.94

162.04

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 22 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

37120104
تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه 

اي، با مقاوم ت فشاري مشخصه 16مگاپاسکال.

A1 1پر کردن اطراف پی کولهm39.758.251.50120.66
L=(9+10.5)/2 

b=(7.5+9)/2

A1 1-پر کردن اطراف پی کولهm37.005.501.50-57.75.حجم بتن فونداسیون کسر می شود

A2 1پر کردن اطراف پی کولهm39.758.751.50127.97
L=(9+10.5)/2 

b=(8+9.5)/2

A2 1-پر کردن اطراف پی کولهm37.006.001.50-63.00.حجم بتن فونداسیون کسر می شود

127.88

38120105

تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه 

اي، با مقاوم ت فشاري مشخصه 20مگاپاسکال.

A1 1فونداسیون دیوار برگشتیm310.005.202.50130.00b=(5.85+4.55)/2

B1 1فونداسیون دیوار برگشتیm310.005.202.50130.00b=(5.85+4.55)/2

A2 4فونداسیون دیوار برگشتیm310.005.532.50553.00

B2 1فونداسیون دیوار برگشتیm310.004.882.50122.00b=(5.53+4.23)/2

B2 1فونداسیون دیوار برگشتیm315.004.232.50158.63

A2 3الواسیون دیوار برگشتیm310.002.326.50452.40b=(3.73+0.9)/2

B2 1الواسیون دیوار برگشتیm310.002.095.50114.95b=[(3.73+2.83)/2 + 0.9]/2

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 23 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

B2 1الواسیون دیوار برگشتیm315.001.874.50126.23b=(2.83+0.9)/2

1m365.000.500.258.1365=30+10+25قرنیزها

1m336.007.000.2563.00بتن سکوي زیر خرپاي فلزي جهت مونتاژ

1858.33

39120107

تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، ازمصالح رودخانه 

اي، با مقاوم ت فشاري مشخصه 30مگاپاسکال.

A1  1بتن پایل کپm37.005.501.5057.75

A2 1بتن پایل کپm37.006.001.5063.00

A2 , A1 2بتن الواسیون کولهm37.001.305.60101.92

2m37.000.300.903.78

2m37.000.300.451.890.45 =(0.3+0.6)/2

2m37.000.240.371.240.37=(0.49+0.25)/2

گوشواره ھا   4m34.000.402.4015.36 2.4=(1.4+3.4)/2دیوار گوشواره

A1  1بتن شمعهايm377.95V=77.951 نقل از برگه الحاقی شماره

0322.89

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 24 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

40120302
اضافه بها بتن ریزي از پی به باال در دیوار ها و پایه پل ها براي حجم هاي 

واقع تا 5 متر

A1 1بتن الواسیون کولهm37
1.3

545.50

A2 1بتن الواسیون کولهm37
1.3

545.50

A2 الواسیون دیوار برگشتیm320.002.325.00232.00b=(3.73+0.9)/2

B2 الواسیون دیوار برگشتیm310.002.095.00104.50b=[(3.73+2.83)/2 + 0.9]/2

B2 الواسیون دیوار برگشتیm315.001.874.50126.23b=(2.83+0.9)/2

m365.000.500.258.13قرنیزها

561.85

41120303
اضافه بها بتن ریزي از پی به باال در دیوار ها و پایه پل ها براي حجم هاي 

واقع در ارتفاع بیش از 5 متر تا 10 متر
m3

A2 , A1 2بتن  کولهm37.001.300.6010.92

2m37.000.300.903.78

2m37.000.300.451.890.45 =(0.3+0.6)/2

2m37.000.240.371.240.37=(0.49+0.25)/2

گوشواره ھا   4m34.000.402.4015.36 2.4=(1.4+3.4)/2دیوار گوشواره

A2 2الواسیون دیوار برگشتیm310.002.321.5069.60b=(3.73+0.9)/2

B2 1الواسیون دیوار برگشتیm310.002.090.5010.45b=[(3.73+2.83)/2 + 0.9]/2

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 25 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

B2 1الواسیون دیوار برگشتیm315.001.874.50126.23b=(2.83+0.9)/2

1m365.000.500.258.13قرنیزها

247.59

42120307

اضافه بهاي هر نوع بتن ریزي که زیر سطح آب انجام شود وآبکشی 

حین انجام کار با تلمبه موتوري الزامی باشد.

نقل از m3162.04162.04120102بتن مگر کوله A1 و کوله A2  و دیوار برگشتی ها

A1  1بتن پایل کپ کولهm37.005.501.5057.75

A2 1بتن پایل کپ کولهm47.006.001.5063.00

A1 1فونداسیون دیوار برگشتیm310.005.202.50130.00b=(5.85+4.55)/2

A1 1فونداسیون دیوار برگشتیm310.004.552.50113.75

B1 1فونداسیون دیوار برگشتیm310.005.202.50130.00b=(5.85+4.55)/2

A2 4فونداسیون دیوار برگشتیm310.005.532.50553.00

B2 1فونداسیون دیوار برگشتیm310.004.882.50122.00b=(5.53+4.23)/2

B2 1فونداسیون دیوار برگشتیm315.004.232.50158.63

A1 1الواسیون کولهm37.001.301.1710.65

A2 1الواسیون کولهm37.001.302.4121.93

A2 2دیوار برگشتیm310.003.192.41153.76b=(3.73+2.65)/2

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 26 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

B2 1دیوار برگشتیm310.002.742.4166.03b=(3.28+2.19)/2

B2 1دیوار برگشتیm315.002.292.4182.78b=(2.83+1.75)/2

01,825.32

43120310
اضافه بها به ردیفهاي بتن ریزي درصورت مصرف بتن دربتن مسلح.

A1 , A2 بتن کولهm3322.89V=322.89120107 نقل از ردیف

322.89

مصرف میکروسیلیس در بتن44120506

kg1858.33V =130.08%7 بتن 20 مگاپاسکال

 kg322.89V =22.60%7 بتن 30 مگاپاسکال0

0152.69

45120701
اضافه بها براي مصرف سیمان نوع 2 در بتن و یا مالتها به جاي سیمان 

نوع 1.

150kg162.04V =24305.9نقل از ردیف شماره 120102 

200kg127.88V =25575.0نقل از ردیف شماره 120104

250kg1858.33V =464581.3نقل از ردیف شماره 120106

350kg322.89V =113012.6نقل از ردیف شماره 120107 

0627,474.7

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 27 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

46120703
اضافه بها براي مصرف هر نوع سیمان اضافی نسبت به عیار درج شده در 

ردیف هاي بتن ریزي

A1 50بتن شمع هاي کولهkg77.95V =3897.50

3,897.5

47120801
حمل بتن با تراك میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل مصرف به 

ازاي هر یک کیلومتر ، کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود .

19.8m3.km162.04V =3208.37نقل از ردیف شماره 120102 

19.8m3.km127.88V =2531.93نقل از ردیف شماره 120104

19.8m3.km1858.33V =36794.84نقل از ردیف شماره 120106

19.8m3.km322.89V =6393.29نقل از ردیف شماره 120107 0

048928.43

تهیه و مصرف سوپر روان کننده48120904

kg1858.33V =55.75%3 بتن 20 مگاپاسکال0

kg322.89V =9.69%3 بتن 30 مگاپاسکال

065.44

حمل مصالح در راههاي آسفالتی ، بیش از یک کیلومتر تا 10 کیلومتر .49121001

9.0m3.km1.32471.13V =28912.25حمل شن و ماسه بتن مصرفی0
نقل از آیتم ھای 120102و 120105 و 

120107

028,912.25

حمل مصالح در راههاي آسفالتی ، بیش از 10 کیلومتر50121002

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 28 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

13.5m3.km1.32471.13V =43368.37حمل شن و ماسه بتن مصرفی0

043,368.37

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 29 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

عایق کاري رطوبتی با یک قشر اندود قیري51160101

0A1 2پایل کپ کولهm212.501.5037.50L=(7+5.5)

A2 2پایل کپ کولهm213.001.5039.00L=(7+6)

1m27.004.7032.904.7 = 6 - 1.3پایل کپ کوله A1 - روي فونداسیون

1m27.004.2029.404.2=5.5-1.3پایل کپ کوله A2 - روي فونداسیون

A1 , A2 4الواسیون کولهm27.001.1732.76

A1 , A2 4الواسیون کولهm21.302.4112.53

2m210.002.5050.00فونداسیون دیوار برگشتی A1 پارت 1

 B1 2 فونداسیون دیوار برگشتیm210.002.5050.00

2m240.002.50200.00 فونداسیون دیوار برگشتی A2 پارت 1 تا 4

2m225.002.50125.00  فونداسیون دیوار برگشتی B2 پارت 1 و 2

A2 1دیوار برگشتیm2202.4148.20

A2 1دیوار برگشتیm2202.6452.80

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 30 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

B2 1دیوار برگشتیm2252.4160.25

B2 1دیوار برگشتیm2252.6466.00

0836.34

52190207
تهیه و نصب تکیه گاه سازه اي االستومري مسلح با امکان اتصال 

مکانیکی به سازه و بدون ورق اضافی

04dm32.502.000.85017.00

017.00

زنگ زدایی سطوح فلزي به روش ماسه پاشی (سندبالست)53190402

01kg57115.10W=57115.10نقل از صورتجلسھ ارسالی

057115.10

54190406
تهیه مصالح و اجراي دو قشر ضد زنگ مناسب و دو دست رنگ 

اپکسی شامل آستر و رویه روي کارهاي فلزي

01kg57115.10W=57115.10نقل از صورتجلسھ ارسالی

057115.10

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 31 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

55200101
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر 30 کیلومتر تا فاصله 

75کیلومتر .

فاصله حمل متوسط 200 کیلومتر1.06ton627.475W =665.12محاسبات سیمان نقل از ردیف شماره 120701

فاصله حمل متوسط 390 کیلومتر1.05ton26.466W =27.79محاسبات حمل میلگرد نقل از090205و090206و 090502

فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر45.00ton.km57.115W =2570.18حمل آهن آالت عرشه پل

فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر45.00ton.km0.185W =8.31حمل آهن االت مصرفی

45.0ton.km665.1229930.40حمل سیمان مصرفی

45.0ton.km27.791250.55حمل میلگرد  مصرفی

033759.44

56200102
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر 75 کیلومتر تا فاصله 150 

کیلومتر .

فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر75.0ton.km57.115W =4283.63حمل آهن آالت عرشه پل

فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر75.0ton.km0.185W =13.85حمل آهن االت مصرفی

فاصله حمل متوسط 200 کیلومتر75.0ton.km665.1249884.00حمل سیمان مصرفی0

فاصله حمل متوسط 390 کیلومتر75.0ton.km27.792084.25حمل میلگرد  مصرفی

056265.73

57200103
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر 150 کیلومتر تا فاصله 300 

کیلومتر .

فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر150.0ton.km57.115W =8567.27حمل آهن آالت عرشه پل

فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر150.0ton.km0.185W =27.69حمل آهن االت مصرفی

فاصله حمل متوسط 200 کیلومتر50.0ton.km665.1233256.00حمل سیمان مصرفی0

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



 

صفحه 32 از 32

پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5کارفرما :

تا تاریخ : 1397/03/15مشاور : 

پیمانکار: 

شماره

کلیجزئی فھرست بھاء
شرح عملیاتردیف

تعداد 

مشابھ
واحد

مقدار ( سطح . حجم . وزن )
ارتفاعطول

صورت ریزمتره

عرض

موضوع قرارداد :

مالحظات

شماره قرارداد :  

فاصله حمل متوسط 390 کیلومتر150.0ton.km27.794168.50حمل میلگرد  مصرفی

046019.46

58200104
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر 300 کیلومتر تا فاصله 

450کیلومتر .

فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر150.0ton.km57.115W =8567.27حمل آهن آالت عرشه پل

فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر150.0ton.km0.185W =27.69حمل آهن االت مصرفی

فاصله حمل متوسط 390 کیلومتر90.0ton.km27.792501.10حمل میلگرد  مصرفی

011096.06

59200105
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر 450 کیلومتر تا فاصله 700 

کیلومتر .

فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر230.0ton.km57.115W =13136.47حمل آهن آالت عرشه پل

فاصله حمل متوسط 680 کیلومتر230.0ton.km0.185W =42.47حمل آهن االت مصرفی

013178.94

نماینده مهندسین مشاور : 

   امضاء :

مهندس ناظر مقیم :   

امضاء :

 نماینده پیمانکار:

     امضاء :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15          مشاور:

          پیمانکار:

شماره

 کل جزءفهرست بهاء

m3143.07تخریب بتن غیرمسلح1010307

m3173.40تخریب بتن مسلح، با ھر عیار سیمان و بریدن میلگردھا.2010308

3020101

خاکبرداری و پی کنی و کانال کنی در زمینھای 

غیرسنگی تا عمق 2 متر و ریختن خاکھای کنده شده بھ 

کنار محلھای مربوطھ .

m3418.43

4020201

اضافھ بھا بھ ردیف 20101 ھرگاه عمق پی کنی و 

کانال کنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2 تا 

4 متر یک بار، 4 تا 6 متر دو بار ، 6 تا 8 متر سھ بار 

و بھ ھمین ترتیب برای عمق ھای بیشتر

m3308.89

m3234.13اضافھ بھا بھ ردیف 020101 زیر تراز آب5020202

m2526.33تسطیح و رگالژ كف پي ھا و كانالھاي كنده شده6020501

m37,997.80خاکبرداری در زمین ھای خاکی سخت7030104

8030701

پي كني و كانال كني با وسیلھ مكانیكي در زمین ھاي 

خاكي تا عمق 2 متر و ریختن خاك كنده شده بھ كنار 

محل ھاي مربوط.

m33,142.72

9030703

پي كني و كانال كني با وسیلھ مكانیكي در زمین ھاي 

سنگی تا عمق 2 متر و ریختن خاك كنده شده بھ كنار 

محل ھاي مربوط.

m34,807.36

m311,892.40اضافھ بھا برای پی کنی بیش از 2 متر10030801

m34,448.39اضافھ بھا برای پی کنی زیر تراز آب11030802

12030901

بارگیري  مواد حاصل از عملیات خاكي یا خاكھـاي توده 

شده و حمل آن با كامیون یا ھر نوع  وسیلھ  مكانیكي 

دیگر ، تا فاصلھ 100 متري مركز ثقل برداشت و تخلیھ 

آن.

m3.km16,777.72

m3.km67,110.87حمل 100 تا 500 متر13030902

m3.km48,377.86حمل 500 متر تا 10 کیلومتر14030903

15030910

حمل آب درصورتیکھ  فاصلھ حمل بیش از یک کیلومتر 

باشد ، برای ھر یک کیلومتر مازاد بر کیاومتر اول , 

کسر کیلومتر بھ تناسب محاسبھ مي شود.

m3.km1,235.57

1631101
پخش،آبپاشی، تسطیح و کوبیدن قشر خاکریزی و تراکم 

85 درصد
m37,997.80

17050104

حفاری ماشینی محل شمع، با مقطع دایره ای و بھ قطر 

١٢٠سانتی متر، بھ طور عمودی تا عمق ٢٠ متر در 

زمین ھایی کھ باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ھا 

بھ N≤ در آن ھا ۵٠دپو تا فاصلھ ۵٠ متری مرکز ثقل 

m72.69محل حفاری، با ھر وسیلھ ،و تمیز کردن محل عملیات.

18050701

اضافھ بھا بھ ردیف ھای حفاری محل شمع، بارت یا 

دیوارزیرزمینی، چنانچھ استفاده از گل حفاری (حسب 

m382.21نیاز توام با ماسھ گیری) ضروری باشد.

19050703

اضافھ بھا بھ ردیف ھای حفاری محل شمع، بارت یا 

m316.90دیواریشتر از 50و کوچکتر از 100 باشد 

20050704

اضافھ بھا بھ ردیف ھای حفاری محل شمع، بارت یا 

 N دیواریشتر از ١٠٠ باشد و لزوما از ترپان یا اوگر یا

زیرزمینی کھ باراک اوگر یا دور بر الماسھ یا وسایل 

مشابھ برای حفاری استفاده شده

m336.90

خالصه متره
شماره قرارداد :  

ارتفاععرض
مقدار ( سطح . حجم . وزن )

موضوع قرارداد :

مالحظات
تعداد 

مشابه
طولواحد شرح عملیاتردیف

نماینده تام االختیار مھندسین مشاوور:       

امضا :

مھندس ناظر مقیم :

امضا :

                             نماینده پیمانکار 

                              امضا :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15          مشاور:

          پیمانکار:

خالصه متره
شماره قرارداد :  

موضوع قرارداد :

21050801

اضافھ بھا بھ ردیفھای فصل کارھای فوالدی بامیل گرد 

درصورتی کھ میل گرد در شمع ھا، بارتھا و دیوارھای 

Kg10,011.60زیر زمینیمصرف شود.

22050802

اضافھ بھا بھ ردیفھای فصل بتن درجا در صورتی کھ 

بتن بھ صورت درجا برای شمع ھا، بارتھا یا دیوارھای 

زیر زمینی اجرا شود.
m377.95

m30.00سنگریزی پشت دیوارھا با قلوه سنگ23060101

24060701
حمل مصالح در راه ھای آسفالتی بیش از یک کیلومتر تا 

10
m3.Km0.00

m2712.90تھیھ وسایل و قالب بندی در پی ھا.2580101

26080204

تھیھ وسایل و قالب بندی دیوارھا و ستون ھای بتنی 

m2915.27کھ،ارتفاع أنھا بیش از ۵ متر و حداکثر ٧ متر باشد.

27080501
تھیھ وسایل و قالب بندی درز انبساط در بتن با تمام 

مصالح الزم
dm34,735.05

28080403

اضافھ بھای قالب بندی ھر گاه عملیات در زیر تراز 

سطح آبھای زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبھ 

موتوری درحین اجرای کار ضروری باشد

m2991.86

29090205

تھیھ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از 

نوع AIIIبھ قطر ١٢ تا ١٨ میلی متر برای بتن مسلح با 

سیم پیچی الزم

kg11,061.50

30090206

تھیھ، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از 

نوع AIIIبھ قطر20 میلی متروبیشتر برای بتن مسلح با 

سیم پیچی الزم

kg15,219.30

31090401

اضافھ بھای بھ ردیف ھای میلگرد چنانچھ عملیات پایین 

تر از آب ھای زیر زمینی
kg9,946.92

184.80تھیھ، ساخت و نصب میل مھار دنده شده (بولت)32090503

33100202

تھیھ مصالح ، ساخت و نصب خرپاھا و بادبند ھای پل 

ھای فلزی بھ دھانھ بیش از 24 متر تا 48 متر در ھر 

ارتفاع

kg57,115.10

34100601
اضافھ بھای بھ ردیف ھای 100101  الی 100204 

در صورت استفاده از فوالد ST52  کورتن دار
kg57,115.10

kg184.63تھیھ، ساخت و نصب نرده جان پناه35110203

36120102

تھــیھ و اجراي بتــن با شـن و ماسھ شستـھ طبیعي یا 

شكسـتھ ، از مـصالح رودخانھ اي ، با 150 كیلوگرم 

سیمان در متر مكعب بتن.

m3162.04

37120104

تھیھ و اجرای بتن باشن و ماسھ شستھ طبیعی یا شکستھ، 

ازمصالح رودخانھ ای، ب ا مقاوم ت فشاری مشخصھ 

16m3127.88 مگاپاسکال.

نماینده تام االختیار مھندسین مشاوور:       

امضا :

مھندس ناظر مقیم :

امضا :

                             نماینده پیمانکار 

                              امضا :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15          مشاور:

          پیمانکار:

خالصه متره
شماره قرارداد :  

موضوع قرارداد :

38120105

تھیھ و اجرای بتن باشن و ماسھ شستھ طبیعی یا شکستھ، 

ازمصالح رودخانھ ای، ب ا مقاوم ت فشاری مشخصھ 

20m31,858.33مگاپاسکال.

39120107

تھیھ و اجرای بتن باشن و ماسھ شستھ طبیعی یا شکستھ، 

ازمصالح رودخانھ ای، ب ا مقاوم ت فشاری مشخصھ 

30m3322.89مگاپاسکال.

40120302
اضافھ بھا بتن ریزی از پی بھ باال در دیوار ھا و پایھ پل 

ھا برای حجم ھای واقع تا 5 متر
m3561.85

41120303

اضافھ بھا بتن ریزی از پی بھ باال در دیوار ھا و پایھ پل 

ھا برای حجم ھای واقع در ارتفاع بیش از 5 متر تا 10 

متر

m3247.59

42120307

اضافھ بھای ھر نوع بتن ریزی کھ زیر سطح آب انجام 

شود وآبکشی حین انجام کار با تلمبھ موتوری الزامی 

باشد.
m31,825.32

43120310

اضافھ بھا بھ ردیفھای بتن ریزی درصورت مصرف بتن 

m3322.89دربتن مسلح.

kg152.69تھیھ و مصرف میکروسیلیس44120506

45120701
اضافھ بھا براي مصرف سیمان نوع 2 در بتن و یا 

مالتھا بھ جاي سیمان   نوع 1.
kg627,474.72

46120703
اضافھ بھا برای مصرف ھر نوع سیمان اضافی نسبت بھ 

عیار درج شده در ردیف ھای بتن ریزی
kg3,897.50

47120801

حمل بتن با تراک میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا 

محل مصرف بھ ازای ھر یک کیلومتر ، کسر کیلومتر 

بھ تناسب محاسبھ می شود .

m3.km48,928.43

kg65.44تھیھ و مصرف فوق روان کننده48120904

49121001
حمل مصالح (طبق مقدمھ فصل) در راھھاي آسفالتي، 

بیش از یك كیلومتر تا 10 كیلومتر.
m3.km28,912.25

m3.km43,368.37حمل مصالح در راھھای آسفالتی ، بیش از 10 کیلومتر50121002

نماینده تام االختیار مھندسین مشاوور:       

امضا :

مھندس ناظر مقیم :

امضا :

                             نماینده پیمانکار 

                              امضا :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15          مشاور:

          پیمانکار:

خالصه متره
شماره قرارداد :  

موضوع قرارداد :

m2836.34عایق کاری رطوبتی با یک قشر اندود قیری51160101

dm317.00تھیھ و نصب تکیھ گاه االستومری مسلح52190207

kg57,115.10سندبالست53190402

54190406
تھیھ مصالح و اجراسی دو قشر ضد زنگ و دو دست 

رنگ اپوکسی روی کارھای فلزی
kg57,115.10

55200101
حمل آھن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر 30 تا 

75کیلومتر .
ton.km33,759.44

56200102
حمل آھن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر75  تا 150 

کیلومتر.
ton.km56,265.73

57200103
حمل آھن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر150 تا 300 

کیلومتر.
ton.km46,019.46

58200104
حمل آھن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر300 تا 450 

کیلومتر.
ton.km11,096.06

59200105
حمل آھن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر450 تا 700 

کیلومتر.
ton.km13,178.94

نماینده تام االختیار مھندسین مشاوور:       

امضا :

مھندس ناظر مقیم :

امضا :

                             نماینده پیمانکار 

                              امضا :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

2
1,359,000143.07194,432,130مترمكعبتخریب بتن غیر  مسلح010307

3
010308

تخریب بتن مسلح، با ھر عیار سیمان و بریدن 
میلگردھا.

2,138,000173.40370,728,131مترمكعب

565,160,261

          امضاء :

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

جمع کل

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :

نماینده تام االختیار مھندسین مشاور:
امضا:

مھندس ناظر مقیم :
امضا :

نماینده پیمانکار :
امضا :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

خاکبرداري و پی کنی و کانال کنی در زمینهاي غیرسنگی تا 1020101

عمق 2 متر و ریختن خاکهاي کنده شده به کنار محلهاي 

مربوطه .

106,000418.4344,353,086مترمکعب

اضافه بها به ردیف 20101 هرگاه عمق پی کنی و کانال 2020201

کنی بیش از 2 متر باشد، براي حجم واقع بین 2 تا 4 متر 

یک بار، 4 تا 6 متر دو بار ، 6 تا 8 متر سه بار و به همین 

ترتیب براي عمق هاي بیشتر

52,100308.8916,093,369مترمکعب

129,500234.1330,319,263مترمکعباضافه بها به ردیف 020101 زیر تراز آب3020202

5,000526.332,631,650مترمربعتسطیح و رگالژ کف پی ها و کانالهاي کنده شده4020501

93,397,368

          امضاء :

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

جمع کل

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

14,0007997.80111,969,200مترمکعبخاکبرداري در زمین هاي خاکی سخت1030104

پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمین هاي 2030701

خاکی تا عمق 2 متر و ریختن خاك کنده شده به کنار محل 

هاي مربوط.

25,3003142.7279,510,812مترمکعب

3

030703

پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمین هاي 

سنگی تا عمق 2 متر و ریختن خاك کنده شده به کنار محل 

هاي مربوط.

236,0004807.361,134,537,319مترمکعب

3,96011892.4047,093,915مترمکعباضافه بها براي پی کنی بیش از 2 متر4030801

26,8004448.39119,216,748مترمکعباضافه بها براي پی کنی زیر تراز آب5030802

بارگیري  مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهـاي توده 6030901

شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع  وسیله  مکانیکی دیگر 

، تا فاصله 100 متري مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.

مترمکعب - 

کیلومتر
16,00016777.72268,443,473

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهـاي توده شده 7030902

وقتی که فاصله حمل بیش از 100 متر و حداکثر تا 500 متر 

باشد. به ازاي هر 100 متر مازاد بر 100 متر اول، کسر 

صدمتر به تناسب محاسبه می شود.

مترمکعب - 

کیلومتر
1,37067110.8791,941,889

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهـاي توده شده 8030903

وقتی که فاصله حمل بیش از 500 متر و حداکثر تا 10 

کیلومتر باشد.

مترمکعب - 

کیلومتر
2,64048377.86127,717,547

حمل آب درصورتیکه  فاصله حمل بیش از یک کیلومتر 9030910

باشد ، براي هر یک کیلومتر مازاد بر کیاومتر اول , کسر 

کیلومتر به تناسب محاسبه می شود.

مترمکعب - 

کیلومتر
4,9701235.576,140,783

10

031101

پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن 

قشرهاي خاکریزي و تونان با 85 درصد کوبیدگی به روش 

آشتو اصالحی وقتی که ضخامت قشرهاي خاکریزي پس 

از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتی متر باشد.

14,5007997.80115,968,100مترمکعب

2,102,539,786

          امضاء :

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

جمع کل

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

1

050104

حفاري ماشینی محل شمع، با مقطع دایره اي و به قطر 

120سانتی متر، به طور عمودي تا عمق 20 متر در زمین 

 ≥N هایی که باشد، بیرون آوردن مصالح و حمل آن ها به

در آن ها 50دپو تا فاصله 50 متري مرکز ثقل محل حفاري، 

با هر وسیله ،و تمیز کردن محل عملیات.

1,456,00072.69105,836,640متر

2

050701

اضافه بها به ردیف هاي حفاري محل شمع، بارت یا 

دیوارزیرزمینی، چنانچه استفاده از گل حفاري (حسب نیاز 

417,00082.2134,281,570مترمکعبتوام با ماسه گیري) ضروري باشد.

3

050703

اضافه بها به ردیف هاي حفاري محل شمع، بارت یا 

دیواریشتر از 50و کوچکتر از 100 باشد 

2,192,00016.9037,044,800مترمکعب

4

050704

اضافه بها به ردیف هاي حفاري محل شمع، بارت یا 

 N دیواریشتر از 100 باشد و لزوما از ترپان یا اوگر یا

زیرزمینی که باراك اوگر یا دور بر الماسه یا وسایل مشابه 

براي حفاري استفاده شده.

5,480,00036.90202,212,000مترمکعب

5

050801

اضافه بها به ردیفهاي فصل کارهاي فوالدي بامیل گرد 

درصورتی که میل گرد در شمع ها، بارتها و دیوارهاي زیر 

99510011.609,961,542کیلوگرمزمینیمصرف شود.

6

050802

اضافه بها به ردیفهاي فصل بتن درجا در صورتی که بتن به 

صورت درجا براي شمع ها، بارتها یا دیوارهاي زیر زمینی 

196,50077.9515,317,175مترمکعباجرا شود.

404,653,727

          امضاء :

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

جمع کل

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

1230000.000مترمکعبسنگریزي پشت دیوارها و پل ها (درناژ) با قلوه سنگ1060101

2
حمل مصالح در راه هاي آسفالتی بیش از یک کیلومتر تا 060701

10 کیلومتر
30800.000مترمکعب

0

          امضاء :

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

جمع کل

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

219,000712.90156,125,100مترمربعتهیه وسایل و قالب بندي در پی ها.180101

2080204

تهیه وسایل و قالب بندي دیوارها و ستون هاي بتنی 

410,500915.27375,719,238مترمربعکه،ارتفاع أنها بیش از 5 متر و حداکثر 7 متر باشد.

3080403

اضافه بهاي قالب بندي هر گاه عملیات در زیر تراز سطح 

آبهاي زیرزمینی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوري 

64,400991.8663,875,823مترمربعدرحین اجراي کار ضروري باشد.

480501
تهیه وسایل و قالب بندي درز انبساط در بتن با تمام 

مصالح الزم
19,9004735.0594,227,495دسیمترمکعب

689,947,656

          امضاء :

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

جمع کل

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

1090205

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 

AIIIبه قطر 12 تا 18 میلی متر براي بتن مسلح با سیم 

20,00011061.50221,230,000کیلوگرمپیچی الزم

2090206

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع 

AIIIبه قطر20 میلی متروبیشتر براي بتن مسلح با سیم 

18,60015219.30283,078,980کیلوگرمپیچی الزم

3090401

اضافه بهاي به ردیف هاي میلگرد چنانچه عملیات پایین تر 

از آب هاي زیر زمینی
1,7109946.9217,009,228کیلوگرم

46,300184.808,556,240کیلوگرمتهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت)4090503

529,874,448

          امضاء :

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

جمع کل

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

1100202
تهیه مصالح ، ساخت و نصب خرپاها و بادبند هاي پل 

هاي فلزي به دهانه بیش از 24 متر تا 48 متر در هر ارتفاع
52,30057115.102,987,119,730کیلوگرم

2100601*

اضافه بهاي به ردیف هاي 100101  الی 100204 در 

صورت استفاده از فوالد ST52  کورتن دار
22,00057115.101,256,532,200کیلوگرم

4,243,651,930

          امضاء :

جمع کل

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

1

تهیه مصالح ، ساخت و نصب نرده جان پناه با نبشی، 110203

47300184.638,733,094کیلوگرمناودانی و مانند این ها

8,733,094

          امضاء :

جمع کل

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

1120102

تهــیه و اجراي بتــن با شـن و ماسه شستـه طبیعی یا 

شکسـته ، از مـصالح رودخانه اي ، با 150 کیلوگرم سیمان 

در متر مکعب بتن.

776,500162.04125,823,284مترمکعب

2120105

تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 

ازمصالح رودخانه اي، ب ا مقاوم ت فشاري مشخصه 

20مگاپاسکال.

984,0001858.331,828,591,800مترمکعب

3120104

تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 

ازمصالح رودخانه اي، ب ا مقاوم ت فشاري مشخصه 16 

مگاپاسکال.

918,000127.88117,389,250مترمکعب

4120107

تهیه و اجراي بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، 

ازمصالح رودخانه اي، ب ا مقاوم ت فشاري مشخصه 

30مگاپاسکال.

1,101,000322.89355,505,413مترمکعب

5120302

اضافه بها بتن ریزي از پی به باال در دیوار ها و پایه پل ها 

98,600561.8555,398,410مترمکعببراي حجم هاي واقع تا 5 متر

6120303

اضافه بها بتن ریزي از پی به باال در دیوار ها و پایه پل ها 

184,000247.5945,557,149مترمکعببراي حجم هاي واقع در ارتفاع بیش از 5 متر تا 10 متر

7120307

اضافه بهاي هر نوع بتن ریزي که زیر سطح آب انجام شود 

128,5001825.32234,553,299مترمکعبوآبکشی حین انجام کار با تلمبه موتوري الزامی باشد.

8120310

اضافه بها به ردیفهاي بتن ریزي درصورت مصرف بتن 

34,100322.8911,010,658مترمکعبدربتن مسلح.

23,449152.693,580,317کیلوگرممصرف میکروسیلیس در بتن9120506

10120701
اضافه بها براي مصرف سیمان نوع 2 در بتن و یا مالتها به 

جاي سیمان   نوع 1.
1627474.72627,475کیلوگرم

11120703
اضافه بها براي مصرف هر نوع سیمان اضافی نسبت به 

عیار درج شده در ردیف هاي بتن ریزي
1,3003897.505,066,750کیلوگرم

12120801

حمل بتن با تراك میکسر از محل دستگاه بتن ساز تا محل 

مصرف به ازاي هر یک کیلومتر ، کسر کیلومتر به تناسب 

محاسبه می شود .

مترمکعب - 

کیلومتر
7,22048928.43353,263,265

45,00065.442,944,645کیلوگرمتهیه و مصرف سوپر روان کننده13120904

14121001
حمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در راههاي آسفالتی، بیش 

از یک کیلومتر تا 10 کیلومتر.

مترمکعب - 

کیلومتر
3,08028912.2589,049,720

حمل مصالح در راههاي آسفالتی ، بیش از 10 کیلومتر15121002
مترمکعب - 

کیلومتر
2,72043368.37117,961,967

3,346,323,402

          امضاء :

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

جمع کل

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

34900836.3429,188,336مترمربععایق کاري رطوبتی با یک قشر اندود قیري1160101

29,188,336

          امضاء :

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

جمع کل

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

1

تهیه و نصب تکیه گاه سازه اي االستومري مسلح با امکان 190207

اتصال مکانیکی به سازه و بدون ورق اضافی
78000017.0013,260,000

2

190402

219057115.10125,082,069زنگ زدایی سطوح فلزي به روش ماسه پاشی (سندبالست)

3

190406
تهیه مصالح و اجراي دو قشر ضد زنگ مناسب و دو دست 

رنگ اپکسی شامل آستر و رویه روي کارهاي فلزي
360057115.10205,614,360

343,956,429

          امضاء :

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

جمع کل

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :



          پروژه :

صورت کارکرد موقت شماره 5          کارفرما : 

تا تاریخ : 1397/03/15شماره قرارداد :             مشاور:

          پیمانکار:

فهرست بهاي پایه سال 1396

بهاي کلبهاي واخدشماره

( ریال )( ریال )فهرست بهاء

1
200101

1,15033759.4438,823,356تن - کیلومترحمل آهن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر 30 تا 75کیلومتر .

2
200102

77556265.7343,605,941تن - کیلومترحمل آهن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر75  تا 150 کیلومتر.

3
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر150 تا 300 200103

کیلومتر.
49046019.4622,549,535تن - کیلومتر

4
حمل آهن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر300 تا 450 200104

کیلومتر.
40011096.064,438,424تن - کیلومتر

200105
34513178.944,546,734تن - کیلومترحمل آهن آالت و سیمان پاکتی مازاد بر450تا 700کیلومتر.

113,963,990

          امضاء :

نماینده تام االختیار مهندسین مشاور :  مهندس ناظر مقیم :نماینده پیمانکار :

       امضاء :                  امضاء :           

جمع کل

برگه مالی

مالحظاتمقدارواحدشرح عملیاتردیف

موضوع قرارداد :




