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  فصل اول. عملیات تخریب
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۱۵  

های پوشیده شده از بوته و خارج کردن  بوته کن� در زمین
 های آن از محل عملیات. ریشه

۰۱۰۱۰۱ 

  

 اصله ۱۰,۳۰۰

کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت 
در صورت� که محیط تنه درخت در سطح زمین از هر نوع، 

متر محیط تنه  سانت� ۵متر باشد، به ازای هر  سانت� ۱۵تا 
شود) و حمل آن  متر به تناسب محاسبه م� سانت� ۵(کسر 

 به خارج محل عملیات.

۰۱۰۱۰۲ 

  

 اصله ۸,۱۶۰

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت� 
متر باشد  سانت� ۱۵زمین تا که محیط تنه درخت در سطح 

متر، به  سانت� ۵متر محیط تنه (کسر  سانت� ۵هر  به ازای 
 تناسب محاسبه میشود).

۰۱۰۱۱۱ 

  

 اصله ۴۰,۵۰۰

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت� 
 ۳۰تا  ۱۵که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت�

۰۱۰۱۱۲ 

  

 اصله ۱۳۴,۰۰۰

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت� 
 ۶۰تا  ۳۰که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت�

۰۱۰۱۱۳ 

  

 اصله ۲۱۴,۵۰۰

پر کردن و کوبیدن جای ریشه با خاک مناسب در صورت� 
 ۹۰تا  ۶۰که محیط تنه درخت در سطح زمین بیش از 

 متر باشد. سانت�

۰۱۰۱۱۴ 

  

 اصله ۲۴,۱۰۰

متر که  سانت� ۱۰، به ازای هر ۰۱۰۱۱۴بها به ردیف  اضافه
متر، به  سانت� ۱۰به محیط تنه درخت اضافه شود (کسر 

 تناسب محاسبه میشود).

۰۱۰۱۱۵ 

  
 اصله 

 ۳۰جابجایی درخت در صورت� که محیط تنه درخت تا 
 متر باشد. سانت�

۰۱۰۱۲۱ 

  
 اصله 

تا  ۳۰محیط تنه درخت از جابجایی درخت در صورت� که 
 متر باشد. سانت� ۶۰

۰۱۰۱۲۲ 

  
 اصله 

تا  ۶۰جابجایی درخت در صورت� که محیط تنه درخت از 
 متر باشد. سانت� ۱۰۰

۰۱۰۱۲۳ 

  
 اصله 

جابجایی درخت در صورت� که محیط تنه درخت بیش از 
 متر باشد.  سانت� ۱۰۰

۰۱۰۱۲۴ 

 مترطول ۲۱۰,۰۰۰  

دیوارهای آجری یا بلوک� با هر نوع سوراخ کردن سقف یا 
 مترمربع. ۰٫۰۰۵سطح مقطع تا   مالت، به

۰۱۰۲۰۱ 



  فصل اول. عملیات تخریب
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۳۷۶,۵۰۰  

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا بلوک� با هر نوع 
 مترمربع. ۰٫۱تا  ۰٫۰۰۵سطح مقطع بیش از   مالت، به

۰۱۰۲۰۲ 

 مترطول ۸۷۵,۵۰۰  

بلوک� با هر نوع سوراخ کردن سقف یا دیوارهای آجری یا 
 مترمربع. ۰٫۳تا  ۰٫۱سطح مقطع بیش از   مالت، به

۰۱۰۲۰۳ 

 مترطول ۴۷۰,۰۰۰  

سطح  سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتن� و بتن مسلح، به 
 گردها. مترمربع به انضمام بریدن میل ۰٫۰۰۵مقطع تا 

۰۱۰۲۰۴ 

  

 مترطول ۱,۱۷۶,۰۰۰

سطح   مسلح، بهسوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتن� و بتن 
مترمربع به انضمام بریدن  ۰٫۰۵تا  ۰٫۰۰۵مقطع بیش از 

 گردها. میل

۰۱۰۲۰۵ 

  

 مترطول ۱,۴۲۳,۰۰۰

سوراخ کردن سقف یا دیوارهای بتن� و بتن مسلح، به سطح 
مترمربع به انضمام بریدن  ۰٫۱۵تا  ۰٫۰۵مقطع بیش از 

 گردها. میل

۰۱۰۲۰۶ 

 مترطول ۳۹,۳۰۰  

 ۲۰عبور لوله آب و گاز تا سطح مقطع ایجاد شیار، برای 
 متر مربع، در سطوح بنایی غیربتن�. سانت�

۰۱۰۲۰۷ 

 مترطول ۷۱,۳۰۰  

ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، با سطح مقطع بیش 
 متر مربع، در سطوح بنایی غیر بتن�. سانت� ۴۰تا  ۲۰از 

۰۱۰۲۰۸ 

  

 مترطول ۲,۲۰۰

متر  ازای هر یY سانت�، به ۰۱۰۲۰۸بها به ردیف  اضافه
مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر 

 متر مربع. سانت� ۱۰۰

۰۱۰۲۰۹ 

 مترطول ۱۹۹,۵۰۰  

 ۲۰ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و گاز، تا سطح مقطع 
 متر مربع، در سطوح بتن�. سانت�

۰۱۰۲۱۰ 

 مترطول ۲۶۲,۰۰۰  

گاز، با سطح مقطع بیش ایجاد شیار، برای عبور لوله آب و 
 متر مربع، در سطوح بتن�. سانت� ۴۰تا  ۲۰از 

۰۱۰۲۱۱ 

  

 مترطول ۱۱,۶۰۰

متر  ، به ازای هر یY سانت�۰۱۰۲۱۱بها به ردیف  اضافه
مربع که به سطح مقطع اضافه شود تا سطح مقطع حداکثر 

 متر مربع. سانت� ۱۰۰

۰۱۰۲۱۲ 

 مترمربع ۲۹۵,۰۰۰  

ای، شامل  خشت�، گل� و چینههای  تخریب کل� ساختمان
 تمام عملیات تخریب.

۰۱۰۳۰۱ 

 مترمربع ۳۳۴,۵۰۰  

های آجری، سنگ� و بلوک� با  تخریب کل� ساختمان
 های مختلف، شامل تمام عملیات تخریب. مالت

۰۱۰۳۰۲ 

 ۰۱۰۴۰۱ های گل� (چینه باغ�). های خشت� یا چینه تخریب بنایی مترم_عب ۹۲,۴۰۰  

 مترم_عب ۱۵۸,۰۰۰  

های آجری، بلوک� و سنگ� که با مالت ماسه  تخریب بنایی
 سیمان، یا باتارد چیده شده باشد.

۰۱۰۴۰۲ 



  فصل اول. عملیات تخریب
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترم_عب ۱۳۵,۰۰۰  

های آجری، بلوک� و سنگ� که با مالت گل  تخریب بنایی
 آهY، ماسه آهY یا گچ و خاک چیده شده باشد.

۰۱۰۴۰۳ 

 مترم_عب ۱۱۲,۵۰۰  

  بدون تیرآهن، بهتخریب سقف آجری با تیرآهن یا 
 های مربوط. هرضخامت، با برداشتن تیرآهن

۰۱۰۴۰۴ 

 ۰۱۰۴۰۵ تخریب انواع بتن غیرمسلح، با هر عیار سیمان. مترم_عب ۱,۳۸۲,۰۰۰  

 ۰۱۰۴۰۶ گرد. تخریب بتن مسلح، با هر عیار سیمان و بریدن میل مترم_عب ۱,۹۸۸,۰۰۰  

 ۰۱۰۴۰۷ تخریب شفته با هرعیار. مترم_عب ۳۱۴,۵۰۰  

  

 مترم_عب ۲۰۵,۰۰۰

ها و  ها، سنگ بندی و یا چیدن آجرها، بلوک تفکیY، دسته
مصالح مشابه حاصل از تخریب، برحسب حجم ظاهری 

 مصالح چیده شده.

۰۱۰۴۰۸ 

 مترطول ۹۵,۸۰۰  

هر عرض و   برچیدن پله موزایی_� یا سنگ� ریشه دار، به
 ارتفاع.

۰۱۰۵۰۱ 

 ۰۱۰۵۰۲ کف آجری یا موزایی_� با هر نوع مالت.برچیدن فرش  مترمربع ۲۹,۶۰۰  

 مترمربع ۵۶,۶۰۰  

ها، یا فرش کف، یا دیوار که با سنگ  برچیدن سنگ پله
 اند همراه با مالت مربوط. پالک اجرا شده

۰۱۰۵۰۳ 

 مترمربع ۴۸,۸۰۰  

های ریشه دار یا قلوه، همراه با  برچیدن فرش کف از سنگ
 مالت مربوط.

۰۱۰۵۰۴ 

 مترمربع ۵۱,۱۰۰  

برچیدن سرامیY یا کاش� لعابی با مالت مربوط و تراشیدن 
 مالت باق� مانده روی دیوار یا کف.

۰۱۰۵۰۵ 

 ۰۱۰۵۰۶ هر ضخامت. گل پشت بام به  تراشیدن کاه مترمربع ۱۸,۲۰۰  

 مترمربع ۲۰,۱۰۰  

ها همراه با اندود گچ  گل دیوارها یا سقف تراشیدن اندود کاه
 ضخامت.هر  روی آن، به 

۰۱۰۵۰۷ 

 مترمربع ۴۱,۰۰۰  

ها همراه با  تراشیدن اندود گچ و خاک دیوارها یا سقف
 هر ضخامت. اندود گچ روی آن، به 

۰۱۰۵۰۸ 

 مترمربع ۱۱۴,۰۰۰  

  تراشیدن اندودهای ماسه سیمان، یا باتارد، یا ماسه آهY، به
 هر ضخامت.

۰۱۰۵۰۹ 

 مترمربع ۲۶,۰۰۰  

گچ و خاکستر و خاک و مانند درآوردن بند کهنه گچ�، یا 
 آن، و پاک کردن درزها برحسب سطح دیوار.

۰۱۰۵۱۰ 

  

 مترمربع ۳۸,۳۰۰

درآوردن بندهای با مالت ماسه سیمان یا ماسه آهY و 
مانند آن، و پاک کردن و شستن درزها برحسب سطح 

 دیوار.

۰۱۰۵۱۱ 



  فصل اول. عملیات تخریب
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۸۴,۰۰۰  

و توفال  هایی که با تیر چوبی و حصیر برچیدن سقف اطاق
 و کاه گل پوشیده شده است.

۰۱۰۵۱۲ 

 ۰۱۰۵۱۳ برچیدن هر نوع سفال بام. مترمربع ۱۸,۸۰۰  

 مترمربع ۱۶,۶۰۰  

کاری، اعم از قیرگون�، مشمع قیراندود و یا  برچیدن عایق
 مشابه آن، هر چند ال که باشد.

۰۱۰۵۱۴ 

 ۰۱۰۵۱۵ های بتن� پیش ساخته. برچیدن (تخریب) جدول مترطول ۵۶,۶۰۰  

 ۰۱۰۶۰۱ برچیدن تخته زیر شیروان� یا توفال سقف. مترمربع ۲۵,۱۰۰  

 مترمربع ۱۴۷,۰۰۰  

برچیدن الپه چوبی به طور کامل، بر حسب سطح تصویر 
 افق� سقف.

۰۱۰۶۰۲ 

  

 مترمربع ۱۶۷,۵۰۰

انضمام اتصاالت و تیر ریزیهای   برچیدن خرپای چوبی، به
افق� سقف  چوبی بین خرپاها، برحسب سطح تصویر

 برداشته شده.

۰۱۰۶۰۳ 

 ۰۱۰۶۰۴ برچیدن در و پنجره چوبی، همراه با چهار چوب مربوط. عدد ۸۹,۵۰۰  

 ۰۱۰۶۰۵ برچیدن پاراوان چوبی یا فلزی. مترمربع ۷۶,۱۰۰  

 عدد ۲۴,۰۰۰  

آالت در و پنجره، لوال، چفت،  باز کردن قفل و یراق
 پنجره.دستگیره و مانند آن، برحسب هر در یا 

۰۱۰۶۰۶ 

 ۰۱۰۷۰۱ برچیدن پنجره یا درهای فلزی، همراه با قاب مربوط. عدد ۱۲۶,۵۰۰  

  

 مترمربع ۳۷,۸۰۰

برچیدن و صاف کردن (در حد ام_ان)، و دور چین کردن 
بان،  ای از روی شیروان�، سایه آهن ورق صاف یا کرکره

پناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده  جان
 شده.

۰۱۰۷۰۲ 

 مترمربع ۴۰,۰۰۰  

دار آزبست سیمان،  های صاف یا موج برچیدن ورق
 برحسب سطح برچیده شده.

۰۱۰۷۰۴ 

  

 کیلوگرم ۲,۶۰۰

برچیدن هر نوع اس_لت فلزی ساختمان، برج آب فلزی و 
مانند آن، با هر نوع تیرآهن، ناودان�، نبش�، لوله و ورق و 

 های فلزی، با هرگونه اتصال. سایر پروفیل

۰۱۰۷۰۵ 

 مترطول ۵۷,۰۰۰  

برچیدن هر نوع فنس از توری سیم� یا سیم خاردار، با 
 های مربوط. پایه

۰۱۰۷۰۶ 

 دستگاه ۸۹,۵۰۰  

برچیدن کاسه ظرفشویی، روشویی پیسوار، بیده، توالت 
 فرنگ�، دوش یا فالش تانک.

۰۱۰۸۰۱ 

 ۰۱۰۸۰۲ برچیدن مستراح شرق� و وان حمام. دستگاه ۸۵,۵۰۰  

 ۰۱۰۸۰۳ اینچ. ۲برچیدن لوله فلزی روکار، با قطر تا  مترطول ۲۰,۴۰۰  



  فصل اول. عملیات تخریب
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۱۰۸۰۴ اینچ. ۲برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا  مترطول ۲۳,۷۰۰  

 ۰۱۰۸۰۵ اینچ. ۲بر چیدن لوله فلزی روکار، با قطر بیش از  مترطول ۳۲,۷۰۰  

 ۰۱۰۸۰۶ اینچ. ۲برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از  مترطول ۳۷,۶۰۰  

 ۰۱۰۸۰۷ های آزبست سیمان یا چدن� فاضالب. برچیدن لوله مترطول ۹۴,۲۰۰  

  

 مترطول ۱,۹۴۰

های برق، تلفن، زنگ اخبار و مانند آن، اعم از  برچیدن سیم
هایی که داخل یY لوله باشند، یY  روکار و توکار (سیم

 شوند). رشته محسوب م�

۰۱۰۸۰۸ 

 عدد ۲۹,۷۰۰  

های سقف� و پنکه سقف�، یا کارهای  نوع چراغبرچیدن هر 
 مشابه آن.

۰۱۰۸۰۹ 

 عدد ۱۷,۶۰۰  

برچیدن هر نوع کلید و پریز معمول� و کارهای مشابه، توکار 
 یا روکار.

۰۱۰۸۱۰ 

 ۰۱۰۸۱۱ برچیدن هر نوع کابل روی سطوح دیوار، سقف و کف. مترطول ۵,۱۶۰  

 ۰۱۰۹۰۱ متر. سانت� ۳ضخامت تا  هر کندن آسفالت پشت بام به  مترمربع ۵۱,۰۰۰  

  

 مترمربع ۱۵,۸۰۰

متر  ، به ازای هر سانت�۰۱۰۹۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
متر  متر (کسر سانت� سانت� ۳اضافه ضخامت نسبت به مازاد 

 شود). به تناسب محاسبه م�

۰۱۰۹۰۲ 

 مترمربع ۷۲,۴۰۰  

ها برای ل_ه گیری به  ها و خیابان کندن آسفالت جاده
 متر به ازای سطح کنده شده. سانت� ۵ضخامت تا 

۰۱۰۹۰۳ 

  

 مترمربع ۱۵,۴۰۰

متر  ، به ازای هر سانت�۰۱۰۹۰۳بها نسبت به ردیف  اضافه
متر  متر (کسر سانت� سانت� ۵اضافه ضخامت نسبت به مازاد 

 شود). به تناسب محاسبه م�

۰۱۰۹۰۴ 

  

 مترطول ۳۴,۶۰۰

متر و  سانت� ۸تا شیار انداختن و کندن آسفالت به عرض 
متر برای اجرای کارهای تاسیسات� با  سانت� ۱۰عمق تا 

 ماشین شیار زن.

۰۱۰۹۰۵ 

  

 مترطول ۳,۰۸۰

متر  ازای هر سانت� ، به ۰۱۰۹۰۵بها نسبت به ردیف  اضافه
متر به  متر (کسر سانت� سانت� ۱۰اضافه عمق مازاد بر 

 شود). تناسب محاسبه م�

۰۱۰۹۰۶ 

 مترطول ۱۱,۸۰۰  

متر (اندازه گیری  سانت� ۷برش آسفالت با کاتر به عمق تا  
 برحسب طول هر خط برش).

۰۱۰۹۰۷ 

  

 مترطول ۱,۴۵۰

متر  ازای هر سانت� ، به ۰۱۰۹۰۷بها نسبت به ردیف  اضافه
گیری برحسب طول  متر، اندازه سانت� ۷اضافه عمق مازاد بر 

 شود). م�به تناسب محاسبه   متر هر خط برش (کسر سانت�

۰۱۰۹۰۸ 



  فصل اول. عملیات تخریب
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۴,۴۰۰  

تخریب کل� هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت تا 
 متر. سانت� ۵

۰۱۰۹۰۹ 

  

 مترمربع ۴,۴۴۰

متر  ازای هر سانت� ، به ۰۱۰۹۰۹ردیف   بها نسبت به اضافه
متر به  متر (کسر سانت� سانت� ۵اضافه ضخامت مازاد بر 

 شود). تناسب محاسبه م�

۰۱۰۹۱۰ 

 مترمربع ۳۶,۳۰۰  

تراشیدن هر نوع آسفالت و اساس قیری با ماشین 
 متر. سانت� ۵تراش، به ضخامت تا  مخصوص آسفالت 

۰۱۰۹۱۱ 

  

 مترمربع ۶,۵۶۰

متر اضافه  به ازای هر سانت� ۰۱۰۹۱۱بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  متر (کسر سانت� سانت� ۵ضخامت مازاد بر 

 شود). محاسبه م�

۰۱۰۹۱۲ 

  

 مترمربع ۴,۷۲۰

تخریب آسفالت بین دو خط برش (با فاصله حداکثر 
متر) با وسایل م_انی_� مانند کمپرسور یا بیل م_انی_�، ۱٫۵

 متر و برداشتن آن. سانت� ۷به ضخامت تا 

۰۱۰۹۱۳ 

  

 مترمربع ۱,۸۵۰

متر اضافه  به ازای هر سانت� ۰۱۰۹۱۳بها به ردیف  اضافه
متر به تناسب  (کسر سانت�متر  سانت� ۷ضخامت مازاد بر 

 شود). محاسبه م�

۰۱۰۹۱۴ 

  

 مترمربع ۱۰,۹۰۰

در صورت� که از ماشین  ۰۱۰۹۱۱بها به ردیف  اضافه
گیری غیر پیوسته و  مخصوص آسفالت تراش برای ل_ه

 پراکنده استفاده شود.

۰۱۰۹۱۵ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترم_عب ۱۵۶,۵۰۰  

لجن برداری، حمل با چرخ دست� یا وسایل مشابه آن، تا 
 ها. متری و تخلیه آن ۵۰فاصله 

۰۲۰۱۰۱ 

  

 مترم_عب ۶۸,۷۰۰

های  کن� در زمین گودبرداری و کانال کن�، برداری، پی خاک
کنار   های کنده شده به متر و ریختن خاک ۲نرم، تا عمق 

 های مربوط.  محل

۰۲۰۱۰۲ 

  

 مترم_عب ۱۵۶,۰۰۰

های  کن� در زمین کن�، گودبرداری و کانال برداری، پی خاک
  های کنده شده به متر و ریختن خاک ۲سخت، تا عمق 

 های مربوط. کنارمحل

۰۲۰۱۰۳ 

  

 مترم_عب ۱,۵۰۹,۰۰۰

های  کن� در زمین کن�، گودبرداری و کانال برداری، پی خاک
متر و ریختن مواد کنده شده به کنار  ۲سنگ�، تا عمق 

 های مربوط.   محل

۰۲۰۱۰۴ 

  

 مترم_عب ۵۵,۴۰۰

، هرگاه عمق ۰۲۰۱۰۴تا  ۰۲۰۱۰۲های   بها به ردیف اضافه
متر باشد، برای  ۲کن� بیش از  کن�، گودبرداری و کانال پی

متر، یY بار و برای حجم واقع بین  ۴تا  ۲حجم واقع بین 
 های بیشتر. متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمق ۶تا  ۴

۰۲۰۲۰۱ 

  

 مترم_عب ۱۳۷,۵۰۰

، در صورت� ۰۲۰۱۰۴تا  ۰۲۰۱۰۲های   بها به ردیف اضافه
که عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمین� صورت گیرد و 

آب_ش� حین انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوری برای 
 ضروری باشد.

۰۲۰۲۰۲ 

  

 مترم_عب ۷۳۹,۰۰۰

متر و کوره و مخزن با مقاطع  ۱٫۲حفرمیله چاه به قطرتا 
متر از  ۲۰های نرم و سخت، تا عمق   مورد نیاز در زمین

متری  ۱۰های حاصله تا فاصله   دهانه چاه و حمل خاک
 دهانه چاه.

۰۲۰۳۰۱ 

  

 مترم_عب ۹۹,۵۰۰

، هرگاه عمق چاه بیش ۰۲۰۳۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 ۲۰متر اول مازاد بر ۵متر باشد، برای حجم واقع در  ۲۰از

متر دوم، دو بار، و  ۵متر، یY بار، و برای حجم واقع در 
متر سوم، سه بار و به همین ترتیب  ۵برای حجم واقع در 

 های بیشتر.  برای عمق

۰۲۰۳۰۲ 

  

 مترم_عب ۱۵۳,۵۰۰

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاک�، غیرلجن�، 
متر و تخلیه آن در  ۵۰و حمل با هر نوع وسیله دست� تا 

 مواردی که استفاده از ماشین برای حمل مم_ن نباشد.

۰۲۰۴۰۱ 

  

 مترم_عب ۱۰۷,۵۰۰

متر  ۵۰، برای ۰۲۰۴۰۱و  ۰۲۰۱۰۱های   بها به ردیف اضافه
متر به تناسب  ۵۰وسایل دست�، کسر حمل اضاف� با

 شود. محاسبه م�

۰۲۰۴۰۲ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵,۳۰۰  

ها،   تسطیح و رگالژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی
 ها که با ماشین انجام شده باشد.  گودها و کانال

۰۲۰۵۰۱ 

 مترم_عب ۷۷,۱۰۰  

سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند 
 و مصرف شده در محل.

۰۲۰۵۰۲ 

 مترم_عب ۲۸۱,۰۰۰  

تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعت� 
 به هر ضخامت.

۰۲۰۵۰۳ 

  

 مترم_عب ۴۱,۱۰۰

ها،   ها یا مصالح سنگ� موجود در کنار پی ریختن خاک
ها در   ها، گودها و کانال  درون پی ها، به  گودها و کانال

پخش و متر در هر عمق و  سانت� ۱۵قشرهای حداکثر 
 تسطیح الزم.

۰۲۰۵۰۴ 

  

 مترم_عب ۴۰,۰۰۰

های ریخته شده در خاکریزها در   پخش و تسطیح خاک
غیر  متر، در هر عمق و ارتفاع به سانت� ۱۵قشرهای حداکثر 

 ها.  ها، گودها و کانال  از پی

۰۲۰۵۰۵ 

  

 مترمربع ۸,۲۵۰

آب پاش� و کوبیدن سطوح خاک برداری شده یا سطح 
روش پروکتور   درصد به ۹۵تراکم زمین طبیع�، با 

 استاندارد.

۰۲۰۶۰۱ 

  

 مترم_عب ۷۷,۹۰۰

های پخش شده در قشرهای   آب پاش� و کوبیدن خاک
روش پروکتور   درصد به ۹۵متر، با تراکم  سانت� ۱۵حداکثر 

 استاندارد.

۰۲۰۶۰۲ 
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   ماشینبا   خاک,  . عملیات سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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   با ماشین  خاک,  . عملیات سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۲۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵۹۵  

  شخم زدن هر نوع زمین غیرسنگ� با وسیله م_انی_�، به
 متر. سانت� ۱۵عمق تا 

۰۳۰۱۰۱ 

  

 مترم_عب ۴۳,۶۰۰

های لجن� با هر وسیله م_انی_�،  لجن برداری در زمین
متر از مرکز ثقل برداشت و تخلیه  ۲۰حمل مواد تا فاصله 

 آن.

۰۳۰۱۰۲ 

  

 مترم_عب ۷,۲۷۰

های نرم با هر وسیله  برداری یا گودبرداری در زمین خاک
 ۲۰فاصله  برداری تا م_انی_�، حمل مواد حاصل از خاک

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

۰۳۰۱۰۳ 

  

 مترم_عب ۱۵,۰۰۰

های سخت با هر وسیله  برداری یا گودبرداری در زمین خاک
 ۲۰برداری تا فاصله  م_انی_�، حمل مواد حاصل از خاک

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

۰۳۰۱۰۴ 

  

 مترم_عب ۷۰,۷۰۰

های سنگ� با هر وسیله  گودبرداری در زمینبرداری یا  خاک
 ۲۰برداری تا فاصله  م_انی_�، حمل مواد حاصل از خاک

 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.

۰۳۰۱۰۵ 

  

 مترم_عب ۸۷,۳۰۰

های سنگ� با هر وسیله  برداری یا گودبرداری در زمین خاک
 م_انی_� و با استفاده از مواد سوزا، حمل مواد حاصل از

متر از مرکز ثقل برداشت و توده  ۲۰برداری تا فاصله  خاک
 کردن آن.

۰۳۰۲۰۱ 

  

 مترم_عب ۱۱۹,۵۰۰

های سنگ� با استفاده از  برداری یا گودبرداری در زمین خاک
برداری تا  چ_ش هیدرولی_�، حمل مواد حاصل از خاک

 متر از مرکز ثقل، برداشت و توده کردن آن. ۲۰فاصله 

۰۳۰۲۰۲ 

  
 مترم_عب 

های سنگ� بدون  برداری یا گودبرداری در زمین خاک
 استفاده از مواد سوزا، ول� با استفاده از مواد منبسط شونده.

۰۳۰۲۰۳ 

 ۰۳۰۳۰۱ ها. رگالژ و پروفیله کردن سطح شیروان� و کف ترانشه مترمربع ۳,۱۷۰  

  

 مترم_عب ۲,۹۵۰

، در ۰۳۰۲۰۱و  ۰۳۰۱۰۵تا  ۰۳۰۱۰۳های  ردیف  بها به اضافه
برداری در گود انجام شود و نسبت ارتفاع  صورت� که خاک

کوچ_ترین بعد گود، کوچ_تر یا مساوی عدد  متوسط گود به
 باشد. ۰٫۰۱و بزرگتر یا مساوی عدد  ۰٫۰۲

۰۳۰۴۰۱ 

  

 مترم_عب ۴,۹۱۰

، در ۰۳۰۲۰۱و  ۰۳۰۱۰۵تا  ۰۳۰۱۰۳های  بها به ردیف اضافه
انجام شود و نسبت ارتفاع برداری در گود  صورت� که خاک

 ۰٫۰۲کوچ_ترین بعد گود، بزرگتر از عدد   متوسط گود به
 باشد.

۰۳۰۴۰۲ 

 مترم_عب ۱۳,۳۰۰  

 ۲۰، هرگاه فاصله حمل بیش از ۰۳۰۱۰۲ردیف   بها به اضافه
 متر باشد. ۵۰متر و حداکثر 

۰۳۰۴۰۳ 



   با ماشین  خاک,  . عملیات سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۲۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترم_عب ۴,۶۶۰  

، ۰۳۰۲۰۱و  ۰۳۰۱۰۵تا  ۰۳۰۱۰۳های  ردیف بها به  اضافه
 متر باشد. ۵۰متر و حداکثر  ۲۰هرگاه فاصله حمل بیش از 

۰۳۰۴۰۴ 

  

 مترم_عب ۲۰,۴۰۰

های نرم، تا  کن� با وسیله م_انی_� در زمین کن�، کانال پی
های  متر و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل ۲عمق 

 مربوط.

۰۳۰۵۰۱ 

  

 مترم_عب ۳۱,۸۰۰

های سخت،  زمینکن� با وسیله م_انی_� در  کن�، کانال پی
های  متر و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل ۲تاعمق 
 مربوط.

۰۳۰۵۰۲ 

  

 مترم_عب ۶۱,۱۰۰

های لجن� تا  کن� با وسیله م_انی_� در زمین کن�، کانال پی
متر  ۲۰متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله  ۲عمق 

 از مرکز ثقل برداشت.

۰۳۰۵۰۳ 

  

 مترم_عب ۲۵۲,۵۰۰

های سنگ�  کن� با چ_ش هیدرولی_� در زمین کانال کن�، پی
 ۲۰متر و حمل و تخلیه مواد کنده شده تا فاصله  ۲تا عمق 

 متر از مرکز ثقل برداشت.

۰۳۰۵۰۴ 

  

 مترم_عب ۴,۲۴۰

، هرگاه عمق پی ۰۳۰۵۰۴تا  ۰۳۰۵۰۱های  ردیف  بها به اضافه
متر باشد، برای حجم خاک واقع شده در  ۲و کانال بیش از 

متر، سه  ۵تا  ۴متر، دوبار،  ۴تا  ۳متر، یY بار  ۳تا  ۲عمق 
 های بیشتر. همین ترتیب برای عمق  بار و به

۰۳۰۶۰۱ 

  

 مترم_عب ۳۸,۶۰۰

، ۰۳۰۵۰۴و  ۰۳۰۵۰۲، ۰۳۰۵۰۱های  ردیف بها به  اضافه
کن� زیر تراز آب زیرزمین� انجام شود و  کن�، کانال هرگاه پی

 باشد.آب_ش� با تلمبه موتوری الزام� 

۰۳۰۶۰۲ 

  

 مترم_عب ۱۵,۵۰۰

های توده  بارگیری مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاک
شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله م_انی_� دیxر تا 

 متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن. ۱۰۰فاصله 

۰۳۰۷۰۱ 

  

 مترم_عب ۱,۳۶۰

های توده شده،  حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاک
متر باشد، به  ۵۰۰متر تا  ۱۰۰که فاصله حمل بیش از وقت� 

متر به  ۱۰۰متر اول. کسر  ۱۰۰متر مازاد بر ۱۰۰ازای هر 
 شود. تناسب محاسبه م�

۰۳۰۷۰۲ 

  

۳,۹۵۰ 

  -مترم_عب 
 کیلومتر

های توده شده،  حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاک
باشد، کیلومتر  ۱۰متر تا  ۵۰۰وقت� که فاصله حمل بیش از
های  متر اول، برای راه ۵۰۰برای هر کیلومتر مازاد بر 

نسبت قیمت یY کیلومتر محاسبه   آسفالت� (کسر کیلومتر به
 شود). م�

۰۳۰۷۰۳ 



   با ماشین  خاک,  . عملیات سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۲۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

۲,۸۶۰ 

  -مترم_عب 
 کیلومتر

های توده شده،  حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاک
کیلومتر  ۳۰کیلومتر تا  ۱۰وقت� که فاصله حمل بیش از 

های  کیلومتر، برای راه ۱۰باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر 
نسبت قیمت یY کیلومتر   آسفالت� (کسر کیلومتر، به

 شود). محاسبه م�

۰۳۰۷۰۴ 

  

۲,۳۹۰ 

  -مترم_عب 
 کیلومتر

های توده شده،  حمل مواد حاصل از عملیات خاک� یا خاک
کیلومتر باشد، برای هر  ۳۰وقت� که فاصله حمل بیش از 

های آسفالت� (کسر  کیلومتر، برای راه ۳۰کیلومتر مازاد بر 
 شود). نسبت قیمت یY کیلومتر محاسبه م� کیلومتر، به 

۰۳۰۷۰۵ 

 ۰۳۰۸۰۱ تسطیح بسترخاکریزها با گریدر یا سایر وسایل م_انی_�. مترمربع ۴۰۵  

  

 مترمربع ۱,۳۵۰

 ها و مانند پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
روش آشو   درصد به ۸۵متر با تراکم  سانت� ۱۵ها، تا عمق  آن

 اصالح�.

۰۳۰۸۰۲ 

  

 مترمربع ۱,۷۷۰

ها و مانند  پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه آب
روش آشو  درصد به ۹۰متر با تراکم  سانت� ۱۵ها، تا عمق  آن

 اصالح�.

۰۳۰۸۰۳ 

  

 مترمربع ۲,۱۷۰

ها و مانند  خاکریزها یا کف ترانشهآب پاش� و کوبیدن بستر 
روش آشو   درصد به ۹۵متر با تراکم  سانت� ۱۵ها، تا عمق  آن

 اصالح�.

۰۳۰۸۰۴ 

  

 مترمربع ۳,۲۳۰

پاش� و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه و مانند  آب
روش   درصد به ۱۰۰متر با تراکم  سانت� ۱۵ها، تاعمق  آن

 آشو اصالح�.

۰۳۰۸۰۵ 

  

 مترم_عب ۱۸,۱۰۰

پاش�، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
  درصد کوبیدگ� به ۸۵قشرهای خاکریزی و توونان، با 

روش آشو اصالح�، وقت� که ضخامت قشرهای خاکریزی 
 متر باشد. سانت� ۱۵پس از کوبیده شدن حداکثر 

۰۳۰۹۰۱ 

  

 مترم_عب ۲۰,۸۰۰

رگالژ و کوبیدن پاش�، تسطیح، پروفیله کردن،  پخش، آب
روش  درصد کوبیدگ� به ۹۰قشرهای خاکریزی و توونان، با 

آشو اصالح�، وقت� که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از 
 متر باشد. سانت� ۱۵کوبیده شدن حداکثر 

۰۳۰۹۰۲ 

  

 مترم_عب ۲۳,۶۰۰

پاش�، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
روش  درصد کوبیدگ� به ۹۵قشرهای خاکریزی و توونان، با 

آشو اصالح�، وقت� که ضخامت قشرهای خاکریزی پس از 
 متر باشد. سانت� ۱۵کوبیده شدن حداکثر 

۰۳۰۹۰۳ 



   با ماشین  خاک,  . عملیات سوم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۲۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترم_عب ۳۰,۷۰۰

پاش�، تسطیح، پروفیله کردن، رگالژ و کوبیدن  پخش، آب
درصد کوبیدگ�  ۱۰۰قشرهای خاکریزی و توونان، با 

ضخامت قشرهای روش آشو اصالح�، وقت� که  به 
 متر باشد. سانت� ۱۵خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 

۰۳۰۹۰۴ 

  

  

ای به روش تراکم دینامی_�  های ماسه تح_یم زمین
)Dynamic Compaction همراه با افزودن خاک ،(

 مناسب.

۰۳۰۹۰۵ 

 مترم_عب ۴,۰۰۰  

ها، گودها و  ها یا مصالح سنگ� موجود کنار پی ریختن خاک
 ها. ها، گودها و کانال درون پی به ها، کانال

۰۳۱۰۰۱ 

  

 مترم_عب ۳۵,۴۰۰

تهیه خاک مناسب از خارج کارگاه، برای خاکریزها شامل 
متر و باراندازی در  ۵۰۰کندن، بارگیری و حمل، تا فاصله 

 محل مصرف.

۰۳۱۰۰۲ 

 مترم_عب ۵,۴۳۰  

منظور ساختن بدنه راه و   اختالط دو یا چند نوع مصالح، به
 کارهای مشابه آن.سایر 

۰۳۱۰۰۳ 

 مترم_عب ۳,۴۵۰  

های نبات� ریسه شده، تنظیم و رگالژ آن در  پخش خاک
 های مورد نظر. محل

۰۳۱۰۰۴ 

 مترم_عب ۲,۳۶۰  

های تعیین  پخش مصالح حاصل از خاکبرداری، که در محل
 شده با هرضخامت دپو شود.

۰۳۱۰۰۵ 

 مترم_عب ۳۵,۹۰۰  

 ۵۰۰بارگیری و حمل تا فاصله تهیه ماسه بادی، شامل کندن، 
 متر و باراندازی درمحل مصرف.

۰۳۱۱۰۱ 

 مترم_عب ۴۰,۱۰۰  

پخش، تسطیح، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی برای 
 ساختمان بدنه راه و محوطه.

۰۳۱۱۰۲ 

 مترم_عب ۲۹,۹۰۰  

پخش، تسطیح و کوبیدن ماسه بادی برای تح_یم بستر راه و 
 محوطه.

۰۳۱۱۰۳ 

 متر طول ۱۹۹,۵۰۰  

متر در هر نوع خاک به هر طول و  میل� ۸۶چال زن� تا قطر 
 درجه نسبت به سطح افق. ۲۰زاویه تا 

۰۳۱۲۰۱ 

 متر طول ۲۲۰,۵۰۰  

متر و بیشتر در هر نوع خاک به  میل� ۸۶چال زن� به قطر 
 درجه نسبت به سطح افق. ۲۰هر طول و زاویه تا 

۰۳۱۲۰۲ 

  

 درصد -۱

برای حفاری  ۰۳۱۲۰۲و  ۰۳۱۲۰۱کسر بها به ردیف های 
درجه  ۶۰درجه نسبت به سطح افق تا  ۲۰با زاویه بیشتر از 
 به ازای هر درجه.

۰۳۱۲۰۳ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۴۰۱۰۱ سنگ چین� در کف ساختمان (بلوکاژ) با سنگ قلوه. مترم_عب ۳۴۶,۰۰۰  

 ۰۴۰۱۰۲ سنگ الشه.سنگ چین� در کف ساختمان (بلوکاژ) با  مترم_عب ۵۶۳,۵۰۰  

 ۰۴۰۱۰۳ ها(درناژ) با سنگ قلوه. سنگ ریزی پشت دیوارها و پی مترم_عب ۳۱۵,۵۰۰  

 مترم_عب ۹۵۹,۵۰۰  

تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با توری گالوانیزه 
 و سنگ قلوه.

۰۴۰۱۰۵ 

 مترم_عب ۱,۱۲۳,۰۰۰  

تهیه، ساخت و نصب تورسنگ (گابیون) با توری گالوانیزه 
 سنگ الشه.و 

۰۴۰۱۰۶ 

 ۰۴۰۲۰۱ در پی. ۱:۳بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه آهY  مترم_عب ۱,۰۹۶,۰۰۰  

 ۰۴۰۲۰۲ در پی.۱:۲:۹بنایی با سنگ الشه و مالت باتارد  مترم_عب ۱,۱۳۷,۰۰۰  

 ۰۴۰۲۰۳ در پی.۱:۵بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه سیمان  مترم_عب ۱,۱۱۵,۰۰۰  

 مترم_عب ۱,۳۰۸,۰۰۰  

 Yدر دیوارها و  ۱:۳بنایی با سنگ الشه و مالت ماسه آه
 هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل

۰۴۰۲۰۴ 

 مترم_عب ۱,۳۴۹,۰۰۰  

، در دیوارها و ۱:۲:۹بنایی با سنگ الشه و مالت باتارد 
 هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل

۰۴۰۲۰۵ 

 مترم_عب ۱,۲۴۱,۰۰۰  

در دیوارها و ۱:۵الشه و مالت ماسه سیمان  بنایی با سنگ
 هایی که باالتر از پی قرار دارند. سایر محل

۰۴۰۲۰۶ 

 ۰۴۰۲۰۷ .۱:۶سنگ قلوه غرقاب در مالت ماسه سیمان  مترم_عب ۶۳۱,۰۰۰  

 ۰۴۰۲۰۸ .۱:۶سنگ الشه غرقاب در مالت ماسه سیمان  مترم_عب ۸۰۶,۰۰۰  

 مترمربع ۳۶۶,۰۰۰  

رودخانه، با مالت ماسه سیمان  نماسازی باسنگ قلوه
 به انضمام بندکش�.۱:۵

۰۴۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۱۲۹,۵۰۰

های بنایی با سنگ الشه، در  ردیف  بهای نماسازی به اضافه
ش_ل موزایی_�  صورت نما و به   صورت� که، سنگ الشه به

 اجرا شود.

۰۴۰۳۰۲ 

  

 مترمربع ۱۵۷,۰۰۰

با سنگ الشه، در های بنایی  ردیف  بهای نماسازی به اضافه
ش_ل موزایی_�  صورت نما و به   صورت� که، سنگ الشه به

 درز شده اجرا شود.

۰۴۰۳۰۳ 

 مترمربع ۱۶۴,۵۰۰  

های بنایی با سنگ الشه، برای نماسازی  ردیف  بها به اضافه
 با سنگ بادبر.

۰۴۰۳۰۴ 

 مترمربع ۲۲۶,۵۰۰  

نماسازی های بنایی با سنگ الشه، برای  ردیف  بها به اضافه
 با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در هر رج.

۰۴۰۳۰۵ 

 مترمربع ۲۷۲,۵۰۰  

های بنایی با سنگ الشه، برای نماسازی  ردیف  بها به اضافه
 ها. با سنگ بادبر، با ارتفاع مساوی در تمام رج

۰۴۰۳۰۶ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترم_عب ۱۱۲,۰۰۰

تر های سنگ�، هرگاه عملیات بنایی پایین  بنایی  بها به اضافه
از تراز آب زیرزمین� انجام شود و تخلیه آب با تلمبه 

 موتوری در حین اجرای عملیات الزام� باشد.

۰۴۰۳۰۷ 

 مترم_عب ۱۶۳,۵۰۰  

هر نوع عملیات بنایی سنگ� خارج از پی، در   بها به اضافه
 صورت� که در انحنا، انجام شود.

۰۴۰۳۰۸ 

 مترمربع ۱۲۶,۵۰۰  

های سنگ� با تمام عملیات الزم  بناییتعبیه درز انقطاع در 
 هر ش_ل.  و به

۰۴۰۳۰۹ 

 مترمربع ۵۲۵,۵۰۰  

تهیه و نصب سنگ دو تیشه ریشه دار الشتر یا مشابه آن در 
 .۱:۵ازاره ساختمان، با مالت ماسه سیمان 

۰۴۰۴۰۱ 

 مترمربع ۲۸۱,۰۰۰  

 ۱۰بنایی فرش کف با سنگ الشه، با ضخامت متوسط 
 .۱:۵ماسه سیمان متر با مالت  سانت�

۰۴۰۴۰۲ 

 مترم_عب ۳۷۴,۰۰۰  

کاربردن آن در   تهیه مصالح زه_ش� طبق مشخصات و به
 ها. زه_ش�

۰۴۰۵۰۱ 

  

 مترم_عب ۴۵۴,۰۰۰

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

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

۰۴۰۵۰۲ 

  

 مترم_عب ۳۶۰,۰۰۰

تهیه، حمل و ریختن ماسه کف� (خاکدار) در داخل 
ها، معابر،  ها، کف ساختمان ها و لوله ها، اطراف پی کانال

انضمام  ها و یا هر محل دیxری که الزم باشد، به محوطه
 های الزم. ها در ضخامت تسطیح آنپخش و 

۰۴۰۵۰۳ 

  

 مترم_عب ۳۹۱,۰۰۰

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

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

۰۴۰۵۰۴ 

  

 مترم_عب ۳۸۰,۰۰۰

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

 های الزم. ها در ضخامت آن

۰۴۰۵۰۵ 

  

 مترم_عب ۳۶۰,۰۰۰

ها، اطراف  تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال
معابر، ها،  ها، روی بام ها، کف ساختمان ها و لوله پی

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

۰۴۰۵۰۶ 
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   چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۳۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۳۴,۰۰۰  

بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، در  تهیه وسایل و قالب
 ها و شناژهای مربوط به آن. پی

۰۵۰۱۰۱ 

 مترمربع ۳۵۵,۰۰۰  

بندی با استفاده تخته نراد خارج�، در  وسایل و قالبتهیه 
 متر باشد. ۳٫۵دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار حداکثر 

۰۵۰۲۰۱ 

  

 مترمربع ۳۸۵,۵۰۰

بندی با استفاده از تخته نراد خارج� در  تهیه وسایل و قالب
متر و حداکثر  ۳٫۵دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار بیش از 

 متر باشد. ۵٫۵

۰۵۰۲۰۲ 

  

 مترمربع ۴۰۶,۵۰۰

بندی با استفاده از تخته نراد خارج� در  تهیه وسایل و قالب
متر و حداکثر  ۵٫۵های بتن� که ارتفاع دیوار بیش از  دیوار

 متر باشد. ۷٫۵

۰۵۰۲۰۳ 

  

 مترمربع ۴۳۴,۵۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج� در 
متر و  ۷٫۵دیوار بیش از  های بتن� که ارتفاع  دیوار

 متر باشد. ۱۰حداکثر

۰۵۰۲۰۴ 

  

 مترمربع ۳۶۴,۵۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، 
ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلع� تا ارتفاع  در ستون
 متر. ۳٫۵حداکثر 

۰۵۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۳۸۷,۵۰۰

تخته نراد خارج�، تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از 
ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلع� که ارتفاع  در ستون

 متر باشد. ۵٫۵متر و حداکثر  ۳٫۵آن بیش از 

۰۵۰۳۰۲ 

  

 مترمربع ۴۲۱,۵۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، 
ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلع� که ارتفاع  در ستون

 متر باشد. ۷٫۵متر و حداکثر  ۵٫۵آن بیش از 

۰۵۰۳۰۳ 

  

 مترمربع ۴۳۶,۰۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، 
ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلع� که ارتفاع  در ستون

 متر باشد. ۱۰متر و حداکثر  ۷٫۵آن بیش از 

۰۵۰۳۰۴ 

 مترمربع ۳۵۲,۰۰۰  

استفاده از تخته نراد خارج�،  تهیه وسایل و قالب بندی با
 متر. ۳٫۵ها) تا ارتفاع حداکثر  ها (دال در تاوه

۰۵۰۴۰۱ 

  

 مترمربع ۴۲۷,۰۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، 
متر و  ۳٫۵ها) در صورت� که ارتفاع بیش از  ها (دال در تاوه
 متر باشد. ۵٫۵حداکثر 

۰۵۰۴۰۲ 

  

 مترمربع ۴۹۲,۵۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، 
متر و  ۵٫۵ها) در صورت� که ارتفاع بیش از  ها (دال در تاوه
 متر باشد. ۷٫۵حداکثر 

۰۵۰۴۰۳ 



   چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۳۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۵۹۷,۰۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، 
متر و  ۷٫۵ارتفاع بیش از ها) در صورت� که  ها (دال در تاوه
 متر باشد. ۱۰حداکثر 

۰۵۰۴۰۴ 

  

 مترمربع ۲۱۳,۰۰۰

ای (وافل) و  های قابلمه تهیه وسایل و جاگذاری قالب
های بتن� با  ها پس از بتن ریزی در سقف برداشت آن

های دو طرفه بر حسب مترمربع تصویر افق� آن  تیرچه
 قسمت از سقف که در آن وافل به کار رفته باشد.

۰۵۰۴۰۵ 

 مترمربع ۲۸۲,۰۰۰  

بندی با استفاده از تخته نراد خارج�  تهیه وسایل و قالب
 های مرکب. برای سقف

۰۵۰۴۰۶ 

 مترمربع ۴۵۵,۰۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، 
 متر. ۳٫۵در تیرهای بتن� تا ارتفاع حداکثر 

۰۵۰۵۰۱ 

  

 مترمربع ۵۳۱,۵۰۰

و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�،  تهیه وسایل
متر و  ۳٫۵در تیرهای بتن� در صورت� که ارتفاع بیش از 

 متر باشد. ۵٫۵حداکثر 

۰۵۰۵۰۲ 

  

 مترمربع ۶۵۴,۰۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، 
متر و  ۵٫۵در تیرهای بتن� در صورت� که ارتفاع بیش از 

 متر باشد. ۷٫۵حداکثر 

۰۵۰۵۰۳ 

  

 مترمربع ۸۰۲,۰۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، 
متر و  ۷٫۵در تیرهای بتن� در صورت� که ارتفاع بیش از 

 متر باشد. ۱۰حداکثر

۰۵۰۵۰۴ 

 مترمربع ۴۲۹,۰۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، 
 افق� روی دیوار، در هر ارتفاع.در شناژهای 

۰۵۰۶۰۱ 

  

 مترمربع ۴۵۳,۵۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از تخته نراد خارج�، 
در پله های بتن� شامل تیر، دال، دست انداز، کف پله و 

 مانند آن به طور کامل در هر ارتفاع و به هرش_ل.

۰۵۰۷۰۱ 

 مترمربع ۹۰,۲۰۰  

جدار خارج� دیوارها، تیرها و  بها برای قالب بندی اضافه
 ها، با استفاده از تخته نراد خارج�. ستون

۰۵۰۸۰۱ 

  

 مترمربع ۴,۱۴۰

، در صورت� که ۰۵۰۲۰۴تا  ۰۵۰۲۰۱های  بها به ردیف اضافه
جای بولت از فاصله نگهدارهای مخصوص با صفحه آب  به

 بند استفاده شود.

۰۵۰۸۰۲ 

 مترمربع ۱۱۰,۵۰۰  

های قالب بندی با استفاده از تخته نراد  ردیفبها به  اضافه
 خارج� برای سطوح منحن�، به استثنای ستونها.

۰۵۰۸۰۳ 

 مترمربع ۲۲۹,۰۰۰  

، ول� با مقطع ۰۵۰۳۰۴تا  ۰۵۰۳۰۱های  بها به ردیف اضافه
 منحن� و غیر چهار ضلع�.

۰۵۰۸۰۴ 



   چوبی  بندی . قالب پنجم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۳۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۰,۹۰۰  

استفاده از تخته بهای قالب بندی در سطوح شیبدار با  اضافه
 درصد باشد. ۵نراد خارج� در صورتی_ه شیب بیش از 

۰۵۰۸۰۵ 

  

 مترمربع ۱۴۸,۰۰۰

بها برای ح_م� بودن قالب بندی، با استفاده از تخته  اضافه
بندی در بتن نمایان  نراد خارج�، برای مواردی که قالب

 رود. (اکسپوز) به کار م�

۰۵۰۸۰۶ 

  

 مترمربع ۷۱,۱۰۰

های قالب بندی با استفاده از تخته نراد  ردیفبها به  اضافه
خارج�، در صورت� که عملیات قالب بندی زیر تراز آبهای 
زیرزمین� انجام شود و آب_ش� با تلمبه موتوری در حین 

 اجرای کار، ضروری باشد.

۰۵۰۸۰۷ 

 مترمربع ۷۶,۲۰۰  

بهای قالب بندی، با استفاده از تخته نراد خارج�، در  اضافه
 قالب الزاما در کار باق� بماند (قالب گم شده). صورت� که

۰۵۰۸۰۸ 

  

 مترمربع ۸۱,۰۰۰

بندی سطوح نمایان دیوارها،  های قالب بها به ردیف  اضافه
ها)، در صورت� که به جای  ها (دال ها و تاوه تیرها، ستون

با روکش الک� از جنس   نراد خارج� از تخته چند الیه تخته
 شود.  ) استفادهplywoodپلیمر (

۰۵۰۸۰۹ 

  

 مترمربع ۶۱,۹۵۰

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

بندی هر یY  ش_ست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب
 مترمربع باشد. ۲۵از آنها تا 

۰۵۰۸۱۰ 

  

 دسیمتر م_عب ۲۶,۵۰۰

انبساط در بتن با استفاده از تخته قالب بندی درز 
نرادخارج�، با تمام وسایل الزم به استثنای کف سازیهای 

 بتن� برحسب حجم درز.

۰۵۰۹۰۱ 

  

 دسیمتر م_عب ۱۵,۲۰۰

تعبیه انواع درز در کف سازی های بتن� درموقع اجرا با 
استفاده از تخته نرادخارج�، با تمام وسایل الزم بدون 

 درز.پرکردن آن برحسب حجم 

۰۵۰۹۰۲ 

  

 مترمربع ۳۱۹,۰۰۰

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

 بر حسب سطح جانبی بتن محل باز شو.

۰۵۰۹۰۳ 

  

 مترمربع 

بندی درزهای انقباض�  تهیه وسایل، ساخت قالب و قالب
گیری برحسب سطح جانبی  بتن، و خارج کردن آن، اندازه

 بتن درز.

۰۵۰۹۰۴ 

 مترمربع ۲۷۱,۰۰۰  

تهیه وسایل، چوب بست و تخته کوبی برای جلوگیری از 
 ریزش خاک در پی ها، گودها و کانالها در هر عمق.

۰۵۱۰۰۱ 
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   فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۵۳,۰۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی درپی ها 
 و شناژهای پی.

۰۶۰۱۰۱ 

 مترمربع ۱۵۴,۵۰۰  

وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن  تهیه
 ریزی درجا.

۰۶۰۱۰۲ 

 مترمربع ۳۴۷,۰۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
 متر باشد. ۳٫۵دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار حداکثر 

۰۶۰۲۰۱ 

  

 مترمربع ۳۷۹,۵۰۰

فلزی در تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب 
متر و حداکثر  ۳٫۵دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار بیش از 

 متر باشد. ۵٫۵

۰۶۰۲۰۲ 

  

 مترمربع ۴۳۰,۰۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
متر و حداکثر  ۵٫۵دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار بیش از 

 متر باشد. ۷٫۵

۰۶۰۲۰۳ 

  

 مترمربع ۴۸۷,۰۰۰

و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در  تهیه وسایل
 ۱۰متر و حداکثر ۷٫۵دیوارهای بتن� که ارتفاع دیوار بیش از 

 متر باشد.

۰۶۰۲۰۴ 

  

 مترمربع ۳۳۲,۵۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلع� تا ارتفاع 

 متر. ۳٫۵حداکثر 

۰۶۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۳۵۸,۵۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
با مقطع چهار ضلع� که ارتفاع بیش   ستونها و شناژهای قائم

 متر باشد. ۵٫۵متر و حداکثر  ۳٫۵از 

۰۶۰۳۰۲ 

  

 مترمربع ۴۰۵,۰۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
مقطع چهار ضلع� که ارتفاع بیش  با  ستونها و شناژهای قائم

 متر باشد. ۷٫۵متر و حداکثر  ۵٫۵از 

۰۶۰۳۰۳ 

  

 مترمربع ۴۵۹,۵۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
با مقطع چهار ضلع� که ارتفاع بیش   ستونها و شناژهای قائم

 متر باشد. ۱۰متر و حداکثر  ۷٫۵از 

۰۶۰۳۰۴ 

 مترمربع ۳۵۴,۵۰۰  

ها  تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه
 متر. ۳٫۵ها) تا ارتفاع حداکثر  (دال

۰۶۰۴۰۱ 

 مترمربع ۳۹۵,۰۰۰  

ها  تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه
 متر باشد. ۵٫۵متر و حداکثر  ۳٫۵ها) که ارتفاع بیش از  (دال

۰۶۰۴۰۲ 

 مترمربع ۴۸۰,۵۰۰  

ها  تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه
 متر باشد. ۷٫۵متر و حداکثر  ۵٫۵ها) که ارتفاع بیش از  (دال

۰۶۰۴۰۳ 



   فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۶۰۵,۵۰۰  

ها  تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در تاوه
 باشد.متر  ۱۰متر و حداکثر ۷٫۵ها) که ارتفاع بیش از  (دال

۰۶۰۴۰۴ 

 مترمربع ۲۷۴,۰۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی برای 
 سقفهای مرکب.

۰۶۰۴۰۵ 

 مترمربع ۴۶۶,۵۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
 متر. ۳٫۵تیرهای بتن� تا ارتفاع حداکثر 

۰۶۰۵۰۱ 

  

 مترمربع ۴۹۶,۵۰۰

بندی با استفاده از قالب فلزی در تهیه وسایل و قالب 
متر  ۵٫۵متر و حداکثر  ۳٫۵تیرهای بتن� که ارتفاع بیش از 

 باشد.

۰۶۰۵۰۲ 

  

 مترمربع ۶۱۵,۵۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
متر  ۷٫۵متر و حداکثر  ۵٫۵تیرهای بتن� که ارتفاع بیش از 

 باشد.

۰۶۰۵۰۳ 

  

 مترمربع ۸۰۲,۰۰۰

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
متر  ۱۰متر و حداکثر  ۷٫۵تیرهای بتن� که ارتفاع بیش از 

 باشد.

۰۶۰۵۰۴ 

 مترمربع ۴۱۵,۰۰۰  

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در 
 شناژهای افق� روی دیوار در هر ارتفاع.

۰۶۰۶۰۱ 

  

 مترمربع ۴۵۲,۵۰۰

وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پله تهیه 
های بتن� شامل تیر، تاوه، دست انداز، کف پله و مانند آن 

 به طور کامل در هر ارتفاع و به هرش_ل.

۰۶۰۷۰۱ 

 مترمربع ۹۳,۷۰۰  

بها برای قالب بندی جدار خارج� دیوارها، تیرها و  اضافه
 ها، با استفاده از قالب فلزی. ستون

۰۶۰۸۰۱ 

  

 مترمربع ۴,۸۸۰

، در صورت� که ۰۶۰۲۰۴تا  ۰۶۰۲۰۱بها به ردیفهای  اضافه
به جای بولت از فاصله نگهدارهای مخصوص با صفحه 

 آب بند استفاده شود.

۰۶۰۸۰۲ 

 مترمربع ۱۴۰,۵۰۰  

بها به ردیفهای قالب بندی با استفاده از قالب فلزی،  اضافه
 ها. ستونبرای سطوح منحن� به استثنای 

۰۶۰۸۰۳ 

 مترمربع ۲۳۰,۰۰۰  

، ول� با مقاطع ۰۶۰۳۰۴تا  ۰۶۰۳۰۱بها به ردیف های  اضافه
 منحن� و غیر چهارضلع�.

۰۶۰۸۰۴ 

 مترمربع ۱۶,۵۰۰  

بها قالب بندی برای سطوح شیبدار با استفاده از قالب  اضافه
 درصد باشد. ۵فلزی در صورت� که شیب بیش از 

۰۶۰۸۰۵ 



   فلزی  بندی . قالب ششم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۳۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۶۸,۵۰۰

بها به ردیفهای قالب بندی با استفاده ازقالب فلزی  اضافه
درصورت� که عملیات قالب بندی زیر تراز آبهای زیرزمین� 
انجام شود وآب_ش� با تلمبه موتوری درحین اجرای کار 

 ضروری باشد.

۰۶۰۸۰۶ 

  

 مترمربع ۱۲۲,۰۰۰

ها،  بندی دیوارها، تیرها، ستون های قالب بها به ردیف اضافه
ها) در صورت� که به جای ورق فلزی در تماس  ها (دال تاوه

با روکش الک� از جنس پلیمر   با بتن از تخته چند الیه
)plywood.استفاده شود ( 

۰۶۰۸۰۷ 

  

 مترمربع ۵۶,۷۰۰

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

بندی هر یY  ش_ست در ارتفاع بوده و مجموع سطوح قالب
 مترمربع باشد. ۲۵از آنها تا 

۰۶۰۸۰۸ 

 دسیمتر م_عب ۲۳,۷۰۰  

قالب بندی درز انبساط دربتن با قالب فلزی، با تمام وسایل 
 الزم به استثنای کف سازیهای بتن� برحسب حجم درز.

۰۶۰۹۰۱ 

  

 دسیمتر م_عب ۱۷,۰۰۰

های بتن� درموقع اجرا با قالب  سازیتعبیه انواع درز کف 
فلزی، با تمام وسایل الزم بدون پرکردن آن برحسب حجم 

 درز.

۰۶۰۹۰۲ 

  

 مترمربع ۲۷۷,۵۰۰

تهیه وسایل، ساخت قالب به منظور تعبیه بازشو 
(Openning) ذاری آن برای بتنxریزی و خارج  و جای

گیری بر حسب سطح جانبی بتن محل  کردن آن. اندازه
 بازشو.

۰۶۰۹۰۳ 

 عدد ۵,۹۲۰  

ساخته برای کارهای تصفیه  نصب نازل در قطعات بتن� پیش
 آب.

۰۶۰۹۰۴ 

  

 مترمربع ۲۴۳,۰۰۰

بندی با استفاده از قالب فلزی، پشت بند، چوب بست،  قالب
های  داربست، س_وها و تمام تجهیزات الزم برای قالب

 لغزنده قائم، با سطح مقطع ثابت.

۰۶۱۰۰۱ 

  

 مترمربع 

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

 لغزنده قائم در صورت� که سطح مقطع سازه متغیر باشد.

۰۶۱۰۰۲ 

  

 مترمربع ۱۱۱,۰۰۰

بندی دیوارها در صورتی_ه  های قالب بها به ردیف اضافه
ها  خانه قالب به ش_ل هرم� یا مخروط� در سیلوها، تصفیه

 ها اجرا شود.  و مانند آن

۰۶۱۰۰۳ 
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  با میلAرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۳۶,۱۰۰  

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلxرد ساده به قطر تا 
 متر، برای بتن مسلح با سیم پیچ� الزم. میل� ۱۰

۰۷۰۱۰۱ 

 کیلوگرم ۳۱,۶۰۰  

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلxرد ساده به قطر 
 سیم پیچ� الزم.متر برای بتن مسلح با  میل� ۱۸تا  ۱۲

۰۷۰۱۰۲ 

  

 کیلوگرم ۳۰,۲۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلxرد ساده به 
متر برای بتن مسلح با سیم پیچ�  میل� ۲۰و بیش از  ۲۰قطر

 الزم.

۰۷۰۱۰۳ 

  

 کیلوگرم ۳۴,۰۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلxرد آجدار از نوع 
A2  متر، برای بتن مسلح با سیم پیچ�  میل� ۱۰به قطر تا

 الزم .

۰۷۰۲۰۱ 

  

 کیلوگرم ۲۶,۶۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلxرد آجدار از نوع 
A2  متر، برای بتن مسلح با سیم پیچ�  میل� ۱۸تا  ۱۲به قطر

 الزم.

۰۷۰۲۰۲ 

  

 کیلوگرم ۲۵,۳۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلxرد آجدار از نوع 
A2  متر، برای بتن مسلح با  میل� ۲۰و بیش از  ۲۰به قطر

 سیم پیچ� الزم.

۰۷۰۲۰۳ 

  

 کیلوگرم ۳۴,۷۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلxرد آجدار از نوع 
A3  متر، برای بتن مسلح با سیم پیچ�  میل� ۱۰به قطر تا

 الزم .

۰۷۰۲۰۴ 

  

 کیلوگرم ۲۷,۱۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلxرد آجدار از نوع 
A3  متر، برای بتن مسلح با سیم پیچ�  میل� ۱۸تا  ۱۲به قطر

 الزم .

۰۷۰۲۰۵ 

  

 کیلوگرم ۲۵,۷۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلxرد آجدار از نوع 
A3 متر، برای بتن مسلح با سیم  میل� ۲۰و بیش از ۲۰به قطر

 پیچ� الزم .

۰۷۰۲۰۶ 

  

 کیلوگرم ۲۸,۱۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلxرد آجدار از نوع 
A4  متر، برای بتن مسلح با سیم پیچ�  میل� ۱۸تا  ۱۴به قطر

 الزم.

۰۷۰۲۰۸ 

  

 کیلوگرم ۲۶,۴۰۰

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلxرد آجدار از نوع 
A4  متر، برای بتن مسلح با  میل� ۲۰و بیش از  ۲۰به قطر

 سیم پیچ� الزم.

۰۷۰۲۰۹ 

 کیلوگرم ۵۳۰  

به صورت خرپا در تیرچه بهای مصرف میلxرد، وقت�  اضافه
 های پیش ساخته سقف بتن� مصرف شود.

۰۷۰۳۰۱ 



  با میلAرد  فوالدی  . کارهای هفتم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۳۱,۳۰۰

تهیه و اجرای میلxرد، سپری، ناودان�،نبش�، مقاطع ساخته 
شده از ورق یا سایر موارد مشابه در دیوارهای بنایی برای 

 ای. مهار دیوار به اجزای سازه

۰۷۰۳۰۲ 

  

 کیلوگرم ۱,۸۱۰

ردیفهای میلxرد، چنانچه عملیات پایین تراز بها به  اضافه
آبهای زیرزمین� انجام شود و آب_ش� با تلمبه موتوری در 

 حین اجرای کار ضروری باشد.

۰۷۰۵۰۱ 

 کیلوگرم ۴۳,۸۰۰  

تهیه و نصب میل مهار همراه با متعلقات سرمهار با 
 جوش_اری الزم به طور کامل.

۰۷۰۶۰۱ 

 کیلوگرم ۵۸,۱۰۰  

مهار همراه با متعلقات سرمهار و مهره با  تهیه و نصب میل
 رزوه کردن به طور کامل.

۰۷۰۶۰۲ 

  

 کیلوگرم ۵۴,۷۰۰

تهیه، ساخت و نصب میل مهار دنده شده (بولت) از هر 
های الزم (قبل از  نوع میلxرد، با مهره و کارگذاری در محل

 بتن ریزی).

۰۷۰۶۰۳ 

 ۰۷۰۶۰۴ وسیله تپانچه.  بهتهیه مصالح و وسایل و اجرای بست  عدد ۱۴,۵۰۰  

 کیلوگرم ۷۲,۸۰۰  

 ۵۰تهیه و نصب میل مهار دو سر رزوه با مهره، تا قطر 
 متر. میل�

۰۷۰۶۰۵ 

 کیلوگرم ۵۶,۰۰۰  

) با stud boltمهار و استاد ( تهیه و نصب انکربولت، میل
 متر. میل� ۵۰، تا قطر St90تا  St52مهره مربوط از فوالد 

۰۷۰۶۰۶ 

 کیلوگرم ۳,۱۰۰  

در صورت� که  ۰۷۰۶۰۶و  ۰۷۰۶۰۵های  بها به ردیف اضافه
 متر باشد. میل� ۵۰قطر بولت بیش از 

۰۷۰۶۰۷ 

 ۰۷۰۷۰۱ تهیه کابل ساده برای اجرای مهار تنیده. کیلوگرم ۳۵,۶۵۰  

 ۰۷۰۷۰۲ تهیه کابل روکش دار برای اجرای مهار تنیده. کیلوگرم ۴۴,۸۵۰  

 عدد ۱,۹۵۰,۰۰۰  

عملیات کشش مهار ناتنیده (میل مهار) به ازای هر اجرای 
 مهار.

۰۷۰۷۰۳ 

 عدد ۱,۹۵۰,۰۰۰  

اجرای عملیات کشش مهار تنیده دو رشته ای به ازای هر 
 مهار.

۰۷۰۷۰۴ 

 رشته ۲۰۰,۰۰۰  

به ازای هر رشته کابل مازاد بر  ۰۷۰۷۰۴بها به ردیف  اضافه
 رشته. ۵دو رشته که در مهار تنیده افزوده م� شود تا 

۰۷۰۷۰۵ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترم_عب ۹۵۳,۰۰۰  

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا ش_سته، با 
 کیلوگرم سیمان در متر م_عب بتن. ۱۰۰

۰۸۰۱۰۱ 

 مترم_عب ۱,۰۱۳,۰۰۰  

اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا ش_سته، با  تهیه و
 کیلوگرم سیمان در متر م_عب بتن. ۱۵۰

۰۸۰۱۰۲ 

 مترم_عب ۱,۱۱۰,۰۰۰  

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا ش_سته با 
 مxاپاس_ال. ۱۲مقاومت فشاری مشخصه 

۰۸۰۱۰۳ 

 مترم_عب ۱,۱۷۱,۰۰۰  

شسته طبیع� یا ش_سته با تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه 
 مxاپاس_ال. ۱۶مقاومت فشاری مشخصه 

۰۸۰۱۰۴ 

 مترم_عب ۱,۲۱۷,۰۰۰  

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا ش_سته با 
 مxاپاس_ال. ۲۰مقاومت فشاری مشخصه 

۰۸۰۱۰۵ 

 مترم_عب ۱,۲۸۲,۰۰۰  

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا ش_سته با 
 مxاپاس_ال. ۲۵مقاومت فشاری مشخصه 

۰۸۰۱۰۶ 

 مترم_عب ۱,۳۵۴,۰۰۰  

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا ش_سته با 
 مxاپاس_ال. ۳۰مقاومت فشاری مشخصه 

۰۸۰۱۰۷ 

 مترم_عب ۱,۴۴۴,۰۰۰  

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا ش_سته با 
 مxاپاس_ال. ۳۵مقاومت فشاری مشخصه 

۰۸۰۱۰۸ 

 مترم_عب ۱,۵۰۷,۰۰۰  

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا ش_سته با 
 مxاپاس_ال. ۴۰مقاومت فشاری مشخصه 

۰۸۰۱۰۹ 

  
 مترم_عب 

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیع� یا ش_سته با 
 مxاپاس_ال. ۴۰مقاومت فشاری مشخصه بیش از 

۰۸۰۱۱۰ 

 مترم_عب ۱۳,۲۰۰  

، در صورت� که ۰۸۰۱۱۰تا ۰۸۰۱۰۱های  بها به ردیف اضافه
 از سنگ ش_سته کوه� استفاده شده باشد.

۰۸۰۱۱۱ 

 مترم_عب ۱,۰۵۵,۰۰۰  

کیلوگرم  ۱۵۰تهیه و اجرای بتن سبY با پوکه معدن� و 
 سیمان در متر م_عب بتن.

۰۸۰۲۰۱ 

 مترم_عب ۱,۹۵۲,۰۰۰  

کیلوگرم  ۱۵۰صنعت� و تهیه و اجرای بتن سبY با پوکه 
 سیمان در متر م_عب بتن.

۰۸۰۲۰۲ 

 مترم_عب ۱,۱۷۹,۰۰۰  

تهیه و اجرای بتن سبY با خرده آجر حاصل از آجرچین� 
 کیلوگرم سیمان در متر م_عب بتن. ۱۵۰و 

۰۸۰۲۰۳ 

  

 مترم_عب ۱,۰۷۳,۰۰۰

زا یا مشابه  تهیه و اجرای بتن سبY، با مواد شیمیایی کف
سیمان در مترم_عب بتن با وزن  کیلوگرم ۱۵۰آن، با 

کیلوگرم در متر م_عب (وزن  ۸۰۰مخصوص حداکثر 
 مخصوص بتن سخت شده مالک است).

۰۸۰۲۰۴ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترم_عب ۷۱۵  

، برای آن بخش از بتن سبY که ۰۸۰۲۰۳بها به ردیف  اضافه
 خرده آجر آن از خارج از کارگاه تهیه شود.

۰۸۰۲۰۵ 

 مترم_عب ۲۴۷,۰۰۰  

ها، دیوارها و همچنین  ریزی ستون بتنبها برای  اضافه
 ریزی شوند. شناژها و تیرهایی که جدا از سقف بتن

۰۸۰۳۰۱ 

 مترم_عب ۱۷۱,۰۰۰  

ها و تیرها و شناژهایی که  ریزی سقف بها برای بتن اضافه
 ریزی شوند. همراه سقف بتن

۰۸۰۳۰۲ 

  

 مترم_عب ۲۶۲,۰۰۰

شناژهایی که همراه ها، تیر و  ریزی سقف بها برای بتن اضافه
دار با شیب  های شیب ریزی میشوند در سقف سقف بتن

های قوس� که  درصد نسبت به افق، یا سقف ۲۰بیش از
 بندی نداشته باشد. ها نیاز به قالب سطح روی آن

۰۸۰۳۰۳ 

 مترم_عب ۷۳,۷۰۰  

ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر  های بتن بها به ردیف اضافه
 باشد.متر یا کمتر  سانت� ۱۵

۰۸۰۳۰۴ 

 مترم_عب ۲۸,۴۰۰  

بها برای کرم بندی به منظور هدایت آب (حجم کل  اضافه
 بتن که برای آن کرم بندی انجام شده مالک محاسبه است).

۰۸۰۳۰۵ 

 مترم_عب ۸۱,۲۰۰  

بها برای بتن کف سازیها با هر وسیله و به هر  اضافه
 ضخامت.

۰۸۰۳۰۶ 

  

 مترم_عب ۱۱۰,۵۰۰

ریزی که پایین تراز آب انجام  هرنوع بتنبها برای  اضافه
شود و آب_ش� حین انجام کار با تلمبه موتوری الزام� 

 باشد.

۰۸۰۳۰۷ 

 ۰۸۰۳۰۸ ای کردن و پرداخت سطوح بتن� در صورت لزوم. لیسه مترمربع ۳۱,۶۰۰  

 مترمربع ۲۸,۰۰۰  

راه کردن سطوح بتن�  مضرس کردن، آجدار کردن یا راه
 مشابه.ها و موارد  رامپ

۰۸۰۳۰۹ 

 مترم_عب ۳۶,۱۰۰  

ریزی، در صورت مصرف بتن  های بتن بها به ردیف اضافه
 در بتن مسلح.

۰۸۰۳۱۰ 

  

 مترم_عب ۳۹,۷۰۰

ریزی برای سخت� ارتعاش بتن،  های بتن بها به ردیف اضافه
کیلوگرم در  ۱۸۰در صورت� که میلxرد به کار رفته بیش از 

 متر م_عب بتن باشد.

۰۸۰۳۱۱ 

  

 مترمربع ۲۳۵,۰۰۰

 Yتهیه مصالح و اجرای مالت روی بتن کف به ضخامت ی
متر به منظور سخت سازی بتن برای افزایش مقاومت  سانت�

 در مقابل سایش.

۰۸۰۳۱۲ 

  

 مترمربع ۴۰۷,۵۰۰

تهیه مصالح و اجرای مالت روی بتن کف به ضخامت دو 
متر به منظور سخت سازی بتن برای افزایش مقاومت  سانت�

 مقابل سایش.در 

۰۸۰۳۱۳ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۶,۶۰۰  

متر  ها با دقت پرداخت یY میل� ریزی پی بها برای بتن اضافه
 و یا دقت بیشتر.  )mm/m ۱بر متر (

۰۸۰۳۱۴ 

 کیلوگرم ۱,۴۳۰  

بها برای مصرف سیمان اضاف�، نسبت به عیار درج  اضافه
 های مربوط. شده در ردیف

۰۸۰۴۰۱ 

 ۰۸۰۵۰۱ های الزم. و اجرای گروت برای زیر بیس پلیت و محل تهیه دسیمتر م_عب ۳۴,۶۰۰  

 دسیمتر م_عب ۱۹۹,۵۰۰  

تهیه و اجرای گروت اپوکس� برای زیر بیس پلیت و 
 های الزم. محل

۰۸۰۵۰۲ 

  

 کیلوگرم 

بندی و ارتقای  تهیه و مصرف ژل می_روسیلیس برای آب
های آب  خانه مشخصات پایایی بتن در مخازن آب و تصفیه

 فاضالب.و 

۰۸۰۵۰۳ 

 متر طول ۲۵۰,۰۰۰  

لیتر دوغاب در  ۳۰تهیه مصالح و اجرای عملیات تزریق تا 
 متر طول مهار.

۰۸۰۶۰۱ 

 متر طول ۷,۱۰۰  

لیتر  ۳۰بابت تزریق بیش از  ۰۸۰۶۰۱بها به ردیف  اضافه
 دوغاب در متر طول مهار به ازای هر لیتر دوغاب.

۰۸۰۶۰۲ 

 درصد ۱۰  

به منظور  ۰۸۰۶۰۲و  ۰۸۰۶۰۱های بها به ردیف  اضافه
 آماده سازی مهار تنیده برای تامین طول محدوده تزریق.

۰۸۰۶۰۳ 

  

 مترمربع ۴۶,۰۰۰

 Yتهیه و اجرای بتن پاش� دیواره های خاک� به روش خش
کیلوگرم سیمان در هر مترم_عب، به ازای  ۴۰۰با بتن عیار 

 متر ضخامت. هر سانت�

۰۸۰۷۰۱ 
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   سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ۱۳۹۷رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

۵۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۹۰۱۰۱ تهیه، ساخت و نصب ستون از یY تیرآهن. کیلوگرم ۳۵,۷۰۰  

 ۰۹۰۱۰۲ تهیه، ساخت و نصب ستون از یY قوط� و یا لوله. کیلوگرم ۳۵,۸۰۰  

  

 کیلوگرم ۳۵,۶۰۰

تهیه، ساخت و نصب ستون متش_ل از دو یا چند تیرآهن یا 
های تقویت� و وصله  ناودان�، در صورت� که تسمه و ورق

به کار نرفته باشد و به وسیله جوش مستقیما به ی_دیxر 
 متصل شوند.

۰۹۰۱۰۳ 

  

 کیلوگرم ۳۶,۸۰۰

تهیه، ساخت و نصب ستون متش_ل از یY یا چند تیرآهن 
های  ناودان� یا نبش�، که وصله های اتصال و یا ورقیا 

 طور کامل. تقویت� در آن به کار رفته باشد، به

۰۹۰۱۰۴ 

  

 کیلوگرم ۳۷,۹۰۰

های مشبY از انواع تیرآهن،  تهیه، ساخت و نصب ستون
ناودان�، نبش� و مانند آن، با جوش_اری، ساییدن، وصله و 

 ساخت آنها.  های مربوط به اتصال

۰۹۰۱۰۵ 

 کیلوگرم ۴۳,۹۰۰  

 Hتهیه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش، 
 های دیxر. و ش_ل

۰۹۰۱۰۶ 

 کیلوگرم ۳۱,۰۰۰  

 Yتهیه و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از ی
 تیرآهن.

۰۹۰۲۰۱ 

  

 کیلوگرم ۳۶,۳۰۰

تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده (تیرریزی ساده) از دو 
های مربوط و یا به طریق  با اتصالیا چند تیرآهن 

 جوش_اری مستقیم به ی_دیxر.

۰۹۰۲۰۲ 

  

 کیلوگرم ۳۸,۷۰۰

تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اس_لت فلزی یا 
ها به ی_دیxر و  با وصله های طول� پرلین Zخرپا از پروفیل 

 پیچ و مهره الزم، قطعات اتصال� به اس_لت فلزی یا خرپا.

۰۹۰۲۰۳ 

  

 کیلوگرم ۳۵,۶۰۰

تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اس_لت فلزی یا 
ها به ی_دیxر و  خرپا از ناودان� با وصله های طول� پرلین

 قطعات اتصال� به اس_لت فلزی یا خرپا.

۰۹۰۲۰۴ 

  

 کیلوگرم ۳۶,۴۰۰

تهیه و نصب پرلین روی سطوح شیبدار اس_لت فلزی یا 
ها به ی_دیxر و  پرلینخرپا با تیرآهن، با وصله های طول� 

 قطعات اتصال� به اس_لت فلزی یا خرپا.

۰۹۰۲۰۵ 

  

 کیلوگرم ۴۱,۹۰۰

تهیه، ساخت و نصب تیر پله از تیرآهن یا ناودان�، با تمام 
های مربوط همراه  عملیات برش_اری، جوش_اری و اتصال

 های الزم برای اتصال به عضو دیxر. با وصله

۰۹۰۲۰۶ 

 کیلوگرم ۳۵,۰۰۰  

ساخت و نصب جویست (تیر مشبY سبY)، متش_ل  تهیه،
 از نبش�، سپری، تسمه و میلxرد، با جوش_اری و ساییدن.

۰۹۰۲۰۷ 



   سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ۱۳۹۷رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۳۲,۹۰۰

تهیه، ساخت و نصب انواع پلهای فلزی روی آبروها و 
کانالها از ناودان�، تیرآهن، ورق و سایر پروفیلهای الزم با 

 جوش_اری و ساییدن.

۰۹۰۲۰۸ 

  

 کیلوگرم ۳۵,۲۰۰

تیرریزی داخل تیرهای حمال با تیرآهن به صورت تودل�، 
به منظور پوشش، با برش و جوش_اری الزم. بهای نبش� و 

 قطعات اتصال� نیز از همین ردیف پرداخت م� شود.

۰۹۰۲۰۹ 

  

 کیلوگرم ۳۴,۱۰۰

تهیه و نصب تیرحمال متش_ل از یY تیرآهن یا ناودان� 
همراه با جوش_اریهای الزم بدون وصله یا ورقهای تقویت�، 

 در محل اتصال با عضو دیxر.

۰۹۰۲۱۰ 

  

 کیلوگرم ۳۷,۶۰۰

تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متش_ل از یY تیرآهن یا 
ناودان� با وصله یا ورقهای تقویت�، با برش، جوش_اری و 

 ساییدن همراه با جوش_اری در محل اتصال با عضو دیxر.

۰۹۰۲۱۱ 

  

 کیلوگرم ۳۶,۷۰۰

تهیه، ساخت و نصب تیر حمال، متش_ل از دو یا چند 
تیرآهن یا ناودان�، در صورت� که ورقهای اتصال و 

کار رفته باشد، با برش_اری،  های تقویت� در آن به وصله
جوش_اری و ساییدن همراه با جوش_اری در محل اتصال با 

 عضو دیxر.

۰۹۰۲۱۲ 

  

 کیلوگرم ۳۴,۰۰۰

اش_ال مختلف، متش_ل از تهیه و ساخت تیرهای مشبY به 
تیرآهن، ناودان�، نبش�، سپری، ورق و تسمه و نصب آن 

متر در هر ارتفاع، شامل شابلون سازی،  ۲۰برای دهانه تا
بریدن، جوش_اری و ساییدن با وصله های اتصال و قطعات 

 اتصال� به اعضای دیxر.

۰۹۰۲۱۳ 

  

 کیلوگرم ۳۵,۹۰۰

مختلف، متش_ل از تهیه و ساخت تیرهای مشبY به اش_ال 
تیرآهن، ناودان� نبش�، سپری، ورق و تسمه و نصب آن 

متر در هر ارتفاع، شامل  ۳۰متر تا  ۲۰برای دهانه بیش از 
شابلون سازی بریدن، جوش_اری و ساییدن با وصله های 

 اتصال و قطعات اتصال� به اعضای دیxر.

۰۹۰۲۱۴ 

  

 کیلوگرم ۴۳,۷۰۰

تیرهای حمال از ورق به تهیه، ساخت و نصب تیر و یا 
های  های اتصال� وصله ش_ل تیر آهن یا اش_ال دیxر با ورق

تقویت� الزم با برش_اری، جوش_اری و ساییدن همراه با 
 جوش_اری در محل اتصال با عضو دیxر.

۰۹۰۲۱۵ 

 کیلوگرم ۴,۶۰۰  

در صورت� که پرلین به صورت  ۰۹۰۲۰۴بها به ردیف  اضافه
 ) نصب شود.girtقائم (

۰۹۰۲۱۷ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۳۵,۶۰۰

تهیه و ساخت خرپاهای فلزی به اش_ال مختلف، مرکب از 
تیرآهن، ناودان�، نبش�، ورق، تسمه و غیره و نصب آن 

متر در هر ارتفاع، شامل شابلون سازی،  ۲۰برای دهانه تا 
 بریدن، جوش_اری، ساییدن با وصله های اتصال.

۰۹۰۳۰۱ 

  

 کیلوگرم ۳۷,۶۰۰

خرپاهای فلزی به اش_ال مختلف، مرکب از تهیه و ساخت 
تیرآهن، ناودان�، نبش�، ورق، تسمه و غیره و نصب آن 

متر در هر ارتفاع شامل  ۳۰متر تا ۲۰برای دهانه بیش از
سازی، بریدن، جوش_اری، ساییدن با وصله های  شابلون
 اتصال.

۰۹۰۳۰۲ 

  

 کیلوگرم ۲۰,۶۰۰

چنانچه برای  ۰۹۰۳۰۲و  ۰۹۰۳۰۱های  بها به ردیف اضافه
های یاد شده از ورق استفاده  ساخت خرپا بجای پروفیل

 شود.

۰۹۰۳۰۳ 

  

 کیلوگرم ۴۰,۲۵۰

های  خانه ها در تصفیه تهیه، ساخت و نصب نگهدارنده لوله
آب و فاضالب یا ابنیه آبی با استفاده از تیرآهن، ناودان�، 

متر شامل:  ۴نبش�، لوله، ورق، تسمه و غیره به ارتفاع تا 
 برش_اری، ساییدن، جوش_اری و اتصاالت مربوط.

۰۹۰۳۰۴ 

  

 کیلوگرم ۴۶,۲۰۰

متر)، که جان و  ۳۰ها (تا دهانه ب تهیه، ساخت و نصب قا
اند (با جان متغیر)، با  ها از ورق بریده و ساخته شده بال آن

های  های اتصال�، تقویت� و اتصال ها، انواع ورق کف ستون
با برش_اری، سوراخ_اری،  واسطه با پیچ و مهره، همراه

 جوش_اری و ساییدن.

۰۹۰۴۰۱ 

  

 کیلوگرم ۳۷,۳۰۰

تهیه و نصب باد بند که هر عضو آن از یY یا چند پروفیل 
(نبش�، تیرآهن، ناودان� و مانند آن) تش_یل شده باشد با 
تمام قطعات اتصال به ستون یا تیر یا اعضای باد بند به 

 ساییدن.ی_دیxر، برش_اری، جوش_اری و 

۰۹۰۴۰۲ 

  

 کیلوگرم 

تهیه و نصب باد بند که هر عضو آن از پروفیل لوله  تش_یل 
شده باشد با تمام قطعات اتصال به ستون یا تیر یا اعضای 

 باد بند به ی_دیxر، برش_اری، جوش_اری و ساییدن.

۰۹۰۴۰۳ 

  

 کیلوگرم ۵۶,۵۰۰

تهیه، ساخت و نصب برجهای فلزی مرتفع آب، با 
برش_اری و ساییدن و پیچ و مهره الزم به طور جوش_اری، 

 کامل.

۰۹۰۵۰۱ 

  

 کیلوگرم ۷,۱۶۰

بها به ردیفهای تیر و تیرحمال درصورت تغییر ارتفاع  اضافه
جان تیرآهن به روش النه زنبوری بدون استفاده از ورق 
برای افزایش ارتفاع جان، با ورقهای تقویت� الزم، 

 برش_اری، جوش_اری و ساییدن.

۰۹۰۶۰۱ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۱۳,۷۰۰

بها به ردیفهای تیر و تیرحمال در صورت تغییر ارتفاع  اضافه
جان تیرآهن به روش النه زنبوری، با استفاده از ورق برای 
افزایش جان تیرآهن، با ورقهای تقویت� الزم، برش_اری، 

 جوش_اری و ساییدن.

۰۹۰۶۰۲ 

  

 کیلوگرم ۶,۹۱۰

تیر حمال در صورت تغییر بها به ردیفهای تیر و  اضافه
ارتفاع جان تیرآهن با برش به خط مستقیم در جان تیرآهن، 
بدون استفاده از ورق برای تغییر ارتفاع جان تیرآهن، همراه 

 با برش_اری، جوش_اری و ساییدن الزم.

۰۹۰۶۰۳ 

  

 کیلوگرم ۹,۲۳۰

بها به ردیفهای تیر و تیرحمال در صورت تغییر ارتفاع  اضافه
تیرآهن با برش مستقیم در جان تیرآهن، با استفاده از جان 

ورق برای افزایش ارتفاع جان تیرآهن، همراه با برش_اری، 
 جوش_اری و ساییدن الزم.

۰۹۰۶۰۴ 

 کیلوگرم ۱۰,۹۰۰  

بها در صورت مصرف تیرآهن بال پهن، به جای  اضافه
 تیرآهن معمول�.

۰۹۰۶۰۵ 

  

 کیلوگرم ۳۷,۰۰۰

خم کردن تیرآهن، ناودان� و سایر بها در صورت  اضافه
پروفیلهای فلزی برای تیرهای قوس� ش_ل، پله های مدور 

 و مانند آن (فقط برای قسمت قوس� ش_ل).

۰۹۰۶۰۶ 

  

 کیلوگرم 

در صورت تغییر ارتفاع جان  ۰۹۰۲۱۵بها به ردیف  اضافه
با برش خط منحن� در جان، بدون استفاده از ورق برای 

تیرآهن، همراه با برش_اری، جوش_اری و تغییر ارتفاع جان 
 ساییدن الزم.

۰۹۰۶۰۷ 

  

 کیلوگرم ۴۸,۶۰۰

تهیه و ساخت قطعات آهن� اتصال� و نصب در داخل 
کارهای بتن� یا بنایی قبل از اجرای کارهای یاد شده، از 
نبش�، سپری، ورق، تسمه، میلxرد، لوله و مانند آن، با 

سوراخ_اری و شاخ_های الزم، جوش_اری، برش_اری، 
 ساییدن، به طورکامل.

۰۹۰۷۰۱ 

 کیلوگرم ۸۸,۱۰۰  

های  تهیه، ساخت و نصب انواع برشxیر در سقف
 کامپوزیت.

۰۹۰۷۰۲ 

 کیلوگرم ۲۹,۵۰۰  

تهیه و اجرای نبش� لبه پله، آبچ_ان و سایر موارد همراه با 
 بریدن، جوش_اری و ساییدن.

۰۹۰۷۰۳ 

  

 کیلوگرم ۵۶,۶۹۵

) Paddle pipeلوله رابط فوالدی (تهیه، ساخت و نصب 
های آب و  خانه برای نصب در داخل کارهای بتن� در تصفیه
بند کننده قبل از  فاضالب یا ابنیه آبی، به همراه تسمه آب

 ریزی، به طور کامل. اجرای بتن

۰۹۰۷۰۴ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۱۰۳,۵۰۰  

نزن  در صورت� که از فوالد زنگ ۰۹۰۷۰۴بها به ردیف  اضافه
 شود.استفاده 

۰۹۰۷۰۵ 

 مترطول ۱۴۵,۵۰۰  

متر، با ساییدن. با توجه به  میل� ۵جوش_اری با بعد موثر تا 
 مقدمه فصل. ۷بند 

۰۹۰۸۰۱ 

 مترطول ۱۷۷,۰۰۰  

متر  میل� ۷متر تا  میل� ۵جوش_اری برای بعد موثر بیش از 
 مقدمه فصل. ۷با ساییدن. با توجه به بند 

۰۹۰۸۰۲ 

 مترطول ۲۸۱,۵۰۰  

متر  میل� ۱۰متر تا میل� ۷برای بعد موثر بیش از جوش_اری 
 مقدمه فصل. ۷با ساییدن. با توجه به بند 

۰۹۰۸۰۳ 

 مترطول ۴۷۷,۰۰۰  

 ۱۵متر تا  میل� ۱۰جوش_اری برای بعد موثر بیش از 
 مقدمه فصل. ۷متر با ساییدن. با توجه به بند  میل�

۰۹۰۸۰۴ 

  
 مترطول 

در  ۰۹۰۸۰۴تا  ۰۹۰۸۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
 کاری با گاز محافظ. صورت استفاده از روش جوش

۰۹۰۸۰۵ 

  

 کیلوگرم ۳۵,۶۰۰

تهیه، ساخت و نصب اس_لت فلزی برای زیرسازی نصب 
طریق خشY شامل نبش�، ناودان�، تیرآهن و  سنگ پالک به

 قوط� با جوش_اری الزم.

۰۹۰۹۰۱ 

 ۰۹۱۰۰۱ تهیه و نصب پیچ و مهره معمول�. کیلوگرم ۹۵,۶۰۰  

 ۰۹۱۰۰۲ تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت. کیلوگرم ۱۵۴,۰۰۰  

 عدد ۳۰,۸۰۰  

های  کاری الزم برای سازه کاری با ماشین تهیه قطعات کوبن
 گرم.  ۱۵۰فضاکار با وزن قطعات تا 

۰۹۱۱۰۱ 

  

 کیلوگرم ۱۰۶,۰۰۰

 ۵کاری با ضخامت جدار متغیر بیش از  تهیه قطعات کوبن
ها و  کاری اصالح� مانند قطعات سرلوله ماشینمتر با  میل�

 کیلوگرم. های کاسان با وزن بیش از یY  پیونده

۰۹۱۱۰۲ 

 کیلوگرم ۶۷,۸۰۰  

کاری  کاری حجیم (مثال� کروی) با ماشین تهیه قطعات کوبن
 Yکیلوگرم. اصالح� با وزن قطعات بیش از ی 

۰۹۱۱۰۳ 

  

 کیلوگرم 

کاری اصالح� برای  ماشینکاری با  تهیه قطعات کوبن
گرم تا یY  ۱۵۰های فضاکار با وزن قطعات بیش از  سازه

 کیلوگرم.

۰۹۱۱۰۴ 

 کیلوگرم ۱۴,۷۰۰  

برای استفاده  ۰۹۱۱۰۴تا  ۰۹۱۱۰۱های  بها برای ردیف اضافه
 .Ck45یا فوالد کربن�  St52از فوالد 

۰۹۱۲۰۱ 

  

 کیلوگرم ۸۶,۶۰۰

کاری  قطعات کوبن کاری استاندارد بها برای ماشین اضافه
های  برای پیونده ۰۹۱۱۰۴تا  ۰۹۱۱۰۲های  نسبت به ردیف

 استاندارد.

۰۹۱۳۰۱ 



   سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ۱۳۹۷رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

۵۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۱۵۱,۰۰۰  

کاری نسبت  کاری خاص قطعات کوبن بها برای ماشین اضافه
 . ۰۹۱۱۰۴تا  ۰۹۱۱۰۱های  به ردیف

۰۹۱۴۰۱ 

 کیلوگرم ۲۱,۸۰۰  

 برای ۰۹۱۱۰۴تا  ۰۹۱۱۰۱بها برای ردیف های  اضافه
 گالوانیزه کردن قطعات.

۰۹۱۵۰۱ 

  

 کیلوگرم ۶۰,۶۰۰

های  فضاکار از پروفیل  سازی واحدهای سازه تهیه و آماده
های معین،  شامل بریدن به اندازه St37مختلف از فوالد 

زدن و مونتاژ آنها با قطعات الحاق� در  گیری و سنگ پلیسه
 کردن برای جوش_اری.  داخل جی� و آماده

۰۹۱۶۰۱ 

 کیلوگرم ۵,۱۴۰  

در صورت� که وزن  ۰۹۱۶۰۱  بها نسبت به ردیف اضافه
 پروفیل یا لوله عضو کمتر از دو کیلوگرم باشد. 

۰۹۱۸۰۱ 

  
 کیلوگرم 

برای اضالع حاصل از  ۰۹۱۶۰۱  بها نسبت به ردیف اضافه
 پرس کاری و نورد سرد (به جز لوله). 

۰۹۱۹۰۱ 

 کیلوگرم ۱۱,۳۰۰  

برای استفاده از فوالد  ۰۹۱۶۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
St52. 

۰۹۲۰۰۱ 

 کیلوگرم ۲۲,۲۰۰  

های  برای استفاده از لوله ۰۹۱۶۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 متر. میل� ۷با ضخامت جدار بیش از 

۰۹۲۱۰۱ 

  

 کیلوگرم ۳,۹۱۰

سازی سر  برای آماده  ۰۹۱۶۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
جوش_اری مستقیم به ی_دیxر با برش_اری اضالع برای 

 زدن. طبق الxو و سنگ

۰۹۲۲۰۱ 

  
 کیلوگرم 

بابت دوپهن کردن سر  ۰۹۱۶۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 پروفیل لوله فوالدی.

۰۹۲۲۰۲ 

 کیلوگرم ۱۲,۷۰۰  

برای استفاده از لوله  ۰۹۱۶۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
 گالوانیزه. 

۰۹۲۳۰۱ 

  

 کیلوگرم ۷۲,۳۰۰

متر و  میل� ۲۴های تا قطر  برای پیچ ۸٫۸تهیه پیچ از رده 
های استاندارد در  ها به ش_ل سازی آن  و آماده ۸مهره از رده 

 سازه فضاکار (و پین مربوط).

۰۹۲۴۰۱ 

  

 کیلوگرم ۸۹,۲۰۰

 ۲۴های با قطر بیش از  برای پیچ ۸٫۸تهیه پیچ از رده 
های  ها به ش_ل آنسازی  و آماده  ۸متر و مهره از رده  میل�

 استاندارد در سازه فضاکار (و پین مربوط).

۰۹۲۴۰۲ 

 کیلوگرم ۳,۰۰۰  

برای  ۰۹۲۴۰۲و  ۰۹۲۴۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
 ).۱۰(و مهره رده  ۱۰٫۹استفاده از پیچ از رده 

۰۹۲۴۰۳ 

 کیلوگرم ۲۹,۰۰۰  

برای  ۰۹۲۴۰۲و  ۰۹۲۴۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
 های با گالوانیزه پودری. پیچ استفاده از

۰۹۲۵۰۱ 



   سنگین  فوالدی  . کارهای نهم  فصل
 ۱۳۹۷رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم 

برای  ۰۹۲۴۰۲و  ۰۹۲۴۰۱های  بها نسبت به ردیف اضافه
های به ش_ل خاص غیر استاندارد (نظیر  استفاده از پیچ

 گرد).

۰۹۲۶۰۱ 

  
 کیلوگرم 

ها و  گری شده از فوالد برای پیونده تهیه قطعات ریخته
 ها.  کاری آن کیلوگرم و ماشین ۵۰ادوات اتصال قطعات تا 

۰۹۲۷۰۱ 

  

 کیلوگرم 

ها و  گری شده از فوالد برای پیونده تهیه قطعات ریخته
کاری  کیلوگرم و ماشین ۵۰ادوات اتصال قطعات بیش از 

 ها. آن

۰۹۲۷۰۲ 

 درصد ۱۵  

های سازه فضاکار تخت نسبت به  بافت و نصب شب_ههزینه 
 هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.

۰۹۲۸۰۱ 

  

 درصد ۱۸

های سازه فضاکار با انحنا در یY  هزینه بافت و نصب شب_ه
Yها) نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی  امتداد (چلی

 قطعات.

۰۹۲۸۰۲ 

 درصد ۲۵  

فضاکار با انحنا در دو های سازه  هزینه بافت و نصب شب_ه
 امتداد (گنبدها) نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.

۰۹۲۸۰۳ 

 درصد ۳۰  

های  های سازه فضاکار دارای فرم هزینه بافت و نصب شب_ه
 آزاد نسبت به هزینه تهیه و آماده سازی قطعات.

۰۹۲۸۰۴ 



   بتن,  . سقف دهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۶۱   

 
 

   بتن,  . سقف دهم  فصل
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   بتن,  . سقف دهم  فصل
 ۱۳۹۷پایه رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد 

  

 

 
 

۶۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۴۷۵,۵۰۰

متر با تیرچه و  سانت� ۲۱اجرای سقف بتن� به ضخامت 
بلوک توخال� بتن�، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل. میلxرد، و همچنین

۱۰۰۱۰۱ 

  

 مترمربع ۵۰۹,۰۰۰

متر با تیرچه و  سانت� ۲۵اجرای سقف بتن� به ضخامت 
بلوک توخال� بتن�، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلxرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

۱۰۰۱۰۲ 

  

 مترمربع ۵۴۶,۰۰۰

متر با تیرچه و  سانت� ۳۰به ضخامت اجرای سقف بتن� 
بلوک توخال� بتن�، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلxرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

۱۰۰۱۰۳ 

  

 مترمربع ۶۸۲,۵۰۰

متر با تیرچه و  سانت� ۳۵اجرای سقف بتن� به ضخامت 
استثنای بلوک توخال� بتن�، شامل تهیه تمام مصالح به 

 میلxرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

۱۰۰۱۰۴ 

  

 مترمربع ۸۰۳,۰۰۰

متر با تیرچه و  سانت� ۴۰اجرای سقف بتن� به ضخامت 
بلوک توخال� بتن�، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلxرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

۱۰۰۱۰۵ 

  

 مترمربع ۴۲۸,۵۰۰

متر با تیرچه و  سانت� ۲۱اجرای سقف بتن� به ضخامت 
بلوک توخال� سفال�، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلxرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

۱۰۰۲۰۱ 

  

 مترمربع ۴۷۳,۰۰۰

متر با تیرچه و  سانت� ۲۵اجرای سقف بتن� به ضخامت 
شامل تهیه تمام مصالح به استثنای بلوک توخال� سفال�، 

 میلxرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

۱۰۰۲۰۲ 

  

 مترمربع ۵۵۱,۰۰۰

متر با تیرچه و  سانت� ۳۰اجرای سقف بتن� به ضخامت 
بلوک توخال� سفال�، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 کامل. میلxرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور

۱۰۰۲۰۳ 

  

 مترمربع ۶۴۱,۰۰۰

متر با تیرچه و  سانت� ۳۵اجرای سقف بتن� به ضخامت 
بلوک توخال� سفال�، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلxرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

۱۰۰۲۰۴ 

  

 مترمربع ۶۸۵,۵۰۰

و  متر با تیرچه سانت� ۴۰اجرای سقف بتن� به ضخامت 
بلوک توخال� سفال�، شامل تهیه تمام مصالح به استثنای 

 میلxرد، و همچنین تهیه تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

۱۰۰۲۰۵ 

  

 مترمربع ۸,۰۵۰

های سقف بتن� با تیرچه و بلوک، در  بها به ردیف اضافه
ای)  صورت� که از تیرچه با کفشY سفال� (تیرچه فوندوله

 استفاده شود.

۱۰۰۳۰۱ 



   بتن,  . سقف دهم  فصل
 ۱۳۹۷پایه رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۴۱۴,۰۰۰

متر با تیرچه  سانت� ۲۱اجرای سقف بتن� به ضخامت 
مشبY فلزی سبY و بلوک توخال� بتن� شامل تهیه تمام 
مصالح به استثنای تیرچه فلزی و آرماتور و همچنین تهیه 

 تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

۱۰۰۴۰۱ 

  

 مترمربع ۴۴۷,۵۰۰

با تیرچه متر  سانت� ۲۵اجرای سقف بتن� به ضخامت 
مشبY فلزی سبY و بلوک توخال� بتن� شامل تهیه تمام 
مصالح به استثنای تیرچه فلزی و آرماتور و همچنین تهیه 

 تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

۱۰۰۴۰۲ 

  

 مترمربع ۵۰۷,۵۰۰

متر با تیرچه  سانت� ۳۰اجرای سقف بتن� به ضخامت 
تمام مشبY فلزی سبY و بلوک توخال� بتن� شامل تهیه 

مصالح به استثنای تیرچه فلزی و آرماتور و همچنین تهیه 
 تجهیزات مورد لزوم به طور کامل.

۱۰۰۴۰۳ 

 مترمربع ۵۱,۴۰۰  

بها به ردیفهای سقف سبY با بلوک بتن� در صورت�  اضافه
 که در تهیه بلوک از پوکه استفاده شده باشد.

۱۰۰۴۰۴ 



   ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
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 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۶۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترم_عب ۲,۰۶۸,۰۰۰

آجرکاری با آجر ماسه آه_� (سیلی_ات�)، به ابعاد آجر 
فشاری با ضخامت یY و نیم آجر و بیشتر و مالت ماسه 

 .۱:۵سیمان 

۱۱۰۱۰۱ 

  

 مترم_عب ۲,۰۹۱,۰۰۰

آجرکاری با آجر ماسه آه_� (سیلی_ات�)، به ابعاد آجر 
فشاری با ضخامت یY و نیم آجر و بیشتر و مالت باتارد 

۱:۲:۹. 

۱۱۰۱۰۲ 

  

 مترم_عب ۲,۰۵۰,۰۰۰

آجرکاری با آجر ماسه آه_� (سیلی_ات�)، به ابعاد آجر 
فشاری با ضخامت یY و نیم آجر و بیشتر و مالت ماسه 

 Y۱:۳آه. 

۱۱۰۱۰۳ 

 مترمربع ۴۶۴,۵۰۰  

دیوار یY آجره با آجر ماسه آه_� (سیلی_ات�)، به ابعاد 
 .۱:۵آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 

۱۱۰۱۰۴ 

 مترمربع ۴۶۸,۵۰۰  

دیوار یY آجره با آجر ماسه آه_� (سیلی_ات�)، به ابعاد 
 .۱:۲:۹آجر فشاری با مالت باتارد 

۱۱۰۱۰۵ 

 مترمربع ۴۶۰,۵۰۰  

دیوار یY آجره با آجر ماسه آه_� (سیلی_ات�)، به ابعاد 
 Y۱:۳آجر فشاری و مالت ماسه آه. 

۱۱۰۱۰۶ 

 مترمربع ۲۴۰,۰۰۰  

آه_� (سیلی_ات�)، به ابعاد دیوار نیم آجره با آجر ماسه 
 .۱:۵آجر فشاری و مالت ماسه سیمان 

۱۱۰۱۰۷ 

 مترمربع ۲۴۲,۰۰۰  

دیوار نیم آجره با آجر ماسه آه_� (سیلی_ات�)، به ابعاد 
 .۱:۲:۹آجر فشاری و مالت باتارد 

۱۱۰۱۰۸ 

 مترمربع ۲۴۰,۰۰۰  

دیوار نیم آجره با آجر ماسه آه_� (سیلی_ات�)، به ابعاد 
 .۱:۳فشاری و مالت ماسه آهY آجر 

۱۱۰۱۰۹ 

 مترمربع ۱۳۸,۰۰۰  

 ۵تیغه آجری با آجر ماسه آه_� (سیلی_ات�)، به ضخامت 
 متر، با مالت گچ و خاک. سانت� ۶تا 

۱۱۰۱۱۰ 

 مترم_عب ۱,۹۴۴,۰۰۰  

آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یY و نیم آجر و 
 .۱:۵بیشتر و مالت ماسه سیمان 

۱۱۰۲۰۱ 

 مترم_عب ۱,۹۵۲,۰۰۰  

آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یY و نیم آجر و 
 .۱:۲:۹بیشتر و مالت باتارد 

۱۱۰۲۰۲ 

 مترم_عب ۱,۹۲۵,۰۰۰  

آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یY و نیم آجر و 
 Y۱:۳بیشتر و مالت ماسه آه. 

۱۱۰۲۰۳ 

  

 مترم_عب ۱,۸۴۲,۰۰۰

آجر و آجرکاری با آجرفشاری به ضخامت یY و نیم 
) Yدر مترم_عب  ۱۰۰بیشتر با مالت گل آه Yکیلو آه

 مالت).

۱۱۰۲۰۴ 

 ۱۱۰۲۰۵ .۱:۵دیوار یY آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان  مترمربع ۴۳۷,۰۰۰  



   ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۱۰۲۰۶ .۱:۲:۹دیوار یY آجره با آجر فشاری و مالت باتارد  مترمربع ۴۴۱,۵۰۰  

 ۱۱۰۲۰۷ .۱:۳فشاری و مالت ماسه آهY دیوار یY آجره با آجر  مترمربع ۴۳۳,۵۰۰  

 ۱۱۰۲۰۸ .۱:۵دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان  مترمربع ۲۲۶,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۰۹ .۱:۲:۹دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت باتارد  مترمربع ۲۲۸,۰۰۰  

 ۱۱۰۲۱۰ .۱:۳دیوار نیم آجره با آجر فشاری و مالت ماسه آهY  مترمربع ۲۲۴,۵۰۰  

 ۱۱۰۲۱۱ دیوار نیم آجره با آجرفشاری و مالت گچ و خاک. مترمربع ۲۲۴,۵۰۰  

 مترمربع ۱۲۹,۵۰۰  

متر، با آجر فشاری و  سانت� ۶تا  ۵تیغه آجری به ضخامت 
 مالت گچ و خاک.

۱۱۰۲۱۲ 

 مترمربع ۱۳۱,۵۰۰  

طاق زن� بین تیرآهن (طاق ضربی)، با آجر فشاری یا 
 دار. ماشین� سوراخ

۱۱۰۳۰۱ 

 ۱۱۰۳۰۲ دوغاب ریزی روی طاق آجری با دوغاب سیمان. مترمربع ۶,۸۶۰  

 ۱۱۰۳۰۳ دوغاب ریزی روی طاق آجری با دوغاب گچ. مترمربع ۶,۵۶۰  

 مترمربع ۱۰۶,۵۰۰  

بهای سقف سازی آجری به صورت آهن گم برای  اضافه
 نمای آجری ، نسبت به ردیفهای طاق زن�.

۱۱۰۳۰۴ 

 مترم_عب ۱,۷۲۹,۰۰۰  

تا  ۸ای) به ضخامت  آجرکاری با بلوک سفال� (آجر تیغه
 .۱:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانت� ۱۱

۱۱۰۴۰۱ 

 مترم_عب ۱,۶۶۵,۰۰۰  

تا  ۱۲ای) به ضخامت  آجرکاری با بلوک سفال� (آجر تیغه
 .۱:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانت� ۲۲

۱۱۰۴۰۲ 

 مترم_عب ۱,۶۰۲,۰۰۰  

ای) به ضخامت بیش از  سفال� (آجر تیغهآجرکاری با بلوک 
 .۱:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانت� ۲۲

۱۱۰۴۰۳ 

  

 مترم_عب ۱,۸۹۴,۰۰۰

آجرکاری با آجر ماشین� سوراخ دار به ابعاد آجر فشاری 
به ضخامت یY و نیم آجر و بیشتر، با مالت ماسه سیمان 

۱:۵. 

۱۱۰۵۰۱ 

 مترمربع ۴۲۵,۰۰۰  

ماشین� سوراخدار به ابعاد آجر دیوار یY آجره با آجر 
 .۱:۵فشاری، با مالت ماسه سیمان 

۱۱۰۵۰۲ 

 مترمربع ۲۲۰,۵۰۰  

دیوار نیم آجره با آجر ماشین� سوراخدار به ابعاد آجر 
 .۱:۵فشاری، با مالت ماسه سیمان 

۱۱۰۵۰۳ 

 مترمربع ۱۲۸,۰۰۰  

متر با آجر ماشین�  سانت� ۶تا  ۵تیغه آجری به ضخامت 
 ابعاد آجر فشاری، با مالت گچ و خاک.سوراخدار به 

۱۱۰۵۰۴ 

 مترمربع ۵۵۷,۰۰۰  

نماچین� با آجر ماشین� سوراخدار (سفال) به ابعاد 
 .۱:۵صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان  آجرفشاری به

۱۱۰۶۰۱ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۶۵۲,۵۰۰

نماچین� با آجرماشین� سوراخدار (سفال) به ضخامت 
نیم آجره و مالت ماسه صورت  متر، به سانت� ۴حدود 
 .۱:۵سیمان 

۱۱۰۶۰۲ 

  

 مترمربع ۷۹۱,۰۰۰

نماچین� با آجر ماشین� سوراخدار (سفال) به ضخامت 
صورت نیم آجره و مالت ماسه  متر، به سانت� ۳حدود 
 .۱:۵سیمان 

۱۱۰۶۰۳ 

 مترمربع ۷۴۰,۵۰۰  

صورت نیم  نما چین� با آجر قزاق�، به ابعاد آجر فشاری، به
 .۱:۵ماسه سیمان آجره و مالت 

۱۱۰۷۰۱ 

 مترمربع ۹۴۹,۰۰۰  

متر،  سانت� ۴نماچین� با آجر قزاق�، به ضخامت حدود 
 .۱:۵صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان  به

۱۱۰۷۰۲ 

 مترمربع ۱,۱۳۹,۰۰۰  

متر،  سانت� ۳نما چین� با آجر قزاق� ، به ضخامت حدود 
 .۱:۵صورت نیم آجره و مالت ماسه سیمان  به

۱۱۰۷۰۳ 

 مترمربع ۱۳۷,۰۰۰  

های آجرچین� با آجر  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
 دار. فشاری، آجر ماسه آه_� و آجر ماشین� سوراخ

۱۱۰۸۰۱ 

  

 مترمربع ۱۲۴,۵۰۰

های آجرچین� با  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
دار  آجرفشاری، درصورت� که در نما از آجر سفال سوراخ

 آجر فشاری استفاده شود.ماشین� به ابعاد 

۱۱۰۸۰۲ 

  

 مترمربع ۱۰۰,۵۰۰

های آجرچین� با آجر  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
دار  ماسه آه_�، در صورت� که در نما از آجر سفال سوراخ

 ماشین� به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.

۱۱۰۸۰۳ 

  

 مترمربع ۳۸۹,۵۰۰

آجرچین� با آجر های  بهای نماسازی نسبت به ردیف اضافه
فشاری، در صورت� که در نما از آجر قزاق�، به ابعاد آجر 

 فشاری استفاده شود.

۱۱۰۸۰۴ 

  

 مترمربع ۳۷۳,۵۰۰

های آجر چین� با آجر ماسه  بهای نماسازی به ردیف اضافه
آه_�، در صورت� که در نما از آجر قزاق�، به ابعاد آجر 

 فشاری استفاده شود.

۱۱۰۸۰۵ 

 مترمربع ۱۶۲,۵۰۰  

های نماچین� بابت آب ساب نمودن  بها به ردیف اضافه
 آجر.

۱۱۰۸۰۶ 

 مترمربع ۱۲۷,۰۰۰  

های نماچین� بابت تراش و کشویی  بها به ردیف اضافه
 نمودن آجر.

۱۱۰۸۰۷ 

  

 مترمربع ۲۴۶,۵۰۰

های نماچین�، در صورت� که آجرها به  بها به ردیف اضافه
روی سطح قابل گیری  صورت هره چیده شود (اندازه

 رویت).

۱۱۰۸۰۸ 



   ریزی  و شفته  . آجرکاری یازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۶۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۲۳,۳۰۰

بهای دیوار چین� به صورت دیوار دو جداره، به ازای  اضافه
 Yهر متر مربع دیوار دو جداره که هم زمان چیده شود. (ی

 گیری میشود). طرف اندازه

۱۱۰۸۰۹ 

  

 مترم_عب ۲۰۵,۵۰۰

 بها برای هر نوع آجرکاری که در پایین تراز آب انجام اضافه
شود و آب_ش� حین انجام کار با تلمبه موتوری الزام� 

 باشد.

۱۱۰۸۱۰ 

 مترم_عب ۱,۰۹۲,۰۰۰  

بها به هر نوع آجرکاری، برای کار در داخل چاه یا  اضافه
 قنات یا مجاری زیرزمین� در هر عمق و به هر طول.

۱۱۰۸۱۱ 

 مترم_عب ۴۳۵,۰۰۰  

 کیلوگرم آهY ش_فته در ۱۵۰شفته ریزی با خاک محل و 
 مترم_عب شفته.

۱۱۰۹۰۱ 

  

 مترم_عب ۶۰۹,۰۰۰

شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار از خارج 
کیلوگرم آهY ش_فته در  ۱۵۰محل به هر فاصله، با

 مترم_عب شفته.

۱۱۰۹۰۲ 

 مترم_عب ۳۴,۰۰۰  

، برای اضافه کردن شن و ماسه، ۱۱۰۹۰۱بها به ردیف  اضافه
 خاک محل اضافه شود.به اندازه هر ده درصد که به حجم 

۱۱۰۹۰۳ 

  

 مترم_عب ۵۹,۸۰۰

، برای افزایش ۱۱۰۹۰۲و  ۱۱۰۹۰۱های  بها به ردیف اضافه
 ۵۰کیلوگرم آهY ش_فته در مترم_عب شفته. کسر  ۵۰هر 

 شود. کیلوگرم به تناسب محاسبه م�

۱۱۰۹۰۴ 

  

 مترم_عب -۵۹,۸۰۰

، برای کاهش هر ۱۱۰۹۰۲و  ۱۱۰۹۰۱های  کسربها به ردیف
 ۵۰کیلوگرم، آهY ش_فته در مترم_عب شفته. کسر  ۵۰

 شود. کیلوگرم به تناسب محاسبه م�

۱۱۰۹۰۵ 

  

 مترمربع ۵۹۱,۵۰۰

 ۱۰نماچین� با آجر پالک (دوغابی) با سطح مقطع تا 
، شامل ۱:۵متر مربع با مالت ماسه سیمان  سانت�

 ریزی در پشت آجر. دوغاب

۱۱۱۰۰۱ 

  

 مترمربع ۶۳۶,۰۰۰

 ۱۰پالک (دوغابی) با سطح مقطع بیش از نماچین� با آجر 
، شامل ۱:۵متر مربع با مالت ماسه سیمان  سانت�

 ریزی در پشت آجر. دوغاب

۱۱۱۰۰۲ 



   چین, و بلوک  ساخته شپی  . بتن دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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   چین, و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۷۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترم_عب ۳,۲۰۱,۰۰۰

تا بتن� پیش ساخته با سطح مقطع  های تهیه و نصب جدول
کیلوگرم سیمان در  ۲۵۰مترمربع با بتن به عیار ۰٫۰۵

 .۱:۵مترم_عب و مالت ماسه سیمان 

۱۲۰۱۰۱ 

  

 مترم_عب ۲,۷۴۵,۰۰۰

بتن� پیش ساخته با سطح مقطع  های تهیه و نصب جدول
کیلوگرم  ۲۵۰مترمربع با بتن به عیار ۰٫۱تا  ۰٫۰۵بیش از 

 .۱:۵سیمان در مترم_عب و مالت ماسه سیمان 

۱۲۰۱۰۲ 

  

 مترم_عب ۲,۲۰۸,۰۰۰

بتن� پیش ساخته با سطح مقطع  های تهیه و نصب جدول
کیلوگرم سیمان در  ۲۵۰متر مربع با بتن به عیار ۰٫۱بیش از 

 .۱:۵مترم_عب و مالت ماسه سیمان 

۱۲۰۱۰۳ 

  

 مترم_عب ۲,۷۰۴,۰۰۰

ساخته پرس�، با سطح مقطع  های پیش تهیه و نصب جدول
ای استاندارد  حداقل مقاومت استوانهمترمربع و با  ۰٫۳۶تا 

 متر مربع. کیلوگرم بر سانت� ۲۸۰

۱۲۰۱۰۴ 

  

 مترم_عب ۲,۵۳۶,۰۰۰

ساخته پرس�، با سطح مقطع  های پیش  تهیه و نصب جدول
ای  مترمربع و با حداقل مقاومت استوانه ۰٫۳۶بیش از 
 متر مربع. کیلوگرم بر سانت� ۲۸۰استاندارد 

۱۲۰۱۰۵ 

  

 مترم_عب ۲,۹۱۳,۰۰۰

 ۳۰۰تهیه و نصب دال بتن� پیش ساخته (مسلح)، با عیار 
ها،  کیلوگرم سیمان در متر م_عب، برای دال روی کانال

 ها و موارد مشابه. نهرها و یا به عنوان پل روی جوی

۱۲۰۲۰۱ 

  

 مترم_عب ۲,۹۹۳,۰۰۰

تهیه، ساخت و نصب قطعات بتن� پیش ساخته برای 
و کارهای مشابه، با عیار  )pipe sleeperگاه لوله ( تکیه
 کیلوگرم سیمان در متر م_عب بتن. ۳۰۰

۱۲۰۲۰۲ 

  

 مترم_عب ۴,۸۶۴,۰۰۰

کیلوگرم  ۳۵۰تهیه و نصـب قطعات بتن� پیش ساخته با عیار 
مترم_عب برای مسلح  ۰٫۲۱سیمان در مترم_عب و حجم تا 

 کردن خاک.

۱۲۰۲۰۳ 

  

 مترم_عب ۴,۲۳۷,۰۰۰

کیلوگرم  ۳۵۰ساخته با عیار تهیه و نصـب قطعات بتن� پیش 
 ۰٫۶۰تا  ۰٫۲۱سیمان در مترم_عب و حجم بیش از 

 مترم_عب برای مسلح کردن خاک.

۱۲۰۲۰۴ 

 مترطول ۱۳۳,۵۰۰  

متر، با بتن  سانت� ۱۰تهیه و نصب لوله بتن�، به قطر داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر م_عب بتن. ۳۰۰عیار  به

۱۲۰۳۰۱ 

 مترطول ۱۴۰,۵۰۰  

متر، با بتن  سانت� ۱۵لوله بتن�، به قطر داخل�  تهیه و نصب
 کیلوگرم سیمان در متر م_عب بتن. ۳۰۰به عیار 

۱۲۰۳۰۲ 

 مترطول ۱۸۵,۰۰۰  

متر، با بتن  سانت� ۲۰تهیه و نصب لوله بتن�، به قطر داخل� 
 کیلوگرم سیمان در متر م_عب بتن. ۳۰۰عیار   به

۱۲۰۳۰۳ 



   چین, و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۷۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۲۱۴,۵۰۰  

متر، با بتن  سانت� ۲۵بتن�، به قطر داخل� تهیه و نصب لوله 
 کیلوگرم سیمان در متر م_عب بتن. ۳۰۰عیار   به

۱۲۰۳۰۴ 

  

 مترطول ۳۲۶,۰۰۰

متر و  سانت� ۳۰تهیه و نصب لوله بتن� به قطر داخل� 
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار   متر، با بتن به سانت� ۶ضخامت 

 متر م_عب بتن.

۱۲۰۳۰۵ 

  

 مترطول ۴۱۸,۰۰۰

متر و  سانت� ۴۰تهیه و نصب لوله بتن� به قطر داخل� 
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار   متر، با بتن به سانت� ۶ضخامت 

 مترم_عب بتن.

۱۲۰۳۰۶ 

  

 مترطول ۵۵۰,۵۰۰

متر و  سانت� ۵۰تهیه و نصب لوله بتن� به قطر داخل� 
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار   متر، با بتن به سانت� ۶ضخامت 

 بتن. متر م_عب

۱۲۰۳۰۷ 

  

 مترطول ۶۵۱,۵۰۰

متر و  سانت� ۶۰تهیه و نصب لوله بتن� به قطر داخل� 
کیلوگرم سیمان در  ۳۰۰عیار   متر، با بتن به سانت� ۸ضخامت 

 مترم_عب بتن.

۱۲۰۳۰۸ 

  

 مترطول ۵۵۱,۰۰۰

متر  سانت� ۶۰تهیه و نصب لوله بتن� مسلح، به قطر داخل� 
کیلوگرم سیمان  ۳۰۰عیار   بهمتر با بتن  سانت� ۸و ضخامت 

 در مترم_عب بتن.

۱۲۰۳۰۹ 

  

 مترطول ۷۳۴,۵۰۰

متر  سانت� ۸۰تهیه و نصب لوله بتن� مسلح، به قطر داخل� 
کیلو سیمان در  ۳۰۰عیار   متر با بتن به سانت� ۱۰و ضخامت 

 مترم_عب بتن.

۱۲۰۳۱۰ 

  

 مترطول ۸۶۵,۵۰۰

متر و  ۱تهیه و نصب لوله بتن� مسلح، به قطر داخل� 
کیلوگرم سیمان  ۳۰۰عیار   متر با بتن به سانت� ۱۰ضخامت 

 در مترم_عب بتن.

۱۲۰۳۱۱ 

  

 مترطول ۱,۸۴۲,۰۰۰

تهیه و نصب کولهای بتن� مسلح پیش ساخته متش_ل از سه 
 ۳۰۰عیار  قطعه در هر عمق، به منظور تح_یم قناتها با بتن به

به کیلو سیمان در متر م_عب بتن و با مقطع تخم مرغ� 
 متر، با پر کردن پشت کول. سانت� ۸۰×۱۲۰ابعاد حدود

۱۲۰۴۰۱ 

 ۱۲۰۵۰۱ .۱:۵بنایی با بلوک سیمان� توخال� و مالت ماسه سیمان  مترم_عب ۱,۴۷۰,۰۰۰  

 مترم_عب ۱,۳۸۵,۰۰۰  

بنایی با بلوک سیمان� تو خال� کف پر و مالت ماسه سیمان 
۱:۵. 

۱۲۰۵۰۲ 

 مترمربع ۳۱۱,۵۰۰  

 ۲۰سیمان� تو خال� به ضخامت حدودبنایی با بلوک 
 .۱:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانت�

۱۲۰۵۰۳ 

 مترمربع ۳۴۰,۵۰۰  

 ۲۰بنایی با بلوک سیمان� توخال� کف پر به ضخامت حدود 
 .۱:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانت�

۱۲۰۵۰۴ 



   چین, و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۷۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۱۸۵,۰۰۰  

 ۱۰بنایی با بلوک سیمان� تو خال� به ضخامت حدود 
 .۱:۵و مالت ماسه سیمان متر  سانت�

۱۲۰۵۰۵ 

 مترمربع ۱۷۷,۰۰۰  

 ۱۰بنایی با بلوک سیمان� توخال� کف پر به ضخامت حدود 
 .۱:۵متر و مالت ماسه سیمان  سانت�

۱۲۰۵۰۶ 

 مترم_عب ۲۴,۲۰۰  

های بنایی با بلوک، در صورت� که دیوار با  بها به ردیف اضافه
  میل مهار تقویت شده باشد. 

۱۲۰۵۰۷ 

 مترم_عب ۲,۷۹۲,۰۰۰  

بنایی با آجر سیمان� به ابعاد آجر فشاری و مالت ماسه 
 آجر و بیشتر. ۱٫۵، به ضخامت ۱:۵سیمان 

۱۲۰۶۰۱ 

 مترمربع ۶۲۰,۰۰۰  

بنایی با آجر سیمان� به ابعاد آجر فشاری، برای دیوارسازی 
 .۱:۵به ضخامت یY آجر با مالت ماسه سیمان 

۱۲۰۶۰۲ 

 مترمربع ۳۲۰,۰۰۰  

بنایی با آجر سیمان� به ابعاد آجر فشاری، برای دیوار 
 .۱:۵ضخامت نیم آجر با مالت ماسه سیمان  سازی به

۱۲۰۶۰۳ 

 مترم_عب ۷۴۶,۰۰۰  

پر کردن حفره های بلوکهای سیمان� تو خال� با مالت 
 به ازای هر متر م_عب حجم بلوک چین�. ۱:۵ماسه سیمان 

۱۲۰۷۰۱ 

  

 مترم_عب ۱۴۳,۵۰۰

به ردیفهای بلوک چین� که در پایین تراز آب انجام  بها اضافه
شود و استفاده از تلمبه موتوری حین اجرای عملیات 

 الزام� باشد.

۱۲۰۷۰۲ 

 ۱۲۰۷۰۳ بهای نما چین� با بلوک سیمان�. اضافه مترمربع ۶۳,۱۰۰  

 ۱۲۰۷۰۴ بهای نماچین� با آجر سیمان� به ابعاد آجر فشاری. اضافه مترمربع ۱۴۶,۰۰۰  

  

 مترمربع ۲۲۶,۰۰۰

های بتن� پیش ساخته از بتن سبY (بتن  بنایی با بلوک
به  ۱:۵گازی) با مالت مخصوص یا مالت ماسه سیمان 

 متر. سانت� ۱۰ضخامت تا 

۱۲۰۸۰۱ 

  

 مترمربع ۳۰۷,۵۰۰

های بتن� پیش ساخته از بتن سبY (بتن  بنایی با بلوک
 به ۱:۵مخصوص یا مالت ماسه سیمان  گازی) با مالت

 متر. سانت� ۱۵متر تا  سانت� ۱۰ضخامت بیشتر از 

۱۲۰۸۰۲ 

  

 مترمربع ۳۶۸,۰۰۰

های بتن� پیش ساخته از بتن سبY (بتن  بنایی با بلوک
به  ۱:۵مخصوص یا مالت ماسه سیمان  گازی) با مالت

 متر. سانت� ۲۰متر تا  سانت� ۱۵ضخامت بیشتر از 

۱۲۰۸۰۳ 

  

 مترمربع ۴۲۲,۰۰۰

بتن� پیش ساخته از بتن سبY (بتن های  بنایی با بلوک
به  ۱:۵مخصوص یا مالت ماسه سیمان  گازی) با مالت

 متر. سانت� ۲۵متر تا  سانت� ۲۰ضخامت بیشتر از 

۱۲۰۸۰۴ 



   چین, و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۷۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۴۸۰,۵۰۰

های بتن� پیش ساخته از بتن سبY (بتن  بنایی با بلوک
به  ۱:۵مخصوص یا مالت ماسه سیمان  گازی) با مالت
 متر. سانت� ۳۰متر تا  سانت� ۲۵از ضخامت بیشتر 

۱۲۰۸۰۵ 

  

 مترمربع ۲۴۲,۵۰۰

ساخته  های بتن� پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
 ۱۶متر و به سطح تا  سانت� ۵تا  ۴پرس�، به ضخامت 

دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه 
 سیمان.

۱۲۰۹۰۱ 

  

 مترمربع ۲۵۰,۰۰۰

ساخته  های بتن� پیش اجرای کفپوشتهیه مصالح، حمل و 
 ۱۶متر و به سطح بیش از  سانت� ۵تا  ۴پرس�، به ضخامت 

دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه 
 سیمان.

۱۲۰۹۰۲ 

  

 مترمربع ۲۳۷,۵۰۰

ساخته  های بتن� پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
 ۱۶تا متر و به سطح  سانت� ۵تا  ۴ای، به ضخامت  ویبره

دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه 
 سیمان.

۱۲۰۹۰۳ 

  

 مترمربع ۲۴۵,۰۰۰

ساخته  های بتن� پیش تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش
متر و به سطح بیش از  سانت� ۵تا  ۴ای، به ضخامت  ویبره

دسیمترمربع، برای هر کفپوش، با هر نوع مالت ماسه  ۱۶
 سیمان.

۱۲۰۹۰۴ 

 ۱۲۰۹۰۵ ساخته پرس�. دار بودن کفپوش بتن� پیش بهای طرح اضافه مترمربع ۳۵,۰۰۰  

 ۱۲۰۹۰۶ ساخته پرس�. بهای رنگ� بودن کفپوش بتن� پیش اضافه مترمربع ۱۷,۵۰۰  

  

 مترمربع ۲۹۵,۵۰۰

بنایی با بلوک سیمان� توخال� کف پر تهیه شده با دانه رس 
با مالت ماسه و متر  سانت� ۱۰، به ضخامت تا  منبسط شده

 .۱:۵سیمان 

۱۲۱۰۰۱ 

  

 مترمربع ۳۵۱,۵۰۰

بنایی با بلوک سیمان� توخال� کف پر تهیه شده با دانه رس 
متر با مالت ماسه  سانت� ۱۵تا  ۱۲منبسط شده، به ضخامت 

 .۱:۵و سیمان 

۱۲۱۰۰۲ 

  

 مترمربع ۴۸۸,۰۰۰

بنایی با بلوک سیمان� توخال� کف پر تهیه شده با دانه رس 
متر با مالت ماسه  سانت� ۲۰تا  ۱۷، به ضخامت    شده منبسط

 .۱:۵و سیمان 

۱۲۱۰۰۳ 

 مترمربع ۳۷,۰۰۰  

در صورت سه  ۱۲۱۰۰۳و  ۱۲۱۰۰۲های  بها به ردیف اضافه
 های مصرف�. جداره بودن بلوک

۱۲۱۰۰۴ 



   چین, و بلوک  ساخته پیش  . بتن دوازدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۱۹,۰۰۰

در صورت  ۱۲۱۰۰۳تا  ۱۲۱۰۰۱های  بها به ردیف اضافه
آماده محتوی رس منبسط شده ریزدانه استفاده از مالت 

.Yسب 

۱۲۱۰۰۵ 



   رطوبت,  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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   رطوبت,  کاری . عایق سیزدهم  فصل
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   رطوبت,  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۳۰۱۰۱ رطوبت� با یY قشر اندود قیر.کاری  عایق مترمربع ۴۳,۲۰۰  

 مترمربع ۵۹,۳۰۰  

کاری رطوبت� در زیر عایقهای مختلف حرارت� با قیر  عایق
 پلیمری اصالح شده.

۱۳۰۱۰۲ 

 مترمربع ۱۴۴,۵۰۰  

کاری رطوبت�، با دو قشر اندود قیر و یY الیه گون�  عایق
 ها. ها و روی پی ها، توالت برای سطوح حمام

۱۳۰۲۰۱ 

 مترمربع ۱۳۴,۵۰۰  

کاری رطوبت�، با دو قشر اندود قیر و یY الیه گون�  عایق
 برای سایر سطوح.

۱۳۰۲۰۲ 

 مترمربع ۲۳۵,۵۰۰  

کاری رطوبت�، با سه قشر اندود قیر و دو الیه گون�  عایق
 ها. ها و روی پی ها، توالت برای سطوح حمام

۱۳۰۲۰۳ 

 مترمربع ۲۱۸,۰۰۰  

قشر اندود قیر و دو الیه گون� کاری رطوبت�، با سه  عایق
 برای سایر سطوح.

۱۳۰۲۰۴ 

 مترمربع ۳۳۳,۰۰۰  

کاری رطوبت�، با چهار قشر اندود قیر و سه الیه گون�  عایق
 ها. ها و روی پی ها، توالت برای سطوح حمام

۱۳۰۲۰۵ 

 مترمربع ۳۲۰,۰۰۰  

کاری رطوبت� با چهار قشر اندود قیر و سه الیه گون�  عایق
 سطوح. برای سایر

۱۳۰۲۰۶ 

  

 مترمربع ۱۳۱,۵۰۰

کاری رطوبت�، با عایق پیش ساخته درجه یY متش_ل  عایق
متر، به  میل� ۳از قیر و الیاف پل� استر و تیشو به ضخامـت 

ها و روی  ها، توالـت انضمام قشر آستر برای سطوح حمام
 ها. پی

۱۳۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۱۱۹,۰۰۰

ساخته درجه یY متش_ل کاری رطوبت�، با عایق پیش  عایق
متر، به  میل� ۳از قیر و الیاف پل� استر و تیشو به ضخامـت 

 انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.

۱۳۰۳۰۲ 

  

 مترمربع ۱۳۹,۵۰۰

کاری رطوبت�، با عایق پیش ساخته درجه یY متش_ل  عایق
متر، به  میل� ۴از قیر و الیاف پل� استر و تیشو به ضخامـت 

ها و روی  ها، توالـت برای سطوح حمامانضمام قشر آستر 
 ها. پی

۱۳۰۳۰۳ 

  

 مترمربع ۱۲۷,۰۰۰

کاری رطوبت�، با عایق پیش ساخته درجه یY متش_ل  عایق
متر، به  میل� ۴استر و تیشو به ضخامـت  از قیر و الیاف پل�

 انضمام قشر آستر برای سایر سطوح.

۱۳۰۳۰۴ 

  

 مترمربع ۳,۴۵۰

در صورت  ۱۳۰۳۰۴و  ۱۳۰۳۰۲های  بها به ردیف اضافه
دار متش_ل از  استفاده از عایق پیش ساخته درجه یY فویل

استر و تیشو و روکش آلومینیوم� مطابق  قیر و الیاف پل�
 مشخصات فن�.

۱۳۰۳۰۵ 



   رطوبت,  کاری . عایق سیزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۸۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۷,۳۵۰

تهیه و ریختن قشر رویه محافظ عایق پیش ساخته، با مایع 
ها و  بامهای مختلـف، برای سطوح  مخصوص به رنگ

ها انجام  هایی که روی عایق، آسفالـت یا سایر پوشش محل
  شود. نم�

۱۳۰۴۰۱ 



   حرارت,  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۸۱   

 
 

   حرارت,  کاری . عایق چهاردهم  فصل
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   حرارت,  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۸۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۳۳,۵۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ۱۶متر و به وزن مخصوص  میل� ۲۵کرافت به ضخامت 

 کیلوگرم در مترم_عب.

۱۴۰۱۰۱ 

  

 مترمربع ۳۵,۹۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ۲۰متر و به وزن مخصوص  میل� ۲۵کرافت به ضخامت 

 کیلوگرم در مترم_عب.

۱۴۰۱۰۲ 

  

 مترمربع ۲۷,۴۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ۱۲متر و به وزن مخصوص  میل� ۳۰کرافت به ضخامت 

 کیلوگرم در مترم_عب.

۱۴۰۱۰۳ 

  

 مترمربع ۴۰,۶۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ۱۲متر و به وزن مخصوص  میل� ۵۰کرافت به ضخامت 

 کیلوگرم در مترم_عب.

۱۴۰۱۰۴ 

  

 مترمربع ۴۹,۶۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ۱۶متر و به وزن مخصوص  میل� ۵۰کرافت به ضخامت 

 در مترم_عب.کیلوگرم 

۱۴۰۱۰۵ 

  

 مترمربع ۵۸,۸۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه با روکش کاغذ 
 ۲۰متر و به وزن مخصوص  میل� ۵۰کرافت به ضخامت 

 کیلوگرم در مترم_عب.

۱۴۰۱۰۶ 

 مترمربع ۶,۱۱۰  

، در صورت� که از ۱۴۰۱۰۶تا  ۱۴۰۱۰۱بها به ردیفهای  اضافه
 کرافت استفاده شود. روکش آلومینیوم ساده بجای کاغذ

۱۴۰۲۰۱ 

 مترمربع ۱۰,۲۰۰  

، در صورت� که از ۱۴۰۱۰۶تا  ۱۴۰۱۰۱بها به ردیفهای  اضافه
 روکش آلومینیوم مسلح بجای کاغذ کرافت استفاده شود.

۱۴۰۲۰۲ 

  

 مترمربع ۷۳,۰۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه به صورت پانل و 
به وزن مخصوص متر و  میل� ۲۵بدون روکش به ضخامت 

 کیلوگرم در مترم_عب. ۳۶

۱۴۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۹۱,۶۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه به صورت پانل و 
متر و به وزن مخصوص  میل� ۲۵بدون روکش به ضخامت 

 کیلوگرم در مترم_عب. ۵۰

۱۴۰۳۰۲ 

  

 مترمربع ۱۵۱,۵۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه به صورت پانل و 
متر و به وزن مخصوص  میل� ۲۵بدون روکش به ضخامت 

 کیلوگرم در مترم_عب. ۱۰۰

۱۴۰۳۰۳ 

  

 مترمربع ۱۱۶,۰۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه به صورت پانل و 
متر و به وزن مخصوص  میل� ۵۰بدون روکش، به ضخامت 

 کیلوگرم در مترم_عب. ۳۶

۱۴۰۳۰۴ 



   حرارت,  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۸۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۱۵۰,۰۰۰

حرارت� با عایق پشم شیشه به صورت پانل و عایق کاری 
متر و به وزن مخصوص  میل� ۵۰بدون روکش، به ضخامت 

 کیلوگرم در مترم_عب. ۵۰

۱۴۰۳۰۵ 

  

 مترمربع ۲۳۵,۵۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه به صورت پانل و 
متر و به وزن مخصوص  میل� ۵۰بدون روکش، به ضخامت 

 کیلوگرم در مترم_عب. ۱۰۰

۱۴۰۳۰۶ 

  

 مترمربع ۲۳۵,۵۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه ی_طرف توریدار 
کیلوگرم در  ۶۰متر و وزن مخصوص  میل� ۵۰ضخامت  به

 مترم_عب.

۱۴۰۴۰۱ 

  

 مترمربع ۳۰۵,۵۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم شیشه ی_طرف توریدار 
کیلوگرم در  ۶۰متر و وزن مخصوص  میل� ۷۵ضخامت  به

 مترم_عب.

۱۴۰۴۰۲ 

  

 مترمربع ۱۱۳,۰۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم سنگ بدون روکش 
کیلوگرم در  ۳۰متر و وزن مخصوص  میل� ۵۰ضخامت  به

 مترم_عب.

۱۴۰۵۰۱ 

  

 مترمربع ۱۲۲,۰۰۰

عایق کاری حرارت� با عایق پشم سنگ با روکش کاغذ 
 ۳۰متر و وزن مخصوص  میل� ۵۰ضخامت  کرافت  به

 در مترم_عب. کیلوگرم

۱۴۰۶۰۱ 

 مترمربع ۲۰,۰۰۰  

وقت� که از روکش آلومینیوم  ۱۴۰۶۰۱بها به ردیف  اضافه
 جای کاغذ کرافت استفاده شود. مسلح به

۱۴۰۷۰۱ 

 مترمربع ۱۸۱,۰۰۰  

صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  عایق پشم سنگ به
 کیلوگرم در مترم_عب. ۱۰۰متر و وزن مخصوص  میل� ۲۵

۱۴۰۸۰۱ 

 مترمربع ۱۹۴,۰۰۰  

صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  عایق پشم سنگ به
 کیلوگرم در مترم_عب. ۸۰متر و وزن مخصوص  میل� ۳۰

۱۴۰۸۰۲ 

 مترمربع ۲۵۷,۰۰۰  

صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  عایق پشم سنگ به
 کیلوگرم در مترم_عب. ۸۰متر و وزن مخصوص  میل� ۵۰

۱۴۰۸۰۳ 

 مترمربع ۳۱۵,۵۰۰  

صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  عایق پشم سنگ به
 کیلوگرم در مترم_عب. ۱۰۰متر و وزن مخصوص  میل� ۵۰

۱۴۰۸۰۴ 

 مترمربع ۳۵۶,۰۰۰  

صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  عایق پشم سنگ به
 کیلوگرم در مترم_عب. ۱۰۰متر و وزن مخصوص  میل� ۶۰

۱۴۰۸۰۵ 

 مترمربع ۳۸۱,۵۰۰  

صورت پانل و بدون روکش به ضخامت  بهعایق پشم سنگ 
 کیلوگرم در مترم_عب. ۸۰متر و وزن مخصوص  میل� ۷۵

۱۴۰۸۰۶ 

 مترمربع ۲۳۱,۰۰۰  

متر  میل� ۳۰دار به ضخامت  عایق پشم سنگ ی_طرف توری
 کیلوگرم در مترم_عب. ۸۰و وزن مخصوص 

۱۴۰۹۰۱ 



   حرارت,  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۸۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۶۰,۵۰۰  

متر  میل� ۳۰به ضخامت  دار عایق پشم سنگ ی_طرف توری
 کیلوگرم در مترم_عب. ۱۰۰و وزن مخصوص 

۱۴۰۹۰۲ 

 مترمربع ۳۲۴,۰۰۰  

متر  میل� ۵۰به ضخامت  دار عایق پشم سنگ ی_طرف توری
 کیلوگرم در مترم_عب. ۸۰و وزن مخصوص 

۱۴۰۹۰۳ 

 مترمربع ۳۷۷,۰۰۰  

متر  میل� ۵۰به ضخامت  دار عایق پشم سنگ ی_طرف توری
 در مترم_عب.کیلوگرم  ۱۰۰و وزن مخصوص 

۱۴۰۹۰۴ 

 مترمربع ۴۷۱,۰۰۰  

متر  میل� ۷۵به ضخامت  دار عایق پشم سنگ ی_طرف توری
 کیلوگرم در مترم_عب. ۸۰و وزن مخصوص 

۱۴۰۹۰۵ 

 مترمربع ۵۲۰,۵۰۰  

متر  میل� ۷۵به ضخامت  دار عایق پشم سنگ ی_طرف توری
 کیلوگرم در مترم_عب. ۱۰۰و وزن مخصوص 

۱۴۰۹۰۶ 

 مترمربع ۵۴۹,۵۰۰  

 ۱۰۰به ضخامت   دار عایق پشم سنگ ی_طرف توری
 کیلوگرم در مترم_عب. ۸۰متر و وزن مخصوص  میل�

۱۴۰۹۰۷ 

 مترمربع ۶۶۵,۵۰۰  

 ۱۰۰دار به ضخامت  عایق پشم سنگ ی_طرف توری
 کیلوگرم در مترم_عب. ۱۰۰متر و وزن مخصوص  میل�

۱۴۰۹۰۸ 

 مترمربع ۱۰۳,۰۰۰  

 ۱۵یورتان به ضخامت  پل�کاری حرارت� با عایق  عایق
 متر. میل�

۱۴۱۰۰۱ 

 مترمربع ۲۸۶,۵۰۰  

 ۵۰یورتان به ضخامت  کاری حرارت� با عایق پل� عایق
 متر. میل�

۱۴۱۰۰۲ 

 مترمربع ۵۴۶,۰۰۰  

 ۱۰۰یورتان به ضخامت  کاری حرارت� با عایق پل� عایق
 متر. میل�

۱۴۱۰۰۳ 

 مترمربع ۸۰۵,۵۰۰  

 ۱۵۰یورتان به ضخامت  پل�کاری حرارت� با عایق  عایق
 متر. میل�

۱۴۱۰۰۴ 

 مترمربع ۱,۰۶۴,۰۰۰  

 ۲۰۰یورتان به ضخامت  کاری حرارت� با عایق پل� عایق
 متر. میل�

۱۴۱۰۰۵ 

 مترمربع ۲,۱۲۰  

برای هر  ۱۴۱۰۰۵تا  ۱۴۱۰۰۱های  بها به ردیف اضافه
 مترمربع کاغذ کرافت که سطح عایق را بپوشاند.

۱۴۱۱۰۱ 

  

 مترمربع ۴۱,۶۰۰

برای هر  ۱۴۱۰۰۵تا  ۱۴۱۰۰۱های  بها به ردیف اضافه
 ۸۰ضخامت اسم�   مترمربع ورق نازک آلومینیوم مسلح به

 می_رون که سطح عایق را بپوشاند.

۱۴۱۱۰۲ 

  

 کیلوگرم ۸۷,۳۰۰

یورتان و همچنین در محل  های پل� پرکردن درز بین پانل
طریق تزریق   تالق� عایق با سطوح مختلف به

 برحسب وزن مصرف�. یورتان پل�

۱۴۱۲۰۱ 



   حرارت,  کاری . عایق چهاردهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۸۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۱۸,۶۰۰  

 ۱۵ضخامت  کاری حرارت� با عایق پل� استایرن به عایق
 متر. میل�

۱۴۱۳۰۱ 

 مترمربع ۴۲,۱۰۰  

 ۵۰ضخامت  کاری حرارت� با عایق پل� استایرن به عایق
 متر. میل�

۱۴۱۳۰۲ 

 مترمربع ۸۴,۶۰۰  

 ۱۰۰ضخامت  استایرن بهکاری حرارت� با عایق پل�  عایق
 متر. میل�

۱۴۱۳۰۳ 

 مترمربع ۱۰۷,۵۰۰  

 ۱۵۰ضخامت  کاری حرارت� با عایق پل� استایرن به عایق
 متر. میل�

۱۴۱۳۰۴ 

 مترمربع ۱۴۰,۵۰۰  

 ۲۰۰ضخامت  کاری حرارت� با عایق پل� استایرن به عایق
 متر. میل�

۱۴۱۳۰۵ 

 مترمربع ۱۷۳,۰۰۰  

 ۲۵۰ضخامت  پل� استایرن بهکاری حرارت� با عایق  عایق
 متر. میل�

۱۴۱۳۰۶ 

 درصد ۲۰۰  

در  ۱۴۱۳۰۶تا ردیف  ۱۴۱۳۰۱های  ردیف  بها به اضافه
 استایرن اکسترود شده استفاده گردد. که از عایق پل�  صورت�

۱۴۱۳۰۷ 



 پانزدهم  فصل

 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۸۶   

 
 

  پانزدهم  فصل
  



   سبP  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۸۷   

 
 

   سبP  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
  
 %
��
   

  
1. 8�'A �"  -�"� 
�+  $��   �	 
��� !  
��Z�#D 
��Z��� ! 
��Z?�� !  z��#� � 
��� $��i'+ � !�+  }��  >".  >G ����� � ��� �#E�� !   .� �

$��  ���� 	�4� !  ��D�  ���"��  �'� ."#�  

2. ��;+ 
�+  [#���  ��A �  x��� �  y�� !"���Z)�  ���� �  �)#'(� 8�� "<#	 M#� .�F#�a� !  Q�� �� Q�U) ! ��� !  >G ����� � �'�: �" ! 
�+   ����

[#���  ��� �#E��  ���  ���� �  	�4�  >.� 	�4� !  \�" "�(�� �� "�.�� !"�(��  ���  H*� �" ����"�� !�+  %�#R  �	�B �+�#T�  "�#� �" .

-�"� �+��  �  ���"��  
���  >G ���� _��� �� �+  >.�  %�#R ���  �� !"��B >.�  X56 !���  \�" "�(��  ���  H*� �"  %��TH� �  �  �#��"

F��D K���  � �+��� 
�+  [#��� "��������  F��D �� ���.�� ������ 
�+5��U� !  .�� �+�#� �#E�� �  

3. 
���  
�pP�  �P�	  g#?���?  `��� �����  &R�	 �  $���� ����J�  g#?���?  �  ���� �"  g#?���?  
;&	  M#4#�  -�"�  160101 !

x���  �� �'�: .� !"#�  $�'+  -�"�  ���"��  �� ."#�  

4. ��;+  >"����   ��"  g#?���? 
�+  
;&	  g�h�" ��  ���  >�'�� -�"� �" !  160101��� �#E�� !  ���  $�� .� �  ����  ���"��  ��B��D 
�  

 'P �  .��G �+�#T�  

5. 
���  �.���� 
��B  �� ����"  �� � �"@��  ����  ���   �	��� .� 
�+  �)��#A ��"  � ��"�*� ���� !  ���G  $�.#A .� >�.�� �� !  &R��   .�

F��D H*� � �+ d��*� �+  $���'� � "#�  >.�  
��5�  ���"��  ."��B ���:  

6. �A�#R �"  �  >�'���� �"  ��@�� � �"  �"�� �  ��+G [#&T� .� !   �	��� 
�+  'dA !��#A {�� !   �	��� � 
�+  �)��#A �"�a��� |���rA !   !"#�

>.� ����   �	��� 
�+  'dA !��#A  {�� �  3d� ��  -�"� .� !"�#� 
�+  160102  �160103 >.� �   �	��� 
�+  �)��#A -�"� .� ! 
�+  160104 

 �160105 5��U�  ���"�� �  ."#�  

7. 3�� ";'��"  
.���D �  {���  %<G  M#� �+ .�  8�'A)  ��.�#)  �  
��  ��@�� � �"  3��  ��  a: ����� ("#�  ���J��" �  �'�: �"  

-�"� 
�+  [#���  ��� �#E��  ��� 
��� .  ��A  {��� %<G  -�"� �" ���A 
�+  160501  �A160503��� �#E�� !  ���  �)�  -�"� ���� �"  !�+


���  ��A  >G B��D �+��  ���"��  �� ."#�  

8. 
���  
�+;��G  
.����. .��� "�#�  -*� 
�+  g��� M#4#� !  -�"�  160204 !160205  �160217 $�'+ .�  -�"�  ���"��  ��  ��� !"#�

%��&'P  �	�4�  �  
���  $���A  F��A�  -*� � ;��G  8�@��  �� 
��KB��� ����� !"#�  )#)  
���  B��� !;��G �#5P
��K  {��  z�� ��  [#���  $�� �"  


���  ^#D  >"�"  >G � ;��G  ��� "�@�� ��  &��� � ;��G  }�aA  �d� ��. ��B��D !  ���"��  �� ."#� ;+�� �G !%<��A���+;
 ��	
! �G��+;
 

!g�#�  " ���J ;D��%� ��D��� . ����� F��A��.���
 &R� -*� � g��� -*�� ��� �"
 "� �����- " [#������ .��� ���  

9. -�"� �" 
�+  S�#�  -*�  {�� ��  �;���#)�B >.� !  {�� 
�+  �	���  5��U� ��� �"  ���"�� �  �� ."#�  

10. 
���  g�:  
;&	  ��#? ��  
��� .��� "�#�  %��&'P  M#4#�  -�"�  160402-�"� .� ! 
�+  [#���  ��B��D  ���"��  �� ."#�  

11. 
���  �A�  0)��� ���� !  3���  
.����.  
���  %��&'P  M#4#�  -�"�  160406��B��D !  5��U�  ���"�� �  �� ."#�  

12. ��;+  �� ���  �� � 
.��  -�"� 
�+  160206  �A160208%�#R � !  ��B��D  F#�	 .�  [#���  ���"��  �� ."#�  

13. ��;+  %��&'P  �����  
���  3��  i��" �+ -�"� �" 
�+  160201  �160202S�� ! ����  ���  ��� .  



   سبP  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۸۸   

 
 

14. %�#R �"  �"�a���  -�"� .� 
�+  160501  �A160503%��TH� ���� !  ��	  H*� �  %��s;D  ��@�� � �"  �:��� "���� �  {�U)�   �� � "#�

D#A  %��TH� �  $��(A  ��� 
��� !  -�"� ���� 
�+  [#���  5��U�  � ."#�
��  ?�g#?��  
"<#	  �  
���  3��  ��@�� � �"  M#4#�  $��  

-�"�  ��" �" !�+  
�+���  �����  3��  �� ��B��D !"#�  ���"��  �� ."#�  

15. -�"� �" 
�+  160601  �160602 ! ��� F��A� %�(Y: ��;+ �#B �" � �J��Z� � �+ 
���� $��i'+ � �+#� .�� x��6� �" � �+  !�+

.��� ��� �#E�� >�'���� �&Z�� ���@� 
�;D� � ���� 
���  �	��� � "�J&�� M�#�� .� �"�a���  ���  

16. -�"� �" 
�+  160601  �160602 !S�� �R����� �.�� ��+" 
��� i���? � ��H� ����  �.�� � .��� !%��TH� X56 �� t�;� 
�+

-�"� _��� �� >G ��;+ !���� �R�����  [#��� 
�+�� 5��U� ��B��D ."#�  

17.  ��� $�	�6 ,#Y� 
�� "���� -�"� �" �+ -�"� X56 �� ��B��D >G ��;+ � ��� ��H� �	�B �E� �" �#�;� 
�+  5��U� [#��� 
�+

�� ."#�  

18-1 . ��� ��	 %��TH� X��P `5H� 
�+  ���'� ��H� �" \���� %���;)�  :��� ���� ��"385  >�#�P ��» '()��#��"  � ���� !����6

����� 
��D� � �&��� 
�+ 
�(�- F�� �E� ���@A «.���'� $���A ��  

18-2 ��� �� 
�(� � `5H�  ��� ^�� � �&��� 
�+��#�" 
��D� �" .  b�A ���P� "�#� "�� 
"<#	 
�;D� .�  ZH�� 
�+  ��� 
���  
�+

�  ���� �" #�.�� ��B�"  (� ��E� 
��'(� %�E�9� �� �	��� D#A .��� 
���4 3�� � ��D� !��B��� �" #�" !���.�� ������ .� ^��a

 ��� ����� ��)#A ������ "�������� � ��	 %��TH� � ���;)� ,�6 ��	 %��TH� �� �*��Y� � %<#�U� �"� !����a� 
�+  .���  

18-3 -�"� 
��� 	�4� .160605 ���� `� .� S�� ���d� � �+#�.�� 
��D� � [#����� X&(A ��#�" .� 0Y� >G � !f��  
��� � "��B

 ��� �" �+#�.�� �5(A  .���� �	� ��� � ���#*A � 
��Z��� ��E� �	�4� %��&'P �+  

19-1�.�� ��	 %��TH� .  ���'� %���H� �" \���� %���;)�  :��� ���� "�#� 3d� "�#� "�� 
"<#	 
�+612  >�#�P ��" $��G   ���

 
��D� � ����6�.�� "�#� "�� 
"<#	 
�+- �.�� ST�"  ���'� �613  >�#�P ��"$��G  �.�� 
��D� � ����6 ���  "�� 
"<#	 
�+

"�#�- �.����h ST�"  .���'� $���A ��  

19-2.  -�"� M#4#� 
�+���160701 ��� .���5�� �;���#)�B ��� "�#� "�� 
"<#	 �������h �� ����� �&��� 
�+��#�" 
��D� 
��� 


 3�� 
��� �;���#)�B �.�� �" ���#*A � >�5��H� %�(Y: .� �"�a��� ��E� �+��#�" M#� $�� ���� �" 8.< "�#� "�� 
"<#	 %�(Y: 8�'A

 �5(A $��i'+ !M�Y*�� .�" $���A !#�.�� � ��@�� !�" g#?���? �� ��".�� i��" !�#�A S��#+ �D��� !���H� SAG 5(D !�#A��"��

�" �Z'� 
�pP� )#) 3�� �#E�� � �;���#)�B �.��   
"��#� �" �� � !%�d���A � g94�	 !gG 
�+  �" .� �;���#)�B �.�� �" �

�� 5��U� -�"� >�'+ .� !���� ��� �"�a��� "���� -�"�  ."#�  

19-3-�"� M#4#� 
�+��� �'�:  .  160701 !��� ��� �	�B �E� �" ������ �" ��(�R ���� %�#R � ! 	�4� �#Ji�+ �K)

.�d�� ���"��  ��: ��D�  U� �" �;@� %�#R � �pP� 3�� � ��D� ���� �����  

19-4x��)� �iB %�UaR ��E�  ��� 
�� ��� 3�� �H�#� 
�pP� ��;+ . yB) ��" x��)� ���'�� %�UaR !(t��  %�UaR !��"

�&� S�#� !��� "���d�� >������ �&� ����� �< �� ��#����#)G 
�+ �&� �� $&�A�  ���"�� ��B��D [#��� -�"� .� � "�#� 3d� >�A�#�

�� .""�B  

19-5 ��� 
.������� � 
��B��� ��;+ .  ��� !
"<#	 `5H� 
�+  
�;D� �� !�;���#)�B ��� "�#� "�� 
"<#	 
�;D� .�  ZH�� 
�+

 ��� -�"� �" �)#'(� 
"<#	 
�+ �� ���� $�� .� � ��� �#U&� [#��� 
�+�'� .�@� ��B��D ���" .����  

19-6 -�"� 
��� 	�4� .160705 �� X&(A "��" _#: � 
��#�"  ��� .� �'d: >G � l*	 ."��B  



   سبP  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۸۹   

 
 

20 .{�� 3�� �#E�� � ���'���� F#'(� "<#	 M#� .�  ��� ���� 
��� 
;&	 
.����. 
�+��� �&� 
��D� � ��A  �i������ 
�+

 -�"� _����� !��#����#)G160209 �� ���"�� � 5��U� ."#�  

21;+ .�� ��#)�B��; "<#	 %�(Y: 8�B
 "� M#4#��-   ���'�160214 ���
 ��Z�G
 B#&D ���
 B"�#� .�� "<#	 %�P#���
 E��� "��#�
 

a�A �" �� ��� �+
  !g94�	 � gG��  ����#� "�#� %���@� �"�� ��� ��(� �"�l U��Y� d���� � ���: QD���� B�!���  !��a� :�����

;&	 g�: !>��"�� !�"��
 �" !&� -��!i -� !^#��" .��
 "<#	
  �"�� {�� ���� \G .��� ��� �	�B �E� �" ��"  

22 .�"�� �+
 "<#	 `5H�
 ^#D "� M#4#� ����- �+
  ���'�160413  �A160416 ���� �+"�������� �� "�#� � �d�
 &�� ��>��  ���'� �

21132   >�#�P ��" �"�� �+
 ��"�J&
 ^#D `5H� ;&	 S�#� ��) ���
 �� &���'
� (   ��� %�#R�� 'H? �� �"�� F�� �+
 ����#�Z "  !�� 

 ���'�19931 ��  >�#�P" �"�� �+
 ��"�J&
 ^#D `5H� ;&	 S�#� ��) ���
 �� &���'
� ( �+#J)� �� �"��  ��� %�#R
 w����  Z5�" 

.���� ���" �*��Y�  

  



   سبP  فوالدی  . کارهای شانزدهم  فصل
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته ابنیه سال فهرست 

  

 

 
 

۹۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۴۵,۴۰۰

ساخت و نصب چهارچوب فلزی از ورق (با یا بدون تهیه، 
کتیبه)، با شاخ_های اتصال� مربوط و جاسازیها و تقویتهای 

 الزم برای قفل و لوال.

۱۶۰۱۰۱ 

  

 کیلوگرم ۳۹,۴۰۰

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آهن� از نبش�، سپری، 
ناودان�، میلxرد ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد 

 همراه با جوش_اری و ساییدن الزم. نصب یراق آالت

۱۶۰۱۰۲ 

  

 کیلوگرم ۳۹,۷۰۰

تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قابسازی فلزی 
ها از نبش�، سپری، ناودان� و میلxرد ورق و مانند  کف پله

آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آالت همراه با 
 جوش_اری و ساییدن الزم.

۱۶۰۱۰۳ 

  

 کیلوگرم ۵۳,۳۰۰

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره آهن� از 
پروفیلهای تو خال�، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آالت 

 همراه با جوش_اری وساییدن الزم.

۱۶۰۱۰۴ 

  

 کیلوگرم ۴۷,۱۰۰

تهیه، ساخت و نصب حفاظ، نرده و نردبان و قابسازی فلزی 
باجا سازی و  کف پله ها از لوله سیاه و پروفیلهای تو خال�،

دستمزد نصب یراق آالت همراه با جوش_اری وساییدن 
 الزم.

۱۶۰۱۰۵ 

 کیلوگرم ۷۴,۲۰۰  

تهیه و نصب ریل و قرقره برای درها و پنجره های کشویی 
 آهن�.

۱۶۰۱۰۶ 

  

 کیلوگرم ۴۶,۰۰۰

سازیهای  ها و کف ها، درپوش تهیه، ساخت و نصب دریچه
با سپری، نبش�، تسمه فوالدی با ورق ساده یا آجدار، همراه 

 های الزم با جوش_اری و ساییدن. و سایر پروفیل

۱۶۰۲۰۱ 

 کیلوگرم ۳۹,۴۰۰  

تهیه و نصب دریچه های چدن� حوضچه ها یا کانالها، یا 
 کارهای مشابه آن.

۱۶۰۲۰۲ 

  

 کیلوگرم ۴۹,۵۰۰

تهیه، برش_اری، جوش_اری، فرم دادن، ساییدن و نصب 
سطوح ستون ها، تیرها، های آهن، به منظور پوشش  ورق

 کف پنجره ها و مانند آن.

۱۶۰۲۰۳ 

 کیلوگرم ۳۵,۶۰۰  

تهیه مصالح و زیرسازی سطوح کاذب و یا زیرسازی پوشش 
 آردواز، با نبش�، سپری، میلxرد و مانند آن.

۱۶۰۲۰۴ 

 کیلوگرم ۴۰,۶۰۰  

های کاذب، از  تهیه مصالح، ساخت و نصب زیرسازی سقف
 های تو خال�. پروفیل

۱۶۰۲۰۵ 

  

 کیلوگرم ۳۵,۸۰۰

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از، نبش�، 
سپری، ناودان�، تیرآهن و مانند آن، برای نصب سیم خاردار 

 یا تور سیم� و سایر کارهای مشابه آن.

۱۶۰۲۰۶ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۴۶,۲۰۰

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از قوط� یا 
نصب سیم خاردار یا تور سیم� و سایر  لوله سیاه، برای

 کارهای مشابه آن.

۱۶۰۲۰۷ 

  

 کیلوگرم ۶۱,۲۰۰

تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از، لوله 
گالوانیزه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیم� و سایر 

 کارهای مشابه آن.

۱۶۰۲۰۸ 

 کیلوگرم ۳۴,۳۰۰  

  پانل بهتهیه، ساخت و نصب اس_لت فلزی برای ساخت 
 های ساندویچ� آلومینیوم�. منظور نصب ورق

۱۶۰۲۰۹ 

 کیلوگرم ۶۱,۶۰۰  

های آجدار فوالدی به ابعاد مختلف برای  تهیه و نصب تسمه
 مسلح کردن خاک با پیچ و مهره الزم.

۱۶۰۲۱۰ 

 کیلوگرم ۳۱,۴۰۰  

گیر فوالدی در قطعات بتن�  های تسمه تهیه و جاگذاری زبانه
 مسلح کردن خاک.پیش ساخته برای 

۱۶۰۲۱۱ 

 کیلوگرم ۳۰,۷۰۰  

در صورت� که  ۱۶۰۲۱۱و  ۱۶۰۲۱۰بها به ردیفهای  اضافه
 می_رون گالوانیزه شوند. ۱۰۰میزان   ها و زبانه ها به تسمه

۱۶۰۲۱۲ 

 کیلوگرم ۷۳,۹۰۰  

تهیه و نصب لوله گالوانیزه به عنوان هواکش در سقف 
 های بتن�. مخزن

۱۶۰۲۱۳ 

 کیلوگرم ۱۱,۰۰۰  

بابت  ۱۶۰۲۰۱و  ۱۶۰۱۰۵، ۱۶۰۱۰۳های  بها به ردیف اضافه
 می_رون. ۶۰گالوانیزه گرم، و حداقل پوشش به ضخامت 

۱۶۰۲۱۴ 

  

 کیلوگرم ۵۰,۰۰۰

) Yتهیه و نصب صفحات فلزی مشبGrating در (
 ۸۰های آب و فاضالب یا ابنیه آبی با حداقل  خانه تصفیه

تمام وسایل و اتصاالت می_رون پوشش گالوانیزه گرم با 
 مربوط.

۱۶۰۲۱۵ 

  

 مترمربع ۱۶۹,۰۰۰

های  تهیه مصالح، اجرا و نصب زیرسازی و بدنه سقف
های فوالدی سردنورد شده گالوانیزه  کاذب مشبY از پروفیل

های اتصال کشویی، مطابق مشخصات  استر روکار با زبانه پل�
 فن� با اتصاالت، آویزها و جزییات اجرایی.

۱۶۰۲۱۷ 

  

 کیلوگرم ۲۸۰,۰۰۰

تهیه، نصب و سوار کردن قطعات فلزی ضدزنگ 
)Stainless steel از رده (SS304l  برای ساخت مخازن

 ساخته مدوالر به طور کامل. م_عبی پیش

۱۶۰۲۲۰ 

 کیلوگرم ۴۷,۱۰۰  

ها، با ورق  تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فالشینگ
 نصب. سفید گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم

۱۶۰۳۰۱ 

 کیلوگرم ۴۸,۳۰۰  

تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف، با ورق سفید گالوانیزه 
 کرکره ای، با تمام وسایل و لوازم نصب.

۱۶۰۳۰۲ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۴۹,۵۰۰  

پوشش سقف با ورق سفید گالوانیزه   تهیه مصالح و اجرای
 ای، با تمام وسایل و لوازم نصب. ذوزنقه

۱۶۰۳۰۳ 

 کیلوگرم ۴,۳۴۰  

، در صورت� که ۱۶۰۳۰۳تا  ۱۶۰۳۰۱بها به ردیفهای  اضافه
 ورق در یY رو رنگ� باشد.

۱۶۰۳۰۴ 

  

 کیلوگرم ۸۴,۹۰۰

 Yتهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کاله
دودکش و مانند آن با ورق سفید گالوانیزه، لحیم کاری، پرچ 

 و سایر کارهای الزم روی آن.

۱۶۰۳۰۵ 

 کیلوگرم ۵۶,۴۰۰  

تهیه، ساخت و نصب آبروی لندن� با ورق سفید گالوانیزه، 
 با تمام وسایل و لوازم نصب.

۱۶۰۳۰۶ 

  

 مترطول ۱۵۰,۰۰۰

 ۱۰تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 
متر،  میل� ۰٫۶متر از ورق گالوانیزه سفید به ضخامت   سانت�

 با اتصاالت مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب.

۱۶۰۳۰۷ 

  

 مترطول ۱۹۱,۰۰۰

 ۱۵تهیه، ساخت و نصب لوله ناودان و دودکش به قطر 
متر،  میل� ۰٫۶متر از ورق گالوانیزه سفید به ضخامت  سانت�

 با اتصاالت مربوط و تمام وسایل و لوازم نصب.

۱۶۰۳۰۸ 

 عدد ۷۶,۳۰۰  

متر از  سانت� ۱۰تهیه و نصب در پوش لوله بخاری به قطر
 آهن سفید.

۱۶۰۳۰۹ 

 عدد ۷۶,۳۰۰  

متر از  سانت� ۱۵تهیه و نصب در پوش لوله بخاری به قطر 
 آهن سفید.

۱۶۰۳۱۰ 

 کیلوگرم ۴۴,۰۰۰  

تهیه و نصب تورسیم� گالوانیزه حصاری (فنس)، با لوازم 
 اتصال.

۱۶۰۴۰۱ 

 مترمربع ۹۶,۲۰۰  

تهیه تور سیم� گالوانیزه پشه گیر و نصب تور سیم� درون 
 قاب مربوط.

۱۶۰۴۰۲ 

 ۱۶۰۴۰۳ تهیه و نصب تور سیم� گالوانیزه زیر اندود. مترمربع ۳۱,۸۰۰  

 کیلوگرم ۴۱,۲۰۰  

تهیه و نصب شب_ه پیش جوش شده برای نرده و حصار 
 محوطه.

۱۶۰۴۰۴ 

 کیلوگرم ۳۹,۸۰۰  

تهیه و نصب توری پرس� با مفتول سیاه برای نرده و 
 حصارمحوطه.

۱۶۰۴۰۵ 

 ۱۶۰۴۰۶ صفحات رابیتس برای سطوح کاذب.تهیه و نصب  مترمربع ۵۷,۱۰۰  

 ۱۶۰۴۰۷ تهیه و نصب سیم خاردار با اتصاالت الزم. کیلوگرم ۴۲,۷۰۰  

 مترمربع ۳۰,۰۰۰  

تهیه و نصب توری گالوانیزه زیر سقف برای نگهداری عایق 
 حرارت�.

۱۶۰۴۰۸ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 کیلوگرم ۳۹,۱۰۰

تهیه شب_ه میلxرد پیش جوش ساخته شده (مش) از 
ساده به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با میلxرد 

 پیچ� الزم. سیم

۱۶۰۴۰۹ 

  

 کیلوگرم ۳۶,۹۰۰

تهیه شب_ه میلxرد پیش جوش ساخته شده (مش) از 
میلxرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با 

 پیچ� الزم. سیم

۱۶۰۴۱۰ 

 ۱۶۰۴۱۱ های دکوراتیو. قسمتبرای  ۱۶۰۴۰۶بها به ردیف  اضافه مترمربع ۵۹,۷۰۰  

 ۱۶۰۴۱۲ تهیه و نصب رابیتس برای قطع بتن در محل درز اجرایی. مترمربع ۴۷,۹۰۰  

  

 کیلوگرم ۶۳,۶۰۰

شده  های مشبY فوالدی جوش تهیه و نصب نرده
االت خودکار، به صورت پانل، از  ساخته با ماشین پیش

پلیت فلزی، متر، همراه با پایه و  میل� ۶تا  ۴میلxرد به قطر 
و مهره، با پوشش رنگ پودری   های اتصال و پیچ بست

 طور کامل. استر، به ال_ترواستاتیY با بنیان پل�

۱۶۰۴۱۳ 

  

 کیلوگرم ۳,۳۳۰

پودری   در صورت� که از رنگ ۱۶۰۴۱۳  اضافه بها به ردیف
استر نانو ساختار ضد خوردگ�  ال_ترواستاتیY با بنیان پل�

 استفاده شود.

۱۶۰۴۱۴ 

  

 کیلوگرم ۸,۵۳۰

پودری   در صورت� که از رنگ ۱۶۰۴۱۳ اضافه بها به ردیف 
استر نانو ساختار خود تمیزشونده  ال_ترواستاتیY با بنیان پل�

 استفاده شود.

۱۶۰۴۱۵ 

  

 کیلوگرم ۱۸,۰۰۰

در صورت� که قطعات و  ۱۶۰۴۱۳اضافه بها به ردیف 
میلxرد مصرف� گالوانیزه، با حداقل ضخامت پوشش روی 

 گرم بر مترمربع باشد. ۹۰

۱۶۰۴۱۶ 

  
 مترمربع 

تهیه و نصب پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و پیچ و 
 متر مربع. ۱رنگ پخته در کوره با یراق آالت تا مساحت 

۱۶۰۵۰۱ 

  

 مترمربع 

تهیه و نصب در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و 
آالت به مساحت  پیچ و رنگ پخته شده در کوره با یراق

 مترمربع. ۳تا  ۱بیش از 

۱۶۰۵۰۲ 

  

 مترمربع 

تهیه و نصب در و پنجره از ورق گالوانیزه فرم داده شده و 
پیچ و رنگ پخته شده در کوره با یراق آالت به مساحت 

 مترمربع. ۳بیش از 

۱۶۰۵۰۳ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۳۴۸,۵۰۰

 Yتهیه و نصب پانل دیواری غیر باربر از جنس پانل مشب
متر و ضخامت تمام شده  سانت� ۷دار به ضخامت تا  عایق

استایرن  متر با الیه عایق پل� سانت� ۱۱دیوار تا 
های  متر، و شب_ه سانت� ۴شو به ضخامت  خودخاموش

ها  متر، همراه با اجرای بازشو میل� ۲مفتول به قطر حداقل 
های  (به مساحت کمتر از یY متر مربع) و نصب شب_ه

 و در اطراف بازشوها، به طور کامل. اتصال در گوشه

۱۶۰۶۰۱ 

  

 مترمربع ۳۵۴,۵۰۰

 Yتهیه و نصب پانل دیواری باربر از جنس پانل مشب
متر و ضخامت تمام شده  سانت� ۱۵دار به ضخامت تا  عایق

شو  استایرن خودخاموش متر با عایق پل� سانت� ۲۰دیوار تا 
حداقل  های مفتول به قطر متر، و شب_ه سانت� ۶به ضخامت 

متر همراه با اجرای بازشوها (به مساحت کمتر از  میل� ۳٫۵
های اتصال در گوشه و در  یY متر مربع) و نصب شب_ه
 اطراف بازشوها، به طور کامل.

۱۶۰۶۰۲ 

 مترمربع ۷,۰۰۰  

به ازای هر یY  ۱۶۰۶۰۲و  ۱۶۰۶۰۱  های بها به ردیف اضافه
 متر افزایش ضخامت الیه عایق. سانت�

۱۶۰۶۰۳ 

 مترمربع ۹۳,۶۰۰  

در صورت� که  ۱۶۰۶۰۲و  ۱۶۰۶۰۱  های بها به ردیف اضافه
 از مفتول گالوانیزه استفاده شود.

۱۶۰۶۰۴ 

  

 مترمربع ۴۴,۳۰۰

برای اجرای  ۱۶۰۶۰۲و  ۱۶۰۶۰۱  های بها به ردیف اضافه
بازشوها با مساحت بیش از یY متر مربع (بدون احتساب 

 مساحت بازشو).

۱۶۰۶۰۵ 

 مترمربع ۴,۸۳۰  

در صورت� که از پانل سقف�  ۱۶۰۶۰۲بها به ردیف  اضافه
 برای ساخت سقف پانل� استفاده شود.

۱۶۰۶۰۶ 

  

 کیلوگرم ۱۲۳,۰۰۰

تهیه و اجرای پانل دیواری از جنس فوالد سرد نورد شده 
گالوانیزه، متش_ل از اعضای استاد و رانر (و بادبند در 

های  اتصاالت و تقویت�درگاه،  صورت لزوم) به همراه نعل
 مربوط، مطابق مشخصات فن�.

۱۶۰۷۰۱ 

  

 کیلوگرم ۱۱۵,۰۰۰

تهیه و اجرای پانل سقف� از جنس فوالد سرد نورد شده 
گالوانیزه متش_ل از اعضای استاد و رانر به همراه اتصاالت 

 های مربوط مطابق مشخصات فن�. و تقویت�

۱۶۰۷۰۳ 

 کیلوگرم ۵۰,۰۰۰  

فلزی ماندگار برای پوشش سقف، به تهیه و اجرای تاوه 
 ها و اتصاالت مربوط، مطابق مشخصات فن�. میخ همراه گل

۱۶۰۷۰۴ 

 کیلوگرم ۴,۳۴۰  

برای اجرای دیوارهای پانل�  ۱۶۰۷۰۱بها به ردیف  اضافه 
 دار از جنس فوالد سرد نورد شده گالوانیزه. قوس

۱۶۰۷۰۵ 
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   آلومینیوم,  . کارهای هفدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۱۴۴,۵۰۰  

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیوم� یY جداره و 
 یا دو جداره که در آن از میلxرد فوالدی استفاده شده باشد.

۱۷۰۱۰۱ 

  

 کیلوگرم ۱۵۰,۰۰۰

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیوم� یY جداره و 
یا دو جداره از پروفیل اس ت� که در آن از میلxرد فوالدی 

 استفاده نشده باشد.

۱۷۰۱۰۲ 

  

 کیلوگرم ۱۵۰,۰۰۰

تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیوم� یY جداره از 
نشده پروفیل کرونت که در آن از میلxرد فوالدی استفاده 

 باشد.

۱۷۰۱۰۳ 

 کیلوگرم ۱۳۲,۵۰۰  

تهیه، ساخت و نصب نرده و شب_ه آلومینیوم� و مانند آن از 
 پروفیلهای قوط� آلومینیوم�.

۱۷۰۱۰۴ 

 ۱۷۰۱۰۵ تهیه و نصب روکش ستونها از ورق نمای آلومینیوم. کیلوگرم ۱۸۹,۵۰۰  

 کیلوگرم ۱۸۵,۰۰۰  

نمای تهیه و نصب روکش دیوارها از قطعات و ورق 
 آلومینیوم.

۱۷۰۱۰۶ 

  

 کیلوگرم ۱۴۵,۰۰۰

های آلومینیوم�، جهت اتصال  تهیه و نصـب پروفیل
های ساندویچ� به زیرسازی اس_لت فلزی و نیز  ورق

 ۶تا  ۳های ساندویچ� به ضخامت  تقویت الزم برای ورق
 اتیلن. متر با الیه میان� پل� میل�

۱۷۰۱۰۷ 

 کیلوگرم ۱۵۱,۰۰۰  

پوشش سقف، با ورق آلومینیوم� با هر نوع تهیه مصالح و 
 متر. میل� ۰٫۷موج به ضخامت تا 

۱۷۰۳۰۱ 

 کیلوگرم ۱۴۵,۰۰۰  

تهیه مصالح و پوشش سقف با ورق آلومینیوم� با هرنوع 
 متر. میل� ۰٫۷موج به ضخامت بیش از 

۱۷۰۳۰۲ 

 کیلوگرم ۱۷۱,۰۰۰  

تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیوم� با هر نوع 
 متر. میل� ۰٫۷موج به ضخامت تا 

۱۷۰۳۰۳ 

 کیلوگرم ۱۶۰,۵۰۰  

تهیه مصالح و پوشش دیوار با ورق آلومینیوم� با هر نوع 
 متر. میل� ۰٫۷موج به ضخامت بیش از 

۱۷۰۳۰۴ 

 کیلوگرم ۱۵۲,۰۰۰  

تهیه مصالح و اجرای فالشینگ با ورق آلومینیوم� به هر 
 ضخامت.

۱۷۰۳۰۵ 

 کیلوگرم ۱۷۲,۵۰۰  

مصالح و اجرای دیوار با ورق آلومینیوم� دو رو رنگ  تهیه
 متر. میل� ۰٫۷شده با هر نوع موج به ضخامت تا 

۱۷۰۳۰۶ 

 کیلوگرم ۱۶۲,۰۰۰  

تهیه مصالح و اجرای دیوار با ورق آلومینیوم� دو رو رنگ 
 متر. میل� ۰٫۷شده با هر نوع موج به ضخامت بیش از 

۱۷۰۳۰۷ 

 کیلوگرم ۱۵۶,۰۰۰  

های تیز و کارهای  نبش� از آلومینیوم، برای لبه تهیه و نصب
 مشابه آن.

۱۷۰۴۰۱ 



   آلومینیوم,  . کارهای هفدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۱۷۰۴۰۲ تهیه مصالح و پوشش درز انبساط با قطعات آلومینیوم�. کیلوگرم ۲۱۷,۵۰۰  

 ۱۷۰۴۰۳ تهیه و نصب پاخور درهای چوبی، از آلومینیوم. کیلوگرم ۲۴۰,۵۰۰  

 ۱۷۰۴۰۴ توری پشه گیرآلومینیوم�.تهیه و نصب ریل آلومینیوم�  کیلوگرم ۱۵۹,۵۰۰  

 عدد ۹۰,۲۰۰  

متر  سانت� ۱۰های بخاری به قطر  تهیه و نصب درپوش لوله
 از آلومینیوم.

۱۷۰۴۰۵ 

 عدد ۹۳,۳۰۰  

متر  سانت� ۱۵های بخاری به قطر  تهیه و نصب درپوش لوله
 از آلومینیوم.

۱۷۰۴۰۶ 

 مترمربع ۲۷۸,۵۰۰  

آلومینیوم�، با قاب آلومینیوم� تهیه و نصب توری پشه گیر 
 ثابت.

۱۷۰۵۰۱ 

 مترمربع ۵۷۷,۰۰۰  

تهیه و نصب توری پشه گیرآلومینیوم� متحرک ، با قاب 
 آلومینیوم� بدون ریل کشویی.

۱۷۰۵۰۲ 

 مترمربع ۵۷۷,۰۰۰  

تهیه و نصب توری پشه گیر آلومینیوم� لوالیی با قاب 
 آلومینیوم� بدون چهارچوب.

۱۷۰۵۰۳ 

 کیلوگرم ۳۴,۹۰۰  

بها به تمام کارهای آلومینیوم� غیر رنگ�، هر گاه به  اضافه
 روش آنادایز رنگ� شود.

۱۷۰۶۰۱ 

 کیلوگرم ۱۳,۶۰۰  

می_رون  ۵بها برای آنادایز کردن به ضخامت بیش از  اضافه
 می_رون. ۵به ازای هر 

۱۷۰۶۰۲ 

 ۱۷۰۷۰۱ تهیه و نصب قرنیز برنزی پای دیوار. کیلوگرم ۲۹۵,۰۰۰  

 ۱۷۰۷۰۲ تهیه و نصب نرده، شب_ه یا قطعات ساخته شده از برنز. کیلوگرم ۳۴۰,۵۰۰  

 ۱۷۰۹۰۱ تهیه و نصب هر نوع ورق یا قطعات مس�. کیلوگرم ۴۶۲,۰۰۰  

  

 مترمربع ۱,۰۰۴,۰۰۰

 ۴تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچ� سقف� به ضخامت 
متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگ� به ضخامت  سانت�

 متر که بین آنها فوم پل� یورتان پر شده باشد. میل� ۰٫۷

۱۷۱۰۰۱ 

  

 مترمربع ۹۸۴,۰۰۰

 ۴تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچ� دیواری به ضخامت 
متر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگ� به ضخامت  سانت�

 یورتان پر شده باشد. متر که بین آنها فوم پل� میل� ۰٫۷

۱۷۱۰۰۲ 

  

 مترمربع ۱,۲۸۸,۰۰۰

متر،  میل� ۴تهیه و نصب پوششهای ساندویچ� به ضخامت 
 ۰٫۵شامل دو رو ورق آلومینیوم هر یY به ضخامت 

 برای نماسازی.  اتیلن متر با الیه میان� پل� میل�

۱۷۱۰۰۳ 

  

 مترمربع ۵۳,۱۰۰

به ازای هر  ۱۷۱۰۰۲و  ۱۷۱۰۰۱های  بها به ردیف اضافه
متر، بابت  سانت�متر اضافه ضخامت نسبت به چهار  سانت�

 یورتان. افزایش ضخامت فوم پل�

۱۷۱۰۰۴ 



   آلومینیوم,  . کارهای هفدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع 

متر مربع با  ۱تهیه و نصب پنجره آلومینیوم� تا مساحت 
هایی به غیر از اس ت� و  یراق آالت که درآن از پروفیل

 کرونت و قوط� استفاده شده باشد.

۱۷۱۱۰۱ 

  

 مترمربع 

 ۱مساحت بیش از تهیه و نصب در و پنجره آلومینیوم� به 
متر مربع با یراق آالت که در آن از پروفیل هایی به غیر  ۳تا 

 از اس ت� و کرونت و قوط� استفاده شده باشد.

۱۷۱۱۰۲ 

  

 مترمربع 

 ۳تهیه و نصب در و پنجره آلومینیوم� به مساحت بیش از 
هایی به غیر از  مترمربع با یراق آالت که در آن از پروفیل

 قوط� استفاده شده باشد.اس ت� و کرونت و 

۱۷۱۱۰۳ 



   بندکش, و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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   بندکش, و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۰۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۱۴,۲۰۰  

بندی در صورت  اندود کاهxل روی هر نوع سطح، با شیب
 متر ضخامت. لزوم، به ازای هر یY سانت�

۱۸۰۱۰۱ 

 ۱۸۰۲۰۱ شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با مالت گچ و خاک. مترمربع ۲۶,۴۰۰  

 مترمربع ۷۵,۸۰۰  

متر، روی  سانت� ۲٫۵اندود گچ و خاک به ضخامت تا 
 سطوح قائم.

۱۸۰۲۰۲ 

 مترمربع ۱۰۲,۵۰۰  

متر، برای زیر  سانت� ۲٫۵اندود گچ و خاک به ضخامت تا 
 سقفها.

۱۸۰۲۰۳ 

 ۱۸۰۲۰۴ سفید کاری روی سطوح قائم و پرداخت آن با گچ کشته. مترمربع ۷۰,۴۰۰  

 ۱۸۰۲۰۵ سفید کاری زیر سقفها و پرداخت آن با گچ کشته. مترمربع ۹۳,۰۰۰  

 ۱۸۰۲۰۶ در آوردن چفت در سطوح گچ کاری. مترطول ۱۰,۴۰۰  

 ۱۸۰۲۰۷ سفید کاری با گچ گیبتن روی سطوح بتن�. مترمربع ۸۵,۱۰۰  

 مترمربع ۱۶۸,۰۰۰  

کاری روی سطوح قائم به روش پاشش� با دستگاه  گچ
 متر. سانت� ۲٫۵به ضخامت تا پاش و پرداخت،  گچ

۱۸۰۲۰۸ 

 مترمربع ۱۹۴,۰۰۰  

پاش و  ها به روش پاشش� با دستگاه گچ کاری زیر سقف گچ
 متر. سانت� ۲٫۵تا  ضخامت  پرداخت، به

۱۸۰۲۰۹ 

 مترمربع ۱۱,۶۰۰  

زخم� کردن یا مالت پاش� روی سطوح بتن� به منظور 
 اجرای اندود.

۱۸۰۳۰۱ 

 مترمربع ۲۴,۰۰۰  

گیری سطوح قائم و سقفها، با مالت ماسه شمشه 
 .۱:۴سیمان

۱۸۰۳۰۲ 

 مترمربع ۷۶,۰۰۰  

متر روی  اندود سیمان� به ضخامت حدود یY سانت�
 .۱:۴سطوح قائم، با مالت ماسه سیمان 

۱۸۰۳۰۳ 

 مترمربع ۹۸,۹۰۰  

متر، روی سطوح  سانت� ۲اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 .۱:۴قائم، با مالت ماسه سیمان 

۱۸۰۳۰۴ 

 مترمربع ۱۱۸,۵۰۰  

متر، روی سطوح  سانت� ۳اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 .۱:۴قائم، با مالت ماسه سیمان 

۱۸۰۳۰۵ 

 مترمربع ۱۴۱,۰۰۰  

متر، روی سطوح  سانت� ۴اندود سیمان� به ضخامت حدود 
 .۱:۴قائم، با مالت ماسه سیمان 

۱۸۰۳۰۶ 

 مترمربع ۶۲,۳۰۰  

به ضخامت حدود  ۱:۴ماسه سیمان اندود سیمان� با مالت 
 متر، روی سطوح افق�. یY سانت�

۱۸۰۳۰۷ 

 مترمربع ۸۰,۳۰۰  

به ضخامت حدود  ۱:۴اندود سیمان� با مالت ماسه سیمان 
 متر، روی سطوح افق�. سانت� ۲

۱۸۰۳۰۸ 



   بندکش, و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۰۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۹۷,۹۰۰  

به ضخامت حدود  ۱:۴اندود سیمان� با مالت ماسه سیمان 
 سطوح افق�.متر، روی  سانت� ۳

۱۸۰۳۰۹ 

 مترمربع ۱۱۹,۰۰۰  

به ضخامت حدود  ۱:۴اندود سیمان� با مالت ماسه سیمان 
 متر، روی سطوح افق�. سانت� ۴

۱۸۰۳۱۰ 

 مترمربع ۱۱۳,۵۰۰  

به ضخامت حدود  ۱:۴اندود سیمان� با مالت ماسه سیمان 
 متر، برای زیر سقف. یY سانت�

۱۸۰۳۱۱ 

 مترمربع ۱۴۴,۵۰۰  

به ضخامت حدود  ۱:۴سیمان� با مالت ماسه سیمان اندود 
 متر، برای زیر سقف. سانت� ۲

۱۸۰۳۱۲ 

 مترمربع ۱۸۰,۰۰۰  

به ضخامت حدود  ۱:۴اندود سیمان� با مالت ماسه سیمان 
 متر، برای زیر سقف. سانت� ۳

۱۸۰۳۱۳ 

 مترمربع ۲۴۳,۰۰۰  

به ضخامت حدود  ۱:۴اندود سیمان� با مالت ماسه سیمان 
 متر، برای زیر سقف. سانت� ۴

۱۸۰۳۱۴ 

  

 مترمربع ۱

، چنانچه ۱۸۰۳۱۰تا ۱۸۰۳۰۳بها نسبت به ردیفهای  اضافه
مصرف  ۱:۴به جای مالت ماسه سیمان  ۱:۲:۹مالت باتارد 

 متر ضخامت اندود یY مرتبه. شود، برای هر یY سانت�

۱۸۰۳۱۵ 

  

 مترمربع ۱

، ۱۸۰۳۱۰تا  ۱۸۰۳۰۳های  بها نسبت به ردیف اضافه
 Yبه جای مالت ماسه سیمان  ۱:۳چنانچه مالت ماسه آه

متر ضخامت اندود  مصرف شود، برای هر یY سانت� ۱:۴
 یY مرتبه.

۱۸۰۳۱۶ 

 مترمربع ۱۲,۴۰۰  

بها برای اندودهای با مالت ماسه سیمان یا باتارد، در  اضافه
 صورت� که سطح روی آن لیسه ای و پرداخت شود.

۱۸۰۳۱۷ 

  

 مترمربع ۴۲,۹۰۰

کیلوگرم سیمان با روش  ۳۵۰تهیه و اجرای بتن به عیار 
متر تا ضخامت  پاشش� با دستگاه، به ازای هر یY سانت�

 متر. سه سانت�

۱۸۰۳۱۸ 

 مترمربع ۳۰,۹۰۰  

های بیش از سه  برای ضخامت ۱۸۰۳۱۸بها به ردیف  اضافه
 متر. سانت� ۱۰متر تا  متر، به ازای هر یY سانت� سانت�

۱۸۰۳۱۹ 

  

 مترمربع ۶۷,۴۰۰

اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در ی_دست، به ضخامت 
متر، روی سطوح قائم و افق� با مالت  سانت� ۰٫۵حدود 

 .۱:۱:۳سیمان، پودر و خاک سنگ 

۱۸۰۴۰۱ 

  

 مترمربع ۱۰۰,۵۰۰

اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یY دست، به ضخامت 
مالت سیمان، پودر و متر، زیر سقفها با  سانت� ۵٫۰حدود 

 .۱:۱:۳خاک سنگ 

۱۸۰۴۰۲ 



   بندکش, و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۰۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۱,۸۲۰

، در ۱۸۰۴۰۲و  ۱۸۰۴۰۱بها نسبت به ردیفهای  اضافه
صورت� که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده 

 شود.

۱۸۰۴۰۳ 

 مترمربع ۱,۴۲۰  

، در صورت ۱۸۰۴۰۲و ۱۸۰۴۰۱بها به ردیفهای  اضافه
 سیمان سفید. مصرف سیمان رنگ�، به غیر از

۱۸۰۴۰۴ 

  

 مترمربع ۴۸,۹۰۰

اندود تگرگ� (قشر رویه)، در یY دست به ضخامت 
متر با مالت سیمان و پودر و خاک سنگ  میل� ۲حدود 
 برای سطوح قائم و افق� و یا زیر سقف. ۱:۱:۳

۱۸۰۵۰۱ 

  

 مترمربع ۵۵,۱۰۰

اندود تگرگ� (قشررویه)، در یY دست به ضخامت حدود 
مالت سیمان سفید و پودر و خاک سنگ متر با  میل� ۲

برای سطوح قائم و افق� و یا زیر سقف، با استفاده  ۱:۱:۳
 از مواد رنگ� در صورت لزوم.

۱۸۰۵۰۲ 

  

 مترمربع ۴۳,۲۰۰

اندود تگرگ� (قشر رویه)، در یY دست به ضخامت 
متر با مالت سیمان رنگ� (غیرازسفید) و  میل� ۲حدود 

سطوح قائم و افق� و یا برای  ۱:۱:۳پودر و خاک سنگ 
 زیر سقف.

۱۸۰۵۰۳ 

 مترمربع ۷۱,۹۰۰  

تهیه مصالح و اجرای نما سازی رزین� ترکیبی از نوع 
 روغن� (آل_یدی بلند روغن).

۱۸۰۵۰۴ 

 مترمربع ۶۷,۱۰۰  

تهیه مصالح و اجرای نما سازی رزین� ترکیبی از نوع 
 بسپار (کوپلیمر) برای داخل ساختمان.  امولسیون� هم

۱۸۰۵۰۵ 

 مترمربع ۴۱۹,۰۰۰  

نماسازی چ_ش� سطوح قائم و افق� (قشر رویه)، به 
 متر، با مالت موزاییY سانت� ۱٫۵تا  ۱ضخامت 

۱۸۰۶۰۱ 

  

 مترمربع ۴۱۷,۰۰۰

نماسازی چ_ش� سطوح قائم و افق� (قشر رویه) به 
متر، با مالت سیمان، پودر و خاک  سانت� ۱٫۵تا  ۱ضخامت 

 .۱:۱:۳سنگ 

۱۸۰۶۰۲ 

  

 مترمربع ۵۳۷,۰۰۰

نما سازی موزایی_� روی سطوح قائم و افق� (قشر رویه)، 
متر با مالت موزاییY  سانت� ۱٫۵تا  ۱به ضخامت 

 ۶گیری شیشه ای با شیشه حدود  همراه با شمشه ۱: ۲٫۵: ۲٫۵
 متر و ساییدن آن. میل�

۱۸۰۶۰۳ 

  

 مترمربع ۴۲۰,۰۰۰

قائم نما سازی موزایی_� شسته (قشر رویه) روی سطوح 
متر با مالت موزاییY  سانت� ۱٫۵تا  ۱و افق� به ضخامت 

 ۶گیری شیشه ای با شیشه حدود  و شمشه ۱: ۲٫۵: ۲٫۵
 متری و شستن آن. میل�

۱۸۰۶۰۴ 



   بندکش, و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۰۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۵,۰۸۰  

، در صورت� که ۱۸۰۶۰۴تا  ۱۸۰۶۰۱بها به ردیفهای  اضافه
 به جای سیمان پرتلند، سیمان سفید مصرف شود.

۱۸۰۶۰۵ 

 مترمربع ۴,۰۹۰  

، در صورت ۱۸۰۶۰۴تا  ۱۸۰۶۰۱بها به ردیفهای  اضافه
 مصرف سیمان رنگ� به غیر از سیمان سفید.

۱۸۰۶۰۶ 

 مترمربع ۱۳۵,۰۰۰  

 ۱٫۵تا  ۱کف سازی موزایی_� (قشررویه)، به ضخامت 
 و ساییدن آن. ۱: ۱٫۵: ۲متر، با مالت موزایی_�  سانت�

۱۸۰۶۰۷ 

  

 مترم_عب ۵,۸۱۵,۰۰۰

و ساختن در پوش روی دیوار (یY طرفه یا تهیه مصالح 
دو طرفه)، کف پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب 

بندی، با مالت ماسه سیمان  چ_ان، درز انبساط و قالب
۱:۶. 

۱۸۰۷۰۱ 

  

 مترم_عب ۸,۶۶۵,۰۰۰

بان بتن� باالی پنجره به  تهیه مصالح و ساختن سایه
آب چ_ان و کیلو سیمان در متر م_عب، با تعبیه  ۲۵۰عیار

بندی، به طور کامل (میلxرد مصرف� از ردیف مربوط  قالب
 پرداخت میشود).

۱۸۰۷۰۴ 

 ۱۸۰۸۰۱ بند کش� توپر نمای آجری با مالت گچ و خاک. مترمربع ۶۵,۴۰۰  

 ۱۸۰۸۰۲ بند کش� تو خال� نمای آجری با مالت گچ و خاک. مترمربع ۶۰,۳۰۰  

 ۱۸۰۸۰۳ .۱:۴آجری با مالت ماسه سیمان بند کش� توپر نمای  مترمربع ۶۶,۰۰۰  

 ۱۸۰۸۰۴ .۱:۴بند کش� توخال� نمای آجری با مالت ماسه سیمان  مترمربع ۵۷,۱۰۰  

 ۱۸۰۸۰۵ .۱:۴بند کش� نمای بلوک سیمان� با مالت ماسه سیمان  مترمربع ۳۷,۳۰۰  

 مترمربع ۶۶,۸۰۰  

بند کش� نمای سنگ� باسنگ الشه و مالت ماسه سیمان 
۱:۴. 

۱۸۰۸۰۶ 

 مترمربع ۳۹,۰۰۰  

بندکش� نمای سنگ� با سنگ الشه موزاییY، به صورت 
 .۱:۴درز شده یا بادبر و یا مشابه آن و مالت ماسه سیمان 

۱۸۰۸۰۷ 

 مترمربع ۴۷,۶۰۰  

بند کش� نمای سنگ� با سنگ پالک و مالت ماسه سیمان 
 متر و بیشتر باشد. میل� ۶، در صورت� که ضخامت بند ۱:۴

۱۸۰۸۰۸ 

  

 مترمربع ۴۰۶,۰۰۰

متر به  میل� ۱۲تهیه و نصب صفحات گچ� به ضخامت 
صورت دو جداره و از دو طرف روی پانل دیواری از 
جنس فوالد گالوانیزه سرد نورد شده سبY با بطانه به 

 انضمام تمام وسایل نصب و نوار مربوط. 

۱۸۰۹۰۱ 

 مترمربع ۳۲۰,۰۰۰  

بطانه و تمام تهیه و نصب سقف گچ� بدون مالت با 
 وسایل نصب و نوار مربوط.

۱۸۰۹۰۲ 

 مترمربع ۹۸,۱۰۰  

چنانچه  ۱۸۰۹۰۲و  ۱۸۰۹۰۱های  بها به ردیف اضافه
 صفحات گچ� از نوع مقاوم در مقابل رطوبت باشد.

۱۸۰۹۰۳ 



   بندکش, و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۰۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۱۴۸,۰۰۰  

دستمزد تعبیه و جاسازی محل چهارچوب، پنجره و 
 .(dry wall)دریچه در دیوارهای با صفحات گچ� 

۱۸۰۹۰۴ 

 مترمربع ۴,۹۵۰  

چنانچه  ۱۸۰۹۰۲و  ۱۸۰۹۰۱های  اضافه بها به ردیف
 صفحات گچ� از نوع مقاوم در برابر آتش باشد.

۱۸۰۹۰۹ 

 مترمربع ۶۶,۶۰۰  

چنانچه  ۱۸۰۹۰۲و  ۱۸۰۹۰۱های  اضافه بها به ردیف
 صفحات گچ� تواما در برابر آتش و رطوبت مقاوم باشد.

۱۸۰۹۱۰ 

  

 مترمربع ۱۶۲,۵۰۰

های گچ� سقف� از نوع مشبY معمول�  تهیه و نصب تایل
تا  ۲۰متر و مساحت  میل� ۱۲تا  ۹رنگ شده به ضخامت 

 دسیمتر مربع با نصب خشY داخل سقف کاذب. ۴۰

۱۸۰۹۲۱ 

 مترمربع ۱۷,۶۰۰  

ها با روکش  که تایل در صورت� ۱۸۰۹۲۱اضافه بها به ردیف 
 س� یا فویل آلومینیوم باشد. وی پی

۱۸۰۹۲۲ 

 مترمربع ۳۹,۶۰۰  

ها با روکش  که تایل در صورت� ۱۸۰۹۲۱اضافه بها به ردیف 
 شده آکوستیY باشد. س� پانچ وی پی

۱۸۰۹۲۳ 

  

 مترمربع ۲۶۲,۵۰۰

های معدن� آکوستیY مقاوم در برابر حریق به   تهیه تایل
متر به صورت مشبY با نصب  میل� ۱۴تا  ۱۲ضخامت 

 خشY برای سقف کاذب.

۱۸۰۹۲۵ 

  

 مترمربع ۳۱۷,۵۰۰

های معدن� آکوستیY مقاوم در برابر حریق به   تهیه تایل
متر به صورت مشبY با  میل� ۱۶تا  ۱۴ضخامت بیش از 

 نصب خشY برای سقف کاذب.

۱۸۰۹۲۶ 

 مترمربع ۴۰,۰۰۰  

که   در صورت� ۱۸۰۹۲۶و  ۱۸۰۹۲۵های  اضافه بها به ردیف
 رطوبت استفاده شود. های معدن� مقاوم در برابر از تایل

۱۸۰۹۲۷ 

 مترمربع ۶۰,۰۰۰  

که   در صورت� ۱۸۰۹۲۶و  ۱۸۰۹۲۵های  اضافه بها به ردیف
 باکتری استفاده شود. های معدن� ضد  از تایل

۱۸۰۹۲۸ 

  

 مترمربع ۶۲,۴۰۰

کاری رویه با  آماده سازی، تهیه مصالح و اجرای نازک
رنگ متر، به هر  میل� ۳تا  ۲پوشش سلولزی به ضخامت 

 در سطوح قائم و افق�.

۱۸۱۰۰۱ 

 مترمربع ۷,۱۳۰  

، در صورت استفاده از ۱۸۱۰۰۱بها به ردیف  اضافه
 های سلولزی مرکب با الیاف مصنوع� پروپیلن. پوشش

۱۸۱۰۰۲ 

 مترمربع ۳,۵۷۰  

، در صورت استفاده از ۱۸۱۰۰۱  بها به ردیف اضافه
 های سلولزی مرکب با می_ا. پوشش

۱۸۱۰۰۳ 

  
 مترمربع 

دار، با  ساخته با سیمان الیاف تهیه و نصب نمای پیش
 متر، با هر رنگ و سطح صاف. میل� ۱۲تا  ۸ضخامت 

۱۸۱۱۰۱ 



   بندکش, و  . اندودکاری هجدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۰۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 مترمربع 

دار، با  ساخته با سیمان الیاف تهیه و نصب نمای پیش
 متر، با هر رنگ و سطح برجسته. میل� ۱۲تا  ۸ضخامت 

۱۸۱۱۰۲ 

  

 مترمربع 

اندود پاشش� معدن� پایه سیمان� تهیه مصالح و احرای 
مقاوم در برابر حریق برای کلیه سطوح اس_لت فلزی، به 

به   متر متر ضخامت اندود (کسر سانت� ازاء هر سانت�
 شود). تناسب محاسبه م�

۱۸۱۲۰۱ 



   چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۰۸   
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   چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۰۹   

 
 

g %�(Y: (  �P�	  "�(�� � !4 × 4 ����� &R�	 � ���  60 ����� .�J��Z� .� ���  

20. 
���  Z5� 
���  ���A ��  
��KB  �&��"  3�� �  ��#? ��:  3�� �#E�� �   a:  S�#� �   �� �� �"�TA  � x��� �� !<  3d?  3����   �

_��  >"��  >G �'�: �" !  -�"�  190703��� �#E�� !  ��� .  

21. 
���  Z5� 
���  ���A �� 
��KB  �&��"  3�� �  ��#? ��:  3�� �#E�� �   a:  S�#� �  x��� �� !�5�	 �� �� �"  3d?  3����  _�� �  

>"��  >G �'�: �" !  -�"�  190704 !��� �#E��  ��� .  

22. 
���  Z5� 
���  ���A �� 
��KB  �&��"  3�� �  ��#? ��:  3�� �#E�� �   a:  S�#� �  >��#�� �� �� �" x��� �� !  3d?  3����  _�� �  

>"��  >G �'�: �" !  -�"�  190705��� �#E�� !  ��� .  

23. 
�+��� �"  ��#����� ��;+ !  g#?  � ��P  
���  ������  >G .� ����  �"�a���  �� �'�: �" !"#� ��� �#E�� �+  ��� .  

24. -�"� �"  191501
��� !  0)���  �	���  
������ �  �����  ��� �#E��  ��� ��;+ .  ��A  �����  D#A ��  %��TH� �   � !.��� "�#�

%�#R  -�"�  ����� S�� ��" ����  �� ."#�  

  



   چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۱۰   

 
 

       

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

  

 مترطول ۲۸۳,۵۰۰

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخل� به ابعاد اسم� 
یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای پیش متر  سانت� ۱۶×۷

 بین� شده و زهوار الزم برای کتیبه.

۱۹۰۱۰۱ 

  

 مترطول ۳۰۸,۵۰۰

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارج� به ابعاد 
متر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای  سانت� ۱۶×۷اسم� 

 پیش بین� شده و زهوار الزم برای کتیبه.

۱۹۰۱۰۲ 

  

 مترطول ۲۱۵,۵۰۰

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب داخل� به ابعاد اسم� 
متر یا مقطع معادل آن، با تمام مشتیهای پیش  سانت� ۱۲×۶

 بین� شده و زهوار الزم برای کتیبه.

۱۹۰۱۰۳ 

  

 مترطول ۲۲۷,۵۰۰

تهیه و نصب چهارچوب در، از چوب نراد خارج� به ابعاد 
آن، با تمام مشتیهای متر یا مقطع معادل  سانت� ۱۲×۶اسم� 

 پیش بین� شده و زهوار الزم برای کتیبه.

۱۹۰۱۰۴ 

  

 مترمربع ۲۰۰,۰۰۰

متر یا  سانت� ۳٫۸×۶تهیه و ساخت کالف در چوبی به ابعاد 
مقطع معادل آن، با چوب داخل�، همراه با دو قید چوبی به 

 ۲۰متر یا مقطع معادل آن، به طول  سانت� ۳٫۸×۶ابعاد 
 نصب قفل.متر برای  سانت�

۱۹۰۲۰۱ 

  

 مترمربع ۲۰۰,۰۰۰

متر یا  سانت� ۳٫۸×۶تهیه و ساخت کالف در چوبی به ابعاد 
مقطع معادل آن، با چوب نراد خارج�، همراه با دو قید 

متر یا مقطع معادل آن، به طول  سانت� ۳٫۸×۶چوبی به ابعاد 
 متر برای نصب قفل. سانت� ۲۰

۱۹۰۲۰۲ 

  

 مترمربع ۷۴,۸۰۰

متر  سانت� ۷×۷و جاگذاری شب_ه به ابعاد تهیه، ساخت 
 ۳داخل کالف چوبی در، از فیبر به ضخامت حدود 

 متر. میل�

۱۹۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۱۹۵,۵۰۰

متر  سانت�۷×۷تهیه، ساخت و جا گذاری شب_ه به ابعاد 
داخل کالف چوبی در، از سه الیی داخل� به ضخامت 

 متر. میل� ۴حدود 

۱۹۰۳۰۲ 

  

 مترمربع ۲۲۱,۵۰۰

متر  سانت� ۷×۷تهیه، ساخت و جا گذاری شب_ه به ابعاد 
 ۶داخل کالف چوبی در، از چوب داخل� به ضخامت 

 متر. میل�

۱۹۰۳۰۳ 

  

 مترمربع ۱۹۲,۵۰۰

متر  سانت� ۷×۷تهیه، ساخت و جا گذاری شب_ه به ابعاد 
 ۶داخل کالف چوبی در، از چوب نراد خارج� به ضخامت 

 متر. میل�

۱۹۰۳۰۴ 

 مترمربع ۲۵,۸۰۰  

تهیه، ساخت و جا گذاری شب_ه داخل کالف چوبی در، با 
 شب_ه مقوایی النه زنبوری.

۱۹۰۳۰۵ 



   چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۱۱   

 
 

       

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

 مترمربع ۴۳۸,۵۰۰  

تهیه و نصب پوشش دو روی در، با تخته سه الیی داخل� 
 متر، با پرس کردن. میل� ۴به ضخامت 

۱۹۰۴۰۱ 

 مترمربع ۱۵۷,۰۰۰  

ضخامت حدود تهیه و نصب پوشش دو روی در، از فیبر به 
 متر، با پرس کردن. میل� ۳

۱۹۰۴۰۲ 

 مترمربع ۱۱۹,۰۰۰  

تهیه و نصب پوشش دو روی در، از نئوپان به ضخامت 
 متر، با پرس کردن. میل� ۴حدود 

۱۹۰۴۰۳ 

 مترمربع ۱۸۹,۰۰۰  

 (MDF)تهیه و نصب پوشش دو روی در، از ام. دی. اف 
 متر، با پرس کردن. میل� ۳رنگ� به ضخامت حدود 

۱۹۰۴۰۴ 

 ۱۹۰۵۰۱ نصب در چوبی و یراق کوبی آن (بدون بهای یراق آالت). لنگه ۱۷۱,۵۰۰  

 ۱۹۰۵۰۲ دستمزد قابلمه ای کردن در، به ازای متر طول قابلمه. مترطول ۱۰,۹۰۰  

 مترطول ۶۱,۳۰۰  

 ۷تا  ۵تهیه و نصب روکوب چوبی چهارچوب به عرض 
 چوب داخل�.متر، از  میل� ۱۶تا  ۱۲متر و ضخامت  سانت�

۱۹۰۶۰۱ 

  

 مترطول ۵۳,۱۰۰

 ۷تا  ۵تهیه و نصب روکوب چوبی چهارچوب به عرض 
متر، از چوب نراد  میل� ۱۶تا  ۱۲متر و ضخامت  سانت�

 خارج�.

۱۹۰۶۰۲ 

 مترطول ۳۰,۴۰۰  

متر یا مقطع  سانت� ۱×۱تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 
 معادل آن، از چوب داخل�.

۱۹۰۶۰۳ 

 مترطول ۳۶,۷۰۰  

متر یا مقطع  سانت� ۲×۲تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 
 معادل آن، از چوب داخل�.

۱۹۰۶۰۴ 

 مترطول ۶۵,۶۰۰  

متر یا مقطع  سانت� ۴×۴تهیه و نصب فتیله چوبی به ابعاد 
 معادل آن، از چوب داخل�.

۱۹۰۶۰۵ 

  

 مترطول ۱۲۵,۰۰۰

تهیه، ساخت و نصب چهارچوب کمد و گنجه از چوب 
متر یا مقطع معادل  سانت� ۵×۷نرادخارج�، به ابعاد اسم� 

 آنها، با تمام مشتیهای پیش بین� شده.

۱۹۰۷۰۱ 

  

 مترمربع ۲۴۹,۵۰۰

 ۱۸تهیه و ساخت در کمد و گنجه از نئوپان به ضخامت 
 ۱٫۸×۲متر و نصب زهوار چوبی درمحیط آن به ابعاد  میل�

 متر. سانت�

۱۹۰۷۰۲ 

  

 مترمربع ۷۶۸,۰۰۰

 ۳٫۳وساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود تهیه 
 ۵×۲٫۵متر، با کالف ازچوب نراد خارج� به ابعاد  سانت�
متر یا مقطع معادل آن و شب_ه گذاری و پوشش دور  سانت�

 متری داخل�. میل� ۴و با تخته سه الی 

۱۹۰۷۰۳ 



   چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۱۲   

 
 

       

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

  

 مترمربع ۴۸۳,۵۰۰

تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود 
متر، با کالف از چوب نراد خارج� به ابعاد  سانت� ۳٫۳
متر یا مقطع معادل آن و شب_ه گذاری و  سانت� ۵×۲٫۵

 متر. میل� ۳پوشش دورو با فیبر به ضخامت حدود 

۱۹۰۷۰۴ 

  

 مترمربع ۴۳۳,۵۰۰

تهیه و ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود 
به ابعاد متر، با کالف از چوب نراد خارج�  سانت� ۳٫۳
متر یا مقطع معادل آن و شب_ه گذاری و  سانت� ۵×۲٫۵

 متر. میل� ۴پوشش دور و با نئوپان به ضخامت 

۱۹۰۷۰۵ 

  

 مترمربع ۵۰۰,۵۰۰

 (MDF)تهیه و ساخت در کمد و گنجه از ام. دی. اف 
در  PVCمتر و نصب نوار  میل� ۱۶رنگ� به ضخامت 

 محیط آن.

۱۹۰۷۰۶ 

  

 مترمربع ۴۹۳,۵۰۰

 ۳ساخت در کمد و گنجه به ضخامت نهایی حدود  تهیه و
 ۵×۲٫۵متر با کالف از چوب نراد خارج� به ابعاد  سانت�
متر یا مقطع معادل آن و شب_ه گذاری و پوشش دورو  سانت�

 ۳رنگ� به ضخامت حدود   (MDF) با ام. دی. اف
 متر. میل�

۱۹۰۷۰۷ 

  

 مترمربع ۳۲۲,۰۰۰

داخل� عمودی و تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات 
متر با  میل� ۱۸افق� کمدها و گنجه ها با نئوپان به ضخامت 

تکیه گاههای الزم و نصب زهوار جلوی تقسیمات به ابعاد 
ازچوب نراد خارج�، بر حسب سطوح طبقات و  ۱٫۸×۱٫۵

 تقسیمات داخل�.

۱۹۰۸۰۱ 

  

 مترمربع ۵۸۰,۵۰۰

تهیه مصالح و طبقه بندی و تقسیمات داخل� کمدها و 
 ۱۶رنگ� به ضخامت   (MDF)ها با ام. دی. اف گنجه
های الزم برحسب سطوح طبقات و  گاه متر با تکیه میل�

 تقسیمات داخل� و نیز نصب نوار پی. وی. س�.

۱۹۰۸۰۲ 

  

 مترمربع ۲۶۸,۵۰۰

ها  تهیه مصالح و پوشش دیوارهای داخل� کمد و گنجه
 ۵۰شامل زیرسازی از چوب نراد خارج�، به فاصله 

متر و پوشش با فیبر به  سانت� ۵×۲٫۵متر و ابعاد  سانت�
 متر. میل� ۳ضخامت حدود 

۱۹۰۸۰۳ 

  

 مترمربع ۳۴۲,۰۰۰

ها  تهیه مصالح و پوشش دیوارهای داخل� کمد و گنجه
 ۵۰شامل زیرسازی از چوب نراد خارج�، به فاصله 

متر و پوشش با ام. دی. اف  سانت� ۵×۲٫۵متر و ابعاد  سانت�
(MDF)    متر و نصب نوار  میل� ۳رنگ� به ضخامتPVC 

۱۹۰۸۰۴ 



   چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۱۳   

 
 

       

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

  

 مترمربع ۲۳۳,۰۰۰

 ۳×۴تهیه و ساخت کالف چوبی از چوب داخل� به ابعاد 
متر یا مقطع معادل آن، برای توری پشه گیر درها، با  سانت�

متر یا  سانت� ۳×۱٫۵وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار 
 مقطع معادل آن، روی چهارچوب.

۱۹۰۹۰۱ 

  

 مترمربع ۲۲۰,۰۰۰

تهیه و ساخت کالف چوبی از چوب نراد خارج� به ابعاد 
متر یا مقطع معادل آن، برای توری پشه گیردرها،  سانت� ۳×۴

متر یا  سانت� ۳×۵٫۱با وادار وسط و تهیه و کوبیدن زهوار 
 مقطع معادل آن، از چوب نراد خارج�، روی چهارچوب.

۱۹۰۹۰۲ 

  

 مترمربع ۴۱۸,۵۰۰

ساخت و نصب کالف برای توری پشه گیر روی تهیه، 
متر یا مقطع معادل آن، از  سانت� ۲×۳پنجره ها به ابعاد 

متر یا  سانت� ۳×۱٫۵چوب نراد خارج� و کوبیدن زهوار 
 مقطع معادل آن، از چوب نراد خارج�، روی چهارچوب.

۱۹۰۹۰۳ 

  

 مترمربع ۲۵۲,۰۰۰

برای  تهیه و نصب شب_ه های چوبی از چوب نراد خارج�،
زیرسازی سقف های کاذب، به منظور نصب قطعات 

.Yاکوستی 

۱۹۱۰۰۱ 

 مترمربع ۲۲۸,۵۰۰  

تهیه و نصب شب_ه های چوبی از چوب نراد خارج�، برای 
 زیرسازی سقف های کاذب، به منظور اجرای لمبه کوبی.

۱۹۱۰۰۲ 

  

 مترمربع ۱۴۶,۰۰۰

تهیه مصالح و زیر سازی به صورت شب_ه عمود بر هم و 
 ۴×۶اتصال نیم و نیم صلیبی با چوب نراد خارج�، به ابعاد 

متر به فاصله یY متر از ی_دیxر، به منظور نصب  سانت�
 صفحات صاف آزبست سیمان درنما.

۱۹۱۰۰۳ 

  

 مترمربع ۲۴۱,۰۰۰

تهیه مصالح و زیر سازی با چوب نراد خارج�، برای نصب 
 ۴×۶ابعاد متر شامل چوبهای اصل� به  سانت� ۶۰×۳۰ آردواز
های فرع� به  متر و چوب سانت� ۸۰متر و به فاصله  سانت�
 متر از ی_دیxر. سانت� ۲۰متر به فاصله  سانت� ۳×۴ابعاد 

۱۹۱۰۰۴ 

  

 مترمربع ۴۰۲,۵۰۰

تهیه مصالح و زیر سازی با چوب نراد خارج�، برای نصب 
 ۴×۶مترشامل چوبهای اصل� به ابعاد  سانت� ۲۰×۳۰ آردواز
های فرع� به  متر و چوب سانت� ۸۰به فاصله متر و  سانت�
 متر از ی_دیxر. سانت� ۱۰متر و به فاصله  سانت� ۳×۴ابعاد 

۱۹۱۰۰۵ 

  

 مترطول ۲۴۰,۵۰۰

تهیه و نصب چوب روی دست انداز پله به ضخامت حدود 
متر، با لوازم اتصال�  سانت� ۱۲تا  ۸متر و عرض  سانت� ۶

 مربوط از چوب داخل�.

۱۹۱۱۰۱ 

  

 مترطول ۲۴۷,۰۰۰

تهیه و نصب چوب روی دست انداز پله به ضخامت حدود 
متر، با لوازم اتصال�  سانت� ۱۲تا  ۸متر و عرض  سانت� ۶

 مربوط ازچوب نراد خارج�.

۱۹۱۱۰۲ 



   چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۱۴   

 
 

       

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

 مترمربع ۹۱۸,۵۰۰  

متر، از  سانت� ۱٫۵تا  ۱تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت 
 چوب داخل� که لبه آن ابزار خورده باشد.

۱۹۱۱۰۳ 

 مترمربع ۸۰۳,۰۰۰  

متر، از  سانت� ۱٫۵تا  ۱تهیه و نصب قرنیز چوبی به ضخامت 
 چوب نراد خارج� که لبه آن ابزار خورده باشد.

۱۹۱۱۰۴ 

  

 مترمربع ۷۱۱,۵۰۰

 (MDF)تهیه و نصب قرنیز چوبی از جنس ام. دی. اف 

متر، که لبه آن ابزار  سانت� ۱٫۵رنگ� به ضخامت حدود 
 باشد.خورده 

۱۹۱۱۰۵ 

 مترمربع ۴۶۱,۵۰۰  

 ۱۸تهیه مصالح و پوشش دیوارها با نئوپان به ضخامت 
 متر. میل�

۱۹۱۲۰۱ 

  

 مترمربع ۸۱,۴۰۰

، چنانچه در محیط ۱۹۱۲۰۱بها نسبت به ردیف  اضافه
قطعات نئوپان زهوار از چوب نراد خارج� به ابعاد 

 متر نصب شده باشد. سانت� ۱٫۵×۱٫۸

۱۹۱۲۰۲ 

  

 مترمربع ۳۷۶,۵۰۰

 ۲تهیه مصالح و پوشش نرده از ورق نئوپان به ضخامت 
متر، که درمحیط آن زهوار از چوب نراد خارج� به  سانت�
 متر نصب شده باشد. سانت� ۱٫۵×۲ابعاد 

۱۹۱۲۰۳ 

  

 مترم_عب ۱۵,۷۷۵,۰۰۰

تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب داخل� 
فوقان� خرپا)، الپه شامل کش، لنگ (کالفهای تحتان� و 

(پرلین)، شاخه، تو حلق�، رکاب، کالف روی دیوار، چوب 
دار و سایر اعضای مشابه، به استثنای تخته کوبی ها، بر 

 حسب حجم چوب نصب شده.

۱۹۱۳۰۱ 

  

 مترم_عب ۱۸,۱۶۱,۰۰۰

تهیه و نصب خرپای چوبی با چهار تراش از چوب نراد 
فوقان� خارج� شامل کش، لنگ (کالفهای تحتان� و 

خرپا)، الپه (پرلین)، شاخه، تو حلق�، رکاب، کالف روی 
دیوار، چوب دار و سایر اعضای مشابه، به استثنای تخته 

 کوبی ها، بر حسب حجم چوب نصب شده.

۱۹۱۳۰۲ 

 مترمربع ۱۵۴,۰۰۰  

تهیه مصالح و کوبیدن توفال در زیر شیروان� با هر نوع 
 چوب.

۱۹۱۳۰۳ 

 مترمربع ۵۶۳,۰۰۰  

شیروان� و تخته  مصالح و کوبیدن تخته زیر آبرویتهیه 
 متری داخل�. سانت� ۳های دستک� زیر کاه گل از تخته 

۱۹۱۳۰۴ 

 مترمربع ۶۱۰,۵۰۰  

های  شیروان� و تخته تهیه مصالح و کوبیدن تخته زیر آبروی
 متری نراد خارج�. سانت� ۳دستک� زیر کاه گل ازچوب 

۱۹۱۳۰۵ 

  

 مترطول ۳۳۲,۵۰۰

اجرای تیرریزی سقف با تیرهای چوبی از نوع چهار تهیه و 
متر، با تمام لوازم و  سانت� ۱۰×۲۰تراش داخل� به ابعاد 

 متعلقات مربوط.

۱۹۱۳۰۶ 



   چوبی  . کارهای نوزدهم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۱۵   

 
 

       

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

  

 مترطول ۳۹۷,۵۰۰

تهیه و اجرای تیرریزی سقف با تیرهای چوبی از نوع چهار 
متر با تمام لوازم  سانت� ۱۰×۲۰تراش نراد خارج� به ابعاد 

 مربوط.و متعلقات 

۱۹۱۳۰۷ 

 مترمربع ۲۲۱,۰۰۰  

تهیه مصالح و کوبیدن لمبه با چوب نراد خارج� روی 
 زیرسازی چوبی.

۱۹۱۴۰۱ 

 مترمربع ۱۴۲,۰۰۰  

نصب انواع پارکت چوبی روی سطوح آماده شده با ساب و 
 الک الزم.

۱۹۱۵۰۱ 

 مترمربع ۷۵,۶۰۰  

اجرای روکش روی کارهای چوبی، همراه با پرداخت سطح 
 شده، به طور کامل. روکش

۱۹۱۶۰۱ 

  

 مترم_عب ۱۸,۱۱۶,۰۰۰

های ضربه گیر لبه س_وها، همراه با  تهیه و نصب چوب
های صلیبی داخل س_و، از چوب نراد خارج� بر  چوب

 های نصب شده. حسب حجم چوب

۱۹۱۷۰۱ 



   کاری و سرامیP  . کاش, بیستم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۱۶   

 
 

   کاری و سرامیP  . کاش, بیستم  فصل
  
 %
��
   

  
1. -�"� 8�'A �" �'�: �" 0)��� ��A  �	 $�� 
�+ � ��� �#E�� -�"� 
�+ ����  `����� �  �" �	�B �E�  ���  $�� �"   �	  M#� .�  D�"  

`�  ������  ���.  

2. �.���� 
��B  ,#Y�  -�"� 
�+  $��   �	  _�����  0Y�  ����#� ���  ���  >���'�  ."#� �+�#�  

3. %9�  3��  ����  `����� �  
���  QP�  �*	� .�  Qs�: �� %9� !  ���  >�'��  1:5 %9� �  �H����  >G g�h�" !�+  >�'��  }�� �"#� � ��a�  

 ���P �400 8�B#&��  >�'��   �"3(Z� ���  ��� 
��� .  g�h�"  
;��  ,#Y� �"  �*	�  �'�: �" ;��  -�"� ��� �#E�� �+  $�� .� �  ����  ���"��  

��B��D 
�   'P �  �'� .��G  

4�&� �#6 � .  -�"� 
�+  $��   �	  
���  ���� 
�+  `�  �T�  k�  g�() "���� .�  ���. i���?  �&P �+ �  S��   'P ��5Z� .�  �T�  k�   .�

g�() "����  8�@��  
��� "#�  >G  $�� �"   �	  S�� ����  ��H�  ��� .  

5. 
���  ����  `����� �  $�� �"   �	  
���  M#� �+  ,�6  ��? "��(A �  ����� 	�4� � ���  i�G ;D  $�� �"  ��#� ���  ���  ����  �   �

`�����  3��  ���  F#'H�  -�"� 
�+  $��  	 �  X&(A  �'� ."��B  

5-1. 
���  ����  $��   �	  
���  ,#Y�  
#�d�  �TA) ��� (. i���?  0Y�  ����  �J�dD��  �J�	���	 ��  ���"  S� ����  
���  � �R�"  

`� �+  -�"� .� 	�4� �+  �� ."#�  

5-2. 
���  -�"�  `����� � ���� 
���  �	 $�� 
�+�.��� 
�;�) ^�� �  

5-3. 
���  -�"� 
�+  $��   �	  
���  ����  >���  ��� ���#).   

6. �5d� 
�+  �"�"  ���  %9� �" 
��� �+  [9���  ���  >�'�� �  �5d�  �'@�  ���! 
���  F���  %9�  1:6 ��(�  `�  Q@� ����  >�'��   �"

 ��*�  6 Q@� ����  ��� . $'4 �"  �5d� 
�+  ��� "��  %�#R �  8�B#&��  >�'��  3(Z���� �"  %9�  F��D �"  [#���  %��&� �"  $��  

����	  ���G  ��� .  

7 l�#�� �#6 � !`����� ^�	 
��� �	��� %9� ���T4 .2 �����  
��� � ��� x��� �	�4� 0)��� .��� ��� �	�B �E� �" ���

8�� �#E�� � %��&'P ����� ���"�� ��B��D ���H� _���� �#��" X56 -� ^�	 ��. >"���� � 
 ."#�  

9 -�"� M#4#� 
��#�" ���� M�#�� 
����� �4 
��� 	�4� .200110  %���;)� !�#�K� 
��#�" ���� � ��� ���"��  ��: �A�#R �"

 ���'� � >���� �&� "��������10900 � $���A �� >�'�� �R#�� %��TH� %�D���� �.���'  
  

  



   کاری و سرامیP  . کاش, بیستم  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۱۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۲۰۰۱۰۴ دسیمتر مربع. ۶تا  ۴ سطح دار با  تهیه و نصب کاش� لعاب مترمربع ۳۲۷,۰۰۰  

 مترمربع ۳۵۸,۵۰۰  

دسیمتر  ۹تا  ۶دار با سطح بیش از  تهیه و نصب کاش� لعاب
 مربع.

۲۰۰۱۰۷ 

 ۲۰۰۱۰۸ دسیمتر مربع. ۹داربا سطح بیش از  تهیه و نصب کاش� لعاب مترمربع ۳۹۹,۵۰۰  

 ۲۰۰۱۰۹ دار استخری. تهیه و نصب کاش� لعاب مترمربع ۳۶۸,۵۰۰  

  
 مترمربع 

تا  ۲۰۰۱۰۴های  اضافه بها اندود لعاب ضد باکتری به ردیف
۲۰۰۱۰۸ 

۲۰۰۱۱۰ 

 مترمربع ۴۶,۶۰۰  

چنانچه در  ۲۰۰۱۰۸تا  ۲۰۰۱۰۴بها به ردیفهای اضافه
 های کاش� بجای مالت از چسب استفاده شود. ردیف

۲۰۰۲۰۱ 

 ۲۰۰۳۰۳ دسیمتر مربع. ۹تا  ۴دار با سطح  نصب سرامیY لعاب تهیه و مترمربع ۳۳۵,۰۰۰  

 مترمربع ۳۵۲,۵۰۰  

 ۱۶تا  ۹دار با سطح بیش از  نصب سرامیY لعاب تهیه و
 دسیمتر مربع.

۲۰۰۳۰۷ 

 مترمربع ۳۶۹,۵۰۰  

 ۲۵تا  ۱۶دار با سطح بیش از  نصب سرامیY لعاب تهیه و
 دسیمتر مربع.

۲۰۰۳۰۹ 

 مترمربع ۳۷۷,۵۰۰  

 ۳۶تا  ۲۵ دار با سطح بیش از تهیه و نصب سرامیY لعاب
 دسیمتر مربع.

۲۰۰۳۱۰ 

 مترمربع ۴۲۲,۵۰۰  

 ۴۹تا  ۳۶دار با سطح بیش از  تهیه و نصب سرامیY لعاب
 دسیمتر مربع.

۲۰۰۳۱۱ 

 مترمربع ۴۴۸,۵۰۰  

 ۶۴تا  ۴۹دار با سطح بیش از  تهیه و نصب سرامیY لعاب
 دسیمتر مربع

۲۰۰۳۱۲ 

  
 مترمربع 

دسیمتر  ۶۴از  دار با سطح بیش تهیه و نصب سرامیY لعاب
 مربع.

۲۰۰۳۱۳ 

 ۲۰۰۴۰۱   نصب کاش� یا سرامیY ضد اسید. تهیه و مترمربع ۴۲۱,۰۰۰  

 ۲۰۰۵۰۱ نصب سرامیY گرانیت�. تهیه و مترمربع ۵۰۳,۵۰۰  

 مترمربع ۴۰,۰۰۰  

چنانچه سرامیY ساب  ۲۰۰۵۰۱های  بها به ردیف اضافه
 خورده سطح آن صیقل� باشد.

۲۰۰۵۰۳ 

  

 مترمربع ۴۶,۶۰۰

چنانچه در  ۲۰۰۳۱۳تا  ۲۰۰۳۰۷های  اضافه بها به ردیف
های تهیه و نصب سرامیY به جای مالت از چسب  ردیف

 استفاده شود.

۲۰۰۵۰۴ 
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   موزاییP  . فرش یSم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۱۹۳,۰۰۰  

 ۲۵×۲۵فرش کف با موزاییY سیمان� ساده به ابعاد 
 ریزی. دوغابمتر ماسه نرم زیر آن و  سانت� ۲٫۵متر، با  سانت�

۲۱۰۱۰۱ 

 مترمربع ۱۸۶,۵۰۰  

 ۳۰×۳۰فرش کف با موزاییY سیمان� ساده به ابعاد 
 ریزی. متر ماسه نرم زیرآن و دوغاب سانت� ۲٫۵متر، با  سانت�

۲۱۰۱۰۲ 

 مترمربع ۲۱۴,۵۰۰  

 ۲۵×۲۵فرش کف با موزاییY سیمان� ساده به ابعاد 
 متر. سانت�

۲۱۰۱۰۳ 

 مترمربع ۲۰۸,۵۰۰  

 ۳۰×۳۰با موزاییY سیمان� ساده به ابعاد فرش کف 
 متر. سانت�

۲۱۰۱۰۴ 

 ۲۱۰۲۰۱ متر. سانت� ۱۵×۱۵فرش کف با موزاییY ایران� به ابعاد  مترمربع ۲۹۰,۵۰۰  

 ۲۱۰۲۰۲ متر. سانت� ۲۵×۲۵فرش کف با موزاییY ایران� به ابعاد  مترمربع ۲۲۸,۰۰۰  

 ۲۱۰۲۰۳ متر. سانت� ۳۰×۳۰ابعاد  فرش کف با موزاییY ایران� به مترمربع ۲۲۲,۰۰۰  

 ۲۱۰۲۰۴ متر. سانت� ۴۰×۴۰فرش کف با موزاییY ایران� به ابعاد  مترمربع ۲۳۶,۵۰۰  

  
 مترمربع 

به  ۴تا نمره   های فرش کف با موزاییY فرنگ� با خرده سنگ
 متر. سانت� ۱۵×۱۵ابعاد 

۲۱۰۳۰۱ 

  
 مترمربع 

به  ۴تا نمره   های سنگفرش کف با موزاییY فرنگ� با خرده 
 متر. سانت� ۲۵×۲۵ابعاد 

۲۱۰۳۰۲ 

 مترمربع ۲۴۴,۵۰۰  

به  ۴تا نمره   های فرش کف با موزاییY فرنگ� با خرده سنگ
 متر. سانت� ۳۰×۳۰ابعاد

۲۱۰۳۰۳ 

 مترمربع ۲۷۱,۰۰۰  

به  ۴تا نمره   های فرش کف با موزاییY فرنگ� با خرده سنگ
 متر. سانت� ۴۰×۴۰ابعاد 

۲۱۰۳۰۴ 

 مترمربع ۴۱,۶۰۰  

، در صورت� که ۲۱۰۳۰۴تا  ۲۱۰۳۰۱های  بها به ردیف اضافه
 یا بیشتر در آنها به کار رود. ۵نمره  های سنگ

۲۱۰۴۰۱ 

  
 مترمربع 

، در صورت� که ۲۱۰۳۰۴و  ۲۱۰۳۰۳های  بها به ردیف اضافه
 درشت مرمر یا مرمریت در آن به کار رود. های الشه سنگ

۲۱۰۴۰۲ 

 ۲۱۰۵۰۱ فرش کف با موزاییY ماشین� ایران�. مترمربع ۲۲۷,۰۰۰  

 ۲۱۰۵۰۲ فرش کف با موزاییY ماشین� فرنگ�. مترمربع ۲۵۲,۵۰۰  

 ۲۱۰۵۰۳ فرش کف با موزاییY ماشین� طرح گرانیت. مترمربع ۲۵۲,۵۰۰  

 ۲۱۰۵۰۴ فرش کف با موزاییY ماشین� آجدار ایران�. مترمربع ۲۲۹,۵۰۰  

 ۲۱۰۵۰۵ کف با موزاییY ماشین� آجدار فرنگ�. فرش مترمربع ۲۵۲,۵۰۰  

 مترمربع ۲۵۶,۵۰۰  

ای (واش  ای کارخانه تهیه مصالح و اجرای موزاییY ویبره
 بتن) با هر نوع مالت.

۲۱۰۵۰۶ 
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   پالک  با سنگ  سنگ,  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۲۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۱,۳۳۷,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افق� از نوع تراورتن 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت  سفید به 

۲۲۰۱۰۱ 

 مترمربع ۸۷۲,۰۰۰  

نصب سنگ پالک در سطوح افق� از نوع تراورتن تهیه و 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت   لیمویی آذرشهر به

۲۲۰۱۰۲ 

 مترمربع ۸۷۲,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک در سطوح افق� از نوع تراورتن 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت  قرمز آذر شهر به 

۲۲۰۱۰۳ 

 ۲۲۰۱۰۴ تراورتن برای کف.تهیه و نصب سنگ پالک الشه  مترمربع ۳۲۱,۵۰۰  

 مترمربع ۴۷۳,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک سیاه الشتر اصفهان در سطوح 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵افق�، به ضخامت 

۲۲۰۲۰۱ 

 مترمربع ۷۰۹,۵۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک سیاه نجف آباد در سطوح افق� به 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت 

۲۲۰۲۰۲ 

 مترمربع ۵۴۶,۵۰۰  

و نصب سنگ پالک مرمریت گوهره خرم آباد در  تهیه
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵سطوح افق� به ضخامت 

۲۲۰۳۰۱ 

 مترمربع ۶۷۷,۵۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک قرمز سنندج در سطوح افق� به 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت 

۲۲۰۳۰۲ 

 مترمربع ۵۸۹,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و یا صورت� آباده 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵سطوح افق� به ضخامت در 

۲۲۰۳۰۳ 

 مترمربع ۶۴۱,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کرم و یا صورت� کرمان 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵در سطوح افق� به ضخامت 

۲۲۰۳۰۴ 

 مترمربع ۵۸۹,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت صورت� بجستان یا 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵انارک در سطوح افق� به ضخامت 

۲۲۰۳۰۵ 

 مترمربع ۶۴۱,۵۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت جوشقان در سطوح 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵افق� به ضخامت 

۲۲۰۳۰۶ 

 مترمربع ۵۴۶,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت سمیرم در سطوح افق� 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵به ضخامت 

۲۲۰۳۰۷ 

 مترمربع ۴۶۱,۰۰۰  

سنگ پالک مرمریت بوژان در سطوح افق� تهیه و نصب 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵به ضخامت 

۲۲۰۳۰۸ 

 مترمربع ۶۲۹,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت گندمY در سطوح افق� 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵به ضخامت 

۲۲۰۳۰۹ 

 مترمربع ۷۰۱,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک مرمریت کاشمر یا خور و بیابانک 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت  در سطوح افق� به

۲۲۰۳۱۰ 



   پالک  با سنگ  سنگ,  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۲۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۶۹۴,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک چین� سفید قروه در سطوح افق� 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵به ضخامت 

۲۲۰۴۰۱ 

 مترمربع ۶۷۳,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک چین� کریستال قروه در سطوح 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵افق� به ضخامت 

۲۲۰۴۰۲ 

 مترمربع ۷۲۷,۵۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک چین� نیریز در سطوح افق� به 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت 

۲۲۰۴۰۳ 

 مترمربع ۶۴۰,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک چین� الیxودرز در سطوح افق� 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵به ضخامت 

۲۲۰۴۰۴ 

 مترمربع ۷۲۷,۵۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک چین� ازنا در سطوح افق� به 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت 

۲۲۰۴۰۵ 

 مترمربع ۵۴۱,۵۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک چین� ابری الیبید در سطوح افق� 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵به ضخامت 

۲۲۰۴۰۶ 

 مترمربع ۸۴۲,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ پالک چین� سفید سیرجان درسطوح 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵افق� به ضخامت 

۲۲۰۴۰۷ 

 مترمربع ۵۳۶,۵۰۰  

از تراورتن قرمز  ۱۵×۳۰تهیه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 
 اصفهان و یا تراورتن سفید.

۲۲۰۴۰۸ 

 مترمربع ۴۶۸,۰۰۰  

از سنگ مرمریت  ۱۵×۳۰تهیه و نصب سنگ بادبر به ابعاد 
 جوشقان.

۲۲۰۴۰۹ 

 مترمربع ۶۲۷,۵۰۰  

تهیه و نصب سنگ گرانیت ش_الت� خرم دره در سطوح 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵افق� به ضخامت 

۲۲۰۵۰۱ 

 مترمربع ۹۴۷,۵۰۰  

تهیه و نصب گرانیت سبز پیرانشهر در سطوح افق� به 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت 

۲۲۰۵۰۲ 

 مترمربع ۱,۰۰۴,۰۰۰  

تهیه و نصب گرانیت سبز بیرجند در سطوح افق� به 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت 

۲۲۰۵۰۳ 

 مترمربع ۶۷۴,۵۰۰  

ای در سطوح افق� به  سنگ گرانیت گل پنبهتهیه و نصب 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت 

۲۲۰۵۰۴ 

 مترمربع ۶۱۱,۵۰۰  

تهیه و نصب سنگ گرانیت سفید نطنز در سطوح افق� به 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت 

۲۲۰۵۰۵ 

 مترمربع ۹۵۳,۵۰۰  

تهیه و نصب سنگ گرانیت مش_� نطنز در سطوح افق� به 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت 

۲۲۰۵۰۶ 

 مترمربع ۱,۵۵۳,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ گرانیت مش_� تویسرکان در سطوح 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵افق� به ضخامت 

۲۲۰۵۰۷ 



   پالک  با سنگ  سنگ,  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۲۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۱,۱۱۷,۰۰۰  

تهیه و نصب سنگ گرانیت یزد در سطوح افق� به ضخامت 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵

۲۲۰۵۰۸ 

 مترمربع ۶۵۵,۵۰۰  

گرانیت کرم نهبندان در سطوح افق� به تهیه و نصب سنگ 
 متر. سانت� ۲تا  ۱٫۵ضخامت 

۲۲۰۵۰۹ 

  

 مترمربع ۳۹,۳۰۰

های تهیه و نصب سنگ پالک در  بها نسبت به ردیف اضافه
های پالک در سطوح  سطوح افق�، در صورت� که سنگ

 قائم نصب شوند.

۲۲۰۶۰۱ 

  

 مترمربع ۴۳,۰۰۰

نصب سنگ پالک های تهیه و  بها نسبت به ردیف اضافه
های پالک بجز  برای تهیه و اجرای کامل اس_وپ در سنگ

 های گرانیت برای سطوح قائم. سنگ

۲۲۰۶۰۲ 

  

 مترمربع ۷۳,۰۰۰

های تهیه و نصب سنگ پالک ، برای  بها به ردیف اضافه
های گرانیت برای  تهیه و اجرای کامل اس_وپ در سنگ

 سطوح قائم.

۲۲۰۶۰۳ 

 مترمربع ۹۳,۰۰۰  

های سنگ کاری قائم در صورت� که  بها به ردیف اضافه
 سطح کار دارای انحنا باشد.

۲۲۰۶۰۴ 

 مترمربع ۱۱۶,۰۰۰  

بها به سنگ کاری سطوح افق� در صورت� که سنگ  اضافه
 در سقف درگاه� و پنجره نصب شود.

۲۲۰۶۰۵ 

  

 مترمربع ۵۹۶,۵۰۰

های پالک در  های سنگ کاری سنگ بها به ردیف اضافه
قائم وقت� بدون استفاده از مالت و به صورت  سطوح

 خشY نصب شوند.

۲۲۰۶۰۶ 

 مترمربع ۷۴,۳۰۰  

های  ای کردن یا کلنگ� کردن سنگ بها برای تیشه اضافه
 پالک.

۲۲۰۶۰۷ 

 مترطول ۳۱,۷۰۰  

(چفت) و آبچ_ان     زدن، تعبیه شیار گرد کردن لبه سنگ، پخ
 های پالک بجز گرانیت برای هر مورد. سنگ

۲۲۰۶۰۸ 

 مترطول ۷۱,۶۰۰  

(چفت) و آبچ_ان     زدن، تعبیه شیار گرد کردن لبه سنگ، پخ
 های پالک گرانیت برای هر مورد. سنگ

۲۲۰۶۰۹ 

 مترطول ۹۲,۲۰۰  

متر و به ضخامت تا  سانت� ۱۰تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 
 متر از انواع سنگ تراورتن. سانت� ۲

۲۲۰۷۰۱ 

 مترطول ۴۶,۰۰۰  

متر و به ضخامت تا  سانت� ۱۰نصب قرنیز به ارتفاع تهیه و 
 متر از انواع سنگ مرمریت. سانت� ۲

۲۲۰۷۰۲ 

 مترطول ۶۹,۱۰۰  

متر و به ضخامت تا  سانت� ۱۰تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 
 متر از انواع سنگ چین�. سانت� ۲

۲۲۰۷۰۳ 



   پالک  با سنگ  سنگ,  . کارهای دوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۲۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترطول ۷۰,۳۰۰  

به ضخامت تا متر و  سانت� ۱۰تهیه و نصب قرنیز به ارتفاع 
 متر از انواع سنگ گرانیت . سانت� ۲

۲۲۰۷۰۴ 

  

 مترمربع ۲,۰۵۰,۰۰۰

های سنگ� با سنگ تراورتن  تهیه، حمل و نصب جدول
متر به همراه اجرای بتن تقویت  سانت� ۶سفید، به ضخامت 

 و بند کش� با مالت ماسه سیمان.

۲۲۰۸۰۱ 

 مترمربع ۱۷۰,۰۰۰  

، به ازای ۲۲۰۸۰۱ردیف بهای افزایش ضخامت به  اضافه
 متر اضافه ضخامت. هر سانت�

۲۲۰۸۰۲ 

  

 مترمربع ۸۶۳,۰۰۰

های سنگ� با سنگ چین�  تهیه، حمل و نصب جدول
متر به همراه اجرای بتن تقویت  سانت� ۶الیبید، به ضخامت 

 و بند کش� با مالت ماسه سیمان.

۲۲۰۸۰۳ 

 مترمربع ۹۲,۱۰۰  

، به ازای ۲۲۰۸۰۳بهای افزایش ضخامت به ردیف  اضافه
 متر اضافه ضخامت. هر سانت�

۲۲۰۸۰۴ 

  

 مترمربع ۹۴۵,۰۰۰

های سنگ� با سنگ الشتر  تهیه، حمل و نصب جدول
متر به همراه اجرای  سانت� ۶خاکستری (سیاه)، به ضخامت 

 بتن تقویت و بند کش� با مالت ماسه سیمان.

۲۲۰۸۰۵ 

 مترمربع ۸۵,۰۰۰  

، به ازای ۲۲۰۸۰۵ردیف بهای افزایش ضخامت به  اضافه
 متر اضافه ضخامت. هر سانت�

۲۲۰۸۰۶ 

  

 مترمربع ۴۰۱,۵۰۰

تهیه، حمل و نصب سنگ م_عبی (کیوبیY) به ابعاد 
متر در سطوح افق� با سنگ تراورتن  سانت� ۱۰×۱۰×۱۰

 سفید، با مالت ماسه سیمان.

۲۲۰۹۰۱ 

  

 مترمربع ۴۲۵,۵۰۰

ابعاد تهیه، حمل و نصب سنگ م_عبی (کیوبیY) به 
متر در سطوح افق� با سنگ گرانیت  سانت� ۱۰×۱۰×۱۰

 دره، با مالت ماسه سیمان. ش_الت� خرم

۲۲۰۹۰۲ 

  

 مترمربع ۴۱۹,۵۰۰

تهیه، حمل و نصب سنگ م_عبی (کیوبیY) به ابعاد 
متر در سطوح افق� با سنگ گرانیت کرم  سانت� ۱۰×۱۰×۱۰

 نهبندان، با مالت ماسه سیمان.

۲۲۰۹۰۳ 

  

 مترمربع ۵۲۲,۰۰۰

تهیه، حمل و نصب سنگ م_عبی (کیوبیY) به ابعاد 
متر در سطوح افق� با سنگ گرانیت یزد،  سانت� ۱۰×۱۰×۱۰

 با مالت ماسه سیمان.

۲۲۰۹۰۴ 



  و پلیمری  پالستیS,  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۲۶   

 
 

  و پلیمری  پالستیS,  . کارهای سوم و  بیست  فصل
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  و پلیمری  پالستیS,  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته ابنیه سال فهرست 

  

 

 
 

۱۳۰   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۶۶,۵۰۰  

تهیه و نصب کفپوش پی وی س�، به صورت رول و با 
 متر. میل� ۵٫۱ضخامت 

۲۳۰۱۰۱ 

 مترمربع ۲۹۰,۰۰۰  

صورت رول و با تهیه و نصب کفپوش پی وی س�، به 
 متر. میل� ۲ضخامت 

۲۳۰۱۰۲ 

 مترمربع ۲۶۰,۰۰۰  

تهیه و نصب کفپوش پی وی س�، به صورت تایل به ابعاد 
 متر. میل� ۷٫۱مختلف و ضخامت 

۲۳۰۱۰۳ 

 مترمربع ۳۰۲,۰۰۰  

تهیه و نصب کفپوش پی وی س�، به صورت تایل به ابعاد 
 متر. میل� ۲مختلف و ضخامت 

۲۳۰۱۰۴ 

 مترمربع ۳۰۴,۰۰۰  

تهیه و نصب کفپوش پی وی س�، به صورت رول با طرح 
 متر. میل� ۲پول_� و با ضخامت 

۲۳۰۲۰۱ 

 مترمربع ۳۱۷,۰۰۰  

تهیه و نصب کفپوش پی وی س�، به صورت رول با طرح 
 متر. میل� ۵٫۲پول_� و با ضخامـت 

۲۳۰۲۰۲ 

 مترمربع ۳۵۲,۵۰۰  

طرح تهیه و نصب کفپوش پی وی س�، به صورت رول با 
 متر. میل� ۳پول_� و با ضخامـت 

۲۳۰۲۰۳ 

 مترمربع ۳۴۶,۵۰۰  

تهیه و نصب کفپوش پی وی س�، به صورت تایل به ابعاد 
 متر. میل� ۲مختلف با طرح پول_� و ضخامـت 

۲۳۰۲۰۴ 

 مترمربع ۳۷۰,۵۰۰  

تهیه و نصب کفپوش پی وی س�، به صورت تایل به ابعاد 
 متر. میل� ۳مختلف با طرح پول_� و ضخامـت 

۲۳۰۲۰۵ 

 مترمربع ۶۷۷,۰۰۰  

دار به  س� زیرفوم وی تهیه و نصب کفپوش ورزش� از نوع پی
 صورت رول. متر به  میل� ۵تا  ۴ضخامت 

۲۳۰۲۱۰ 

 مترمربع ۸۳۰,۰۰۰  

دار به  س� زیرفوم وی تهیه و نصب کفپوش ورزش� از نوع پی
 صورت رول. متر به  میل� ۶تا  ۵ضخامت بیش از 

۲۳۰۲۱۱ 

 مترمربع ۹۵۲,۵۰۰  

دار به  س� زیرفوم وی تهیه و نصب کفپوش ورزش� از نوع پی
 صورت رول. متر به  میل� ۷تا  ۶ضخامت بیش از 

۲۳۰۲۱۲ 

 ۲۳۰۲۲۰ س�. وی تهیه و نصب دیوارپوش پی مترمربع ۲۴۶,۵۰۰  

  

 مترمربع ۲۴۵,۵۰۰

 ۴۰تا  ۳۰س� به مساحت  وی های پی تهیه و نصب تایل
صورت مشبY با نصب خشY برای سقف دسیمترمربع به 

 کاذب.

۲۳۰۲۲۵ 

 مترمربع ۳۳۸,۰۰۰  

تهیه و نصب کف پوش الستی_� آجدار، به صورت رول و 
 متر. میل� ۲٫۵با ضخامت 

۲۳۰۳۰۱ 

 مترمربع ۳۶۲,۵۰۰  

تهیه و نصب کف پوش الستی_� آجدار، به صورت رول و 
 متر. میل� ۳با ضخامت 

۲۳۰۳۰۲ 



  و پلیمری  پالستیS,  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته ابنیه سال فهرست 

  

 

 
 

۱۳۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۳۹۹,۰۰۰  

و نصب کف پوش الستی_� آجدار، به صورت رول و  تهیه
 متر. میل� ۴با ضخامت 

۲۳۰۳۰۳ 

 مترمربع ۳۹۰,۵۰۰  

تهیه و نصب کف پوش الستی_�، به صورت تایل به ابعاد 
 متر. میل� ۱٫۵مختلف و ضخامت 

۲۳۰۳۰۴ 

 مترمربع ۱,۰۳۴,۰۰۰  

تهیه و نصب چمن مصنوع� زمین فوتبال از نوع 
 (منوفیالمنت).ای  رشته تک

۲۳۰۳۲۰ 

 مترمربع ۱,۰۰۲,۰۰۰  

تهیه و نصب چمن مصنوع� زمین فوتبال از نوع 
 ای (فیبریلیت). رشته چند

۲۳۰۳۲۱ 

 مترطول ۱۸,۱۰۰  

تهیه و نصب لبه پوشش پالستی_�، از نوع پروفیل پی وی 
 س�.

۲۳۰۴۰۲ 

 ۲۳۰۴۰۳ س�.تهیه و نصب نبش� پالستی_�، از نوع پروفیل پی وی  مترطول ۱۹,۷۰۰  

 مترطول ۴۷,۴۰۰  

 ۱۰تهیه و نصب قرنیز پی وی س� فشرده به ارتفاع 
 متر. میل� ۵متر و ضخامت  سانت�

۲۳۰۴۰۴ 

 مترطول ۱۲۰,۰۰۰  

س� برای  وی ناودان� از جنس پی  تهیه، ساخت و نصب لوله
 متر. میل� ۱۲۵تا  ۹۰مصرف روکار به قطر 

۲۳۰۴۰۵ 

 مترمربع ۱۴۶,۵۰۰  

های موجدار پی وی س� به ضخامت  ورقتهیه و نصب 
 متر. میل� ۲حدود 

۲۳۰۵۰۱ 

 مترمربع ۵۴,۹۰۰  

های بدون موج پل� استایرن به ضخامت  تهیه و نصب ورق
 متر. میل� ۳حدود 

۲۳۰۵۰۲ 

 مترمربع ۶۹۲,۰۰۰  

های بدون موج آکریلیY به ضخامت  تهیه و نصب ورق
 متر . میل� ۳حدود 

۲۳۰۵۰۳ 

  

 مترمربع ۴۶,۶۰۰

تهیه ونصب پالستوفوم (یونولیت) با هر چxال�، سفید یا 
متر، با تمام وسایل نصب بدون  الوان به ضخامت یY سانت�

 زیرسازی.

۲۳۰۶۰۱ 

  

 مترمربع ۱۰,۹۰۰

متر که به  به ازای هر سانت� ۲۳۰۶۰۱بها به ردیف  اضافه
متر به  متر اضافه شود، کسر سانت� ضخامت یY سانت�

 تناسب محاسبه میشود.

۲۳۰۶۰۲ 

  

 مترمربع ۷,۰۰۰

 ۱۵۰تهیه و نصب نایلون (فیلم پل� اتیلن) به وزن حدود
گرم در متر مربع ، برای اطراف بتن و یا کارهای مشابه آن، 

 که نایلون الزاماً در کار باق� بماند.

۲۳۰۷۰۱ 

 مترمربع ۱۵۴,۰۰۰  

های پالستیY تقویت شده با فایبرگالس  تهیه و نصب ورق
 متر. میل� ۰٫۹ضخامت حدود  دار به  موج

۲۳۰۸۰۱ 



  و پلیمری  پالستیS,  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته ابنیه سال فهرست 

  

 

 
 

۱۳۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۲۰۶,۰۰۰  

های پالستیY تقویت شده با فایبرگالس  تهیه و نصب ورق
 متر. میل� ۱٫۵بدون موج به ضخامت حدود 

۲۳۰۸۰۲ 

 مترمربع ۲۰۶,۰۰۰  

های پالستیY تقویت شده با فایبرگالس  تهیه و نصب ورق
 متر. میل� ۱٫۵دار به ضخامت حدود  موج

۲۳۰۸۰۴ 

 مترطول ۱۴۴,۰۰۰  

متر، از جنس  سانت� ۱۵تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 
 پی وی س�.

۲۳۰۹۰۱ 

 مترطول ۵,۰۵۰  

متر اضافه بر  ، برای هر سانت� ۲۳۰۹۰۱بها به ردیف  اضافه
 متر. سانت� ۱۵

۲۳۰۹۰۲ 

 مترطول ۱۴۸,۰۰۰  

متر، از جنس  سانت� ۱۵تهیه و نصب واتر استاپ به عرض 
.Yالستی 

۲۳۰۹۰۳ 

 مترطول ۳,۳۴۰  

 ۱۵متر اضافه بر  ، برای هر سانت�۲۳۰۹۰۳بها به ردیف  اضافه
 متر. سانت�

۲۳۰۹۰۴ 

 مترطول ۱۸۴,۰۰۰  

تهیه و اجرای واتر استاپ بنتونیت� به طور کامل بر حسب 
 مترطول درز.

۲۳۰۹۰۵ 

 لیتر ۳۳۰,۰۰۰  

مصرف در یورتان برای  بند پل� تهیه و اجرای ماستیY آب
 درزها با پرداخت سطح به طور کامل.

۲۳۰۹۰۶ 

 کیلوگرم ۳۱۱,۵۰۰  

تهیه و جاگذاری غالف پالستی_� در بتن برای عبور لوله و 
 سایر مصارف.

۲۳۱۰۰۱ 

 کیلوگرم ۱۷۶,۰۰۰  

کاری و جاگذاری لوله پالستی_� برای  تهیه، سوراخ
 زه_ش�.

۲۳۱۰۰۲ 

 ۲۳۱۰۰۳ با روکش پروپیلن.تهیه و نصب پله فوالدی  عدد ۱۶۵,۵۰۰  

 مترمربع ۳,۴۷۱,۰۰۰  

، تا U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 
 /. متر مربع.۷۵مساحت 

۲۳۱۱۰۱ 

 مترمربع ۲,۳۲۰,۰۰۰  

، به U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 
 متر مربع. ۲/. تا ۷۵مساحت بیش از 

۲۳۱۱۰۲ 

 مترمربع ۱,۸۰۴,۰۰۰  

، به U.P.V.Cتهیه، ساخت و نصب پنجره با پروفیل 
 متر مربع. ۲مساحت بیش از 

۲۳۱۱۰۳ 

  

 مترمربع ۷۹,۵۰۰

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید تک سویه مسلح کننده خاک 
ساله در محیط خاک�  LTDS (۱۲۰دارای مقاومت نهایی (

 kN/m  ۲۰ میزان  ) به۹ تر از و کوچY ۴تر از  بزرگ  pH (با
دیوارهای حایل خاک مسلح و تسلیح جهت ساخت 

 ها. شیب

۲۳۱۲۰۱ 



  و پلیمری  پالستیS,  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته ابنیه سال فهرست 

  

 

 
 

۱۳۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۶۸,۵۰۰

تهیه مصالح و اجرای ژئوگرید دو سویه دارای مقاومت 
ساله در محیط خاک�  LTDS (۱۲۰نهایی (

 kN/m ۵) به میزان ۹  تر از و کوچY ۴تر از  بزرگ  pH (با
 جهت تثبیت بسترهای سست، باتالق� و غیره.

۲۳۱۲۰۲ 

  

 مترمربع ۳,۵۰۰

به ازای  ۲۳۱۲۰۲و  ۲۳۱۲۰۱های  بها به ردیف اضافه
) LTDSافزایش در مقاومت کشش� نهایی ( kN/m ۵ هر

 ساله.  ۱۲۰

۲۳۱۲۰۳ 

  

 مترمربع 

زمان� که  ۲۳۱۲۰۲و  ۲۳۱۲۰۱های  بها به ردیف اضافه
یا محیط  ۹تر از  بزرگ  pH ژئوگرید در محیط قلیایی با

 استفاده شود. ۴تر از  کوچpH Yاسیدی با 

۲۳۱۲۰۴ 

 مترمربع ۱۰۶,۵۰۰  

بابت  Wrap-aroundبها نصب ژئوگرید در نماهای  اضافه
 متراژی که در نما دیده میشود.

۲۳۱۲۰۵ 

  

 مترمربع ۱۳۴,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای ژئوممبرین (زمین غشا) از جنس پل� 
به  (high density poly ethylene)اتیلن سنگین 

های  متر برای عایق کاری سطوح و سازه میل� ۱ضخامت 
های فاضالب و  مختلف، مانند مخازن آب، سدها، حوضچه

 استخرهای کشاورزی.

۲۳۱۲۰۶ 

  

 مترمربع ۸۰,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای ژئوتکستایل بافته (زمین پارچه) با 
کیلو نیوتن بر متر طول و کرنش  ۱۰۰مقاومت کشش� 

منظور افزایش ظرفیت باربری و تسلیح به  ٪۱۲حداکثر 
 خاک.

۲۳۱۲۰۷ 

 مترمربع ۱,۷۵۰  

کیلونیوتن  ۵۰به ازای هر  ۲۳۱۲۰۷بها به ردیف  اضافه
 افزایش در مقاومت کشش� در هر جهت.

۲۳۱۲۰۸ 

  

 متر مربع 

که بین صفحات  در صورت� ۱۸۰۹۰۱بها به ردیف  اضافه
اکسترود استایرن  گچ� یY الیه پوشش عایق از جنس پل�

 متر قرار گیرد. میل� ۸۵تا  ۷۰شده به ضخامت 

۲۳۱۳۰۱ 

  

 متر مربع 

جای صفحات   که به در صورت� ۱۸۰۹۰۱بها به ردیف  اضافه
 ۷۰استایرن اکسترود شده به ضخامت  گچ� از صفحات پل�

 متر استفاده شود.  میل� ۸۵تا 

۲۳۱۳۰۲ 

  

 مترمربع 

استایرن با  پل�ساخته از جنس  تهیه و نصب نمای پیش
 ۵تا  ۳پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت پوشش 

متر، با هر رنگ و سطح  میل� ۵۵متر و ضخامت کل تا  میل�
 صاف.

۲۳۱۴۰۱ 



  و پلیمری  پالستیS,  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته ابنیه سال فهرست 

  

 

 
 

۱۳۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترطول 

ساخته از جنس  تهیه و نصب ابزارهای تزیین� پیش
استایرن با پوشش سیمان پلیمری و سیلیس به ضخامت  پل�

متر به  میل� ۵۵ضخامت کل تا متر و  میل� ۵تا  ۳پوشش 
 متر، با هر رنگ و سطح صاف. میل� ۲۰۰عرض تا 

۲۳۱۴۰۲ 

  
 مترطول 

متر افزایش  میل� ۱۰۰ازای هر  به ۲۳۱۴۰۲بها به ردیف  اضافه
 عرض ابزار .

۲۳۱۴۰۳ 

  

 مترطول 

  ساخته گوشه سقف، تهیه و نصب ابزارهای تزیین� پیش
استایرن اکسترود شده با  پل�ها از جنس  دیوار و چارچوب

متر، با هر  میل� ۱۷۵عرض تا   متر به میل� ۱۵تا  ۸ضخامت 
 رنگ و سطح صاف.

۲۳۱۵۰۱ 

  
 مترطول 

عرض بیش از   برای ابزار به ۲۳۱۵۰۱بها به ردیف  اضافه
 متر. میل� ۳۵۰تا  متر  میل� ۱۷۵

۲۳۱۵۰۲ 

  

 مترمربع ۴۷۰,۰۰۰

با بنیان رزین پوش اپوکس�  تهیه مصالح و اجرای کف
های  سازی کننده مربوط برای پوشش کف اپوکس� و سخت

های آب و  خانه متر در تصفیه میل� ۳بتن� تا ضخامت 
 فاضالب یا ابنیه آبی.

۲۳۱۶۰۱ 

 مترمربع ۱۱۰,۰۰۰  

متر افزایش  به ازای هر میل� ۲۳۱۶۰۱بها به ردیف  اضافه
 متر. میل� ۵ضخامت تا 

۲۳۱۶۰۲ 

  
 عدد 

رو از جنس کوپلیمر با کالف مربوط  دریچه آدمتهیه و نصب 
 متر. سانت� ۶۰به قطر 

۲۳۱۷۰۱ 

  
 عدد 

رو از جنس کوپلیمر با کالف مربوط  تهیه و نصب دریچه آدم
 متر. سانت� ۸۰به قطر 

۲۳۱۷۰۲ 

  
 عدد 

دار  وقت� دریچه از نوع سوپاپ ۲۳۱۷۰۱بها به ردیف  اضافه
 باشد.

۲۳۱۷۰۳ 

  
 عدد 

وقت� دریچه از  ۲۳۱۷۰۲و  ۲۳۱۷۰۱های  ردیفبها به  اضافه
 نوع ترافی_� باشد.

۲۳۱۷۰۴ 

  
 عدد 

تهیه و نصب دریچه انشعاب از جنس کوپلیمر با کالف 
 متر. سانت� ۲۳مربوط به قطر 

۲۳۱۷۰۵ 

  
 عدد 

تهیه و نصب دریچه آبxیر از جنس کوپلیمر با کالف 
 مترمربع. ۰٫۵۵تا  ۰٫۴۵به مساحت   مربوط

۲۳۱۷۰۶ 

  
 عدد 

تهیه و نصب دریچه از جنس کامپوزیت با کالف مربوط به 
 مترمربع. ۴٫۰تا  ۰٫۲۵مساحت 

۲۳۱۷۰۷ 



  و پلیمری  پالستیS,  . کارهای سوم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷بهای واحد پایه رشته ابنیه سال فهرست 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۸۳۱,۵۰۰

دیواری، برای دیوار  مانا پانل�تهیه مصالح و اجرای قالب 
متر و ارتفاع دیوار  سانت� ۲۰باربر بتن� به ضخامت دیوار تا 

شو (به  خودخاموشاستایرن  متر، از جنس پل� ۵٫۳تا 
طور کامل با تمام تجهیزات  متر)، به سانت� ۵ضخامت حداقل 

 و وسایل الزم.

۲۳۱۸۰۱ 

  

 مترمربع ۳۴۹,۵۰۰

از جنس  مانا تهیه مصالح و اجرای دیوار غیرباربر پانل�
 ۶شو، به ضخامت دیوار حداقل  استایرن خودخاموش پل�

و  متر، سانت� ۶متر، با مقاطع ناودان� به عرض جان  سانت�
طور کامل با تمام تجهیزات و   متر، به ۶ارتفاع دیوار تا 

 وسایل الزم.

۲۳۱۸۰۲ 

  

 مترمربع ۵۷۱,۰۰۰

 ۲۰سقف�، به ارتفاع  مانا پانل�تهیه مصالح و اجرای قالب 
شو به صورت  استایرن خودخاموش متر، از جنس پل� سانت�

متر، به طور  سانت� ۱۲بلوک با مقاطع ناودان� به عرض جان 
 کامل با تمام تجهیزات و وسایل الزم.

۲۳۱۸۰۳ 

 مترمربع ۱۳,۲۰۰  

متر افزایش  سانت� ۵ازای هر  به ۲۳۱۸۰۱  بها به ردیف اضافه
 متر. سانت� ۲۵ضخامت دیوار باربر تا 

۲۳۱۸۰۴ 

 مترمربع ۴۷,۸۰۰  

که ارتفاع دیوار بیش  درصورت� ۲۳۱۸۰۱بها به ردیف  اضافه
 باشد.متر  ۵٫۵  متر تا  ۵٫۳از 

۲۳۱۸۰۵ 

 مترمربع ۴۳,۵۰۰  

در صورت  ۲۳۱۸۰۲و  ۲۳۱۸۰۱های  به ردیف  بها اضافه
   اجرای دیوارها در جدار خارج� ساختمان.

۲۳۱۸۰۶ 

 مترمربع ۲۲,۸۰۰  

متر افزایش  ازای هر سانت� به  ۲۳۱۸۰۳به ردیف   بها اضافه
 متر. سانت� ۳۲ضخامت قالب تا 

۲۳۱۸۰۷ 

 مترمربع ۲۳,۲۰۰  

متر افزایش  ازای هر سانت� به  ۲۳۱۸۰۲به ردیف   بها اضافه
 ضخامت پل� استایرن.

۲۳۱۸۰۸ 

 مترمربع ۹,۲۵۰  

متر  ازای افزایش هر سانت� به  ۲۳۱۸۰۲به ردیف   بها اضافه
 عرض جان ناودان�.

۲۳۱۸۰۹ 

 کیلوگرم ۱۵۰,۰۰۰  

مطابق  GRPهای پلیمری کامپوزیت گرماسخت  تهیه پانل
 مشخصات فن�.

۲۳۱۹۰۱ 

  

 مترمربع ۲۰۰,۰۰۰

به  GRPهای پلیمری کامپوزیت   نصب و سوار کردن پانل
ساخته مدوالر روی  منظور احداث مخازن م_عبی پیش

فوالد ضدزنگ، اجرای مهاربندها و متعلقات به   نشیمن
 بند به طور کامل. صورت آب

۲۳۱۹۰۲ 



   شیشه  نصب و  . برش وچهارم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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   شیشه  نصب و  . برش وچهارم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷رشته ابنیه سال  فهرست بهای واحد پایه

  

 

 
 

۱۳۷   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۲۴۰۱۰۲ متری ساده با چسب سیلی_ون. میل� ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۲۵۲,۵۰۰  

 ۲۴۰۱۰۳ سیلی_ون.متری ساده با چسب  میل� ۵تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۲۹۱,۵۰۰  

 ۲۴۰۱۰۴ متری ساده با چسب سیلی_ون. میل� ۶تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۳۲۳,۵۰۰  

 ۲۴۰۱۰۵ متری ساده با چسب سیلی_ون. میل� ۸تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۳۸۱,۵۰۰  

 ۲۴۰۱۰۶ متری ساده با چسب سیلی_ون. میل� ۱۰تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۴۹۰,۰۰۰  

 مترمربع ۴۰,۰۰۰  

که   در صورت� ۲۴۰۱۰۴تا  ۲۴۰۱۰۲های  بها به ردیف اضافه
  دار باشد. شیشه از نوع پوشش

۲۴۰۱۰۷ 

 ۲۴۰۲۰۱ متری مشجر با چسب سیلی_ون. میل� ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۲۵۴,۰۰۰  

 ۲۴۰۲۰۲ متری مشجر با چسب سیلی_ون. میل� ۶تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۳۵۰,۰۰۰  

 مترمربع ۶۰۹,۰۰۰  

متری مشجر با چسب  میل� ۱۰تهیه و نصب شیشه 
 سیلی_ون.

۲۴۰۲۰۳ 

 مترمربع ۳۶۹,۵۰۰  

 ۴تهیه و نصب شیشه نش_ن (س_وریت) به ضخامت 
 متر با نوار پالستی_�. میل�

۲۴۰۳۰۱ 

 مترمربع ۴۲۸,۵۰۰  

 ۵تهیه و نصب شیشه نش_ن (س_وریت) به ضخامت 
 متر با نوار پالستی_�. میل�

۲۴۰۳۰۲ 

 مترمربع ۴۶۶,۵۰۰  

 ۶تهیه و نصب شیشه نش_ن (س_وریت) به ضخامت 
 متر با نوار پالستی_�. میل�

۲۴۰۳۰۳ 

 مترمربع ۵۴۰,۵۰۰  

 ۸تهیه و نصب شیشه نش_ن (س_وریت) به ضخامت 
 متر با نوار پالستی_�. میل�

۲۴۰۳۰۴ 

 مترمربع ۶۱۶,۰۰۰  

 ۱۰تهیه و نصب شیشه نش_ن (س_وریت) به ضخامت 
 با نوار پالستی_�.متر  میل�

۲۴۰۳۰۵ 

  

 مترمربع ۶۵۷,۰۰۰

تهیه و نصب شیشه نش_ن (س_وریت) اعم از ثابت با 
متر که در داخل قاب نصب  میل� ۱۰بازشو به ضخامت 

 آالت و اتصاالت. نمیشود بدون لوال، یراق

۲۴۰۳۰۶ 

 ۲۴۰۴۰۱ متری رفل_تیو (بازتابنده) رنگ�. میل� ۴تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۳۱۲,۵۰۰  

 ۲۴۰۴۰۲ متری رفل_تیو (بازتابنده) رنگ�. میل� ۶تهیه و نصب شیشه  مترمربع ۴۱۶,۵۰۰  

  

 مترمربع 

متر با  سانت� ۱۵×۱۵ای به ابعاد  تهیه و نصب آجر شیشه
مالت دوغاب مربوط در کف (شب_ه فلزی جداگانه 

 پرداخت میشود).

۲۴۰۵۰۱ 

  

 مترمربع ۹۸۵,۵۰۰

متر با  سانت� ۲۰×۲۰به ابعاد ای  تهیه و نصب آجر شیشه
مالت دوغاب مربوط در کف (شب_ه فلزی جداگانه 

 پرداخت میشود).

۲۴۰۵۰۲ 



   شیشه  نصب و  . برش وچهارم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷رشته ابنیه سال  فهرست بهای واحد پایه
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ۳,۳۲۲,۰۰۰  

ای تو خال� مخصوص نما به  تهیه و نصب بلوکهای شیشه
 متر. سانت� ۸ابعاد مختلف و ضخامت 

۲۴۰۵۰۳ 

 مترمربع ۱۱۶,۰۰۰  

به طریق ماسه سند بالست کردن شیشه (مات کردن شیشه 
 پاش�).

۲۴۰۶۰۱ 

 مترمربع ۷۱,۲۰۰  

و  ۲۴۰۲۰۱،  ۲۴۰۱۰۶تا  ۲۴۰۱۰۲بها به ردیفهای  اضافه
 ها رنگ� باشد. در صورت� که شیشه ۲۴۰۲۰۲

۲۴۰۷۰۲ 

 مترمربع ۷۰,۳۰۰  

های  ، اگر شیشه ۲۴۰۳۰۵تا  ۲۴۰۳۰۱بها به ردیفهای  اضافه
 س_وریت رنگ� باشند.

۲۴۰۷۰۳ 

 مترمربع ۷۰,۳۰۰  

، در صورت� که شیشه رنگ�  ۲۴۰۳۰۶بها به ردیفهای  اضافه
 باشد.

۲۴۰۷۰۴ 

  

 کیلوگرم ۴,۵۵۰

، در صورت� که  ۲۴۰۳۰۵تا  ۲۴۰۳۰۱بها به ردیفهای  اضافه
در نصب شیشه بجای نوار، از چسب سیلی_ون استفاده 

 شود.

۲۴۰۷۰۵ 

  

 مترطول ۱۲۷,۰۰۰

شیشه  های تهیه و نصب شیشه اگر بها نسبت به ردیف اضافه
به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط 

 شیشه دوجداره شده.

۲۴۰۷۰۶ 

  

 مترمربع - ۷,۳۱۰

تا  ۲۴۰۲۰۱و  ۲۴۰۱۰۶تا  ۲۴۰۱۰۲کسر بها به ردیفهای 
، در صورت� که بجای چسب سیلی_ون از نوار ۲۴۰۲۰۳

 پالستی_� استفاده شود.

۲۴۰۷۰۷ 

  

 مترمربع -۲۶,۴۰۰

تا  ۲۴۰۲۰۱و  ۲۴۰۱۰۶تا  ۲۴۰۱۰۱کسر بها به ردیفهای 
، در صورت� که بجای چسب سیلی_ون از بطانه ۲۴۰۲۰۳

 استفاده شود.

۲۴۰۷۰۸ 

 ۲۴۰۸۰۱ ) دو شیشه مسطح.Laminationالیه کاری ( مترمربع ۲۱۱,۵۰۰  

  

 مترمربع ۲۰۰,۰۰۰

در صورت استفاده از الیه  ۲۴۰۸۰۱اضافه بها به ردیف 
دو شیشه به منظور تولید وینیل بوتیرال بین  پلیمری پل�

 دار ایمن. شیشه الیه

۲۴۰۸۰۲ 

  

 مترمربع 

در صورت استفاده از الیه  ۲۴۰۸۰۱اضافه بها به ردیف 
داخل� با مقاومت در برابر آتش به منظور تولید شیشه 

 دار مقاوم در برابر آتش. الیه

۲۴۰۸۰۳ 



   آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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   آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۴۱   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۹۳۰  

های فلزی و یا  سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) اس_لت
 میلxرد.

۲۵۰۱۰۱ 

 مترمربع ۲۴,۸۰۰  

سمباده یا برس زدن (زنگ زدایی) کارهای فلزی به استثنای 
 های فلزی و میلxرد. اس_لت

۲۵۰۱۰۲ 

 کیلوگرم ۳,۶۵۰  

ماسه های فلزی و یا میلxرد به روش  زنگ زدایی اس_لت
 پاش� (سندبالست).

۲۵۰۲۰۱ 

 مترمربع ۸۰,۸۰۰  

های فلزی و  زنگ زدایی کارهای فلزی به استثنای اس_لت
 میلxرد، به روش ماسه پاش� (سندبالست).

۲۵۰۲۰۲ 

 کیلوگرم ۴,۴۳۰  

های فلزی، به روش ساچمه پاش�  زنگ زدایی اس_لت
 (شات بالست).

۲۵۰۲۰۳ 

 مترمربع ۹۸,۸۰۰  

های فلزی، به  فلزی به استثنای اس_لت زنگ زدایی کارهای
 روش ساچمه پاش� (شات بالست).

۲۵۰۲۰۴ 

 کیلوگرم ۱,۳۷۰  

تهیه مصالح و اجرای یY دست رنگ ضد زنگ روی 
 اس_لت فلزی.

۲۵۰۳۰۱ 

 مترمربع ۴۲,۰۰۰  

تهیه مصالح و اجرای یY دست رنگ ضد زنگ روی 
 های فلزی. کارهای فلزی به استثنای اس_لت

۲۵۰۳۰۲ 

  

 مترمربع ۱۸۶,۰۰۰

تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکس� برای مخازن و سایر 
 Yکارهای فلزی، شامل دو قشر ضد زنگ برای اپوکس�، ی

 قشر آستر و یY قشر رویه.

۲۵۰۳۰۳ 

 ۲۵۰۳۰۴ تهیه مصالح و اجرای رنگ روغن� کامل روی کارهای فلزی. مترمربع ۱۵۱,۵۰۰  

 ۲۵۰۳۰۵ اجرای رنگ اکلیل� کامل روی کارهای فلزی.تهیه مصالح و  مترمربع ۱۵۵,۵۰۰  

  

 مترمربع ۲۱۷,۰۰۰

 Air)تهیه مصالح و اجرای رنگ اپوکس� به طریق بدون هوا 

Less) روی کارهای فلزی در سه قشر، هر قشر به ،
 Yمی_رون. ۲۵ضخامت خش 

۲۵۰۳۰۶ 

 مترمربع ۷,۷۳۰  

اضافه به ازای هر سه می_رون  ۲۵۰۳۰۶بها به ردیف  اضافه
 ضخامت، به ازای هر قشر.

۲۵۰۳۰۷ 

  

 مترمربع ۲۱۸,۵۰۰

تهیه مصالح و اجرای رنگ زینک ریچ به طریق بدون هوا 
(Air Less) روی کارهای فلزی در سه قشر، هر قشر به ،

 Yمی_رون. ۲۵ضخامت خش 

۲۵۰۳۰۸ 

 مترمربع ۷,۷۸۰  

به ازای هر سه می_رون اضافه  ۲۵۰۳۰۸بها به ردیف  اضافه
 به ازای هر قشر. ضخامت،

۲۵۰۳۰۹ 



   آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۴۲   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۲۲۳,۵۰۰

تهیه مصالح و اجرای رنگ ال_یدی به طریق بدون هــوا 
(Air Less) روی کارهای فلزی در سه قشر، هر قشر به ،

 Yمی_رون. ۲۵ضخامت خش 

۲۵۰۳۱۰ 

 مترمربع ۷,۳۳۰  

به ازای هر سه می_رون اضافه  ۲۵۰۳۱۰بها به ردیف  اضافه
 قشر.ضخامت، به ازای هر 

۲۵۰۳۱۱ 

 مترمربع ۱۵۶,۰۰۰  

تهیه مصالح و اجرای رنگ روغن� کامل روی در و سایر 
 کارهای چوبی.

۲۵۰۴۰۱ 

 مترمربع ۷۸۳,۵۰۰  

تهیه مصالح و رنگ آمیزی کارهای چوبی با رنگ پل� استر 
 کامل.

۲۵۰۴۰۲ 

 ۲۵۰۴۰۳ تهیه مصالح و اجرای رنگ الک ال_ل روی کارهای چوبی. مترمربع ۱۹۱,۰۰۰  

 مترمربع ۱۷۸,۵۰۰  

تهیه مصالح و اجرای سیلر و کلیرکاری کامل روی کارهای 
 چوبی.

۲۵۰۴۰۴ 

 مترمربع ۱۱۸,۰۰۰  

تهیه مصالح و اجرای رنگ روغن� کامل روی اندود گچ� 
 ها. دیوارها و سقف

۲۵۰۵۰۱ 

 مترمربع ۹۴,۴۰۰  

تهیه مصالح و اجرای رنگ پالستیY کامل روی اندود گچ� 
 ها. سقفدیوارها و 

۲۵۰۵۰۲ 

 مترمربع ۳۳,۶۰۰  

تهیه مصالح و اجرای رنگ نیمه پالستیY کامل روی اندود 
 ها. گچ� دیوارها و سقف

۲۵۰۵۰۳ 

 مترمربع ۱۱۷,۰۰۰  

تهیه مصالح و اجرای رنگ پالستیY ماهوت� کامل روی 
 ها. اندود گچ� دیوارها و سقف

۲۵۰۵۰۴ 

 مترمربع ۱۴۶,۵۰۰  

روغن� ماهوت� کامل روی اندود تهیه مصالح و اجرای رنگ 
 ها. گچ� دیوارها و سقف

۲۵۰۵۰۵ 

 مترمربع ۵۴,۹۰۰  

تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی با رنگ اکلیل نسوز، 
 شامل آستر و رویه.

۲۵۰۵۰۶ 

 مترطول ۱۰,۶۰۰  

تهیه مصالح و اجرای خط کش� منقطع و متناوب به عرض 
 متر، با رنگهای ترافی_�. سانت� ۱۲

۲۵۰۶۰۱ 

 مترطول ۱۰,۲۰۰  

تهیه مصالح و اجرای خط کش� متصل و مداوم به عرض 
 متر، با رنگهای ترافی_�. سانت� ۱۲

۲۵۰۶۰۲ 

 مترمربع ۴۵۶,۰۰۰  

تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی سطوح آسفالت و بتن با 
 رنگ دوجزئ� مانند خط عابر پیاده.

۲۵۰۶۰۳ 

  

 مترمربع ۴۳,۴۰۰

روی سطوح صفحات تهیه مصالح و اجرای رنگ آمیزی 
سیمان و پنبه نسوز (آزبست)، با رنگ روغن� شامل آستر و 

 رویه.

۲۵۰۷۰۱ 



   آمیزی  . رنگ پنجم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۴۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۶۸,۳۰۰

تهیه مصالح و اجرای رنـ� آمیزی در نماهای سیمان� و 
بسپار (کوپلیمر)، شامل دو قشر  بتن� با رنگ امولسیون� هم

 آستر و یY قشر رویه.

۲۵۰۷۰۲ 

  

 مترمربع ۷۱,۳۰۰

و اجرای رنـ� آمیزی در نماهای سیمان� و  تهیه مصالح
بتن� با رنگ رزین� اکریلیY و حالل آب شامل یY قشر 

 پرایمر یY قشر آستر و یY قشر رویه.

۲۵۰۷۰۳ 



   و اساس  . زیر اساس وششم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷رشته ابنیه سال فهرست بهای واحد پایه 

  

 

 
 

۱۴۴   
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   و اساس  . زیر اساس وششم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۴۵   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترم_عب ۲۰۱,۰۰۰  

تهیه مصالح زیراساس ازمصالح رودخانه ای با دانه بندی 
 متر. میل� ۵۰صفر تا 

۲۶۰۱۰۱ 

 مترم_عب ۲۰۲,۵۰۰  

تهیه مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای با دانه بندی 
 متر. میل� ۳۸صفر تا 

۲۶۰۱۰۲ 

 مترم_عب ۲۰۲,۵۰۰  

تهیه مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای با دانه بندی 
 متر. میل� ۲۵صفر تا 

۲۶۰۱۰۳ 

  

 مترم_عب ۲۴۵,۰۰۰

تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای با دانه بندی 
درصد مصالح  ۵۰متر، وقت� که حداقل  میل� ۵۰صفر تا

 در یY وجه ش_سته باشد. ۴مانده روی الY نمره 

۲۶۰۳۰۱ 

  

 مترم_عب ۲۴۵,۰۰۰

تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای با دانه بندی 
درصد مصالح  ۵۰متر، وقت� که حداقل  میل� ۳۸صفر تا 

 در یY وجه ش_سته باشد. ۴مانده روی الY نمره 

۲۶۰۳۰۲ 

  

 مترم_عب ۲۵۷,۵۰۰

تهیه مصالح اساس از مصالح رودخانه ای با دانه بندی 
درصد مصالح  ۵۰متر، وقت� که حداقل  میل� ۲۵صفر تا 

 در یY وجه ش_سته باشد. ۴مانده روی الY نمره 

۲۶۰۳۰۳ 

  

 مترم_عب ۸,۱۳۰

، در صورت� که ۲۶۰۳۰۳تا  ۲۶۰۳۰۱بها به ردیفهای  اضافه
 ۵۰بیشتر از  ۴مصالح روی الY نمره درصد ش_ستگ� 

درصد اضافه درصد ش_ستگ�  ۵درصد باشد (به ازای هر 
 یY بار).

۲۶۰۴۰۱ 

  

 مترم_عب ۳۵,۸۰۰

پخش، آب پاش�، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر اساس به 
درصد تراکم به  ۱۰۰متر، با حداقل  سانت� ۱۵ضخامت تا 

 روش آشو اصالح�.

۲۶۰۶۰۱ 

  

 مترم_عب ۲۶,۷۰۰

پخش، آب پاش�، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر اساس به 
درصد تراکم به  ۹۵متر، با حداقل  سانت� ۱۵ضخامت تا 

 روش آشو اصالح�.

۲۶۰۶۰۲ 

  

 مترم_عب ۳۱,۶۰۰

پخش، آب پاش�، تسطیح و کوبیدن قشرهای زیر اساس به 
درصد  ۱۰۰متر، با حداقل  سانت� ۱۵ضخامت بیشتر از 
 اصالح�.تراکم به روش آشو 

۲۶۰۶۰۳ 

  

 مترم_عب ۴۷,۵۰۰

پخش، آب پاش�، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به 
درصد تراکم به  ۱۰۰متر، با حداقل  سانت� ۱۰ضخامت تا 

 روش آشو اصالح�.

۲۶۰۶۰۴ 

  

 مترم_عب ۴۳,۴۰۰

پخش، آب پاش�، تسطیح و کوبیدن قشرهای اساس به 
 ۱۰۰متر، با حداقل  سانت� ۱۵تا  ۱۰ضخامت بیشتر از 

 درصد تراکم به روش آشو اصالح�.

۲۶۰۶۰۵ 



   و اساس  . زیر اساس وششم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۴۶   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترم_عب ۱۶۷,۰۰۰  

تهیه مصالح رودخانه ای (توونان) برای تح_یم بستر راه و 
 محوطه، یا اجرای قشر تقویت� در زیر سازی راه و محوطه.

۲۶۰۷۰۱ 



   . آسفالت هفتم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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   . آسفالت هفتم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۴۸   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلوگرم ۲۱,۹۰۰  

تهیه مصالح و اجرای اندود نفوذی (پریم_ت) با قیر 
 محلول.

۲۷۰۱۰۱ 

 کیلوگرم ۲۲,۳۰۰  

تهیه مصالح و اجرای اندود سطح� (تک کت) با قیر 
 محلول.

۲۷۰۲۰۱ 

  

 مترمربع ۳۸,۲۰۰

تهیه و اجرای بتن آسفالت� با سنگ ش_سته از مصالح 
بندی  ای برای قشر اساس قیری، هر گاه دانه رودخانه

متر  متر باشد، به ازای هر سانت� میل� ۳۷٫۵مصالح صفر تا 
 آسفالت. ضخامت

۲۷۰۳۰۱ 

  

 مترمربع ۳۸,۶۰۰

تهیه و اجرای بتن آسفالت� با سنگ ش_سته از مصالح 
رودخانه ای برای قشر اساس قیری، هر گاه دانه بندی 

متر  متر باشد، به ازای هر سانت� میل� ۲۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

۲۷۰۳۰۲ 

  

 مترمربع ۴۰,۰۰۰

ش_سته از مصالح تهیه و اجرای بتن آسفالت� با سنگ 
رودخانه ای برای قشر آستر (بیندر)، هر گاه دانه بندی 

متر  ازای هر سانت�  متر باشد، به میل� ۲۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

۲۷۰۳۰۳ 

  

 مترمربع ۳۹,۹۰۰

تهیه و اجرای بتن آسفالت� با سنگ ش_سته از مصالح 
ای برای قشر آستر (بیندر)، هر گاه دانه بندی  رودخانه

متر  ازای هر سانت�  متر باشد، به میل� ۱۹مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

۲۷۰۳۰۴ 

  

 مترمربع ۴۰,۹۰۰

تهیه و اجرای بتن آسفالت� با سنگ ش_سته ازمصالح 
رودخانه ای برای قشر رویه (توپ_ا)، هر گاه دانه بندی 

متر  متر باشد، به ازای هر سانت� میل� ۱۹مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

۲۷۰۳۰۵ 

  

 مترمربع ۴۰,۸۰۰

تهیه و اجرای بتن آسفالت� با سنگ ش_سته از مصالح 
رودخانه ای برای قشر رویه (توپ_ا)، هر گاه دانه بندی 

متر  ازای هر سانت�  متر باشد، به میل� ۱۲٫۵مصالح صفر تا 
 ضخامت آسفالت.

۲۷۰۳۰۶ 

  

 مترمربع ۱,۳۲۰

، بابت ۲۷۰۳۰۶تا  ۲۷۰۳۰۱بها نسبت به ردیفهای  اضافه
کیلوگرم قیر مصرف� در هر متر مربع آسفالت،  ۰٫۱اضافه هر 

 متر ضخامت. به ازای هر سانت�

۲۷۰۴۰۲ 

  

 مترمربع - ۱,۳۲۰

 ۰٫۱، بابت کسر هر ۲۷۰۳۰۶تا  ۲۷۰۳۰۱کسربها به ردیفهای 
کیلوگرم قیر مصرف� در هر مترمربع آسفالت به ازای هر 

 متر ضخامت. سانت�

۲۷۰۴۰۳ 



   . آسفالت هفتم و  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۴۹   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترمربع ۱۶,۷۰۰

، در صورت� که ۲۷۰۳۰۶تا ۲۷۰۳۰۳بها به ردیفهای  اضافه
متر اجرا  ۲روها و معابر با عرض کمتر از  آسفالت در پیاده

 شود.

۲۷۰۴۰۴ 

 مترمربع ۱۲۳,۰۰۰  

تهیه و اجرای آسفالت بام، به انضمام پخش و کوبیدن آن به 
 متر. سانت� ۲ضخامت 

۲۷۰۵۰۱ 

 مترمربع ۳۸,۹۰۰  

متر افزایش  برای هر یY سانت� ۲۷۰۵۰۱ردیف بها به  اضافه
 ضخامت.

۲۷۰۵۰۲ 

 دسیمتر م_عب ۱۳,۰۰۰  

تهیه مصالح و پرکردن درزهای کف سازی های بتن� با ماسه 
 آسفالت.

۲۷۰۵۰۳ 



   ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۵۰   
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   ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۵۳   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 کیلومتر  - تن  ۱,۲۵۰  

 ۳۰حمل آهن آالت و سیمان پاکت�، نسبت به مازاد بر
 کیلومتر. ۷۵کیلومتر تا فاصله 

۲۸۰۱۰۱ 

 کیلومتر  - تن  ۸۴۵  

 ۷۵حمل آهن آالت و سیمان پاکت�، نسبت به مازاد بر 
 کیلومتر. ۱۵۰کیلومتر تا فاصله 

۲۸۰۱۰۲ 

 کیلومتر  - تن  ۵۳۰  

 ۱۵۰حمل آهن آالت و سیمان پاکت�، نسبت به مازاد بر
 کیلومتر. ۳۰۰کیلومتر تا فاصله 

۲۸۰۱۰۳ 

 کیلومتر  - تن  ۴۴۰  

 ۳۰۰حمل آهن آالت و سیمان پاکت�، نسبت به مازاد بر 
 کیلومتر. ۴۵۰کیلومتر تا فاصله

۲۸۰۱۰۴ 

 کیلومتر  - تن  ۳۷۵  

 ۴۵۰آالت و سیمان پاکت�، نسبت به مازاد بر حمل آهن
 کیلومتر. ۷۵۰کیلومتر تا فاصله 

۲۸۰۱۰۵ 

 کیلومتر  - تن  ۳۱۵  

 ۷۵۰حمل آهن آالت و سیمان پاکت�، نسبت به مازاد بر
 کیلومتر.

۲۸۰۱۰۶ 

 کیلومتر  - تن  ۱,۲۹۰  

کیلومتر تا  ۳۰حمل آجر و مصالح سنگ� نسبت به مازاد بر 
 کیلومتر. ۷۵فاصله 

۲۸۰۲۰۱ 

 کیلومتر  - تن  ۸۷۵  

کیلومتر تا  ۷۵حمل آجر و مصالح سنگ� نسبت به مازاد بر 
 کیلومتر. ۱۵۰فاصله 

۲۸۰۲۰۲ 

 کیلومتر  - تن  ۵۵۰  

کیلومتر  ۱۵۰حمل آجر و مصالح سنگ� نسبت به مازاد بر 
 کیلومتر. ۳۰۰تا فاصله 

۲۸۰۲۰۳ 

 کیلومتر  - تن  ۴۵۵  

کیلومتر  ۳۰۰مازاد بر حمل آجر و مصالح سنگ� نسبت به 
 کیلومتر. ۴۵۰تا فاصله 

۲۸۰۲۰۴ 

 کیلومتر  - تن  ۳۹۰  

کیلومتر  ۴۵۰حمل آجر و مصالح سنگ� نسبت به مازاد بر 
 کیلومتر. ۷۵۰تا فاصله 

۲۸۰۲۰۵ 

 ۲۸۰۲۰۶ کیلومتر. ۷۵۰حمل آجر و مصالح سنگ� نسبت به مازاد بر کیلومتر  - تن  ۳۲۵  

 کیلومتر  - تن  ۲,۰۷۰  

 ۷۵کیلومتر تا فاصله  ۳۰آسفالت نسبت به مازادحمل 
 کیلومتر.

۲۸۰۳۰۱ 

  ۵,۰۱۴ 

  -مترم_عب 
 کیلومتر

 کیلومتر. ۵۰کیلومتر تا فاصله  ۲حمل آب نسبت به مازاد 
۲۸۰۴۰۱ 

  ۹,۴۵۰ 

مایل  - تن 
 دریایی

حمل دریایی مصالح سنگ�، قیر، آهن آالت و سیمان پاکت� 
 مایل دریایی. ۱۰تا فاصله 

۲۸۰۵۰۱ 

  ۲,۶۲۵ 

مایل  - تن 
 دریایی

حمل دریایی مصالح سنگ�، قیر، آهن آالت و سیمان پاکت� 
 مایل دریایی. ۳۰مایل تا فاصله  ۱۰مازاد بر 

۲۸۰۵۰۲ 



   ونقل  . حمل و هشتم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 

  

 

 
 

۱۵۴   

 
 

       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  ۲,۱۰۰ 

مایل  - تن 
 دریایی

حمل دریایی مصالح سنگ�، قیر، آهن آالت و سیمان پاکت� 
 مایل دریایی. ۶۰مایل تا فاصله  ۳۰مازاد بر 

۲۸۰۵۰۳ 

  ۱,۷۸۵ 

مایل  - تن 
 دریایی

حمل دریایی مصالح سنگ�، قیر، آهن آالت و سیمان پاکت� 
 مایل دریایی. ۹۰مایل تا فاصله  ۶۰مازاد بر 

۲۸۰۵۰۴ 

  ۱,۷۸۵ 

مایل  - تن 
 دریایی

حمل دریایی مصالح سنگ�، قیر، آهن آالت و سیمان پاکت� 
 مایل دریایی. ۱۵۰مایل تا فاصله  ۹۰مازاد بر 

۲۸۰۵۰۵ 



   دستمزدی  . کارهای و نهم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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   دستمزدی  . کارهای و نهم  بیست  فصل
 ۱۳۹۷رشته ابنیه سال  فهرست بهای واحد پایه
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  

 مترم_عب ۱۰,۵۰۰

برای شستشو و ضدعفون� کردن یا آزمون تهیه آب 
های آب و  خانه بندی واحدهای فرآیندی تصفیه آب

 فاضالب.

۲۹۰۱۰۱ 

  

 کیلوگرم ۱۴۳,۰۰۰

تهیه پودر کلر برای شستشو و ضدعفون� کردن تصفیه 
های آب و فاضالب و مخازن ذخیره آب مطابق  خانه

 مشخصات فن�.

۲۹۰۲۰۱ 

 مترمربع ۳,۲۲۰  

ضدعفون� کردن سطوح بتن� در تماس عملیات شستشو و 
 با آب اعم از کف، دیوار، ستون و سقف.

۲۹۰۳۰۱ 

  

 مترم_عب ۱,۱۸۴

های آب و  خانه پمپاژ آب بین واحدهای فرآیندی تصفیه
فاضالب برای شستشو و ضدعفون� کردن یا آزمون 

 بندی. آب

۲۹۰۴۰۱ 



  کار پای  . مصالح۱  پیوست
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴۱۰۲۰۲ ماسه شسته. مترم_عب ۳۳۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۲۰۳ شن شسته. مترم_عب ۲۳۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۲۰۴ سنگ قلوه. مترم_عب ۱۹۸,۰۰۰  

 ۴۱۰۲۰۵ مصالح زیر اساس از مصالح رودخانه ای. مترم_عب ۱۸۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۲۰۶ مصالح اساس ش_سته از مصالح رودخانه ای. مترم_عب ۲۱۹,۵۰۰  

 ۴۱۰۳۰۱ سنگ الشه. مترم_عب ۳۰۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۰۲ سنگ الشه قواره شده موزایی_�. مترم_عب ۳۲۶,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۰۳ سنگ الشه قواره شده موزایی_� درز شده. مترم_عب ۳۲۶,۰۰۰  

 ۴۱۰۳۰۵ سنگ بادبر. مترمربع ۳۶۹,۵۰۰  

 ۴۱۰۳۰۶ انواع سنگ دوتیشه ریشه دار. مترمربع ۱۶۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۱ متر. سانت� ۲ضخامت  انواع سنگ پالک تراورتن سفید به  مترمربع ۱,۱۰۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۲ متر. سانت� ۲ضخامت  انواع سنگ پالک تراورتن رنگ� به  مترمربع ۶۶۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۳ متر. سانت� ۲ضخامت  انواع سنگ پالک الشتر به مترمربع ۲۸۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۴ متر. سانت� ۲ضخامت  انواع سنگ پالک سیاه به مترمربع ۵۰۶,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۵ متر. سانت� ۲ضخامت  انواع سنگ پالک مرمریت به مترمربع ۳۹۴,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۶ متر. سانت� ۲ضخامت  انواع سنگ پالک چین� به مترمربع ۵۰۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۴۰۷ متر. سانت� ۲ضخامت  تراورتن بهانواع سنگ الشه  تن ۹۶۰,۵۰۰  

 ۴۱۰۴۰۸ متر. سانت� ۲ضخامت  انواع سنگ قرنیز به مترطول ۴۵,۱۰۰  

 ۴۱۰۵۰۱ سیمان پرتلند پاکت�. تن ۱,۳۳۳,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۲ سیمان پرتلند فله. تن ۱,۱۶۸,۰۰۰  

 ۴۱۰۵۰۸ سیمان سفید پاکت�. تن ۲,۵۷۶,۰۰۰  

 ۴۱۰۶۰۱ گچ پاکت�. تن ۶۴۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۶۰۲ گچ فله. تن ۵۲۸,۰۰۰  

 ۴۱۰۶۰۳ کلوخه آهY زنده. تن ۸۵۹,۰۰۰  

 ۴۱۰۷۰۱ آجر فشاری. قالب ۱,۴۹۰  

 ۴۱۰۷۰۲ انواع آجر ماشین� سوراخدار. قالب ۱,۲۹۰  

 ۴۱۰۷۰۳ انواع آجر قزاق�. قالب ۴,۲۷۰  

 ۴۱۰۸۰۱ انواع بلوک سفال (آجر تیغه). قالب ۲,۶۹۰  

 ۴۱۰۸۰۲ بلوک سفال (سقف�).انواع  قالب ۱۳,۲۰۰  



  کار پای  . مصالح۱  پیوست
 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴۱۰۸۰۳ انواع بلوک سیمان� دیواری. قالب ۱۲,۴۰۰  

 ۴۱۰۸۰۴ انواع بلوک سیمان� سقف�. قالب ۹,۷۲۰  

 ۴۱۰۹۰۱ انواع تیرآهن. کیلوگرم ۲۶,۵۰۰  

 ۴۱۰۹۰۲ انواع تیرآهن بال پهن. کیلوگرم ۳۷,۱۰۰  

 ۴۱۰۹۰۳ انواع ناودان�. کیلوگرم ۲۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۹۰۴ انواع نبش�. کیلوگرم ۲۱,۰۰۰  

 ۴۱۰۹۰۵ انواع سپری. کیلوگرم ۲۷,۰۰۰  

 ۴۱۰۹۰۶ انواع قوط�. کیلوگرم ۲۷,۷۰۰  

 ۴۱۰۹۰۷ انواع تسمه. کیلوگرم ۲۵,۲۰۰  

 ۴۱۰۹۰۸ انواع ورق سیاه. کیلوگرم ۲۵,۳۰۰  

 ۴۱۱۰۰۱ انواع میلxرد ساده. کیلوگرم ۲۴,۷۰۰  

 ۴۱۱۰۰۲ میلxردآجدار.انواع  کیلوگرم ۲۰,۷۰۰  

 ۴۱۱۰۰۳ انواع شب_ه جوش� فوالدی. کیلوگرم ۳۳,۹۰۰  

 ۴۱۱۰۰۴ انواع کابل فوالدی (برای پیش تنیدگ�). کیلوگرم   

 ۴۱۱۱۰۱ و پروفیل چهارچوب. Zانواع پروفیلهای توخال�، پروفیل  کیلوگرم ۲۷,۹۰۰  

 ۴۱۱۲۰۲ انواع ورقهای گالوانیزه. کیلوگرم ۳۷,۵۰۰  

 ۴۱۱۳۰۳ انواع توری سیم�. کیلوگرم ۲۱,۸۰۰  

 ۴۱۱۳۰۴ انواع رابیتس. مترمربع ۳۶,۵۰۰  

 ۴۱۱۴۰۵ انواع پروفیل آلومینیوم�. کیلوگرم ۱۰۸,۵۰۰  

 ۴۱۱۴۰۶ انواع ورق آلومینیوم�. کیلوگرم ۱۲۱,۰۰۰  

 ۴۱۱۴۰۷ انواع در و پنجره آلومینیوم�. کیلوگرم ۱۳۰,۰۰۰  

 ۴۱۱۶۰۱ موزاییY سیمان� ساده.انواع  مترمربع ۸۹,۳۰۰  

 ۴۱۱۶۰۲ انواع موزاییY ایران�. مترمربع ۱۰۹,۰۰۰  

 ۴۱۱۶۰۳ انواع موزاییY فرنگ�. مترمربع   

 ۴۱۱۷۰۱ های پیش ساخته رطوبت�. انواع عایق مترمربع ۷۷,۱۰۰  

 ۴۱۱۸۰۱ انواع کاش� دیواری. مترمربع ۱۲۱,۵۰۰  

 ۴۱۱۸۰۲ (سرامیY).انواع کاش� کف�  مترمربع ۱۲۳,۵۰۰  

 ۴۱۱۹۰۱ تراورس خارج�. مترم_عب ۱۴,۱۱۸,۰۰۰  

 ۴۱۱۹۰۲ تخته نراد خارج�. مترم_عب ۱۳,۱۱۸,۰۰۰  
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 ۱۳۹۷فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴۱۲۰۰۱ تراورس ایران�. مترم_عب ۹,۶۱۸,۰۰۰  

 ۴۱۲۰۰۲ تخته و الوار ایران�. مترم_عب ۷,۶۱۸,۰۰۰  

 ۴۱۲۱۰۱ انواع فیبر. مترم_عب ۱۲,۶۸۷,۰۰۰  

 ۴۱۲۲۰۱ انواع نئوپان. مترم_عب ۶,۰۹۴,۰۰۰  

 ۴۱۲۳۰۱ انواع تخته سه الیی ایران�. مترم_عب ۴۲,۱۱۸,۰۰۰  

 ۴۱۲۴۰۱ انواع قیر. کیلوگرم ۱۵,۴۰۰  

 ۴۱۲۵۰۱ انواع درچوبی پیش ساخته. مترمربع ۳۳۷,۵۰۰  

 ۴۱۲۵۰۲ انواع چهارچوب چوبی. مترطول ۱۷۱,۵۰۰  

 ۴۱۲۶۰۱ پالستی_�.انواع کف پوش  مترمربع ۲۱۵,۰۰۰  

 ۴۱۲۷۰۱ انواع کف پوش الستی_�. مترمربع ۲۹۱,۵۰۰  

 ۴۱۲۸۰۱ انواع پوکه. مترم_عب ۲۱۳,۰۰۰  

 ۴۱۲۹۰۱ انواع چتایی. مترمربع ۲۵,۷۰۰  

 ۴۱۳۰۰۲ متر. میل� ۴ضخامت  انواع شیشه به مترمربع ۱۲۱,۰۰۰  

 ۴۱۳۰۰۳ بیشتر.متر و  میل� ۶ضخامت  انواع شیشه به مترمربع ۱۹۱,۰۰۰  

 ۴۱۳۱۰۱ انواع رنگ روغن�. کیلوگرم ۱۰۴,۰۰۰  

 ۴۱۳۱۰۲ انواع رنگ پالستیY. کیلوگرم ۵۸,۶۰۰  
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 تعالي باسمه
 

 تشكر و قدرداني
 

ي بوده كه از زمان تشكيل سازمان يهاهاي مختلف جزو مسووليتهاي بهاي واحد پايه در رشتهتهيه، تدوين و ابالغ فهرست      

) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23كشور و به استناد ماده برنامه و بودجه 

شود. اين مياي كشور انجام هاي توسعهاجراي پروژه هايبرآورد هزينه)، به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در 20/4/1385

بهاي . اولين فهرستشودميهاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابالغ ستگاهبه دبوده و االجرا) از نوع گروه اول (الزم فهارس

هر ساله با استعالم بهاي كاالها و عوامل و كسب بازخورد از هاي ياد شده فهرست پس، از آنابالغ گرديد و   1355واحد پايه در سال 

 توسعه و اصالح قرار گرفته است.سازي، بازنگري، هنگامجامعه مهندسي و مجريان كشور مورد به

 40بيش از ارزشمندي كه در طول  نظرانصاحبزحمات تمام مديران، كارشناسان و داشت خاطره و پاسياد و داشت ضمن گرامي

 .داريمسالمتي و بهروزي  يبراي ايشان آرزو ،نداهواحد پايه تالش كردهاي سال در جريان تدوين فهرست

براي برآورد كشور گامي در جهت نظام فني و اجرايي يكپارچه ، در آغاز سال، 1397بهاي واحد پايه سال هاي فهرستبا ابالغ ينك ا

 ها برداشته شده است.هبهنگام طرح ها و پروژ

مديران، كارشناسان و نيز  مرجع هدايت و تصويب فهارس بها وبه عنوان  الي فنيعبه اين وسيله از اعضاي محترم شوراي 

سال ابنيه  رشته بهاي واحد پايههاي پايه، كارشناسي، تدوين، بررسي و تصويب فهرستراني كه در مراحل تعيين قيمتنظصاحب

 .گرددتقدير و تشكر مي ،زير مشاركت داشتند به شرح 1397

 را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومنديم.توفيق همه اين عزيزان  
 

 

 :ابنيهكارگروه كارشناسي و تدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته 

 غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني و اجرايي)
 )و اجرايي (معاون امور نظام فني فرسيدجواد قانع

 سهيال شريعتي
 حميدرضا خاشعي

 كارنازككيهاندخت 

 فرحناز حيدري
 امير جهانشاهي


