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 دستورالعمل کاربرد
 ١٣٩٩آهن سال  نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 دستورالعمل کاربرد

  نامیده  آهنراهنگهداري   بهاي  به اختصار فهرست  که آهنفهرست بهاي واحد پایه رشته نگهداري، تعمیر روسازي و ابنیه خطوط راه .1-1
 : زیر است  شرح بها، به  فهرست  هاي ها و پیوست واحد ردیف  و بهاي  ها، شرح فصل  ، مقدمه کاربرد، کلیات  دستورالعمل  این  شود، شامل می
 . باالسري  هاي هزینه  اقالم  ) شرح1  ستپیو

 . کارگاه  تجهیز و برچیدن  دستورالعمل) 2پیوست 
هاي اجرایی موضوع ماده  گذاري تمامی دستگاه هاي سرمایه ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا یحوزه شمول نظام فن. 1-2
ها و  برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، و طرح) قانون 222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160(

 .باشد میگذاري مشارکتی آنان با بخش خصوصی   سرمایه هاي پروژه
 کار بها و مقادیر  فهرست  کار و تهیه  اجراي  برآورد هزینه  .نحوه2
 آهننگهداري، تعمیر روسازي و ابنیه خطوط راه  رشته  کارهاي  عمومی  اقالم  که  است  شده  تهیه  بها، به نحوي فهرست  این  هاي ردیف  .شرح1ـ2

  این  هاي ردیف  با شرح  آن  کارهاي  اقالم  مورد نیاز کار باشد، که  اي ویژه  و اجرایی  فنی  مشخصات  که  قرار دهد. در مواردي  را زیر پوشش
ها،  ردیف  شود. این می  جدید درج  ردیف  ، با شماره مربوط  گروه  ودر انتهاي  ، تهیه اقالم  آن  براي  مناسب  ردیف  نکند، شرح  بها تطبیق  فهرست

دار در دفترچه مشخصات فنی  الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره شوند. می  دار نامیده ستاره  ردیف  و به عنوان  شده  مشخص  ستاره  با عالمت
و در   محاسبه هاي دوره مبناي این فهرست، و بر اساس قیمت  قیمت  تجزیه  دار، با روش ستاره  هاي ردیفواحد   بهاي خصوصی درج شود.

  مقدمه  و به انتهاي  تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  هاي ردیف  پرداخت  براي  دستورالعملی  شود. هرگاه می  مورد نظر درج  برابر ردیف
 گردد. می  جدید اضافه  هبا شمار  مربوط  فصل

با   هر فصل  هاي ، ردیف جدید در آینده  هاي ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  هاي به ردیف  دسترسی  بها، به منظور سهولت  فهرست  .در این2ـ2
  شش  بها، شامل فهرست  هاي ردیف  ه. شمار است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  اي جداگانه  هاي ها یا زیر فصل ها، به گروه آن  ماهیت به  توجه
در هر   ردیف  شماره آخر، به  ، و دو رقم یا زیر فصل  گروه  شماره  بعدي  ، دو رقم فصل  شماره  اول  ، دو رقم چپ  از سمت  به ترتیب  که  است  رقم

 .  است  شده  داده  اختصاص  یا زیر فصل  گروه
  دستگاه  کار، به تصویب  اجراي  برآورد هزینه  بررسی  دار)، باید هنگام ستاره  (اقالم 1ـ2بند   موضوع  هغیرپای  هاي واحد ردیف  و بهاي  .شرح3ـ2

 برسد.  اجرایی
برآورد   مبلغ  به جمع  ، نسبت دار ستاره  هاي برآورد ردیف  مبلغ  جمعشود، چنانچه  واگذار می عمومی از طریق مناقصه  که  در کارهایی.4ـ2

الزم است  درصد باشد،) 30سی (بیشتر از  ، رشته ایندر  ، کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  اعمال بدون)  و غیرپایه  بها (پایه هرستف  هاي ردیف
  قیمت  با تجزیه  همراهپس از تصویب، را،   رشته  در آن  دار هستار  هاي ردیفتمامی واحد   و بهاي  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  دستگاه
(بر  ، فنی  عالی  شوراي  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  ارسالدر سازمان برنامه و بودجه کشور ،  فنی  عالی  شوراي به دبیرخانه،  مربوط

ق مناقصه محدود یا ترك تشریفات در کارهایی که از طری قرار گیرد.  عمل  مالك دار) هاي ستاره اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف
 ) درصد خواهد بود.10) و ده (15شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده ( مناقصه واگذار می

  تعیین  روش  زیر، طبق  هاي هزینه  آن به  مربوط  غیر پایۀ  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي واحد ردیف  بهاي  برآورد، به جمع  تهیه  .هنگام7ـ2
 شود. می  ، اعمال8ـ2در بند   شده

براي کارهایی که به صورت مناقصه و برابر  15/1، برابر  است  شده  درج 1  راهنما در پیوست  به عنوان  آن  اقالم  شرح  که  باالسري  .ضریب1ـ7ـ2
 وند.ش واگذار می (و یا عدم الزام به برگزاري مناقصه) براي کارهایی که به صورت ترك تشریفات مناقصه 1/1
 .2  پیوست  دستورالعمل  مطابق  کارگاه  تجهیز و برچیدن  .هزینه2ـ7ـ2
 شود.اي اعمال نمیآهن براساس این فهرست بها، ضریب منطقه . در برآورد کارهاي نگهداري راه2-7-3
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است. در صورت تامین مالی  هاي مربوط به بیمه عوامل انسانی لحاظ شدههاي این فهرست بها، تمام هزینه. در بهاي واحد ردیف2-7-4

-زه طرحبخشی از قرارداد از قبال موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم بیمه کارفرما مانند دیگر قراردادهاي پیمانکاري حو

 اي است. هاي تملک دارائیهاي سرمایه
  و بر حسب  شده  ، محاسبه اقدامات و فعالیتهاي مورد نیاز نگهداري  س، بر اسا آن  هر کار، مقادیر اقالم  اجراي  برآورد هزینۀ  .براي8ـ2

واحد، مقدار و   ، واحد، بهاي ، شرح شماره  شامل  که  شود. فهرستی می  گیري ، اندازه مربوط  غیر پایه  هاي بها و ردیف  فهرست  این  هاي ردیف
  هاي ردیف  مبلغ  . از جمع است  ردیف  واحد آن  مقدار در بهاي  ضرب  ، حاصل ردیف هر  ، مبلغ فهرست  شود.در این می  ، تهیه هاست ردیف  مبلغ

 باالسري .ضریبآید می  دست کار موردنظر، به  بها براي  فهرست  هاي ردیف  مبلغ  ها،جمع فصل  مبالغ  ، و از جمع فصل  ، مبلغ به هر فصل  مربوط
ها و  فصل  ، مقدمۀ ، کلیات یادشده  مدارك کار خواهدبود. به  اجراي  ، برآورد هزینۀ شود، نتیجه می  افهاض  ، به آن کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینۀو 

 شود. می  بها و مقادیرکار، نامیده  فهرستدفترچه   عنوان ، به شده  تهیه  ، مجموعۀ شده  ، ضمیمه3و 2، 1  هاي پیوست
  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  ، فهرست مورد نیاز است  پایه  بهاي  فهرست  رشته  از یک  ها ، بیش آن  اجراي  برآورد هزینه  براي  که  .در کارهایی3

شود.  می  تهیه  به طور جداگانه  مربوط  رشته  پایه  بهاي  کاربرد فهرست  دستورالعمل  ، طبق است  رشته  به یک  مربوط  از کار که  هر بخش  اجراي
برآورد   برآورد که  خالصه  با برگ  شود، همراه می  کار تهیه  مختلف  بخشهاي  براي  ترتیب  به این  اجرا که  برآورد هزینه بها و مقادیر یا  فهرست
کار، به   اجراي  بها و مقادیر یا برآورد هزینه  فهرست  ، به عنوان است  منعکس  نیز در آن  جمع  و به صورت  کار به تفکیک  مختلف  بخشهاي
 شود. می  ها) تهیه رشته  کار (تمام  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  کارها تنها یک  نوع  شوند. در این می  ملحقیکدیگر 

  هدربار  اطالعاتی  هر نوع  ها و به طور کلی آن  تهیه  و منبع  ، وتجهیزات مصالح  کامل  برآورد باید، مشخصات  کننده  مشاور یا واحد تهیه  .مهندس4
  فنی  و در مشخصات  باشد، تهیه  داشته  آگاهی  به آن  نسبت  پیشنهاد قیمت  ارائه  پیمانکار براي  است  و الزم  مؤثر بوده  از نظر قیمت  ها را که آن

 کند.  درج  پیمان
و سایر ردیفهاي کاري منظور شده در  ـ مهندس مشاور یا واحد برآورد کننده باید، شرح وظایف پیمانکار در انجام امور نگهداري خط و ابنیه5

-کارگیري آن و استفاده از نرمگیري و بههاي عملکردي خط شامل استانداردهاي مربوطه، نحوه اندازهاین فهرست بها و همچنین شاخص

 پیمانکار نیز شود.  افزارهاي مورد عمل را در اسناد ارجاع کار و در قالب مشخصات فنی پیمان، ارائه کند که باید عینا منضم قرارداد
کارگیري نیروي انسانی و ماشین آالت مشخص شده در سازمان اجرایی (مندرج در کلیات این فهرست بها) ـ چنانچه پیمانکار در تامین و به6

 شود.هاي کسربهاي منظور شده توسط کارفرما اعمال میکوتاهی کند ردیف
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  کلیات

 
 یکدیگر هستند.  و مکمل  تفکیک  غیر قابل  ها، اجزاي ردیف  ها و شرح فصل  ، مقدمۀ مفاد کلیات .1

از   واحد هر یک  بهاي  ، بلکه کار نیست  کامل  مشخصات  کنندة  تعیین  تنهایی  ، به ها و کلیات فصل  در مقدمۀ  شده  درج  ها و شرح ردیف  شرح .2

  صاتشود و با مشخ  انجام  فنی  مشخصاتشرح وظایف پیوست پیمان و  ،  دستورکارها  کار، طبق  که  است  پرداخت  قابل  ها در صورتی ردیف

 .باشد  داشته  مطابقت و ردیف مورد نظر بها  فهرست  در این  شده  تعیین

  و شامل  بوده آهننگهداري، تعمیر روسازي و ابنیه خطوط راه  به   مربوط  کارهاي  اجراي  هزینۀ  بها، متوسط  فهرست  این  هاي قیمت .3

  و باراندازي  ، حمل ، بارگیري ، تهیه مورد نیاز، شامل  مصالح  تأمین  و ابزار وهمچنین  آالت  ، ماشین انسانی  نیروي  و به کارگیري  تأمین  هاي هزینه

 .  کار است  کامل  ، اجراي طور کلی  به ، و مصالح  ، اتالف در کارگاه  مصالح  جایی ، جابه مصالح

،  زمین  سختی  بابت  بهایی اضافه  گونه  . هیچ است  فنی  و مشخصات  هنقش  کار، طبق  انجام  براي  کاملی  هاي بها، قیمت  فهرست  این  هاي قیمت. 4

  در این  صراحت  به  کند، جز آنچه  کار را مشکلتر یا مخصوص  اجراي  و موارد دیگر که  ، باراندازي ، حمل ، بارگیري سوراخ  ، تعبیه یا ارتفاع  عمق

 . نیست  پرداخت  ، قابل است  دهش  بینی بها پیش بها یا اضافه  آن  بها براي  فهرست

  به  کارمنضم  اجراي  در برآورد هزینه  که  ، در صورتی کارگاه  تجهیز و برچیدن هاي هزینهباالسري و  اي، هاي منطقه  ضریب  به  مربوط  مبلغ .5
ها در برآورد، مبالغ مربوط به آن  بینی این ضریب یا هزینه به عبارت دیگر در صورت عدم پیش . است  پرداخت  باشد، قابل  ، منظور شده پیمان

 باشد. قابل پرداخت نمی
روز   هاي با قیمت  آن  دیگر، یا مقایسه  بها با فهرستهاي  فهرست  این  بها با یکدیگر، یا مقایسۀ  فهرست  این  هاي فصل  از مقایسۀ  گیري  با نتیجه .6

 . نیست  پرداخت  ، قابل است  شده  تعیین  صراحت  به  بجز آنچه  اضافی  دیگر وجه  مقایسه  ، یا هر نوع قیمت  ستناد به تجزیهیا ا

 برآورد، نافذ خواهد بود.  مرحله  تنها براي  ، مفاد آن است  شده  برآورد داده  نحوه  براي  دستورالعملی  بها که فهرست  از این  در هر بخش .7

کند است که دستگاه برآورد کننده تهیه و در اسناد مناقصه ارائه می فنی  مشخصاتمجموعه بها،   فهرست  در این  فنی  منظور از مشخصات .8

که باید عینا ضمیمه پیمان شود. همچنین شرح وظایف پیمانکار در قبال هر یک از ردیفهاي این فهرست بها نیز در اسناد مناقصه ارائه و 

 شود.یمان میضمیمه پ

اي  و هزینه جداگانه است  بها منظور شده  فهرست  این  هاي ردیف  در قیمتمورد نیاز به هر فاصله   مصالح  و باراندازي  ، حمل بارگیري  هزینه .9

 شود. بابت این موارد پرداخت نمی

. طول معادل خط شود می پرداختمحاسبه و  معادل ابنیه طول و معادل خط طول مبناي بر خط نگهداري عملیات هزینه.در این فهرست بها، 10

 شود:و ابنیه به شرح زیر محاسبه می
 

𝐿 = (𝐴 × 1.0 + 𝐵 × 2.5 + 𝐶 × 0.5 + 𝐷 × 0.15 + 𝐸 × 0.3 + 𝐹 × 0.2 + 𝐺 × 0.8 + 𝑁 × 0.125) × 𝑃 × 𝑄 × 𝑅 
 

𝐾 = (𝐷 + 𝐸) × 𝑃 × 𝑄 + (�(√𝐻 × 𝑇)) × 0.3 
 

 : آن در که

𝐿  :کیلومتر حسب بر منطقه معادل خط طول  
𝐾   :کیلومتر حسب بر منطقه معادل ابنیه طول 
𝐴  :کیلومتر حسب بر )بیشتر و طول متر بر کیلوگرم 60 وزن به ریل با روسازي( سنگین مصالح با اصلی خط طول  
B  :کیلومتر حسب بر بر متر طول) کیلوگرم 60از  کمتر وزن به ریل با روسازي( سبک مصالح با اصلی خط طول 

 
 

 

٣  
 

 



  کلیات
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
C  :دوار، خط انبار، تاسیساتی، تجاري، صنعتی، ها، ایستگاه مانوري خطوط از عبارتند که شبکه اصلی خطوط از غیر ریلی خطوط( فرعی خط طول 

  کیلومتر حسب بر) تامین خط و فرار خط کور، خط مثلث، خط
D   :کیلومتر حسب بر ها پل روي خط طول  

E  :کیلومتر حسب بر ها تونل داخل خط طول 

F   :کیلومتر حسب بر 500 شعاع زیر هاي قوس طول 

G  :کیلومتر حسب بر 300 شعاع زیر هاي قوس طول  

N   :سوزن تعداد 

P   :شود می انتخاب زیر جدول براساس که  اهمیت ضریب: 
 
 
 

 اهمیت ضریب هروزان عبوري معادل تناژ
 25.1 تن 28000 تا 14000 بین
 15.1 تن 14000 تا 7000 بین
 1.1 تن 7000 تا 3500 بین
 05.1 تن 3500 تا 1500 بین

 1 تن 1500 از کمتر
 
 
 
 

Q  :شود می انتخاب زیر جدول براساسکه  عمر ضریب:  
 

 عمر سال 10زیر 
 20تا  10عمر بین 

 سال
 ضریب عمر سال 20عمر بیشتر از 

 خط سنگین 1 0,9 0,8
 خط معادل منطقه

 خط سبک 2.1 1.1 1
 ابنیه معادل منطقه ابنیه 1.1 05.1 1

 
 

R  :شود می منظور 75/0 خطه دو خطوط براي و 1 برابر خطه یک خطوط براي ضریب این بودن، دوخطه ضریب 
H  :کیلومتر برحسب ترانشه هر متوسط ارتفاع  

T  :کیلومتر حسب بر ترانشه طول  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

۴  
 

 



  کلیات
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
به شرح جداول زیر آالت . براي انجام خدمات نگهداري خط و ابنیه راه آهن باید حداقل نیروهاي انسانی شاغل و ماشین11

 : توسط پیمانکار سازماندهی شوند
 

شرح 

 عملیات
 سازمان

 توضیحات ماشین آالت نیروي انسانی

 سمت
 تعداد 
 (نفر)

 نوع
 تعداد

 (دستگاه)

 100براي هر 
کیلومتر خط معادل 
منطقه، یک کارگاه 

خط مورد نیاز 
 است.

تعمیر و 

نگهداري 

 خط

 کارگاه

 1 پیچ بند 1 رئیس کارگاه
 1 ریل بر 1 معاون کارگاه
 1 ریل سوراخ کن 20 تعمیرکار خط

 1 تراورس سوراخ کن  
 2 شابلون خطی  
 2 ست ابزار  
 2 جک خطی  
 1 درزین نفربر  

 حوزه

رئیس حوزه و مسئول 
 ایمنی

 ست 1 ست جوشکاري 1
کارگاه  3براي هر 

خط، یک حوزه 
 مورد نیاز است.

 1 موتور برق 3 جوشکارياکیپ 
 1 شابلون سایش  
 1 مینی بوس یا نفربر  

تعمیر و 

نگهداري 

 ابنیه

 کارگاه

 15براي هر  ست 1 ست بنایی 1 رئیس کارگاه
کیلومتر ابنیه معادل 
منطقه، یک کارگاه 

ابنیه مورد نیاز 
.است  

 1 درزین نفربر 1 معاون کارگاه
   15 تعمیرکار ابنیه

   1 بنا
   1 قالب بند و آرماتوربند

 خط

رئیس حوزه و مسئول 
 ایمنی

 1 کش لجن پمپ 
کارگاه  3براي هر 

ابنیه، یک حوزه 
 مورد نیاز است.

 1 بتونیر  
 1 برق موتور  
 1 مینی بوس یا نفربر  

 
 
 
 

 
 

 

۵  
 

 



  کلیات
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  

شرح 

 عملیات

 ماشین آالت نیروي انسانی

 توضیحات
 سمت

 تعداد 
 (نفر)

 نوع
 تعداد

 (دستگاه)

 مدیریت
 واحد) 1(

 1 لودر 1 مدیر پروژه

ماشین آالت  مخصوص 
 جمع آوري سوانح

کارشناس فنی و معاون 
 مدیر

 1 بلدوزر 1

 1 گریدر 1 نقشه بردار
 1 بلدوزر 2 پرسنل پشتیبانی

 ماشین آالت نگهداري
 1 گریدر  
 1 کمپرسی  
 1 بیل مکانیکی یا لودر  
 ست 1 تجهیزات نقشه برداري  

  

. است  شده  ، محاسبه1398  سال  چهارم  ماهه  سه  هاي قیمت  بها، بر مبناي  فهرست  این. 12
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 نگهداری خط و ابنیه .فصل اول
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
 نگهداری خط و ابنیه .فصل اول

 

 مقدمه
 

 .باشد پیمان فنی مشخصات در مندرج وظایف شرح مطابق باید اقدامات و کارها تمام انجام 10201 و 10101 شماره هاي ـ در ردیف1
 . است معادل کیلومتر کیلومتر، از منظور فصل، این هايـ در واحد ردیف2
(مانند شاخص هندسه خط، شاخص  عملکردي هاي کارهاي نگهداري و تعمیرات روسازي خط و ابنیه فنی، دستیابی به شاخصـ در انجام 3

 مقادیر از کمتر یا بیشتر عملکردي هايمندرج در مشخصات فنی پیمان الزامی است، چنانچه شاخص در دسترس بودن خط و نظایر آن)
 .شودمی اعمال 10103 کسربهاي یا 10102 ردیف بهاياضافه باشد، پیمان فنی مشخصات در شده مشخص

 
 

 

٧  
 

 



 نگهداری خط و ابنیه .فصل اول
 ١٣٩٩آهن سال  خطوط راهفهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠١٠١٠١ نگهداری و انجام عملیات تعمیراتی خط آهن. ماه -کیلومتر ١٠٬١۵٩٬٠٠٠  

 ماه -کیلومتر ١٬٠١۵٬٠٠٠  
های  چنانچه شاخص ٠١٠١٠١اضافه بها به ردیف 

 درصد بهبود یابد. ١۵عملکردی به میزان حداقل 
٠١٠١٠٢ 

 ماه -کیلومتر -١٬۵٢٣٬٠٠٠  
های  چنانچه شاخص ٠١٠١٠١کسر بها به ردیف 

 درصد افت پیدا کند. ١٠عملکردی بیشتر از 
٠١٠١٠٣ 

 ٠١٠٢٠١ آهن. نگهداری و انجام عملیات تعمیراتی ابنیه فنی راه ماه -کیلومتر ۵٣٬٨۴٧٬٠٠٠  

 
 

 

٨  
 

 



 . ماشین آالت مکانیزه خط دوم  فصل
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
 . ماشین آالت مکانیزه خط دوم  فصل

 
  مقدمه

 
هاي این فصل منوط به ارائه دستورکار از طرف کارفرما و تنظیم صورتجلسه پس از انجام کار است.پرداخت هر یک از ردیف  ـ 1

 
 

 

٩  
 

 



 . ماشین آالت مکانیزه خط دوم  فصل
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 کیلومتر ۵٩٬٠٩٧٬٠٠٠  
رلواژ خط با ماشین آالت مکانیزه و تنظیم رقوم مختصاتی 

 و ارتفاعی و زیرکوبی.
٠٢٠١٠١ 

 ٠٢٠١٠٢ تثبیت خط با ماشین آالت مکانیزه. کیلومتر ٣۴٬٣١٨٬٠٠٠  

 ٠٢٠١٠٣ تنظیم شانه باالست و خط آرایی با ماشین آالت مکانیزه. کیلومتر ٢٩٬٨١۶٬٠٠٠  

  
 دستگاه سوزن ٢٣٬١١۶٬٠٠٠

سوزن کوبی با ماشین آالت مکانیزه شامل تنظیم رقوم 
مختصاتی و ارتفاعی و زیرکوبی کامل هر دستگاه سوزن 

 متر و بیشتر. ١٩٠های  چوبی با شعاع

٠٢٠٢٠١ 

  
 دستگاه سوزن ۴٢٬٣٠٧٬٠٠٠

سوزن کوبی با ماشین آالت مکانیزه شامل تنظیم رقوم 
سوزن مختصاتی و ارتفاعی و زیرکوبی کامل هر دستگاه 

 متر و بیشتر. ١٩٠های  بتنی با شعاع

٠٢٠٢٠٢ 

  

 دستگاه روز ٧٬٧۶٣٬٠٠٠

پشتیبانی ماشین آالت مکانیزه (که توسط کارفرما در اختیار 
شود) و انجام اقداماتی از قبیل تامین  پیمانکار گذاشته می

محل سکونت، ایاب و ذهاب و غذای نیروهای انسانی 
همچنین تامین سوخت، مربوط به ماشین آالت مکانیزه 

های نگهداری و تعمیرات جزیی ماشین آالت  هزینه
 مکانیزه.

٠٢٠٣٠١ 

 
 

 

١٠  
 

 



 کارهای ماشینی.  سوم  فصل
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
 کارهای ماشینی.  سوم  فصل

 
  مقدمه

 
آالت سنگین، ماشین آالت  اعالم شده در بخش کلیات فهرست بها است که باید به  منظور از یک ست ماشین 30101ـ در ردیف شماره 1

 ساعته) و آماده به کار توسط پیمانکار تامین شود. 24طور تمام وقت (
مورد نیاز نگهداري خط و ابنیه، طبق مقادیر تعیین  تجهیزات و آالتماشین همچنین و سوانح آوري جمع نیاز مورد آالتـ چنانچه ماشین2

 این در شده بینی پیش کسربهاي هايشده براي کارگاه، حوزه و واحد مدیریت تامین نشده و یا آماده به کار نباشد، حسب مورد ردیف
 .شود  می اعمال فصل نیز

 
 

 

١١  
 

 



 کارهای ماشینی.  سوم  فصل
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  ۵۴۵٬٢٠٧٬٠٠٠ 
 -دستگاه ست 

 ماه
آوری  تامین و استقرار ماشین آالت سنگین مورد نیاز جمع

 سوانح و انجام اقدامات الزم در زمان سوانح.
٠٣٠١٠١ 

 دستگاه روز -٢٢٬٢۴٣٬٠٠٠  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک 

 دستگاه بلدوزر.
٠٣٠٢٠١ 

 دستگاه روز -١۶٬١۴٠٬٠٠٠  
تامین یا آماده به کار نبودن هر یک کسر بها بابت عدم 

 دستگاه لودر.
٠٣٠٢٠٢ 

 دستگاه روز -١۶٬١۴٠٬٠٠٠  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک 

 دستگاه گریدر.
٠٣٠٢٠٣ 

 دستگاه روز -١۴٬١٢٢٬٠٠٠  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک 

 دستگاه بیل مکانیکی.
٠٣٠٢٠۴ 

 دستگاه روز -١٢٬٢٠۴٬٠٠٠  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک 

 دستگاه کامیون کمپرسی.
٠٣٠٢٠۵ 

 دستگاه روز -٩٬۴۶١٬٠٠٠  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک 

 بوس یا نفربر. دستگاه مینی
٠٣٠٢٠۶ 

 دستگاه روز -٣١۴٬۵٠٠  
تامین یا آماده به کار نبودن هر یک کسر بها بابت عدم 

 دستگاه موتور پیچ بند.
٠٣٠٢٠٧ 

 دستگاه روز -٣١۴٬۵٠٠  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک 

 دستگاه ریل سوراخ کن.
٠٣٠٢٠٨ 

 دستگاه روز -٣١۴٬۵٠٠  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک 

 سوراخ کن.دستگاه تراورس 
٠٣٠٢٠٩ 

 دستگاه روز -١٢٬٩٢٨٬٠٠٠  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک 

 دستگاه درزین نفربر.
٠٣٠٢١٠ 

 دستگاه روز -۵٬۵٩٣٬٠٠٠  
کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر یک 

 دستگاه وانت.
٠٣٠٢١١ 

 ٠٣٠٢١٢ تامین یا آماده به کار نبودن بتونیر. کسر بها بابت عدم دستگاه روز -١۴١٬٠٠٠  

 
 

 

١٢  
 

 



 کارهای دستمزدی.  چهارم  فصل
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
 کارهای دستمزدی.  چهارم  فصل

 
  مقدمه 
 
پیمانکار موظف است نیروي انسانی مورد نیاز نگهداري را طبق بخش کلیات فهرست بها سازماندهی و به کار گیرد. در صورت عدم  ـ 1

 اعمال فصل این در شده بینی پیش کسربهاي هايحضور هر یک از عوامل نیروي انسانی نسبت به سازمان اجراي کار، حسب مورد ردیف
 .شودمی

 
 

 

١٣  
 

 



 کارهای دستمزدی.  چهارم  فصل
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 نفرماه ۴٠٬۴٣٩٬٠٠٠

و بکارگیری نیروی انسانی الزم جهت بازرسی تامین 
چشمی مستمر و اطمینان از سالمت خط در مناطق آسیب 

 پذیر.

٠۴٠١٠١ 

 ماه -کیلومتر ٢٠۶٬۵٠٠  
انجام بازرسی دوره شش ماهه خط و ابینه فنی و ارائه 

 گزارش مصور از شرایط موجود.
٠۴٠٢٠١ 

 نفرماه ۴٠٬۴٣٩٬٠٠٠  
تجهیزات و نیروی انسانی الزم در تهیه و تامین امکانات، 

 های همسطح راه و راه آهن. محل تقاطع
٠۴٠٣٠١ 

  
 نفرماه ۴٠٬۴٣٩٬٠٠٠

تامین امکانات و نیروی انسانی الزم در مناطق خاص از 
های ریزشی، ابنیه خاص و  گیر، ترانشه های ماسه قبیل محل

 نظایر آن برای انجام امورنگهداری.

٠۴٠۴٠١ 

 ٠۴٠۵٠١ کسر بها بابت عدم حضور کارشناس فنی و معاون مدیر. روز -نفر  -۵٬۵۴١٬٠٠٠  

 ٠۴٠۵٠٢ کسر بها بابت عدم حضور رئیس حوزه و مسئول ایمنی. روز -نفر  -۶٬٠۴۵٬٠٠٠  

 ٠۴٠۵٠٣ کسر بها بابت عدم حضور اکیپ جوشکاری. روز -نفر  -۴٬٣۵۵٬٠٠٠  

 ٠۴٠۵٠۴ کارگاه.کسر بها بابت عدم حضور رئیس  روز -نفر  -۵٬٣۵٠٬٠٠٠  

 ٠۴٠۵٠۵ کسر بها بابت عدم حضور معاون کارگاه. روز -نفر  -۴٬١٨٨٬٠٠٠  

 ٠۴٠۵٠۶ کسر بها بابت عدم حضور تعمیرکار خط. روز -نفر  -٢٬٩٢۴٬٠٠٠  

 ٠۴٠۵٠٧ بند یا آرماتوربند. کسر بها بابت عدم حضور قالب روز -نفر  -۴٬٣۵۵٬٠٠٠  

 ٠۴٠۵٠٨ بابت عدم حضور راهدار و راهبان. کسر بها روز -نفر  -۴٬٠۴٣٬٠٠٠  

 
 

 

١۴  
 

 



 آهن مصالح مورد نیاز نگهداری راه. پنجم  فصل
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
 آهن راهمصالح مورد نیاز نگهداری . پنجم  فصل

 
  مقدمه 
 
این فصل که توسط پیمانکار و با تایید کارفرما تامین و در کارگاه انبار شده   ی از، مقدار مصالح موقت  تیوضع  صورت  هیته  هنگام -1

 .هاي مربوطه قابل پرداخت است به هر یک از ردیف 7/0تا زمان قبل از نصب، هزینه آن با اعمال ضریب  ،باشد
هاي  هاي حمل و نصب آن در ردیف شود و هزینه تا کارگاه شامل می مصالح و تجهیزات راهاي این فصل هزینه خرید و حمل  ردیف -2

شود. اي براي حمل تا محل نصب و نصب به طور جداگانه پرداخت نمی مربوط در فصل نگهداري خط لحاظ شده است و هزینه جداگانه
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 آهن نگهداری راهمصالح مورد نیاز . پنجم  فصل
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۵٠١٠١ تراورس فلزی. قطعه   

 ٠۵٠١٠٢ تراورس چوبی معمولی. قطعه   

 ٠۵٠١٠٣ تیپ وسلو. B70 تراورس بتنی پیش تنیده قطعه   

 ٠۵٠١٠۴ تراورس چوبی سوزن. قطعه   

 ٠۵٠١٠۵ تراورس بتنی سوزن. قطعه   

 ٠۵٠٢٠١ .UIC60 اتصالی ریل عدد   

 ٠۵٠٢٠٢ .U33اتصالی ریل  عدد   

 ٠۵٠٢٠٣ .R50 اتصالی ریل عدد   

 ٠۵٠٣٠١ پابند فلزی. عدد   

 ٠۵٠٣٠٢ گاید پلیت پالستیکی. عدد   

 ٠۵٠٣٠٣ اینسولید. عدد   

 ٠۵٠٣٠۴ .UIC60 پد پالستیکی عدد   

 ٠۵٠٣٠۵ .U33 پد پالستیکی عدد   

 مترمکعب ۴٧۴٬۵٠٠  
 ۶٠تا  ٢٠باالست تولید شده از سنگ کوهی با دانه بندی 

 متر. میلی
٠۵٠۴٠١ 

 ٠۵٠۴٠٢ شن شسته. مترمکعب   

 ٠۵٠۴٠٣ ماسه شسته. مترمکعب   

 ٠۵٠۴٠۴ رنگ روغنی. کیلوگرم   

 ٠۵٠۴٠۵ گرد. میل کیلوگرم   

 ٠۵٠۴٠۶ سنگ مالون. عدد   

 ٠۵٠۴٠٧ سیمان پرتلند. کیسه   

 ٠۵٠۴٠٨ سم علف کش. لیتر   

 ٠۵٠۴٠٩ توری گابیون. مترمربع   
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح١  پیوست
 ١٣٩٩آهن سال  تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهفهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، 

  
  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح١  پیوست

 
 شود. می  زیر تفکیک  شرح  کار، به  باالسري  و هزینه  عمومی  باالسري  به هزینه  طور کلی  ، به باالسري  هزینه

 
  عمومی  باالسري  . هزینه1
 در زیر :  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  ها را به کار مشخصی آن  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این 
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  ،اموراداري ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  شامل،  دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  کارفرما)، به انضمام  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي هزینهو   دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1
 . دفتر مرکزي  و سوخت،  ، برق آب  هزینه .7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات  لوازم  هزینه .10ـ1
 . در دفتر مرکزي  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1
 ها. مناقصهدر   شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1
 ها. ، و مانند آن در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري  سرمایه  هزینه .16ـ1
 اي دفتر مرکزي. دستگاهها و تجهیزات رایانه هزینه .17ـ1
 کار  باال سري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  را به کار مشخصی  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري  سرمایه  هاي هزینه .1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  به وجوه  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2
 . نزد کارفرماست  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  هزینه .2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزینه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزینه .3ـ2ـ2
 . مالیات  هزینه .3ـ2
 سود پیمانکار. .4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي هزینه .5ـ2
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  باالسری  های هزینه  اقالم  . شرح١  پیوست
 ١٣٩٩آهن سال  تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهفهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، 

  
  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه  فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  ههزین .2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  به کارگاه  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  هزینه .3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه .4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  هزینه .5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  هزینه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي هزینه .7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه .8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  لوازم،  ، چاپ فتوکپی  هزینه .9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  هزینه .10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي هزینه .6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي هزینه .1ـ6ـ2
 در حد نیاز کار. ،)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  هزینه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  هزینه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي  برنامه  هاي هزینه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي هزینه .5ـ6ـ2
 . قطعی  و تحویل  موقت  به امور تحویل  مربوط  هاي هزینه .6ـ6ـ2

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه )1  توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي در طرح )2 توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
. است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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  تجهیز کارگاه  . دستورالعمل٢  پیوست
 ١٣٩٩آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه

  
  تجهیز کارگاه  . دستورالعمل٢  پیوست

 
 
 

  . تعاریف1 
  موضـوع   عملیـات   دادن  شود، تا آغاز و انجام  انجام  موقت  باید به صورت  که  است  ، اقدامها و تدارکاتی از عملیات  ، عبارت . تجهیز کارگاه1ـ1 

 ، میسر شود.  پیمان  اسناد و مدارك  ، طبق پیمان
  گیرند، مانند کارگاههـاي  قرار می  برداري ، مورد بهره اجرایی  عملیات  بانیپشتی  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی پشتیبانی  هاي . ساختمان2ـ1 

و ماننـد    ساخته پیش  قطعات  ، ساخت ، نقاشی ، صافکاري سازي ، باطري ، آرماتوربندي ، نجاري ، آهنگري تاسیساتی  کارگاههاي  ، شامل سر پوشیده
  ترانسـفورماتورها و مولـدهاي    محـل   پیمانکار، اتاق  ، آزمایشگاه ، انبار مواد منفجره سرپوشیده  ،انبارهاي آالت ماشین  سرپوشیده  هاي ، تعمیرگاه آن

 و...  رسانی  سوخت  ، ایستگاه برق
یرد، مانند قرار گ  ها، مورد استفاده به آن  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه  براي  شود که می  گفته  ، به ساختمانی عمومی  هاي . ساختمان3ـ1 

  هاي ، پارکینگ ، تلفنخانه ، رختشویخانه ، درمانگاه ، فروشگاه ، نانوایی ، آشپزخانه ، غذاخوري مسکونی  هاي ، مهمانسرا، ساختمان دفاتر کار، نمازخانه
 . سرپوشیده

  و تمهیدات  آب  هدایت  اد خاکریز و کانالهاي، ایج و فاضالب  سطحی  آبهاي  و دفع  آوري جمع  ، سیستم بندي  خیابان  ، شامل سازي . محوطه4ـ1 
  روشـنایی   ، تـامین  روبـاز، حصارکشـی    هاي ، پارکینگ ورزشی  هاي روباز، زمین  سبز، انبارهاي  ، فضاي سیل  در مقابل  کارگاه  حفاظت  دیگر براي

 . است  مشابه  و کارهاي  و حفاظت  ایمنی  تجهیزات  ، تامین محوطه
کارفرمـا    کار، از سوي  مورد نیاز اجراي  ، گاز و مخابرات ، برق ، آب در آن  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل کارگاه  ورودي. منظور از 5ـ1 

 شود. یم  تعیین  پیمان  خصوصی  ، در شرایط پیشگفته  از نیازهاي  هر یک  تامین  براي  کارگاه  ورودي  شود. مشخصات پیمانکار می  و تحویل  تامین
  و تجهیزات  مصالح  و حفاظت  نگهداري  ، براي تجهیز کارگاه  جانمایی  به طرح  با توجه  که  است  از کارگاه  هایی یا محل  ، محل . انبار کارگاه6ـ1 

 شود. می  ها استفاده ، از آن مربوط  دستورالعملهاي  با رعایت
 کند.  متصل  موجود کشور را به کارگاه  هاي از راه  یکی  که  است  ، راهی دسترسی  راه 1-07 
 شود.  ، احداث عملیات  اجراي  به محل  دستیابی  براي  هستند که  هایی ، راه سرویس  هاي . راه8ـ1 
  یـا بـا واسـطه     را، به طور مستقیم  و مانند آن  ، انبار مواد منفجره قرضه  ل، مح آب  ، منابع مصالح  معادن  هستند که  هایی ، راه ارتباطی  هاي . راه9ـ1 

 کنند. می  کار متصل  اجراي  دیگر، به محل  هاي راه
یـا    احـداث   ، بـه روش  آالت و ماشـین   ها، تاسیسـات  ساختمان  کردن  ، فراهم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف  در شرح  . منظور از تامین10ـ1

  وبهـره   بـه نگهـداري    مربـوط  و اقـدامهاي   یااجاره  خریدخدمت  ، به صورت موجود درمحل  هااز امکانات آن  یا دراختیار گرفتن  در کارگاه  بنص
 . هاست از آن  برداري

و دیگـر    آالت ، ماشـین  یـزات ، تجه مصـالح   کردن  ، خارج موقت  هاي و ساختمان  ، تاسیسات مصالح  آوري از جمع  ، عبارت کارگاه  . برچیدن11ـ1 
نظـر    کارفرمـا، طبـق    تحـویلی   هاي ها و محل زمین  برگرداندن  اول  به شکل  لزوم  و در صورت  ، تمیز کردن ، تسطیح پیمانکار از کارگاه  تدارکات

 در کارهاي نگهداري با اعالم کارفرما نیازي به برچیدن کارگاه نیست. . کارفرماست
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 هزینه تجهیز کارگاه  برآورد  تهیه  . روش2 

هـا، مشخصـات فنـی و حـداقل فضـاها و       به منظور تهیه برآورد هزینه تجهیز کارگاه، مهندس مشاور یا دستگاه برآورد کننده الزم است با نقشه
 تسهیالت مورد نیاز را قبل از ارجاع کار تهیه و ضمیمه این برآورد بنماید.

،  آن  اجراي  براي  شده  انتخاب  ، روش و نیاز هر کار و همچنین  به شرایط  برآورد، باید با توجه  نندهک  مشاور یا واحد تهیه  . مهندس1ـ2 
تجهیز و   در فهرست  شده  بینی پیش  هاي ردیف  را طبق  مربوط  هاي ، هزینه آن  و بر مبناي  را تعیین  تجهیز کارگاه  براي  روش  ترین اقتصادي
و در   برآورد کرده  مقطوع  صورت  به باالسري  هاي هزینه  کار و با منظور نمودن  اجراي  محل  هاي قیمت  ، بر حسب یوستپ  این  کارگاه  برچیدن

،  و پیمان ارجاع کاررا در اسناد   باشد، آن  الزم  کارگاه  تجهیز و برچیدن  براي  اي ویژه  مشخصات د و چنانچهکن  مورد نظر، درج  هاي برابر ردیف
شود و اضافه کردن ردیف با  هاي مندرج در این پیوست و جدول، برآورد و پرداخت می تجهیز کارگاه، صرفا بر اساس ردیف کند.  بینی  پیش

 باشد. دار مجاز نمی هر عنوان از جمله ستاره
شود. در  ها منظور می برآورد آن  ، به عنوان لو حاص  کسر شده  احداث  ، از هزینه بازیافتی  مصالح  شود، ارزش می  احداث  که  هایی ساختمان  براي 

و   ، اسـتهالك  و نصـب   حمـل   ، هزینـه  فلـزي   ها، مانند قابهـاي  ساختمان  ساخته  پیش  ها و قطعات نا، مانند کارو ساخته پیش  هاي مورد ساختمان
از چنـد    که  هایی شود. در پیمان ، منظور می کارگاه  برچیدنتجهیز و   و جزو برآورد هزینه  شده  کار محاسبه  اجراي  ها، در طول آن  گذاري سرمایه

 شود. می  کار تهیه  کل  براي  کارگاه  تجهیز و برچیدن  فهرست  شود، تنها یک می  واحد استفاده  بهاي فهرست  رشته
ده تا زمان خاتمه یا فسخ، با توجه به هاي احداث ش هایی که مشمول خاتمه  یا فسخ میشوند، ارزش مصالح بازیافتی ساختمان تبصره) در پیمان

 شود. میزان تجهیز انجام شده و سایر شرایط مربوط، بین کارفرما و پیمانکار توافق می
  دوره  و بـراي   موقـت   شـود، بـه صـورت    منظـور مـی    کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در برآورد هزینه  که  هایی و راه  ها، تاسیسات . ساختمان2ـ2 

 شود.  می  نظر گرفته در نگهداري
  بـراي   شود. چنانچـه   ، مشخص پیمان  خصوصی  ، باید در شرایطپیمان یا نگهداري  در دوره  کارگاه  ، گاز و مخابرات ، برق آب  تامین  . نحوه3ـ2

  دوره  بـراي  ، کشـی  و کابل  کشی ، کانال کشی لوله،  کارگاه  تا ورودي  یا محلی  سراسري  ، از شبکه مخابراتی  ارتباط  ، گاز و برقراري ، برق آب  انتقال
 شود.  بینی ، پیش پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  دادن  انجام  باشد، باید چگونگی  الزم پیمان

ترانسفورماتور و   نصب  ، شامل آن  کارهاي  بگیرد، که  را به عهده  کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  باشد تدارك  کارفرما در نظر داشته  . چنانچه4ـ2 
و سـایر    بـرق   و اشـتراك   انشـعاب   هاي (دیماند) و هزینه  برق  ثابت  هاي تعرفه  ، پرداخت کارگاه  تا ورودي  شبکه  از برق  کشی ، کابل آن  متعلقات
در تجهیز   بابت  از این  اي شود و هزینه یم  درج  پیمان  خصوصی  در شرایط  ، به طور مشخص زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات است  مشابه  کارهاي

از کسـر    بـرآورد و پـس    آن  کارفرمـا نباشـد، هزینـه     به عهـده   کارگاه  تا ورودي  رسانی  برق  تدارك  شود. چنانچه ، منظور نمی کارگاه  و برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  کار، باقیمانده  در پایان  برگشت  قابل  هاي هزینه

  از شـبکه   اسـتفاده   بگیرد، در حالت  را به عهده  آب  چاه  یا احداث  کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  کارفرما در نظر دارد تامین  که  در صورتی .5ـ2 
و سـایر    آب  و انشـعاب   اشتراك  هاي هزینه  پرداخت ، کارگـاه  تا ورودي  از شبـکه  آب  انتقال  خط  اجـراي  ، شـامل آن  کـارهاي  که  آب  عـمومی

 شرایط خصوصـی ، در  زمینه  کارفرما در این  ، تعهدات آب  برداشت  هاي هزینه  و پرداخت  عمیق  یا نیمه  عمیق  چاه  ، یا احداث است  کارهایمشابه
  یا احـداث   کارگاه  تا ورودي  رسانی آب  تدارك  شود. چنانچه منظور نمی  کارگاه  در تجهیز و برچیدن  بابت  از این  اي شود و هزینه می  درج  پیمان

، منظـور   کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي کار، جزو هزینه  در پایان  برگشت  قابل  هاي از کسر هزینه  پس  آن  کارفرما نباشد، هزینه  ، به عهده آب  چاه
 شود. می

  بینـی  پیش  پیمان  خصوصی  در شرایط  آن  احداث  باشد، باید چگونگی  دسترسی  اجرا نیاز به راه  در دوره  به کارگاه  دسترسی  براي  . چنانچه6ـ2 
تجهیـز و    هاي در ردیف  بابت  از این  اي کارفرما باشد، هزینه  به عهده  دسترسی  راه  احداث  پیمان شرایط خصوصی  براساس  که  شود. در صورتی

  رشـته   واحد پایه  بهاي از فهرست  با استفاده  آن  کارفرما نباشد، هزینه  به عهده  دسترسی  راه  احداث  که  شود. در حالتی نمیمنظور   کارگاه  برچیدن
 شود. می  بینی پیش  کارگاه  تجهیز و برچیدن  در برآورد هزینه  مقطوع  و به صورت  آهن محاسبه آهن و باند فرودگاه و راه ، راه راه
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باشـد    کارفرمـا در نظـر داشـته     ، چنانچه کارفرماست  به عهده  تجهیز کارگاه  براي  زمین  ، تامین پیمان  عمومی  شرایط  طبق  که  جود این. با و7ـ2 

  بینـی   پـیش   پیمـان   خصوصی  پیمانکار را در شرایط  از سوي  زمین  شود، باید تامین  پیمانکار تامین  توسط  تجهیز کارگاه  از زمین  یا قسمتی  تمام
 ، منظور کند. کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي را جزو برآورد هزینه  آن  اجاره  و هزینه  کرده

، هـر   اسـت   شـده   گذاشته  کارفرماست  به عهده  در مورد تجهیز کارگاه  پیمان  عمومی  بها و شرایط  فهرست  در این  که  تعهداتی  استثناي  . به8ـ2 
  بینـی   پـیش   پیمان  خصوصی  در اختیار پیمانکار قراردهد، باید آنرا در شرایط  تجهیز کارگاه  کارفرما در نظر دارد براي  که  دیگري  تسهیالت  نوع
 کند.

  یـن و از ا  اسـت   شده  در نظر گرفته  مربوط  هاي فصل  هاي ، در ردیف آالت ماشین  ساعتی  در هزینه  آالت ماشین  تجهیز تعمیرگاههاي  . هزینه9ـ2
 شود. منظور نمی  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي در ردیف  اي ، هزینه بابت

در   اي ، هزینه بابت  و از این  است  شده  ، محاسبه مربوط  هاي ها در فصل واحد ردیف  کار، در بهاي  اجراي  براي  مصرفی  و برق  آب  . هزینه10ـ2 
 شود. ی، منظور نم کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف

  اسـت   الزم  کـه   . در کارهایی است  شده  بینی پیش  ) مستمر کارگاه  هاي (هزینه  باالسري  ، در هزینه پیمانکار در کارگاه  کارمندان  غذاي  . هزینه11ـ2
 شود. منظور می  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي جزو هزینه  هزینه  کند، این  پرداخت  کارگران  غذاي  تامین  براي  هایی هزینه  یا کمک  پیمانکار هزینه

از غـذا، در    کننـده   ، شمار اسـتفاده  است  ضروري  ، در کارگاه مشاور و آزمایشگاه  کارفرما، مهندس  کارمندان  غذاي  تامین  که  . در کارهایی12ـ2 
 شود. ، منظور می کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي هبرآورد و جزو هزین  به طور مقطوع  آن  شود، و هزینه می  تعیین  پیمان  خصوصی  شرایط

  اجراي  پیمانکار، در برآورد هزینه  توسط  مشاور و آزمایشگاه  مورد نیاز کارفرما، مهندس  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه  بینی پیشبه هیچ وجه . 13ـ2 
 . کار مجاز نیست

نان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در اسناد ارجاع کـار درج شـده و   هاي دفاتر و محل سکونت کارک.نقشه و مشخصات ساختمان2-14
-هاي تجهیز کارگاه منظور مـی هاي اجرایی و مشخصات تعیین شده، به صورت مقطوع برآورد و جزء هزینههزینه اجراي آنها با توجه به نقشه

 شود.
 درصد مبلغ برآورد مجاز است. 2اکثر معادل تا حد  کارگاه  تجهیز و برچیدن  هزینه  مقطوع  مبالغ  . جمع15ـ2
  کلی  . شرایط3
  را تهیـه   تجهیز کارگـاه   جانمایی  تجهیز، طرح  براي  شده  تعیین  فهرست به  ، با توجه کارگاه  از تحویل  پس  درنگ بی  است  . پیمانکار موظف1ـ3 

 قرار دهد.  تجهیز کارگاه  را مبناي  مشاور، آن  از تایید مهندس  و پس  کرده
  ، پیمانکـار را بـه دسـتگاههاي    ، گـاز و مخـابرات   ، بـرق  آب  تامین  براي  پیمان  در اسناد ومدارك  شده  بینی پیش  روش  به  . کارفرما با توجه2ـ3 

  ، براي و موارد مشابه  عمیق یا نیمه  عمیق  چاه  مجوز احداث  و یا گرفتن  ، گاز و تلفن ، برق آب  انشعاب  گرفتن  براي  دولتی  هاي و سازمان  اجرایی
 کند. می  ، معرفی ساختمان  در دوره  موقت  استفاده

  ، در حد متعارف منطقه  به شرایط  ، با توجه تجهیز کارگاه  براي  شده  تعیین  زمان  را، در مدت  تجهیز کارگاه  عملیات  است  . پیمانکار موظف3ـ3 
  شـده   درج  پیمـان   در اسـناد و مـدارك    کارگـاه   تجهیز و برچیدن  عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  برساند. در مواردي  به انجام

 . است  آن  رعایت به  باشد، پیمانکار ملزم
شـود. تجهیـز    مـی   ، انجـام  است  شده  بینی پیش  پیمان  در اسناد و مدارك  که  ، در حدي کارگاه  تجهیز و برچیدن  کارفرما در زمینه  . تعهدات4ـ3 

  ، انجـام  بابـت   از ایـن   اضـافی   پیمانکار اسـت و پرداخـت    هزینه ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ
  کنـد و هزینـه   تغییـر نمـی    کارگـاه   تجهیـز و برچیـدن    مقطـوع   ، مبلـغ افزایش پیدا کند  پیمان  ، مبلغ پیمان  عمومی  شرایط  طبق  شود. چنانچه نمی

  پرداخـت   جدید)، قابل  قیمت  در تعیین  پایه  هاي از قیمت  استفاده  نحوه  دستورالعمل 2بند   تبصره  جدید (موضوع  قیمت  ، تنها براي تجهیزاضافی
 . است
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  مبلـغ   ، تا سـقف 4به مفاد بند   ، با توجه کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي ردیف از  هر یک  تامین  ، در صورت کارگاه  تجهیز و برچیدن  . هزینه5ـ3 

 شود. می  ، پرداخت مربوط  هاي در ردیف  شده  بینی پیش
  ادثکند، در برابـر حـو   می  احداث  تجهیز کارگاه  براي  را که  کارگاه  موقت  ها و تاسیسات خود، ساختمان  به هزینه  است  . پیمانکار، موظف6ـ3

 کند.  ، بیمه و سیل  سوزي ، مانند آتش اتفاقی
  کـار برچیـده    از انجـام   ، بایـد پـس   است  شده  کارفرما احداث  تحویلی  هاي در زمین  که  به تجهیز کارگاه  مربوط  ها و تاسیسات . ساختمان7ـ3 

هـا و   . به جز ساختمان به پیمانکار است  کارفرما)، متعلق  توسط  شده  تجهیز انجام  (به استثناي  تجهیز کارگاه  بازیافتی  ، و مصالح شوند. تجهیزات
، مورد نیـاز کارفرمـا    است  شده  کارفرما احداث  پیمانکار در زمین  توسط  که  تجهیز کارگاه  ها و تاسیسات ساختمان  ، چنانچه ساخته  پیش  قطعات

هـا و   بـه پیمانکـار، سـاختمان     آن  وجـه   و بـا پرداخـت    تعیـین   دو طرف  روز با توافق  ارفمتع  نرخ  ها، بر اساس آن  بازیافتی  مصالح  باشد، بهاي
 شود. ، به کارفرما واگذار می یاد شده  تاسیسات

  پرداخت  . نحوه4 
 ،برچیـدن کارگـاه   همـان ردیـف تجهیـز و    بـه   مربوط  عملیات  پیشرفت  ، به تناسب کارگاه  تجهیز و برچیدن  هاي از ردیف  هر یک  . هزینه1ـ4 

 شود. می  ها درج وضعیت  و در صورت  شده  محاسبه
  از کـار باشـد، بـه تناسـب      به بخشی  مربوط  شود، چنانچه می  انجام  یا اجاره  خرید خدمت  به صورت ها آن  تامین  که  هایی ردیف  ) هزینه تبصره

و   ، محاسـبه  پیمـان   موضـوع   عملیـات   پیشـرفت   تناسـب   به شود،  مربوط کار  کل  به  که  صورتی در و شود می  محاسبه کار از  بخش  آن  پیشرفت
 شود. می  پرداخت

 شود. ها منظور می وضعیت  پیمانکار، در صورت  پیشنهادي  یا اضافه  تخفیف  از احتساب  ، پس تجهیز کارگاه  . هزینه2ـ4 
  منظور و پرداخت  وضعیت  ، در صورت کارگاه  و برچیدن  عملیات  از اتمام  ، پس مادر صورت اعالم عدم نیاز کارفر کارگاه  برچیدن  . هزینه3ـ4 

 شود. می
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 فهرست ردیفهاي تجهیز کارگاه 

 مبلغ ( ریال) واحد  شرح  شماره 
  مقطوع تأمین و تجهیز محل سکونت کارمندان  افراد متخصص پیمانکار. 

  مقطوع تأمین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار 

  مقطوع تأمین و تجهیز ساختماهاي اداري و دفاتر کار پیمانکار 

  مقطوع تأمین کمک هزینه یا تسهیالت الزم براي تهیه غذاي کارگران 

  مقطوع تأمین لباس کار کفش و کاله حفاظتی کارگران 

  مقطوع تأمین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه 

  مقطوع تأمین غذاي کارمندان مهندسی مشاور، کارفرما و آزمایشگاه 

تأمین ساختمانهاي پشتیبانی و تجهیز انبارهاي سرپوشیده، آزمایشگاه  

 پیمانکار و موارد مشابه
 مقطوع

 

تأمین و تجهیز ساختمانهاي عمومی، بجز ساختمانهاي مسکونی و اداري و  

 دفاتر کار
 مقطوع

 

  مقطوع محوطه سازي 

  مقطوع تأمین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه 

  مقطوع تأمین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه 

  مقطوع تأمین سیستم هاي مخابراتی داخل کارگاه 

  مقطوع تأمین سیستم هاي گاز رسانی در داخل کارگاه 

  مقطوع تأمین راه دسترسی 

  مقطوع سرویستأمین راه هاي  

  مقطوع تأمین راه هاي ارتباطی ریلی براي اتصال دپوي باالست و سایر موارد مشابه 

  مقطوع تأمین ایاب و ذهاب کارگاه 

  مقطوع تأمین سیستم هاي مخابراتی در مسیر اجراي پروژه 

  مقطوع بارگیري ، حمل و باراندازي ماشین آالت و تجهیزات به کارگاه و برعکس  

  مقطوع بیمه تجهیز کارگاه  

  مقطوع برچیدن کارگاه  
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 تعالی باسمه

 

 تشکر و قدردانی

 

هایی بوده که از زمان تشکیل سازمان  هاي مختلف جزو مسوولیت هاي بهاي واحد پایه در رشته تهیه، تدوین و ابالغ فهرست      

) و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوب 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 

شود. این  اي کشور انجام می هاي توسعه هاي اجراي پروژه )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه20/4/1385

شود. اولین  هاي اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابالغ می االجرا) بوده و به دستگاه فهارس از نوع گروه اول (الزم

هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل  ابالغ گردید و از آن پس، فهرست  1355بهاي واحد پایه در سال  فهرست

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان کشور مورد به

نظران ارزشمندي که در طول بیش از  صاحب داشت زحمات تمام مدیران، کارشناسان و داشت یاد و خاطره و پاس ضمن گرامی

 اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و بهروزي داریم. هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 40

راي کشور ب، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی یکپارچه 1399بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه گام طرح ها و پروژبرآورد بهن

به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، کارشناسان و 

، نگهداريبهاي واحد پایه رشته  هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب فهرست نظرانی که در مراحل تعیین قیمت صاحب

 گردد. به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می 1399سال  آهن تعمیر روسازي و ابنیه خطوط راه

 توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. 

 

نگهداري، تعمیر روسازي و ابنیه خطوط کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته 

 :آهن راه

 (رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) فر سیدجواد قانع
  کار کیهاندخت نازك
 سهیال شریعتی

 اللهی فتحطاهر 
 امیر جهانشاهی
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