
 

٤٥١٤١ 
 

  بسمه تعالي                                                                               
  رياست جمهوري                    
  جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاون برنامه

  و پيمانكاران انهاي اجرايي، مشاور دستگاهبخشنامه به 
                     30329/92  :شماره
                    11/4/1392  :تاريخ

  1391سالسوم و چهارمههاي سه ماههاي قطعي دوره شاخص:موضوع
 

موضوع تصويبنامه (در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور  و قانون برنامه و بودجه) 23(ماده  به استناد
هاي قطعي  به پيوست شاخص ،)وزيرانمحترم هيأت  20/4/1385هـ مورخ 33497ت/42339شماره 

به تصويب مباني آن كه ) االجرا الزم(از نوع گروه اول  1391سال  سوم و چهارم ههاي سه ماه دوره
هاي مشمول  تا براي پيمان شود، صفحه ابالغ مي 20يك پيوست و رسيده است، در فني  عالي شوراي

  : با رعايت نكات زير به مورد اجرا گذاشته شود -حسب مورد -بها تعديل آحاد
 :هايي كه مورد استفاده براي محاسبه تعديل پيمان) 3(هاي مندرج در پيوست  شاخص -1

  .شوند و پس از آن منعقد شده يا مي 1382هاي پايه سال  براساس فهرست -1-1
مبناي دوره سه ماه تسليم پيشنهاد پيمانكـار    با شاخص 1381هاي پايه سال  فهرستبراساس  -1-2

  .اند منعقد شده 1382در سال 
و پـس از آن منعقـد    1382اول سـال   ههاي غيرپايه و شاخص مبناي سه ماه براساس فهرست -1-3

  . شوند شده يا مي
آالت، هزينه حمل و نقل و  رايه ماشينتغييرات دستمزد نيروي انساني، ك) 3(هاي پيوست  در شاخص   -2

در ) آهن به جز نرخ قير در كارهاي آسفالتي رشته راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه(نرخ تمام مصالح 
  .گيرد گونه تفاوت بهاي مصالح به آنها تعلق نمي مربوط منظور شده است و هيچ ههاي سه ماه دوره

بهاي پايه راه، باند فرودگـاه و   هايي كه براساس فهرست تفاوت بهاي قير در كارهاي آسفالتي پيمان   -3
شوند، براساس بخشنامه شماره  هاي رشته فوق تعديل مي آهن منعقد شده و با شاخص زيرسازي راه

يل و جدول ذ» بهاي قير دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت«با عنوان  31/1/1388مورخ  7135/100
بهـاي    هاي آتي، تفاوت هاي تعديل و قيمت قير مربوط به ماه شود؛ تا زمان ابالغ شاخص محاسبه مي

هاي نفتي به صـورت   مبلغ فاكتور قير ارايه شده توسط پيمانكار از بورس فرآورده% 95قير براساس 
  . شود الحساب محاسبه و پرداخت مي علي
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  بسمه تعالي                                                                             
  رياست جمهوري                   
  جمهور  ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاون برنامه

                     30329/92  :شماره  و پيمانكاران انهاي اجرايي، مشاور بخشنامه به دستگاه
                    11/4/1392  :تاريخ

  1391سالسوم و چهارمههاي سه ماههاي قطعي دوره شاخص:موضوع
 

هاي قطعي ابالغ شـده ماهانـه قيـر توسـط ايـن       در هر دوره تسويه حساب با پيمانكار براساس قيمت
  . معاونت خواهد بود

                                          1جدول شماره 

 12/91 11/91 10/91 9/91 8/91 7/91 شرح

  13300  12800  8250 6900 6750 7125  70/60قير 
  13150  12700  8050 6850 6680 7000  100/85قير 

  17850  17150  10900 9300 8950 9050  250قير ام سي 
  -  -  - - 4000 4200  قير امولسيون زودشكن
  -  -  - - - 7200  قير امولسيون ديرشكن

  ها ريال بر كيلوگرم است قيمت
  

باشـد و پيمانكـار منتخـب     1386هايي كه شاخص مبناي پيمان آنها، سه ماهه چهارم سـال   در پيمان
  هـاي نفتـي پيشـنهاد مـالي را ارايـه       براساس قيمت افزايش يافته قير پـس از افتتـاح بـورس فـرآورده    

مـورخ   7135/100در بخشـنامه شـماره   ) B(بهاي قير در سه ماهه شـاخص مبنـاي پيمـان     كرده باشد،
برابر با بهاي قير منظور شده در تجزيه بهاي پيشنهادي پيمانكار براساس بخشنامه شـماره   31/1/1388

  .شود در نظر گرفته مي 9/9/1377مورخ  4951/54-5453/102
اعـالم شـده اسـت،     19/1/1386مـورخ   3517/100ره شـما   بخشـنامه ) 7(گونه كـه در بنـد    همان  -4

  .شود و پس از آن، ابالغ نمي 1384سال  ههاي سه ماه براي دوره 1هاي مندرج در پيوست  شاخص
هاي  ، شاخص19/10/1388مورخ  99406/100بخشنامه شماره ) 7(باتوجه به مطالب مندرج در بند   -5

چنانچـه  . و پس از آن، ابالغ نخواهـد شـد   1388ل هاي سه ماهه سا براي دوره) 2(مندرج در پيوست 
هايي را در دست اجـرا دارنـد كـه بـر طبـق مفـاد پيمـان بايـد از          هاي اجرايي پيمان برخي از دستگاه

  تفاده كننـد، الزم اسـت در هـر مـورد    و پس از آن اس 1388در سال ) 2(هاي تعديل پيوست  شاخص
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       جمهوري اسالمی ایران

  ریاست جمهوري           
  ریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

  
  

  3پیوست 
  هاي قطعی تعدیل آحاد بها،  شاخص

  1391سال هاي سه ماهه سوم و چهارم  دوره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  معاونت نظارت راهبردي
 ر نظام فنیامو
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1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20 از 1صفحه 

    11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  هاي بهاي پایه اي فهرست هاي قطعی رشته شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحردیف

  ماهه سه
چهارم سال 

1390
  چهارم  سوم  دوملاو

9/481 4/462 4/403 8/358 3/330 شاخص رشته ابنیه1
9/521 0/523 9/447 3/368 3/313 شاخص رشته تاسیسات برقی 2
3/539 7/495 8/412 4/382 3/343 شاخص رشته تاسیسات مکانیکی 3
7/469 9/451 0/403 3/375 6/346   آهن شاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازي راه4
7/489 9/456 5/422 8/401 9/364   شاخص رشته راهداري  5
4/483 4/464 6/421 8/395 3/362   شاخص رشته خطوط انتقال آب6
0/493 3/472 7/436 9/408 4/371   شاخص رشته شبکه توزیع آب7
4/496 5/473 5/423 2/396 9/362   شاخص رشته چاه8
5/439 1/432 6/394 8/357 9/320   ترمیم و بازسازي قناتشاخص رشته   9

5/515 5/495 4/443 6/412 3/380   شاخص رشته آبیاري و زهکشی  10
0/492 2/474 1/418 8/390 0/360   شاخص رشته سد سازي  11
5/468 6/454 8/421 4/401 6/363 شاخص رشته آبیاري تحت فشار  12
6/496 9/477 2/432 0/404 4/373   آوري و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع  13
9/475 5/464 1/391 3/377 6/330   رشته انتقال و توزیع آب روستایی  14
3/439 5/427 1/403 1/381 4/344 شاخص رشته آبخیزداري و منابع طبیعی  15

  
  
  

  
  :باشد صرفاً براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می 3پیوست هاي  شاخص: یادآوري 
   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
      و پس از آن1382 هاي سه ماهه سال  غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3
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1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  2صفحه 

       11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 

  

  بهاي واحد پایه ابنیه اي فهرست  هاي گروهی و رشته شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

5/450 6/442 4/423 7/406 0/362 عملیات تخریباول
5/433 0/423 6/397 9/381 4/344 عملیات خاکی با دستدوم
0/597 6/566 2/503 0/471 0/436   عملیات خاکی با ماشینسوم

8/385 8/371 0/355 3/341 4/318 عملیات بنایی با سنگچهارم
4/348 8/342 6/327 8/308 5/288 قالب بندي چوبیپنجم
5/446 6/430 8/381 3/342 9/313   قالب بندي فلزيششم
9/583 2/584 2/507 3/406 4/350   کارهاي فوالدي با میلگردهفتم
7/406 2/398 3/357 8/345 6/326   بتن درجاهشتم
8/546 1/498 1/404 4/352 8/335 هاي فوالدي سنگینکارنهم
0/376 5/368 7/339 6/323 2/303   سقف سبک بتنی  دهم

5/525 5/510 8/479 8/451 3/426   ریزي آجرکاري و شفته  یازدهم
7/458 7/444 4/400 9/381 4/364   بتن پیش ساخته و بلوك چینی  دوازدهم
7/622 6/482 8/443 6/423 6/377   رطوبتیکاري  عایق  سیزدهم
8/305 8/299 6/258 4/243 1/225   کاري حرارتی عایق  چهاردهم
2/288 2/286 6/282 7/277 0/271   کارهاي آزبست سیمان  پانزدهم
7/507 6/486 8/407 1/345 3/318   کارهاي فوالدي سبک   شانزدهم
6/349 2/332 3/276 3/241 3/235   کارهاي آلومینیومی  هفدهم
5/381 1/373 2/348 7/332 1/304   اندود و بندکشی  هجدهم
4/378 6/363 1/316 0/293 3/279   کارهاي چوبی  نوزدهم
3/287 2/279 2/241 2/225 6/210   کاشی و سرامیک کاري  بیستم

8/397 2/386 5/309 6/302 2/291   فرش کف با موزاییک  یکم و بیست
7/321 2/295 6/264 5/258 0/248   کارهاي سنگی با سنگ پالك  دوم و بیست
0/341 5/339 8/292 1/278 5/250   کارهاي پالستیکی  سوم  و بیست

      
  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3پیوست هاي  شاخص:     یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي هرستفبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3
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1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  3صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  بهاي واحد پایه ابنیه اي فهرست  هاي گروهی و رشته شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

3/239 6/236 8/218 7/209 6/194 برش و نصب شیشهوچهارم بیست
0/364 6/358 2/336 5/317 7/284 آمیزي  رنگوپنجم بیست
5/421 1/394 8/383 4/361 7/325   زیراساس و اساس  وششم بیست
3/783 1/668 0/640 9/594 9/538   آسفالت  وهفتم بیست
1/419 4/402 1/396 1/373 3/335   حمل و نقل  وهشتم بیست

7/429 3/420 9/399 3/380 6/342   کارهاي دستمزدي  ونهم بیست
9/481 4/462 4/403 8/358 3/330 شاخص رشته ابنیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3پیوست هاي  شاخص:     یادآوري
   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3
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20 از 4صفحه  1391سال هارم سه ماهه سوم و چهاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

   واحد پایه تاسیسات برقیبهاي فهرست اي  رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

3/349 6/348 4/334 9/287 5/249 چراغهاي فلورسنتاول
8/471 7/469 7/397 4/358 7/296 اي چراغهاي رشتهدوم
5/412 6/411 3/398 0/350 1/288 چراغهاي صنعتیسوم

4/396 2/394 6/364 8/325 0/275  آزاد چراغهاي فضايچهارم
8/409 3/396 8/391 8/330 6/275 چراغهاي مخصوصپنجم
8/803 4/900 7/653 6/493 4/422   ها سیمششم
0/866 2/897 5/704 0/569 9/490   کابلهاي فشار ضعیفهفتم
4/593 0/587 1/510 7/474 9/426   کابلشوهاهشتم
1/574 9/583 7/450 9/376 2/329 کابلهاي فشار متوسطنهم
7/251 7/240 8/232 9/219 8/200   سرکابلها و مفصلها  دهم

7/436 4/433 4/379 3/343 1/325   کلیدها و پریزها  یازدهم
4/494 0/489 1/408 8/375 0/327   هاي فوالدي اوله  دوازدهم
4/435 0/430 2/400 5/373 7/331   سی.  وي.هاي پی لوله  سیزدهم
8/625 5/627 2/531 5/450 5/378   وسایل فشار ضعیف تابلویی  چهاردهم

6/401 6/376 4/331 5/320 2/265   گیري وسایل اندازه  دهمپانز
0/412 8/411 1/370 4/293 1/245   تابلوهاي فشار متوسط   شانزدهم
6/339 8/318 8/306 5/210 8/158   مولدهاي برق  هفدهم
3/364 2/282 8/280 8/279 8/276    جریان مستقیم خازنهاي صنعتی و منابع تغذیه  هجدهم
0/612 7/551 4/424 3/309 5/291   ترانسفورماتورهاي فشار قوي  نوزدهم
8/951 1/932 3/723 7/656 2/589   وسایل شبکه  بیستم

2/618 8/615 0/497 0/416 8/371   کابلهاي تلفن  ویکم بیست
8/193 8/190 9/164 3/149 1/133   وسایل ارتباطی  ودوم بیست
5/411 9/376 4/366 1/314 5/278   یستم احضار و دربازکنس  سوم بیست

      
  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3پیوست هاي  شاخص:   یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382لیم پیشنهاد پیمانکار در سال  با شاخص مبناي دوره سه ماهه تس1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

  1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  5صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

   واحد پایه تاسیسات برقیبهاي فهرست اي  رشته گروهی هاي شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

4/365 2/363 7/320 0/281 1/248 سیستم آنتن تلویزیون وچهارم بیست
0/828 2/762 5/622 9/471 2/381 سیستم مادر ساعتوپنجم بیست
2/458 4/460 4/411 5/352 6/286 سیستم اعالم و اطفاي حریقوششم بیست
8/414 4/414 3/274 6/260 3/221 وسایل صوتی  وهفتم بیست
0/334 2/333 8/302 5/268 8/241   وسایل متفرقهوهشتم بیست
8/403 0/403 6/400 8/354 9/320   هاي اطالع رسانی ستم شبکهسیونهم بیست
7/429 3/420 9/399 3/380 6/342   کارهاي دستمزدي  ونهم سی

9/521 0/523 9/447 3/368 3/313 شاخص رشته تاسیسات برقی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3پیوست هاي  شاخص:    یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3
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1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  6صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 

  

   واحد پایه تاسیسات مکانیکیبهاي فهرست اي  رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

7/533 9/424 3/379 7/339 2/305 هاي فوالدي لولهاول
9/715 2/626 0/594 7/588 9/582 هاي چدنی لولهدوم
8/534 6/505 8/360 6/302 3/265 سی. وي. هاي پی لولهسوم

5/270 6/244 8/181 2/175 5/153   اتیلن هاي پلی لوله  چهارم
2/347 0/344 9/336 6/332 2/324 هاي آزبست سیمان لولهپنجم
8/787 0/771 9/587 6/526 3/513 هاي مسی لولهششم
2/660 8/652 5/432 0/393 0/365   شیرهاهفتم
2/823 6/817 5/809 9/724 7/648   مفصل انبساطهشتم
0/563 5/550 1/446 9/401 8/294   گیر لرزهنهم

9/657 7/649 5/414 9/381 0/351   صافی  یازدهم
5/474 7/453 7/446 4/426 3/381 دیگهاي حرارتی آب گرم  دوازدهم
5/715 4/706 3/610 5/575 6/495   دیگهاي بخار  سیزدهم
1/287 6/286 3/266 5/265 4/200   مشعل  چهاردهم
6/383 1/331 7/254 4/224 9/212   دستگاههاي کنترل و اندازه گیري  پانزدهم

5/367 0/345 7/331 0/267 7/242   )نفتی و گازي(کن  گرم آب   همشانزد
5/511 4/510 6/372 4/369 5/341   رادیاتور  هفدهم
0/274 4/260 0/254 1/234 0/204   آب سرد کن  هجدهم
6/445 0/435 2/355 7/317 6/296    و دودکشکانال هوا، دریچه هوا  نوزدهم
5/305 6/290 4/277 6/276 0/243   هواکش  بیستم

0/523 4/522 0/366 5/333 3/265   کویل، یونیت هیتر فن  ویکم بیست
1/412 0/354 5/264 6/241 7/189   کولر آبی  ودوم بیست
8/478 3/451 0/356 8/317 2/269   کولر گازيسوم و بیست
4/346 5/344 3/306 6/295 3/256   الکترو پمپوچهارم بیست

      
  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3پیوست هاي  شاخص:     یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  7صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  ت مکانیکی واحد پایه تاسیسابهاي فهرست اي  رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

5/313 9/311 3/261 1/252 2/217   عایقوپنجم بیست
2/465 3/381 8/308 7/291 8/228   دستگاههاي مبرد  وهفتم بیست
6/414 4/407 7/389 4/383 9/365   کننده برجهاي خنکوهشتم بیست

7/482 6/443 2/399 0/355 6/334   لوازم بهداشتی، شیرآالت بهداشتیونهم بیست
8/546 3/478 2/412 4/378 6/336 وسایل آتش نشانیام سی

6/355 9/354 7/343 0/335 2/333 لوازم آشپزخانهو یکم سی 
8/392 4/390 2/292 3/282 3/261   گیر سختیسی و دوم
3/662 6/619 5/519 5/451 3/424 منابع و مبدلهاسی و سوم

4/397 6/377 6/319 6/284 7/265 گاهها، دودکش بستها، تکیهسی و چهارم
7/429 3/420 9/399 3/380 6/342   کارهاي دستمزديسی و پنجم

3/539 7/495 8/412 4/382 3/343 شاخص رشته تاسیسات مکانیکی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3پیوست هاي  شاخص:     یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست ساسبرا. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  8صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  ه، باند فرودگاه و زیر سازي راه آهنبهاي واحد پایه را  اي فهرست رشتههاي گروهی  شاخص

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

2/465 3/451 5/419 1/400 5/362 عملیات تخریباول
1/449 2/439 0/403 2/387 5/347 عملیات خاکی با دستدوم
4/580 9/551 0/488 8/457 0/423 اشینعملیات خاکی با مسوم

7/525 2/514 9/425 3/409 4/369 حفاري تونلچهارم
5/544 0/518 3/462 7/433 6/400 کوبی و سپرکوبی حفاري، شمعپنجم 
1/417 8/410 0/383 6/364 5/331 عملیات بنایی با سنگششم
9/406 3/400 1/361 4/350 2/325   اندود و بندکشیهفتم
8/420 1/409 2/374 9/336 6/312   بست بندي و چوب قالبهشتم
9/584 7/584 5/506 6/405 0/350   کارهاي فوالدي با میلگردنهم
1/565 6/524 3/388 5/341 9/325 کارهاي فوالدي سنگین  دهم

8/525 1/484 5/403 6/379 8/341   کارهاي فوالدي سبک  یازدهم
9/422 1/414 8/363 5/350 1/333   بتن درجا  دوازدهم
6/445 8/432 6/390 5/372 6/345   ساخته بتن پیش  سیزدهم
1/507 8/482 0/432 9/405 1/376   زیراساس، اساس و باالست  چهاردهم
5/265 8/258 9/244 2/235 9/222   آسفالت  پانزدهم
8/777 4/568 9/546 9/533 1/484   يعایقکار   شانزدهم
9/492 0/477 9/425 3/393 3/360   گیر و سطوح پروازي  تونلها، پلها، نقاط مه تاسیسات  هفدهم
3/309 2/308 4/294 4/251 8/223   ساختمانها، عالیم و تجهیزات ایمنی  هجدهم
9/426 1/349 2/328 1/300 4/280   متفرقه  نوزدهم

8/428 3/422 1/398 9/380 1/343   حمل و نقل  ستمبی
7/429 3/420 9/399 3/380 6/342   کارهاي دستمزدي  ویکم بیست
0/460------------  ریل، سوزن و ملحقات   م دوو بیست
0/470------------  آهن اجراي روسازي راه   موسو بیست

7/469 9/451 0/403 3/375 6/346 آهن ي راهشاخص رشته راه، باند فرودگاه و زیرساز
  

  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3پیوست هاي  شاخص:     یادآوري
   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382کار در سال  با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمان1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  9صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  بهاي واحد پایه راهداري  رستاي فه رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

0/434 0/420 8/388 8/369 5/335   تخریب و برچیدناول
5/441 0/432 7/403 6/387 8/347   عملیات خاکی با دستدوم
4/561 2/533 2/474 2/444 0/411   عملیات خاکی با ماشینسوم

9/457 2/442 3/411 4/392 1/355   زهکشی،  جمع آوري و دفع آبهاي سطحیچهارم
0/483 0/465 1/414 1/388 9/359   حفاري، شمعکوبی و سپرکوبیپنجم 
7/425 8/418 6/396 3/369 7/333   عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگیششم
4/406 8/399 3/364 0/353 7/325   ندود و بندکشیاهفتم
7/430 2/416 0/378 7/343 1/321   قالب بنديهشتم
7/556 2/552 0/482 9/392 0/340   کارهاي فوالدي با میلگردنهم
1/536 4/496 4/396 5/344 5/328   کارهاي فوالدي سنگین  دهم

9/517 2/482 5/398 8/377 6/343   کارهاي فوالدي سبک  یازدهم
7/443 9/431 3/383 2/367 3/345   احداث و مرمت ابنیه بتنی  دوازدهم
6/430 5/419 5/381 6/364 3/338   تهیه و نصب قطعات بتنی پیش ساخته  سیزدهم
2/502 1/478 5/427 7/401 5/372   زیراساس و اساس  چهاردهم
8/1082 0/757 6/733 5/752 8/692   هاي آسفالتی ساخت و مرمت رویه  پانزدهم
0/445 8/397 3/376 4/362 6/320   عایقکاري، رنگ آمیزي و حفاظت ابنیه فنی   شانزدهم
7/457 1/441 7/403 2/383 3/350   تاسیسات و تجهیزات  هفدهم
3/223 1/226 6/218 4/188 1/171   عالیم و تجهیزات ایمنی  هجدهم
5/547 0/520 5/462 2/433 8/400   عملیات زمستانی  نوزدهم
9/480 6/466 3/422 1/399 2/364   حمل و نقل  بیستم

1/543 6/517 7/463 7/435 8/401   عملیات اضطراري راهداري  ویکم بیست

  

  

  
  :باشد یر می صرفاً براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح ز3پیوست هاي  شاخص:     یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

  1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  قطعی تعدیل آحادبها، دورههاي  شاخص 20از  10صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  بهاي واحد پایه راهداري  اي فهرست رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

2/372 8/358 3/335 3/318 6/292   فضاي سبز  ودوم ستبی
6/484 5/467 8/429 5/408 9/373   پاکسازي  سوم و بیست
7/441 9/427 4/395 9/376 6/343   عملیات بازرسی و کنترل  وچهارم بیست
0/395 6/383 8/352 8/338 3/304   متفرقه  وپنجم بیست
1/461 1/448 5/420 0/402 1/362   کارهاي تجمیعی  وششم بیست
7/429 3/420 9/399 3/380 6/342   کارهاي دستمزدي  وهفتم بیست

7/489 9/456 5/422 8/401 9/364 شاخص رشته تاسیسات راهداري
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باشد  صرفاً براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3پیوست هاي  شاخص:     یادآوري
   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382ماهه سال هاي سه   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  11صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

   واحد پایه خطوط انتقال آببهاي فهرست اي  رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390ل سا
  چهارم  سوم  دوماول

0/481 6/464 4/428 0/407 8/369 عملیات لوله گذاري آزبست سیماناول
2/481 5/464 7/427 1/406 4/369 )داکتیل(هاي چدنی نشکن  عملیات لوله گذاري با لولهدوم
8/491 4/473 2/433 8/410 5/374 اتصال مکانیکیهاي فوالدي  عملیات لوله گذاري با لولهسوم

0/500 8/479 3/435 2/412 2/376   هاي فوالدي اتصال جوشی عملیات لوله گذاري با لولهچهارم
6/495 5/476 7/434 7/411 0/376   هاي بتنی مسلح  عملیات لوله گذاري با لولهپنجم
G.R.P (   2/366 1/404 0/425 4/458 9/472(فایبرگالس هاي  عملیات لوله گذاري با لولهششم
8/477 5/462 0/428 9/406 8/368   نصب شیرهاهشتم
6/409 6/389 2/370 6/346 0/325   هاي شیر احداث حوضچهنهم
4/464 3/445 7/399 6/378 1/350   ها حفاظت لوله  دهم

1/489 1/466 7/427 7/406 9/371   عملیات خاکی و مرمت نوار حفاريیازدهم
4/560 2/555 5/484 3/404 4/354   کارهاي فوالدي   دوازدهم
2/413 9/403 9/364 6/349 3/330   بندي کارهاي بتنی و قالب  سیزدهم
3/430 1/413 0/396 6/378 3/344   حمل و نقل  چهاردهم

4/483 4/464 6/421 8/395 3/362 شاخص رشته خطوط انتقال آب
  

  
  

  
  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3پیوست هاي  شاخص:  یادآوري  

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست ساسبرا. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  12صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  بکه توزیع آب واحد پایه شبهاي فهرست اي  رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

7/465 6/452 5/422 2/403 3/364 عملیات لوله گذاري آزبست سیماناول
7/469 6/455 0/424 1/404 7/365 )داکتیل(هاي چدنی نشکن  عملیات لوله گذاري با لولهدوم
G.R.P (   2/366 1/404 0/425 4/458 9/472(هاي فایبرگالس  عملیات لوله گذاري با لولهسوم

9/472 4/458 0/425 1/404 2/366 اتیلن هاي پلی عملیات لوله گذاري با لولهچهارم
8/474 1/460 5/426 6/405 4/367   نصب شیرهاپنجم
4/431 5/409 3/379 7/360 3/338   هاي شیر احداث حوضچهششم
0/451 3/439 0/411 7/392 5/354   نصب انشعابهاهفتم
4/502 0/475 1/443 9/419 4/382   عملیات خاکی و مرمت نوار حفاريهشتم
7/595 1/593 8/511 7/414 5/362   کارهاي فوالدي نهم
4/407 7/398 6/363 5/343 8/324   بندي کارهاي بتنی و قالب  دهم

3/430 1/413 9/395 6/378 3/344   حمل و نقلیازدهم
0/493 3/472 7/436 9/408 4/371 شاخص رشته شبکه توزیع آب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3پیوست هاي  شاخص:  یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3

  



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

1391سال و چهارم سه ماهه سوم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  13صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

   واحد پایه چاهبهاي فهرست اي  رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

8/423 3/407 8/379 1/364 6/329   تجهیز و برچیدن کارگاهاول
0/433 4/425 1/394 2/379 3/338   حفاري به روش دستیدوم
8/495 6/475 6/431 8/407 0/374 اي روش ضربه حفاري بهسوم

5/534 4/508 5/453 3/425 9/392 روش دورانی حفاري بهچهارم
7/509 7/391 3/350 8/308 8/277 تهیه و  نصب لولهپنجم

8/456 6/441 1/407 5/387 5/354   آزمایش و عملیات صحراییمشش
5/405 0/397 5/364 3/350 2/326   کارهاي متفرقههفتم
5/462 0/445 2/405 7/384 9/350   کارهاي دستمزديهشتم
8/494 4/473 8/413 8/379 0/347   هاي مخزنی چاهنهم

4/496 5/473 5/423 2/396 9/362 شاخص رشته چاه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3پیوست هاي  شاخص:   یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

  

1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  14صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  ترمیم و بازسازي قناتاحد پایه بهاي و اي فهرست  رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

5/439 3/432 4/415 0/398 5/354  با دست  خاکی  تخریب و عملیات عملیاتاول
7/414 2/407 4/386 3/372 2/335   حفاري و الیروبی قنات به روش دستیدوم
5/584 7/557 9/500 0/471 6/433    با ماشین  خاکی عملیاتسوم

4/382 0/375 2/345 3/334 1/306   کاري  با سنگ، اندود و بندکشی و عایق  بنایی عملیاتچهارم
1/407 2/397 9/367 1/333 6/310   بندي عملیات قالبپنجم
5/510 0/502 9/455 2/409 7/366   کارهاي بتنیششم
6/789 8/753 1/642 8/537 3/448    فلزي کارهايهفتم
5/476 3/461 8/426 6/405 8/367    پلی اتیلن گذاري با لوله لولههشتم
6/471 8/456 1/423 4/402 7/364   گذاري با لوله آزبست سیمان لولهنهم
9/475 0/460 4/423 0/403 6/367   نصب شیر و پمپ  دهم

7/427 6/410 5/393 3/376 2/342    و نقل حمل  یازدهم
7/429 3/420 9/399 3/380 6/342    دستمزدي کارهاي  دوازدهم

5/439 1/432 6/394 8/357 9/320 ترمیم و بازسازي قناتشاخص رشته 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :باشد ل پیمانهایی به شرح زیر می صرفاً براي محاسبه تعدی3پیوست هاي  شاخص: یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
    و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

  1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  15ه صفح

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

   واحد پایه آبیاري و زهکشیبهاي فهرست اي  رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوم  اول

1/466 0/453 1/423 0/404 9/364 عملیات تخریباول
2/446 5/436 8/412 9/395 9/354 عملیات خاکی با دستدوم
4/552 7/525 8/468 1/440 7/406 عملیات خاکی با ماشینسوم

4/444 2/430 8/396 4/379 5/344 عملیات بنایی با سنگچهارم
2/409 6/402 0/363 1/352 8/326   اندود و بندکشی  پنجم 
9/407 1/399 3/369 5/334 3/311   بندي قالبششم
1/591 4/592 4/514 5/411 8/356   کارهاي فوالدي با میلگردهفتم
9/571 5/529 2/464 6/421 1/395 کارهاي فوالديهشتم
0/438 0/425 8/374 6/358 1/341   بتن درجانهم
7/423 6/413 7/375 9/358 8/332   ساخته بتن پیش  دهم

3/455 8/439 9/400 9/380 8/347   ساخته بیضی بتنی پیش لوله نیم کانالهاي نیم  یازدهم
4/539 7/513 6/459 5/431 0/398   هاي زیرزمینی کننده زهکشها و جمع  دوازدهم
3/785 6/571 6/550 3/539 2/489   عایقکاري  سیزدهم
6/368 4/354 0/325 5/310 9/278   کارهاي متفرقه  چهاردهم
9/423 0/407 3/392 3/374 2/339   حمل و نقل  پانزدهم
7/429 3/420 9/399 3/380 6/342   کارهاي دستمزدي   شانزدهم

5/515 5/495 4/443 6/412 3/380 شاخص رشته آبیاري و زهکشی
  

  
  
  
  
  

  
  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3پیوست هاي  شاخص:  یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي تفهرس براساس. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

20 از 16صفحه  1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  
  زيسد سابهاي واحد پایه رشته  اي فهرست رشتههاي گروهی  شاخص

  
  1391سال هاي سه ماهه  دوره

شرحفصل شماره 
  ماهه سه

  چهارم
1390سال 

  چهارم  سوم  دوم  اول

1/550 2/528 9/465 8/440 1/404 ملیات خاکی و تخریبعاول
5/524 9/509 7/421 3/405 7/365 عملیات حفاري در فضاي بستهدوم
4/450 8/433 9/387 0/367 8/339   عملیات پایدار سازي و نگهداري سطوحسوم

7/486 1/464 1/418 5/393 4/362   ار آب بنددیو یق، تزر ، چالزنیچهارم
8/645 4/645 8/559 7/452 5/392   الديوف رهايکاپنجم
9/317 9/310 5/293 4/272 7/250   قالب بنديششم
1/449 3/432 6/376 8/359 4/340 کارهاي بتنیهفتم
0/452 6/436 1/422 9/384 5/346   عملیات بنایی با سنگهشتم
0/478 8/428 3/384 0/356 4/326   کارهاي متفرقهنهم
9/439 4/422 8/404 1/387 0/352   حملدهم

0/492 2/474 1/418 8/390 0/360 شاخص رشته سد سازي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :باشد  صرفاً براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3یوست پهاي  شاخص: یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
 و پس از آن1382اي سه ماهه سال ه  غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3       



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  17صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

   واحد پایه آبیاري تحت فشاربهاي فهرست اي  رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  هماه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوم  اول

1/470 0/456 0/423 5/402 4/364 هاي آزبست سیمان عملیات لوله گذاري با لولهاول
4/470 3/456 3/423 7/402 7/364   هاي پلی اتیلن عملیات لوله گذاري با لولهدوم
5/471 2/457 1/424 4/403 3/365   سی. وي. هاي پی لهگذاري با لو عملیات لولهسوم

1/475 4/460 7/426 7/405 4/367   نصب شیرهاچهارم
4/502 0/475 7/434 2/414 4/382   عملیات خاکی مربوط به لوله گذاريپنجم 
3/422 0/414 6/392 4/376 3/338   اجراي تاسیسات برقیششم
2/441 2/428 9/396 4/379 8/343   ت مکانیکیاجراي تاسیساهفتم
6/406 4/398 4/367 3/354 8/328   نصب تجهیزات سیستم بارانی کالسیکهشتم
3/418 5/411 5/392 2/378 8/338   هاي آبده نصب لولهنهم
5/451 2/438 8/406 2/388 5/352   نصب دستگاههاي آبیاري  دهم

2/465 3/451 5/419 1/400 5/362   بعملیات تخری  یازدهم
1/449 2/439 0/403 2/387 5/347   عملیات خاکی با دست  دوازدهم
4/580 9/551 0/488 8/457 0/423 عملیات خاکی با ماشین  سیزدهم

5/468 6/454 8/421 4/401 6/363 شاخص رشته آبیاري تحت فشار
  

  
  
  
  

  
  

  :باشد  صرفاً براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3پیوست ي ها شاخص:   یادآوري
   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382ه ماهه سال هاي س  غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص 20از  18صفحه 

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  آوري و انتقال فاضالب  واحد پایه شبکه جمعبهاي فهرست اي  رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه هس
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

1/492 0/473 3/432 5/409 0/374 عملیات لوله گذاري آزبست سیمان فاضالبیاول
3/487 8/467 0/428 0/406 5/370 هاي بتنی فاضالبی عملیات لوله گذاري با لولهدوم
0/490 5/470 1/429 8/404 2/372   سی فاضالبی. وي. هاي پی ا لولهعملیات لوله گذاري بسوم

7/504 2/484 4/440 4/416 2/381   اتیلن فاضالبی هاي پلی عملیات لوله گذاري با لولهچهارم
3/472 4/456 4/418 9/390 9/349   گذاري در نقب عملیات لولهپنجم
G.R.P (   2/366 1/404 0/425 4/458 9/472(فایبرگالس هاي  عملیات لوله گذاري با لولهششم
6/446 0/433 7/389 1/365 4/339 روها احداث آدمهفتم
3/490 1/470 9/434 4/412 7/376   عملیات خاکی و مرمت نوار حفاريهشتم
4/637 9/624 5/524 4/443 9/401   کارهاي فوالدي نهم
0/528 4/502 0/447 9/417 8/385   با سپر فوالديکارهاي سپرکوبی دهم

3/418 1/408 0/372 5/357 5/336   بندي کارهاي بتنی و قالبیازدهم
3/430 1/413 9/395 6/378 3/344   حمل و نقلدوازدهم
9/545 0/519 0/463 3/434 2/401   لوله رانی  سیزدهم
1/321 1/321 1/321 8/305 8/305   رانی بی مخصوص لولههاي بتنی فاضال تهیه لوله  چهاردهم
6/729 0/706 2/508 3/491 5/423   رانی هاي پلی اتیلن فاضالبی مخصوص لوله تهیه لوله  پانزدهم

6/496 9/477 2/432 0/404 4/373 آوري و انتقال فاضالب شاخص رشته شبکه جمع
  

  
  
  
  
  
  

  
  :باشد  براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر میاً صرف3ت پیوسهاي  شاخص:   یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382 سال هاي سه ماهه  غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

  

20 از 19صفحه  1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  هاي قطعی تعدیل آحادبها، دوره شاخص

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  بهاي واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی اي فهرست رشتههاي گروهی  شاخص
  

  1391سال هاي سه ماهه  دوره
شرحفصل شماره 

  ماهه سه
  چهارم

1390سال 
  چهارم  سوم  دوماول

5/381 5/378 8/371 7/367 3/360 هاي آزبست سیمان لولهاول
9/680 7/678 7/597 6/594 8/493   )داکتیل(هاي چدنی نشکن  لولهدوم
0/397 9/382 1/285 4/274 7/239   هاي پلی اتیلن لولهسوم

7/489 6/486 7/366 9/335 4/315   شیرهاارمچه
9/433 5/411 4/381 4/362 1/340   هاي شیر احداث حوضچهپنجم
5/599 6/597 7/433 4/380 9/281    انشعابششم
9/623 7/623 6/531 6/404 4/338   کارهاي تاسیسات برقیهفتم
5/610 2/421 6/383 1/332 7/293   هاي فوالدي گالوانیزه سنگین لولههشتم
0/328 8/327 3/327 6/305 0/273   الکتروپمپنهم
5/379 3/379 9/292 2/282 4/258   ناتوریکلردهم

1/477 3/459 6/426 9/405 2/368   عملیات خاکی و مرمت نوار حفاريیازدهم
7/611 2/605 8/513 1/426 0/378   کارهاي فوالديدوازدهم
4/410 6/401 5/363 8/346 6/327   بندي کارهاي بتنی و قالب  سیزدهم
3/430 1/413 9/395 6/378 3/344   حمل و نقل  چهاردهم
3/588 4/567 0/430 2/415 2/366    مخصوص آبرسانی)G.R.P(هاي فایبرگالس  لوله  پانزدهم
2/625 6/496 4/464 1/416 5/374   هاي فوالدي اتصال مکانیکی لوله  شانزدهم
7/429 3/420 9/399 3/380 6/342   کارهاي دستمزدي  هفدهم

9/475 5/464 1/391 3/377 6/330 انتقال و توزیع آب روستاییشاخص رشته 
  

  
  
  

  
  :باشد  صرفاً براي محاسبه تعدیل پیمانهایی به شرح زیر می3پیوست هاي  شاخص: یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرست براساس. 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3



WEB: http://nezamfani.ir                    E-mail:    info@nezamfani.ir :نشانی الکترونیک 

  

20 از 20صفحه  1391سال سه ماهه سوم و چهارم هاي  ورههاي قطعی تعدیل آحادبها، د شاخص

     11/4/1392 مورخ  30329/92 بخشنامه شماره  3پیوست 
  

  
    آبخیزداري و منابع طبیعیبهاي واحد پایه رشته اي فهرست رشتههاي گروهی  شاخص

  
  1391سال هاي سه ماهه  دوره

شرحفصل شماره 
  ماهه سه

  چهارم
1390سال 

  چهارم  سوم  دوماول

6/386 3/376 8/350 8/335 8/304  کار سازي بستر پاکسازي و آمادهولا
9/441 1/434 5/414 3/398 3/355 سازي بستر تولید آمادهدوم
3/456 2/443 5/412 8/393 7/356    کاشتسوم

9/453 7/437 6/398 0/378 3/345   نگهداري و حفاظتچهارم
7/449 1/439 9/413 3/396 0/356   دستعملیات خاکی با پنجم
5/539 0/514 2/460 6/432 9/399   عملیات خاکی با ماشینششم
9/435 8/424 0/403 2/378 8/341 عملیات بنایی با سنگهفتم
8/420 7/413 5/380 4/368 2/338   اندود و بندکشیهشتم
9/417 1/405 0/359 8/323 8/309    چوب بست و کارهاي چوبی،بندي قالبنهم
1/635 9/635 1/553 5/442 3/384   کارهاي فلزيدهم

7/437 3/426 8/373 2/359 6/342   بتن و کارهاي بتنییازدهم
2/451 7/443 5/412 1/397 0/354   زنی عملیات حفاري چاه و گمانهدوازدهم
0/861 6/598 2/581 0/589 7/535   و کارهاي متفرقه کاري عایق  سیزدهم
2/431 0/414 7/396 4/379 9/344    عمومی حمل مصالح  چهاردهم
7/438 6/428 0/407 6/389 3/348   هاي کشاورزي و منابع طبیعی و حمل دستی مصالح حمل نهاده  پانزدهم
7/349 9/343 2/330 3/286 3/265    بهره برداري  شانزدهم
7/274 0/239 0/283 4/258 1/246   هاي کشاورزي و منابع طبیعی نهاده  نوزدهم
7/429 3/420 9/399 3/380 6/342   کارهاي دستمزدي  بیستم

3/439 5/427 1/403 1/381 4/344 شاخص رشته آبخیزداري و منابع طبیعی

  
    

    
    

  
  :باشد پیمانهایی به شرح زیر می صرفاً براي محاسبه تعدیل 3پیوست هاي  شاخص: یادآوري

   و پس از آن 1382 پایه سال هاي فهرستبراساس . 1
1382 با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنهاد پیمانکار در سال 1381پایه سال    فهرست براساس. 2
   و پس از آن1382هاي سه ماهه سال   غیرپایه با شاخص مبناي دورههاي فهرست براساس. 3


