
 



 

 يشگفتارپ
براي پيشرفت وترقي درهر صنعت بايدبه تهيه استانداردهاي الزم در آن           . استانداردها از ضروريات صنعت هستند     

صـنعت توجه ويژه اي مبذول گردد صنعت آب در اقتصاد كشور ما نقش كليدي دارد و پيشبرد امور اين صنعت                     

وند كارهاي جاري بلكه بصورت طرح تهيه ميشود و         حياتـي است پس از اين نيرو استانداردهاي مربوطه نه در ر           

 .امور آب وزارت نيروباتوجه به مسوليت خود در اين زمينه صنعت آب، انجام اين مهم را به عهده گرفته است

 
نظـر بـه لـزوم توافـق كلـيه بخشهاي سهيم در صنعت، استانداردها پس از بحث و بررسي با شركت كارشناسان            

از ايـن رو مبـناي تـشكيالتي طرح تهيه استانداردهاي صنعت آب كشور              . گـردند بخـشهاي مـربوطه تـدوين مي      

 فني است كه با شركت فعال كليه بخشهاي سهيم در اين صنعت تشكيل مي گردد اصلي ترين كميته                    هـاي  كميـته 

ت فنـي طرح تحت عنوان كميته مديريت آب فعاليت دارد كه تمامي فعاليتهاي مربوط به تهيه استاندارد هاي صنع                  

البته اين كميته قسمتي از دامنه كار را راساً و بخشي را كه شامل              .آب كشور در دامنه كار آن پيش بيني شده است         

بقـيه اقدامات مديريت آب در چهار جنبه كلي سدسازي، آبياري و زهكشي، مهندسي رودخانه و كنترل سيالب و         

ي مطالعات، طراحي، ساخت، بهره برداري و       آب و فاضالب شهري است از طريق چهار كميته اصلي در زمينه ها            

نگهـداري از پـروژه ها به انجام خواهد رساند در اين موارد كميته مديريت آب فقط وظيفه هماهنگي را به عهده                      

 كميـته فنـي ديگر در ارائه خدمات كارشناسي تخصصي به چهار كميته اصلي در تدوين استانداردها                  ١٨داشـته   

 .دنهمكاري دار

 
ت ومقبوليت بيشتر استانداردها وتوجه به همة تجربه ها ونظرات فني وعلمي پيش نويس استانداردها               بـراي جامعي  

بـراي نظر خواهي منتشر شده و نظرات واصله پس از بررسي در كميتة فني مربوطه در نسخة نهائي منظور خواهد                     

 .شد

 
ط دستگاه برآورد كننده انجام     تاكـنون قيمت گذاري پروژه هاي بزرگ صنعت آب عمدتاً به صورت موردي توس             

بـا تـوجه به اين اهميت بر نوع كار و حجم زياد سرمايه گذاري در اين بخش از صنعت كشور،                     .گـرديده اسـت   

تـدوين نشريه اي كه حاوي دستورالعمل برآورد هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه و هزينه هاي مستمر كارگاه براي                    

لذا اين مهم به عهده گروه كار مباني و ضوابط پايه كميته            . ودطـرحهاي عمـده صنعت آب باشد ضرورت مي نم         

 .گذاشته شد)قيمت  (٨فني شماره 

 
امـيد است كه كارشناسان و صاحبنظراني كه فعاليت آنها با اين رشته از صنعت آب مرتبط ميباشد، با توجهي كه                     

ت و راهنمايي هاي ارزنده خود كميته  با ارائه نظرا   ومـبذول ميفـرمايند اين پيش نويس را مورد بررسي قرار داده             

 . را در تنظيم و تدوين متن ياري و راهنمايي فرمايند٨فني شماره 



 

 تركيب اعضاء گروه كار
 

 ١٣٦٥پـيش نـويس دسـتو العمـل تعيـين هزينه هاي تجهيز و برچيدن كارگاه و هزينه هاي مستمر كارگاه در سال                 

ي و ابالغ آن بعنوان دستوالعمل به طرح استاندارد صنعت توسـط مهندسين مشاور مهاب قدس تهيه و جهت بررس   

كه در نهائي نمودن اين پيش نويس       ) متيق (٨آب ارسال گرديد اعضاء گروه كار مباني و ضوابط پايه كميته فني             

 :استانداردها همكاري داشته اند به شرح زير مي باشد

 ويز تجزيه چيآقاي پر مهندسين مشاور مهاب قدس  فوق ليسانس راه وساختمان 

 آقاي عبداهللا زهادي سازمان آب تهران  ليسانس راه و ساختمان

 آقاي محمود ساقيان شركت  خدمات مهندسي آب فوق ليسانس راه و ساختمان

 فوق ليسانس راه و ساختمان

 

دفتـر تحقـيقات و معـيارهاي فني سازمان برنامه و           

 بودجه

 آقاي مصطفي يزدانشناس

 
 .شاور قدس كه پيش نويس اوليه اين استاندارد را تهيه نموده اند تشكر ميشود ضمناً از مهندسين م
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 مقدمه ‐١
 

  آب، شبكه هاي آبياري و زهكشي، شبكه هاي انتقال  نيروگاهها،  هاي بزرگ صنعت آب كشور مانند سدها پروژه

 به لحاظ ماهيت و نوع كار       ، شـبكه هـاي توزيع آب و شبكه هاي جمع آوري و تصفيه فاضالب              ،و تـصفيه آب     

 .وسرمايه گذاري عظيم آنها از ويژگي خاص برخوردارند

 . اين گونه پروژه ها همواره با فهارس بهاي خاص و بطور موردي تصويب و به اجرا در آمده است           ،در كـشور ما   

 توسعه  ،با توجه به افزايش روز افزون نياز به آب و همچنين محدوديت منابع طبيعي سهل الوصل براي تأمين آب                  

اي عمراني كشور جاي خاص خود را محسوس است و در برنامه ه"ايـن بخـش عظيم صنعت در كشور ما كامال         

 .باشد دارا مي

در بررسـي پـروژه هـاي صـنعت آب كـه در كـشور ما به اجرا درآمده و يا در دست اجرا ميباشد هزينه تجهيز                           

وبـرچيدن كارگـاه با احتساب ضريبي از قيمت تمام شده در قيمتهاي واحد ملحوظ ويا به صورت مجزا برآورده                    

 .يب ثابت در نظر گرفته شده استشده و كامالً متمايز از ضر

 
هـدف ايـن نـشريه ارائـه دسـتورالعمل برآورد هزينه تجهيز و بر چيدن كارگاه و هزينه هاي مستمر كارگاه براي                       

هاي  طـرحهاي عمـده صنعت آب ميباشد تا به تجزيه و تحليل كافي هزينه آن مشخص گردد جهت برآورد هزينه                   

ها به تفكيك تهيه     نمود و براي تأمين اين منظور جداول هزينه        يمذكـور وجـود الگوي صحيح و مدرن ضروري م         

گـرديده تـا دسـتگاه برآورد كننده با توجه به نياز هر پروژه اقالم و قسمتهاي مربوطه را تهيه و زمينه اسناد پيمان                        

 .نمايد

 دامنه كار ‐٢
 

يين روش برآورد هزينه هاي     همانطـور كـه در مطالب پيشين اشاره گرديد، حدود و دامنه كار اين دستورالعمل تع               

دستگاه برآورد  . تجهيز و برچيده شدن كارگاه و هزينه هاي مستمر كارگاه براي طرحهاي عمده صنعت آب ميباشد               

 .كننده  بايستي متناسب با نياز هر پروژه اقالم و قسمتهاي مربوطه را تكميل و ضميمه اسناد پيمان نمايد

 
در (ه صرفاً به منظور استفاده در برآورد هزينه طرحهاي صنعت آب كشور           بـا عنايت به تذكر فوق الذكر اين نشري        

 .تهيه گرديده است) مرحله طراحي



 ٢ 
 

يز و برچيدن هزينه هاي مستمر كارگاه براي طرحهاي         ه تج  هـزينه هـاي    دسـتورالعمل بـرآورد   
 صنعت آب 

 
هاي  ستمر كارگاه براي پروژه   ايـن دسـتورالعمل بـه منظور برآورد هزينه هاي تجهيز و برچيدن و هزينه هاي م                  ـ١

 .صنعت آب تنظيم گرديده است

 
درجـداول تجهيـز و بـرچيدن كارگـاه دو نوع هزينه تحت عناوين هزينه هاي دائم و هزينه هاي موقت در نظر                        ـ ٢

 .گرفته شده است

 هزينه هاي دائم  ١‐٢
 

ـ  هـزينه  تهيه و تامين آن دسته از      اي دائـم بـا تـوجه بـه عـنوان هـر يـك از جداول حسب مورد هزينه ايجاد،                       ه

كارگاه را شامل مي شود كه متعلق به كارفرما         تجهيز  مـستحدثات، تجهيزات،تاسيـسات و مـبلمان دائم مربوط به           

بـوده و بالفاصـله پـس از اتمام و يا تأمين آنها بايد به كارفرما تحويل شوند و چنانچه به تشخيص كارفرما الزم                        

ت و مبلمان دائم مذكور بعضاً توسط پيمانكار در مدت پيمان نگهداري            باشـد كـه مستحدثات، تجهيزات، تاسيسا      

شود در آن صورت دستگاه برآورد كننده بايستي اين هزينه ها           ) حـسب مورد شامل بازسازي، تعمير و جايگزيني       (

 .را مشخص و در هزينه هاي نگهداري دائم منظور نمايد

 
دائم را كه دردورة اجراي كار موضوع پيمان مورد نياز         كارفـرما آن دسـته از مـستحدثات، تاسيـسات، تجهيزات            

در را  تاسيسات، و تجهيزات    . پـيمانكار ميباشد در اختيار پيمانكار قرارخواهد داد و پيمانكار بايد اين مستحدثات            

به ( شده به صورتي كه      خواستهمـدت پيمان نگهداري نموده و پس از اتمام كارهاي مورد پيمان طبق مشخصات               

 تعمير و يا جايگزين كرده و به كارفرما          ،    حسب مورد بازسازي   ؛دنقابل استفاده باش  )تگاه نظارت   تـشخيص دسـ   

 تجهيزات، تاسيسات و  تاسيسات،تحـويل دهـد  دسـتگاه بـرآورد كننده بايد متقابالً هزينه نگهداري مستحدثات،             

 .مبلمان مذكور را در مدت پيمان در هزينه هاي نگهداري دائم منظور نمايد

 هزينه هاي موقت   ٢‐٢
 

هاي موقت كارگاه مبالغي ميباشد كه پيمانكار در مدت پيمان به منظور اجراي عمليات موضوع پيمان حسب                  هزينه

 مبلمان، ابزار و لوازم كار، عمليات       ،مـورد بـراي تجهيز و يا برچيدن كارگاه هزينه مينمايد مستحدثات، تجهيزات            

ا باشند پس از اتمام عمليات موضوع پيمان توسط پيمانكار حسب  مورد آمـاده سازي كه مشمول اين نوع هزينه ه    

 .تخريب ويا برچيده و از كارگاه خارج خواهد شد

 



 ٣ 
 

 هزينه هاي مستمر نيروي انساني و ماشين آالت كارگاه ‐٣

 
هـاي مـستمر نيروي انساني و ماشين آالت كارگاه شامل هزينه هاي موقت مربوط به مشاغل خدماتي و                    هـزينه 

ـ  شاغل مديـريت و سرپرستي ماشين آالت مورد نياز كارگاه ميباشد كه در مدت پيمان براي اجراي عمليات                  م

 .گردد موضوع پيمان ضروري بوده ليكن در قيمت رديفهاي فهرست بهاء منظور نمي

 هزينه هاي باالسري ـ ٤

 
 نامه ها، كارآموزي، سود     هـزينه هاي باالسري شامل هزينه هاي دفتر مركزي، عوارض معادن، ماليات، ضمانت            

كارگاه در نظر گرفته نشده     مستمراين هزينه هادر جداول تجهيز و برچيدن و هزينه هاي           . ميباشد. …پـيمانكار و  

 .بايد حسب مورد طبق دستو رالعمل مربوط اعمال گردند  اند لذا 

 
اه به معني نياز آنهادر هر كار       برچيدن و هزينه هاي مستمر كارگ       و  تجهيز ذكر عناوين شرح هزينه ها در جداول       ‐٥

 و   عمليات  منطقه ،نمـي باشـد بنابـراين دسـتگاه برآورد كننده بايد حسب مورد و با توجه به موقعيت كارگاه                  

گي با كارفرما، مورد به مورد مشخص و        نامكانـات موجـود، نـيازهاي دائمـي و موقت كارگاه را ضمن هماه             

و تجهيزات، جاده ها و محوطه سازي كارگاه و تاسيسات          سـپس اقـدام بـه تعيين مشخصات ابنيه، تاسيسات           

 پشتيباني نموده و به صورت پيوست ضميمه اسناد پيمان نمايد

 
اقالم ذكر شده در جداول تجهيز و برچيدن و         هر يك از    كلـيه تـسهيالتي كـه الزم اسـت پـيمانكار درمورد              ‐٦

 نظارت و كارفرما و عوامل آنها فراهم        جـداول هـزينه هـاي مـستمر كارگاه در طول مدت پيمان براي دستگاه              

آورد بايـد توسـط دسـتگاه برآورد كننده در مقدمه فصل تجهيز و برچيدن وهزينه هاي مستمر كارگاه دقيقاً و                     

 .بطور مشخص قيد گردند

 
عـالوه برمـشخص كردن نوع و ميزان تسهيالت، الزم است دستگاه برآورد كننده فهرستي از جزئيات نيازهاي             

هندسـي و همچنـين لوازم و تجهيزاتي را  كه بايد توسط پيمانكار در طول مدت پيمان تهيه و در                     دفتـري و م   

 بديهي است كه هزينه هاي   .اختـيار كارفـرما، دسـتگاه نظـارت و عـوامل آنها قرار دهد، تهيه و ضميمه نمايد                 

 .مربوط نيز بايد در جداول ذيربط در نظر گرفته شوند

 
د هزينه اقالمي كه موقت هستند پس از كسب نمودن بهاي بازيافتي از قيمتهاي تمام               دسـتگاه برآورد كننده باي     ‐٧

شـدة آنها در جداول مربوط منعكس نمايد، ليكن هزينه اقالم دائمي بايد بطور كامل در جداول مربوط منظور                   

 .گردد

مانند ( ، دنميباشي  تهـزينه آن دسـته از مـستحدثات، كـه در پايـان كـار موضوع پيمان فاقد هزينه هاي بازياف                    

بايد ) فونداسيون و ديوارهاي حائل، و محوطه ها  وتاسيسات پشتيباني، تخريب ابنيه، برچيدن اشجارو امثالهم              



 ٤ 
 

خريد يا احداث   ،   بهاي بازيافتي عبارتست از هزينه تهيه        .بطـور كامـل در جداول ذيربط در نظر گرفته شوند          

 .منهاي استهالك سرمايه مربوط

 هـاي مـوقت كه جنبة جاري دارند هزينه بازيافتي نداشته و بنابراين بطور كامل در جداول            آن دسـته از هـزينه     

مانند ابزار و لوازم و مواد مصرفي آزمايشگاهي و هزينه هاي بازسازي و تعمير و               (  مـنظور مـي شوند     همـربوط 

 )امثالهم

 
 كليه هزينه هاي مستمر     ،رايط كار دسـتگاه بـرآورد كنـنده، بايد با توجه به نيازهاي دائم وموقت و همچنين ش                ‐٨

كارگـاه وهـزينه هاي تجهيز و برچيدن كارگاه را تعيين و جمع آنها را به صورت يك رقم در قرارداد منظور                       

كارگاه يك رقم مقطوع بوده و برچيدن نمايد به عبارت ديگر رقم منظور شده بابت هزينه هاي مستمر و تجهيز 

گيرد و هيچ پرداخت ديگري از اين بابت         ميبر  برچيدن كارگاه را در     و كلـيه هـزينه هـاي مستمر و تجهيز و            

 .صورت نخواهد گرفت

 
 آن دسـته از تجهيزات،تاسيـسات، ابـزار و لـوازم كار مورد نياز ماشين آالت كه هزينه آنها در هزينه         ‐١تبـصره   

 مجموعه  "عنوان  سـاعتي ماشـين آالت مـندرج در نـشريه شـماره يـك دفتر فني سازمان برنامه و بودجه تحت                      

 منظور  " قسمت دوم، ماشين آالت و ابزار      ‐راهنماي تجزيه قيمت هاي واحد براي كارهاي ساختماني و راه سازي          

 .  نبايستي در جداول تجهيز و برچيدن كارگاه منظور گردد ،و در بهاي واحد اقالم فهرست بهاء در نظر گرفته شده

خريد قطعات يدكي، و خريد قطعات مصرفي ماشين آالت در هزينه            نگهداري،   ،  به عبارت ديگر هزينه هاي تعمير     

 بنابراين هزينه كليه    ،منظور گرديده )  فرم هاي مندرج در نشريه فوق الذكر         ٣بند (آوردسـاعتي ماشـين مـورد بـر       

 . تجهيز كارگاه منظور گردد هزينه هاي قطعات يدكي و مصرفي مربوط نبايستي در جداول، ابزار كار،پرسنل

 
 مستمر و تجهيز و برچيدن كارگاه سازندگان و پيمانكاران جزء پرداختي صورت             هـاي   بابـت هـزينه    ‐٢ تبـصره 

 .نخواهد گرفت

 
 :دن تاكيد نماي رابايد در اسناد مناقصه، حسب مورد موارد زير دستگاه برآورد كننده مي   ‐٩

زئيات اجرائي ابنيه كارگاه به هاي معماري و نقشه هاي ج نقشه پيمانكار موظف است بدواً نقشه هاي عمومي، ‐

انضمام نقشه هاي اجرائي محوطه سازي، حصاركشي،جاده سازي و كليه تاسيسات آب، فاضالب برق، تلفن               

و ارتـباط داخلـي و شـبكه هـاي آنها رابا توجه به مشخصات تعيين شده در اسناد پيمان تهيه و به تصويب           

 .دستگاه نظارت برساند

ي مستمر كارگاه هزينه هاي مربوط به خدمات نقشه برداري، تهيه نقشه هاي             در جـداول تجهيـز و هـزينه هـا          ‐

كارگاهـي، نقشه هاي سازندگان، و نقشه هاي كامل كارهاي اجراشده، آزمايشات تطبيقي، آزمايشات كنترل               

 كارگاه، حفاظت ونگهداري كارهاو كارگاه و امثالهم تا تحويل موقت           ي داخل  هاي  كليه حمل و نقل    ،كيفـيت 



 ٥ 
 

 مشخص ذكر نشده اند ولي اين هزينه ها به طور تفكيك و يا در قيمت اقالم كارها در جداول مذكور                     بطـور 

 .درنظر گرفته شده اند بنابراين از بابت كارهاي فوق الذكر پرداخت ديگري صورت نخواهد گرفت

از شبكه سراسري   هزينه انشعاب برق، پست ترانسفورماتور براي تبديل ولتاژ، خطوط و پايه هاي انتقال نيرو                ‐

 .دشتا تابلوي اصلي كارگاه به عهده كارفرما ميبا

 .توسط كارفرما پرداخت مي شود) و تلفن براي ارتباط با نزديكترين شبكه شهريfxتلفن(حق اشتراك تلفن 

 .باتوجه به تعهدات فوق الذكر كارفرما مالك برق و تلفن محسوب مي شود

 وهزينه هاي مربوط به تلفن در هزينه هاي تجهيز و برچيدن             شبكه سراسري  ازهـزينه بـرق مـصرفي كارگـاه         

طبق قبوض  (كارگاه به صورت مقطوع پيش بيني شده لذا پرداخت هزينه هاي مربوط به مصرف برق و تلفن                  

 .تماماً به عهده پيمانكار است)برق و تلفن

 
  نحوه پرداخت ‐١٠

 
 : هزينه كارهاي دائم تجهيز كارگاه١‐١٠
 

ـ       مندرج در جداول تجهيز كارگاه به تناسب  انجام آن اقالم در صورت              )هـزينه هـاي دائـم     (م  مـبلغ كارهـاي دائ

 .گردد وضعيت موقت ماهانه منظور مي

 
 : هزينه هاي موقت تجهيز كارگاه٢‐١٠
 

مندرج در جداول تجهيز كارگاه به تناسب پيشرفت كار اجرائي موضوع           )هزينه هاي موقت  (مـبلغ كارهـاي موقت      

 .  ول زير محاسبه و در صورت وضعيت موقت ماهانه منظور ميشودپيمان طبق فرم

 
 
 
 
 
 
 : هزينه برچيدن كارگاه٣‐١٠
 

 مبلغ كل هزينه برچيدن كارگاه تماماً در صورت وضعيت قطعي منظور خواهد شد 

 

ل مبلغ كارهاي موقت پيش بيني ك

 شده در جداول تجهيز كارگاه

مبلغ آخرين صورت وضعيت

 مبلغ كل پيمان

كل مبلغ قابل پرداخت تا تاريخ 

صورت وضعيت بابت هزينه هاي 

 موقت تجهيز و برچيدن كارگاه



 ٦ 
 

 :  هزينه هاي مستمر كارگاه٤‐٠١
 

ع پيمان طبق فرمول    ورفت كار اجرائي موض   مبلغ نيروي انساني مستمر و ماشين آالت مستمر كارگاه به تناسب پيش           

 .  شود مي منظور زير محاسبه و در صورت وضعيت ماهانه

 
 
 

                  
                           

 
 چنانچه كارهاي موضوع پيمان در پايان مدت پيمان به طور كامل به اتمام برسد هزينه تجهيز و برچيدن    ‐١تبصره  

 . مستمر كارگاه تماما در صورت وضعيت قطعي تسويه ميشوند هايينهكارگاه و همچنين هز

 
در مورد تمديد مجاز قرارداد، چنانچه طبق شرايط عمومي مدت پيمان افزايش يابد بصورت زير عمل                 ‐٢تبـصره   

 :خواهدشد

اي دائم و    و ماشين آالت مستمر كارگاه و همچنين كل مبلغ هزينه ه           ي نيروهاي انسان   هزينه هاي  كـل مـبلغ     –الف 

مـوقت تجهيـز كارگـاه كه در اسناد پيمان پيش بيني گرديده در پايان مدت اوليه پيمان با پيمانكار تسويه                     

 .ميشود

نگهداري موقت و بابت جبران هزينه هاي نيروي انساني و ماشين آالت مستمر كارگاه و همچنين هزينه هاي           ‐ب

ج در جداول تجهيز كارگاه ناشي از تمديد مدت         و مـستحدثات، تاسيسات، تجهيزات و مبلمان دائم مندر        

  قـرار داد، هـزينه هـاي فـوق الذكر طبق فرمول زير محاسبه و در دورة  تمديد مجاز بطور ماهانه پرداخت                       

 :شود مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در مورد اقالم دائمي وهمچنين تامين نيروي انساني و ماشين آالت مستمر مورد نياز دستگاه نظارت و                  ‐٣تبـصره   

ارفـرما كه طبق جداول به عهده پيمانكار ميباشد، چنانچه به دستور كارفرما تغييراتي در حجم اقالم مذكور داده                   ك

 . منظور خواهند گرديدهشود، متناسباً در تسويه حساب مربوط

كل مبلغ پيش بيني شده در جداول 

مربوط به هزينه هاي مستمر كارگاه

مبلغ آخرين صورت وضعيت

 مبلغ كل پيمان

كل مبلغ قابل پرداخت تا تاريخ 

وضعيت بابت هزينه هاي صورت 

 مستمر كارگاه

كل مبلغ هزينه هاي نيروي انساني

 بعالوه كل  مستمر ماشين آالت

مبلغ هزينه هاي موقت بعالوه كل 

 نگهداري اقالم دائممبلغ هزينه 

مدت پيمان بر حسب ماه

كل مبلغ هزينه هاي نيروي انساني مستمر و 

 موقت و ماشين آالت مستمر و هزينه هاي

هزينه هاي نگهداري اقالم دائم كه ماهانه در

 .دوره تمديد مجاز پرداخت مي شود
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