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 دمهـمق 

هدف از تعیین این شیوه نامه استقرار نظامی یکپارچه جهت شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران دارای ضالحیت به منظور 

تشریح مراحل ارزیابی و انتخاب به منظور عقد سرمایه گذاری در پروژه های تعریف شده متعلق به وزارت ورزش و جوانان و 

 اجرایینظام فنی  قرارداد می باشد. شایان ذکر است در راستای حصول هدف مذکور با رویکرد جامع از قوانین و مقررات

توسط مجلس شورای اسالمی( ،بخش نامه دستورالعمل ارزیابی کیفی 3131کشورف قانون برگزاری مناقصات)مصوب سال 

اران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری به عنوان ضوابط سرمایه گذ

 باالدستی بهره گرفته است و تایع شرایط آن می باشد.

دامنه کاربرد این شیوه نامه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تابعیت ایرانی و غیر ایرانی که دارای پتانسیل سرمایه 

 گذاری در حوزه های ماموریت وزارت ورزش و جوانان می باشد.

به تصویب مجلس شورای اسالمی  3131( در سال 2قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال دولت )

ه تمام تکمیل این قانون امکان واگذاری طرح های تملک دارایی و سرمایه ای جدید، نیم 22رسیده است که بر اساس ماده 

 به بخش غیر دولتی وجود دارد. حفظ کاربری )بدون تغییر کاربری(شده و آماده بهره برداری با 

به تصویب شورای اقتصاد رسید و طی بخش نامه شماره  2/6/39دستورالعمل شرایط واگذاری پروژه ها در جلشه مورخ 

ت محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه در چهارده ماه و بیست تبصره، توسط ریاس 9/2/39مورخ  392611

 35531اجرایی ابالغ گردید و دنبال آن، آئین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه های طی شماره 

 به تصویب هئیت وزیران رسید. 22/2/39ه مورخ  52966ت 

به ادارات کل  1/3/39مورخ  33312/2و  33/2/39مورخ  36359/2اتبات هر دو دستورالعمل و آئین نامه مورد اشاره طی مک

 ورزش و جوانان استان ها ابالغ گردیده است.

در دفتر طرح و برنامه تشکیل  22/2/39مورخ  3212/2( طی حکم شماره 2قانون الحاق ) 22همچنین کار گروه فرعی ماده 

از سوی مقام عالی وزارت به  23/3/39مورخ  39/ص/3256/311 شده است و مدیر کل دفتر طرح و برنامه طی حکم شماره

دبیری شورای واگذاری وزارت ورزش و جوانان منصوب شده اند و جلسات توجیهی با تمامی استانها با حضور معاونین سمت 

 پشتیبانی و مدیران دفاتر فنی برگزار گردیده است. 

مجلس شورای  3131( مصوب سال 2ظیم بخشی از مقررات مالی دولت )قانون برخی از مواد به قانون تن 22به استناد ماده 

اسالمی و دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداریبه 

جلوگیری از تعابیر و نتیجه ، شیوه نامه حاضر به منظور وحدت رویه و 19/12/3139مورخ  392611بخش غیر دولتی به شماره 

 گیری های فردی به منظور اقدام الزم برای پروژه های قابل واگذاری برای مشارکت و سرمایه گذاری تهیه گردیده است.

 طبق این قانون به دولت اجازه داده می شود که اقدامات زیر را به عمل آورد:
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نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها الف( واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید و 

و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت )فاینانس(، پرداخت هزینه های بهره برداری یا 

ح پس از دوره قرارداد به بخش خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طر

 غیر دولتی با حفظ کاربری.

ب( واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی 

 است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری.

بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول ج( واگذاری مالکیت، حق بهره برداری  یا 

 و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربردی.
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 : مشخصات فنی 

متر مربع، با سازه فلزی بوده که هر  0011به مساحت اعیانی  ساختمان مذکور شامل چهار طبقه )زیرزمین، همکف، اول و دوم(

 فضاهایی به شرح ذیل می باشد: طبقه شامل ریز

 : زیرزمین 

 پیوست( -)مراجعه شود به شیت شماره سه معماریانبار   -

 پیوست( -موتورخانه )مراجعه شود به شیت شماره سه معماری -

 پیوست( -رختشوخانه )مراجعه شود به شیت شماره سه معماری -

 پیوست( -)مراجعه شود به شیت شماره سه معماری اتاق برق -

 : همکف 

 پیوست( -البی )مراجعه شود به شیت شماره دو معماری -

 پیوست( -سالن غذاخوری )مراجعه شود به شیت شماره دو معماری -

 پیوست( -)مراجعه شود به شیت شماره دو معماری "اتاق فریز+ انبار مواد غذایی"آشپزخانه  -

 پیوست( -مدیریت )مراجعه شود به شیت شماره دو معماری -

 پیوست( -)مراجعه شود به شیت شماره دو معماری پذیرش -

 پیوست( -کلیدداری )مراجعه شود به شیت شماره دو معماری-

 پیوست( -نمازخانه )مراجعه شود به شیت شماره دو معماری -

 پیوست( -سرویس بهداشتی )مراجعه شود به شیت شماره دو معماری -

 پیوست( -اتاق هواساز )مراجعه شود به شیت شماره دو معماری -

 پیوست( -شماره دو معماریانبار زباله )مراجعه شود به شیت  -

 پیوست( -سردخانه )مراجعه شود به شیت شماره دو معماری -

 پیوست( -حمام ها )مراجعه شود به شیت شماره دو معماری -
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 پیوست( -نفره )مراجعه شود به شیت شماره دو معماری 4اتاق های خواب  -

 پیوست( -اتاق نظافت )مراجعه شود به شیت شماره دو معماری -

 اول : طبقه 

 پیوست( -سالن جلسات )مراجعه شود به شیت شماره سه معماری -

 پیوست( -سالن مطالعه )مراجعه شود به شیت شماره سه معماری -

 پیوست( -نفره )مراجعه شود به شیت شماره سه معماری 4اتاق  -

 پیوست( -سرویس بهداشتی )مراجعه شود به شیت شماره سه معماری -

 پیوست( -شود به شیت شماره سه معماری اتاق نظافت )مراجعه -

 پیوست( -آبدارخانه )مراجعه شود به شیت شماره سه معماری -

 پیوست( -نفره )مراجعه شود به شیت شماره سه معماری 8اتاق خواب  -

 پیوست( -حمام ها )مراجعه شود به شیت شماره سه معماری -

 (پیوست -نورگیر )مراجعه شود به شیت شماره سه معماری -

 : طبقه دوم 

 پیوست( -نمازخانه )مراجعه شود به شیت شماره چهار معماری -

 پیوست( -انبار )مراجعه شود به شیت شماره چهار معماری -

 پیوست( -البی )مراجعه شود به شیت شماره چهار معماری -

 پیوست( -)مراجعه شود به شیت شماره چهار معماری "wcاتاق خواب، آشپزخانه+"سوئیت ها  -
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 ت حال حاضر پروژه :عیوض 
 اتمام کامل فنداسیون -

 اتمام عملیات اجرایی سازه -

 اتمام عملیات سفت کاری )دیوارچینی ها( -

 شیب بندی پشت بام -

 ایزوالسیون بام -

 نصب فریم های پنچره ها -
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مهم برای مسافران بوده است. در گذشته کاروانسراها و بعدها گاه از گذشته تا به حال یک مسأله اقامت و اقامت

ها با ایجاد شرایط بسیار مناسب نظر اند. اما در دوره اخیر با پیشرفت تکنولوژی هتلها این مسأله را حل کردهمسافرخانه

 اند. مردم را به خود جلب کرده

جم سفرها و حکردند اما امروزه باتوجه به باال رفتن یتر استقبال مدر گذشت استفاده از هتل مرسوم نبوده و مردم کم

 شود. ها یک امر ضروری محسوب مینیازهای مردم به امکانات رفاهی وجود هتل

چنین شهر بروجرد با توجه به شرایط سیاسی و گردشگری محل مناسبی برای حضور مسافران و گردشگران و هم

تواند با می خوابگاه و سلف سرویسباشد. د هتل بسیار ضروری میوباشد. با این شرایط وجهای سیاسی میشخصیت

، محل اقامتی جهت کادرهای اداری و برای مسافران، گردشگران نوین انتخابی مناسب هایامکانات بروز و تکنولوژی

گزاری جلسات تواند جایگاه مناسبی برای برنیز می مجهزباشد. وجود سالن کنفرانس های ورزشی جهت برگزاری اردو متی

 اداری باشد. 

دیگر به های قابل قبول نسبت جا باتوجه به دریافت هزینهترین مسائل در انتخاب هتل است که در اینهزینه یکی از مهم 

 توان گفت یک انتخاب مناسبی است. ها میهتل
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 های دوره طراحی و احداث ریسک 

تواند در آینده باعث بروز خساراتی های موجود در طرح میچنین ضعفوجود نقص در طراحی و هم

د تواند باعث به وجوهای سنگینی را به دنبال خواهد داشت. عدم رعایت قوانین نیز میشود که هزینه

ده آمدن مشکالتی در طراحی و احداث شود. عدم هماهنگی در طرح در صورت بروز مشکالت در آین

 کش را به دنبال داشته باشد. پذیری بین سازنده و طراح نقشهتواند عدم مسئولیتمی

 مدیریت پروژه: 

تواند سبب به وجود آوردن اهداف مالی شود که این ها در آینده میعدم کنترل و نظارت کافی بر هزینه

 شود. باعث کندی در روند پیشرفت پروژه می

 شود.کاره ماندن پروژه مینهایت سبب نیمهگونه پیشروی کند درواگر این

روهای ها ازجمله دستمزد نیبندی مطابق برنامه از پیش تعیین شده نباشد موجب افزایش هزینهاگر زمان 

مؤثر  بندی طرحچنین سازمانددهی نامناسب منابع نیز ازجمله عواملی است که بر زمانشود. همانسانی می

 است. 

 تواند باعث تأخیر در روند طرح شود. کاران و ناظرین مینظر میان پیماناختالف

 برداری های دوره بهرهریسک 

ارد که بینی نیستند، این امکان وجود دعوامل طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان و ... چون همیشه قابل پیش

 وند ساختبرداری با این عوامل مواجه شویم که باعث آسیب به استخر یا تأخیر در ردر دوره بهره

بود تواند باعث کمبینی شده میهای ازقبل پیشها در حین ساخت با هزینهشود. عدم تطابق هزینهمی

 سرمایه و درنتیجه تأخیر در روند ساخت شود. 

تواند در روند ساخت تأخیر ایجاد کند، مشکالت نیروی انسانی ازقبیل فوت و ازجمله عواملی که می

ز آید. تأخیر در تأمین مواد اولیه موردنیاز نین مشکالت قضایی به وجود میباشد که به دنبال آجرح می

 گردد. باعث کند شدن روند ساخت و احداث می
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 ریسک بازار 

توان باشد که به راحتی نمیتعارف باید گفت که بازار تجارت همچون یک دریای متالطم می بدون

سک تواند بیانگر ریند مورد به خودی خود میبینی نمود فقط ذکر چها و مشکالت آن را پیشریسک

 بینی بازار باشد. غیرقابل پیش

الف( نوسان قیمت ارز )بر کسی پوشیده نیست که در قرن جدید قیمت ارز و دالر یکی از فاکتورهای 

 باشد(. جدانشدنی تجارت می

ه شهرت هتل منجر بب( تبلیغات ضعیف )باید در اولین فرصت هتل مذکور ثبت برند گردد که این امر 

 خواهد شد(. 

 ج( عدم جلب حداکثر رضایت مشتریان با ارائه خدمات 

 هایی با خدمات مشابه د( پیدایش هتل

 ه( و ... 

 تواند سوددهی را کاهش دهد. الذکر به تنهایی میکه هر کدام از عوامل فوق

 تورم: 

د اند که تورم تأثیر به سزایی در سودآوری های علمی هر کسی در جامعه میبدون توجه به داده

ان داری نیز از این مقوله مستثنی نیست. چه در زمهای اقتصادی دارد چه بسا که صنعت هتل و هتلفعالیت

 برداری تورم تأثیر فراوانی خواهد داشت. ساخت پروژه و چه در زمان بهره

باشد که تورم در زمان احداث پروژه چون نهایتاً ساختمان و تأسیسات باقی ین نکته قابل ذکر میالبته ا

 خواهد ماند و ارزش ملک باال خواهد رفت قابل جبران است. 

های جاری همچون مواد غذایی و دستمزد پرسنل تأثیر برداری تورم چون بالطبع در هزینهاما در زمان بهره

ها ه قیمت خدمات در هتل باال رفته و درنتیجه رغبت استفاده از هتل در بین مشتریشود کدارد باعث می

 که نبازمند استفاده از هتل باشند. کاهش یابد ولو این
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  ریسک سرمایه گذاری 

اعث به های منابع مالی را تأمین نماید که ببینی شده هزینهریزی از قبل پیشگذار باید طبق برنامهسرمایه

 وجود آمدن تأخیر در روند ساخت نگردد. 

 ها سایر ریسک 

تواند باعث بروز مشکالتی مانند جلوگیری از ادامه چنین مالیات میعدم دریافت مجوزهای مربوطه و هم

 د. ها شوفعالیت
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 بسمه تعالی

 

 (3)دفترچه شماره  دفترچه مشخصات فنی و بهره برداری

 )شرایط خصوصی(

 

 اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان

 7قانون الحاق  72گروه فرعی ماده رکا
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 :مقدمه 

یاز ورزش استان به وجود پایگاهی در شهرستان بروجرد و تکریم شخصیت ورزشکاران، مقرر گردید قلت اعتباری و نبا توجه به 

 در حد هتلهای سه ستاره می باشد از طریق سرمایه گذار بخشهتل پروژه مذکور که دارای پتانسیل کافی جهت مبدل شدن به یک 

 ر، تجهیز و راه اندازی شود.تعمی 22خصوصی و با رعایت مصوبات مربوط به ماده 

 شرایط خصوصی قرارداد واگذاری: 

سرمایه گذار می بایست جهت احداث بنا بر اساس مقررات موجود یا از شرکت ساختمان رتبه بندی شده استفاده نمایند و یا   -1

 مطابق قانون نظام مهندسی عمل نماید.

کلیه مراحل ساخت از نظر کیفیت و انطباق آن با نقشه ها و مصالح مصرفی از حیث نوع و جنس و کارخانه سازنده و برآورد  -2

توسط شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر ماداکتو به عنوان دستگاه نظارت کنترل می شود و  1های ابالغی در دفترچه شماره 

ها می باشد. در هر مرحله کارفرما بنا به اظهار مشاور تشخیص دهد روند ساخت خالف  سرمایه گذار ملزم به رعایت دستورات آن

می باشد می تواند قرارداد را یکطرفه فسخ نماید. همچنین مدت زمان پروژه جهت احداث  1قوانین و مندرجات دفترچه شماره 

 ماه تعیین می شود. 9خوابگاه و سلف سرویس 

یزیکی ساختمان و ملزمات ساختمان کوشا بوده و پس از مدت قرارداد ساختمان را آماده کار سرمایه گذار باید جهت حفظ ف -2

 و بهره برداری تحویل اداره ورزش و جوانان نماید.

سرمایه گذار موظف است یک نفر تکنسین تاسیسات برق و مکانیک با تایید اداره کل ورزش جهت کنترل مداوم تاسیسات  -4

 نماید. مکانیکی و برق استخدام

سرمایه پذیر مجاز است در کلیه مراحل اعم از ساخت و بهره برداری آزمایشات الزم مصالح و غیره را به هزینه خود به عمل  -5

 آورد.

 سرمایه گذار جهت بهره برداری از ساختمان ملزم به استفاده از افراد ذیل جهت کار می باشد. -6

 سال سابقه کار مرتبط 2ل با حداق الف( فارغ التحصیالن رشته هتلداری

 سال سابقه کار مرتبط 5ب( سرآشپز ماهر با حداقل 

 سال سابقه کار مرتبط 2ج( کمک آشپز با حداقل 
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 د( نظافت چی

 سال سابقه 2هـ( نگهبان با حداقل 

 .باشد می ماهیانه صورت به کارکنان کلیه بیمه پرداخت به موظف گذار سرمایه -2

تیمی از تیم های لیگ ورزشی کشور جهت برپایی اردو و یا شرکت در مسابقات سرمایه گذار موظف است چنانچه  -8

ورزشی به شهرستان بروجرد اعزام شوند، از نظر کیفیت و ارائه تخفیفات شرایطی فراهم نماید تا ورزش استان بتواند 

 میزبان مسابقات بین المللی بیشتر و در سطح باالتری باشد.

و اتاق از مجموعه هتل ورزشی را در ایام نوروز به میهمانان نوروزی که از طرف است حداقل د موظف گذار سرمایه -9

د اختصاص داده و جهت ارائه مابقی ظرفیتهای هتل ورزشی جهت کارکنان منتسب به اداره ناداره کل معرفی می گرد

 ورزش و جوانان و همچنین قهرمانان ملی تخفیف ویژه قائل شود.

حامل های انرژی عوارض شهرداری انواع بیمه ها از قبیل مسئولیت، حواث و آتش سوزی و پرداخت کلیه هزینه ها شامل  -11

غیره در طول مدت اجرا و بهره برداری به عهده سرمایه گذار می باشد و در این خصوص گزارش عملکرد ساالنه را یه 

 سرمایه پذیر ارائه نماید.

ا رعایت کرده و سرمایه پذیر مجاز است به صورت دوره ای از روند سرمایه گذار باید تمام نکات بهداشت زیست محیطی ر -11

 بهره برداری بازدید نموده و از لحاظ بهداشت توسط کارشناسان اداره بهداشت محیط ساختمان را کنترل نماید.

ط گذار صرفاً توس نامه نگاری ها جهت اخذ مجوز های دولتی اعم از انشعابات و پروانه های مرتبط بنا به درخواست سرمایه -12

 سرمایه پذیر انجام گرفته ولی مسئولیت پیگیری تا حصول نتیجه به عهده سرمایه گذار است.

پس از اتمام دوره بهره برداری در صورتی که سرمایه گذار با ارائه اسناد مستدل متضرر گردیده بود بنا به درخواست سرمایه  -12

فع ر ته واگذاری و تایید کمیته در خصوص تمدید و یا ارائه تسهیالتی دیگر کهگذار و بررسی سرمایه پذیر و طرح آن در کمی

آئین نامه واگذاری تصمیم گیری خواهد شد. الزم به ذکر است با توجه به اینکه سرمایه  11ضرر سرمایه گذار را نماید مطابق ماده 

ه پذیر در رَدِ موضوع درخواست بدون بررسی گذار کلیه مدارک را قبل از شرکت در مشارکت به دقت مطالعه نموده، سرمای

 مختار است.

سرمایه گذار ملزم به رعایت تمامی قوانین و موازین شرعی و اسالمی می باشد و موظف است از اشخاص متخصص و متدین  -14

 ی باشد.ذار مدر مدیریت و کارکنان ساختمان استفاده نماید؛ بدیهی است مسئولیت قانونی عدم رعایت آن به عهده سرمایه گ



 

25 

 

 ندارد گذار سرمایه پرسنل با آن تمدید یا و قرارداد انعقاد به نسبت تعهدی هیچگونه( جوانان و ورزش کل اداره) پذیر سرمایه -15

 احتمالی کایتش هرگونه یا و اجتماعی تامین و کار اداره به مراجعه یا و مربوطه پرسنل و کارمندان به پاسخگویی قرارداد پایان در و

 .باشد نمی پذیر سرمایه متوجه مسئولیتی و بوده گذار سرمایه عهده بر نامبردگان با حساب وتسویه

 ابتدای رد را نامه بیمه اصلی نسخه و نماید اقدام آن تجهیزات و ساختمان بیمه به نسبت ساالنه است موظف گذار سرمایه -16

 سرمایه و اشدب می مختار بیمه شرکت رد یا و قبول خصوص در پذیر سرمایه دهد، قرار پذیر سرمایه اختیار در بیمه تعهدات شروع

 عهده بر آن نجبرا و غیرمترقبه حوادث هرگونه به پاسخگویی اینصورت غیر در باشد، می ای بیمه تعهدات انجام به موظف گذار

 .نماید ضبط خود نفع به نامبرده تضامین محل از را خسارت میزاد تواند می پذیر سرمایه و باید می گذار سرمایه

 به نماید خیصتش که زمانی هر در ساختمان تجهیزات و تاسیسات نگهداری کنترل جهت کارشناسانی تواند می پذیر سرمایه -12

 بایستمی همکاری ضمن نماید، ممانعت بازدید جهت نامبردگان ورود از تواند نمی اینکه بر عالوه گذار سرمایه. نماید اعزام محل

 .دهد انجام وقت اسرع در را کارشناسان کار دستورات

 و دنمای خارج ساختمان از شرطی و قید هیچ بدون را خود های نیرو و پرسنل قرارداد پایاین در است موظف گذار سرمایه -18

 لیهتخ به نکردن اقدام صورت در. نماید جوانان و ورزش کل اداره تحویل کسری گونه هیچ بدون را آن تجهیزات و ساختمان

 را( شده قید نظر مورد سال در مالی صورتحساب متن در که)  حاصله درآمد برابر 2 روز هر ازای به باید گذار سرمایه ساختمان،

 شرطی و قید گونه هیچ بدون آن ضمانتنامه محل از را جریمه میزان دهد می اجازه پذیر سرمایه به و نماید پرداخت جریمه عنوان به

 .نماید کسر

 آموزی، شدان خوابگاه مسافرخانه، سوئیت، هتل، متل،: همچون هایی برداری بهره حق مذکور ساختمان از صرفاً گذار سرمایه -19

 ینا از و مسافرین نوروزی، های مهمان اسکان محل ورزشی، های تیم اسکان محل نور، راهیان اسکان محل دانشجویی، خوابگاه

 از پذیرش و ذیرپ سرمایه با مکاتبه از پس( کاربری تغییر) دیگر های کاربری یا و طرح داشتن صورت در. دارد را ها کاربری قبیل

 .ندارد را کاربری تغییر حق اجازه بدون گذار سرمایه کل در و است پذیر امکان پذیر سرمایه سوی

 .ندارد دیگری اشخاص یا و شخص به را ساختمان از برداری بهره یا و واگذاری حق گذار سرمایه -21

 نظر در زمان و برساند اتمام به ماه 9 مدت در مشاور مهندسین کار دستور مطابق را اجرایی عملیات است موظف گذار سرمایه -21

 .باشد می زمان این از پس برداری بهره جهت گرفته
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 مدت در ساختمان از برداری بهره رساند، اتمام به ماه 9 از کمتر زمانی در را اجرایی عملیات گذار سرمایه که صورتی در: 1 تبصره

 .شود می گرفته نظر در وی برای تشویق عنوان به ماه 9 تا مانده باقی

 از) برساند اتمام به را تجهیزات تهیه و ساختمانی عملیات( ماه 9) مقرر موعد در نتواند گذار سرمایه که صورتی در: 2 تبصره

 راضیاعت هیچگونه حق گذار سرمایه و گردد می کسر مقرر برداری بهره ی دوره از مذکور مدت( ننماید برداری بهره ساختمان

 .ندارد

 اجرای و انجام هب موظف گذار سرمایه پذیر، سرمایه هماهنگی با مشاور مهندسین کتبی کار دستور یا و نقشه تغییر صورت در -22

 .نماید می ساقط و سلب خود از را برداری بهره دوره طول افزایش یا و وجه هرگونه درخواست حق و بوده آن

 هک ای جلسه در شرکت جهت را خود قانونی نماینده مشاور مهندسین و گذار سرمایه پذیر، سرمایه قرارداد زمان پایان در -22

 و اختمانس نیاز مورد آزمایشات و بررسی از پس مذکور هیات که اعزام، محل به گردیده تشکیل و دعوت پذیر سرمایه توسط

 .نماید می پذیر سرمایه نماینده تحویل نقص بدون را آن مبلمان و تجهیزات کلیه

 مذکور هلتم که) مقرر مهلت در را نواقص میبایست پذیر سرمایه ساختمان تحویل هیات سوی از نقص مشاهده صورت در: تبصره

 مبلغ و اقدام ایرادات رفع به نسبت رأساً پذیر سرمایه مقرر مهلت در رفع عدم صورت در. نماید رفع( باشد نمی روز 15 از بیش

 .نماید می ضبط گذار سرمایه تضامین محل از باالسری ضریب عنوان به درصد 15 اضافه به را شده هزینه

 نیاز مورد عدادت به است موظف گذار سرمایه ، سوئیت یا و اتاق درخواست بر مبنی پذیر سرمایه کتبی تقاضای صورت در -24

 محل جهت ها، هزینه دریافت جهت و نماید پذیرایی ها آن از و دهد قرار پذیر سرمایه اختیار در سوئیت یا و اتاق پذیر سرمایه

 ذی های دستگاه سوی از که مصوبی نرخ به نسبت درصد 25( شام ناهار، صبحانه،) پذیرایی های هزینه جهت و درصد 25 اسکان

 .نماید اقدام آن تسویه به نسبت روز 21 مدت در حداکثر پذیر سرمایه و دهد تخفیف پذیر سرمایه به گردد می اعالم ربط

 نماینده تسلیم مقرر موعد از قبل روز شبانه 2 حداقل پذیرایی و اسکان جهت را خود کتبی درخواست میبایست پذیر سرمایه: تبصره

 عمل به ذیراییپ نامبردگان از فوق شرایط مطابق شرطی و قید گونه هیچ بدون گذار سرمایه و نماید ساختمان پذیرش مسئول یا و

 .آورد می

 جهت اجرایی های دستگاه و ها بانک دولتی، های ارگان با گذار سرمایه معرفی بر دال مکاتباتی نماید می تعهد پذیر سرمایه -25

 ندارد ریمشت یا و رجوع ارباب افزایش خصوص در تعهدی مذکور مکاتبات. باشد داشته گذار سرمایه معرفی و مجموعه معرفی

 .باشد می معرفی حد در صرفا و
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. نماید یم معرفی پذیر سرمایه به کاری اجرای حسن بر ناظر عنوان به را ماداکتو شهر آرمان مشاور مهندسین گذار، سرمایه -26

 از انونیق ضرایب ی کلیه اعمال با کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان ابالغی دستورالعمل مطابق مذکور نظارت الزحمه حق

 .باشد می آن پرداخت به موظف ماه هر پایان در گذار سرمایه و اعالم گذار سرمایه به مشاور سوی

 و یکصد) ریال 111،111،148 مبلغ پذیر سرمایه با قرارداد انعقاد از قبل و طرح شدن برنده از پس است موظف گذار سرمایه -22

 لیمتس را واریزی فیش از نسخه یک و نماید پرداخت ماداکتو شهر آرمان مشاور مهندسین وجه در( ریال میلیون هشت و چهل

 .نماید پذیر سرمایه

 و نموده مطالعه و بررسی دقت با را دفترچه این متون تمامی همچنین و الحاق قانون 22 ماده قانونی موارد تمامی گذار سرمایه -28

 .نماید می ساقط و سلب خود از را اعتراضی هرگونه حق

 درصد پنج ادلمع که پذیر سرمایه تائید مورد بانکی ضمانتنامه اجرائی عملیات شروع از قبل است موظف گذار سرمایه -29

 .نماید پذیر سرمایه تسلیم را میباشد تجهیزات هزینه و ساختمان اتمام هزینه برآورد

 بانکی ضمانتنامه است موظف گذار سرمایه و آزاد فوق ضمانتنامه پذیر سرمایه تائید و اجرائی عملیات اتمام از پس-21

 سرمایه تسلیم ار است برداری بهره پیشنهاد دوره زیان و سود بینی پیش مبلغ درصد پنج معادل که پذیر سرمایه تائید مورد

 .نماید پذیر

 از دلیل بی جلوگیری ساخت، حین در ملک معارض همچون مواردی) پذیر سرمایه تعهد به عمل عدم صورت در -21

 بر الوهع. گردد می اضافه گزار سرمایه برداری بهره دوره زمان به ایراد رفع پایان تا مذکور زمان...( و گزار سرمایه اجرای

 ماه هر برای ساختمان اجرای برآورد بینی پیش %5 مبلغ شده قید دوره در مواردی چنین در برداری بهره دوره طول افزایش

 .گردد می پرداخت خسارت عنوان به گزار سرمایه به پذیر سرمایه سوی از ماه سه حداکثر و

 .دهد می پیشنهاد پذیر سرمایه به را برداری بهره دوره کمترین که است گزاری سرمایه طرح برنده -22

 .است مختار گزاری سرمایه هر پذیرش یا و رد در پذیر سرمایه -22
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 مشوق های قانونی 

از عملکرد سرمایه گذار در طول دوران سرمایه گذاری می تواند نسبت به استفاده از مشوق های اداره کل در صورت رضایت 

دستوالعمل شرایط واگذاری طرح تملک دارائی های سرمایه ای به بخش غیر دولتی ارسالی از سازمان  11قانونی مطابق ماده 

 از تشکیل کمیته فنی و بازرگانی استفاده نماید.پس  14/12/1294مورخه  142611مدیریت و برنامه ریزی کشور به شماره 

 



 « پيشنهادي ضرايب و ارقام خالصه» 

 : پروژه کد : اجرايي دستگاه نام :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : ـخيتار : طرح عنوان و کد شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام

ریال به مبالغ  

 94هيابن :بها فهرست دفترچه نام

ضرايب بدون 1/0  1/3    1/07  1/0  1/0  1/0 

دنيبرچ و زيتجه مبلغ خالص جمع يباالسر   صعوبت طبقات ارتفاع يا منطقه 
 التيتسه

 اباحتس با جمع

 ضرايب

 بـرآورد 110‘655‘298  576‘501‘266‘4 

 پیـشنهادي

 1‘369‘547‘006  5‘934‘703‘692 

 94يکيمکان ساتيتاس :بها فهرست دفترچه نام

ضرايب بدون 1/0  1/3    1/1  1/0  1/0  1/0 

دنيبرچ و زيتجه مبلغ خالص جمع يباالسر   صعوبت طبقات ارتفاع يا منطقه 
 التيتسه

 احتساب با جمع

 يبضرا

 بـرآورد 374‘116‘368  735‘163‘681‘3 

 پیـشنهادي

 1‘214‘784‘032  5‘264‘064‘141 

 94يبرق ساتيتاس :بها فهرست دفترچه نام

ضرايب بدون 1/0  1/3    1/1  1/0  1/0  1/0 

دنيبرچ و زيتجه مبلغ خالص جمع يباالسر   صعوبت طبقات ارتفاع يا منطقه 
 التيتسه

 احتساب با جمع

 ضرايب

 بـرآورد 873‘066‘187  728‘668‘870‘1 

 پیـشنهادي

 617‘320‘680  2‘675‘056‘281 

يفاکتور اقالم 0 (:  برآورد) ضرايب احتساب با کل جمع  

 (:يشنهاديپ) ضرايب احتساب با کل جمع

 و ستیب و هشتصد و ونیلیم سه و هفتاد و هشتصد و اردیلیم زدهیس:   حروف به کل جمع  

 الیر دهچهار و صد و هزار چهار
 13‘873‘824‘114 

 صفحه : 30   



 « مختلف فصول بتفكيك برآورد مالي خالصه» 

 94 سال ابنيه بهاي فهرست 
 : ایياجر دستگاه نام : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سرویس سلف وخوابگاه  لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 : تاریـخ 94/12/01 : مشاور مهندسنام  : طرح عنوان وکد  شهر آرمان مشاور مهندسین

ریال به مبالغ  

 بها فهرست فصل ردیف بریال فصلجمع  دار ستاره فصولشرح 

 1 10 500‘644‘161  500‘644‘161  بتنی سبکسقف 

 2 16 150‘911‘204  150‘911‘204  سبک فوالدی کارهای

 3 17 960‘817‘306  760‘098‘190  200‘719‘116  ومیآلومینیکارهای 

 4 18 250‘168‘619  250‘168‘619  بندکشی واندودکاری 

 5 19 244‘029‘167  244‘029‘167  چوبی کارهای

 6 20 100‘987‘426  100‘987‘426  کاری وسرامیککاشی 

 7 21 000‘315‘267  000‘315‘267  باموزاییک کف فرش

 8 22 370‘895‘456‘1  370‘895‘456‘1  پالک باسنگ سنگیکارهای 

 9 23 000‘110‘133  000‘110‘133  پلیمری و پالستیکی کارهای

 10 24 000‘912‘156  000‘912‘156  شیشه ونصببرش 

 11 25 000‘598‘352  000‘598‘352  آمیزی رنگ

 12 28 002‘113‘13  002‘113‘13  ونقلحمل 

 190‘098‘760 

 : ضرایب بدونجمع 

 4‘076‘402‘816 

 4‘266‘501‘576 

 جمع :

%7/00  298‘655‘110 

 جمع :

 : میشوداضافه 

 4‘565‘156‘686 

 ای منطقه ضریب 

 : میشوداضافه  %30/00 006‘547‘369‘1 

 692‘703‘934‘5  جمع :

 باالسری ضریب 

بریال کلجمع  :  692‘703‘934‘5     

 صفحه : 31   



 
 

 

 « مختلف فصول بتفكيك برآورد مالي خالصه» 

 94 سال مكانيكي تاسيسات بهاي فهرست 
 : اجرایي دستگاه نام : وژهپر کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سرویس سلف وخوابگاه  لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 : تاریـخ 94/12/01 : مشاور مهندسنام  : طرح عنوان وکد  شهر آرمان مشاور مهندسین

 بها فهرست فصل ردیف بریال فصلجمع  دار ستاره

 13 1 500‘378‘518  500‘378‘518  فوالدی هایلوله 

 14 3 885‘654‘63  885‘654‘63  پروپیلن پلی و سی.وی.پی های لوله

 15 4 000‘815‘59  000‘815‘59  اتیلن پلی هایله لو

 16 7 000‘009‘261  000‘009‘261  شیرها

Fl) گیرلرزه  exi bl e Connect i on)  15‘820‘500  15‘820‘500 9 17 

 18 11 000‘586‘25  000‘586‘25  صافی

 19 12 000‘300‘314  000‘300‘314  گرم آب حرارتی دیگ

 20 14 000‘584‘62  000‘584‘62  شیتاب کننده گرمدستگاههای -مشعل

 21 17 250‘906‘13  250‘906‘13  رادیاتور

 22 20 000‘325‘20  000‘325‘20  هواکش

 23 21 000‘619‘357  000‘470‘15  000‘149‘342  هیتر یونیت کویل، فن

 24 24 520‘303‘142  520‘303‘142  الکتروپمپ

 25 25 300‘090‘58  300‘090‘58  عایق

 26 27 000‘000‘122‘1  000‘000‘122‘1  مبرد دستگاههای

 27 28 500‘698‘128  500‘698‘128  کننده خنکبرجهای 

 28 29 780‘956‘187  280‘084‘12  500‘872‘175  بهداشتی ،شیرهای بهداشتی لوازم

 29 30 500‘894‘16  500‘894‘16  نشانی آتش وسایل

 30 31 000‘467‘39  000‘467‘39  آشپزخانهلوازم 

 31 33 000‘140‘266  000‘140‘266  مبدلها و مخازن

 32 34 000‘615‘6  000‘615‘6  گاهها تکیه وبستها 

 27‘554‘280 

 : ضرایب بدونجمع 

 3‘653‘609‘455 

 3‘681‘163‘735 

 جمع :

%10/00  368‘116‘374 

 جمع :

 : میشوداضافه 

 4‘049‘280‘109 

 ای منطقه ضریب 

 صفحه : 32   

 032‘784‘214‘1  باالسری ضریب  30/00% : میشود اضافه

 جمع : 141‘064‘264‘5 

بریال کلجمع  :  141‘064‘264‘5     



 

 « مختلف فصول بتفكيك برآورد مالي خالصه» 

 94 سال برقي تاسيسات بهاي فهرست 
 : اجرایي دستگاه نام : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سرویس سلف وخوابگاه  لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 : تاریـخ 94/12/01 : مشاور مهندسنام  : طرح عنوان وکد  شهر آرمان مشاور مهندسین

ریال به مبالغ  

 بها فهرست فصل ردیف بریال فصلجمع  دار رهستا فصولشرح 

 33 1 430‘590‘113  430‘590‘113  فلورسنتچراغهای 

 34 2 518‘472‘6  518‘472‘6  مصرف کم و ای رشته المپ با ها چراغ

 35 3 300‘287‘34  300‘287‘34  صنعتیچراغهای 

 36 5 000‘278‘19  000‘278‘19  مخصوص چراغهای

 37 6 170‘220‘232  170‘220‘232  سیمها

 38 7 000‘033‘31  000‘033‘31  فشارضعیف کابلهای

 39 8 600‘458‘4  600‘458‘4  کابلشوها

 40 11 500‘604‘58  500‘604‘58  پریزها کلیدهاو

 41 13 000‘414‘243  000‘414‘243  .وی.سیپی هایلوله 

 42 14 150‘512‘252  000‘122‘1  150‘390‘251  تابلویی فشارضعیف وسایل

 43 15 360‘069‘9  360‘069‘9  گیری اندازه وسایل

 44 17 000‘190‘457  000‘190‘457  برقمولدهای 

 45 20 000‘563‘19  000‘563‘19  شبکه وسایل

 46 21 000‘882‘17  000‘882‘17  تلفنکابلهای 

 47 22 000‘184‘18  000‘55  000‘129‘18  ارتباطی وسایل

 48 26 000‘232‘190  000‘232‘190  حریق اطفای و اعالم وسایل

 49 27 200‘727‘59  200‘727‘59  صوتیوسایل 

 50 28 500‘950‘102  500‘950‘102  متفرقه وسایل

 1‘177‘000 

 : ضرایب بدون جمع

 1‘869‘491‘728 

 1‘870‘668‘728 

 : جمع

%10/00  187‘066‘873 

 : جمع

 : میشود اضافه

 2‘057‘735‘601 

 ای منطقه ضریب 

 : میشود اضافه %30/00 680‘320‘617 

 281‘056‘675‘2  : جمع

 باالسری ضریب 

بریال کل جمع :  281‘056‘675‘2     

 صفحه : 33   
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 بروجرد: سرویس سلف و خوابگاه اطالعات 

 
  :متر مربع 0773مساحت عرصه 

  :متر مربع 0543مساحت اعیان 

 :ریال 54ر383ر333ر333ارزش کل عرصه 

  :ریال 50ر333ر333ر333ارزش اعیان در حال واگذاری 

  ریال 53ر097ر005ر073ایر دارایی های تولید نشده: سبرآورد میزان ارزش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ریال 50ر577ر005ر073             جمــع کــل:                                                                                
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 خالصه عملکرد مالی 

همانطور که در جداول مالی مشخص و ذکر گردیده کلیه هزینه ها شامل خرید انشعابات، تکمیل ابنیه فنی و 

آموزش، مجوز ها ی راه اندازی و ... تاسیسات، تجهیزات و ملزومات اداری و هزینه های قبل از بهره برداری اعم از 

در محاسبات ذکر گردیده و پس از آن، پس از بررسی هزینه های ثابت جاری، نگهداری و تعمیرات، استهالک و 

سایر هزینه ها و همچنین بررسی میزان درآمد مشخص می گردد. نقطه سربه سر )زمانی که هزینه ی انجام شده با 

 ن دو سال و شش ماه و نوزده روز می باشد.درآمد برابر می شود( به میزا
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 توضیحات مربوط به ارزیابی های مالی پروژه

 جدول زمین

 با توجه به اینکه طرح به شکل واگذاری است هزینه های زمین صفر در نظر گرفته شده است.

 جدول انشعابات

 انشعابات و هزینه نصب آن هابرابر است با جمع کل هزینه های خرید 

 جدول ساختمان سازی و تاسیسات

 برابر است با هزینه کل ساختمان سازی و تاسیسات مکانیکی و برقی طرح با توجه به برآورد ریالی انجام شده

مانده ساختمان = هزینه کل × (1 −  (درصد تکمیل

 جدول ماشین آالت و تجهیزات

 پیشش بینی های انجام شده.برابر است  تجهیزات مورد نیاز با توجه 

هزینه کل = تعداد ×  هزینه واحد

 جدول سرمایه گذاری طرح

 برابر است با جمع هزینه های زمین و انشعاب و ماشین آالت و تاسیسات و همچنین هزینه های پیش بینی نشده

ساختمان سازی =  جمع هزینه های جدول ساختمان سازی و تاسیسات

هزبنه انشعاب =  جمه هزینه های جدول انشعابات

ماشین آالت و تجهیزات =  جمع هزینه های جدول ماشین آالت و تجهیزات

هزینه های پیش بینی نشده =  5% از مجموع هزینه های ساختمان سازی و انشعابات و ماشین آالت و تجهیزات

 جدول هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه های تهیه طرح و اخذ مجوز و ثبت = از مجموع هزینه جدول سرمایه گذاری طرح 2%  

هزینه آموزش = از جمع کل جدول حقوق و دستمزد نیروی انسانی 5.5%  
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روز سوخت و انرژی مصرفی 15هزینه های راه اندازی برابر است با هزینه   

هزینه های راه اندازی =
1

2
×  جمع هزینه های یک ماه جدول هزینه سوخت و انرژی مصرفی

 جدول هزینه ثابت

 این جدول برابر است با جمع هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های قبل از بهره برداری

هزینه سرمایه گذاری =  جمع هزینه های جدول سرمایه گذاری طرح

هزینه های قبل از بهره برداری =  جمع هزینه های جدول هزینه های قبل از بهره برداری

 جدول حقوق و دستمزد

. حقوق ساالنه با هزینه بیمه که سهم کارفرما می باشد %22جمع حقوق سالیانه نیروی انسانی بعالوه  برابر است با

 می شودماه محاسبه  16توجه به پاداش و عیدی به صورت 

جمع حقوق سالیانه با احتساب پاداش = تعداد × حقوق ماهیانه × 16 

بیمه تامین اجتماعی

= %22

× تعداد پذیرش)) × (حقوق ماهیانه پذیرش

+ تعداد کلیددار) × (حقوق ماهیانه کلیددار +⋯

+ تعداد نگهبان) × ((حقوق ماهیانه نگهبان × 12 

 هزینه های مواد اولیه

 ماه 12برابر است با جمع هزینه های تخمین زده شده برای تهیه غذا و نظافت برای 

هزینه کل هر مواد = مصرف ساالنه ×  هزینه واحد

 هزینه سوخت و انرژی مصرفی

 تخمین شده برای یک سالبرابر است با هزینه 
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جمع کل هر واحد = میزان مصرف در ماه × 12 ×  هزینه واحد

 هزینه تعمیرات و نگهداری

هزینه تعمیرات ساالنه = ارزش دارایی ×  درصد تعمیرات و نگهداری

 هزینه استهالک

 برابر است با حاصلضرب کل دارایی در درصد اسقاط

میزان سرمایه گذاری ×  درصد اسقاط

 سالیانههزینه استهالک 

 فرمول محاسبه استهالک به روش خط مستقیم:

𝐷 =
𝑃 − 𝑆𝑉

𝑛
 

D: استهالک   

P: ارزش فعلی 

SV:  ارزش اسقاط  

n: عمر مفید 

 فرمول محاسبه با استفاده از اکسل:

SLN(cost;salvage;life) 

Cost: ارزش فعلی 

Salvage: ارزش اسقاط 

Life: عمر مفید   

 جدول هزینه های تولید

 مجموع کل هزینه هابرابر است با 
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مواد اولیه =  مجموع هزینه های جدول مواد اولیه

 

 جدول میزان درآمد

مبلغ کل = میزان × قیمت واحد ×  242 روز

 از سال می باشد. %45روز معادل  242

 جدول نقطه سربه سر

 برابر است با محاسبه هزینه های ثابت و متغیر

جمع هزینه های ثابت و متغیر = درصد هزینه ثابت) × (هزینه + درصد هزینه متغیر) ×  (هزینه

 جدول پیش بینی سود و زیان

 افزایش می یابد. %15برابر است با درآمد سال اول که برای سال های بعدی 

جمع درآمد = مجموع درآمد سال قبل) × 15% ) +  مجموع درآمد سال قبل

 افزایش می یابد. %15هزینه ها برابر است با جمع جدول هزینه ها. برای سال های بعد 

 از مجموع درآمد ها %2مالیات برابر است با هزینه 

 

 یابتدا مجموع درآمد خالص را تا پایان سال سوم بدست می آوریم و از کل سرمایه ثابت کم م محاسبهبرای 

 کنیم که در نهایت مابه تفاوت سرمایه و درآمد به دست می آید.

 

 سر از نسبت زیر استفاده می کنیم سر بهبرای بدست آوردن نقطه 

تعداد روز های یک سال

x
=

درآمد سال سوم

مابه و تفاوت سرمایه و درآمد
 



 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 یبتن سبک سقف - 10

 یپل بلوک از استفاده لیدل به 100103 فیرد به بها اضافه 500/0‘76 1 ع* 100110 مدبع متر 113/00‘2  500‘644‘161 

 رنیاستا

 : بریال فصل جمع  500‘644‘161 

 صفحه : 51   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 بکس يفوالد يکارها - 16

 استیل جنس از ساخته پیش هاي نرده 000/0‘550‘2 2 ع* 160100 طول  متر 43/70  000‘435‘111 

 بدون یا با) ورق از فلزي چهارچوب نصب و ساخت تهیه،  300/0‘29 3 160101 لوگرمیک 805/50‘2  150‘201‘82 

 تقویتهاي و جاسازیها و مربوط اتصالی شاخکهاي با ،(کتیبه

 .لوال و قفل براي الزم

 از آهنی پنجره و در چهارچوب، نصب و ساخت تهیه،  000/0‘41 4 160104 لوگرمیک 275/00  000‘275‘11 

 آالت یراق نصب دستمزد و جاسازي با خالی، تو پروفیلهاي

 .الزم وساییدن جوشکاري با همراه

 : بریال فصل جمع  150‘911‘204 

 صفحه : 52   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 یومینیآلوم يکارها - 17

 فرم آلومینیومی ورق از آلومینیومی کاذب سقف نصب و تهیه  000/0‘688 5 170201 مترمربع 169/65  200‘719‘116 

 و پخته نگر با میلیمتر، 0.55 تا 0.5 ضخامت به شده داده

 .استاندارد سازي زیر

 یراق با مربع متر 1 مساحت تا آلومینیوم پنجره نصب و تهیه  100/0‘685 6 * 171101 مترمربع 1/70  670‘164‘1 

 و کرونت و تی اس از غیر به هاییپروفیل از درآن که آالت

 .باشد شده استفاده قوطی

 3 تا 1 از بیش مساحت به آلومینیوم پنجره و در نصب و تهیه  600/0‘642 7 * 171102 مترمربع 224/65  090‘360‘144 

 اس از غیر به هایی پروفیل از درآن که آالت یراق با مربع متر

 .باشد شده استفاده قوطی و کرونت و تی

 3 از بیش مساحت به آلومینیوم پنجره و در نصب و تهیه  000/0‘570 8 * 171103 مترمربع 78/20  000‘574‘44 

 اس از غیر به هاییپروفیل از درآن که آالت یراق با ترمربعم

 .باشد شده استفاده قوطی و کرونت و تی

 : بریال فصل جمع  960‘817‘306 

 صفحه : 53   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته پايه دواح بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 یبندکش و ياندودکار - 18

 .خاک و گچ مالت با سقفها، و قایم سطوح گیري شمشه  600/0‘18 9 180201 مترمربع 974/00‘3  400‘916‘73 

 وحسط روي سانتیمتر، 2.5 تا ضخامت به خاک و گچ اندود  100/0‘55 10 180202 مترمربع 739/00‘2  900‘918‘150 

 .قایم

 زیر براي سانتیمتر، 2.5 تا ضخامت به خاک و گچ اندود  100/0‘74 11 180203 مترمربع 235/00‘1  500‘513‘91 

 .سقفها

 .کشته گچ با آن پرداخت و قایم سطوح روي کاري سفید  700/0‘49 12 180204 مترمربع 739/00‘2  300‘128‘136 

 .کشته گچ با آن پرداخت و سقفها زیر کاري سفید  600/0‘65 13 180205 مترمربع 235/00‘1  000‘016‘81 

 .کاري گچ سطوح در چفت آوردن در  290/0‘7 14 180206 مترطول 875/00‘2  750‘958‘20 

 سیمان ماسه مالت با سقفها، و قایم سطوح گیري شمشه  800/0‘16 15 180302 مترمربع 538/50  800‘046‘9 

1:4. 

 سطوح روي سانتیمتر، 3 حدود ضخامت به سیمانی اندود  100/0‘86 16 180305 ربعمترم 325/00  500‘982‘27 

 .1:4 سیمان ماسه مالت با قایم،

 3 حدود ضخامت به 1:4 سیمان ماسه مالت با سیمانی اندود  500/0‘129 17 180313 مترمربع 213/80  100‘687‘27 

 .سقف زیر براي سانتیمتر،

 : بریال فصل جمع  250‘168‘619 

 صفحه : 54   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 یچوب يکارها - 19

 یا رسانتیمت 3.8×6 ابعاد به چوبی در کالف ساخت و تهیه  500/0‘153 18 190201 مترمربع 223/00  500‘230‘34 

 به چوبی قید دو با همراه داخلی، چوب با آن، معادل مقطع

 20 طول به آن، معادل مقطع یا سانتیمتر 3.8×6 ابعاد

 .قفل نصب براي سانتیمتر

 داخل سانتیمتر 7×7 ابعاد به شبکه گذاري جا و ساخت تهیه،  500/0‘148 19 190304 مترمربع 223/00  500‘115‘33 

 .میلیمتر 6 ضخامت به خارجی ادنر چوب از در، چوبی کالف

 به داخلی الیی سه تخته با در، روي دو پوشش نصب و تهیه  000/0‘380 20 190401 مترمربع 223/00  000‘740‘84 

 .کردن پرس با میلیمتر، 4 ضخامت

 (.آالتیراق بهاي بدون) آن کوبی یراق و چوبی در نصب  500/0‘120 21 190501 لنگه 92/00  000‘086‘11 

 .قابلمه طول متر ازاي به در، کردن اي قابلمه دستمزد  620/0‘7 22 190502 مترطول 506/20  244‘857‘3 

 : بریال فصل جمع  244‘029‘167 

 صفحه : 55   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام ستانلر استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 يکار کیوسرام یکاش - 20

 دسیمتر 6 تا 5 از بیش سطح با لعابی کاشی با کاري کاشی  500/0‘290 23 200106 مترمربع 118/20‘1  100‘837‘324 

 .مربع

 .مربع دسیمتر 4 تا 2.5 سطح با لعابدار سرامیک نصب و تهیه  000/0‘250 24 200302 مترمربع 408/60  000‘150‘102 

 : بریال فصل جمع  100‘987‘426 

 صفحه : 56   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر مانآر مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 کيیباموزا کف فرش - 21

 .گرانیت طرح ماشینی موزاییک با کف فرش  000/0‘213 25 210503 مترمربع 255/00‘1  000‘315‘267 

 : بریال فصل جمع  000‘315‘267 

هصفح : 57     



 

 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 پالک باسنگ یسنگ يکارها - 22

 تراورتن نوع از افقی سطوح در پالک سنگ نصب و تهیه  500/0‘700 26 220102 مترمربع 836/00  000‘618‘585 

 .سانتیمتر 2 تا 1.5 ضخامت به آذرشهر لیمویی

 قرمز تراورتن نوع از افقی سطوح در پالک سنگ نصب و تهیه  500/0‘698 27 220103 مترمربع 835/00  500‘247‘583 

 .سانتیمتر 2 تا 1.5 ضخامت به شهر آذر

 در کرمان صورتی یا و کرم مرمریت پالک سنگ نصب و تهیه  000/0‘548 28 220304 مترمربع 268/00  000‘864‘146 

 .سانتیمتر 2 تا 1.5 ضخامت به افقی سطوح

 درسطوح سیرجان سفید چینی پالک سنگ نصب و تهیه  000/0‘672 29 220407 مترمربع 146/70  400‘582‘98 

 .سانتیمتر 2 تا 1.5 ضخامت به افقی

 در پالک سنگ نصب و تهیه هايردیف به نسبت بها ضافها  900/0‘27 30 220601 مترمربع 146/70  930‘092‘4 

 قایم سطوح در پالک سنگهاي که صورتی در افقی، سطوح

 .شوند نصب

 براي پالک سنگ نصب و تهیه هايردیف به نسبت بها اضافه  200/0‘31 31 220602 مترمربع 146/70  040‘577‘4 

 سنگهاي بجز پالک سنگهاي در اسکوپ کامل واجراي تهیه

 .قایم سطوح براي رانیتگ

 1 ضخامت به و سانتیمتر 10 ارتفاع به قرنیز نصب و تهیه  500/0‘34 32 220703 مترطول 983/00  500‘913‘33 

 .چینی سنگ انواع از سانتیمتر

 : بریال فصل جمع  370‘895‘456‘1 

 صفحه : 58   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته هپاي واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد ايبهــ مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 يمریپل و یکیپالست يکارها - 23

 کناف کاذب سقف کامل ياجرا و مصالح،نصب هیکل هیته 000/0‘459 33 ع* 231210 مریع متر 290/00  000‘110‘133 

 : بریال فصل جمع  000‘110‘133 

 صفحه : 59   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

ارهشمـ * رديف بريال جمـــع  واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 شهیش ونصب برش - 24

 .سیلیکون چسب با ساده میلیمتري 4 شیشه نصب و تهیه  000/0‘163 34 240102 مترمربع 470/00  000‘610‘76 

 به شیشه اگر ،240106 تا 240101 هايردیف به بها اضافه  500/0 35 240701 مترمربع 470/00  000‘235 

 .باشد فلوت صورت

 شیشه اگر شیشه نصب و تهیه هايردیف به نسبت بها اضافه  800/0‘89 36 240706 مترطول 945/00  000‘861‘84 

 شیشه محیط برحسب شود، مصرف و تهیه دوجداره صورت به

 .شده دوجداره

 تا 240201 و 240106 تا 240101 هايردیف به بها کسر  -200/0‘10 37 240707 مترمربع 470/00  000‘794‘4-

 نوار از سیلیکون چسب بجاي که صورتی در ،240203

 .شود استفاده پالستیکی

 : بریال فصل جمع  000‘912‘156 

 صفحه : 60   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل رحش

 يزیآم رنگ - 25

 .فلزي کارهاي روي کامل روغنی رنگ اجراي و مصالح تهیه  000/0‘114 38 250304 مترمربع 105/00  000‘970‘11 

 گچی اندود روي کامل روغنی رنگ اجراي و مصالح تهیه  500/0‘90 39 250501 مترمربع 739/00‘2  500‘879‘247 

 .سقفها و دیوارها

 گچی اندود روي کامل پالستیک رنگ اجراي و مصالح تهیه  100/0‘75 40 250502 مترمربع 235/00‘1  500‘748‘92 

 .سقفها و دیوارها

 : بریال فصل جمع  000‘598‘352 

 صفحه : 61   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال هیابن رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 ونقل لحم - 28

 30بر مازاد به نسبت پاکتی، سیمان و آالت آهن حمل  985/0 41 280101 لومتریک - تن 426/90‘11  497‘255‘11 

 .کیلومتر 75 فاصله تا کیلومتر

 [مانیس]

 75 بر مازاد به نسبت پاکتی، سیمان و آالت آهن حمل  665/0 42 280102 لومتریک - تن 793/24‘2  505‘857‘1 

 .کیلومتر 150 صلهفا تا کیلومتر

 [مانیس]

 : بریال فصل جمع  002‘113‘13 

 صفحه : 62   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد رستانشه سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 فلورسنت يچراغها - 1

 المپ عدد چهار با دار حباب روکار یسقف فلورسنت چراغ 550/0‘733 43 ع* 010805 عدد 44/00  200‘276‘32 

 وات20 فلورسنت

 کامپکت المپ عدد دو با لوردار روکار یسقف کامپکت چراغ 250/0‘667 44 ع* 011403 عدد 96/00  000‘056‘64 

 وات 36

 14 قطر به يعمود توکار حباب بدون يلندریس کامپکت چراغ 620/0‘167 45 ع* 011803 عدد 79/00  980‘241‘13 

 محافظ سندپالست شهیش و رنگ دیسف رفلکتور با و متریسانت

 وات 18 کامپکت المپ عدد کی و

 المپ عدد کی با ییروشو يباال يوارید فلورسنت چراغ 250/0‘191 46 ع* 012202 عدد 21/00  250‘016‘4 

 وات 220 فلورسنت

 : بریال فصل جمع  430‘590‘113 

 صفحه : 63   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 مصرف کم و يا رشته المپ با ها چراغ - 2

 یکیپالست حباب و يفلز بدنه با ، يوارید ویدکورات چراغ 970/0‘125 47 ع* 020502 د عد 18/00  460‘267‘2 

 E14 چیسرپ عدد کی و يریش

 وات 100 ای40،60، 25 شفاف يا رشته المپ 233/0‘4 48 ع* 021101 عدد 26/00  058‘110 

پلی یا ايشیشه حباب چینی، پایه با روکار، سقفی هايچراغ  000/0‘315 49 022202 عدد 8/00  000‘520‘2 

 قطر به کروي بنفش، ماوراي  اشعه مقابل در مقاوم کربنات

 سانتیمتر 14 ودحد

پلی یا ايشیشه حباب چینی، پایه با روکار، دیواري چراغ  000/0‘315 50 022301 عدد 5/00  000‘575‘1 

 قطر به کروي بنفش، ماوراي  اشعه مقابل در مقاوم کربنات

 سانتیمتر 18 حدود

 : بریال فصل جمع  518‘472‘6 

 صفحه : 64   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

فردي بريال جمـــع شمـاره *  واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 یصنعت يچراغها - 3

 و گرد و رطوبت ضد ، روکار یسقف فلورسنت یصنعت چراغ 050/0‘708 51 ع* 030202 عدد 26/00  300‘409‘18 

 قاب ، شفاف یکیپالست ،حباب یمعمول چیسرپ با ، غبار

 وات 40 فلورسنت المپ عدد دو با و یومینیآلوم

 با ، غبار و گرد و رطوبت ضد ، روکار یسقف یصنعت چراغ 950/0‘396 52 ع* 030203 عدد 40/00  000‘878‘15 

 و یومینیآلوم قاب ، شفاف یکیپالست ،حباب یمعمول چیسرپ

 وات 40 فلورسنت المپ عدد دو با

 : بریال فصل جمع  300‘287‘34 

 صفحه : 65   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : يختـار شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 مخصوص يچراغها - 5

 ياضطرار چراغ 000/0‘459 53 ع* 051301 42/00  000‘278‘19 

 : بریال فصل جمع  000‘278‘19 

 صفحه : 66   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

مـارهش * رديف بريال جمـــع  واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 مهایس - 6

 از پالستیک ترمو روکـش با ،(افشان) انعطاف قابل مسی سیم  210/0‘7 54 060404 طول متر 277/00‘3  170‘627‘23 

 .مربع میلیمتر 1.5 مقطع به NYAF نوع

 از پالستیک ترمو روکـش با ،(افشان) انعطاف قابل مسی سیم  100/0‘10 55 060405 طول متر 380/00‘20  000‘838‘205 

 .مربع میلیمتر 2.5 مقطع به NYAF نوع

 از پالستیک ترمو روکـش با ،(افشان) انعطاف قابل مسی سیم  500/0‘14 56 060406 طول متر 190/00  000‘755‘2 

 .مربع میلیمتر 4 مقطع به NYAF نوع

 : بریال فصل جمع  170‘220‘232 

 صفحه : 67   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 فیفشارضع يکابلها - 7

 از پالستیک ترمو روکـش و عایق با سیمه سه نیزمی کابل  100/0‘38 57 070302 طول متر 60/00  000‘286‘2 

 در نصـب براي مربع، میلیمتر 3×2.5 مقطع به و NYY نوع

 .ترانشه داخل

 از پالستیک ترمو روکـش و عایق با سیمه سه زمینی کابل  200/0‘46 58 070303 طول متر 80/00  000‘696‘3 

 لداخ در نصـب براي مربع، میلیمتر 3×4 مقطع به و NYY نوع

 .ترانشه

 پالستیک ترمو روکـش و عایق با سیمه ونیم سه زمینی کابل  500/0‘263 59 070401 طول متر 10/00  000‘635‘2 

 نصـب براي مربع میلیمتر 3×25+16 مقطع به و NYY نوع از

 .ترانشه داخل در

 پالستیک ترمو روکـش و عایق با سیمه ونیم سه زمینی کابل  000/0‘336 60 070402 طول متر 10/00  000‘360‘3 

 نصـب براي مربع میلیمتر 3×35+16 مقطع به و NYY نوع از

 .ترانشه داخل در

 از پالستیک ترمو روکـش و عایق با سیمه چهار زمینی کابل  800/0‘68 61 070503 طول متر 150/00  000‘320‘10 

 داخل در نصـب براي مربع، میلیمتر 4×4 مقطع به و NYY نوع

 .ترانشه

 از پالستیک ترمو روکـش و عایق با سیمه چهار زمینی کابل  600/0‘83 62 070504 طول متر 60/00  000‘016‘5 

 داخل در نصـب براي مربع، میلیمتر 4×6 مقطع به و NYY نوع

 .ترانشه

 زا پالستیک ترمو روکـش و عایق با سیمه چهار زمینی کابل  000/0‘124 63 070505 طول متر 30/00  000‘720‘3 

 در نصـب براي مربع، میلیمتر 4×10 مقطع به و NYY نوع

 .ترانشه داخل

 : بریال فصل جمع  000‘033‘31 

 صفحه : 68   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 بلشوهاکا - 8

 2.5 مقطع تا کابل یا سیم براي و مسی پرسی نوع از کابلشو  100/0‘12 64 080101 عدد 42/00  200‘508 

 .مربع میلیمتر

 تا 4 مقطع به کابل یا سیم براي و مسی پرسی نوع از کابلشو  600/0‘16 65 080102 عدد 168/00  800‘788‘2 

 .مربع میلیمتر 6

 10 مقطع به کابل یا سیم براي و مسی پرسی نوع از کابلشو  700/0‘24 66 080103 عدد 24/00  800‘592 

 .مربع میلیمتر

 16 مقطع به کابل یا سیم براي و مسی پرسی نوع از کابلشو  700/0‘29 67 080104 عدد 2/00  400‘59 

 .مربع میلیمتر

 25 مقطع به کابل یا مسی براي و مسی پرسی نوع از کابلشو  000/0‘30 68 080105 عدد 6/00  000‘180 

 .مربع میلیمتر

 35 مقطع به کابل یا سیم براي و مسی پرسی نوع از کابلشو  900/0‘54 69 080106 عدد 6/00  400‘329 

 .مربع میلیمتر

 : بریال فصل جمع  600‘458‘4 

 صفحه : 69   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان رمشاو نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 زهايپر دهاویکل - 11

 براي  خانه یک و راه یک پل، یک ولـت 250آمپر 10کلید  200/0‘70 70 110101 عدد 85/00  000‘967‘5 

 .توکار نصـب

 نوع از خانه، یک و راه یک پل، یک ولـت 250آمپر 10کلید  500/0‘241 71 110105 عدد 45/00  500‘867‘10 

I حفاظت درجه بارانی،با P44 ریختگی، پالستیک جنـس واز 

 .خارج ساخت توکار نصـب براي

 .توکار نصـب براي راه، یک پل، دو ولـت 250آمپر 10کلید  500/0‘73 72 110201 عدد 11/00  500‘808 

 نول، و فاز وصل و قطع براي پل، یک ولـت 250آمپر 10کلید  400/0‘72 73 110301 عدد 9/00  600‘651 

 .توکار نصـب براي

 یک و دوراه پل، یک ولـت 250آمپر 10 کلیدتبدیل  200/0‘75 74 110401 عدد 8/00  600‘601 

 .توکار نصـب خانه،براي

 براي یاروشنایی، زنـگ باعالمـت ولـت 250 فشاري دکمه  500/0‘70 75 110701 عدد 3/00  500‘211 

 .توکار نصـب

 توکار نصـب براي فازونول، یک ولـت 250آمپر 16پریز  300/0‘70 76 111201 عدد 224/00  200‘747‘15 

 (.شوکو) زمین بااتصال

 رجهد با بارانی، نوع فازونول، یک ولـت 250آمپر 16پریز  000/0‘270 77 111205 عدد 56/00  000‘120‘15 

I حفاظت P44  نصـب براي ریختگی، پالستیک وازجنـس 

 .خارج ساخـت لوالدار ودرپوش( شوکو) زمین اتصال توکاربا

 نوع ،از نول فازو کی، مربوط پالک با ولت250 آمپر 25 زیپر 300/0‘355 78 ع* 111402 عدد 5/00  500‘776‘1 

 با توکار نصب ي،برا یختگیر کیپالست جنس از و یباران

 خارج ساخت دار لوله درپوش و( شوکو) نیزم لاتصا

 نوع ،از نیزم اتصال و فازونول سه ولت 380 آمپر 25 زیپر 550/0‘240 79 ع* 111505 عدد 2/00  100‘481 

 مربوط پالک با لکسیپر نوع از روکار نصب ي،برا یکائوچوب

 خارج ،ساخت

 .توکار نصـب براي راخهسو سه پریزتلفن  800/0‘70 80 112201 عدد 90/00  000‘372‘6 

 : بریال فصل جمع  500‘604‘58 

 صفحه : 70   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 یس.يو.یپ يها لوله - 13

 متوسط سخـت سی. وي. پی لوله با توکار، کشی لوله  700/0‘23 81 130401 لطو متر 680/00  000‘116‘16 

Ri gi d Medi um))، َ pg11. 

  متوسط سخـت سی. وي. پی لوله با توکار، کشی لوله  600/0‘29 82 130402 طول متر 300/00‘7  000‘080‘216 

Ri gi d Medi um))، َ pg13.5. 

  متوسط سخـت سی. وي. پی لوله با توکار، کشی لوله  500/0‘31 83 130403 طول متر 230/00  000‘245‘7 

Ri gi d Medi um))، َ pg16. 

  متوسط سخـت سی. وي. پی لوله با توکار، کشی لوله  700/0‘38 84 130404 طول متر 60/00  000‘322‘2 

Ri gi d Medi um))، َ pg21. 

 متوسط سخـت سی. وي. پی لوله با وکار،ت کشی لوله  000/0‘39 85 130405 طول متر 30/00  000‘170‘1 

Ri gi d Medi um))، َ pg29. 

 متوسط سخـت سی. وي. پی لوله با توکار، کشی لوله  100/0‘48 86 130406 طول متر 10/00  000‘481 

Ri gi d Medi um))، َ pg36. 

 : بریال فصل جمع  000‘414‘243 

 صفحه : 71   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیوسر سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 يیتابلو فیفشارضع ليوسا - 14

 تجهیزات حفاظت مخصوص آمپر 10 تا 2 اي شیشه فیوز  000/0‘34 87 * 140301 عدد 33/00  000‘122‘1 

 .تابلویی

 2 کندکار یا تندکار نوع از پل، یک مینیاتوري اتوماتیک کلید  000/0‘159 88 142201 عدد 142/00  000‘578‘22 

 .آمپر6 تا

 2 کندکار یا تندکار نوع از پل، سه مینیاتوري اتوماتیک کلید  000/0‘432 89 142401 عدد 3/00  000‘296‘1 

 .آمپر6 تا

 پیچ، قبیل از نصب لوازم کلیه با و مقاوم آبکاري با فلزي ریل  900/0‘31 90 142501 طول متر 3/50  650‘111 

 اتوماتیک کلید نصـب براي مخصوص هاي بست و پرچ و مهره

 .مینیاتوري

 نامی ولتاژ با پل، چهار زمین جریان شـتن حفاظـت کلید  000/0‘130‘1 91 142803 عدد 3/00  000‘390‘3 

 تا 25 نامی جریان و آمپر میلی 30 حساسیت با و ولت 500

 .آمپر 40

 نامی ولتاژ با پل، چهار زمین جریان نشـت حفاظـت کلید  000/0‘181‘1 92 142804 عدد 1/00  000‘181‘1 

 63 نامی جریان و آمپر میلی 30 حساسیت با و ولت 500

 .آمپر

 و باز کنتاکت یک با( اي ضربه رله) دور راه از کنترل کلید  500/0‘443 93 143601 عدد 8/00  000‘548‘3 

 .آمپر 16 جریان و ولـت 250 ولتاژ با و بسته

 فاز سه CHANGE 50 A 000/0‘900‘11 94 ع* 144712 عدد 1/00  000‘900‘11 

 تکفاز آمپر 40تا4 کینتاتوما دیکل 060/0‘567‘1 95 ع* 146212 عدد 7/00  420‘969‘10 

 فاز سه آمپر 40تا4 کیاتومانت دیکل 060/0‘567‘1 96 ع* 146213 عدد 17/00  020‘640‘26 

 فاز سه آمپر 50کیاتومانت دیکل 060/0‘567‘1 97 ع* 146214 عدد 1/00  060‘567‘1 

 فاز سه آمپر 63کیاتومانت دیکل 500/0‘555‘1 98 ع* 146215 د عد 2/00  000‘111‘3 

 فاز سه آمپر 315کیاتومانت دیکل 600/0‘082‘6 99 ع* 146217 عدد 1/00  600‘082‘6 

 بار، زیر قطع قابل پل، سه کشویی کامپکت اتوماتیک کلید  000/0‘767‘5 100 146301 عدد 2/00  000‘534‘11 

 .آمپر کیلو 14-100 قطع قدرت با و آمپر 100

 بار، زیر قطع قابل پل، سه کشویی کامپکت اتوماتیک کلید  000/0‘740‘6 101 146303 عدد 1/00  000‘740‘6 

 .آمپر کیلو 14-100 قطع قدرت با و آمپر 160

)  کیلووات 7.5 و ولت 400 خشک پل کنتاکتورسه  500/0‘684 102 146903 عدد 19/00  500‘005‘13 

I -AC3=17A  )و (I -AC1=25A  )ولت 220 بوبین با. 

)  کیلووات 11 و ولت 400 خشک پل کنتاکتورسه  000/0‘807 103 146904 عدد 5/00  000‘035‘4 

I -AC3=22A  )و (I -AC1=32A  )ولت 220 بوبین با. 

 نصـب قابل( متال بی) حرارتی نوع از فاز، بارسه اضافه رله  500/0‘617 104 147001 عدد 19/00  500‘732‘11 

 با آمپر، 12و 9 ولـت 380 بوبینی خشک کنتاکتورهاي روي

 محدوده 17 در آمپر 14.5 تا 0.1 محدوده در تنظیم یـتقابل

 .مختلف تنظیم

 750‘543‘140  : بعد صفحه به نقل

 صفحه : 72   
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 لکام شرح

 يیتابلو فیفشارضع ليوسا : قبل صفحه از نقل 750‘543‘140  - 14

 30 نصـب قطر به تابلو، روي نصـب براي سیگنال چراغ  000/0‘111 105 147201 عدد 24/00  000‘664‘2 

 وات، 6 تا 2 قدرت به المپی با مختلـف، رنگهاي به میلیمتر،

 .ولـت 6 یا و 24یا 110یا 220

 دکمه که درصورتی وصل، و قطع براي دوبل فشاري دکمه  000/0‘209 106 147402 ددع 19/00  000‘971‘3 

 .نیزباشد سیگنال چراغ داراي فشاري

 هادي براي پالستیک ترمو ازجنـس اي بدنه با پیچی ترمینال  300/0‘50 107 147801 عدد 318/00  400‘995‘15 

 .مربع میلیمتر 2.5 مقطع تا هایی

 هادي براي پالستیک ترمو ازجنـس اي بدنه با پیچی ترمینال  200/0‘68 108 147802 دعد 20/00  000‘364‘1 

 .مربع میلیمتر 6 تا 4 مقطع به هایی
 کشی شینه براي مختلف مقاطع با لخـت مسی شمـش  000/0‘233 109 148601 لوگرمیک 14/00  000‘262‘3 

 از اعم متوسط، فشار یا ضعیف فشار ثابت نوع تابلوهاي داخلی

 با تابلوها، برقی ادوات بین ارتباط و ارت و نول اصلی، باسبار

 تخت واشرهاي ها، مهره و پیچ قبیل از نیاز مورد اتصاالت کلیه

 بست و گشتاور سنجش مخصوص پالستیکی واشر و فنري و

 و فازها هشداردهنده عالیم و ایزوالتورها بدون مخصوص، هاي

 .مربوط مصالح افـت و ارت و نول

 قطعات کلیه با توکار یا روکار ضعیف فشار دیواري برق تابلوي  500/0‘131 110 149001 لوگرمیک 625/00  500‘187‘82 

 برقی، ادوات و قطعات مونتاژ و نصب براي مناسب فلزي

 از شده تهیه مشخصات، و نقشه طبق پنوماتیکی و مکانیکی

Col)  روغنی فوالدي ورق d Rol l ed  )1.5 ضخامت با 

 مطالعه صفحه و ها درب استوپر و لوال و قفل شامل رمیلیمت

 ارتفاع حداکثر با ها وگوشواره دستگیره نقشه، جیب و نقشه

 با( پخته) اي کوره مایع رنگ با آمیزي رنگ و متر سانتی 120

 .ولت 500 نامی ولتاژ

 طور هی ساخت نهیهز با وار لویک 60 تیظرف به خازنب بانک 500/0‘524‘2 111 ع* 149205 مجموعه 1/00  500‘524‘2 

 کامل

 : بریال فصل جمع  150‘512‘252 
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 کامل شرح

 يریگ اندازه ليوسا - 15

 کالس با هرتز، 65 تا 45 متناوب جریان دیجیتالی آمپرمتر  000/0‘561 112 151101 عدد 6/00  000‘366‘3 

 به اتصال براي آمپر، 3000 تا 5 اسمی جریان با و( 1) دقت

 144× 144 ابعاد به و آمپر XXX/ 1 یا XXX/ 5 جریان ترانس

 .تابلو در نصـب براي میلیمتر،

 هرتز، 65 تا 45 ولت، 500 متناوب جریان دیجیتالی ولتمتر  000/0‘561 113 151301 عدد 1/00  000‘561 

 ترانس به اتصال یا مستقیم اتصال براي ،(1) دقت کالس با

 144× 144 ابعاد به و ولت XXX/ 110یا XXX/ 100 ولتاژ

 .تابلو در نصـب براي میلیمتر،

 10 تا0.1 از ریتأخ زمان و یکمک اکتکنت عدد دو با فاز کنترل 360/0‘922‘1 114 ع* 152103 عدد 1/00  360‘922‘1 

 هیثان

 VA 500 باقدرت VAC 24/ V 220 ایزوله ترانس  000/0‘031‘2 115 153015 عدد 1/00  000‘031‘2 

 ،100.5 ،75.5 تبدیل نسبـت با عبوري، نوع از جریان ترانـس  000/0‘717 116 153101 عدد 1/00  000‘717 

 .200.5 و 150.5

 ،250.5 تبدیل نسبـت با عبوري، نوع از جریان ترانـس  000/0‘472 117 153102 عدد 1/00  000‘472 

 .400.5 و 300.5

 : بریال فصل جمع  360‘069‘9 
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 کامل شرح

 برق يمولدها - 17

 صورت به کار براي مناسـب KVA 30 نامی باقدرت مولدبرق  000/0‘190‘457 118 170202 دستگاه 1/00  000‘190‘457 

 .اضطراري

 : بریال فصل جمع  000‘190‘457 
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 کامل شرح

 شبکه ليوسا - 20

 سیم براي مربع، میلیمتر 16تا 10 مقطع به مسی لخـت سیم  000/0‘310 119 203201 لوگرمیک 11/00  000‘410‘3 

 .هوایی کشی

 ابعاد به مسی عددصفحه یک شامل زمین، اتصال  000/0‘153‘16 120 204103 دستگاه 1/00  000‘153‘16 

 کیلو 15 الزم، يوبستها ومهره باپیچ میلیمتر، 5×700×700

 هر متردر 15 تاعمق کنی باچاه ذغال کیلوگرم 25و نمک گرم

 .سنگی زمین جز زمین نوع

 : بریال فصل جمع  000‘563‘19 

 صفحه : 76   
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 کامل شرح

 تلفن يکابلها - 21

J نوع از P.V.C باروکـش ییهوا تلفن کابل 500/0‘12 121 210402 طول متر 45/00  500‘562  Y(st )Y قطر به 

 يبرا همراه، نیزم اتصال میس کیبا یدوزوج متر،یلیم 0.6

 .کابل ینیس يارویو لوله اداخلیوارید يرو نصـب

J نوع از P.V.C باروکـش ییهوا تلفن کابل 400/0‘16 122 210403 طول متر 160/00  000‘624‘2  Y(st )Y قطر به 

 يبرا همراه، نیزم اتصال میس کیبا یچهارزوج متر،یلیم 0.6

 .کابل ینیس يارویو لوله اداخلیوارید يرو نصـب

J نوع از P.V.C باروکـش ییهوا تلفن کابل 500/0‘20 123 210405 طول متر 365/00  500‘482‘7  Y(st )Y قطر به 

 همراه، نیزم اتصال میس کیبا یزوج شـش متر،یلیم 0.6

 .کابل ینیس يارویو لوله اداخلیوارید يرو نصـب يبرا

J نوع از P.V.C باروکـش ییهوا تلفن کابل 700/0‘54 124 210409 طول متر 40/00  000‘188‘2  Y(st )Y6 قطر به 

 همراه، نیزم اتصال میس کیبا یزوج سـتیب متر،یلیم 0/

 .کابل ینیس يارویو لوله اداخلیوارید يرو نصـب يابر

J نوع از P.V.C باروکـش ییهوا تلفن کابل 500/0‘100 125 210412 طول متر 50/00  000‘025‘5  Y(st )Y قطر به 

 يبرا همراه، نیزم اتصال میس کیبا یزوج چهل متر،یلیم 0.6

 .کابل ینیس يارویو لوله اداخلیوارید يرو نصـب

 : بریال فصل جمع  000‘882‘17 

 صفحه : 77   
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 کامل شرح

 یارتباط ليوسا - 22

 مربوط، يها شانه بدون ،یزوج 6 تلفن يا شانه میتقس جعبه 000/0‘55 126 * 220101 عدد 1/00  000‘55 

 .داخل ساخـت يفلز نوع از روکار، نصـب يبرا

 يها شانه بدون ،یزوج 20 تلفن يا شانه میتقس جعبه 500/0‘134 127 220102 عدد 1/00  500‘134 

 .داخل ساخـت يفلز نوع از روکار، نصـب يبرا مربوط،

 يها شانه بدون ،یزوج 40 تلفن يا شانه میتقس هجعب 500/0‘168 128 220103 عدد 2/00  000‘337 

 .داخل ساخـت يفلز نوع از روکار، نصـب يبرا مربوط،

 يها شانه بدون ،یزوج 100 تلفن يا شانه میتقس جعبه 500/0‘279 129 220106 عدد 1/00  500‘279 

 .داخل ساخـت يفلز نوع از روکار، نصـب يبرا مربوط،

 يازمدارها هرزوج وتسـت يکار میلح ،يسربند ،يبند فرم 200/0‘12 130 220701 زوج 180/00  000‘196‘2 

 .يا شانه میتقس درجعبه یاخروجی يورود

( يفشار) کیالکترون ریگ باشماره ،يوارید تلفن دستگاه 000/0‘183 131 221202 عدد 4/00  000‘732 

 .داخل ساخـت

 یداخل خط 100 و یخروج خط 8 با تلفن مرکز 000/0‘450‘14 132 ع* 221601 دستگاه 1/00  000‘450‘14 

 : بریال فصل جمع  000‘184‘18 

 صفحه : 78   
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 کامل شرح

 قيحر ياطفا و اعالم ليوسا - 26

 .يمدار 12 متعارف قیحر اعالم مرکزکنترل 500/0‘458‘49 133 260103 دستگاه 1/00  500‘458‘49 

 ومقاوم سخـت طیشرا کاردر ـتیباقابل قیحر اعالم یشست 000/0‘853 134 260201 دستگاه 9/00  000‘677‘7 

 که ییکنتاکتها همجموع يدارا قرمز، رنـگ به دربرابرآتـش،

 مداربسته يستمهایمداربازوس يستمهایبتوانددرس

 یشست کی آن، يرو محفظه داخل ردودریقرارگ مورداستفاده

 به بدون هرلحظه تابتوان باشد، قرارداشته ـشیآزما

 .نمود یکارمداررابررس صحـت ق،یحر راعالمیآژ صدادرآوردن

 باپوشـش متر،یسانت 10قطرحدود به قیحر اعالم زنـگ 000/0‘236‘1 135 260301 دستگاه 7/00  000‘652‘8 

 تولرانـس با م،یمستق ولـت 24باولتاژکار ضدگردوخاک،

 .مناسـب

 باالو بافرکانـس ،یکیالکترومکان نوع خطراز راعالمیآژ 500/0‘390‘1 136 260401 دستگاه 1/00  500‘390‘1 

 ،( Aکالس)متر 3در بلیدس 100حدود یکیفشارآکوست

 .مناسـب باتولرانـس م،یمستق ولـت 24رباولتاژکا

 ولـت 24باولتاژکار ق،یحر اعالم ستمیس چشمکزن چراغ 000/0‘908 137 260501 دستگاه 39/00  000‘412‘35 

 .مناسـب تولرانـس با میمستق

 يادار ،(یکیااپتی ينور) کیفتوالکتر نوع از يدتکتوردود 000/0‘335‘1 138 260601 دستگاه 57/00  000‘095‘76 

 م،یمستق ولـت 24باولتاژکار گردوخاک، ضد پوشـش

 يرو شده نصـب دهنده نشان وچراغ مناسـب باتولرانـس

 .دتکتور

 ثابـت حرارت درجه مقابل در العمل باعکـس یدتکتورحرارت 500/0‘040‘1 139 260702 دستگاه 6/00  000‘243‘6 

 ـضیتعو گونه چیه به اجیاحت که ،(گرادیسانت درجه 57حدود)

 پوشـش يباشدودارا عملکردنداشته ربعدازهریاتعمی

 باتولرانـس م،یمستق ولـت 24باولتاژکار ضدگردوخاک،

 .دتکتور يرو شده نصـب دهنده نشان وچراغ مناسـب

 یحرارت يدود یبیترک دتکتور 000/0‘969 140 ع* 260704 د عد 2/00  000‘938‘1 

 خارج يبرا گردان، نوع از قیحر خطر اعالم مخصوص چراغ 000/0‘890‘2 141 261001 دستگاه 1/00  000‘890‘2 

 با م،یمستق ولت 24 کار ولتاژ با قرمز، رنگ به ساختمان،

 .مناسب تولرانس

 خط يانتها مقاومت 000/0‘34 142 ع* 261201 د عد 14/00  000‘476 

 : بریال فصل جمع  000‘232‘190 

 صفحه : 79   
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 کامل شرح

 یصوت ليوسا - 27

 يدستگاهها نصب يبرا يواحد 15 نچیا 19 استاندارد رک 000/0‘601‘6 143 270101 دستگاه 1/00  000‘601‘6 

 و چیپ اتصاالت با ،يا کوره مناسب رنگ با يفلز نوع از ،یصوت

 میس هیکل و نصب يبراکتها با ،یعیطب هیتهو امکان و يا مهره

 یکالف يها میس و یکیالکتر جداشونده اتصاالت و ها يبند

 .اتصاالت واحد با ارتباط جهت شده يبند فرم

 يبرا الزم يالهانیترم و مدار شامل نال،یترم اتصاالت واحد 000/0‘576‘1 144 270201 دستگاه 1/00  000‘576‘1 

 نچیا 19 رک واحد کی در یصوت ستمیس و برق عیتوز

 .استاندارد

 پاسخ با يستوریترانز تمام کسریم و کننده تیتقو شیپ 500/0‘464‘4 145 270402 دستگاه 1/00  500‘464‘4 

 اعوجاج و هرتز 14000 حداقل تا هرتز 30 حدود یفرکانس

 يورود سه و کروفنیم يورود سه شامل درصد کی از کمتر

 کنترل و مجزا يها ولوم با ضبط ویراد به اتصال جهت یکمک

 راتییتغ دامنه با ریز و بم يصدا میتنظ يبرا جداگانه

 به مجهز یخروج دو متر، VU ،یاصل کنترل بل،یدس  -+ 15

 .نچیا 19 رک در نصب تیقابل با و تیاولو مدار

 در ییویراد امواج افتیدر تیقابل با وپخشیراد دستگاه 000/0‘871‘9 146 270502 دستگاه 1/20  200‘845‘11 

 20 تیحساس با کشور، استاندارد و مجازFM -  AM يباندها

 به بلیدس 20  حداقل زینو به گنالیس نسبت در کروولتیم

 کیاتومات برگشت با يستوریترانز تمام صوت پخش همراه

 رک در نصب قابل متر، VU و نگیتوریمان يبلندگو مدار يدارا

 .شده تیتثب ولت 220 مستقل هیتغذ منبع با یصوت

 کنترل يبرا( نگیتوریمان) توان کنترل و يریگ اندازه پنل 500/0‘901‘1 147 270601 دستگاه 1/00  500‘901‘1 

 قدرت يها کننده تیتقو یخروج تیفیک يبصر و یسمع

 متر، VU ،يورود 4 حداقل يدارا ،یصوت رک در شده نصب

 امکان با يا پله کنترل ولوم به مجهز نگیتوریمان يبلندگو

 .استاندارد نچیا 19 رک در نصب قابل قطع،

 دیکل کی و انتخاب دیکل 10 با یخروج برنامه انتخاب پنل 500/0‘907‘3 148 270702 دستگاه 1/00  500‘907‘3 

Al)  هم با همه l  Cal l  )دیکل و Cancel همراه به 

 تیقابل با ،یانتخاب خطوط بودن وصل شینما جهت ییچراغها

 نچیا 19 رک در نصب قابل ،يزیروم ارتباط کنسول به اتصال

 .استاندارد

 700‘295‘30  : بعد صفحه به نقل

 صفحه : 80   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان نانجوا و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 یصوت ليوسا : قبل صفحه از نقل 700‘295‘30  - 27

 موثر قدرت با يستوریترانز تمام یصوت قدرت کننده تیتقو 000/0‘385‘8 149 270902 دستگاه 1/00  000‘385‘8 

 هرتز، 14000 تا هرتز 30 یفرکانس پاسخ با وات 200-240

 مدارات و لواهمیک 10 امپدانس در ولت 0.8 تیحساس يدارا

 یخروج کی و گنالیس يورود کی به مجهز ز،ینو کاهش

 طبقه دو و گرید يها کننده تیتقو به اتصال جهت گنالیس

 کنترل یاصل ولوم انضمام به AVC مدار با کیاتومات لتریف

 يها یخروج جهت یچیپ ينالهایترم و یخروج يصدا

 مدارات همراه به یولت 100 و 70 و اهم 16 و 8 استاندارد

 متر، VU و دار چراغ یاصل هیتغذ دیلک و کوتاه اتصال حفاظت

 .استاندارد نچیا 19 رک در نصب قابل

 کروفنیم به مجهز ویدکورات جعبه با يزیروم کروفنیم کنسول 500/0‘982‘1 150 271402 دستگاه 1/00  500‘982‘1 

 و یداخل کننده تیتقو شیپ بدون م،یتنظ قابل يفنر هیپا با

 .امیپ آغاز زنگ

 30 یفرکانس پاسخ با ،یوات 5-3 قدرت با یسقف يبلندگو 000/0‘463 151 272002 دستگاه 36/00  000‘668‘16 

 انواع در روکار بصورت نصب قابل هرتز، 14000 تا هرتز

 .سقفها

 از توکار ای روکار جعبه با ،يوارید نوع از يسلکتور کنترل ولوم 000/0‘599 152 272201 دستگاه 4/00  000‘396‘2 

 .وات 5 حداکثر قدرت به ویدکورات نوع

 : بریال فصل جمع  200‘727‘59 

 صفحه : 81   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یبرق ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو لفس و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 متفرقه ليوسا - 28

 سطوح در کردن سوراخ و آوردن در اریش ،يکار کنده دستمزد 800/0‘29 153 280201 طول متر 770/00‘2  000‘546‘82 

 20 مقطع سطح تا برق يها لوله نصـب يبرا یبتن ریغ ییبنا

 .مربع متریسانت

 يها لوله يبرا مهره عدد کی با یبرنج گلند 400/0‘31 154 280401 عدد 28/00  200‘879 

Pg11,13.5Pg,16Pg 

 Pg 21 يها لوله يبرا مهره عدد کی با یبرنج گلند 300/0‘44 155 280402 عدد 36/00  800‘594‘1 

 Pg 29 يها لوله يبرا مهره عدد کی با یبرنج گلند 100/0‘52 156 280403 عدد 6/00  600‘312 

 Pg 36 يها لوله يبرا مهره عدد کی با یبرنج گلند 700/0‘61 157 280404 عدد 2/00  400‘123 

 یبیتقر  ابعاد به  زه،یگالوان یپرس زچهارگوشیدوپریکل یقوط 700/0‘32 158 280901 عدد 535/00  500‘494‘17 

 .متریلیم 70× 70

 : بریال فصل جمع  500‘950‘102 

 صفحه : 82   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 يفوالد يها لوله - 1

 (.اینچ دوم یک) 15 نامی رقط به دار، درز سیاه فوالدي لوله  000/0‘118 159 010101 طول متر 1/00  000‘118 

 (.اینچ چهارم سه) 20 نامی قطر به درزدار، سیاه فوالدي لوله  000/0‘131 160 010102 طول متر 330/00  000‘230‘43 

 (.اینچ یک) 25 نامی قطر به درزدار، سیاه فوالدي لوله  000/0‘145 161 010103 طول متر 240/00  000‘800‘34 

 چهارم یک و یک) 32 نامی قطر به درزدار، سیاه فوالدي لوله  500/0‘170 162 010104 ولط متر 40/00  000‘820‘6 

 (.اینچ

 دوم یک و یک) 40 نامی قطر به درزدار، سیاه فوالدي لوله  000/0‘208 163 010105 طول متر 140/00  000‘120‘29 

 (.اینچ

 (.اینچ دو) 50 نامی قطر به درزدار، سیاه ديفوال لوله  000/0‘251 164 010106 طول متر 120/00  000‘120‘30 

 دوم یک و دو) 65 نامی قطر به درزدار، سیاه فوالدي لوله  500/0‘323 165 010107 طول متر 40/00  000‘940‘12 

 (.اینچ

 (.اینچ سه) 80 نامی قطر به درزدار، سیاه فوالدي لوله  000/0‘362 166 010108 طول متر 90/00  000‘580‘32 

 (.اینچ چهار) 100 نامی قطر به درزدار، سیاه فوالدي لوله  000/0‘497 167 010109 طول متر 40/00  000‘880‘19 

 (.اینچ شش) 150 نامی قطر به درزدار، سیاه فوالدي لوله  000/0‘714 168 010111 طول متر 60/00  000‘840‘42 

 ضخامت و  21.3 خارجی قطر به درز، بدون سیاه ديفوال لوله  500/0‘123 169 010201 طول متر 15/00  500‘852‘1 

 .میلیمتر 2.6 جدار

 ضخامت و 26.9 خارجی قطر به درز، بدون سیاه فوالدي لوله  500/0‘138 170 010202 طول متر 20/00  000‘770‘2 

 .میلیمتر 2.6 جدار

 ضخامت و 33.7 خارجی قطر به ،درز بدون سیاه فوالدي لوله  500/0‘155 171 010203 طول متر 20/00  000‘110‘3 

 .میلیمتر 3.2 جدار

 ضخامت و 42.4 خارجی قطر به درز، بدون سیاه فوالدي لوله  500/0‘183 172 010204 طول متر 35/00  500‘422‘6 

 .میلیمتر 3.2 جدار

 ضخامت و 76.1 خارجی قطر به درز، بدون سیاه فوالدي لوله  000/0‘356 173 010207 طول متر 16/00  000‘696‘5 

 .میلیمتر 3.6 جدار

 ضخامت و 88.9 خارجی قطر به درز، بدون سیاه فوالدي لوله  000/0‘404 174 010208 طول متر 8/00  000‘232‘3 

 .میلیمتر 4 جدار

 و 114.3 خارجی قطر به درز، بدون سیاه فوالدي لوله  500/0‘561 175 010209 طول متر 40/00  000‘460‘22 

 .میلیمتر 4.5 جدار ضخامت

 (.اینچ چهارم سه) 20 نامی قطر به گالوانیزه، فوالدي لوله  500/0‘153 176 010302 طول متر 240/00  000‘840‘36 

 (.اینچ یک) 25 نامی قطر به گالوانیزه، فوالدي لوله  500/0‘174 177 010303 طول متر 90/00  000‘705‘15 

 چهارم یک و یک) 32 نامی قطر به گالوانیزه، فوالدي لوله  500/0‘200 178 010304 طول متر 35/00  500‘017‘7 

 (.اینچ

 (.اینچ دوم یک و یک) 40 نامی قطر به گالوانیزه، فوالدي لوله  000/0‘272 179 010305 طول متر 190/00  000‘680‘51 

 500‘233‘409  : بعد صفحه به نقل

 صفحه : 83   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : ريختـا شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 يفوالد يها لوله : قبل صفحه از نقل 500‘233‘409  - 1

 (.اینچ دو) 50 نامی قطر به گالوانیزه، فوالدي لوله  500/0‘312 180 010306 طول متر 100/00  000‘250‘31 

 (.اینچ دوم یک و دو) 65 نامی قطر به گالوانیزه، فوالدي لوله  500/0‘387 181 010307 طول متر 40/00  000‘500‘15 

 (.اینچ چهار) 100 نامی قطر به گالوانیزه، فوالدي لوله  500/0‘697 182 010309 طول متر 50/00  000‘875‘34 

 نوع اتصاالت کلیه با درزدار سیاه فوالدي لوله از کلکتور،  800/0‘68 183 010401 لوگرمیک 400/00  000‘520‘27 

 ضد رنـگ دسـت یک با ساخـت، براي الزم مصالح جوشی،

 .زنگ

 : بریال فصل جمع  500‘378‘518 

 صفحه : 84   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و رزشو اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 لنیپروپ یپل و یس.يو.یپ يها لوله - 3

 50 ینام قطر به(تیف اتصاالت با) لنیپروپ یپل لوله 200/0‘44 184 ع* 030101 مترطول 180/00  000‘956‘7 

 70 ینام قطر با(تیف اتصاالت با)لنیپروپ یپل لوله 275/0‘69 185 ع* 030102 مترطول 165/00  375‘430‘11 

 100 ینام قطر با(تیف اتصاالت با)لنیپروپ یپل لوله 509/0‘113 186 ع* 030103 مترطول 390/00  510‘268‘44 

 : بریال فصل جمع  885‘654‘63 

 صفحه : 85   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان نجوانا و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 لنیات یپل يها ولهل - 4

 .میلیمتر 16 خارجی قطر به الیه پنج مشبک اتیلن پلی لوله  200/0‘75 187 040201 طول متر 460/00  000‘592‘34 

 .میلیمتر 20 خارجی قطر به الیه پنج مشبک اتیلن پلی لوله  400/0‘80 188 040202 طول متر 120/00  000‘648‘9 

 .میلیمتر 25 خارجی قطر به الیه پنج مشبک اتیلن پلی لوله  000/0‘110 189 040203 طول متر 110/00  000‘100‘12 

 .میلیمتر 32 خارجی قطر به الیه پنج مشبک اتیلن پلی لوله  000/0‘139 190 040204 طول متر 25/00  000‘475‘3 

 : بریال فصل جمع  000‘815‘59 

 صفحه : 86   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد نشهرستا سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 رهایش - 7

 (.اینچ دوم یک) 15 نامی قطر به اي، دنده یکشوی شیرفلکه  500/0‘224 191 070101 عدد 10/00  000‘245‘2 

 (.اینچ چهارم سه) 20 نامی قطر به اي، دنده کشویی شیرفلکه  000/0‘446 192 070102 عدد 97/00  000‘262‘43 

 (.اینچ یک) 25 نامی قطر به اي، دنده کشویی شیرفلکه  500/0‘474 193 070103 عدد 4/00  000‘898‘1 

 یک و یک) 32 نامی قطر به اي، دنده کشویی شیرفلکه  500/0‘597 194 070104 عدد 6/00  000‘585‘3 

 (.اینچ چهارم

 دوم یک و یک) 40 نامی قطر به اي، دنده کشویی شیرفلکه  000/0‘750 195 070105 عدد 15/00  000‘250‘11 

 (.اینچ

 چهارم سه) 20 نامی قطر به اي، دنده فلزي کـف شیرفلکه  500/0‘400 196 070202 عدد 5/00  500‘002‘2 

 (.اینچ

 (.اینچ چهارم سه) 20 نامی قطر به اي، دنده یکطرفه شیر  500/0‘304 197 070302 عدد 8/00  000‘436‘2 

 چهارم یک و یک) 32 قطرنامی به اي، دنده یکطرفه شیر  500/0‘592 198 070304 عدد 3/00  500‘777‘1 

 (.اینچ

 (.اینچ دوم یک و یک) 40 نامی قطر به اي، دنده یکطرفه شیر  000/0‘851 199 070305 عدد 7/00  000‘957‘5 

 (.اینچ دو) 50 نامی قطر به اي، دنده یکطرفه شیر  500/0‘286‘1 200 070306 عدد 2/00  000‘573‘2 

 (.اینچ دوم یک و دو) 65 نامی قطر به اي، دنده یکطرفه شیر  000/0‘429‘2 201 070307 عدد 4/00  000‘716‘9 

 (.اینچ دو) 50 نامی قطر به دار، فلنج چدنی یکطرفه شیر  000/0‘267‘2 202 070701 عدد 10/00  000‘670‘22 

 دوم یک و دو) 65 نامی قطر به دار، فلنج چدنی یکطرفه شیر  500/0‘023‘3 203 070702 عدد 16/00  000‘376‘48 

 (.اینچ

 (.اینچ سه) 80 نامی قطر به دار، فلنج چدنی یکطرفه یرش  000/0‘702‘3 204 070703 عدد 14/00  000‘828‘51 

 (.اینچ چهار) 100 نامی قطر به دار، فلنج چدنی یکطرفه شیر  000/0‘359‘4 205 070704 عدد 5/00  000‘795‘21 

 (.اینچ شش) 150 نامی قطر به دار، فلنج چدنی یکطرفه شیر  500/0‘409‘7 206 070706 عدد 4/00  000‘638‘29 

 : بریال فصل جمع  000‘009‘261 

 صفحه : 87   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

Fl) ریگ لرزه - 9 exi bl e Connect i on) 

 (.اینچ دوم یک و یک) 40 میقطرنا به گیر، لرزه  500/0‘890 207 090102 عدد 9/00  500‘014‘8 

 (.اینچ دوم یک و دو) 65 قطرنامی به گیر، لرزه  500/0‘212‘1 208 090104 عدد 3/00  500‘637‘3 

 (.اینچ سه) 80 نامی قطر به گیر، لرزه  500/0‘389‘1 209 090105 عدد 3/00  500‘168‘4 

 : بریال فصل جمع  500‘820‘15 

 صفحه : 88   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : شاورم مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 یصاف - 11

 (.اینچ یک) 25 نامی قطر به اي، دنده صافی  000/0‘530 210 110103 عدد 1/00  000‘530 

 (.اینچ چهارم یک و یک) 32 قطرنامی به اي، دنده صافی  000/0‘794 211 110104 عدد 2/00  000‘588‘1 

 (.اینچ دوم یک و یک) 40 قطرنامی به اي، دنده صافی  000/0‘114‘1 212 110105 عدد 3/00  000‘342‘3 

 (.اینچ دو) 50 نامی قطر به اي، دنده صافی  000/0‘651‘1 213 110106 عدد 2/00  000‘302‘3 

 (.اینچ دوم یک و دو) 65 قطرنامی به دار، فلنج صافی  500/0‘458‘2 214 110202 عدد 3/00  500‘375‘7 

 (.اینچ سه) 80 قطرنامی به دار، فلنج صافی  500/0‘149‘3 215 110203 عدد 3/00  500‘448‘9 

 : بریال فصل جمع  000‘586‘25 

 صفحه : 89   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه احدو بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف حــدوا  واحــد بهــاي مقــدار   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 گرم آب یحرارت گيد - 12

 يلوکالریهزارک 700/00  000‘300‘314 

 درساعت

 کیلوکالري 400000 تا ظرفیـت براي آبگرم، فوالدي دیـگ  000/0‘449 216 120201

 .ساعت در

 : بریال فصل جمع  000‘300‘314 

 صفحه : 90   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 یتابش کننده گرم يدستگاهها-مشعل - 14

 گرمایی ظرفیت به گرم آب دیگ براي گازسوز، مشعل  000/0‘292‘31 217 140205 دستگاه 2/00  000‘584‘62 

 .تساع در کالري کیلو 581500 تا 323000

 : بریال فصل جمع  000‘584‘62 

 صفحه : 91   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح نوانع و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 اتوريراد - 17

 يلوکالریکصدکی 62/50  250‘906‘13 

 درساعت

 .میلیمتر 500 عارتفا به آلومینیومی، رادیاتور  500/0‘222 218 170302

 : بریال فصل جمع  250‘906‘13 

 صفحه : 92   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد هرستانش سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 هواکش - 20

 95 تخلیه ظرفیت و سانتیمتر 15 قطر به اي، پنجره کشهوا  500/0‘607 219 200101 دستگاه 11/00  500‘682‘6 

 . ثانیه در لیتر
 به( bachward) نوع از فوزیسانتر پروانه با یتیلیوتی هواکش 000/0‘380‘2 220 ع* 200401 دستگاه 2/00  000‘760‘4 

 700 تیظرف

 به( bachward) نوع از فوزیسانتر هپروان با یتیلیوتی هواکش 000/0‘125‘2 221 ع* 200402 دستگاه 2/00  000‘250‘4 

 1050 تیظرف

 به( bachward) نوع از فوزیسانتر پروانه با یتیلیوتی هواکش 500/0‘252‘2 222 ع* 200403 دستگاه 1/00  500‘252‘2 

 1200 تیظرف

 به( bachward) نوع از فوزیسانتر پروانه با یتیلیوتی هواکش 000/0‘380‘2 223 ع* 200404 عدد 1/00  000‘380‘2 

 2000 تیظرف

 : بریال فصل جمع  000‘325‘20 

 صفحه : 93   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو فسل و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 تریه تیوني ل،يکو فن - 21

 . ثانیه در لیتر 95 ظرفیت به زمینی، کویل فن  000/0‘191‘6 224 210101 دستگاه 14/00  000‘674‘86 

 .ثانیه در لیتر 140 ظرفیت به زمینی، کویل فن  000/0‘612‘7 225 210102 دستگاه 25/00  000‘300‘190 

 .ثانیه در لیتر 190 ظرفیت به زمینی، کویل فن  000/0‘655‘8 226 210103 دستگاه 2/00  000‘310‘17 

 .ثانیه در لیتر 280 ظرفیت به زمینی، کویل فن  000/0‘573‘9 227 210104 دستگاه 5/00  000‘865‘47 

 .ثانیه در لیتر 380 ظرفیت به کانالی، کویل فن  15470000 228 * 210401 دستگاه 1/00  000‘470‘15 

 : بریال فصل جمع  000‘619‘357 

 صفحه : 94   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور ندسمه نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 الکتروپمپ - 24

 بخار، اسب سوم یک موتور قدرت با خط، روي پمپ الکترو  000/0‘485‘5 229 240104 دستگاه 4/00  000‘940‘21 

 دهی ،آب(اینچ دوم یک و یک)متر میلی 40 رانش لوله قطر

 .فوت 18 ارتفاع و دقیقه در گالن 30

 .32-160 اندازه در پمپ  500/0‘355‘5 230 240202 دستگاه 1/84  120‘854‘9 

 .40-250 اندازه در پمپ  500/0‘762‘6 231 240207 دستگاه 3/00  500‘287‘20 

 .65-200 اندازه در پمپ  500/0‘678‘7 232 240214 دستگاه 3/00  500‘035‘23 

 32-250 اندازه در پمپ 000/0‘570‘3 233 ع* 240230 عدد 2/00  000‘140‘7 

 اسب 2 قدرت به دقیقه، در دور 1500 حدود موتور، الکترو  500/0‘508‘3 234 240404 دستگاه 3/00  500‘525‘10 

 .بخار

 اسب 4 قدرت به دقیقه، در دور 1500 حدود موتور، الکترو  500/0‘679‘4 235 240406 دستگاه 5/00  500‘397‘23 

 .بخار

 اسب 20 قدرت به دقیقه، در دور 1500 حدود موتور، الکترو  500/0‘197‘14 236 240411 دستگاه 1/84  400‘123‘26 

 .بخار

 : بریال فصل جمع  520‘303‘142 

 صفحه : 95   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 قيعا - 25

 کارخانه آلومینیومی روکش با ساخته پیش شیشه پشم عایق  700/0‘42 237 250501 طول متر 10/00  000‘427 

 یک) 15 نامی قطر به لوله براي میلیمتر، 25 ضخامت به اي،

 (.اینچ دوم

 کارخانه آلومینیومی روکش با ساخته پیش شیشه پشم عایق  600/0‘46 238 250502 طول متر 330/00  000‘378‘15 

 سه) 20 نامی قطر به لوله براي میلیمتر، 25 ضخامت به اي،

 (.اینچ چهارم

 کارخانه آلومینیومی روکش با ساخته پیش شیشه پشم عایق  000/0‘51 239 250503 طول متر 240/00  000‘240‘12 

 یک) 25 نامی قطر به لوله براي میلیمتر، 25 ضخامت به اي،

 (.اینچ

 کارخانه آلومینیومی روکش با ساخته پیش شیشه پشم عایق  300/0‘56 240 250504 طول متر 40/00  000‘252‘2 

 و یک) 32 نامی قطر به لوله براي میلیمتر، 25 ضخامت به اي،

 (.اینچ چهارم یک

 کارخانه آلومینیومی روکش با ساخته پیش شیشه پشم عایق  300/0‘60 241 250505 طول متر 140/00  000‘442‘8 

 و یک) 40 نامی قطر به لوله براي میلیمتر، 25 ضخامت به اي،

 (.اینچ دوم یک

 کارخانه آلومینیومی روکش با ساخته پیش شیشه پشم عایق  700/0‘64 242 250506 طول متر 120/00  000‘764‘7 

 2) 50 نامی قطر به لوله براي میلیمتر، 25 ضخامت به اي،

 (.اینچ

 کارخانه آلومینیومی روکش با ساخته پیش شیشه پشم عایق  600/0‘75 243 250507 طول متر 40/00  000‘024‘3 

 و دو) 65 نامی طرق به لوله براي میلیمتر، 25 ضخامت به اي،

 (.اینچ دوم یک

 کارخانه آلومینیومی روکش با ساخته پیش شیشه پشم عایق  700/0‘82 244 250508 طول متر 90/00  000‘443‘7 

 3) 80 نامی قطر به لوله براي میلیمتر، 25 ضخامت به اي،

 (.اینچ

 16 ینام قطر به يا لوله نوع از فوم قیعا 890/0‘2 245 ع* 251001 مترطول 250/00  500‘722 

 20 ینام قطر به يا لوله نوع از فوم قیعا 910/0‘3 246 ع* 251002 مترطول 80/00  800‘312 

 25 ینام قطر به يا لوله نوع از فوم قیعا 250/0‘4 247 ع* 251003 مترطول 20/00  000‘85 

 : بریال فصل جمع  300‘090‘58 

 صفحه : 96   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

يفرد بريال جمـــع شمـاره *  واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 مبرد يدستگاهها - 27

 تن120 تیظرف به یجذب لریچ دستگاه نصب و ه،حملیته 000/0‘000‘122‘1 248 ع* 270115 دستگاه 1/00  000‘000‘122‘1 

 دیتبر

 : بریال فصل جمع  000‘000‘122‘1 

 صفحه : 97   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر نآرما مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 کننده خنک يبرجها - 28

 بر گالن370 تیظرف و گالس بریفا بدنه با کن خنک برج 500/0‘698‘128 249 ع* 280405 ستگاه د 1/00  500‘698‘128 

 قهیدق

 : بریال فصل جمع  500‘698‘128 

 صفحه : 98   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام تانلرس استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 یبهداشت يرهای،ش یتبهداش لوازم - 29

 46×60 تقریبی ابعاد به سفید، چینی از شویی دست  000/0‘730 250 290102 دستگاه 9/00  000‘570‘6 

 .پایه بدون سانتیمتر،

 49×65 تقریبی ابعاد به سفید، چینی از شویی دست  000/0‘825 251 290103 دستگاه 26/00  000‘450‘21 

 .پایه بدون سانتیمتر،

 46×60 تقریبی ابعاد به رنگی، چینی از شویی دست  000/0‘730 252 290104 دستگاه 6/00  000‘380‘4 

 .پایه بدون سانتیمتر،

 46×60 تقریبی ابعاد به سفید، چینی از شویی دست  500/0‘900 253 290106 دستگاه 4/00  000‘602‘3 

 .پایه با سانتیمتر،

 تقریبی ابعاد به پادار، جا سفید، چینی از شرقی توالت  500/0‘647 254 290201 دستگاه 18/00  000‘655‘11 

 .سانتیمتر 56×45

 75×75 تقریبی ابعاد به سفید، لعابی فوالدي زیردوشی  700/0‘375 255 * 290601 دستگاه 20/00  000‘514‘7 

 .سانتیمتر

 از سانتیمتر، 150×50 ریبیتق ابعاد به ظرفشویی، سینک  000/0‘953‘1 256 290802 دستگاه 7/00  000‘671‘13 

 داراي میلیمتر،  0.7 حدود ضخامت به 18.8 ناپذیر زنگ فوالد

 .سینی یک و سانتیمتر 16 تقریبی عمق به لگن دو

 ورق از شده ساخته لیتر 10 تقریبی ظرفیت به تانک، فالش  000/0‘977 257 290901 دستگاه 18/00  000‘586‘17 

 زنجیر، و دسته سرریز، ر،شناو درپوش، شامل گالوانیزه، آهن

 .مهره و پیچ و بست با متر، میلی 32 تخلیه لوله

 15 قطر به دیواري، نوع کرمه، شویی دست مخلوط شیر  500/0‘786 258 291202 عدد 7/00  500‘505‘5 

 .کرمه مهره و واشر پولک، با میلیمتر،

 قطر به  پایه، تک و توکاسه کرمه، شویی دست مخلوط شیر  500/0‘067‘1 259 291203 عدد 30/00  000‘025‘32 

 .کرمه مهره و واشر پولک، با میلیمتر، 15

 پولک با میلیمتر، 15 قطر به کرمه، دار شلنگ مخلوط شیر  500/0‘893 260 291205 عدد 18/00  000‘083‘16 

 تقریبی طول به کرمه، خرطومی شلنگ و قالب افشانک، کرمه،

 .سانتیمتر 120

 علم، با میلیمتر، 15 قطر به دوش، کرمه مخلوط شیر  500/0‘350‘1 261 291206 عدد 20/00  000‘010‘27 

 .کرمه بست و سردوش

 انضمام به کرمه، شبکه با میلیمتر، 32 قطر به برنجی، زیرآب  870/0‘103 262 * 291503 عدد 44/00  280‘570‘4 

 .زنجیر و الستیکی درپوش

 میلیمتر، 32 ورودي قطر به گلو، شتر نوع از کرمه، سیفون  500/0‘397 263 291601 عدد 37/00  500‘707‘14 

 .الستیکی تبدیل و کرمه پولک رابط، هاي لوله با همراه

 .مربوط کرمه هاي لوله با دولگنه، سینک براي کرمه راه سه  500/0‘232 264 291605 عدد 7/00  500‘627‘1 

 : بریال فصل جمع  780‘956‘187 

حهصف : 99     



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور ندسمه نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 ینشان آتش ليوسا - 30

 یک و دو) 65 نامی قطر به نشانی، آتش آلومینیومی کوپلینگ  500/0‘315 265 300703 عدد 5/00  500‘577‘1 

 .کامل بطور ،(ینچا دوم

 با مرغوب نوع از يا کوره رنگ با لیر هوز ینشان آتش جعبه 000/0‘615‘1 266 ع* 300804 عدد 5/00  000‘075‘8 

 65 ینام قطر به یومینویآلوم النس و 1.2 و 1 نگیکوپل و والو

 لنگیش متر20 و

 خشک پودر يحاو یگرم لویک 6 ینشان آتش کپسول 500/0‘484 267 ع* 301001 عدد 5/00  500‘422‘2 

 co2 گاز يحاو یگرم لویک 6 ینشان آتش کپسول 900/0‘963 268 ع* 301002 د عد 5/00  500‘819‘4 

 : بریال فصل جمع  500‘894‘16 

 صفحه : 100   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل حشر

 آشپزخانه لوازم - 31

 75×75×55 تقریبی ابعاد به ردیفه، سه زمینی گاز اجاق  500/0‘265‘4 269 310102 دستگاه 2/00  000‘531‘8 

 و صفحه به مجهز ناپذیر، زنگ فوالد از بدنه با سانتیمتر،

 قدرت با گاز، وصل و قطع برنجی شیرهاي چدنی، مشعل

 .تساع در کالري کیلو 28000 حرارتی

 تقریبی ابعاد به ردیفه، چهار زمینی گاز اجاق  000/0‘156‘5 270 310103 دستگاه 6/00  000‘936‘30 

 به مجهز ناپذیر، زنگ فوالد از بدنه با سانتیمتر،100×100×55

 با گاز، وصل و قطع برنجی شیرهاي چدنی، مشعل و صفحه

 .ساعت در کالري کیلو 54400 حرارتی قدرت

 : بریال فصل جمع  000‘467‘39 

 صفحه : 101   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  پروژه نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 مبدلها و مخازن - 33

 به گالوانیزه، فوالدي ورق از شده ساخته فشار، تحت مخزن  300/0‘46 271 330201 لوگرمیک 400/00‘1  000‘820‘64 

 شامل مشخصات، و ها درنقشه شده تعیین ضخامت و ابعاد

 .مربوط هاي پایه با همراه کافی، تعداد به فلنج و بوشن

 گالوانیزه، فوالدي ورق از شده ساخته ،(اتمسفریک) باز مخزن  400/0‘46 272 330301 لوگرمیک 300/00‘1  000‘320‘60 

 شامل مشخصات، و ها درنقشه شده تعیین ضخامت و ابعاد به

 .مربوط هاي پایه با همراه کافی، تعداد به فلنج و بوشن

 داخل نصب براي درز، بدون مسی لوله با شده ساخته کویل،  000/0‘750 273 330501 مربع فوت 188/00  000‘000‘141 

 مشخص حرارتی ظرفیت به فلنجی، اتصال گرم، آب مخازن

 مهره و پیچ و واشر ج،فلن انضمام به مشخصات، جدول در شده

 .الزم

 : بریال فصل جمع  000‘140‘266 

 صفحه : 102   



 

 « یمال برگه»  

 94 سال یکیمکان ساتیتاس رشته پايه واحد بهاي فهرست

 : پروژه کد :  روژهپ نام بروجرد شهرستان سیسرو سلف و خوابگاه : يیاجرا دستگاه نام لرستان استان جوانان و ورزش اداره

 94/12/01 : تـاريخ شهر آرمان مشاور نیمهندس : مشاور مهندس نام :  طرح عنوان و کد

بريال جمـــع شمـاره * رديف واحــد بهــاي مقــدار واحــد   
مالحظات شــرح  

 کامل شرح

 گاهها هیتک و بستها - 34

 کانال ، لوله نگهداشتن براي فوالدي، گاه تکیه یا یزآو ، بست  100/0‘44 274 340101 لوگرمیک 150/00  000‘615‘6 

 ، نبشی ، گرد میل ، تسمه از شده ساخته ها، دستگاه و

 و پیچ با همراه ، آن مانند و مختلف هاي پروفیل ، ناودانی

 دست یک و زنگ ضد رنگ دست یک ، الزم اتصاالت و مهره

 .مشخصات و ها نقشه طبق ، روغنی رنگ

 : بریال لفص جمع  000‘615‘6 

 صفحه : 103   
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 مقــدمه



 

  

 مشخصات فنی



 

  

وضعیت حال حاضر 

 پروژه



 

 

  

 و شرایط امکانسنجی

 خصوصی



 

  

دفترچه خالصه 

 برآورد



 

  

 ارزیابی مالی



 

  

 برآورد فصول



 

 اسناد مالکیت، واگذاری و....


