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مالحظات

شورکبودجهوبرنامهسازمانتوسطتعدیلهايشاخصمحاسبهروشبررسیجلسهاینبرگزاريازهدف

باشدمی

هايدادهوبودهفرضیارایه،ایندرشدهاستفادههايقیمتومراجععوامل،ها،ردیفها،مثالتمامی

نیستندتعدیلهايشاخصمحاسبهواقعی

وسادههايمثالازتعدیل،هايشاخصمحاسبهروشسازيشفافوبهتردركمنظوربهارایهایندر

استشدهاستفادهملموس

*

*

*



تعاریف
وزربهمعنیبهمهندسی،قراردادهايحوزهدرواستکردنمتعادلمعنیبهلغتدرتعدیل

.استکارانجامواقعیزماندرهاپیمانقیمتکردن

:تعدیل        

.ندکمیاعالمبازهآنبرايراهاقیمتتغییراتبرنامهسازمانکهماهانهیاماههسهزمانیبازه :دوره          

.دشومیمحاسبهآنمبنايبرهادورهسایردرهاقیمتتغییراتقرارداديطوربهکهايدوره :دوره مبنا   

.یمهستمبنادورهبهنسبتتغییراتمحاسبهبرايآنعواملگیريقیمتحالدرکهايدوره :دوره جاري

.دهدمینشاندیگردورهبهنسبتدورهیکدرراهاقیمتتغییراتمیزانآناندازهکهعددي :شاخص      

دوره،یکدرآنهاقیمتتغییراتکهبرنامهسازمانسويازشدهانتخابردیفتعدادي

.کنندمینمایندگیدورههماندررابهافهرستهايردیفهمهتغییرات

:پروژه نمونه



مثال شاخص تعدیل

:مثال

ردکهايدورهبهنسبتتغییراتیعنیاست115دورهیکدرشاخصگوییممیوقتی

بوده109آندرشاخصکهايدورهبهنسبتودرصد15است،بوده100شاخصآن

.باشدمیدرصد5/5است،

راتتغییمیزانآن)اندازه(مقدارکهاست)واحدبدون(بُعدبدونعدديشاخص

.دهدمینشانمبناعددبهنسبترا



لقانون ابالغ شاخص هاي تعدی



انواع شاخص و دوره ها

فصلیهايشاخص-

ايرشتههايشاخص-

کلیشاخص-

)زمستانوپاییزتابستان،بهار،(ماههسهدوره-

)...وشهریورمرداد،تیر،(ماهانهدوره-



)مثال(شاخص تعدیل 

عدد1397سالسومماههسهدرمکانیکیتاسیساترشتهبهايفهرستازفوالديهايلوله.اولفصلشاخصوقتی

آندرکه1396سالچهارمماههسهدورهبهنسبتفصلاینهايردیفقیمتتغییرمتوسطیعنیاست،1523/1

.باشدمیدرصد79/1است،بوده850/3شاخصدوره



؟شاخص تعدیل یک فصل چگونه محاسبه می شود

لشاخص تعدیل فص = جمع مبلغ فصل در پروژه نمونه در دوره جاري_________________________________
ناجمع مبلغ فصل در پروژه نمونه در دوره مب × عدد شاخص مبنا

1397لوله هاي فوالدي رشته تاسیسات مکانیکی در سه ماهه سوم سال. محاسبه شاخص فصل اول:مثال

1523/1=
)  جمع مبلغ فصل در پروژه نمونه در دوره مبنا(1،742،084،062

× )جمع مبلغ فصل در پروژه نمونه دوره جاري(3،120،508،864_____________________________________)شاخص دوره مبنا(850/3

1396سه ماهه چهارم سال : دوره مبنا 



پروژه نمونه چیست؟

ه ماهه کاري دشوار و از آنجا که محاسبه بهاي واحد همه ردیف هاي فهرست بها، در هر دوره س

را از نظر آن سازمانتعدادي از ردیف هاي مهم و پرکاربردزمان بر است، سازمان برنامه و بودجه 

.قرار می دهدپروژه نمونهاز هر فصل فهرست بها انتخاب کرده و با مقادیر مناسب در یک 

آن متوسط تغییر قیمت ردیف هاي هر فصل از پروژه نمونه، تغییرکل ردیف هاي

.فصل از فهرست بها در یک دوره ي سه ماهه را نمایندگی می کند



مقادیر ردیف ها در پروژه نمونه

یلوله هاي فوالدي رشته تاسیسات مکانیک. فهرست مقادیر پروژه نمونه، فصل اول

ر



مبلغ فصل چگونه محاسبه می شود؟

پروژه مبلغ هر فصل 

بهاي کل نمونه از جمع 

ردیف هاي آن فصل در 

دوره به دست می آید

لوله هاي فوالدي رشته تاسیسات مکانیکی. فهرست مقادیر پروژه نمونه، فصل اول



بهاي کل هر ردیف چگونه محاسبه می شود؟

هر ردیف از بهاي کل 

ضرب مقدار ردیف در 

آن ردیف در بهاي واحد 

دوره به دست می آید



بهاي واحد ردیف چگونه محاسبه می شود؟

تجزیه هر ردیف در دوره از بهاي واحد 

آن ردیف در دوره به دست می آیدبهاي



فهرست عوامل موثر در پروژه نمونه
هلوله هاي فوالدي رشته تاسیسات مکانیکی در پروژه نمون. فهرست عوامل موثر در فصل اول



!چرا پروژه نمونه؟

4722
8556

10،1673،200
6،0242،400

استآنتعدیلمحاسبهراهتریندقیق

در)آیتم(ردیفهرواحدبهايکه

را)قرارداد(پیمانبهمنضمبهايفهرست

ردیفآنبهمربوطکارکهايدورهدر

بروکنیممحاسبهاست،شدهانجام

ارشدهانجامکارمبلغقیمت،ایناساس

.کنیمپرداخت



)ادامه(!چرا پروژه نمونه؟

راتتغییروندکهاستمناسبشرایطیبرايتعدیلهايشاخصمحاسبهفعلیروش

انحرافکهطوريبهباشد،کوچکومتوازنماههسهمثالزمانی،دورهیکدرهاقیمت

وهاطرحدراستفادهموردخدمات/کاالبیشینهوکمینههايقیمتازمیانگینقیمت

.نباشدزیادزمانیبازهآندرعمرانیهايپروژه



سهم تاثیر عوامل در پروژه نمونه

571،130،313نیروي انسانی

156،634،458ماشین آالت و ابزار

1،008،704،778مصالح

5،614،513حمل مصالح

32/8

9/0

57/9

0/3

1،742،084،062100/0جمع فصل



)ادامه(سهم تاثیر عوامل در پروژه نمونه



)ادامه(سهم تاثیر عوامل در پروژه نمونه



)ادامه(سهم تاثیر عوامل در پروژه نمونه



)ادامه(سهم تاثیر عوامل در پروژه نمونه



مراجع قیمت گیري عوامل
سازمان برنامه و بودجه کشور در هر دوره سه ماهه، قیمت عوامل موثر در پروژه نمونه را براي

:ند از برخی از این مراجع عبارت. محاسبه شاخص هاي تعدیل از مراجع مختلف استعالم می کند

فروشندگانتولیدکنندگان

سندیکاهاپیمانکاران



قیمت گیري عوامل

سندیکاي تاسیساتی

فوالد اهواز

42،95093،900118/6

42،55091،900115/9

43،05093،500117/2نورد و پروفیل ساوه

42،90092،900116/6شرکت تهران گروه

43،50093،800115/6پایپ کاال

41،85092،600121/3مرکز فروش لوله سپنتا

42،80093،100117/5متوسط دوره



قمیت گیري عوامل



قیمت گیري عوامل

سندیکاي تاسیساتی

)بدون مزایا(پایه وزارت کار

70،00085،00021/4

42،28950،51219/4

مرکز آمار ایران

سندیکاي ساختمانی

39،77549،26823/9

65،00080،00023/1

68،00083،00022/0شرکت تهران گروه

57،01369،55622/0متوسط دوره



قیمت گیري عوامل



يدرصد تغییرات گروه هاي عوامل در فصل لوله هاي فوالد

571،130،313%)32/8(نیروي انسانی

156،634،458%)9/0(ماشین آالت و ابزار

1،008،704،778%)57/9(مصالح

5،614،513%)0/3(حمل مصالح

%)100/0(جمع فصل

696،779،90422/0

211،455،73134/9

2،204،684،038118/6

7،589،19135/1

1،742،084،0623،120،508،86479/1
850/31523/179/1شاخص فصل



نمودار روند تغییرات شاخص هاي تعدیل



Safat.mporg.ir)سافات(سامانه ملی فهرست بها و تعدیل 



Safat.mporg.ir)سافات(سامانه ملی فهرست بها و تعدیل 



خالصه مراحل محاسبه شاخص هاي تعدیل
ريگیقیمتدوره،هرتعدیلهايشاخصاعالمومحاسبهبرايکشوربودجهوبرنامهسازمان
.دهدمیانجاممختلفمراجعازرانمونهپروژهدرموثرعواملفهرست 1

یملسامانهدرراعاملهرشدهکارشناسیقیمتشده،آوريجمعهايقیمتپاالیشازپس2
.کنندمیوارد)safat.mporg.irسافات(تعدیلوبهافهرست

رهدودرردیفواحدبهايوگرفتهقرارنمونهپروژههايردیفبهايتجزیهدرعواملهايقیمت3
.شودمیمحاسبه

لفصبهايها،ردیفکلبهايجمعازوردیفکلبهايآن،مقداردرردیفهرواحدبهايضرباز4
.شودمیمحاسبهدورهدر

عدددریمتقساینحاصلضربومبنادورهدرفصلمبلغبرجاريدورهدرفصلمبلغتقسیماز5
.شودمیمحاسبهجاريدورهشاخصمبنا،دورهشاخص

http://www.safat.mporg.ir/


لنقاط قوت روش فعلی محاسبه شاخص هاي تعدی

سويازقیمتپیشنهادارایهوبهافهرستمحاسبهتعدیل،هايشاخصمحاسبهفعلیروشساختار

اندشدهبنیانبهاتجزیهیعنیپایه،یکبرسههرپیمانکاران،

دهدمیافزایشراتعدیلهايشاخصاعالمومحاسبهسرعتدوره،درهرعواملگیريقیمتمحدودشدن

کندمیرنزدیکتواقعیتبهرااعالمیهايشاخصکشور،اجراییوفنینظامذینفعانازعوامل،گیريقیمت

*

*

*

رددگمیتعدیلهايشاخصمحاسبهنتایجصحتافزایشباعثاطالعاتیمبانیبودنهمپایهاین *



دیلنقاط ضعف روش فعلی محاسبه شاخص هاي تع

نداردهمخوانیهاپروژهازبعضیدرموثرعواملبانمونه،پروژهدرموثرعواملمعموال

وکاالیفنمشخصاتبهتوجهبارواینازاست،متنوعبسیارهاپروژهدررفتهکاربهخدماتوکاالهاقیمت

تاسزیادخدمتیاکاالبامتناظرعاملبرايمتوسطقیمتتعیینخطايشده،ارایهخدمتکیفیتیا

*

*

هدوردرعاملبرايقیمتیکتعیینخطاياست،زیاددورهیکدرعواملقیمتتغییرکهشرایطیدر

یابدمیافزایش
*

لعوامقیمتتغییررواینازنیست،همساندورهیکدرفصلیکهايردیفيهمهعواملقیمتتغییر

بودنخواهدموثرفصلشاخصدرندارند،مقدارنمونهپروژهدرکههاییردیف
*



تعدیلپیشنهادهایی براي بهبود محاسبه شاخص هاي

نوینهايفناوريوبهاهايفهرستدردادهرختغییراتاساسبرنمونهپروژهاصالح

استمتالطمبازاردرهاقیمتکهشرایطیدرکوچکتریاوماهانههايدورهدرتعدیلهايشاخصاعالم

*

*

یريگقیمتمراجعسويازقیمتارایهبرايکشوربودجهوبرنامهسازمانسويازتشویقیهايسیاست *

بهافهرستهايردیفبهايتجزیهاصالحوبازنگري *

تاسزیادوناهمگنهاقیمتتغییراتکهشرایطیدرالتفاوتمابهپرداختنظیرهاییروشازاستفاده *



نمونه راهکار کمیته تاسیسات براي اصالح پروژه

: یادآوري ها 
این جدول براساس، پیوست یک قانون بودجه سال 

مجلس 1393/12/24کل کشور مصوب 1394
شوراي اسالمی محاسبه و پردازش شده است

محاسبات براساس اعتبار طرح هاي تملک 
دارایی سرمایه اي ملی می باشد و اعتبار طرح 

هاي استانی را در بر نمی گیرد

مبالغ درج شده در این جدول، پروژه هاي مطالعاتی، 
پژوهشی، تعمیرات، خرید تجهیزات و ماشین آالت 

را در بر نمی گیرد

درصد سهم تاثیر انواع پروژه در بودجه ساالنه براي همه رشته هاي فهرست بها



)ادامه(راهکار کمیته تاسیسات براي اصالح پروژه نمونه

درصد سهم تاثیر فهرست هاي مکانیک و برق در انواع پروژه در بودجه ساالنه



)  ادامه(راهکار کمیته تاسیسات براي اصالح پروژه نمونه

تعدادي از پروژه هایی که در تهیه مقادیر پروژه نمونه مورد استفاده قرار گرفته است



)ادامه(نه پروژه نموراهکار کمیته تاسیسات براي اصالح 



)ادامه(نه راهکار کمیته تاسیسات براي اصالح پروژه نمو

را قراردادهاي پایان یافته خوداگر کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران گرامی، صورت وضعیت هاي قطعی 

انکار بدون نام قرارداد، بدون نام کارفرما، بدون نام مشاور، بدون نام پیم

عی، همراه با متراژ پروژه درو فقط با مقدار ردیف هاي فهرست بهاي مورد استفاده در صورت وضعیت قط

اختیار سندیکاهاي مربوط قرار دهند، بر اساس از روش پیش گفته، 

.می توان دقت پروژه نمونه را تا حد قابل قبولی افزایش داد



منابع و مراجع مورد استفاده

هاپیمانبهايآحادتعدیلنحوهدستورالعملموضوعبا1382/09/15تاریخبه101/173073بخشنامه-

1383سالهاپیمانبهايآحادتعدیلمحاسبهروشعنوانبابودجهوبرنامهسازمان289شمارهنشریه-

1397/12/28تاریخو97/747784شمارهبا1398سالمکانیکیتاسیساترشتهپایهواحدبهايفهرست-

...قیمتپیشنهادباهمراهبهاتجزیهارایهنحوهدستورالعملموضوعبا1396/03/31تاریخبه96/1232579بخشنامه-

کشوربودجهوبرنامهسازمانsafat.mporg.ir)سافات(تعدیلوبهافهرستملیسامانه-

تَدکارمهندسیشرکتshahab.tadkar.comتدکارشهابعمرانیهايپروژهمدیریتسامانه-

1397سالچهارموسومماههسهبهاآحادتعدیلقطعیهايشاخصباموضوع1398/03/29تاریخ98/154725بخشنامه-



اعضاي محترم کمیته تاسیسات و تجهیزات

ریاست محترم امور نظام فنی و اجرایی کشور

رهمکاران عزیز شرکت مهندسی تَدکا

ایران دبیر و هیات مدیره محترم سندیکاي شرکت هاي تاسیساتی و صنعتی

شرکت کنندگان فرهیخته و گرامی

مدیران و کارشناسان محترم امور نظام فنی و اجرایی کشور
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