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هـ  57697/ت25254به استناد نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیأت وزیران به شماره 

هاي  نامه استانداردهاي اجرایی طرح و آیین ) قانون برنامه و بودجه23) و ماده (08/03/1400مورخ 

» 1401سال  وار حفاري در معابرازي نترمیم و بازسفهرست بهاي واحد پایه رشته «، به پیوست عمرانی

شود؛ تا  االجرا) که مبانی آن به تصویب شوراي عالی فنی رسیده است، ابالغ می از نوع گروه اول (الزم

شود،  میبعد از ابالغ این بخشنامه شروع  ها فرآیند ارجاع کار آن برآورد هزینه کارهایی کهتهیه براي 

مورد استفاده قرار گیرد.

1400/ 



 فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر
  
  

 رسته راه و ترابری
  
  

 ١۴٠١سال 
  
 

 فهرست مطالب شماره صفحه
  

 ١ ................................................................................................................. کاربرد دستورالعمل

 ٣ ............................................................................................................................... اتیکل

 ۴ .......................................................................................................................... .کمی فصل

 
 





 دستورالعمل کاربرد
 ١۴٠١بازسازی نوار حفاری در معابر سال فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و 

  
 دستورالعمل کاربرد

 
که به اختصار فهرست بهاي ترمیم و بازسازي نوار حفاري نامیده می  . فهرست بهاي واحد پایه رشته ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر1

 ردیف ها است.شود، شامل این دستورالعمل کاربرد، کلیات، شرح و بهاي واحد 

  .است شده گرفته نظر کلیه معابر داراي رویه مشخص در در حفاري نوار بازسازي و ترمیم براي بها فهرست . این2
 . منظور از دستگاه بهره بردار در این فهرست بها، شهرداري، دهیاري و یا دستگاه متولی بهره برداري از معبر است.3

باشد و نحوه عمل  برداري اولیه می برآورد هزینه عملیات برگرداندن مسیر حفاري به حالت عملکرد بهرهاستفاده از این فهرست بها براي . 4
 روش) زیر می باشد.  دوبه شرح (یکی از  براي ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر

طبق  بردار، پکا) توسط دستگاه بهره، بیندر و تو، اساساساسقشر زیر ترمیم و بازسازي نوار حفاري فقط در الیه هاي فوقانی ( 4-1
برداري اولیه  هاي فوقانی مسیر حفاري به حالت عملکرد بهره مشخصات فنی انجام می شود. در این صورت هزینه عملیات برگرداندن الیه

 ،بهره بردار شود و دستگاه اجراي حفاري براي نصب تأسیسات زیربنایی اخذ می از دستگاه اجرایی مسوول بردار توسط دستگاه بهره
هاي زیرین  اجراي حفاري، عهده دار ترمیم الیه هاي اجرایی مسوول مسوول اجراي مرمت نوار حفاري براي الیه هاي فوقانی و دستگاه

هاي آب و  هاي ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابر از شرکت بها، مربوط به اخذ هزینه فهرستاین طبق مشخصات فنی مربوط هستند. 
 باشد.  اي، برق منطقه اي، توزیع برق، گاز، خطوط لوله نفت و مخابرات و ... می ، آب منطقهفاضالب

تواند انجام قشرهاي، زیراساس، اساس، بیندر و توپکا را نیز حسب درخواست دستگاه متقاضی حفاري و پس  بردار می دستگاه بهره .4-2
از تشخیص توانایی و تخصص پیمانکار مربوط، به دستگاه اجرایی یاد شده واگذار نماید. در این صورت تضمین حسن انجام کار به مدت 

 دو سال به عهده دستگاه مذکور خواهد بود. 
: در صورتی که دستگاه اجرایی متقاضی اجراي نوار حفاري در نظر داشته باشد کار ترمیم و بازسازي نوار حفاري را به پیمانکار 1 تبصره

هاي عملیات ترمیم و بازسازي نوار حفاري، در اسناد  )، می تواند براي برآورد هزینه2-4صاحب صالحیت واگذار نماید (مطابق بند 
 ارایه شده است.)  6استفاده نماید. (روش تهیه برآورد در بند  9/0ن فهرست بها با اعمال ضریب هاي ای مناقصه از ردیف

هاي کنترل کیفی  . به منظور کنترل مشخصات فنی الزم براي اجراي بستر روسازي در مسیر حفاري با درخواست دستگاه بهره بردار، آزمایش5
ها حداقل تا پایان  شود و نتایج مربوط به این آزمایش (تا سطح مورد نظر روسازي) انجام میهاي اجرا شده در خاکریزي بستر  مربوط براي الیه

 گردد.دوره تضمین توسط دستگاه نظارت مستندسازي می
 بها و مقادیر کار نحوه برآورد هزینه اجراي کار و تهیه دفترچه فهرست. 6

اقالم عمومی کارهاي ترمیم و بازسازي نوار حفاري را پوشش دهد.  هاي این فهرست بها، به نحوي تهیه شده است که شرح ردیف. 6-1
هاي این فهرست بها تطبیق نکند،  اي مورد نیاز کار باشد، که اقالم کارهاي آن با شرح ردیف در مواردي که مشخصات فنی و اجرایی ویژه

ها، با عالمت ستاره  دید درج می شود. این ردیفشرح ردیف مناسب براي آن اقالم، تهیه و در انتهاي گروه مربوط، با شماره ردیف ج
دار در دفترچه مشخصات فنی  دار نامیده می شوند. الزم است مشخصات فنی اقالم ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف هاي ستاره

ت، محاسبه و دار، با روش تجزیه قیمت و براساس قیمت هاي دوره مبناي این فهرس خصوصی درج شود. بهاي واحد ردیف هاي ستاره
 .شود در برابر ردیف مورد نظر درج می

براي برآورد هزینه اجراي هر کار، مقادیر اقالم آن، بر اساس نقشه هاي اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب  .6-2
واحد، بهاي واحد، مقدار  شود.  فهرستی که شامل شماره، شرح، گیري می هاي غیر پایه مربوط، اندازه هاي این فهرست بها و ردیف ردیف

شود. در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهاي واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ  ها است، تهیه می و مبلغ ردیف
نیز  آید و نتیجه، برآورد هزینه اجراي کار خواهد بود. به مدارك یاد شده، کلیات ها، مبلغ فهرست براي کار موردنظر، به دست می ردیف

 شود. بها و مقادیر کار منضم به پیمان (برآورد هزینه اجراي کار) نامیده می به عنوان فهرست  ضمیمه شده و مجموعه تهیه شده
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 دستورالعمل کاربرد
 ١۴٠١بازسازی نوار حفاری در معابر سال فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و 

  
بها (پایه و غیرپایه) بدون اعمال  هاي فهرست دار، نسبت به جمع مبلغ برآورد ردیف هاي ستاره چنانچه جمع مبلغ برآورد ردیف .6-3

، شرح و بهاي ارجاع کار) درصد باشد، الزم است دستگاه اجرایی قبل از 30یدن کارگاه، در این رشته، بیشتر از سی (هزینه تجهیز و برچ
 کشورفنی عالی ، به دبیرخانه شوراي  دار در آن رشته را، پس از تصویب، همراه با تجزیه قیمت مربوط هاي ستاره واحد تمامی ردیف

 دار)، مالك عمل قرار گیرد.  ب (بر اساس دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف هاي ستارهارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصوی

 آوري شبکه جمـع  آب، شبکه  توزیع آب، انتقال اي کارهاي پیمانکاري رشته خطوط هاي منطقه بها، ضریب هاي واحد این فهرست . به قیمت7
 .اعمال می شود 30/04/1394مورخ  69416/94جدول پیوست بخشنامه شماره آب روستایی مطابق با  توزیع و انتقال فاضالب و انتقال و
هاي باالسري، تجهیز و برچیدن کارگاه، ضریب صعوبت کار در نقاط داراي ترافیک سنگین و یا  ها، تمام هزینه قیمت واحد ردیفدر  .8

 اي به آن قابل اعمال نیست. اي اضافهخدمات مشاوره و نظارت منظور گردیده و هیچ گونه ضریب یا بههاي  هزینه پرتردد،

ها، بیش از یک رشته فهرست بهاي پایه مورد نیاز باشد، فهرست بها و مقادیر هر بخش از کار  در کارهایی که براي برآورد هزینه اجراي آن. 9
بها و مقادیري  می شود. فهرست که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهاي پایه رشته مربوط به طور جداگانه تهیه
هاي مختلف کار به تفکیک و به  که به این ترتیب براي بخش هاي مختلف کار تهیه می شود، همراه با برگ خالصه برآورد که برآورد بخش

 . شوند صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجراي کار، به یکدیگر ملحق می

متر تجاوز نماید آن بخش از مسیر با قیمت  2متر از مسیر) از حداکثر  3: در صورتی که عرض دهانه مسیر حفاري (در طول بیش از 2تبصره 
هزینه عملیات اجرایی آن قسمت بر اساس ردیف هاي سایر فهرست هاي بهاي پایه هاي واحد این فهرست بها قابل محاسبه نمی باشد و 

 .محاسبه می گردد
با اعمال شاخص گروهی فصل هشتم (عملیات  . چنانچه در سالی فهرست بها منتشر نشود، بهاي ردیف هاي آخرین فهرست بهاي ابالغی10

 خاکی و مرمت حفاري) فهرست بهاي واحد پایه شبکه توزیع آب مورد تعدیل قرار می گیرد.
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 کلیات
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 

  

 کلیات

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

ها  بلکه بهاي واحد هر یک از ردیفشرح ردیف ها و شرح درج شده در کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، . 2
بها و ردیف  در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست

 مورد نظر مطابقت داشته باشد.

هاي تأمین  هاي این فهرست بها، متوسط هزینه اجراي کارهاي مربوط به رشته ترمیم و بازسازي نوار حفاري بوده و شامل هزینه قیمت. 3
آالت و ابزار و همچنین تهیه مصالح مورد نیاز (به استثناي مصالح و تجهیزاتی که تهیه آن ها توسط  و به کارگیري نیروي انسانی، ماشین

ده است)، بارگیري، حمل و باراندازي مصالح، جابه جایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح و به طور کلی، اجراي کامل کارفرما تعهد ش
 کار است.

بها با در نظر گرفتن تمام عملیات ترمیم و بازسازي، طبق جزییات مندرج در شرح ردیف و مشخصات  هاي واحد این فهرست قیمت .4
نا، عمق و غیره در آن در نظر گرفته شده است و هیچ اضافه بهایی بابت پراکندگی کار، سختی زمین، فنی بوده و سختی کار بابت انح

یا مخصوص کند، به جز مواردي که در ذیل به صراحت بیان شده  تر تغییر جنس، عمق یا ارتفاع و موارد دیگر که اجراي کار را مشکل
 .است، قابل پرداخت نیست

متر)،  2متر است و یا در صورت ابالغ تغییر کار و ورود به محدوده شمول (تا  2که عرض معبر کمتر از در بهسازي معابري  :3تبصره 
به عنوان ضریب معابر کم عرض در محاسبه احجام و مقادیر کار واقع در ناحیه ترمیم نوار حفاري در آن قسمت اعمال  3/1ضریبی برابر 

 شود.  می
هاي دیگر، یا مقایسه آن با قیمت هاي روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه  تبها با فهرس . با مقایسه این فهرست5

 اضافی به جز آنچه به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.
و دستور هاي اجرایی  . منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی منضم به پیمان و مشخصات تعیین شده در نقشه6

 کارها است.
 .. نوار حفاري به مسیري اطالق می شود که در آن عملیات لوله گذاري، کابل کشی یا نظایر آن انجام گردد7

ترمیم و بازسازي نوار حفاري، مجموعه عملیاتی است که طبق شرح ردیف هاي مربوط براي بازگرداندن مسیر به شکل اولیه انجام  .8
 .شود

آوري و بارگیري و حمل خاك به هر  ها و جمع ارگیري، حمل مصالح زیراساس، اساس و آسفالت و باراندازي آنهاي ب . تمام هزینه9
 .گونه هزینه دیگري به آن قابل اعمال نیست هاي مربوط منظور شده و از این بابت هیچ هاي واحد ردیف فاصله در قیمت

 .است انجام عملیات حفاري از قبل حفاري نوار دوطرف زمین سطح رقوم نوار، عمق محاسبه . مبناي10
و دستورالعمل کاربرد و مقدمه فصل و براساس نقشه و مشخصات، دستورکارها و  اتیکارها، بر اساس مفاد کل يریگ ندازه. ا11

 به گیري اندازه است، شده بینی پیش بها فهرست این در گیري اندازه براي اي ویژه روش که مواردي در. گیرد می صورت ها صورتمجلس
 .شود می انجام شده تعیین روش

 .است شده محاسبه 1400 سال چهارم ماهه سه هاي قیمت براساس فهرست این هاي ردیف واحد بهاي. 12
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 فصل یکم.
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 

  

 فصل یکم.

 مقدمه

 اساس قشرهاي کوبیدن و پخش تهیه، ترانشه، کف کوبیدن و آبپاشی متر، سانتی 60 عمق به حفاري نوار مجدد ، شامل کندن010101. ردیف 1
 به) بیندر( آستر قشر آسفالت کوبیدن و پخش تهیه ،)پریمکت( نفوذي اندود قشر اجراي و تهیه درصد، 95 تراکم و متر سانتی 50 ضخامت به

 حمل و متر سانتی 4 ضخامت به) توپکا( رویه قشر آسفالت کوبیدن و پخش ،)کت تک( سطحی اندود اجراي و تهیه متر، سانتی 6 ضخامت
 .اضافی است هاي خاك تمامی

 اساس قشرهاي کوبیدن و پخش تهیه، ترانشه، کف کوبیدن و آبپاشی متر، سانتی 80 عمق به حفاري نوار مجدد کندن ، شامل010102. ردیف 2
 به ،)بیندر( آستر قشر آسفالت کوبیدن و پخش تهیه ،)پریمکت( نفوذي اندود قشر اجراي و تهیه درصد، 95 تراکم و متر سانتی 70 ضخامت به

 حمل و متر سانتی 4 ضخامت به ،)توپکا( رویه قشر آسفالت کوبیدن و پخش ،)کت تک( سطحی اندود اجراي و تهیه متر، سانتی 6 ضخامت
 .اضافی است هاي خاك تمامی

 به اساس قشر کوبیدن و پخش تهیه، ترانشه، کف کوبیدن و آبپاشی متر، سانتی 20 عمق به نوار حفاري مجدد کندن ، شامل010103. ردیف 3
 به ،)بیندر( آستر قشر آسفالت کوبیدن و پخش تهیه ،)پریمکت( نفوذي اندود قشر اجراي و تهیه درصد، 95 تراکم و متر سانتی 10 ضخامت
 حمل و متر سانتی 4 ضخامت به ،)توپکا( رویه قشر آسفالت کوبیدن و پخش ،)کت تک( سطحی اندود اجراي و تهیه متر، سانتی 6 ضخامت

 زاید است. مواد و اضافی هاي خاك تمامی
 مصالح تهیه بستر، کوبیدن و پاشی آب موجود، مسیر متناسب با بازسازي نوار حفاري در عمق مجدد کندن ، شامل010105. ردیف 4

 .شده است کوبیده اساس زیر مصالح حجم برحسب گیري اندازه و زاید مواد حمل و الزم تراکم با آن کوبیدن و پخش ریختن، زیراساس،
 کوبیدن و پخش تهیه، گود، یا ترانشه کف کوبیدن و آبپاشی تسطیح، متر، سانتی 20 عمق به حفاري نوار مجدد کندن ، شامل010106. ردیف 5

 به ،)توپکا( رویه قشر آسفالت کوبیدن و پخش تهیه ،)پریمکت( نفوذي اندود قشر اجراي و تهیه متر، سانتی 15 ضخامت به اساس قشرهاي
 .اضافی است هاي خاك تمامی حمل و متر سانتی 5 ضخامت

 و بتنی قطعات با کف فرش تهیه و اجراي  بستر، کوبیدن و آبپاشی متر، سانتی 20نوار حفاري به عمق  مجدد ، شامل کندن010107. ردیف 6
 .اضافی است هاي خاك حمل و حفاري از قبل موجود وضعیت مطابق ،یطبق مشخصات فن مربوط زیرسازي

 اساس قشرهاي کوبیدن و پخش تهیه، ترانشه، کف کوبیدن و آبپاشی متر، سانتی 60 عمق به حفاري نوار مجدد کندن ، شامل010108. ردیف 7
 رویه قشر آسفالت کوبیدن و پخش تهیه ،)پریمکت( نفوذي اندود قشر اجراي و تهیه درصد، 95 تراکم و متر سانتی 50 حدود ضخامت به
 اضافی است. هاي خاك تمامی حمل و متر سانتی 6 ضخامت به ،)توپکا(

 اساس قشرهاي کوبیدن و پخش تهیه، ترانشه، کف کوبیدن و آبپاشی متر، سانتی 50 عمق به حفاري نوار مجدد کندن ، شامل010109. ردیف 8
 اضافی است. هاي خاك تمامی حمل و درصد 95 تراکم و متر سانتی 50 ضخامت به
 اساس قشرهاي کوبیدن و پخش تهیه، ترانشه، کف کوبیدن و آبپاشی متر، سانتی 50 عمق به حفاري نوار مجدد کندن ، شامل010110. ردیف 9
 و سانتی متر  15درصد، تهیه و اجراي مالت ماسه سیمان و سنگ فرش به ضخامت حدود  95 تراکم و متر سانتی 35 حدود ضخامت به

 .اضافی است هاي خاك تمامی حمل
 اساس قشرهاي کوبیدن و پخش تهیه، ترانشه، کف کوبیدن و آبپاشی متر، سانتی 60 عمق به حفاري نوار مجدد کندن ، شامل010111. ردیف 10
 .اضافی است هاي خاك تمامی حمل و رو سواره مختص بتنی کفپوش اجراي و درصد 95 تراکم و متر سانتی 45 حدود ضخامت به
بستر، ، تهیه و اجراي مالت ماسه سیمان و سنگ  کوبیدن و آبپاشی ،متر یسانت 20به عمق  ينوار حفار مجدد کندن ، شامل010112. ردیف 11

 .اضافی است هاي خاك حمل و حفاري از قبل موجود وضعیت مطابق ی،مشخصات فنطبق فرش 
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 فصل یکم.
 ١۴٠١فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 

  
 نیاز اجرا میگردد. مورد آالت ماشین یا دستی وسایل و با فنی مشخصات طبق کامل طور کلیه عملیات موضوع این فصل، به .12
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 فصل یکم.
 ١۴٠١حفاری در معابر سال فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مترمربع ٠٠٠,۶,۶٣۶  
ترمیم و بازسازی نوار حفاری با رویه آسفالت دو الیه در 

 متر. سانتی ۶٠سواره رو و معابر، به عمق 
٠١٠١٠١ 

 مترمربع ٧,٧٧٠,٠٠٠  
ترمیم و بازسازی نوار حفاری با رویه آسفالت دو الیه در 

 متر. سانتی ٨٠، به عمق  بزرگراه
٠١٠١٠٢ 

 مترمربع ٨٠٧,٠٠٠,۴  
ترمیم و بازسازی سطحی نوار حفاری در بزرگراه، سواره 

 متر. سانتی ٢٠رو و معابر، به عمق 
٠١٠١٠٣ 

 مترمکعب ٠٠٠,٣۶۴,۵  
ترمیم و بازسازی نوار حفاری در مسیر تاسیسات زیربنایی 

 (لوله، کابل و ...).
٠١٠١٠۵ 

 مترمربع ٢,٣٧٩,٠٠٠  
ترمیم و بازسازی نوار حفاری در پیاده رو با پوشش 

 متر. سانتی ٢٠آسفالت، به عمق 
٠١٠١٠۶ 

 مترمربع ٣,١٣٣,٠٠٠  
رو با پوشش  ترمیم و بازسازی نوار حفاری در پیاده

 متر. سانتی ٢٠قطعات بتنی، به عمق 
٠١٠١٠٧ 

 مترمربع ۵,۴٢٢,٠٠٠  
ترمیم و بازسازی نوار حفاری با رویه آسفالت تک الیه در 

 سانتی متر. ۶٠سواره رو و معابر، به عمق 
٠١٠١٠٨ 

 مترمربع ٣,٢۴٣,٠٠٠  
ترمیم و بازسازی نوار حفاری با رویه بیس آماده آسفالت 

 سانتی متر. ۵٠در سواره رو و معابر، به عمق 
٠١٠١٠٩ 

 مترمربع ٢۶٨,٠٠٠,۵  
ترمیم و بازسازی نوار حفاری با رویه سنگ فرش در 

 سانتی متر. ۵٠سواره رو و معابر، به عمق 
٠١٠١١٠ 

 مترمربع ٨٩٨,٠٠٠,۵  
ترمیم و بازسازی نوار حفاری با رویه بتنی در سواره رو و 

 سانتی متر. ۶٠معابر، به عمق 
٠١٠١١١ 

 مترمربع ۵٢٧,٠٠٠,٢  
ترمیم و بازسازی نوار حفاری در پیاده رو با پوشش سنگ 

 سانتی متر. ٢٠فرش، به عمق 
٠١٠١١٢ 
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 تشکر و قدردانی

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

قانون برنامه و بودجه (مصوب  23زمان تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده 
هـ  57697/ت 25254) و نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (مصوبه هیات وزیران به شماره 15/12/1351

اي  هاي توسعه هاي اجراي پروژه )، به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد هزینه1400/ 03/ 08مورخ 
هاي اجرایی، مهندسان مشاور  االجرا) بوده و به دستگاه شود. این فهارس از نوع گروه اول (الزم کشور انجام می

ابالغ گردید و از آن پس،  1355واحد پایه در سال  بهاي شود. اولین فهرست و پیمانکاران ابالغ می
هاي یاد شده هر ساله با استعالم بهاي کاالها و عوامل و کسب بازخورد از جامعه مهندسی و مجریان  فهرست

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است. هنگام کشور مورد به
نظران ارزشمندي  مدیران، کارشناسان و صاحبداشت زحمات تمام  داشت یاد و خاطره و پاس ضمن گرامی
اند، براي ایشان آرزوي سالمتی و  هاي واحد پایه تالش کرده سال در جریان تدوین فهرست 45که در طول 

 بهروزي داریم.
، در آغاز سال، گامی در جهت نظام فنی و اجرایی 1401بهاي واحد پایه سال  هاي  اینک با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است. ه ي برآورد بهنگام طرح ها و پروژیکپارچه کشور برا
به این وسیله از اعضاي محترم شوراي عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها و نیز مدیران، 

هاي پایه، کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب  نظرانی که در مراحل تعیین قیمت کارشناسان و صاحب
به شرح زیر مشارکت داشتند، تقدیر  1401رشته ترمیم و بازسازي نوار حفاري سال بهاي واحد پایه  فهرست

 توفیق همه این عزیزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومندیم. گردد. و تشکر می
 
 

 :ترمیم و بازسازي نوار حفاري در معابرکارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهاي واحد پایه رشته 
 (رییس امور نظام فنی و اجرایی، مشاورین و پیمانکاران) فر سیدجواد قانع
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