
    
  

  

  6 از 1 صفحه:

  کشور بها و تعدیل(سافات) سازمان برنامه و بودجهسامانه ملی فهرستدکار، مشاور و مجري تَمهندسی شرکت 
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Tadkar.SHAKHES.TADIL.Graph.Rev.1.0.  41668000تلفن  11و  8 ،6 ،5هاي ، واحد33تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان هفتم، پالك 

 www.tadkar.com دکارشرکت مهندسی تَ

  هاي تعدیل نمودار روند تغییرات شاخص
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نمودار تغییرات شاخص هاي تعدیل رشته ابنیه

1399تا پایان شهریور ماه  1381از سه ماهه چهارم سال 



    
  

  

  6 از 2 صفحه:
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  هاي تعدیل نمودار روند تغییرات شاخص
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ینمودار تغییرات شاخص هاي تعدیل رشته تاسیسات مکانیک

1399تا پایان شهریور ماه  1381از سه ماهه چهارم سال 



    
  

  

  6 از 3 صفحه:

  کشور بها و تعدیل(سافات) سازمان برنامه و بودجهسامانه ملی فهرستدکار، مشاور و مجري تَمهندسی شرکت 
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  هاي تعدیل نمودار روند تغییرات شاخص
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نمودار تغییرات شاخص هاي تعدیل رشته تاسیسات برقی

1399تا پایان شهریور ماه  1381از سه ماهه چهارم سال 



    
  

  

  6 از 4 صفحه:

  کشور بها و تعدیل(سافات) سازمان برنامه و بودجهسامانه ملی فهرستدکار، مشاور و مجري تَمهندسی شرکت 
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1399تا پایان شهریور ماه  1381از سه ماهه چهارم سال 



    
  

  

  6 از 5 صفحه:
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  هاي تعدیل نمودار روند تغییرات شاخص
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نمودار تغییرات شاخص هاي تعدیل رشته آبیاري و زهکشی

1399تا پایان شهریور ماه  1381از سه ماهه چهارم سال 



    
  

  

  6 از 6 صفحه:

  کشور بها و تعدیل(سافات) سازمان برنامه و بودجهسامانه ملی فهرستدکار، مشاور و مجري تَمهندسی شرکت 
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  هاي تعدیل نمودار روند تغییرات شاخص
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نمودار تغییرات شاخص هاي تعدیل رشته سدسازي

1399تا پایان شهریور ماه  1384از سه ماهه چهارم سال 


