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برآورد و صورت وضعیت
نمونه گزارش های خروجی نرم افزار »تدکار«

:کارفرما :مشاور
مجتمع مسکوني بهار :پروژه

مهندسان مشاور پي بن

سازمان عمران و نوسازي خجيرمهندسان مشاور پي بن
درجا بتن.هشتم فصل فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنيه ۱۳۸۸

)ريال(بهاي كل  مقدار )ريال( بهاي واحد شرح واحدشماره
 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 

 . كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن۱۵۰شكسته، با 
۰۸۰۱۰۲۳۰۹،۵۰۰86/92۲۶،۹۰۱،۷۴۰ مترمكعب ف

شکسته  تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 . مگاپاسكال۱۲با مقاومت فشاري مشخصه 

۰۸۰۱۰۳۳۴۹،۵۰۰37/25۱۳،۰۱۸،۸۷۵ مترمكعب ف

شکسته  تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 . مگاپاسكال۱۶با مقاومت فشاري مشخصه 

۰۸۰۱۰۴۳۸۳،۰۰۰121/57۴۶،۵۶۱،۳۱۰ مترمكعب ف

شکسته  تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 . مگاپاسكال۲۰با مقاومت فشاري مشخصه 

۰۸۰۱۰۵۴۱۳،۰۰۰44/11۱۸،۲۱۷،۴۳۰ مترمكعب ف

شکسته  تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 . مگاپاسكال۲۵با مقاومت فشاري مشخصه 

۰۸۰۱۰۶۴۴۱،۵۰۰2،334/69۱،۰۳۰،۷۶۵،۶۳۵ مترمكعب ف

كيلوگرم   ۱۵۰تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 
 .سيمان در متر مكعب بتن

۰۸۰۲۰۱۲۶۵،۵۰۰230/05۶۱،۰۷۸،۲۷۵ مترمكعب ف

بتن  اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، هرگاه ضخامت، 
 . سانتي متر يا كمتر باشد۱۵برابر 

۰۸۰۳۰۴۱۱،۵۰۰230/06۲،۶۴۵،۶۹۰ مترمكعب ف

حجم (  اضافه بها براي كرم بندي به منظور هدايت آب 
مالك محاسبه  كل بتن كه براي آن كرم بندي انجام شده 

 ).است

۰۸۰۳۰۵۴،۲۱۰69/05۲۹۰،۷۰۱ مترمكعب ف

 اضافه بها براي بتن كف سازي ها با هر وسيله و به هر 
 .ضخامت

۰۸۰۳۰۶۱۲،۴۰۰186/11۲،۳۰۷،۷۶۴ مترمكعب ف

 اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، در صورت مصرف 
 .بتن در بتن مسلح

۰۸۰۳۱۰۵،۵۲۰803/40۴،۴۳۴،۷۶۸ مترمكعب ف

 تهيه و اجراي گروت براي زيربيس پليت و محل هاي 
 .الزم

۰۸۰۵۰۱۱۰،۴۰۰1،408/90۱۴،۶۵۲،۵۶۰  دسي متر 
مکعب

ف

۱،۲۲۰،۸۷۴،۷۴۸:     جمع فصل
۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲با ضرايب ۱/۰۰۱۸۰طبقات

ناظر:
حسين راهدار

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي خجير

پيمانکار:
شرکت ساختماني سازه بام

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

:کارفرما :مشاور
مجتمع مسکوني بهار :پروژه

مهندسان مشاور پي بن

سازمان عمران و نوسازي خجيرمهندسان مشاور پي بن
درجا بتن.هشتم فصل فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنيه ۱۳۸۸

)ريال(بهاي كل  مقدار )ريال( بهاي واحد شرح واحدشماره
 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 

 . كيلو گرم سيمان در متر مكعب بتن۱۵۰شكسته، با 
۰۸۰۱۰۲۳۰۹،۵۰۰86/92۲۶،۹۰۱،۷۴۰ مترمكعب ف

شکسته  تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 . مگاپاسكال۱۲با مقاومت فشاري مشخصه 

۰۸۰۱۰۳۳۴۹،۵۰۰37/25۱۳،۰۱۸،۸۷۵ مترمكعب ف

شکسته  تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 . مگاپاسكال۱۶با مقاومت فشاري مشخصه 

۰۸۰۱۰۴۳۸۳،۰۰۰121/57۴۶،۵۶۱،۳۱۰ مترمكعب ف

شکسته  تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 . مگاپاسكال۲۰با مقاومت فشاري مشخصه 

۰۸۰۱۰۵۴۱۳،۰۰۰44/11۱۸،۲۱۷،۴۳۰ مترمكعب ف

شکسته  تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 . مگاپاسكال۲۵با مقاومت فشاري مشخصه 

۰۸۰۱۰۶۴۴۱،۵۰۰2،334/69۱،۰۳۰،۷۶۵،۶۳۵ مترمكعب ف

كيلوگرم   ۱۵۰تهيه و اجراي بتن سبك با پوكه معدني و 
 .سيمان در متر مكعب بتن

۰۸۰۲۰۱۲۶۵،۵۰۰230/05۶۱،۰۷۸،۲۷۵ مترمكعب ف

بتن  اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، هرگاه ضخامت، 
 . سانتي متر يا كمتر باشد۱۵برابر 

۰۸۰۳۰۴۱۱،۵۰۰230/06۲،۶۴۵،۶۹۰ مترمكعب ف

حجم (  اضافه بها براي كرم بندي به منظور هدايت آب 
مالك محاسبه  كل بتن كه براي آن كرم بندي انجام شده 

 ).است

۰۸۰۳۰۵۴،۲۱۰69/05۲۹۰،۷۰۱ مترمكعب ف

 اضافه بها براي بتن كف سازي ها با هر وسيله و به هر 
 .ضخامت

۰۸۰۳۰۶۱۲،۴۰۰186/11۲،۳۰۷،۷۶۴ مترمكعب ف

 اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، در صورت مصرف 
 .بتن در بتن مسلح

۰۸۰۳۱۰۵،۵۲۰803/40۴،۴۳۴،۷۶۸ مترمكعب ف

 تهيه و اجراي گروت براي زيربيس پليت و محل هاي 
 .الزم

۰۸۰۵۰۱۱۰،۴۰۰1،408/90۱۴،۶۵۲،۵۶۰  دسي متر 
مکعب

ف

۱،۲۲۰،۸۷۴،۷۴۸:     جمع فصل
۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲با ضرايب ۱/۰۰۱۸۰طبقات

ناظر:
حسين راهدار

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي خجير

پيمانکار:
شرکت ساختماني سازه بام

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن
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مجتمع مسکوني بهار
شرکت ساختماني سازه بام

:پروژه
۸موقت:صورت وضعيت 

سازمان عمران و نوسازي خجير:کارفرمامهندسان مشاور پي بن:مشاور
 پي سازي۰۳: بخشفهرست بهای واحد پايه رشته: ابنيه ۱۳۸۸

شرح
كاركرد رديف هاي قيمت فهرستدرجا بتن.هشتم فصل

ضريبمقدار )ريال(بهاي كل )ريال(بهاي واحدواحدشماره
مترمكعب۰۸۰۱۰۲ تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي 

 كيلو گرم سيمان در متر ۱۵۰شكسته، با  يا 
 .مكعب بتن

26،307،500 1/00 85/00 309،500
25،645،170  82/86 

25،645،170  82/86 

مترمكعب۰۸۰۱۰۶ تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي 
 ۲۵شکسته با مقاومت فشاري مشخصه  يا 

 .مگاپاسكال

216،997،250 1/00 491/50 441،500
216،860،385  491/19 

216،860،385  491/19 

مترمكعب۰۸۰۳۱۰ اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، در صورت 
 .بتن در بتن مسلح مصرف 

2،498،904 1/00 452/70 5،520
   

   

245،803،654:جمع كاركرد رديف هاي قيمت فهرست
245،004،459
245،004،459

1,00180246،246،101طبقاتبا ضرايب
245،445،467
245،445،467

1,87780462،400،928پيمان
460،897،498
460،897،498

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

پيمانکار:
شرکت ساختماني سازه بام

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي خجير

ناظر:
حسين راهدار

مجتمع مسکوني بهار
شرکت ساختماني سازه بام

:پروژه
۸موقت:صورت وضعيت 

سازمان عمران و نوسازي خجير:کارفرمامهندسان مشاور پي بن:مشاور
 پي سازي۰۳: بخشفهرست بهای واحد پايه رشته: ابنيه ۱۳۸۸

شرح
كاركرد رديف هاي قيمت فهرستدرجا بتن.هشتم فصل

ضريبمقدار )ريال(بهاي كل )ريال(بهاي واحدواحدشماره
مترمكعب۰۸۰۱۰۲ تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي 

 كيلو گرم سيمان در متر ۱۵۰شكسته، با  يا 
 .مكعب بتن

26،307،500 1/00 85/00 309،500
25،645،170  82/86 

25،645،170  82/86 

مترمكعب۰۸۰۱۰۶ تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي 
 ۲۵شکسته با مقاومت فشاري مشخصه  يا 

 .مگاپاسكال

216،997،250 1/00 491/50 441،500
216،860،385  491/19 

216،860،385  491/19 

مترمكعب۰۸۰۳۱۰ اضافه بها به رديف هاي بتن ريزي، در صورت 
 .بتن در بتن مسلح مصرف 

2،498،904 1/00 452/70 5،520
   

   

245،803،654:جمع كاركرد رديف هاي قيمت فهرست
245،004،459
245،004،459

1,00180246،246،101طبقاتبا ضرايب
245،445،467
245،445،467

1,87780462،400،928پيمان
460،897،498
460،897،498

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

پيمانکار:
شرکت ساختماني سازه بام

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي خجير

ناظر:
حسين راهدار
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کارفرما
:

مشاور
:

جتمع مسکوني بهار پروژهم
:

مهندسان مشاور پي بن

مهندسان مشاور پي بن
سازمان عمران و نوسازي خجير

ورت وضعيت  ص
:

موقت 
۸

فصل
 

هشتم
.

 بتن
درجا

ف هاي قيمت فهرست
اركرد ردي ك

مقدار اين صورت وضعيت
شماره

واحد
بهاي واحد

شرح
بهاي كل اين صورت 

وضعيت
مقدار بر آورد

مقدار صورت
وضعيت قبل 

ص اين صورت
مقدار خال

 وضعيت
مقدار باقيمانده

ش
درصد افزاي
ش

 / كاه

ش مقايسه صورت وضعيت و برآورد فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنيه ۱۳۸۸
گزار

ش
بخ

 :
۰۳

 پي سازي

۰۸۰۱۰۲
ترمكعب م

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 

شك
ب

۳۰۹،۵۰۰/۰
۸۲/۸۶

۲۶،۳۰۷،۵۰۰
۸۵/۰۰

پ۳۰۹،۵۰۰/۰
-

2/14
102/6

82/86
+

2/14
۰۸۰۱۰۶

مترمكعب
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 

شک
ب

۴۴۱،۵۰۰/۰
۴۹۱/۵۰

۲۱۶،۹۹۷،۲۵۰
۴۹۱/۵۰

پ۴۴۱،۵۰۰/۰
0

100/0
458/19

+
33/31

۰۸۰۳۱۰
مترمكعب

ف هاي بتن ريزي، در صورت مصرف
اضافه بها به ردي

ب
۵،۵۲۰/۰

۴۵۲/۷۰
۲،۴۹۸،۹۰۴

۴۵۲/۷۰
پ۵،۵۲۰/۰

0
100/0

452/70
0

ف هاي قيمت فهرست
جمع كاركرد ردي

:
ب

۲۴۵،۱۴۱،۳۲۴
پ

۲۴۵،۸۰۳،۶۵۴
۱/۰۰۱۸۰

طبقات
با ضرايب

پ۲۴۶،۲۴۶،۱۰۱
۱/۸۷۷۸۰

پيمان
پ۴۶۲،۴۰۰،۹۲۸

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

پيمانکار:
شرکت ساختماني سازه بام

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي خجير

ناظر:
حسين راهدار

کارفرما
:

مشاور
:

جتمع مسکوني بهار پروژهم
:

مهندسان مشاور پي بن

مهندسان مشاور پي بن
سازمان عمران و نوسازي خجير

ورت وضعيت  ص
:

موقت 
۸

فصل
 

هشتم
.

 بتن
درجا

ف هاي قيمت فهرست
اركرد ردي ك

مقدار اين صورت وضعيت
شماره

واحد
بهاي واحد

شرح
بهاي كل اين صورت 

وضعيت
مقدار بر آورد

مقدار صورت
وضعيت قبل 

ص اين صورت
مقدار خال

 وضعيت
مقدار باقيمانده

ش
درصد افزاي
ش

 / كاه

ش مقايسه صورت وضعيت و برآورد فهرست بهای واحد پايه رشته : ابنيه ۱۳۸۸
گزار

ش
بخ

 :
۰۳

 پي سازي

۰۸۰۱۰۲
ترمكعب م

تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 

شك
ب

۳۰۹،۵۰۰/۰
۸۲/۸۶

۲۶،۳۰۷،۵۰۰
۸۵/۰۰

پ۳۰۹،۵۰۰/۰
-

2/14
102/6

82/86
+

2/14
۰۸۰۱۰۶

مترمكعب
تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبيعي يا 
 

شک
ب

۴۴۱،۵۰۰/۰
۴۹۱/۵۰

۲۱۶،۹۹۷،۲۵۰
۴۹۱/۵۰

پ۴۴۱،۵۰۰/۰
0

100/0
458/19

+
33/31

۰۸۰۳۱۰
مترمكعب

ف هاي بتن ريزي، در صورت مصرف
اضافه بها به ردي

ب
۵،۵۲۰/۰

۴۵۲/۷۰
۲،۴۹۸،۹۰۴

۴۵۲/۷۰
پ۵،۵۲۰/۰

0
100/0

452/70
0

ف هاي قيمت فهرست
جمع كاركرد ردي

:
ب

۲۴۵،۱۴۱،۳۲۴
پ

۲۴۵،۸۰۳،۶۵۴
۱/۰۰۱۸۰

طبقات
با ضرايب

پ۲۴۶،۲۴۶،۱۰۱
۱/۸۷۷۸۰

پيمان
پ۴۶۲،۴۰۰،۹۲۸

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

پيمانکار:
شرکت ساختماني سازه بام

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي خجير

ناظر:
حسين راهدار
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:کارفرما :مشاور
مجتمع مسکوني بهار :پروژه 

مهندسان مشاور پي بن

سازمان عمران و نوسازي خجيرمهندسان مشاور پي بن
خالصه مالی فهرست بهای رشته: ابنيه ۱۳۸۸

درصد رديف های
غير پايه به جمع
کل رديف ها

فصل
جمع

پايه و غير پايه غير پايه پايه
۰/۰ ۶۲،۲۰۰،۰۲۵بادست خاكي عمليات.دوم فصل ۰ ۶۲،۲۰۰،۰۲۵
۰/۰ ۲۰۸،۸۹۴،۶۱۸باماشين خاكي عمليات.سوم فصل ۰ ۲۰۸،۸۹۴،۶۱۸
۰/۰ ۱۲۰،۶۹۲،۳۴۲باسنگ بنايي عمليات.چهارم فصل ۰ ۱۲۰،۶۹۲،۳۴۲
۰/۰ ۲۰۸،۱۴۰،۵۲۰فلزي بندي قالب.ششم فصل ۰ ۲۰۸،۱۴۰،۵۲۰
۰/۰ ۱،۰۴۶،۷۶۸،۶۳۳باميلگرد فوالدي كارهاي.هفتم فصل ۰ ۱،۰۴۶،۷۶۸،۶۳۳
۰/۰ ۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲درجا بتن.هشتم فصل ۰ ۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲
۰/۰ ۸،۲۱۸،۱۷۸،۱۱۸سنگين فوالدي كارهاي.نهم فصل ۰ ۸،۲۱۸،۱۷۸،۱۱۸
۰/۳ ۱،۰۵۵،۳۱۷،۰۶۰ريزي وشفته آجركاري.يازدهم فصل ۳،۱۹۸،۱۰۱ ۱،۰۵۲،۱۱۸،۹۵۸
۰/۰ ۵۹،۰۷۱،۰۹۶رطوبتي كاري عايق.سيزدهم فصل ۰ ۵۹،۰۷۱،۰۹۶
۰/۰ ۵۲،۳۹۳،۷۵۹حرارتي كاري عايق.چهاردهم فصل ۰ ۵۲،۳۹۳،۷۵۹
۰/۰ ۸۴۴،۰۱۷سيمان آزبست كارهاي.پانزدهم فصل ۰ ۸۴۴،۰۱۷
۰/۰ ۱۹۲،۶۱۰،۴۳۸سبك فوالدي كارهاي.شانزدهم فصل ۰ ۱۹۲،۶۱۰،۴۳۸
۶۰/۹ ۸۶۳،۲۴۲،۳۲۹ آلومينيومي كارهاي.هفدهم فصل ۵۲۶،۰۵۹،۲۰۵ ۳۳۷،۱۸۳،۱۲۴
۹/۳ ۳۴۶،۵۳۳،۴۷۴اندودوبندكشي.هيجدهم فصل ۳۲،۲۴۲،۱۳۲ ۳۱۴،۲۹۱،۳۴۳
۰/۰ ۵۰،۷۵۶،۶۳۰چوبي كارهاي.نوزدهم فصل ۰ ۵۰،۷۵۶،۶۳۰
۰/۰ ۹۶،۵۵۹،۸۱۰كاري وسراميك كاشي.بيستم فصل ۰ ۹۶،۵۵۹،۸۱۰
۰/۰ ۵۸،۳۵۲،۷۵۰باموزاييك كف فرش.ويكم بيست فصل ۰ ۵۸،۳۵۲،۷۵۰
۶۶/۲ ۲،۹۸۸،۴۳۲،۳۹۵پالك باسنگ سنگي كارهاي.ودوم بيست فصل ۱،۹۷۷،۸۸۹،۳۰۷ ۱،۰۱۰،۵۴۳،۰۸۸
۱۰۰/۰ ۱۸،۸۹۳،۹۶۰ پالستيكي كارهاي.وسوم بيست فصل ۱۸،۸۹۳،۹۶۰ ۰
۰/۰ ۱۴۴،۸۴۰،۹۷۱شيشه ونصب برش.وچهارم بيست فصل ۰ ۱۴۴،۸۴۰،۹۷۱
۰/۰ ۳۱۸،۱۸۰،۴۳۱آميزي رنگ.وپنجم بيست فصل ۰ ۳۱۸،۱۸۰،۴۳۱
۰/۰ ۱۸۱،۸۲۷آسفالت.وهفتم بيست فصل ۰ ۱۸۱،۸۲۷
۰/۰ ۳۰۲،۹۱۵،۵۴۲ونقل حمل.وهشتم بيست فصل ۰ ۳۰۲،۹۱۵،۵۴۲

۱۵،۰۷۸،۷۹۰،۳۶۱۲،۵۵۸،۲۸۲،۷۰۵۱۷،۶۳۷،۰۷۳،۰۶۶ ۱۴/۵جمع

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي خجير

:کارفرما :مشاور
مجتمع مسکوني بهار :پروژه 

مهندسان مشاور پي بن

سازمان عمران و نوسازي خجيرمهندسان مشاور پي بن
خالصه مالی فهرست بهای رشته: ابنيه ۱۳۸۸

درصد رديف های
غير پايه به جمع
کل رديف ها

فصل
جمع

پايه و غير پايه غير پايه پايه
۰/۰ ۶۲،۲۰۰،۰۲۵بادست خاكي عمليات.دوم فصل ۰ ۶۲،۲۰۰،۰۲۵
۰/۰ ۲۰۸،۸۹۴،۶۱۸باماشين خاكي عمليات.سوم فصل ۰ ۲۰۸،۸۹۴،۶۱۸
۰/۰ ۱۲۰،۶۹۲،۳۴۲باسنگ بنايي عمليات.چهارم فصل ۰ ۱۲۰،۶۹۲،۳۴۲
۰/۰ ۲۰۸،۱۴۰،۵۲۰فلزي بندي قالب.ششم فصل ۰ ۲۰۸،۱۴۰،۵۲۰
۰/۰ ۱،۰۴۶،۷۶۸،۶۳۳باميلگرد فوالدي كارهاي.هفتم فصل ۰ ۱،۰۴۶،۷۶۸،۶۳۳
۰/۰ ۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲درجا بتن.هشتم فصل ۰ ۱،۲۲۳،۰۷۲،۳۲۲
۰/۰ ۸،۲۱۸،۱۷۸،۱۱۸سنگين فوالدي كارهاي.نهم فصل ۰ ۸،۲۱۸،۱۷۸،۱۱۸
۰/۳ ۱،۰۵۵،۳۱۷،۰۶۰ريزي وشفته آجركاري.يازدهم فصل ۳،۱۹۸،۱۰۱ ۱،۰۵۲،۱۱۸،۹۵۸
۰/۰ ۵۹،۰۷۱،۰۹۶رطوبتي كاري عايق.سيزدهم فصل ۰ ۵۹،۰۷۱،۰۹۶
۰/۰ ۵۲،۳۹۳،۷۵۹حرارتي كاري عايق.چهاردهم فصل ۰ ۵۲،۳۹۳،۷۵۹
۰/۰ ۸۴۴،۰۱۷سيمان آزبست كارهاي.پانزدهم فصل ۰ ۸۴۴،۰۱۷
۰/۰ ۱۹۲،۶۱۰،۴۳۸سبك فوالدي كارهاي.شانزدهم فصل ۰ ۱۹۲،۶۱۰،۴۳۸
۶۰/۹ ۸۶۳،۲۴۲،۳۲۹ آلومينيومي كارهاي.هفدهم فصل ۵۲۶،۰۵۹،۲۰۵ ۳۳۷،۱۸۳،۱۲۴
۹/۳ ۳۴۶،۵۳۳،۴۷۴اندودوبندكشي.هيجدهم فصل ۳۲،۲۴۲،۱۳۲ ۳۱۴،۲۹۱،۳۴۳
۰/۰ ۵۰،۷۵۶،۶۳۰چوبي كارهاي.نوزدهم فصل ۰ ۵۰،۷۵۶،۶۳۰
۰/۰ ۹۶،۵۵۹،۸۱۰كاري وسراميك كاشي.بيستم فصل ۰ ۹۶،۵۵۹،۸۱۰
۰/۰ ۵۸،۳۵۲،۷۵۰باموزاييك كف فرش.ويكم بيست فصل ۰ ۵۸،۳۵۲،۷۵۰
۶۶/۲ ۲،۹۸۸،۴۳۲،۳۹۵پالك باسنگ سنگي كارهاي.ودوم بيست فصل ۱،۹۷۷،۸۸۹،۳۰۷ ۱،۰۱۰،۵۴۳،۰۸۸
۱۰۰/۰ ۱۸،۸۹۳،۹۶۰ پالستيكي كارهاي.وسوم بيست فصل ۱۸،۸۹۳،۹۶۰ ۰
۰/۰ ۱۴۴،۸۴۰،۹۷۱شيشه ونصب برش.وچهارم بيست فصل ۰ ۱۴۴،۸۴۰،۹۷۱
۰/۰ ۳۱۸،۱۸۰،۴۳۱آميزي رنگ.وپنجم بيست فصل ۰ ۳۱۸،۱۸۰،۴۳۱
۰/۰ ۱۸۱،۸۲۷آسفالت.وهفتم بيست فصل ۰ ۱۸۱،۸۲۷
۰/۰ ۳۰۲،۹۱۵،۵۴۲ونقل حمل.وهشتم بيست فصل ۰ ۳۰۲،۹۱۵،۵۴۲

۱۵،۰۷۸،۷۹۰،۳۶۱۲،۵۵۸،۲۸۲،۷۰۵۱۷،۶۳۷،۰۷۳،۰۶۶ ۱۴/۵جمع

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي خجير
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کارفرما 
:

جتمع مسکوني بهار م پروژه
:

شرکت ساختماني سازه بام
سازمان عمران و نوسازي خجير

پيمانكار 
:

مشاور
:

هندسان مشاور پي بن م
شرکت ساختماني سازه بام

صورت وضعيت :موقت۸   
خالصه مالی تفضيلي فهرست بهای رشته: ابنيه ۱۳۸۸

فصل
س

جمع كاركرد و پاي كار پ
از اعمال ضرايب

پاي كار
كاركرد

بدون ضرايب
ضرايب

با احتساب ضرايب
ضرايب

بدون ضرايب
با احتساب ضرايب

جمع فصل

فصل
 

يازدهم
.

آجركاري
 

وشفته
 

ريزي
ف

۱/۰۰۱۸۰
۱/۸۱۲۳۰

۰/۷۰۰۰۰
۱۶۰،۲۳۹،۹۶۰

۸۷۹،۱۳۱،۸۲۹
۴۲۲،۴۳۸،۷۸۱

پ
۷۶۶،۹۶۳،۸۵۷

۱۱۲ ،۱۶۷،۹۷۲
۸۷ ۹،۱۳۱،۸۲۹


ن









م










فصل
 

هفدهم
.

كارهاي
 

آلومينيومي
 

ف
۱/۰۰۱۸۰
۰/۷۵۵۶۰

۰
۱۱۹،۹۸۵،۷۲۷

۱۵۸،۵۰۹،۹۸۰
پ

۱۱۹،۹۸۵،۷۲۷
۰

۱۱ ۹،۹۸۵،۷۲۷


ن








م










فصل
 

هيجدهم
.

اندودوبندكشي
ف

۱/۰۰۱۸۰
۲/۵۱۱۵۰

۰
۳۵۵،۲۸۰،۶۱۸

۱۴۱،۲۰۷،۳۵۱
پ

۳۵۵،۲۸۰،۶۱۸
۰

۴۱۶،۸۸۸،۲۷۸


ن








م










*
۱/۰۰۱۸۰
۲/۵۱۱۵۰

۰
۶۱،۶۰۷،۶۶۰

۲۴،۴۸۶،۱۵۰
پ

۶۱،۶۰۷،۶۶۰
۰


ن







م








فصل
 

بيست
 

وپنجم
.

گ
رن

 
آميزي

ف
۱/۰۰۱۸۰
۲/۴۳۵۳۰

۰
۳۰،۷۷۸،۰۹۲

۱۲،۶۱۵،۶۰۸
پ

۳۰،۷۷۸،۰۹۲
۰

۳۰،۷۷۸،۰ ۹۲


ن








م










جمع
۱۲،۵۸۰،۸۹۷،۶۹۵

۱۶۰،۲۳۹،۹۶۰
۶،۵۷۲،۳۴۶،۷۶۲

پ
۱۱۲،۱۶۷،۹۷۲

۱۲،۴۶۸،۷۲۹،۷۲۳
۱۲،۵۸۰،۸۹۷،۶۹۵

۱۲،۵۴۹،۸۶۰،۲۲۸
ن

۶،۵۵۵،۸۴۷،۸۲۷


۱۲،۴۳۷،۶۹۲،۲۵۶


۱۲،۵۴۹،۸۶۰،۲۲۸
۶،۵۵۵،۸۴۷،۸۲۷

م


۱۲،۵۴۹،۸۶۰،۲۲۸
۱۲،۴۳۷،۶ ۹۲،۲۵۶


۱۲،۵۴۹،۸۶۰،۲۲۸

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

پيمانکار:
شرکت ساختماني سازه بام

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي خجير

ناظر:
حسين راهدار
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:کارفرما :مشاور
مجتمع مسکوني بهار :پروژه

مهندسان مشاور پی بن

سازمان عمران و نوسازي خجيرمهندسان مشاور پي بن
خالصه مالی کل

فهرست بهاي رشته
جمع

پايه و غير پايه غير پايه پايه سال
درصد رديف هاي
غير پايه به جمع
كل رديف ها

۱۴/۵ ۱۷،۶۳۷،۰۷۳،۰۶۶ابنيه ۲،۵۵۸،۲۸۲،۷۰۵ ۱۵،۰۷۸،۷۹۰،۳۶۱ ۱۳۸۸
۳۲/۶ ۳،۹۵۴،۰۸۰،۴۱۷تاسيسات مکانيکي ۱،۲۸۸،۶۹۹،۰۵۰ ۲،۶۶۵،۳۸۱،۳۶۶ ۱۳۸۸
۲۹/۵ ۳،۰۶۰،۶۴۴،۹۰۴تاسيسات برقي ۹۰۳،۲۰۲،۶۳۶ ۲،۱۵۷،۴۴۲،۲۶۹ ۱۳۸۸

۱۹،۹۰۱،۶۱۳،۹۹۶۴،۷۵۰،۱۸۴،۳۹۱۲۴،۶۵۱،۷۹۸،۳۸۷ ۱۹/۳جمع
۳۳،۳۲۹،۲۳۱،۴۱۹با ضرايب ۱/۳۰۰۰۰باالسري

۱،۲۸۱،۸۹۳،۵۱۶ هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه
۲۵،۸۷۲،۰۹۸،۱۹۵۷،۴۵۷،۱۳۳،۲۲۴۳۳،۳۲۹،۲۳۱،۴۱۹مبلغ برآورد هزينه اجرای کار

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي 

خجير

:کارفرما :مشاور
مجتمع مسکوني بهار :پروژه

مهندسان مشاور پی بن

سازمان عمران و نوسازي خجيرمهندسان مشاور پي بن
خالصه مالی کل

فهرست بهاي رشته
جمع

پايه و غير پايه غير پايه پايه سال
درصد رديف هاي
غير پايه به جمع
كل رديف ها

۱۴/۵ ۱۷،۶۳۷،۰۷۳،۰۶۶ابنيه ۲،۵۵۸،۲۸۲،۷۰۵ ۱۵،۰۷۸،۷۹۰،۳۶۱ ۱۳۸۸
۳۲/۶ ۳،۹۵۴،۰۸۰،۴۱۷تاسيسات مکانيکي ۱،۲۸۸،۶۹۹،۰۵۰ ۲،۶۶۵،۳۸۱،۳۶۶ ۱۳۸۸
۲۹/۵ ۳،۰۶۰،۶۴۴،۹۰۴تاسيسات برقي ۹۰۳،۲۰۲،۶۳۶ ۲،۱۵۷،۴۴۲،۲۶۹ ۱۳۸۸

۱۹،۹۰۱،۶۱۳،۹۹۶۴،۷۵۰،۱۸۴،۳۹۱۲۴،۶۵۱،۷۹۸،۳۸۷ ۱۹/۳جمع
۳۳،۳۲۹،۲۳۱،۴۱۹با ضرايب ۱/۳۰۰۰۰باالسري

۱،۲۸۱،۸۹۳،۵۱۶ هزينه تجهيز و برچيدن کارگاه
۲۵،۸۷۲،۰۹۸،۱۹۵۷،۴۵۷،۱۳۳،۲۲۴۳۳،۳۲۹،۲۳۱،۴۱۹مبلغ برآورد هزينه اجرای کار

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي 

خجير
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مجتمع مسکوني بهار :پروژه
مهندسان مشاور پي بن

۱۳۸۸: فهرست بهاي واحد پايه مهندسان مشاور پي بن:مشاور
سازمان عمران و نوسازي خجير :کارفرما

خالصه مالی کلي بخش ها
مبلغ برآورد هزينه اجراي كار بخشرديف

۱،۲۱۷،۷۹۸،۸۰۰ 1 تجهيز کارگاه۰۱

۳۴۳،۴۳۷،۲۰۶ 2 خاکبرداري۰۲

۱،۱۹۷،۹۶۱،۱۰۷ 3 پي سازي۰۳

۱۱،۶۵۰،۹۹۰،۳۴۲ 4 اسکلت۰۴

۲،۳۵۰،۸۰۹،۳۸۰ 5 سقف سازي۰۵

۱،۱۲۸،۱۶۵،۷۰۴ 6 سفت کاري۰۶

۵،۱۴۰،۳۰۴،۵۴۲ 7 فاز اول تاسيسات۰۷

۱،۷۴۹،۹۹۴،۷۳۴ 8 کف سازي۰۸

۳۹۱،۲۲۰،۷۴۸ 9 سقف کاذب۰۹

۵۷۵،۱۸۷،۶۸۴ 10 نازک کاري۱۰

۲،۶۶۷،۷۱۴،۴۵۵ 11 نماسازي۱۱

۱۳۱،۴۴۸،۶۵۸ 12 کاشي و سراميک۱۲

۶۵،۹۸۳،۶۱۹ 13 کارهاي چوبي۱۳

۲۳۸،۴۲۷،۶۰۰ 14 محوطه سازي۱۴

۳،۹۷۸،۸۳۸،۳۷۵ 15 فاز دوم تاسيسات۱۵

۱۸۸،۲۹۳،۲۶۳ 16 شيشه۱۶

۲۴۸،۵۶۰،۴۸۷ 17 نقاشي۱۷

۶۴،۰۹۴،۷۱۶ 18 برچيدن کارگاه۱۸

33،329،231،419جمع

مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي خجير

مجتمع مسکوني بهار :پروژه
مهندسان مشاور پي بن

۱۳۸۸: فهرست بهاي واحد پايه مهندسان مشاور پي بن:مشاور
سازمان عمران و نوسازي خجير :کارفرما

خالصه مالی کلي بخش ها
مبلغ برآورد هزينه اجراي كار بخشرديف

۱،۲۱۷،۷۹۸،۸۰۰ 1 تجهيز کارگاه۰۱

۳۴۳،۴۳۷،۲۰۶ 2 خاکبرداري۰۲

۱،۱۹۷،۹۶۱،۱۰۷ 3 پي سازي۰۳

۱۱،۶۵۰،۹۹۰،۳۴۲ 4 اسکلت۰۴

۲،۳۵۰،۸۰۹،۳۸۰ 5 سقف سازي۰۵

۱،۱۲۸،۱۶۵،۷۰۴ 6 سفت کاري۰۶

۵،۱۴۰،۳۰۴،۵۴۲ 7 فاز اول تاسيسات۰۷

۱،۷۴۹،۹۹۴،۷۳۴ 8 کف سازي۰۸

۳۹۱،۲۲۰،۷۴۸ 9 سقف کاذب۰۹

۵۷۵،۱۸۷،۶۸۴ 10 نازک کاري۱۰

۲،۶۶۷،۷۱۴،۴۵۵ 11 نماسازي۱۱

۱۳۱،۴۴۸،۶۵۸ 12 کاشي و سراميک۱۲

۶۵،۹۸۳،۶۱۹ 13 کارهاي چوبي۱۳

۲۳۸،۴۲۷،۶۰۰ 14 محوطه سازي۱۴

۳،۹۷۸،۸۳۸،۳۷۵ 15 فاز دوم تاسيسات۱۵

۱۸۸،۲۹۳،۲۶۳ 16 شيشه۱۶

۲۴۸،۵۶۰،۴۸۷ 17 نقاشي۱۷

۶۴،۰۹۴،۷۱۶ 18 برچيدن کارگاه۱۸
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مشاور:
مهندسان مشاور پي بن

کارفرما:
سازمان عمران و نوسازي خجير


