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  نگهداری خط و ابنیه .فصل اول
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  نگهداری خط و ابنیه .فصل اول
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  نگهداری خط و ابنیه .فصل اول
 ۱۳۹۷آهن سال  پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهفهرست بهای واحد 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۰۱۰۱۰۱ نگهداری و انجام عملیات تعمیرات� خط آهن. ماه -کیلومتر ۵,۹۷۲,۰۰۰  

  
 ماه -کیلومتر ۵۹۷,۰۰۰

های  چنانچه شاخص ۰۱۰۱۰۱اضافه بها به ردیف 
 یابد. درصد بهبود ۱۵عمل<ردی به میزان حداقل 

۰۱۰۱۰۲ 

  
 ماه -کیلومتر -۸۹۶,۰۰۰

های  چنانچه شاخص ۰۱۰۱۰۱کسر بها به ردیف 
 درصد افت پیدا کند. ۱۰عمل<ردی بیشتر از 

۰۱۰۱۰۳ 

 ۰۱۰۲۰۱ آهن. نگهداری و انجام عملیات تعمیرات� ابنیه فن� راه ماه -کیلومتر ۳۱,۴۵۷,۰۰۰  



  . ماشین آالت م1انیزه خط دوم  فصل
 ۱۳۹۷آهن سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه
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  . ماشین آالت م1انیزه خط دوم  فصل
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  . ماشین آالت م1انیزه خط دوم  فصل
 ۱۳۹۷آهن سال  روسازی و ابنیه خطوط راهفهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 کیلومتر ۵۲,۳۳۰,۰۰۰

 �رلواژ خط با ماشین آالت م<انیزه و تنظیم رقوم مختصات
 و ارتفاع� و زیرکوبی.

۰۲۰۱۰۱ 

 ۰۲۰۱۰۲ تثبیت خط با ماشین آالت م<انیزه. کیلومتر ۲۹,۹۰۷,۰۰۰  

 ۰۲۰۱۰۳ تنظیم شانه باالست و خط آرایی با ماشین آالت م<انیزه. کیلومتر ۲۶,۲۳۴,۰۰۰  

  

 دستگاه سوزن ۲۰,۴۰۲,۰۰۰

سوزن کوبی با ماشین آالت م<انیزه شامل تنظیم رقوم 
مختصات� و ارتفاع� و زیرکوبی کامل هر دستگاه سوزن 

 متر و بیشتر. ۱۹۰های  چوبی با شعاع

۰۲۰۲۰۱ 

  

 دستگاه سوزن ۳۹,۷۲۰,۰۰۰

سوزن کوبی با ماشین آالت م<انیزه شامل تنظیم رقوم 
مختصات� و ارتفاع� و زیرکوبی کامل هر دستگاه سوزن 

 متر و بیشتر. ۱۹۰های  بتن� با شعاع

۰۲۰۲۰۲ 

  

 دستگاه روز ۴,۲۲۵,۰۰۰

پشتیبان� ماشین آالت م<انیزه (که توسط کارفرما در اختیار 
�اقدامات� از قبیل تامین شود) و انجام  پیمانکار گذاشته م

 �محل س<ونت، ایاب و ذهاب و غذای نیروهای انسان
مربوط به ماشین آالت م<انیزه همچنین تامین سوخت، 

های نگهداری و تعمیرات جزیی ماشین آالت  هزینه
 م<انیزه.

۰۲۰۳۰۱ 



  کارهای ماشین5.  سوم  فصل
 ۱۳۹۷آهن سال  روسازی و ابنیه خطوط راه فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر
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  کارهای ماشین5.  سوم  فصل
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  کارهای ماشین5.  سوم  فصل
 ۱۳۹۷آهن سال  بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهفهرست 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
۲۶۹,۶۹۱,۰۰۰ 

 -ست دستگاه 
 ماه

آوری  تامین و استقرار ماشین آالت سنگین مورد نیاز جمع
 انجام اقدامات الزم در زمان سوانح.سوانح و 

۰۳۰۱۰۱ 

  
 دستگاه روز -۱۱,۰۰۲,۰۰۰

 aکسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر ی
 دستگاه بلدوزر.

۰۳۰۲۰۱ 

  
 دستگاه روز -۷,۹۸۳,۰۰۰

 aکسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر ی
 دستگاه لودر.

۰۳۰۲۰۲ 

  
 روز دستگاه -۷,۹۸۳,۰۰۰

 aکسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر ی
 دستگاه گریدر.

۰۳۰۲۰۳ 

  
 دستگاه روز -۷,۹۸۳,۰۰۰

 aکسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر ی
.� دستگاه بیل م<انی<

۰۳۰۲۰۴ 

  
 دستگاه روز -۶,۸۹۹,۰۰۰

 aکسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر ی
.� دستگاه کامیون کمپرس

۰۳۰۲۰۵ 

  
 دستگاه روز -۴,۶۸۰,۰۰۰

 aکسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر ی
� بوس یا نفربر. دستگاه مین

۰۳۰۲۰۶ 

  
 دستگاه روز -۱۵۵,۵۰۰

 aکسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر ی
 دستگاه موتور پیچ بند.

۰۳۰۲۰۷ 

  
 دستگاه روز -۱۵۵,۵۰۰

 aکسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر ی
 دستگاه ریل سوراخ کن.

۰۳۰۲۰۸ 

  
 دستگاه روز -۱۵۵,۵۰۰

 aکسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر ی
 دستگاه تراورس سوراخ کن.

۰۳۰۲۰۹ 

  
 دستگاه روز -۶,۳۹۵,۰۰۰

کار نبودن هر یa کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به 
 دستگاه درزین نفربر.

۰۳۰۲۱۰ 

  
 دستگاه روز -۲,۷۶۶,۰۰۰

 aکسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن هر ی
 دستگاه وانت.

۰۳۰۲۱۱ 

 ۰۳۰۲۱۲ کسر بها بابت عدم تامین یا آماده به کار نبودن بتونیر. دستگاه روز -۶۹,۸۰۰  



  کارهای دستمزدی.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷آهن سال  راهفهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط 
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  کارهای دستمزدی.  چهارم  فصل
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  کارهای دستمزدی.  چهارم  فصل
 ۱۳۹۷آهن سال  پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راهفهرست بهای واحد 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  

 نفرماه ۲۴,۹۰۷,۰۰۰

 �تامین و ب<ارگیری نیروی انسان� الزم جهت بازرس
چشم� مستمر و اطمینان از سالمت خط در مناطق آسیب 

 پذیر.

۰۴۰۱۰۱ 

  
 ماه -کیلومتر ۱۲۰,۰۰۰

انجام بازرس� دوره شش ماهه خط و ابینه فن� و ارائه 
 گزارش مصور از شرایط موجود.

۰۴۰۲۰۱ 

  
 نفرماه ۲۴,۹۰۷,۰۰۰

تهیه و تامین ام<انات، تجهیزات و نیروی انسان� الزم در 
 های همسطح راه و راه آهن. محل تقاطع

۰۴۰۳۰۱ 

  

 نفرماه ۲۴,۹۰۷,۰۰۰

تامین ام<انات و نیروی انسان� الزم در مناطق خاص از 
های ریزش�، ابنیه خاص و  گیر، ترانشه های ماسه قبیل محل

 نظایر آن برای انجام امورنگهداری.

۰۴۰۴۰۱ 

 ۰۴۰۵۰۱ کسر بها بابت عدم حضور کارشناس فن� و معاون مدیر. روز - نفر  -۳,۴۱۳,۰۰۰  

 ۰۴۰۵۰۲ بابت عدم حضور رئیس حوزه و مسئول ایمن�.کسر بها  روز - نفر  -۳,۷۲۳,۰۰۰  

 ۰۴۰۵۰۳ کسر بها بابت عدم حضور اکیپ جوش<اری. روز - نفر  -۲,۶۸۲,۰۰۰  

 ۰۴۰۵۰۴ کسر بها بابت عدم حضور رئیس کارگاه. روز - نفر  -۳,۲۹۵,۰۰۰  

 ۰۴۰۵۰۵ کسر بها بابت عدم حضور معاون کارگاه. روز - نفر  -۲,۵۷۹,۰۰۰  

 ۰۴۰۵۰۶ کسر بها بابت عدم حضور تعمیرکار خط. روز - نفر  -۱,۸۰۱,۰۰۰  

 ۰۴۰۵۰۷ بند یا آرماتوربند. کسر بها بابت عدم حضور قالب روز - نفر  -۲,۶۸۲,۰۰۰  

 ۰۴۰۵۰۸ کسر بها بابت عدم حضور راهدار و راهبان. روز - نفر  -۲,۴۹۰,۰۰۰  



  آهن مصالح مورد نیاز نگهداری راه. پنجم  فصل
 ۱۳۹۷آهن سال  خطوط راهفهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه 
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  آهن مصالح مورد نیاز نگهداری راه. پنجم  فصل
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ۰۵۰۱۰۱ تراورس فلزی. قطعه ۳,۰۰۰,۰۰۰  

 ۰۵۰۱۰۲ تراورس چوبی معمول�. قطعه ۲,۵۰۰,۰۰۰  

 ۰۵۰۱۰۳ تیپ وسلو. B70 تراورس بتن� پیش تنیده قطعه ۷۹۰,۰۰۰  

 ۰۵۰۱۰۴ تراورس چوبی سوزن. قطعه ۱,۰۰۰,۰۰۰  

 ۰۵۰۱۰۵ تراورس بتن� سوزن. قطعه ۸۰۰,۰۰۰  

 UIC60. ۰۵۰۲۰۱ اتصال� ریل عدد ۷۵۰,۰۰۰  

 U33. ۰۵۰۲۰۲اتصال� ریل  عدد ۶۵۰,۰۰۰  

 R50. ۰۵۰۲۰۳ اتصال� ریل عدد   

 ۰۵۰۳۰۱ پابند فلزی. عدد   

 ۰۵۰۳۰۲ گاید پلیت پالستی<�. عدد   

 ۰۵۰۳۰۳ اینسولید. عدد   

 UIC60. ۰۵۰۳۰۴ پد پالستی<� عدد   

 U33. ۰۵۰۳۰۵ پد پالستی<� عدد   

  
 مترم<عب ۲۶۵,۰۰۰

 ۶۰تا  ۲۰از سنگ کوه� با دانه بندی باالست تولید شده 
� متر. میل

۰۵۰۴۰۱ 

 ۰۵۰۴۰۲ شن شسته. مترم<عب   

 ۰۵۰۴۰۳ ماسه شسته. مترم<عب   

 ۰۵۰۴۰۴ رنگ روغن�. کیلوگرم   

 ۰۵۰۴۰۵ گرد. میل کیلوگرم   

 ۰۵۰۴۰۶ سنگ مالون. عدد   

 ۰۵۰۴۰۷ سیمان پرتلند. کیسه   

 ۰۵۰۴۰۸ سم علف کش. لیتر   

 ۰۵۰۴۰۹ توری گابیون. مترمربع   
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1R4. �� 9&  � �*��  ���F?  ���B� �   -Q*  �9(�* ��$, .  

1R5. �� 9&  �������  �9(�* ��$, .  

1R6. �� 9&  i7����  - ���  ���$,  �9(�* ��$, .  

1R7. �� 9&  q' ��� � #�	� � �  �9(�* ��$, .  

1R8. �� 9&  /����P*  #f! �  �9(�* ��$, .  

1R9. �� 9&  + �� F!  ��������' �  �9(�* ��$, .  

1R10. �� 9&  6��	.  /�*�90* � � �Q�.�  �9(�* ��$, .  

1R11. �� 9&  +�(	�$  ��= �  �D1�  �9(�* ��$, �, .  

1R12. �� 9&  ���  ���� �,����  #(��  �)8��* �, .�&  

1R13. �� 9&  #���I  �*��  #(��  �)8��* �, .�&  

1R14. �� 9& ��&  �8�]�* -*�� �  �� 9& ��&  +8	1"  + �w8 � /� �D� � # 	wL �  d*�>* �, <' ����* � � .�&  

1R15. �� 9&  ���	L  ���,���  ����   ��$,�9(�* .  

1R16. �� 9&  � �*��  ���F?  ���B� �   �� 9& � ��&  �������  ���� � ���,��  �9(�* ��U�� �� .  

1R17. �� 9& ��� �� /�9�>� � ��&����, .�9(�* ��$, ��  

2�� 9& .  ��� :��  ��(  

% �  �� 9& H	� �� �  �� 9& + �&  #��  �(  +* <�	�  <'  +)PD* ��( �� ��  �	��*  �� 9& ����* �,�( ��&  X�,  ���  :� � �,  

2R1. �� 9& ��&  � �*��  ���F?  �(  -*��  #�� � � ,��	* :  

2R1R1. �� 9&  ��	P��  Z,�? �,  �B	� �� ���V���!  �	B� ��  O!  #��,�!  �(  #�� ��V���! ,9� .  

2R1R2. �� 9&  +���  �	B� ��  ��1�  <'  #�f8  %f" ��  6�>��   ��(�(  #��*�$��( ,9� .  

2R2. �� 9&  #���I  �*�� �( ��&  -*��  #�� � � ,��	* :  

2R2R1. �� 9&  #���I  �*��  6�>��  /����� .  

2R2R2. �� 9&  #���I  �*��  O!  #��,�! .  

2R2R3. �� 9&  #���I  �*��  �	B�  %f"  ���B�  .��(  

2R3. �� 9&  /�.�* .  
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2R4. .��V���! ,	�  
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-*�	L � �� ,9���,  ��?��(  �(  #�8 �,  3 ,� ��&  #���$  9& � �����   <�=�� � 9�>�  ��?��( ��D� �	@�* �  #�� .  

2R5R2. �� 9&  ����  +��f��  +��*��  �(  [���* � �*�$��( ����� �,  ���� ���D*  +�����  O �*�' �  +* ���8 .,�?  

2R5R3. �� 9&  <�� �* �]�  <��(��( �  �9(�* ��$,  ��?��( ��  ��1� � �� � ���� �  �	��* ��( .  

2R5R4. �� 9&  ���  �Pf� ��&  +$�I�  i���* � ,����  <��! .  

2R5R5. �� 9&  ��Fa  <��(��(  <���*��( �  .��V���!  

2R5R6. �� 9&  + �� F!  ��?��( .  

2R5R7. �� 9& ��&  #f!  ��� 9& � ��?��( <:�	f* �]� �/�C�U��� �/����P* �8�]�* ��& .  

2R5R8. �� 9&  %*��  �0��  �01�  ����  /�(����  ��?��( .  

2R5R9. �� 9&  +�(	�$ ��= � 6��	. �  /�*�90* � � �Q�.� .  

2R5R10. �� 9&  O �*�' .��V���! ��&  

2R6. �� 9& ��&  ���  i���*  +�$  - 	Q� �  .��(  

2R6R1. �� 9& ��&  ���  gVL  M0$ � .  

2R6R2. �� 9&  ���  �D1� ��&  +&�?��(  )Shop Drawings(� .��( ��� �" �,  

2R6R3. �� 9&  ���  �D1� ��&  <	=  #���  )As Built Drawings(.  

2R6R4. �� 9& ��&  �*����  �9 �  A���( �  �E��! .  

2R6R5. �� 9& ��&  �������  /�0�L  6�>��  ���  <�*� ��  - 	Q�  #8	* .  

2R6R6. �� 9& ��&  �	��*  - 	Q� �	*� ��  #8	*  - 	Q� �  +�
8 .  
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 تعالي باسمه

 

 تشكر و قدرداني
 

هايي بوده كه از زمان تشكيل سازمان هاي مختلف جزو مسووليتهاي بهاي واحد پايه در رشتهتهيه، تدوين و ابالغ فهرست      

) و نظام فني و اجرايي كشور (مصوب 15/12/1351قانون برنامه و بودجه (مصوب  23برنامه و بودجه كشور و به استناد ماده 

شود. اين اي كشور انجام ميهاي توسعههاي اجراي پروژه)، به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در برآورد هزينه20/4/1385

بهاي شود. اولين فهرستهاي اجرايي، مهندسان مشاور و پيمانكاران ابالغ مياالجرا) بوده و به دستگاهفهارس از نوع گروه اول (الزم

هاي ياد شده هر ساله با استعالم بهاي كاالها و عوامل و كسب بازخورد از ابالغ گرديد و از آن پس، فهرست  1355واحد پايه در سال 

 سازي، بازنگري، توسعه و اصالح قرار گرفته است.هنگامجامعه مهندسي و مجريان كشور مورد به

 40نظران ارزشمندي كه در طول بيش از صاحب داشت زحمات تمام مديران، كارشناسان وداشت ياد و خاطره و پاسضمن گرامي

 اند، براي ايشان آرزوي سالمتي و بهروزي داريم.هاي واحد پايه تالش كردهسال در جريان تدوين فهرست

راي برآورد كشور ب، در آغاز سال، گامي در جهت نظام فني و اجرايي يكپارچه 1397بهاي واحد پايه سال هاي اينك با ابالغ فهرست

 ها برداشته شده است.هگام طرح ها و پروژبهن

به اين وسيله از اعضاي محترم شوراي عالي فني به عنوان مرجع هدايت و تصويب فهارس بها و نيز مديران، كارشناسان و 

، نگهداريبهاي واحد پايه رشته هاي پايه، كارشناسي، تدوين، بررسي و تصويب فهرستنظراني كه در مراحل تعيين قيمتصاحب

 گردد.به شرح زير مشاركت داشتند، تقدير و تشكر مي 1397سال  آهنتعمير روسازي و ابنيه خطوط راه

 توفيق همه اين عزيزان را از بارگاه پروردگار سبحان آرزومنديم. 

 

 :آهننگهداري، تعمير روسازي و ابنيه خطوط راهكارگروه كارشناسي و تدوين فهرست بهاي واحد پايه رشته 

 غالمحسين حمزه مصطفوي (رييس امور نظام فني و اجرايي)
 )و اجرايي (معاون امور نظام فني فرسيدجواد قانع

 سهيال شريعتي
 طاهر فتح اللهي
 امير جهانشاهي

 محسن امراللهي


