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  8از   1صفحه  هاي موقت و قطعي كارهاي پيمانكاريها، دستوركارها و صورت وضعيتتهيه صورتجلسهدستورالعمل 

  مورخ              بخشنامه شماره 
 

  هدف - 1    

، دسـتوركارها،   هـا صورتجلسـه ارائه رويه يكسان در تهيه، تنظـيم و رسـيدگي    ،هدف از ابالغ اين دستورالعمل

فني و فراهم كـردن امكـان   تمامي ضوابط بر رعايت ، ارتقاي كيفيت با تاكيد هاي موقت و قطعيوضعيتصورت

  .استوري ابي به حداكثر بهرهبراي دستياعمال مديريت پيمان 

  تعاريف - 2

از موضوع پيمان  و يا تفكيك هاي قابل تحويلبندي و تفكيك فعاليتتقسيم: (WBS)شكست كار پروژه . 1- 2

  هاي مختلف ارائه شده است، به پيوست، شكست كار پروژه براي رشته. شود، شكست كار پروژه اطالق مي

- هاي كارهاي انجام شده به نحوي كه اجرا شدهنقشه:   (As built drawings)هاي چون ساختنقشه. 2- 2

  اند

شود تا در چارچوب موضوع خواسته كارفرما در مورد اجراي پيمان كه به پيمانكار كتبا ابالغ مي: دستوركار . 3- 2

و مشخصات كه ضرورت پيدا  پيمان، كارهاي خارج از نقشه و مشخصات پيوست پيمان و يا تغيير در نقشه

  . جرا كندكرده، را ا

مورد تاييد كارفرما از عمليات اجرا  مشاورنتيجه آزمايش كنترل كيفيت است كه توسط : برگ آزمايشگاه . 4- 2

  .شودشده تهيه و اعالم مي

كار پروژه بوده و به امضاي يا گواهي انجام كار سندي است كه تاييدكننده اجراي شكست: صورتجلسه. 5ـ2

( صورتجلسات بايد به طور متوالي      . رسدو يا كارفرما مي مشاوراظر، رئيس كارگاه پيمانكار، مهندس ن

  .نسخه اصل تهيه شوند 4صورتجلسات بايد حداقل در . گذاري شودشماره) براساس تاريخ

سندي است كه تاييد كننده اجراي شكست كار در يك ماه بوده و تنها براي : گواهي انجام كار ماهانه. 6ـ2

گواهي انجام كار . شودپروژه كه اجراي آن بيشتر از يك ماه طول كشيده است تنظيم ميشكست كارهايي از 



  
  
  
                                                                      رياست جمهوري                     

  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه        
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 .شودتهيه مي، و  طبق شرايط تعيين شده براي صورتجلسهبه صورت تجمعي ماهانه

  .كه از طرف كارفرما براي نظارت بر عمليات اجرايي به پيمانكار معرفي شده است مشاورشركت : مشاور . 7ـ2

  محدوده كاربرد - 3

، شـوند  هر يك از متون قـراردادي زيـر منعقـد   هايي كه براساس در پيماناين دستورالعمل به كارگيري . 1ـ3 

  :الزامي است 

نامه، شرايط عمومي و شـرايط  موافقت"با عنوان  3/3/1378مورخ  1088/102- 842/54آـ بخشنامه شماره 

  "خصوصي پيمان

بخشنامه   و "قرارداد همسان طرح و ساخت"با عنوان  15/5/1384مورخ  85428/101ـ بخشنامه شماره ب  

، شـرايط عمـومي و   نامـه، پيوسـتها  موافقت"با عنوان  14/11/1380مورخ  18929/105ـ7105/54شماره 

  " (EPC) تمان و نصب به صورت توامساختامين كاال و تجهيزات،مهندسي،  شرايط خصوصي پيمانهاي

در قراردادهايي كه پرداخت براساس شكست كار پروژه تعيين شده باشد رعايت ضـوابط مربـوط بـه    : تبصره 

  .راساس اين دستورالعمل الزامي استدستوركارها ب ، گواهي انجام كار ماهانه وهاتهيه و ابالغ صورتجلسه

انعقاد پيمـان اجـراي كارهـاي سـاختماني بـه      "با عنوان  4/2/1389مورخ  6405/100ره ـ بخشنامه شما  پ

  "صورت سرجمع

انعقاد پيمان بـر اسـاس فهرسـت بهـاي      "با عنوان  14/8/1391مورخ  65637/100ـ بخشنامه شماره    ت

   "تجميع شده راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن

بـراي عمليـات    ايـن دسـتورالعمل   نيز رعايـت  اندحويل موقت نشدهتمشمول كه هاي جاري پيمانبراي . 2ـ3

ابـالغ ايـن   عـد از  بمـاه   يـك حداكثر تـا  جلسات عمليات اجرا شده نيز صورت .الزامي است باقيمانده از پيمان

تمـامي  و بـا انقضـاي مـدت يـك مـاه،       ر غيـر اينصـورت  دبخشنامه تهيه شده و توسط كارفرما ابـالغ شـود   
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 .ايد مطابق ضوابط اين دستورالعمل تهيه و ابالغ شودبصورتجلسات 

  : و گواهي انجام كار ماهانه صورتجلسهو ابالغ ـ تهيه 4

حداكثر صورتجلسه توسط پيمانكار و شود، تهيه  اي هر يك از شكست كارهاي پروژه صورتجلسه بايد بر. 1ـ4

هاي نقشه شاملبايد  هاصورتجلسهشود تهيه ميپروژه پس از اتمام فعاليت مربوط به شكست كار تا دو هفته 

، هاي آزمايشگاهيبرگ يات ياسناد كنترل كيف ،)با ذكر مقادير كار اجرا شده و مقادير كار طبق نقشه( ساختچون

پس  مشاور. مهر و امضا شود ورمشاو توسط رئيس كارگاه پيمانكار، مهندس ناظر، نماينده  باشد برآوردمتره و 

آن را براي ابالغ  را مهر و امضا كرده و صورتجلسه ،)و در صورت لزوم اعمال اصالح در صورتجلسه(بررسي  از

و پيمانكار ابالغ كند،  مشاوركند كارفرما موظف است حداكثر تا دو هفته صورتجلسه را به ارفرما ارسال ميبه ك

چنانچه . و پيمانكار نيست مشاورهاي ابالغ كارفرما صرفا به منظور مستندسازي بوده و نافي وظايف و مسئوليت

تخلف دستگاه اجرايي محسوب شده و ، سه اقدام نكندت به ابالغ صورتجلبنسكارفرما در مدت تعيين شده، 

  . شودابالغ شده تلقي مي، نيز صورتجلسه

كارهاي پيوست اين دستورالعمل را مناسب تشخيص ندهد حداكثر تا دو هفته بعد از چنانچه پيمانكار شكست

كار مناسب براي شكست) براي پيمانهاي جاري دو هفته بعد از اجرايي شدن اين دستورالعمل(ابالغ پيمان 

توسط كارفرما  مشاورتا پس از تصويب  كندارائه  مشاورپروژه توسط پيمانكار تهيه و براي بررسي و تصويب به 

  .كارگيري ابالغ شودبراي به

 هفته پس از بايد حداكثر تا دو در صورتجلسه معترض باشد،  مشاوراگر پيمانكار به تغييرات اعمال شده توسط 

دريافت ابالغ صورتجلسه از كارفرما، طبق شيوه مشخص شده در پيمان براي حل اختالف، درخواست خود را به 

. الغ شده كارفرما عمل خواهد شدجلسه ابصورت ،تا مشخص شدن نتيجه حل اختالف. كند رحطمطور كتبي 

   .درخواست حل اختالف توسط پيمانكار خارج از مدت تعيين شده، مورد قبول نبوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد
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 مشاورانجام كار ماهانه مطابق با موارد اعالم شده براي صورتجلسه توسط پيمانكار تهيه و توسط گواهي .2ـ4

نياز به ابالغ توسط كارفرما نيست وليكن چنانچه  ،گواهي انجام كار ماهانه تا سه ماه. شودبررسي و تاييد مي

بيشتر از سه ماه طول بكشد ابالغ گواهي انجام كار ماهانه توسط كارفرما مدت زمان تكميل عمليات شكست كار 

  .الزامي خواهد بود

يا مشخصات پروژه انطباق نداشته باشد پيمانكار موظف به اصالح آن  چنانچه كار انجام شده با نقشه. 3ـ4

ايي از كار كه با نقشه و يا مشخصات فني ه، بخشو گواهي انجام كار ماهانه است و در تنظيم صورتجلسه

اند به طور جداگانه تحت تاثير قرار گرفته مشاورهايي كه با تشخيص بخش به همراهمطابقت نداشته باشد 

  .شود، كسر ميو يا گواهي انجام كار ماهانه برآورد شده و از برآورد صورتجلسه

ارائه  مشاوررا تهيه و به  و يا گواهي انجام كار ماهانه پيمانكار در زمان مشخص شده ، صورتجلسهچنانچه . 4ـ4

با رونوشت (را به طور كتبي  و يا گواهي انجام كار ماهانه موظف است بي درنگ تهيه صورتجلسه مشاورندهد، 

 مشاورانكار به توسط پيمو يا گواهي انجام كار ماهانه از پيمانكار بخواهد و اگر تا دوهفته صورتجلسه ) به كارفرما

. و ارسال آن به كارفرما خواهد بودو يا گواهي انجام كار ماهانه موظف به تنظيم صورتجلسه  مشاور، ارائه نشود

و يا درصد مبلغ برآورد صورتجلسه 5 ،و يا گواهي انجام كار ماهانه بابت تهيه صورتجلسه مشاوره الزحمحق

 )روز ماليات ارزش افزوده( 1.09و ضريب 15/1كه معادل آن نيز با اعمال ضريب است گواهي انجام كار ماهانه 

  . به حساب بدهكاري پيمانكار بايد منظور شود

به ( خواهد داشتو امكان سونداژ آن نيز وجود ن  شوددر تنظيم صورتجلسه براي عملياتي كه پوشيده مي. 5ـ4

  .امضاي نماينده كارفرما نيز ضرورت دارد ،)جز آرماتوربندي در بتن

 و گواهينامه فني محصولبارنامه مقدار، صورتجلسه ورود مصالح به كارگاه بايد شامل تاريخ ورود مصالح، . 6ـ4

به مهندس ناظر ارائه دهد و را تنظيم ورود مصالح به كارگاه هفته صورتجلسه  يكپيمانكار بايد حداكثر تا  .باشد

در صورت عدم تهيه صورتجلسه ورود مصالح به  .توسط كارفرما ابالغ شود ،مشاوربررسي و تصويب تا پس از 
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ورود مصالح به كارگاه بايد مطابق پيوست صورتجلسه .كارگاه، درج آن به عنوان مصالح پايكار مجاز نخواهد بود

  .شودتنظيم  5شماره 

برآورد آن براساس مقدار مصالح و شامل  در پايان هرماه تهيه شود و صورتجلسه مصالح پايكار بايد. 7ـ4

 ابالغ .شودامضا مي مشاورصورتجلسه مصالح پايكار توسط پيمانكار و . استفهرست بها و شرايط پيمان 

بايد مطابق پيوست شماره  پايكارمصالح صورتجلسه  .توسط كارفرما ضروري نيست صورتجلسه مصالح پايكار

  .شودتنظيم  6

 هاي انجام شدهمثبته هزينهصورتجلسه تجهيز و برچيدن كارگاه بايد در پايان هرماه تنظيم شود و اسناد . 8ـ4

صورتجلسه تجهيز و برچيدن . بايد ضميمه صورتجلسه شود هاي تجهيز و برچيدنبراي رديف توسط پيمانكار 

كارگاه نياز به ابالغ كارفرما ندارد و در صورت عدم تنظيم آن توسط پيمانكار، پرداخت وجه بابت تجهيز و 

 4اره در پيوست شم مورد نياز براي پرداخت هزينه تجهيز و برچيدن كارگاهاسناد  .برچيدن كارگاه مجاز نيست

  .ذكر شده است

  :ـ تهيه و ابالغ دستوركار5

انجام عملياتي ضرورت پيدا كند كه در نقشه  ،در چارچوب موضوع پيمان و چنانچه در حين اجراي عمليات. 1ـ5

، دستور كار نياز به تغيير داشته باشندو يا نقشه و مشخصات فني  پيمان، پيش بيني نشده باشد اسناد و مداركو 

  : شود مربوطه به شرح زير تهيه و ابالغ مي

چنانچه پيمانكار  ،شودتشخيص داده مي مشاورتوسط و يا تغيير در نقشه و مشخصات فني ر ـ لزوم انجام كاآ

را ضروري تشخيص دهد مراتب را براي بررسي و يا تغيير در آنها نيز انجام عمليات خارج از نقشه و مشخصات 

  .كنداعالم مي مشاورو اتخاذ تصميم به 

 تطويلو  تاثير آن بر برنامه زمانبندي ،، زمان الزم براي اجرابرآوردمتره و  ،فنينقشه، مشخصات  ،مشاور ـب 
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  .دكنتهيه و براي ابالغ به كارفرما ارسال ميرا)در صورت نياز(مدت پيمان 

كار اگر پيمان .كند، آن را براي اجرا به پيمانكار ابالغ ميمشاورـ كارفرما در صورت قبول دستور كار پيشنهادي پ 

در دستوركار ابالغي اشكال و ايرادي مشاهده كند موظف است حداكثر تا يك هفته، مراتب را با ذكر دليل به 

  .اصالح، اعالم كندبررسي و  براي مشاور

  .شودتهيه مي 4بند  طبق  كار اجرا شدهصورتجلسه پس از اتمام عمليات اجرايي موضوع دستوركار، ـ ت 

كه زمان كافي براي ابالغ دستوركار از ن اجراي عمليات، انجام كاري ضرورت پيدا كند حيچنانچه در : تبصره 

دستوركارهايي كه . شودابالغ مي) با رونوشت به كارفرما( مشاورطرف كارفرما نباشد، دستوركار مربوطه توسط 

چنين مبلغ تجمعي برآورد و هم) براساس تاريخ(شود بايد داراي شماره متوالي ابالغ مي مشاورتوسط 

  . دستوركارهاي قبلي باشد

مورد تاييد نبوده و پرداخت وجه  ،باشد دستوركاركه فاقد  پيمان اجرا شده خارج از نقشه و اسناد عمليات. 2ـ5

  .بابت آن مجاز نيست

مانكار مجاز نخواهد ، اجراي عمليات مربوط به آن توسط پيمشاوريا  تا زمان ابالغ دستوركار توسط كارفرما. 3ـ5

  .بود

  :هاي موقت صورت وضعيتـ 6

تهيه  و گواهي انجام كارهاي ماهانه هاصورتجلسهمندرج در  برآوردصورت وضعيت موقت براساس متره و . 1ـ6

هاي ها در صورت وضعيت موقت برابر با حاصل جمع مقادير هر يك از رديفمقدار هريك از رديفشود مي

ماده شده هزينه مصالح به مجموعه آ .خواهد بود و گواهي انجام كارهاي ماهانه هاصورتجلسه مندرج در متره

فرم دفترچه برآورد صورت  .شوداضافه مي صورتجلسات تنظيم شده،پايكار و تجهيز و برچيدن كارگاه طبق 

  .بايد تنظيم شود 2پيوست  رمفوضعيت مطابق 



  
  
  
                                                                      رياست جمهوري                     

  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه        
             

  8 از  7صفحه  هاي موقت و قطعي كارهاي پيمانكاريها، دستوركارها و صورت وضعيتتهيه صورتجلسهدستورالعمل 

  مورخ              بخشنامه شماره 
 

كار تهيه و براي بررسي و كنترل، توسط پيمانشرايط پيمانهاي موقت بايد مطابق باصورت وضعيت.2ـ6

موظف به تنظيم  مشاور، پيمانشود، در صورت عدم ارائه صورت وضعيت در زمان تعيين شده در  مشاورتحويل 

براي تهيه صورت وضعيت موقت برابر است با بيشترين دو  مشاورالزحمه حق. موقت خواهد بود وضعيتصورت

كه بايد ) روز و سه درصد حد نصاب معامالت متوسط) غيرتجمعي(غ صورت وضعيت يك درصد مبل(مقدار 

ماليات ارزش ( 1.09و ضريب  15/1شده و معادل آن نيز با اعمال ضريب پرداخت  مشاورتوسط كارفرما به 

  . شودبه حساب بدهكاري پيمانكار منظور ) روز افزوده

و مشخصات ) عدم انطباق نقشه چون ساخت با نقشه ابالغيموارد (براي عمليات اجرا شده خارج از نقشه . 3ـ6

صورتجلسه تنظيم نشده و بهايي بابت آنها ) يا ناقص بودن آنها هاي آزمايشگاهيبودن برگنقابل قبول (فني 

  . شودپرداخت نمي

  :قطعي  ـ صورت وضعيت7

شود مقدار هريك از تهيه مي هاصورتجلسهمندرج در  برآوردصورت وضعيت قطعي براساس متره و . 1ـ7

 هاصورتجلسههاي مندرج در متره ها در صورت وضعيت قطعي برابر با حاصل جمع مقادير هر يك از رديفرديف

طبق براساس آخرين صورتجلسه تنظيمي و به مجموعه آماده شده هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه . خواهد بود

  . شودضوابط فهرست بهاي پايه و شرايط پيمان اضافه مي

پيمان، صورت وضعيت قطعي كارهاي انجام شده را تهيه و براي  رد د مقررچنانچه پيمانكار در موع. 2ـ7

- حقابالغ كند،  مشاوروضعيت قطعي را به ارائه ندهد، كارفرما موظف است تنظيم صورت مشاوررسيدگي به 

صورت مبلغ يك درصد (دو مقدار برابر است با بيشترين  قطعيبراي تهيه صورت وضعيت  مشاورالزحمه 

 مشاوركه بايد توسط كارفرما به ) روز درصد حد نصاب معامالت متوسط بيستو  )تجمعي( قطعيوضعيت 

به حساب ) روز ماليات ارزش افزوده( 1.09و ضريب  15/1شده و معادل آن نيز با اعمال ضريب پرداخت 



  
  
  
                                                                      رياست جمهوري                     

  ريزي كشورسازمان مديريت و برنامه        
             

  8 از  8صفحه  هاي موقت و قطعي كارهاي پيمانكاريها، دستوركارها و صورت وضعيتتهيه صورتجلسهدستورالعمل 

  مورخ              بخشنامه شماره 
 

  .بدهكاري پيمانكار منظور شود

  

موظف به تهيه  مشاورهاي موقت و قطعي كه وضعيت صورت گواهي انجام كارهاي ماهانه، ها،ـ صورت جلسه8

  .دكنآن شده است، تعهد مازاد براي كارفرما در مقابل پيمانكار ايجاد نمي

  

هاي ابالغ شود يا صورتجلسههاي تنظيم شده كه براي ابالغ به كارفرما ارسال ميـ چنانچه در صورتجلسه9

صورتجلسه مربوطه فاقد اعتبار بوده و پرداخت  ،شودو محرز ه موارد خالف واقع مشاهد ،كارفرما توسط شده

شماره  براساس بخشنامهرا و پيمانكار  مشاوردستگاه اجرايي موظف است عملكرد . وجه بابت آن مجاز نيست

) ايحرفه(دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي " با عنوان  14/8/1391مورخ  66025/100

دستورالعمل نحوه رسيدگي به "با عنوان  20/5/1392 مورخ 42787/92 بخشنامه شماره و  "مشاوران

صورت تخلف دستگاه اين سازمان طرح شكايت كند در غير اين در را  "پيمانكاران) ايحرفه(تخلفات انتظامي 

  . اجرايي محسوب خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  هاي موقت و قطعي كارهاي پيمانكاريها، دستوركارها و صورت وضعيتتهيه صورتجلسهدستورالعمل هاي پيوست

 

  

  

  

  هاي مختلفشكست كار براي رشته:  1پيوست شماره 

  ها، صورتجلسات، گواهي انجام كار ماهانه، دستوركارهافرم نامه:  2پيوست شماره 

  موقت و قطعيهاي فرم صورت وضعيت:  3پيوست شماره 

  فرم صورتجلسه تجهيز و برچيدن كارگاه و اسناد مورد نياز:  4پيوست شماره 

  فرم صورتجلسه ورود مصالح به كارگاه:  5پيوست شماره 

  رفرم صورتجلسه مصالح پايكا:  6پيوست شماره 

  فرم صورتجلسه حمل مصالح:  7پيوست شماره 

  

  

  

  



  :آهن و باند فرودگاه رشته راه، راهپيشنهادي براي  كار ساختار شكست

  توضيحات  شكست كار

  بسترسازي
  طول بازه حداكثر يك كيلومتر  . . . تا كيلومتر . . . .از كيلومتر 1بسترسازي در بازه

  كيلومترطول بازه حداكثر يك   . . . تا كيلومتر . . . . از كيلومتر   2بسترسازي در بازه 
. . . . . . . . . .  . . . . .  

  خاكريزي
  طول بازه حداكثر يك كيلومتر  . . . تا كيلومتر . . . .از كيلومتر 1خاكريزي در بازه
  طول بازه حداكثر يك كيلومتر  . . . تا كيلومتر . . . .از كيلومتر 1خاكريزي در بازه

. . . . . . . . . .  . . . . .  

  ترانشه برداري
   . . . تا كيلومتر . . . .از كيلومتر  
   . . . تا كيلومتر . . . .از كيلومتر  
  . . . . .  

   )با ديوارها(هر يك دستگاه    ساخت آبرو
  متر طول50هر    ساخت ديوار حائل وزني
  متر طول50هر   ساخت ديوار حائل مسلح

  پل سازي

  هر حلقه شمع هاشمع
   هر يك فونداسيون هافونداسيون

  هر كوله هاكوله
  هر پايه هاپايه
  هر دهانه هاتابليه

. . . . . . . . . .  . . . . .  

  تونل

   متر طول اول50در حفاري و پايدارسازي موقت
    متر طول دوم 50در   حفاري و پايدارسازي موقت 

. . . . . . . . . .  . . . . .  
    متر طول اول 50در   پايدارسازي دائمي
   متر طول دوم50در پايدارسازي دائمي

 . . . . .   . . . . .   . . . . .  
  

  



  :شماره پيمان   :موضوع پيمان   :كارفرما 
  :تاريخ پيمان     : ]در صورت وجود[مدير طرح 

  :جلسه تاريخ صورت  : )مسلسل( شماره صورت جلسه  :مشاور 
  

   

  

در . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]موضوع شكست كار يا دستوركار نوشته شود[شود عمليات اجرايي بدينوسيله گواهي مي
  :شده است مدارك صورتجلسه به شرح زير، پيوست  .به اتمام رسيده است. . . . . . . . . . . . تاريخ 

  ـ نقشه و مشخصات فني ابالغ شده1

  ـ  نقشه چون ساخت از عمليات اجرا شده2

تمام اسناد كنترل ( ، تعداد آزمايشات انجام شده و مشخص كردن نتايج غيرقابل قبولفني آزمايشات كنترل كيفي طبق ضوابط و مشخصات ـ تعداد3
  )هاي آزمايشگاهي ضميمه شودكيفي و برگ

  عمليات اجرا شده  متره و برآوردجزئيات ـ 4

هاي متاثر از آن با تشخيص مهندس و بخش )در صورت وجود(ارد ت فني انطباق ندـ متره و برآورد بخشي از عمليات اجرا شده كه با نقشه و مشخصا5
  مشاور 

  ) ريال. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (مبلغ براورد صورت جلسه 

  )ريال) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (در صورت وجود( 5مبلغ برآورد رديف 

  

  

  

  

  

  

  : ]اگر تمام يا بخشي از كار پوشيده شود[ نماينده كارفرما   :مدير پروژه مهندس مشاور :مهندس ناظر مقيم رئيس كارگاه
  :نام و نام خانوادگي

  مهر و امضا
 :نام و نام خانوادگي

  مهر و امضا
 :نام و نام خانوادگي

  مهر و امضا
  :نام و نام خانوادگي 

  امضا
  

  

  



  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :]نام كارفرما [: به 

  : ]نام مهندس مشاور[: .از 

  . . . . . .ارسال صورتجلسه شماره : موضوع 

  

  با احترام

براي ابالغ كه توسط اين مهندسين مشاور مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است، با مشخصات زير در چهار نسخه و . . . . به پيوست صورتجلسه شماره 
  :شودارسال مي

  :نام پيمانكار
  :موضوع پيمان

   :شماره و تاريخ پيمان
  :مبلغ برآورد عمليات قابل قبول از صورتجلسه

  :مبلغ برآورد عمليات غيرقابل قبول از كار
  

  

  با تقديم احترام                                                                                                                               

  . . . . . مدير عامل مهندسين مشاور                                                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  . . . . . . . ]نام پيمانكار[شركت :  رونوشت 



  موقت هايفرم دفترچه برآورد صورت وضعيت

  مبلغ اجرا شده  مقدار اجرا شده  مبلغ در پيمان  مقدار در پيمان بهاي واحد واحد شرح رديف شماره رديف شماره فصل

                  
                
                
                

    ـ ـ ـ     )ريال(با اعمال ضريب فصليجمع
        )كمترين مقدار ضريب فصل و ضريب كل(فصل با اعمالمبلغ اوليه 1.25جمع مبلغ اضافه بر 

                  
                
                
            

    ـ ـ ـ     )ريال(جمع با اعمال ضريب فصلي
        )كمترين مقدار ضريب فصل و ضريب كل(مبلغ اوليه فصل با اعمال1.25جمع مبلغ اضافه بر 

 . . . .                  
 . . . .                  
وتجهيز

برچيدن 
  كارگاه

                
                
                

 . . . .                
        )ريال(جمع با اعمال پيشنهادي كل

مصالح 
  پايكار

      ـ ـ ـ          
      ـ ـ ـ          

      ـ ـ ـ          . . . . 
    ـ ـ ـ     )ريال(جمع با اعمال پيشنهادي كل

    )ريال(هزينه مصالح پايكار + كارگاه هزينه تجهيز و برچيدن + ها جمع فصل= مبلغ صورت وضعيت 
   )ريال(مبلغ صورت وضعيت طبق برنامه زماني تفصيلي

  

  



  قطعي فرم دفترچه برآورد صورت وضعيت
ابالغ  تغيير مقادير  مبلغ در پيمان  مقدار در پيمان  بهاي واحد  واحد  شرح رديف  شماره رديف  شماره فصل

  *شده
 مبلغ تغيير مقادير

  ابالغ شده
  مبلغ اجرا شده  مقدار اجرا شده

              
            
            
            

    ـ ـ ـ      )ريال(با اعمال ضريب فصلي مبلغ فصل  جمع
    ـ ـ ـ      )كمترين مقدار ضريب فصل و ضريب پيشنهادي كل(مبلغ اوليه فصل با اعمال 1.25جمع مبلغ فصل  اضافه بر 

             
           
           

    ـ ـ ـ         )ريال(جمع مبلغ فصل با اعمال ضريب فصلي
    ـ ـ ـ         )كمترين مقدار ضريب فصل و ضريب پيشنهادي كل(مبلغ اوليه فصل با اعمال 1.25جمع مبلغ فصل اضافه بر 

 . . . .             
 . . . .             

تجهيز و 
برچيدن 
  كارگاه

           
           

. . . .           
    ـ ـ ـ      )ريال(جمع فصل هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه با اعمال ضريب پيشنهادي كل

   )ريال(هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه +هاجمع فصل=مبلغ صورت وضعيت قطعي
  . منظور شود)  -(و كاهش مقادير با عالمت  (+)ـ افزايش مقادير با عالمت *
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