
معاونت خدمات شهري

چهار چوب قیمت گذاري کارهاي نقاشی 
دیواري

FU204کد مدرك:

03/03/96-00:و تاریخ بازنگريشماره
1از1شماره صفحه:             

96تعرفه سال 
نقاشی–طرح گرافیکی طرح گرافیکی ( بدون ارتفاع )شرح

طرح نقاشی ( بدون ارتفاع )(بدون ارتفاع )

% از کل قرارداد  ( خیلی ساده )2.5طرح
تومان2000

% از کل قرارداد (متوسط)5
تومان3000

% از کل قرارداد ( طرح هاي پر زحمت )10
تومان5000

بستر زیر 
کار

شستشو و زدودن 
گرد و خاك با آب 

و واتر جت

تومان ( در 2000
صورت همکاري با 
شستشو و زدودن پیمانکار در محل )

گرد و خاك با آب و 
واتر جت

تومان ( در 2000
صورت همکاري با 
شستشو و زدودن گرد پیمانکار در محل )

و خاك با آب و واتر 
جت

تومان ( در صورت 2000
همکاري با پیمانکار در 

محل )

تومان ( در 3000
صورت عدم همکاري 
با پیمانکار در محل )

تومان ( در 3000
صورت عدم همکاري 
با پیمانکار در محل )

تومان ( در صورت 3000
عدم همکاري با پیمانکار 

در محل )
زدودن کنیتکس 
هاي فرسوده و 

کهنه با مینی فرز و 
برس سیمی

تومان6000تا 4000
زدودن کنیتکس 

هاي فرسوده و کهنه 
با مینی فرز و برس 

سیمی
تومان6000تا 4000

زدودن کنیتکس هاي 
فرسوده و کهنه با 
مینی فرز و برس 

سیمی
تومان6000تا 4000

شستشوي فلزي و 
چربی زدایی با 

پارچهبنزین و
تومان6000تا 4000

شستشوي فلزي و 
چربی زدایی با 
بنزین و پارچه

تومان6000تا 4000
شستشوي فلزي و 

چربی زدایی با بنزین 
و پارچه

تومان6000تا 4000

پالستر و نرمه 
کشی با سیمان

بر اساس برآورد ابنیه 
97اي سال

پالستر و نرمه کشی 
با سیمان

بر اساس برآورد ابنیه 
97اي سال 

پالستر و نرمه کشی 
با سیمان

بر اساس برآورد ابنیه اي 
97سال 

پرایمر یا 
زیر رنگ

زیر رنگ 
پالستیک یا 

اکرولیک ایرانی 
(پیکو)

تومان3000متري 
زیر رنگ پالستیک 
یا اکرولیک ایرانی 

(پیکو)
تومان3000متري 

زیر رنگ پالستیک یا 
اکرولیک ایرانی 

(پیکو)
تومان3000متري 

پرایمر اکرولیک 
پرایمر اکرولیک تومان4000متري خارجی

پرایمر اکرولیک تومان4000متري خارجی
تومان4000متري خارجی

تومان3000متري ضد رنگ روغنیتومان3000متري ضد رنگ روغنیتومان3000متري ضد رنگ روغنی

رنگ 
مصرفی

روغنی با تینر 
روغنی با تینر درجه تومان4000متري درجه یک

روغنی با تینر درجه تومان4000متري یک
تومان4000متري یک

پالستیک درجه 
یک یا اکرولیک 

ایرانی پیکو
تومان4000متري 

پالستیک درجه یک 
یا اکرولیک ایرانی 

پیکو
تومان4000متري 

پالستیک درجه یک 
یا اکرولیک ایرانی 

پیکو
تومان4000متري 

خارجی ( اکرولیک 
اکرولیک خارجی ( تومان10000متري نشنال یا وردي )

اکرولیک خارجی ( تومان10000متري نشنال یا وردي )
تومان10000متري نشنال یا وردي )

دستمزد 
تومان30000رقم پایه تومان20000رقم پایه تومان20000رقم پایه اجرا

داربست
متر براي 100تا 

ارتفاع معمولی
2000متر مربع هر 

تومان
متر براي 100تا 

ارتفاع معمولی
2000هر متر مربع 
تومان

متر براي ارتفاع 100تا 
تومان2000هر متر مربع معمولی

متر به 7از ارتفاع 
متر به 7از ارتفاع تومان30000متري باال

تومان30000متري متر به باال7از ارتفاع تومان30000متري باال

% کل قرارداد14% کل قرارداد14% کل قرارداد14کسورات

افزایش 
دستمزد در 

ارتفاع

4000هر متر مربع متر ارتفاع5.5تا 
4000هر متر مربع متر ارتفاع5.5تا تومان

تومان4000هر متر مربع متر ارتفاع5.5تا تومان

8000هر متر مربع متر ارتفاع12تا 
8000هر متر مربع ارتفاعمتر 12تا تومان

تومان8000هر متر مربع متر ارتفاع12تا تومان

10000هر مترمربع متر ارتفاع25تا 
10000هر مترمربع متر ارتفاع25تا تومان

تومان10000هر مترمربع متر ارتفاع25تا تومان

50000- 44000-4500042000-41000-4000040000-38000-35000از قیمت پایه


