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دفترچه آنالیز قیمت 

دفترچه آنالیز قیمت 

سیستمهای ساخت 

و ساز خشک

:در آنالیز قیمت  می بایست موارد زیر مد نظر قرار گیرد

تنظیم گردیده است این دفترچه بر اساس لیست قیمت تاریخ- 



1401آبان 1401/08/10 :تاریخ آخرین بروز رسانی

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

1,752,100      1,869,800     2,759,700          2,899,500   

1,861,800      1,983,200     2,891,500           3,012,900    

1,996,700      2,094,600     3,026,400           3,124,300   

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

3,387,100     3,666,700    3,451,200           3,730,800   

3,650,700     3,893,500    3,714,800          3,957,600  

3,920,500      4,116,300      3,984,600          4,180,400    

ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

W611 608,100          W623 1,124,200            

ساختار جزییات آویز (ریال)قیمت کل  ساختار جزییات سازه (ریال)قیمت کل 

1,442,200      1,247,400           

1,525,900      1,214,300            

ساختار جزییات پنل (ریال)قیمت کل  ساختار سپری/جزییات تایل (ریال)قیمت کل 

D127
Acoustic

2,509,800     Click 1,509,900            
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مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول       209,000 2 418,000       

U50سازه رانر  متر طول       165,000 0.9 148,500       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 2.4 60,000         

626,500       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.6 16,800         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  16,800          

50*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 2 960,000       

TN25 عدد           2,200 20 44,000         

1,004,000       

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 0.65 34,125         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 17.9 104,825       

شاخص عایق صوت Rw=41 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m2k

1,752,100      

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

(ریال)جمع کـــــل : 

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 8/8 متر به مساحت 2/2 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

1

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

W111 (7.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 7/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول       260,000 2 520,000      

UW50سازه رانر  متر طول      219,000 0.7 153,300      

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        25,000 2.4 60,000         

733,300      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد        10,500 1.8 18,900        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,900         
50*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      480,000 2 960,000       

TN25 عدد          2,200 24 52,800        

1,012,800     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=73 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        52,500 0.65 34,125.00    

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        59,000 1 59,000        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.2 104,825      

شاخص هدایت حرارت U= 0.66 W/m2k

1,869,800      

2

W111 (7.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 7/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

1401آبان

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       263,000 2 526,000       

U70سازه رانر  متر طول      199,000 0.7 139,300      

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        25,000 2.4 60,000        

725,300      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -             

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد        10,500 1.8 18,900        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,900          

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      480,000 2 960,000       

TN25 عدد          2,200 24 52,800        

1,012,800     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=70 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=95 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        52,500 0.65 34,125        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        59,000 1 59,000        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.2 104,825       

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

1,861,800     

W111 (9.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 9/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.مترمربع محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

3

3 1401آبان



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       302,000 2 604,000       

UW75سازه رانر  متر طول       261,000 0.7 182,700       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 2.4 60,000         

846,700       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.8 18,900         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,900          

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 2 960,000       

TN25 عدد           2,200 24 52,800         

1,012,800      

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=100 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 0.65 34,125         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.5 104,825       

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

1,983,200   

W111 (9.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 9/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1401آبان

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

4

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       314,000 2 628,000       

U100سازه رانر  متر طول       246,000 0.7 172,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 2.4 60,000         

860,200        

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.8 18,900         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,900          

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 2 960,000       

TN25 عدد           2,200 24 52,800         

1,012,800      

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 0.65 34,125         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.6 104,825       

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

1,996,700   

W111 (12.5cm)

(NF استاندارد) W111 سانتیمتری 12/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

5

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       343,000 2 686,000       

UW100سازه رانر  متر طول       303,000 0.7 212,100       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 2.4 60,000         

958,100        

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.8 18,900         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,900          

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 2 960,000       

TN25 عدد           2,200 24 52,800         

1,012,800      

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 0.65 34,125         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
16.5 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 18.7 104,825       

شاخص عایق صوت Rw=42 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.65 W/m2k

2,094,600     

W111 (12.5cm)

(DIN استاندارد) W111 سانتیمتری 12/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1401آبان

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول      209,000 2 418,000      

U50سازه رانر  متر طول       165,000 0.7 115,500      

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        25,000 2.4 60,000         

593,500      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد        10,500 1.8 18,900        

18,900         

15*4نوار عایق پشت چسبدار 
50*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      480,000 4 1,920,000   

TN25 عدد          2,200 12 26,400         

TN35 عدد          2,800 24 67,200         

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 2,013,600     

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.4 بتونه درزگیر کیلوگرم        52,500 1.2 63,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        59,000 1 59,000        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.2 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700        

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 133,700       

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m2k

2,759,700   

W112 (10cm)

(NF استاندارد) W112 سانتیمتری 10آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر طرف

شکل

1401آبان

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع محاسبه گردیده 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول 

.است
(ریال)جمع کـــــل : 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول       260,000 2 520,000       

UW50سازه رانر  متر طول       219,000 0.7 153,300       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 2.4 60,000         

733,300      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.8 18,900         

18,900          

15*4نوار عایق پشت چسبدار 
50*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 4 1,920,000    

TN25 عدد           2,200 12 26,400         

TN35 عدد           2,800 24 67,200         

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=48 mm 2,013,600     

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=98 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.7 بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 1.2 63,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.5 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

شاخص عایق صوت Rw=50 dB 133,700       

شاخص هدایت حرارت U= 0.61 W/m
2
k

2,899,500    

W112 (10cm)

(DIN استاندارد) W112 سانتیمتری 10آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

. در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه  *

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

14018آبان

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور * 

.شده است

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       263,000 2 526,000       

U70سازه رانر  متر طول       199,000 0.7 139,300       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 2.4 60,000         

725,300       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.8 18,900         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
18,900          

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 4 1,920,000    

TN25 عدد           2,200 12 26,400         

TN35 عدد           2,800 24 67,200         

2,013,600     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=125 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 1.2 63,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.6 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m
2
k

2,891,500       

W112 (12cm)

(NFاستاندارد ) W112 سانتیمتری 12آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

برای عایق الیاف معدنی  60mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       302,000 2 604,000       

UW75سازه رانر  متر طول       261,000 0.7 182,700       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 2.4 60,000         

846,700       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.8 18,900         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,900          

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 4 1,920,000    

TN25 عدد           2,200 12 26,400         

TN35 عدد           2,800 24 67,200         

2,013,600     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=75 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=130 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 1.2 63,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 33.8 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m
2
k

3,012,900      

W112 (12cm)

(DINاستاندارد ) W112 سانتیمتری 12آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف  60mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       314,000 2 628,000       

U100سازه رانر  متر طول       246,000 0.7 172,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 2.4 60,000         

860,200        

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.8 18,900         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,900          

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 4 1,920,000    

TN25 عدد           2,200 12 26,400         

TN35 عدد           2,800 24 67,200         

2,013,600     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 1.2 63,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.2 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.0 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m
2
k

3,026,400         

1

(NF استاندارد) W112 سانتیمتری 15آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

برای عایق الیاف  80mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       343,000 2 686,000       

UW100سازه رانر  متر طول       303,000 0.7 212,100       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 2.4 60,000         

958,100        

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.8 18,900         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  18,900          

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 4 1,920,000    

TN25 عدد           2,200 12 26,400         

TN35 عدد           2,800 24 67,200         

2,013,600     

اندازه پشت تا پشت پروفیل a=100 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=150 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 1.2 63,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.1 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=53 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.38 W/m2k

3,124,300     

W112 (15cm)

(DIN استاندارد) W112 سانتیمتری 15آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در 

هر طرف

شکل

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف  80mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول       209,000 4 836,000       

U50سازه رانر  متر طول       165,000 1.4 231,000       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 5.4 135,000       

1,202,000      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 3.6 37,800         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 4 1,920,000    

TN25 عدد           2,200 12 26,400         

TN35 عدد           2,800 24 67,200         

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=105 mm 2,013,600     

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 1.2 63,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 34.6 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 133,700       

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

3,387,100        

W115 (15.5cm)

(NF استاندارد) W115 سانتیمتری 15/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 
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برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول       260,000 4 1,040,000   

UW50سازه رانر  متر طول      219,000 1.4 306,600       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        25,000 5.4 135,000      

1,481,600     

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد        10,500 3.6 37,800        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800        
100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      480,000 4 1,920,000   

TN25 عدد          2,200 12 26,400         

TN35 عدد          2,800 24 67,200         

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=105 mm 2,013,600     

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm

ضخامت دیوار D=155 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 بتونه درزگیر کیلوگرم        52,500 1.2 63,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        59,000 1 59,000        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.2 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700        

شاخص عایق صوت Rw=59 dB 133,700       

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

3,666,700    

W115 (15.5cm)

(DIN استاندارد) W115 سانتیمتری 15/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

1401آبان

برای عایق الیاف معدنی  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

14

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است
(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       263,000 4 1,052,000    

U70سازه رانر  متر طول      199,000 1.4 278,600       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        25,000 5.4 135,000      

1,465,600    

اتصاالت
میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد        10,500 3.6 37,800        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800        

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      480,000 4 1,920,000    

TN25 عدد          2,200 12 26,400        

TN35 عدد          2,800 24 67,200        

2,013,600     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=145 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=195 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        52,500 1.2 63,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        59,000 1 59,000        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.4 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m
2
k

3,650,700     

برای عایق الیاف  60mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

140115آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W115 (19.5cm)

(NFاستاندارد ) W115 سانتیمتری 19/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول       302,000 4 1,208,000    

UW75سازه رانر  متر طول       261,000 1.4 365,400       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 5.4 135,000       

1,708,400     

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 3.6 37,800         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800         

70*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 4 1,920,000    

TN25 عدد          2,200 12 26,400         

TN35 عدد          2,800 24 67,200         

2,013,600     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=150 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=200 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 1.2 63,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.8 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=59 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.47 W/m2k

3,893,500    

W115 (19.5cm)

(DINاستاندارد ) W115 سانتیمتری 19/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف معدنی  60mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول       314,000 4 1,256,000    

U100سازه رانر  متر طول       246,000 1.4 344,400       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 5.4 135,000       

1,735,400    

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 3.6 37,800         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 4 1,920,000    

TN25 عدد          2,200 12 26,400         

TN35 عدد          2,800 24 67,200         

2,013,600     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=205 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 1.2 63,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.1 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

3,920,500          

W115 (25.5cm)

(NF استاندارد) W115 سانتیمتری 25/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است* 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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برای عایق الیاف  80mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       343,000 4 1,372,000    

UW100سازه رانر  متر طول       303,000 1.4 424,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 5.4 135,000       

1,931,200     

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 3.6 37,800         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 4 1,920,000    

TN25 عدد           2,200 12 26,400         

TN35 عدد           2,800 24 67,200         

2,013,600     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a=205 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D=255 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 1.2 63,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
31.8 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.3 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=60 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.37 W/m2k

4,116,300        

برای عایق الیاف معدنی  80mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

18 1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W115 (25.5cm)

(DIN استاندارد) W115 سانتیمتری 25/5آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C50سازه استاد  متر طول      209,000 4 836,000       

U50سازه رانر  متر طول      165,000 1.4 231,000       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        25,000 4.9 122,500       

1,189,500     

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد        10,500 3.6 37,800         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      480,000 4.1 1,968,000    

TN25 عدد          2,200 25 55,000         

TN35 عدد          2,800 24 67,200         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,090,200      

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        52,500 1.2 63,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 2.8 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 35.4 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

3,451,200      

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

W116 (22 cm)

(NF استاندارد) W116 سانتیمتری 22آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW50سازه استاد  متر طول      260,000 4 1,040,000    

UW50سازه رانر  متر طول      219,000 1.4 306,600       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        25,000 4.9 122,500       

1,469,100     

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد        10,500 3.6 37,800         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      480,000 4.1 1,968,000    

TN25 عدد          2,200 25 55,000         

TN35 عدد          2,800 24 67,200         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,090,200     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥220 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        52,500 1.2 63,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.4 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.0 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m
2
k

3,730,800     

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

20 1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W116 (22 cm)

(DIN استاندارد) W116 سانتیمتری 22آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C70سازه استاد  متر طول       263,000 4 1,052,000    

U70سازه رانر  متر طول       199,000 1.4 278,600       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 4.9 122,500       

1,453,100     

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 3.6 37,800         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 4.1 1,968,000    

TN25 عدد           2,200 25 55,000         

TN35 عدد           2,800 24 67,200         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,090,200     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥260 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 1.2 63,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 3.6 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول           7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.1 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

3,714,800    

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W116 (26 cm)

(NF استاندارد) W116 سانتیمتری 26آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW75سازه استاد  متر طول      302,000 4 1,208,000    

UW75سازه رانر  متر طول       261,000 1.4 365,400       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        25,000 4.9 122,500      

1,695,900    

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد        10,500 3.6 37,800        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      480,000 4.1 1,968,000    

TN25 عدد          2,200 25 55,000        

TN35 عدد          2,800 24 67,200        

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,090,200     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥175 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥265 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        52,500 1.2 63,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.0 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        59,000 1 59,000        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.6 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m
2
k

3,957,600   

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

22 1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W116 (26 cm)

W116 سانتیمتری 26آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

C100سازه استاد  متر طول      314,000 4 1,256,000    

U100سازه رانر  متر طول       246,000 1.4 344,400      

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول        25,000 4.9 122,500      

1,722,900    

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 1.4 -             

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد        10,500 3.6 37,800        

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800        

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع      480,000 4.1 1,968,000    

TN25 عدد          2,200 25 55,000        

TN35 عدد          2,800 24 67,200        

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,090,200     

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم        52,500 1.2 63,000        

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم        59,000 1 59,000        

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700        

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 36.9 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

3,984,600     

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W116 (32 cm)

(NF استاندارد) سانتیمتری 32آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

CW100سازه استاد  متر طول       343,000 4 1,372,000    

UW100سازه رانر  متر طول       303,000 1.4 424,200       

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 4.9 122,500       

1,918,700     

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.4 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 3.6 37,800         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800         

100*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 4.1 1,968,000    

TN25 عدد          2,200 25 55,000         

TN35 عدد          2,800 24 67,200         

فضای تاسیساتی X= 70 mm 2,090,200      

اندازه پشت تا پشت پروفیل ها a≥170 mm

ضخامت پانل d=2*12.5 mm=25 mm درزگیری

ضخامت دیوار D≥320 mm بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 1.2 63,000         

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 4.5 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 1 59,000         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
32.5 نوار درزگیر مترطول          7,800 1.5 11,700         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 37.0 133,700       

شاخص عایق صوت Rw=52 dB

شاخص هدایت حرارت U= 0.60 W/m2k

4,180,400     

برای عایق الیاف  40mm×2، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.معدنی می باشد

24 1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده * 

.است

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

.در محاسبه منظور شده است (بدون نوار)درزگیری الیه زیرین با بتونه *

W116 (32 cm)

(DIN استاندارد) سانتیمتری 32آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده 

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو الیه صفحه گچی در هر 

طرف

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 1 480,000       

بوردفیکس کی 

پالس
کیلوگرم         21,250 3.5 74,375         

554,375     

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 0.35 18,375         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
8.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 0.5 29,500         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 8.3 نوار درزگیر مترطول           7,800 0.75 5,850           

ضخامت پانل d≥ 12.5 mm 53,725        

608,100     

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

25

برای عایق الیاف معدنی  40mm، با فرض ضخامت Uو  Rwمقادیر * 

.می باشد

(ریال)جمع کـــــل : 

W611 (Lining)

W611آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی بدون سازه 

دیوار پوششی بدون سازه

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

زیرسازی

F47سازه  متر طول       167,000 2 334,000       

L25سازه  متر طول         84,000 0.7 58,800         

اتصال مستقیم 

C T205
عدد         17,700 2.9 51,330         

LN9 عدد           2,100 5.8 12,180         

نوار عایق پشت 

15*4چسبدار 
متر طول         25,000 2.8 70,000         

526,310       

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی 

m6*40mmسقفی 
موجود نمی باشد عدد 0.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 3.6 37,800         

15*4نوار عایق پشت چسبدار  37,800         

30*4نوار عایق پشت چسبدار 

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 1 480,000       

TN25 عدد           2,200 12 26,400         

506,400        

اندازه پروفیل a=17 mm

ضخامت پانل d=12.5 mm درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی 1.1 بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 0.35 18,375         

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری
8.3 (1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 0.5 29,500         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 9.3 نوار درزگیر مترطول           7,800 0.75 5,850           

53,725       

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *       1,124,200

1401آبان

بدون )این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم * 

 مترمربع 11 متر به مساحت 2/75 متر و ارتفاع 4به طول  (شکستگی

.محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

26

W623 (Lining)

W623آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی با سازه 

دیوار پوششی با سازه

شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول       167,000 3.4 567,800       

L25سازه  متر طول         84,000 0.8 67,200         

F47اتصال کامل  عدد         16,000 2.6 41,600         

اتصال مستقیم 

C T205
عدد         17,700 1.9 33,630         

F47بست اتصال طولی  عدد         14,000 0.7 9,800           

UH36پروفیل  متر طول       120,000 0.76 91,200         

HT90اتصال سقفی  عدد           8,500 1.9 16,150         

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -              

LN9 عدد           2,100 12 25,200         

852,580     

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.9 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.5 15,750         

15,750         

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 1 480,000       

TN25 عدد           2,200 17 37,400         

517,400       

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 0.35 18,375         

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 0.5 29,500         

نوار درزگیر مترطول           7,800 1.1 8,580           

56,455       

1,442,200   

وزن تقریبی سازه مصرفی و 

(kg/m2)اتصاالت

وزن تقریبی پانل و مواد 

(kg/m2)درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

2.2

8.3

10.4

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

140127آبان

D112(A)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

شکل

D112 (A)

(آویز ترکیبی  )سقف کاذب یکپارچه 

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

زیرسازی

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر75فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5ابعاد 

میتوان بجای آویز ترکیبی از آویز نانیوس نیز استفاده کرد، خصوصا *

. متر باشد۱.۵زمانی که ارتفاع آویزگیری بیش از 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول       208,000 3.2 665,600       

UD28سازه تراز  متر طول       136,000 0.8 108,800       

CD60اتصال کامل  عدد         25,500 2.2 56,100         

CD60بست اتصال طولی  عدد         25,000 0.7 17,500         

*آویز نانیوس  عدد         66,900 1.2 80,280         

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -              

LN9 عدد           2,100 3.8 7,980           

936,260      

اتصاالت

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1.2 -              

چنگک 

CD60
27,700     1 پیچ رولپالگ     27,700

m6*60mm
عدد         10,500 1.5 15,750         

 40آویز 

سانتیمتری
34,700     1 34,700     15,750         

پین نانیوس 4,500      1 الیه گذاری      4,500

جمع 66,900     RG 12.5 مترمربع       480,000 1 480,000       

TN25 عدد           2,200 17 37,400         

517,400       

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 0.35 18,375         

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 0.5 29,500         

نوار درزگیر مترطول           7,800 1.1 8,580           

56,455       

1,525,900    

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل * 

:موارد زیر می باشد

زیرسازی

D112 (A) D112(A)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(آویز نانیوس  )سقف کاذب یکپارچه  شکل

1401آبان

(ریال)جمع کـــــل : 
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5به ابعاد 

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

2.3

8.3

10.6

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصاالت

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

 60این آنالیز با فرض سازه تراز غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر120فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر90فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

F47سازه  متر طول       167,000 2.2 367,400       

L25سازه  متر طول         84,000 0.8 67,200         

U50سازه رانر  متر طول       165,000 1.08 178,200       

HT90اتصال سقفی  عدد           8,500 2.7 22,950         

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -              

LN9 عدد           2,100 11 23,100         

658,850      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 2.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.4 14,700         

14,700          

الیه گذاری

RG 12.5 مترمربع       480,000 1 480,000       

TN25 عدد           2,200 17 37,400         

517,400        

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 0.35 18,375         

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 0.5 29,500         

نوار درزگیر مترطول           7,800 1.1 8,580           

56,455        

1,247,400    

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر50فاصله سازه ها - 

 سانتیمتر110فاصله آویزها - 

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است24 متر و مساحت 4*6به ابعاد 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصاالت

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

:این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد* 

 مترمربع50سطح سقف کاذب کمتر از - 

 متر4دهانه سقف کاذب کمتر از - 

 سانتیمتر50ارتفاع آویزگیریکمتر از - 

سقف مسطح و فاقد شکستگی- 

1.6

8.3

9.9

29 1401آبان

زیرسازی

D112 (B) D112(B)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(آویز ترکیبی  )سقف کاذب یکپارچه  شکل



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول       167,000 2.2 367,400       

UD28سازه تراز  متر طول         84,000 0.8 67,200         

*آویز نانیوس  عدد         66,900 2.7 180,630       

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -              

LN9 عدد           2,100 5 10,500         

625,730      

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 2.7 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.4 14,700         

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل 14,700          

چنگک 

C D60
27,700    1 الیه گذاری    27,700

 40آویز 

سانتیمتری
34,700    1 34,700    RG 12.5 مترمربع       480,000 1 480,000       

پین نانیوس 4,500      1 4,500      TN25 عدد           2,200 17 37,400         

جمع 66,900     517,400       

درزگیری

بتونه درزگیر کیلوگرم         52,500 0.35 18,375         

(1)پودر ماستیک  کیلوگرم         59,000 0.5 29,500         

نوار درزگیر مترطول           7,800 1.1 8,580           

56,455       

1,214,300       

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل * 

:موارد زیر می باشد

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر50فاصله سازه ها - 

 سانتیمتر125فاصله آویزها - 

 سانتیمتر50فاصله سازه های پانل خور - 

(ریال)جمع کـــــل : 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

1.7

8.3

10

:این ساختار با در نظر داشتن محدودیت های زیر قابل اجرا می باشد* 

 مترمربع50سطح سقف کاذب کمتر از - 

 متر4دهانه سقف کاذب کمتر از - 

 سانتیمتر50ارتفاع آویزگیریکمتر از - 

سقف مسطح و فاقد شکستگی- 

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصاالت

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار

زیرسازی

D112 (B) D112(B)آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

(با آویز نانیوس  )سقف کاذب یکپارچه  شکل

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است
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.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

. مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد (1)

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است24 متر و مساحت 6*4ابعاد 



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

CD60سازه  متر طول       208,000 4.6 956,800       

UD28سازه تراز  متر طول       136,000 0.8 108,800       

CD60اتصال کامل  عدد         25,500 4 102,000       

CD60بست اتصال طولی  عدد         25,000 0.9 22,500         

*آویز نانیوس  عدد         86,970 1.3 113,061       

نوار ترن فیکس موجود نمی باشد متر 0.8 -              

LN9 عدد           2,100 2.8 5,880           

1,309,041     

اتصاالت

مصالح
قیمت واحد

(ریال)

مصرف در 

واحد آویز
قیمت کل m6*40mmمیخ مهاری فوالدی سقفی  موجود نمی باشد عدد 1.3 -              

چنگک 

C D60
27,700    1.3 پیچ رولپالگ    36,010

m6*60mm
عدد         10,500 1.5 15,750         

 40آویز 

سانتیمتری
34,700    1.3 45,110    15,750         

پین نانیوس 4,500      1.3 الیه گذاری      5,850

جمع 86,970    

پنل آکوستیک پانچ دایره ای 

نامنظم

12/20/35

مترمربع    1,100,000 1 1,100,000    

 TN25/ SN30 عدد           2,200 25 55,000         

1,155,000     

درزگیری

TRIASبتونه  کیلوگرم       300,000 0.1 30,000         

30,000          

2,509,800     

9.4

12.6

(kg/m2)وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصاالت

(kg/m2)وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار
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(ریال)جمع کـــــل : 

آویزنانیوس محاسبه شده در این آنالیز شامل * 

:موارد زیر می باشد

اجرای سقف با آویز ترکیبی امکان پذیر : تذکر* 

.است

:این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است* 

 سانتیمتر100فاصله سازه باربر - 

 سانتیمتر95فاصله آویزها - 

 سانتیمتر30فاصله سازه های پانل خور - 

.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 

.محاسبه و به قیمت اقالم اضافه می گردد (بر اساس قوانین جاری مالیاتی)هزینه بسته بندی، عوارض و مالیات * 

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.اصلی تغییر خواهد کرد

.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

 (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

. مترمربع محاسبه گردیده است25 متر و مساحت 5*5به ابعاد 

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

D127 Panel Acoustic D127آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکوستیک  

(h= 40 cm)ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی 

سقف کاذب آکوستیک

(آویز نانیوس  )
شکل

Design Ceiling

زیرسازی

3.2



مصالح قیمت واحد واحد
مصرف در 

مترمربع

 قیمت کل

(ریال)

 زیرسازی

T3600پروفیل  مترطول       204,000 1 204,000       

T1200پروفیل   مترطول       167,000 1.2 200,400       

T600پروفیل  مترطول       172,000 1 172,000       

L24*24 مترطول       142,000 0.8 113,600       

HT90اتصال سقفی  عدد           8,500 1 8,500           

وزن تقریبی سازه مصرفی و 

(kg/m2)اتصاالت
0.9 بست اتصال دوبل فنری عدد         59,000 1 59,000         

(kg/m2)وزن تقریبی تایل 7.0 عدد         11,300 سانتیمتری20آویز سیمی  2 22,600         

(kg/m2)وزن تقریبی کل ساختار 7.9 780,100        

اتصاالت

میخ مهاری فوالدی سقفی 

m6*40mm
موجود نمی باشد عدد 1 -              

پیچ رولپالگ
m6*60mm

عدد         10,500 1.5 15,750         

15,750         

تایل گذاری

 PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر)
مترمربع       714,000 1 714,000       

714,000        

ضخامت (ریال)قیمت 
( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل  9.5 714,000       
با فویل آلومینیوم در پشت تایل ( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل  9.5 794,000       
9.5  با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ دایره ای روکش 9/5mmتایل  933,000       
9.5 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ مربعی  روکش 9/5mmتایل  997,000       
9.5 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ خطی  روکش 9/5mmتایل  997,000       
PVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل  9.5 994,000       
9.5 با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل  1,075,000    
9.5 طرحدار  PVC معمولی روکش  9/5mmتایل  692,000       

9.5 طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC  روکش 9/5mm        تایل  772,000       
0

0

0

0

0

0

1,509,900      

 60این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر *

.سانتیمتر محاسبه گردیده است

کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی /برآورد وزن ساختار، با افزایش*

.تغییر خواهد کرد

 سانتیمتر و فاصله بین 120، (3600) شکل Tفاصله بین پروفیل های * 

. سانتیمتر توصیه می گردد120آویزها نیز حداکثر 

شرح کاال

 طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC  روکش 9/5mm        تایل 

 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ خطی  روکش 9/5mmتایل 

  با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ دایره ای روکش 9/5mmتایل 

 با فلیس در پشت تایلPVC معمولی آکوستیک پانچ مربعی  روکش 9/5mmتایل 

PVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل 

 با فویل آلومینیوم در پشت تایلPVC مقاوم در برابر رطوبت روکش 9/5mmتایل 

 طرحدار  PVC معمولی روکش  9/5mmتایل 

( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

با فویل آلومینیوم در پشت تایل ( و آنتی استاتیکUVمقاوم در برابر) PVC معمولی روکش 9/5mmتایل 

به  (بدون شکستگی)این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح * 

 مترمربع و به روش قرینه یابی محاسبه 25 متر و مساحت 5*5ابعاد 

.گردیده است

(ریال)جمع کـــــل : 

1401آبان
.درصد پرت مصالح، بر مبنای متراژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد* 
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.بدون احتساب محصوالتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است *

Click Clickآنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب مشبک 

سقف کاذب مشبک شکل


