
 

 

 آموزش نحوه محاسبه تعدیل

  تعدیل چیست؟

بها می باشد براي جبران تورم از تعدیل استفاده می شود زیرا بهاي  فهرست معموالً در قراردادهایی که بر اساس
  واحد که در جداول فهرست بها می باشد ثابت بوده و با گذشت زمان تغییر نمی کند.

  نحوه محاسبه تعدیل:

  تکمیل شود: زیربراي محاسبه تعدیل بایستی جدول 

  فصل
1  

صورت وضعیت 
  قبلی
2  

صورت وضعیت 
  فعلی

3  

مابه التفاوت دو 
  صورت وضعیت

4  

نسبت مدت کارکرد در 
  دوره به مدت کارکرد

5  

مبلغ کارکرد 
  در دوره

6  

شاخص 
  مبنا
7  

دوره  شاخص
  کارکرد

8  

  ضریب تعدیل
9  

مبلغ 
  تعدیل
10  

                    
  

  ی آید.بدست م 2منهاي ستون  3از تفاضل ستون  :4ستون 

  نسبت روزهاي کارکرد صورت وضعیت در هر دوره :5ستون 

می باشد. نسبت روزهاي  05/07/1392الی  05/06/1392از  1دوره کارکرد صورت وضعیت موقت شماره  مثال:
  کارکرد صورت وضعیت را در هر دوره مشخص کنید؟

  روز می باشد. 32، 1ه به تاریخ ارائه شده مدت کارکرد صورت وضعیت موقت شماره با توج جواب:

  می باشد. می شود یعنی نسبت یاد شده  1392ماهه دوم سال  3مربوط به  31/06/1392الی  05/06/1392از 

می  می شود یعنی نسبت یاد شده  1392سال  سومماهه  3مربوط به  05/07/1392الی  01/07/1392از  
  باشد.

  می باشد. 4در ستون  5: حاصل ضرب ستون  6ستون 

  در قرارداد منعقده شاخص مبنا ذکر می شود.: 7ستون 

  شاخص دوره انجام عملیات اجرایی مربوط به آن دوره است. : 8ستون 

 ×0,95     :9ستون 
 ستون

 ستون
− 1  



 

 

  6در ستون  9: حاصلضرب ستون  10ستون 

ــال: کــارکرد موقــت شــماره     صــورت وضــعیت را بــراي  1صــورت وضــعیت تعــدیل موقــت شــماره      مث
  زیر محاسبه کنید: تیک یا دو با فرضیا

  مشخصات قراردادي:

ــال     ــارم سـ ــه چهـ ــه ماهـ ــا سـ ــاخص مبنـ ــري 91شـ ــریب باالسـ ــات  1,43 ، ضـ ــریب طبقـ ، 1,0121، ضـ
  1,3367ادي ضریب پیشنه

  05/07/1392الی  05/06/1392از  1موقت شماره  صورت وضعیتدوره کارکرد 

  05/08/1392الی  05/07/1392از  2موقت شماره  صورت وضعیتدوره کارکرد 

  :1صورت وضعیتکارکرد 
  مبلغ کارکرد با اعمال ضریب (ریال)  ضریب  مبلغ کارکرد(ریال)  شماره فصل

2  12,000,000  1,9346  23,215,200  
3  100,000,000  1,9346  193,460,000  
  

  :2صورت وضعیت
  مبلغ کارکرد با اعمال ضریب (ریال)  ضریب  مبلغ کارکرد(ریال)  شماره فصل

2  12,000,000  1,9346  23,215,200  
3  140,000,000  1,9346  270,844,000  
8  675,000,000  1,9346  1,305,855,000  
  

  

  

  

  

  

  

  



 حل با توجه به جدول زیر شاخص ها را بدست می آوریم:

 یادآوري: شاخص هاي پیوست 3 صرفاً براي محاسبه تعدیل پیمان هایی به شرح زیر می باشد:

و پس از آن 1382هاي پایه سال  رستبراساس فه -1
1392با شاخص مبناي دوره سه ماهه تسلیم پیشنها پیمانکار در سال  1381هاي پایه سال  رستبراساس فه -2
و پس از آن 1382با شاخص مبناي دوره هاي یه ماهه سال  پایهغیر هاي  رستبراساس فه -3


