
فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعمير

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3801101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

1 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعمير

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3801101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

1 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعمير

سنسور

عدد 3801103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

2 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعمير

سنسور

عدد 3801103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

2 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعمير

آارت های الكترونيكی

عدد 3801104

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

3 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعمير

آارت های الكترونيكی

عدد 3801104

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

3 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعویض

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3801201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

4 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعویض

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3801201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

4 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعویض

باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3801202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

5 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعویض

باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3801202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

5 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعویض
سنسور

عدد 3801203

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

6 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعویض
سنسور

عدد 3801203

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

6 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعویض

آارت های الكترونيكی

عدد 3801204

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

7 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تعویض

آارت های الكترونيكی

عدد 3801204

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

7 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تنظيم

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3801301

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

8 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تنظيم

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3801301

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

8 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تنظيم

آاليبراسيون

دستگاه 3801305

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

F&G سيستم های
تعمير

آارت های الكترونيكی و سيستم آالرم

عدد 3802103

45

9 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Water Quality Monitoring
تنظيم

آاليبراسيون

دستگاه 3801305

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

F&G سيستم های
تعمير

آارت های الكترونيكی و سيستم آالرم

عدد 3802103

45

9 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعمير

آارت های الكترونيكی و سيستم آالرم

عدد 3802103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

10 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعمير

آارت های الكترونيكی و سيستم آالرم

عدد 3802103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

10 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعمير

CO2 سيستم تزریق

دستگاه 3802104

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

11 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعمير

CO2 سيستم تزریق

دستگاه 3802104

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

11 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعمير

CFI و BCF  سيستم

دستگاه 3802105

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

12 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعمير

CFI و BCF  سيستم

دستگاه 3802105

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

12 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعویض

باز و بستن دستگاه

عدد 3802201

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

13 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعویض

باز و بستن دستگاه

عدد 3802201

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

13 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعویض

باز و بسته آردن سنسور

عدد 3802202

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

14 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعویض

باز و بسته آردن سنسور

عدد 3802202

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

14 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعویض

آارت های الكترونيكی و سيستم آالرم

عدد 3802203

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

15 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعویض

آارت های الكترونيكی و سيستم آالرم

عدد 3802203

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

15 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعویض

CO2 سيستم تزریق

دستگاه 3802204

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

16 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعویض

CO2 سيستم تزریق

دستگاه 3802204

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

16 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعویض

CFI و BCF  سيستم

دستگاه 3802205

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

17 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تعویض

CFI و BCF  سيستم

دستگاه 3802205

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

17 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تنظيم

آارت های الكترونيكی و سيستم آالرم

عدد 3802303

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

18 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تنظيم

آارت های الكترونيكی و سيستم آالرم

عدد 3802303

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

18 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تنظيم

آاليبراسيون

عدد 3802306

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

Gas Detection
تعمير

آارت های الكترونيكی

عدد 3803103

45

19 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

F&G سيستم های
تنظيم

آاليبراسيون

عدد 3802306

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

Gas Detection
تعمير

آارت های الكترونيكی

عدد 3803103

45

19 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تعمير

آارت های الكترونيكی

عدد 3803103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

20 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تعمير

آارت های الكترونيكی

عدد 3803103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

20 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تعویض

باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3803201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

21 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تعویض

باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3803201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

21 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تعویض
سنسور

عدد 3803202

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

22 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تعویض
سنسور

عدد 3803202

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

22 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تعویض

آارت های الكترونيكی

عدد 3803203

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

23 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تعویض

آارت های الكترونيكی

عدد 3803203

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

23 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تنظيم

آارت های الكترونيكی

عدد 3803303

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

24 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تنظيم

آارت های الكترونيكی

عدد 3803303

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

24 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تنظيم

آاليبراسيون

دستگاه 3803304

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

Gas Chromatograph
تعمير

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3804101

44

25 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Detection
تنظيم

آاليبراسيون

دستگاه 3803304

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

Gas Chromatograph
تعمير

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3804101

44

25 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعمير

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3804101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

26 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعمير

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3804101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

26 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعمير

آارت های الكترونيكی

عدد 3804105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 18 18.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 18 28.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

27 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعمير

آارت های الكترونيكی

عدد 3804105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 18 18.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 18 28.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

27 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعمير

روتاری ولو

عدد 3804107

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

28 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعمير

روتاری ولو

عدد 3804107

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

28 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3804201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

29 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3804201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

29 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض

باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3804202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 16 16.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 16 26.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 16 36.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

30 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض

باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3804202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 16 16.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 16 26.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 16 36.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

30 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض
سنسور

عدد 3804203

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

31 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض
سنسور

عدد 3804203

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

31 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض
column

عدد 3804204

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

32 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض
column

عدد 3804204

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

32 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض

آارت های الكترونيكی

عدد 3804205

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

33 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض

آارت های الكترونيكی

عدد 3804205

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

33 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض

روتاری ولو

عدد 3804207

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

34 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تعویض

روتاری ولو

عدد 3804207

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

34 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تنظيم

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3804301

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

35 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تنظيم

تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3804301

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

35 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تنظيم

آاليبراسيون

دستگاه 3804306

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805101

44

36 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Chromatograph
تنظيم

آاليبراسيون

دستگاه 3804306

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805101

44

36 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

37 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

37 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3805102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

38 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3805102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

38 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3805103

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

39 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3805103

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

39 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

باز آردن و بستن دستگاه

عدد 3805104

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

40 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

باز آردن و بستن دستگاه

عدد 3805104

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

40 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

سنسور - تعمير

عدد 3805105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

41 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

سنسور - تعمير

عدد 3805105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

41 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

سنسور - تعویض

عدد 3805106

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

42 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

سنسور - تعویض

عدد 3805106

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

42 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3805107

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

43 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3805107

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

43 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3805108

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

44 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3805108

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

44 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3805109

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

45 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3805109

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

45 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

آاليبراسيون

دستگاه 3805110

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

46 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Oxygen  ,Cox,Nox  Analyzer

آاليبراسيون

دستگاه 3805110

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

46 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

47 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

47 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3805202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

48 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3805202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

48 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3805203

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

49 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3805203

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

49 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

باز آردن و بستن دستگاه

عدد 3805204

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

50 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

باز آردن و بستن دستگاه

عدد 3805204

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

50 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

سنسور - تعمير

عدد 3805205

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

51 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

سنسور - تعمير

عدد 3805205

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

51 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

سنسور - تعویض

عدد 3805206

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

52 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

سنسور - تعویض

عدد 3805206

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

52 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3805207

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

53 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3805207

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

53 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3805208

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

54 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3805208

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

54 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3805209

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

55 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3805209

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

55 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

آاليبراسيون

دستگاه 3805210

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

56 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Hydrogen Purity,Nitrogen Analyzer

آاليبراسيون

دستگاه 3805210

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

56 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805301

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

57 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805301

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

57 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3805302

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

58 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3805302

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

58 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3805303

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

59 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3805303

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

59 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

باز آردن و بستن دستگاه

عدد 3805304

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

60 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

باز آردن و بستن دستگاه

عدد 3805304

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

60 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

سنسور - تعمير

عدد 3805305

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

61 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

سنسور - تعمير

عدد 3805305

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

61 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

سنسور - تعویض

عدد 3805306

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

62 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

سنسور - تعویض

عدد 3805306

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

62 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3805307

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

63 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3805307

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

63 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3805308

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

64 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3805308

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

64 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3805309

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

65 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3805309

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

65 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

آاليبراسيون

دستگاه 3805310

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

66 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
H-C , H2s,NH3,H2,TAIL Gas  Analyzer,CH4,(CO+CO2)

آاليبراسيون

دستگاه 3805310

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

66 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805401

444

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

67 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805401

444

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

67 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3805402

444

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

68 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3805402

444

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

68 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3805403

444

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

69 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer
تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3805403

444

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

69 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

باز آردن و بستن دستگاه

عدد 3805404

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

70 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

باز آردن و بستن دستگاه

عدد 3805404

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

70 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

سنسور - تعمير

عدد 3805405

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

71 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

سنسور - تعمير

عدد 3805405

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

71 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

سنسور - تعویض

عدد 3805406

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

72 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

سنسور - تعویض

عدد 3805406

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

72 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3805407

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

73 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3805407

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

73 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3805408

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

74 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3805408

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

74 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3805409

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

75 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3805409

454

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

75 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

آاليبراسيون

دستگاه 3805410

444

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

76 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Moisture,Dew point  Analyzer

آاليبراسيون

دستگاه 3805410

444

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

76 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805501

445

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

77 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3805501

445

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

77 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3805502

445

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

78 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3805502

445

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

78 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3805503

445

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

79 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3805503

445

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

79 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

باز آردن و بستن دستگاه

عدد 3805504

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

80 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

باز آردن و بستن دستگاه

عدد 3805504

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

80 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

سنسور - تعمير

عدد 3805505

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

81 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

سنسور - تعمير

عدد 3805505

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

81 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer
سنسور - تعویض

عدد 3805506

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

82 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer
سنسور - تعویض

عدد 3805506

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

82 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3805507

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

83 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3805507

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

83 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3805508

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

84 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3805508

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

84 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3805509

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

85 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3805509

455

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

85 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

آاليبراسيون

دستگاه 3805510

445

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3806101

44

86 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Gas Analyzer
Density Analyzer

آاليبراسيون

دستگاه 3805510

445

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3806101

44

86 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3806101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

87 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3806101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

87 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3806102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

88 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3806102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

88 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3806103

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

89 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3806103

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

89 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point
باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3806104

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 16 16.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 16 26.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 16 36.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

90 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point
باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3806104

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 16 16.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 16 26.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 16 36.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

90 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

سنسور - تعمير

عدد 3806105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 15 25.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

91 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

سنسور - تعمير

عدد 3806105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 15 25.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

91 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

سنسور - تعویض

عدد 3806106

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 15 25.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

92 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

سنسور - تعویض

عدد 3806106

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 15 25.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

92 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point
آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3806107

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

93 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point
آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3806107

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

93 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3806108

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

94 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3806108

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

94 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3806109

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

95 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3806109

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

95 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

آاليبراسيون

دستگاه 3806110

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 15 25.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

96 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
flash point-pour point

آاليبراسيون

دستگاه 3806110

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 15 25.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

96 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3806201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

97 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعمير

دستگاه 3806201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

97 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3806202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

98 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

تجهيزات مسير نمونه گيری - تعویض

دستگاه 3806202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

98 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3806203

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

99 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

تجهيزات مسير نمونه گيری - تنظيم

دستگاه 3806203

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

99 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3806204

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 15 25.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 15 35.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

100 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3806204

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 15 25.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 15 35.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

100 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density
سنسور - تعمير

عدد 3806205

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

101 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density
سنسور - تعمير

عدد 3806205

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

101 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density
سنسور - تعویض

عدد 3806206

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

102 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density
سنسور - تعویض

عدد 3806206

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

102 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3806207

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

103 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

آارت های الكترونيكی- تعمير

عدد 3806207

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

103 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3806208

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

104 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

آارت های الكترونيكی- تعویض

عدد 3806208

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

104 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3806209

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

105 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

آارت های الكترونيكی- تنظيم

عدد 3806209

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

105 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

آاليبراسيون

دستگاه 3806210

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

Auto Sampling
تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3807101

44

106 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Oil Analyzer
gravity-density

آاليبراسيون

دستگاه 3806210

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

Auto Sampling
تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3807101

44

106 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Auto Sampling
تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3807101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

107 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Auto Sampling
تجهيزات مسير نمونه گيری

دستگاه 3807101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

107 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Auto Sampling
باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3807102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

108 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Auto Sampling
باز آردن و بستن دستگاه

دستگاه 3807102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.062کارگر فنی ( کمک نصاب ) ابزار دقيق18091401 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

108 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد



فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Auto Sampling
آارت های الكترونيكی

عدد 3807103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

109 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد

فهرست بهاي رشته

فصل سی و هشتم - تجهيزات آناالیزرها38فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

Auto Sampling
آارت های الكترونيكی

عدد 3807103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف نيروی انسانی
مقدار

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

109 صفحه اطالعات مندرج در جداول تجزيه بها در شرايط متعارف و بدون احتساب ضرايب باالسري، منطقه اي و تجهيز و برچيدن آارگاه لحاظ گرديده و بمنظور راهنما منتشر شده
.است و به هيچ عنوان در هيچگونه دعاوي حقوقي و قراردادي قابل استناد نمي باشد


