
فهرست بهاي رشته

فصل بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

قطع برق و جدا آردن سویيچ ژنراتور و نصب تخته خطر بر روی آن و وصل آردن

مورد 2701101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.031استادکار برق صنعتی18090601 11 31.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

قطع برق و جدا آردن سویيچ ژنراتور و نصب تخته خطر بر روی آن و وصل آردن

مورد 2701101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.031استادکار برق صنعتی18090601 11 31.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

باز آردن آليه درپوشها و بستن مجدد آنها

مورد 2701102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 130 130.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 130 230.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 130 330.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 130 430.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 130 530.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

باز آردن آليه درپوشها و بستن مجدد آنها

مورد 2701102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 130 130.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 130 230.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 130 330.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 130 430.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 130 530.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

حلقه ه  (SLIP RING)باز نمودن پایه های زغال روی رینگهای ارتباطی ژنراتور

مورد 2701103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 18 18.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

حلقه ه  (SLIP RING)باز نمودن پایه های زغال روی رینگهای ارتباطی ژنراتور

مورد 2701103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 18 18.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

باز نمودن آليه قطعات اتاقك تحریك و بستن مجدد آنها

مورد 2701104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 132 132.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 116 316.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 18 48.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 516.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

باز نمودن آليه قطعات اتاقك تحریك و بستن مجدد آنها

مورد 2701104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 132 132.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 116 316.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 18 48.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 516.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

باز نمودن آابلها و باسبارهای اتصاالت خروجی مولدها و تحریك آننده ها و ب

مورد 2701110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 112.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 112 212.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 412.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

باز نمودن آابلها و باسبارهای اتصاالت خروجی مولدها و تحریك آننده ها و ب

مورد 2701110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 112.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 112 212.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 412.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

جدا نمودن سيستم تحریك اوليه و ثانویه از مولد اصلی و بستن مجدد آنها

مورد 2701113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 112.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 112 212.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 412.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

جدا نمودن سيستم تحریك اوليه و ثانویه از مولد اصلی و بستن مجدد آنها

مورد 2701113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 112.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 112 212.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 412.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

بازدید و تميزآاری ذغال ها و جاروبك ها و آلكتور یا رینگ ها

مورد 2701114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 12.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 22.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

بازدید و تميزآاری ذغال ها و جاروبك ها و آلكتور یا رینگ ها

مورد 2701114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 12.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 22.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

تعویض ذغال های سيستم تحریك

مورد 2701115

41

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 1.045تکنيسين برق18090301 14 24.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

تعویض ذغال های سيستم تحریك

مورد 2701115

41

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 1.045تکنيسين برق18090301 14 24.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

خارج آردن روتور و قرار دادن  آن روی پایه و جازدن آن

مورد 2701118

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 116.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 116 216.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 116 316.00000

نفر/ساعت 1.071( کارگر طناب بند ( کمک ریگر18010302 116 416.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 116 516.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 616.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

خارج آردن روتور و قرار دادن  آن روی پایه و جازدن آن

مورد 2701118

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 116.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 116 216.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 116 316.00000

نفر/ساعت 1.071( کارگر طناب بند ( کمک ریگر18010302 116 416.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 116 516.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 616.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

 بازآردن آليه اتصاالت استاتور و قرار دادن آن در محل مناسب جهت بازدید و

مورد 2701119

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 120 120.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 110 210.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 110 310.00000

نفر/ساعت 1.071( کارگر طناب بند ( کمک ریگر18010302 110 410.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 110 510.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

 بازآردن آليه اتصاالت استاتور و قرار دادن آن در محل مناسب جهت بازدید و

مورد 2701119

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 120 120.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 110 210.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 110 310.00000

نفر/ساعت 1.071( کارگر طناب بند ( کمک ریگر18010302 110 410.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 110 510.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

بازدید و آزمایش گوه های داخل شيارهای سيم پيچ استاتور و روتور

مورد 2701120

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 116 116.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 116 216.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 316.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

بازدید و آزمایش گوه های داخل شيارهای سيم پيچ استاتور و روتور

مورد 2701120

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 116 116.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 116 216.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 316.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

  تميز آاری روتور و استاتور و محفظه زیر ژنراتورطبق دستورالعملها

مورد 2701121

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 140 140.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 140 240.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 140 340.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

  تميز آاری روتور و استاتور و محفظه زیر ژنراتورطبق دستورالعملها

مورد 2701121

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 140 140.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 140 240.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 140 340.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

انجام تست های سالمت مكانيكی روتور و اجزای آن

مورد 2701122

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 18 28.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 18 38.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 18 48.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

انجام تست های سالمت مكانيكی روتور و اجزای آن

مورد 2701122

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 18 28.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 18 38.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 18 48.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

(رنگ آميزی عایقی روتور و استاتور(وارنيش

مورد 2701123

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 18 28.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

(رنگ آميزی عایقی روتور و استاتور(وارنيش

مورد 2701123

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 18 28.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

 انجام آليه آزمایشات سالمت الكتریكی و عایقی روتور و استاتور

مورد 2701124

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 116 116.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 216.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 116 316.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

 انجام آليه آزمایشات سالمت الكتریكی و عایقی روتور و استاتور

مورد 2701124

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 116 116.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 216.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 116 316.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

(تست سالمت قطعات و عناصر نيمه هادی گردان (نصب شده روی روتور

مورد 2701125

41

فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 316.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

(تست سالمت قطعات و عناصر نيمه هادی گردان (نصب شده روی روتور

مورد 2701125

41

فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 316.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

بين روتور و استاتور  (AIR GAP) اندازه گيری فواصل

مورد 2701126

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 18 18.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

بين روتور و استاتور  (AIR GAP) اندازه گيری فواصل

مورد 2701126

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 18 18.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

تعمير و ترميم عایق اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور به ترمينال های تغذیه

مورد 2701150

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 110 110.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 25.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 110 310.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 110 410.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

تعمير و ترميم عایق اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور به ترمينال های تغذیه

مورد 2701150

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 110 110.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 25.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 110 310.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 110 410.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

تهيه وتعویض اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور و عایق آاری مناسب آنها

مورد 2701151

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 110 110.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 25.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 110 310.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 110 410.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

تهيه وتعویض اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور و عایق آاری مناسب آنها

مورد 2701151

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 110 110.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 25.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 110 310.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 110 410.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

خشك آردن و رطوبت زدایی از روتور و استاتور

مورد 2701160

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 124 124.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 124 224.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 124 324.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
X<=10 MW

خشك آردن و رطوبت زدایی از روتور و استاتور

مورد 2701160

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 124 124.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 124 224.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 124 324.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

قطع برق و جدا آردن سویيچ ژنراتور و نصب تخته خطر بر روی آن و وصل آردن

مورد 2701201

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.031استادکار برق صنعتی18090601 11 31.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

قطع برق و جدا آردن سویيچ ژنراتور و نصب تخته خطر بر روی آن و وصل آردن

مورد 2701201

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.031استادکار برق صنعتی18090601 11 31.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

باز آردن آليه درپوشها و بستن مجدد آنها

مورد 2701202

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 140 140.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 140 240.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 140 340.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 140 440.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 140 540.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

باز آردن آليه درپوشها و بستن مجدد آنها

مورد 2701202

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 140 140.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 140 240.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 140 340.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 140 440.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 140 540.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

حلقه ه  (SLIP RING)باز نمودن پایه های زغال روی رینگهای ارتباطی ژنراتور

مورد 2701203

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 110 110.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 110 210.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 110 310.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

حلقه ه  (SLIP RING)باز نمودن پایه های زغال روی رینگهای ارتباطی ژنراتور

مورد 2701203

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 110 110.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 110 210.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 110 310.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

باز نمودن آليه قطعات اتاقك تحریك و بستن مجدد آنها

مورد 2701204

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 140 140.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 120 220.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 120 320.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 120 420.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 140 540.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

باز نمودن آليه قطعات اتاقك تحریك و بستن مجدد آنها

مورد 2701204

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 140 140.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 120 220.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 120 320.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 120 420.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 140 540.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

باز نمودن آابلها و باسبارهای اتصاالت خروجی مولدها و تحریك آننده ها و ب

مورد 2701210

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 116 316.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 416.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

باز نمودن آابلها و باسبارهای اتصاالت خروجی مولدها و تحریك آننده ها و ب

مورد 2701210

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 116 316.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 416.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

جدا نمودن سيستم تحریك اوليه و ثانویه از مولد اصلی و بستن مجدد آنها

مورد 2701213

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 116 316.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 116 416.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 516.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

جدا نمودن سيستم تحریك اوليه و ثانویه از مولد اصلی و بستن مجدد آنها

مورد 2701213

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 116 316.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 116 416.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 516.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

بازدید و تميزآاری ذغال ها و جاروبك ها و آلكتور یا رینگ ها

مورد 2701214

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13 23.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

بازدید و تميزآاری ذغال ها و جاروبك ها و آلكتور یا رینگ ها

مورد 2701214

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13 23.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

تعویض ذغال های سيستم تحریك

مورد 2701215

41

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 1.045تکنيسين برق18090301 16 26.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

تعویض ذغال های سيستم تحریك

مورد 2701215

41

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 1.045تکنيسين برق18090301 16 26.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

خارج آردن روتور و قرار دادن  آن روی پایه و جازدن آن

مورد 2701218

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 130 130.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 130 230.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 130 330.00000

نفر/ساعت 1.071( کارگر طناب بند ( کمک ریگر18010302 130 430.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 130 530.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 130 630.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

خارج آردن روتور و قرار دادن  آن روی پایه و جازدن آن

مورد 2701218

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 130 130.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 130 230.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 130 330.00000

نفر/ساعت 1.071( کارگر طناب بند ( کمک ریگر18010302 130 430.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 130 530.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 130 630.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

 بازآردن آليه اتصاالت استاتور و قرار دادن آن در محل مناسب جهت بازدید و

مورد 2701219

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 130 130.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 130 230.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 130 330.00000

نفر/ساعت 1.071( کارگر طناب بند ( کمک ریگر18010302 130 430.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 130 530.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

 بازآردن آليه اتصاالت استاتور و قرار دادن آن در محل مناسب جهت بازدید و

مورد 2701219

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 130 130.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 130 230.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 130 330.00000

نفر/ساعت 1.071( کارگر طناب بند ( کمک ریگر18010302 130 430.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 130 530.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

بازدید و آزمایش گوه های داخل شيارهای سيم پيچ استاتور و روتور

مورد 2701220

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 130 130.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 130 230.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 130 330.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

بازدید و آزمایش گوه های داخل شيارهای سيم پيچ استاتور و روتور

مورد 2701220

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 130 130.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 130 230.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 130 330.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

  تميز آاری روتور و استاتور و محفظه زیر ژنراتورطبق دستورالعملها

مورد 2701221

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 160 160.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 160 260.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 160 360.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

  تميز آاری روتور و استاتور و محفظه زیر ژنراتورطبق دستورالعملها

مورد 2701221

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 160 160.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 160 260.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 160 360.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

انجام تست های سالمت مكانيكی روتور و اجزای آن

مورد 2701222

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 110 210.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 110 310.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 110 410.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

انجام تست های سالمت مكانيكی روتور و اجزای آن

مورد 2701222

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 110 210.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 110 310.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 110 410.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

(رنگ آميزی عایقی روتور و استاتور(وارنيش

مورد 2701223

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 112 112.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 112 212.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

(رنگ آميزی عایقی روتور و استاتور(وارنيش

مورد 2701223

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 112 112.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 112 212.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

 انجام آليه آزمایشات سالمت الكتریكی و عایقی روتور و استاتور

مورد 2701224

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 112 112.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 212.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 112 312.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

 انجام آليه آزمایشات سالمت الكتریكی و عایقی روتور و استاتور

مورد 2701224

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 112 112.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 212.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 112 312.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

(تست سالمت قطعات و عناصر نيمه هادی گردان (نصب شده روی روتور

مورد 2701225

41

فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 316.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

جمع

بهاي کل رديف

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

(تست سالمت قطعات و عناصر نيمه هادی گردان (نصب شده روی روتور

مورد 2701225

41

فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 316.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

جمع

بهاي کل رديف

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

بين روتور و استاتور  (AIR GAP) اندازه گيری فواصل

مورد 2701226

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 18 18.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

بين روتور و استاتور  (AIR GAP) اندازه گيری فواصل

مورد 2701226

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 18 18.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

تعمير و ترميم عایق اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور به ترمينال های تغذیه

مورد 2701250

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 18 28.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 116 316.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 116 416.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

تعمير و ترميم عایق اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور به ترمينال های تغذیه

مورد 2701250

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 18 28.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 116 316.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 116 416.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

خشك آردن و رطوبت زدایی از روتور و استاتور

مورد 2701260

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 130 130.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 130 230.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 130 330.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 30=>X>10MW

خشك آردن و رطوبت زدایی از روتور و استاتور

مورد 2701260

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 130 130.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 130 230.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 130 330.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

قطع برق و جدا آردن سویيچ ژنراتور و نصب تخته خطر بر روی آن و وصل آردن

مورد 2701301

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.031استادکار برق صنعتی18090601 11 31.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

قطع برق و جدا آردن سویيچ ژنراتور و نصب تخته خطر بر روی آن و وصل آردن

مورد 2701301

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.031استادکار برق صنعتی18090601 11 31.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

باز آردن آليه درپوشها و بستن مجدد آنها

مورد 2701302

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 160 160.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 160 260.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 160 360.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 160 460.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 160 560.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

باز آردن آليه درپوشها و بستن مجدد آنها

مورد 2701302

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 160 160.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 160 260.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 160 360.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 160 460.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 160 560.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

حلقه ه  (SLIP RING)باز نمودن پایه های زغال روی رینگهای ارتباطی ژنراتور

مورد 2701303

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 112 112.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 212.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 312.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

حلقه ه  (SLIP RING)باز نمودن پایه های زغال روی رینگهای ارتباطی ژنراتور

مورد 2701303

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 112 112.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 212.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 312.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

باز نمودن آليه قطعات اتاقك تحریك و بستن مجدد آنها

مورد 2701304

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 150 150.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 130 230.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 130 330.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 130 430.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 150 550.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

باز نمودن آليه قطعات اتاقك تحریك و بستن مجدد آنها

مورد 2701304

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 150 150.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 130 230.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 130 330.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 130 430.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 150 550.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

باز نمودن آابلها و باسبارهای اتصاالت خروجی مولدها و تحریك آننده ها و ب

مورد 2701310

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 120 120.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 120 220.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 120 320.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 120 420.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

باز نمودن آابلها و باسبارهای اتصاالت خروجی مولدها و تحریك آننده ها و ب

مورد 2701310

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 120 120.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 120 220.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 120 320.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 120 420.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

جدا نمودن سيستم تحریك اوليه و ثانویه از مولد اصلی و بستن مجدد آنها

مورد 2701313

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 120 120.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 120 220.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 120 320.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 120 420.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 120 520.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

جدا نمودن سيستم تحریك اوليه و ثانویه از مولد اصلی و بستن مجدد آنها

مورد 2701313

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 120 120.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 120 220.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 120 320.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 120 420.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 120 520.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

بازدید و تميزآاری ذغال ها و جاروبك ها و آلكتور یا رینگ ها

مورد 2701314

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 14 14.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 14 24.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

بازدید و تميزآاری ذغال ها و جاروبك ها و آلكتور یا رینگ ها

مورد 2701314

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 14 14.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 14 24.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

تعویض ذغال های سيستم تحریك

مورد 2701315

41

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 1.045تکنيسين برق18090301 18 28.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

تعویض ذغال های سيستم تحریك

مورد 2701315

41

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 1.045تکنيسين برق18090301 18 28.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

خارج آردن روتور و قرار دادن  آن روی پایه و جازدن آن

مورد 2701318

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 145 145.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 145 245.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 145 345.00000

نفر/ساعت 1.071( کارگر طناب بند ( کمک ریگر18010302 145 445.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 145 545.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 145 645.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

خارج آردن روتور و قرار دادن  آن روی پایه و جازدن آن

مورد 2701318

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 145 145.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 145 245.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 145 345.00000

نفر/ساعت 1.071( کارگر طناب بند ( کمک ریگر18010302 145 445.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 145 545.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 145 645.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

بازدید و آزمایش گوه های داخل شيارهای سيم پيچ استاتور و روتور

مورد 2701320

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 150 150.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 150 250.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 150 350.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

بازدید و آزمایش گوه های داخل شيارهای سيم پيچ استاتور و روتور

مورد 2701320

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 150 150.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 150 250.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 150 350.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

  تميز آاری روتور و استاتور و محفظه زیر ژنراتورطبق دستورالعملها

مورد 2701321

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 180 180.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 180 280.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 180 380.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

  تميز آاری روتور و استاتور و محفظه زیر ژنراتورطبق دستورالعملها

مورد 2701321

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 180 180.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 180 280.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 180 380.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

انجام تست های سالمت مكانيكی روتور و اجزای آن

مورد 2701322

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 112 212.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 112 412.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

انجام تست های سالمت مكانيكی روتور و اجزای آن

مورد 2701322

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 112 212.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 112 412.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

(رنگ آميزی عایقی روتور و استاتور(وارنيش

مورد 2701323

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 116 116.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 116 216.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

(رنگ آميزی عایقی روتور و استاتور(وارنيش

مورد 2701323

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 116 116.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 116 216.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

 انجام آليه آزمایشات سالمت الكتریكی و عایقی روتور و استاتور

مورد 2701324

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 110 110.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 110 210.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 110 310.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

 انجام آليه آزمایشات سالمت الكتریكی و عایقی روتور و استاتور

مورد 2701324

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 110 110.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 110 210.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 110 310.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

(تست سالمت قطعات و عناصر نيمه هادی گردان (نصب شده روی روتور

مورد 2701325

41

فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 316.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

(تست سالمت قطعات و عناصر نيمه هادی گردان (نصب شده روی روتور

مورد 2701325

41

فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 116 116.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 116 216.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 316.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

بين روتور و استاتور  (AIR GAP) اندازه گيری فواصل

مورد 2701326

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 18 18.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

بين روتور و استاتور  (AIR GAP) اندازه گيری فواصل

مورد 2701326

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 18 18.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

تعمير و ترميم عایق اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور به ترمينال های تغذیه

مورد 2701350

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 124 124.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 112 212.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 124 324.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 124 424.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

تعمير و ترميم عایق اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور به ترمينال های تغذیه

مورد 2701350

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 124 124.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 112 212.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 124 324.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 124 424.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

خشك آردن و رطوبت زدایی از روتور و استاتور

مورد 2701360

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 140 140.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 140 240.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 140 340.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
قطع برق و جدا آردن سویيچ سيستم یا ژنراتورتحریك، جداآردن آابل های ارتبا

مورد 2702101

41

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

ژنراتورهای اصلی
MW 50=>X>30MW

خشك آردن و رطوبت زدایی از روتور و استاتور

مورد 2701360

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 140 140.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 140 240.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 140 340.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
قطع برق و جدا آردن سویيچ سيستم یا ژنراتورتحریك، جداآردن آابل های ارتبا

مورد 2702101

41

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
قطع برق و جدا آردن سویيچ سيستم یا ژنراتورتحریك، جداآردن آابل های ارتبا

مورد 2702101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 11 11.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
قطع برق و جدا آردن سویيچ سيستم یا ژنراتورتحریك، جداآردن آابل های ارتبا

مورد 2702101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 11 11.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
باز آردن آليه درپوشها و بستن مجدد آنها پس از اتمام آار

مورد 2702102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 16 16.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 16 26.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 16 36.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 46.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 16 56.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
باز آردن آليه درپوشها و بستن مجدد آنها پس از اتمام آار

مورد 2702102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 16 16.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 16 26.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 16 36.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 46.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 16 56.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
باز نمودن پایه های زغال روی رینگهای ارتباطی سيستم یا ژنراتور تحریك

مورد 2702103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 13 13.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 13 23.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 33.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
باز نمودن پایه های زغال روی رینگهای ارتباطی سيستم یا ژنراتور تحریك

مورد 2702103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 13 13.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 13 23.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 13 33.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
جدا نمودن سيستم تحریك از ژنراتور (بصورت مكانيكی و الكتریكی) و بستن مجد

مورد 2702104

41

عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 112 112.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 112 212.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 112 412.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 512.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
جدا نمودن سيستم تحریك از ژنراتور (بصورت مكانيكی و الكتریكی) و بستن مجد

مورد 2702104

41

عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 112 112.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 112 212.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 112 412.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 512.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
باز نمودن یاتاقانها و بيرینگها و بستن مجدد

مورد 2702105

41

عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 18 18.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
باز نمودن یاتاقانها و بيرینگها و بستن مجدد

مورد 2702105

41

عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 18 18.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
بيرون آشيدن روتور و قرار دادن آن روی پایه و جازدن مجدد

مورد 2702106

41

عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 116 116.00000

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 116 216.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 116 316.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 416.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
بيرون آشيدن روتور و قرار دادن آن روی پایه و جازدن مجدد

مورد 2702106

41

عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 116 116.00000

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 116 216.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 116 316.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 116 416.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
جابجایی استاتور و قرار دادن آن در محل مناسب جهت بازدید و تعميرات و نصب

مورد 2702107

41

عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 112 112.00000

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 112 212.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 112 412.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 512.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
جابجایی استاتور و قرار دادن آن در محل مناسب جهت بازدید و تعميرات و نصب

مورد 2702107

41

عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 112 112.00000

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 112 212.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک برق17080202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 112 412.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 112 512.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
تميز آاری روتور و استاتور طبق دستورالعملها

مورد 2702108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 112.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
تميز آاری روتور و استاتور طبق دستورالعملها

مورد 2702108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 112.00000

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 18 28.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
(رنگ آميزی عایقی روتور و استاتور(وارنيش

مورد 2702110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 12 12.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 12 22.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
(رنگ آميزی عایقی روتور و استاتور(وارنيش

مورد 2702110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 12 12.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 12 22.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
انجام آليه آزمایشات سالمت الكتریكی و مغناطيسی روتور و دیودها و نيمه ها

مورد 2702111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 18 18.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 28.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
انجام آليه آزمایشات سالمت الكتریكی و مغناطيسی روتور و دیودها و نيمه ها

مورد 2702111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 18 18.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 18 28.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 18 38.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
بين روتور و استاتور  (AIR GAP) اندازه گيری فواصل

مورد 2702112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 14 14.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 14 24.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 14 34.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
بين روتور و استاتور  (AIR GAP) اندازه گيری فواصل

مورد 2702112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک برق17080201 14 14.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزار دقيق18090101 14 24.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 14 34.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
بازدید و تميزآاری ذغال ها و جاروبك ها و آلكتور یا رینگ های ژنراتور تحر

مورد 2702114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 12.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 22.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
بازدید و تميزآاری ذغال ها و جاروبك ها و آلكتور یا رینگ های ژنراتور تحر

مورد 2702114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 12.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 22.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
تعویض ذغال های ژنراتور تحریك

مورد 2702115

41

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 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
تعویض ذغال های ژنراتور تحریك

مورد 2702115

41

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 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
تعمير و ترميم عایق اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور تحریك به ترمينال های

مورد 2702140

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 15 15.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 15 25.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 15 35.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
تعمير و ترميم عایق اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور تحریك به ترمينال های

مورد 2702140

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 15 15.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 15 25.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 15 35.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
تهيه و تعویض اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور تحریك و عایق آاری مناسب آنه

مورد 2702141

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 14 14.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 14 24.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 14 34.00000

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 بيست و هفتم - ژنراتورها27فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم ها و ژنراتورهای تحریک 
تهيه و تعویض اتصاالت اصلی سيم بندی ژنراتور تحریك و عایق آاری مناسب آنه

مورد 2702141

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047استادکار سيم پيچ17070401 14 14.00000

نفر/ساعت 1.03سيم پيچ17070402 14 24.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 14 34.00000

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


