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های توسعه، ماده ( قانون احکام دائمی برنامه34به استناد نظام فنی و اجرایی کشور، ماده )
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شوند، مورد استفاده ز ابالغ این بخشنامه تهیه میشود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد امی

 قرار گیرد.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 محمد باقر نوبخت 

ربانهم و بودهج کشور سازمان  

 رياست جمهوري 

 رييس سازمان



 مقدمه

 یلتشک زمان از که بوده هاییمسوولیت جزو مختلف هايرشته در پایه واحد بهاي فهارس ابالغ و تدوین تهیه،

 احکام دایمی قانون 43ماده  موضوع کشور اجرایی و فنی نظام استناد به و کشور بودجه و سازمان برنامه

 برآورد در یکنواختی و هماهنگی ایجاد منظور ، بهبودجه و برنامه قانون 34ماده  و کشور توسعه هايبرنامه

 و بوده( االجرا الزم) اول گروه نوع از فهارس این. پذیردانجام می کشور ايسرمایه هايپروژه اجراي هايهزینه

 لسا در پایه واحد بهاي فهرست اولین .گرددمی ابالغ پیمانکاران و مشاور مهندسان اجرایی، هايدستگاه به

 از بازخورد کسب عوامل و و کاالها بهاي استعالم با ساله هر یادشده فهارس پس، آن از و گردید ابالغ 5411

 .گیردمی قرار اصالح و توسعه بازنگري، سازي،هنگام به مورد کشور مجریان و مهندسی جامعه

 5431 سال دربار براي اولین  نگهداري و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروي برق خاصفهرست بهاي 

هاي و تبدیل به فهرست پایه کارگروه شدهیاد منظور ارتقاء نقاط قابل بهبود فهرست بهايبه  گردید. ابالغ

 با حضورو ( رتوانی) ایران برق نیروي توزیع و انتقال تولید، مدیریت تخصصی شرکت مادر مشارکت باکارشناسی 

 تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروي برق پایه نگهداري و بهاي فهرست"تشکیل و  برق، صنعت خبرگان

 .گردید تدوین" 5433سال 

ظام ن امور به را خود سازنده و فنی پیشنهادهاي و نظرهاتا  آیدمی عمل به دعوت مرجع این کنندگاناستفاده از

 .نمایند ارسال توانیر شرکت یا و کشور بودجه و برنامه سازمان اجرایی و فنی

 در که ارزشمندي صاحبنظران و کارشناسان مدیران، تمام زحمات پاسداشت و خاطره و یاد گرامیداشت ضمن

 محترم اعضاي از اند، بدینوسیلهکرده تالش پایه واحد بهاي فهارس تدوین جریان در سال 34از  بیش طول

 نعتص نظرانصاحب و کارشناسان مدیران، نیز و بها فهارس تصویب و مرجع هدایت عنوان به فنی عالی شوراي

 زیر رحش به بها فهرست این تصویب و بررسی تدوین، پایه، کارشناسی، هايقیمت تعیین مراحل در که برق

 .گرددمی تشکر و تقدیر داشتند، مشارکت

همچنین یاد شادروان مهندس محمد جعفری را که از ابتدای تدوین این فهرست تا پایان، در کنار کارگروه "

 "داریم.داشتند و تجارب خود را در اختیار کارگروه گذاشتند گرامی میتدوین حضور و همکاری 

 



 رشته پایه واحد بهاي فهرست تدوین و کارشناسی کارگروه

 1399 سال  برق نیروي توزیع فوق و انتقال شبکه تعمیرات و نگهداري پایه 

 
 کشور بودجه و برنامه سازمان

 )پیمانکاران و مشاورین اجرایی و فنی نظام امور رییس( فرقانع سیدجواد

 کارنازك کیهاندخت

 فرید آدابی 

 رحیمی فخر علیرضا

 عزتی مجتبی

 جهانشاهی امیر

 حکیمی محمدعلی

 

 )توانیر شرکت( نیرو وزارت

  )توانیر بها در شرکت فهرستتدوین  راهبريفنی  کمیته مسوول( دقت ابوذر

 (مسوول کارگروه تخصصی تدوین فهرست بها در شرکت توانیر) هاشم علیپور

 محمد ابراهیم رمضانی 

 غالمرضا استاد

 محمد جعفري 

 حمیده لیالز مهرآبادي 

 رضا محسنی واسکسی

 زاده آرانیاحمد محمد علی 

 محمود فردي اسرمی

 پورقاسم نقی

 حمید رضا حبیبی 

 محمود زعفرانی 

 منصور پورعابدي 

 عباس ناظمی 

 رضا شالچیان حمید

  حمید طالبی

 رضا دباغ حمید

 فهیمه نادري

 حیدرعلی شجاعی
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 دستورالعمل کاربرد
 

 مقدمه کلیات، کاربرد، دستورالعمل این نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق شامل رشته پایه واحد بهای فهرست.1-1

 :است ذیل به شرح بها های فهرست پیوست و ها ردیف واحد شرح و بهای ها،فصل

 باالسریهای  هزینه اقالم . شرح1 پیوست

 ای  ضرایب منطقه .2 پیوست

 دستورالعمل تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی .3 پیوست

 جدید کارهای. 4 پیوست

موضوع ماده  ییاجرا یها دستگاه یتمام یگذار هیسرما یها ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا ی. حوزه شمول نظام فن1-2

ها و  و طرح رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،ی( قانون برنامه پنجم توسعه اقتصاد222ماده ) ای( قانون برنامه چهارم و 161)

 .باشد یم یآنان با بخش خصوص یمشارکت یگذار هیسرما یها پروژه

  مقادیر: و بها فهرست و تهیهکار   یاجرا  ۀنیهزبرآورد  . نحوه2

نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق  رشته کارهای عمومی اقالم که است شده تعیین به نحوی بها فهرست این های ردیف شرح .2-1

 شرح با آن اقالم که باشد نیاز مورد ای ویژه اجرایی و فنی برای انجام کار، مشخصات که مواردی در. پوشش دهد توزیع نیروی برق را

 گروه انتهای در و تهیه اقالم آن برای مناسب ردیف شرح نکند، ( تطبیق6فهرست و سایر فهارس بهای پایه )مطابق جدول بند  این های ردیف

شوند. الزم  می  دار نامیده ستاره  یها ردیف  عنوان و به    مشخص  ستاره  ها، با عالمت ردیف  . اینشود می درج جدید ردیف شماره با مربوطه

دار،  ستاره  های واحد ردیف  درج شود. بهای مانیسناد ارجاع کار و پا یخصوص یمشخصات فن دفترچهدار در  اقالم ستاره یاست مشخصات فن

  دستورالعملی  شود. هرگاه می  مورد نظر درج  محاسبه و در برابر ردیف های دوره مبنای این فهرست، و براساس قیمت  قیمت  تجزیه  با روش

 .شود می  جدید اضافه  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  انتهای و به   تهیه  الزم  دار مورد نیاز باشد، متن ستاره  های ردیف  پرداخت  برای

  نییتع 1-2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به   یبها  ، اما بدون بها موجود است فهرست  نیآنها در ا  شرح  که  ییها فیواحد رد  ی. بها2-2

 .شود یم  دار محسوب ستاره  یها فیرد زین  اقالم  نی. اشود یم

  تصویب کار، به   اجرای  برآورد هزینه  بررسی  دار(، باید هنگام ستاره  )اقالم 1-2بند   موضوع  غیرپایه  های واحد ردیف  و بهای  شرح. 2-3

 برسد.  اجرایی  دستگاه

برآورد   مبلغ  به جمع  ، نسبت دار هستار  های برآورد ردیف  مبلغ  شود، چنانچه جمع از طریق مناقصه عمومی واگذار می  که  در کارهایی .2-4

( درصد باشد، الزم 31، بیشتر از سی ) تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی، در این رشته  هزینه  ( بدون اعمال و غیرپایه  بها )پایه فهرست  های ردیف

  یۀبا تجز  همراهرا، پس از تصویب،   رشته  در آن  دار ستاره  های واحد تمامی ردیف  و بهای  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  اجرایی  است دستگاه

  عالی  شورای  توسط  و تصویب  از رسیدگی  دارد تا پس  در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال ، یفن  یعال  یشورا رخانهیمربوطه به دب  متیق

قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود یا   عمل  مالکدار(  های ستاره های نحوه تهیه و تصویب ردیف ، )بر اساس دستورالعمل فنی

 ( درصد خواهد بود.11( و ده )22یاد شده به ترتیب بیست و پنج ) شوند، سقف ترک تشریفات مناقصه واگذار می

  روش ای ، ییها فیرد ای  فیواحد رد  یاز بها  یدرصد  صورت آنها به   یها، بها فصل  مقدمه ای  اتیدر کل  که  یاز اقالم  کیهر   ی. برا2-2

  نییتع  روش به   که  واحد آن  یشود و بها  ینیب شیپ  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  یا جداگانه  فیرد دی، با است  شده  نییتع یگرید

 یبها نییتع یکه برا ی. در صورتشوند یم  محسوب  هیپا  یها فیرد  زیاقالم ن  نیشود. ا  درج  شده ادی  فیرد  در مقابل شود، یمحاسبه م  شده

 .باشد یکسر بها مالک عمل م ایاضافه  یشده باشد، جمع جبر ینیب شیکسر( بها پ ایاضافه ) کیاز  شیقلم از کار، ب کیواحد 

آنها، به   ماهیت به   با توجه  هر فصل  های ، ردیف جدید  های ردیف  درج  مورد نیاز و امکان  های ردیف به   دسترسی  منظور سهولت به  .2-6

از   تیبتر به   که  است  رقم  شش  بها، شامل فهرست  های ردیف  . شماره است  شده  تفکیک  مشخص  با شماره  ای جداگانه  های ها یا زیر فصل گروه 
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  یا زیر فصل  در هر گروه  ردیف  شماره آخر، به   و دو رقم  یا زیر فصل  گروه  شمارهبه   بعدی  ، دو رقم فصل  شمارهبه   اول  ، دو رقم چپ  سمت

 . است  شده  داده  اختصاص

 طبق زیر، های و هزینه ها ضریب آن، به مربوط غیره پایه های ردیف و بها فهرست این های ردیف واحد بهای جمع به برآورد تهیه . هنگام2-7

 .شود می اعمال 8-2 در شده تعیین روش

 :باشد یم ریدرج شده است، به شرح ز 1 وستیکه شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پ یباالسر بی. ضر2-7-1

 ترک صورت به که کارهایی برای و 3/1 برابر شوند، می واگذار مناقصه صورت به که کارهایی برای عمرانی های طرح باالسری  الف. ضریب

 ییکارها یبرا یرعمرانیغ یها طرح یباالسر بی. ضرباشد می 2/1 برابر شوند، می واگذار( مناقصه برگزاری به الزام عدم یا و) مناقصه تشریفات

 )و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه( مناقصه فاتیکه به صورت ترک تشر ییکارها یو برا ،41/1 برابر شوند، می واگذار مناقصه صورت به که

 . باشد یم 31/1برابر  شوند، یواگذار م

 .2 وستیپ  دستورالعمل  مطابق یا منطقه بی. ضر2-7-2

 .3  وستیپ  دستورالعمل  مطابقهزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی . 2-7-3

 بندی زمان برنامه و های اجرایی براساس مشخصات فنی، دستورالعمل آن، اقالم مقادیر بها، کارهای این فهرست اجرای هزینه برآورد . برای2-8

 شرح، شماره، شامل که شود و فهرستی می گیری اندازه ، مربوط  غیر پایه  های و ردیف بها فهرست این های تعیین و بر حسب ردیف ای دوره

 .شود می تهیه ها است ردیف بهای کل و مقدار واحد، بهای واحد،

 فصل، هر به مربوط هایردیف کل بهای جمع از. است ردیف آن واحد بهای در مقدار ضرب حاصل ردیف، هر کل بهای فهرست، این در

ای به  آنگاه ضریب باالسری و ضریب منطقه .آید میبدست  نظر، مورد کار برای بها این فهرست مبلغ جمع ها،فصل مبالغ جمع از و فصل مبلغ

شود. نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار  صورت پی در پی در آن ضرب شده و در نهایت هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی به آن اضافه می

بها  فهرست  عنوان ، به  شده  تهیه  موعۀ، مجشده بها ضمیمه فهرست 4الی  1های  پیوست و ها فصل مقدمه شده، کلیات، یاد مدارک خواهد بود. به

 شود. می  ، نامیده(کار  اجرای  برآورد هزینهمنضم به پیمان ) و مقادیرکار

 نهیبرآورد هز ای ریبها و مقاد است، فهرست ازیمورد ن هیپا یبها رشته فهرست کیاز  شیها، به ب آن یاجرا ۀنیبرآورد هز یکه برا ییر کارها. د3

. شود یم هیطور جداگانه ته  رشته مربوط به هیپا یبها رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست کیاز کار که مربوط به   هر بخش  یاجرا

همراه با برگه خالصه برآورد که برآورد  شود، یم هیمختلف کار ته یها بخش یبرا بیترت نیکه به ا یا نهیبرآورد هز ای ریبها و مقاد فهرست

کار، به  یاجرا ۀنیبرآورد هز ای ریبها و مقاد عنوان فهرست  در آن منعکس است، به زیصورت جمع ن و به  کیمختلف کار به تفک یها بخش

بر  این فهرست بها( 3استقرار مراکز عملیاتی )به شرح مندرج در پیوست و  زیفهرست تجه صرفانوع کارها  نی. در اشوند یملحق م گریکدی

 .شود یم  هیها( ته رشته  کار )تمام  کل  یبرار در این رشته اساس هزینه اجرای کا

موظف است  مانکاریپ ها، فیرد ایمندرج در مقدمه فصول  یمندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فن ی. در صورت تفاوت مشخصات فن4

را در سرجمع  ها فیرد ایمندرج در مقدمه فصول  یمندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فن یتفاوت مشخصات فنحاصل از  یتفاوت بها

 مانکاریدر هر حال پ. گردد یمنظور نم کورمذ یبابت تفاوت مشخصات فن ییمجزا نهیفصول هز نیخود منظور نموده و در ا یشنهادیپ متیق

 .دباش یمو پیمان مندرج در اسناد ارجاع کار  یو انجام کار بر اساس مشخصات فن زاتیتجه لیملزم به تحو

 شوند: بها به شرح زیر تعریف می عناوین و عبارات بکار رفته در این فهرست .2

ها به مصرف  ها و سایر تجهیزات الکتریکی که به منظور انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه ها، خطوط، کابل شبکه: عبارت است از پست. 2-1

 اند. متصل شدهگان کنند

یی که بطور الکتریکی غیر قابل تفکیک بوده و یک سیستم ها یاکابل  عبارت است از تعدادی از هادی مدار یک خط یا کابل الکتریکی:. 2-2

 دهند و قادر به انتقال انرژی الکتریکی از یک نقطه به نقطه دیگر هستند. فاز یا سیستم دیگری را تشکیل می سه
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تجهیزات فشار قوی و متوسط )از قبیل ی شامل ترانسفورماتورها، ای از تجهیزات برق محلی است که با مجموعه پست یا ایستگاه برق:. 2-3

تجهیزات فشار ضعیف، های حفاظت و کنترل،  گیری، سیستم وسایل اندازهگیری، برقگیرها و غیره(،  های اندازه ، ترانسکلیدها، سکسیونرها

 شود. از آن استفاده می ت شبکه برقتغییر سطح ولتاژ و مدیریت و حفاظبرای سایر تجهیزات مورد نیاز خازن و  ،راکتور 

  انواع پست یا ایستگاه:. 2-4

بوده و در اکثر موارد در  SF6گاز  بین اکثر تجهیزات،شود که عایق استفاده شده در  می (: به پستی گفتهسوییچگیر گازی) GISپست الف.

 .شود فضای بسته نصب می

هوا بوده و در اکثر موارد در فضای باز نصب  بین اکثر تجهیزات،شود که عایق استفاده شده در  : به پستی گفته می(AIS) پست متعارفب.

 .شود می

، فیبر  PLC ،DTSسیم، ماکروویو،  های مخابراتی مورد استفاده در شبکه مخابرات صنعت برق شامل بی سیستم: های مخابراتی سیستم. 2-2

 باشند. ینوری، سیستم سوئیچینگ و سایر موارد مرتبط م

که وظیفه پایش، نظارت، کنترل، حفظ پایداری و بهره برداری  و مدیریت شبکه آوری اطالعات های مدرن جمع سیستم دیسپاچینگ:. 2-6

 باشد. دار می بهینه از شبکه انتقال و فوق توزیع را عهده

 تجهیزاتنگهداری حفظ و ها و راهنماهای فنی به منظور  بر اساس دستورالعملبندی و  طبق برنامه زمانهایی است که  فعالیت نگهداری:. 2-7

 .برداری باشند آماده بهره مطلوبهمواره در شرایط مناسب و  تجهیزاتبه طوری که این  ،باشد شبکه مورد نیاز می

 طبق های فعالیت)شبکه  تجهیزات نگهداری بندی زمان های برنامه زمره در که گردد می اطالق هایی فعالیت به: برنامه فوقهای  فعالیت .2-8

 باشد. تجهیزات و سایر اقدامات مرتبط می ویژه، تعمیرات های انجام آزمون شامل و باشد نداشته قرار( برنامه

پذیرد تا مجددا در  انجام میو یا کلی شده  جزئی شبکه که دچار خرابی اتهایی است که بر روی تجهیز مجموعه فعالیت تعمیرات:. 2-9

 .برداری قرار گیرند بهرهشرایط 

 .گیرد های تعمیرات قرار نمی شبکه در زمره فعالیت و همچنین تعویض تجهیزات اصلی سازی بهینهو  عملیات اصالح تبصره:

 و 231 کیلوولت و 132تا  63 لوولت،یک 33تا  11کارکرد . تجهیزات فشار متوسط، فوق توزیع و انتقال،: به ترتیب تجهیزاتی با ولتاژ 2-11

 باشد. می لوولتیک 411

 یاقالم فیجهت برآورد و استفاده از رد ،نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق یها اسناد ارجاع کار پروژه نی. در تدو6

 استفاده نمود: ریمندرج در جدول ز یاز راهنما توان یم باشد، یبها موجود نم فهرست نیکه در ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دستورالعمل کاربرد
 1122فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  

 

 
 

4  

 
 

 عنوان فصل رشته موضوع کار

تامین تجهیزات و لوازم یدکی مورد 

نیاز و همچنین عملیات نصب 

 تجهیزات پست

 فصول مرتبط های انتقال و فوق توزیع نیروی برق پست

تامین تجهیزات و لوازم یدکی مورد 

نیاز و همچنین عملیات نصب 

 تجهیزات خطوط هوایی

خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی 

 برق
 فصول مرتبط

تامین تجهیزات و لوازم یدکی مورد 

نیاز و همچنین عملیات نصب 

 تجهیزات خطوط زمینی

خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی 

 برق
 فصول مرتبط

تامین تجهیزات و لوازم یدکی مورد 

نیاز و همچنین عملیات نصب 

 تجهیزات فشار متوسط و ضعیف

 فصول مرتبط توزیع نیروی برق
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  کلیات

 

 اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.  ها و شرح ردیف ها، ها و گروه مقدمه فصل . مفاد کلیات، 1

بلکه بهای واحد هر یک از   کننده مشخصات کامل کار نیست، به تنهایی تعیین ها و کلیات،  ها و شرح درج شده در مقدمه فصل . شرح ردیف2

بها  صات تعیین شده در این فهرستها و ضوابط فنی مربوطه انجام شود و با مشخ ها در صورتی قابل پرداخت است که طبق دستورالعمل ردیف

 و ردیف مورد نظر نیز مطابقت داشته باشد.

شامل  و بودهنگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق اجرای کارهای مربوط به  ۀنیبها، متوسط هز فهرست نیا های متیق. 3

 )به استثنای مصالح و ازیمصالح مورد ن نیتأم نیو همچنهای آزمون  و دستگاهابزار  آالت، نیماش ،یانسان رویین کارگیری بهو  نیأمت های نهیهز

 در و مصالح یانسان رویین ییحمل و باراندازی مصالح، جابجا ری،یها در اسناد توسط کارفرما تعهد شده است(، بارگ آن هیکه ته یزاتیتجه

 ها، صرف نظر شده است.  این موارد در شرح ردیفو برای اختصار از درج  اجرای کامل کار است ،یکارگاه، و به طور کل

  بابت  ییبها اضافه  چگونهی. ه استها و ضوابط فنی مربوطه  دستورالعمل  کار، طبق  انجام  یبرا  یکامل  یها متیبها، ق فهرست  نیا  یها متیق .4

در   یو بارانداز  ییجابجا ، یریکار، بارگ   ارتفاع ای  عمق ، نیزم  یکیزیو مشخصات ف یتوپوگراف ،ینحوه دسترس ،یو جو یطیمح طیشرا

  یبها برا فهرست  نیدر ا  به صراحت  کند، جز آنچه  مخصوص ایتر  کار را مشکل  یاجرا  که یگریاز شهر و موارد د یدور کارگاه، ی محدوده

 . ستین  پرداخت  ، قابل است  شده  ینیب شیبها پ اضافه ایبها   آن

ها  بها، )که جهت حمل آن های این فهرست حمل تجهیزات و لوازم یدکی مورد نیاز برای انجام فعالیت  بها، هزینه های این فهرست . در ردیف2

بهایی برای هزینه حمل در این فصول پرداخت نخواهد شد. در  نیاز به ماشین آالت سنگین نباشد( در بهای ردیف منظور شده است و اضافه

بینی هزینه  ها مستلزم استفاده از ماشین آالت سنگین )از قبیل کامیون، تریلی، بوژی و ...( باشد، جهت پیش یزاتی که حمل آنخصوص تجه

 شود.  مربوطه در تنظیم اسناد ارجاع کار از فصل مرتبط در سایر فهارس بهای پایه استفاده می

  به  کار منضم  یاجرا  ۀنیدر برآورد هز  که  یدر صورت تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی  هنیهز ی، وباالسر ،یا منطقه   یها بیضر  به  مربوط  مبلغ .6

 .  است  پرداخت  باشد، قابل  منظور شده ، مانیپ

 ایروز  یها متیآن با ق سهیمقا ای گر،یبها با فهارس د فهرست نیا سهیمقا ای گر،یکدیبها با  فهرست نیا یها فصل سهیاز مقا یریگ جهیبا نت. 7

 .ستیشده است قابل پرداخت ن نییصراحت تع بجز آنچه به  یوجه اضاف گر،ید سهیهر نوع مقا ای مت،یق هیاستناد به تجز

 برآورد، نافذ خواهد بود. ۀمرحل یبرآورد داده شده است، مفاد آن تنها برا ۀنحو یبرا یبها که دستورالعمل فهرست نیدر هر بخش از ا. 8

با لحاظ  نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق عملیات بها جهت استفاده در فهرست نیدر ا ها فیرد یتمام یبها. 9

 یابالغ یعموم یمشخصات فن ران،یا یصنعت قاتیموسسه استاندارد و تحق رو،یوزارت ن ،یالملل نیمعتبر ب یاستانداردها شیرایو نیآخر

 ینیب شیهر فصل پ  در مقدمه هیپا یفن صاتو مشخ ریشرکت توانی وزارت نیرو، ابالغ های رالعملدستوسازمان برنامه و بودجه کشور و 

 یمشخصات فن ری( و سامانیمذکور )مندرج در پ یو انجام کار بر اساس ضوابط فن زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاریاست پ یهیاند. بد شده

 . باشد یم مانیمندرج در اسناد ارجاع کار و پ

 ای دستگاه نظارت دیقبل از سفارش به تائ مان،یپ یبا مشخصات فن قیاز نظر تطب دیبا از،یمورد ن زاتیمصالح و تجه یکاتالوگ فن اینمونه . 11

 کارفرما برسد.

صورت  ها مجلس و صورت دستورکارها ،ییاجرا یها انجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه یکارها بر اساس ابعاد کارها یریگ اندازه .11

 .شود یم  مانجا  شده نییتع  روش به   یریگ ، اندازه است  شده  ینیب شیبها پ فهرست  نیدر ا  یریگ اندازه  یبرا  یا ژهیو  روش  که  ی. در مواردردیگ یم

 :  باشد یعمل م یمبنا ریز یاز دامنه استفاده شده است الگو زاتیتجه یکه جهت مشخصات فن ی. در موارد12

 . گردد یم زیآمپر ن 111و  22دامنه مذکور شامل « آمپر 111تا  22»بارت . در ع12-1

 .گردد یآمپر نم 111دامنه مذکور مشمول « آمپر 111از  شتریب». در عبارت 12-2
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 بایستی قبل از استفاده به تایید کارفرما رسیده باشد. های تست می . کلیه ماشین آالت و دستگاه13

کیلوولت  66کیلوولت است عیناً در مورد تجهیزات  63بها، که مربوط به ولتاژ  های فصول این فهرست کلیه ردیف. مفاد مقدمات و بهای 14

 باشد. نیز صادق می

 . است  شده  محاسبه 1398سال   چهارم  ماهه  سه  یها متیق  یبها بر مبنا فهرست  نی. ا12
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 عیانتقال و فوق توز یها پست زاتیتجه یا دوره ینگهدارفصل اول. 
 مقدمه

 یهوا  و شورکت  ریشرکت تووان  راتیو تعم ینگهدار یجار یها پست، دستورالعمل زاتیتجه سیآزمون و سرو یا دوره یها در انجام برنامه. 1

 باشد.   یمالک عمل م مطابق مفاد مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان تابعه

 آزمون لحاظ شده است. یا سیمرتبه سرو کیانجام  یفصل برا نیا یها فیرد یها نهیهز. 2

مربوط به آن بی محاسبه گردیده و هزینه جداگانه بابت سورویس   . هزینه سرویس و نظافت کلیه تابلوهای مربوط به هر بی در ردیف تجهیز3

 گردد. و نظافت آن پرداخت نمی

های مندرج در این فصل توسط گروه مذکور در انجوام  یک از دیگر ردیفباشد که هیچصرفاً در مواردی میسر می 112111. استفاده از ردیف 4

 ماموریت مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا های گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن های ردیفبه  یظور سهولت دسترسمن . به2

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 قدرت ای ترانسفورماتورنگهداری دوره 11

 راکتورای نگهداری دوره 12

 مصرف داخلی و زمین ترانسفورماتورای نگهداری دوره 13

 1کلید قدرتای نگهداری دوره 14

 سکسیونرای نگهداری دوره 12

 ولتاژ ای ترانسفورماتورنگهداری دوره 16

 جریان ای ترانسفورماتورنگهداری دوره 17

 جریان و ولتاژ ترکیبی ای ترانسفورماتورنگهداری دوره 18

 گیر ای موجنگهداری دوره 19

 برقگیرای نگهداری دوره 11

 خازنای نگهداری دوره 11

 باسبارای نگهداری دوره 12

 باطریای نگهداری دوره 13

 شارژر و اینورترای نگهداری دوره 14

 ACسیستم ای نگهداری دوره 12

 GISتجهیزات ای نگهداری دوره 16

 دیزل ژنراتور و کمپرسورای نگهداری دوره 17

 آزمون ترمویژن ای دورهنگهداری  18

 سرکابل و مفصل در پستای نگهداری دوره 19

 های موردی فعالیت 21

                                                           
1 Breaker 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 ۱1۱1۱1 کیلوولت. 4۱۱پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم دستگاه 1۰۰۱18۰۱۱۱  

 دستگاه 12۰373۰۱۱۱  

 4۱۱فاز  تک پیچ سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم
 کیلوولت.

۱1۱1۱2 

 ۱1۱1۱3 کیلوولت. 23۱پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم دستگاه 16۰4۱6۰۱۱۱  

 ۱1۱1۱4 کیلوولت. 23۱پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم دستگاه 14۰641۰۱۱۱  

 ۱1۱1۱5 کیلوولت. 132پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم دستگاه 13۰548۰۱۱۱  

 ۱1۱1۱6 کیلوولت. 132پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم دستگاه 12۰683۰۱۱۱  

 ۱1۱1۱7 کیلوولت. 63سرویس ترانسفورماتور قدرت  دستگاه 12۰۱21۰۱۱۱  

 دستگاه 1۰788۰۱۱۱  

ترانسفورماتور قدرت  PIآزمون مقاومت عایقی و تعیین 
 انتقال.

۱1۱1۱8 

 ۱1۱1۱۰ قدرت.  ها ترانسفورماتور گیری جریان فن اندازه آزمون دستگاه 1۰3۰5۱۱  

 ۱1۱11۱ گیری جریان پمپ روغن ترانسفورماتور قدرت. اندازه آزمون دستگاه 238۰۱۱۱  

 دستگاه 12۱۰5۱۱  

چنجر ترانسفورماتور  گیری جریان موتور درایو تپ اندازه
 قدرت.

۱1۱111 

 دستگاه 1۰3۱2۰۱۱۱  

ترانسفورماتور قدرت  PIآزمون مقاومت عایقی و تعیین 
 فوق توزیع.

۱1۱112 

 دستگاه 11۰654۰۱۱۱  

 4۱۱فاز  پیچ تک سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم
 کیلوولت.

۱1۱113 

 ۱1۱114 کیلوولت. 4۱۱پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم دستگاه 16۰۱۰2۰۱۱۱  

 ۱1۱2۱1 کیلوولت. 23۱یا  4۱۱فاز(  یا تک فاز راکتور )سهسرویس  مجموعه 12۰683۰۱۱۱  

 ۱1۱2۱2 کیلوولت. 23۱یا  4۱۱سرویس راکتور نوترال  دستگاه 4۰544۰۱۱۱  

 ۱1۱2۱3 سرویس راکتور فشار متوسط. دستگاه 6۰345۰۱۱۱  

 دستگاه 1۰6۱4۰۱۱۱  

یا فوق  راکتور انتقال IPآزمون مقاومت عایقی و تعیین 
 توزیع.

۱1۱2۱4 

 ۱1۱2۱5 یا فوق توزیع. راکتور انتقال  ها گیری جریان فن اندازه آزمون دستگاه 1۰3۰5۱۱  

 دستگاه 238۰۱۱۱  

یا فوق  گیری جریان پمپ روغن راکتور انتقال اندازه آزمون
 توزیع.

۱1۱2۱6 

 ۱1۱2۱7 راکتور نوترال. PIآزمون مقاومت عایقی و تعیین  دستگاه 1۰17۰۰۱۱۱  

 دستگاه 3۰174۰۱۱۱  

های  یا زمین پست سرویس ترانسفورماتور مصرف داخلی
 انتقال.

۱1۱3۱1 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 دستگاه 2۰771۰۱۱۱  

های  یا زمین پست سرویس ترانسفورماتور مصرف داخلی
 فوق توزیع.

۱1۱3۱2 

 دستگاه 1۰۱88۰۱۱۱  

ترانسفورماتور زمین  PIآزمون مقاومت عایقی و تعیین 
 یاکمکی یا کمپکت یا توزیع.

۱1۱3۱3 

 ۱1۱4۱1 کیلوولت. 23۱یا  4۱۱سرویس بریکر  مجموعه 5۰۰54۰۱۱۱  

 ۱1۱4۱2 کیلوولت. 63یا  132سرویس بریکر  مجموعه 4۰17۱۰۱۱۱  

 ۱1۱4۱3 سرویس بریکر فشار متوسط خال یا گازی. دستگاه 1۰۰52۰۱۱۱  

 ۱1۱4۱4 تعویض روغن و سرویس بریکرهای فشار متوسط روغنی. دستگاه 2۰۰2۱۰۱۱۱  

 ۱1۱4۱5 آزمون مقاومت عایقی بریکر انتقال. دستگاه 1۰۰58۰۱۱۱  

 ۱1۱4۱6 آزمون تایم تست قطع و وصل بریکر انتقال. دستگاه 1۰54۰۰۱۱۱  

 ۱1۱4۱7 های اصلی بریکر انتقال. گیری مقاومت کنتاکت آزمون اندازه دستگاه 2۰۱2۰۰۱۱۱  

 ۱1۱4۱8 شارژ موتور بریکر انتقال.گیری جریان و زمان  آزمون اندازه دستگاه 453۰۱۱۱  

 ۱1۱4۱۰ آزمون مقاومت عایقی بریکر فوق توزیع. دستگاه 1۰5۰5۰۱۱۱  

 ۱1۱41۱ آزمون تایم تست قطع و وصل بریکر فوق توزیع. دستگاه 1۰3۱7۰۱۱۱  

 دستگاه 1۰621۰۱۱۱  

های اصلی بریکر فوق  آزمون اندازه گیری مقاومت کنتاکت
 توزیع.

۱1۱411 

 دستگاه 3۱4۰۱۱۱  

گیری جریان و زمان شارژ موتور بریکر فوق  اندازه آزمون
 توزیع.

۱1۱412 

 دستگاه 476۰5۱۱  

جهت بریکر فشار  Vacum Checkerآزمون ولتاژی با 
 متوسط.

۱1۱413 

 ۱1۱5۱1 کیلوولت. 23۱یا  4۱۱سرویس سکسیونر  دستگاه 1۰۰12۰۱۱۱  

 ۱1۱5۱2 کیلوولت. 63یا  132سرویس سکسیونر  دستگاه 1۰758۰۱۱۱  

 ۱1۱5۱3 سرویس سکسیونر فشار متوسط. دستگاه 1۰241۰۱۱۱  

 ۱1۱5۱4 های اصلی سکسیونر انتقال. آزمون مقاومت کنتاکت دستگاه 1۰761۰۱۱۱  

 دستگاه 453۰۱۱۱  

گیری جریان موتور و زمان باز و بسته شدن  آزمون اندازه
 سکسیونر انتقال.

۱1۱5۱5 

 ۱1۱5۱6 های اصلی سکسیونر فوق توزیع. آزمون مقاومت کنتاکت دستگاه 1۰572۰۱۱۱  

 دستگاه 3۱4۰۱۱۱  

گیری جریان موتور و زمان باز و بسته شدن  آزمون اندازه
 سکسیونر فوق توزیع.

۱1۱5۱7 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 دستگاه 8۰8۰۱۱۱  

کیلوولت  23۱یا  4۱۱سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی 
 فاز(. )تک

۱1۱6۱1 

 دستگاه 731۰5۱۱  

کیلوولت  132سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی 
 فاز(. )تک

۱1۱6۱2 

 دستگاه 726۰۱۱۱  

کیلوولت  63سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی 
 فاز(. )تک

۱1۱6۱3 

 ۱1۱6۱4 سرویس ترانسفورماتور ولتاژ فشار متوسط. دستگاه 418۰۱۱۱  

 دستگاه 82۱۰۱۱۱  

عایقی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور آزمون مقاومت 
 فاز(. ولتاژ/ترانسفورماتور ولتاژ خازنی )تک

۱1۱6۱5 

 ۱1۱7۱1 کیلوولت. 23۱یا  4۱۱سرویس ترانسفورماتور جریان  مجموعه 3۰32۱۰۱۱۱  

 ۱1۱7۱2 کیلوولت. 63یا  132سرویس ترانسفورماتور جریان  مجموعه 2۰465۰۱۱۱  

 ۱1۱7۱3 ترانسفورماتور جریان فشار متوسط.سرویس  مجموعه 1۰۱31۰۱۱۱  

 ۱1۱7۱4 آزمون مقاومت عایقی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور جریان. مجموعه 2۰348۰۱۱۱  

 دستگاه 2۰377۰۱۱۱  

 132یا  63سرویس ترانسفورماتور ترکیبی جریان و ولتاژ 
 کیلوولت.

۱1۱8۱1 

 ۱1۱۰۱1 کیلوولت. 23۱یا  4۱۱گیر  سرویس موج دستگاه 1۰282۰۱۱۱  

 ۱1۱۰۱2 کیلوولت. 63یا  132گیر  سرویس موج دستگاه 1۰۱53۰۱۱۱  

 ۱11۱۱1 کیلوولت. 23۱یا  4۱۱سرویس برقگیرهای  مجموعه 2۰5۱1۰۱۱۱  

 ۱11۱۱2 کیلوولت. 132یا  63سرویس برقگیرهای  مجموعه 1۰641۰۱۱۱  

 ۱11۱۱3 سرویس برقگیرهای فشار متوسط. مجموعه 563۰۱۱۱  

 ۱11۱۱4 آزمون مقاومت عایقی برقگیر. دستگاه 1۰185۰۱۱۱  

 ۱11۱۱5 آزمون اندازه گیری جریان نشتی برقگیر با مولتی متر. دستگاه 237۰۱۱۱  

 سلول 38۰۰5۱۱  

سرویس خازن و متعلقات در سطح فشار متوسط به ازای هر 
 یونیت.

۱111۱1 

 سلول 784۰۱۱۱  

یا فوق توزیع به  انتقالسرویس خازن و متعلقات در سطح 
 ازای هر یونیت.

۱111۱2 

 مجموعه ۰۰572۰۱۱۱  

 23۱یا  4۱۱های  آالت و مقره سرویس باسبارها و یراق
 کیلوولت برای هر باسبار.

۱112۱1 

 مجموعه 5۰۱6۱۰۱۱۱  

باسبار فوق  های آالت و مقره سرویس باسبارها و یراق
 برای هر باسبار . توزیع

۱112۱2 

 ۱112۱3 آزمون مقاومت عایقی باسبار فشار متوسط. مجموعه 2۰۰66۰۱۱۱  
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 مجموعه 7۰2۱6۰۱۱۱  

باسبار فشار  های آالت و مقره سرویس باسبارها و یراق
 متوسط برای هر باسبار .

۱112۱4 

 ۱113۱1 ولت. 11۱سرویس سیستم یک مجموعه باتری  سری 2۰8۱2۰۱۱۱  

 ۱113۱2 ولت. 48  باترییک مجموعه   سرویس سیستم سری 2۰34۱۰۱۱۱  

 ۱113۱3 ولتی. 2گیری غلظت هر سلول باتری  آزمون اندازه سلول 32۰2۱۱  

 ۱113۱4 ولتی. 2گیری ولتاژ هر سلول باتری  آزمون اندازه سلول 1۰۰2۱۱  

 ۱113۱5 ولتی. 2آزمون امپدانس داخلی باتری  سلول 74۰6۱۱  

 ۱113۱6 ولتی و باالتر. 12سلول باتری غلظت هر  گیری آزمون اندازه سلول 32۰2۱۱  

 ۱113۱7 ولتی و باالتر. 12ولتاژ هر سلول باتری  گیری آزمون اندازه سلول 57۰7۱۱  

 سلول 223۰۱۱۱  

هر سلول باتری  امپدانس داخلی گیری آزمون آزمون اندازه
 ولتی و باالتر. 12

۱113۱8 

 مجموعه 3۰755۰۱۱۱  

 48یا  11۱اینورتر و تابلوهای  یاسرویس هر دستگاه شارژر 
 مربوطه. CD/VL  ولت

۱114۱1 

 UPS. ۱114۱2بازدید و سرویس  دستگاه 3۰165۰۱۱۱  

 مجموعه 6۰785۰۱۱۱  

شامل تابلوهای داخل سالن و محوطه  ACسرویس سیستم 
(LVAC و اضطراری )کیلوولت. 23۱یا  4۱۱ 

۱115۱1 

 مجموعه 3۰۰22۰۱۱۱  

شامل تابلوهای داخل سالن و محوطه  ACسرویس سیستم 
(LVAC و اضطراری )کیلوولت. 63یا  132 

۱115۱2 

  

 بی 22۰755۰۱۱۱

بازدید و سرویس سالیانه سوئیچگیرهای انتقال و فوق توزیع 
فاز )هر فاز درون یک  به صورت سه عدد محفظه تک
 محفظه جداگانه قرار داشته باشد(.

۱116۱1 

  

 بی 15۰34۱۰۱۱۱

سرویس سالیانه سوئیچگیرهای انتقال و فوق توزیع بازدید و 
فاز در درون یک  فاز )هر سه سه به صورت یک عدد محفظه
 محفظه قرار داشته باشد(.

۱116۱2 

  

 بی 47۰۰۰3۰۱۱۱

بازرسی سوئیچگیرهای انتقال و فوق توزیع به صورت سه 
فاز )هر فاز درون یک محفظه جداگانه قرار  تک عدد محفظه
 داشته باشد(.

۱116۱3 

  

 بی 24۰212۰۱۱۱

بازرسی سوئیچگیرهای انتقال و فوق توزیع به صورت یک 
فاز در درون یک محفظه قرار  فاز )هر سه سه عدد محفظه
 داشته باشد(.

۱116۱4 

 ۱117۱1 سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور. دستگاه 2۰6۱3۰۱۱۱  

 ۱117۱2 سرویس و نگهداری کمپرسور. دستگاه 2۰۱83۰۱۱۱  
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 ۱118۱1 آزمون ترموویژن بی خط انتقال. بی ۰88۰5۱۱  

 بی 1۰758۰۱۱۱  

آزمون ترموویژن ترانسفورماتور و بی فشار قوی و ضعیف 
 ترانسفورماتور انتقال )کلیه متعلقات(.

۱118۱2 

 ۱118۱3 آزمون ترموویژن باسبار انتقال و متعلقات. مجموعه 1۰۱52۰۱۱۱  

 ۱118۱4 ترموویژن یک بانک خازن انتقال.آزمون  مجموعه 1۰۱57۰۱۱۱  

 ۱118۱6 آزمون ترموویژن بی خط فوق توزیع. بی 563۰۱۱۱  

 بی 1۰۱۰3۰۱۱۱  

و تجهیزات بی فشار قوی و  آزمون ترموویژن ترانسفورماتور
 ترانسفورماتورفوق توزیع )کلیه متعلقات(. فشار ضعیف

۱118۱7 

 ۱118۱8 متعلقات باسبار فوق توزیع. آزمون ترموویژن باسبار و مجموعه 516۰۱۱۱  

 ۱118۱۰ آزمون ترموویژن یک بانک خازن فوق توزیع. مجموعه 346۰۱۱۱  

 ۱1181۱ آزمون ترموویژن سایر تجهیزات پست فوق توزیع. مجموعه 833۰۱۱۱  

 مجموعه 3۰12۱۰۱۱۱  

فاز )فشار  سه  یا سرکابل مقاومت عایقی کابل آزمون
 متوسط(.

۱11۰۱1 

 ۱11۰۱2 فاز )فشار متوسط(. آزمون پیوستگی زمین شیلد کابل سه مجموعه 2۰827۰۱۱۱  

 مورد 15۰57۱۰۱۱۱  

اعزام گروه تعمیرات پست به درخواست کارفرما به ازای یک 
 ساعت(. 8روز )

۱12۱۱1 
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 عیخطوط انتقال و فوق توز یا دوره ینگهدارفصل دوم. 
 مقدمه

آورده شوده اسوت. انجوام     9و  8 یهوا  و بخش کابول و آزموون در گوروه    7تا  1 یها در گروه یشیمایو پ یصعود دیبخش بازد های ردیف .1

انجوام   مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان تابعه یها و شرکت ریشرکت توان یابالغ یها خط و کابل مطابق با دستورالعمل یو نگهدار سیسرو

 شود. یم

کوپتر جهت ارسوال   یاست با استفاده از هل ازیو ن باشند یم یکه صعب العبور بوده و فاقد جاده دسترس یمربوط به خطوط دیبازد یها نهیهز. 2

 گردد.های این فصل منظور نگردیده و در زمان تنظیم اسناد ارجاع کار به صورت مجزا منظور میدر ردیفاستفاده شود،  زاتینفرات و تجه

های این فصل لحاظ نگردیده اسوت و در   شود در ردیف د کارفرما با استفاده از پهپاد و ... انجام میهایی که بنا به صالحدیدیبازد یها نهیهز. 3

 گردد.زمان تنظیم اسناد ارجاع کار به صورت مجزا منظور می

 ،باغات باشود و  یباتالقهای موانع مستحدثات، زمیناز هرگونه  یمسطح و عار یریمس یاست که دارا یریمس و تپه ماهور منظور از دشت .4

 باشد.  پذیر خط با خودرو امکان یها ها و دکل یبه هاد یکه دسترس یا گونه به

 قیو دکل خط از طر ای ریاز مس یبه بخش یدسترس یانسان یا یعیوجود عوارض طب لیاست که به دل یری، مسیکوهستان مهین ریمنظور از مس .2

 ییهوا  دکل یرهایمس وجود داشته باشد. ادهیبه صورت پ ریمس یامکان ط یکننده به راحت دیبازد یها توسط گروه ینباشد ول پذیر خودرو امکان

 گردد. یمحسوب م یکوهستان مهین ریدارند مس قرار یکه در باغات و امالک خصوص

 خوط  دکل یا مسیر از بخش آن به دسترسی انسانی یا طبیعی عوارض وجود دلیل به که است مسیری باتالقی، یا العبورصعب مسیر از منظور .6

 مسویر  در پیواده  صوورت  بوه  صوعوبت  و سوختی  بوه  کنودی،  با تعمیراتی یا کننده بازدید های گروه حرکت و نباشد پذیر امکان خودرو طریق از

 .گردد می محسوب العبور صعب مسیر جزو آب در حرکت و باتالقی دره، خاک، ریزش دارای ای، صخره مسیرهای. گیرد صورت

 آزمون لحاظ شده است. ای دیمرتبه بازد کیانجام  یفصل برا نیا یها فیرد یها نهیهز .7

در نووع دکول    رییو تغ یدر نظر گرفته شده است و بورا  کسانیها به صورت  فصل جهت انواع دکل نیدر ا یصعود دیبازد یها فیرد یبها .8

 .گردد یپرداخت نم ییمجزا نهیهز

 یانواع دکل )ازجمله چووب  ریسا یلحاظ شده است و برا و تلسکوپی مشبک یها فصل جهت دکل نیدر ا یشیمایپ دیبازد یها فیرد یبها .9

 گردد. یبها لحاظ م درصد کاهش 41( یبتن ای

 .باشد یتابعه م یها و شرکت ریشرکت توان یابالغ یا دوره یهادیفصل بر اساس شرح خدمات بازد نیا یها فیرد ی. بها11

( بانودل  توک ) سویمه  توک  خطوط جهت و کمتر کیلوولت 231 ولتاژ سطوح برای فصل این در وصعودی پیمایشی بازدید های ردیف بهای .11

 24/1 ضوریب  بانودل  چهار و 18/1 ضریب باندل سه ،1/1 ضریب باندل، دو خطوط صعودی یا پیمایشی بازدید صورت در. است شده محاسبه

 .گردد می اعمال ولتاژی رده همان( باندل تک) سیمه تک خطوط با متناظر ردیف در

های بازدید پیمایشی جهت خطووط مربوطوه میسور    های بازدید صعودی خطوط، امکان استفاده همزمان ردیف. در صورت استفاده از ردیف12

 باشد.نمی

 باشد.ایید کارفرما میهای بازدید صعودی و پیمایشی منوط به انجام بازدیدهای مربوطه و تهیه و ارائه گزارشات مورد ت. استفاده از ردیف13
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا های گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن های ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس . به14
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 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 لوولتیک 63خطوط  دیبازد  11

 لوولتیک 132خطوط  دیبازد  12

 لوولتیک 231خطوط  دیبازد  13

 تک باندل لوولتیک 411خطوط  دیبازد  14

 دو باندل لوولتیک 411خطوط  دیبازد  12

 سه باندل لوولتیک 411خطوط  دیبازد  16

 چهار باندل لوولتیک 411خطوط  دیبازد  17

 یا دوره یها آزمون  19

 نگهداری خطوط زمینی  11
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 برج 23۰۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  63بازدید پیمایشی خط 
 مداره. تک

۱2۱1۱1 

 برج 358۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  63بازدید صعودی خط 
 مداره. تک

۱2۱1۱2 

 برج 347۰۱۱۱  

کوهستانی، جنگل یا  کیلوولت نیمه 63بازدید پیمایشی خط 
 مداره. شالیزار تک

۱2۱1۱3 

 برج 466۰5۱۱  

کوهستانی، جنگل یا  کیلوولت نیمه 63صعودی خط بازدید 
 مداره. شالیزار تک

۱2۱1۱4 

 برج 466۰5۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 63بازدید پیمایشی خط 
 مداره. تک

۱2۱1۱5 

 برج 586۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 63بازدید صعودی خط 
 مداره. تک

۱2۱1۱6 

 برج 287۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  63پیمایشی خط بازدید 
 مداره . دو

۱2۱1۱7 

 برج 477۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  63بازدید صعودی خط 
 مداره. دو

۱2۱1۱8 

 برج 3۰4۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  63بازدید پیمایشی خط 
 مداره. شالیزار دو

۱2۱1۱۰ 

 برج 586۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  63بازدید صعودی خط 
 مداره. شالیزار دو

۱2۱11۱ 

 برج 521۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 63بازدید پیمایشی خط 
 مداره. دو

۱2۱111 

 برج 7۱5۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 63بازدید صعودی خط 
 مداره. دو

۱2۱112 

 برج 382۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  63بازدید پیمایشی خط 
 مداره. چهار

۱2۱113 

 برج 645۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  63بازدید صعودی خط 
 مداره. چهار

۱2۱114 

 برج 5۱5۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  63بازدید پیمایشی خط 
 مداره. شالیزار چهار

۱2۱115 

 برج 758۰5۱۱  

نیمه کوهستانی، جنگل یا  کیلوولت 63بازدید صعودی خط 
 مداره. شالیزار چهار

۱2۱116 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 برج 6۱6۰5۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 63بازدید پیمایشی خط 
 مداره. چهار

۱2۱117 

 برج 871۰5۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 63بازدید صعودی خط 
 مداره. چهار

۱2۱118 

 برج 31۰۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  132بازدید پیمایشی خط 
 مداره. تک

۱2۱2۱1 

 برج 47۰۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  132بازدید صعودی خط 
 مداره. تک

۱2۱2۱2 

 برج 465۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  132بازدید پیمایشی خط 
 مداره. شالیزار تک

۱2۱2۱3 

 برج 624۰5۱۱  

نیمه کوهستانی، جنگل یا کیلوولت  132بازدید صعودی خط 
 مداره. شالیزار تک

۱2۱2۱4 

 برج 624۰5۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 132بازدید پیمایشی خط 
 مداره. تک

۱2۱2۱5 

 برج 784۰5۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 132بازدید صعودی خط 
 مداره. تک

۱2۱2۱6 

 برج 384۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  132بازدید پیمایشی خط 
 مداره. دو

۱2۱2۱7 

 برج 64۱۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  132بازدید صعودی خط 
 مداره. دو

۱2۱2۱8 

 برج 527۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  132بازدید پیمایشی خط 
 مداره. شالیزار دو

۱2۱2۱۰ 

 برج 687۰5۱۱  

العبور یا باتالقی  صعبکیلوولت  132بازدید پیمایشی خط 
 مداره. دو

۱2۱21۱ 

 برج 784۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  132بازدید صعودی خط 
 مداره. شالیزار دو

۱2۱211 

 برج 883۰5۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 132بازدید صعودی خط 
 مداره. دو

۱2۱212 

 برج 511۰5۱۱  

دشت و تپه ماهور  کیلوولت 132بازدید پیمایشی خط 
 مداره. چهار

۱2۱213 

 برج 863۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  132بازدید صعودی خط 
 مداره. چهار

۱2۱214 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 برج 655۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  132بازدید پیمایشی خط 
 مداره. شالیزار چهار

۱2۱215 

 برج 1۰۱۱6۰۱۱۱  

نیمه کوهستانی، جنگل یا کیلوولت  132بازدید صعودی خط 
 مداره. شالیزار چهار

۱2۱216 

 برج 623۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 132بازدید پیمایشی خط 
 مداره. چهار

۱2۱217 

 برج 1۰166۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 132بازدید صعودی خط 
 مداره. چهار

۱2۱218 

 برج 3۰7۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  23۱بازدید پیمایشی خط 
 مداره. تک

۱2۱3۱1 

 برج 5۰5۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  23۱بازدید صعودی خط 
 مداره. تک

۱2۱3۱2 

 برج 576۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  23۱بازدید پیمایشی خط 
 مداره. شالیزار تک

۱2۱3۱3 

 برج 781۰۱۱۱  

نیمه کوهستانی، جنگل یا  کیلوولت 23۱بازدید صعودی خط 
 مداره. شالیزار تک

۱2۱3۱4 

 برج 774۰5۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 23۱بازدید پیمایشی خط 
 مداره. تک

۱2۱3۱5 

 برج ۰73۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 23۱بازدید صعودی خط 
 مداره. تک

۱2۱3۱6 

 برج 477۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  23۱بازدید پیمایشی خط 
 مداره . دو

۱2۱3۱7 

 برج 7۰4۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  23۱بازدید صعودی خط 
 مداره. دو

۱2۱3۱8 

 برج 75۱۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  23۱بازدید پیمایشی خط 
 مداره. شالیزار دو

۱2۱3۱۰ 

 برج ۰74۰۱۱۱  

نیمه کوهستانی، جنگل یا کیلوولت  23۱بازدید صعودی خط 
 مداره. شالیزار دو

۱2۱31۱ 

 برج 853۰5۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 23۱بازدید پیمایشی خط 
 مداره. دو

۱2۱311 

 برج 1۰171۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 23۱بازدید صعودی خط 
 مداره. دو

۱2۱312 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 برج 636۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  23۱بازدید پیمایشی خط 
 مداره. چهار

۱2۱313 

 برج 1۰۱71۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  23۱بازدید صعودی خط 
 مداره. چهار

۱2۱314 

 برج 813۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  23۱بازدید پیمایشی خط 
 مداره. شالیزار چهار

۱2۱315 

 برج 1۰25۱۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  23۱بازدید صعودی خط 
 مداره. شالیزار چهار

۱2۱316 

 برج 1۰۱11۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 23۱بازدید پیمایشی خط 
 مداره. چهار

۱2۱317 

 برج 1۰44۰۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 23۱بازدید صعودی خط 
 مداره. چهار

۱2۱318 

 برج 474۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱پیمایشی خط بازدید 
 باندل. مداره، یک تک

۱2۱4۱1 

 برج 711۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. مداره، یک تک

۱2۱4۱2 

 برج 68۰۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. مداره، یک شالیزار تک

۱2۱4۱3 

 برج ۰26۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. مداره، یک شالیزار تک

۱2۱4۱4 

 برج ۰26۰5۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. مداره، یک تک

۱2۱4۱5 

 برج 1۰163۰۱۱۱  

باتالقی العبور یا  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. مداره، یک تک

۱2۱4۱6 

 برج 56۰۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. مداره، یک دو

۱2۱4۱7 

 برج ۰4۰۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. مداره، یک دو

۱2۱4۱8 

 برج 784۰5۱۱  

نیمه کوهستانی، جنگل یا کیلوولت  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. مداره، یک شالیزار دو

۱2۱4۱۰ 

 برج 1۰158۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. مداره، یک شالیزار دو

۱2۱41۱ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 برج 1۰۱21۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. مداره، یک دو

۱2۱411 

 برج 1۰4۱۱۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. مداره، یک دو

۱2۱412 

 برج 761۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. مداره، یک چهار

۱2۱413 

 برج 1۰281۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. مداره، یک چهار

۱2۱414 

 برج ۰73۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. مداره، یک شالیزار چهار

۱2۱415 

 برج 1۰4۰4۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. مداره، یک شالیزار چهار

۱2۱416 

 برج 1۰21۱۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. مداره، یک چهار

۱2۱417 

 برج 1۰731۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. مداره، یک چهار

۱2۱418 

 برج 521۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. مداره دو تک

۱2۱5۱1 

 برج 7۰8۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. مداره دو تک

۱2۱5۱2 

 برج 758۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. دو مداره شالیزار تک

۱2۱5۱3 

 برج 1۰۱1۰۰۱۱۱  

جنگل یا کیلوولت نیمه کوهستانی،  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. دو مداره شالیزار تک

۱2۱5۱4 

 برج 1۰۱18۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. دو مداره تک

۱2۱5۱5 

 برج 1۰27۰۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. دو مداره تک

۱2۱5۱6 

 برج 626۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱پیمایشی خط بازدید 
 باندل. دو مداره دو

۱2۱5۱7 

 برج 1۰۱44۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. دو مداره دو

۱2۱5۱8 
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 برج 863۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. دو مداره شالیزار دو

۱2۱5۱۰ 

 برج 1۰27۰۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. دو مداره شالیزار دو

۱2۱51۱ 

 برج 1۰1۱5۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. دو مداره دو

۱2۱511 

 برج 1۰541۰۱۱۱  

باتالقی العبور یا  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. دو مداره دو

۱2۱512 

 برج 834۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. دو مداره چهار

۱2۱513 

 برج 1۰4۱8۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. دو مداره چهار

۱2۱514 

 برج 1۰۱6۰۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. دو مداره یا شالیزار چهار

۱2۱515 

 برج 1۰646۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. دو مداره شالیزار چهار

۱2۱516 

 برج 1۰331۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. دو مداره چهار

۱2۱517 

 برج 1۰۰۱4۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. دو مداره چهار

۱2۱518 

 برج 56۱۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. مداره سه تک

۱2۱6۱1 

 برج 856۰5۱۱  

و تپه ماهور  کیلوولت دشت 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. سه مداره تک

۱2۱6۱2 

 برج 828۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. سه مداره شالیزار تک

۱2۱6۱3 

 برج 1۰۱۰2۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. سه مداره شالیزار تک

۱2۱6۱4 

 برج ۰24۰5۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. سه مداره تک

۱2۱6۱5 

 برج 1۰371۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. سه مداره تک

۱2۱6۱6 
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 برج 671۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. سه مداره دو

۱2۱6۱7 

 برج 1۰118۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. سه مداره دو

۱2۱6۱8 

 برج ۰24۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. سه مداره شالیزار دو

۱2۱6۱۰ 

 برج 1۰371۰۱۱۱  

جنگل یا کیلوولت نیمه کوهستانی،  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. سه مداره شالیزار دو

۱2۱61۱ 

 برج 1۰186۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. سه مداره دو

۱2۱611 

 برج 1۰646۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. سه مداره دو

۱2۱612 

 برج 8۰5۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱پیمایشی خط بازدید 
 باندل. سه مداره چهار

۱2۱613 

 برج 1۰512۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. سه مداره چهار

۱2۱614 

 برج 1۰147۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. سه مداره شالیزار چهار

۱2۱615 

 برج 1۰762۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. سه مداره شالیزار چهار

۱2۱616 

 برج 1۰428۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. سه مداره چهار

۱2۱617 

 برج 2۰۱43۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  صعبکیلوولت  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. سه مداره چهار

۱2۱618 

 برج 587۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. چهار مداره تک

۱2۱7۱1 

 برج 882۰5۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. چهار مداره تک

۱2۱7۱2 

 برج 855۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱خط بازدید پیمایشی 
 باندل. چهار مداره شالیزار تک

۱2۱7۱3 

 برج 1۰15۱۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. چهار مداره شالیزار تک

۱2۱7۱4 
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 برج 1۰14۰۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. چهار مداره تک

۱2۱7۱5 

 برج 1۰442۰۱۱۱  

کیلوولت صعب العبور یا باتالقی  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. چهار مداره تک

۱2۱7۱6 

 برج 7۱7۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. چهار مداره دو

۱2۱7۱7 

 برج 1۰178۰۱۱۱  

دشت و تپه ماهور  کیلوولت 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. چهار مداره دو

۱2۱7۱8 

 برج ۰71۰5۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. چهار مداره شالیزار دو

۱2۱7۱۰ 

 برج 1۰442۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. چهار مداره شالیزار دو

۱2۱71۱ 

 برج 1۰245۰۱۱۱  

کیلوولت صعب العبور یا باتالقی  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. چهار مداره دو

۱2۱711 

 برج 1۰726۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. چهار مداره دو

۱2۱712 

 برج ۰41۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. چهار مداره چهار

۱2۱713 

 برج 1۰587۰۱۱۱  

کیلوولت دشت و تپه ماهور  4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. چهار مداره چهار

۱2۱714 

 برج 1۰2۱7۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. چهار مداره شالیزار چهار

۱2۱715 

 برج 1۰852۰۱۱۱  

کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  4۱۱صعودی خط بازدید 
 باندل. چهار مداره شالیزار چهار

۱2۱716 

 برج 1۰5۱۱۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید پیمایشی خط 
 باندل. چهار مداره چهار

۱2۱717 

 برج 2۰146۰۱۱۱  

العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب 4۱۱بازدید صعودی خط 
 باندل. چهار مداره چهار

۱2۱718 

 برج 85۱۰۱۱۱  

و ارائه  آزمون ترموویژن خط فوق توزیع به ازای هر دکل
 گزارش تحلیلی در دشت.

۱2۱۰۱1 

 برج 1۰274۰۱۱۱  

ترموویژن خط انتقال در دشت به ازای هر دکل و  آزمون
 ارائه گزارش تحلیلی.

۱2۱۰۱4 
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 برج 275۰5۱۱  

پرس میانی خطوط انتقال و فوق ترموویژن بر روی  آزمون
  توزیع در دشت هر پرس و ارائه گزارش تحلیلی.

۱2۱۰۱5 

 برج 1۰1۰7۰۱۱۱  

گیری مقاومت زمین پای دکل در دشت )در کلیه  اندازه
 سطوح ولتاژی(.

۱2۱۰۱7 

 برج 1۰835۰۱۱۱  

گیری مقاومت زمین پای دکل در نیمه کوهستانی  اندازه
 ولتاژی(.)در کلیه سطوح  جنگل یا

۱2۱۰۱8 

 برج 2۰442۰۱۱۱  

العبور  در منطقه صعب اندازه گیری مقاومت زمین پای دکل
 )در کلیه سطوح ولتاژی(.

۱2۱۰۱۰ 

 ۱211۱1 فاز. های روغنی سه بازدید و سرویس سرکابل ست 4۰5۰4۰۱۱۱  

 ۱211۱2 بازدید فشار روغن کابل فوق توزیع. مورد 2۰۰۰3۰۱۱۱  

 ۱211۱3 سرویس رزروارهای روغن کابل فوق توزیع. مورد 1۰582۰۱۱۱  

 کیلومتر 5۰2۰3۰۱۱۱  

بازدید و سرویس از تجهیزات کانال کابل فشار قوی و 
 تاسیسات مربوطه.

۱211۱4 

 ۱211۱6 کابل فشار قوی. بازید و سرویس منهول کانال مورد 3۰5۱1۰۱۱۱  

 ۱211۱7 کابل فشار قوی. کانالبازدید سرویس دریچه منهول  کیلومتر 3۰388۰۱۱۱  

 ۱211۱8 دفنی. های فشار قوی از مسیر کابل بازدید کیلومتر 21۰7۱۱  

 مورد 1۰6۰4۰۱۱۱  

های فشار  های روغن سرکابل بازدید و سرویس تانک
 فوق توزیع. قوی

۱2111۱ 

 مورد 3۰52۰۰۱۱۱  

بازدید و سرویس محل تبدیل کابل فشار قوی به خط 
 خارج از پست( در ولتاژ فوق توزیع.)محوطه سرکابل 

۱21111 

 ۱21112 بازدید از انشعابات برق کانال. مورد 1۰148۰۱۱۱  

 ۱21113 کیلوولت و اتاقک روغن.23۱های  بازدید از مدار فرمان کابل مدار 3۰473۰۱۱۱  

 ۱21114 های فوق توزیع. پیلوت کابل  بازدید مدار فرمان و کابلهای مدار 3۰862۰۱۱۱  

 ۱21115 آزمون روکش کابل فوق توزیع. مورد 13۰752۰۱۱۱  

 ۱21116 فشار متوسط.  آزمون روکش کابل مورد 8۰483۰۱۱۱  

 ۱21117 های فوق توزیع. آزمون نشت روغن کابل مورد 6۰252۰۱۱۱  

 ۱21118 آزمون پیوستگی شیلد کابل فشار قوی. مورد 8۰8۱6۰۱۱۱  

 ۱2111۰ کابل فشار قوی روغنی.آزمون فلوی  مورد 6۰6۱6۰۱۱۱  

 ۱2112۱ آزمون هوای کابل فشار قوی روغنی. مورد 6۰524۰۱۱۱  

 ۱21121 آزمون رطوبت کاغذ کابل فشار قوی. مورد 7۰421۰۱۱۱  
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 ۱21122 الکتریکی و مکانیکی کابل فشار قوی. C.Lآزمون مدار  مدار 7۰4۱6۰۱۱۱  

 ۱21123 کابل.آزمون دکتوردود کانال  ست 1۰۰61۰۱۱۱  

 ۱21124 آزمون مدار اعالم حریق کانال کابل فشار قوی. مدار 4۰۱48۰۱۱۱  

 ۱21125 آزمون ترموویژن مفصل کابل فشار قوی. ست 4۰28۰۰۱۱۱  
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 حفاظت وکنترل  یها ستمیس یفصل سوم. نگهدار
 مقدمه

کوه مطوابق بوا     باشود  یمو  عیو حفاظت و کنترل شبکه انتقوال و فووق توز   یها ستمیس یا دوره یمربوط به نگهدار یها فیفصل شامل رد نیا .1

 شود. یانجام م مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان تابعه یها و شرکت ریشرکت توان یابالغ یها دستورالعمل

 و آزمون لحاظ شده است. دیمرتبه بازد کیانجام  یفصل برا نیا یها فیرد یهانهیهز .2

( فانکشون ) مودار  تسوت  ردیوف  بهوای  در... و هیتر روشنایی، گردگیر، تعویض درب، ریگالژ آچارکشی، گردگیری، شامل تابلوها سرویس. 3

 .است گردیده لحاظ رله هر به مربوط

 .باشد یتابعه م یهاو شرکت ریشرکت توان یابالغ یا دوره یهادیفصل بر اساس شرح خدمات بازد نیا یهافیرد یبها. 4

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا های گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن های ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به. 2

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 عیفوق توز یها آزمون بخش حفاظت و کنترل پست  11 

 انتقال یها بخش حفاظت و کنترل پست آزمون  12 

 عیمشترک انتقال و فوق توز زاتیها و تجه رله آزمون  13 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 ۱3۱1۱1 کیلوولت. 63و  132آزمون رله و مدار سنکرون باسبار   دستگاه 2۰7۰4۰۱۱۱  

 ۱3۱1۱2 کیلوولت. 63و  132آزمون رله حفاظت باسبار  دستگاه 6۰2۱3۰۱۱۱  

 ۱3۱1۱3 کیلوولت. 132و  63آزمون فانکشن تست حفاظت باسبار  دستگاه 5۰58۰۰۱۱۱  

 دستگاه 4۰61۰۰۱۱۱  

 132و  63پیچ  ترانسفورماتور دو سیم آزمون رله دیفرانسیل
 کیلوولت.

۱3۱1۱4 

 دستگاه 11۰63۱۰۱۱۱  

آزمون فانکشن تست حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور دو 
 کیلوولت. 132و  63پیچ  سیم

۱3۱1۱5 

 دستگاه 1۰3۰7۰۱۱۱  

پیچ  پیچ یا سه سیم آزمون کنترل ولتاژ ترانسفورماتور دو سیم
 کیلوولت. 132و  63

۱3۱1۱6 

 دستگاه 7۰6۰۰۰۱۱۱  

 132و  63پیچ  آزمون رله دیفرانسیل ترانسفورماتور سه سیم
 کیلوولت.

۱3۱1۱7 

 دستگاه 2۰۱8۱۰۱۱۱  

 132و  63پیچ  آزمون رله اضافه شار ترانسفورماتور سه سیم
 کیلوولت.

۱3۱1۱8 

 دستگاه 13۰۰56۰۱۱۱  

و  63پیچ  فانکشن تست ترانسفورماتور سه سیم  آزمون
 کیلوولت. 132

۱3۱1۱۰ 

 دستگاه 1۰3۰7۰۱۱۱  

 132و  63، 2۱آزمون رله نامتعادلی ولتاژ و یا جریان خازن 
 کیلوولت.

۱3۱11۱ 

 دستگاه 3۰۱7۰۰۱۱۱  

 63آزمون کنترل اتوماتیک وار خازنی فشار متوسط و 
 کیلوولت.

۱3۱111 

 ۱3۱112 کیلوولت. 63فانکشن تست خازن فشار متوسط و  آزمون دستگاه 4۰1۰۱۰۱۱۱  

 ۱3۱113 کیلوولت. 132فانکشن تست خازن  آزمون دستگاه 4۰873۰۱۱۱  

 ۱3۱114 کیلوولت. 132و  63آزمون رله دیستانس خط  دستگاه 6۰527۰۱۱۱  

 ۱3۱115 کیلوولت. 132و  63دار خط  آزمون رله اضافه جریان جهت دستگاه 3۰476۰۱۱۱  

 ۱3۱116 کیلوولت. 132و  63خط آزمون فانکشن تست مدار  دستگاه ۰۰782۰۱۱۱  

 ۱3۱117 کیلوولت. 132و  63آزمون رله وصل مجدد خط  دستگاه 3۰832۰۱۱۱  

 ۱3۱118 کیلوولت. 132و  63  یاب خط آزمون فاصله دستگاه 4۰1۱۱۰۱۱۱  

 ۱3۱11۰ دار خطوط. آزمون اتصال زمین جهت دستگاه 2۰۱7۰۰۱۱۱  

 ۱3۱12۱ کیلوولت. 132و  63چک خط آزمون رله سنکرون  دستگاه 2۰7۰3۰۱۱۱  

 ۱3۱121 آزمون رله اتصال زمین حساس خط فشار متوسط. دستگاه 1۰3۰6۰۱۱۱  

 ۱3۱122 آزمون فانکشن تست خطوط فشار متوسط. دستگاه 6۰۰۰۱۱۱  
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 دستگاه 1۰3۰6۰۱۱۱  

پیچ و  آزمون اتصال زمین راکتور و ترانسفورماتور دو سیم
 پیچ. سه سیم

۱3۱123 

 دستگاه 2۰325۰۱۱۱  

رله اتصال زمین محدود راکتور و ترانسفورماتور دو  آزمون
 پیچ. پیچ و سه سیم سیم

۱3۱124 

 ۱3۱127 ها. آزمون عیب کلید تمامی بی دستگاه ۰37۰5۱۱  

 ۱3۱13۱ ها. آزمون نامتعادلی فازهای کلید تمامی بی دستگاه 2۰312۰۱۱۱  

 ۱3۱131 دیفرانسیل طولی.آزمون رله  دستگاه ۰۰213۰۱۱۱  

 ۱3۱2۱1 کیلوولت. 4۱۱٫23۱آزمون رله و مدار سنکرون باسبار   دستگاه 3۰633۰۱۱۱  

 ۱3۱2۱2 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱آزمون رله حفاظت باسبار  دستگاه 11۰877۰۱۱۱  

  

 دستگاه 11۰877۰۱۱۱

 Short(، رله نامتعادلی فاز، رله CBFآزمون عیب کلید )

Zone سازی  : تست و فانکشن عملکرد رله بصورت شبیه
 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱واقعی مطابق طرح و نقشه باسبار 

۱3۱2۱3 

 ۱3۱2۱4 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱آزمون فانکشن تست حفاظت باسبار  دستگاه 11۰877۰۱۱۱  

 دستگاه 5۰۰64۰۱۱۱  

یا  23۱پیچ  آزمون رله دیفرانسیل ترانسفورماتور دو سیم
 کیلوولت. 4۱۱

۱3۱2۱5 

 دستگاه 1۰۰864۰۱۱۱  

آزمون فانکشن تست حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور دو 
 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱پیچ  سیم

۱3۱2۱6 

 دستگاه 1۰۰58۰۱۱۱  

پیچ  پیچ یا سه سیم آزمون کنترل ولتاژ ترانسفورماتور دو سیم
 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱

۱3۱2۱7 

 دستگاه ۰۰۰14۰۱۱۱  

یا  23۱  پیچ دیفرانسیل ترانسفورماتور سه سیمآزمون رله 
 کیلوولت. 4۱۱

۱3۱2۱8 

 دستگاه 2۰728۰۱۱۱  

یا  23۱پیچ  آزمون رله اضافه شار ترانسفورماتور سه سیم
 کیلوولت. 4۱۱

۱3۱2۱۰ 

 دستگاه 21۰7۰1۰۱۱۱  

یا  23۱پیچ  آزمون فانکشن تست ترانسفورماتور سه سیم
 کیلوولت. 4۱۱

۱3۱21۱ 

 ۱3۱211 کیلوولت. 23۱آزمون فانکشن تست خازن  دستگاه 6۰364۰۱۱۱  

 ۱3۱212 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱آزمون رله دیستانس خط  دستگاه 11۰877۰۱۱۱  

 ۱3۱213 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱آزمون مدار )فانکشن( خط  دستگاه 16۰31۱۰۱۱۱  

 ۱3۱214 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱خط  Short Zoneآزمون رله  دستگاه 2۰728۰۱۱۱  

 ۱3۱215 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱خط  STUBآزمون رله  دستگاه 2۰728۰۱۱۱  
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 دستگاه ۰۰635۰۱۱۱  

 Tele Protection های آزمون ارسال و دریافت سیگنال
 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱خط 

۱3۱216 

 ۱3۱217 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱آزمون رله وصل مجدد خط  دستگاه 4۰۰46۰۱۱۱  

 ۱3۱218 کیلوولت. 23۱یا  4۱۱یاب خط  آزمون فاصله دستگاه 4۰78۰۰۱۱۱  

 ۱3۱21۰ کیلوولت. 4۱۱ یا 23۱دار خط  آزمون اتصال زمین جهت دستگاه 2۰728۰۱۱۱  

 ۱3۱22۱ کیلوولت. 4۱۱یا  23۱آزمون رله سنکرون چک خط  دستگاه 3۰633۰۱۱۱  

 ۱3۱221 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱امپدانسی راکتور آزمون رله آندر  دستگاه 5۰425۰۱۱۱  

 ۱3۱222 کیلوولت. 4۱۱یا  23۱آزمون فانکشن تست راکتور  دستگاه 1۱۰853۰۱۱۱  

 دستگاه 1۰78۰۰۱۱۱  

پیچ یا  آزمون اتصال زمین راکتور یا ترانسفورماتور دو سیم
 پیچ. سه سیم

۱3۱223 

 دستگاه 3۰633۰۱۱۱  

یا ترانسفورماتور دو  راکتورآزمون رله اتصال زمین محدود 
 پیچ. پیچ یاسه سیم سیم

۱3۱224 

 ۱3۱3۱1 ها. آزمون رله اضافه ولتاژ تمامی بی دستگاه 1۰724۰۱۱۱  

 ۱3۱3۱2 ها. آزمون رله ولتاژ کم تمامی بی دستگاه 1۰724۰۱۱۱  

 ۱3۱3۱3 ها. آزمون رله اضافه جریان تمامی بی دستگاه 2۰628۰۱۱۱  

 ۱3۱3۱4 دار، عادی(. ها )جهت آزمون رله اتصال زمین تمامی بی دستگاه 1۰724۰۱۱۱  

 ۱3۱3۱5 ها. آزمون رله سوپرویژن تمامی بی دستگاه 1۰724۰۱۱۱  

 ۱3۱3۱6 ها. آزمون آمپرمتر تمامی بی دستگاه 1۰131۰۱۱۱  

 ۱3۱3۱7 ها. متر تمامی بی آزمون ولت دستگاه 1۰131۰۱۱۱  

 ۱3۱3۱8 ها. متر تمامی بی مگاوات آزمون دستگاه 1۰522۰۱۱۱  

 ۱3۱3۱۰ ها. آزمون مگاوار متر تمامی بی دستگاه 1۰131۰۱۱۱  

 ۱3۱31۱ ها. آزمون میتر مجتمع تمامی بی دستگاه 3۰453۰۱۱۱  

 ۱3۱311 آزمون رله فرکانسی. دستگاه 2۰177۰۱۱۱  

 ۱3۱312 آزمون ثبات خطا. دستگاه 4۰322۰۱۱۱  

 ۱3۱313 آزمون ثبات حادثه. دستگاه 4۰26۱۰۱۱۱  

 ۱3۱314 آزمون تجهیزات کنترل کیفیت توان. دستگاه 3۰551۰۱۱۱  



 شبکه  نگیسپاچیمخابرات و د زاتیتجه یفصل چهارم. نگهدار
 1122فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  

 

 
 

2۰  

 
 

 شبکه  نگیسپاچیمخابرات و د زاتیتجه یفصل چهارم. نگهدار
 مقدمه

مراکوز   هیو و کل عیو شبکه انتقال و فووق توز  نگیسپاچیمخابرات و د زاتیبخش تجه یا دوره یمربوط به نگهدار یها فیفصل شامل رد نیا. 1

مندرج در اسناد ارجواع کوار و   تابعه  یها و شرکت ریشرکت توان یابالغ یها که مطابق با دستورالعمل باشد یم عیانتقال و فوق توز نگیسپاچید

 شود. یانجام م پیمان

 آزمون لحاظ شده است. ای دیمرتبه بازد کیانجام  یفصل برا نیا یها فیرد یها نهیهز. 2

باشد، لذا هزینه  می مراکز محل در کارشناسان یا کارشناس( ساعت هشت) کاری روز یک در مداوم استقرار ،مستمر پایش از . منظور3

و هزینه مجزا جهت فعالیت ذکر شده  منظورگردد از ردیف متناظر با آن  هایی که در زمان استقرار کارشناس یا کارشناسان انجام می فعالیت

 .باشدقابل استفاده نمی

نظور   و...( در بخش اسکادا و مخابرات صرف upsبه منابع تغذیه )شارژر، اینورتر،  . جهت پرداخت هزینه سرویس و آزمون تجهیزات مربوط4

گردد. های متناظر با آن دستگاه با نزدیکترین رده ولتاژی استفاده می های مربوطه از ردیف از ولتاژ نامی دستگاه مذکور، هزینه سرویس و آزمون

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا های گروهماره و شرح مختصر ش یاز،مورد ن های ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به. 2

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 TPS و PLCای تجهیزات  نگهداری دوره 11

 مرکز تلفنمراکز و ای تجهیزات  نگهداری دوره 12

 ای تجهیزات ماکروویو نگهداری دوره 13

 ای تجهیزات بیسیم و رادیو مودم دورهنگهداری  14

 ای تجهیزات فیبر نوری نگهداری دوره 12

 Gatewayو  DTS ای تجهیزات نگهداری دوره 16

 متری و اسکادا ای تجهیزات تله نگهداری دوره 17

 تجهیزات عمومیای  نگهداری دوره 18
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 مجموعه 24۰276۰۱۱۱  

صحبت و دیتا  PLCای لینک  بازدید، سرویس و آزمون دوره
 کاناله. تک

۱4۱1۱1 

 مجموعه 26۰821۰۱۱۱  

صحبت و دیتا  PLCای لینک  بازدید، سرویس و آزمون دوره
 دو کاناله.

۱4۱1۱2 

 TPS. ۱4۱1۱3ای لینک حفاظت  بازدید، سرویس و آزمون دوره مجموعه 13۰447۰۱۱۱  

 دستگاه 2۰473۰۱۱۱  

، LMU ،LTشامل  PLCبازدید و سرویس تجهیزات بیرونی 
 کابل کواکسیال و ....

۱4۱1۱4 

 E1.  ۱4۱2۱1ای مرکز تلفن و  آزمون دوره دستگاه 6۰6۰7۰۱۱۱  

 دستگاه 6۰557۰۱۱۱  

پورت در مرکز به تعداد  1۱۱کمتر از  VOIP  دوره آزمون
 های ریموت. گوشی

۱4۱2۱2 

 دستگاه 8۰53۱۰۱۱۱  

پورت در  15۱نقطه تا  1۱۱بیشتر از  VOIPدوره ای  آزمون
 های ریموت. مرکز و به تعداد گوشی

۱4۱2۱3 

 ۱4۱2۱4 کانال. 15کانال تا  1۱از  تر بیش ای ضبط مکالمات آزمون دوره دستگاه 7۰7۰6۰۱۱۱  

 ۱4۱2۱5 کانال. 1۱ ای ضبط مکالمات کمتر از دوره آزمون دستگاه 4۰4۱8۰۱۱۱  

 ۱4۱2۱6 پورت. 64از  کمتر ای مراکز تلفن آزمون دوره دستگاه 4۰4۱8۰۱۱۱  

 ۱4۱2۱7 پورت. 1۱۱پورت تا  64 ای مراکز تلفن بیش از آزمون دوره دستگاه 7۰6۰6۰۱۱۱  

 ۱4۱2۱8 ها. های داخلی ایستگاه یا تلفن DTSای  آزمون دوره دستگاه ۰82۰۱۱۱  

 دستگاه 5۰74۱۰۱۱۱  

 5۱یا ضبط مکالمات به ازاء  DTSهای  بازدید و کنترل کانال
 کانال.

۱4۱2۱۰ 

 ۱4۱21۱ کانال. 5۱بازدید و کنترل سایر ارتباطات تلفنی به ازاء  دستگاه 3۰۰76۰۱۱۱  

 ۱4۱211 کانال. 4های مخابراتی به ازاء هر  سرویس و کنترل کانال مجموعه 2۰183۰۱۱۱  

 ایستگاه 1۰۱68۰۱۱۱  

و آزمون صحت اطالعات ایستگاه یا نقاط اتصال در کنترل 
 مراکز دیسپاچینگ.

۱4۱212 

  

 روز 1۰151۰۱۱۱

افزار و سیستم تغذیه مرکز  پایش مستمر، بازدید و کنترل سخت
ایستگاه )به میزان هشت نفرساعت  5۱و تجهیزات جانبی تا 

 در روز(.

۱4۱213 

  

 روز ۰۰۱74۰۱۱۱

افزار و سیستم تغذیه  سختپایش مستمر و بازدید و کنترل 
ایستگاه )به صورت  5۱بیش از  مرکز و تجهیزات جانبی

 شانزده نفرساعت در روز(. مجموعاً دونفره

۱4۱214 

 مجموعه 2۰742۰۱۱۱  

های  و بیسیم ایستگاه DTS ،Voice ،Dataوضعیت   بررسی
 تحت پوشش از محل دیسپاچینگ انتقال یا فوق توزیع.

۱4۱215 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 مجموعه 2۰۱56۰۱۱۱

های نوری یا  های مدیریت شبکه ترمینال بررسی سیستم 
افزار مدیریت شبکه  یا نرم ITمدیریت شبکه تجهیزات 

VOIPمدیریت شبکه  یامدیریت سنسورهای دما و حرکت یا
یا سیستم ضبط مکالمات به ازاء هر سیستم  رادیوهای وایرلس

  مدیریت.

۱4۱216 

 ایستگاه 2۰742۰۱۱۱  

ها یا  پذیری و صحت دریافت اطالعات ایستگاه رؤیتبازدید 
 نقاط اتصال در مراکز دیسپاچینگ.

۱4۱217 

 ۱4۱218 اندازی دیزل ژنراتور مرکز دیسپاچینگ. آزمون و راه مجموعه 1۰681۰۱۱۱  

 مجموعه 36۰413۰۱۱۱  

افزار مراکز  افزار و نرم ای تجهیزات سخت سرویس دوره
RDC .منطقه  

۱4۱21۰ 

 ۱4۱22۱ سیمی از ایستگاه تا مرکز دیسپاچینگ. آزمون ارتباط بی ایستگاه 8۰8۱5۰۱۱۱  

 مجموعه 7۰3۱۰۰۱۱۱  

های اعالم و اطفاء حریق و  سرویس و کنترل سیستم
 های پایش تصویری مرکز. سیستم

۱4۱221 

 ۱4۱222 یا فوق توزیع. AOCآزمون سیستم پایش مخابراتی مرکز  مجموعه 8۰686۰۱۱۱  

 مجموعه 14۰838۰۱۱۱  

بازدید و کنترل سخت افزار و نرم افزار و سیستم تغذیه مرکز و 
 تجهیزات جانبی به ازاء هر مرکز.

۱4۱223 

  

 مجموعه 1۱۰5۰6۰۱۱۱

ها، آالرم ها، حوادث،  تهیه نسخه پشتیبان از تمامی دیتابیس
CoLشبکه از   ، تنظیمات تجهیزات شبکه و بررسی تجهیزات
به  SIGحمالت سایبری و سرویس و تست   وامنیتی   لحاظ

 ازاء هر مرکز.

۱4۱224 

 ۱4۱225 تهیه گزارشات ماهیانه از آرشیو مرکز دیسپاچینگ. مجموعه 2۰742۰۱۱۱  

 ۱4۱226 از تمامی نرم افزارهای مرکز. (Image)تهیه نسخه پشتیبان  مجموعه 6۰354۰۱۱۱  

 ۱4۱227 ویروس در هر مرکز. نصب و یا بروز رسانی آنتی مجموعه 2۰212۰۱۱۱  

 مجموعه 1۰588۰۱۱۱  

اعمال تغییرات نرم افزاری در تجهیزات سایت یا نود یا مراکز 
 تلفن.

۱4۱228 

  

 مجموعه 4۰۱51۰۱۱۱

از قبیل کارتهای  VAGآزمون وسرویس دوره ای سخت افزار
M&E  وترمینال هایEVM های  های تغذیه و کابل و کارت

 VAGهای  افزاری پورت آزمون نرمارتباطی و همچنین 
 پورت. 5۱تا  TENازطریق 

۱4۱22۰ 

 عدد 2۰177۰۱۱۱  

وسریال لینکهای فیبر نوری  M&Eآزمون دوره ای پورتهای 
 در نقاط اتصال به ازای هر کانال.

۱4۱23۱ 

 دستگاه 2۰1۱2۰۱۱۱  

تهیه نسخه پشتیبان از نرم افزار لینک های مایکروویو و 
 درسمت نود.کانالهای سایت ها 

۱4۱231 
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 دستگاه 7۰2۱5۰۱۱۱  

افزاری  افزاری و نرم ای سخت سرویس و آزمون دوره
 وسرورهای نود ترانک.

۱4۱232 

 دستگاه 3۰8۱7۰۱۱۱  

های برق و  ای وبازدید فنی ترانس ایزوله وتابلوی آزمون دوره
 نقاط اتصال. IouPo M rewoP  حفاظت  مدارات

۱4۱233 

 ۱4۱234 ها. سایت C Lها و شبکه  آزمون و بازدید فنی ازسوئیچ دستگاه 3۰115۰۱۱۱  

  

 دستگاه 2۰252۰۱۱۱

افزار  افزار و نرم سرویس و آزمون و بازدیدفنی ازسخت
TEN  وگرفتنp kcwB های سیستم و  ازفایلV a p aP 

ها  اطالعات سایت  مربوط به نقاط اتصال وبه روز کردن
(p aka D er  aroL.) 

۱4۱235 

 ۱4۱236 های مربوطه. های دیجیتال نوری بامبدل آزمون لینک کانال مورد 5۰458۰۱۱۱  

 مجموعه 1۰1۱6۰۱۱۱  

به  DPIتهیه نسخه پشتیبان از دیتابیس مراکز تلفن دیجیتال و 
 ازاء هر مرکز.

۱4۱237 

 ۱4۱238 تنظیم و آزمون مودم. دستگاه 885۰۱۱۱  

 ۱4۱3۱1 لینک رادیو مایکروویو آنالوگ و دیجیتال.ای  آزمون دوره مجموعه 17۰7۱1۰۱۱۱  

 ۱4۱3۱2 کننده . های تکرار ای رادیو مایکروویو سایت آزمون دوره دستگاه 6۰537۰۱۱۱  

 ۱4۱3۱3 ای مالتی پلکس مایکروویو آنالوگ و دیجیتال. آزمون دوره دستگاه 6۰537۰۱۱۱  

 ۱4۱3۱5 گرمایش.سرویس و کنترل سیستم سرمایش و  دستگاه 2۰153۰۱۱۱  

 ۱4۱4۱1 سیم ثابت کانونشنال. ای دستگاه بی سرویس و کنترل دوره دستگاه 3۰188۰۱۱۱  

 مجموعه 2۰153۰۱۱۱  

های ریموت کانونشنال و  ای دستگاه سرویس و کنترل دوره
 تجهیزات اضافه به ازاء هر کانال.

۱4۱4۱2 

 دستگاه 3۰188۰۱۱۱  

یا سیار  سیم دستی بیای دستگاه  سرویس و کنترل دوره
 )خودرویی( ترانک.

۱4۱4۱3 

 دستگاه 4۰567۰۱۱۱  

سیم ترانک ثابت یا  ای دستگاه بی سرویس و کنترل دوره
 ریموت ترانک یا اینترفیس.

۱4۱4۱4 

 دستگاه 13۰63۱۰۱۱۱  

های  ای تجهیزات مخابراتی سایت سرویس و کنترل دوره
 ترانک به ازاء هر کانال

۱4۱4۱5 

 دستگاه 15۰۰76۰۱۱۱  

کانورشنال   کننده های تکرار ای سایت و کنترل دوره  سرویس
 شامل آنتن، برج ،اینتر فیس ،تغذیه و سایر موارد.

۱4۱4۱6 

 ۱4۱4۱7 ای لینک رادیو مودم )طیف گسترده(. سرویس و کنترل دوره مجموعه 6۰377۰۱۱۱  

 ۱4۱4۱۰ متر. 12آنتن زیر بازدید و سرویس دکل مخابراتی و  مجموعه 6۰416۰۱۱۱  

 ۱4۱41۱ متر. 12بازدید و سرویس دکل مخابراتی و آنتن باالی  مجموعه 8۰82۱۰۱۱۱  
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 ۱4۱411 سیمی از مرکز دیسپاچینگ. آزمون ارتباط بی مجموعه 8۰686۰۱۱۱  

 روز 4۰8۱1۰۱۱۱  

پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه رادیو ترانک 
NMS ساعت(. )توسط یک کارشناس به مدت هشت 

۱4۱412 

 ۱4۱413 بازدید و سرویس مبدل پروتوکل. دستگاه 1۰۰63۰۱۱۱  

 ۱4۱414 بازدید و کنترل عملکرد سایتها و نود و تجهیزات جانبی.  مجموعه 14۰838۰۱۱۱  

 SDH. ۱4۱5۱1 -ای تجهیزات اکتیو نوری  سرویس و کنترل دوره دستگاه 4۰276۰۱۱۱  

 ۱4۱5۱2 .تجهیزات پسیو نوری داخل ایستگاه ای دورهسرویس  دستگاه 2۰153۰۱۱۱  

 دستگاه 8۰53۱۰۱۱۱  

 -ای تجهیزات اکتیو نوری  سرویس و کنترل دوره
MUX به مدت هشت ساعت(. )توسط یک کارشناس 

۱4۱5۱3 

 دستگاه 5۰85۰۰۱۱۱  

)توسط یک  PDHای تجهیزات  سرویس و کنترل دوره
 کارشناس به مدت هشت ساعت(.

۱4۱5۱4 

 دستگاه 2۰153۰۱۱۱  

سرویس و کنترل مبدل های مخابراتی)توسط یک کارشناس به 
 مدت هشت ساعت(.

۱4۱5۱5 

  

 روز 4۰8۱1۰۱۱۱

 DTSای  پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه و آزمون دوره
NMS  ایستگاه )توسط یک کارشناس به  5۱فیبر نوری تا

 مدت هشت ساعت(.

۱4۱5۱6 

  

 روز ۰۰18۰۰۱۱۱

ای  پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه و تست دوره
DTS NMS  ایستگاه  ۰۰ایستگاه تا  5۱فیبر نوری بیش از

 ساعت( 8)توسط دو کارشناس به مدت 

۱4۱5۱7 

 ۱4۱5۱8 های نوری یا شبکه. ای سوئیچ سرویس دوره ایستگاه 4۰276۰۱۱۱  

 ۱4۱5۱۰ فیبر نوری. WISOو   ADSSهای  ای کابل بازدید دوره کیلومتر 3۰3۰8۰۱۱۱  

 ۱4۱51۱ تار. 24 فیبر نوری تا OTDR آزمون مجموعه 4۰3۰6۰۱۱۱  

 ۱4۱511 تار. 48 فیبر نوری تا OMKآزمون  مجموعه 6۰537۰۱۱۱  

 OPGW.  ۱4۱512های  جوینت بازدید عدد 4۰317۰۱۱۱  

 ۱4۱6۱1 وی. سرویس و روتین تست گیت  ایستگاه 6۰537۰۱۱۱  

 ۱4۱6۱2 وی تا مرکز. آزمایش و تست اطالعات از گیت ایستگاه 6۰537۰۱۱۱  

 ۱4۱6۱3 و تست با مرکز. UNRای  بازدید و سرویس دوره دستگاه 1۰۰۰21۰۱۱۱  

 ۱4۱6۱4 و کالیبراسیون ترانسدیوسر. CDPبازدید و سرویس تابلو  دستگاه 2۰7۰1۰۱۱۱  

 ۱4۱6۱5 مارشالینگ راک.ای تابلو  بازدید و سرویس دوره مجموعه 1۰۱78۰۱۱۱  
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

  

 فیدر 5۰424۰۱۱۱

آزمایش اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد 
از فیلد تا مرکز برای  فشار متوسط کلیه رله های حفاظتی فیدر
 پست های بدون اپراتور.

۱4۱6۱6 

  

 فیدر 5۰72۱۰۱۱۱

آزمایش اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد 
رله های حفاظتی فیدر فوق توزیع از فیلد تا مرکز برای  کلیه

 بدون اپراتور. پست های

۱4۱6۱7 

  

 بی 6۰831۰۱۱۱

آزمایش اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد 
از فیلد تا مرکز  ایستگاه  ترانسفورماتور کلیه رله های حفاظتی

 بدون اپراتور. فوق توزیع برای پست های

۱4۱6۱8 

 ایستگاه ۰۰545۰۱۱۱  

آزمایش اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و عملکرد 
 از فیلد تا مرکز . عمومی ایستگاه  کلیه رله های حفاظتی

۱4۱6۱۰ 

 ۱4۱7۱1 (.PCبازدید و سرویس پروتکل کانورتور ) ایستگاه 4۰276۰۱۱۱  

 روز 4۰878۰۱۱۱  

های اسکادا و  شبکهپایش، روزآمدسازی اسناد فنی و تحلیل 
 مخابرات.

۱4۱7۱2 

 دستگاه 5۰8۰۱۱۱  

ثابت و سیار و  جمع آوری و ثبت اطالعات فنی بیسیم های
 ترانک جهت اخذ مجوز. دستی

۱4۱7۱3 

 ایستگاه 5۰۱55۰۱۱۱  

ای کلیه ارتباطات ارت تجهیزات و چاه ارت  آزمون دوره
 مخابراتی یا دیسپاچینگ.

۱4۱8۱2 

 ۱4۱8۱3 کاری شبکه و مخابرات به ازاء هر روز. بانی و رانژه سیم روز 4۰817۰۱۱۱  
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 DCS یها پست زاتیو آزمون تجه یفصل پنجم. نگهدار
 مقدمه

کوه   باشود  یمو  عیو شبکه انتقال و فوق توز DCS یها پست زاتیبخش تجه یا و آزمون دوره یمربوط به نگهدار یها فیفصل شامل رد نیا. 1

 شود.یانجام م مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان تابعه یها و شرکت ریشرکت توان یابالغ یها مطابق با دستورالعمل

 آزمون لحاظ شده است. ای دیمرتبه بازد کیانجام  یفصل برا نیا یها فیرد یها نهیهز. 2

و تابلوها و تجهیزات متعلقه محاسبه گردیوده اسوت و    HMIتا دو ترانس، دو سرور، دو  DCSهای  های این فصل جهت پست . هزینه ردیف3

های این فصول در اسوناد ارجواع کوار و پیموان منظوور        متناسب با افزایش هر یک از تجهیزات ذکر شده افزایش هزینه مربوطه بر اساس ردیف

 گردد.   می

 .باشد یتابعه م یهاو شرکت ریشرکت توان یابالغ یا دوره یهادیفصل بر اساس شرح خدمات بازد نیا یها فیرد یبها. 4

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا های گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن های ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس . به2

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 مستقر در اتاق فرمان عمومینگهداری تجهیزات   11

 های اتوماسیون پست های سیستم افزار رایانه افزار و نرم سختنگهداری   12

 (HMI ،Engineering PC، Server یاRTU ، Gateway) 

 شبکه و سوئیچنگهداری   13

 سامانه همزمانی و سرورنگهداری   14

  BCRیب  تجهیزات حفاظتی و کنترلنگهداری   12
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 ایستگاه 1۰82۱۰۱۱۱  

های  پست DCSکنترل وضعیت مدارک مورد نیاز سیستم 
 فشار قوی )مطابق با تست شیت مربوطه(.

۱5۱1۱1 

 ایستگاه 3۰7۰3۰۱۱۱  

بررسی و نظافت تابلوها و کامپیوترهای سیستم 
DCS .ایستگاه فوق توزیع 

۱5۱1۱2 

 ایستگاه 5۰41۱۰۱۱۱  

گیری و  گیری و صحت مقادیر اندازه کنترل امکان گزارش 
 های روزانه و هفتگی و ماهانه پست. گزارش

۱5۱1۱3 

 ۱5۱1۱4 بازدید، کنترل و سرویس اینورتر. دستگاه 3۰۰61۰۱۱۱  

 ایستگاه 6۰631۰۱۱۱  

بررسی و نظافت تابلوها و کامپیوترهای سیستم 
VLG .ایستگاه انتقال 

۱5۱1۱5 

 ایستگاه 1۰۱47۰۱۱۱  

پرینتر، بررسی صحت عملکرد تجهیزات جانبی )مانیتور، 
 اسپیکر، ماوس، کیبرد و ...(.

۱5۱2۱1 

 ایستگاه 3۰27۰۰۱۱۱  

افزارهای مربوطه،  بررسی نصب بودن آخرین ویرایش نرم
 افزاری. های سخت ها و قفل بررسی لیسانس

۱5۱2۱2 

 ایستگاه 3۰885۰۱۱۱  

بین سرورها و  Redundancyبررسی عملکرد صحیح 
 .HMIزمانی  هم

۱5۱2۱3 

 ایستگاه 5۰75۱۰۱۱۱  

افزار سرور  های مختلف به نرم بررسی صحت ارتباط دستگاه
DCS های مربوطه. توسط پروتکل 

۱5۱2۱4 

 ۱5۱2۱5 افزار سرورها. افزار و نرم بررسی تمهیدات امنیتی سخت ایستگاه 2۰۱۰6۰۱۱۱  

 ۱5۱2۱6 ( از سیستم.Pg LPتهیه نسخه پشتیبان ) ایستگاه 5۰236۰۱۱۱  

 ایستگاه 3۰۱67۰۱۱۱  

های ثبت شده توسط سیستم عامل  استخراج و تحلیل الگ
  سرورها، بررسی فضای خالی دیسک هر سیستم.

۱5۱2۱7 

 ایستگاه 3۰۱67۰۱۱۱  

اندازی سیستم عامل و  اندازی و باز راه بررسی فرآیند راه
 افزار سرور. نرم

۱5۱2۱8 

 ایستگاه 2۰۱۰6۰۱۱۱  

 Fault analyzing, Fault بررسی عملکرد صحیح

collector. 

۱5۱2۱۰ 

 ۱5۱211 های بی خط انتقال. آزمایش فرمان، وضعیت و آالرم بی 5۰551۰۱۱۱  

 بی 8۰323۰۱۱۱  

بی  های ترانسفورماتور و آزمایش فرمان، وضعیت و آالرم
 ترانسفورماتور انتقال. های ورودی و خروجی

۱5۱212 

 ۱5۱213 بی خط فوق توزیع. های آزمایش فرمان، وضعیت و آالرم بی 4۰167۰۱۱۱  

 بی 6۰253۰۱۱۱  

بی  های ترانسفورماتور و آزمایش فرمان، وضعیت و آالرم
 ترانسفورماتور فوق توزیع. های ورودی و خروجی

۱5۱214 

 ۱5۱215 های بی فشار متوسط. آزمایش فرمان، وضعیت و آالرم بی 2۰۱86۰۱۱۱  
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 ایستگاه 2۰811۰۱۱۱  

ای سیستم  بندی ارتباطات شبکه پیکرهبررسی و آزمون 
 اتوماسیون.

۱5۱3۱1 

 ۱5۱3۱2 افزاری شبکه و سوئیچ. بررسی سخت ایستگاه 2۰4۰3۰۱۱۱  

 ایستگاه 2۰417۰۱۱۱  

ای سیستم  تهیه فایل پشتیبان از پیکربندی تجهیزات شبکه
DCS ها. ها و مبدل مانند سوئیچ 

۱5۱3۱3 

 GPS.  ۱5۱4۱1بررسی وضعیت سنکرون زمانی تجهیزات با  ایستگاه 2۰466۰۱۱۱  

 ایستگاه 1۰۱47۰۱۱۱  

 Timeبررسی وضعیت سنکرون زمانی تجهیزات با 

Server.  

۱5۱4۱2 

 بی 4۰714۰۱۱۱  

ها و  های بریکر بررسی و آزمون وضعیت، اینترالک و فرمان
 ها انتقال. سکسیونر

۱5۱5۱1 

 بی 3۰۰24۰۱۱۱  

 IED Client/Serverبررسی ارتباط فیبر نوری تجهیزات 

And Peer-To-Peer. 

۱5۱5۱2 

 بی 2۰۱۰5۰۱۱۱  

افزار پیکربندی واصالح پیکربندی بی  تهیه آرشیو از نرم
 انتقال.

۱5۱5۱3 

 بی 1۰۱47۰۱۱۱  

های  بررسی صحت نمایش و آرشیو مقادیر دستگاه
 گیری. اندازه

۱5۱5۱4 

 بی 3۰144۰۱۱۱  

صحت لیست سیگنال )آالرم و ایونت( بی پست  بررسی
 انتقال.

۱5۱5۱5 

 AVR. ۱5۱5۱6بررسی و کنترل صحت عملکرد  دستگاه 2۰۱۰5۰۱۱۱  

 بی 2۰۱۰5۰۱۱۱  

های بریکر و  بررسی و آزمون وضعیت، اینترالک و فرمان
 سکسیونرهای بی پست فوق توزیع.

۱5۱5۱7 

 بی 1۰585۰۱۱۱  

بندی  بندی و اصالح پیکر پیکرافزار  تهیه آرشیو از نرم
 فوق توزیع یا فشار متوسط. بی

۱5۱5۱8 

 بی 2۰۱۰5۰۱۱۱  

بررسی صحت لیست سیگنال )آالرم و ایونت( بی پست 
 فوق توزیع یا فشار متوسط.

۱5۱5۱۰ 

 بی 3۰143۰۱۱۱  

ها و  های بریکر بررسی و آزمون وضعیت، اینترالک و فرمان
 ها فوق توزیع سکسیونر

۱5۱51۱ 

 بی 1۰571۰۱۱۱  

ها و  های بریکر بررسی و آزمون وضعیت، اینترالک و فرمان
 ها فشار متوسط. سکسیونر

۱5۱511 
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 پست ژهیو یها فصل ششم. آزمون
 مقدمه

 یابالغو  یها که مطابق با دستورالعمل باشد یم عیانتقال و فوق توز یها پست زاتیتجه ژهیو یهامربوط به آزمون یها فیفصل شامل رد نیا.1

 شود.یانجام م مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان تابعه یهاو شرکت ریشرکت توان

 شود. یو به درخواست کارفرما انجام م ازیو حسب ن یبه صورت مورد یا دوره یاست که خارج از برنامه نگهدار یآزمون ژه،یآزمون و.2

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا های گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن های ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس . به3

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 انتقال در سطح ولتاژ قدرت فورماتورترانسآزمون ویژه   11

 فوق توزیع در سطح ولتاژقدرت  فورماتورترانسآزمون ویژه   12

 ترانسفورماتور مصرف داخلی، زمین، کمپکت، توزیعآزمون ویژه   13

 آزمون ویژه راکتور انتقال و فوق توزیع  14

 آزمون ویژه راکتور نوترال  12

 قدرت کلیدآزمون ویژه   16

 ترانسفورماتور جریانآزمون ویژه   17

 ترانسفورماتور ولتاژ آزمون ویژه   18

 برقگیرآزمون ویژه   19

 بانک خازنیآزمون ویژه   11

 باسبارآزمون ویژه   11

 ها باطریآزمون ویژه   12

 کابل و سرکابلآزمون ویژه   13

  GISتجهیزات آزمون ویژه   14

 مقاومت زمینآزمون ویژه   12

 روغن ویژه های آزمون  16

 ولتاژ گام و تماسآزمون ویژه   17
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 ۱6۱1۱1 انتقال. آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور دستگاه 11۰646۰۱۱۱  

 ۱6۱1۱2 انتقال.باری ترانسفورماتور  آزمون بی دستگاه 11۰674۰۱۱۱  

 ۱6۱1۱4 پیچ ترانسفورماتور انتقال. آزمون مقاومت سیم دستگاه ۰۰۰۱5۰۱۱۱  

 ۱6۱1۱5 چنجر ترانسفورماتور انتقال. آزمون پیوستگی تپ دستگاه 6۰752۰۱۱۱  

 ۱6۱1۱6 آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور انتقال. دستگاه 15۰581۰۱۱۱  

 ۱6۱1۱7 برداری ترانسفورماتور انتقال. گروهآزمون  دستگاه 7۰821۰۱۱۱  

 ۱6۱1۱8 ترانسفورماتور انتقال. آزمون تقسیم شار مغناطیسی دستگاه 4۰44۱۰۱۱۱  

 ۱6۱1۱۰ ترانسفورماتور انتقال. FRAآزمون آنالیز پاسخ فرکانسی  دستگاه 12۰423۰۱۱۱  

 ۱6۱11۱ انتقال.آزمون کالیبراسیون ترمومتر ترانسفورماتور  دستگاه 2۰388۰۱۱۱  

 ۱6۱111 آزمون تانژانت دلتا بوشینگ های ترانسفورماتور انتقال. عدد 2۰8۱5۰۱۱۱  

 ۱6۱2۱1 آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور فوق توزیع. دستگاه 8۰787۰۱۱۱  

 ۱6۱2۱2 باری ترانسفورماتورفوق توزیع. آزمون بی دستگاه 8۰846۰۱۱۱  

 ۱6۱2۱4 پیچ ترانسفورماتور فوق توزیع. مقاومت سیمآزمون  دستگاه 6۰۱۰۱۰۱۱۱  

 ۱6۱2۱5 چنجر ترانسفورماتور فوق توزیع. آزمون پیوستگی تپ دستگاه 4۰3۰۱۰۱۱۱  

 ۱6۱2۱6 آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور فوق توزیع. دستگاه 11۰371۰۱۱۱  

 ۱6۱2۱7 برداری ترانسفورماتور فوق توزیع. آزمون گروه دستگاه 4۰277۰۱۱۱  

 دستگاه 3۰78۰۰۱۱۱  

آزمون فلوی مغناطیسی )تقسیم شار( ترانسفورماتور فوق 
 توزیع.

۱6۱2۱8 

 دستگاه 11۰6۰5۰۱۱۱  

ترانسفورماتور فوق  FRAآزمون آنالیز پاسخ فرکانسی 
 توزیع.

۱6۱2۱۰ 

 ۱6۱21۱ آزمون کالیبراسیون ترمومتر ترانسفورماتور فوق توزیع. دستگاه 2۰388۰۱۱۱  

 عدد 2۰۱14۰۱۱۱  

آزمون تانژانت دلتا بوشیینگ های ترانسفورماتور فوق 
 توزیع.

۱6۱211 

 دستگاه 3۰۱85۰۱۱۱  

آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا 
 توزیع.

۱6۱3۱1 

 دستگاه 3۰113۰۱۱۱  

باری ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا  آزمون بی
 توزیع.

۱6۱3۱2 

 دستگاه 4۰1۰7۰۱۱۱  

باری تواما ترانسفورماتور  آزمون نسبت تبدیل و بی
 زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع.

۱6۱3۱3 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 دستگاه 2۰755۰۱۱۱  

پیچ ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت  آزمون مقاومت سیم
 یا توزیع.

۱6۱3۱4 

 دستگاه 3۰113۰۱۱۱  

آزمون فلوی مغناطیسی )تقسیم شار( ترانسفورماتور 
 یا توزیع. زمین/کمکی/کمپکت

۱6۱3۱5 

 ۱6۱4۱1 پیچ راکتور انتقال و فوق توزیع. آزمون مقاومت سیم دستگاه 7۰14۱۰۱۱۱  

 ۱6۱4۱2 آزمون تانژانت دلتا راکتور انتقال و فوق توزیع. دستگاه 11۰548۰۱۱۱  

 ۱6۱4۱3 آزمون امپدانس مولفه صفر راکتور انتقال و فوق توزیع. دستگاه 6۰366۰۱۱۱  

 دستگاه ۰۰868۰۱۱۱  

راکتور انتقال و فوق  FRAآزمون آنالیز پاسخ فرکانسی 
 توزیع.

۱6۱4۱4 

 ۱6۱4۱5 آزمون کالیبراسیون ترمومتر راکتور انتقال و فوق توزیع. دستگاه 2۰628۰۱۱۱  

 ۱6۱4۱6 آزمون تانژانت دلتا بوشینگ های راکتور انتقال. عدد 2۰217۰۱۱۱  

 ۱6۱5۱1 پیچ راکتور نوترال. مقاومت سیمآزمون  دستگاه 2۰۰31۰۱۱۱  

 ۱6۱5۱2 آزمون تانژانت دلتا راکتور نوترال. دستگاه 6۰633۰۱۱۱  

 ۱6۱5۱3 آزمون امپدانس مولفه صفر راکتور نوترال. دستگاه 4۰657۰۱۱۱  

 ۱6۱5۱4 آزمون تانژانت دلتا بوشینگ های راکتور زمین. عدد 1۰625۰۱۱۱  

 دستگاه 3۰272۰۱۱۱  

رطوبت  -بریکر )خلوص گاز  SF6آزمون کنترل کیفیت گاز 
 اسیدیته بریکر(. -نقطه شبنم  -

۱6۱6۱1 

 ۱6۱6۱2 های قطع و وصل بریکر. آزمون حداقل ولتاژ عملکرد بوبین دستگاه 2۰471۰۱۱۱  

 مجموعه 2۰553۰۱۱۱  

آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان )مجموعه 
 فاز(. سه

۱6۱7۱1 

 مجموعه 3۰215۰۱۱۱  

آزمون ولتاژ نقطه زانو )اشیاع( ترانسفورماتور جریان 
 فاز(. )مجموعه سه

۱6۱7۱2 

 ۱6۱7۱3 فاز(. آزمون پالریته ترانسفورماتور جریان )مجموعه سه مجموعه 2۰437۰۱۱۱  

 مجموعه 2۰۱64۰۱۱۱  

ترانسفورماتور جریان )مجموعه  DCآزمون مقاومت 
 فاز(. سه

۱6۱7۱4 

 ۱6۱7۱5 فاز(. آزمون بردن ترانسفورماتور جریان )مجموعه سه مجموعه 2۰22۰۰۱۱۱  

 ۱6۱7۱6 فاز(. آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور جریان )مجموعه سه مجموعه 7۰۱2۰۰۱۱۱  

 ۱6۱8۱1 فاز(. آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور ولتاژ )تک دستگاه 2۰126۰۱۱۱  

 ۱6۱8۱2 فاز(. پالریته ترانسفورماتور ولتاژ )تکآزمون  دستگاه ۰4۰۰5۱۱  

 ۱6۱8۱3 فاز(. آزمون بردن ترانسفورماتور ولتاژ )تک دستگاه 1۰۱73۰۱۱۱  
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 ۱6۱8۱4 فاز(. آزمون ظرفیت خازنی ترانسفورماتور ولتاژ )تک دستگاه 2۰۱43۰۱۱۱  

 ۱6۱8۱5 فاز(. آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور ولتاژ )تک دستگاه 3۰71۰۰۱۱۱  

 ۱6۱۰۱1 فاز(. آزمون کنتور برقگیر )سه مجموعه 647۰5۱۱  

 ۱61۱۱1 آزمون مقاومت عایقی مجموعه بانک خازن. سلول 724۰5۱۱  

 ۱61۱۱2 گیری ظرفیت تمامی یونیتهای بانک خازنی. آزمون اندازه سلول 211۰5۱۱  

 ۱61۱۱3  آزمون تانژانت دلتا بانک خازن. سلول 211۰5۱۱  

 ۱611۱1 کیلوولت. 2۱باسبار  HIGH POT آزمون مجموعه 2۰372۰۱۱۱  

 ۱612۱1 اندازی اولیه باطری بطور کامل. آزمون شارژ و دشارژ و راه مجموعه 1۱2۰۰6۱۰۱۱۱  

 مجموعه 864۰۱۱۱  

کابل و سرکابل فشار متوسط )هر  HIGH POTآزمون 
 فاز(. سه 

۱613۱1 

 ۱613۱2 نشتی پوسته کابل )هر سه فاز(.آزمون جریان  مجموعه 1۰۱78۰۱۱۱  

  

 بی 12۰36۱۰۱۱۱

شامل: بازکردن  GISآزمون مقاومت عایقی تجهیزات 
های )کمپارت(  اتصاالت ارت هربی در قسمت

CT/CB/DS/BB .و محفظه سرکابل  

۱614۱1 

 GIS. ۱614۱2آزمون افت ولتاژ هربی  بی ۰4۱۰۱۱۱  

 بی 2۰8۱7۰۱۱۱  

های  در قسمت SF6آزمون میزان رطوبت و خلوص گاز 
 .GIS)کمپارت( مختلف به ازاء هر بی 

۱614۱3 

 ۱615۱1 گیری مقاومت زمین پست انتقال و فوق توزیع. آزمون اندازه ایستگاه 5۰177۰۱۱۱  

 ۱615۱2 بندی پست انتقال. آزمون پیوستگی و هم ایستگاه 6۰۱87۰۱۱۱  

 ۱615۱3 بندی پست فوق توزیع. آزمون پیوستگی و هم ایستگاه 3۰653۰۱۱۱  

 ۱616۱1 آزمون گاز کرماتوگرافی روغن ترانسفورماتور. آزمایش 1۱۰4۰1۰۱۱۱  

 ۱616۱2 آزمون اسیدیته روغن ترانسفورماتور. آزمایش 3۰161۰۱۱۱  

 ۱616۱3 آزمون رطوبت روغن ترانسفورماتور. آزمایش 1۰84۰۰۱۱۱  

 ۱616۱4 آزمون استقامت عایقی روغن ترانسفورماتور. آزمایش ۰83۰5۱۱  

 ۱616۱5 آزمون نقطه اشتعال روغن. آزمایش 1۰317۰۱۱۱  

 ۱616۱6 آزمون کشش سطحی روغن ترانسفورماتور. آزمایش ۰66۰۱۱۱  

 ۱616۱7 آزمون تانژانت دلتا )ضریب توان( روغن ترانسفورماتور. آزمایش 2۰۱18۰۱۱۱  

 ۱616۱8 آزمون فورال روغن ترانسفورماتور. آزمایش 3۰846۰۱۱۱  

 ۱616۱۰ آزمون ویسکوزیته روغن ترانسفورماتور. آزمایش ۰7۰۰۱۱۱  

 ۱6161۱ آزمون چگالی روغن. آزمایش 671۰5۱۱  
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 ۱61611 آزمون رنگ سنجی روغن. آزمایش 153۰5۱۱  

 ۱617۱1 زمین.گیری ولتاژهای گامی و تماسی سیستم  آزمون اندازه ایستگاه 3۰465۰۱۱۱  
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 کشیک و فراخوان. هفتمفصل 
 مقدمه

روزی در کلیه ایام سال  های تعمیرات به صورت شبانه ضروری است گروه تجهیزات صنعت برقرسانی و حفظ  برقبا توجه به اهمیت استمرار 

 باشند. نشده بینی  رسانی و رفع مشکالت و حوادث پیش آماده خدمت

 دیسوپاچینگ شوبکه  ، مخوابرات و  DCSکشیک و فراخوان بخش خطوط، تجهیزات پست، حفاظت و مربوط به  یها فیفصل شامل رد نیا .1

 شود.یانجام م مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان تابعه یها و شرکت ریشرکت توان یابالغ یها مطابق با دستورالعملباشد که  می

 ها و خودروهای مورد نیاز و دستگاه (2)مطابق جدول بند  های تعمیرات به شرح نفرات مذکور در هر بخش استقرار گروه ،کشیکمنظور از  .2

 .باشد می یموردو  یا به صورت دوره مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان های مورد نظر کارفرما محلها در آن

هوا و   و دسوتگاه  (6)مطابق جودول بنود   به شرح نفرات مذکور در هر بخش  ، آماده به کار بودن ایشانهای تعمیرات گروه منظور از فراخوان .3

خارج از محیط  یموردی و ا به صورت دوره مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان س اعالم نیاز و نظر کارفرماها بر اسا خودروهای مورد نیاز آن

 . باشد میکار 

 2هوای گوروه   ها و سایر مشکالت اضطراری شبکه هزینه مجزایی بجز ردیوف های فراخوان جهت رفع خاموشی. در صورت استفاده از گروه4

 سازی موقت شرایط، منظور نخواهد شد.عادیبابت انجام خدمات مذکور جهت 

بوده و هزینه جداگانوه   فراخوانهای کشیک و  های کشیک در مناطق مورد نظر کارفرما از وظایف گروه . اقدامات ذیل عالوه بر استقرار گروه2

 گردد: جهت انجام آنها پرداخت نمی

 .های خودکار شبکه و گزارش اقدامات صورت گرفته رفع خاموشی -

 باشد و ارسال گزارش. سازی نمی رفع نواقص عادی و اضطراری که جزو اشکاالت کلی و بهینه -

 های این فصل به شرح زیر درنظر گرفته شده است:در ردیفهای کشیک  گروه تعداد نفرات. 6

 افراد گروه

 گروه کشیک خط گروه کشیک حفاظت گروه کشیک پست
و  گروه کشیک مخابرات

 دیسپاچینگ

 تعداد تعداد تعداد تعداد

 1 - 1 1 فنی کارشناس

 - 1 - 1 فنی ماهر تکنسین

 - 1 - - فنی ماهر کارگر

 1 1 1 1 و خودرو راننده
 

 باشد. در هر بخش به شرح نفرات زیر می فراخوانهای  . افراد گروه7

 افراد گروه
 مخابرات خط حفاظت پست

 تعداد تعداد تعداد تعداد

 2 1 2 1 یکارشناس فن

 - 1 - 2 ماهر یفن نیتکنس

 - 2 - 1 ماهر یفن کارگر

 1 1 1 1 و خودرو راننده
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مورد تایید کارفرما، بر اساس شرایط مندرج در اسناد ارجاع کوار و پیموان موالک     7و  6های مذکور در بند . الزم به ذکر است ساختار گروه8

 عمل خواهد بود.

 گردد. توسط کارفرما در اسناد ارجاع کار و پیمان اعالم می فراخوانهای کشیک و  های مورد نیاز گروه دستگاه .9

در تنظویم اسوناد   فصل یک تا پنج( درصد مجموع برآورد فصول نگهداری ) 31ریزی کند که حداکثر  ای برنامه گونه . کارفرما موظف است به11

 ارجاع کار در بخش کشیک و فراخوان منظور گردد.

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا های گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن های ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس . به11

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کشیک 11

 فراخوان 12
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 مقدار بهای کل )ریال(
بهای واحد 

 )ریال(
 شماره شرح واحد

 ۱7۱1۱1 کشیک گروه تعمیرات پست به ازاء هر ساعت. ساعت 1۰133۰۱۱۱  

 ۱7۱1۱2 تعمیرات حفاظت و کنترل به ازاء هر ساعت.کشیک گروه  ساعت 1۰165۰۱۱۱  

 ۱7۱1۱3 کشیک گروه تعمیرات خطوط به ازاء هر ساعت. ساعت ۰42۰5۱۱  

 ساعت ۰16۰۱۱۱  

کشیک گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به ازاء هر 
 ساعت.

۱7۱1۱4 

 ۱7۱2۱1 گروه تعمیرات پست به ازاء هر ساعت. فراخوان ساعت 4۰4۰۱۱۱  

 ۱7۱2۱2 گروه تعمیرات حفاظت و کنترل به ازاء هر ساعت. فراخوان ساعت 486۰5۱۱  

 ۱7۱2۱3 گروه تعمیرات خطوط به ازاء هر ساعت. فراخوان ساعت 556۰۱۱۱  

 ساعت 434۰۱۱۱  

فراخوان گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به ازاء هر 
 ساعت.

۱7۱2۱4 
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  خطوط تعمیرات. دهمفصل 
 مقدمه

 ابالغووی هووای دسووتورالعمل بووا مطووابق کووه باشوود مووی توزیووع فوووق و انتقووال خطوووط تعمیوورات بووه مربوووط هووای ردیووف شووامل فصوول ایوون. 1

 .شود می انجاممندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان  تابعه های شرکت و توانیر شرکت

 سووراخکاری،  سواختمانی،  مصوالح،  توامین  قبیول  از فصول  ایون  هوای  ردیوف  موضووع  هوای  فعالیوت  انجوام  جهوت  نیاز مورد عملیات . سایر2

 .گردد در اسناد ارجاع کار و پیمان منظور می و محاسبه سازمان بهای فهارس سایر از استفاده با تراشکاری و جوشکاری

هووای منوودرج در ایوون فصوول توسووط گووروه یوک از دیگوور ردیووف باشوود کووه هوویچصوورفا در مووواردی میسوور مووی 112211.اسوتفاده از ردیووف  3

 مذکور در انجام ماموریت مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

. باشود  باغوات  و بواتالقی هوای  زموین  ،مسوتحدثات  و موانوع  هرگونوه  از عواری  و مسوطح  کوه  اسوت  مسویری ر و تپه مواهو  دشت از منظور. 4

  باشد. پذیر امکان خودرو با خط های دکل و ها هادی به دسترسی که ای گونه به

 دکول  یوا  مسویر  از بخشوی  بوه  دسترسوی  انسوانی  و طبیعوی  عووارض  وجوود  دلیول  بوه  کوه  اسوت  مسویری  کوهسوتانی،  نیمه مسیر از منظور. 2

 وجوود  پیواده  صوورت  بوه  مسویر  طوی  امکوان  راحتوی  بوه  کننوده  بازدیود  هوای  گوروه  توسوط  ولوی  نباشود  پوذیر  امکوان  خوودرو  طریوق  از خط

 .گردد می محسوب کوهستانی نیمه مسیر قراردارند خصوصی امالک و باغات در که هایی دکل مسیرهای.باشد داشته

 مسویر  از بخوش  آن بوه  دسترسوی  انسوانی  و طبیعوی  عووارض  وجوود  دلیول  بوه  کوه  اسوت  مسویری  بواتالقی،  یا العبور صعب مسیر از منظور. 6

 بوه  صوعوبت  و سوختی  بوه  کنودی،  بوا  تعمیراتوی  یوا  کننوده  بازدیود  هوای  گوروه  حرکوت  و نباشود  پوذیر  امکوان  خوودرو  طریوق  از خط دکل یا

 صووعب مسوویر جووزو آب در حرکووت و بوواتالقی دره، خوواک، ریووزش دارای ای، صووخره مسوویرهای. گیوورد صووورت مسوویر در پیوواده صووورت

 .گردد می محسوب العبور

 صووعودی و پیمایشووی بازدیوود صووورت بووه جدیداالحووداث توزیووع فوووق و انتقووال خطوووط کووردن برقوودار و تحووول و تحویوول . بازدیوود7

 .گردد می محاسبه بها فهرست این 2 فصل 7 تا 1 های گروه از متناظر های ردیف اساس بر( ولتاژ سطح براساس)

 از اسووتفاده بووا اسووت نیوواز و باشووند مووی دسترسووی جوواده فاقوود و بوووده العبووور صووعب کووه خطوووطی بووه مربوووط تعمیوورات هووای هزینووه. 8

هوای ایون فصول منظوور نگردیوده و در زموان تنظویم اسوناد ارجواع          در ردیوف  شوود،  اسوتفاده  تجهیوزات  و نفورات  ارسوال  جهوت  کوپتر هلی

 گردد.به صورت مجزا منظور می و پیمان کار

 سووایر هووای ردیووف از اسووتفاده بووا( کابوول) زمینووی خطوووط تعمیوورات مووورد در آسووفالت توورمیم و برداشووت و حفوواری عملیووات هرگونووه. 9

 باشد.در اسناد ارجاع کار و پیمان درج گردیده و مبنای عمل می بها فهارس

 بخووش در متنوواظر هووای ردیووف بووه 2 ضووریب اعمووال بووا گووردد، مووی انجووام خطوووط برقگیوور خصوووص در کووه هووای آزمووون و اقوودامات. 11

 .گردد می محاسبه ویژه های آزمون و پست نگهداری

فصول   نیو ا یهوا  تیو )توک بانودل( محاسوبه شوده اسوت. در صوورت انجوام فعال        مهیسو  فصول جهوت خطووط توک     نیاهای  ردیف یبها. 11

متنواظر بوا خطووط     فیو در رد 24/1 بیو چهوار بانودل ضور    18/1 بی، سوه بانودل ضور   1/1 بیدوبانودل ضور   یبانودل بورا   یهوا  یهاد یرو

 .گردد یاعمال م ی)تک باندل( همان رده ولتاژمهیس تک

 ریدر سوا  تیو دشوت و تپوه مواهور محاسوبه شوده، در صوورت انجوام آن فعال        ریمسو  یفصول فقوط بورا    نیو ا یهوا  تیو که فعال ی. در موارد12

 فیوودر رد یصووعب العبووور و بوواتالق   ریمسوو یبوورا 92/1 بیضوور نیچنووو هم یکوهسووتان نیمووه ریمسوو یبوورا 42/1 بیضوور رهایمسوو

 .گردد یاست اعمال م دهیکه در دشت و تپه ماهور محاسبه گرد یو رده ولتاژ تیمتناظر با همان فعال یبها فهرست

 گردند:  دسته تقسیم می 2ها به  .از نقطه نظر حفاری، زمین13

 شوند . بیل برداشته میهای نرم بیلی : زمین هایی که با  زمین -13-1

 شوند . های کلنگی : زمین هایی که با کلنگ کنده می زمین -13-2
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شووند و   های دج : زمین هایی با خاک متراکم یا بوا مخلووط خواک و قلووه سونگ متوراکم، کوه بوا کلنوگ بوه سوختی کنوده موی              زمین -13-3

 ها قلم و چکش یا کمپرسور مورد نیاز باشد.   برای کندن آن

دار و ضوعیف کوه   هوای الیوه ای و یوا سونگ شوکاف      های سونگی ضوعیف یوا نیموه سونگی : زموین هوایی بوه صوورت سونگ           ینزم -13-4

 ها قلم و چکش یا کمپرسور مورد نیاز باشد.   برای کندن آن

هووای سوونگی : زمووین هووایی کووه یکپارچووه از سوونگ بوووده و بوورای بوورش در جووان سوونگ اسووتفاده از کمپرسووور و یووا انفجووار   زمووین -13-2

هوا قطعوات معموولی سونگ و یوا قلووه سونگ و یوا سوایر موواد سونگی موجوود باشود               الزامی باشد، بوه ایون ترتیوب زموین هوایی کوه در آن      

 سنگی تلقی نمی شوند.

درج شوده  ل زیور  فصول در جودو   یون ا هوای  گوروه شوماره و شورح مختصور     یواز، موورد ن  هوای  ردیوف بوه   یمنظور سوهولت دسترسو   . به14

 است.

 ها مختصر گروه  حو شر  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 411تعمیرات خطوط  11

 کیلوولت 231تعمیرات خطوط  12

 کیلوولت 132تعمیرات خطوط  13

 کیلوولت 63تعمیرات خطوط  14

 هوائینصب تابلو شماره، خطر و  12

 نصب خار ضد صعود، ضد پرنده و خار پیچ پله 16

 اصالح سیم مهار 17

 شده تعمیر هادی رشته 18

 اصالح پیچش هادی فاز 19

 نصب وزنه روی فاز 11

 تعمیرات فیبر نوری 11

 تنظیمات و تعمیرات سیم گارد 12

 تعمیرات و اصالح سیستم ارت دکل 13

 تعمیرات و اصالح فوندانسیون و بتن دکل 14

 سازی و دیوار چینی محافظ دکل پی 12

 زنی درختانشاخه 16

 کابلی قوی فشار خطوط موردی های فعالیت و کابل ویژه  های آزمون 18

 روغن کابل 19

 آن با مرتبط تجهیزات و کابل تعمیرات 21

 آن با مرتبط تجهیزات و کابل نصب یا برکناری 21

 گروه اعزام 22
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 زنجیره 4۰1۱7۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  4۱۱تعویض مقره کششی سرد 
 در هر زنجیره.ها  ماهور از یک تا همه مقره

1۱۱1۱1 

 زنجیره 3۰264۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  4۱۱تعویض مقره آویزی سرد 
 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره

1۱۱1۱2 

 عدد 3۰543۰۱۱۱  

کیلوولت )به  4۱۱فازی  تنظیم یا نصب مقره اسپیسر بین
 صورت کامل( در دشت و تپه ماهور.

1۱۱1۱3 

 زنجیره ۰۰865۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  4۱۱دوبله نمودن مقره کششی سرد 
 ماهور.

1۱۱1۱4 

 زنجیره 7۰۱13۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  4۱۱دوبله نمودن مقره آویزی سرد 
 ماهور.

1۱۱1۱5 

 1۱۱1۱6 کیلوولت. 4۱۱شستشوی زنجیره مقره با نازل  زنجیره 1۰424۰۱۱۱  

 مورد 2۰۰۰54۰۱۱۱  

در  فاز در یک سکشن بخشی از یک هادی تک تعمیر همه یا
 باندل. کیلوولت تک 4۱۱خط 

1۱۱11۱ 

 مورد 51۰137۰۱۱۱  

فاز در یک  همه یا بخشی از یک هادی تک تعویض
 باندل. کیلوولت تک 4۱۱در خط  سکشن

1۱۱111 

 مورد 16۰861۰۱۱۱  

کیلوولت به  4۱۱فاز در خط  تنظیم نمودن فلش هادی تک
 ازای یک سکشن.

1۱۱114 

 مورد 51۰137۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت  4۱۱تعویض یک اسپن سیم گارد در خط 
 و تپه ماهور.

1۱۱117 

 عدد 5۰486۰۱۱۱  

فاز در دشت  تک برای کیلوولت 4۱۱یا بستن جمپر برای  باز
 و تپه ماهور.

1۱۱12۱ 

 عدد 1۰۰36۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و  4۱۱یا بستن جمپر گارد برای ولتاژ  باز
 تپه ماهور.

1۱۱121 

  
 زنجیره 

ها و نصب  باز کردن زنجیر مقره و شستشوی دستی کلیه مقره
 کیلوولت در دشت و تپه ماهور. 4۱۱مجدد خطوط 

1۱۱122 

 زنجیره 3۰268۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  23۱تعویض مقره کششی سرد 
 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره

1۱۱2۱1 

 زنجیره 2۰618۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  23۱تعویض مقره آویزی سرد 
 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره

1۱۱2۱2 

 عدد 3۰۱64۰۱۱۱  

کیلوولت )به  23۱فازی  تنظیم یا نصب مقره اسپیسر بین
 صورت کامل( در دشت و تپه ماهور.

1۱۱2۱3 

 عدد 6۰563۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و  23۱دوبله نمودن مقره کششی سرد 
 تپه ماهور.

1۱۱2۱4 
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 1۱۱2۱5 کیلولت. 23۱شستشوی زنجیره مقره با نازل  زنجیره 1۰۱8۰۰۱۱۱  

 زنجیره 4۰۰4۰۰۱۱۱  

کیلولت به ازاء هر زنجیره در  23۱دوبله نمودن مقره آویزی 
 دشت و تپه ماهور.

1۱۱2۱6 

 مورد 24۰323۰۱۱۱  

در  در یک سکشنفاز  تعمیر همه یا بخشی از یک هادی تک
 باندل در دشت و تپه ماهور. کیلوولت تک 23۱خط 

1۱۱2۱۰ 

  

 مورد 36۰6۱7۰۱۱۱

فاز در یک  همه یا بخشی از یک هادی تک تعویض
باندل در دشت و تپه  کیلوولت تک 23۱در خط  سکشن
 ماهور.

1۱۱21۱ 

 مورد 15۰426۰۱۱۱  

کیلوولت به  23۱فاز در خط  تنظیم نمودن فلش هادی تک
 ازای یک سکشن.

1۱۱213 

 مورد 36۰6۱7۰۱۱۱  

تعویض یک اسپن سیم گارد به صورت موردی در خط 
 کیلوولت در دشت و تپه ماهور. 23۱

1۱۱216 

 عدد 5۰164۰۱۱۱  

فاز در دشت و تپه  کیلوولت تک 23۱یا بستن جمپر برای  باز
 ماهور.

1۱۱21۰ 

 عدد 1۰613۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و  23۱ یا بستن جمپر گارد برای ولتاژ باز
 تپه ماهور.

1۱۱221 

  
 عدد 

ها و نصب  باز کردن زنجیر مقره و شستشوی دستی کلیه مقره
 کیلوولت در دشت و تپه ماهور. 23۱مجدد خطوط 

1۱۱222 

 زنجیره 2۰2۰3۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  132تعویض مقره کششی سرد 
 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره

1۱۱3۱1 

 زنجیره 1۰834۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  132تعویض مقره آویزی سرد 
 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره

1۱۱3۱2 

 مورد 1۰878۰۱۱۱  

کیلوولت )به  132تنظیم یا نصب مقره اسپیسر بین فازی 
 صورت کامل( در دشت و تپه ماهور.

1۱۱3۱3 

 مورد 4۰687۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  132مقره کششی سرد  دوبله نمودن
 ماهور.

1۱۱3۱4 

 مورد 3۰577۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  132 دوبله نمودن مقره آویزی سرد
 ماهور.

1۱۱3۱5 

 1۱۱3۱6 کیلوولت. 132شستشوی زنجیره مقره با نازل  زنجیره 846۰۱۱۱  

  

 عدد 13۰47۰۰۱۱۱

به ازای یک  فاز تعمیر همه یا بخشی از یک هادی تک
باندل در دشت و تپه  کیلوولت تک 132در خط  سکشن
 ماهور.

1۱۱31۱ 
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 رشته 17۰616۰۱۱۱

فاز به ازای یک  همه یا بخشی از یک هادی تک تعویض
باندل در دشت و تپه  کیلوولت تک 132در خط  سکشن
 ماهور.

1۱۱311 

 رشته ۰۰7۱۰۰۱۱۱  

کیلوولت به  132فاز در خط  تنظیم نمودن فلش هادی تک
 ازای یک سکشن.

1۱۱312 

 مورد 17۰616۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت در یک  132تعویض سیم گارد در خط 
 در دشت و تپه ماهور. اسپن

1۱۱314 

 عدد 3۰55۱۰۱۱۱  

فاز در دشت و تپه  کیلوولت تک 132بازیا بستن جمپر برای 
 ماهور.

1۱۱317 

 عدد 1۰371۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و  132ولتاژ  یا بستن جمپر گارد برای باز
 تپه ماهور.

1۱۱318 

  
 عدد 

ها و نصب  باز کردن زنجیر مقره و شستشوی دستی کلیه مقره
 کیلوولت در دشت و تپه ماهور. 132مجدد خطوط 

1۱۱31۰ 

 زنجیره 1۰6۱6۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه ماهور  63تعویض مقره کششی سرد 
 زنجیره.ها در هر  از یک تا همه مقره

1۱۱4۱1 

  
 زنجیره 

کیلوولت در دشت و تپه ماهور  63تعویض مقره کششی گرم 
   ها در هر زنجیره. از یک تا همه مقره

1۱۱4۱2 

 زنجیره 1۰363۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه ماهور  63تعویض مقره آویزی سرد 
 ها در هر زنجیره. از یک تا همه مقره

1۱۱4۱3 

  
 زنجیره 

کیلوولت در دشت و تپه ماهور  63آویزی گرم تعویض مقره 
 ها در هر زنجیره. از یک تا همه مقره

1۱۱4۱4 

 زنجیره 3۰532۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  63دوبله نمودن مقره کششی سرد 
 ماهور.

1۱۱4۱6 

  
 زنجیره 

کیلوولت در دشت و تپه  63دوبله نمودن مقره کششی گرم  
 ماهور.

1۱۱4۱7 

 زنجیره 2۰565۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و تپه  63دوبله نمودن مقره آویزی سرد 
 ماهور.

1۱۱4۱8 

  
 زنجیره 

کیلوولت در دشت و تپه  63دوبله نمودن مقره آویزی گرم 
 ماهور.

1۱۱4۱۰ 

 1۱۱41۱ کیلوولت. 63شستشوی زنجیره مقره با نازل  زنجیره 61۰۰۱۱۱  

  

 مورد 8۰۰۱۰۰۱۱۱

هادی تک فاز به ازای یک تعمیر همه یا بخشی از یک 
باندل در دشت و تپه  کیلوولت تک 63در خط  سکشن
 ماهور.

1۱۱414 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

  

 مورد 12۰473۰۱۱۱

همه یا بخشی از یک هادی تک فاز به ازای یک  تعویض
باندل در دشت و تپه  کیلوولت تک 63در خط  سکشن
 ماهور.

1۱۱415 

 مورد 11۰4۰۰۰۱۱۱  

انتقال و فوق توزیع تا گیری کلیرنس خط برای خطوط  اندازه
 سه نقطه در یک روز در دشت و تپه ماهور.

1۱۱417 

 مورد 8۰۱71۰۱۱۱  

کیلوولت به  63تنظیم نمودن فلش هادی یک فاز در خط 
 ازای یک سکشن.

1۱۱418 

 مورد 12۰472۰۱۱۱  

در یک اسپن  63تعویض سیم گارد صورت موردی در خط 
 در دشت و تپه ماهور.

1۱۱421 

 مورد 8۰243۰۱۱۱  

سیم در دشت و تپه ماهور برای  پرس میانی یا انتهایی
 ولتاژهای انتقال و فوق توزیع.

1۱۱422 

 عدد 3۰227۰۱۱۱  

فاز در دشت و تپه  کیلوولت تک 63یا بستن جمپر برای  باز
 ماهور.

1۱۱425 

 عدد 1۰2۰1۰۱۱۱  

کیلوولت در دشت و  63یا بستن جمپر گارد برای ولتاژ  باز
 تپه ماهور.

1۱۱426 

  
 عدد 

ها و نصب  باز کردن زنجیر مقره و شستشوی دستی کلیه مقره
 کیلوولت در دشت و تپه ماهور. 63مجدد خطوط 

1۱۱427 

 عدد 783۰5۱۱  

در دشت  نصب تابلو شماره و خطر دکل در ارتفاع مورد نظر
 و تپه ماهور.

1۱۱5۱1 

 عدد 1۰741۰۱۱۱  

ارتفاع مورد نظر در دشت و تپه نصب تابلو هوایی دکل در 
 ماهور.

1۱۱5۱2 

 پایه 343۰۱۱۱  

نصب خار ضد صعود دکل در دشت به ازاء هر لگ در 
 دشت و تپه ماهور.

1۱۱6۱1 

 1۱۱6۱2 نصب پیج پله دکل در دشت و تپه ماهور. عدد 133۰5۱۱  

 زنجیره ۰84۰۱۱۱  

دکل در دشت و تپه ماهور برای هر  پرنده نصب خار ضد
 زنجیره مقره.

1۱۱6۱3 

 برج 11۰614۰۱۱۱  

چوبی، سیمانی و  Hاصالح سیم مهار خطوط مهاری و پایه 
 های ضربدری به ازای هر پایه. توربولت

1۱۱7۱1 

  

 مورد 6۰743۰۱۱۱

تعمیر هادی فازهای رشته شده در خط با نصب غالف 
خطوط انتقال در دشت و  راد در هر فاز در تعمیری یا آرمور

 ماهور.تپه 

1۱۱8۱1 
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 مورد 3۰323۰۱۱۱

تعمیر هادی فازهای رشته شده در خط )غالف تعمیری یا 
خطوط فوق توزیع در دشت و تپه  راد( در هر فاز در آرمور
 ماهور.

1۱۱8۱2 

 مورد 3۰۰66۰۱۱۱  

اصالح پیچش هادی فاز در خطوط باندل در هر فاز در 
 دشت و تپه ماهور.

1۱۱۰۱1 

 1۱1۱۱1 نصب وزنه بر روی هر فاز در دشت و تپه ماهور. مورد 3۰1۰5۰۱۱۱  

 مورد 33۰325۰۱۱۱  

 OTDR شدگی فیبر نوری )فیوژن( همراه با آزمون رفع قطع
 در سیم گارد.

1۱11۱1 

 رشته 15۰426۰۱۱۱  

تنظیم نمودن فلش سیم گارد روی یک کلمپ آویز در یک 
 سکشن.

1۱12۱1 

 1۱12۱2 انتهایی سیم گارد در دشت و تپه ماهور.میانی یا  پرس عدد 8۰۱42۰۱۱۱  

  

 متر 1۰613۰۱۱۱

برج )شامل حفر کانال،  خاکی اصالح سیستم اتصال زمین
و کوبیدن میله و اتصاالت آن به  35خواباندن سیم مسی نمره 

 ی برج( در بستر زمین بیلی و کلنگی برای هر دکل. پایه

1۱13۱1 

  

 متر 2۰42۱۰۱۱۱

اتصال زمین برج )شامل حفر کانال، اصالح سیستم 
و کوبیدن میله و اتصاالت آن به  35خواباندن سیم مسی نمره 

 در بستر زمین دج برای هر دکل.  ی برج( پایه

1۱13۱2 

  

 متر 3۰4۰4۰۱۱۱

سیستم اتصال زمین برج )شامل حفر کانال،  اصالح
و کوبیدن میله و اتصاالت آن به  35خواباندن سیم مسی نمره 

ی برج( در بستر زمین سنگی ضعیف، غیر سنگی یا  پایه
 سنگی برای هر دکل.

1۱13۱4 

  

 مترمکعب 3۰1۰5۰۱۱۱

برداری( به  ریزی یا خاک اطراف بتن دکل )خاک پاکسازی
هر مترمکعب  صورت دستی )انحراف مسیر آب( به ازای

 برداری. ریزی یا خاک خاک

1۱14۱1 

 1۱14۱3 کیلوولت برحسب دکل. 63های  فونداسیون دکلکاری  عایق برج 4۰7۰2۰۱۱۱  

 1۱16۱1 به ازای هر اصله درخت. زنی شاخه اصله ۰71۰5۱۱  

 مورد 2۰375۰۱۱۱  

های  بازدیدهای موردی و اضطراری از مسیر کابل
 های مختلف. و حفاری شرکت فشارقوی

1۱18۱1 

 روز ۰۰5۱2۰۱۱۱  

قوی سایر های فشار  نظارت بر حفاری در مسیر کابل
 ها. شرکت

1۱18۱2 

  

 مورد 4۰751۰۱۱۱

ها و اخذ مجوزات و هماهنگی با  انجام مکاتبات پیگیری
های شهری )اخذ مجوز حفاری، پالن  ادارات و سازمان

 ایمنی و ...(.

1۱18۱4 
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 مدار 1۱۰۰54۰۱۱۱  

بازدید جهت تحویل موقت یا دائم خطوط جدید االحداث 
 کابلی فشار قوی.

1۱18۱6 

 1۱18۱7 تزریق روغن به کابل فوق توزیع. مورد 4۰۱62۰۱۱۱  

 1۱18۱8 کابل فوق توزیع. CDآزمون  مدار 13۰۱66۰۱۱۱  

 1۱18۱۰ کیلوولت. 23۱کابل  CDآزمون  مدار 15۰448۰۱۱۱  

 1۱181۱ کابل فشار متوسط. CDآزمون  مدار 1۱۰3۰۰۰۱۱۱  

 1۱1811 یا انتقال. توزیعپیوستگی کابل فوق  آزمون مدار 11۰38۱۰۱۱۱  

 1۱1812 فشار متوسط. پیوستگی کابل آزمون مدار 8۰531۰۱۱۱  

 1۱1813 کابل فشار قوی. مقاومت عایقی)مگر( آزمون مورد 8۰7۰4۰۱۱۱  

 1۱1814 کابل فشار قوی. VLآزمون مقاومت  مدار 8۰644۰۱۱۱  

 1۱1815 قوی. گیری جریان شیلد کابل فشار آزمون اندازه مورد 2۰375۰۱۱۱  

 مورد 3۰۱51۰۱۱۱  

گیری مقاومت زمین در محل لینک باکس یا  آزمون اندازه
 مفصل کابل فشار قوی.

1۱1816 

 GDC. 1۱1817کابل فشارقوی  نشتی آزمون تست جریان مورد 2۰625۰۱۱۱  

 1۱1۰۱1 های روغنی فوق توزیع. عملیات نشت یابی کابل نقطه 15۰523۰۱۱۱  

 1۱1۰۱6 تعیین مسیر کابل فشار متوسط به ازاء هر سکشن. مدار 1۱۰۱86۰۱۱۱  

 1۱1۰۱7 تعیین فازهای کابل فوق توزیع و انتقال. مدار 11۰654۰۱۱۱  

 1۱1۰۱8 تعیین فازهای کابل فشار متوسط. مدار ۰۰۰8۰۰۱۱۱  

 1۱1۰1۱ تعیین شماره کابل فشار قوی در مسیر حفاری. مدار ۰۰323۰۱۱۱  

 1۱1۰12 نمونه گیری روغن کابل فشار قوی و ارسال به آزمایشگاه. مدار 2۰613۰۱۱۱  

 1۱2۱۱1 کیلوولت. 23۱تعمیرمفصل روغنی  مدار 3۰۰۰57۰۱۱۱  

 1۱2۱۱2 کیلوولت. 23۱تعمیر مفصل خشک  دستگاه 26۰75۰۰۱۱۱  

 1۱2۱۱3 تعمیر مفصل روغنی فوق توزیع. دستگاه 22۰534۰۱۱۱  

 1۱2۱۱4 فوق توزیع. تعمیر مفصل خشک  دستگاه 14۰484۰۱۱۱  

 1۱2۱۱5 کیلوولت. 23۱تعمیر سرکابل روغنی  دستگاه 3۰۰۰57۰۱۱۱  

 1۱2۱۱6 کیلوولت. 23۱تعمیر سرکابل خشک  دستگاه 3۱۰۱46۰۱۱۱  

 1۱2۱۱7 تعمیر سرکابل روغنی فوق توزیع. دستگاه 3۱۰۱46۰۱۱۱  

 1۱2۱۱8 توزیع.فوق  تعمیر سرکابل خشک  دستگاه 16۰752۰۱۱۱  

 1۱2۱۱۰ تعمیر سرکابل خشک فشار متوسط. دستگاه 3۰755۰۱۱۱  
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 1۱2۱1۱ کیلوولت. 23۱تعمیر هر استاپ باکس روغنی  دستگاه 45۰۱6۰۰۱۱۱  

 1۱2۱11 تعمیر هر استاپ باکس روغنی فوق توزیع. دستگاه 26۰22۰۰۱۱۱  

 1۱2۱13 اجرای مفصل . کیلوولت بدون نیاز به 23۱ترمیم کابل  مورد 15۰۱23۰۱۱۱  

 1۱2۱14 ترمیم کابل روغنی )بدون نیاز به مفصل( فوق توزیع. مورد 13۰31۰۰۱۱۱  

 1۱2۱15 ترمیم کابل خشک )بدون نیاز به مفصل( فوق توزیع. مورد 6۰2۰7۰۱۱۱  

 1۱2۱16 ترمیم کابل خشک فشار متوسط. مورد 2۰8۱1۰۱۱۱  

 مورد 12۰۰۱1۰۱۱۱  

روغنی فوق توزیع به ازاء هر بشکه سیرکوال سیون کابل 
 روغن.

1۱2۱17 

 1۱2۱18 فریز نمودن کابل روغنی فوق توزیع. مورد 15۰5۱3۰۱۱۱  

 1۱2۱1۰ عملیات هواگیری سرکابل روغنی فوق توزیع. ست 11۰2۱6۰۱۱۱  

 1۱2۱2۱ های فشار روغن فوق توزیع. هواگیری تانک مورد 6۰3۱3۰۱۱۱  

 SPG . 1۱2۱21سرکابل  تعمیر دستگاه 35۰1۰۱۰۱۱۱  

 1۱2۱22 کیلوولت.GIS23۱تعمیر سرکابل  دستگاه 53۰652۰۱۱۱  

 1۱2۱24 کیلوولت. 23۱هواگیری مفصل روغنی  دستگاه 2۱۰637۰۱۱۱  

 1۱2۱25 هواگیری مفصل روغنی فوق توزیع دستگاه 16۰51۱۰۱۱۱  

 مجموعه 7۰511۰۱۱۱  

کارهای کابل تفنگ زدن، بریدن، کپ زدن کابل و انجام سایر 
 روغنی فوق توزیع.

1۱2۱28 

 1۱2۱3۱ تعمیر ارت سرکابل در محل سوئیچ یارد و پست مورد 1۱۰۰7۰۰۱۱۱  

 1۱2۱32 هواگیری استاپ باکس روغنی فوق توزیع دستگاه 27۰684۰۱۱۱  

 1۱21۱1 کیلوولت. 23۱تعویض یا نصب مفصل خشک  دستگاه 62۰۰72۰۱۱۱  

 1۱21۱2 کیلوولت. 23۱یا نصب مفصل روغنی  تعویض  دستگاه 74۰178۰۱۱۱  

 1۱21۱3 یا نصب مفصل روغنی فوق توزیع. تعویض  دستگاه 45۰24۰۰۱۱۱  

 1۱21۱4 یا نصب مفصل خشک فوق توزیع. تعویض  دستگاه 22۰46۱۰۱۱۱  

 دستگاه 47۰47۰۰۱۱۱  

 23۱یا نصب مفصل در محل اتصالی کابل خشک  نصب 
 کیلوولت.

1۱21۱5 

 1۱21۱6 نصب سرکابل خشک روی دکل فوق توزیع. دستگاه 26۰745۰۱۱۱  

 1۱21۱۰ نصب مفصل در محل اتصالی کابل خشک فشار متوسط. دستگاه 6۰۱۱5۰۱۱۱  

 1۱211۱ کیلوولت. 23۱یا نصب سرکابل خشک  تعویض  دستگاه 71۰1۰5۰۱۱۱  

 1۱2111 کیلوولت. 23۱یا نصب سرکابل روغنی  تعویض  دستگاه 1۱3۰618۰۱۱۱  
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 1۱2112 یا نصب سرکابل روغنی فوق توزیع. تعویض  دستگاه 67۰43۱۰۱۱۱  

 1۱2113 یا نصب سرکابل خشک فوق توزیع. تعویض  دستگاه 24۰244۰۱۱۱  

 1۱2114 کابل خشک فوق توزیع.SPGیا نصب سرکابل  تعویض  دستگاه 2۰۰145۰۱۱۱  

 1۱2115 سرکابل خشک فشار متوسط.یا نصب  تعویض  دستگاه 7۰55۱۰۱۱۱  

 1۱2116 کیلوولت. 23۱نصب هر استاپ باکس  دستگاه 1۱2۰816۰۱۱۱  

 1۱2117 نصب هر استاپ باکس فوق توریع. دستگاه 6۱۰۱۰2۰۱۱۱  

 1۱2118 دمونتاژ و بازسازی مفصل روغنی فوق توزیع. دستگاه 34۰272۰۱۱۱  

 1۱211۰ سرکابل روغنی فوق توزیع.  دمونتاژ و بازسازی دستگاه 45۰۱6۰۰۱۱۱  

 1۱212۱ دمونتاژ و بازسازی استاپ باکس فوق توزیع. دستگاه 6۱۰۱۰2۰۱۱۱  

 1۱2121 فوق توزیع. SPGدمونتاژ و بازسازی سرکابل  دستگاه 53۰652۰۱۱۱  

 1۱2122 نصب مخزن روغن و ارتباط به کابل فوق توزیع. مورد 5۰633۰۱۱۱  

 1۱2123 تعویض مانومترها فوق توزیع. مورد 2۰8۱1۰۱۱۱  

 1۱2124 نصب بست نگهدارنده کابل فشار متوسط. جفت 1۰4۱۱۰۱۱۱  

 1۱2125 نصب بست نگهدارنده سرکابل فوق توزیع. جفت 3۰227۰۱۱۱  

 1۱2126 ایزوالسیون سیلندر مفصل و استاپ باکس فوق توزیع. دستگاه 6۰455۰۱۱۱  

 1۱2127 سیلندر مفصل روغنی فوق توزیع.جوشکاری  دستگاه 4۰751۰۱۱۱  

 دستگاه 2۰5۰3۰۱۱۱  

و انتقال به  جمع آوری مفصل یا سرکابل یا استاباکس روغنی
 کارگاه جهت بازسازی فوق توزیع.

1۱2128 

 1۱213۱ انتقال و فوق توزیع. کشی پیلوت کابل متر 818۰۱۱۱  

 1۱2131 حفاظتی.های  رفع اتصالی و تعویض زوج کابل مورد 8۰4۱4۰۱۱۱  

 1۱2132 زوجی یا مفصل پیلوت. 61بستن مفصل  مورد 11۰2۰6۰۱۱۱  

 مورد 16۰137۰۱۱۱  

اعزام گروه تعمیرات خطوط به درخواست کارفرما به ازای 
 ساعت کاری( 8هر روز )یه میزان 

1۱22۱1 
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 کنترل و حفاظت های سیستم تعمیرات. یازدهمفصل 
 مقدمه

 و تووانیر  شورکت  ابالغوی  های دستورالعمل با مطابق که باشد می کنترل و حفاظت های سیستم تعمیرات به مربوط های ردیف شامل فصل این. 1

 .شود می انجاممندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان  تابعه های شرکت

 و جوشکاری سوراخکاری، ساختمانی، مصالح، تامین قبیل از فصل این های ردیف موضوع های فعالیت انجام جهت نیاز مورد عملیات . سایر2

 .گردد می پرداخت و محاسبه سازمان بهای فهارس سایر از استفاده با تراشکاری

هوای منودرج در ایون فصول توسوط گوروه       یوک از دیگور ردیوف   باشود کوه هویچ   صورفا در موواردی میسور موی     111811استفاده از ردیف  .3

 مذکور در انجام ماموریت مورد استفاده قرار نگرفته باشد.

 باشد.ات مداری مورد نیاز و جابجایی فیزیکی آن می. منظور از برکناری، جداسازی و خارج نمودن تجهیز از مدار و انجام اصالح4

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا های گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن های ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به .2

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 رله دیستانسخدمات مرتبط با   11

 رله دیفرانسیلخدمات مرتبط با   12

 حفاظت ویژهخدمات مرتبط با   13

 اتصال زمین محدودخدمات مرتبط با   14

 رله جریانیخدمات مرتبط با   12

 رله جریانی جهت دارخدمات مرتبط با   16

 رله ولتاژیخدمات مرتبط با   17

 تست بالکخدمات مرتبط با   18

 ترانسدیوسرخدمات مرتبط با   19

 کنتورخدمات مرتبط با   11

 رله باسبار پروتکشنخدمات مرتبط با   11

 رله عیب کلیدخدمات مرتبط با   12

 تپ پوزیشنخدمات مرتبط با   13

 پنجره آالرمخدمات مرتبط با   14

 رگوالتور ولتاژخدمات مرتبط با   12

 تست نقطه به نقطهخدمات مرتبط با   16

 عمومیخدمات مرتبط با تجهیزات   17

 اعزام گروه  18
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 دستگاه 75۰321۰۱۱۱  

بندی و آزمون رله  طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره
 دیستانس انتقال.

11۱1۱1 

 11۱1۱2 برکناری رله دیستانس انتقال. دستگاه 21۰۰3۰۰۱۱۱  

 دستگاه 5۱۰214۰۱۱۱  

بندی و آزمون رله  طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره
 دیستانس فوق توزیع.

11۱1۱3 

 11۱1۱4 برکناری رله دیستانس فوق توزیع. دستگاه 21۰۰3۰۰۱۱۱  

 دستگاه 75۰321۰۱۱۱  

بندی و آزمون رله  طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره
 دیفرانسیل ترانسفورماتور.

11۱2۱1 

 11۱2۱2 برکناری رله دیفرانسیل ترانسفورماتور. دستگاه 21۰۰3۰۰۱۱۱  

 دستگاه 75۰321۰۱۱۱  

نصب رله، آزمون و راه اندازی رله دیفرانسیل طراحی، 
 طولی.

11۱2۱3 

 11۱2۱4 آزمون رله دیفرانسیل طولی. دستگاه 25۰1۱7۰۱۱۱  

 11۱2۱5 برکناری رله دیفرانسیل طولی. دستگاه 21۰۰3۰۰۱۱۱  

 11۱3۱1 اندازی حفاظت ویژه جریانی. طراحی، نصب، آزمون و راه دستگاه 23۰۰3۰۰۱۱۱  

 11۱3۱2 اندازی حفاظت ویژه ولتاژی. طراحی، نصب، آزمون و راه دستگاه 23۰۰3۰۰۱۱۱  

 11۱3۱3 اندازی حفاظت ویژه فرکانسی. طراحی، نصب، آزمون و راه دستگاه 23۰۰3۰۰۱۱۱  

 دستگاه 23۰۰3۰۰۱۱۱  

اندازی رله  بندی و راه طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره
 امپدانس کم. REFاتصال زمین محدود 

11۱4۱1 

 دستگاه 2۰۰327۰۱۱۱  

اندازی رله  بندی و راه طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره
  امپدانس زیاد. REFاتصال زمین محدود 

11۱4۱2 

 11۱5۱1 نصب رله جریانی. دستگاه 16۰454۰۱۱۱  

 11۱5۱2 آزمون رله جریانی. دستگاه 2۰5۰1۰۱۱۱  

 11۱5۱3 برکناری رله جریانی. دستگاه 5۰484۰۱۱۱  

 11۱6۱1 دار. های جریانی جهت نصب و تست رله دستگاه 22۰43۰۰۱۱۱  

 11۱6۱2 دار. های جریانی جهت برکناری کامل رله دستگاه 6۰581۰۱۱۱  

 11۱7۱1 اندازی رله ولتاژی. نصب، آزمون و راه دستگاه 16۰82۰۰۱۱۱  

 11۱7۱2 برکناری رله ولتاژی. دستگاه 6۰581۰۱۱۱  

 11۱8۱1 طراحی، نصب، وایرینگ و آزمایش تست بالک. دستگاه 22۰314۰۱۱۱  

 11۱8۱2 برکناری تست بالک. دستگاه 4۰636۰۱۱۱  

 11۱۰۱1  اندازی ترانسدیوسر. نصب، آزمون و راه دستگاه ۰۰732۰۱۱۱  
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 11۱۰۱2 برکناری ترانسدیوسر. دستگاه 4۰113۰۱۱۱  

 111۱۱1 طراحی، نصب وایرینگ کنتور. دستگاه 1۱۰۰6۰۰۱۱۱  

 111۱۱2 برکناری کنتور. دستگاه 4۰113۰۱۱۱  

 111۱۱3 آزمون و کانفیگ کنتور.  دستگاه 7۰684۰۱۱۱  

 دستگاه 68۰۰85۰۱۱۱  

 Low Impedanceاندازی باسبار پروتکشن  نصب و راه
 انتقال.

1111۱1 

 دستگاه 57۰۱58۰۱۱۱  

 Low Impedanceاندازی باسبار پروتکشن  نصب و راه
 فوق توزیع.

1111۱2 

 1111۱3 برکناری رله باسبار پروتکشن. مجموعه 21۰۰3۰۰۱۱۱  

 CBF. 1112۱1اندازی رله عیب کلید  راه نصب و تست و دستگاه 47۰878۰۱۱۱  

 CBF. 1112۱2برکناری رله عیب کلید  دستگاه 21۰۰3۰۰۱۱۱  

 1113۱1 پوزیشن. نصب تپ دستگاه 2۰742۰۱۱۱  

 1113۱2 پوزیشن. تپبرکناری  دستگاه 1۰۰۱7۰۱۱۱  

 1114۱1 نصب پنجره آالرم. دستگاه 16۰454۰۱۱۱  

 1114۱2 برکناری پنجره آالرم. دستگاه 4۰387۰۱۱۱  

 دستگاه 36۰16۰۰۱۱۱  

های رگوالتور ولتاژ  اندازی رله نصب، آزمون و راه
(AVR.) 

1115۱1 

 1115۱2 (.AVRبرکناری رگوالتور ولتاژ ) دستگاه 16۰454۰۱۱۱  

 1116۱1 آزمون نقطه به نقطه مدارات بی انتقال. بی 1۱۰۰6۰۰۱۱۱  

 1116۱2 آزمون نقطه به نقطه مدارات بی فوق توزیع. بی 5۰484۰۱۱۱  

 1116۱3 آزمون نقطه به نقطه مدارات فیدر فشار متوسط. فیدر 2۰742۰۱۱۱  

 دستگاه 18۰83۱۰۱۱۱  

بانک کننده هوشمند یک  اندازی کنترل نصب، آزمون و راه
 خازنی.

1117۱1 

 1117۱2 های نیومریکال. بندی رله تغییر پیکره دستگاه 5۰484۰۱۱۱  

 1117۱3 نصب متروسیل به هر تعداد. مجموعه ۰۰726۰۱۱۱  

 DC. 1117۱4به  ACنصب مبدل  دستگاه 2۰742۰۱۱۱  

 1117۱5 نصب رله کمکی و وایرینگ آن. دستگاه 4۰113۰۱۱۱  

 1117۱6 اندازی تایمر. برکناری و یا نصب و آزمون و راه دستگاه 4۰113۰۱۱۱  

 1117۱7 اندازی آژیر. نصب، آزمون و راه دستگاه 4۰113۰۱۱۱  

 1117۱8 گیری میتر. اندازی لوازم اندازه نصب و راه دستگاه 11۰337۰۱۱۱  



 کنترل و حفاظت های سیستم تعمیرات. یازدهمفصل 
 1122فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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 شماره شرح واحد واحد )ریال(بهای  مقدار بهای کل )ریال(

 1117۱۰ نصب مجموعه ترمینال سیگنال، ولتاژی یا جریانی. مجموعه 1۰371۰۱۱۱  

 111711 نصب پوش باتن، چراغ سیگنال، و موارد مشابه. دستگاه 2۰742۰۱۱۱  

 TCS.   111712 اندازی رله تریپ یا نصب، آزمون و راه دستگاه 8۰227۰۱۱۱  

 مورد 15۰14۰۰۱۱۱  

اعزام گروه تعمیرات حفاظت به درخواست کارفرما به ازای 
 ساعت کاری(. 8هر روز )

1118۱1 



 شبکه دیسپاچینگ و مخابرات تعمیرات. دوازدهمفصل 
 1122فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  

 

 
 

6۱  

 
 

 شبکه دیسپاچینگ و مخابرات تعمیرات. دوازدهمفصل 
 مقدمه

 و تووانیر  شورکت  ابالغی های دستورالعمل با مطابق که باشد می شبکه دیسپاچینگ و مخابرات تعمیرات به مربوط های ردیف شامل فصل این. 1

 .شود می انجاممندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان  تابعه های شرکت

 و جوشوکاری  سوراخکاری، ساختمانی، مصالح، تامین قبیل از فصل این های ردیف موضوع های فعالیت انجام جهت نیاز مورد عملیات . سایر2

 .گردد می پرداخت و محاسبه سازمان بهای فهارس سایر از استفاده با تراشکاری

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا های گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن های ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس به .3

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 پی ال سیخدمات مرتبط با تجهیزات   11 

 فیبر نوریخدمات مرتبط با   12 

 رادیوییخدمات مرتبط با تجهیزات   13 

 اسکاداخدمات مرتبط با   14 

 عمومیخدمات مرتبط با تعمیرات   12 

 مکالمات ضبطخدمات مرتبط با سیستم   16 

 اعزام گروه  17 
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 12۱1۱3 سی. ال اندازی ترمینال پی نصب و راه دستگاه 25۰3۰4۰۱۱۱  

 12۱1۱4 اندازی ترمینال پروتکشن. نصب و راه دستگاه 25۰1۰8۰۱۱۱  

 LMU. 12۱1۱5نصب  دستگاه ۰۰2۱5۰۱۱۱  

 12۱1۱6 باکس. DTSنصب  دستگاه 4۰42۱۰۱۱۱  

 12۱1۱7 (IVpباکس ) VLنصب  دستگاه 6۰63۱۰۱۱۱  

 12۱1۱8 اندازی مرکز تلفن. نصب و راه دستگاه 23۰6۰2۰۱۱۱  

 12۱1۱۰ باکس. DTSآوری  جمع دستگاه 6۰63۱۰۱۱۱  

 12۱11۱ فیوز. 1۱( تا PDBباکس ) DCآوری  جمع دستگاه 6۰63۱۰۱۱۱  

 12۱111 آوری مرکز تلفن. جمع دستگاه 8۰251۰۱۱۱  

 12۱112 اندازی شارژر. نصب و راه دستگاه 1۰۰8۰1۰۱۱۱  

 12۱113 سی. ال آوری ترمینال پی جمع دستگاه 15۰342۰۱۱۱  

 12۱114 آوری ترمینال پروتکشن. جمع دستگاه 2۰81۱۰۱۱۱  

 LMU. 12۱115جمع آوری  دستگاه 7۰671۰۱۱۱  

 12۱116 آوری شارژر. جمع دستگاه 11۰۱5۱۰۱۱۱  

  

 مجموعه 7۰4۱4۰۱۱۱

تا  UNR)از مودم  INIبه صورت   تست کانال های دیتا
به صورت تست کاراکتر و ارسال پکت در  مودم مرکز

 سیستم های اترنت( به ازاء هر لینک

12۱117 

 12۱2۱8 باکس. نصب جوینت دستگاه 7۰735۰۱۱۱  

 12۱211 کُر. 12فیوژن تا  نقطه 4۰621۰۱۱۱  

 12۱212 کُر به باال. 12فیوژن  نقطه 6۰۰۱۱۰۱۱۱  

 SDH/PDH. 12۱217کانکت هر کانال  تغییر کانفیگ و کراس مورد 5۰۱45۰۱۱۱  

 12۱218 و دوپورت. پورت تک MOXAاندازی  نصب و راه دستگاه 3۰315۰۱۱۱  

 12۱21۰ پورت باالتر. دو MOXA اندازی نصب و راه دستگاه 4۰42۱۰۱۱۱  

 IPPhone. 12۱22۱اندازی  نصب و راه دستگاه 2۰21۱۰۱۱۱  

 KVA. 12۱221 6تا  UPSنصب  دستگاه ۰۰۰45۰۱۱۱  

 12۱222 باالتر. KVA 6از  UPSنصب  دستگاه 13۰261۰۱۱۱  

 12۱223 اندازی و کانفیگ سوییچ فیبر نوری. نصب و راه دستگاه ۰۰253۰۱۱۱  

 12۱224 پنل. نصب پچ دستگاه 2۰148۰۱۱۱  
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 شماره شرح واحد بهای واحد )ریال( مقدار بهای کل )ریال(

 دستگاه 2۱۰372۰۱۱۱  

اکسز یا  SDH/PDHاندازی و کانفیگ ترمینال  نصب و راه
 ماکس.

12۱225 

 12۱226 سالنی و دیواری. ODF/OCDFنصب  دستگاه 14۰651۰۱۱۱  

 12۱3۱5 سیم ایستگاه ثابت. نصب بی دستگاه 4۰42۱۰۱۱۱  

 12۱3۱6 سیم روی خودرو. نصب بی دستگاه 5۰525۰۱۱۱  

 12۱3۱7 اندازی تکرارکننده. نصب و راه مورد 1۱۰۰53۰۱۱۱  

 12۱3۱8 سیم. اندازی ریموت بی و راه نصب مورد 4۰1۱7۰۱۱۱  

 12۱3۱۰ سیم. نصب شارژر بی مورد 2۰21۱۰۱۱۱  

 12۱31۱ سیم. نصب باتری بی مورد 2۰21۱۰۱۱۱  

 12۱311 نصب آنتن خودرویی. شاخه 2۰21۱۰۱۱۱  

 12۱312 نصب آنتن رادیو مودم. شاخه 3۰628۰۱۱۱  

 VOIP Gateway. 12۱356اندازی  نصب و راه مورد 6۰63۱۰۱۱۱  

 12۱357 سیم. ریزی بی برنامه مورد 2۰522۰۱۱۱  

 12۱35۰ کننده. طراحی شبکه رادیویی هر تکرار مورد 32۰۰۱8۰۱۱۱  

 RTU. 12۱4۱1اندازی پایانه  نصب و راه دستگاه 2۰۰444۰۱۱۱  

 RTU. 12۱4۱2آوری پایانه  جمع دستگاه 18۰۰77۰۱۱۱  

 HVI. 12۱4۱3اندازی  نصب و راه دستگاه 22۰463۰۱۱۱  

 HVI. 12۱4۱4آوری  جمع دستگاه 17۰167۰۱۱۱  

 عدد 5۰644۰۱۱۱  

اندازی و کانفیگ ترانسدیوسر و تجهیزات  نصب و راه
 گیری. اندازه

12۱4۱5 

 12۱4۱7 ها. گیری و وضعیت افزایش/کاهش نقاط اندازه بی 7۰6۰6۰۱۱۱  

 H. 12۱4۱8 نقطه مدارات ایستگاه پست طرحآزمون نقطه به  ایستگاه 1۱2۰84۱۰۱۱۱  

 12۱4۱۰ اندازی مودم اسکادا. نصب و راه عدد 5۰525۰۱۱۱  

 12۱5۱۰ ولت. 48آوری مجموعه باتری  جمع مجموعه 12۰۱18۰۱۱۱  

 12۱51۱ سیم. نصب مبدل تغذیه بی دستگاه 5۰3۱۰۰۱۱۱  

 12۱6۱1 مکالمات.نصب و راه اندازی کامل سیستم ضبط  دستگاه 21۰۰14۰۱۱۱  

 مورد 13۰712۰۱۱۱  

اعزام گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به درخواست 
 ساعت( 8کارفرما برای هر روز )به مدت 

12۱7۱1 
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  یباالسر  یها نهیهز  اقالم  . شرح1  وستیپ
 

 شود. می  زیر تفکیک  شرح  به و خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی کار  باالسری  هزینه،  عمومی  باالسری  هزینه  به  طور کلی  ، به باالسری  هزینه

  عمومی  باالسری  . هزینه1

 در زیر:  شده  درج  های کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این

 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  اموراداری ، ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروی  ، شامل دفتر مرکزی  انسانی  دستمزد نیروی  .هزینه1و1

 . دفتر مرکزی  کارکنان  بیکاری  بیمه  هزینه  انضمام کارفرما(، به  )سهم  دفتر مرکزی  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  های بیمه  .هزینه2و1

 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  های و هزینه  دفتر مرکزی  نقلیه  وسایل  .هزینه3و1

 . دفتر مرکزی  محل  یا اجاره  گذاری سرمایه  .هزینه4و1

 . دفتر مرکزی  نگهداری  .هزینه2و1

 . دفتر مرکزی  دفتری  وسایل  استهالک  .هزینه6و1

 . دفتر مرکزی  و سوخت  ، برق آب  .هزینه7و1

 . دفتر مرکزی  و پست  مخابرات  .هزینه8و1

 . دفتر مرکزی  و آبدارخانه  پذیرایی  .هزینه9و1

 . دفتر مرکزی  التحریر و ملزومات لوازم  .هزینه11و1

 . در دفتر مرکزی  نقشه  و چاپ  فتوکپی  .هزینه11و1

 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، برای  تهیه  .هزینه12و1

 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  .هزینه13و1

 و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  های هزینه  ، شامل متفرقه  های .هزینه14و1

 . دفتر مرکزی  برای  شهرداری  عوارض  .هزینه12و1

 . از انبار مرکزی  برداری و بهره  نگهداری  های و هزینه  یا اجاره  گذاری سرمایه  .هزینه16و1

 ای دفتر مرکزی. ها و تجهیزات رایانه هدستگا .هزینه17و1

 کار  باالسری  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  های کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این

 : موارد زیر است  شامل  که  گذاری سرمایه  های .هزینه1و2

 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه  به  پیمانکار، با توجه  ر گردشد  تنخواه  .هزینه1و1و2

 . ستا نزد کارفرما  کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدی  از وجوه  ناشی  .هزینه2و1و2

 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  .هزینه2و2

 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  .هزینه1و2و2

 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  .هزینه2و2و2

 کار.  اجرای  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  .هزینه3و2و2

 . مالیات  .هزینه3و2

 .سود پیمانکار.4و2

 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  های .هزینه2و2
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  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی اداری،  ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروی  .هزینه1و2و2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  بها و هزینه فهرست  های ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل

 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور برای  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروی  .هزینه2و2و2

 . کار مربوط  ، برای و سایر نقاط  کارگاه  به  دفتر مرکزی  و کارکنان  سفر مدیران  .هزینه3و2و2

 . پیمان  اسناد و مدارک  اضافی  های نسخه  تهیه  .هزینه4و2و2

 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذای  .هزینه2و2و2

 . کارگاه  پذیرایی  .هزینه6و2و2

 . های متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  های .هزینه7و2و2

 . کارگاه  تدارکات  برای  نقلیه  وسیله  تامین  .هزینه8و2و2

 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  .هزینه9و2و2

 های پیمانکار. آزمایش  .هزینه11و2و2

 کار.  و تحویل  فنی  مدارک  هیهت  های .هزینه6و2

 . و فیلم  عکس  تهیه  های .هزینه1و6و2

 ، در حد نیاز کار.(Shop Drawings)  کارگاهی  های نقشه  تهیه  .هزینه2و6و2

 .(As Built Drawings)  ساخت  چون  های نقشه  تهیه  .هزینه3و6و2

 . پروژه  و کنترل  ریزی برنامه  های .هزینه4و6و2

 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداری  های .هزینه2و6و2

 . قطعی  و تحویل  موقت  امور تحویل به  مربوط  های .هزینه6و6و2

 :   . خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی3

 باشد  خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی شامل موارد زیر می

اهکارهای بهبود آن، به همراه ارائه فهرست تجهیزات فرسوده شبکه )فاقد قابلیت نگهداری . بررسی نقاط ضعف تجهیزات شبکه و ارائه ر3-1

 و تعمیر(. 

 های خودکار و اضطراری. شبکه، شامل قطعی تجزیه و تحلیل حوادث. بررسی و 3-2

 مذکور.برنامه و بهبود  . ارائه بازخورد از اجرای برنامه زمانبندی نگهداری جهت ارتقاء3-3

 ای فهرست لوازم یدکی مورد نیاز عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه. تهیه و ارائه دوره. 3-4

های  ها و دستورالعمل ها، آزمون روزرسانی فرآیند . ارائه راهکارهای ارتقاء فرآیندهای نگهداری و تعمیرات شبکه شامل بازبینی و به3-2

 مربوطه.

 ها. های حفاظتی و کنترلی ایستگاه اری و تعمیرات در مستندات و نقشهروزرسانی تغییرات ناشی از عملیات نگهد . به3-6

  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  در تعمیرگاه  شاغل  انسانی  دستمزد نیروی  هزینه (1 توضیح

 . است  نشده  منظور  باالسری  های در هزینه  ای هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروی  بیکاری  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  های هزینه  ، چون ای های سرمایه تملک دارایی  های در طرح (2توضیح

شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  های دستگاه  (، توسط مشمول  های پیمان  )برای  شهرداری  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده

 .است  نشده  منظور  باالسری  های ها در هزینه آن  از بابت  ای هزینه
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 یا منطقه بی. ضر5 وستیپ
 

 یکارها یا منطقه یها بیضر»بخشنامه  نیآخربها به صورت میانگین استانی و بر اساس مفاد مندرج در  ای در این فهرست . ضریب منطقه1

 باشد. به شرح مقادیر مندرج در جدول زیر می( و شرایط بارگیری، عمر تجهیزات شبکه و با لحاظ شرایط فنی شبکه )محدودیت «یمانکاریپ

های مرتبط با هر استان متناسب  های مورد نظر در اسناد ارجاع کار و پیمان، در چند استان قرار گیرد، برآورد فعالیت . در صورتی که فعالیت2

 گردد. و سپس تجمیع میای همان استان به صورت جداگانه محاسبه  با حجم فعالیت مربوطه و با استفاده از ضریب منطقه

 

 ضرایب منطقه ای نگهداری و  تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع به تفکیک استان 

 استان ردیف
ضریب 

 ای  منطقه

 

 استان ردیف
ضریب 

 ای  منطقه

 127/1 فارس 17 177/1 آذربایجوان شرقی 1

 172/1 قزوین 18 112/1 آذربایجوان غربی 2

 182/1 قم 19 183/1 اردبیل 3

 122/1 کردستان 21 188/1 اصفهان 4

 126/1 کرمان 21 129/1 البرز 2

 124/1 کرمانشاه 22 182/1 ایالم 6

 191/1 کهگیلویه و بویراحمد 23 138/1 بوشهر 7

 121/1 گلستان 24 211/1 تهران 8

 141/1 گیالن 22 141/1 چهار محال و بختیاری 9

 139/1 لرستان 26 128/1 خراسان جنوبی 11

 163/1 مازندران 27 149/1 خراسان رضوی 11

 172/1 مرکزی 28 114/1 خراسان شمالی 12

 189/1 هرمزگان 29 221/1 خوزستان 13

 191/1 همدان 31 161/1 زنجان 14

 133/1 یزد 31 164/1 سمنان 12

 317/1 سیستان و بلوچستان 16
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 یاتیو استقرار مراکز عمل زی. دستورالعمل تجه1 وستیپ
 

  رو، در کارهای  ، از این است  شده  تهیهنگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق  رشتهدر   استفاده  ، برای دستورالعمل  این

 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب  ، باید بهآن بخش به  مربوط

  :. تعاریف1 

بایست در مناطق مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان، توسط  می  که از مجموعه اقداماتی  است  ، عبارتمراکز عملیاتی و استقرار . تجهیز1-1

گردیده و صرفا شامل ، میسر مذکور اسناد  ، طبقنگهداری و تعمیرات شبکه در مناطق مختلف  عملیات  تا آغاز و انجامپیمانکار انجام پذیرد 

 باشد. موارد زیر می

 .در مناطق مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان پیمانکارمومی عهای  تامین و تجهیز ساختمان -

 .و سایر لوازم ایمنی مورد نیاز کارکنان پیمانکارکاله حفاظتی  ،تامین لباس کار، کفش -

 های مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان. کار، براساس دستورالعمل ( و حفاظتHSEبرقراری نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست ) -

، بر اساس مفاد اسناد ارجاع کار و پیمانکار مورد استفاده در عملیات نگهداری و تعمیرات توسط های پشتیبانی ساختمان و تجهیز تامین -

 .پیمان

 ن.در مناطق  مندرج در اسناد ارجاع کار و پیما های مورد استفاده در عملیات نگهداری و تعمیرات آزمایشگاه و انبارهاها،  ساختمان بیمه -

گیرند،  قرار می  برداری ، مورد بهرهنگهداری و تعمیرات شبکه  عملیات  پشتیبانی  برای  شود که می  گفته  ساختمانی ، به پشتیبانی  های . ساختمان1-2

 و ... . ها  ، آزمایشگاه و فضای باز سرپوشیده  انبارهای ،تعمیرات تجهیزات  های مانند کارگاه

قرار   ها، مورد استفاده آن  به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه پشتیبانی  برای  شود که می  گفته  ساختمانی  ، به عمومی  های . ساختمان1-3

 .اداری و دفاتر کار های ساختمان مانند .گیرد

موجود در   از امکانات  گرفتن اریدر اخت ای   داثاح خرید،  به روش نمودن آنها  فراهم ، آالت نیو ماش  ساتیها، تاس ساختمان  نی. منظور از تام1-4

 .باشد توسط پیمانکار می  از آنها  یبردار  بهره و  یبه نگهدار  مربوط  یها و اقدام  اجاره  به صورت  محل

 : کلی  . شرایط2 

مورد نیاز  الزامات مراکز عملیاتی و پشتیبانیمطابق با فهرست و ، ابالغ پیماناز   پس  حداکثر ظرف مدت یک هفته  است  . پیمانکار موظف2-1

در صورت عدم اقدام پیمانکار مطابق ضوابط  اقدام نماید و استقرار مراکز فوق نسبت به کارفرما به شرح مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان،

 قرارداد اقدام خواهد شد.

. ت به تجهیز محل استقرار مراکز عملیاتی )به تفکیک هر مرکز( اقدام نمایدنسب مورد تایید کارفرما  زمان  در مدت  است  . پیمانکار موظف2-2

باشد،   شده  درج پیمان و کار ارجاعدر اسناد استقرار مراکز عملیاتی تجهیز و   عملیات  ، برای ای ویژه  اجرایی  فنی  مشخصات  که  در مواردی

 پیمانکار مطابق ضوابط قرارداد اقدام خواهد شد.در صورت عدم اقدام  و  است  آن  رعایت به  پیمانکار ملزم

شود. تجهیز  می  انجام،  شده  بینی پیش پیمان و کار ارجاعدر اسناد   که  ، در حدیقبال تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی کارفرما در  . تعهدات2-3

  ، انجام بابت  از این  اضافی  و پرداخت بودهپیمانکار   هزینه  ، به استکار   مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ

 شود.  نمی

در برابر  دهد را استقرار مراکز عملیاتی مورد استفاده قرار می  برای  کهی خود، ساختمانها و تاسیسات  هزینه  به  است  . پیمانکار، موظف2-4

 .نماید  بیمه، زلزله و ... سیل ، سوزی ، مانند آتشطبیعی  حوادث

بینی در اسناد ارجاع کار و  )در صورت پیش کارفرما  تحویلی  های در زمین  کهبه استقرار مراکز عملیاتی   مربوط  ها و تاسیسات ساختمان .2-2

  توسط  شده  تجهیز انجام  استثنای )به  رگاهتجهیز کا  بازیافتی  و مصالح  شوند. تجهیزات  کار برچیده  از انجام  ، باید پس است  شده  احداث پیمان(

پیمانکار در   توسط  کهاستقرار مراکز   ها و تاسیسات ساختمان  ، چنانچه ساخته پیش ها و قطعات جز ساختمان  . به پیمانکار است به  کارفرما(، متعلق
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و با   تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  فتیبازیا  مصالح  ، مورد نیاز کارفرما باشد، بهای است  شده  کارفرما احداث  زمین

 شود. کارفرما واگذار می ، به یاد شده  پیمانکار، ساختمانها و تاسیسات به  آن  وجه  پرداخت

 . برآورد: 3

منطقه، تعداد مراکز عملیاتی و  . کارفرما بر اساس نیاز کار و با توجه به گستردگی و اهمیت شبکه تحت پوشش و شرایط جغرافیایی3-1

 نماید.  ، در اسناد ارجاع کار و پیمان درج می1-1ها را تعیین و با ذکر جزئیات نحوه انجام خدمات مندرج در بند  شهرستان محل استقرار آن

 4  حداکثر میزان  به ، جمعا1-1در بند با توجه به خدمات مندرج  ،  بها فهرستاین   به  مربوطتجهیز و استقرار کلیه مراکز عملیاتی   . هزینه3-2

)بدون لحاظ نمودن هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی( توسط کارفرما محاسبه و در اسناد ارجاع کار و کار   اجرای  هزینهبرآورد درصد 

  . گردد پیمان منظور می

 باشد. اسناد ارجاع کار و پیمان میسر نمی ثابت بوده و هرگونه تغییر در مفاد مذکور در 1-1. موارد مندرج در بند 3-3

  :پرداخت  نحوه. 4

. با توجه به تعداد مراکز عملیاتی استقرار یافته توسط پیمانکار و بر اساس میزان تجهیز مراکز مذکور با تشخیص کارفرما، هزینه خدمات 4-1

هزینه کل خدمات انجام شده مندرج »مان )از حاصل تقسیم ، به صورت ماهیانه در طول مدت پی2-3، با رعایت مفاد بند 1-1مندرج در بند 

  .گردد میمحاسبه و پرداخت «( های مدت پیمان تعداد ماه»، بر «1-1در بند 

. در صورت عدم تجهیز و استقرار هر یک از مراکز عملیاتی مطابق با الزامات مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان توسط پیمانکار و یا 4-2

خدمات مذکور در طول مدت پیمان، عالوه بر عدم پرداخت هزینه ماهانه متناسب با خدمات انجام نشده مربوط به آن مرکز،  عدم استمرار

 گردد.  وضعیت پیمانکار منظور می کسر بها به همان میزان محاسبه و در صورت
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 دیجد یکارها  .3 وستیپ
 

شوده،   جواد یبهوا ا  فهرست نیکه با استنتاج از مقدمه فصول ا ییها فیبها، رد فهرست نیا یها فیکل رد مان،یمنضم به پ یبها منظور از فهرست

 .باشد یمورد استفاده در اسناد ارجاع کار، م هیبها پا فهارس ریمقدار از سا یدارا یها فیدار و رد ستاره یها فیرد

نشوده باشود،    ینو یب شیپو  یفو یرد انمو یمنضوم بوه پ   یبها  آن، در فهرست یابالغ شود که برا مانکاریبه پ یکار ، مانیپ  موضوع  در چارچوب اگر

 .شود یم مانیطبق ضوابط پ دیکار جد متیمشمول ضوابط ق

آن بور   موت یپرداخت ق ینبوده و برا دیباشد مشمول ضوابط کار جد مانیمنضم به پ یبها که کار ابالغ شده جزء فهرست  ی(: در صورت1تبصره

 یهوا  نوه ی)ماننود هز  مانیمندرج در پ یها بیبا اعمال تمام ضر مانیمنضم به پ یبها مندرج در فهرست متیاز همان ق ناًیع مانیاساس ضوابط پ

 . شود یمربوط( استفاده م یها بیضر ریو برحسب مورد سا مانکاریپ یشنهادیپ بیضر ،یباالسر

 شیبوه افوزا   ازیو چنانچوه ن  موان، یدر طوول مودت پ   دیجد یابالغ کارها ایخدمات مرتبط و  شیو افزا مانیمدت پ دی( در صورت تمد2تبصره

درصد مبلغ کول   22و حداکثر تا سقف  3وستیضوابط پ تیبا رعا افتهی شیخدمات افزا نهیباشد، هز یاتیو استقرار مراکز عمل زیخدمات تجه

 .  گردد یتوافق م مانکاریبا پ افتهی شیبه تناسب بخش افزا ،یاتیمراکز عمل ارو استقر زیخدمات تجه

 


	document (17)
	مقدمه نگهداری--- نهایی
	990719 کارگروه تدوین نگهداری(1)
	84-NegahdariNiru1399



