
فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

ترانسميتر - فشار، فلو، دما و اختالف فشار

دستگاه 3901101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

ترانسميتر - فشار، فلو، دما و اختالف فشار

دستگاه 3901101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

(الكترومكانيكی (ورك ،(displacer) ترانسميتر - سطح

دستگاه 3901102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

(الكترومكانيكی (ورك ،(displacer) ترانسميتر - سطح

دستگاه 3901102

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

ترانسميتر -  راداری، رادیواآتيو

دستگاه 3901103

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

ترانسميتر -  راداری، رادیواآتيو

دستگاه 3901103

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

ثبت آننده - آاغذی

دستگاه 3901104

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

ثبت آننده - آاغذی

دستگاه 3901104

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

ثبت آننده - بدون آاغذ

دستگاه 3901105

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

ثبت آننده - بدون آاغذ

دستگاه 3901105

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير
مبدل

دستگاه 3901106

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير
مبدل

دستگاه 3901106

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

سنسور- لرزش، سرعت

دستگاه 3901107

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

سنسور- لرزش، سرعت

دستگاه 3901107

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

(flow) سنسور-  جریان سيال

دستگاه 3901108

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

(flow) سنسور-  جریان سيال

دستگاه 3901108

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

سنسور- دما

دستگاه 3901109

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

سنسور- دما

دستگاه 3901109

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

ایزوالتور

دستگاه 3901111

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

ایزوالتور

دستگاه 3901111

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير
آنترلر

دستگاه 3901112

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير
آنترلر

دستگاه 3901112

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

سيستم های هشداردهنده

دستگاه 3901113

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

سيستم های هشداردهنده

دستگاه 3901113

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

شيرهای برقی

دستگاه 3901114

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

شيرهای برقی

دستگاه 3901114

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

شيرهای موتوردار

دستگاه 3901115

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

شيرهای موتوردار

دستگاه 3901115

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

نشاندهنده ها

دستگاه 3901116

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

نشاندهنده ها

دستگاه 3901116

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

سویيچ - فشار، فلو، لرزش، دما و سطح

دستگاه 3901117

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

سویيچ - فشار، فلو، لرزش، دما و سطح

دستگاه 3901117

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

(سویيچ - سطح (غوطه وری

دستگاه 3901118

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

(سویيچ - سطح (غوطه وری

دستگاه 3901118

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

رله ، تایمر و شمارنده

دستگاه 3901119

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

رله ، تایمر و شمارنده

دستگاه 3901119

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

(Vibration) سيستم لرزه نگار

دستگاه 3901120

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

(Vibration) سيستم لرزه نگار

دستگاه 3901120

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

سيستم های دورسنج

دستگاه 3901121

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

سيستم های دورسنج

دستگاه 3901121

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

گاورنر الكترونيكی

دستگاه 3901122

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

گاورنر الكترونيكی

دستگاه 3901122

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 14 24.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

Data Logger

دستگاه 3901123

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

Data Logger

دستگاه 3901123

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

servo valve

دستگاه 3901124

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

servo valve

دستگاه 3901124

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

نشاندهنده باسكول

دستگاه 3901125

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

نشاندهنده باسكول

دستگاه 3901125

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

،نوسان نگار ،multi meter ،مولد سيگنال

دستگاه 3901126

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

،نوسان نگار ،multi meter ،مولد سيگنال

دستگاه 3901126

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

megger - جعبه مقاومت

دستگاه 3901127

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

megger - جعبه مقاومت

دستگاه 3901127

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

حمام الكترونيكی و روغنی دما

دستگاه 3901128

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

حمام الكترونيكی و روغنی دما

دستگاه 3901128

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

multifunction calibrator

دستگاه 3901129

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

multifunction calibrator

دستگاه 3901129

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

(multi temprature) سيستم مانيتورینگ دما

دستگاه 3901130

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

(multi temprature) سيستم مانيتورینگ دما

دستگاه 3901130

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

مقایسه تجهيزات ارجاعی با تجهيزات مرجع موجود در آارگاه ابزاردقيق

دستگاه 3901131

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعمير

مقایسه تجهيزات ارجاعی با تجهيزات مرجع موجود در آارگاه ابزاردقيق

دستگاه 3901131

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

ترانسميتر - فشار، فلو، دما و اختالف فشار

دستگاه 3901201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

ترانسميتر - فشار، فلو، دما و اختالف فشار

دستگاه 3901201

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

(الكترومكانيكی (ورك ،(displacer) ترانسميتر - سطح

دستگاه 3901202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

(الكترومكانيكی (ورك ،(displacer) ترانسميتر - سطح

دستگاه 3901202

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

ترانسميتر -  راداری، رادیواآتيو

دستگاه 3901203

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

ترانسميتر -  راداری، رادیواآتيو

دستگاه 3901203

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

ثبت آننده - آاغذی

دستگاه 3901204

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

ثبت آننده - آاغذی

دستگاه 3901204

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

ثبت آننده - بدون آاغذ

دستگاه 3901205

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

ثبت آننده - بدون آاغذ

دستگاه 3901205

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض
مبدل

دستگاه 3901206

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض
مبدل

دستگاه 3901206

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سنسور- لرزش، سرعت

دستگاه 3901207

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سنسور- لرزش، سرعت

دستگاه 3901207

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

(flow) سنسور-  جریان سيال

دستگاه 3901208

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

(flow) سنسور-  جریان سيال

دستگاه 3901208

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سنسور- دما

دستگاه 3901209

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سنسور- دما

دستگاه 3901209

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سنسور- وزن

دستگاه 3901210

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سنسور- وزن

دستگاه 3901210

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض
ایزوالتور

دستگاه 3901211

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض
ایزوالتور

دستگاه 3901211

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض
آنترلر

دستگاه 3901212

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض
آنترلر

دستگاه 3901212

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سيستم های هشداردهنده

دستگاه 3901213

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سيستم های هشداردهنده

دستگاه 3901213

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

شيرهای برقی

دستگاه 3901214

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

شيرهای برقی

دستگاه 3901214

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

شيرهای موتوردار

دستگاه 3901215

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

شيرهای موتوردار

دستگاه 3901215

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

نشاندهنده ها

دستگاه 3901216

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

نشاندهنده ها

دستگاه 3901216

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سویيچ - فشار، فلو، لرزش، دما و سطح

دستگاه 3901217

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سویيچ - فشار، فلو، لرزش، دما و سطح

دستگاه 3901217

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

(سویيچ - سطح (غوطه وری

دستگاه 3901218

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

(سویيچ - سطح (غوطه وری

دستگاه 3901218

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

رله ، تایمر و شمارنده

دستگاه 3901219

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

رله ، تایمر و شمارنده

دستگاه 3901219

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

(Vibration) سيستم لرزه نگار

دستگاه 3901220

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

(Vibration) سيستم لرزه نگار

دستگاه 3901220

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سيستم های دورسنج

دستگاه 3901221

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

سيستم های دورسنج

دستگاه 3901221

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

گاورنر الكترونيكی

دستگاه 3901222

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

گاورنر الكترونيكی

دستگاه 3901222

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

Data Logger

دستگاه 3901223

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

Data Logger

دستگاه 3901223

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

servo valve

دستگاه 3901224

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

servo valve

دستگاه 3901224

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

نشاندهنده باسكول

دستگاه 3901225

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

نشاندهنده باسكول

دستگاه 3901225

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

(multi temprature) سيستم مانيتورینگ دما

دستگاه 3901230

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
تعویض

(multi temprature) سيستم مانيتورینگ دما

دستگاه 3901230

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037نصاب درجه یک ابزار دقيق18091301 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

ترانسميتر - فشار، فلو، دما و اختالف فشار

دستگاه 3901401

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

ترانسميتر - فشار، فلو، دما و اختالف فشار

دستگاه 3901401

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

(الكترومكانيكی (ورك ،(displacer) ترانسميتر - سطح

دستگاه 3901402

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

(الكترومكانيكی (ورك ،(displacer) ترانسميتر - سطح

دستگاه 3901402

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

ترانسميتر -  راداری، رادیواآتيو

دستگاه 3901403

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

ترانسميتر -  راداری، رادیواآتيو

دستگاه 3901403

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

ثبت آننده - آاغذی

دستگاه 3901404

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

ثبت آننده - آاغذی

دستگاه 3901404

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

ثبت آننده - بدون آاغذ

دستگاه 3901405

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

ثبت آننده - بدون آاغذ

دستگاه 3901405

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره
مبدل

دستگاه 3901406

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره
مبدل

دستگاه 3901406

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره
آنترلر

دستگاه 3901412

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره
آنترلر

دستگاه 3901412

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

نشاندهنده ها

دستگاه 3901416

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

نشاندهنده ها

دستگاه 3901416

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

گاورنر الكترونيكی

دستگاه 3901422

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 15 25.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

گاورنر الكترونيكی

دستگاه 3901422

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 15 15.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 15 25.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

،نوسان نگار ،multi meter ،مولد سيگنال

دستگاه 3901426

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

،نوسان نگار ،multi meter ،مولد سيگنال

دستگاه 3901426

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

megger - جعبه مقاومت

دستگاه 3901427

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

megger - جعبه مقاومت

دستگاه 3901427

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

حمام الكترونيكی و روغنی دما

دستگاه 3901428

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

حمام الكترونيكی و روغنی دما

دستگاه 3901428

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

multifunction calibrator

دستگاه 3901429

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

multifunction calibrator

دستگاه 3901429

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

(multi temprature) سيستم مانيتورینگ دما

دستگاه 3901430

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

(multi temprature) سيستم مانيتورینگ دما

دستگاه 3901430

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 11 11.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

مقایسه تجهيزات ارجاعی با تجهيزات مرجع موجود در آارگاه ابزاردقيق

دستگاه 3901431

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل سی و نهم- تجهيزات الکترونيک39فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات الکترونيک
کاليبره

مقایسه تجهيزات ارجاعی با تجهيزات مرجع موجود در آارگاه ابزاردقيق

دستگاه 3901431

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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


