
فهرست بهاي رشته

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

ترانسميتر

دستگاه 4001101

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

ترانسميتر

دستگاه 4001101

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

ثبت آننده

دستگاه 4001102

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

ثبت آننده

دستگاه 4001102

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

بوستر و رله

دستگاه 4001103

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

بوستر و رله

دستگاه 4001103

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

پوزیشينر

دستگاه 4001104

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

پوزیشينر

دستگاه 4001104

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

نشاندهنده

دستگاه 4001105

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

نشاندهنده

دستگاه 4001105

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

chemical attachment

دستگاه 4001106

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

chemical attachment

دستگاه 4001106

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير
آنتر لر

دستگاه 4001107

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير
آنتر لر

دستگاه 4001107

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

شيرهای آنترلی

دستگاه 4001108

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 32.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

شيرهای آنترلی

دستگاه 4001108

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 32.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

آامپيوتر نيوماتيك

دستگاه 4001109

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

آامپيوتر نيوماتيك

دستگاه 4001109

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

شيرهای موتوردار

دستگاه 4001110

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 32.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

شيرهای موتوردار

دستگاه 4001110

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 32.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير
رگالتور

دستگاه 4001112

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير
رگالتور

دستگاه 4001112

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

گاورنرهای مكانيكی

دستگاه 4001115

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 32.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

گاورنرهای مكانيكی

دستگاه 4001115

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.048متخصص کاليبراسيون ابزار دقيق18091101 12 32.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

deadweight tester مانومتر و

دستگاه 4001117

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعمير

deadweight tester مانومتر و

دستگاه 4001117

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

ترانسميتر

دستگاه 4001201

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 11 31.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

ترانسميتر

دستگاه 4001201

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 11 31.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

ثبت آننده

دستگاه 4001202

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

ثبت آننده

دستگاه 4001202

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

بوستر و رله

دستگاه 4001203

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 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

بوستر و رله

دستگاه 4001203

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 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض
پوزیشينر

دستگاه 4001204

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض
پوزیشينر

دستگاه 4001204

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 12 22.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

نشاندهنده

دستگاه 4001205

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

نشاندهنده

دستگاه 4001205

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

chemical attachment

دستگاه 4001206

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 11 21.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

chemical attachment

دستگاه 4001206

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 11 21.00000

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض
آنتر لر

دستگاه 4001207

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض
آنتر لر

دستگاه 4001207

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

شيرهای آنترلی

دستگاه 4001208

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

شيرهای آنترلی

دستگاه 4001208

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

آامپيوتر نيوماتيك

دستگاه 4001209

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

آامپيوتر نيوماتيك

دستگاه 4001209

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض
رگالتور

دستگاه 4001212

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض
رگالتور

دستگاه 4001212

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

(سنسور(اریفيس

دستگاه 4001213

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

(سنسور(اریفيس

دستگاه 4001213

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض
ترموول

دستگاه 4001214

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض
ترموول

دستگاه 4001214

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

شير سوزنی

دستگاه 4001216

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
تعویض

شير سوزنی

دستگاه 4001216

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

ترانسميتر

دستگاه 4001401

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

ترانسميتر

دستگاه 4001401

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

ثبت آننده

دستگاه 4001402

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

ثبت آننده

دستگاه 4001402

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

نشاندهنده

دستگاه 4001405

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

نشاندهنده

دستگاه 4001405

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره
آنتر لر

دستگاه 4001407

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره
آنتر لر

دستگاه 4001407

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

آامپيوتر نيوماتيك

دستگاه 4001409

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

آامپيوتر نيوماتيك

دستگاه 4001409

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 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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

deadweight tester مانومتر و

دستگاه 4001417

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

deadweight tester مانومتر و

دستگاه 4001417

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

نوار عمق سنج

دستگاه 4001418

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

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 چهلم - تجهيزات نيوماتيک40فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

تجهيزات نيوماتيک
کاليبره

نوار عمق سنج

دستگاه 4001418

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

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


