
فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2001101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2001101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2001102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 11 21.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2001102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 11 21.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

و نصب مجدد آن Stage باز آردن و جدانمودن

مورد 2001103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 42.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 50.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

و نصب مجدد آن Stage باز آردن و جدانمودن

مورد 2001103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 42.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 50.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

و چال بندی و نصب مجدد آنها Stage بازآردن و خارج نمودن روتور و متعلقات

مورد 2001104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

و چال بندی و نصب مجدد آنها Stage بازآردن و خارج نمودن روتور و متعلقات

مورد 2001104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط

مورد 2001105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 11 11.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 41.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط

مورد 2001105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 11 11.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 41.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2001106

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2001106

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

unloader valve باز و بستن مجموعه

مورد 2001107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 21.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

unloader valve باز و بستن مجموعه

مورد 2001107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 21.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

باز و بستن یا تعویض بيرینگ

مورد 2001109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

باز و بستن یا تعویض بيرینگ

مورد 2001109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

Blow off coolerباز و بستن

مورد 2001110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 20.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 30.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

Blow off coolerباز و بستن

مورد 2001110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 20.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 30.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

و نصب مجدد آن Blow off valve باز و تعمير نمودن

مورد 2001111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 10 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 30.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

و نصب مجدد آن Blow off valve باز و تعمير نمودن

مورد 2001111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 10 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 30.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

تعویض تيغه ها و پره ها

مورد 2001114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100=>P

تعویض تيغه ها و پره ها

مورد 2001114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2001201

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.5 21.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2001201

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.5 21.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2001202

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2001202

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

و نصب مجدد آن Stage باز آردن و جدانمودن

مورد 2001203

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 11 61.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

و نصب مجدد آن Stage باز آردن و جدانمودن

مورد 2001203

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 11 61.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

و چال بندی و نصب مجدد آنها Stage بازآردن و خارج نمودن روتور و متعلقات

مورد 2001204

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 12.4 12.40000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11.2 31.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.4 42.40000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

و چال بندی و نصب مجدد آنها Stage بازآردن و خارج نمودن روتور و متعلقات

مورد 2001204

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 12.4 12.40000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11.2 31.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.4 42.40000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط

مورد 2001205

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 12 12.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط

مورد 2001205

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 12 12.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2001206

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 20.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2001206

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 20.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

unloader valve باز و بستن مجموعه

مورد 2001207

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11.5 21.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

unloader valve باز و بستن مجموعه

مورد 2001207

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11.5 21.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW
باز و بستن یا تعویض بيرینگ

مورد 2001209

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13.5 13.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW
باز و بستن یا تعویض بيرینگ

مورد 2001209

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13.5 13.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW
Blow off coolerباز و بستن

مورد 2001210

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 22.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW
Blow off coolerباز و بستن

مورد 2001210

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 22.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

و نصب مجدد آن Blow off valve باز و تعمير نمودن

مورد 2001211

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

و نصب مجدد آن Blow off valve باز و تعمير نمودن

مورد 2001211

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

inter cooler باز و بستن

مورد 2001212

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 12 62.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW

inter cooler باز و بستن

مورد 2001212

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 12 62.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW
تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2001213

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
KW 100<= P < 400 KW
تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2001213

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2001301

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 15 15.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 35.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 45.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2001301

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 15 15.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 35.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 45.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2001302

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2001302

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

و نصب مجدد آن Stage باز آردن و جدانمودن

مورد 2001303

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 12 62.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

و نصب مجدد آن Stage باز آردن و جدانمودن

مورد 2001303

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 12 62.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

و چال بندی و نصب مجدد آنها Stage بازآردن و خارج نمودن روتور و متعلقات

مورد 2001304

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 17 17.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12.4 22.40000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 15 35.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12.4 52.40000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

و چال بندی و نصب مجدد آنها Stage بازآردن و خارج نمودن روتور و متعلقات

مورد 2001304

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 17 17.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12.4 22.40000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 15 35.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12.4 52.40000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط

مورد 2001305

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 12 12.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط

مورد 2001305

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 12 12.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2001306

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 20.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2001306

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 20.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

unloader valve باز و بستن مجموعه

مورد 2001307

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 23.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

unloader valve باز و بستن مجموعه

مورد 2001307

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 23.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

باز و بستن یا تعویض بيرینگ

مورد 2001309

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 17 17.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 17 37.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 44.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

باز و بستن یا تعویض بيرینگ

مورد 2001309

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 17 17.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 17 37.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 44.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

Blow off coolerباز و بستن

مورد 2001310

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

Blow off coolerباز و بستن

مورد 2001310

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

و نصب مجدد آن Blow off valve باز و تعمير نمودن

مورد 2001311

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

و نصب مجدد آن Blow off valve باز و تعمير نمودن

مورد 2001311

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

inter cooler باز و بستن

مورد 2001312

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 54.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 14 64.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

inter cooler باز و بستن

مورد 2001312

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 54.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 14 64.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2001313

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2002101

41

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای روتاری
400 KW <= P

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2001313

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2002101

41

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2002101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2002101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2002102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2002102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

جداآردن فالیویل و متعلقات و بستن مجدد

مورد 2002105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 11 41.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

جداآردن فالیویل و متعلقات و بستن مجدد

مورد 2002105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 11 41.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز آردن و جدا نمودن پمپ اصلی روغن و بستن مجدد آن

مورد 2002106

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز آردن و جدا نمودن پمپ اصلی روغن و بستن مجدد آن

مورد 2002106

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز و بستن سرسيلندر و تنظيم فاصله پيستون نسبت به آن برای هر سيلندر

مورد 2002107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز و بستن سرسيلندر و تنظيم فاصله پيستون نسبت به آن برای هر سيلندر

مورد 2002107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

 جدا نمودن پيستون راد از آراس هد و خارج نمودن از سيلندر و بستن مجدد آن

مورد 2002108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

 جدا نمودن پيستون راد از آراس هد و خارج نمودن از سيلندر و بستن مجدد آن

مورد 2002108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

و تعویض و نصب مجدد آن برای هر سيلندر Sealing box  باز آردن

مورد 2002109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

و تعویض و نصب مجدد آن برای هر سيلندر Sealing box  باز آردن

مورد 2002109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز آردن و جدا نمودن سيلندر و بستن مجدد آن برای هر سيلندر

مورد 2002110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 12 62.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز آردن و جدا نمودن سيلندر و بستن مجدد آن برای هر سيلندر

مورد 2002110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

بهاي آل بهاي واحد ضريبمقدار واحد آد عامل مقياسمقياسرديف ماشين آالت
مقدار

دستگاه/ساعت  تن،با١٠ تن با کاميون ۵جرثقيل کفی 24010104
راننده

1 12 62.00000

ماشين آالتجمع

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز و بستن یك عدد ولو (سوپاپ) ورودی یا خروجی

مورد 2002111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10.5 10.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز و بستن یك عدد ولو (سوپاپ) ورودی یا خروجی

مورد 2002111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10.5 10.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

بررسی و تعميرات یك عدد ولو (سوپاپ)  و سيستم مكانيكی بارگذاری

مورد 2002112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10.5 10.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

بررسی و تعميرات یك عدد ولو (سوپاپ)  و سيستم مكانيكی بارگذاری

مورد 2002112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10.5 10.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

بررسی و عيب یابی بدنه سيلندر و تهيه دستورالعمل تعميراتی

مورد 2002113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10.5 20.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

بررسی و عيب یابی بدنه سيلندر و تهيه دستورالعمل تعميراتی

مورد 2002113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10.5 20.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

بررسی و رفع گرفتگی از مسيرهای آب خنك آننده

دستگاه 2002114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

بررسی و رفع گرفتگی از مسيرهای آب خنك آننده

دستگاه 2002114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط داخل سيلندر و پيستون و تهيه دستور

مورد 2002115

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط داخل سيلندر و پيستون و تهيه دستور

مورد 2002115

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW
تعویض الینر

عدد 2002116

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW
تعویض الینر

عدد 2002116

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

تعویض پيستون راد، پيستون و رینگ ها

عدد 2002117

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

تعویض پيستون راد، پيستون و رینگ ها

عدد 2002117

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به آراس هد

عدد 2002118

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به آراس هد

عدد 2002118

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

خارج نمودن و تعویض متعلقات آراس هد و نصب مجدد آن

عدد 2002119

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

خارج نمودن و تعویض متعلقات آراس هد و نصب مجدد آن

عدد 2002119

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

تعویض آفشك ها

مورد 2002120

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.5 31.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

تعویض آفشك ها

مورد 2002120

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.5 31.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

Crank Case باز و بستن آاور

دستگاه 2002121

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.5 11.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

Crank Case باز و بستن آاور

دستگاه 2002121

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.5 11.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

و یاتاقان های متحرك و نصب مجدد آنها Connecting Rod باز آردن

مورد 2002122

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.5 31.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

و یاتاقان های متحرك و نصب مجدد آنها Connecting Rod باز آردن

مورد 2002122

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.5 31.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

و نصب مجدد آنها Thrust باز آردن یاتاقان های ثابت و یاتاقان

مورد 2002123

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.25 22.25000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.25 32.25000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

و نصب مجدد آنها Thrust باز آردن یاتاقان های ثابت و یاتاقان

مورد 2002123

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.25 22.25000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.25 32.25000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

Crank Shaft اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به

مورد 2002124

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

Crank Shaft اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به

مورد 2002124

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز آردن و خارج نمودن ميل لنگ و نصب مجدد آن

مورد 2002125

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

باز آردن و خارج نمودن ميل لنگ و نصب مجدد آن

مورد 2002125

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 42.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

تعویض یا تميز نمودن فيلترها

مورد 2002128

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 12.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

تعویض یا تميز نمودن فيلترها

مورد 2002128

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 12.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

انجام هم محوری

مورد 2002129

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 30.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 40.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

انجام هم محوری

مورد 2002129

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 30.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 40.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2002130

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10.5 10.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
P < 200 KW

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2002130

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10.5 10.50000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2002201

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 34.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2002201

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 34.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2002202

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 12 22.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2002202

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 12 22.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

جداآردن فالیویل و متعلقات و بستن مجدد

مورد 2002205

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 26.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 33.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

جداآردن فالیویل و متعلقات و بستن مجدد

مورد 2002205

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 26.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 33.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز آردن و جدا نمودن پمپ اصلی روغن و بستن مجدد آن

مورد 2002206

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز آردن و جدا نمودن پمپ اصلی روغن و بستن مجدد آن

مورد 2002206

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز و بستن سرسيلندر و تنظيم فاصله پيستون نسبت به آن برای هر سيلندر

مورد 2002207

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز و بستن سرسيلندر و تنظيم فاصله پيستون نسبت به آن برای هر سيلندر

مورد 2002207

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

 جدا نمودن پيستون راد از آراس هد و خارج نمودن از سيلندر و بستن مجدد آن

مورد 2002208

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

 جدا نمودن پيستون راد از آراس هد و خارج نمودن از سيلندر و بستن مجدد آن

مورد 2002208

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

و تعویض و نصب مجدد آن برای هر سيلندر Sealing box  باز آردن

مورد 2002209

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

و تعویض و نصب مجدد آن برای هر سيلندر Sealing box  باز آردن

مورد 2002209

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز آردن و جدا نمودن سيلندر و بستن مجدد آن برای هر سيلندر

مورد 2002210

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز آردن و جدا نمودن سيلندر و بستن مجدد آن برای هر سيلندر

مورد 2002210

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز و بستن یك عدد ولو (سوپاپ) ورودی یا خروجی

مورد 2002211

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز و بستن یك عدد ولو (سوپاپ) ورودی یا خروجی

مورد 2002211

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

بررسی و تعميرات یك عدد ولو (سوپاپ)  و سيستم مكانيكی بارگذاری

مورد 2002212

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

بررسی و تعميرات یك عدد ولو (سوپاپ)  و سيستم مكانيكی بارگذاری

مورد 2002212

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

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 بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

بررسی و عيب یابی بدنه سيلندر و تهيه دستورالعمل تعميراتی

مورد 2002213

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

بررسی و عيب یابی بدنه سيلندر و تهيه دستورالعمل تعميراتی

مورد 2002213

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

بررسی و رفع گرفتگی از مسيرهای آب خنك آننده

دستگاه 2002214

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

بررسی و رفع گرفتگی از مسيرهای آب خنك آننده

دستگاه 2002214

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط داخل سيلندر و پيستون و تهيه دستور

مورد 2002215

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط داخل سيلندر و پيستون و تهيه دستور

مورد 2002215

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

تعویض الینر

عدد 2002216

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

تعویض الینر

عدد 2002216

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

تعویض پيستون راد، پيستون و رینگ ها

عدد 2002217

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

تعویض پيستون راد، پيستون و رینگ ها

عدد 2002217

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به آراس هد

عدد 2002218

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به آراس هد

عدد 2002218

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

خارج نمودن و تعویض متعلقات آراس هد و نصب مجدد آن

عدد 2002219

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 35.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 15 45.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 55.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

خارج نمودن و تعویض متعلقات آراس هد و نصب مجدد آن

عدد 2002219

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 35.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 15 45.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 55.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

تعویض آفشك ها

مورد 2002220

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

تعویض آفشك ها

مورد 2002220

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW
Crank Case باز و بستن آاور

دستگاه 2002221

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 13.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW
Crank Case باز و بستن آاور

دستگاه 2002221

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 13.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

و یاتاقان های متحرك و نصب مجدد آنها Connecting Rod باز آردن

مورد 2002222

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 66.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

و یاتاقان های متحرك و نصب مجدد آنها Connecting Rod باز آردن

مورد 2002222

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 66.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

و نصب مجدد آنها Thrust باز آردن یاتاقان های ثابت و یاتاقان

مورد 2002223

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 44.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

و نصب مجدد آنها Thrust باز آردن یاتاقان های ثابت و یاتاقان

مورد 2002223

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 44.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

Crank Shaft اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به

مورد 2002224

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

Crank Shaft اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به

مورد 2002224

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز آردن و خارج نمودن ميل لنگ و نصب مجدد آن

مورد 2002225

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

باز آردن و خارج نمودن ميل لنگ و نصب مجدد آن

مورد 2002225

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

(بررسی و تعمير اساسی سيستم های تزریق روغن (چكاننده

مورد 2002226

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

(بررسی و تعمير اساسی سيستم های تزریق روغن (چكاننده

مورد 2002226

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

تعمير و رفع عيب از چكاننده روغن و شير یكطرفه مربوطه و اتصاالت آن

مورد 2002227

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

تعمير و رفع عيب از چكاننده روغن و شير یكطرفه مربوطه و اتصاالت آن

مورد 2002227

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW
تعویض یا تميز نمودن فيلترها

مورد 2002228

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 13.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW
تعویض یا تميز نمودن فيلترها

مورد 2002228

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 13.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

انجام هم محوری

مورد 2002229

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 30.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 40.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW

انجام هم محوری

مورد 2002229

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 30.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 40.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW
تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2002230

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
200 KW <= P < 600 KW
تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2002230

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2002301

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 28.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 38.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2002301

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 28.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 38.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2002302

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2002302

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

جداآردن فالیویل و متعلقات و بستن مجدد

مورد 2002305

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 19 19.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 19 29.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 15 35.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

جداآردن فالیویل و متعلقات و بستن مجدد

مورد 2002305

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 19 19.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 19 29.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 15 35.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز آردن و جدا نمودن پمپ اصلی روغن و بستن مجدد آن

مورد 2002306

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز آردن و جدا نمودن پمپ اصلی روغن و بستن مجدد آن

مورد 2002306

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز و بستن سرسيلندر و تنظيم فاصله پيستون نسبت به آن برای هر سيلندر

مورد 2002307

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 15 35.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز و بستن سرسيلندر و تنظيم فاصله پيستون نسبت به آن برای هر سيلندر

مورد 2002307

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 15 35.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

 جدا نمودن پيستون راد از آراس هد و خارج نمودن از سيلندر و بستن مجدد آن

مورد 2002308

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

 جدا نمودن پيستون راد از آراس هد و خارج نمودن از سيلندر و بستن مجدد آن

مورد 2002308

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

و تعویض و نصب مجدد آن برای هر سيلندر Sealing box  باز آردن

مورد 2002309

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

و تعویض و نصب مجدد آن برای هر سيلندر Sealing box  باز آردن

مورد 2002309

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز آردن و جدا نمودن سيلندر و بستن مجدد آن برای هر سيلندر

مورد 2002310

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز آردن و جدا نمودن سيلندر و بستن مجدد آن برای هر سيلندر

مورد 2002310

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز و بستن یك عدد ولو (سوپاپ) ورودی یا خروجی

مورد 2002311

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز و بستن یك عدد ولو (سوپاپ) ورودی یا خروجی

مورد 2002311

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

بررسی و تعميرات یك عدد ولو (سوپاپ)  و سيستم مكانيكی بارگذاری

مورد 2002312

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

بررسی و تعميرات یك عدد ولو (سوپاپ)  و سيستم مكانيكی بارگذاری

مورد 2002312

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

بررسی و عيب یابی بدنه سيلندر و تهيه دستورالعمل تعميراتی

مورد 2002313

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

بررسی و عيب یابی بدنه سيلندر و تهيه دستورالعمل تعميراتی

مورد 2002313

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

بررسی و رفع گرفتگی از مسيرهای آب خنك آننده

دستگاه 2002314

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

بررسی و رفع گرفتگی از مسيرهای آب خنك آننده

دستگاه 2002314

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط داخل سيلندر و پيستون و تهيه دستور

مورد 2002315

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط داخل سيلندر و پيستون و تهيه دستور

مورد 2002315

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تعویض الینر

عدد 2002316

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تعویض الینر

عدد 2002316

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تعویض پيستون راد، پيستون و رینگ ها

عدد 2002317

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 38.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 48.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تعویض پيستون راد، پيستون و رینگ ها

عدد 2002317

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 38.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 48.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به آراس هد

عدد 2002318

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به آراس هد

عدد 2002318

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

خارج نمودن و تعویض متعلقات آراس هد و نصب مجدد آن

عدد 2002319

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

خارج نمودن و تعویض متعلقات آراس هد و نصب مجدد آن

عدد 2002319

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تعویض آفشك ها

مورد 2002320

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تعویض آفشك ها

مورد 2002320

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW
Crank Case باز و بستن آاور

دستگاه 2002321

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 14.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW
Crank Case باز و بستن آاور

دستگاه 2002321

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 14.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

و یاتاقان های متحرك و نصب مجدد آنها Connecting Rod باز آردن

مورد 2002322

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 38.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 66.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

و یاتاقان های متحرك و نصب مجدد آنها Connecting Rod باز آردن

مورد 2002322

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 38.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 66.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

و نصب مجدد آنها Thrust باز آردن یاتاقان های ثابت و یاتاقان

مورد 2002323

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 35.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 15 45.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 55.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

و نصب مجدد آنها Thrust باز آردن یاتاقان های ثابت و یاتاقان

مورد 2002323

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 35.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 15 45.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 55.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

Crank Shaft اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به

مورد 2002324

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

Crank Shaft اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به

مورد 2002324

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز آردن و خارج نمودن ميل لنگ و نصب مجدد آن

مورد 2002325

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

باز آردن و خارج نمودن ميل لنگ و نصب مجدد آن

مورد 2002325

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

(بررسی و تعمير اساسی سيستم های تزریق روغن (چكاننده

مورد 2002326

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

(بررسی و تعمير اساسی سيستم های تزریق روغن (چكاننده

مورد 2002326

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تعمير و رفع عيب از چكاننده روغن و شير یكطرفه مربوطه و اتصاالت آن

مورد 2002327

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تعمير و رفع عيب از چكاننده روغن و شير یكطرفه مربوطه و اتصاالت آن

مورد 2002327

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW
تعویض یا تميز نمودن فيلترها

مورد 2002328

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 14.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW
تعویض یا تميز نمودن فيلترها

مورد 2002328

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 14.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

انجام هم محوری

مورد 2002329

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 30.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 40.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

انجام هم محوری

مورد 2002329

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 30.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 40.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2002330

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
600 KW <= P < 1000 KW

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2002330

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW
باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2002401

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 28.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 38.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW
باز و بستن پایه ها و آليه اتصاالت 

مورد 2002401

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 28.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 38.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2002402

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تخليه روغن و مواد نفتی در محل مناسب و شستشوی بدنه و شارژ روغن

مورد 2002402

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

جداآردن فالیویل و متعلقات و بستن مجدد

مورد 2002405

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 212.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 15 35.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

جداآردن فالیویل و متعلقات و بستن مجدد

مورد 2002405

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 212.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 15 35.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

باز آردن و جدا نمودن پمپ اصلی روغن و بستن مجدد آن

مورد 2002406

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

باز آردن و جدا نمودن پمپ اصلی روغن و بستن مجدد آن

مورد 2002406

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

باز و بستن سرسيلندر و تنظيم فاصله پيستون نسبت به آن برای هر سيلندر

مورد 2002407

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 38.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

باز و بستن سرسيلندر و تنظيم فاصله پيستون نسبت به آن برای هر سيلندر

مورد 2002407

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 38.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

 جدا نمودن پيستون راد از آراس هد و خارج نمودن از سيلندر و بستن مجدد آن

مورد 2002408

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

 جدا نمودن پيستون راد از آراس هد و خارج نمودن از سيلندر و بستن مجدد آن

مورد 2002408

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

و تعویض و نصب مجدد آن برای هر سيلندر Sealing box  باز آردن

مورد 2002409

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 15 15.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 45.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 55.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

و تعویض و نصب مجدد آن برای هر سيلندر Sealing box  باز آردن

مورد 2002409

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 15 15.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 45.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 55.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

باز آردن و جدا نمودن سيلندر و بستن مجدد آن برای هر سيلندر

مورد 2002410

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 36.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 410.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 510.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 66.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

باز آردن و جدا نمودن سيلندر و بستن مجدد آن برای هر سيلندر

مورد 2002410

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 36.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 410.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 510.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 66.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

باز و بستن یك عدد ولو (سوپاپ) ورودی یا خروجی

مورد 2002411

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

باز و بستن یك عدد ولو (سوپاپ) ورودی یا خروجی

مورد 2002411

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 24.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

بررسی و تعميرات یك عدد ولو (سوپاپ)  و سيستم مكانيكی بارگذاری

مورد 2002412

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

بررسی و تعميرات یك عدد ولو (سوپاپ)  و سيستم مكانيكی بارگذاری

مورد 2002412

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

بررسی و عيب یابی بدنه سيلندر و تهيه دستورالعمل تعميراتی

مورد 2002413

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

بررسی و عيب یابی بدنه سيلندر و تهيه دستورالعمل تعميراتی

مورد 2002413

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 22.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

بررسی و رفع گرفتگی از مسيرهای آب خنك آننده

دستگاه 2002414

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 15 15.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 25.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

بررسی و رفع گرفتگی از مسيرهای آب خنك آننده

دستگاه 2002414

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 15 15.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 25.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط داخل سيلندر و پيستون و تهيه دستور

مورد 2002415

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط داخل سيلندر و پيستون و تهيه دستور

مورد 2002415

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تعویض الینر

عدد 2002416

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 38.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 48.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تعویض الینر

عدد 2002416

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 38.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 48.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تعویض پيستون راد، پيستون و رینگ ها

عدد 2002417

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 310.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 410.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 510.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تعویض پيستون راد، پيستون و رینگ ها

عدد 2002417

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 310.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 410.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 510.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به آراس هد

عدد 2002418

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به آراس هد

عدد 2002418

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

خارج نمودن و تعویض متعلقات آراس هد و نصب مجدد آن

عدد 2002419

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 310.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 410.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 510.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

خارج نمودن و تعویض متعلقات آراس هد و نصب مجدد آن

عدد 2002419

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 310.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 410.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 510.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تعویض آفشك ها

مورد 2002420

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 26.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 36.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تعویض آفشك ها

مورد 2002420

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 26.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 36.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

Crank Case باز و بستن آاور

دستگاه 2002421

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 16.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

Crank Case باز و بستن آاور

دستگاه 2002421

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 16.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

و یاتاقان های متحرك و نصب مجدد آنها Connecting Rod باز آردن

مورد 2002422

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 312.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 412.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 512.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 66.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

و یاتاقان های متحرك و نصب مجدد آنها Connecting Rod باز آردن

مورد 2002422

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 312.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 412.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 512.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 66.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

و نصب مجدد آنها Thrust باز آردن یاتاقان های ثابت و یاتاقان

مورد 2002423

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 310.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 410.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 510.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 15 65.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

و نصب مجدد آنها Thrust باز آردن یاتاقان های ثابت و یاتاقان

مورد 2002423

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 310.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 410.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 510.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 15 65.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

Crank Shaft اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به

مورد 2002424

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

Crank Shaft اندازه گيری و بررسی ابعادی آليه نقاط حساس مربوط به

مورد 2002424

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.072 سال١٠نقشه کش باسابقه بيش از12020301 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

باز آردن و خارج نمودن ميل لنگ و نصب مجدد آن

مورد 2002425

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 312.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 412.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 15 55.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

باز آردن و خارج نمودن ميل لنگ و نصب مجدد آن

مورد 2002425

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 312.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 412.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 15 55.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

(بررسی و تعمير اساسی سيستم های تزریق روغن (چكاننده

مورد 2002426

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

(بررسی و تعمير اساسی سيستم های تزریق روغن (چكاننده

مورد 2002426

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تعمير و رفع عيب از چكاننده روغن و شير یكطرفه مربوطه و اتصاالت آن

مورد 2002427

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تعمير و رفع عيب از چكاننده روغن و شير یكطرفه مربوطه و اتصاالت آن

مورد 2002427

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تعویض یا تميز نمودن فيلترها

مورد 2002428

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 16.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تعویض یا تميز نمودن فيلترها

مورد 2002428

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 16.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

انجام هم محوری

مورد 2002429

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 30.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 40.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

انجام هم محوری

مورد 2002429

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 10.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 30.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 40.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2002430

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2003101

41

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

کمپرسورهای رفت و برگشتی
1000 KW <= P < 3000 KW

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2002430

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 11.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2003101

41

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2003101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2003101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

(و متعلقات و نصب مجدد آنها (برای هر محفظه Housing Bearing بازآردن

مورد 2003105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

(و متعلقات و نصب مجدد آنها (برای هر محفظه Housing Bearing بازآردن

مورد 2003105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2003106

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2003106

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2003107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2003107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

باز و بستن آاور

مورد 2003108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

باز و بستن آاور

مورد 2003108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

خارج آردن و بازآردن مجموعه روتور و دیافراگم ها و چال بندی و نصب مجدد آ

مورد 2003109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.051( لوله کش درجه دو ( دنده ای15010202 16 26.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 43.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

خارج آردن و بازآردن مجموعه روتور و دیافراگم ها و چال بندی و نصب مجدد آ

مورد 2003109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.051( لوله کش درجه دو ( دنده ای15010202 16 26.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 43.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

بررسی،اندازه گيری و عيب یابی نقاط حساس محور، دیافراگم و دیفيوزر

مورد 2003110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

بررسی،اندازه گيری و عيب یابی نقاط حساس محور، دیافراگم و دیفيوزر

مورد 2003110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

خارج نمودن پروانه، بوش و سيليو از روی محور و نصب مجدد آنها

مورد 2003111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

خارج نمودن پروانه، بوش و سيليو از روی محور و نصب مجدد آنها

مورد 2003111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 13.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 23.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

باالنس روتور در محل

مورد 2003113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

باالنس روتور در محل

مورد 2003113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2003114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
 P < 1 MW

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2003114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2003201

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2003201

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 24.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

(و متعلقات و نصب مجدد آنها (برای هر محفظه Housing Bearing بازآردن

مورد 2003205

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

(و متعلقات و نصب مجدد آنها (برای هر محفظه Housing Bearing بازآردن

مورد 2003205

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2003206

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2003206

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2003207

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 36.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2003207

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 36.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

باز و بستن آاور

مورد 2003208

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 38.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

باز و بستن آاور

مورد 2003208

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 38.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

خارج آردن و بازآردن مجموعه روتور و دیافراگم ها و چال بندی و نصب مجدد آ

مورد 2003209

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 112 312.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 416.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 116 516.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 116 616.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 76.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

خارج آردن و بازآردن مجموعه روتور و دیافراگم ها و چال بندی و نصب مجدد آ

مورد 2003209

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 112 312.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 416.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 116 516.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 116 616.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 76.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

بررسی،اندازه گيری و عيب یابی نقاط حساس محور، دیافراگم و دیفيوزر

مورد 2003210

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

بررسی،اندازه گيری و عيب یابی نقاط حساس محور، دیافراگم و دیفيوزر

مورد 2003210

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

خارج نمودن پروانه، بوش و سيليو از روی محور و نصب مجدد آنها

مورد 2003211

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

خارج نمودن پروانه، بوش و سيليو از روی محور و نصب مجدد آنها

مورد 2003211

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW
باالنس روتور در محل

مورد 2003213

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW
باالنس روتور در محل

مورد 2003213

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 14.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2003214

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
1 MW <= P <4 MW

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2003214

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2003401

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 28.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2003401

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 28.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

(و متعلقات و نصب مجدد آنها (برای هر محفظه Housing Bearing بازآردن

مورد 2003405

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

(و متعلقات و نصب مجدد آنها (برای هر محفظه Housing Bearing بازآردن

مورد 2003405

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2003406

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 44.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2003406

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 44.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2003407

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 112 312.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 416.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 116 516.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

Seal بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2003407

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 112 312.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 416.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 116 516.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P
باز و بستن آاور

مورد 2003408

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 38.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P
باز و بستن آاور

مورد 2003408

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 18.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 38.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 58.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

خارج آردن و بازآردن مجموعه روتور و دیافراگم ها و چال بندی و نصب مجدد آ

مورد 2003409

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 19 29.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 118 318.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 124 424.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 124 524.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 124 624.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 19 79.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

خارج آردن و بازآردن مجموعه روتور و دیافراگم ها و چال بندی و نصب مجدد آ

مورد 2003409

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 19 29.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 118 318.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 124 424.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 124 524.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 124 624.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 19 79.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

بررسی،اندازه گيری و عيب یابی نقاط حساس محور، دیافراگم و دیفيوزر

مورد 2003410

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

بررسی،اندازه گيری و عيب یابی نقاط حساس محور، دیافراگم و دیفيوزر

مورد 2003410

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

خارج نمودن پروانه، بوش و سيليو از روی محور و نصب مجدد آنها

مورد 2003411

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

خارج نمودن پروانه، بوش و سيليو از روی محور و نصب مجدد آنها

مورد 2003411

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

باالنس روتور در محل

مورد 2003413

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 18 18.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 38.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

باالنس روتور در محل

مورد 2003413

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 18 18.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 38.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2003414

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيستم - کمپرسورها20فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

گریز از مرکز
4 MW <= P

تنظيم فشار روغن سيستم

مورد 2003414

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 11.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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


