
فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

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

مورد 2101101

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

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

مورد 2101101

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101102

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101102

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101103

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101103

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101104

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101104

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101105

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101105

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101106

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101106

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101107

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101107

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

carbon ring بررسی و رفع عيب از محفظه

مورد 2101108

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

carbon ring بررسی و رفع عيب از محفظه

مورد 2101108

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

carbon ring بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101109

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

carbon ring بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101109

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

Sleeve و labyrinth بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101110

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 30.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 50.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

Sleeve و labyrinth بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101110

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 30.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 50.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

روی آاور safety valve یا sentinel valve باز آردن

مورد 2101112

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

روی آاور safety valve یا sentinel valve باز آردن

مورد 2101112

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101113

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 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101113

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 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101114

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101114

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw
باز و بستن آاور

مورد 2101115

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw
باز و بستن آاور

مورد 2101115

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101116

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101116

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101117

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101117

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101118

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 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101118

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 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

از روی محور wheel باز و بستن

مورد 2101119

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

از روی محور wheel باز و بستن

مورد 2101119

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101120

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101120

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101121

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101121

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

محور run out چك آردن

مورد 2101122

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

محور run out چك آردن

مورد 2101122

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

رفع اوتی از محور

مورد 2101123

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

رفع اوتی از محور

مورد 2101123

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

باز آردن، رفع عيب و نصب متعلقات گاورنر مكانيكی

مورد 2101124

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

باز آردن، رفع عيب و نصب متعلقات گاورنر مكانيكی

مورد 2101124

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101125

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101125

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

stop valve باز و بستن

مورد 2101126

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

stop valve باز و بستن

مورد 2101126

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101127

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101127

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101128

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101128

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101130

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101130

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101131

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101131

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101132

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 14 24.00000

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101132

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 14 24.00000

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101133

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101133

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101134

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
P<=100 Kw

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101134

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

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

مورد 2101201

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

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

مورد 2101201

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101202

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101202

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101203

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 11.3 21.30000

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101203

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 11.3 21.30000

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101204

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101204

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101205

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101205

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101206

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 12.1 12.10000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.05 21.05000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.1 32.10000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.1 42.10000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.1 52.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101206

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 12.1 12.10000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.05 21.05000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.1 32.10000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.1 42.10000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.1 52.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101207

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 12.1 12.10000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.05 21.05000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.1 32.10000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.1 42.10000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.1 52.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101207

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 12.1 12.10000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.05 21.05000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.1 32.10000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.1 42.10000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.1 52.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

carbon ring بررسی و رفع عيب از محفظه

مورد 2101208

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

carbon ring بررسی و رفع عيب از محفظه

مورد 2101208

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

carbon ring بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101209

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

carbon ring بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101209

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

روی آاور safety valve یا sentinel valve باز آردن

مورد 2101212

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

روی آاور safety valve یا sentinel valve باز آردن

مورد 2101212

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101213

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 12.1 12.10000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.1 22.10000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.1 32.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101213

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 12.1 12.10000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.1 22.10000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.1 32.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101214

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.05 11.05000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.1 22.10000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.1 32.10000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.1 42.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101214

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.05 11.05000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.1 22.10000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.1 32.10000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.1 42.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز و بستن آاور

مورد 2101215

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 15 25.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 35.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 45.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز و بستن آاور

مورد 2101215

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 15 25.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 35.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 45.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW
بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101216

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW
بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101216

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101217

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101217

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101218

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 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101218

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 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

از روی محور wheel باز و بستن

مورد 2101219

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 1.037تکنسين 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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

از روی محور wheel باز و بستن

مورد 2101219

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 1.037تکنسين 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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101220

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101220

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101221

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101221

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW
محور run out چك آردن

مورد 2101222

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW
محور run out چك آردن

مورد 2101222

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

رفع اوتی از محور

مورد 2101223

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

رفع اوتی از محور

مورد 2101223

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز آردن، رفع عيب و نصب متعلقات گاورنر مكانيكی

مورد 2101224

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 42.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز آردن، رفع عيب و نصب متعلقات گاورنر مكانيكی

مورد 2101224

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 42.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101225

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.25 21.25000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101225

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.25 21.25000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

stop valve باز و بستن

مورد 2101226

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 42.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

stop valve باز و بستن

مورد 2101226

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 42.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101227

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 13 23.00000

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101227

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 13 23.00000

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101228

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 11.5 21.50000

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101228

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 11.5 21.50000

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW
تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101230

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 11.2 11.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.2 21.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.2 31.20000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW
تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101230

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 11.2 11.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.2 21.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.2 31.20000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW
بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101231

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW
بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101231

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101232

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.15 11.15000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14.6 24.60000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14.6 34.60000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14.6 44.60000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14.6 54.60000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14.6 64.60000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101232

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.15 11.15000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14.6 24.60000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14.6 34.60000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14.6 44.60000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14.6 54.60000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14.6 64.60000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101233

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101233

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101234

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
100 KW<P<=800 KW

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101234

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

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

مورد 2101301

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

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

مورد 2101301

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101302

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.1 21.10000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 42.20000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.1 51.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101302

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.1 21.10000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 42.20000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.1 51.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101303

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 14.6 14.60000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14.6 34.60000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14.6 44.60000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14.6 54.60000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101303

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 14.6 14.60000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14.6 34.60000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14.6 44.60000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14.6 54.60000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101304

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101304

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 24.00000

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101305

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 13.15 13.15000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.1 22.10000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.15 33.15000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13.15 43.15000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12.1 52.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101305

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 13.15 13.15000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.1 22.10000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.15 33.15000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13.15 43.15000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12.1 52.10000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101306

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.1 21.10000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 42.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 52.20000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101306

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.1 21.10000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 42.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 52.20000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101307

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.1 21.10000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 42.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 52.20000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101307

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.1 21.10000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 42.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 52.20000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

carbon ring بررسی و رفع عيب از محفظه

مورد 2101308

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

carbon ring بررسی و رفع عيب از محفظه

مورد 2101308

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

carbon ring بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101309

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

carbon ring بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101309

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

Sleeve و labyrinth بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101310

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 11 31.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

Sleeve و labyrinth بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101310

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 11 31.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

روی آاور safety valve یا sentinel valve باز آردن

مورد 2101312

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 11.1 11.10000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.1 21.10000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

روی آاور safety valve یا sentinel valve باز آردن

مورد 2101312

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 11.1 11.10000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11.1 21.10000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101313

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 22.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101313

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 22.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101314

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.1 11.10000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 22.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 42.20000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101314

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.1 11.10000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 22.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 42.20000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

باز و بستن آاور

مورد 2101315

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

باز و بستن آاور

مورد 2101315

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW
بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101316

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 22.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 42.20000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.1 51.10000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW
بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101316

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 22.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 42.20000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.1 51.10000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101317

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 22.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 42.20000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101317

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 12.2 12.20000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.2 22.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.2 32.20000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.2 42.20000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101318

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 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 31.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101318

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 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 31.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

از روی محور wheel باز و بستن

مورد 2101319

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

از روی محور wheel باز و بستن

مورد 2101319

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101320

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101320

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101321

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101321

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW
محور run out چك آردن

مورد 2101322

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW
محور run out چك آردن

مورد 2101322

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

رفع اوتی از محور

مورد 2101323

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

رفع اوتی از محور

مورد 2101323

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101325

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 11.5 21.50000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101325

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 11.5 21.50000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

stop valve باز و بستن

مورد 2101326

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 12.75 12.75000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.75 22.75000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.75 32.75000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.75 42.75000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

stop valve باز و بستن

مورد 2101326

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 12.75 12.75000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.75 22.75000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.75 32.75000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.75 42.75000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101327

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 13.3 13.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13.3 23.30000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.3 33.30000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13.3 43.30000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101327

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 13.3 13.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13.3 23.30000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.3 33.30000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13.3 43.30000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101328

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 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 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101328

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 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 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

steam inlet و اتصاالت مربوط به plug و seat تعمير

مورد 2101329

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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

steam inlet و اتصاالت مربوط به plug و seat تعمير

مورد 2101329

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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW
تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101330

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 1.037استادکار 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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW
تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101330

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 1.037استادکار 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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW
بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101331

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW
بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101331

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101332

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 15 25.00000

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 15 65.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101332

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 15 25.00000

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 15 65.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101333

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 13.3 13.30000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13.3 23.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13.3 33.30000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.3 43.30000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101333

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 13.3 13.30000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13.3 23.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13.3 33.30000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.3 43.30000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101334

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101334

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

servo valve (hp-mp)0 باز و بستن

مورد 2101335

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

servo valve (hp-mp)0 باز و بستن

مورد 2101335

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

servo valve تعمير و رفع عيب از

مورد 2101336

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

servo valve تعمير و رفع عيب از

مورد 2101336

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

servo valve باز و بستن اتصاالت مربوط به الكتروموتور

مورد 2101337

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10.5 20.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

servo valve باز و بستن اتصاالت مربوط به الكتروموتور

مورد 2101337

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10.5 20.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

و تنظيم فشار روغن مربوطه barring gear باز و بستن مجموعه

مورد 2101338

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW

و تنظيم فشار روغن مربوطه barring gear باز و بستن مجموعه

مورد 2101338

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW
barring gear تعمير مجموعه

مورد 2101339

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 13.3 13.30000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12.2 22.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.3 33.30000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13.3 43.30000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.1 51.10000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
800KW<P<=1600KW
barring gear تعمير مجموعه

مورد 2101339

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 13.3 13.30000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12.2 22.20000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.3 33.30000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13.3 43.30000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.1 51.10000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

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

مورد 2101401

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

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

مورد 2101401

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101402

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101402

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101403

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 11.6 21.60000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 15 35.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101403

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 11.6 21.60000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 15 35.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101404

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101404

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101405

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101405

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101406

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101406

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101407

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.3 41.30000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101407

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.3 41.30000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

Sleeve و labyrinth بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101410

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 14.6 14.60000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.15 21.15000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11.15 31.15000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14.6 44.60000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14.6 54.60000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

Sleeve و labyrinth بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101410

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 14.6 14.60000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.15 21.15000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11.15 31.15000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14.6 44.60000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14.6 54.60000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101413

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101413

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101414

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 13 23.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101414

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 13 23.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

باز و بستن آاور

مورد 2101415

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 412.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 512.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 63.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

باز و بستن آاور

مورد 2101415

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 412.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 512.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 63.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101416

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.5 51.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101416

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.5 51.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101417

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 42.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101417

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 42.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101418

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 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101418

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 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

از روی محور wheel باز و بستن

مورد 2101419

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 14.5 14.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14.5 24.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.5 51.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

از روی محور wheel باز و بستن

مورد 2101419

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 14.5 14.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14.5 24.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.5 51.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101420

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101420

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101421

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101421

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

محور run out چك آردن

مورد 2101422

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

محور run out چك آردن

مورد 2101422

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 31.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

رفع اوتی از محور

مورد 2101423

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

رفع اوتی از محور

مورد 2101423

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101425

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 11.5 21.50000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101425

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 11.5 21.50000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

stop valve باز و بستن

مورد 2101426

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 13 23.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

stop valve باز و بستن

مورد 2101426

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 13 23.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101427

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13.5 23.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101427

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13.5 23.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101428

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 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 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101428

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 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 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

steam inlet و اتصاالت مربوط به plug و seat تعمير

مورد 2101429

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 1.03مهندس 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 13.5 53.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

steam inlet و اتصاالت مربوط به plug و seat تعمير

مورد 2101429

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 1.03مهندس 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 13.5 53.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW
تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101430

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 1.037استادکار 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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW
تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101430

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 1.037استادکار 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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW
بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101431

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 11.5 21.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW
بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101431

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 11.5 21.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101432

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 16 26.00000

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 15 65.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101432

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 16 26.00000

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 15 65.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101433

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13.5 23.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101433

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13.5 23.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101434

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101434

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

servo valve (hp-mp)0 باز و بستن

مورد 2101435

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

servo valve (hp-mp)0 باز و بستن

مورد 2101435

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

servo valve تعمير و رفع عيب از

مورد 2101436

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

servo valve تعمير و رفع عيب از

مورد 2101436

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

servo valve باز و بستن اتصاالت مربوط به الكتروموتور

مورد 2101437

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10.5 20.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

servo valve باز و بستن اتصاالت مربوط به الكتروموتور

مورد 2101437

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10.5 20.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

و تنظيم فشار روغن مربوطه barring gear باز و بستن مجموعه

مورد 2101438

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW

و تنظيم فشار روغن مربوطه barring gear باز و بستن مجموعه

مورد 2101438

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW
barring gear تعمير مجموعه

مورد 2101439

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 13.5 23.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.5 51.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
1600KW<P<=3500KW
barring gear تعمير مجموعه

مورد 2101439

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 13.5 23.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.5 51.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

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

مورد 2101501

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

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

مورد 2101501

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101502

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 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101502

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 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101503

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 15.5 15.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 15.5 35.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15.5 45.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15.5 55.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101503

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 15.5 15.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 15.5 35.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15.5 45.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15.5 55.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101504

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101504

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101505

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101505

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 22.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101506

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101506

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101507

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.3 41.30000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101507

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 12.5 12.50000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.3 41.30000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12.5 52.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

Sleeve و labyrinth بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101510

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 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11.3 31.30000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

Sleeve و labyrinth بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101510

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 11.3 21.30000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11.3 31.30000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101513

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101513

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101514

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 13 23.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101514

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 13 23.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

باز و بستن آاور

مورد 2101515

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 118 118.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 19 29.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 19 39.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 118 418.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 118 518.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

باز و بستن آاور

مورد 2101515

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 118 118.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 19 29.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 19 39.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 118 418.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 118 518.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 64.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101516

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101516

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101517

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 13 23.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101517

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 13 23.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101518

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 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101518

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 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101520

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101520

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101521

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101521

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

محور run out چك آردن

مورد 2101522

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

محور run out چك آردن

مورد 2101522

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

رفع اوتی از محور

مورد 2101523

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

رفع اوتی از محور

مورد 2101523

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101525

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 11.5 21.50000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101525

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 11.5 21.50000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

stop valve باز و بستن

مورد 2101526

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 13 23.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

stop valve باز و بستن

مورد 2101526

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 13 23.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101527

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101527

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101528

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 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 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101528

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 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 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 54.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

steam inlet و اتصاالت مربوط به plug و seat تعمير

مورد 2101529

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 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 55.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

steam inlet و اتصاالت مربوط به plug و seat تعمير

مورد 2101529

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 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 55.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101530

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 1.037استادکار 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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101530

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 1.037استادکار 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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101531

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 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 31.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101531

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 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 31.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101532

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 16 26.00000

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 15 65.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101532

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 16 26.00000

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 15 65.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101533

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101533

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101534

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101534

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

servo valve (hp-mp)0 باز و بستن

مورد 2101535

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

servo valve (hp-mp)0 باز و بستن

مورد 2101535

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW
servo valve تعمير و رفع عيب از

مورد 2101536

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW
servo valve تعمير و رفع عيب از

مورد 2101536

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

servo valve باز و بستن اتصاالت مربوط به الكتروموتور

مورد 2101537

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

servo valve باز و بستن اتصاالت مربوط به الكتروموتور

مورد 2101537

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

و تنظيم فشار روغن مربوطه barring gear باز و بستن مجموعه

مورد 2101538

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW

و تنظيم فشار روغن مربوطه barring gear باز و بستن مجموعه

مورد 2101538

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW
barring gear تعمير مجموعه

مورد 2101539

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.5 51.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
3500KW<P<=10000KW
barring gear تعمير مجموعه

مورد 2101539

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.5 51.50000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

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

مورد 2101601

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

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

مورد 2101601

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 21.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101602

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 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 15 35.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 45.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

باز و بستن گاورنرهای هيدروليكی و لينك های مربوطه

مورد 2101602

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 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 15 35.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 45.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101603

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 16 36.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

بررسی و رفع اشكال از متعلقات انتقال دور از روتور به گاورنرهای هيدروليك

مورد 2101603

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 16 36.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101604

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

باز و بستن پایه ها، فلنج ها و آليه اتصاالت 

مورد 2101604

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 26.00000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101605

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2101605

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 34.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 44.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101606

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 11.5 21.50000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2101606

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 11.5 21.50000

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

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101607

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 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 41.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان تراست

مورد 2101607

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 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 41.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 53.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

Sleeve و labyrinth بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101610

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 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

Sleeve و labyrinth بازآردن، تعمير و نصب مجدد

مورد 2101610

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 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 56.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

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 بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101613

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

main oil pump باز آردن و بستن

مورد 2101613

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101614

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 13 23.00000

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

main oil pump رفع اشكال و تعمير متعلقات سيستم انتقال دور

مورد 2101614

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 13 23.00000

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P
باز و بستن آاور

مورد 2101615

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 116 216.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 316.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 132 432.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 132 532.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 66.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P
باز و بستن آاور

مورد 2101615

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

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

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 116 216.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 316.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 132 432.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 132 532.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 66.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101616

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 18 28.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 38.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 48.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 54.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

بيرون آوردن و نصب روتور

مورد 2101616

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 18 28.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 38.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 48.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 54.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101617

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 13 23.00000

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

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

باز آردن متعلقات محور

مورد 2101617

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 13 23.00000

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

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101618

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 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

بررسی فيزیكی و اطمينان از صحت محور و پره ها

مورد 2101618

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 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101620

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

blade خارج نمودن و نصب مجدد هر ردیف

مورد 2101620

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101621

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

اندازه گيری ابعادی نقاط حساس محور

مورد 2101621

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

محور run out چك آردن

مورد 2101622

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

محور run out چك آردن

مورد 2101622

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 41.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101625

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13.5 53.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

over speed باز آردن، بررسی، رفع عيب و نصب و تنظيم سيستم

مورد 2101625

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13.5 33.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13.5 43.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13.5 53.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

stop valve باز و بستن

مورد 2101626

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.5 51.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

stop valve باز و بستن

مورد 2101626

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11.5 51.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101627

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 38.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 48.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 56.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

throttle valve (governor valve)0 باز آردن و نصب مجدد

مورد 2101627

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 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 28.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 38.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 48.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 16 56.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101628

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 14 24.00000

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

throttle valve (governor valve)0  تعمير 

مورد 2101628

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 14 24.00000

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

steam inlet و اتصاالت مربوط به plug و seat تعمير

مورد 2101629

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 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 55.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

steam inlet و اتصاالت مربوط به plug و seat تعمير

مورد 2101629

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 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 55.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 61.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101630

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

تنظيم لينك ها و دور توربين

مورد 2101630

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 33.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101631

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 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

بازدید و بررسی بدنه و آاور

مورد 2101631

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 11.5 21.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101632

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 18 28.00000

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 15 65.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

بررسی و رفع عيب از نازل ها و دیافراگم های ثابت

مورد 2101632

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 18 28.00000

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 15 65.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101633

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 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 36.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 56.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

نصب متعلقات روی محور، چال بندی و تنظيمات الزم روتور نسبت به بدنه

مورد 2101633

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 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 36.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 56.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101634

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

باز آردن، تميز نمودن یا تعویض و نصب مجدد فيلترها

مورد 2101634

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 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 21.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

servo valve (hp-mp)0 باز و بستن

مورد 2101635

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

servo valve (hp-mp)0 باز و بستن

مورد 2101635

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 1.037تکنسين 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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 51.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

servo valve تعمير و رفع عيب از

مورد 2101636

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

servo valve تعمير و رفع عيب از

مورد 2101636

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

servo valve باز و بستن اتصاالت مربوط به الكتروموتور

مورد 2101637

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

servo valve باز و بستن اتصاالت مربوط به الكتروموتور

مورد 2101637

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

و تنظيم فشار روغن مربوطه barring gear باز و بستن مجموعه

مورد 2101638

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 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

و تنظيم فشار روغن مربوطه barring gear باز و بستن مجموعه

مورد 2101638

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 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

barring gear تعمير مجموعه

مورد 2101639

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 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

توربين گازی
P<=10 MW

ثبت داده های توربين قبل از انجام تعميرات در بارهای مختلف

مورد 2102101

41

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين بخاری
10000KW<P

barring gear تعمير مجموعه

مورد 2101639

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 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 36.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 46.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 53.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

توربين گازی
P<=10 MW

ثبت داده های توربين قبل از انجام تعميرات در بارهای مختلف

مورد 2102101

41

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

ثبت داده های توربين قبل از انجام تعميرات در بارهای مختلف

مورد 2102101

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

ثبت داده های توربين قبل از انجام تعميرات در بارهای مختلف

مورد 2102101

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی و بستن آاپلينگ ها

مورد 2102102

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 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی و بستن آاپلينگ ها

مورد 2102102

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 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

بررسی اوليه هم محوری

مورد 2102103

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

بررسی اوليه هم محوری

مورد 2102103

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن اتاقك توربين

مورد 2102104

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن اتاقك توربين

مورد 2102104

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن داآت ورودی و خروجی

مورد 2102105

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن داآت ورودی و خروجی

مورد 2102105

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

  PURGE باز آردن، بررسی، تعمير و بستن آليه تجهيزات مسير های سوخت و هوا

مورد 2102108

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

  PURGE باز آردن، بررسی، تعمير و بستن آليه تجهيزات مسير های سوخت و هوا

مورد 2102108

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

flow divider باز آردن، بررسی، رفع عيب و بستن

مورد 2102109

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

flow divider باز آردن، بررسی، رفع عيب و بستن

مورد 2102109

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی, تميزکاری و بستن مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102110

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی, تميزکاری و بستن مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102110

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

تعمير مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102111

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 41.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

تعمير مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102111

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 41.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی و بستن نشاندهنده شعله یا جرقه زن 

مورد 2102112

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 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 40.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 50.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 60.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی و بستن نشاندهنده شعله یا جرقه زن 

مورد 2102112

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 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 40.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 50.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 60.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی و بستن محفظه احتراق 

مورد 2102113

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 10.00000

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی و بستن محفظه احتراق 

مورد 2102113

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 10.00000

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

 Transition piece  باز، بررسی و بستن

مورد 2102114

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 10.00000

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 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

 Transition piece  باز، بررسی و بستن

مورد 2102114

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 10.00000

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 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

اندازه گيری و بررسی فواصل و لقی های مكانيكی محفظه احتراق

مورد 2102115

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

اندازه گيری و بررسی فواصل و لقی های مكانيكی محفظه احتراق

مورد 2102115

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

نصب و برداشتن جك های مكانيكی نگهدارنده در محل های مورد نياز

مورد 2102116

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10.5 40.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

نصب و برداشتن جك های مكانيكی نگهدارنده در محل های مورد نياز

مورد 2102116

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10.5 40.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته های باالیی آمپرسور 

مورد 2102117

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 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 73.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته های باالیی آمپرسور 

مورد 2102117

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 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 73.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته باالیی توربين 

مورد 2102118

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 58.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 74.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته باالیی توربين 

مورد 2102118

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 58.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 74.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل مرحله یك توربين

مورد 2102119

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 58.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل مرحله یك توربين

مورد 2102119

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 58.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل های توربين

مورد 2102120

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 38.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 58.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 68.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل های توربين

مورد 2102120

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 38.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 58.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 68.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز آردن، بررسی، اندازه گيری و بستن یاتاقان ها و سيل ها

مورد 2102121

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 10.00000

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 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز آردن، بررسی، اندازه گيری و بستن یاتاقان ها و سيل ها

مورد 2102121

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 10.00000

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 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

خارج نمودن و نصب مجدد روتورها

مورد 2102122

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 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 74.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

خارج نمودن و نصب مجدد روتورها

مورد 2102122

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 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 74.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

روی روتور NDT بازدید، بررسی و انجام تست های

مورد 2102123

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 30.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

روی روتور NDT بازدید، بررسی و انجام تست های

مورد 2102123

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 30.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

ها SHROUD segment بازکردن, بازدید و بررسی و بستن

مورد 2102124

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 28.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 48.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 58.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 68.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 78.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

ها SHROUD segment بازکردن, بازدید و بررسی و بستن

مورد 2102124

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 28.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 48.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 58.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 68.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 78.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

خارج نمودن و نصب مجدد پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102125

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 72.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

خارج نمودن و نصب مجدد پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102125

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 72.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

بازدید و بررسی پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102126

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 21.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

بازدید و بررسی پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102126

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 11 21.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

IGV باز و بستن پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102127

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 56.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 66.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

IGV باز و بستن پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102127

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 56.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 66.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

IGV بازدید، بررسی و تنظيم پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102128

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 48.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 58.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 68.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

IGV بازدید، بررسی و تنظيم پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102128

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 48.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 58.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 68.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

بازدید، بررسی و رفع عيب از پوسته های پایينی آمپرسور و توربين

مورد 2102129

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 22.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 62.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

بازدید، بررسی و رفع عيب از پوسته های پایينی آمپرسور و توربين

مورد 2102129

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 22.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 62.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز آردن، تميزآاری اتاقك فيلترها و نصب فيلترها هوای ورودی

مورد 2102133

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 22.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 62.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

باز آردن، تميزآاری اتاقك فيلترها و نصب فيلترها هوای ورودی

مورد 2102133

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 22.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 62.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

بررسی و رفع عيب  سيستم استارتر

مورد 2102135

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 51.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 61.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

بررسی و رفع عيب  سيستم استارتر

مورد 2102135

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 51.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 61.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

(Turning Gear) یا (ratchet) بازآردن، بررسی، رفع عيب و بستن سيستم راچت

مورد 2102136

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 23.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 54.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 64.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 74.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

(Turning Gear) یا (ratchet) بازآردن، بررسی، رفع عيب و بستن سيستم راچت

مورد 2102136

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 23.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 54.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 64.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 74.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

(performance test) راه اندازی و تست عملكرد

مورد 2102137

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

(performance test) راه اندازی و تست عملكرد

مورد 2102137

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW
گزارش نهایی

مورد 2102138

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW
گزارش نهایی

مورد 2102138

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

بازسازی بيرینگ ها

مورد 2102139

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

بازسازی بيرینگ ها

مورد 2102139

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

tourqe convertor باز آردن، تميزآاری، آببندی و بستن

مورد 2102151

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 23.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 63.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 73.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 91.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

tourqe convertor باز آردن، تميزآاری، آببندی و بستن

مورد 2102151

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 23.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 63.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 73.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 91.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

flow divider تعمير اساسی

دستگاه 2102154

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 15 25.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 17 67.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 77.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 91.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
P<=10 MW

flow divider تعمير اساسی

دستگاه 2102154

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 15 25.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 17 67.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 77.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 91.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

ثبت داده های توربين قبل از انجام تعميرات در بارهای مختلف

مورد 2102201

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

ثبت داده های توربين قبل از انجام تعميرات در بارهای مختلف

مورد 2102201

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی و بستن آاپلينگ ها

مورد 2102202

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 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 45.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 15 55.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی و بستن آاپلينگ ها

مورد 2102202

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 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 45.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 15 55.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW
بررسی اوليه هم محوری

مورد 2102203

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW
بررسی اوليه هم محوری

مورد 2102203

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن اتاقك توربين

مورد 2102204

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن اتاقك توربين

مورد 2102204

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن داآت ورودی و خروجی

مورد 2102205

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن داآت ورودی و خروجی

مورد 2102205

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 44.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

  PURGE باز آردن، بررسی، تعمير و بستن آليه تجهيزات مسير های سوخت و هوا

مورد 2102208

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 45.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

  PURGE باز آردن، بررسی، تعمير و بستن آليه تجهيزات مسير های سوخت و هوا

مورد 2102208

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 121 121.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 45.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 17 57.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 17 77.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

flow divider باز آردن، بررسی، رفع عيب و بستن

مورد 2102209

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

flow divider باز آردن، بررسی، رفع عيب و بستن

مورد 2102209

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی, تميزکاری و بستن مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102210

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 1.03مهندس 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی, تميزکاری و بستن مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102210

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 1.03مهندس 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

تعمير مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102211

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 41.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10.5 50.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

تعمير مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102211

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 41.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10.5 50.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی و بستن نشاندهنده شعله یا جرقه زن 

مورد 2102212

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 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 40.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 50.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 60.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی و بستن نشاندهنده شعله یا جرقه زن 

مورد 2102212

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 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 40.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 50.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 60.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی و بستن محفظه احتراق 

مورد 2102213

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 1.03مهندس 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 64.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی و بستن محفظه احتراق 

مورد 2102213

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 1.03مهندس 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 64.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

 Transition piece  باز، بررسی و بستن

مورد 2102214

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 1.03مهندس 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

 Transition piece  باز، بررسی و بستن

مورد 2102214

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 1.03مهندس 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

اندازه گيری و بررسی فواصل و لقی های مكانيكی محفظه احتراق

مورد 2102215

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

اندازه گيری و بررسی فواصل و لقی های مكانيكی محفظه احتراق

مورد 2102215

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

نصب و برداشتن جك های مكانيكی نگهدارنده در محل های مورد نياز

مورد 2102216

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10.5 40.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

نصب و برداشتن جك های مكانيكی نگهدارنده در محل های مورد نياز

مورد 2102216

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10.5 40.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته های باالیی آمپرسور 

مورد 2102217

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 110 310.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 410.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 510.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 610.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 73.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته های باالیی آمپرسور 

مورد 2102217

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 110 310.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 410.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 510.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 610.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 13 73.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته باالیی توربين 

مورد 2102218

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 110 310.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 410.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 510.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 610.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 74.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته باالیی توربين 

مورد 2102218

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 110 310.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 410.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 510.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 610.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 74.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل مرحله یك توربين

مورد 2102219

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 58.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 68.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل مرحله یك توربين

مورد 2102219

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 48.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 58.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 18 68.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل های توربين

مورد 2102220

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 110 310.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 410.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 510.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 610.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل های توربين

مورد 2102220

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 110 310.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 410.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 510.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 610.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز آردن، بررسی، اندازه گيری و بستن یاتاقان ها و سيل ها

مورد 2102221

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 10.00000

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 13 43.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 63.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز آردن، بررسی، اندازه گيری و بستن یاتاقان ها و سيل ها

مورد 2102221

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 10.00000

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 13 43.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 63.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

خارج نمودن و نصب مجدد روتورها

مورد 2102222

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 36.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 412.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 512.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 612.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 112 712.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

خارج نمودن و نصب مجدد روتورها

مورد 2102222

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 16 26.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 36.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 412.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 512.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 612.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 112 712.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

روی روتور NDT بازدید، بررسی و انجام تست های

مورد 2102223

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 16 26.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

روی روتور NDT بازدید، بررسی و انجام تست های

مورد 2102223

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 16 26.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

ها SHROUD segment بازکردن, بازدید و بررسی و بستن

مورد 2102224

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 212.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 46.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 512.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 612.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 712.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

ها SHROUD segment بازکردن, بازدید و بررسی و بستن

مورد 2102224

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 212.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 46.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 512.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 612.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 712.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

خارج نمودن و نصب مجدد پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102225

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 212.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 112 412.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 512.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 612.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 712.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

خارج نمودن و نصب مجدد پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102225

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 212.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 112 412.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 512.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 612.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 712.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

بازدید و بررسی پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102226

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

بازدید و بررسی پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102226

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 13 13.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

IGV باز و بستن پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102227

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 212.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 16 36.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 46.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 512.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 612.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 712.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

IGV باز و بستن پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102227

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 112 212.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 16 36.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 16 46.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 112 512.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 112 612.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 112 712.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

IGV بازدید، بررسی و تنظيم پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102228

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 48.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 58.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 68.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

IGV بازدید، بررسی و تنظيم پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102228

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 48.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 58.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 68.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

بازدید، بررسی و رفع عيب از پوسته های پایينی آمپرسور و توربين

مورد 2102229

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 22.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 62.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

بازدید، بررسی و رفع عيب از پوسته های پایينی آمپرسور و توربين

مورد 2102229

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 22.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 62.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز آردن، تميزآاری اتاقك فيلترها و نصب فيلترها هوای ورودی

مورد 2102233

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 22.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 62.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

باز آردن، تميزآاری اتاقك فيلترها و نصب فيلترها هوای ورودی

مورد 2102233

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 11 11.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 22.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 62.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

بررسی و رفع عيب  سيستم استارتر

مورد 2102235

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 51.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 61.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

بررسی و رفع عيب  سيستم استارتر

مورد 2102235

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11 51.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11 61.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

(Turning Gear) یا (ratchet) بازآردن، بررسی، رفع عيب و بستن سيستم راچت

مورد 2102236

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 23.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 54.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 64.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 74.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

(Turning Gear) یا (ratchet) بازآردن، بررسی، رفع عيب و بستن سيستم راچت

مورد 2102236

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 23.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 54.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 64.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 74.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

(performance test) راه اندازی و تست عملكرد

مورد 2102237

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

(performance test) راه اندازی و تست عملكرد

مورد 2102237

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

گزارش نهایی

مورد 2102238

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

گزارش نهایی

مورد 2102238

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

بازسازی بيرینگ ها

مورد 2102239

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

بازسازی بيرینگ ها

مورد 2102239

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

tourqe convertor باز آردن، تميزآاری، آببندی و بستن

مورد 2102251

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 23.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 63.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 73.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 91.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW

tourqe convertor باز آردن، تميزآاری، آببندی و بستن

مورد 2102251

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 23.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 63.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 73.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 91.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW
flow divider تعمير اساسی

دستگاه 2102254

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 16 26.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 68.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 78.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 91.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
10 MW <P<= 25 MW
flow divider تعمير اساسی

دستگاه 2102254

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 16 26.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 18 68.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 18 78.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 91.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

ثبت داده های توربين قبل از انجام تعميرات در بارهای مختلف

مورد 2102301

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

ثبت داده های توربين قبل از انجام تعميرات در بارهای مختلف

مورد 2102301

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی و بستن آاپلينگ ها

مورد 2102302

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 56.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی و بستن آاپلينگ ها

مورد 2102302

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 13 23.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 56.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW
بررسی اوليه هم محوری

مورد 2102303

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 10.00000

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 13 43.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW
بررسی اوليه هم محوری

مورد 2102303

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 10.00000

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 13 43.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن اتاقك توربين

مورد 2102304

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 128 128.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 19 59.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 118 718.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن اتاقك توربين

مورد 2102304

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 128 128.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 19 59.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 118 718.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن داآت ورودی و خروجی

مورد 2102305

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 128 128.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 56.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 19 79.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن داآت ورودی و خروجی

مورد 2102305

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 128 128.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 16 46.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 56.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 19 79.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

  PURGE باز آردن، بررسی، تعمير و بستن آليه تجهيزات مسير های سوخت و هوا

مورد 2102308

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 128 128.00000

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 110 410.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 510.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 110 710.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

  PURGE باز آردن، بررسی، تعمير و بستن آليه تجهيزات مسير های سوخت و هوا

مورد 2102308

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 128 128.00000

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 110 410.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 510.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 110 710.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

flow divider باز آردن، بررسی، رفع عيب و بستن

مورد 2102309

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

flow divider باز آردن، بررسی، رفع عيب و بستن

مورد 2102309

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 13 33.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 43.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی, تميزکاری و بستن مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102310

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 1.03مهندس 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی, تميزکاری و بستن مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102310

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 1.03مهندس 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

تعمير مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102311

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

تعمير مشعل های محفظه احتراق

مورد 2102311

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 42.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 12 52.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی و بستن نشاندهنده شعله یا جرقه زن 

مورد 2102312

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 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 40.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 50.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 60.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی و بستن نشاندهنده شعله یا جرقه زن 

مورد 2102312

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 10.00000

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 40.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 50.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 60.00000

نفر/ساعت 1.05تکنيسين ابزار دقيق18091001 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی و بستن محفظه احتراق 

مورد 2102313

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 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 56.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 66.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی و بستن محفظه احتراق 

مورد 2102313

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 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 16 56.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 16 66.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

 Transition piece  باز، بررسی و بستن

مورد 2102314

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 1.03مهندس 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

 Transition piece  باز، بررسی و بستن

مورد 2102314

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 1.03مهندس 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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 53.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

اندازه گيری و بررسی فواصل و لقی های مكانيكی محفظه احتراق

مورد 2102315

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

اندازه گيری و بررسی فواصل و لقی های مكانيكی محفظه احتراق

مورد 2102315

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 10.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 21.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 40.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

نصب و برداشتن جك های مكانيكی نگهدارنده در محل های مورد نياز

مورد 2102316

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10.5 40.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

نصب و برداشتن جك های مكانيكی نگهدارنده در محل های مورد نياز

مورد 2102316

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 20.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10.5 40.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 50.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 60.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته های باالیی آمپرسور 

مورد 2102317

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 116 316.00000

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 14 74.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته های باالیی آمپرسور 

مورد 2102317

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 116 316.00000

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 14 74.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته باالیی توربين 

مورد 2102318

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 116 316.00000

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 115 615.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 74.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز، بررسی، رفع عيب و بستن پوسته باالیی توربين 

مورد 2102318

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 116 316.00000

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 115 615.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 14 74.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل مرحله یك توربين

مورد 2102319

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 410.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 510.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 610.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل مرحله یك توربين

مورد 2102319

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 14 24.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 410.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 510.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 110 610.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل های توربين

مورد 2102320

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 14 34.00000

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 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز آردن، بررسی و بستن نازل های توربين

مورد 2102320

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 14 34.00000

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 10 70.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز آردن، بررسی، اندازه گيری و بستن یاتاقان ها و سيل ها

مورد 2102321

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 10.00000

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 64.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز آردن، بررسی، اندازه گيری و بستن یاتاقان ها و سيل ها

مورد 2102321

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 10.00000

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 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 54.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 64.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 72.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

خارج نمودن و نصب مجدد روتورها

مورد 2102322

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 18 28.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 38.00000

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 116 716.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

خارج نمودن و نصب مجدد روتورها

مورد 2102322

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 18 28.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 38.00000

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 116 716.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

روی روتور NDT بازدید، بررسی و انجام تست های

مورد 2102323

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 28.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

روی روتور NDT بازدید، بررسی و انجام تست های

مورد 2102323

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 28.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

ها SHROUD segment بازکردن, بازدید و بررسی و بستن

مورد 2102324

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 216.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 48.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 516.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 116 616.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 116 716.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

ها SHROUD segment بازکردن, بازدید و بررسی و بستن

مورد 2102324

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 216.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 48.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 516.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 116 616.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 116 716.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

خارج نمودن و نصب مجدد پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102325

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 216.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 116 416.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 516.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 116 616.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 116 716.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

خارج نمودن و نصب مجدد پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102325

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 216.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 116 416.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 516.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 116 616.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 116 716.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

بازدید و بررسی پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102326

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 16 26.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

بازدید و بررسی پره های ثابت آمپرسور

مورد 2102326

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 14 14.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 16 26.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

IGV باز و بستن پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102327

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 216.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 18 38.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 48.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 516.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 116 616.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 116 716.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

IGV باز و بستن پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102327

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 116 216.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 18 38.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 18 48.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 116 516.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 116 616.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 116 716.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

IGV بازدید، بررسی و تنظيم پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102328

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 110 410.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 510.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 610.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

IGV بازدید، بررسی و تنظيم پره های هدایت آننده ورودی

مورد 2102328

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 110 410.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 510.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 610.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

بازدید، بررسی و رفع عيب از پوسته های پایينی آمپرسور و توربين

مورد 2102329

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 53.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 63.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

بازدید، بررسی و رفع عيب از پوسته های پایينی آمپرسور و توربين

مورد 2102329

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 12 12.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 53.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 13 63.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز آردن، تميزآاری اتاقك فيلترها و نصب فيلترها هوای ورودی

مورد 2102333

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 30.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

باز آردن، تميزآاری اتاقك فيلترها و نصب فيلترها هوای ورودی

مورد 2102333

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 30.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 50.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

بررسی و رفع عيب  سيستم استارتر

مورد 2102335

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 51.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11.5 61.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

بررسی و رفع عيب  سيستم استارتر

مورد 2102335

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 11.5 51.50000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 11.5 61.50000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

(Turning Gear) یا (ratchet) بازآردن، بررسی، رفع عيب و بستن سيستم راچت

مورد 2102336

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 23.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 55.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 15 65.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 75.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

(Turning Gear) یا (ratchet) بازآردن، بررسی، رفع عيب و بستن سيستم راچت

مورد 2102336

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 13 23.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 11 41.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 15 55.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 15 65.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 15 75.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

(performance test) راه اندازی و تست عملكرد

مورد 2102337

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 44.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 54.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

(performance test) راه اندازی و تست عملكرد

مورد 2102337

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 14 34.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 14 44.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 54.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 60.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 70.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 80.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

گزارش نهایی

مورد 2102338

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

گزارش نهایی

مورد 2102338

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

بازسازی بيرینگ ها

مورد 2102339

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 30.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

بازسازی بيرینگ ها

مورد 2102339

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 10 20.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 10 30.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 10 40.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 10 60.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 10 70.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10 90.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

tourqe convertor باز آردن، تميزآاری، آببندی و بستن

مورد 2102351

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 64.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 74.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 84.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 92.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW

tourqe convertor باز آردن، تميزآاری، آببندی و بستن

مورد 2102351

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 14 24.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 14 64.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 14 74.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 14 84.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 92.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW
flow divider تعمير اساسی

دستگاه 2102354

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 28.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 610.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 710.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 91.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

باز و بسته آردن آاور سمت توربين

مورد 2103101

41

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين گازی
25 MW <P<= 45 MW
flow divider تعمير اساسی

دستگاه 2102354

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10 10.00000

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 18 28.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 32.00000

نفر/ساعت 1.034تکنسين یک تجهيزات دوار17080102 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 10 50.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 110 610.00000

نفر/ساعت 1.024مکانيک یک تجهيزات دوار17080105 110 710.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 10 80.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 11 91.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

باز و بسته آردن آاور سمت توربين

مورد 2103101

41

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

باز و بسته آردن آاور سمت توربين

مورد 2103101

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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

باز و بسته آردن آاور سمت توربين

مورد 2103101

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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

باز و بسته آردن آاور سمت آمپرسور

مورد 2103102

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 1.037تکنسين 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

باز و بسته آردن آاور سمت آمپرسور

مورد 2103102

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 1.037تکنسين 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

باز و بسته آردن پایه ها و اتصاالت

مورد 2103103

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 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

باز و بسته آردن پایه ها و اتصاالت

مورد 2103103

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 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

رفع اشكال از سيستم روغنكاری

مورد 2103104

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

رفع اشكال از سيستم روغنكاری

مورد 2103104

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

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2103105

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

اندازه گيری و بررسی و رفع اشكال از یاتاقان

مورد 2103105

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 12 22.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2103106

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 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

و متعلقات و نصب مجدد آنها Housing Bearing بازآردن

مورد 2103106

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 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 13 33.00000

نفر/ساعت 1.027مکانيک دو تجهيزات دوار17080106 13 43.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

باز و بسته آردن و رفع اشكال از سيستم آب بندی

مورد 2103107

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 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

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

باز و بسته آردن و رفع اشكال از سيستم آب بندی

مورد 2103107

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 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 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

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

بيرون آوردن روتور و جا زدن

مورد 2103108

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 12 22.00000

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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

بيرون آوردن روتور و جا زدن

مورد 2103108

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 12 22.00000

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

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 62.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

اندازه گيری ابعادی روتور

مورد 2103109

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 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 22.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

اندازه گيری ابعادی روتور

مورد 2103109

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 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 12 22.00000

نفر/ساعت 1.03مهندس مکانيک تجهيزات دوار17080101 11 31.00000

نفر/ساعت 1.037تکنسين دو تجهيزات دوار17080103 12 42.00000

نفر/ساعت 1.037استادکار مکانيک تجهيزات دوار17080104 12 52.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

تعمير و رفع اشكال روتور

مورد 2103110

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 12 22.00000

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و یکم - توربين ها21فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

توربين انبساطی
P<=1 MW

تعمير و رفع اشكال روتور

مورد 2103110

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 12 22.00000

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

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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


