
فهرست بهاي رشته

فصل چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
 متر۴بستن داربست به منظور جان پناه و مشابه تا ارتفاع 

متر مربع 4701101

1

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 503 10.06000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 503 20.06000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 503 30.06000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 503 40.06000

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 چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
 متر۴بستن داربست به منظور جان پناه و مشابه تا ارتفاع 

متر مربع 4701101

1

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 503 10.06000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 503 20.06000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 503 30.06000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 503 40.06000

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 چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
 متر۴بستن داربست تا ارتفاع 

متر مکعب 4701102

1

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 100.5 10.05000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 100.5 20.05000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 101.5 30.15000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 101.5 40.15000

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 چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
 متر۴بستن داربست تا ارتفاع 

متر مکعب 4701102

1

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 100.5 10.05000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 100.5 20.05000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 101.5 30.15000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 101.5 40.15000

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 چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
نصب زیرپایی

متر مربع 4701103

1

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 100.2 10.02000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 100.2 20.02000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 100.2 30.02000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 100.2 40.02000

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 چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
نصب زیرپایی

متر مربع 4701103

1

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 100.2 10.02000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 100.2 20.02000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 100.2 30.02000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 100.2 40.02000

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 چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
نصب  هر نوع پوشش جهت حفاظت و سایبان

متر مربع 4701104

1

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 100.1 10.01000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 100.1 20.01000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 100.1 30.01000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 100.1 40.01000

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 چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
نصب  هر نوع پوشش جهت حفاظت و سایبان

متر مربع 4701104

1

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 100.1 10.01000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 100.1 20.01000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 100.1 30.01000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 100.1 40.01000

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 چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
 سانتی متر۵٠بستن  نردبان عمودی پيش ساخته با عرض

مترطول 4701105

3

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 100.2 10.02000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 100.2 20.02000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 100.2 30.02000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 100.2 40.02000

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 چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
 سانتی متر۵٠بستن  نردبان عمودی پيش ساخته با عرض

مترطول 4701105

3

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 100.2 10.02000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 100.2 20.02000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 100.2 30.02000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 100.2 40.02000

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 چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
(بستن راه پله با عرض الزم (سطح تمام شده پله مبنای محاسبه است

مترطول 4701106

1

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 101.2 10.12000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 101.2 20.12000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 101.2 30.12000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 101.2 40.12000

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 چهل و هفتم - داربست بندی47فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

داربست بندی
(بستن راه پله با عرض الزم (سطح تمام شده پله مبنای محاسبه است

مترطول 4701106

1

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.047( کارگر فنی ( کمک صنعتگر14250801 101.2 10.12000

نفر/ساعت 1.089استادکار داربست بندی17080501 101.2 20.12000

نفر/ساعت 1.049داربست بند یک17080502 101.2 30.12000

نفر/ساعت 1.053داربست بند دو17080503 101.2 40.12000

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


