
فهرست بهاي رشته

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
،تعميرات چراغ های (فيتينگ) فلورسنت از نوع صنعتی، ضدآب

عدد 2901101

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 11.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
،تعميرات چراغ های (فيتينگ) فلورسنت از نوع صنعتی، ضدآب

عدد 2901101

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 11.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
٢٠٠تعميرات چراغ های (فيتينگ) فيلمانی، آم مصرف، گازی، مدادی تا و  W از ن

عدد 2901102

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 11.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
٢٠٠تعميرات چراغ های (فيتينگ) فيلمانی، آم مصرف، گازی، مدادی تا و  W از ن

عدد 2901102

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 11.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
٢٠٠تعميرات چراغ های (فيتينگ) فيلمانی، آم مصرف، گازی، مدادی باالتر از  W

عدد 2901103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11.5 21.50000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
٢٠٠تعميرات چراغ های (فيتينگ) فيلمانی، آم مصرف، گازی، مدادی باالتر از  W

عدد 2901103

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11.5 11.50000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11.5 21.50000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
تعميرات چراغ های (فيتينگ) فلورسنت از نوع غيرصنعتی

عدد 2901104

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.5 20.50000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
تعميرات چراغ های (فيتينگ) فلورسنت از نوع غيرصنعتی

عدد 2901104

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.5 20.50000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
٢٠٠تعميرات چراغ های (فيتينگ) فيلمانی، آم مصرف، گازی، مدادی تا و  W از ن

عدد 2901105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.5 20.50000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
٢٠٠تعميرات چراغ های (فيتينگ) فيلمانی، آم مصرف، گازی، مدادی تا و  W از ن

عدد 2901105

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.5 20.50000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
٢٠٠تعميرات چراغ های (فيتينگ) فيلمانی، آم مصرف، گازی، مدادی باالتر از  W

عدد 2901106

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 11.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11 21.00000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
٢٠٠تعميرات چراغ های (فيتينگ) فيلمانی، آم مصرف، گازی، مدادی باالتر از  W

عدد 2901106

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 11.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11 21.00000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
تعمير و تعویض چراغ های (فيتينگ) خطر هوایی

عدد 2901107

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 14 14.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 14 24.00000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
تعمير و تعویض چراغ های (فيتينگ) خطر هوایی

عدد 2901107

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 14 14.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 14 24.00000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
(تنظيم و تعویض فتوسل یا تایمر (ساعت نجومی

عدد 2901108

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 11.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
(تنظيم و تعویض فتوسل یا تایمر (ساعت نجومی

عدد 2901108

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 11.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11 21.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
رفع عيب از مدار تغذیه روشنایی

مورد 2901109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 11.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 22.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12 32.00000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
رفع عيب از مدار تغذیه روشنایی

مورد 2901109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 11.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 22.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12 32.00000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
تعویض یا نصب فيتينگ روشنایی صنعتی یا ضدآب

مورد 2901110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13 13.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 13 23.00000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
تعویض یا نصب فيتينگ روشنایی صنعتی یا ضدآب

مورد 2901110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 13 13.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 13 23.00000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
تعویض یا نصب فيتينگ روشنایی غيرصنعتی

مورد 2901111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 12.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
تعویض یا نصب فيتينگ روشنایی غيرصنعتی

مورد 2901111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 12.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 12 22.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل بيست و نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
 متر همراه با متعلقات الکتریکی٩تعویض یا نصب پایه روشنایی تا 

مورد 2901112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 14 14.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

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

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

1 12 42.00000

ماشين آالتجمع

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
 متر همراه با متعلقات الکتریکی٩تعویض یا نصب پایه روشنایی تا 

مورد 2901112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.063استادکار برق صنعتی17031002 14 14.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

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

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

1 12 42.00000

ماشين آالتجمع

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
 سانتيمتر۵تعویض یا نصب داکت فلزی تا 

متر 2901113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.75 10.75000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.75 20.75000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
 سانتيمتر۵تعویض یا نصب داکت فلزی تا 

متر 2901113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.75 10.75000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.75 20.75000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
 سانتيمتر۵تعویض یا نصب داکت پالستيکی تا 

متر 2901114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.5 20.50000

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 نهم- سيستم های روشنایی29فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

سيستم های روشنایی
 سانتيمتر۵تعویض یا نصب داکت پالستيکی تا 

متر 2901114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10.5 20.50000

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


