
فهرست بهاي رشته

فصل سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

باتری
1

تست های باتری

CELL 3101101

47

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 902 10.02222

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 902 20.02222

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

باتری
1

تست های باتری

CELL 3101101

47

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 902 10.02222

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 902 20.02222

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

باتری
1

ساخت و پرآردن الكتروليت

ليتر 3101102

47

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10.3 20.30000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.3 30.30000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

باتری
1

ساخت و پرآردن الكتروليت

ليتر 3101102

47

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10.3 20.30000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.3 30.30000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

باتری
1

یا عمليات شارژ و دشارژ باتری (Capacity Test) تست ظرفيت

SET 3101103

48

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 115 315.00000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

باتری
1

یا عمليات شارژ و دشارژ باتری (Capacity Test) تست ظرفيت

SET 3101103

48

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 12 12.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 22.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 115 315.00000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

باتری
1

تست امپدانس باتری

CELL 3101105

47

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 901 10.01111

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 903 20.03333

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 30.00000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

باتری
1

تست امپدانس باتری

CELL 3101105

47

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 901 10.01111

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 903 20.03333

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 30.00000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

باتری
1

تعویض باتری

CELL 3101106

47

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.2 30.20000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

و چاپر UPS ، باتری شارژر
قطع برق ورودی و نصب تخته خطر و آماده به آار نمودن آن پس از اتمام آار

دستگاه 3102101

44

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

باتری
1

تعویض باتری

CELL 3101106

47

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10.2 30.20000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

و چاپر UPS ، باتری شارژر
قطع برق ورودی و نصب تخته خطر و آماده به آار نمودن آن پس از اتمام آار

دستگاه 3102101

44

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

و چاپر UPS ، باتری شارژر
قطع برق ورودی و نصب تخته خطر و آماده به آار نمودن آن پس از اتمام آار

دستگاه 3102101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 30.00000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

و چاپر UPS ، باتری شارژر
قطع برق ورودی و نصب تخته خطر و آماده به آار نمودن آن پس از اتمام آار

دستگاه 3102101

44

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.04مهندس برق و ابزاردقيق17031101 11 11.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 21.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 10 30.00000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

و چاپر UPS ، باتری شارژر
بازدید و تميزآاری تجهيزات

دستگاه 3102102

44

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 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 41.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11 51.00000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

و چاپر UPS ، باتری شارژر
بازدید و تميزآاری تجهيزات

دستگاه 3102102

44

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 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 11 31.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 11 41.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 11 51.00000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

و چاپر UPS ، باتری شارژر
آچارآشی تجهيزات و ترمينال ها

دستگاه 3102103

44

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 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 42.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10 50.00000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

و چاپر UPS ، باتری شارژر
آچارآشی تجهيزات و ترمينال ها

دستگاه 3102103

44

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 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 42.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10 50.00000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

و چاپر UPS ، باتری شارژر
تعمير و یا تعویض ادوات و مدارات الكترونيك

دستگاه 3102104

44

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 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 42.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10 50.00000

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 سی و یکم - باطری شارژ، یو پی اس و چاپر31فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

و چاپر UPS ، باتری شارژر
تعمير و یا تعویض ادوات و مدارات الكترونيك

دستگاه 3102104

44

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 10 20.00000

نفر/ساعت 1.045تکنيسين برق18090301 12 32.00000

نفر/ساعت 1.041برقکار درجه یک تاسيسات صنعتی18090701 12 42.00000

نفر/ساعت 1.054برقکار درجه دو تاسيسات صنعتی18090702 10 50.00000

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


