
فهرست بهاي رشته

فصل دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر٧۵ سانتيمتر و قطر تا ٧۵ساخت محور تا طول  

مورد 0201101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 18 48.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 50.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر٧۵ سانتيمتر و قطر تا ٧۵ساخت محور تا طول  

مورد 0201101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 112 312.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 18 48.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 50.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر٧۵ سانتيمتر و قطر تا ٧۵ساخت محور طول بيشتر از  

مورد 0201102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 21.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 120 320.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 112 412.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.2 50.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر٧۵ سانتيمتر و قطر تا ٧۵ساخت محور طول بيشتر از  

مورد 0201102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 21.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 120 320.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 112 412.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.2 50.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر٧۵ سانتيمتر و قطر باالتر از ٧۵ساخت محور تا طول   

مورد 0201103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 114 314.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 110 410.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 50.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر٧۵ سانتيمتر و قطر باالتر از ٧۵ساخت محور تا طول   

مورد 0201103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 114 314.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 110 410.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 50.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر٧۵ سانتيمتر و قطر باالتر از ٧۵ساخت محور طول بيشتر از  

مورد 0201104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 21.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 122 322.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 115 415.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.3 50.30000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر٧۵ سانتيمتر و قطر باالتر از ٧۵ساخت محور طول بيشتر از  

مورد 0201104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.5 10.50000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 21.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 122 322.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 115 415.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.3 50.30000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر تا ١٠ساخت سيليو تا طول  

مورد 0201105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر تا ١٠ساخت سيليو تا طول  

مورد 0201105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر باالتر از ١٠ساخت سيليو تا طول   

مورد 0201106

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 14 44.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر باالتر از ١٠ساخت سيليو تا طول   

مورد 0201106

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 14 44.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر تا ١٠ساخت سيليو طول بيشتر از  

مورد 0201107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 16 36.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 14 44.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر تا ١٠ساخت سيليو طول بيشتر از  

مورد 0201107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 16 36.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 14 44.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر باالتر از ١٠ساخت سيليو طول بيشتر از  

مورد 0201108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 18 38.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 16 46.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر باالتر از ١٠ساخت سيليو طول بيشتر از  

مورد 0201108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 18 38.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 16 46.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر تا ۵ساخت بوش تا طول  

مورد 0201109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11.5 31.50000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 11 41.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر تا ۵ساخت بوش تا طول  

مورد 0201109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11.5 31.50000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 11 41.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر باالتر از ۵ساخت بوش تا طول  

مورد 0201110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12 32.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 12 42.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر باالتر از ۵ساخت بوش تا طول  

مورد 0201110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12 32.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 12 42.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر تا ۵ساخت بوش طول بيشتر از  

مورد 0201111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 12.5 42.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر تا ۵ساخت بوش طول بيشتر از  

مورد 0201111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 12.5 42.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر باالتر از ۵ساخت بوش طول بيشتر از  

مورد 0201112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 14 44.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر۵٠ سانتيمتر و قطر باالتر از ۵ساخت بوش طول بيشتر از  

مورد 0201112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 14 44.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت انواع دیفلكتور

مورد 0201113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 15 35.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 13 43.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت انواع دیفلكتور

مورد 0201113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 15 35.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 13 43.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
چرخ دنده ها

تعداد دنده اصالحی× قطر  0201114

52

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.1 30.10000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.1 40.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
چرخ دنده ها

تعداد دنده اصالحی× قطر  0201114

52

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.1 30.10000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.1 40.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
(انواع آاپلينگ ماشين االت دوار (موادخام

اینچ قطر 0201115

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.5 10.08333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 61 20.16667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 66 31.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 64 40.66667

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 60.1 50.01667

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
(انواع آاپلينگ ماشين االت دوار (موادخام

اینچ قطر 0201115

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.5 10.08333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 61 20.16667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 66 31.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 64 40.66667

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 60.1 50.01667

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
رینگ (Half) انواع تست رینگ ها  و هاف

اینچ قطر 0201116

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 241 10.04167

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 242 20.08333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 2430 31.25000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 2430 41.25000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 242 50.08333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
رینگ (Half) انواع تست رینگ ها  و هاف

اینچ قطر 0201116

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 241 10.04167

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 242 20.08333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 2430 31.25000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 2430 41.25000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 242 50.08333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت آلمپس آامپوند

اینچ قطر 0201117

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.5 10.08333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 61 20.16667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 68 31.33333

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 610 41.66667

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 60.5 50.08333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت آلمپس آامپوند

اینچ قطر 0201117

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.5 10.08333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 61 20.16667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 68 31.33333

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 610 41.66667

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 60.5 50.08333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع واشرها

عدد 0201118

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.25 10.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع واشرها

عدد 0201118

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.25 10.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع اسپيسرهای فلزی ماشين آالت دوار

اینچ قطر 0201119

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.25 10.04167

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 62 20.33333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 68 31.33333

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 64 40.66667

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع اسپيسرهای فلزی ماشين آالت دوار

اینچ قطر 0201119

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.25 10.04167

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 62 20.33333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 68 31.33333

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 64 40.66667

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع اسپيسررینگ های فلزی

اینچ قطر 0201120

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.25 10.04167

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 60.5 20.08333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 62 30.33333

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 61 40.16667

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع اسپيسررینگ های فلزی

اینچ قطر 0201120

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.25 10.04167

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 60.5 20.08333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 62 30.33333

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 61 40.16667

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع ویرینگ ها

اینچ قطر 0201121

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.25 10.04167

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 61 20.16667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 62 30.33333

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 64 40.66667

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع ویرینگ ها

اینچ قطر 0201121

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.25 10.04167

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 61 20.16667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 62 30.33333

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 64 40.66667

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
(لنتررینگ (حلقه فانوسی

اینچ قطر 0201122

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 31.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.2 40.20000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 50.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
(لنتررینگ (حلقه فانوسی

اینچ قطر 0201122

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 31.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.2 40.20000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 50.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع فلنج ها

اینچ قطر 0201123

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 31.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 11 41.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 50.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع فلنج ها

اینچ قطر 0201123

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 31.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 11 41.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 50.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع عينكی ها

اینچ قطر 0201124

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.056برشکار14070401 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.75 40.75000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.5 50.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 60.10000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.1 70.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع عينكی ها

اینچ قطر 0201124

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.056برشکار14070401 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.75 40.75000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.5 50.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 60.10000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.1 70.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع اورفيس پليت

اینچ قطر 0201125

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.056برشکار14070401 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.4 40.40000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.2 50.20000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.1 60.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع اورفيس پليت

اینچ قطر 0201125

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.056برشکار14070401 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.4 40.40000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.2 50.20000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.1 60.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع پالك های مخروطی

عدد 0201126

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.25 30.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع پالك های مخروطی

عدد 0201126

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.25 30.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع مغزی ها، درپوش ها، تبدیل

عدد 0201127

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.5 30.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع مغزی ها، درپوش ها، تبدیل

عدد 0201127

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.5 30.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع پيچ

عدد 0201128

57

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.25 30.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع پيچ

عدد 0201128

57

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.25 30.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع مهره

عدد 0201130

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.25 30.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع مهره

عدد 0201130

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.25 30.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر١۵سوراخ آاری تا قطر 

عدد 0201131

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.03 10.03000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.04 20.04000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر١۵سوراخ آاری تا قطر 

عدد 0201131

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.03 10.03000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.04 20.04000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر٣٠ تا ١۵سوراخ آاری از قطر 

عدد 0201132

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.12 20.12000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر٣٠ تا ١۵سوراخ آاری از قطر 

عدد 0201132

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.12 20.12000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر به باال٣٠سوراخ آاری از قطر 

عدد 0201133

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.4 20.40000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ميليمتر به باال٣٠سوراخ آاری از قطر 

عدد 0201133

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.4 20.40000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
درآوردن پيچ های بریده و قالویزآاری مجدد

عدد 0201134

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.4 20.40000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
درآوردن پيچ های بریده و قالویزآاری مجدد

عدد 0201134

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.4 20.40000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
قالویزآاری

عدد 0201135

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.2 20.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
قالویزآاری

عدد 0201135

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.2 20.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
حدیده آاری

عدد 0201136

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.12 20.12000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
حدیده آاری

عدد 0201136

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.12 20.12000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع گلند شيرها

عدد 0201137

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.25 20.25000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12 32.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 11 41.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
انواع گلند شيرها

عدد 0201137

53

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.25 20.25000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12 32.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 11 41.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت تيپ برنرهای آوره

مورد 0201138

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت تيپ برنرهای آوره

مورد 0201138

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت تيوب شيت

تعداد تيوب 0201139

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.04 40.04000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت تيوب شيت

تعداد تيوب 0201139

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.04 10.04000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.04 40.04000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت بافل

تعداد تيوب 0201140

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.02 10.02000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.1 30.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت بافل

تعداد تيوب 0201140

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.02 10.02000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.1 30.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت سمبه جهت درآوردن تيوب ها

عدد 0201141

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.7 30.70000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت سمبه جهت درآوردن تيوب ها

عدد 0201141

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 10.7 30.70000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت انواع یاتاقان

عدد 0201142

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 16 36.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت انواع یاتاقان

عدد 0201142

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 16 36.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت سيت انواع شيرها

اینچ قطر 0201143

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.3 20.30000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت سيت انواع شيرها

اینچ قطر 0201143

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.3 20.30000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 31.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت دیسك انواع شيرها

اینچ قطر 0201144

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.15 20.15000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.5 30.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت دیسك انواع شيرها

اینچ قطر 0201144

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.15 20.15000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.5 30.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت پالگ انواع شيرها

عدد 0201145

4

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 17 37.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت پالگ انواع شيرها

عدد 0201145

4

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 17 37.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت سيل پليت

عدد 0201146

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 110 310.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت سيل پليت

عدد 0201146

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 110 310.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت جای آليدی

عدد 0201148

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.2 30.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت جای آليدی

عدد 0201148

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.2 30.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت آليد

عدد 0201149

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.2 30.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت آليد

عدد 0201149

45

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.2 30.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت الیی فلنج ها (گسكت) معمولی

اینچ قطر 0201150

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.035واشربر17070304 10.05 10.05000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت الیی فلنج ها (گسكت) معمولی

اینچ قطر 0201150

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.035واشربر17070304 10.05 10.05000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت الیی سوراخ دار (فول فيس) معمولی

اینچ قطر 0201151

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.035واشربر17070304 10.1 10.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت الیی سوراخ دار (فول فيس) معمولی

اینچ قطر 0201151

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.035واشربر17070304 10.1 10.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت الیی دیویژن دار

اینچ قطر 0201152

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.035واشربر17070304 10.1 20.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت الیی دیویژن دار

اینچ قطر 0201152

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.035واشربر17070304 10.1 20.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت الیی متفرقه

سانتيمتر 0201153

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.035واشربر17070304 10.01 20.01000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت الیی متفرقه

سانتيمتر 0201153

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.035واشربر17070304 10.01 20.01000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت انواع چرخ پولی

عدد 0201154

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.3 10.30000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 18 38.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت انواع چرخ پولی

عدد 0201154

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.3 10.30000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 18 38.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ساخت استم شير

عدد 0201155

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 110 310.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
 ساخت استم شير

عدد 0201155

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 110 310.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت مهره استم شير

عدد 0201156

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 110 310.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(  ميليمتر٧۵تعمير انواع محورها(تا قطر 

مورد 0202101

41

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(ساخت
ساخت مهره استم شير

عدد 0201156

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 110 310.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(  ميليمتر٧۵تعمير انواع محورها(تا قطر 

مورد 0202101

41

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(  ميليمتر٧۵تعمير انواع محورها(تا قطر 

مورد 0202101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 13 33.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(  ميليمتر٧۵تعمير انواع محورها(تا قطر 

مورد 0202101

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 13 33.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
( ميليمتر به باال٧۵تعمير انواع محورها(قطر 

مورد 0202102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 15 35.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
( ميليمتر به باال٧۵تعمير انواع محورها(قطر 

مورد 0202102

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 15 35.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير انواع سيليوها

مورد 0202103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.3 20.30000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12 32.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير انواع سيليوها

مورد 0202103

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.3 20.30000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12 32.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير انواع بوش ها

مورد 0202104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 31.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير انواع بوش ها

مورد 0202104

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 31.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير انواع دیفلكتور

مورد 0202105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.5 30.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير انواع دیفلكتور

مورد 0202105

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.5 30.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير انواع چرخ دنده

تعداد دنده اصالحی× قطر  0202106

52

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.01 20.01000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.1 30.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير انواع چرخ دنده

تعداد دنده اصالحی× قطر  0202106

52

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.01 20.01000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.1 30.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير آاپلينگ ماشين االت دوار

مورد 0202107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11.5 31.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير آاپلينگ ماشين االت دوار

مورد 0202107

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11.5 31.50000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
 تعمير تست رینگ

مورد 0202108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
 تعمير تست رینگ

مورد 0202108

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
رینگ مبدل(Half)تعمير  هاف

مورد 0202109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
رینگ مبدل(Half)تعمير  هاف

مورد 0202109

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 34.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(تعمير ویرینگ ها (رینگ های سایشی

مورد 0202110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(تعمير ویرینگ ها (رینگ های سایشی

مورد 0202110

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير فلنج ها

اینچ قطر 0202111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.25 30.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير فلنج ها

اینچ قطر 0202111

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.25 30.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير عينكی ها

مورد 0202112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير عينكی ها

مورد 0202112

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 20.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12 32.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير اورفيس پليت

مورد 0202113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 31.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير اورفيس پليت

مورد 0202113

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 31.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير مغزی ها، درپوش ها، تبدیل

مورد 0202114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.25 30.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير مغزی ها، درپوش ها، تبدیل

مورد 0202114

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.25 30.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير پيچ

مورد 0202115

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.2 30.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير پيچ

مورد 0202115

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.2 30.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير مهره

مورد 0202116

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.2 30.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير مهره

مورد 0202116

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.01 10.01000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 10.2 30.20000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
باالنس محور انواع توربين ها

مورد 0202117

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 13 23.00000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 14 44.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.5 50.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.5 60.50000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.5 70.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
باالنس محور انواع توربين ها

مورد 0202117

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 13 23.00000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 14 44.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.5 50.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.5 60.50000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.5 70.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
باالنس محور انواع الكتروموتورها

مورد 0202118

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 11 21.00000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11.5 41.50000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.25 50.25000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 60.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
باالنس محور انواع الكتروموتورها

مورد 0202118

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 11 21.00000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11.5 41.50000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.25 50.25000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 60.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
باالنس محور انواع پمپ ها و سایر موارد

مورد 0202119

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 11 21.00000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 12 42.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.25 50.25000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 60.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.25 70.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
باالنس محور انواع پمپ ها و سایر موارد

مورد 0202119

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 11 21.00000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 12 42.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.25 50.25000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 60.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.25 70.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(Casing) بازسازی بدنه توربين

مورد 0202120

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 31.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 16 46.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 11 51.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 60.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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

فهرست بهاي رشته

فصل دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(Casing) بازسازی بدنه توربين

مورد 0202120

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 31.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 16 46.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 11 51.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 60.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 11 71.00000

نيروی انسانیجمع

جمع

فعاليت عمومیجمع

بهاي کل رديف

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



فهرست بهاي رشته

فصل دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
سبك - (Casing) بازسازی بدنه پمپ

مورد 0202121

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 13 43.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.05 50.05000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 60.10000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.25 70.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
سبك - (Casing) بازسازی بدنه پمپ

مورد 0202121

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.5 30.50000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 13 43.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.05 50.05000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 60.10000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.25 70.25000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
نيمه سنگين - (Casing) بازسازی بدنه پمپ

مورد 0202122

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 31.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 44.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.5 50.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 60.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.5 70.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
نيمه سنگين - (Casing) بازسازی بدنه پمپ

مورد 0202122

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 31.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 44.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.5 50.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 60.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.5 70.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
سنگين - (Casing) بازسازی بدنه پمپ

اینچ/قطر 0202123

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.2 10.03333

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 60.2 20.03333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 61 30.16667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 610 41.66667

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 60.5 50.08333

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 60.25 60.04167

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 60.5 70.08333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
سنگين - (Casing) بازسازی بدنه پمپ

اینچ/قطر 0202123

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.2 10.03333

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 60.2 20.03333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 61 30.16667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 610 41.66667

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 60.5 50.08333

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 60.25 60.04167

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 60.5 70.08333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی هوزینگ بيرینگ سبك

مورد 0202124

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 31.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 13 43.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.35 50.35000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 60.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.35 70.35000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی هوزینگ بيرینگ سبك

مورد 0202124

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 31.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 13 43.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.35 50.35000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 60.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.35 70.35000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(بازسازی هوزینگ بيرینگ سنگين(با دستگاه بورینگ

مورد 0202125

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.4 10.40000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.4 20.40000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 12 32.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 17 47.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.7 50.70000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.5 60.50000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.7 70.70000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(بازسازی هوزینگ بيرینگ سنگين(با دستگاه بورینگ

مورد 0202125

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.4 10.40000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.4 20.40000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 12 32.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 17 47.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.7 50.70000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.5 60.50000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.7 70.70000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی آاور پمپ و توربين سبك

مورد 0202126

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 31.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.4 50.40000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.4 60.40000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.3 70.30000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی آاور پمپ و توربين سبك

مورد 0202126

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 11 31.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 12.5 42.50000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.4 50.40000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.4 60.40000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 10.3 70.30000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی آاور پمپ و توربين سنگين

مورد 0202127

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 12 32.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 16 46.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.5 50.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.7 60.70000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 11 71.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی آاور پمپ و توربين سنگين

مورد 0202127

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 12 32.00000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 16 46.00000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 10.5 50.50000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.7 60.70000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 11 71.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی اسپيسر پمپ

مورد 0202128

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.25 20.25000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.3 30.30000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11.5 41.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی اسپيسر پمپ

مورد 0202128

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.25 20.25000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.3 30.30000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11.5 41.50000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی براآت پمپ

مورد 0202129

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.3 30.30000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 41.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی براآت پمپ

مورد 0202129

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.3 30.30000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 41.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
 بازسازی دفيوزر جداشونده

مورد 0202130

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 15 45.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 50.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 12 62.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
 بازسازی دفيوزر جداشونده

مورد 0202130

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 12.5 32.50000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 15 45.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.25 50.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 12 62.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی پروانه

اینچ/قطر 0202131

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 120.2 10.01667

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 120.2 20.01667

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 120.2 30.01667

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 120.2 40.01667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 124 50.33333

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 120.25 60.02083

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 120.5 70.04167

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی پروانه

اینچ/قطر 0202131

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 120.2 10.01667

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 120.2 20.01667

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 120.2 30.01667

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 120.2 40.01667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 124 50.33333

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 120.25 60.02083

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 120.5 70.04167

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی لبرینت

مورد 0202132

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 44.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی لبرینت

مورد 0202132

41

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 14 44.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(... چيپ اتصاالت(زانویی، سه راهی، آپ و

اینچ قطر 0202133

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.2 10.03333

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 60.2 20.03333

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 60.2 30.03333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 60.2 40.03333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 61.5 50.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 60.3 60.05000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(... چيپ اتصاالت(زانویی، سه راهی، آپ و

اینچ قطر 0202133

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.2 10.03333

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 60.2 20.03333

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 60.2 30.03333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 60.2 40.03333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 61.5 50.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 60.3 60.05000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
چيپ لوله و تيوب

اینچ قطر 0202134

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 40.1 10.02500

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 40.1 20.02500

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 40.1 30.02500

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 40.2 40.05000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 41 50.25000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 40.1 60.02500

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 40.1 70.02500

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
چيپ لوله و تيوب

اینچ قطر 0202134

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 40.1 10.02500

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 40.1 20.02500

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 40.1 30.02500

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 40.2 40.05000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 41 50.25000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 40.1 60.02500

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 40.1 70.02500

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
... برش لوله و تيوب و

اینچ قطر 0202135

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 40.1 10.02500

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 40.1 20.02500

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 40.1 30.02500

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 40.5 40.12500

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 40.1 50.02500

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
... برش لوله و تيوب و

اینچ قطر 0202135

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 40.1 10.02500

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 40.1 20.02500

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 40.1 30.02500

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 40.5 40.12500

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 40.1 50.02500

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
سنگ زدن سطوح تخت

مورد 0202136

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 30.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 41.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.05 50.05000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
سنگ زدن سطوح تخت

مورد 0202136

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.05 10.05000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.05 20.05000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 30.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 41.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.05 50.05000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير انواع یاتاقان

اینچ قطر 0202137

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 30.1 10.03333

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 30.1 20.03333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 30.2 30.06667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 36 42.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 31 50.33333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير انواع یاتاقان

اینچ قطر 0202137

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 30.1 10.03333

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 30.1 20.03333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 30.2 30.06667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 36 42.00000

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 31 50.33333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تراشكاری با دستگاه فلنج فيسر

اینچ قطر 0202138

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 120.2 10.01667

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 120.2 20.01667

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 120.2 30.01667

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 120.2 40.01667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 125 50.41667

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 125 60.41667

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 121 70.08333

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 120.25 80.02083

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تراشكاری با دستگاه فلنج فيسر

اینچ قطر 0202138

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 120.2 10.01667

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 120.2 20.01667

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 120.2 30.01667

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 120.2 40.01667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 125 50.41667

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 125 60.41667

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 121 70.08333

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 120.25 80.02083

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
فلنجهای فشار قوی توسط دستگاه فلنج فيسر (Groove) بازسازی شيار

اینچ قطر 0202139

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 120.4 10.03333

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 120.4 20.03333

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 120.4 30.03333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 120.4 40.03333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 1210 50.83333

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 1210 60.83333

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 122 70.16667

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 120.5 80.04167

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
فلنجهای فشار قوی توسط دستگاه فلنج فيسر (Groove) بازسازی شيار

اینچ قطر 0202139

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 120.4 10.03333

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 120.4 20.03333

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 120.4 30.03333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 120.4 40.03333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 1210 50.83333

نفر/ساعت 1.029تراشکار دو17070203 1210 60.83333

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 122 70.16667

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 120.5 80.04167

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
فلنجهای فشار قوی توسط دستگاه تراش (Groove) بازسازی شيار

اینچ قطر 0202140

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 120.2 10.01667

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 120.2 20.01667

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 120.2 30.01667

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 120.2 40.01667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 124 50.33333

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 124 60.33333

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 120.25 70.02083

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
فلنجهای فشار قوی توسط دستگاه تراش (Groove) بازسازی شيار

اینچ قطر 0202140

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 120.2 10.01667

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 120.2 20.01667

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 120.2 30.01667

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 120.2 40.01667

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 124 50.33333

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 124 60.33333

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 120.25 70.02083

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی سيل پليت

اینچ قطر 0202141

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.2 10.03333

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 60.2 20.03333

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 60.2 30.03333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 60.2 40.03333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 64 50.66667

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 60.5 60.08333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
بازسازی سيل پليت

اینچ قطر 0202141

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.2 10.03333

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 60.2 20.03333

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 60.2 30.03333

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 60.2 40.03333

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 64 50.66667

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 60.5 60.08333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
قطعات مختلف (skim) پرداخت

مورد 0202142

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 30.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 41.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 50.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
قطعات مختلف (skim) پرداخت

مورد 0202142

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.1 10.10000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.1 20.10000

نفر/ساعت 1.043استادکار تراشکاری17070201 10.1 30.10000

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 11 41.00000

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 10.1 50.10000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(دستی) Hot tap انجام عمليات هات تب

اینچ قطر 0202143

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 14 44.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک دو17070103 14 54.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(دستی) Hot tap انجام عمليات هات تب

اینچ قطر 0202143

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 10.2 10.20000

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 10.2 20.20000

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 10.2 30.20000

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 14 44.00000

نفر/ساعت 1.032مکانيک دو17070103 14 54.00000

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(دستگاه برقی یا هوایی) Hot tap انجام عمليات هات تب

اینچ قطر 0202144

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.4 10.06667

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 60.4 20.06667

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 60.5 30.08333

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 68 41.33333

نفر/ساعت 1.032مکانيک دو17070103 68 51.33333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(دستگاه برقی یا هوایی) Hot tap انجام عمليات هات تب

اینچ قطر 0202144

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 60.4 10.06667

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 60.4 20.06667

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 60.5 30.08333

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 68 41.33333

نفر/ساعت 1.032مکانيک دو17070103 68 51.33333

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
انجام عمليات پایپ آاتر

اینچ قطر 0202145

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 120.1 10.00833

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 120.1 20.00833

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 120.2 30.01667

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 123.5 40.29167

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 120.25 50.02083

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
انجام عمليات پایپ آاتر

اینچ قطر 0202145

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 120.1 10.00833

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 120.1 20.00833

نفر/ساعت 1.048استادکار مکانيک17070101 120.2 30.01667

نفر/ساعت 1.028مکانيک یک17070102 123.5 40.29167

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 120.25 50.02083

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير چنل و فلوتينگ هد و بانت

اینچ/قطر 0202146

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 240.3 10.01250

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 240.3 20.01250

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 240.3 30.01250

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 244 40.16667

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 243 50.12500

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 241 60.04167

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 245 70.20833

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
تعمير چنل و فلوتينگ هد و بانت

اینچ/قطر 0202146

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 240.3 10.01250

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 240.3 20.01250

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 240.3 30.01250

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 244 40.16667

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 243 50.12500

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 241 60.04167

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 245 70.20833

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(تعمير تيوب شيت باندل(تيوب شيتی آه از باندل جدا نشده باشد

اینچ/قطر 0202147

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 241 10.04167

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 241 20.04167

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 241 30.04167

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 2412 40.50000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 243 50.12500

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 246 60.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 241 70.04167

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 دوم - تراشکاری و واشربری2فصل

١٣٩۴تعميرات پاالیشگاه - سال 

شرح واحدکد رديف

(تراشکاری و واشربری(تعمير
(تعمير تيوب شيت باندل(تيوب شيتی آه از باندل جدا نشده باشد

اینچ/قطر 0202147

51

فعاليت عمومی فعاليت

اکيپ

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

نفر/ساعت 1.071 سال۵ تا ٢مهندسی کارگاه، با سابقه 12010202 241 10.04167

نفر/ساعت  تا١٠تکنسين عمومی کارگاه، با سابقه 12010302
سال 15

1.062 241 20.04167

نفر/ساعت 1.054بازرس فنی12020801 241 30.04167

نفر/ساعت 1.026تراشکار یک17070202 2412 40.50000

نفر/ساعت 1.029فلزکار یک17070302 243 50.12500

نفر/ساعت 1.06ریگر18010301 246 60.25000

نفر/ساعت 1.054( جوشکار درجه یک کربن استيل ( تک زن18020301 241 70.04167

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


