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 دستورالعمل کاربرد
 ١۴٠٠فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و

  
 دستورالعمل کاربرد

 
 ات،یکل کاربرد، دستورالعمل نیا شامل برق يروین عیتوز فوق و انتقال شبکه راتیتعم و ينگهدار رشته هیپا واحد يبها فهرست.1-1

 :است لیذ شرح به بها فهرست يهاوستیپ و هافیرد واحد يبها و شرح ها،فصل مقدمه
 يباالسر يها نهیهز اقالم شرح. 1 وستیپ
  يا منطقه بیضرا. 2 وستیپ
 یاتیعمل مراکز استقرار و زیتجه دستورالعمل. 3 وستیپ
 دیجد يکارها. 4 وستیپ
موضوع  ییاجرا يها دستگاه یتمام يگذار هیسرما يها ها و پروژه کشور و دامنه کاربرد آن طرح ییو اجرا ی. حوزه شمول نظام فن1-2

و  رانیا یاسالم يجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،ي) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصاد222ماده ( ای) قانون برنامه چهارم و 160ماده (
 .باشد یم یآنان با بخش خصوص یمشارکت يگذار هیسرما يها ها و پروژه طرح

 : ریمقاد و بها فهرست هیته وکار   ياجرا  ۀنیهز برآورد نحوه. 2

 فوق و انتقال شبکه راتیتعم و ينگهدار رشته يکارها یعموم اقالم که است شده نییتع ينحو به بها فهرست نیا يها فیرد. شرح 2-1
 شرح با آن اقالم که باشد ازین مورد يا ژهیو ییاجرا و یفن مشخصات کار، انجام يبرا که يموارد در. دهد پوشش را برق يروین عیتوز
 يانتها در و هیته اقالم آن يبرا مناسب فیرد شرح نکند، قیتطب) 6 بند جدول(مطابق  هیپا يبها فهارس ریسا و فهرست نیا يهافیرد

  دهیدار نام ستاره يها فیرد  عنوان  به و   مشخص  ستاره  عالمت با ها، فیرد  نی. اشودیم درج دیجد فیرد شماره با مربوطه گروه
واحد   يدرج شود. بها مانیاسناد ارجاع کار و پ یخصوص یمشخصات فن دفترچهدار در  اقالم ستاره یفن مشخصات است الزم. شوند یم

  مورد نظر درج  فیفهرست، محاسبه و در برابر رد نیا يدوره مبنا يها متیو براساس ق  متیق  هیتجز  دار، با روش ستاره  يها فیرد
  با شماره  مربوط  فصل  مقدمه  يانتها و به   هیته  الزم  باشد، متن ازیدار مورد ن ستاره  يها فیرد  ختپردا  يبرا  یدستورالعمل  . هرگاهشود یم

 .شود یم  اضافه دیجد
 1-2در بند   شده  درج  روش واحد هستند، به   يبها  ، اما بدون بها موجود است فهرست  نیآنها در ا  شرح  که  ییها فیواحد رد  ي. بها2-2
 .شود یم  دار محسوب ستاره  يها فیرد زین  اقالم  نی. اشود یم  نییتع
  بیتصو  به کار،  ياجرا  نهیهز برآورد  یبررس  هنگام دیدار)، با ستاره  (اقالم 1-2 بند  موضوع  هیرپایغ  يها فیواحد رد  يو بها  . شرح2-3

 برسد.  ییاجرا  دستگاه

  مبلغ  به جمع  ، نسبت دار ستاره  يها فیبرآورد رد  مبلغ  چنانچه جمع شود، یواگذار م یمناقصه عموم قیاز طر  که  یی. در کارها2-4
) 30( یاز س شتری، ب رشته نیدر ا ،یاتیو استقرار مراکز عمل زیتجه  نهیهز  ) بدون اعمال هیرپایو غ  هیبها (پا فهرست  يها فیبرآورد رد

را، پس از   رشته  در آن  دار ستاره  يها فیرد یواحد تمام  يو بها  ، شرح  مناقصه  از انجام  قبل  ییاجرا  درصد باشد، الزم است دستگاه
 و  یدگیرس از  پس تا دارد  در سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال ، یفن  یعال  يشورا رخانهیمربوطه به دب  متیق  یۀبا تجز  همراه ب،یتصو
 در. ردیگ قرار  عمل  مالك) دار ستاره يها فیرد بیتصو و هیته نحوه يها دستورالعمل اساس(بر  ، یفن  یعال  يشورا  توسط  بیتصو

) 10( ده و) 25( پنج و ستیب بیترت به شده ادی سقف شوند، یم واگذار مناقصه فاتیتشر ترك ای محدود مناقصه قیطر از که ییکارها
 .بود خواهد درصد

  روش ای ، ییها فیرد ای  فیواحد رد  ياز بها  يدرصد  صورت آنها به   يها، بها فصل  مقدمه ای  اتیدر کل  که  یاز اقالم  کیهر   ي. برا2-5
 روش به   که  واحد آن  يشود و بها  ینیب شیپ  مربوط  در گروه  مناسب  و شرح  با شماره  يا جداگانه  فیرد دی، با است  شده  نییتع يگرید
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 يکه برا ی. در صورتشوند یم  محسوب  هیپا  يها فیرد  زیاقالم ن  نیشود. ا  درج  شده ادی  فیرد  در مقابل شود، یمحاسبه م  شده  نییتع
کسر بها مالك عمل  ایاضافه  يشده باشد، جمع جبر ینیب شیکسر) بها پ ایاضافه ( کیاز  شیقلم از کار، ب کیواحد  يبها نییتع
 .باشد یم
آنها، به   تیماه به   با توجه  هر فصل  يها فیرد ، دیجد  يها فیرد  درج  و امکان ازیمورد ن  يها فیرد به   یدسترس  منظور سهولت . به 2-6
به   که  است  رقم  شش  بها، شامل فهرست  يها فیرد  . شماره است  شده  کیتفک  مشخص  با شماره  يا جداگانه  يها فصل ریز ایها  گروه 
 هر در  فیرد  شماره  به آخر،  رقم دو و  فصل ریز ای  گروه  شماره به  يبعد  ، دو رقم فصل  شماره به  اول  دو رقم ، چپ  از سمت  بیترت 

 . است  شده  داده  اختصاص  فصل ریز ای  گروه
 ر،یز يها نهیهز و ها بیضر آن، به مربوط هیپا رهیغ يها فیرد و بها فهرست نیا يها فیرد کل يبها جمع به برآورد هیته هنگام. 2-7

 .شود یم اعمال 8-2 در شده نییتع روش طبق
 :باشد یم ریدرج شده است، به شرح ز 1 وستیکه شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پ يباالسر بی. ضر2-7-1

 صورت به که ییکارها يبرا و 3/1 برابر شوند، یم واگذار مناقصه صورت به که ییکارها يبرا یعمران يها طرح يباالسر  بیضر. الف
 یرعمرانیغ يها طرح يباالسر بی. ضرباشد یم 2/1 برابر شوند، یم واگذار) مناقصه يبرگزار به الزام عدم ای و( مناقصه فاتیتشر ترك

عدم الزام  ایمناقصه (و  فاتیکه به صورت ترك تشر ییکارها يو برا ،41/1 برابر شوند، یم واگذار مناقصه صورت به که ییکارها يبرا
 . باشد یم 30/1برابر  شوند، یمناقصه) واگذار م يبه برگزار

 .2 وستیپ  دستورالعمل  مطابق يا منطقه بی. ضر2-7-2
 .3  وستیپ  دستورالعمل  مطابق یاتیو استقرار مراکز عمل زیتجه نهیهز. 2-7-3
 برنامه و ییاجرا يها دستورالعمل ،یفن مشخصات براساس آن، اقالم ریمقاد بها، فهرست نیا يکارها ياجرا نهیهز برآورد يبرا. 2-8

 شامل که یفهرست و شودیم يریگاندازه ، مربوط  هیپا ریغ  يها فیو رد بها فهرست نیا يهافیرد حسب بر و نییتع يادوره يبند زمان
 .شودیم هیته است هافیرد کل يبها و مقدار واحد، يبها واحد، شرح، شماره،

 هر به مربوط يهافیرد کل يبها جمع از. است فیرد آن واحد يبها در مقدار ضرب حاصل ف،یرد هر کل يبها فهرست، نیا در
 بیو ضر يباالسر بی. آنگاه ضردیآ یم بدست نظر، مورد کار يبرا بها فهرست نیا مبلغ جمع ها،فصل مبالغ جمع از و فصل مبلغ فصل،
برآورد  جه،ی. نتشود یبه آن اضافه م یاتیو استقرار مراکز عمل زیتجه نهیهز تیدر آن ضرب شده و در نها یدر پ یبه صورت پ يا منطقه

  هیته  ، مجموعۀشده مهیضم بها فهرست 4 یال 1 يها وستیپ و ها فصل مقدمه ات،یکل شده، ادی مداركکار خواهد بود. به  ياجرا نهیهز
 .شود یم  دهی)، نامکار  ياجرا  نهی(برآورد هز مانیمنضم به پ رکاریبها و مقادفهرست  عنوان  به ، شده

برآورد  ای ریبها و مقاد است، فهرست ازیمورد ن هیپا يبها رشته فهرست کیاز  شیها، به ب آن ياجرا ۀنیبرآورد هز يکه برا ییر کارهاد. 3
طور جداگانه   به .هرشته مربوط هیپا يبها رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست کیاز کار که مربوط به   هر بخش  ياجرا نهیهز
همراه با برگه خالصه  شود، یم هیمختلف کار ته يها بخش يبرا بیترت نیکه به ا يا نهیبرآورد هز ای ریبها و مقاد . فهرستشود یم هیته

برآورد  ای ریبها و مقاد عنوان فهرست  در آن منعکس است، به زیصورت جمع ن و به  کیمختلف کار به تفک يها برآورد که برآورد بخش
 در مندرج شرح(به  یاتیعمل مراکز استقرارو  زیفهرست تجه صرفانوع کارها  نی. در اشوند یملحق م گریکدیکار، به  ياجرا ۀنیهز

 . شود یم  هیها) ته رشته  کار (تمام  کل  يرشته برا نیکار در ا ياجرا نهیاساس هز بر) بها فهرست نیا 3 وستیپ

موظف  مانکاریپ ها، فیرد ایمندرج در مقدمه فصول  یمندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فن ی. در صورت تفاوت مشخصات فن4
را  ها فیرد ایمندرج در مقدمه فصول  یمندرج در اسناد ارجاع کار با مشخصات فن یاز تفاوت مشخصات فن حاصل ياست تفاوت بها
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. در گردد یمنظور نم کورمذ یبابت تفاوت مشخصات فن ییمجزا نهیفصول هز نیخود منظور نموده و در ا يشنهادیپ متیدر سرجمع ق

 .باشد یم مانیپ ومندرج در اسناد ارجاع کار  یو انجام کار بر اساس مشخصات فن زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاریهر حال پ
 :شوند یم فیتعر ریبها به شرح ز فهرست نیو عبارات بکار رفته در ا نی. عناو5
ها به روگاهین از یکیالکتر يانرژ انتقال منظور به که یکیالکتر زاتیتجه ریها و ساها، خطوط، کابل. شبکه: عبارت است از پست5-1

 اند.متصل شده گانمصرف کنند
 کی و بوده کیتفک قابل ریغ یکیکه بطور الکتر ییها اکابلی ياز هاد ياز تعداد: عبارت است یکیالکتر کابل ای خط کی. مدار 5-2
 .هستند گرید نقطه به نقطه کی از یکیالکتر يدهند و قادر به انتقال انرژیم لیتشک را يگرید ستمیس ایفاز سه ستمیس
و متوسط (از  يفشار قو زاتیتجهشامل ترانسفورماتورها،  یبرق زاتیاز تجه يااست که با مجموعه ی: محلبرق ستگاهیا ای. پست 5-3
فشار  زاتیتجهحفاظت و کنترل،  يهاستمیس ،يریگاندازه لی)، وسارهیو غ رهایبرقگ ،يریگ اندازه يها ترانس ونرها،یسکس دها،یکل لیقب

 شود.یاز آن استفاده م برق شبکه حفاظت و تیریمد و ولتاژ سطح رییتغ يبرا ازیمورد ن زاتیتجه ریساخازن و  ،راکتور  ف،یضع
 : ستگاهیا ای. انواع پست 5-4

 موارد اکثر در و بوده SF6گاز  زات،یتجه اکثر نیباستفاده شده در  قیکه عا شود یگفته م ی): به پستيگاز ریچگییسو( GIS.پست الف
 .شود یم نصب بسته يفضا در
 باز يفضا در موارد اکثر در و بوده هوا زات،یتجه اکثر نیباستفاده شده در  قیشود که عایگفته م ی: به پست(AIS).پست متعارف ب

 .شود یم نصب
،  PLC ،DTS و،یماکروو م،یسیمورد استفاده در شبکه مخابرات صنعت برق شامل ب یمخابرات يهاستمی: سیمخابرات يها ستمی. س5-5
 باشند.یم مرتبط موارد ریسا و نگیچیسوئ ستمیس ،ينور بریف

و بهره  يدارینظارت، کنترل، حفظ پا ش،یپا فهیشبکه که وظ تیریاطالعات و مد يآورمدرن جمع يهاستمی: سنگیسپاچی. د5-6
 باشد.یدار مرا عهده عیاز شبکه انتقال و فوق توز نهیبه يبردار

و  حفظبه منظور  یفن يو راهنماها هاو بر اساس دستورالعمل يبند برنامه زمان طبقاست که  ییهاتی: فعاليا دوره ي. نگهدار5-7
 باشند. يبردارآماده بهره مطلوبمناسب و  طیهمواره در شرا زاتیتجه نیکه ا يبه طور ،باشدیم ازیشبکه مورد ن زاتیتجه ينگهدار

 يها تیفعال( شبکه زاتیتجه ينگهدار يبند زمان يها برنامه زمره در که گردد یم اطالق ییها تیفعال به: برنامه فوق يها تیفعال. 5-8
 .باشد یاقدامات مرتبط م ریو سا شبکه یاصل زاتیتجه ضیتعو ،ژهیو يها آزمون انجام شامل و باشد نداشته قرار) برنامه طبق

 مجددا تا ردیپذ یم انجامشده  یکل ایو  یجزئ یشبکه که دچار خراب زاتیتجه ياست که بر رو ییهاتی: مجموعه فعالراتی. تعم5-9
 .گردد یدکی لوازمبا استفاده از  زیاز تجه یقطعات ضیتعو ای اشکال رفعمنجر به  تواند یکه م رندیگ قرار يبردار بهره طیشرا در

 .ردیگ یقرار نم راتیتعم يها تیدر زمره فعال يسازنهیو به اصالح اتیتبصره: عمل
 و لوولتیک 132تا  63 لوولت،یک 33تا  11با ولتاژ کارکرد  یزاتیتجه بیو انتقال،: به ترت عیفشار متوسط، فوق توز زاتی. تجه5-10

 .باشد یم لوولتیک 400و  230
 فیجهت برآورد و استفاده از رد برق، يروین عیتوز فوق و انتقال شبکه راتیتعم و ينگهدار يها اسناد ارجاع کار پروژه نی. در تدو6

 :گردد میاستفاده  ریمندرج در جدول ز ياز راهنما باشد، یبها موجود نم فهرست نیکه در ا یاقالم
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 فصل عنوان رشته کار موضوع

 یدکی لوازم و زاتیتجه نیتام
 اتیعمل نیهمچن و ازین مورد

 پست زاتیتجه نصب

 يروین عیتوز فوق و انتقال يها پست
 برق

 مرتبط فصول

 یدکی لوازم و زاتیتجه نیتام
 اتیعمل نیهمچن و ازین مورد
 ییهوا خطوط زاتیتجه نصب

 عیتوز فوق و انتقال ییهوا خطوط
 برق يروین

 مرتبط فصول

 یدکی لوازم و زاتیتجه نیتام
 اتیعمل نیهمچن و ازین مورد
 ینیزم خطوط زاتیتجه نصب

 عیتوز فوق و انتقال ینیزم خطوط
 برق يروین

 مرتبط فصول
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  اتیکل
 ١۴٠٠رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  
  اتیکل
 
 .هستند گریکدی مکمل و کیتفک رقابلیغ ياجزا  ها، فیرد شرح و ها گروه و ها فصل مقدمه  ات،یکل مفاد. 1
 از کی هر واحد يبها بلکه  ست،ین کار کامل مشخصات کننده نییتع ییتنها به  ات،یکل و ها فصل مقدمه در شده درج شرح و ها فیرد شرح. 2

 بها فهرست نیا در شده نییتع مشخصات با و شود انجام مربوطه یفن ضوابط و ها دستورالعمل طبق که است پرداخت قابل یصورت در ها فیرد
 .باشد داشته مطابقت زین نظر مورد فیرد و
شامل  وبرق بوده  يروین عیشبکه انتقال و فوق توز راتیو تعم ينگهدارمربوط به  يکارها ياجرا ۀنیبها، متوسط هزفهرست نیا يهامتی. ق3
مصالح و  ي(به استثنا ازیمصالح مورد ن نیتأم نیآزمون و همچن يها دستگاه وابزار  آالت،نیماش ،یانسان يروین يریکارگ بهو  نیأمت يها نهیهز

 درو مصالح  یانسان يروین ییمصالح، جابجا يحمل و بارانداز ،يریها در اسناد توسط کارفرما تعهد شده است)، بارگآن هیکه ته یزاتیتجه
 صرف نظر شده است.  ها، فیموارد در شرح رد نیاختصار از درج ا يکامل کار است و برا ياجرا ،یکارگاه، و به طور کل

  بابت  ییبها اضافه  چگونهی. ه مربوطه است یو ضوابط فن ها دستورالعمل  کار، طبق  انجام  يبرا  یکامل  يها متیبها، ق فهرست  نیا  يها متی. ق4
در   يو بارانداز  ییجابجا ، يریکار، بارگ   ارتفاع ای  عمق ، نیزم  یکیزیو مشخصات ف یتوپوگراف ،ینحوه دسترس ،يو جو یطیمح طیشرا

  يبها برا فهرست  نیدر ا  به صراحت  کند، جز آنچه  مخصوص ایتر  کار را مشکل  ياجرا  که يگریاز شهر و موارد د يدور کارگاه، ي محدوده
 . ستین  پرداخت  ، قابل است  شده  ینیب شیبها پ اضافه ایبها   آن
ها  بها، (که جهت حمل آن فهرست نیا يها تیانجام فعال يبرا ازیمورد ن یدکیو لوازم  زاتیحمل تجه  نهیبها، هز فهرست نیا يها فی. در رد5
فصول پرداخت نخواهد شد. در  نیحمل در ا نهیهز يبرا ییبها منظور شده است و اضافه فیرد ينباشد) در بها نیآالت سنگ نیبه ماش ازین

 نهیهز ینیب شیهت پو ...) باشد، ج يبوژ ،یلیتر ون،یکام لی(از قب نیآالت سنگ نیها مستلزم استفاده از ماش که حمل آن یزاتیخصوص تجه
 . شود یاستفاده م هیپا يفهارس بها ریاسناد ارجاع کار از فصل مرتبط در سا میمربوطه در تنظ

  به  کار منضم  ياجرا  ۀنیدر برآورد هز  که  یدر صورت یاتیعمل مراکز استقرار و زیتجه  نهیهز و ،يباالسر ،يا منطقه   يها بیضر  به  مربوط  . مبلغ6
 .  است  پرداخت  باشد، قابل  منظور شده ، مانیپ

 ایروز  يها متیآن با ق سهیمقا ای گر،یبها با فهارس د فهرست نیا سهیمقا ای گر،یکدیبها با  فهرست نیا يها فصل سهیاز مقا يریگ جهی. با نت7
 .ستیشده است قابل پرداخت ن نییصراحت تع بجز آنچه به  یوجه اضاف گر،ید سهیهر نوع مقا ای مت،یق هیاستناد به تجز

 برآورد، نافذ خواهد بود. ۀمرحل يبرآورد داده شده است، مفاد آن تنها برا ةنحو يبرا یبها که دستورالعمل فهرست نی. در هر بخش از ا8

با لحاظ  برق يروین عیتوز فوق و انتقال شبکه راتیتعم و ينگهدار اتیبها جهت استفاده در عمل فهرست نیدر ا ها فیرد یتمام ي. بها9
 یابالغ یعموم یمشخصات فن ران،یا یصنعت قاتیموسسه استاندارد و تحق رو،یوزارت ن ،یالملل نیمعتبر ب ياستانداردها شیرایو نیآخر

 ینیب شیهر فصل پ  در مقدمه هیپا یفن صاتو مشخ ریشرکت توان رو،یوزارت ن یابالغ يها دستورالعملسازمان برنامه و بودجه کشور و 
 یمشخصات فن ری) و سامانیمذکور (مندرج در پ یو انجام کار بر اساس ضوابط فن زاتیتجه لیملزم به تحو مانکاریاست پ یهیاند. بد هشد

 . باشد یم مانیمندرج در اسناد ارجاع کار و پ
 ای نظارت دستگاه دیقبل از سفارش به تائ مان،یپ یبا مشخصات فن قیاز نظر تطب دیبا از،یمورد ن زاتیمصالح و تجه یکاتالوگ فن ای. نمونه 10

 کارفرما برسد.
ها صورت  مجلس دستورکارها و صورت ،ییاجرا يها انجام شده، طبق ابعاد درج شده در نقشه يکارها بر اساس ابعاد کارها يریگ . اندازه11
 .شود یم  مانجا  شده نییتع  روش به   يریگ ، اندازه است  شده  ینیب شیبها پ فهرست  نیدر ا  يریگ اندازه  يبرا  يا ژهیو  روش  که  ي. در مواردردیگ یم

 :  باشد یعمل م يمبنا ریز ياز دامنه استفاده شده است الگو زاتیتجه یکه جهت مشخصات فن ي. در موارد12
 . گردد یم زیآمپر ن 100و  25دامنه مذکور شامل » آمپر 100تا  25«. در عبارت 12-1
 .گردد یآمپر نم 100دامنه مذکور مشمول » آمپر 100از  شتریب«. در عبارت 12-2
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  اتیکل
 ١۴٠٠رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه 

  
 .باشد دهیرس کارفرما دییتا به استفاده از قبل یستیبایم تست يها دستگاه و آالت نیماش هیکل. 13
بر اساس تعداد و نفرات مندرج در  رات،یتعم و يا دوره ينگهدار فصول يها فیرددر  مانکاریپ ییاجرا يو تعداد نفرات گروه ها بی. ترک14
 .است شده منظور) فراخوان و کیکش( 7 فصل  مقدمه 10بند 
 لوولتیک 66 زاتیدر مورد تجه ناًیاست ع لوولتیک 63بها، که مربوط به ولتاژ  فهرست نیفصول ا يها فیرد هیکل يمفاد مقدمات و بها. 15

 .باشدیصادق م زین
. است  شده  محاسبه 1399سال   چهارم  ماهه  سه  يها متیق  يبها بر مبنا فهرست  نی. ا16
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 پست زاتیتجه یا دوره یاول. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 پست زاتیتجه یا دوره یاول. نگهدار فصل
 مقدمه

 يهـا و شـرکت  ریشرکت تـوان  راتیو تعم ينگهدار يجار يها پست، دستورالعمل زاتیتجه سیآزمون و سرو يا دوره يها . در انجام برنامه1
 باشد.   یمالك عمل م مانیتابعه مطابق مفاد مندرج در اسناد ارجاع کار و پ

 آزمون لحاظ شده است. ای سیمرتبه سرو کیانجام  يفصل برا نیا يهافیرد يهانهی. هز2
 سیسـرو  بابت جداگانه نهیهز و دهیگرد محاسبه یب آن به مربوط زیتجه فیرد در یب هر به مربوط يتابلوها هیکل نظافت و سیسرو نهیهز. 3
 .گردد ینم پرداخت آن نظافت و
 مـذکور  گـروه  توسـط  فصل نیا در مندرج يهافیرد گرید از کیچیه که باشدیم سریم يموارد در صرفاً ،20گروه  يها فی. استفاده از رد4
حضـور گـروه در پسـت     زمـان  مـدت  مـذکور،  يهـا  فیـ ردمحاسبه  يمبنا است بذکر الزم باشد نگرفته قرار استفاده مورد تیمامور انجام در
 .باشد یم
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 پست زاتیتجه یا دوره یاول. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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 درج شده است. ریز لفصل در جدو نیا يها گروهشماره و شرح مختصر  از،یمورد ن يها فیردبه  یبه منظور سهولت دسترس .5

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 قدرت ترانسفورماتور يادوره ينگهدار 01

 راکتور يادوره ينگهدار 02

 نیزم و یداخل مصرف ترانسفورماتور يادوره ينگهدار 03

 1قدرت دیکل يادوره ينگهدار 04

 ونریسکس يادوره ينگهدار 05

 ولتاژ ترانسفورماتور يادوره ينگهدار 06

 انیجر ترانسفورماتور يادوره ينگهدار 07

 ولتاژ و انیجر یبیترک ترانسفورماتور يادوره ينگهدار 08

 ریگ موج يادوره ينگهدار 09

 ریبرقگ يادوره ينگهدار 10

 خازن يادوره ينگهدار 11

 باسبار يادوره ينگهدار 12

 يباطر يادوره ينگهدار 13

 نورتریا و شارژر يادوره ينگهدار 14

 AC ستمیس يادوره ينگهدار 15

 GIS زاتیتجه يادوره ينگهدار 16

 کمپرسور و ژنراتور زلید يادوره ينگهدار 17

  ژنیآزمون ترمو يادوره ينگهدار 18

 پست در مفصل و سرکابل يادوره ينگهدار 19

 يمورد يها تیفعال 20

 پست در ییروشنا ستمیس يادوره ينگهدار 21

1 Breaker 
                                                           



 پست زاتیتجه یا دوره یاول. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠١٠١٠١ کیلوولت. ۴٠٠پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم دستگاه ٢٣,٧۵٨,٠٠٠  

 دستگاه ١۵,۴۵٨,٠٠٠  
 ۴٠٠فاز  پیچ تک سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم

 کیلوولت.
٠١٠١٠٢ 

 ٠١٠١٠٣ کیلوولت. ٢٣٠پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم دستگاه ۴٩٣,٠٠٠,٢٠  

 ٠١٠١٠۴ کیلوولت. ٢٣٠پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم دستگاه ١٨,٢٩٠,٠٠٠  

 ٠١٠١٠۵ کیلوولت. ١٣٢پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت سه سیم دستگاه ٠٠٠,٩٢۵,١۶  

 ٠١٠١٠۶ کیلوولت. ١٣٢پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم دستگاه ٠٠٠,٨۴۵,١۵  

 ٠١٠١٠٧ کیلوولت. ۶٣سرویس ترانسفورماتور قدرت  دستگاه ٠١٨,٠٠٠,١۵  

 دستگاه ٢,٢٨١,٠٠٠  
ترانسفورماتور قدرت  PIآزمون مقاومت عایقی و تعیین 

 انتقال.
٠١٠١٠٨ 

 ٠١٠١٠٩ قدرت.  های ترانسفورماتور گیری جریان فن اندازه آزمون دستگاه ۵٠٠,٢۴١  

 ٠١٠١١٠ گیری جریان پمپ روغن ترانسفورماتور قدرت. اندازه آزمون دستگاه ۵٠٠,٢٩٧  

 دستگاه ۵٠٠,١۵٠  
چنجر ترانسفورماتور  گیری جریان موتور درایو تپ اندازه

 قدرت.
٠١٠١١١ 

 دستگاه ۶٣٢,٠٠٠,١  
ترانسفورماتور قدرت  PIآزمون مقاومت عایقی و تعیین 

 فوق توزیع.
٠١٠١١٢ 

 دستگاه ١۴,۵۵٩,٠٠٠  
 ۴٠٠فاز  پیچ تک سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم

 کیلوولت.
٠١٠١١٣ 

 ٠١٠١١۴ کیلوولت. ۴٠٠پیچ  سرویس ترانسفورماتور قدرت دو سیم دستگاه ٢٠,١٠٣,٠٠٠  

 ٠١٠١١۵  آزمون کالیبراسیون ترمومتر روغن یا سیم پیچ ترانسفورماتور دستگاه ۵٧٣,٠٠٠  

 ٠١٠٢٠١ کیلوولت. ٢٣٠یا  ۴٠٠فاز)  یا تک فاز سرویس راکتور (سه مجموعه ٠٠٠,٨۴۵,١۵  

 ٠١٠٢٠٢ کیلوولت. ٢٣٠یا  ۴٠٠سرویس راکتور نوترال  دستگاه ۵,۶٧٧,٠٠٠  

 ٠١٠٢٠٣ سرویس راکتور فشار متوسط. دستگاه ٧,٩٢٣,٠٠٠  

 دستگاه ٢,٠١٠,٠٠٠  
یا فوق  راکتور انتقال PIآزمون مقاومت عایقی و تعیین 

 توزیع.
٠١٠٢٠۴ 

 دستگاه ۵٠٠,٢۴١  
یا فوق  ی راکتور انتقال ها گیری جریان فن اندازه آزمون
 توزیع.

٠١٠٢٠۵ 

 دستگاه ۵٠٠,٢٩٧  
یا فوق  گیری جریان پمپ روغن راکتور انتقال اندازه آزمون
 توزیع.

٠١٠٢٠۶ 

 ٠١٠٢٠٧ راکتور نوترال. PIآزمون مقاومت عایقی و تعیین  دستگاه ۴٧٧,٠٠٠,١  

 
 

 

٩  
 

 



 پست زاتیتجه یا دوره یاول. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دستگاه ٣,٩۶٣,٠٠٠  
های  یا زمین پست سرویس ترانسفورماتور مصرف داخلی

 انتقال.
٠١٠٣٠١ 

 دستگاه ۴۶٠,٠٠٠,٣  
های  یا زمین پست سرویس ترانسفورماتور مصرف داخلی

 فوق توزیع.
٠١٠٣٠٢ 

 دستگاه ٠٠٠,١,٣۶۴  
ترانسفورماتور زمین یا  PIآزمون مقاومت عایقی و تعیین 

 کمکی یا کمپکت یا توزیع.
٠١٠٣٠٣ 

 ٠١٠۴٠١ کیلوولت. ٢٣٠یا  ۴٠٠سرویس بریکر  مجموعه ۴٣٩,٠٠٠,٧  

 ٠١٠۴٠٢ کیلوولت. ۶٣یا  ١٣٢سرویس بریکر  مجموعه ٢٠٩,٠٠٠,۵  

 ٠١٠۴٠٣ سرویس بریکر فشار متوسط خال یا گازی. دستگاه ۴٣٨,٠٠٠,٢  

 ٠١٠۴٠۴ تعویض روغن و سرویس بریکرهای فشار متوسط روغنی. دستگاه ۶۴٧,٠٠٠,٣  

 ٠١٠۴٠۵ آزمون مقاومت عایقی بریکر انتقال. دستگاه ۴۴٩,٠٠٠,٢  

 دستگاه ١,٩٩٩,٠٠٠  
تایم تست(زمان قطع و وصل کنتاکت ها)بریکر   آزمون
 انتقال.

٠١٠۴٠۶ 

 ٠١٠۴٠٧ های اصلی بریکر انتقال. گیری مقاومت کنتاکت آزمون اندازه دستگاه ٠٠٠,۵٨۴,٢  

 ٠١٠۴٠٨ گیری جریان و زمان شارژ موتور بریکر انتقال. آزمون اندازه دستگاه ۵۶۵,۵٠٠  

 ٠١٠۴٠٩ آزمون مقاومت عایقی بریکر فوق توزیع. دستگاه ٠٠٠,١,٩٩۵  

 دستگاه ۶٨٧,٠٠٠,١  
تایم تست (زمان قطع و وصل کنتاکت ها) بریکر   آزمون

 فوق توزیع.
٠١٠۴١٠ 

 دستگاه ٢,٠۶٧,٠٠٠  
های اصلی بریکر فوق  آزمون اندازه گیری مقاومت کنتاکت

 توزیع.
٠١٠۴١١ 

 دستگاه ۵٠٠,٣٧٩  
گیری جریان و زمان شارژ موتور بریکر فوق  اندازه آزمون
 توزیع.

٠١٠۴١٢ 

 دستگاه ٠٠٠,۵٩۵  
جهت بریکر فشار  Vacum Checkerآزمون ولتاژی با 

 متوسط.
٠١٠۴١٣ 

 دستگاه ۵٠٠,٩٩٢  
های اصلی بریکر فشار  گیری مقاومت کنتاکت اندازه  آزمون

 متوسط.
٠١٠۴١۴ 

 دستگاه ٩٧۴,۵٠٠  
تایم تست (زمان قطع و وصل کنتاکت ها) بریکر   آزمون

 فشار متوسط.
٠١٠۴١۵ 

 ٠١٠۵٠١ کیلوولت. ٢٣٠یا  ۴٠٠سرویس سکسیونر  دستگاه ٢,٣٨٩,٠٠٠  

 ٠١٠۵٠٢ کیلوولت. ۶٣یا  ١٣٢سرویس سکسیونر  دستگاه ٠٠٠,٢,١٩۶  

 ٠١٠۵٠٣ سرویس سکسیونر فشار متوسط. دستگاه ۵۵٠,٠٠٠,١  
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 پست زاتیتجه یا دوره یاول. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دستگاه ٢,٢۴٢,٠٠٠  
های اصلی سکسیونر  مقاومت کنتاکت  آزمون اندازه گیری

 انتقال.
٠١٠۵٠۴ 

 دستگاه ۵۶۵,۵٠٠  
گیری جریان موتور و زمان باز و بسته شدن  آزمون اندازه

 سکسیونر انتقال.
٠١٠۵٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,١,٩۶۴  
های اصلی سکسیونر  مقاومت کنتاکت گیری  آزمون اندازه
 فوق توزیع.

٠١٠۵٠۶ 

 دستگاه ۵٠٠,٣٧٩  
گیری جریان موتور و زمان باز و بسته شدن  آزمون اندازه

 سکسیونر فوق توزیع.
٠١٠۵٠٧ 

 دستگاه ١,٠٨٣,٠٠٠  
کیلوولت  ٢٣٠یا  ۴٠٠سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی 

 فاز). (تک
٠١٠۶٠١ 

 دستگاه ۵٠٠,٩١٣  
کیلوولت  ١٣٢سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی 

 فاز). (تک
٠١٠۶٠٢ 

 دستگاه ٩٠٧,٠٠٠  
کیلوولت  ۶٣سرویس ترانسفورماتور ولتاژ یا خازنی 

 فاز). (تک
٠١٠۶٠٣ 

 ٠١٠۶٠۴ سرویس ترانسفورماتور ولتاژ فشار متوسط. دستگاه ۵٢٢,٠٠٠  

 دستگاه ١,٠٢٧,٠٠٠  
آزمون مقاومت عایقی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور 

 فاز). ولتاژ/ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (تک
٠١٠۶٠۵ 

 مجموعه ١۴٧,٠٠٠,۴  
کیلوولت(سه  ٢٣٠یا  ۴٠٠سرویس ترانسفورماتور جریان 

 فاز).
٠١٠٧٠١ 

 مجموعه ٣,٠٨٠,٠٠٠  
کیلوولت(سه  ۶٣یا  ١٣٢سرویس ترانسفورماتور جریان 

 فاز).
٠١٠٧٠٢ 

 ٠١٠٧٠٣ سرویس ترانسفورماتور جریان فشار متوسط(سه فاز). مجموعه ١,٢٨٨,٠٠٠  

 مجموعه ٢,٩۴٢,٠٠٠  
آزمون مقاومت عایقی اولیه و ثانویه ترانسفورماتور 

 جریان(سه فاز).
٠١٠٧٠۴ 

 دستگاه ٢,٩۶٩,٠٠٠  
 ١٣٢یا  ۶٣سرویس ترانسفورماتور ترکیبی جریان و ولتاژ 

 کیلوولت.
٠١٠٨٠١ 

 ٠١٠٩٠١ کیلوولت. ٢٣٠یا  ۴٠٠گیر  سرویس موج دستگاه ۶۴٣,٠٠٠,١  

 ٠١٠٩٠٢ کیلوولت. ۶٣یا  ١٣٢گیر  سرویس موج دستگاه ١,٣۵٠,٠٠٠  

 ٠١١٠٠١ کیلوولت(سه فاز). ٢٣٠یا  ۴٠٠سرویس برقگیرهای  مجموعه ٠٠٠,٣,٢٠۶  

 ٠١١٠٠٢ کیلوولت(سه فاز). ١٣٢یا  ۶٣سرویس برقگیرهای  مجموعه ٠٠٠,٢,٠٩۴  

 ٠١١٠٠٣ سرویس برقگیرهای فشار متوسط(سه فاز). مجموعه ٧٢٢,٠٠٠  
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 پست زاتیتجه یا دوره یاول. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠١١٠٠۴ آزمون مقاومت عایقی برقگیر. دستگاه ۵١٩,٠٠٠,١  

 ٠١١٠٠۵ آزمون اندازه گیری جریان نشتی برقگیر با مولتی متر. دستگاه ۵٠٠,٣٠٧  

 سلول ۵٠٠,۵٠٠  
سرویس خازن و متعلقات در سطح فشار متوسط به ازای هر 

 یونیت.
٠١١١٠١ 

 سلول ١,٠٠٨,٠٠٠  
یا فوق توزیع به  سرویس خازن و متعلقات در سطح انتقال

 ازای هر یونیت.
٠١١١٠٢ 

 مجموعه ١٢,٢٧١,٠٠٠  
 ٢٣٠یا  ۴٠٠های  آالت و مقره سرویس باسبارها و یراق

 کیلوولت برای هر باسبار.
٠١١٢٠١ 

 مجموعه ۶,۴٨٧,٠٠٠  
باسبار فوق  های آالت و مقره سرویس باسبارها و یراق

 برای هر باسبار . توزیع
٠١١٢٠٢ 

 ٠١١٢٠٣ آزمون مقاومت عایقی باسبار فشار متوسط. مجموعه ٣,٨۴٢,٠٠٠  

 مجموعه ٩,٣١١,٠٠٠  
باسبار فشار  های آالت و مقره سرویس باسبارها و یراق

 متوسط برای هر باسبار .
٠١١٢٠۴ 

 ٠١١٣٠١ ولت. ١٢۵یا  ١١٠سرویس سیستم یک مجموعه باتری  سری ۶٣٠,٠٠٠,٣  

 ٠١١٣٠٢ ولت. ۴٨  یک مجموعه باتری  سرویس سیستم سری ٣,٠٢٢,٠٠٠  

 ٠١١٣٠٣  ولتی. ٢گیری غلظت و دمای هر سلول باتری  آزمون اندازه سلول ۴١,٨٠٠  

 ٠١١٣٠۴ ولتی. ٢گیری ولتاژ هر سلول باتری  آزمون اندازه سلول ٢٠٠,٢۵  

 ٠١١٣٠۵ ولتی. ٢آزمون امپدانس داخلی باتری  سلول ۵٠٠,١٠٠  

 ٠١١٣٠۶ ولتی و باالتر. ١٢غلظت هر سلول باتری  گیری آزمون اندازه سلول ۴١,٨٠٠  

 سلول ٧٠٠,٧۵  
ولتی و  ١٢ولتاژ و دمای هر سلول باتری  گیری اندازه  آزمون
 باالتر.

٠١١٣٠٧ 

 سلول ٣٠٠,٠٠٠  
ولتی  ١٢هر سلول باتری  امپدانس داخلی گیری اندازه  آزمون

 و باالتر.
٠١١٣٠٨ 

 مجموعه ٢,٩٨١,٠٠٠  
ولت یک  ١٢۵یا  ١١٠اندازه گیری ظرفیت باتری   آزمون
 ساعته.

٠١١٣٠٩ 

 مجموعه ٠٠٠,۵,۵٧۶  
ولت سه  ١٢۵یا  ١١٠اندازه گیری ظرفیت باتری   آزمون
 ساعته.

٠١١٣١٠ 

 مجموعه ٠٠٠,٨,٧۵۴  
ولت پنج  ١٢۵یا  ١١٠اندازه گیری ظرفیت باتری   آزمون
 ساعته.

٠١١٣١١ 

 مجموعه ۵٢٢,٠٠٠,١٣  
ولت هشت  ١٢۵یا  ١١٠اندازه گیری ظرفیت باتری   آزمون
 ساعته.

٠١١٣١٢ 
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مجموعه ١۴٣,٠٠٠,١۶  
ولت ده  ١٢۵یا  ١١٠اندازه گیری ظرفیت باتری   آزمون
 ساعته.

٠١١٣١٣ 

 مجموعه ٨١١,٠٠٠  
 ١٢۵یا  ١١٠اندازه گیری مقاومت اتصاالت باتری   آزمون
 ولت.

٠١١٣١۴ 

 ٠١١٣١۵ ولت یک ساعته. ۴٨اندازه گیری ظرفیت باتری   آزمون مجموعه ٢,٣٩٨,٠٠٠  

 ٠١١٣١۶ ولت سه ساعته. ۴٨اندازه گیری ظرفیت باتری   آزمون مجموعه ٠٠٠,۴,۵٧۶  

 ٠١١٣١٧ ولت پنج ساعته. ۴٨اندازه گیری ظرفیت باتری   آزمون مجموعه ٠٠٠,٧,٢٠۵  

 ٠١١٣١٨ ولت هشت ساعته. ۴٨اندازه گیری ظرفیت باتری   آزمون مجموعه ۴٢٠,٠٠٠,٩  

 ٠١١٣١٩ ولت ده ساعته. ۴٨اندازه گیری ظرفیت باتری   آزمون مجموعه ٠٠٠,١٣,٧٧۶  

 ٠١١٣٢٠ ولت. ۴٨گیری مقاومت اتصاالت باتری   اندازه  آزمون مجموعه ۵٠٠,۵١٢  

 مجموعه ٨۵٣,٠٠٠,۴  
 ۴٨یا  ١١٠اینورتر و تابلوهای  سرویس هر دستگاه شارژر یا

 مربوطه. LV/DC  ولت
٠١١۴٠١ 

 ٠١١۴٠٢ .UPSبازدید و سرویس  دستگاه ٠٩٠,٠٠٠,۴  

 مجموعه ٠٠٠,٨,٧٩۵  
شامل تابلوهای داخل سالن و  ACبازدید و سرویس سیستم 

 کیلوولت. ٢٣٠یا  ۴٠٠) و اضطراری LVACمحوطه (
٠١١۵٠١ 

 مجموعه ٠٠٠,٠٧۶,۵  
شامل تابلوهای داخل سالن و  ACبازدید و سرویس سیستم 

 کیلوولت. ۶٣یا  ١٣٢) و اضطراری LVACمحوطه (
٠١١۵٠٢ 

  
 بی ٠٠٠,٢٨,٣٣۶

انتقال و فوق  GISبازدید و سرویس سالیانه سوئیچگیرهای 
فاز (هر فاز درون یک  توزیع به صورت سه عدد محفظه تک

 محفظه جداگانه قرار داشته باشد).

٠١١۶٠١ 

  
 بی ١٩,٠٨٩,٠٠٠

انتقال و فوق  GISبازدید و سرویس سالیانه سوئیچگیرهای 
فاز درون  فاز (هر سه سه توزیع به صورت یک عدد محفظه

 یک محفظه قرار داشته باشد).

٠١١۶٠٢ 

  
 بی ۵٩,٨١١,٠٠٠

انتقال و فوق توزیع به صورت  GISبازرسی سوئیچگیرهای 
فاز (هر فاز درون یک محفظه جداگانه  تک سه عدد محفظه

 قرار داشته باشد).

٠١١۶٠٣ 

  
 بی ٣٠,١۵٣,٠٠٠

انتقال و فوق توزیع به صورت  GISبازرسی سوئیچگیرهای 
فاز درون یک محفظه قرار  فاز (هر سه سه یک عدد محفظه

 داشته باشد).

٠١١۶٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٣,٣٧۴  
باطری و سایر  دیزل ژنراتور به همراه   بازدید و سرویس

 متعلقات آن در پستهای فشار قوی.
٠١١٧٠١ 

 ٠١١٧٠٢ بازدید و سرویس کمپرسور. دستگاه ٢,٧٠٠,٠٠٠  
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 پست زاتیتجه یا دوره یاول. نگهدار فصل
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 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠١١٨٠١ آزمون ترموویژن بی خط انتقال. بی ١,٢۴٣,٠٠٠  

 بی ٢,٢١٢,٠٠٠  
آزمون ترموویژن ترانسفورماتور و بی فشار قوی و ضعیف 

 ترانسفورماتور انتقال (کلیه متعلقات).
٠١١٨٠٢ 

 ٠١١٨٠٣ آزمون ترموویژن باسبار انتقال و متعلقات. مجموعه ٠٠٠,١,٣٢۴  

 ٠١١٨٠۴ آزمون ترموویژن یک بانک خازن انتقال. مجموعه ١,٣٢٨,٠٠٠  

 ٠١١٨٠۶ آزمون ترموویژن بی خط فوق توزیع. بی ۵٠٠,٧٠٨  

 بی ٠٠٠,١,٣٧۵  
و تجهیزات بی فشار قوی و  آزمون ترموویژن ترانسفورماتور

 ترانسفورماتورفوق توزیع (کلیه متعلقات). فشار ضعیف
٠١١٨٠٧ 

 ٠١١٨٠٨ آزمون ترموویژن باسبار و متعلقات باسبار فوق توزیع. مجموعه ۵٠٠,۶۴٨  

 ٠١١٨٠٩ آزمون ترموویژن یک بانک خازن فوق توزیع. مجموعه ٠٠٠,۴٣۵  

 ٠١١٨١٠ آزمون ترموویژن سایر تجهیزات پست فوق توزیع. مجموعه ١,٠۴٧,٠٠٠  

 مجموعه ٠٠٠,٠٣۶,۴  
فاز (فشار  سه  یا سرکابل آزمون مقاومت عایقی کابل

 متوسط).
٠١١٩٠١ 

 ٠١١٩٠٢ فاز (فشار متوسط). آزمون پیوستگی زمین شیلد کابل سه مجموعه ٠٠٠,۶۵۶,٣  

 ٠١٢٠٠١ ساعت ۴گروه تعمیرات پست به درخواست کارفرما تا   اعزام مورد ٠٠٠,١٣,٧٧۶  

 مورد ٧,٩٨٢,٠٠٠  
بابت افزایش مدت انجام فعالیت  ٠١٢٠٠١اضافه بهابه ردیف 

 ساعت ٨تا ۴مربوطه در پست به میزان بیش از 
٠١٢٠٠٢ 

 ٠١٢١٠١  سیستم روشنایی محوطه پست انتقال  سرویس ایستگاه ٢٩٠,٠٠٠,٣۴  

 ٠١٢١٠٢ سیستم روشنایی محوطه پست فوق توزیع  سرویس ایستگاه ٠٠٠,١٨,١٧۵  

 ایستگاه ٨٧٣,٠٠٠,١۴  
پست   سیستم روشنایی داخلی ساختمان های  سرویس

 انتقال
٠١٢١٠٣ 

 ایستگاه ٠٠٠,٩,٢٩۵  
پست فوق   سیستم روشنایی داخلی ساختمان های  سرویس

 توزیع
٠١٢١٠۴ 
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 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 مقدمه

آورده شـده اسـت. انجـام     9و  8 يهـا  و بخش کابـل و آزمـون در گـروه    7تا  1 يها در گروه یشیمایو پ يصعود دیبخش بازد يها فی. رد1
انجـام   مانیتابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پ يهاو شرکت ریشرکت توان یابالغ يها خط و کابل مطابق با دستورالعمل يو نگهدار سیسرو

 شود. یم
کوپتر جهت ارسـال   یاست با استفاده از هل ازیو ن باشند یم یکه صعب العبور بوده و فاقد جاده دسترس یمربوط به خطوط دیبازد يهانهی. هز2

 .گرددیم منظور مجزا صورت به کار ارجاع اسناد میظتن زمان در و دهینگرد منظور فصل نیا يهافیرد دراستفاده شود،  زاتینفرات و تجه
 در و اسـت  دهینگرد لحاظ فصل نیا يها فیرد در شود یم انجام...  و پهپاد از استفاده با کارفرما دیصالحد به بنا که ییدهایبازد يهانهی. هز3

 .گرددیم منظور مجزا صورت به کار ارجاع اسناد میتنظ زمان
خط با خودرو  يهاها و دکل يبه هاد یکه دسترس ياگونهبه ،باشد یم موانعاز هرگونه  يمسطح و عار يریمس ،ماهورمنظور از دشت و تپه . 4

 باشد.   ریپذ امکان
خـودرو   قیـ دکل خـط از طر  ای ریبه مس یدسترس یانسان ای یعیوجود عوارض طب لیکه به دلاست  يری، مسیکوهستان مهین ری. منظور از مس5

 .  وجود داشته باشد ادهیبه صورت پ ریمس یکننده امکان ط دیبازد يهاتوسط گروه ینباشد ول ریپذ امکان
 خـط  دکل ای ریمس از بخش آن به یدسترس یانسان ای یعیطب عوارض وجود لیدل به که است يریمس ،یباتالق ای العبورصعب ریمس از. منظور 6
بـا اسـتفاده از    ای ادهیپ صورت به صعوبت و یسخت به ،يکند با یراتیتعم ای کننده دیبازد يها گروه حرکت و نباشد ریپذ امکان خودرو قیطر از
   .ردیگ صورت...  و مایپ برفخودرو  ق،یحمل و نقل مانند قا لیوسا ریسا
 آزمون لحاظ شده است. ای دیمرتبه بازد کیانجام  يفصل برا نیا يهافیرد يهانهی. هز7
در نـوع دکـل    رییـ تغ يدر نظر گرفته شده است و بـرا  کسانیها به صورت  فصل جهت انواع دکل نیدر ا يصعود دیبازد يها فیرد ي. بها8
 .گردد یپرداخت نم ییمجزا نهیهز
 یانواع دکل (ازجمله چـوب  ریسا يلحاظ شده است و برا یمشبک و تلسکوپ يهافصل جهت دکل نیدر ا یشیمایپ دیبازد يها فیرد ي. بها9
 گردد. یبها لحاظ مکاهشدرصد  40) یبتن ای

 .باشد یتابعه م يهاو شرکت ریشرکت توان یابالغ يادوره يهادیفصل بر اساس شرح خدمات بازد نیا يهافیرد ي. بها10
) بانـدل  تـک ( مهیسـ  تـک  خطوط جهت کمتر و لوولتیک 230 ولتاژ سطوح يبرا فصل نیا در يوصعود یشیمایپ دیبازد يها فیرد ي. بها11

 24/1 بیضـر  بانـدل  چهار و 18/1 بیضر باندل سه، 1/1 بیضر باندل، دو خطوط يصعود ای یشیمایپ دیبازد صورت در. است شده محاسبه
 .گردد یم اعمال يولتاژ رده همان) باندل تک( مهیس تک خطوط با متناظر فیرد در
 سـر یم مربوطـه  خطـوط  جهت یشیمایپ دیبازد يهافیرد همزمان استفاده امکان خطوط، يصعود دیبازد يهافیرد از استفاده صورت در. 12
 .باشدینم

 .باشدیم کارفرما دییتا مورد گزارشات ارائه و هیته و مربوطه يدهایبازد انجام به منوط یشیمایپ و يصعود دیبازد يهافیرد از استفاده. 13
 ریدر سـا  تیـ دشـت و تپـه مـاهور محاسـبه شـده، در صـورت انجـام آن فعال        ریمسـ  يفصـل فقـط بـرا    نیـ ا يهاتیکه فعال ي. در موارد14

متنــاظر  فیــدر رد یصــعب العبــور و بــاتالق ریمســ يبــرا 95/1 بیضــر نیو همچنــ یکوهســتان مــهین ریمســ يبــرا 45/1 بیضــر رهایمســ
ـ با همان فعال کـه نـوع    ییهـا  فیـ در رد نی. همچنـ گـردد  یاسـت اعمـال مـ    دهیـ کـه در دشـت و تپـه مـاهور محاسـبه گرد      يو رده ولتـاژ  تی

 .باشد یمدشت و ماهور  ریدر مس تیدر آن مشخص نشده است مالك محاسبه فعال ریمس
 سـر یاسپ یکشـ  آچـار  ای ضیتعو آرموراد، ای يزیآو کلمپ اصالحشامل  يا دوره يدهایبازد درشده  مشاهده يمورد وبیع خدمات نهیهز. 15
 کلمـپ T یکلمپ گارد، آچارکشـ  ضیو تعو سیسرو ،یو کشش يزیمقره آو ریآالت زنج راقی ضیتعو ای ریتعم فاز، يجمپرها یآچارکش فاز،

 يهـاد  ریـ فـاز در خطـوط بانـدل، تعم    يهـاد  چشیفاز، اصالح پـ  يهاد وبیمع يدمپرها میتنظ ای ضیتعو ل،یاشپ يو کسر ضیتعو زرها،یرا
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 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 انحـراف  ،)یدسـت  يبـردار  خـاك  ایـ  يزی(خاك ر دکل ونیفونداساطراف  يآرمورراد) ، پاکساز ای يریتعم غالف( خط در شده رشته يفازها

اسـت در   یهی. بدگردد ینمجداگانه پرداخت  نهیلحاظ شده و هز دهایبازد نهیهز دربرج  يالنه پرنده رو بیو تخر یدست صورت بهآب  ریمس
اسـناد   میدر طول خط رخ دهد در زمـان تنظـ   یکل و عمده صورت به مذکور وبیع...)  و یفرسودگ مانند( وطخط طیشرا لیکه به دل یصورت
 .شودیم منظور مانیپ و کار ارجاع اسناد در وبه طور جداگانه محاسبه  الذکر فوق خدمات از کی هر انجام نهیهز کار ارجاع

 درج شده است. ریز لفصل در جدو نیا يها گروهشماره و شرح مختصر  از،یمورد ن يها فیردبه  یمنظور سهولت دسترس به. 16
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 لوولتیک 63خطوط  دیبازد 01

 لوولتیک 132خطوط  دیبازد 02

 لوولتیک 230خطوط  دیبازد 03

 تک باندل لوولتیک 400خطوط  دیبازد 04

 دو باندل لوولتیک 400خطوط  دیبازد 05

 سه باندل لوولتیک 400خطوط  دیبازد 06

 چهار باندل لوولتیک 400خطوط  دیبازد 07

 يا دوره يها آزمون 09

 ینیزم خطوط ينگهدار 11
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 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 برج ۵٠٠,٣٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۶٣بازدید پیمایشی خط 

 مداره. تک
٠٢٠١٠١ 

 برج ۴۵١,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۶٣بازدید صعودی خط 

 مداره. تک
٠٢٠١٠٢ 

 برج ۴٣۶,۵٠٠  
کوهستانی، جنگل یا  کیلوولت نیمه ۶٣بازدید پیمایشی خط 

 مداره. شالیزار تک
٠٢٠١٠٣ 

 برج ۵٨٧,٠٠٠  
کوهستانی، جنگل یا  کیلوولت نیمه ۶٣بازدید صعودی خط 

 مداره. شالیزار تک
٠٢٠١٠۴ 

 برج ۵٨٧,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۶٣بازدید پیمایشی خط 

 مداره. تک
٠٢٠١٠۵ 

 برج ۵٠٠,٧٣٧  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۶٣بازدید صعودی خط 

 مداره. تک
٠٢٠١٠۶ 

 برج ۵٠٠,٣۶١  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۶٣بازدید پیمایشی خط 

 مداره . دو
٠٢٠١٠٧ 

 برج ۶٠١,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۶٣بازدید صعودی خط 

 مداره. دو
٠٢٠١٠٨ 

 برج ۴٩۵,۵٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۶٣بازدید پیمایشی خط 

 مداره. شالیزار دو
٠٢٠١٠٩ 

 برج ۵٠٠,٧٣٧  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۶٣بازدید صعودی خط 

 مداره. شالیزار دو
٠٢٠١١٠ 

 برج ٠٠٠,۶۵۶  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۶٣بازدید پیمایشی خط 

 مداره. دو
٠٢٠١١١ 

 برج ۵٠٠,٨٨٧  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۶٣بازدید صعودی خط 

 مداره. دو
٠٢٠١١٢ 

 برج ۵٠٠,۴٨١  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۶٣بازدید پیمایشی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠١١٣ 

 برج ۵٠٠,٨١٢  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۶٣بازدید صعودی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠١١۴ 

 برج ٠٠٠,۶٣۶  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۶٣بازدید پیمایشی خط 

 مداره. شالیزار چهار
٠٢٠١١۵ 

 برج ٩۵۴,۵٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۶٣بازدید صعودی خط 

 مداره. شالیزار چهار
٠٢٠١١۶ 
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 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 برج ۵٠٠,٧۶٣  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۶٣بازدید پیمایشی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠١١٧ 

 برج ٠٠٠,١,٠٩۶  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۶٣بازدید صعودی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠١١٨ 

 برج ۴٠٢,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ١٣٢بازدید پیمایشی خط 

 مداره. تک
٠٢٠٢٠١ 

 برج ۶٠٣,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ١٣٢بازدید صعودی خط 

 مداره. تک
٠٢٠٢٠٢ 

 برج ٠٠٠,۵٨۵  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ١٣٢بازدید پیمایشی خط 

 مداره. شالیزار تک
٠٢٠٢٠٣ 

 برج ٠٠٠,٧٨۶  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ١٣٢بازدید صعودی خط 

 مداره. شالیزار تک
٠٢٠٢٠۴ 

 برج ٠٠٠,٧٨۶  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ١٣٢بازدید پیمایشی خط 

 مداره. تک
٠٢٠٢٠۵ 

 برج ٩٨٧,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ١٣٢بازدید صعودی خط 

 مداره. تک
٠٢٠٢٠۶ 

 برج ۵٠٠,۴٨٣  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ١٣٢بازدید پیمایشی خط 

 مداره. دو
٠٢٠٢٠٧ 

 برج ٨٠۶,۵٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ١٣٢بازدید صعودی خط 

 مداره. دو
٠٢٠٢٠٨ 

 برج ٠٠٠,۶۶۴  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ١٣٢بازدید پیمایشی خط 

 مداره. شالیزار دو
٠٢٠٢٠٩ 

 برج ٠٠٠,٨۶۵  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ١٣٢بازدید پیمایشی خط 

 مداره. دو
٠٢٠٢١٠ 

 برج ٩٨٧,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ١٣٢بازدید صعودی خط 

 مداره. شالیزار دو
٠٢٠٢١١ 

 برج ١,١١١,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ١٣٢بازدید صعودی خط 

 مداره. دو
٠٢٠٢١٢ 

 برج ٠٠٠,۶۴۴  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ١٣٢بازدید پیمایشی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠٢١٣ 

 برج ٠٠٠,١,٠٨۶  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ١٣٢بازدید صعودی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠٢١۴ 
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 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 برج ٨٢۴,۵٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ١٣٢بازدید پیمایشی خط 

 مداره. شالیزار چهار
٠٢٠٢١۵ 

 برج ١,٢۶٧,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ١٣٢بازدید صعودی خط 

 مداره. شالیزار چهار
٠٢٠٢١۶ 

 برج ۵٠٠,٧٧٨  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ١٣٢بازدید پیمایشی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠٢١٧ 

 برج ۴۶٨,٠٠٠,١  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ١٣٢بازدید صعودی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠٢١٨ 

 برج ۵٠٠,۴٩٩  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ٢٣٠بازدید پیمایشی خط 

 مداره. تک
٠٢٠٣٠١ 

 برج ۵٠٠,٧۴٩  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ٢٣٠بازدید صعودی خط 

 مداره. تک
٠٢٠٣٠٢ 

 برج ٠٠٠,٧٢۵  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ٢٣٠بازدید پیمایشی خط 

 مداره. شالیزار تک
٠٢٠٣٠٣ 

 برج ٩٨٣,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ٢٣٠بازدید صعودی خط 

 مداره. شالیزار تک
٠٢٠٣٠۴ 

 برج ٠٠٠,٩٧۵  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ٢٣٠بازدید پیمایشی خط 

 مداره. تک
٠٢٠٣٠۵ 

 برج ٠٠٠,١,٢٢۴  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ٢٣٠بازدید صعودی خط 

 مداره. تک
٠٢٠٣٠۶ 

 برج ۶٠١,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ٢٣٠بازدید پیمایشی خط 

 مداره . دو
٠٢٠٣٠٧ 

 برج ۵٠٠,٩٩٩  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ٢٣٠بازدید صعودی خط 

 مداره. دو
٠٢٠٣٠٨ 

 برج ٩۴۴,۵٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ٢٣٠بازدید پیمایشی خط 

 مداره. شالیزار دو
٠٢٠٣٠٩ 

 برج ٠٠٠,١,٢٢۵  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ٢٣٠بازدید صعودی خط 

 مداره. شالیزار دو
٠٢٠٣١٠ 

 برج ٠٠٠,١,٠٧۴  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ٢٣٠بازدید پیمایشی خط 

 مداره. دو
٠٢٠٣١١ 

 برج ٠٠٠,۴٧۴,١  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ٢٣٠بازدید صعودی خط 

 مداره. دو
٠٢٠٣١٢ 
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 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 برج ۵٠٠,٨٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ٢٣٠بازدید پیمایشی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠٣١٣ 

 برج ١,٣۴٨,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ٢٣٠بازدید صعودی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠٣١۴ 

 برج ١,٠٢٣,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ٢٣٠بازدید پیمایشی خط 

 مداره. شالیزار چهار
٠٢٠٣١۵ 

 برج ٠٠٠,۵٧۴,١  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ٢٣٠بازدید صعودی خط 

 مداره. شالیزار چهار
٠٢٠٣١۶ 

 برج ١,٢٧٣,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ٢٣٠بازدید پیمایشی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠٣١٧ 

 برج ١,٨٢٣,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ٢٣٠بازدید صعودی خط 

 مداره. چهار
٠٢٠٣١٨ 

 برج ۵٩٧,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. مداره، یک تک
٠٢٠۴٠١ 

 برج ٨٩۵,۵٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. مداره، یک تک
٠٢٠۴٠٢ 

 برج ۵٠٠,٨۶٧  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. مداره، یک شالیزار تک
٠٢٠۴٠٣ 

 برج ٠٠٠,١,١۶۵  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. مداره، یک شالیزار تک
٠٢٠۴٠۴ 

 برج ٠٠٠,١,١۶۵  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. مداره، یک تک
٠٢٠۴٠۵ 

 برج ٠٠٠,۴۶۴,١  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. مداره، یک تک
٠٢٠۴٠۶ 

 برج ٧١٧,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. مداره، یک دو
٠٢٠۴٠٧ 

 برج ٠٠٠,١,١٩۴  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. مداره، یک دو
٠٢٠۴٠٨ 

 برج ٩٨٧,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. مداره، یک شالیزار دو
٠٢٠۴٠٩ 

 برج ۴۵٨,٠٠٠,١  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. مداره، یک شالیزار دو
٠٢٠۴١٠ 
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 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 برج ٠٠٠,١,٢٨۵  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. مداره، یک دو
٠٢٠۴١١ 

 برج ١,٧۶٢,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. مداره، یک دو
٠٢٠۴١٢ 

 برج ۵٠٠,٩۵٨  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. مداره، یک چهار
٠٢٠۴١٣ 

 برج ۶١٢,٠٠٠,١  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. مداره، یک چهار
٠٢٠۴١۴ 

 برج ٠٠٠,١,٢٢۴  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. مداره، یک شالیزار چهار
٠٢٠۴١۵ 

 برج ١,٨٨٠,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. مداره، یک شالیزار چهار
٠٢٠۴١۶ 

 برج ۵٢٣,٠٠٠,١  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. مداره، یک چهار
٠٢٠۴١٧ 

 برج ٢,١٧٩,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. مداره، یک چهار
٠٢٠۴١٨ 

 برج ٠٠٠,۶۵۶  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. مداره دو تک
٠٢٠۵٠١ 

 برج ٠٠٠,٩٨۵  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. مداره دو تک
٠٢٠۵٠٢ 

 برج ٩۵۴,۵٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. دو مداره شالیزار تک
٠٢٠۵٠٣ 

 برج ١,٢٨٣,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. دو مداره شالیزار تک
٠٢٠۵٠۴ 

 برج ١,٢٨١,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. دو مداره تک
٠٢٠۵٠۵ 

 برج ۶١٠,٠٠٠,١  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. دو مداره تک
٠٢٠۵٠۶ 

 برج ٧٨٨,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. دو مداره دو
٠٢٠۵٠٧ 

 برج ٠٠٠,١,٣١۴  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. دو مداره دو
٠٢٠۵٠٨ 
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 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 برج ٠٠٠,١,٠٨۶  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. دو مداره شالیزار دو
٠٢٠۵٠٩ 

 برج ۶١٠,٠٠٠,١  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. دو مداره شالیزار دو
٠٢٠۵١٠ 

 برج ١,٣٩١,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. دو مداره دو
٠٢٠۵١١ 

 برج ١,٩٣٩,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. دو مداره دو
٠٢٠۵١٢ 

 برج ١,٠۵٠,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. دو مداره چهار
٠٢٠۵١٣ 

 برج ١,٧٧٣,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. دو مداره چهار
٠٢٠۵١۴ 

 برج ٠٠٠,١,٣۴۶  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. دو مداره شالیزار چهار
٠٢٠۵١۵ 

 برج ٢,٠٧١,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. دو مداره شالیزار چهار
٠٢٠۵١۶ 

 برج ٠٠٠,۶٧۵,١  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. دو مداره چهار
٠٢٠۵١٧ 

 برج ٠٠٠,٢,٣٩۶  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. دو مداره چهار
٠٢٠۵١٨ 

 برج ٠٠٠,٧٠۵  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. مداره سه تک
٠٢٠۶٠١ 

 برج ٠٠٠,١,٠۵۶  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. سه مداره تک
٠٢٠۶٠٢ 

 برج ١,٠۴٣,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. سه مداره شالیزار تک
٠٢٠۶٠٣ 

 برج ٠٠٠,١,٣٧۵  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. سه مداره شالیزار تک
٠٢٠۶٠۴ 

 برج ١,١۶٣,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. سه مداره تک
٠٢٠۶٠۵ 

 برج ٠٠٠,١,٧٢۶  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. سه مداره تک
٠٢٠۶٠۶ 
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 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 برج ٠٠٠,٨۴۵  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. سه مداره دو
٠٢٠۶٠٧ 

 برج ۴٠٧,٠٠٠,١  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. سه مداره دو
٠٢٠۶٠٨ 

 برج ١,١۶٣,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. سه مداره شالیزار دو
٠٢٠۶٠٩ 

 برج ٠٠٠,١,٧٢۶  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. سه مداره شالیزار دو
٠٢٠۶١٠ 

 برج ۴٩٢,٠٠٠,١  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. سه مداره دو
٠٢٠۶١١ 

 برج ٢,٠٧١,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. سه مداره دو
٠٢٠۶١٢ 

 برج ١,١٢٧,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. سه مداره چهار
٠٢٠۶١٣ 

 برج ١,٩٠٣,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. سه مداره چهار
٠٢٠۶١۴ 

 برج ٠٠٠,۴۴۴,١  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. سه مداره شالیزار چهار
٠٢٠۶١۵ 

 برج ٢,٢١٧,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. سه مداره شالیزار چهار
٠٢٠۶١۶ 

 برج ١,٧٩٧,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. سه مداره چهار
٠٢٠۶١٧ 

 برج ۵٧١,٠٠٠,٢  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. سه مداره چهار
٠٢٠۶١٨ 

 برج ۵٠٠,٧٣٩  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. چهار مداره تک
٠٢٠٧٠١ 

 برج ١,١١١,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. چهار مداره تک
٠٢٠٧٠٢ 

 برج ٠٠٠,١,٠٧۶  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. چهار مداره شالیزار تک
٠٢٠٧٠٣ 

 برج ۴۴٨,٠٠٠,١  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. چهار مداره شالیزار تک
٠٢٠٧٠۴ 
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 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 برج ٠٠٠,۴۴۶,١  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. چهار مداره تک
٠٢٠٧٠۵ 

 برج ٠٠٠,١,٨١۵  
کیلوولت صعب العبور یا باتالقی  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. چهار مداره تک
٠٢٠٧٠۶ 

 برج ۵٠٠,٨٨٩  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. چهار مداره دو
٠٢٠٧٠٧ 

 برج ۴٨٢,٠٠٠,١  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. چهار مداره دو
٠٢٠٧٠٨ 

 برج ١,٢٢٢,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. چهار مداره شالیزار دو
٠٢٠٧٠٩ 

 برج ٠٠٠,١,٨١۵  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. چهار مداره شالیزار دو
٠٢٠٧١٠ 

 برج ۵۶٨,٠٠٠,١  
کیلوولت صعب العبور یا باتالقی  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. چهار مداره دو
٠٢٠٧١١ 

 برج ٢,١٧٣,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. چهار مداره دو
٠٢٠٧١٢ 

 برج ٠٠٠,١,١٨۴  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. چهار مداره چهار
٠٢٠٧١٣ 

 برج ١,٩٩٨,٠٠٠  
کیلوولت دشت و تپه ماهور  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. چهار مداره چهار
٠٢٠٧١۴ 

 برج ۵١٩,٠٠٠,١  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. چهار مداره شالیزار چهار
٠٢٠٧١۵ 

 برج ٢,٣٣١,٠٠٠  
کیلوولت نیمه کوهستانی، جنگل یا  ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. چهار مداره شالیزار چهار
٠٢٠٧١۶ 

 برج ١,٨٨٨,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید پیمایشی خط 

 باندل. چهار مداره چهار
٠٢٠٧١٧ 

 برج ٢,٧٠١,٠٠٠  
العبور یا باتالقی  کیلوولت صعب ۴٠٠بازدید صعودی خط 

 باندل. چهار مداره چهار
٠٢٠٧١٨ 

 برج ١,٠۶٧,٠٠٠  
و ارائه  آزمون ترموویژن خط فوق توزیع به ازای هر دکل

 گزارش تحلیلی در دشت.
٠٢٠٩٠١ 

 برج ۶٠١,٠٠٠,١  
ترموویژن یا کرونا سنجی خط انتقال در دشت به  آزمون

 ازای هر دکل و ارائه گزارش تحلیلی.
٠٢٠٩٠۴ 

 
 

 

٢۴  
 

 



 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 برج ٠٠٠,٣۴۶

یا کرونا سنجی بر روی پرس میانی خطوط  ترموویژن آزمون
انتقال و فوق توزیع در دشت به ازای هر پرس و ارائه 

  گزارش تحلیلی.

٠٢٠٩٠۵ 

 برج ۵٧٩,٠٠٠,١  
گیری مقاومت زمین پای دکل در دشت (در کلیه  اندازه

 سطوح ولتاژی).
٠٢٠٩٠٧ 

 برج ٠٠٠,٢,٣٩۵  
گیری مقاومت زمین پای دکل در نیمه کوهستانی  اندازه

 (در کلیه سطوح ولتاژی). جنگل یا
٠٢٠٩٠٨ 

 برج ٠٠٠,٣,١٧۴  
العبور  در منطقه صعب اندازه گیری مقاومت زمین پای دکل

 (در کلیه سطوح ولتاژی).
٠٢٠٩٠٩ 

 ٠٢١١٠١ فاز. های روغنی سه بازدید و سرویس سرکابل ست ٧۶٠,٠٠٠,۵  

 ٠٢١١٠٢ بازدید فشار روغن کابل فوق توزیع. مورد ٣,٧٣٣,٠٠٠  

 ٠٢١١٠٣ سرویس رزروارهای روغن کابل فوق توزیع. مورد ٠٠٠,١,٩٨۴  

 کیلومتر ۶,۶۶٢,٠٠٠  
بازدید و سرویس از تجهیزات کانال کابل فشار قوی و 

 تاسیسات مربوطه.
٠٢١١٠۴ 

 ٠٢١١٠۶ کابل فشار قوی. بازید و سرویس منهول کانال مورد ٣٩٠,٠٠٠,۴  

 ٠٢١١٠٧ کابل فشار قوی. بازدید سرویس دریچه منهول کانال کیلومتر ٠٠٠,٢۶۵,۴  

 ٠٢١١٠٨ دفنی. های فشار قوی از مسیر کابل بازدید کیلومتر ٨٠٠,٢۶  

 مورد ٠٠٠,٢,١٢۵  
های فشار  های روغن سرکابل بازدید و سرویس تانک

 فوق توزیع. قوی
٠٢١١١٠ 

 مورد ٠٠٠,۴,۴٢۵  
بازدید و سرویس محل تبدیل کابل فشار قوی به خط 

 (محوطه سرکابل خارج از پست) در ولتاژ فوق توزیع.
٠٢١١١١ 

 ٠٢١١١٢ بازدید از انشعابات برق کانال. مورد ۴۴٠,٠٠٠,١  

 ٠٢١١١٣ کیلوولت و اتاقک روغن.٢٣٠های  بازدید از مدار فرمان کابل مدار ٠٠٠,٣۵۵,۴  

 ٠٢١١١۴ های فوق توزیع. پیلوت کابل  بازدید مدار فرمان و کابلهای مدار ٨٣٨,٠٠٠,۴  

 ٠٢١١١۵ آزمون روکش کابل فوق توزیع. مورد ١٧,٧۴٧,٠٠٠  

 ٠٢١١١۶ فشار متوسط.  آزمون روکش کابل مورد ١٠,٨۴٠,٠٠٠  

 ٠٢١١١٧ های فوق توزیع. آزمون نشت روغن کابل مورد ٠٠٠,٧,٨١۴  

 ٠٢١١١٨ آزمون پیوستگی شیلد کابل فشار قوی. مورد ۵١٧,٠٠٠,١١  

 ٠٢١١١٩ آزمون فلوی کابل فشار قوی روغنی. مورد ٨,٧۴١,٠٠٠  

 ٠٢١١٢٠ آزمون هوای کابل فشار قوی روغنی. مورد ٨,١٩٩,٠٠٠  

 ٠٢١١٢١ آزمون رطوبت کاغذ کابل فشار قوی. مورد ٠٠٠,٩,٣٢۶  

 
 

 

٢۵  
 

 



 خطوط  یا دوره یدوم. نگهدار فصل
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠٢١١٢٢ الکتریکی و مکانیکی کابل فشار قوی. H.Cآزمون مدار  مدار ٩,٨٠٢,٠٠٠  

 ٠٢١١٢٣ آزمون دکتوردود کانال کابل. ست ۴۵٨,٠٠٠,٢  

 ٠٢١١٢۴ آزمون مدار اعالم حریق کانال کابل فشار قوی. مدار ٠٠٠,٠٧۵,۵  

 ٠٢١١٢۵ آزمون ترموویژن مفصل کابل فشار قوی. ست ٣۵١,٠٠٠,۵  

 
 

 

٢۶  
 

 



 حفاظت وکنترل  یهاستمیس یا دوره یفصل سوم. نگهدار
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  

 
 

 

٢٧  
 

 

 حفاظت وکنترل  یهاستمیس یا دوره ینگهدارفصل سوم. 
 مقدمه

کـه مطـابق بـا     باشـد  یمـ  عیـ حفاظت و کنترل شبکه انتقـال و فـوق توز   يهاستمیس يا دوره يمربوط به نگهدار يها فیفصل شامل رد نی. ا1
 شود. یانجام م مانیتابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پ يهاو شرکت ریشرکت توان یابالغ يها دستورالعمل

 و آزمون لحاظ شده است. دیمرتبه بازد کیانجام  يفصل برا نیا يهافیرد يهانهی. هز2
 ،یآچارکشـ  ،يریـ گردگ شـامل   ره،یـ کنترل و حفاظـت و غ  يبخش حفاظت و کنترل مانند تابلوها يمرتبط با حوزه کار يتابلوها سیسرو. 3
 .است دهیگرد لحاظ یا بی رله هر به مربوط 2مدار يآزمون عملکرد فیرد يبها در... و تریه ،ییروشنا ر،یگردگ ضیتعو درب، گالژیر
 يهـا و شرکت ریشرکت توان یابالغ يادوره يهادیشده در بازد فیتعر 3يعملکردها وفصل بر اساس شرح خدمات  نیا يهافیرد ي. بها4

 . گردد یمفصل محاسبه  نیرله ذکر شده در ا آزمون بامرتبط  يها فیرداز  عملکردها، ریآزمون سا نهیهز. باشد یتابعه م
 .باشد یممربوطه  یو مدار ب ها رله هیکل مدار يعملکرد آزمونترانس انجام  یب ایخط  مدار مدار يعملکرد آزموناز  منظور .5
و  اسـت  شده لحاظمربوطه  زیتجه سیو راکتورها در سرو نیزم ،یقدرت، مصرف داخل يترانسفورماتورها یکیمکان يآزمون رله ها نهی. هز6

 .است دهیگرد لحاظ مربوطه یب مدار يعملکرد آزمونآن در  مدارات آزمون نهیهز
سطح ولتـاژ   رییو تغ گردد یمهمه سطوح ولتاژ استفاده  يمذکور برا فیمشخص نشده است رد یب ایکه سطح ولتاژ دستگاه  ییها فیرد. در 7
 .کند ینم جادیا فیرد متیدر ق يرییتغ یب ای

 درج شده است. ریز لفصل در جدو نیا يها گروهشماره و شرح مختصر  از،یمورد ن يها فیردبه  ی. به منظور سهولت دسترس 8
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 عیفوق توز يها آزمون بخش حفاظت و کنترل پست 01

 انتقال يها بخش حفاظت و کنترل پست آزمون 02

 عیمشترك انتقال و فوق توز زاتیها و تجه رله آزمون 03

 

2 Function Test 
3 Function 

                                                           



 حفاظت وکنترل  یهاستمیس یا دوره یفصل سوم. نگهدار
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٠٠٠,۵٣۶,٣  
کیلوولت  ۶٣یا  ١٣٢و مدار سنکرون باسبار   آزمون رله 

 (سنکرون اسکوپ).
٠٣٠١٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٧,٧١۶  
کیلوولت و  ۶٣یا  ١٣٢آزمون مجموعه رله حفاظت باسبار 

 مرحله دوم رله عیب کلید .
٠٣٠١٠٢ 

 ٠٣٠١٠٣ کیلوولت. ١٣٢یا ۶٣آزمون عملکردی مدار حفاظت باسبار  بی ٧,٠٧٢,٠٠٠  

 دستگاه ٧٨٧,٠٠٠,۵  
آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت دو 

 کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣پیچ سیم
٠٣٠١٠۴ 

 دستگاه ١,٧۶٨,٠٠٠  
 ١٣٢یا  ۶٣کنترل ولتاژ ترانسفورماتور قدرت   آزمون

 کیلوولت.
٠٣٠١٠۶ 

 دستگاه ٠٠٠,۶۴۵,٩  
آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت سه 

 کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣پیچ سیم
٠٣٠١٠٧ 

 دستگاه ۶٣٢,٠٠٠,٢  
 ١٣٢یا  ۶٣رله اضافه شار ترانسفورماتور قدرت   آزمون

 کیلوولت.
٠٣٠١٠٨ 

 بی ۶٧٨,٠٠٠,١٧  
ترانسفورماتور قدرت   عملکرد مداری حفاظت بی  آزمون

 کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣
٠٣٠١٠٩ 

 دستگاه ١,٧۶٨,٠٠٠  
رله نامتعادلی ولتاژ و یا جریان خازن فشار   آزمون

 یا فوق توزیع.  متوسط
٠٣٠١١٠ 

 دستگاه ٣,٨۵٨,٠٠٠  
کنترل اتوماتیک ورود و خروج خازن فشار متوسط   آزمون

 یا فوق توزیع
٠٣٠١١١ 

 بی ٣٠٢,٠٠٠,۵  
آزمون عملکردی مدارحفاظت بی خازن فشار متوسط یا 

 کیلوولت .۶٣
٠٣٠١١٢ 

 ٠٣٠١١٣ کیلوولت. ١٣٢آزمون عملکردی مدارحفاظت بی خازن  بی ٠٠٠,١۶۶,۶  

 ٠٣٠١١۴ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون رله دیستانس خط  دستگاه ٨,١٧٠,٠٠٠  

 ٠٣٠١١۵ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣دار خط  آزمون رله اضافه جریان جهت دستگاه ٣٩٩,٠٠٠,۴  

 بی ٠٠٠,١٢,٣٧۶  
 ١٣٢یا  ۶٣عملکردی مدارحفاظت بی خط   آزمون

 کیلوولت.
٠٣٠١١۶ 

 ٠٣٠١١٧ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون رله وصل مجدد خط  دستگاه ٨٠٠,٠٠٠,۴  

 ٠٣٠١١٨ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣  یاب خط آزمون فاصله دستگاه ۶۵٠,٠٠٠,٣  

 ٠٣٠١١٩ دار خطوط. آزمون اتصال زمین جهت دستگاه ۶٣١,٠٠٠,٢  

 ٠٣٠١٢٠ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون رله سنکرون چک خط  دستگاه ٠٠٠,۵٣۴,٣  

 ٠٣٠١٢٢ آزمون عملکردی مدارحفاظت بی خطوط فشار متوسط. بی ٨٨۴,۵٠٠  

 
 

 

٢٨  
 

 



 حفاظت وکنترل  یهاستمیس یا دوره یفصل سوم. نگهدار
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠٣٠١٣٠  نامتعادلی فازهای کلید.  آزمون رله دستگاه ٠٠٠,٢,٩٢۴  

 ٠٣٠١٣١ آزمون رله دیفرانسیل طولی. دستگاه ۵٩٧,٠٠٠,١١  

  
 بی ۶٠٨,٠٠٠,١

فرمان و وضعیت اینترالک کلیدها، بازدید، بررسی و   آزمون
بی   کنترل و حفاظت  سرویس پنجره آالرمهای تابلوهای

 فوق توزیع.

٠٣٠١٣٢ 

  
 بی ٧۵٢,٠٠٠

آزمون فرمان و وضعیت اینترالک کلیدها، بازدید، بررسی و 
سرویس پنجره آالرمهای تابلوهای کنترل و حفاظت بی 

 فشار متوسط

٠٣٠١٣٣ 

 ٠٣٠١٣۴ آزمون رله وصل مجدد فشار متوسط. دستگاه ٣,١۶٨,٠٠٠  

 ٠٣٠١٣۵ ) فوق توزیع مرحله یکCBFآزمون رله عیب کلید ( دستگاه ٢,٠۵٧,٠٠٠  

 ٠٣٠١٣۶ عملکردی مداررله دیفرانسیل طولی  آزمون بی ٠٨٠,٠٠٠,١۶  

 ٠٣٠٢٠١ کیلوولت. ٢٣٠یا  ۴٠٠آزمون رله و مدار سنکرون باسبار   دستگاه ۴,۵٩٧,٠٠٠  

 دستگاه ٩٨٣,٠٠٠,١۴  
کیلوولت و مرحله  ۴٠٠یا  ٢٣٠آزمون رله حفاظت باسبار 

 دوم رله عیب کلید.
٠٣٠٢٠٢ 

  
 دستگاه ٩٨٣,٠٠٠,١۴

 Short)، رله نامتعادلی فاز، رله CBFآزمون عیب کلید (
Zone سازی  : تست و فانکشن عملکرد رله بصورت شبیه

 کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠واقعی مطابق طرح و نقشه باسبار 

٠٣٠٢٠٣ 

 ٠٣٠٢٠۴ کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠آزمون عملکردی مدارحفاظت باسبار  دستگاه ٩٨٣,٠٠٠,١۴  

 دستگاه ٠٠٠,۵٢۴,٧  
آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت دو 

 کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠پیچ سیم
٠٣٠٢٠۵ 

 دستگاه ۴٧٠,٠٠٠,٢  
یا  ٢٣٠آزمون مجموعه کنترل ولتاژ ترانسفورماتور قدرت 

 کیلوولت. ۴٠٠
٠٣٠٢٠٧ 

 دستگاه ۵٠٧,٠٠٠,١٢  
آزمون مجموعه رله دیفرانسیل ترانسفورماتور قدرت سه 

 کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠ پیچ سیم
٠٣٠٢٠٨ 

 دستگاه ۴۵١,٠٠٠,٣  
یا  ٢٣٠پیچ  آزمون رله اضافه شار ترانسفورماتور سه سیم

 کیلوولت. ۴٠٠
٠٣٠٢٠٩ 

 بی ٢۴,۴٧٩,٠٠٠  
آزمون عملکردی مدار حفاظت بی ترانسفورماتور قدرت 

 کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠
٠٣٠٢١٠ 

 ٠٣٠٢١١ کیلوولت. ٢٣٠آزمون عملکردی مدار حفاظت بی خازن  بی ٨,٠۵٢,٠٠٠  

 ٠٣٠٢١٢ کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠آزمون رله دیستانس خط  دستگاه ٩٨٣,٠٠٠,١۴  

 بی ٠٠٠,۶٣۶,٢٠  
 ۴٠٠یا  ٢٣٠حفاظت مدار بی خط   آزمون عملکردی

 کیلوولت.
٠٣٠٢١٣ 
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 حفاظت وکنترل  یهاستمیس یا دوره یفصل سوم. نگهدار
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠٣٠٢١۴ کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠خط  Short Zoneآزمون رله  دستگاه ۴۵١,٠٠٠,٣  

 ٠٣٠٢١۵ کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠خط  STUBآزمون رله  دستگاه ۴۵١,٠٠٠,٣  

 مورد ١٢,١۵٨,٠٠٠  
 Tele Protection های ارسال و دریافت سیگنال  آزمون
 کیلوولت به ازاء هر لینک. ۴٠٠یا  ٢٣٠خط 

٠٣٠٢١۶ 

 ٠٣٠٢١٧ کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠آزمون رله وصل مجدد خط  دستگاه ٢٣٩,٠٠٠,۶  

 ٠٣٠٢١٨ کیلوولت. ٢٣٠یا  ۴٠٠یاب خط  آزمون فاصله دستگاه ٠٠٠,١۶۶,۶  

 ٠٣٠٢٢٠ کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠آزمون رله سنکرون چک خط  دستگاه ۴,۵٩٧,٠٠٠  

 ٠٣٠٢٢١ کیلوولت. ۴٠٠یا  ٢٣٠آزمون رله آندر امپدانسی راکتور  دستگاه ٠٩٢,٠٠٠,۶  

 بی ١٣,٧٣٢,٠٠٠  
 ۴٠٠یا  ٢٣٠عملکردی مدارحفاظت بی راکتور   آزمون

 کیلوولت.
٠٣٠٢٢٢ 

 ٠٣٠٢٢۴  یا ترانسفورماتور آزمون رله اتصال زمین محدود راکتور دستگاه ۴,۵٩٧,٠٠٠  

  
 بی ٠٠٠,٢,٢٣۵

آزمون فرمان و وضعیت اینترالک کلیدها، بازدید، بررسی و 
سرویس پنجره آالرمهای تابلوهای کنترل و حفاظت بی 

 انتقال

٠٣٠٢٢۵ 

 ٠٣٠٣٠١ آزمون رله اضافه ولتاژ. دستگاه ٢,١٧٩,٠٠٠  

 ٠٣٠٣٠٢ آزمون رله ولتاژ کم . دستگاه ٢,١٧٩,٠٠٠  

 ٠٣٠٣٠٣ آزمون رله اضافه جریان . دستگاه ٣,٣٢١,٠٠٠  

 ٠٣٠٣٠۴ دار یا عادی). آزمون رله اتصال زمین (جهت دستگاه ٢,١٧٩,٠٠٠  

 ٠٣٠٣٠۶ آزمون آمپرمتر . دستگاه ۴٢٢,٠٠٠,١  

 ٠٣٠٣٠٧ متر . آزمون ولت دستگاه ۴٢٢,٠٠٠,١  

 ٠٣٠٣٠٨ متر. آزمون مگاوات دستگاه ٠٠٠,١,٩١۵  

 ٠٣٠٣٠٩ آزمون مگاوار متر . دستگاه ۴٢٢,٠٠٠,١  

 ٠٣٠٣١٠ آزمون میتر مجتمع . دستگاه ٣۴٢,٠٠٠,۴  

 ٠٣٠٣١١ آزمون رله فرکانسی. دستگاه ٠٠٠,٢,٧۵۴  

 ٠٣٠٣١٢ آزمون ثبات خطا. دستگاه ۵,۵٠٣,٠٠٠  

 ٠٣٠٣١٣ آزمون ثبات حادثه. دستگاه ۵,۴٢١,٠٠٠  

 ٠٣٠٣١۴ اتصال و آزمون و جدا سازی تجهیزات کنترل کیفیت توان. دستگاه ۴,۴٩٠,٠٠٠  
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 شبکه  نگیسپاچیمخابرات و د زاتیتجه یا دوره یفصل چهارم. نگهدار
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 شبکه  نگیسپاچیمخابرات و د زاتیتجه یا دوره یفصل چهارم. نگهدار

 مقدمه
مراکـز   هیـ و کل عیـ شبکه انتقال و فـوق توز  نگیسپاچیمخابرات و د زاتیبخش تجه يا دوره يمربوط به نگهدار يهافیفصل شامل رد نی. ا1
 و کـار  ارجـاع  اسناد در مندرجتابعه  يهاو شرکت ریشرکت توان یابالغ يها که مطابق با دستورالعمل باشد یم عیانتقال و فوق توز نگیسپاچید
 شود. یانجام م مانیپ
 آزمون لحاظ شده است. ای دیمرتبه بازد کیانجام  يفصل برا نیا يهافیرد يهانهی. هز2
 نهیهز لذا باشد، یم مراکز محل در کارشناسان ای کارشناس) ساعت هشت( يکار روز کی در مداوم استقرار مستمر، شیپا از منظور. 3

 شده ذکر تیفعال جهت مجزا نهیهز و منظور آن با متناظر فیرد از گردد یم انجام کارشناسان ای کارشناس استقرار زمان در که ییها تیفعال
 .باشدینم استفاده قابل

نظـر   و...) در بخش اسکادا و مخابرات صرف ups نورتر،ی(شارژر، ا هیمربوط به منابع تغذ زاتیو آزمون تجه سیسرو نهی. جهت پرداخت هز4
 .گردد یاستفاده م يرده ولتاژ نیکترینزد ایدستگاه متناظر با آن  يها فیمربوطه از رد يها و آزمون سیسرو نهیدستگاه مذکور، هز یاز ولتاژ نام

 درج شده است. ریز لفصل در جدو نیا يها گروهشماره و شرح مختصر  از،یمورد ن يها فیردبه  یمنظور سهولت دسترس به. 5
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 TPS و PLC زاتیتجه يا دوره ينگهدار 01

 تلفن مرکز و مراکز زاتیتجه يا دوره ينگهدار 02

 ویماکروو زاتیتجه يا دوره ينگهدار 03

 مودم ویراد و میسیب زاتیتجه يا دوره ينگهدار 04

 ينور بریف زاتیتجه يا دوره ينگهدار 05

 Gateway و DTS زاتیتجه يا دوره ينگهدار 06

 اسکادا و يمتر تله زاتیتجه يا دوره ينگهدار 07

 یعموم زاتیتجه يا دوره ينگهدار 08
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 شبکه  نگیسپاچیمخابرات و د زاتیتجه یا دوره یفصل چهارم. نگهدار
 ١۴٠٠و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 مجموعه ۵٨٣,٠٠٠,٣٠  
صحبت و  PLCای لینک  بازدید، سرویس و آزمون دوره

 کاناله. دیتا تک
٠۴٠١٠١ 

 مجموعه ٣٣,٧٩٠,٠٠٠  
صحبت و  PLCای لینک  بازدید، سرویس و آزمون دوره

 دیتا دو کاناله.
٠۴٠١٠٢ 

 ٠۴٠١٠٣ .TPSای لینک حفاظت  بازدید، سرویس و آزمون دوره مجموعه ٠٠٠,٩۴۶,١۶  

 مجموعه ٠٠٠,٣,١٢۶  
بی خط شامل  PLCبازدید و سرویس تجهیزات بیرونی 

LMU.... کابل کواکسیال و ، ، 
٠۴٠١٠۴ 

 دستگاه ٨,٢۵٧,٠٠٠  
پورت در مرکز به تعداد  ١٠٠کمتر از  VOIP  دوره ای آزمون
 های ریموت. گوشی

٠۴٠٢٠٢ 

 دستگاه ١٠,٧٣٢,٠٠٠  
نقطه در مرکز و به  ١٠٠بیشتر از  VOIPدوره ای  آزمون

 های ریموت. تعداد گوشی
٠۴٠٢٠٣ 

 ٠۴٠٢٠۴  کانال ١٠از  تر بیش ای ضبط مکالمات دوره  آزمون دستگاه ۵۴٢,٠٠٠,٩  

 ٠۴٠٢٠۵ کانال. ١٠ ای ضبط مکالمات کمتر از دوره آزمون دستگاه ۵,۵۵٢,٠٠٠  

 ٠۴٠٢٠۶ پورت. ۶۴از  کمتر ای مراکز تلفن آزمون دوره دستگاه ۵,۵۵٢,٠٠٠  

 ٠۴٠٢٠٧ پورت . ۶۴ ای مراکز تلفن بیش از آزمون دوره دستگاه ٩,٧٠٣,٠٠٠  

 ٠۴٠٢٠٨ ها. های داخلی ایستگاه یا تلفن DTSای  آزمون دوره دستگاه ٠٠٠,١,٢٣۵  

 ٠۴٠٢٠٩ کانال. ۵٠به ازاء  DTSهای  بازدید و کنترل کانال دستگاه ٧,٢٢١,٠٠٠  

 ٠۴٠٢١٠ کانال. ۵٠بازدید و کنترل سایر ارتباطات تلفنی به ازاء  دستگاه ٠٠٢,٠٠٠,۵  

 ٠۴٠٢١١ کانال. ۴های مخابراتی به ازاء هر  سرویس و کنترل کانال مجموعه ٢,٧٠٩,٠٠٠  

 ایستگاه ٠٠٠,١,٣۴۴  
کنترل و آزمون صحت اطالعات ایستگاه یا نقاط اتصال در 

 مراکز دیسپاچینگ.
٠۴٠٢١٢ 

  
 روز ۴٢٧,٠٠٠,١١

افزار و سیستم تغذیه  پایش مستمر و بازدید و کنترل سخت
ایستگاه (توسط دو  ۵٠بیش از  مرکز و تجهیزات جانبی

 ساعت در روز). ٨کارشناس و مدت 

٠۴٠٢١۴ 

 مجموعه ۴۴٩,٠٠٠,٣  
های  و بیسیم ایستگاه DTS ،Voice ،Dataوضعیت   بررسی

 تحت پوشش از محل دیسپاچینگ انتقال یا فوق توزیع.
٠۴٠٢١۵ 

  

 مجموعه ٠٠٠,۵٨۶,٢

های نوری یا  های مدیریت شبکه ترمینال بررسی سیستم 
افزار مدیریت شبکه  یا نرم ITمدیریت شبکه تجهیزات 

VOIPمدیریت شبکه  یامدیریت سنسورهای دما و حرکت یا
یا سیستم ضبط مکالمات به ازاء هر  رادیوهای وایرلس

  سیستم مدیریت.

٠۴٠٢١۶ 
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 شبکه  نگیسپاچیمخابرات و د زاتیتجه یا دوره یفصل چهارم. نگهدار
 ١۴٠٠و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ایستگاه ۴۴٩,٠٠٠,٣  
ها  پذیری و صحت دریافت اطالعات ایستگاه بازدید رؤیت

 یا نقاط اتصال در مراکز دیسپاچینگ.
٠۴٠٢١٧ 

 ٠۴٠٢١٨ اندازی دیزل ژنراتور مرکز دیسپاچینگ. آزمون و راه مجموعه ٢,١١٣,٠٠٠  

 مجموعه ٨۵٢,٠٠٠,۴۵  
افزار مراکز  افزار و نرم ای تجهیزات سخت سرویس دوره

RDC .منطقه  
٠۴٠٢١٩ 

 ٠۴٠٢٢٠ سیمی از ایستگاه تا مرکز دیسپاچینگ. آزمون ارتباط بی ایستگاه ١٠,٩٢٧,٠٠٠  

 مجموعه ٩,١٨٨,٠٠٠  
های اعالم و اطفاء حریق و  سرویس و کنترل سیستم

 های پایش تصویری مرکز. سیستم
٠۴٠٢٢١ 

 ٠۴٠٢٢٢ یا فوق توزیع. AOCآزمون سیستم پایش مخابراتی مرکز  مجموعه ١٠,٩٢٧,٠٠٠  

 مجموعه ٠٠٠,۶٧۵,١٨  
بازدید و کنترل سخت افزار و نرم افزار و سیستم تغذیه مرکز 

 و تجهیزات جانبی به ازاء هر مرکز.
٠۴٠٢٢٣ 

  

 مجموعه ١٣,٣٣٠,٠٠٠

ها، آالرم ها، حوادث،  تهیه نسخه پشتیبان از تمامی دیتابیس
Logشبکه   ، تنظیمات تجهیزات شبکه و بررسی تجهیزات

حمالت سایبری و سرویس و تست   امنیتی و  از لحاظ
GPS .به ازاء هر مرکز 

٠۴٠٢٢۴ 

 ٠۴٠٢٢۵ تهیه گزارشات ماهیانه از آرشیو مرکز دیسپاچینگ. مجموعه ۴۴٩,٠٠٠,٣  

 ٠۴٠٢٢۶ از تمامی نرم افزارهای مرکز. (Image)تهیه نسخه پشتیبان  مجموعه ٠٠٠,٧,٩٨۶  

 ٠۴٠٢٢٧ نصب و یا بروز رسانی آنتی ویروس در هر مرکز. مجموعه ٢,٧٨١,٠٠٠  

 مجموعه ٠٠٠,١,٩٩۶  
اعمال تغییرات نرم افزاری در تجهیزات سایت یا نود یا 

 مراکز تلفن.
٠۴٠٢٢٨ 

  

 مجموعه ٠٠٠,٠٩۶,۵

از قبیل کارتهای  DASآزمون وسرویس دوره ای سخت افزار
E&M  وترمینال هایMDF های  های تغذیه و کابل و کارت

 DASهای  افزاری پورت ارتباطی و همچنین آزمون نرم
 پورت. ۵٠تا  NMTازطریق 

٠۴٠٢٢٩ 

 عدد ٢,٧٣٨,٠٠٠  
وسریال لینکهای فیبر نوری  E&Mآزمون دوره ای پورتهای 

 در نقاط اتصال به ازای هر کانال.
٠۴٠٢٣٠ 

 دستگاه ۶۴١,٠٠٠,٢  
تهیه نسخه پشتیبان از نرم افزار لینک های مایکروویو و 

 کانالهای سایت ها درسمت نود.
٠۴٠٢٣١ 

 دستگاه ٩,٠٧٠,٠٠٠  
افزاری  افزاری و نرم ای سخت سرویس و آزمون دوره

 وسرورهای نود ترانک.
٠۴٠٢٣٢ 

 دستگاه ٧٩١,٠٠٠,۴  
های برق  ای وبازدید فنی ترانس ایزوله وتابلوی آزمون دوره

 نقاط اتصال. Power Failure  حفاظت  و مدارات
٠۴٠٢٣٣ 
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 شبکه  نگیسپاچیمخابرات و د زاتیتجه یا دوره یفصل چهارم. نگهدار
 ١۴٠٠و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 دستگاه ٠٠٠,٣,٩١۵  
ها یا  در پست Lanها و شبکه  و بازدید فنی ازسوئیچ  آزمون
 ها. سایت

٠۴٠٢٣۴ 

  

 دستگاه ٢,٨٣٠,٠٠٠

افزار  افزار و نرم سرویس و آزمون و بازدیدفنی ازسخت
NMT  وگرفتنBackup های سیستم و  ازفایلDataBase 

ها  اطالعات سایت  مربوط به نقاط اتصال وبه روز کردن
)Batch Validation.( 

٠۴٠٢٣۵ 

 ٠۴٠٢٣۶ های مربوطه. های دیجیتال نوری بامبدل آزمون لینک کانال مورد ٨٧٣,٠٠٠,۶  

 مجموعه ١,٣٩٠,٠٠٠  
 VIPتهیه نسخه پشتیبان از دیتابیس مراکز تلفن دیجیتال و 

 به ازاء هر مرکز.
٠۴٠٢٣٧ 

 ٠۴٠٢٣٨ تنظیم و آزمون مودم. دستگاه ١,١١٢,٠٠٠  

 ٠۴٠٣٠١ ای لینک رادیو مایکروویو آنالوگ و دیجیتال. آزمون دوره مجموعه ٢٢,٢٩٩,٠٠٠  

 ٠۴٠٣٠٢ کننده . های تکرار ای رادیو مایکروویو سایت آزمون دوره دستگاه ٨,٢٣١,٠٠٠  

 ٠۴٠٣٠٣ ای مالتی پلکس مایکروویو آنالوگ و دیجیتال. آزمون دوره دستگاه ٨,٢٣١,٠٠٠  

 ٠۴٠٣٠۵ سرویس و کنترل سیستم سرمایش و گرمایش. دستگاه ۵١٧,٠٠٠,٢  

 دستگاه ٠١١,٠٠٠,۴  
سیم ثابت یا سیار  ای دستگاه بی سرویس و کنترل دوره

  به همراه باطری و بیسیم های دستی مرتبط با آن   خودرویی
٠۴٠۴٠١ 

 مجموعه ٢,٧٠٩,٠٠٠  
های ریموت کانونشنال و  ای دستگاه سرویس و کنترل دوره

 تجهیزات اضافه به ازاء هر کانال.
٠۴٠۴٠٢ 

 دستگاه ٧۴٨,٠٠٠,۵  
سیم ترانک ثابت یا  ای دستگاه بی سرویس و کنترل دوره

 ریموت ترانک یا اینترفیس.
٠۴٠۴٠۴ 

 دستگاه ١٧,١۶٢,٠٠٠  
های  ای تجهیزات مخابراتی سایت سرویس و کنترل دوره

 ترانک به ازاء هر کانال
٠۴٠۴٠۵ 

 دستگاه ٠٠٠,٢٠,١۴۶  
کانورشنال   کننده های تکرار ای سایت و کنترل دوره  سرویس

 شامل آنتن، برج ،اینتر فیس ،تغذیه و سایر موارد.
٠۴٠۴٠۶ 

 ٠۴٠۴٠٧ ای لینک رادیو مودم (طیف گسترده). سرویس و کنترل دوره مجموعه ٨,٠٢٣,٠٠٠  

 ٠۴٠۴٠٩ متر. ١٢بازدید و سرویس دکل مخابراتی و آنتن زیر  مجموعه ٠٠٠,٨,٠٠۴  

 ٠۴٠۴١٠ متر. ١٢بازدید و سرویس دکل مخابراتی و آنتن باالی  مجموعه ١١,٠٠٢,٠٠٠  

 ٠۴٠۴١١ سیمی از مرکز دیسپاچینگ. آزمون ارتباط بی مجموعه ١٠,٩٢٧,٠٠٠  

 روز ٠۴٣,٠٠٠,۶  
پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه رادیو ترانک 

NMS .(توسط یک کارشناس به مدت هشت ساعت) 
٠۴٠۴١٢ 

 ٠۴٠۴١٣ بازدید و سرویس مبدل پروتکل. دستگاه ۴٧١,٠٠٠,٢  

 
 

 

٣۴  
 

 



 شبکه  نگیسپاچیمخابرات و د زاتیتجه یا دوره یفصل چهارم. نگهدار
 ١۴٠٠و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠۴٠۴١۴ بازدید و کنترل عملکرد سایت ها و نود و تجهیزات جانبی .  مجموعه ٠٠٠,۶٧۵,١٨  

 ٠۴٠۴١۵ سیم دستی. ای دستگاه بی سرویس و کنترل دوره دستگاه ٩۴٣,٠٠٠  

 دستگاه ٣٨٠,٠٠٠,۵  
 / CGRیا  SDHای تجهیزات  و کنترل دوره  سرویس

ASR . 
٠۴٠۵٠١ 

 ٠۴٠۵٠٢ . ای تجهیزات پسیو نوری داخل ایستگاه سرویس دوره دستگاه ٢,٧٠٩,٠٠٠  

 ٠۴٠۵٠٣ . MUX -ای تجهیزات اکتیو نوری  سرویس و کنترل دوره دستگاه ١٠,٧٣٢,٠٠٠  

 ٠۴٠۵٠۴ . PDHای تجهیزات  سرویس و کنترل دوره دستگاه ٧,٣٧٢,٠٠٠  

 ٠۴٠۵٠۵ سرویس و کنترل مبدل های مخابراتی. دستگاه ٢,٧٠٩,٠٠٠  

  
 روز ٠۴٣,٠٠٠,۶

 DTSای  پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه و آزمون دوره
NMS  ایستگاه (توسط یک کارشناس به  ۵٠فیبر نوری تا

 مدت هشت ساعت).

٠۴٠۵٠۶ 

  
 روز ١١,٣٨٨,٠٠٠

ای  پایش مستمر سیستم مدیریت شبکه و تست دوره
DTS NMS  ایستگاه  ٩٩ایستگاه تا  ۵٠فیبر نوری بیش از

 ساعت) ٨(توسط دو کارشناس به مدت 

٠۴٠۵٠٧ 

 ٠۴٠۵٠٨ های نوری یا شبکه. ای سوئیچ سرویس دوره ایستگاه ٣٨٠,٠٠٠,۵  

 ٠۴٠۵٠٩ فیبر نوری. OPGWو   ADSSهای  ای کابل بازدید دوره کیلومتر ٢٣٩,٠٠٠,۴  

 ٠۴٠۵١٠ تار. ٢۴ فیبر نوری تا OTDR آزمون مجموعه ٠٠٠,۵,۵٣۶  

 ٠۴٠۵١١ تار. ۴٨ فیبر نوری تا OMKآزمون  مجموعه ٨,٢٣١,٠٠٠  

 ٠۴٠۵١٢  .OPGWهای  جوینت بازدید عدد ٣٧٨,٠٠٠,۵  

 ٠۴٠۶٠١ وی. سرویس و روتین تست گیت  ایستگاه ٨,٢٣١,٠٠٠  

 ٠۴٠۶٠٢ وی تا مرکز. آزمایش و تست اطالعات از گیت ایستگاه ٨,٢٣١,٠٠٠  

 ٠۴٠۶٠٣ و تست با مرکز. RTUای  بازدید و سرویس دوره دستگاه ٠٠٠,٠٧۵,٢۵  

 ٠۴٠۶٠۴ و کالیبراسیون ترانسدیوسر. HVIبازدید و سرویس تابلو  دستگاه ۴٩٠,٠٠٠,٣  

 ٠۴٠۶٠۵ ای تابلو مارشالینگ راک. بازدید و سرویس دوره مجموعه ١,٣٣٧,٠٠٠  

  
 فیدر ٨٢٨,٠٠٠,۶

اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و   آزمایش
از  فشار متوسط عملکرد رله های حفاظتی مربوط به فیدر

 فیلد تا مرکز

٠۴٠۶٠۶ 

  
 فیدر ٧,٢٠١,٠٠٠

اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و   آزمایش
فوق توزیع از   عملکرد رله های حفاظتی مربوط به بی خط

  فیلد تا مرکز

٠۴٠۶٠٧ 

 
 

 

٣۵  
 

 



 شبکه  نگیسپاچیمخابرات و د زاتیتجه یا دوره یفصل چهارم. نگهدار
 ١۴٠٠و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

  
 بی ۵٩٩,٠٠٠,٨

اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و   آزمایش
مربوط به بی   عملکرد رله های حفاظتی

  از فیلد تا مرکز ایستگاه  ترانسفورماتور

٠۴٠۶٠٨ 

  
 ایستگاه ٠٠٠,١٢,٠١۴

اینتر فیس مدارات فرمان، وضعیت، مقادیر و   آزمایش
عمومی ایستگاه (شامل: باسبار و  عملکرد رله های حفاظتی

 از فیلد تا مرکز . کوپالژ و ..)

٠۴٠۶٠٩ 

 ٠۴٠٧٠١ ).PCبازدید و سرویس پروتکل کانورتور ( ایستگاه ٣٨٠,٠٠٠,۵  

 روز ٠٠٠,١۴۶,۶  
های اسکادا و  پایش، روزآمدسازی اسناد فنی و تحلیل شبکه

 مخابرات.
٠۴٠٧٠٢ 

 دستگاه ٧۵٢,٠٠٠  
ثابت و سیار و  جمع آوری و ثبت اطالعات فنی بیسیم های

 ترانک جهت اخذ مجوز. دستی
٠۴٠٧٠٣ 

 ایستگاه ٠٠٠,٣۴۴,۶  
ای کلیه ارتباطات ارت تجهیزات و چاه ارت  آزمون دوره

 مخابراتی یا دیسپاچینگ.
٠۴٠٨٠٢ 

 ٠۴٠٨٠٣ کاری شبکه و مخابرات به ازاء هر روز. بانی و رانژه سیم روز ۵١٩,٠٠٠,٧  

 
 

 

٣۶  
 

 



 DCS یهاپست زاتیو آزمون تجه یا دوره یفصل پنجم. نگهدار
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 DCS یهاپست زاتیو آزمون تجه یا دوره یفصل پنجم. نگهدار

 مقدمه
کـه   باشـد  یمـ  عیـ شبکه انتقال و فوق توز DCS يهاپست زاتیبخش تجه يا و آزمون دوره يمربوط به نگهدار يهافیفصل شامل رد نی. ا1

 شود.یانجام م مانیتابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پ يهاو شرکت ریشرکت توان یابالغ يها مطابق با دستورالعمل
 آزمون لحاظ شده است. ای دیمرتبه بازد کیانجام  يفصل برا نیا يهافیرد يهانهی. هز2
اسـت و   دهیـ متعلقه محاسبه گرد زاتیو تابلوها و تجه HMIتا دو ترانس، دو سرور، دو  DCS يها فصل جهت پست نیا يها فیرد نهی. هز3

منظـور   مـان یفصـل در اسـناد ارجـاع کـار و پ     نیا يها فیمربوطه بر اساس رد نهیهز شیذکر شده افزا زاتیاز تجه کیهر  شیمتناسب با افزا
 .  گردد یم

 .باشد یتابعه م يهاو شرکت ریشرکت توان یابالغ يادوره يهادیفصل بر اساس شرح خدمات بازد نیا يهافیرد ي. بها4
 درج شده است. ریز لفصل در جدو نیا يها گروهشماره و شرح مختصر  از،یمورد ن يها فیردبه  یمنظور سهولت دسترس به. 5

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 فرمان اتاق در مستقر یعموم زاتیتجه ينگهدار 01

 پست ونیاتوماس يها ستمیس يها انهیرا افزار نرم و افزار سخت ينگهدار 02

 چیسوئ و شبکه ينگهدار 03

 سرور و یهمزمان سامانه ينگهدار 04

  BCRیب  کنترل و یحفاظت زاتیتجه ينگهدار 05

 
 

 

٣٧  
 

 



 DCS یهاپست زاتیو آزمون تجه یا دوره یفصل پنجم. نگهدار
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ایستگاه ٢,٢٧٩,٠٠٠  
های  پست DCSکنترل وضعیت مدارک مورد نیاز سیستم 
 فشار قوی (مطابق با تست شیت مربوطه).

٠۵٠١٠١ 

 ایستگاه ٧۴٨,٠٠٠,۴  
بررسی و نظافت تابلوها و کامپیوترهای سیستم 

DCS .ایستگاه فوق توزیع 
٠۵٠١٠٢ 

 ایستگاه ٠٠٠,٨٠۵,۶  
گیری و  گیری و صحت مقادیر اندازه کنترل امکان گزارش 

 های روزانه و هفتگی و ماهانه پست. گزارش
٠۵٠١٠٣ 

 ٠۵٠١٠۴ بازدید، کنترل و سرویس اینورتر. دستگاه ٠٠٠,٩٨۵,۴  

 ایستگاه ٨,٣٠٠,٠٠٠  
بررسی و نظافت تابلوها و کامپیوترهای سیستم 

DCS .ایستگاه انتقال 
٠۵٠١٠۵ 

 ایستگاه ١,٣١٨,٠٠٠  
بررسی صحت عملکرد تجهیزات جانبی (مانیتور، پرینتر، 

 اسپیکر، ماوس، کیبرد و ...).
٠۵٠٢٠١ 

 ایستگاه ٠٠٠,١٢۶,۴  
افزارهای مربوطه،  بررسی نصب بودن آخرین ویرایش نرم

 افزاری. های سخت ها و قفل بررسی لیسانس
٠۵٠٢٠٢ 

 ایستگاه ٨٨٩,٠٠٠,۴  
بین سرورها و  Redundancyبررسی عملکرد صحیح 

 .HMIزمانی  هم
٠۵٠٢٠٣ 

 ایستگاه ٠٠٠,٧,٢٣۶  
افزار سرور  های مختلف به نرم بررسی صحت ارتباط دستگاه

DCS های مربوطه. توسط پروتکل 
٠۵٠٢٠۴ 

 ٠۵٠٢٠۵ افزار سرورها. افزار و نرم بررسی تمهیدات امنیتی سخت ایستگاه ۶٣٨,٠٠٠,٢  

 ٠۵٠٢٠۶ ) از سیستم.Imageتهیه نسخه پشتیبان ( ایستگاه ۶,۵٨٩,٠٠٠  

 ایستگاه ٣,٨۵٩,٠٠٠  
های ثبت شده توسط سیستم عامل  استخراج و تحلیل الگ

  سرورها، بررسی فضای خالی دیسک هر سیستم.
٠۵٠٢٠٧ 

 ایستگاه ٣,٨۵٩,٠٠٠  
اندازی سیستم عامل و  اندازی و باز راه بررسی فرآیند راه

 افزار سرور. نرم
٠۵٠٢٠٨ 

 ایستگاه ۶٣٨,٠٠٠,٢  
 Fault analyzing, Fault بررسی عملکرد صحیح

collector. 
٠۵٠٢٠٩ 

 ٠۵٠٢١١ های بی خط انتقال. آزمایش فرمان، وضعیت و آالرم بی ٩٨٨,٠٠٠,۶  

 بی ۴٧٧,٠٠٠,١٠  
بی  های ترانسفورماتور و آزمایش فرمان، وضعیت و آالرم

 ترانسفورماتور انتقال. های ورودی و خروجی
٠۵٠٢١٢ 

 ٠۵٠٢١٣ های بی خط فوق توزیع. آزمایش فرمان، وضعیت و آالرم بی ٠٠٠,٢۴۵,۵  

 بی ٧,٨٧١,٠٠٠  
بی  های ترانسفورماتور و آزمایش فرمان، وضعیت و آالرم

 ترانسفورماتور فوق توزیع. های ورودی و خروجی
٠۵٠٢١۴ 

 ٠۵٠٢١۵ های بی فشار متوسط. آزمایش فرمان، وضعیت و آالرم بی ٠٠٠,۶٢۶,٢  
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 DCS یهاپست زاتیو آزمون تجه یا دوره یفصل پنجم. نگهدار
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ایستگاه ٠٠٠,۵٣۵,٣  
ای سیستم  بندی ارتباطات شبکه بررسی و آزمون پیکره

 اتوماسیون.
٠۵٠٣٠١ 

 ٠۵٠٣٠٢ افزاری شبکه و سوئیچ. بررسی سخت ایستگاه ٣,١٣٧,٠٠٠  

 ایستگاه ٣,٠۴١,٠٠٠  
ای سیستم  تهیه فایل پشتیبان از پیکربندی تجهیزات شبکه

DCS ها. ها و مبدل مانند سوئیچ 
٠۵٠٣٠٣ 

 ٠۵٠۴٠١  .GPSبررسی وضعیت سنکرون زمانی تجهیزات با  ایستگاه ٣,١٠٣,٠٠٠  

 ایستگاه ١,٣١٨,٠٠٠  
 Timeبررسی وضعیت سنکرون زمانی تجهیزات با 

Server.  
٠۵٠۴٠٢ 

 بی ٩٣٢,٠٠٠,۵  
ها و  های بریکر بررسی و آزمون وضعیت، اینترالک و فرمان

 های انتقال. سکسیونر
٠۵٠۵٠١ 

 بی ٩٣٩,٠٠٠,۴  
 IED Client/Serverبررسی ارتباط فیبر نوری تجهیزات 

And Peer-To-Peer. 
٠۵٠۵٠٢ 

 بی ۶٣٧,٠٠٠,٢  
افزار پیکربندی واصالح پیکربندی بی  تهیه آرشیو از نرم

 انتقال.
٠۵٠۵٠٣ 

 بی ١,٣١٨,٠٠٠  
های  بررسی صحت نمایش و آرشیو مقادیر دستگاه

 گیری. اندازه
٠۵٠۵٠۴ 

 بی ٠٠٠,٣,٩۵۶  
بررسی صحت لیست سیگنال (آالرم و ایونت) بی پست 

 انتقال.
٠۵٠۵٠۵ 

 ٠۵٠۵٠۶ .AVRبررسی و کنترل صحت عملکرد  دستگاه ۶٣٧,٠٠٠,٢  

 بی ۶٣٧,٠٠٠,٢  
های بریکر و  بررسی و آزمون وضعیت، اینترالک و فرمان

 سکسیونرهای بی پست فوق توزیع.
٠۵٠۵٠٧ 

 بی ٠٠٠,١,٩٩۴  
بندی  بندی و اصالح پیکر افزار پیکر تهیه آرشیو از نرم

 فوق توزیع یا فشار متوسط. بی
٠۵٠۵٠٨ 

 بی ۶٣٧,٠٠٠,٢  
بررسی صحت لیست سیگنال (آالرم و ایونت) بی پست 

 فوق توزیع یا فشار متوسط.
٠۵٠۵٠٩ 

 بی ٠٠٠,٣,٩۵۵  
ها و  های بریکر بررسی و آزمون وضعیت، اینترالک و فرمان

 های فوق توزیع سکسیونر
٠۵٠۵١٠ 

 بی ١,٩٧٧,٠٠٠  
ها و  های بریکر بررسی و آزمون وضعیت، اینترالک و فرمان

 های فشار متوسط. سکسیونر
٠۵٠۵١١ 
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 پست برنامه فوق اتیعملو  راتیتعم ژه،یو یهافصل ششم. آزمون
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 پست برنامه فوق اتیعملو  راتیتعم ژه،یو یهافصل ششم. آزمون

 مقدمه
کـه   باشد یم عیانتقال و فوق توز يهاپست زاتیتجه فوق برنامه اتیو عمل راتی، تعمژهیو يهامربوط به آزمون يهافیفصل شامل رد نیا .1

 شود.یانجام م مانیتابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پ يهاو شرکت ریشرکت توان یابالغ يها مطابق با دستورالعمل
 شود. یو به درخواست کارفرما انجام م ازیو حسب ن يبه صورت مورد يادوره ياست که خارج از برنامه نگهدار یآزمون ژه،یآزمون و .2
 درج شده است. ریز لفصل در جدو نیا يها گروهشماره و شرح مختصر  از،یمورد ن يها فیردبه  یمنظور سهولت دسترس به. 3

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 انتقال ولتاژ سطح در قدرت ترانسفورماتور ژهیو آزمون 01

 عیتوز فوق ولتاژ سطح در قدرت ترانسفورماتور ژهیو آزمون 02

 عیتوز کمپکت، ن،یزم ،یداخل مصرف ترانسفورماتور ژهیو آزمون 03

 عیتوز فوق و انتقال راکتور ژهیو آزمون 04

 و فشار متوسط نوترال راکتور ژهیو آزمون 05

 قدرت دیکل ژهیو آزمون 06

 انیجر ترانسفورماتور ژهیو آزمون 07

 ترانسفورماتور ولتاژ  ژهیو آزمون 08

 ریبرقگ ژهیو آزمون 09

 یخازن بانک ژهیو آزمون 10

 باسبار ژهیو آزمون 11

 ها يباطر ژهیو آزمون 12

 سرکابل و کابل ژهیو آزمون 13

  GIS زاتیتجه ژهیو آزمون 14

 نیزم مقاومت ژهیو آزمون 15

 روغن رکولهیس و روغن ژهیو يها آزمون 16

 تماس و گام ولتاژ ژهیو آزمون 17

 چنجر تپ 30
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 پست برنامه فوق اتیعملو  راتیتعم ژه،یو یهافصل ششم. آزمون
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد (ریال) بهای واحد مقدار بهای کل (ریال)

 ٠۶٠١٠١ انتقال. آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور دستگاه ٠٧٢,٠٠٠,١۵  

 ٠۶٠١٠٢ باری ترانسفورماتور انتقال. آزمون بی دستگاه ١١٠,٠٠٠,١۵  

 ٠۶٠١٠۴ پیچ ترانسفورماتور انتقال. آزمون مقاومت سیم دستگاه ١٢,٨۴٣,٠٠٠  

 ٠۶٠١٠۵ چنجر ترانسفورماتور انتقال. آزمون پیوستگی تپ دستگاه ٨,٧٢٣,٠٠٠  

 ٠۶٠١٠۶ آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور انتقال. دستگاه ٠٠٠,٢٠,١٨۴  

 ٠۶٠١٠٧ برداری ترانسفورماتور انتقال. آزمون گروه دستگاه ١٠,١۵٢,٠٠٠  

 ٠۶٠١٠٨ ترانسفورماتور انتقال. آزمون تقسیم شار مغناطیسی دستگاه ٠٠٠,٧٨۶,۵  

 ٠۶٠١٠٩ ترانسفورماتور انتقال. FRAآزمون آنالیز پاسخ فرکانسی  دستگاه ١۴٣,٠٠٠,١۶  

 ٠۶٠١١٠ آزمون کالیبراسیون ترمومتر ترانسفورماتور انتقال. دستگاه ٠٠٠,٣,٠٩۶  

 ٠۶٠١١١ آزمون تانژانت دلتا بوشینگ های ترانسفورماتور انتقال. عدد ۶٠٧,٠٠٠,٣  

 ٠۶٠٢٠١ آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور فوق توزیع. دستگاه ١١,٣٢٨,٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠٢ باری ترانسفورماتورفوق توزیع. آزمون بی دستگاه ٠٠٠,۴١۵,١١  

 ٠۶٠٢٠۴ پیچ ترانسفورماتور فوق توزیع. آزمون مقاومت سیم دستگاه ٧,٨٧٢,٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠۵ چنجر ترانسفورماتور فوق توزیع. آزمون پیوستگی تپ دستگاه ۵,۶٧٩,٠٠٠  

 ٠۶٠٢٠۶ آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور فوق توزیع. دستگاه ٠٠٠,۶۶۶,١٢  

 ٠۶٠٢٠٧ برداری ترانسفورماتور فوق توزیع. آزمون گروه دستگاه ۵,۵٢٩,٠٠٠  

 دستگاه ١۵١,٠٠٠,۵  
آزمون فلوی مغناطیسی (تقسیم شار) ترانسفورماتور فوق 

 توزیع.
٠۶٠٢٠٨ 

 دستگاه ١٣٢,٠٠٠,١۵  
ترانسفورماتور فوق  FRAآزمون آنالیز پاسخ فرکانسی 

 توزیع.
٠۶٠٢٠٩ 

 ٠۶٠٢١٠ آزمون کالیبراسیون ترمومتر ترانسفورماتور فوق توزیع. دستگاه ٠٠٠,٣,٠٩۶  

 عدد ۶١١,٠٠٠,٢  
آزمون تانژانت دلتا بوشیینگ های ترانسفورماتور فوق 

 توزیع.
٠۶٠٢١١ 

 دستگاه ٣,٩٩٠,٠٠٠  
آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا 

 توزیع.
٠۶٠٣٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٢۵,۴  
باری ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت یا  آزمون بی

 توزیع.
٠۶٠٣٠٢ 

 دستگاه ۵,۴٢٣,٠٠٠  
باری تواما ترانسفورماتور  آزمون نسبت تبدیل و بی
 زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع.

٠۶٠٣٠٣ 
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 پست برنامه فوق اتیعملو  راتیتعم ژه،یو یهافصل ششم. آزمون
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد (ریال) بهای واحد مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ۵۴٩,٠٠٠,٣  
پیچ ترانسفورماتور زمین/کمکی/کمپکت  آزمون مقاومت سیم

 یا توزیع.
٠۶٠٣٠۴ 

 دستگاه ٠٠٠,٠٢۵,۴  
آزمون فلوی مغناطیسی (تقسیم شار) ترانسفورماتور 

 زمین/کمکی/کمپکت یا توزیع.
٠۶٠٣٠۵ 

 ٠۶٠۴٠١ پیچ راکتور انتقال و فوق توزیع. آزمون مقاومت سیم دستگاه ٠٠٠,٩,٢٣۴  

 ٠۶٠۴٠٢ آزمون تانژانت دلتا راکتور انتقال و فوق توزیع. دستگاه ٩۴٣,٠٠٠,١۴  

 ٠۶٠۴٠٣ آزمون امپدانس مولفه صفر راکتور انتقال و فوق توزیع. دستگاه ٨,٢٢٩,٠٠٠  

 دستگاه ١٢,٧٨٨,٠٠٠  
راکتور انتقال و فوق  FRAآزمون آنالیز پاسخ فرکانسی 

 توزیع.
٠۶٠۴٠۴ 

 ٠۶٠۴٠۵ آزمون کالیبراسیون ترمومتر راکتور انتقال و فوق توزیع. دستگاه ۴١٩,٠٠٠,٣  

 ٠۶٠۴٠۶ آزمون تانژانت دلتا بوشینگ های راکتور انتقال. عدد ٢,٨۵١,٠٠٠  

 ٠۶٠۵٠١ پیچ راکتور نوترال. آزمون مقاومت سیم دستگاه ۶٨٠,٠٠٠,٣  

 ٠۶٠۵٠٢ آزمون تانژانت دلتا راکتور نوترال. دستگاه ٧,٣٨٨,٠٠٠  

 ٠۶٠۵٠٣ آزمون امپدانس مولفه صفر راکتور نوترال. دستگاه ٨۴١,٠٠٠,۵  

 ٠۶٠۵٠۴ آزمون تانژانت دلتا بوشینگ های راکتور زمین. عدد ٠٠٠,٢,٢٨۶  

 ٠۶٠۵٠۵ تانژانت دلتا راکتور فشار متوسط  آزمون دستگاه ٧,٣٨٨,٠٠٠  

 ٠۶٠۵٠۶ پیچ راکتور فشار متوسط. مقاومت سیم  آزمون دستگاه ۴,۶٢٨,٠٠٠  

 ٠۶٠۵٠٧ راکتور فشار متوسط. FRAآنالیز پاسخ فرکانسی   آزمون دستگاه ٠٠٠,٧,٢٧۵  

 دستگاه ٢۵٩,٠٠٠,۴  
رطوبت  -بریکر (خلوص گاز  SF6آزمون کنترل کیفیت گاز 

 اسیدیته بریکر). -نقطه شبنم  -
٠۶٠۶٠١ 

 ٠۶٠۶٠٢ های قطع و وصل بریکر. آزمون حداقل ولتاژ عملکرد بوبین دستگاه ٣,٢١٧,٠٠٠  

 مجموعه ٣,٣٠٩,٠٠٠  
آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان (مجموعه 

 فاز). سه
٠۶٠٧٠١ 

 مجموعه ١٣٧,٠٠٠,۴  
آزمون ولتاژ نقطه زانویی (اشباع) ترانسفورماتور جریان 

 فاز). (مجموعه سه
٠۶٠٧٠٢ 

 ٠۶٠٧٠٣ فاز). آزمون پالریته ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه مجموعه ٣,١۵٨,٠٠٠  

 مجموعه ٠٠٠,۶٧۵,٢  
ترانسفورماتور جریان (مجموعه  DCآزمون مقاومت 

 فاز). سه
٠۶٠٧٠۴ 

 ٠۶٠٧٠۵ فاز). آزمون بردن ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه مجموعه ٢,٨٨٩,٠٠٠  

 ٠۶٠٧٠۶ فاز). آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور جریان (مجموعه سه مجموعه ٩,١١٠,٠٠٠  
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 پست برنامه فوق اتیعملو  راتیتعم ژه،یو یهافصل ششم. آزمون
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد (ریال) بهای واحد مقدار بهای کل (ریال)

 ٠۶٠٨٠١ فاز). آزمون نسبت تبدیل ترانسفورماتور ولتاژ (تک دستگاه ٠٠٠,٢,٧۵۵  

 ٠۶٠٨٠٢ فاز). آزمون پالریته ترانسفورماتور ولتاژ (تک دستگاه ١,٢٣٠,٠٠٠  

 ٠۶٠٨٠٣ فاز). آزمون بردن ترانسفورماتور ولتاژ (تک دستگاه ١,٣٩١,٠٠٠  

 ٠۶٠٨٠۴ فاز). آزمون ظرفیت خازنی ترانسفورماتور ولتاژ (تک دستگاه ۶۴٨,٠٠٠,٢  

 ٠۶٠٨٠۵ فاز). آزمون تانژانت دلتا ترانسفورماتور ولتاژ (تک دستگاه ٨۴١,٠٠٠,۴  

 ٠۶٠٩٠١ فاز). آزمون کنتور برقگیر (سه مجموعه ٨۴٧,٠٠٠  

 ٠۶١٠٠١ آزمون مقاومت عایقی مجموعه بانک خازن. سلول ۵٠٠,٩۴٩  

 ٠۶١٠٠٢ گیری ظرفیت تمامی یونیتهای بانک خازنی. آزمون اندازه سلول ٢٧٣,٠٠٠  

 ٠۶١٠٠٣  آزمون تانژانت دلتا بانک خازن. سلول ٢٧٣,٠٠٠  

 ٠۶١١٠١ کیلوولت. ٢٠باسبار  HIGH POT آزمون مجموعه ٣,٠١١,٠٠٠  

 ٠۶١٢٠١ اندازی اولیه باطری بطور کامل. آزمون شارژ و دشارژ و راه مجموعه ۴۶٧,٠٠٠,١٣٣  

 مجموعه ٠٠٠,١,١١۴  
کابل و سرکابل فشار متوسط (هر  HIGH POTآزمون 

 فاز). سه 
٠۶١٣٠١ 

 ٠۶١٣٠٢ آزمون جریان نشتی پوسته کابل (هر سه فاز). مجموعه ١,٣٩٠,٠٠٠  

  
 بی ١١٩,٠٠٠,١۶

شامل: بازکردن  GISآزمون مقاومت عایقی تجهیزات 
های (کمپارت)  اتصاالت ارت هربی در قسمت

CT/CB/DS/BB .و محفظه سرکابل  

٠۶١۴٠١ 

 ٠۶١۴٠٢ .GISآزمون افت ولتاژ هربی  بی ١,٢١٨,٠٠٠  

 بی ۶۴٠,٠٠٠,٣  
های  در قسمت SF6آزمون میزان رطوبت و خلوص گاز 

 .GIS(کمپارت) مختلف به ازاء هر بی 
٠۶١۴٠٣ 

 ٠۶١۵٠١ گیری مقاومت زمین پست انتقال و فوق توزیع. آزمون اندازه ایستگاه ٧١٣,٠٠٠,۶  

 ٠۶١۵٠٢ بندی پست انتقال. آزمون پیوستگی و هم ایستگاه ٧,٨٩٩,٠٠٠  

 ٠۶١۵٠٣ بندی پست فوق توزیع. آزمون پیوستگی و هم ایستگاه ٧۴٠,٠٠٠,۴  

 ٠۶١۶٠١ آزمون گاز کرماتوگرافی روغن ترانسفورماتور. آزمایش ٠٠٠,١٢,٧١۵  

 ٠۶١۶٠٢ آزمون اسیدیته روغن ترانسفورماتور. آزمایش ٣,٩٧٩,٠٠٠  

 ٠۶١۶٠٣ آزمون رطوبت روغن ترانسفورماتور. آزمایش ۵٠٩,٠٠٠,٢  

 ٠۶١۶٠۴ آزمون استقامت عایقی روغن ترانسفورماتور. آزمایش ١,٣٢٧,٠٠٠  

 ٠۶١۶٠۵ آزمون نقطه اشتعال روغن. آزمایش ۶٧٣,٠٠٠,١  

 ٠۶١۶٠۶ آزمون کشش سطحی روغن ترانسفورماتور. آزمایش ١,٢٢٨,٠٠٠  

 ٠۶١۶٠٧ آزمون تانژانت دلتا (ضریب توان) روغن ترانسفورماتور. آزمایش ۵٨٢,٠٠٠,٢  

 
 

 

۴٣  
 

 



 پست برنامه فوق اتیعملو  راتیتعم ژه،یو یهافصل ششم. آزمون
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد (ریال) بهای واحد مقدار بهای کل (ریال)

 ٠۶١۶٠٨ آزمون فورال روغن ترانسفورماتور. آزمایش ٩٣٣,٠٠٠,۴  

 ٠۶١۶٠٩ آزمون ویسکوزیته روغن ترانسفورماتور. آزمایش ٠٠٠,١,٢۴۵  

 ٠۶١۶١٠ آزمون چگالی روغن. آزمایش ٨۶٧,٠٠٠  

 ٠۶١۶١١ آزمون رنگ سنجی روغن. آزمایش ١٩٨,٠٠٠  

 ٠۶١٧٠١ گیری ولتاژهای گامی و تماسی سیستم زمین. آزمون اندازه ایستگاه ۴,۵٩٠,٠٠٠  

  
 دستگاه 

و تعویض روغن تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت   سرویس
 انتقال

٠۶٣٠٠١ 

  
 دستگاه 

و تعویض روغن تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت   سرویس
 فوق توزیع

٠۶٣٠٠٢ 
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 فراخوان و کیکش. هفتمفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 فراخوان و کیکش. هفتمفصل 
 مقدمه

ـ ا هیـ در کل يروز به صورت شبانه راتیتعم يها است گروه يصنعت برق ضرور زاتیو حفظ تجه یرسان استمرار برق تیتوجه به اهم با. 1  امی
و فراخـوان بخـش    کیکشـ مربـوط بـه    يهـا فیفصل شامل رد نینشده باشند. ا ینیب شیو رفع مشکالت و حوادث پ یرسان سال آماده خدمت

و  ریشـرکت تـوان   یابالغـ  يهـا  که مطـابق بـا دسـتورالعمل    باشد یم شبکه نگیسپاچید و مخابرات ،DCSپست، حفاظت و  زاتیخطوط، تجه
 شود.یانجام م مانیتابعه مندرج در اسناد ارجاع کار و پ يهاشرکت

 ازیمورد ن يها و خودروها ) و دستگاه8مطابق جدول بند ذکور در هر بخش (به شرح نفرات م راتیتعم يها گروه استقرار ک،ی. منظور از کش2
 .باشد یم يمورد و يابه صورت دوره مانیپ و کار ارجاع اسناد در مندرج کارفرما نظر مورد يها محل در هاآن
هـا و   ) و دسـتگاه 10ذکور در هر بخش (مطابق جدول بنـد  به شرح نفرات م شانیآماده به کار بودن ا رات،یتعم يها . منظور از فراخوان گروه3

 طیمح از خارج يو مورد يابه صورت دوره مانیمندرج در اسناد ارجاع کار و پ و نظر کارفرما ازیها بر اساس اعالم ن آن ازیمورد ن يخودروها
 . باشد یم کار
 2 گـروه  يهـا فیـ رد بجز ییمجزا نهیهز شبکه ياضطرار مشکالت ریسا و هایخاموش رفع جهت فراخوان يهاگروه از استفاده صورت در. 4

 .شد نخواهد منظور ط،یشرا موقت يسازيعاد جهت مذکور خدمات انجام بابت
 باشـد  یم...)  و ونیکام ل،یجرثق(باالبر،  نیسنگ آالت نیماش از استفاده مستلزم فراخوان و کیکش يها گروه توسط آن انجام که ییها تیفعال. 5

 ریسـا  در مرتبط يها فیرد ای و رات،یتعم فصول يها فیرد از آن يبها و نشده محسوب شبکه ياضطرار و يعاد نواقص و وبیع رفع جزو
 .گردد یم منظور هیپا يبها فهارس

 ضی(مانند تعـو  گردد یمو مخابرات  نگیسپاچید ایبخش حفاظت و کنترل و  یاصل يدستگاه ها ضیکه رفع نقص منجر به تعو ي. در موارد6
 يو اضـطرار  يو نواقص عاد وبیهرگونه تابلو و ...)  جزو رفع ع ای ومودم  کنتور، و يریگاندازه يها دستگاه  بان،یو پشت یاصل يانواع رله ها

 .گردد یم منظور هیپا يبها فهارس ریسا در مرتبط يها فیرد ای و راتیفصول تعم يهافیآن از رد يشبکه محسوب نشده و بها
جداگانـه   نـه یو فراخوان بوده و هز کیکش يها گروه فیدر مناطق مورد نظر کارفرما از وظا کیکش يها عالوه بر استقرار گروه لیاقدامات ذ. 7

 :گردد یجهت انجام آنها پرداخت نم
 .گرفته صورت اقدامات گزارش و شبکه خودکار يها یخاموش رفع -
 .گزارش ارسال و باشد ینم يساز نهیبه و یکل اشکاالت جزو که ياضطرار و يعاد نواقص رفع -

 اسـاس  بـر  لیـ ذ جدول مفاد رییتغ صورت در. است شده گرفته درنظر ریز شرح به فصل نیا يهافیدر رد کیکش يها تعداد نفرات گروه. 8
 . گردد یم منظور مانیپ و کار ارجاع اسناد در یینها جدول، 9 بند مفاد

 افراد گروه
 خط کیگروه کش حفاظت کیگروه کش پست کیگروه کش

و  مخابرات کیگروه کش
 نگیسپاچید

 تعداد تعداد تعداد تعداد

 1 - 1 1 یفن کارشناس

 - 1 - 1 ماهر یفن نیتکنس

 - 1 - - ماهر یکارگر فن

 1 1 1 1 راننده و خودرو
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فصـل   نیا يها فیمحاسبه و به رد ریبه شرح ز 8 فیرددر  مندرجنسبت به جدول  کیکش ينفرات درگروه ها شیبها به ازاء افزا شی.افزا 9

 .گرددیاعمال م
درصـد، در بخـش    52 زانیـ م بـه  حفاظـت خـط و   يهـا  بخش در ، درصد 43 زانیم به پست بخش در کارشناس نفر هر شیافزا ازاء به: الف

 .گرددیم اضافه مربوطه کیکش فیرد به درصد 34 زانیم به نگیسپاچید و مخابرات
 21 زانیـ مبـه   حفاظـت  بخـش  در درصـد،  27 زانیم به خط بخش در ، درصد 22 زانیم به پست بخش در نیتکنس نفر هر شیافزا ازاء به: ب

 گردد.یمربوطه اضافه م کیکش فیدرصد به رد 28 زانیبه م نگیسپاچیو د مخابراتدر بخش  ،درصد
 20 زانیـ م بـه  خـط  بخـش  در و درصـد  17 زانیـ م بهو مخابرات  سپاچنگیپست و د يها بخش در ماهر یفن کارگر نفر هر شیافزا ازاء به: ج

 گردد.یمربوطه اضافه م کیکش فیبه رد درصد 15 زانیو در بخش حفاظت به م درصد
بـه   حفاظـت  بخـش  در درصد، 35 زانیم به خط بخش در ، درصد 18  زانیهر دستگاه خودرو گروه بر در بخش پست به م شی: به ازاء افزاد
 .گرددیم اضافه مربوطه کیکش فیرد به درصد 23 زانیم به نگیسپاچید و مخابراتدرصد ، در بخش  18 زانیم

در  یی، جدول نها11بر اساس مفاد بند  لیمفاد جدول ذ رییصورت تغ در .باشد یم ریفراخوان در هر بخش به شرح نفرات ز يها گروهافراد . 10
 . گردد یم منظور مانیپاسناد ارجاع کار و 

 افراد گروه
 مخابرات خط حفاظت پست

 تعداد تعداد تعداد تعداد

 2 1 2 1 یکارشناس فن
 - 1 - 2 ماهر یفن نیتکنس

 - 2 - 1 ماهر یفن کارگر
 1 1 1 1 و خودرو راننده

 يهـا  فیـ رد بـه محاسـبه و   ریـ بـه شـرح ز   10 فیـ فراخوان نسبت به جدول مندرج در رد ينفرات درگروه ها شیبها به ازاء افزا شی. افزا 11
 .گردد یم اعمالمربوطه  فراخوان

 31 زانیـ بـه م  درصد، در بخش حفاظت 26 زانی، در بخش خط به م درصد 29 زانیبخش پست به م درهر نفر کارشناس  شی: به ازاء افزاالف
 .گردد یمفراخوان مربوطه اضافه  فیرد به 33 زانیبه م نگیسپاچیو د مخابراتدرصد ، در بخش 

 13 زانیـ بـه م  درصـد، در بخـش حفاظـت    16 زانی، در بخش خط به م درصد 15 زانیم به پست بخش در نیتکنس نفر هر شیافزا ازاء به: ب
 .گردد یمفراخوان مربوطه اضافه  فیرد بهدرصد  17 زانیبه م نگیسپاچیو د مخابراتدرصد ، در بخش 

 زانیـ م بـه  حفاظت بخش در ،درصد 20 زانی، در بخش خط به م درصد 17 زانیبخش پست به م درماهر  یکارگر فن نفر هر شیافزا ازاء به: ج
 .گردد یمفراخوان مربوطه اضافه  فیرد به درصد 13 زانیم به نگیسپاچید و مخابرات بخش در و درصد 12
 زانیبه م درصد، در بخش حفاظت 20 زانی، در بخش خط به م درصد 12 زانیبخش پست به م در بر خودروگروه دستگاه هر شیافزا ازاء به: د

 .گردد یمفراخوان مربوطه اضافه  فیرد بهدرصد  17 زانیبه م نگیسپاچیو د مخابراتدرصد ، در بخش  13
در زمان تهیـه اسـناد    باشد، ازین مورد 10 ای 8شده در جدول بند  ینیب شیپفراخوان کمتر از نفرات  ای کیکش يها گروهکه افراد  ی. در صورت12

 ایـ  کیمربوط به کشـ  يهافیدر رد 11 ای 9 يشده در بندها ذکر ریمقاد زانیم به ها گروه عوامل از کی هر کاهش ازاء بهبها  کاهش ارجاع کار
 .گردد یم منظورفصل  نیفراخون ا

 .گردد یم اعالم مانیپ و کار ارجاع اسناد در کارفرما توسط فراخوان و کیکش يها گروه ازین مورد يها دستگاه. 13
 اسـناد  میتنظـ  در) پنج تا کی(فصل  ينگهدار فصول برآورد مجموع درصد 30 حداکثر که کند يزیر برنامه يا گونه به است موظف کارفرما. 14

 .گردد منظور فراخوان و کیکش بخش در کار ارجاع
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 درج شده است. ریز لفصل در جدو نیا يها گروهشماره و شرح مختصر  از،یمورد ن يها فیردبه  یمنظور سهولت دسترس به. 15

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 کیکش 01

 فراخوان 02

 

 
 

 

۴٧  
 

 



 فراخوان و کیکش. هفتمفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 مقدار بهای کل (ریال)
بهای واحد 

 (ریال)
 شماره شرح واحد

 ٠٧٠١٠١ کشیک گروه تعمیرات پست به ازاء هر ساعت. ساعت ٠٠٠,۴١۶,١  

 ٠٧٠١٠٢ کشیک گروه تعمیرات حفاظت و کنترل به ازاء هر ساعت. ساعت ٠٠٠,١,١۵۴  

 ٠٧٠١٠٣ کشیک گروه تعمیرات خطوط به ازاء هر ساعت. ساعت ١,١٧١,٠٠٠  

 ساعت ٠٠٠,١,١۵۴  
کشیک گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به ازاء هر 

 ساعت.
٠٧٠١٠۴ 

 ٠٧٠٢٠١ گروه تعمیرات پست به ازاء هر ساعت. فراخوان ساعت ۵٠٠,۶١٨  

 ٠٧٠٢٠٢ گروه تعمیرات حفاظت و کنترل به ازاء هر ساعت. فراخوان ساعت ۶١٢,٠٠٠  

 ٠٧٠٢٠٣ گروه تعمیرات خطوط به ازاء هر ساعت. فراخوان ساعت ۵٠٠,۶۴٨  

 ساعت ۵٠٠,۵۴٧  
فراخوان گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به ازاء هر 

 ساعت.
٠٧٠٢٠۴ 
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  خطوط فوق برنامه اتیو عمل راتیتعم. دهمفصل 
 مقدمه

 بــا مطــابق کــه باشــد یمــ عیــتوز فــوق و انتقــال خطــوط فــوق برنامــه اتیــو عمل راتیــتعم بــه مربــوط يهــا فیــرد شــامل فصــل نیــا. 1
 .شود یم انجام مانیپ و کار ارجاع اسناد در مندرج تابعه يها شرکت و ریتوان شرکت یابالغ يها دستورالعمل

 ،يسـوراخکار  ،یسـاختمان  مصـالح،  نیتـام  لیـ قب از فصـل  نیـ ا يهـا  فیـ رد موضـوع  يهـا  تیـ فعال انجـام  جهـت  ازین مورد اتیعمل ریسا. 2
 .گردد یم منظور مانیپ و کار ارجاع اسناد در و محاسبه سازمان يبها فهارس ریسا از استفاده با يتراشکار و يجوشکار

ـ ا در منـدرج  يهـا فیـ رد گـر ید از کیـ چیهـ  کـه  باشـد یمـ  سـر یم يصـرفا در مـوارد   22 گـروه  يهـا  فیـ رد از.استفاده 3  توسـط  فصـل  نی
 زمـان  مـدت  مـذکور،  يهـا  فیـ رد محاسـبه  يمبنـا  اسـت  بـذکر  الزم. باشـد  نگرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  تیـ مامور انجـام  در مـذکور  گروه

 .باشد یم خط ریمس در گروه حضور
خط با خـودرو   يهاها و دکل يبه هاد یکه دسترس ياگونهبه ،باشد یم موانعاز هرگونه  يمسطح و عار يری. منظور از دشت و تپه ماهور، مس4

 باشد.   ریپذ امکان
خـودرو   قیـ دکـل خـط از طر   ای ریبه مس یدسترس یانسان ای یعیوجود عوارض طب لیاست که به دل يری، مسیکوهستان مهین ری. منظور از مس5

 وجود داشته باشد.   ادهیبه صورت پ ریمس یکننده امکان ط دیبازد يهاتوسط گروه ینباشد ول ریپذ امکان
 خـط  دکل ای ریمس از بخش آن به یدسترس یانسان ای یعیطب عوارض وجود لیدل به که است يریمس ،یباتالق ای العبورصعب ریمس از. منظور 6
 از اسـتفاده  بـا  ای ادهیپ صورت به صعوبت و یسخت به ،يکند با یراتیتعم ای کننده دیبازد يها گروه حرکت و نباشد ریپذ امکان خودرو قیطر از
 .  ردیگ صورت...  و مایپ برف خودرو ق،یقا مانند نقل و حمل لیوسا ریسا
ــبازد. 7 ــتحو دی ــوق و انتقــال خطــوط کــردن برقــدار و تحــول و لی ــتوز ف ــه داالحــداثیجد عی ــبازد صــورت ب  يصــعود و یشــیمایپ دی
 .گردد یم محاسبه بها فهرست نیا 2 فصل 7 تا 1 يها گروه از متناظر يها فیرد اساس بر) ولتاژ سطح براساس(

 از اســتفاده بــا اســت ازیــن و باشــند یمــ یدسترســ جــاده فاقــد و بــوده العبــور صــعب کــه یخطــوط بــه مربــوط راتیــتعم يهــا نــهیهز. 8
 ارجـاع  اسـناد  میتنظـ  زمـان  در و دهیـ نگرد منظـور  فصـل  نیـ ا يهـا فیـ رد در شـود،  اسـتفاده  زاتیـ تجه و نفـرات  ارسـال  جهـت  کوپتر یهل

 .گرددیم منظور مجزا صورت به مانیپ و کار
 ریســا يهــا فیــرد از اســتفاده بــا) کابــل( ینــیزم خطــوط راتیــتعم مــورد در آســفالت میتــرم و برداشــت و يحفــار اتیــعمل هرگونــه. 9

 .باشدیم عمل يمبنا و دهیگرد درج مانیپ و کار ارجاع اسناد در بها فهارس
 بخــش در متنــاظر يهــا فیــرد بــه 2 بیضــر اعمــال بــا گــردد، یمــ انجــام خطــوط ریــبرقگ خصــوص در کــه يهــا آزمــون و اقــدامات. 10

 .گردد یم محاسبه ژهیو يها آزمون و پست ينگهدار
فصـل   نیـ ا يهـا تیـ (تـک بانـدل) محاسـبه شـده اسـت. در صـورت انجـام فعال        مهیسـ  فصـل جهـت خطـوط تـک     نیا يها فیرد ي. بها11
متنـاظر بـا خطـوط     فیـ در رد 24/1 بیو چهـار بانـدل ضـر    18/1 بی، سـه بانـدل ضـر   1/1 بیدوبانـدل ضـر   يبانـدل بـرا   يهـا  يهاد يرو

 .گردد یاعمال م ي(تک باندل) همان رده ولتاژمهیس تک
 ریدر سـا  تیـ دشـت و تپـه مـاهور محاسـبه شـده، در صـورت انجـام آن فعال        ریمسـ  يفصـل فقـط بـرا    نیـ ا يهـا تیکه فعال ي. در موارد12

فهرســت فیــدر رد یصــعب العبــور و بــاتالق ریمســ يبــرا 95/1 بیضــر نیو همچنــ یکوهســتان مــهین ریمســ يبــرا 45/1 بیضــر رهایمســ
 ییفهـا یرد در نیهمچنـ . گـردد  یاسـت اعمـال مـ    دهیـ کـه در دشـت و تپـه مـاهور محاسـبه گرد      يو رده ولتـاژ  تیـ متناظر با همان فعال يبها
 .  باشد یم ماهور و دشت ریمس در تیفعال محاسبه مالك است نشده مشخص آن در ریمس نوع که
 : گردند یم میدسته تقس 5به  ها نیزم ،ياز نقطه نظر حفار .13

 . شوند یم برداشته لیب با که ییها نیزم: یلیب نرم يها نیزم .13-1
 . شوند یم کنده کلنگ با که ییها نیزم: یکلنگ يها نیزم .13-2
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ـ با خاك متراکم  ییها نیدج: زم يها نیزم .13-3 و  شـوند  یکنـده مـ   یبـا مخلـوط خـاك و قلـوه سـنگ متـراکم، کـه بـا کلنـگ بـه سـخت            ای
 باشد.   ازیکمپرسور مورد ن ایها قلم و چکش  کندن آن يبرا
کـه   فیدار و ضـع  سـنگ شـکاف   ایـ و  يا هیـ ال يهـا  بـه صـورت سـنگ    ییهـا  نی: زمـ یسـنگ  مـه ین ایـ  فیضـع  یسـنگ  يهـا  نیزم .13-4
 باشد.   ازیکمپرسور مورد ن ایها قلم و چکش  کندن آن يبرا
 یالزامـ  انفجـار  ایـ  و کمپرسـور  از اسـتفاده  سـنگ  جـان  در بـرش  يبـرا  و بـوده  سـنگ  از کپارچـه ی کـه  ییهـا  نیزم: یسنگ يها نیزم .13-5

 .شوند ینم یتلق یسنگ باشد موجود یسنگ مواد ریسا ای و سنگ قلوه ای و سنگ یمعمول قطعات ها آن در که ییها نیزم لذا باشد،
درج شـده   ریـ ز لفصـل در جـدو   نیـ ا يهـا  گـروه شـماره و شـرح مختصـر     از،یـ مـورد ن  يهـا  فیـ ردبـه   یمنظـور سـهولت دسترسـ    به. 14

 است.
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 لوولتیک 400 خطوط راتیتعم 01

 لوولتیک 230 خطوط راتیتعم 02

 لوولتیک 132 خطوط راتیتعم 03

 لوولتیک 63 خطوط راتیتعم 04

 یهوائ و خطر شماره، تابلو نصب 05

 پله چیپ خار و پرنده ضد صعود، ضد خار نصب 06

 مهار میس اصالح 07

 فاز يرو وزنه نصب 10

 ينور بریف راتیتعم 11

 گارد میس راتیتعم و ماتیتنظ 12

 دکل ارت ستمیس اصالح و راتیتعم 13

 دکل بتن و ونیفوندانس اصالح و راتیتعم 14

 دکل محافظ ینیچ وارید و يساز یپ 15

 درختان یزنشاخه 16

 یکابل يقو فشار خطوط يمورد يها تیفعال و کابل ژهیو  يها آزمون 18

 کابل روغن 19

 آن با مرتبط زاتیتجه و کابل راتیتعم 20

 آن با مرتبط زاتیتجه و کابل نصب ای يبرکنار 21

 گروه اعزام 22

 بندي کسري 23

 يجوشکار 24

 هشدار يگو 25

 
 

 

۵٠  
 

 



  خطوط فوق برنامه اتیو عمل راتیتعم. دهمفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 زنجیره ٠٠٠,١٢۶,۵  
کیلوولت در دشت و تپه  ۴٠٠تعویض مقره کششی سرد 

 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره
١٠٠١٠١ 

 زنجیره ٠٧٣,٠٠٠,۴  
کیلوولت در دشت و تپه  ۴٠٠تعویض مقره آویزی سرد 

 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره
١٠٠١٠٢ 

 عدد ٠٧٨,٠٠٠,۴  
کیلوولت (به صورت  ۴٠٠فازی  تنظیم یانصب اسپیسر بین

 کامل) در دشت و تپه ماهور.
١٠٠١٠٣ 

 زنجیره ١٢,٣١١,٠٠٠  
کیلوولت در دشت و  ۴٠٠دوبله نمودن مقره کششی سرد 

 تپه ماهور.
١٠٠١٠۴ 

 زنجیره ٨,٧۵٢,٠٠٠  
کیلوولت در دشت و  ۴٠٠دوبله نمودن مقره آویزی سرد 

 تپه ماهور.
١٠٠١٠۵ 

 ١٠٠١٠۶ کیلوولت. ۴٠٠شستشوی زنجیره مقره با نازل  زنجیره ١,٧٨١,٠٠٠  

 مورد ٣٨,١٨٠,٠٠٠  
فاز در یک اسپن  تعمیرهمه یا بخشی از یک هادی تک

 باندل. کیلوولت تک ۴٠٠درخط 
١٠٠١١٠ 

 مورد ٠٠٠,۶٧,١١۴  
فاز در یک اسپن  یا بخشی از یک هادی تک  همه تعویض
 باندل. کیلوولت تک ۴٠٠در خط 

١٠٠١١١ 

 مورد ٢١,٠۴١,٠٠٠  
کیلوولت به  ۴٠٠فاز در خط  فلش هادی تک  تنظیم نمودن

 ازای یک اسپن.
١٠٠١١۴ 

 مورد ٠٠٠,۶٧,١١۴  
کیلوولت در  ۴٠٠اسپن سیم گارد در خط   تعویض یک

 دشت و تپه ماهور.
١٠٠١١٧ 

  
 عدد ٠٠٠,٩٠۵,۶

باز کردن یا بستن و یا تعویض جمپر برای خط 
فاز در دشت و تپه  هر  کیلوولت تک باندل برای ۴٠٠

 ماهور.

١٠٠١٢٠ 

 عدد ۴٣٧,٠٠٠,٢  
جمپر گارد برای ولتاژ  یا بستن و یا تعویض باز

 کیلوولت در دشت و تپه ماهور. ۴٠٠
١٠٠١٢١ 

  
 زنجیره 

ها و  باز کردن زنجیر مقره و شستشوی دستی کلیه مقره
کیلوولت در دشت و تپه  ۴٠٠نصب مجدد در خطوط 

 ماهور.

١٠٠١٢٢ 

 مورد ٠٠٠,١٠,١۵۵  
کیلوولت تک باندل به ۴٠٠دوختن هر سه فازخطوط 

 ).T-OFFیکدیگر(کوپل کردن یا 
١٠٠١٢٣ 

 مورد ٢,١٣٢,٠٠٠  
 ۴٠٠آویزی یا آرموردراد در خطوط   تعویض کلمپ

 کیلوولت.
١٠٠١٢۴ 

 زنجیره ٩٩٢,٠٠٠  
کیلوولت با استفاده از آب و  ۴٠٠شستشوی زنجیر مقره 

  سرپارچه به صورت دستی روی برج
١٠٠١٢٨ 

 
 

 

۵١  
 

 



  خطوط فوق برنامه اتیو عمل راتیتعم. دهمفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 زنجیره ١٠٢,٠٠٠,۴  
کیلوولت در دشت و تپه  ٢٣٠تعویض مقره کششی سرد 

 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره
١٠٠٢٠١ 

 زنجیره ٠٠٠,٣,٢٨۶  
کیلوولت در دشت و تپه  ٢٣٠تعویض مقره آویزی سرد 

 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره
١٠٠٢٠٢ 

 عدد ٣,٨۵٢,٠٠٠  
کیلوولت (به  ٢٣٠فازی  تنظیم یا نصب مقره اسپیسر بین

 صورت کامل) در دشت و تپه ماهور.
١٠٠٢٠٣ 

 عدد ٨,٢۴٨,٠٠٠  
کیلوولت در دشت و  ٢٣٠دوبله نمودن مقره کششی سرد 

 تپه ماهور.
١٠٠٢٠۴ 

 ١٠٠٢٠۵ کیلولت. ٢٣٠شستشوی زنجیره مقره با نازل  زنجیره ١,٣۶٢,٠٠٠  

 زنجیره ٢١٧,٠٠٠,۶  
کیلولت به ازاء هر زنجیره در  ٢٣٠دوبله نمودن مقره آویزی 

 دشت و تپه ماهور.
١٠٠٢٠۶ 

 مورد ٠٠٠,٣٠,٩١۵  
فاز در یک اسپن در  تعمیر همه یا بخشی از یک هادی تک

 باندل در دشت و تپه ماهور. کیلوولت تک ٢٣٠خط 
١٠٠٢٠٩ 

 مورد ۴٨,٢١٠,٠٠٠  
فاز در یک اسپن  همه یا بخشی از یک هادی تک تعویض
 باندل در دشت و تپه ماهور. کیلوولت تک ٢٣٠در خط 

١٠٠٢١٠ 

 مورد ١٩,٢۵٠,٠٠٠  
کیلوولت به  ٢٣٠فاز در خط  تنظیم نمودن فلش هادی تک

 ازای یک اسپن.
١٠٠٢١٣ 

 مورد ۴٨,٢١٠,٠٠٠  
تعویض یک اسپن سیم گارد به صورت موردی در خط 

 کیلوولت در دشت و تپه ماهور. ٢٣٠
١٠٠٢١۶ 

 مورد ۶,۴٩٩,٠٠٠  
 ٢٣٠یابستن و یاتعویض جمپر فاز برای خطوط  باز

 فازدر دشت و تپه ماهور. کیلوولت تک باندل، تک
١٠٠٢١٩ 

 عدد ٢,٠٣١,٠٠٠  
یابستن جمپر گارد و یا تعویض برای  باز

 کیلوولت در دشت و تپه ماهور. ٢٣٠دکل
١٠٠٢٢١ 

  
 عدد 

ها و  باز کردن زنجیر مقره و شستشوی دستی کلیه مقره
کیلوولت در دشت و تپه  ٢٣٠نصب مجدد در خطوط 

 ماهور.

١٠٠٢٢٢ 

 مورد ۶٨٠,٠٠٠,٢  
کیلوولت تک باندل به ٢٣٠هر سه فازخطوط   دوختن

 )T-OFFیکدیگر(کوپل کردن یا 
١٠٠٢٢٣ 

 ١٠٠٢٢۴ کیلوولت ٢٣٠کلمپ آویزی یا آرموراد در خطوط   تعویض مورد ٠٠٠,۶٢۴,١  

 زنجیره ٠٠٠,۴٩۶  
کیلوولت با استفاده از آب و  ٢٣٠شستشوی زنجیر مقره 

  سرپارچه به صورت دستی روی برج
١٠٠٢٢۵ 

 زنجیره ٢,٨٧٨,٠٠٠  
کیلوولت در دشت و تپه  ١٣٢تعویض مقره کششی سرد 

 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره
١٠٠٣٠١ 

 
 

 

۵٢  
 

 



  خطوط فوق برنامه اتیو عمل راتیتعم. دهمفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 زنجیره ٢,٣٠٢,٠٠٠  
کیلوولت در دشت و تپه  ١٣٢تعویض مقره آویزی سرد 

 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره
١٠٠٣٠٢ 

 مورد ٠٠٠,٢,٣۶۵  
کیلوولت (به  ١٣٢تنظیم یا نصب مقره اسپیسر بین فازی 

 صورت کامل) در دشت و تپه ماهور.
١٠٠٣٠٣ 

 مورد ٩٠١,٠٠٠,۵  
کیلوولت در دشت و  ١٣٢دوبله نمودن مقره کششی سرد 

 تپه ماهور.
١٠٠٣٠۴ 

 مورد ۴,۴٩١,٠٠٠  
کیلوولت در دشت و  ١٣٢ دوبله نمودن مقره آویزی سرد

 تپه ماهور.
١٠٠٣٠۵ 

 ١٠٠٣٠۶ کیلوولت. ١٣٢شستشوی زنجیره مقره با نازل  زنجیره ١,٠۵٨,٠٠٠  

 مورد ١٧,١۶٩,٠٠٠  
فاز به ازای یک اسپن  تعمیر همه یا بخشی از یک هادی تک

 باندل در دشت و تپه ماهور. کیلوولت تک ١٣٢در خط 
١٠٠٣١٠ 

  
 مورد ٢٢,٣٩١,٠٠٠

فاز به ازای یک  همه یا بخشی از یک هادی تک تعویض
باندل در دشت و تپه  کیلوولت تک ١٣٢اسپن در خط 

 ماهور.

١٠٠٣١١ 

 مورد ١١,٩۵٩,٠٠٠  
کیلوولت به  ١٣٢فاز در خط  نمودن فلش هادی تک  تنظیم

 ازای یک اسپن
١٠٠٣١٢ 

 مورد ٢٢,٣٩١,٠٠٠  
کیلوولت در دشت در یک  ١٣٢تعویض سیم گارد در خط 

 در دشت و تپه ماهور. اسپن
١٠٠٣١۴ 

 عدد ۴,۴۶٨,٠٠٠  
فازدر  کیلوولت تک ١٣٢بازیابستن و یا تعویض جمپر برای 

 دشت و تپه ماهور.
١٠٠٣١٧ 

 عدد ٠٠٠,١,٧٢۶  
یابستن و یا تعویض جمپر گارد برای  باز

 کیلوولت در دشت و تپه ماهور. ١٣٢ولتاژ
١٠٠٣١٨ 

  
 عدد 

ها و  باز کردن زنجیر مقره و شستشوی دستی کلیه مقره
کیلوولت در دشت و تپه  ١٣٢نصب مجدد در خطوط 

 ماهور.

١٠٠٣١٩ 

 عدد ١,٣٧٨,٠٠٠  
 ١٣٢کلمپ آویزی یا آرموردراد در خطوط   تعویض

 کیلوولت.
١٠٠٣٢٠ 

 زنجیره ٠٠٠,۴٩۶  
کیلوولت با استفاده از آب و  ١٣٢شستشوی زنجیر مقره 

  سرپارچه به صورت دستی روی برج
١٠٠٣٢٢ 

 زنجیره ٠٠٠,٢,٠١۴  
کیلوولت در دشت و تپه  ۶٣تعویض مقره کششی سرد 

 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره
١٠٠۴٠١ 

  
 زنجیره 

کیلوولت در دشت و تپه  ۶٣تعویض مقره کششی گرم 
   ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره

١٠٠۴٠٢ 

 
 

 

۵٣  
 

 



  خطوط فوق برنامه اتیو عمل راتیتعم. دهمفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 زنجیره ١,٧١٧,٠٠٠  
کیلوولت در دشت و تپه  ۶٣تعویض مقره آویزی سرد 

 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره
١٠٠۴٠٣ 

  
 زنجیره 

کیلوولت در دشت و تپه  ۶٣تعویض مقره آویزی گرم 
 ها در هر زنجیره. ماهور از یک تا همه مقره

١٠٠۴٠۴ 

 زنجیره ۴,۴۵١,٠٠٠  
کیلوولت در دشت و تپه  ۶٣دوبله نمودن مقره کششی سرد 

 ماهور.
١٠٠۴٠۶ 

  
 زنجیره 

کیلوولت در دشت و تپه  ۶٣دوبله نمودن مقره کششی گرم  
 ماهور.

١٠٠۴٠٧ 

 زنجیره ٣,٢٣٠,٠٠٠  
کیلوولت در دشت و تپه  ۶٣دوبله نمودن مقره آویزی سرد 

 ماهور.
١٠٠۴٠٨ 

  
 زنجیره 

کیلوولت در دشت و تپه  ۶٣دوبله نمودن مقره آویزی گرم 
 ماهور.

١٠٠۴٠٩ 

 ١٠٠۴١٠ کیلوولت. ۶٣شستشوی زنجیره مقره با نازل  زنجیره ٧٧۴,۵٠٠  

 مورد ١١,٣٢٩,٠٠٠  
یا بخشی از یک هادی تک فاز به ازای یک   تعمیر همه

 باندل در دشت و تپه ماهور. کیلوولت تک ۶٣اسپن در خط 
١٠٠۴١۴ 

 مورد ٨۶٠,٠٠٠,١۵  
یا بخشی از یک هادی تک فاز به ازای یک   همه تعویض

 باندل در دشت و تپه ماهور. کیلوولت تک ۶٣اسپن در خط 
١٠٠۴١۵ 

 مورد ٢۶٧,٠٠٠,١۴  
گیری کلیرنس خط برای خطوط انتقال و فوق توزیع  اندازه

 تا سه نقطه در یک روز در دشت و تپه ماهور.
١٠٠۴١٧ 

 مورد ١٠,٠٧٢,٠٠٠  
کیلوولت به  ۶٣تنظیم نمودن فلش هادی یک فاز در خط 

 ازای یک اسپن.
١٠٠۴١٨ 

 مورد ٠٠٠,٩١۵,١۵  
در یک اسپن  ۶٣تعویض سیم گارد صورت موردی در خط 

 در دشت و تپه ماهور.
١٠٠۴٢١ 

 مورد ٠٠٠,١٢,٢٨۴  
سیم در دشت و تپه ماهور برای  پرس میانی یا انتهایی

 ولتاژهای انتقال و فوق توزیع.
١٠٠۴٢٢ 

 عدد ٠۶٢,٠٠٠,۴  
فاز در دشت و تپه  کیلوولت تک ۶٣یا بستن جمپر برای  باز

 ماهور.
١٠٠۴٢۵ 

 عدد ٠٠٠,۶٢۴,١  
کیلوولت در دشت و  ۶٣یا بستن جمپر گارد برای ولتاژ  باز

 تپه ماهور.
١٠٠۴٢۶ 

  
 عدد 

ها و  باز کردن زنجیر مقره و شستشوی دستی کلیه مقره
 کیلوولت در دشت و تپه ماهور. ۶٣نصب مجدد در خطوط 

١٠٠۴٢٧ 

 زنجیره ٣٢٣,٠٠٠  
کیلوولت با استفاده از آب و  ۶٣شستشوی زنجیر مقره 

  سرپارچه به صورت دستی روی برج
١٠٠۴٢٨ 

 
 

 

۵۴  
 

 



  خطوط فوق برنامه اتیو عمل راتیتعم. دهمفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۵٠٠,٩٧٩  
در  نصب تابلو شماره و خطر دکل در ارتفاع مورد نظر

 دشت و تپه ماهور.
١٠٠۵٠١ 

 عدد ٠٠٠,٢,١٧۶  
نصب تابلو هوایی دکل در ارتفاع مورد نظر در دشت و تپه 

 ماهور.
١٠٠۵٠٢ 

 پایه ۴٢٨,٠٠٠  
نصب خار ضد صعود دکل در دشت به ازاء هر لگ در 

 دشت و تپه ماهور.
١٠٠۶٠١ 

 ١٠٠۶٠٢ نصب پیج پله دکل در دشت و تپه ماهور. عدد ۵٠٠,١۶٨  

 زنجیره ١,٢٢٧,٠٠٠  
دکل در دشت و تپه ماهور برای هر  پرنده نصب خار ضد

 زنجیره مقره.
١٠٠۶٠٣ 

 برج ٠٠٠,٨٩۴,١۵  
چوبی، سیمانی و  Hاصالح سیم مهار خطوط مهاری و پایه 

 های ضربدری به ازای هر پایه. توربولت
١٠٠٧٠١ 

 ١٠١٠٠١ نصب وزنه بر روی هر فاز در دشت و تپه ماهور. مورد ٠٢١,٠٠٠,۴  

 مورد ۴١,٩٢٠,٠٠٠  
شدگی فیبر نوری (فیوژن) همراه با  رفع قطع

 در سیم گارد. OTDR آزمون
١٠١١٠١ 

 رشته ١٩,٢۵٠,٠٠٠  
تنظیم نمودن فلش سیم گارد روی یک کلمپ آویز در یک 

 اسپن.
١٠١٢٠١ 

 ١٠١٢٠٢ میانی یا انتهایی سیم گارد در دشت و تپه ماهور. پرس عدد ٠٠٠,١٠,١١۶  

 ١٠١٢٠٣ تعویض کلمپ عبوری در سیم گارد یا فیبر نوری عدد ٠٠٠,١,٠١۵  

  
 متر ٢,٠٣١,٠٠٠

برج (شامل حفر کانال،  خاکی اصالح سیستم اتصال زمین
و کوبیدن میله و اتصاالت آن  ٣۵خواباندن سیم مسی نمره 

 ی برج) در بستر زمین بیلی و کلنگی برای هر دکل. به پایه

١٠١٣٠١ 

  
 متر ٠٠٠,٣,٠۴۶

اصالح سیستم اتصال زمین برج (شامل حفر کانال، 
و کوبیدن میله و اتصاالت آن  ٣۵خواباندن سیم مسی نمره 

 در بستر زمین دج برای هر دکل.  ی برج) به پایه

١٠١٣٠٢ 

  

 متر ۴,۵۵٣,٠٠٠

سیستم اتصال زمین برج (شامل حفر کانال،  اصالح
و کوبیدن میله و اتصاالت آن  ٣۵خواباندن سیم مسی نمره 

ی برج) در بستر زمین سنگی ضعیف، نیمه سنگی یا  به پایه
 سنگی برای هر دکل.

١٠١٣٠۴ 

  
 مترمکعب ٠٢١,٠٠٠,۴

ریزی یا  اطراف فونداسیون دکل (خاک پاکسازی
آالت سنگین یا نیمه   برداری) با استفاده از ماشین خاک

 برداری. ریزی یا خاک هر مترمکعب خاک سنگین به ازای

١٠١۴٠١ 

 ١٠١۴٠٣ کیلوولت برحسب دکل. ۶٣های  کاری فونداسیون دکل عایق برج ٠٣٢,٠٠٠,۶  

 ١٠١۶٠١ زنی درختان زیر خط فشار قوی با استفاده از باالبر شاخه اصله ١,٢٣٣,٠٠٠  

 
 

 

۵۵  
 

 



  خطوط فوق برنامه اتیو عمل راتیتعم. دهمفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 اصله ٠٠٠,١٣۵  
 ١۵زنی (درخت های با قطر تقریبی بیشتر از   درخت

 سانتیمتر) در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی
١٠١۶٠٢ 

 اصله ٩٠٠,۴۴  
 ١۵زنی (درخت های با قطر تقریبی کمتراز   درخت

 سانتیمتر) در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی
١٠١۶٠٣ 

 ١٠١۶٠۴ زنی در سایر مسیرها  درخت اصله ۴٠۴,۵٠٠  

 مورد ٩٢٧,٠٠٠,۵  
کیلووت در مسیرهای پر پوشش  ۴٠٠زنی خطوط   درخت

 یا جنگلی در یک اسپن
١٠١۶٠۵ 

 مورد ٣٩٢,٠٠٠,۵  
کیلووت در مسیرهای پر پوشش  ٢٣٠زنی خطوط   درخت

 یا جنگلی در یک اسپن
١٠١۶٠۶ 

 مورد ۴,۴٩٣,٠٠٠  
کیلووت در مسیرهای پر پوشش  ١٣٢زنی خطوط   درخت

 یا جنگلی در یک اسپن
١٠١۶٠٧ 

 مورد ٠٠٠,٣,٧۴۴  
کیلووت در مسیرهای پر پوشش یا  ۶٣زنی خطوط   درخت

 جنگلی در یک اسپن
١٠١۶٠٨ 

 مورد ۴,۴٩٣,٠٠٠  
کیلووت در سایر مسیرها در یک  ۴٠٠زنی خطوط   درخت

 اسپن
١٠١۶٠٩ 

 مورد ٠٠٠,٠۴۴,۴  
کیلووت در سایر مسیرها در یک  ٢٣٠زنی خطوط   درخت

 اسپن
١٠١۶١٠ 

 مورد ٠٠٠,۴۴۵,٣  
کیلووت در سایر مسیرها در یک  ١٣٢زنی خطوط   درخت

 اسپن
١٠١۶١١ 

 مورد ٠٠٠,٣,١۴۵  
کیلووت در سایر مسیرها در یک  ۶٣زنی خطوط   درخت

 اسپن
١٠١۶١٢ 

  
 مورد ٨٩٠,٠٠٠,۶

گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط   پاک تراشی
کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در  ۴٠٠خطوط 

 یک اسپن

١٠١۶١٣ 

  
 مورد ١۴١,٠٠٠,۶

تراشی گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط   پاک
کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در  ٢٣٠خطوط 

 یک اسپن

١٠١۶١۴ 

  
 مورد ١۶٧,٠٠٠,۵

تراشی گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط   پاک
کیلوولت در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی در  ١٣٢خطوط 

 یک اسپن

١٠١۶١۵ 

  
 مورد ٣۴٣,٠٠٠,۴

تراشی گیاهان داسی زیر هادی های فاز یا باند خطوط   پاک
کیلوولت در مسیر های پر پوشش یا جنگلی در  ۶٣خطوط 

 یک اسپن

١٠١۶١۶ 
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  خطوط فوق برنامه اتیو عمل راتیتعم. دهمفصل 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 برج ۵٠٠,٩٢٢

یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر   پاکسازی
تا فاصله دومتربیشتر از فوندانسیون برج  ۴٠٠برج خطوط 

  در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی

١٠١۶١٧ 

  
 برج ٨۴٠,٠٠٠

یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر   پاکسازی
تا فاصله دومتربیشتر از فوندانسیون برج  ٢٣٠برج خطوط 

  در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی

١٠١۶١٨ 

  
 برج ۵٠٠,٧٠٢

یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر   پاکسازی
تا فاصله دومتربیشتر از فوندانسیون برج  ١٣٢برج خطوط 

 در مسیرهای پر پوشش یا جنگلی

١٠١۶١٩ 

  
 برج ۵٠٠,۶٢٠

یا پاک تراشی گیاهان داسی و خار و خاشاک زیر   پاکسازی
تا فاصله دومتربیشتر از فوندانسیون برج در  ۶٣برج خطوط 

 مسیرهای پر پوشش یا جنگلی

١٠١۶٢٠ 

 مورد ٢,٩۶٣,٠٠٠  
های  بازدیدهای موردی و اضطراری از مسیر کابل

 های مختلف. و حفاری شرکت فشارقوی
١٠١٨٠١ 

 روز ١١,٨۵٢,٠٠٠  
های فشار قوی سایر  نظارت بر حفاری در مسیر کابل

 ها. شرکت
١٠١٨٠٢ 

  
 مورد ٠٠٠,٩٢۶,۵

ها و اخذ مجوزات و هماهنگی با  انجام مکاتبات پیگیری
های شهری (اخذ مجوز حفاری، پالن  ادارات و سازمان

 ایمنی و ...).

١٠١٨٠۴ 

 کیلومتر ۶۶٨,٠٠٠,١٣  
بازدید جهت تحویل موقت یا دائم خطوط جدید االحداث 

 کابلی فشار قوی به ازاء یک کیلو متر مدار.
١٠١٨٠۶ 

 ١٠١٨٠٨ کابل فوق توزیع. HVآزمون  مدار ٣٩٩,٠٠٠,١۶  

 ١٠١٨٠٩ کیلوولت. ٢٣٠کابل  HVآزمون  مدار ٠٠٠,١٩,٣٨۴  

 ١٠١٨١٠ کابل فشار متوسط. HVآزمون  مدار ٠٠٠,١٢,٩٩۶  

 ١٠١٨١١ یا انتقال. پیوستگی کابل فوق توزیع آزمون مدار ٣١١,٠٠٠,١۴  

 ١٠١٨١٢ فشار متوسط. پیوستگی کابل آزمون مدار ١٠,٧٣٠,٠٠٠  

 ١٠١٨١٣ کابل فشار قوی. مقاومت عایقی(مگر) آزمون مورد ٠٠٠,١١,٠۴۵  

 ١٠١٨١۴ کابل فشار قوی. DCآزمون مقاومت  مدار ١٠,٨۵٠,٠٠٠  

 ١٠١٨١۵ گیری جریان شیلد کابل فشار قوی. آزمون اندازه مورد ٢,٩۶٣,٠٠٠  

 مورد ٠٣٧,٠٠٠,۴  
گیری مقاومت زمین در محل لینک باکس یا  آزمون اندازه

 مفصل کابل فشار قوی.
١٠١٨١۶ 

 ١٠١٨١٧ .SVLکابل فشارقوی  نشتی آزمون تست جریان مورد ٣,٢٨٨,٠٠٠  
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  خطوط فوق برنامه اتیو عمل راتیتعم. دهمفصل 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٠١٩٠١ های روغنی فوق توزیع. عملیات نشت یابی کابل نقطه ١٩,٣٣٢,٠٠٠  

 ١٠١٩٠۶ تعیین مسیر کابل فشار متوسط به ازاء هر سکشن. مدار ۶٩٣,٠٠٠,١٢  

 ١٠١٩٠٧ تعیین فازهای کابل فوق توزیع و انتقال. مدار ١۴,۵۴٩,٠٠٠  

 ١٠١٩٠٨ تعیین فازهای کابل فشار متوسط. مدار ۴٧١,٠٠٠,١٢  

 ١٠١٩١٠ تعیین شماره کابل فشار قوی در مسیر حفاری. مدار ۶٣٩,٠٠٠,١١  

 ١٠١٩١٢ نمونه گیری روغن کابل فشار قوی و ارسال به آزمایشگاه. مدار ٣,٢۵٩,٠٠٠  

 ١٠٢٠٠١ کیلوولت. ٢٣٠تعمیرمفصل روغنی  مدار ٠٠٠,۴٩,٨٨۵  

 ١٠٢٠٠٢ کیلوولت. ٢٣٠تعمیر مفصل خشک  دستگاه ٠٠٠,۵٣۴,٣٣  

 ١٠٢٠٠٣ تعمیر مفصل روغنی فوق توزیع. دستگاه ٢٨,٢٣٩,٠٠٠  

 ١٠٢٠٠۴ فوق توزیع. تعمیر مفصل خشک  دستگاه ١٨,٠٨٣,٠٠٠  

 ١٠٢٠٠۵ کیلوولت. ٢٣٠تعمیر سرکابل روغنی  دستگاه ٠٠٠,۴٩,٨٨۵  

 ١٠٢٠٠۶ کیلوولت. ٢٣٠تعمیر سرکابل خشک  دستگاه ۶۵٣,٠٠٠,٣٧  

 ١٠٢٠٠٧ تعمیر سرکابل روغنی فوق توزیع. دستگاه ۶۵٣,٠٠٠,٣٧  

 ١٠٢٠٠٨ فوق توزیع. تعمیر سرکابل خشک  دستگاه ٠٠٠,٢٢,٩۴۵  

 ١٠٢٠٠٩ تعمیر سرکابل خشک فشار متوسط. دستگاه ٠٠٠,٧٠۶,۴  

 ١٠٢٠١٠ کیلوولت. ٢٣٠تعمیر هر استاپ باکس روغنی  دستگاه ۵۶,۴٧٩,٠٠٠  

 ١٠٢٠١١ تعمیر هر استاپ باکس روغنی فوق توزیع. دستگاه ٣٢,٨٧٧,٠٠٠  

 ١٠٢٠١٣ کیلوولت بدون نیاز به اجرای مفصل . ٢٣٠ترمیم کابل  مورد ٠٠٠,١٨,٨٢۶  

 ١٠٢٠١۴ ترمیم کابل روغنی (بدون نیاز به مفصل) فوق توزیع. مورد ١۶,۶٢٨,٠٠٠  

 ١٠٢٠١۵ ترمیم کابل خشک (بدون نیاز به مفصل) فوق توزیع. مورد ٧,٩٢٧,٠٠٠  

 ١٠٢٠١۶ ترمیم کابل خشک فشار متوسط. مورد ۵١٢,٠٠٠,٣  

 مورد ١٧,٨۶٣,٠٠٠  
سیرکوال سیون کابل روغنی فوق توزیع به ازاء هر بشکه 

 روغن.
١٠٢٠١٧ 

 ١٠٢٠١٨ فریز نمودن کابل روغنی فوق توزیع. مورد ١٩,٣٨٣,٠٠٠  

 ١٠٢٠١٩ عملیات هواگیری سرکابل روغنی فوق توزیع. ست ٠۵٠,٠٠٠,١۴  

 ١٠٢٠٢٠ های فشار روغن فوق توزیع. هواگیری تانک مورد ٧,٩٠٣,٠٠٠  

 ١٠٢٠٢١ . GISتعمیر سرکابل  دستگاه ٠٧٩,٠٠٠,۴۴  

 ١٠٢٠٢٢ کیلوولت.GIS٢٣٠تعمیر سرکابل  دستگاه ۶٧,٢١٨,٠٠٠  

 ١٠٢٠٢۴ کیلوولت. ٢٣٠هواگیری مفصل روغنی  دستگاه ٠٠٠,٧٣۶,٢۶  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٠٢٠٢۵ هواگیری مفصل روغنی فوق توزیع دستگاه ٢١,٣٨٩,٠٠٠  

 مجموعه ۴١٣,٠٠٠,٩  
تفنگ زدن، بریدن، کپ زدن کابل و انجام سایر کارهای 

 کابل روغنی فوق توزیع.
١٠٢٠٢٨ 

 ١٠٢٠٣٠ تعمیر ارت سرکابل در محل سوئیچ یارد و پست مورد ١٣,٧۵٩,٠٠٠  

 ١٠٢٠٣٢ هواگیری استاپ باکس روغنی فوق توزیع دستگاه ٣۴,۶٨٣,٠٠٠  

 ١٠٢١٠١ کیلوولت. ٢٣٠تعویض یا نصب مفصل خشک  دستگاه ۵۶١,٠٠٠,٧٧  

 ١٠٢١٠٢ کیلوولت. ٢٣٠یا نصب مفصل روغنی  تعویض  دستگاه ٠٠٠,۶٧۴,٩٢  

 ١٠٢١٠٣ یا نصب مفصل روغنی فوق توزیع. تعویض  دستگاه ٠٠٠,۵۶,۶٨۶  

 ١٠٢١٠۴ یا نصب مفصل خشک فوق توزیع. تعویض  دستگاه ٢٧,٩۵٧,٠٠٠  

 دستگاه ۵٩,٣٢٨,٠٠٠  
 ٢٣٠یا نصب مفصل در محل اتصالی کابل خشک  نصب 

 کیلوولت.
١٠٢١٠۵ 

 ١٠٢١٠۶ نصب سرکابل خشک روی دکل فوق توزیع. دستگاه ٠٠٠,٣٣,٣١۶  

 ١٠٢١٠٩ نصب مفصل در محل اتصالی کابل خشک فشار متوسط. دستگاه ٧,٢٩٨,٠٠٠  

 ١٠٢١١٠ کیلوولت. ٢٣٠یا نصب سرکابل خشک  تعویض  دستگاه ٠٠١,٠٠٠,٩۴  

 ١٠٢١١١ کیلوولت. ٢٣٠یا نصب سرکابل روغنی  تعویض  دستگاه ٠٠٠,٢٢۴,١٣۵  

 ١٠٢١١٢ یا نصب سرکابل روغنی فوق توزیع. تعویض  دستگاه ٨۴,۵۶١,٠٠٠  

 ١٠٢١١٣ یا نصب سرکابل خشک فوق توزیع. تعویض  دستگاه ٣٠,١٩٠,٠٠٠  

 ١٠٢١١۴ کابل خشک فوق توزیع.GISیا نصب سرکابل  تعویض  دستگاه ٣۶,۴٢٧,٠٠٠  

 ١٠٢١١۵ یا نصب سرکابل خشک فشار متوسط. تعویض  دستگاه ۴١٩,٠٠٠,٩  

 ١٠٢١١۶ کیلوولت. ٢٣٠نصب هر استاپ باکس  دستگاه ٠٠٠,۴٢۵,١٢٨  

 ١٠٢١١٧ نصب هر استاپ باکس فوق توریع. دستگاه ٠٠٠,٣٠۶,٧۵  

 ١٠٢١١٨ دمونتاژ و بازسازی مفصل روغنی فوق توزیع. دستگاه ۴٢,٨٠٨,٠٠٠  

 ١٠٢١١٩ سرکابل روغنی فوق توزیع.  دمونتاژ و بازسازی دستگاه ۵۶,۴٧٩,٠٠٠  

 ١٠٢١٢٠ دمونتاژ و بازسازی استاپ باکس فوق توزیع. دستگاه ٠٠٠,٣٠۶,٧۵  

 ١٠٢١٢١ فوق توزیع. GISدمونتاژ و بازسازی سرکابل  دستگاه ٧٢,٢٧٢,٠٠٠  

 ١٠٢١٢٢ نصب مخزن روغن و ارتباط به کابل فوق توزیع. مورد ٧,٠۵٩,٠٠٠  

 ١٠٢١٢٣ تعویض مانومترها فوق توزیع. مورد ۵١٢,٠٠٠,٣  

 ١٠٢١٢۴ نصب بست نگهدارنده کابل فشار متوسط. جفت ٠٠٠,١,٧۵۶  

 ١٠٢١٢۵ نصب بست نگهدارنده سرکابل فوق توزیع. جفت ٠۶٢,٠٠٠,۴  

 
 

 

۵٩  
 

 



  خطوط فوق برنامه اتیو عمل راتیتعم. دهمفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٠٢١٢۶ ایزوالسیون سیلندر مفصل و استاپ باکس فوق توزیع. دستگاه ٠٠٠,٨,١٢۴  

 ١٠٢١٢٧ جوشکاری سیلندر مفصل روغنی فوق توزیع. دستگاه ٠٠٠,٩٢۶,۵  

 دستگاه ٠٠٠,٣,٢٧۵  
و انتقال  جمع آوری مفصل یا سرکابل یا استاباکس روغنی

 به کارگاه جهت بازسازی فوق توزیع.
١٠٢١٢٨ 

 ١٠٢١٣٠ انتقال و فوق توزیع. کشی پیلوت کابل متر ١,٠٢٨,٠٠٠  

 ١٠٢١٣١ های حفاظتی. رفع اتصالی و تعویض زوج کابل مورد ۵٣٧,٠٠٠,١٠  

 ١٠٢١٣٢ زوجی یا مفصل پیلوت. ۶١بستن مفصل  مورد ٢١٧,٠٠٠,١۴  

 مورد ٠٠٠,١٢,١٨۶  
 ۴گروه تعمیرات خط به درخواست کارفرما تا   اعزام

 ساعت
١٠٢٢٠٢ 

 مورد ٠٠٠,٨,١٢۴  
بابت افزایش مدت انجام  ١٠٢٢٠٢بها به ردیف   اضافه

 ساعت ٨تا  ۴فعالیت مربوطه در خط به میزان بیش از 
١٠٢٢٠٣ 

 کیلو گرم ٢٢,١٠٠  
نبشی گالوانیزه (اندازه گیری، برش کاری و سوراخ   ساخت
 کاری)

١٠٢٣٠١ 

 کیلو گرم ١٧١,٠٠٠  
حمل ونصب نبشی و جوشکاری و رنگ آمیزی گالوانیزه 

 در دشت و تپه ماهور
١٠٢٣٠٢ 

 کیلو گرم ٠٠٠,٢١۶  
نبشی و جوشکاری و رنگ آمیزی گالوانیزه   حمل و نصب

 کوهستانی، جنگل یا شالیزار نیمه
١٠٢٣٠٣ 

 کیلو گرم ٢۶۴,۵٠٠  
نبشی و جوشکاری و رنگ آمیزی گالوانیزه   حمل و نصب

 العبور یا باتالقی صعب
١٠٢٣٠۴ 

 برج ٧,٨٨١,٠٠٠  
جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل انتقال تا ارتفاع 

 ده متر
١٠٢۴٠١ 

  
 متر ۵٠٠,٧٠٩

بابت افزایش هر یک  ١٠٢۴٠١اضافه بها به ردیف 
مترارتفاع جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل انتقال 

 بیشتر از ارتفاع ده متر

١٠٢۴٠٢ 

 برج ٩٠٢,٠٠٠,۵  
و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل فوق توزیع تا   جوشکاری

 ارتفاع ده متر
١٠٢۴٠٣ 

  
 متر ۵۶٣,٠٠٠

بابت افزایش هر یک  ١٠٢۴٠٣به ردیف   اضافه بها
مترارتفاع جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکل 

 توزیع بیشتر از ارتفاع ده متر  فوق

١٠٢۴٠۴ 

 ١٠٢۵٠١ نصب یا تعویض گوی هشدار دهنده روی خطوط انتقال عدد ۵٣٨,٠٠٠,٢  

 عدد ١,٨٢٧,٠٠٠  
نصب یا تعویض گوی هشدار دهنده روی خطوط فوق 

 توزیع
١٠٢۵٠٢ 
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 کنترل و حفاظت یها ستمیس برنامه فوق اتیعمل و راتیتعم. ازدهمیفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 
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 کنترل و حفاظت یها ستمیس برنامه فوق اتیعمل و راتیتعم. ازدهمیفصل 
 مقدمه

 يهـا  دسـتورالعمل  بـا  مطـابق  که باشد یم کنترل و حفاظت يها ستمیس فوق برنامه اتیو عمل راتیتعم به مربوط يها فیرد شامل فصل نیا. 1
 .شود یم انجام مانیپ و کار ارجاع اسناد در مندرج تابعه يها شرکت و ریتوان شرکت یابالغ

 و يجوشکار ،يسوراخکار ،یساختمان مصالح، نیتام لیقب از فصل نیا يها فیرد موضوع يها تیفعال انجام جهت ازین مورد اتیعمل ریسا. 2
 .گردد یم پرداخت و محاسبه سازمان يبها فهارس ریسا از استفاده با يتراشکار

 در مذکور گروه توسط فصل نیا در مندرج يهافیرد گرید از کیچیه که باشدیم سریم يموارد در صرفا ،18گروه  يها فیرد از استفاده. 3
 .باشد یم پست در گروه حضور زمان مدت مذکور، يها فیرد محاسبه يمبنا است بذکر الزم. باشد نگرفته قرار استفاده مورد تیمامور انجام

 .باشدیم آن یکیزیف ییجابجا و ازین مورد يمدار اصالحات انجام و مدار از زیتجه نمودن خارج و يجداساز ،يبرکنار از منظور. 4
 درج شده است. ریز لفصل در جدو نیا يها گروهشماره و شرح مختصر  از،یمورد ن يها فیردبه  یمنظور سهولت دسترس به. 5

 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 ستانسید رله با مرتبط خدمات 01

 لیفرانسید رله با مرتبط خدمات 02

 ژهیو حفاظت با مرتبط خدمات 03

 محدود نیزم اتصال با مرتبط خدمات 04

 یانیجر رله با مرتبط خدمات 05

 دار جهت یانیجر رله با مرتبط خدمات 06

 يولتاژ رله با مرتبط خدمات 07

 بالك تست با مرتبط خدمات 08

 وسریترانسد با مرتبط خدمات 09

 کنتور با مرتبط خدمات 10

 پروتکشن باسبار رله با مرتبط خدمات 11

 4دیکل بیع رله با مرتبط خدمات 12

 شنیپوز تپ با مرتبط خدمات 13

 آالرم پنجره با مرتبط خدمات 14

 ولتاژ رگوالتور با مرتبط خدمات 15

 نقطه به نقطه تست با مرتبط خدمات 16

 یعموم زاتیتجه با مرتبط خدمات 17

 گروه اعزام 18

 

4 Circuit Breaker Failure 
                                                           



 کنترل و حفاظت یها ستمیس برنامه فوق اتیعمل و راتیتعم. ازدهمیفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٨٧٧,٠٠٠,٩۴  
بندی و آزمون رله  طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره

 دیستانس انتقال.
١١٠١٠١ 

 ١١٠١٠٢ برکناری رله دیستانس انتقال. دستگاه ۵٩٣,٠٠٠,٢٧  

 دستگاه ۶٣,٢۵١,٠٠٠  
بندی و آزمون رله  طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره

 دیستانس فوق توزیع.
١١٠١٠٣ 

 ١١٠١٠۴ برکناری رله دیستانس فوق توزیع. دستگاه ۵٩٣,٠٠٠,٢٧  

 دستگاه ٨٧٧,٠٠٠,٩۴  
بندی و آزمون رله  طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره

 دیفرانسیل ترانسفورماتور.
١١٠٢٠١ 

 ١١٠٢٠٢ برکناری رله دیفرانسیل ترانسفورماتور. دستگاه ۵٩٣,٠٠٠,٢٧  

 دستگاه ٨٧٧,٠٠٠,٩۴  
طراحی، نصب رله، آزمون و راه اندازی رله دیفرانسیل 

 طولی.
١١٠٢٠٣ 

 ١١٠٢٠۴ آزمون رله دیفرانسیل طولی. دستگاه ٠٠٠,۶٢۵,٣١  

 ١١٠٢٠۵ برکناری رله دیفرانسیل طولی. دستگاه ۵٩٣,٠٠٠,٢٧  

 ١١٠٣٠١ اندازی حفاظت ویژه جریانی. طراحی، نصب، آزمون و راه دستگاه ٣٠,١٩٧,٠٠٠  

 ١١٠٣٠٢ اندازی حفاظت ویژه ولتاژی. طراحی، نصب، آزمون و راه دستگاه ٣٠,١٩٧,٠٠٠  

 ١١٠٣٠٣ اندازی حفاظت ویژه فرکانسی. طراحی، نصب، آزمون و راه دستگاه ٣٠,١٩٧,٠٠٠  

 دستگاه ٣٠,١٩٧,٠٠٠  
اندازی رله  بندی و راه طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره

 امپدانس کم. REFاتصال زمین محدود 
١١٠۴٠١ 

 دستگاه ٣٧,٠١٨,٠٠٠  
اندازی رله  بندی و راه طراحی، نصب، وایرینگ، پیکره

  امپدانس زیاد. REFاتصال زمین محدود 
١١٠۴٠٢ 

 ١١٠۵٠١ نصب و آزمون و راه اندازی رله جریانی. دستگاه ٠٠٠,۶٩۵,٢٠  

 ١١٠۵٠٢ آزمون رله جریانی. دستگاه ٣,٢٧٠,٠٠٠  

 ١١٠۵٠٣ برکناری رله جریانی. دستگاه ٨٩٨,٠٠٠,۶  

 ١١٠۶٠١ دار. های جریانی جهت نصب و تست رله دستگاه ٠٠٠,٢٨,٢۴۴  

 ١١٠۶٠٢ دار. های جریانی جهت برکناری کامل رله دستگاه ٨,٢٧٨,٠٠٠  

 ١١٠٧٠١ اندازی رله ولتاژی. نصب، آزمون و راه دستگاه ٢١,١٨٣,٠٠٠  

 ١١٠٧٠٢ برکناری رله ولتاژی. دستگاه ٨,٢٧٨,٠٠٠  

 ١١٠٨٠١ طراحی، نصب، وایرینگ و آزمایش تست بالک. دستگاه ٢٨,٠٨١,٠٠٠  

 ١١٠٨٠٢ برکناری تست بالک. دستگاه ٨٢٩,٠٠٠,۵  

 ١١٠٩٠١  اندازی ترانسدیوسر. نصب، آزمون و راه دستگاه ١٢,٣٠٢,٠٠٠  
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 کنترل و حفاظت یها ستمیس برنامه فوق اتیعمل و راتیتعم. ازدهمیفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١١٠٩٠٢ برکناری ترانسدیوسر. دستگاه ١٧٣,٠٠٠,۵  

 ١١١٠٠١ طراحی، نصب وایرینگ کنتور. دستگاه ٠٠٠,١٣,٧٩۶  

 ١١١٠٠٢ برکناری کنتور. دستگاه ١٧٣,٠٠٠,۵  

 ١١١٠٠٣ آزمون و کانفیگ کنتور.  دستگاه ٩,٣٩٨,٠٠٠  

  
 دستگاه ١,٩٢٩,٠٠٠

بازدید و بررسی و صحت سنجی مدارات و مقادیر کنتورها 
و کنترل پورت   و شبکه های ارتباطی تا بستر مخابراتی

 های ورودی و خروجی کنتورهای بازار برق

١١١٠٠۴ 

  
 روز ٠٠٠,٣۴۴,۵

پایش مستمر روزانه سامانه سنجش و پایش کنتورهای بازار 
 ٨برق و تهیه گزارشات دوره ای (توسط یک کارشناس 

 ساعت در روز)

١١١٠٠۵ 

  
 روز ۶٨٩,٠٠٠,١٠

پایش مستمر روزانه سامانه سنجش و پایش کنتورهای بازار 
 ٨برق و تهیه گزارشات دورهای (توسط دو کارشناس 

 ساعت در روز)

١١١٠٠۶ 

 دستگاه ٨١٣,٠٠٠,٨۶  
 Low Impedanceاندازی باسبار پروتکشن  نصب و راه

 انتقال.
١١١١٠١ 

 دستگاه ٠٠٠,٧١,٧٧۵  
 Low Impedanceاندازی باسبار پروتکشن  نصب و راه
 فوق توزیع.

١١١١٠٢ 

 ١١١١٠٣ برکناری رله باسبار پروتکشن. مجموعه ۵٩٣,٠٠٠,٢٧  

 ١١١٢٠١ .CBFاندازی رله عیب کلید  راه نصب و تست و دستگاه ٠٠٠,۶٠,٣٩۵  

 ١١١٢٠٢ .CBFبرکناری رله عیب کلید  دستگاه ۵٩٣,٠٠٠,٢٧  

 ١١١٣٠١ پوزیشن. نصب و راه اندازی تپ دستگاه ۴۴٩,٠٠٠,٣  

 ١١١٣٠٢ پوزیشن. برکناری تپ دستگاه ٢,٣٩٨,٠٠٠  

 ١١١۴٠١ نصب و راه اندازی پنجره آالرم. دستگاه ٠٠٠,۶٩۵,٢٠  

 ١١١۴٠٢ برکناری پنجره آالرم. دستگاه ۵,۵١٨,٠٠٠  

 دستگاه ٠٠٠,۴۵,۵٧۴  
های رگوالتور ولتاژ  اندازی رله نصب، آزمون و راه

)AVR.( 
١١١۵٠١ 

 ١١١۵٠٢ ).AVRبرکناری رگوالتور ولتاژ ( دستگاه ٠٠٠,۶٩۵,٢٠  

 ١١١۶٠١ آزمون نقطه به نقطه مدارات بی انتقال. بی ٠٠٠,١٣,٧٩۶  

 ١١١۶٠٢ آزمون نقطه به نقطه مدارات بی فوق توزیع. بی ٨٩٨,٠٠٠,۶  

 ١١١۶٠٣ آزمون نقطه به نقطه مدارات فیدر فشار متوسط. فیدر ۴۴٩,٠٠٠,٣  

 
 

 

۶٣  
 

 



 کنترل و حفاظت یها ستمیس برنامه فوق اتیعمل و راتیتعم. ازدهمیفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٢٣,٧١٩,٠٠٠  
کننده هوشمند یک بانک  اندازی کنترل نصب، آزمون و راه

 خازنی.
١١١٧٠١ 

 ١١١٧٠٢ های نیومریکال. بندی رله تغییر پیکره دستگاه ٨٩٨,٠٠٠,۶  

 ١١١٧٠٣ نصب و راه اندازی متروسیل تا سه دستگاه. مجموعه ٨٩٨,٠٠٠,۶  

 ١١١٧٠۴ .DCبه  ACنصب و راه اندازی مبدل  دستگاه ۴۴٩,٠٠٠,٣  

 مورد ٠٠٠,۵٨۶,٢  
طراحی و نصب و وایرینگ و راه اندازی رله کمکی تا سه 

 دستگاه .
١١١٧٠۵ 

 ١١١٧٠٧ اندازی آژیر. نصب، آزمون و راه دستگاه ١٧٣,٠٠٠,۵  

 ١١١٧٠٨ گیری میتر. اندازی لوازم اندازه نصب و راه دستگاه ٢۵٧,٠٠٠,١۴  

 ١١١٧٠٩ نصب مجموعه ترمینال سیگنال، ولتاژی یا جریانی. مجموعه ٠٠٠,١,٧٢۴  

 ١١١٧١٢   .TCS اندازی رله تریپ یا نصب، آزمون و راه دستگاه ١٠,٣۴٧,٠٠٠  

  
 دستگاه ۵٠٠,٢۵٨

بابت طراحی و نصب و  ٨۴١١١٧٠۵اضافه بها به ردیف 
وایرینگ و راه اندازی هر دستگاه رله کمکی بیشتر از سه 

 دستگاه در هر بار مراجعه گروه

١١١٧١٣ 

 مورد ١٠,٩۵٠,٠٠٠  
 ۴گروه حفاظت پست به درخواست کارفرما تا   اعزام

 ساعت
١١١٨٠٢ 

 مورد ٠٠٠,٧,٧٣۴  
بابت افزایش مدت انجام  ١١١٨٠١بها به ردیف   اضافه

 ساعت ٨تا  ۴فعالیت مربوطه در پست به میزان بیش از 
١١١٨٠٣ 

 
 

 

۶۴  
 

 



 شبکه نگیسپاچید و مخابرات زاتیتجه برنامه فوق اتیعمل و راتیتعم. دوازدهمفصل 
 ١۴٠٠واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال فهرست بهای 

  
 شبکه نگیسپاچید و مخابرات زاتیتجه برنامه فوق اتیعمل و راتیتعم. دوازدهمفصل 
 مقدمه

 بـا  مطـابق  کـه  باشـد  یمـ  شـبکه  نگیسـپاچ ید و مخـابرات  زاتیـ فوق برنامـه تجه  اتیو عمل راتیتعم به مربوط يها فیرد شامل فصل نیا. 1
 .شود یم انجام مانیپ و کار ارجاع اسناد در مندرج تابعه يها شرکت و ریتوان شرکت یابالغ يها دستورالعمل

 و يجوشـکار  ،يسوراخکار ،یساختمان مصالح، نیتام لیقب از فصل نیا يها فیرد موضوع يها تیفعال انجام جهت ازین مورد اتیعمل ریسا. 2
 .گردد یم پرداخت و محاسبه سازمان يبها فهارس ریسا از استفاده با يتراشکار

فصل توسط گروه مـذکور در   نیمندرج در ا يهافیرد گرید از کیچیه که باشدیم سریم يموارد در صرفا، 7گروه  يها فیرد از استفاده. 3
 .باشد یم پست در گروه حضور زمان مدت مذکور، يها فیرد محاسبه يمبنا است بذکر الزممورد استفاده قرار نگرفته باشد.  تیانجام مامور

 درج شده است. ریز لفصل در جدو نیا يها گروهشماره و شرح مختصر  از،یمورد ن يها فیردبه  یمنظور سهولت دسترس به. 4
 ها مختصر گروه  و شرح  شماره  جدول

 گروه مختصر شرح گروه شماره

 یس ال یپ زاتیتجه با مرتبط خدمات 01

 ينور بریف با مرتبط خدمات 02

 ییویراد زاتیتجه با مرتبط خدمات 03

 اسکادا با مرتبط خدمات 04

 یعموم راتیتعم با مرتبط خدمات 05

 مکالمات ضبط ستمیس با مرتبط خدمات 06

 گروه اعزام 07

 

 
 

 

۶۵  
 

 



 شبکه نگیسپاچید و مخابرات زاتیتجه برنامه فوق اتیعمل و راتیتعم. دوازدهمفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ١٢٠١٠٣ سی. ال اندازی ترمینال پی نصب و راه دستگاه ٠٠٠,٣٣,٢٩۵  

 ١٢٠١٠۴ اندازی ترمینال پروتکشن. نصب و راه دستگاه ۵۴١,٠٠٠,٣٣  

 ١٢٠١٠۵ .LMU نصب و راه اندازی دستگاه ٠٠٠,۴٩۴,١١  

 ١٢٠١٠۶ باکس. DTS نصب و راه اندازی دستگاه ٠٠٠,۵,۵١۴  

 ١٢٠١٠٧ )PDBباکس ( DCنصب و راه اندازی  دستگاه ٨,٢٧٢,٠٠٠  

 ١٢٠١٠٨ اندازی مرکز تلفن. نصب و راه دستگاه ۵٧٨,٠٠٠,٢٩  

 ١٢٠١٠٩ باکس. DTSآوری  جمع دستگاه ٨,٢٧٢,٠٠٠  

 ١٢٠١١٠ فیوز. ١٠) تا PDBباکس ( DCآوری  جمع دستگاه ٨,٢٧٢,٠٠٠  

 ١٢٠١١١ آوری مرکز تلفن. جمع دستگاه ١٠,٣١٨,٠٠٠  

 ١٢٠١١٢ اندازی شارژر. نصب و راه دستگاه ٨١٧,٠٠٠,٢۴  

 ١٢٠١١٣ سی. ال آوری ترمینال پی جمع دستگاه ٠٠٠,١٩,١۵۶  

 ١٢٠١١۴ آوری ترمینال پروتکشن. جمع دستگاه ۵٠٢,٠٠٠,٣  

 ١٢٠١١۵ .LMUجمع آوری  دستگاه ۵٧٨,٠٠٠,٩  

 ١٢٠١١۶ آوری شارژر. جمع دستگاه ١٣,٧٨٧,٠٠٠  

  
 مجموعه ٩,١٨٢,٠٠٠

 RTU(از مودم  PTPبه صورت   تست کانال های دیتا
تا مودم مرکز به صورت تست کاراکتر و ارسال پکت در 

 سیستم های اترنت) به ازاء هر لینک

١٢٠١١٧ 

 ١٢٠٢٠٨ باکس. نصب جوینت دستگاه ۶۵١,٠٠٠,٩  

 ١٢٠٢١١ ک�ر. ١٢فیوژن تا  نقطه ٧۵٩,٠٠٠,۵  

 ١٢٠٢١٢ ک�ر به باال. ١٢فیوژن  نقطه ۵٩٨,٠٠٠,٨  

 ١٢٠٢١٧ .SDH/PDHکانکت هر کانال  تغییر کانفیگ و کراس مورد ٣٣٩,٠٠٠,۶  

 ١٢٠٢١٨ و دوپورت. پورت تک MOXAاندازی  نصب و راه دستگاه ٠٠٠,١٣۶,۴  

 ١٢٠٢١٩ پورت باالتر. دو MOXA اندازی نصب و راه دستگاه ٠٠٠,۵,۵١۴  

 ١٢٠٢٢٠ .IPPhoneاندازی  نصب و راه دستگاه ٢,٧۵٧,٠٠٠  

 ١٢٠٢٢١ .KVA ۶تا  UPS نصب و راه اندازی دستگاه ۴٠٨,٠٠٠,١٢  

 ١٢٠٢٢٢ . KVA ۶باالتر از  UPS نصب و راه اندازی دستگاه ٠٠٠,١۶,۵۴۴  

 ١٢٠٢٢٣ اندازی و کانفیگ سوییچ فیبر نوری. نصب و راه دستگاه ۵۴٣,٠٠٠,١١  

 ١٢٠٢٢۴ پنل. نصب و راه اندازی پچ دستگاه ۶٧٩,٠٠٠,٢  

 
 

 

۶۶  
 

 



 شبکه نگیسپاچید و مخابرات زاتیتجه برنامه فوق اتیعمل و راتیتعم. دوازدهمفصل 
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٢۵,۴۴٠,٠٠٠  
اکسز یا  SDH/PDHاندازی و کانفیگ ترمینال  نصب و راه

 ماکس.
١٢٠٢٢۵ 

 ١٢٠٢٢۶ سالنی و دیواری. ODF/OCDF نصب و راه ندازی دستگاه ١٨,١١٨,٠٠٠  

 ١٢٠٣٠۵ سیم ایستگاه ثابت. نصب و راه اندازی بی دستگاه ٠٠٠,۵,۵١۴  

 ١٢٠٣٠۶ سیم روی خودرو. نصب و راه اندازی بی دستگاه ٨٩٣,٠٠٠,۶  

 ١٢٠٣٠٧ اندازی تکرارکننده. نصب و راه مورد ۶٠٧,٠٠٠,١٣  

 ١٢٠٣٠٨ سیم. اندازی ریموت بی نصب و راه مورد ١٠٢,٠٠٠,۵  

 ١٢٠٣٠٩ سیم. نصب و راه اندازی شارژر بی مورد ٢,٧۵٧,٠٠٠  

 ١٢٠٣١٠ سیم. نصب و راه اندازی باتری بی مورد ٢,٧۵٧,٠٠٠  

 ١٢٠٣١١ نصب و راه اندازی آنتن خودرویی. شاخه ٢,٧۵٧,٠٠٠  

 ١٢٠٣١٢ نصب و راه اندازی آنتن رادیو مودم. شاخه ۴,۵۴٨,٠٠٠  

 ١٢٠٣۵۶ .VOIP Gatewayاندازی  نصب و راه مورد ٨,٢٧٢,٠٠٠  

 ١٢٠٣۵٧ سیم. ریزی بی برنامه مورد ٣,١۶٩,٠٠٠  

 ١٢٠٣۵٩ کننده. طراحی شبکه رادیویی هر تکرار مورد ۴١,٣٩٠,٠٠٠  

 ١٢٠۴٠١ .RTUاندازی پایانه  نصب و راه دستگاه ٣٧,٠٧٨,٠٠٠  

 ١٢٠۴٠٢ .RTUآوری پایانه  جمع دستگاه ٠٠٠,٢٣,٨۶۴  

 ١٢٠۴٠٣ .HVIاندازی  نصب و راه دستگاه ٢٨,١٩٠,٠٠٠  

 ١٢٠۴٠۴ .HVIآوری  جمع دستگاه ۵٨٠,٠٠٠,٢١  

 عدد ٠٠٠,٧,٢٣۴  
اندازی و کانفیگ ترانسدیوسر و تجهیزات  نصب و راه

 گیری. اندازه
١٢٠۴٠۵ 

 ١٢٠۴٠٧ ها. گیری و وضعیت افزایش/کاهش نقاط اندازه بی ۶٧٩,٠٠٠,٩  

 ١٢٠۴٠٨ .H آزمون نقطه به نقطه مدارات ایستگاه پست طرح ایستگاه ٠٠٠,١٢٩,٣۴۵  

 ١٢٠۴٠٩ اندازی مودم اسکادا. نصب و راه عدد ٨٩٣,٠٠٠,۶  

 ١٢٠۵٠٩ ولت. ۴٨آوری مجموعه باتری  جمع مجموعه ٩٩١,٠٠٠,١۴  

 ١٢٠۵١٠ سیم. نصب و راه اندازی مبدل تغذیه بی دستگاه ۶,۶۶١,٠٠٠  

 ١٢٠۶٠١ نصب و راه اندازی کامل سیستم ضبط مکالمات. دستگاه ۵٧١,٠٠٠,٢٧  

 مورد ٩,٨٨١,٠٠٠  
گروه تعمیرات مخابرات و دیسپاچینگ به درخواست   اعزام

 ساعت ۴کارفرما تا 
١٢٠٧٠٢ 

 مورد ۶,۴٣٢,٠٠٠  
بابت افزایش مدت انجام  ١٢٠٧٠١بها به ردیف   اضافه

 ساعت ٨تا  ۴فعالیت مربوطه در پست به میزان بیش از 
١٢٠٧٠٣ 
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  یباالسر  یها نهیهز  اقالم  . شرح١  وستیپ
 ١۴٠٠سال فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق 

  
  یباالسر  یها نهیهز  اقالم  . شرح١  وستیپ
 

 شود. می  زیر تفکیک  شرح  به و خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی کار  باالسري  هزینه،  عمومی  باالسري  هزینه  به  طور کلی  ، به باالسري  هزینه
  عمومی  باالسري  . هزینه1

 زیر: در  شده  درج  هاي کرد، مانند هزینه  مربوط  کار مشخصی  آنها را به  توان نمی  که  است  هایی هزینه  از نوع  هزینه  این
 . و خدمات  ، تدارکات ومالی  اموراداري ، ، دفتر فنی شرکت  مدیریت  انسانی  نیروي  ، شامل دفتر مرکزي  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ1
 . دفتر مرکزي  کارکنان  بیکاري  بیمه  هزینه  انضمام کارفرما)، به  (سهم  دفتر مرکزي  کارکنان  بیمه  و حق  عمومی  هاي بیمه  هزینه .2ـ1
 شود. می  انجام  عمومی  نقلیه  ، با وسایل یا مدیران  کارمندان  توسط  که  و ذهاب  ایاب  هاي و هزینه  دفتر مرکزي  نقلیه  وسایل  هزینه .3ـ1
 . دفتر مرکزي  محل  یا اجاره  گذاري سرمایه  هزینه .4ـ1
 . دفتر مرکزي  نگهداري  هزینه .5ـ1
 . دفتر مرکزي  دفتري  وسایل  استهالك  هزینه .6ـ1
 . دفتر مرکزي  و سوخت  ، برق آب  هزینه .7ـ1
 . دفتر مرکزي  و پست  مخابرات  هزینه .8ـ1
 . دفتر مرکزي  و آبدارخانه  پذیرایی  هزینه .9ـ1
 . دفتر مرکزي  التحریر و ملزومات لوازم  هزینه .10ـ1
 . فتر مرکزيدر د  نقشه  و چاپ  فتوکپی  هزینه .11ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  اسناد، براي  تهیه  هزینه .12ـ1
 ها. در مناقصه  شرکت  نامه  ضمانت  هزینه .13ـ1
 و مانند آنها. در مجامع  ، عضویت ، نشریات و قضایی  حقوقی  هاي هزینه  ، شامل متفرقه  هاي هزینه .14ـ1
 . دفتر مرکزي  براي  شهرداري  عوارض  هزینه .15ـ1
 . از انبار مرکزي  برداري و بهره  نگهداري  هاي و هزینه  یا اجاره  گذاري سرمایه  هزینه .16ـ1
 اي دفتر مرکزي. ها و تجهیزات رایانه دستگاه هزینه .17ـ1
 کار  باالسري  . هزینه2

 در زیر:  شده  درج  هاي ند هزینهکرد، مان  مربوط  کار مشخصی را به  آن  توان می  که  است  هایی هزینه  ، از نوع هزینه  این
 : موارد زیر است  شامل  که  گذاري سرمایه  هاي هزینه .1ـ2
 . نزد پیمانکار است  که  پرداخت  پیش  وجوه  به  پیمانکار، با توجه  در گردش  تنخواه  هزینه .1ـ1ـ2
 . ستا کارفرمانزد   کار که  انجام  از حسن  قسمت  آن  نقدي  از وجوه  ناشی  هزینه .2ـ1ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ها، که نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2
 . تعهدات  انجام  نامه  ضمانت  هزینه .1ـ2ـ2
 . پرداخت  پیش  نامه  ضمانت  هزینه .2ـ2ـ2
 کار.  اجراي  حسن  وجوه  نامه  ضمانت  هزینه .3ـ2ـ2
 . مالیات  هزینه .3ـ2
 سود پیمانکار. .4ـ2
 : موارد زیر است  شامل  ، که مستمر کارگاه  هاي هزینه .5ـ2
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  یباالسر  یها نهیهز  اقالم  . شرح١  وستیپ
 ١۴٠٠سال فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق 

  
  ، هزینه . همچنین و خدمات  و کانتین  ، کمپ و تدارکات  ، مالی ، اداري ، دفتر فنی کارگاه  عمومی  سرپرستی  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه .1ـ5ـ2

 . است  ، منظور نشده کارگاه  تجهیز و برچیدن  نهبها و هزی فهرست  هاي ردیف  در قیمت  که  کارگاه  دستمزد سایر عوامل
 گیرد. قرار می  و آزمایش  بازرسی  مشاور براي  در اختیار کارفرما و مهندس  که  خدماتی  انسانی  نیروي  هزینه .2ـ5ـ2
 . کار مربوط  ، براي و سایر نقاط  کارگاه  به  دفتر مرکزي  و کارکنان  سفر مدیران  هزینه .3ـ5ـ2
 . پیمان  اسناد و مدارك  اضافی  هاي نسخه  تهیه  هزینه .4ـ5ـ2
 پیمانکار.  و کارمندان  کارکنان  غذاي  هزینه .5ـ5ـ2
 . کارگاه  پذیرایی  هزینه .6ـ5ـ2
 . هاي متفرقه مخابرات، ارتباطات، سفر مسووالن کارگاه و هزینه،  پست  هاي هزینه .7ـ5ـ2
 . کارگاه  تدارکات  براي  نقلیه  وسیله  تامین  هزینه .8ـ5ـ2
 . التحریر و ملزومات  ، لوازم ، چاپ فتوکپی  هزینه .9ـ5ـ2
 هاي پیمانکار. آزمایش  هزینه .10ـ5ـ2
 کار.  و تحویل  فنی  مدارك  تهیه  هاي هزینه .6ـ2
 . و فیلم  عکس  تهیه  هاي هزینه .1ـ6ـ2
 ، در حد نیاز کار.)Shop Drawings(  کارگاهی  هاي نقشه  تهیه  هزینه .2ـ6ـ2
 .)As Built Drawings(  ساخت  چون  هاي نقشه  تهیه  هزینه .3ـ6ـ2
 . پروژه  و کنترل  ریزي برنامه  هاي هزینه .4ـ6ـ2
 . موقت  تحویل  تا زمان  شده  انجام  عملیات  نگهداري  هاي هزینه .5ـ6ـ2
 . قطعی  تحویلو   موقت  امور تحویل به  مربوط  هاي هزینه .6ـ6ـ2
 :   . خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی3

 باشد  خدمات پشتیبانی فنی و مهندسی شامل موارد زیر می
. بررسی نقاط ضعف تجهیزات شبکه و ارائه راهکارهاي بهبود آن، به همراه ارائه فهرست تجهیزات فرسوده شبکه (فاقد قابلیت نگهداري 1-3

 و تعمیر). 
 هاي خودکار و اضطراري. شبکه، شامل قطعی تحلیل حوادثتجزیه و . بررسی و 2-3
 مذکور.برنامه و بهبود  . ارائه بازخورد از اجراي برنامه زمانبندي نگهداري جهت ارتقاء3-3
 اي فهرست لوازم یدکی مورد نیاز عملیات نگهداري و تعمیرات شبکه. . تهیه و ارائه دوره4-3

هاي  ها و دستورالعمل ها، آزمون روزرسانی فرآیند نگهداري و تعمیرات شبکه شامل بازبینی و به ارائه راهکارهاي ارتقاء فرآیندهاي .5-3
 مربوطه.

 ها. هاي حفاظتی و کنترلی ایستگاه روزرسانی تغییرات ناشی از عملیات نگهداري و تعمیرات در مستندات و نقشه . به6-3
  بابت  و از این  است  شده  بینی پیش  آالت ماشین  ساعتی  جزو هزینه  آالت ماشین  گاهدر تعمیر  شاغل  انسانی  دستمزد نیروي  هزینه )1 توضیح
 . است  نشده  منظور  باالسري  هاي در هزینه  اي هزینه

، مالیات بر ارزش کارگاه  انسانی  نیروي  بیکاري  بیمه ،کارفرما  سهم  بیمه  هاي هزینه  ، چون اي هاي سرمایه تملک دارایی  هاي در طرح )2توضیح
شود،  می  پرداخت  اعتبار طرح  از محل  اجرایی  هاي دستگاه  )، توسط مشمول  هاي پیمان  (براي  شهرداري  عوارض  هزینه  و همچنین  افزوده
 .است  نشده  منظور  باالسري  هاي ها در هزینه آن  از بابت  اي هزینه
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 یا منطقه بی. ضر٢ وستیپ
 ١۴٠٠نیروی برق سال فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع 

  
 یا منطقه بی. ضر٢ وستیپ
 
 يکارها يا منطقه يها بیضر«بخشنامه  نیآخربها به صورت میانگین استانی و بر اساس مفاد مندرج در  اي در این فهرست . ضریب منطقه1
 باشد. و با لحاظ شرایط فنی شبکه (محدودیت، فشردگی و عمر تجهیزات شبکه) به شرح مقادیر مندرج در جدول زیر می »يمانکاریپ
هاي مرتبط با هر استان متناسب  هاي مورد نظر در اسناد ارجاع کار و پیمان، در چند استان قرار گیرد، برآورد فعالیت . در صورتی که فعالیت2

 گردد. اي همان استان به صورت جداگانه محاسبه و سپس تجمیع می با حجم فعالیت مربوطه و با استفاده از ضریب منطقه
 

 تقال و فوق توزیع به تفکیک استانضرایب منطقه اي نگهداري و  تعمیرات شبکه ان

 استان ردیف
ضریب 

 اي منطقه

 

 استان ردیف
ضریب 

 اي منطقه

 130/1 فارس 17 078/1 آذربایجـان شرقی 1

 076/1 قزوین 18 117/1 آذربایجـان غربی 2

 193/1 قم 19 084/1 اردبیل 3

 154/1 کردستان 20 089/1 اصفهان 4

 158/1 کرمان 21 163/1 البرز 5

 156/1 کرمانشاه 22 184/1 ایالم 6

 195/1 کهگیلویه و بویراحمد 23 141/1 بوشهر 7

 154/1 گلستان 24 202/1 تهران 8

 144/1 گیالن 25 143/1 چهار محال و بختیاري 9

 141/1 لرستان 26 160/1 خراسان جنوبی 10

 169/1 مازندران 27 151/1 خراسان رضوي 11

 073/1 مرکزي 28 105/1 خراسان شمالی 12

 191/1 هرمزگان 29 232/1 خوزستان 13

 091/1 همدان 30 061/1 زنجان 14

 134/1 یزد 31 065/1 سمنان 15

 311/1 سیستان و بلوچستان 16
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 یاتیو استقرار مراکز عمل زی. دستورالعمل تجه٣ وستیپ
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 یاتیو استقرار مراکز عمل زی. دستورالعمل تجه٣ وستیپ
 

  رو، در کارهاي  این، از  است  شده  تهیهنگهداري و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروي برق  رشتهدر   استفاده  ، براي دستورالعمل  این
 قرار گیرد.  مورد استفاده  دستورالعمل  کار، مفاد این  و نیاز آن  ماهیت  تناسب  ، باید بهآن بخش به  مربوط

  :. تعاریف1 
ان، توسط بایست در مناطق مندرج در اسناد ارجاع کار و پیم می  که از مجموعه اقداماتی  است  ، عبارتمراکز عملیاتی و استقرار . تجهیز1-1

گردیده و صرفا شامل ، میسر مذکور اسناد  ، طبقنگهداري و تعمیرات شبکه در مناطق مختلف  عملیات  تا آغاز و انجامپیمانکار انجام پذیرد 
 باشد. موارد زیر می

 .در مناطق مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان پیمانکارعمومی هاي  تامین و تجهیز ساختمان
 .و سایر لوازم ایمنی مورد نیاز کارکنان پیمانکارکاله حفاظتی  ،فشتامین لباس کار، ک

 هاي مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان. کار، براساس دستورالعمل ) و حفاظتHSEبرقراري نظام ایمنی، بهداشت و محیط زیست (
 .، بر اساس مفاد اسناد ارجاع کار و پیمانپیمانکار طمورد استفاده در عملیات نگهداري و تعمیرات توس هاي پشتیبانی ساختمان و تجهیز تامین
 در مناطق  مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان. هاي مورد استفاده در عملیات نگهداري و تعمیرات آزمایشگاه و انبارهاها،  ساختمان بیمه

گیرند،  قرار می  برداري ، مورد بهرهنگهداري و تعمیرات شبکه  عملیات  پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ساختمانی ، به پشتیبانی  هاي . ساختمان2-1
 و ... . ها  ، آزمایشگاه و فضاي باز سرپوشیده  انبارهاي ،تعمیرات تجهیزات  هاي مانند کارگاه

قرار   ها، مورد استفاده آن  به  دادن  و سرویس  افراد مستقر در کارگاه پشتیبانی  براي  شود که می  گفته  ساختمانی  ، به عمومی  هاي . ساختمان3-1
 .اداري و دفاتر کار هاي ساختمان مانند .گیرد

موجود در   از امکانات  گرفتن اریدر اخت ای   احداث خرید،  به روش نمودن آنها  فراهم ، آالت نیو ماش  ساتیها، تاس ساختمان  نی. منظور از تام4-1
 .باشد توسط پیمانکار می  از آنها  يبردار  بهره و  يبه نگهدار  مربوط  يها و اقدام  اجاره  به صورت  محل

 : کلی  . شرایط2 
مورد نیاز  پشتیبانی مطابق با فهرست و الزامات مراکز عملیاتی و، ابالغ پیماناز   پس  حداکثر ظرف مدت یک هفته  است  . پیمانکار موظف1-2

 اقدام نماید. استقرار مراکز فوق نسبت به کارفرما به شرح مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان،
. نسبت به تجهیز محل استقرار مراکز عملیاتی (به تفکیک هر مرکز) اقدام نماید مورد تایید کارفرما  زمان  در مدت  است  . پیمانکار موظف2-2

باشد،   شده  درج پیمان و کار ارجاعدر اسناد استقرار مراکز عملیاتی تجهیز و   عملیات  ، براي اي ویژه  اجرایی  فنی  صاتمشخ  که  در مواردي
 . است  آن  رعایت به  پیمانکار ملزم

شود. تجهیز  می  انجام،  شده  بینی پیش پیمان و کار ارجاعدر اسناد   که  ، در حديقبال تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی کارفرما در  . تعهدات3-2
  ، انجام بابت  از این  اضافی  و پرداخت بودهپیمانکار   هزینه  ، به کار است  مورد نیاز انجام  که  در پیمان  شده  بینی پیش  مازاد بر موارد یا مبالغ

 شود.  نمی
در برابر  دهد را استقرار مراکز عملیاتی مورد استفاده قرار می  براي  کهی خود، ساختمانها و تاسیسات  هزینه  به  است  . پیمانکار، موظف4-2

 .نماید  بیمه، زلزله و ... سیل ، سوزي ، مانند آتشطبیعی  حوادث
ار و بینی در اسناد ارجاع ک (در صورت پیش کارفرما  تحویلی  هاي در زمین  کهبه استقرار مراکز عملیاتی   مربوط  ها و تاسیسات ساختمان .5-2

  توسط  شده  تجهیز انجام  استثناي (به  تجهیز کارگاه  بازیافتی  و مصالح  شوند. تجهیزات  کار برچیده  از انجام  ، باید پس است  شده  احداث پیمان)
پیمانکار در   توسط  کهمراکز  استقرار  ها و تاسیسات ساختمان  ، چنانچه ساخته پیش ها و قطعات جز ساختمان  . به پیمانکار است به  کارفرما)، متعلق

و با   تعیین  دو طرف  روز با توافق  متعارف  نرخ  آنها، بر اساس  بازیافتی  مصالح  ، مورد نیاز کارفرما باشد، بهاي است  شده  کارفرما احداث  زمین
 شود. کارفرما واگذار می ، به یاد شده  پیمانکار، ساختمانها و تاسیسات به  آن  وجه  پرداخت
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 یاتیو استقرار مراکز عمل زی. دستورالعمل تجه٣ وستیپ
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 . برآورد: 3

. کارفرما بر اساس نیاز کار و با توجه به گستردگی و اهمیت شبکه تحت پوشش و شرایط جغرافیایی منطقه، تعداد مراکز عملیاتی و 1-3
 ید. نما ، در اسناد ارجاع کار و پیمان درج می1-1ها را تعیین و با ذکر جزئیات نحوه انجام خدمات مندرج در بند  شهرستان محل استقرار آن

 4  حداکثر میزان  به ، جمعا1-1با توجه به خدمات مندرج در بند  ،  بها فهرستاین   به  مربوطتجهیز و استقرار کلیه مراکز عملیاتی   . هزینه2-3
رجاع کار و (بدون لحاظ نمودن هزینه تجهیز و استقرار مراکز عملیاتی) توسط کارفرما محاسبه و در اسناد اکار   اجراي  هزینهبرآورد درصد 

  . گردد پیمان منظور می
 باشد. ثابت بوده و هرگونه تغییر در مفاد مذکور در اسناد ارجاع کار و پیمان میسر نمی 1-1. موارد مندرج در بند 3-3

  :پرداخت  نحوه. 4
ور با تشخیص کارفرما، هزینه خدمات . با توجه به تعداد مراکز عملیاتی استقرار یافته توسط پیمانکار و بر اساس میزان تجهیز مراکز مذک1-4

هزینه کل خدمات انجام شده مندرج «، به صورت ماهیانه در طول مدت پیمان (از حاصل تقسیم 2-3، با رعایت مفاد بند 1-1مندرج در بند 
  .گردد میمحاسبه و پرداخت ») هاي مدت پیمان تعداد ماه«، بر »1-1در بند 

. در صورت عدم تجهیز و استقرار هر یک از مراکز عملیاتی مطابق با الزامات مندرج در اسناد ارجاع کار و پیمان توسط پیمانکار و یا 2-4
عدم استمرار خدمات مذکور در طول مدت پیمان، عالوه بر عدم پرداخت هزینه ماهانه متناسب با خدمات انجام نشده مربوط به آن مرکز، 

 گردد.  وضعیت پیمانکار منظور می همان میزان محاسبه و در صورتکسر بها به 
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 دیجد یکارها  .۴ وستیپ
 ١۴٠٠فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال 

  
 دیجد یکارها  .۴ وستیپ
 

شـده،   جـاد یبهـا ا  فهرست نیکه با استنتاج از مقدمه فصول ا ییها فیبها، رد فهرست نیا يها فیکل رد مان،یمنضم به پ يبها منظور از فهرست
 .باشد یمورد استفاده در اسناد ارجاع کار، م هیبها پا فهارس ریمقدار از سا يدارا يها فیدار و رد ستاره يها فیرد
نشـده باشـد،    ینـ یب شیپـ  یفـ یرد مـان یمنضـم بـه پ   يبها  آن، در فهرست يابالغ شود که برا مانکاریبه پ يکار ، مانیپ  موضوع  در چارچوب اگر

 .شود یم مانیطبق ضوابط پ دیکار جد متیمشمول ضوابط ق
آن بـر   مـت یپرداخت ق ينبوده و برا دیباشد مشمول ضوابط کار جد مانیمنضم به پ يبها که کار ابالغ شده جزء فهرست  ی): در صورت1تبصره

 ضـریب (ماننـد   مـان یمنـدرج در پ  يهـا  بیبا اعمال تمام ضـر  مانیمنضم به پ يبها مندرج در فهرست متیاز همان ق ناًیع مانیاساس ضوابط پ
 .شود یمربوط) استفاده م يها بیضر ریو برحسب مورد سا مانکاریپ يشنهادیپ بیضر ،يباالسر
 شیبه افزا ازیچنانچه ن مان،یدر طول مدت پ دیجد يابالغ کارها ایخدمات مرتبط و  شیو افزا مانیمدت پ دی) در صورت تمد2تبصره

درصد مبلغ کل  25و حداکثر تا سقف  3وستیضوابط پ تیبا رعا افتهی شیخدمات افزا نهیباشد، هز یاتیو استقرار مراکز عمل زیخدمات تجه
 .گردد یتوافق م مانکاریبا پ افتهی شیبه تناسب بخش افزا ،یاتیمراکز عمل ارو استقر زیخدمات تجه

 
 

 

٧٣  
 

 



 تشکر و قدردانی

 وطَس بَدجِ ٍ ساصهاى بشًاهِ تطىیل صهاى اص وِ بَدُ ّایی هسٍَلیت جضٍ هختلف ّاي سضتِ دس پایِ ٍاحذ بْاي فْاسس ابالؽ ٍ تذٍیي تْیِ،

 بَدجِ، بِ ٍ بشًاهِ لاًَى 34هادُ  ٍ وطَس تَسؼِ ّاي بشًاهِ دائوی احىام لاًَى 45هادُ  هَضَع وطَس اجشایی ٍ فٌی ًظام استٌاد بِ ٍ

 الصم) اٍل گشٍُ ًَع اص فْاسس ایي. پزیشد اًجام هی وطَس اي سشهایِ ّاي پشٍطُ اجشاي ّاي ّضیٌِ بشآٍسد دس یىٌَاختی ٍ ّواٌّگی ایجاد هٌظَس

 گشدیذ ابالؽ 5466 سال دس پایِ ٍاحذ بْاي فْشست اٍلیي .گشدد هی ابالؽ پیواًىاساى ٍ هطاٍس هٌْذساى اجشایی، ّاي دستگاُ بِ ٍ بَدُ( االجشا

 بِ هَسد وطَس هجشیاى ٍ هٌْذسی جاهؼِ اص باصخَسد وسب ػَاهل ٍ ٍ واالّا بْاي استؼالم با سالِ ّش ضذُ یاد فْاسس پس، آى اص ٍ

 .گیشد هی لشاس اصالح ٍ تَسؼِ باصًگشي، ساصي، ٌّگام

د بِ ٌّگام سًظام فٌی ٍ اجشایی یىپاسچِ وطَس بشاي بشآٍ، دس آغاص سال، گاهی دس جْت 5511ایِ سال پایٌه با ابالؽ فْاسس بْاي ٍاحذ 

 ّا بشداضتِ ضذُ است.  ّا ٍ پشٍطُ طشح

 دس سال 51اص  بیص طَل دس وِ اسصضوٌذي ًظشاى صاحب ٍ واسضٌاساى هذیشاى، توام صحوات پاسذاضت ٍ خاطشُ ٍ یاد گشاهیذاضت ضوي

اص اػضاي هحتشم ضَساي ػالی فٌی، بِ ػٌَاى هشجغ ّذایت ٍ تصَیب فْاسس  یلِاًذ، بذیٌَس وشدُ تالش پایِ ٍاحذ بْاي فْاسس تذٍیي جشیاى

 ٍ ًگْذاسيسضتِ  بْاي ٍاحذ پایِ بْا ٍ ًیض هذیشاى، واسضٌاساى ٍ صاحب ًظشاًی وِ دس هشاحل واسضٌاسی، تذٍیي، بشسسی ٍ تصَیب فْشست

 گشدد. تمذیش ٍ تطىش هیهطاسوت داضتٌذ،  5511سال  بشق ًیشٍي تَصیغ فَق ٍ اًتمال ضبىِ تؼویشات

 اجشایی ٍ ًظام فٌی اهَس بِ سا خَد ساصًذُ ٍ فٌی پیطٌْادّاي ٍ ًظشّا اظْاس تا آیذ هی ػول بِ دػَت هشجغ ایي اص وٌٌذگاى استفادُ ػوَم اص

 .ًوایٌذ اسسال (تَاًیش ضشوتدبیشخاًِ فْاسس بْاي سستِ ًیشٍ ) یا ٍ وطَس بَدجِ ٍ بشًاهِ ساصهاى

 .آسصٍهٌذین سبحاى پشٍسدگاس باسگاُ اص سا ػضیضاى ایي ّوِ تَفیك

  



 نگهداری و تعمیرات شبکو انتقال و فىق تىزیع نیروی برق  رشتو پایو واحد بهاي فهرست تدوین و کارشناسی کارگروه

 0011 سال 

 کشور بودجه و برنامه سازمان

 (پیواًىاساى ٍ هطاٍسیي اجشایی ٍ فٌی ًظام اهَس سییس) فش لاًغ سیذجَاد

 واس ًاصن ویْاًذخت

 ْیلطاّش فتح ال

 ػلی هحوذ حىیوی

 جْاًطاّی اهیش

 (توانیر شرکت) نیرو وزارت

 (تَاًیش بْا دس ضشوت فْشست ساّبشي فٌی وویتِ هسٍَل) دلت ابَرس

 تَاًیش( بْا دس ضشوت فْشست ساّبشي تخصصی وویتِ ّاضن ػلیپَس )هسٍَل

 هحوذ ابشاّین سهضاًی

 غالهشضا استاد

 پَسػابذيهٌصَس 

 حویذسضا ضالچیاى

 احوذ هحوذ ػلیضادُ آساًی

 هْشآبادي  لیالص حویذُ

 سضا هحسٌی

 ایواى احوذي جٌیذي

 هحوذ هصطفی وشاهت

 هحوذ بالشي

 حیذس ػلی ضجاػی

 لاسن ًمی پَس

 هحوَد فشدي اسشهی

 هحوَد صػفشاًی

 غالهشضا اساسِ

  فاطوِ هؼتبشیاى
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