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 مستندات قانونی مصوبات موضوعات مطروحه ردیف
مسئول پیگیری یا 

 اجرای مصوبه

5 

طرح مصوبات کمیته نرخگذاری کاال و 

خدمات صنفی با موضوع نرخ خدمات 

اجرای دستمزدی تاسیسات الکتریکی 

 ساختمان 

طرح مصوبات کمیته نرخگذاری کاال و خدمات صنفی با موضوع نرخ خدمات اجرای 

 :دستمزدی تاسیسات الکتریکی ساختمان مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید

های گروهی برای  طریق رسانه اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازاتاق : 1تبصره 

کلیه افراد  . ها به افراد و واحدهای صنفی اعالم کند طریق اتحادیه عموم آگهی و از اطالع 

 .نظارت هستند و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون

نظارت الزم برای اعمال قیمت مصوب و  ،ر کمیسیون بازرسی اتحادیه مذکو :2تبصره 

نصب نرخنامه اعمال نموده و گزارشات خود را بصورت هفتگی به معاونت نظارت و 

 .صمت و  اتاق اصناف ارسال نماید اداره کلبازرسی 

دستورالعمل 

نرخگذاری کاال و 

 خدمات صنفی

 اتاق اصناف 

  

(تومان)بهای واحد  واحد شرح عملیات ردیف  

 00333 شعله (، نصب کلید و پریز5/2و  5/1اجرای قوطی گذاری، سیم کشی  )شعله  اجرای 1

 0133 شعله اجرای سیم کشی ارت به ازای هر شعله 2

 1333 مترمربع اجرای خط کشی روی دیوار به ازای هر متر زیر بنا در صورت فسخ قرارداد بعد از اجرا 0

 1333 مترمربع (برداشت)نقشه معماری تهیه نقشه ازبیلت به صورت دستی بر روی  4

 .محاسبه می گردد 8و 7و 6و  5اجرای شیار زنی و سوراخکاری به عهده کارفرما می باشد و در صورت توافق با مجری مطابق بندهای 

 0133 مترطول اجرای شیار زنی و کنده کاری بر روی انواع سفال و بلوک به ازای هر لوله 5

 10533 مترطول کنده کاری بر روی آجر ماشینی و فشاری به ازای هر لولهاجرای شیارزنی و  6

 13333 مترطول به ازای هر لوله cm 11اجرای سوراخکاری و تخریب در سقف و دیوار غیر بتونی تا عمق  0

 23333 مترطول به ازای هر لوله cm 11اجرای سوراخکاری و تخریب در سقف و دیوار بتونی تا عمق  0

 5533 مترطول در کف طبقات 2اجرای لوله کشی پی وی سی نمره  9



 0333 مترطول در کف طبقات  3-5/2اجرای لوله کشی پی وی سی نمره  13

 12333 مترطول در کف طبقات 6و  4اجرای لوله کشی پی وی سی نمرۀ  11

 0033 عدد خم زدن لوله به صورت خم سرد و گرم 12

 11233 عدد آویزنصب زنجیر برای لوستر و  10

 0033 مترطول اجرای لوله خرطومی نسوز تمام نمره ها 14

 .اجرای زانوهای آماده و خم های آماده تمامی نمره ها به متراژ لوله ها اضافه می گردد

 21533 مترطول گالوانیزه PG 5/13اجرای لوله فوالدی  15

 25933 مترطول گالوانیزه PG 16اجرای لوله فوالدی  16

 01433 مترطول گالوانیزه PG 21اجرای لوله فوالدی  10

 15533 عدد گالوانیزه PG 5/13و  16اجرای خم کاری لوله فوالدی  10

 23333 عدد گالوانیزه PG 21اجرای خم کاری لوله فوالدی  19

 11233 عدد اجرای زانو وسه راهی آماده درب دار و بوشن و براس بوش تمام سایزها 23

 0133 عدد گلند بدون گرد برزنیاجرای  21

 19633 عدد (سینی برق و تقسیم چدنی و فلزی و موارد مشابه)اجرای گرد بر فلزی  22

 6033 عدد ...(اسپیت، یکطرفه، چنگالی و )اجرای انواع بست لوله برق  20

 19633 عدد اجرای ریل بست چنگالی تا یک متر 24

 1633 عدد نصبیات اجرای میخ تفنگی جهت نصب اتصاالت و 25

 1333 عدد اجرای بست کمربندی 26

 9133 مترطول 21و  16و  5/13نمرۀ ( فلکسیبل)اجرای لوله خرطومی فلزی  20

 12533 مترطول 32نمرۀ ( فلکسیبل)اجرای لوله خرطومی فلزی  20



 15533 عدد فلزی 7×  7اجرای قوطی  29

 10333 عدد پی وی سی 7×  7اجرای قوطی  03

 10333 عدد کناف 7×  7اجرای قوطی  01

 43333 عدد 21×21اجرای تقسیم روکار پی وی سی تا ابعاد  02

 01333 عدد اجرای جعبه کف خواب چهارخانه 00

 112333 عدد  41×  61و  41×  31نصب فریم تابلو دیواری فلزی روکار و توکار تا ابعاد  04

 234333 عدد 71×  81توکار تا ابعاد نصب فریم تابلو دیواری فلزی روکار و  05

 205333 عدد 01×  121نصب فریم تابلو دیواری فلزی روکار و توکار تا ابعاد  06

 036333 عدد باالتر  01×  121نصب فریم تابلو دیواری فلزی روکار و توکار تا ابعاد  00

 1503333 عدد  111×  111×  211نصب فریم تابلو برق ایستاده فلزی تا ابعاد  00

 100533 عدد نصب فریم تابلو برق کنتور به ازای هر کنتور 09

 140333 عدد زوج 11نصب فریم تابلو تلفن فلزی روکار و توکار به ازای هر  43

 بدون شیارزنی و بدون کنده کاری و بدون سربندی و مونتاژ می باشد 30تا  31اجرای آیتم های 

 13333 متر طول 3×  3اجرای داکت زنی تا سایز  41

 10033 متر طول 6×  6تا  4×  4اجرای داکت زنی از سایز 42

 14033 متر طول و باالتر 0×  6اجرای داکت زنی از سایز  40

 20533 متر طول 111×  51اجرای داکت زنی از سایز 44

 15533 متر طول (انواع زانو وسه راهی)اجرای قطعات ارتباطی ترانکینگ پی وی سی  45

 23333 عدد اجرای جعبه پریز مخصوص ترانکینگ پی وی سی تا چهارخانه 46

 00333 عدد cm21اجرای سینی کابل بدون جوشکاری و ساپورت تا سایز  40



 49333 متر طول  cm41و  cm 31اجرای سینی کابل بدون جوشکاری و ساپورت سایز  40

 61333 متر طول cm61و  cm51اجرای سینی کابل بدون جوشکاری و ساپورت سایز  49

 65333 متر طول  cm71اجرای سینی کابل بدون جوشکاری و ساپورت تا سایز  53

 51333 عدد اجرای برشکاری و ساخت زانویی سینی کابل 51

 53333 عدد اجرای زانو، رابط، سه راهی و چند راهی سینی کابل 52

 51333 عدد دیواری و سقفی برای عبور لوله و سینی کابل با انکربولت یا تفنگی یا جوشکاری Tیا  Uیا  Lاجرای ساپورت و دستک آماده  50

 23333 کیلوگرم اجرت ساخت انواع فریم و چهارپایه و نردبان با پروفیل و ناودانی و نبشی و میلگرد برای تابلو برق و یا عبور لوله و سینی برق ولدر 54

 23333 کیلوگرم انواع فریم و چهارپایه و نردبان با پروفیل و ناودانی و نبشی و میلگرد اجرت یک دست رنگ و یا ضد زنگ 55

صفحه های برش و الکترود و رنگ )تهیه کلیه لوازم مصرفی برای برشکاری و جوشکاری و رنگ کاری . درصد قیمت اجرت اجرای سینی برق می باشد 31اجرت نصب درب سینی برق 

 .می باشد به عهده کارفرما( و غیره
 2333 مترطول میلیمتر مربع 1×  5/2تا  1×5/1سیم کشی افشان از مقطع  56

 4333 مترطول میلیمتر مربع 1×  6تا  1× 4سیم کشی افشان از مقطع  50

 5533 مترطول میلیمتر مربع 1×  16تا 1×  11سیم کشی افشان از مقطع  50

 0133 مترطول مربعمیلیمتر  1×  35تا  1×  25سیم کشی از مقطع  59

 11333 مترطول میلیمتر مربع 1×  71تا  1×  51کابل کشی از مقطع  63

 15333 مترطول میلیمتر مربع 1×  05کابل کشی مقطع  61

 توافقی مترطول و باالتر 1×  121کابل کشی از مقطع  62

 0533 مترطول رشته 7و کابل فرمان تا  5×  4و  3×  5/1و  3×  5/2و  2×  4کابل کشی از مقطع  60

 9533 مترطول رشته 11و کابل فرمان تا  5×  5/1و  4×  5/2و  3× 4و  2×  6کابل کشی از مقطع  64

 10333 مترطول رشته 11و کابل فرمان باالتر از  5×  5/2و  5×  4و  3×  6و  2× 11کابل کشی از مقطع  65



 10333 مترطول 5×  4و  4×  6و  3×  11و  2×  16کابل کشی مقطع  66

 10333 مترطول  5×  6و  4×  11و  3×  16کابل کشی مقطع  60

 25333 مترطول 5×  16و  5×  11و  4×  16کابل کشی مقطع  60

 01333 مترطول 3×  25+  16کابل کشی مقطع  69

 00333 مترطول 3×  35+  16کابل کشی مقطع  03

 41333 مترطول 3×  51+  25کابل کشی مقطع  01

 51333 مترطول 3×  71+  35کابل کشی مقطع  02

 50533 مترطول 3× 05+  51کابل کشی مقطع  00

 توافقی مترطول 3× 121+  71کابل کشی مقطع  04

 .در کانال های زمینی و سینی ها و لدرهای برق با توافق طرفین می باشد 73تا  55ضریب اضافه حق الزحمه اجرای آیتم های 

 6133 مترطول زوجی 11کابل تلفنی زوجی تا کابل کشی  05

 5233 مترطول زوج 11الی  1زوجی به ازای هر  11کابل کشی کابل تلفنی زوجی باالتر از  06

 5033 مترطول و میکروفن RG50کابل کشی کابل کواکسیال یا آنتن و   00

 12333 مترطول  HDMA- USB – VGAکابل کشی کابل  00

 0133 مترطول شبکهکابل کشی کابل  09

 0133 مترطول (CORE)کر  4کابل کشی کابل فیبر نوری تا  03

 16333 عدد نصب انواع کلید و پریز برق تک فاز توکار 01

 51333 عدد نصب پریز شبکه 02

 00333 عدد نصب پریز برق سه فاز توکار 00

 61533 عدد نصب ترموستات 04



 92333 عدد نصب کلید ایزوالتور تک فاز 05

 100533 عدد نصب کلید ایزوالتور سه فاز 06

قیمت خرید% 15 عدد نصب کلید لمسی و ریموت دار 00  

درصد محاسبه می گردد و هم چنین در صورت درخواست کارفرما بابت بازو بست رویه کلید و پریزها جهت رنگ کاری نیز با  51با ضریب اضافه  86تا  81اجرای روکار آیتم های 

 .درصد محاسبه می گردد 51اضافه ضریب 

 .در صورت محاسبه شعله ای ،آیتم های قوطی گذاری و سیم کشی و نصبیات کلید و پریز محاسبه نمی گردد: نکته
 00333 عدد (چراغ انباری و حیاطی -تونلی -باال آینه -شب خواب -مهتابی)نصب انواع دیوار کوب 00

 92333 عدد بدون زنجیر SMDو  FPLروکار با المپ فلورسنت و  61×  61نصب انواع چراغ  09

 01533 عدد SMDو  FPLتوکار با المپ فلورسنت و  61×  61نصب انواع چراغ  93

 153333 عدد (آب بندی)نصب چراغ استخری همراه با واتر پروف کردن  91

 113333 عدد نصب چراغ دفنی بدون حفاری 92

 93333 عدد متر 3و سربندی تا ارتفاع  IPX4نصب چراغ نما با  90

 49333 مترطول متر 3تا ارتفاع  IPX4نصب ریسه شیلنگی و نئون فلکسی نما با  94

 12333 مترطول متر 3نصب ریسه شیلنگی با مهار کردن تا ارتفاع  95

 46333 عدد با هیت سینگ تا یک متر SMDنصب تسمه  96

 132333 عدد پارکی بدون فونداسیون نصب چراغ 90

 46333 عدد متر بدون فونداسیون3نصب پایه چراغ و سر چراغ تا ارتفاع  90

 132333 عدد اجرای فونداسیون و فلنچ برای چراغ ها 99

 112333 عدد نصب پروژکتور با مونتاژ 133

 132333 عدد LED – COB – SMDنصب پروژکتور  131



 23333 عدد سانتی بدون گردبر 11هالوژنی تا سایز نصب چراغ  132

 01333 عدد سانتی بدون گردبر 21تا  12نصب چراغ هالوژنی از سایز  130

 10333 عدد سانت 11اجرای گردبرتا سایز  134

 02333 عدد سانت 25تا  12اجرای گردبر از سایز  135

 توافقی عدد اجرای برش مربع و خاص 136

فاکتور خرید% 23 عدد چراغ آوزیر بدون مونتاژ -شاخه ای و صفحه ای بدون مونتاژنصب لوستر  130  

 62333 عدد نصب چراغ سنسوردار 130

 120333 عدد روکار و توکار بدون برش تا یک متر( خطی)نصب چراغ الینی  139

 139333 عدد متر بدون زنجیر 3نصب چراغ صنعتی تا ارتفاع  113

 درصد به بهای آیتم های مربوطه اضافه می گردد 21متر بوده و باالتر از آن به ازای هر متر با ضریب  3ارتفاع تمامی نصبیات تا 

 11333 عدد فرم بندی و سربندی کلید و پریز و تقسیم 111

 50333 خط (خط بندی)سربندی سرخط در تابلو برق به ازای هر خط  112

 20333 خط تلفن یا قوطی تلفن به ازای هر زوج سربندی و رانژه خطوط تلفن در تابلو 110

 134333 عدد آمپر 63نصب مینیاتوری و فیوز سه فاز تا  114

 02333 عدد آمپر 63نصب مینیاتوری و فیوز تک فاز تا  115

 66333 عدد آمپر 63تک فاز تا ( محافظ جان)نصب فیوز نشت جریان  116

 120333 عدد آمپر 63فاز تا سه ( محافظ جان)نصب فیوز نشت جریان  110

 135333 عدد رله معمولی با پایه -فتوسل -سنسور حرکتی -نصب تایمر راه پله 110

 234333 دستگاه انواع رله های برنامه دار با برنامه ریزی -ساعت فرمان -نصب تایمر نجومی 119

 140333 عدد کنترل فاز -کنترل بار -آمپر 63نصب کنتاکتور تا  123



 036333 عدد آمپر باالتر 63نصب کنتاکتور از  121

 91333 عدد میکروسوئیچ -کلید فرمان تابلویی -انواع شستی ها -نصب چراغ سیگنال 122

 1033 عدد یا لحیم کاری 6تا سایز ( سرسیم زنی)اجرای پرس وایرشو 120

 2033 عدد یا لحیم کاری 25تا  11از سایز ( سرسیم زنی)اجرای پرس وایر شو  124

 1333 خانه نصب ترمینال یا کانکتور به ازای هر خانه 125

 1333 عدد نصب لیبل جهت آدرس دهی 126

 25333 عدد 35اجرای پرس کابلشو یا موفه تا سایز  120

 41333 عدد 05تا  51اجرای پرس کابلشو یا موفه از سایز  120

 91333 عدد و باالتر 121اجرای پرس کابلشو یا موفه سایز  129

 601333 عدد حلقه بدون حفاری و بدون پرکردن 5اجرای چاه ارت صفحه ای و  103

 132333 عدد اجرای میل راد به ازای هر یک متر 101

 10533 متر طول اجرای هم بندی ارت با میلگرد با جوشکاری به ازای هر متر میلگرد 102

 9533 متر طول اجرای هم بندی ارت با سیم مسی 100

 165333 عدد نصب ارت باکس 104

 132333 عدد اجرای جوشکاری و پیچ و یا صفحه به ستون جهت اتصال سیم ارت 105

 01333 عدد (جوش انفجاری)اجرای جوش کدولد  106

 21333 عدد ...(یکطرفه و -دوطرفه -کلمپ)اجرای انواع بست های ارتینگ  100

 165333 عدد سربندی موتور اگزاست فن تک فاز 100

 255333 عدد سربندی موتور اگزاست فن سه فاز 109

 122333 عدد 3KWسربندی موتور تک فاز تا  143



 160333 عدد 3KWسربندی موتور سه فاز تا  141

 23333 کیلووات به ازای هر کیلو وات 3KWسربندی موتور سه فاز بیش از  142

 41333 دستگاه سربندی پمپ سیرکوالتور زمینی 140

 132333 دستگاه سربندی مشعل و تابلو مربوطه 144

 165333 دستگاه سربندی پمپ کف کش 145

 104333 دستگاه سربندی تابلو بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی 146

 120333 عدد سربندی کنتور فرعی تک فاز 140

 190333 عدد سربندی کنتور فرعی سه فاز 140

 413333 دستگاه سه فاز سربندی برق باالبر تک فاز و 149

 140333 عدد سربندی کلید باالبر 153

 00333 عدد 31×31نصب هواکش تک فاز تا سایز  151

 91333 عدد 41×41نصب هواکش تک فاز باالتر از سایز  152

 112333 عدد 41×41نصب هواکش سه فاز تا سایز  150

 245333 عدد 41×41نصب هواکش سه فاز باالتر از سایز  154

 100333 دستگاه سربندی و راه اندازی فن کوئل 155

 02333 ساعت اجرت استاد کار ماهر برق به ازای هر ساعت برای کارفرما 156

 52333 ساعت اجرت استادکار نیمه ماهر برق به ازای هر ساعت برای کارفرما 150

 02333 ساعت اجرت کارگر برق کار به ازای هر ساعت برای کارفرما 150

 132333 سرویس هزینه ایاب و ذهاب 159

محاسبه شده است که الزم به ذکر است برای همکاران به صورت توافقی با ( حق فنی و مسئولیت و تجهیزات و خواب کار)برای کارفرما با باال سری  157و  156و  155آیتم های 



 .توجه به تجربه و مهارت فنی افراد لحاظ می گردد
 سیستم اعالم حریق

 03333 عدد فالشر -آژیر -شستی -ترکیبی -مولتی -گازی -حرارتی -نصب دتکتوردودی 163

 132333 زون نصب اعالم حریق و دستگاه تکرار کننده به ازای هر زون 161

 005333 لوپ نصب اعالم حریق و دستگاه تکرار کننده به ازای هر لوپ 162

 005333 دستگاه نصب بیم دتکتور 160

 553333 دستگاه ایزوالتور و اینترفیسنصب  164

و تعمیرات و نگهداری به صورت تست و تحویل به ناظر سازمان نظام مهندسی و سازمان آتش نشانی به عهده نصاب اعالم حریق می باشد ولی هزینه رفع عیب و بازدید دوره ای 
 .توافقی می باشد

درصد فاکتور خرید وبرای سیستم اعالم حریق  15به این صورت می باشد که برای سیستم اعالم حریق متعارف مبلغ روش دوم محاسبه نصب و راه اندازی سیستم اعالم حریق  -
 .لحاظ می گردد( درصد بابت آدرس دهی و راه اندازی 11درصد بابت نصب و  11)درصد فاکتور خرید  21آدرس پذیر 

 .کابل کشی کابل نسوز برای سیستم اعالم حریق مطابق آیتم های مربوطه لوله و سیم و کابل محاسبه می گردداجرای لوله کشی تو کار و رو کار و سیم کشی سیم معمولی و  -
 سیستم صوت

 132333 عدد نصب بلندگوی دیواری و ستونی و باندها 165

 51333 عدد نصب بلندگو سقفی بدون گردبر 166

 00333 عدد نصب پریز باند و میکروفون 160

 090333 دستگاه فایر کوچک مدارس و مساجد نصب آمپلی 160

 1133333 دستگاه نصب و راه اندازی ویدئو پرژکتور به همراه پرده نمایش 169

 .توافقی می باشد... مراکز بزرگ مانند بیمارستان و هتل و  -آمفی تئاتر -اتاق کنفرانس -راه اندازی سیستم صوت سالن جلسات -

 .درصد فاکتور خرید بصورت توافقی محاسبه می گردد 21تا  15بازار و یا  موارد ذکر نشده مطابق با عرف -

 .کابل محاسبه می گردداجرای لوله کشی تو کار و رو کار و سیم کشی سیم معمولی و کابل کشی کابل شیلدار برای سیستم صوت مطابق آیتم های مربوطه لوله و سیم و  -
 سیستم دزدگیر



 01333 عدد کاوربلندگو -فالشر -بیزر -آژیر -پدال -مگنت -نصب چشمی 103

 91333 عدد نصب دتکتورهای موضعی وست کردن ریموت و قطعات بیسیم 101

 110333 عدد نصب دستگاه تلفن کننده و کی پد 102

 153333 عدد یک جفت( بیم)نصب چشمی خطی  100

 015333 دستگاه نصب دستگاه مرکزی دزدگیر 104

 بستهسیستم دوربین مدار 

 01333 کانال به ازای هر کانال خروجی DVRنصب و راه اندازی  105

 510333 دستگاه NVRنصب و راه اندازی  106

 05333 دستگاه ahdنصب و راه اندازی دوربین دام و بالت آنالوگ و  100

 100333 دستگاه نصب و راه انازی دوربین دام و بالت تحت شبکه 100

 005333 دستگاه دوربین اسپیت دامنصب و راه اندازی  109

 01333 کانال نصب سویچر به ازای هر کانال خروجی 103

 55333 عدد نصب رک به ازای هر یونیت 101

 245333 عدد تنظیم شبکه و  انتقال تصویر 102

 02333 عدد نصب باکس و کاور 100

 132333 عدد نصب دستک و پایه آماده 104

 91333 عدد نصب میکروفون 105

 سیستم آنتن مرکزی

 13333 عدد نصب اسپیلتر و پتاف به ازای هر خروجی 106

 96333 عدد الین مدوالتور -نصب و راه اندازی آمپلی فایر 100



 113333 عدد با پایه دکل و لوله V- Uنصب آنتن  100

 95333 عدد نصب تابلو آنتن مرکزی 109

 سیستم درب بازکن

 113333 دستگاه صوتی و تصویری به ازای هر قطعهنصب گوشی آیفون  193

 150333 دستگاه نصب گوشی آیفون صوتی و تصویری دو درب به ازای هر قطعه 191

 126333 دستگاه نصب پنل آیفون صوتی و تصویری به ازای هر قطعه 192

 95333 دستگاه به ازای هر قطعه( ایزوالتور -حافظه تصویر -تصویت تصویر -دیکودر -سویچر)نصب متعلقات آیفون صوتی و تصویری  190

 141333 دستگاه نصب قفل برقی بدون جوشکاری 194

 205333 دستگاه نصب قفل برقی با جوشکاری 195

 113333 قطعه بارانگیز به ازای هر قطعه -ترانس –نصب قفل زنجیری  196

 153333 دستگاه نصب دوربین دوم 190

 

 :مالحظات

 .انواع صفحه های برش، انواع مته، الکترود، سیلندر گاز، میخ تفنگی و موارد مشابه به عهده کارفرما می باشد: مصالح و لوازم مصرفی از قبیلتهیه کلیه  -1

 .ماهیچه کشی بر روی لوله های برق با نظارت مجری به عهده کارفرما می باشد -2

 .متر به عهده کارفرما می باشد 3موارد مشابه در ارتفاع بیش از تهیه و تأمین کلیه لوازم زیرپایی و داربست و تخته و  -3

 .درصد به بهای آیتم های مربوطه اجرایی اضافه می گردد 22متر می باشد و باالتر از آن به ازای هر متر با ضریب  3قیمت های فوق تا ارتفاع  -4

 .ورت واحدی یا متر مربعی قانونی نمی باشد و به موارد مذکور رسیدگی نخواهد شدکلیه قراردادها و توافق های اجرای عملیات تأسیسات الکتریکی به ص -5


