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   و گاها منابع مادی زیادی از کارفرمایان محترم را هدر داده وازطرفی برای برقکاران عزیز نیز نتیجه رضایت بخش نداشته و درپاره ای  موارد منجربه اختالف و

 طرح مشکل درمراجع رسیدگی قانون کارپیدا می کند بسیاری ازکارفرمایان بنا به همین دالیل و مشغله های جانبی گاها از اهداف اصلی ساخت و ساز  در کارخود

درطرف دیگر برقکاران عزیز و زحمتکش دراکثرموارد  به دلیل عدم آشنایی به قوانین ، تکالیف و وظایف، حقوق ودستمزد با.     دور مانده یا عقب نشینی مینمایند 

  مشکل مواجه می باشند

     مهم  ترین عامل اثرگذار در رشد و بالندگی هر جامعه کار و تالش افرادی است که از آن ها با عنوان قشر کارگری یاد می کنیم ؛ در واقع کارگران در آخرین چرخه 

مقدمه 

!           الحَجَرُ الغَصبُ في  الدّارِ رَهنٌ عَلي خَرابِها:               « (عليه السالم)»مولي اميرالمؤمنين

(٢٣٢نهج البالغه، کلمة )! وجود یک آجر غصبی در بنای یک خانه، رهن بر ویرانی آن خانه خواهد بود

ام باسالم واحتر

     یکی از مشکالت ومشغله های فکری که ازسوی صاحبان کاروکارفرمایان مطرح می گردد مباحث ومشکالت برقکاران است که این دل مشغولی وقت وانرژی 

  اندازه برای کارگران امنیت شغلی و امنیت روانی فراهم  تر باشد ، به طور طبیعی راندمان تولید و کیفیت محصول باال خواهد رفت ،  لذا رعایت آداب و اخالق و 

در ادامه به برخی از موارد اخالقی دربرخورد  کارفرما با کارگر  بر اساس سیره.    حفظ شأن کارگران از سوی متولیان امر و نیز کارفرمایان امری ضروری است 

.می پردازیم (ع)و اهل بیت (ص)  پیامبر

پرداخت اجرت قبل از کار

این عمل باعث آرامش خاطر کارگر.     یکی از آدابی که کارفرمایان باید در قبال کارگر رعایت کنند ، تعیین دستمزد یا پرداخت اُجرت قبل از شروع به کار است 

عرصه های اقتصادی و صنعتی پس از تولید علم توسط نخبگان جامعه ، وظیفه تولید محصول را بر عهده دارند که این مسأله براهمیت این حرفه شریف می افزاید

بنابراین تا زمانی که این چرخه از پویایی و نشاط باالیی برخوردار باشد ،کیفیت و سرعت و دقت در تولید محصول   .   و جامعه به پیشرفت و بالندگی دست می یابد

به این دلیل دین مبین اسالم به.  افزایش می یابد و اما اگر بنا برهردلیلی به این چرخه آسیبی وارد شود، نتیجه منفی آن را در رکود همه  جانبه جامعه خواهیم یافت

.  این مسأله بسیار حساس و مهم پرداخته است

اما از مهم ترین عواملی که باعث پویایی و نشاط در بین قشر کاگری و به دنبال آن، رشد جامعه می شود، پایبندی به حقوق اخالقی و شرعی ایشان است؛ یعنی هر

در این روایت به زیبایی حکمت علمی و اخالقی (ع)امام رضا. «  هم بدهی از تو سپاسگزار است و اگر کمی بیشتر از آن بدهی، می فهمد به او زیادی هم داده ای

.       تعیین اُجرت به کارگر را بیان فرمودند

1

به همراه امام رضا علیه السالم وارد منزلشان شدم،  حضرت دیدند غالمانشان مشغول» : سلیمان جعفری می گوید .  برای تولید محصولی با کیفیت باال می شود 

او را آورده ایم تا در انجام این کار به ما» : غالمان گفتند « این شخص کیست؟»: حضرت پرسیدند.  گلکاری هستند و کارگر سیاه چهره ای با آنها مشغول کار است

آخر من چندین: حضرت با حالتی خشمگین فرمود« .نه ، ما هر چه به او بدهیم ، راضی است» : گفتند« آیا مزد او را تعیین کرده اید؟» : حضرت فرمود« .  کمک کند

بار آنها را از چنین کاری منع کرده ام که به هیچ کس کاری ندهند، مگر اینکه » بدان اگر کارگری برای تو کاری ! ای سلیمان. ابتدا مزد و اجرت او را تعیین کنند

  کرد بدون تعیین اجرت، غالباً چنین است که اگر سه برابر اجرتش را هم به او بدهی باز گمان می کند کم داده ای ، اما اگر مزد او را تعیین کردی ، اگر همان مقدار
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سخني با کارفرمایان و مجریان برق 

در غیر اینصورت انجمن صنفی برقکاران استان قم تمامی مسئولیت آن قبل و بعد.  و کارگاه ها جهت تعیین بهای اجرت  و قرارداد کتبی کار فی مابین اقدام نمایند

 از اجرا را متوجه کارفرما و برقکار دانسته و این صنف هیچگونه مسئولیتی قبال آنها  ندارد ، ضمن برقکاران نسبت به درجه تعیین شده به منظور اجرای ساختمانهای

. مذکور اقدام نمایند 

 و سربندی ونصب کليد و پریز بدون شيار زني و لوله کشي2.5و 1.5اجرای قوطي گذاری، سيم کشي : اجرای شعله  

.کليد دوپل وتبدیل و تلفن دو خط  هر کدام دو شعله و کليد کولر و کليد سه پل سه شعله محاسبه مي گردد:چگونگي محاسبه شعله 

با سالم واحترام                                                                                                                                                  

برابر با مصوبه هیات مدیره انجمن صنفی برقکاران کلیه  قراردادهای کتبی وشفاهی قبل از این تاریخ فی مابین کارفرمایان ومجریان ذیصالح برق عضوانجمن صنفی 

 یکسال اعتبارداشته واز این پس کلیه قراردادها فی مابین صرفا از نظر قیمت یک سال محسوب گردیده و برابر نرخ تورم و تغییرات انجام شده در نرخ های جدید قابل

. بررسی می باشد

مجریان برق با هر درجه متعهد می گردند که با مجوز این صنف نسبت به اجرای کار برقکاری ساختمان های  مسکونی ، اداری ، آموزشی ،تجاری کارخانجات صنعتی

بستن کلید وپریز با روکش ویا بدون روکش فقط یک بار توسط برقکار انجام میگردد و در صورت باز وبست مجدد کلید وپریز ویا کادر و زه ان یا نصب کادر و زه بعد

. از نقاشی و کاغذ دیواری برابر با درصد تعیین شده ایتم مربوطه لحاظ میگردد

 سانتی متر در بتن  و موارد10هر گونه ماهیچه کشی ، ماسه ریزی و کچ کشی و موارد مشابه  بر روی لوله های برقی و اجرایی کر گیری وهمچنین تخریب بیش از 

 مشابه برعهدی کار فرما می باشد

 اجرای موارد تخصصی برعهدی برقکار نبوده و در صورت توافق مطابق با ایتم های مربوطه یا درصد فاکتور خرید محاسبه میگردد 

اجرای  سربندی ونصب فيوزو سيم کشي از تابلو برق  تا اولين قوطي :خط بندی 

دو خط ،فيوز سه فاز سه خط (محافظ جان )انواع فيوز تک فاز یک خط ،فيوز دوپل و کليد نشت جریان تک فاز  :چگونگي محاسبه خط بندی 

.چهار خط محاسبه میگردد  (محافظ جان )و فیوز چهار پل و کلید نشت جریان سه  فاز 

و نصب ان که هر کدام به صورت جداگانه محاسبه(شمارش شعله  )شامل آیتم های  گرد بر زني یا نصب فرم ،سيم کشي و سربندی  : اجرای هالوژن 

. می گردد ، هر  هالوژن یک شعله محسوب می شود 

2

هر گونه رفع عیب و اتصالی به مقدار کار و مدت زمان و توافق قیمت طرفین بستگی دارد و قیمت تعیین شده فقط بابت حق الزحمه تشخیص عیب و حق فنی و 

می باشد ودر مورد کارهای تعمیراتی و رفع اتصالی که احتیاج بررسی به تخریب و یا  تعویض لوله کشی وسیم یا کابل کشی (ایاب ذهاب  )هزینه رفتن سر کار 

نرخ کار در محدود شهر بوده ودر صورت عبور از محدوده شهری  (قرارداد کتبی انعقاد گردد  ) و اصالح دوباره کاری دارد قیمت مابین طرفیتن توافق می باشد 

.   به آیتم های مربوطه مطابق با هزینه رفت وبرگشت تاکسی اینترنتی اضافه میگردد

درصد به ایتم ها اجرا شده در ارتفاع اضافه می گردد 20 متر به ازای هر متر ارتفاع 3 متر می باشد وبیش از 3 کلیه آیتم های  اجرای برق کاری تا ارتفاع 
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. درصد از  آتش سوزی ها به دليل اتصالي برق و استفاده از وسایل برقي غير استاندارد مي باشد 50بيش از  :آیا مي دانيد

اگر شما یک برقکار بدون مجوز را استخدام می کنید، در واقع زمان خود را هدر می دهید، از این رو که کار ممکن است طوالنی تر از   موعد. تخصص خود را تمدید کند

 تحویل طول داده شود، یا اگر نادرست انجام شود، برقکار متخصصی که بعدا ناچار به انتخاب می شوید ، ممکن است از صفر شروع به کار کند یا به مشکالتی  بر بخورد

.  که از آنها اطالع چندانی ندارد و در واقع مسبب این اتفاقات برقکار قبلی بوده و ممکن است از سر ناچاری کار قبلی را به کل منحل کند

هزینه-  ب 

:تحت هر شرایطی همواره چهار دلیل قانع کننده وجود دارد که بنا بر آنها باید همیشه یک برقکار متخصصِ با جوز فعالیت را استخدام کنیم،و این دالیل عبارتند از 

(خطرات جانی و مالی )، تنش، و ایمنی (هزینه ) زمان، پول 

زمان-  الف  

شما می توانید هر چه قدر می خواهید برای مطالعه مطالب الکتریکی وقت بگذارید، اما سالها طول می کشد.     زمان ارزشمند است و باز پس گرفتن آن ممکن نیست

  تا کسی در این مسیر به یک استاد برقکار بدل گردد، و تازه آن موقع نیز باید با تالش زیاد خود را به روز نگه دارد و با دوره های جدید و کالس هایی همچنان مدارک 

 بی کیفیت و یا اشتباه استفاده می کند، شما قطعا آرزو می کردید که ای کاش از یک نیروی  برقکاری متخصص استفاده می کردید که برای چنین اتفاقاتی پاسخگو

.می بودم 

ایمنی-  د

کار برق، کار خطرناکی است  اگر چیزی دچار خطا شود ، خودتان. ایمنی ممکن است مهمترین دلیلی باشد که شما را به سمت انتخاب یک برقکار متخصص سوق دهد

.اگر کاری ناقص یا غلط منجر به آتش سوزی خانه شود ،  در صورت اثبات استفاده از برقکار بی مجوز احتماال بیمه شما آن را پوشش ندهد.  را سرزنش خواهید کرد

یک ضرب المثل انگلیسی هست که  میگوید من آنقدر.      آیا واقعا با انتخاب یک برقکار بدون مجوز و نابلد و ارزان، در هزینه هایتان صرفه جویی می کنید؟ احتماال نه

بعضی چیزها ارزش دارند  که برایشان. اولین بار کار را درست انجام دهید تا مجبور نباشید دو بار هزینه برای یک کار مشابه بپردازید.  ثروتمند نیستم تا جنس ارزان بخرم 

.برقکاری یکی از آنهاست.  هزینه درست صرف شود تا نتیجه درست داشته باشند

تنش- ج 

اتفاق می افتد که برقکاری که شما اانتخاب کرده اید دیر می رسد ،کار بیش از پیش بینی به طول می انجامد و یا از .          تنش کمر صاحب خانه را می تواند بشکند 

. پس این فقط یک خطرمالی نیست و ممکن هست که جان ساکنین نیز به خطر بیفتد 

3



 ساختماني هستند نمائيم و به خواسته آحاد مردم و مراجعين  توجه اثربخش داشته باشيم و اجازه ندهيم مشكالت ما را در حيطه و گرداب خود

. قرار دهد بلكه اهدافمان را به سوی موفقيت هدایت کرده چرا که در غير این صورت ترس از شكست ها انسان را از رسيدن به اهداف دور نموده است

البته پرواضح است.       ما و شما زماني مي توانيم نيازها را در حيطه کارمان شناسائي کنيم که به همان ميزان برای رفع آنها اشتياق داشته باشيم 

. که باهم اندیشي سعي در رفع معضالت و مشكالت صنف و اعضاء داشته باشيم 
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سخني با مجریان برق 

با سالم و احترام 

. توفيق شایان و سالمتي شما عزیزان و همكاران گرانقدر را در خانواده بزرگ صنف برقكاران ساختماني از خداوند منان خواهانيم 

                                                                                                       به اميد روزهای بهتر

                                                                                               هئيت مدیره انجمن صنفي برقكاران

                                                                                                        استان قم

4

از ارائه قيمت های نظير واحدی و زیربنایي و موارد مشابه که باعث ضرر به خود ودیگر همكاران ميشود جدا خوداری نموده ، چرا که انجمن-  ج 

. صنفي هيچگونه مسئوليتي در قبال این گونه کارها نداشته وبا فرد خاطي برخورد ميكند 

.در صورت بروز مشكل و اختالف با کارفرمایان خود به انجمن صنفي ویا اعضای ان که شماره تماس شان در دفترچه ذکر شده مراجعه فرمایيد- د

.مجریان گرامي در صورت  خرید اجناس برقي برای کار فرمایان خود  حتما از انها رسيد تحویل اجناس دریافت نمایيد - ز

.از اعضاء محترم و سخت کوش و پرتالش انتظار و استدعا داریم به موارد فوق توجه ویژه داشته و در این مسير مثل هميشه ما را یار و یاور باشند 

     با توجه به این که این ليست قيمت حاصل روزها کار کارشناسي توسط همكاران شما در کارگروه برق و اعضای هئيت مدیره و پيشكسوتان این

: حرفه در استان بوده ، لذا تقاضا داریم جهت احترام به حقوق خود ودیگر همكاران به موارد زیر توجه ویژه داشته باشيد 

.قرارداد کتبي انعقاد فرمایيد  (حتي آشنایان )حتما قبل از شروع هر کار با کارفرمایان خود - الف 

مجریان گرامي از انجام کارهای نيمه تمام که توسط همكارانتان رها شده و قيمت دادن بر کارهایي که مجری در ان مشغول کار هست جدا-  ب 

. خوداری کرده تا مشكلي بعدا پيش نياید 

        اکنون آماده ایم که تالش و سعي کنيم زمان و انرژی خود را صرف حل موانع و مشكالت اعضاء که همانا عضو خانواده بزرگ صنف برقكاران 



5

اسامي هئيت مدیره و بازرسي 

سمت  نام و نام خانوادگي 

رئيس آقای امير افكانه 

نائب ریس آقای علي اکبر عليي 

خزانه دار 

عضو اصلي 

عضو اصلي 

بازرسآقای سيد ميثم موسوی زاده 

دبير حسن محمد نژاد 

آقای وحيد دریكوند 

آقای اصغر شه نهاد 

آقای هادی اميری نژاد 

1402سال   –انجمن صنفي برقكاران ساختماني استان قم   (آیتمي  )ليست قيمت اجرت برق عمومي 



توضيحات اجرت به تومانواحدشرح فعاليتردیف

          3,000متر طولاجرای خط کشي روی دیوار به ازای هرمتر زیربنا 1

          4,500متر مربع(برداشت  )تهيه نقشه ازبيلت به صورت دستي برروی نقشه معماری 2

بدون آستر         15,750متر طول (دو لوله  ) سانت 5اجرای شيارزني و کنده کاری بر روی انواع سفال وبلوک تا 3

بدون آستر         28,700متر طول (دو لوله  ) سانت 5اجرای شيارزني وکنده کاری برروی آجرماشيني وفشاری تا 4

        28,500متر طول10*10 تا عرض 10cmاجرای سوراخكاری وتخریب درسقف ودیوار غيربتوني تا عمق 5

        42,000متر طول10*10 تا عرض 10cmاجرای سوراخكاری وتخریب درسقف ودیوار بتوني تا عمق 6

اجرا در کف           9,750متر طول2اجرای لوله کشي پي وی سي نمره 7

اجرا در کف         12,750متر طول3-2.5اجرای لوله کشي پي وی سي نمره 8

اجرا در کف         24,000متر طول4اجرای لوله کشي پي وی سي نمره 9

اجرا در کف         37,500متر طول63اجرای لوله کشي پي وی سي نمره 10

          7,200عددخم زدن لوله به صورت خم سرد  وگرم11

        38,000عددنصب زنجير برای لوستر و آویز12

          7,200متر طولاجرای خرطومي تمامي نمره ها13

اجرا در کف         42,750متر طول گالوانيزهPG 13.5اجرای لوله فوالدی 14

اجرا در کف         55,500متر طول گالوانيزهPG 16اجرای لوله فوالدی 15

اجرا در کف         63,000متر طول گالوانيزهPG 21اجرای لوله فوالدی 16

اجرا در کف         78,750متر طول گالوانيزهPG 29اجرای لوله فوالدی 17

اجرا در کف         41,250عدد گالوانيزهPG 16 و13.5اجرای خم کاری لوله فوالدی 18

اجرا در کف         45,000عدد گالوانيزهPG 21اجرای خم کاری لوله فوالدی 19

اجرا در کف         57,750عدد گالوانيزهPG 29اجرای خم کاری لوله فوالدی 20

        15,750عدداجرای زانو وسراهي اماده و درب دار تمام سایزها با بوشن21

        26,250عدداجرای گلند  بدون گردبر زني22

        30,000عدد(سيني وتقسيم چدني وفلزی وغيره )اجرای گردبر فلزی 23

        14,800عدداجرای بست اسپيد با پيچ ورول پالک24

          7,650عدد  با پيچ و رولپالکpاجرای  بست  25

          9,750عدداجرای بست چنگالي26

        41,700عدداجرای ریل بست چنگالي تا یک متر27

        12,750عدداجرای بوشن وبراس بوش28

 بدون مصالح          7,650عدداجرای ميخ تفنگي جهت  نصب اتصاالت ونصبيات 29

          4,800عدداجرای بست کمر بندی یا سيم مفتول برای نگهداشتن و مرتب کردن کابل یا لوله  30

        18,750متر طول16و 13.5نمره  (فلكسي بل)اجرای لوله خرطومي فلزی 31

        21,000متر طول29 و21نمره  (فلكسي بل)اجرای لوله خرطومي فلزی 32

        25,500متر طول به باال32نمره  (فلكسي بل)اجرای لوله خرطومي فلزی 33

        28,500عدد فلزی بدون بوشن وبراس بوش7*7اجرای قوطي 34

. محاسبه ميگردد2 متر باشد با ضریب 3محاسبه ميگردد و در صورتي اجرا بيش از ارتفاع 1.5اجرای زیر سقفي انواع لوله با ضریب 

1402سال   –انجمن صنفي برقكاران ساختماني استان قم   (آیتمي  )ليست قيمت اجرت برق عمومي 

نقشه خواني وتهيه ازبيلت

شيارزني وتخریب

. محاسبه ميگردد 6 تا 3اجرای شيارو تخریب برعهده کار فرما مي باشد و درصورت قبول کردن مجری مطابق بند 

 وفوالدی pvcاجرای لوله کشي 

اجرای زانوی آماده و خم های آماده تمامي نمره ها به متراژلوله مربوطه اضافه ميگردد

6

.  محاسبه ميگردد 6 و5 ردیف 1.5اجرای سوراخ کاری و تخریب بيشتر از اندازه فوق چه عرضي و چه طولي با ضریب 

.در صورتي که لوله کشي از کف باشد لوله گذاری بدنه به قيمت لوله کشي کف و اجرا از سقف به قيمت سقف محاسبه ميگردد 



توضيحات اجرت به تومانواحدشرح فعاليتردیف

        22,500عددPVCاجرای قوطي 35

        30,000عدداجرای قوطي کناف36

        68,500عدد(چندتایي  )اجرای قوطي کليد تجمعي 37

 توکار         70,500عدد20*20 تا ابعاد pvcاجرای تقسيم توکار 38

روکار         98,550عدد20*20 تا ابعاد pvcاجرای تقسيم روکار 39

      126,750عدد20*20اجرای تقسيم روکار فلزی بدون گلند و پرکن و بوشن تا ابعاد 40

      147,750عدداجرای جعبه کف خواب چهارخانه41

      165,000عدد(PVC) فيوز 13نصب تابلو مينياتوری تا 42

      220,000عدد(PVC) فيوز  36 فيوزتا 13نصب تابلو مينياتوری از  43

      210,000عدد40*30نصب تابلو برق دیواری فلزی روکار وتوکار تا ابعاد 44

      351,000عدد80*70نصب تابلو برق دیواری فلزی روکار وتوکار تا ابعاد 45

      562,500عدد120*90نصب تابلو برق دیواری فلزی روکار وتوکار تا ابعاد 46

      710,000عددباالتر120*90نصب تابلو برق دیواری فلزی روکار وتوکار ازابعاد 47

   2,700,000هر سلول100*100*200نصب تابلو برق ایستاده فلزی تا ابعاد 48

      252,000عددنصب تابلو کنتور به ازای هر کنتور49

      300,000عدد زوج خط با نصب شينه کروز یا ترمينال10نصب تابلوتلفن روکار وتوکار به ازای هر 50

        19,800متر طول3*3اجرای داکت زني تا سایز51

        26,850متر طول6*4 تا 4*4اجرای داکت زني از  سایز52

        28,200متر طول به باالتر9*6اجرای داکت زني ازسایز53

        84,500متر طول100*50 سایز PVCاجرای تراکينگ 54

        42,500عدد(انواع زانو وسراهي  ) PVCاجرای قطعات ارتباطي تراکينگ 55

        43,650عدد هر خانهPVCاجرای جعبه پریزمخصوص  تراکينگ 56

        80,850متر طول20cmاجرای سيني کابل یا لدر بدون جوشكاری وساپورت تا سایز 57

        91,800متر طول40cmو30اجرای سيني کابل یا لدر بدون جوشكاری وساپورت  سایز 58

      150,000متر طول60cmو50اجرای سيني کابل یا لدر بدون جوشكاری وساپورت  سایز 59

      170,000متر طول و باالتر70cmاجرای سيني کابل یا لدربدون جوشكاری وساپورت  سایز 60

      198,000عدداجرای برشكاری وساخت زانویي و سراهي و زاویه سيني کابل61

      113,000عدداجرای زانو، رابط ،سراهي وچند راهي سيني کابل 62

        31,500عدداجرای انكر بولت 63

        20,250عددتا یک متر  (پيچ متری  )اجرای ميل راد 64

        52,500عدد دیواری وسقفي برای عبور لوله وسيني کابل T  یا U یا Lاجرای ساپورت ودستک اماده 65

بدون مصالح        98,000عدداجرت ساخت و اجرای انواع فریم ، دستک ،ساپورت، بست و نگهدارنده ، آویز برای عبور لوله و چراغ 66

بدون مصالح        70,350عدداجرت ساخت و اجرای انواع فریم ، دستک ،ساپورت، بست و نگهدارنده ، آویز برای عبور لوله و چراغ با جوشكاری67

بدون مصالح        28,800کيلو گرماجرت ساخت انواع فریم چهار پایه و نردبان باآهن االت برای نگهداشتن برای تابلوبرق و سيني یا لدر  68

بدون مصالح          4,500متر طولاجرت دو دست رنگ ویا ضد زنگ  انواع فرم چهار پایه و نردبان با پروفيل وناوداني،نبشي وميلگرد69

          4,800متر طول(برای تست عدم گرفتگي و شكستگي لوله ها )اجرای نخ کشي داخل لوله برق قبل نازک کاری 70

          5,400متر طولميليمتر مربع1*2.5 تا 1*5.سيم کشي افشان ازمقطع 71

          7,050متر طولميليمتر مربع1*6 تا 1*4سيم کشي افشان ازمقطع 72
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اجرای  سيني کابل ، لدر

برعهدی کارفرما مي باشد (صفحه برش والكترود ورنگ  ) درصد قيمت اجرت سيني مي باشد تهيه لوازم مصرفي برای برشكاری وجوشكاری ورنگ کاری 30اجرت نصب درب سيني 

اجرای سيم کشي

داکت،تراکينگ

1402سال   –انجمن صنفي برقكاران ساختماني استان قم   (آیتمي  )ليست قيمت اجرت برق عمومي 

از نوع روکار و بدون بست  بدون سربندی ومونتاژوتخریب و فرم وچهار پایه مي باشند47تا 32اجرا بند 



توضيحات اجرت به تومانواحدشرح فعاليتردیف

          9,450متر طولميليمتر مربع1*16 تا 1*10سيم کشي افشان ازمقطع 73

        13,500متر طولميليمتر مربع1*35 تا 1*25سيم کشي افشان ازمقطع 74

        28,050متر طولميليمتر مربع1*70 تا 1*50سيم کشي افشان ازمقطع 75

        42,600متر طولميليمتر مربع1*95سيم کشي افشان مقطع 76

 توافقيمتر طول باالتر1*120سيم کشي افشان ازمقطع 77

        13,800متر طول رشته7 وکابل فرمان تا 5*1و4*1.5 و3*2.5 و2*4کابل کشي کابل   افشان مقطع 77

        18,000متر طولرشته10 وکابل فرمان تا5*1.5و4*2.5 و3*4 و2*6کابل کشي کابل افشان مقطع 78

        17,400متر طول رشته10 وکابل فرمان باالتر از5*2.5و4*4و3*6و2*10کابل کشي کابل افشان مقطع79

        19,500متر طول5*4و4*6 و3*10 و2*16کابل کشي  کابل افشان مقطع   80

        24,600متر طول5*6و4*10 و3*16کابل کشي کابل  افشان مقطع81

        26,850متر طول5*10و4*16 و3*25کابل کشي کابل افشان مقطع   82

        31,500متر طول5*16و4*25 و3*35کابل کشي کابل افشان مقطع 83

        41,100متر طول5*35 و5*25و4*35کابل کشي کابل افشان مقطع 84

        49,350متر طول3*25+16کابل کشي کابل  افشان مقطع 85

        63,450متر طول3*35+16کابل کشي کابل  افشان مقطع 86

        70,050متر طول3*50+25کابل کشي  کابل افشان مقطع 87

        77,400متر طول3*70+35کابل کشي کابل  افشان مقطع 88

        94,350متر طول3*95+50کابل کشي کابل  افشان مقطع 89

 توافقيمتر طول و باالتر3*120+70کابل کشي کابل افشان مقطع 90

        13,500متر طول زوج10کابل کشي کابل زوجي   تا 91

          9,900متر طول زوج10 الي 1 زوج به ازای هر 10کابل کشي کابل زوجي باالتر از 92

        13,500متر طول وميكروفنRG 59کابل کشي کابل کواکسيال یا آنتن و 93

        24,750متر طولVGA- USB - HDMAکابل کشي کابل و94

        15,600متر طولکابل کشي شبكه 95

        17,850متر طول(CORE) کر4کابل کشي  فيبر نوری تا 96

        28,800عددنصب انواع کليد یک پل، دوپل ،سه پل ،تبدیل،کراکس از نوع توکار97

        35,250عددنصب انواع شستي زنگ وتایمر راه پله و بيزر زنگ از نوع توکار 98

        39,750عدد از نوع توکارUPS ،IPنصب انواع پریز برق ساده ، ارتدار، 99

        40,950عددنصب پریز تلفن وآنتن و ماهوار از نوع توکار100

        98,550عددنصب پربز شبكه101

        80,400عددنصب پریز سه فاز توکار102

      137,250عددنصب ترموستات103

      182,850عددنصب کليد ایزوالتور تک فاز104

      280,500عددنصب کليد ایزوالتور سه فاز105

        63,450عددبه ازای هر کليد (کادر )نصب کليد وپریز تجمعي 106

نصب کليد لمسي و ریموت دار107

1402سال   –انجمن صنفي برقكاران ساختماني استان قم   (آیتمي  )ليست قيمت اجرت برق عمومي 

اجرای کابل کشي ولتاژ ضعيف
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. برابر آیتم مربوطه بابت باز وبست محاسبه ميگردد1.5درصورت تعویض کليد وپریزها با ضریب 

. دریافت ميگردد93تا 90 قيمت آیتم 0/5 محاسبه ميگردد ودرصورت درخواست بابت باز وبست رویه کليد وپریز جهت رنگ کاری 1.5اجرای روکار باضریب 

اجرای کابل جریان ضعيف

. درصد محاسبه ميگردد50بابت سختي کار باضریب (هوایي یا ارت )و بدون روکش  (زميني)اجرای سيم با مقطع باکابل مفتولي روکش دار

.و سيني ولدر با توافق طرفين ميباشد  (زميني)ضریب اضافه حق الزحمه اجرای موارد فوق در کانالها

اجرت نصبيات کليد وپریز

درصد قيمت خرید20



توضيحات اجرت به تومانواحدشرح فعاليتردیف

        78,500عدداجرت شعله 108

        21,500عدد اجرت ارت کشي به ازای هر شعله 109

        71,850عدد(مهتابي ،شب خواب ،باالآینه وچراغ انباری وحياطي وتونلي)نصب انواع دیوار کوب 110

        87,300عددنصب انواع چراغ سقفي روکار تا دوالمپ111

      174,450عدد بدون زنجيرSMDوFPL روکار با المپ فلورسنت و 60*60 و 40*1نصب انواع چراغ 112

      155,250عدد بدون زنجيرsmd وFPL توکاربا المپ فلورسنت و 60*60 تا40*1نصب انواع چراغ  113

      258,750عددنصب چراغ استخری همراه با واتر پروف کردن114

      233,550عددنصب چراغ دفني بدون حفاری115

      175,950عدد وسربندی ip x4نصب چراغ نما با 116

        91,650هر مترip x4نصب ریسه شلنگي ونئون فلكسي درنما با 117

        22,050هر متر متر با مهار کردن 3نصب ریسه شلنگي  تا ارتفاع 118

        90,000عدد( ولت 12یا 220)  با هيت سينگ تا یک مترsmdنصب تسمه 119

        80,400عددنصب ترانس ومنبع تغذیه120

      183,000عددنصب چراغ پارکي بدون فونداسيون121

        90,000عدد متر بدون فونداسيون3نصب پایه چراغ و سرچراغ تا ارتفاع 122

      196,500عدداجرای فونداسيون وفلنچ برای چراغ ها123

      208,500عددنصب پرژکتور با مونتاژ124

      191,250عددled ,smd, cobنصب پرژکتور 125

        45,800عدد بدون گردبر وسربندی6نصب چراغ هالوژني تا سایز 126

        40,950عددبدون گردبر وسربندی10 تا7نصب چراغ هالوژني سایز 127

        54,900عدد بدون گردبر وسربندی20 تا12نصب چراغ هالوژني سایز 128

        35,400عدد10اجرای گردبر تا سایز 129

        57,900عدد25 تا 12اجرای گردبراز سایز 130

        74,000عدداجرای برش مربع وخاص131

درصد20عددنصب چراغ آویز بدون مونتاژ132 فاکتور خرید  

درصد20عددنصب لوستر شاخه ای و صفحه ای بدون مونتاژ133 فاکتور خرید 

      108,450عددنصب چراغ سنسور دار134

        29,700عددنصب المپ وسرپيچ135

      184,200عددهر متر روکار وتوکار بدون برش (خطي  )نصب چراغ الیني136

      197,250عدد  متر بدون زنجير3نصب چراغ صنعتي تا ارتفاع 137

        18,450عددفرم بندی وسربندی کليد وپریز وتقسيم136

        52,200هرخطسربندی و رانژه خطوط تلفن در تابلو یا قوطي تلفن به ازای هرزوج137

      156,000عددخط بندی 137

      182,850عدد آمپر63نصب مينياتوری و فيوز  سه فاز تا 137

        70,350عدد آمپر63نصب مينياتوری و فيوز تک فاز تا 138

      118,050عدد آمپر63تک فاز تا  (محافظ جان )نصب فيوزنشت جریان 139

      253,050عدد آمپر63سه فاز تا  (محافظ جان )نصب فيوزنشت جریان 140

توافقي ميباشد  (انواع هالوژن ، چراغ الین ، تزیني ، نما و دفني )هزینه طراحي نور پردازی و پياده نمودن و جانمایي طرحهای نوری 

1402سال   –انجمن صنفي برقكاران ساختماني استان قم   (آیتمي  )ليست قيمت اجرت برق عمومي 

.در صورت محاسبه  شعله ای ، آیتم قوطي گذاری ، سيم کشي ، نصبيات کليد وپریز محاسبه نمي گردد: نكته 
نصبيات روشنایي

. درصد به بهای آیتم مربوطه اضافه ميگردد 20 متر بوده وباالتر ازآن به ازای هر متر3تمامي نصبيات تا ارتفاع 

. درصد به بهای آیتم مربوطه اضافه ميگردد 50باز و بست مجدد برای تعویض چراغ 

سربندی وفيوزها ونصبيات
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توضيحات اجرت به تومانواحدشرح فعاليتردیف

202500عددنصب تایمر راه پله ، سنسورحرکتي ،فتوسل و رله معمولي با پایه141

365000دستگاهنصب تایمر نجومي ، ساعت فرمان و انواع رله های برنامه دار با برنامه ریزی142

281000عدد آمپر وکنترل بار وکنترل فاز63نصب کنتاکتور تا 143

      689,250عدد آمپر باالتر63نصب کنتاکتوراز 144

      155,250عددنصب چراغ سيگنال وانواع شستي ها وکليد فرمان تابلویي و ميكروسویچ145

          3,375عدد یا لحيم کاری 6تا سایز  (سرسيم زني )اجرای  پرس وایر شو 146

          6,300عدد وباالتر یا لحيم کاری 10(سرسيم زني )اجرای  پرس وایر شو 147

          2,925هر خانهنصب ترمينال یا کانكتور 148

          2,925عددنصب ليبل جهت ادرس دهي149

        42,300عدد35اجرای پرس کابلشو یا موفه تا سایز 150

        71,700عدد95 تا 50اجرای پرس  کابلشو یا موفه از سایز 151

      155,250عدد و باالتر120اجرای پرس کابلشو  کابلشو یا موفه سایز152

   1,125,000حلقه حلقه  بدون حفاری بدون پرکردن چاه5صفحه ای و (چاه ارت)اجرای اتصال زمين 153

      282,000عددبر روی سطح هر متر مربع (مش )اجرای اتصال زمين  تورباف 154

      140,700عدد متر1به ازای هر   (ميله ارت  )اجرای ميل راد 155

        29,700متر طولاجرای هم بندی با ميلگرد  هر متر با جوشكاری156

        31,200متر طولاجرای هم بندی با سيم مسي157

      281,250عددنصب ارت باکس158

      154,800عدداجرای جوشكاری پيچ ویا صفحه به ستون جهت اتصال سيم ارت159

      154,800عدد(جوش انفجاری)اجرای جوش کدولد 160

        42,300عدد(...کلمپ ،بست دوطرفه ویک طرفه و  )اجرای انواع بست های ارتينگ 161

      239,250دستگاهسر بندی موتور اگزاست فن تک فاز162

      519,750دستگاه فاز3سر بندی موتور اگزاست فن 163

      225,000دستگاهkw 3نصب وسر بندی موتور تک فاز تا 164

      280,500دستگاهkw 3   فاز تا 3نصب وسر بندی موتور165

        42,300کيلو واتkw 3 فاز بيش از 3نصب وسر بندی موتور166

      984,750دستگاهنصب و سر بندی پمپ سيرکوالتورزميني167

      225,000دستگاهنصب و سربندی مشعل وتابلو مربوطه168

      267,750دستگاهنصب پمپ کف کش169

   2,109,750دستگاهنصب وسر بندی تابلو بوستر پمپ ابرساني وآتش نشاني170

      225,000دستگاهکنتور فرعي تک فاز171

      296,250دستگاهکنتور فرعي سه فاز172

      422,250دستگاهنصب و راه اندازی برق باال بر تک فاز173

      382,500دستگاهنصب و راه اندازی برق باال بر  سه فاز174

      140,250عددنصب کليد باالبر175

      108,450دستگاه30نصب هواکش تک فاز تا سایز 176

      154,800دستگاه30نصب هواکش تک فاز باالتر سایز 177

      182,850دستگاه40*40 فازتا ابعاد 3نصب هواکش 178

      267,750دستگاه40*40 فازباالتر از  ابعاد 3نصب هواکش 179

      266,250دستگاهسربندی وراه اندازی فن کوئل180

        75,000عددنصب کليد کولر آبي 181

      720,000دستگاهنصب کولر آبي182

بدون لوازم       375,000دستگاهسرویس  کولر آبي183

1402سال   –انجمن صنفي برقكاران ساختماني استان قم   (آیتمي  )ليست قيمت اجرت برق عمومي 
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توضيحات اجرت به تومانواحدشرح فعاليتردیف

      225,000دستگاهنصب پنكه سقفي و دیواری بدون قالب 184

        75,000عددنصب کليد  پنكه 185

        67,500عدد(گردان  )نصب چراغ خطر 186

حداقل هزینه رفت و برگشت       150,000سرویس(...اسنپ و ماکسيم و  )مطابق با نرخ  تاکسي اینترنتي (رفت و برگشت  )هزینه ایاب ذهاب 187

      110,000ساعتاجرت استاد کار ماهربرقكار به ازای هر ساعت 188

        67,500ساعتاجرت استاد کارنيمه ماهربرقكار  به ازای هر ساعت189

        45,000ساعتاجرت  کارگر برقكار  به ازای هر ساعت190

 توافقيساعتياجرت خورده کاری ، عيب یابي و رفع عيب 191

11

توضيحات 
تمامي قيمتها به تومان مي باشد - 1

1402سال   –انجمن صنفي برقكاران ساختماني استان قم   (آیتمي  )ليست قيمت اجرت برق عمومي 

اجرت و ایاب و ذهاب 

. محاسبه شده  و برای  همکار توافقی می باشد (صاحبکار )اجرتهای فوق برای کارفرما - 6

 189مجری وکارفرما بابد قبل از حرکت هزینه ایاب ذهاب و قبل از شروع کار هزینه هر ساعت عیب یابی و خورده کاری را توافق کرده  در غیر اینصورتبا آیتمهای - 7

.کارهای تخصصی مطابق به تخصص برای هر ساعت توافق گردد.محاسبه میگردد190و

. درصد فاکتور خرید محاسبه و به حساب مجری منظور میگردد5حق الزحمه خرید جنس برای کارفرما در صورت توافق با وی توسط مجری - 8

.این لیست قیمت طبق توافق انجمن صنفی برقکاران  و مجریان تاسیسات برق تنظیم شده وبا توجه به شرایط و توافق طرفین قابل تغییر می باشد - 4

.به فاکتور اضافه میگردد  (توافقی)تهیه و حمل مصالح تا محل انبار کارگاه با کارفرما میباشد و در صورت توافق مبلغی به عنوان کارمزد - 9 

. از سوی انجمن صنفي استفاده نمایيند  (دارای مجوز  )جهت اجرای اصولي تاسيسات الكتریكال از مجریان صالحيت دار: کارفرمایان محترم - 10

. این انجمن هيچگونه مسوليتي در قبال مجریان فاقد کارت و افرادی که بدون مجوز کار هستند و یا به صورت واحدی و یا چكي کار ميكنند  را ندارد- 11

.تنظیم قرارداد فی مابین مجری و کارفرما الزامی باشد - 2

.تنظیم و صدور فاکتور اجرا در پایان کار توسط مجری الزامی میباشد -3

. متر باشد کارفرما ملزم به تهیه ونصب داربست و زیر پایی و باالبر بوده و  ضریب ارتفاع مطابق بندهای فوق به فاکتور اضافه میگردد 3در صورتی که ارتفاع  بیش از - 5



توضيحات اجرت به تومانواحدشرح فعاليتردیف

        45,000قطعهLEDنصب دتكتور دودی ،حرارتي ، گازی ،مولتي یا ترکيبي،شستي ،آژیروفالشرو 1

      150,000زوننصب دستگاه اعالم حریق و دستگاه تكرارکننده به ازای هر زون2

   1,200,000لوپنصب دستگاه اعالم حریق و دستگاه تكرارکننده با تنظيم و راه اندازی به ازای هرلوپ3

   1,000,000دستگاه نصب بيم دتكتور4

      250,000دستگاهنصب ایزوالتور واینترفيس 5

      300,000دستگاه (آسانسور،اگزاست ،پمپ و غيره  )نصب وراه اندازی رله های ورودی و خروجي 6

      150,000دستگاهنصب بلندگو دیواری وستوني وباند ها6

        75,000دستگاهنصب بلنگوی سقفي بدون گردبر7

        60,000دستگاهنصب پریز باند و ميكروفن8

      600,000دستگاهنصب آمپلي فایر کوچک مدارس ومساجد9

   1,500,000دستگاهنصب وراه اندازی ویدو پرژکتور به همراه پرده نمایش 10

      120,000دستگاهنصب چشمي ،مگنت،پدال ،آژیر وبلنگو،بيزر وفالشر ،کاور بلندگو11

        15,000دستگاهنصب  دتكتورهای موضعي  وست کردن ریموت  وقطعات بيسيم12

      180,000دستگاهنصب دستگاه تلفن کننده و کي پد13

   2,500,000دستگاهیک جفت  (بيم  )نصب چشمي خطي 14

      400,000دستگاهنصب دستگاه مرکزی دزدگير 15

      120,000دستگاه به ازای هر خروجيDVRنصب و راه اندازی 16

      550,000دستگاهNVRنصب و راه اندازی 17

      150,000دستگاهahdنصب وراه اندازی  دوربين دام وبالت انالوگ و18

      200,000دستگاهنصب وراه اندازی دوربين دام وبالت تحت شبكه19

      450,000دستگاهنصب وراه اندازی دوربين اسپيت دام20

        90,000دستگاهنصب سویچ به ازای هر کانال خروجي21

      500,000عددتنظيم شبكه و انتقال تصویر22

        67,500عددنصب باکس وکاور23

      150,000عددنصب دستک وپایه آماده24

      150,000عددنصب ميكروفن25

روش دوم که مطلوب تر وعرف مي باشد.تست وتحویل به مالک یا نماینده  وی بر عهدی نصاب  بوده ، ولي هزینه رفع عيب و بازدید دوره ای وتعميرات ونگهداری توافقي ميباشد

درصد فاکتور خرید مي باشداجرای لوله کشي  وکابل کشي وسيم کشي  توکار وروکارطبق آیتم های مربوطه لوله وسيم وکابل  مي باشد20 تا 15بابت اجرت نصب وراه اندازی  

دوربين مدار بسته

تست وتحویل به مالک یا نماینده  وی بر عهدی نصاب  بوده ، ولي هزینه رفع عيب و بازدید دوره ای وتعميرات ونگهداری توافقي ميباشد

درصد فاکتور خرید مي باشد20 تا 15روش دوم که مطلوب تر وعرف مي باشد ،بابت اجرت نصب وراه اندازی  

اجرای لوله کشي  وکابل کشي وسيم کشي  توکار وروکارطبق آیتم های مربوطه لوله وسيم وکابل  مي باشد

12

سيستم دزدگيراماکن

1402سال  –انجمن صنفي برقكاران ساختماني استان قم    (تخصصي)ليست قيمت اجرت برق 

سيستم اعالم حریق

تست وتحویل به ناظر نظام مهندسي وسازمان آتش نشاني بر عهدی نصاب اعالم حریق بوده ، ولي هزینه رفع عيب و بازدید دوره ای وتعميرات ونگهداری توافقي ميباشد

درصد نصب 10 درصد فاکتور خرید بوده و برای سيستم اعالم حریق  آدرس پذیر15روش دوم که مطلوب تر وعرف مي باشد ،بابت اجرت نصب وراه اندازی سيستم اعالم حریق متعارف 

. درصد بابت آدرس دهي و راه اندازی ميتوان لحاظ گردد10و

اجرای لوله کشي توکار وروکار وکابل کشي وسيم کشي معمولي ونسوز برای سيستم اعالم حریق طبق آیتم های مربوطه لوله وسيم وکابل  مي باشد

سيستم صوت

 درصد 20 تا 15موارد ذکر نشده مطابق با عرف بازار ویا .توافقي مي باشد ... راه اندازی سيستم صوت سالن جلسات ، اتاق کنفرانس ، آنفي تئاتر ومراکز بزرگ همچون بيمارستان وهتل و

.اجرای لوله کشي توکار وروکار وکابل کشي وسيم کشي معمولي وشيلددار برای سيستم  صوت طبق آیتم های مربوطه لوله وسيم وکابل  مي باشد.فاکتور محاسبه ميگردد 



توضيحات اجرت به تومانواحدشرح فعاليتردیف

        22,500عددنصب اسپليتر، تپاف  به ازای هر خروجي26

      375,000عددنصب وراه اندازی آمپلي فایر،الین ومدوالتور27

      150,000عدد با پایه دکل ولولهu,vنصب انتن 28

      225,000عددنصب تابلو انتن مرکزی29

      200,000دستگاهنصب گوشي  آیفون صوتي وتصویری به ازای هر قطعه30

      300,000دستگاهنصب گوشي  آیفون تصویری دو درب  به ازای هر قطعه31

      300,000دستگاهنصب پنل  آیفون صوتي وتصویری به ازای هر قطعه32

      150,000دستگاهبه ازای هرقطعه(سویچر ،دیكودر ،تقویت تصویر ،  حافظه تصویری،ایزوالتور)نصب متعلقات آیفون صوتي وتصویری 33

تومان  300.000با جوشکاری       250,000دستگاهنصب قفل برقي بدون جوشكاری34

      150,000قطعهنصب قفل زنجيری ،ترانس و بارانگيربه ازای هرقطعه35

      375,000دستگاهنصب دوربين دوم36

   2,500,000دستگاهنصب درب بازوی ،ریلي و زیر سقفي و راه بند  به همراه جوشكاری بدون سيم کشي37

      150,000هر متر مربع نصب درب کرکره 38

      400,000عددهزینه نصب چشمي ،فالشرو ست کردن ریموت39

      262,500دستگاهنصب محافظ زیر کنتوری40

   3,375,000دستگاه آمپر 75 تا 25نصب و اه اندازی  تابلو چنج آور41

      600,000دستگاهنصب و راه اندازی استابالیزر تک فاز42

   1,020,000دستگاهنصب و راه اندازی استابالیزر سه فاز43

44kA به ازای هر  Ups750,000دستگاه   نصب وراه اندازی      

      600,000دستگاهنصب وراه اندازی  موتور برق بنزیني با استارت دستي 45

        50,000دستگاه نصب رک ایستاده به ازای هر یونيت 46

        40,000دستگاه نصب رک دیواری به ازای هر یونيت 47

        45,000عدد کانكتور (جک)سوکت زني شبكه 48

      100,000عدد اجرای پچ کرد تایک متر49

      100,000عدد تست وشمارگذاری نود شبكه50

        15,000پورت  به ازای هر پورت شبكهUTPنصب پچ پنل  51

        25,000پورت SFTPنصب پچ پنل به ازای هر پورت شبكه 52

        25,000عددآرایش رک به ازای هر یونيت 53

   1,500,000دستگاهنصب سانترال کم ظرفيت به همراه تنظيمات دستگاه54

   2,550,000دستگاهنصب سانترال پرظرفيت به همراه تنظيمات دستگاه55

        30,000 زوج 10هر  زوجي تلفن به همراه آرایش 10نصب کافو تلفن 56

      100,000عدد دایری هر خط تلفن و برقراری بوق در هر خط 57

شبكه وسانترال

13

تست وتحویل به مالک یا نماینده وی برعهدی نصاب بوده ، ولي هزینه رفع عيب و بازدید دوره ای وتعميرات ونگهداری توافقي ميباشد اجرت تعویض دستگاه گارنتي دار

اجرای لوله کشي  وکابل کشي وسيم کشي  توکار وروکارطبق آیتم های مربوطه لوله وسيم وکابل  مي باشد برش کاری وتخریب جای پنل توافقي ميباشد . برعهده مالک  مي باشد 

درب اتوماتيک

تست وتحویل به مالک یا نماینده  وی بر عهدی نصاب  بوده ، ولي هزینه رفع عيب و بازدید دوره ای وتعميرات ونگهداری توافقي ميباشد اجرت جوشكاری اضافه

اجرای لوله کشي  وکابل کشي وسيم کشي  توکار وروکارطبق آیتم های مربوطه لوله وسيم وکابل  مي باشد.برنصب ورفع عيب درب توافقي مي باشد 

ups استابالیزر و ژنراتور 

آیفون

آنتن مرکزی

1402سال  –انجمن صنفي برقكاران ساختماني استان قم    (تخصصي)ليست قيمت اجرت برق 

.تست وتحویل به مالک یا نماینده  وی بر عهدی نصاب  بوده ، ولي هزینه رفع عيب و بازدید دوره ای وتعميرات ونگهداری توافقي ميباشد اجرت تنظيم کردن تلویزیون توافقي مي باشد 

اجرای لوله کشي  وکابل کشي وسيم کشي  توکار وروکارطبق آیتم های مربوطه لوله وسيم وکابل  مي باشد


