
 

1401سال  برقکاریلیست دستمزد   

 کانون انجمن های صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی استان گیالن 

 (انجمن صنفی استادکاران و کارگران ساختمان ی شهرستان آستانه اشرف یه)
 

 

 

 و فیوز ها، نصب سرپیچ و المپ می باشد. بر حسب متر مربع شامل جانمایی، شیار زنی، کندکاری، لوله کشی خرطومی و پولیکا، نصب قوطی کلید، سیم کشی، مونتاژ و نصب کلید پریز ها  اجرای کامل برقکاری .1

 رکینگ اعم از نصب تابلو کنتوری، سیستم چاهک ارت و میله ارت، کابل برق و تلفن آسانسور و نورپردازی نما جدا محاسبه می شود. قیمت توافق شده کل واحدها می باشد و کارهای مازاد پا 1/3اجرای برقکاری پارکینگ و راه  پله ها  .2

     به می شود.کلیه کارهای مازاد از قبیل هالوژن، نورمخفی، نور پردازی، آسمان مجازی و سقف کشسان، سیستم اعالم حریق و هوشمند و.. جدا محاس 3و  1در آیتم های  .3

 اضافه می گردد  9و  8به نرخ آیتم  %40به باالتر  ¾. لوله پولیکا از سایز  4 

            به قیمت اضافه می گردد . %30رکزی  مآنتن   20به ازای هر خروجی اضافه تر برای آیتم   .5

 گردد. به قیمت اضافه می  %40االتر به ب 90از سایز  25. نصب هالوژن مربوط به آیتم  6

 مواردی از کار که در باال قید نگردیده است به صورت توافقی بین استادکار و صاحب کار انجام می شود.  .7

 تنطیم قرارداد فی مابین استادکار و صاحب کار الزامی می باشد.  .8

  در صورت توافق طرفین، دستمزد های اعالمی قابل افزایش می باشد. .9

 مهر انجمن صنفی فاقد اعتبار می باشد. این فهرست بهاء بدون  .10

 

 ردیف موضوع  حداکثر دستمزد )ریال(  حداقل دستمزد )ریال(  واحد اندازه گیری

000/040 هر شعله   000/054  1 اجرای برقکاری ساختمان)فاز،نول، ارت( طبق نقشه ی سازمان نظام مهندسی  

000/450 متر مربع  000/500 کارهای مازاداجرای برقکاری ساختمان)فاز، نول، ارت( به غیر از    2 

000/600 متر مربع  000/700  3 اجرای برقکاری ساختمان های اداری، فروشگاه ها و مغازه ها  

000/400/1 *****  هر سر خط  4 اجرای برقکاری سیستم هوشمند ساختمانی)فقط لوله گذاری و سیم کشی تا تابلوی مرکزی(  

000/950 *****  هر سر خط اعالم حریق )فقط لوله گذاری و سیم کشی( اجرای برقکاری سیستم    5 

000/600 *****  هر عدد  6 نصب دتکتور، شاسی، آژیر اعالم حریق بدون عملیات سیم کشی  

000/900/2 *****  هر دستگاه زون   10نصب و راه اندازی دستگاه مرکزی اعالم حریق تا   7 

000/60 *****  متر طول  ( بدون ماهیچه کشی 3/4و1/2معمولی سایز )لوله کشی و زانو زنی پولیکای    8 

000/120 *****  متر طول   9 ( بدون ماهیچه کشی 3/4و  1/2سایز)  UPVCو    PVCلوله کشی و خم کاری حرارتی پولیکای  

000/120 *****  متر طول    10 متر به باال  10( از  2×  4تا  2×1کابل کشی روکار به همراه بست کاری سایز )  

000/120 *****  متر طول   زوج( 6زوج تا2کابل کشی روکار و توکار ارتباطی آیفون و تلفن سایز)   11 

000/120 *****  متر طول   12 کابل کشی روکار و توکار آنتن و دوربین مداربسته  

000/90 *****  متر طول  (بدون عملیات سیم کشی 9تا1کانال کشی پالستیکی از سایز)    13 

000/300 *****  هر عدد  14 نصب چراغ های تک شعله بدون عملیات سیم کشی  

000/300 *****  هر شاخه   15 نصب لوستر  

000/000/2صوتی  هر واحد 000/500/2تصویری    16 نصب و راه اندازی آیفون صوتی و تصویری با عملیات سیم کشی  

000/400/1 *****  هر عدد آیتم باال به ازای هر گوشی یا مانیتور اضافه تر برای    17 

000/950 *****  هر عدد  18 تعویض قفل در بازکن زنجیری آیفون  

000/700/1 *****  هر عدد  19 نصب و راه اندازی آنتن هوائی به همراه دستگاه دیجیتال بدون سیم کشی   

000/500/3 *****  هر عدد خروجی بدون سیم کشی   3نصب و راه اندازی آنتن مرکزی تا    20 

000/800/1 *****  هر عدد  21 نصب پنکه   

عدد هر   ***** 000/300/2 کیلو وات    8نصب و راه اندازی ترانس تقویت برق تا    22 

عدد هر   ***** 000/900/2  23   کیلو وات 12تا   برق تقویت ترانس اندازی راه و نصب 

عدد هر   ***** 000/200  24 در پشت سقف کاذب    SMDنصب ریسه های شاخه ای  

عدد هر 000/150بدون گردبرد   000/200با گردبرد    25 نصب هالوژن بر روی کناف، پرسیانا و...به همراه لوله گذاری و سیم کشی   

000/100 *****  هر عدد  26 تعویض هالوژن بدون عملیات سیم کشی  

000/80 *****  متر طول  رنگ به غیر از پاور راه انداز  7نصب ریسه نور مخفی تک رنگ و    27 

عدد هر   ***** 000/350  28 نصب پاور ریسه به همراه سیم کشی   

عدد هر   ***** 000/000/1 طبقه به همراه سیم کشی و لوله گذاری   4نصب چراغ های تزئینی نمای ساختمان تا    29 

عدد هر   ***** 000/120  30 نصب و تعویض کلید  پریز های توکار و روکار   

فیوز هر   ***** 000/350  31 نصب و راه اندازی تابلو فیوز ساختمان  

عدد هر   ***** 000/600 محافظ جان )جریان نشتی( نصب و راه اندازی فیوز    32 

عدد هر   ***** 000/900/2  33 نصب و مونتاژ تایمر ساعتی آنالوگ و دیجیتال با کنتاکتور بدون سیم کشی  

000/000/1 *****  هر عدد چراغ  1نصب و راه اندازی تایمر راه پله، فتوسل و سنسورهای حرکتی تا     34 

000/400/1 *****  هر خط طبقه  4واحد، آیفون، تلفن، آنتن کولر تا نصب خط برق اصلی    35 

000/600/1 *****  هر خط طبقه  6تا  کولر  آنتن تلفن،  آیفون،  واحد،  اصلی برق خط نصب   36 

000/000/4 هر عدد  000/000/5  37 راه اندازی سیستم چاهک ارت با سیم کشی تا تابلوی کنتوری بدون حفاری  

000/600/1 *****  هر عدد اندازی سیستم میله ارت چکشی با سیم کشی تا تابلوی کنتوریراه    38 

000/000/5 *****  هر تابلو  کنتور   10تا  3نصب و راه اندازی تابلوی کنتوری گروهی از     39 

000/170 *****  متر بنا  40 راه اندازی سیستم همبندی اسکلت ساختمان  

000/700 *****  هر عدد آشپزخانه نصب هواکش سرویس و    41 

000/000/2 *****  هر عدد  42 نصب و راه اندازی  هواکش های صنعتی  

000/800 *****  هر عدد  43 نصب روشنایی حیاطی بهمراه عملیات کابل گذاری  

000/000/1 *****  هر عدد  44 نصب هود آشپزخانه  

000/000/1 *****  هر عدد  45 کابل کشی پمپ آب + فیوز گذاری  

000/000/2 *****  هر عدد  46 کابل کشی کولر گازی + فیوز گذاری  

000/400 متر طول   000/500  47 نصب ریسه نور مخفی در نمای ساختمان  

000/500/1در ارتفاع عادی  هر عدد 000/000/2در ارتفاع باال    48 نصب پروژکتور   

-  ***** 000/150  49 ایاب ذهاب شهری  

000/700/1 *****  هر ساعت  50 اتصال یابی برق در محل  


