
به نام خدا

 جهت  اجرای تاسیسات برقی1401 فهرست بهای دستمزدی سال 

        انجمن های  صنفی  مجریان برق استان مازندران

قائم شهر- ساری و میاندورود - بابلسر- شهرستان های؛ آمل  

این فهرست بهاء در راستای اهداف انجمن های صنفی مجریان برق استان مازندران توسط 

کارگروه تعیین نرخ  انجمن ها در قالب شرح  فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات 

 سازمان برنامه و بودجه کشورو مجریان برق ساختمان تهیه گردیده است 1401برقی سال

.تا توسط مجریان برق عضو انجمن های صنفی استان مازندران بکارگرفته شود

دستمزد اجرای برق ساختمان برابر نقشه های مصوب نظام مهندسی، چنانچه مجری -1

تاسیسات برقی باکارفرما براساس مترمربع زیر بنا و بمدت یکسال شمسی عقدقرارداد 

. ریال تعیین می گردد (پانصد و بیست هزار) 520/000نماید، به ازای هرمتر مربع مبلغ 

  –نصب تابلو فیوز- لوله گذاری –کنده کاری –والزم است شرح انجام فعالیت ؛ شیار زنی

نصب فیوز های مربوطه و  –نصب کلید و پریزبا جعبه مربوطه- کابلکشی ها –سیم کشی

.نصب ترمینال و سرپیچ و المپ درقرارداد ذکر گردد - (RCD)کلید حفاظت نشت جریان

در ساختمانهایی که سیستم اعالم حریق الزامی می باشد انجام کلیه مراحل بستر -2

بدون نصب مرکز کنترل )سازی که شامل لوله گذاری و سیم کشی سیستم اعالم حریق 

ریال به ( یکصد وچهل هزار  )140/000به ازای هر متر مربع (اعالم حریق و شاسی و دتکتور

. اضافه می گردد1دستمزد بند 

در صورتیکه ساختمانهایی نیاز به سیستم پایه هوشمند سازی داشته باشد لوله - 3

گذاری و سیم کشی سیستم هوشمند ساختمان با نصب تابلوی مربوطه حداکثربه 

برای ساختمان  به ازای  (بدون نصب تجهیزات هوشمند و ماژول ) سانتیمتر 90*70ابعاد

. اضافه می گردد1ریال به دستمزد بند (یکصدوشصت هزار) 160/000هر متر مربع



2صفحه

ردیف
شماره فهرست 

بها
(ریال)قیمت فیواحد

600,000عدد113204

800,000عدد213701

1,300,000عدد314505

600,000عدد415302

800,000عدد515403

950,000عدد615903

420,000عدد716301

450,000عدد817101

70,000عدد917201

420,000عدد1017301

600,000عدد1117401

640,000عدد1217404

270,000عدد1317501

1,000,000عدد1417601

600,000عدد1517602

850,000عدد1617603

860,000عدد1718001

900,000عدد1818103

950,000عدد1931207

1,300,000عدد2031401

1,700,000عدد2131602

1,800,000عدد2231601

500,000عدد2331701

انجمن های صنفی مجریان برق استان مازندران

شرح فعالیت

T5وات المپ 3*24نصب چراغ فلورسنت روکاریا توکار لوورآلومینیوم آنودایز شده یاصفحه آکریلیک تا 

 T8وات المپ 2*36نصب چراغ فلورسنت روکاررفلکتوری تا 

 T8وات المپ 3*36نصب چراغ فلورسنت روکاریا توکار با صفحه آکرلیک تا 

TCLوات المپ 4*36تا 2*36نصب چراغ فلورسنت روکاریا توکار لوورآلومینیوم آنودایز شده یاصفحه آکریلیک 

 T5وات المپ 2*28نصب چراغ فلورسنت روکاررفلکتوری تا 

چراغهای صنعتی             - فصل سوم 

 سانتیمتر120 تا 60لومن و با طول 4000 با ماژول یکپارچه  ودرایو مربوطه و شار نوری تا IP65 باLEDنصب چراغ    

کد نصب 

غیر صنعتی- چراغهای فضای داخلی - فصل اول 

25با ماژول یکپارچه و درایو مربوطه  تا قطرLEDنصب چراغ سقفی روکاراستوانه ای 

 سه تیکه با سیم وترمینالE27نصب سرپیچ پلی آمید یاچینی 

 سانتیمتر30نصب چراغ سقفی روکار گرد یا چهار گوش تا قطر 

لومن به اضافه ردیف کاردر ارتفاع20000 وشارنوری تا IP65  باLEDنصب چراغ صنعتی گرد یا چهار گوش 

1401فهرست بهای دستمزدی اجرای تاسیسات برقی ساختمان سال 

T8وات 2*54 تا  IP65نصب چراغ فلورسنت سقفی روکار با  

(یا روشویی آینه )نصب چراغ دیواری 

20 تا 15با ماژول یکپارچه  و درایو مربوطه با قطر  LEDنصب چراغ سقفی توکاراستوانه ای  

 سانتیمتر با ماژول ودرایو مربوطه120*30 توکار یا روکار به  ابعادLED  نصب چراغ 

با بدنه فلزی به همراه المپ مناسبLEDنصب چراغ توکاربرای استفاده از المپ های هالوژن یا 

LED با حباب وسبد محافظ وگلند بایک المپ کم مصرف یا IP54نصب چراغ تونلی با

T5 وات المپ 4*14نصب چراغ فلورسنت روکاریا توکار لوورآلومینیوم آنودایز شده یاصفحه آکریلیک  

12با ماژول یکپارچه  و درایو مربوطه   تا قطرLEDنصب چراغ سقفی توکاراستوانه ای  

سانتیمتر با با ماژول ودرایو مربوطه توکار60*60 تا 40*40به ابعادLED  نصب چراغ 

 سانتی متر60 و  طول تا 9تا6با ماژول یکپارچه و درایو مربوطه عرضLEDنصب چراغ خط نوری پیوسته  

 لومن بروات به اضافه ردیف کاردر ارتفاع14000 با ماژول یکپارچه وشارنوری تا IP65باLEDنصب چراغ صنعتی آویز

 سانتیمتر با با ماژول ودرایو مربوطه توکار30*30 توکار یا روکار ابعادLED  نصب چراغ 

 سانتی متر120 و طول9تا6با ماژول یکپارچه و درایو مربوطه عرضLEDنصب چراغ خط نوری پیوسته 



3صفحه

1,100,000عدد2441104

1,450,000عدد2541106

1,350,000عدد2641112

1,500,000عدد2741201

1,650,000عدد2841206

650,000عدد2941321

850,000عدد3041401

800,000عدد3141505

1,850,000عدد3241601

350,000عدد3341701

2,800,000عدد3452101

550,000عدد3552301

800,000عدد3652304

850,000عدد3752305

2,800,000عدد3852503

800,000عدد3952608

900,000عدد4052801

1,200,000عدد4152803

1,300,000عدد4252806

1,350,000عدد4352817

1,700,000عدد4452820

350,000عدد4552808

4,500,000عدد4653001

4,800,000عدد4753007

5,200,000عدد4853010

9,300,000عدد4953106

200,000عدد5053199

100,000 متر طول5153200

200,000عدد5253201

با ماژول یکپارچه و ودرایو مربوطهLEDنصب چراغ راهنمای خروجی روکار 

 IP54 وات 400تا 250نصب وسربندی  نورافکن بایک المپ 

وات بخارسدیم  به اضافه ردیف کاردر ارتفاع400نصب چراغ خیابانی تا

(به اضافه ردیف کار در ارتفاع و هزینه ماشین آالت   )وات 70نصب چراغ معابرتا

به اضافه ) لومن شارنوری30000تا 13000با ماژول یکپارچه و ودرایو مربوطه LEDنصب چراغ خیابانی  

(ردیف کار در ارتفاع و هزینه ماشین آالت

 لومن  بدون هزینه  فونداسیون3000 با شار نوری تا LEDنصب چراغ پارکی با المپ 

با ماژول یکپارچه و ودرایو مربوطه مونتاژشده با باطری پشتیبانLEDنصب چراغ راهنمای خروجی روکار 

با ماژول یکپارچه و ودرایو مربوطه دوخانه تا چهار خانهLEDنصب چراغ نگاتوسکوپ دیواری توکار یا روکار 

 IP65 وات 2000تا 1000نصب وسربندی  نورافکن بایک المپ 

 با سویچ حفاظتی، بادرجه حفاظت EEXED با نوع حفاظت ZOON2نصب چراغ فلورسنت ضد انفجاربرای 

IP66 وات 36تا18با دوعدد المپ T8

 لومن با ماژول و درایو مربوطه 1500 با شار نوری تا LEDنصب چراغ چمنی با المپ 

(به اضافه ردیف کاردر ارتفاع و هزینه ماشین آالت)نصب پایه های چراغ خیابانی  بدون هزینه  فونداسیون

نصب سنسور الکتریکی تشخیص حرکت نوع توکاریا روکار

چراغهای مخصوص           - فصل پنجم 

SMD یا LEDنصب هرماژول ودرایو  جداگانه برای چراغ 

 با تسمه  برای ساختمانهای مرتفع بدون هزینه پایه وتابلو IP65نصب  چراغ آگاه کننده قرمز با 

نصب چراغ راه پله ویژه روشن کردن کف افقی یا عمودی  با ماژول و درایو مربوطه

 IP54 وات 150نصب وسربندی  نورافکن بایک المپ تا 

نصب شیدر یا لوورفلزی روی نورافکن 

با دوعدد المپ IP65 ، بادرجه حفاظت EExna با نوع حفاظت ZOON1نصب چراغ فلورسنت ضد انفجاربرای 

T8 وات 36تا18

IP65 بادرجه حفاظت ZOON1,2 با ماژول یکپارچه و درایو مربوطه برای LEDنصب چراغ ضد انفجار

چراغهای فضای آزاد           - فصل چهارم 

وات بخار سدیم  به اضافه ردیف کاردر ارتفاع250نصب چراغ خیابانی تا

اضافه بها ء ) لومن شارنوری10000با ماژول یکپارچه و ودرایو مربوطه تا LEDنصب چراغ خیابانی و معابر 

(کار در ارتفاع و هزینه ماشین آالت  دارد

 لومن با ماژول و درایو مربوطه بدون هزینه  فونداسیون3000 با شار نوری تا LEDنصب چراغ پارکی با المپ 

(ریسه) شیلنگی SMD یا LEDنصب چراغ 

 لومن و باتری لیتیوم یون دارای مدار محافظ شارژ350 اضطراری روکار با شار نوریحداقل LEDنصب چراغ 

IP65لومن با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه و 7000 با شانوری تاLEDنورافکن 

لومن و طول تا 1000 با ماژول یکپارچه و درایو مربوطه تا شارنوری LED (وال واشر) نصب نورافکن خطی

IP65سانتیمتر و50

IP65لومن با ماژول یکپارچه و درایور مربوطه و 30000 تا 10000 با شانوری LEDنورافکن 

T5وات 28 وبا دو عدد المپ فلورسنت IP43نصب  چراغ اتاق عمل  توکار با 



4صفحه

17,000متر طول5360404

22,000متر طول5460406

30,000متر طول5560408

22,000متر طول5660504

65,000متر طول5770105

85,000متر طول5870107

120,000متر طول5970109

150,000متر طول6070111

170,000متر طول6170113

200,000متر طول6270115

250,000متر طول6370116

46,000متر طول6470201

55,000متر طول6570203

65,000متر طول6670301

85,000متر طول6770303

100,000متر طول6870305

100,000متر طول6970305

160,000متر طول7070402

250,000متر طول7170404

340,000متر طول7270405

440,000متر طول7370406

100,000متر طول7470503

110,000متر طول7570506

95,000متر طول7671101

120,000متر طول7771104

140,000متر طول7871107

85,000متر طول7977203

100,000متر طول8077204

 در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY 3*35+16 تا 3*25+16کابل کشی  

 در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY 3*70+35  تا 3*50+25کابل کشی  

  در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY 3*95+50کابل کشی

 در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY 3*120+70کابل کشی  

 در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY  2*6 تا 2*4کابل کشی  

 در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY 3*2/5 تا 3*1/5کابل کشی  

 در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY 3*6 تا 3*4کابل کشی  

 در لوله  یا سینی کابلNYY 24*1.5 الی19*1/5کابل کشی کابل کنترل زمینی 

 برای مصرف کننده های متحرکNYMHY    3*4 تا 3*2.5کابل کشی کابل قابل انعطاف  

 در لوله یا زمین یا سینی کابل NYY 4*6 تا 4*4کابل کشی 

 در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY  4*16   تا  4*10کابل کشی  

 در لوله یا زمین یا سینی  کابلNYY 1*185  الی1*150کابل کشی  

 در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY 1*240کابل کشی  

 در لولهNYAFافشان1 *16 تا  1 *10سیم کشی  

  در لولهLSHF 1*2.5 تا 1*1.5سیم کشی سیم نسوز 

کابل های فشار ضعیف- فصل هفتم برق 

 در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY 1*16 تا NYY 1*10کابل کشی   

 در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY 1*300کابل کشی  

 در لوله یا زمین یا سینی کابلNYY  2*2/5 تا 2*1/5کابل کشی  

 در لوله یا زمین یا سینی  کابل1NYY*70  الی1*50کابل کشی  

  در لوله یا زمین یا سینی کابل NYY  3*16 تا 3*10کابل کشی 

  در لوله یا زمین یا سینی کابل NYY  3*35 تا 3*25کابل کشی 

 در لوله یا زمین یا سینی  کابلNYY 1*120  الی1*95کابل کشی  

 در لولهNYAFافشان1 *6تا  1 *4سیم کشی 

 در لوله  یا سینی کابلNYY 10*1.5 الی7*1/5کابل کشی کابل کنترل زمینی 

 در لوله  یا سینی کابلNYY 16*1.5 الی12*1/5کابل کشی کابل کنترل زمینی 

 برای مصرف کننده های متحرکNYMHY    3*1.5کابل کشی کابل قابل انعطاف تا 

 در لوله یا زمین یا سینی  کابلNYY  1*35  الی 1*25کابل کشی 

سیم ها- فصل ششم برق  

 در لولهNYAFافشان1 *2.5 تا 1*1.5سیم کشی 
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28,000عدد81080101

50,000عدد82080103

80,000عدد83080105

120,000عدد84080107

150,000عدد85080109

190,000عدد86080111

250,000عدد87080113

10,000عدد88080501

14,000عدد89080502

18,000عدد90080503

23,000عدد91080504

3,500,000عدد92105102

1,850,000عدد93105103

210,000عدد94110100

135,000عدد95110101

200,000عدد96110102

150,000عدد97110401

220,000عدد98110402

150,000عدد99110701

220,000عدد100110702

140,000عدد101111701

150,000عدد102112101

280,000عدد103111205

650,000عدد104113301

150,000عدد105113401

280,000عدد106113402

.میلیمتر مربع120 تا95نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به  مقطع 

.میلیمتر مربع185 تا150نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به  مقطع 

.میلیمتر مربع300 تا240نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به  مقطع 

کابلشو  - فصل هشتم  

. میلیمتر مربع6 تا 2/5نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به  مقطع 

. میلیمتر مربع16تا10نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به  مقطع 

.میلیمتر مربع35 تا25نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به  مقطع 

.میلیمتر مربع70 تا50نصب کابلشو از نوع پرسی مسی و برای سیم یا کابل به  مقطع 

مفصل ها- فصل دهم  برق 

NYY، NYCYRY ،NYCY نوع4*16  و 4*10مفصل زنی رزینی برای اتصال کابل های

NYY، NYCYRY ،NYCY نوع4*16  و 4*10مفصل زنی حرارتی وآپارات برای اتصال کابل های

کلید و پریز- فصل یازدهم  برق 

نصب و سربندی سوکت آنتن یا تلفن

. میلیمتر مربع در انواع مختلف2/5 تا 1/5نصب سر سیم مسی  به مقطع 

. میلیمتر مربع در انواع مختلف6 تا 4نصب سر سیم مسی به مقطع 

.میلیمتر مربع در انواع مختلف16 تا10نصب سر سیم مسی وائر شو  به مقطع 

.میلیمتر مربع در انواع مختلف35 تا25نصب سر سیم مسی و  وایر شو به مقطع 

نصب و سربندی کلید تبدیل توکار

نصب و سربندی پریز آنتن ، پریز تلفن تک سوکت توکار

(دوشاخه )نصب و سربندی پالگ 

نصب و سربندی کلید یک پل، دو پل ، پریز برق روکار

نصب و سربندی کلید تبدیل روکار

نصب و سربندی کلید یک پل، دو پل ، پریز برق توکار

توکار(شاسی زنگ  )نصب و سربندی دکمه فشاری 

روکار (شاسی زنگ  )نصب و سربندی دکمه فشاری 

نصب و سربندی زنگ آپارتمانی توکار

نصب و سربندی زنگ آپارتمانی روکار

با اتصاالت تکفاز (بارانی)نصب و سربندی کلید وپریز صنعتی 

نصب و سربندی کلید کولر با اتصاالت



6صفحه

240,000متر طول107120102

300,000متر طول108120103

390,000متر طول109120104

90,000متر طول110120801

120,000متر طول111120804

30,000عدد112120901

60,000متر طول113130302

67,000متر طول114130303

80,000متر طول115130304

25,000عدد1161303023

30,000عدد1171303044

90,000متر طول118130305

160,000متر طول119130804

230,000متر طول120130801

90,000متر طول121130807

40,000عدد122130901

 .pg21 ,(Rigid Heavy)     سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی روکاریا توکار، با لوله پی

16-13.5   سایزPVCخم کاری دستی لوله های 

21 سایزPVC خم کاری دستی لوله های   

29تا سایز  ( PE)لوله کشی  لوله پلی اتیلن

75*20 الی40*20از نمره ( U-PVCتراکینگ دیواری)نصب کانال روکار

150*50 الی80*50از نمره ( U-PVCتراکینگ دیواری)نصب کانال روکار

جهت تفکیک فضای داخل هر طبقهU-PVCنصب پارتیشین 

 سانتیمتر10.5تا7.5برای نصب کلید و پریزبرق و شبکه و ارتفاع قابل تنظیم  U-PVCنصب جعبه کف خواب

لوله های فوالدی- فصل دوازدهم  برق 

 روکارPG13.5لوله کشی با لوله فوالدی 

 روکارPG16لوله کشی بالوله  فوالدی 

 روکارPG21لوله کشی بالوله فوالدی 

PG16تا13.5خم کاری با دستگاه لوله های فوالدی  

PG16لوله کشی روکار یا توکار با لوله فوالدی قابل انعطاف تا 

PG36 تا  PG21لوله کشی روکار یا توکار با لوله فوالدی قابل انعطاف  

لوله های پی وی سی- فصل سیزدهم  برق 

 .pg13.5 ,(Rigid Heavy)  سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی روکاریا توکار، با لوله پی

 .pg16 ,(Rigid Heavy)     سی سخـت سنگین . وی. لوله کشی روکاریا توکار، با لوله پی



7صفحه

500,000عدد123142201

640,000عدد124142301

750,000عدد125142401

210,000متر طول126142501

650,000عدد127142801

7,600,000عدد128143701

520,000عدد129143801

580,000عدد130146901

610,000عدد131146902

280,000عدد132146923

500,000عدد133147001

190,000عدد134147201

200,000عدد135147301

1,700,000عدد136147501

2,500,000عدد137147502

50,000عدد138147801

70,000عدد139147802

90,000عدد140147803

200,000عدد140148301

940,000عدد141149500

1,300,000عدد142149501

1,700,000عدد143149502

2,000,000عدد144149502

6,500,000دستگاه145149504

12,000,000دستگاه146149505

700,000دستگاه147149506

1,400,000دستگاه148149507

375,000عدد149150901

770,000عدد150151302

335,000عدد150153201

نصب و سربندی  ولتمتر تابلویی آنالوگ یا دیجیتال

سانتمتر60سانتیمترتا عمق200*100نصب تابلو برق فشارضعیف ایستاده سلولی

 بدون درآوردن و بریدن جای هواکش30*30نصب هواکش تکفاز در ابعاد متعارف تا

 بدون درآوردن و بریدن جای هواکش50*50نصب هواکش سه فاز در ابعاد متعارف تا

لوازم اندازه گیری- فصل پانزدهم  برق  

 هرتز، برای مدارهای فرمان و روشنایی50 ولتی 220 (یا فتوسل)نصب ساعت فرمان 

 حالته تابلویی7 یا 4نصب و سربندی کلید تبدیل ولتمتر  

خروجی توکار یا روکار8 الی 6نصب جعبه فیوز 

 خروجی  دو طبقه توکار یا روکار16 الی 12نصب جعبه فیوز 

تایی توکار یا روکار12تایی یا دو طبقه24نصب جعبه فیوز 

تایی توکار یا روکار12تایی یا سه طبقه36نصب جعبه فیوز 

سانتمترتوکاریاروکار25سانتیمتروتا عمق90*70نصب تابلو برق دیواری سه فاز روشنایی تا ابعاد

. ولت220با بوبین (I-AC1=20A)و(I-AC3=12A) کیلووات5/5 ولت و 400نصب و سربندی کنتاکتورسه پل خشک 

.نصب و سربندی کنتاکت کمکی کنتاکتور، یک عدد باز و یک عدد بسته

آمپر14.5تا 0.1نصب و سربندی رله اضافه بار از نوع حرارتی محدوده

نصب و سربندی چراغ سیگنال روی تابلو برق بدون برشکاری

نصب و سربندی دکمه فشاری روی تابلو برق بدون برشکاری

نصب وسربندی و راه اندازی تابلو کنترل روکار الکترو پمپ تکفاز تا یک کیلو وات ویک خروجی

 نصب وسربندی و راه اندازی تابلو کنترل روکار الکترو پمپ تکفاز تادو کیلو وات و دو خروجی

. میلیمتر مربع2.5 نصب وسربندی ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترمو پالستیک برای هادی هایی تا مقطع 

 میلیمتر مربع6 تا 4نصب ترمینال پیچی با بدنه ای ازجنس ترمو پالستیک برای هادی هایی به مقطع 

نصب و سربندی  فیوز منیاتوری تک پل

نصب و سربندی  فیوز منیاتوری دو پل

نصب و سربندی  فیوز منیاتوری سه پل

نصب  ریل فلزی برای نصب کلید منیاتوری یا ترمینال پیچی

(RCD)نصب و سربندی کلیدحفاظت نشت جریان 

نصب و سربندی تایمر یا ساعت نجومی

 آمپر25نصب و سربندی کلید گردان یک پل تا

. ولت220با بوبین  (I-AC1=20A)و (I-AC3=9A) کیلووات4 ولت وتا 400نصب و سربندی کنتاکتورسه پل خشک 

 میلیمتر مربع16 تا 10نصب ترمینال پیچی با بدنه ای از جنس ترمو پالستیک برای هاد ی هایی به مقطع 

وسایل فشارضعیف تابلویی- فصل چهاردهم  برق  

نصب شین ارت یا نول



8صفحه

40,000,000دستگاه151170201

80,000,000دستگاه152170103

80,000متر طول153203202

10,000,000دستگاه154204102

4,000,000دستگاه155204201

1,500,000عدد156205001

1,600,000عدد157205101

1,900,000عدد158205201

200,000,000دستگاه159205301

250,000,000دستگاه160205302

توافقیدستگاه161205303

         39,000متر طول162210203

         49,000متر طول163210206

        35,000متر طول164210403

        38,000متر طول165210405

         48,000متر طول166210408

         95,000متر طول167210801

110,000متر طول168210802

150,000متر طول 169211707

توافقیمورد170212010

توافقیمورد171212012

1,000,000عدد172220102

1,300,000عدد173220103

780,000عدد174220603

100,000زوج175220701

کیلوولت آمپر،مناسب برای کاردرحالت اضطراری با تابلو چنج اور50 تا30نصب و راه اندازی مولد برق قدرت نامی 

 با اتصال گیری20pنصب جعبه تقسیم شانه ای تلفن تا

 با اتصال گیری40pنصب جعبه تقسیم شانه ای تلفن 

روجی تلفن با پیچ و قالب به طور کامل20نصب شانه

فرم بندی،سربندی،لحیم کاری وتست هرزوج از مدارهای ورودی یاخروجی درجعبه تقسیم شانه ای

 زوج همراه با سیم اتصال زمین 6میلیمتر،تا0.6 به قطرJY(st)Yازنوعpvcکابل کشی باکابل تلفن هوایی روکش

درلوله یاروی سینی کابل
 زوج همراه با سیم اتصال زمین 15میلیمتر،تا0.6 به قطرJY(st)Yازنوعpvcکابل کشی باکابل تلفن هوایی روکش

درلوله یاروی سینی کابل

 زوج درلوله یاروی سینی کابل10میلیمتر0.6 به قطرA-2YF(L)2Yکابل کشی کابل تلفن کانالی ژله فیلد ازنوع

زوج درلوله یاروی سینی کابل20میلیمتر0.6 به قطرA-2YF(L)2Yکابل کشی کابل تلفن کانالی ژله فیلد ازنوع

کر12مفصل بندی کابل فیبر نوری 

OCDF  فرم دهی  کابل های فیبر نوری  

(SM) کر1*4کابل کشی کابل نوری  برای نصب  داخل ساختمان تا 

وسایل ارتباطی- فصل بیست ودوم برق  

نصب تست باکس همبندی سیستم اتصال زمین

سیم به میله (کدولد)اجرای جوشکاری احتراقی 

سیم به صفحه مسی (کدولد)اجرای جوشکاری احتراقی 

  تا 20*3نصب صاعقه گیرالکترونیکی بانصب پایه ومهارمناسب با دو هادی پایین رونده تسمه مسی 

(متری3چهارالکترودمیله ای)متردرهرمسیر بابستهای الزم و بدون هزینه سیستم زمین 30طول 

به ازای تعدادیاطول مسیر اضافی و نصب تجهیزات تکمیلی205302 و 205301اضافه بها جهت اجرای کد 

کابل های تلفن- فصل بیست ویکم برق  

 زوج همراه با سیم اتصال زمین 4میلیمتر، تا0.6 به قطرA2Y(st)2YازنوعPEکابل کشی باکابل تلفن زمینی روکش

درون ترانشه

 زوج همراه با سیم اتصال زمین 10تا6میلیمتر،0.6 به قطرA2Y(st)2YازنوعPEکابل کشی باکابل تلفن زمینی روکش

درون ترانشه
 زوج همراه با سیم اتصال زمین 4میلیمتر،تا0.6 به قطرJY(st)Yازنوعpvcکابل کشی باکابل تلفن هوایی روکش

درلوله یاروی سینی کابل

وسایل شبکه- فصل بیستم برق  

میلیمترمربع35اجرای همبندی با سیم لخت مسی تا نمره 

 کیلوگرم پودر بنتونیت 210  میلیمتربا بست های الزم با 5×500× 500اجرای اتصال زمین بایک عددصفحه مسی

.بدون چاه کنی، در هر نوع زمین جز زمین سنگی(یامخلوط پودرذغال چوب و خاک نرم )

 میلیمتربا بست الزم بدون چاه کنی، در هر نوع 3000×16 (کاپرولد)اجرای اتصال زمین بایک میله مسی مغزفوالدی 

.زمین جز زمین سنگی

مولدهای برق- فصل هفدهم  برق  

کیلوولت آمپر،مناسب برای کاردرحالت اضطراری20نصب و راه اندازی مولد برق تاقدرت نامی 

اتصال رادهای ) راد هوایی و یک رینگ 6نصب صاعقه گیربا روش محاسبه گوی غلتان با حداقل 

متردرهرمسیر بابستهای الزم و بدون 30  تا طول 20*3با دو هادی پایین رونده تسمه مسی  (هوایی

(متری3چهارالکترودمیله ای)هزینه سیستم زمین 



9صفحه

400,000دستگاه176230702

2,500,000دستگاه177230801

1,300,000دستگاه178230812

500,000هرسوئیچ179230814

500,000هرسوئیچ180230815

1,000,000دستگاه181230817

1,000,000دستگاه182230820

1,300,000دستگاه183230825

1,320,000دستگاه184230826

400,000عدد185230901

2,500,000دستگاه186230902

12,000,000دستگاه187231304

3,000,000عدد188231501

800,000عدد189231701

500,000عدد190231801

1,400,000دستگاه191240105

900,000عدد192240301

3,500,000دستگاه193240401

1,200,000دستگاه194241401

330,000دستگاه195241402

60,000متر طول196241411

2,400,000دستگاه197241501

2,300,000دستگاه198260102

3,800,000دستگاه199260104

600,000عدد200260201

600,000عدد201260301

600,000عدد202260402

2032604033,000,000

600,000عدد204260501

600,000عدد205260601

600,000عدد206260701

100,000,000دستگاه207260111

7,500,000دستگاه208261102

10,000,000دستگاه209261104

700,000عدد210261401

650,000عدد211261405

3,800,000هر دوره 212261406

3,000,000دستگاه213261501

1,900,000هر زون 214261505

ولتی به طور کامل12و6 نصب زنگ اخبار

سرویس دوره ای سیستم اعالم حریق

راه اندازی هر زون اضافی سیستم اعالم حریق متعارف

کنتاکت به همراه ایزوالتور2نصب ماژول اینترفیس از نوع ورودی یا خروجی با قابلیت آدرس پذیری تا 

 مداری بامجوزاز نمایندگی های مجاز16نصب و راه اندازی وتست پنل اعالم حریق تا 

(NCقرمز و بسته )نصب شستی اعالم حریق با قابلیت کارکرد در شرایط سخت 

ولت مستقیم24سانتیمترو10نصب زنگ اعالم حریق به قطر حدود

ولت مستقیم24نصب آژیر الکترونیکی 

ولت مستقیم24نصب چراغ چشمک زن اندیکاتوراعالم حریق 

نصب دتکتور دودی اعالم حریق 

نصب دتکتور حرارتی اعالم حریق 

نصب دتکتور  گاز شهری

نصب دتکتور  موضعی

 مداری بامجوزاز نمایندگی های مجاز8نصب و راه اندازی وتست مرکز تکرار کننده تا 

 مداری بامجوزاز نمایندگی های مجاز16نصب و راه اندازی وتست مرکز تکرار کننده تا 

نصب مرکز کنترل اعالم حریق اتواتیک هوشمند با قابلیت آدرس دهی تا دو مدار حلقوی کامل

نصب آژیر الکترونیکی هوشمند با قابلیت آدرس پذیری

سیستم آنتن وتلویزیون- فصل بیست وچهارم برق  

.نصب آنتن گیرنده تلویزیون تمام کانال  باترانس تطبیق  به طور کامل، ساخت داخل

بدون تهیه وحمل.سانتیمتر، با تمام متعلقات3مترو به قطر2/5نصب پایه مخصوص آنتن گیرنده تلویزیون به طول حدود 

SPLITTER یا انشعابی TAP OFFنصب جعبه تقسیم عبوری 

نصب آنتن مرکزی با یک خروجی 

نصب هر خروجی اضافه  آنتن مرکزی

 اهم ،برای انتقال تصویر و صدا 75نصب کابل کواکسیال با امپدانس مشخصه 

لوازم اعالم حریق - فصل بیست و ششم  برق  

 مداری بامجوزاز نمایندگی های مجاز8نصب و راه اندازی وتست پنل اعالم حریق متعارف تا 

نصب تقویت کننده تمام کانال وچند باندی به همراه منبع تغذیه

نصب سیستم دربازکن تک واحدی، باشستی خبر، بلندگو، میکروفن، یک عدد گوشی، سیستم فرمان ومنبع تغذیه 

به طورکامل، بدون سیم کشی و لوله کشی مربوط

نصب باکس در بازکن ودسته بندی کابل آیفون

نصب قفل برقی سوئیچی از نوع میکانیکی و مغناطیسی  بدون عملیات جوشکاری

نصب  دربازکن تصویری به ازای هرگوشی اضافی

سیستم دربازکن نوع کدینگ (دیکودر)نصب رمزگشا 

سیستم احضارودر بازکن- فصل بیست وسوم برق  

نصب قفل برقی دربازکن مغناطیسی از نوع زنجیری 

نصب سوئیچ هوشمند قابل نصب در گوشی داخل واحد  و یا خارج به منظور تشخیص فرمان درب های ورودی

 (استفاده ازلوله فلکسی بل و گلندوجعبه تقسیم واتر پروف)برق رسانی ولوله کشی درب جکی

(اینترکام )نصب دستگاه مرکزی سیستم احضار پرستار بدون قابلیت ارتباط صوتی دو طرفه 

نصب پالک خبرغیر شبکه و از نوع توکار با قوطی مربوطه وهماهنگ با سیستم احضار پرستار

نصب چراغ سردرب با قوطی مربوط وشستی گالبی سیستم احضار پرستاربطور کامل

 ولت آمپر200ولت جریان متناوب 24/220، 12/220، 6/220نصب ترانسفورماتور

نصب منبع تغذیه سیستم دربازکن 

 به همراه سوئیچ شبکه مربوطه نصب گوشی مرکز نگهبانی
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22,000,000عدد215270101

620,000عدد216272001

720,000عدد217272002

150,000مترطول218280201

830,000مترطول219280202

190,000عدد220280802

210,000عدد221280802

140,000عدد222280900

92,000عدد223280901

240,000عدد224280301

220,000عدد225281801

330,000عدد226281802

340,000عدد227281803

260,000عدد228281804

420,000عدد229281805

430,000عدد230281806

380,000متر طول231282001

520,000متر طول232282003

170,000عدد233282101

170,000عدد234282401

420,000عدد235282501

350,000عدد236282502

230,000عدد237282503

440,000متر طول238282601

700,000متر طول239282602

600,000عدد240282701

100,000متر طول241283001

50,000عدد242283201

70,000عدد243283301

15,000عدد244283501

300,000کیلوگرم245283601

1,700,000دستگاه246283701

280,000عدد247283801

1,300,000متر طول 248280101

2492835051,350,000

660,000عدد250290220

 سانتی متر 100 و عمق 50دستمزد ماسه ریزی  و آجر چینی در کانال با هر چند رشته کابل تا عرض 

(ترجیحا دو نفر)برای هر ساعت  (. . .  رفع اتصالی و  )اجرت تعمیرات 

درجه سانتیگراد آنالوگ یا دیجیتال60تا5نصب  ترموستات قابل تنظیم 

نصب بست کائوچویی

نصب بست کمربندی

 بدون هزینه رنگ ضدزنگ50*30ساخت ونصب نگهدارنده سینی ونردبان کابل ازپروفیل توخالی

نصب پنکه سقفی بدون قالب

نصب قالب زیر سقف برای نصب پنکه سقفی یا لوستر

120تا یک متربرای ساپورت سینی در کانال مسقف با ارتفاع( c-chanel )نصب ناودانی عمودی با رولبولت

تا یک متربرای ساپورت سینی در کانال رو باز( c-chanel )نصب ناودانی عمودی با رولبولت

 سانتیمتربا تعبیه بیس پلیت یا بولت40تا عرض (لدر )نصب  نردبان کابل 

سانتیمتربا تعبیه بیس پلیت یا بولت75تا50عرض(لدر )نصب  نردبان کابل 

سانتیمتربعداز نازک کاری و گچ و خاک16نصب فریم چراغ هالوژن یابلندگو تا قطر

سانتی متر75 تا20نصب زانوی افقی نردبان کابل به عرض 

. با پیچ و رول پالگ مربوطPg 16 و Pg، 13.5Pg 11برای لوله های  (اسپیت)نصب بست فلزی 

میلی متر، مناسب 1/25سینی کابل و نردبان کابل، ساخته شده از ورق گالوانیزه به ضخامت  (Divider)جداکننده 

.282602 و 282601 و 282003 الی 282001برای ردیفهای 

سانتیمتربعداز نازک کاری و گچ و خاک22نصب فریم چراغ هالوژن یابلندگو تا قطر

 سانتیمتر بدون ساپورت30 تا 10نصب  سینی کابل به عرض

سانتیمتر بدون ساپورت60تا40نصب  سینی کابل به عرض 

 سانتیمتر بدون ساپورت60 تا 10نصب زانویی سینی کابل برای عرض

 سانتیمتر و بغل بند60 تا 10افقی پرسی زیرسینی کابل عرض (ساپورت  )نصب نگهدارنده

120تا یک متربرای ساپورت سینی درکانال مسقف کمتراز ارتفاع ( c-chanel )نصب ناودانی عمودی با رولبولت

 توکار10*10نصب جعبه تقسیم 

 توکار15*15نصب جعبه تقسیم 

70*70 یا گالوانیزه چهارگوشPVCنصب قوطی کلید 

به همراه انجام گرد بر ( و کنافیmkمدل)نصب قوطی کلید و پریز 

 میلی متر بارانی150*150 تا 80*80نصب جعبه تقسیم 

سانتیمترروی رابیتس8نصب فریم چراغ هالوژن تا قطر

سانتیمترروی رابیتس16نصب فریم چراغ هالوژن یابلندگو تا قطر

سانتیمترروی رابیتس22نصب فریم چراغ هالوژن یابلندگو تا قطر

سانتیمتربعداز نازک کاری و گچ و خاک8نصب فریم چراغ هالوژن تا قطر

وسایل صوتی- فصل بیست و هفتم برق  

 واحدی برای نصب دستگاههای صوتی،از نوع فلزی باکلیه سیم بندیها و ١۶ یا ۵،  ١٩ نصب رک اصلی استاندارد 

اتصاالت جداشونده الکتریکی وسیم های کالفی فرم بندی شده جهت ارتباط با واحداتصاالت

نصب بلندگوی  سقفی توکار بدون اجرای فریم

نصب بلندگوی دیواری و سقفی روکار

وسایل متفرقه- فصل بیست و هشتم برق  

 سانتی متر مربع20 شیارزنی وکندن و سوراخ کردن در سطوح بنایی غیر بتنی برای نصـب لوله های برق تا سطح مقطع 

. سانتی متر مربع20 شیارزنی وکندن و سوراخ کردن در سطوح بنایی  بتنی برای نصـب لوله های برق تا سطح مقطع 
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67,000متر طول251290105

120,000عدد252290126

60,000عدد253290212

4,000,000عدد254290206

170,000مورد255291000

170,000مورد256291001

200,000مورد257291011

300,000مورد258291012

1,000,000دستگاه259291021

780,000دستگاه260291031

660,000دستگاه261291141

520,000دستگاه262291151

520,000دستگاه263291161

520,000دستگاه264291171

600,000دستگاه265291181

280,000متر266291191

8,000متر267390101

268390102

269390103

270390104

271390105

272390106
حداکثر 

ضریب
1.3

273390107
حداکثر 

ضریب
1.05

274390108

150000هر عدد275390109

توافق باکارفرما و ذکر در 

قرارداد

توافق باکارفرما و ذکر در 

قرارداد
. ماهیچه کشی وماسه ریختن روی لوله ها به عهده برقکار نمی باشد 

.دستمزدنصب لوسترتا زیر ده میلیون ریال برابر یک میلیون ویکصد هزارریال می باشد

.درصد قیمت لوستر10دستمزد نصب لوستر تا باالی ده میلیون ریال برابر 

.نصب تجهیزات لوکس برقی ساختمان مسکونی وتجاری و اداری باتوافق طرفین می باشد

نصب پدال  دزدگیر

نصب آژیر دزدگیر

نصب بلندگودزدگیر

١۰نصب تراکینگ کفی نمره 

نصب پریز برق تراکینگ

 تراکینگupsنصب پریز برق 

تلفن تراکینگ (باکس سوکت )نصب کیستون 

ردیف مرتبط با کارهای دستمزدی- فصل سی و نهم برق  

.نخ کشی در لوله ها ی برق قبل از ماهیچه گیری وکف سازی در صورت نیاز 

cat5وcat6شبکه  (باکس سوکت )نصب کیستون

نصب پنل دزدگیر به ازای هرزون

نصب چشمی آلتراسونیک

راه اندازی باکس دزدگیر به ازای هر زون 

هر ریموت اضافی

سیستم شبکه های اطالع رسانی- فصل بیست و نهم برق  

cat5وcat6 کابل کشی شبکه کامپیوتر 

RG45 (کانکتور)اجرای جک

CAT  6موزاییک  RJ 45 نصب پریز 

 میلی متر6۰۰×35۰×400 یونیت با ابعاد 6 دارای ITنصب رک دیواری 

توافق باکارفرما و ذکر در 

قرارداد

توافق باکارفرما و ذکر در 

قرارداد

.افزایش بدون هزینه داربست% 30کار روی داربست  برای هر آیتم که اجرا گردد 

باز و بسته کردن کلید و پریز جهت تعمیرات یا نقاشی ساختمان دوبرابرقیمت ردیف مربوطه در 

.لیست، که هزینه ایاب و ذهاب را کارفرما می پردازد

تهیه ماشین آالت برای نصب تجهیزات برقی که نیاز به ماشین آالت دارد از جمله چراغ خیابانی، با 

.کارفرما است

.کاردرطبقات با اعمال ضریب طبقات فهرست بها به قیمت کل برآورد

توافق با کارفرما و ذکر در 

قرارداد
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            بابلسر                                            ساری و میاندرود                               

صادق صادقی             -   امیرحسین نوری                                  غفور غفوری   

امین سلیمی     -             میالد حسینی                                 قاسم صباقی       

عباس طاهری-مهدی مکاری-                                               محمد رضا افضلی

 سید غالمحسین حسینی مهر      

   حسین ذولفقاری                     

یداله حسین زاده

    محمد قلی رجبی        

     سید سعید موسوی    

        مهدی قاسمی

 آمل

با احترام

:کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست بهای اجرای رشته تاسیسات برقی

. مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر می گردد و از بارگاه پروردگار سبحان توفیق آرزومندیم

این فهرست بهاء  به عنوان مبنای قیمت گذاری اجرای تاسیسات برقی و منضم به قرارداد برای مجریان عضو انجمن های - 1

 درصد می تواند افزایش یا کاهش 20با توجه به شرایط و برابر توافق طرفین، قرارداد فی ما بین تا . صنفی الزم االجرا است

.یابد

 قائمشهر

.  هزینه های اجرا،  تهیه شده است و جهت دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران برق قابل استفاده می باشد

به این وسیله از اعضای محترم کارگروه و صاحب نظرانی که در مراحل تعیین قیمت های پایه، 

انجمن های صنفی مجریان برق استان مازندران

قائمشهر- ساری و میاندرود - بابلسر- شهر های؛  آمل 

و در صورتیکه به درخواست کارفرما از طریق مجری . تهیه و حمل قطعات و لوازم مورد نیاز به عهده کارفرما می باشد- 4 

.انجام پذیرد با توافق طرفین مبلغ آن مشخص می شود (برقکار)تاسیسات برقی 

 سانتی متر و با وسایل موتوری و صنعتی یک متر 50حداقل فاصله بین کابل شبکه کامپیوتر و چراغ های فلورسنت باید -8

.باشد

 استان مازندران به شرح زیر1401کارشناسی، تدوین، بررسی و تصویب فهرست بهای اجرای رشته تاسیسات برقی سال 

قیمت (برقکار)کلیه مواردی که در این فهرست بهاء مشخص نشده بصورت فی ما بین کارفرما و مجری تاسیسات برقی - 5

.گذاری ودرقرارداد لحاظ می گردد

 110-2 و 110- 1 مقررات ملی ساختمان  و نشریه 13و12رعایت کلیه اصول ایمنی، فنی و استاندارد اشاره شده درمبحث - 6 

.سازمان برنامه و بودجه کشور الزامی است

.  به صورت جدا اجرا شودEN50174-2مسیر کابل های شبکه کامپیوتر از کابل های برق باید مطابق با استاندارد -  7 

تهیه فهرست بهای  اجرای تاسیسات برقی جزء اهداف انجمن بوده است که با همکاری عوامل

 و مجریان برق مورد بازنگری و اصالح قرار گرفته و به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در برآورد

.الزامی می باشد (برقکار)تنظیم قرارداد فی ما بین کارفرما و مجری تاسیسات برقی - 2 

.تهیه و نصب داربست، باالبر،کلیه عملیات بنایی و جوشکاری به عهده کارفرما می باشد- 3 

:ضمیمه فهرست بها دستمزد

تشکر و قدردانی


