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��ون   �سب، ��ت�ف �یر��ه � ا��صا�ی ���سات ���ت ��ت، گاز و ��رو���ی �ھای �ی����ت ابالغ و �دو�ن ���ه،
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري
وزارت نفت

کليات

دراین فهرست، عوامل مورد استفاده در فهرست ای بهای اختصاصی صنعت نفت در چهار فصل نيروی١.
انسانی، ماشين آالت، مصالح و حمل تفکيک گردیده ست.

در این فهرست سعی شده است تا تمام عوامل مورد استفاده در اجرای کارهای عمرانی  صنعت نفت٢.
شناسایی و طبقه بندی شوند.

واحدهای اجرایی باید برای تهيه فهرست ای بهای واحد مورد نياز که برای آنها فهرست بهای مصوب٣.
دار، نرخ ای این فهرست را مالک عمل قرار دهند. در مواردیموجود نيست و همچنين ردیفهای ستاره

که نرخ عوامل مورد نياز در این فهرست موجود نيست، ابتدا از نرخ عوامل سازمان برنامه و بودجه کشور و
در صورت عدم وجود از نرخ  های متعارف منطقه استفاده نمایند.

٤. این فهرست بر مبنای متوسط نرخهای رایج در سه ماهه چهارم سال ١٤٠٠ تهيه شده است
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

نيروي انساني

فصل اول ـ نيروی انسانی 

مقدمه :

١ .  دستمزد های ساعتی درج شده در این فصل با احتساب مزد ثابت و تمام مزایای نقدی و غيرنقدی براساس مقررات قانون کار در نظر  گرفته شده است و

هزینه تمام شده دستمزد برای یک ساعت کار می باشد .

٢  . هزینه های مربوط به اسکان ، رفت و آمد ، غذا ، لباس کار ، وسایل ایمنی و ورزش جزو دستمزد نيروی انسانی نيست. هزینه های یاد شده جزو هزینه

های تجهيز و برچيدن کارگاه و در مواردی در ضریب یا قيمت پيشنهادی پيمانکار منظور شده است.
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

نيروي انساني

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

1 گروه سرپرستي كارگاه201 

510،033نفر/ساعت 1  201  سال5 تا 2مهندس كارگاه، با سابقه 0202 

672،485نفر/ساعت 1  201  سال15تكنسين عمومي كارگاه با سابقه بيش از 0301 

584،788نفر/ساعت 1  201  سال15 تا 10تكنسين عمومي كارگاه، با سابقه 0302 

1 گروه فني واجرايي كارگاه202 

569،596نفر/ساعت 1  202  سال10نقشه كش باسابقه بيش از0301 

398،630نفر/ساعت 1  202  سال10نقشه كش باسابقه تا0302 

677،269نفر/ساعت 1  202 بازرس فني0801 

1 گروه نقشه برداري203 

637،354نفر/ساعت 1  203  سال10نقشه بردار، با سابقه بيش از 0101 

322،151نفر/ساعت 1  203 كمك نقشه بردار ( ترازياب )0103 

237،335نفر/ساعت 1  203 كارگر نقشه برداري ( ميركش )0104 

1 گروه اداري و مالي كارگاه204 

265،346نفر/ساعت 1  204 مسئول تداركات كارگاه0301 

250،482نفر/ساعت 1  204 وقت نگهدار ( مسئول كنترل كارگران )0501 

1 گروه خدمات كارگاه205 

248،076نفر/ساعت 1  205 مسئول ايمني و حفاظت كارگاه0301 

229،915نفر/ساعت 1  205 نگهبان0501 

1 گروه تعميرگاه301 

538،486نفر/ساعت 1  301 مكانيك درجه يك ماشين آالت سنگين0201 

1 گروه رانندگان ماشين آالت حمل ونقل302 

293،953نفر/ساعت 1  302 راننده ماشين هـاي سبك ( سواري )0101 

345،667نفر/ساعت 1  302 راننده كاميون ( كمپــرسي بـاري و تانكر )0201 

360،511نفر/ساعت 1  302 راننده مخزن متحرك بتن ( تراك ميكسر )0202 

375،621نفر/ساعت 1  302 راننده تريلي0203 

332،680نفر/ساعت 1  302 هاي كفيراننده جرثقيل 0301 

289،094نفر/ساعت 1  302 راننده ليفت تراك0401 

262،175نفر/ساعت 1  302 راننده تراكتور0402 

267،545نفر/ساعت 1  302 راننده دامپر0403 

235،834نفر/ساعت 1  302 كمك راننده ماشين االت حمل ونقل0601 

1 گروه رانندگان ماشين آالت سنگين303 

462،317نفر/ساعت 1  303 راننده درجه يك جرثقيل0101 

366،525نفر/ساعت 1  303 راننده بيل مكانيكي ودراگالين0201 

366،525نفر/ساعت 1  303 راننده ماشين كانال كني (ترنچر)0301 

399،249نفر/ساعت 1  303 راننده درجه يك بولدوزر0401 

349،836نفر/ساعت 1  303 راننده لودر0501 

353،394نفر/ساعت 1  303 راننده گريدر0601 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

نيروي انساني

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

1 گروه رانندگان ماشين آالت سنگين303 

260،518نفر/ساعت 1  303 راننده غلطك0701 

468،976نفر/ساعت 1  303 راننده اسكريپر0801 

363،624نفر/ساعت 1  303 راننده ماشينهاي لوله گذار  (سايدبوم)0901 

351،793نفر/ساعت 1  303 راننده ماشين هاي اسفالت پحش كني (فنيشر)1001 

400،110نفر/ساعت 1  303 متصدي دستگاه شمع كوبي1201 

255،837نفر/ساعت 1  303 كمك راننده ماشين االت سنگين1301 

1 گروه متصدي (اپراتور) دستگاه ها304 

277،967نفر/ساعت 1  304 متصدي ماشينهاي بتن ساز (بتونيرچي)0101 

351،238نفر/ساعت 1  304 متصدي دستگاه هاي بتن ساز (بچينگ پالنت)0102 

236،970نفر/ساعت 1  304 متصدي شن كش دستگاه بتن ساز0103 

322،137نفر/ساعت 1  304 متصدي دستگاه بتن پاش0402 

243،070نفر/ساعت 1  304 متصدي باالبر برقي0802 

254،706نفر/ساعت 1  304 هاي دستيمتصدي غلطك 0901 

254،706نفر/ساعت 1  304 متصدي كمپرسور1001 

254،706نفر/ساعت 1  304 متصدي پمپ آب1101 

229،915نفر/ساعت 1  304 ويبراتورچي1401 

254،706نفر/ساعت 1  304 كمك اپراتور ماشين آالت1501 

333،866نفر/ساعت 1  304 اپراتور دستگاه برش آسفالت (كاتر)1801 

1 گروه كارگري401 

240،112نفر/ساعت 1  401 سركارگر0101 

229،915نفر/ساعت 1  401 كارگر ساده0102 

1 گروه بنايي ابنيه ساختمان402 

320،975نفر/ساعت 1  402 بناي سفت كار درجه يك0101 

269،205نفر/ساعت 1  402 بناي سفت كار درجه دو0102 

232،966نفر/ساعت 1  402 كمك بناي سفت كار0103 

384،390نفر/ساعت 1  402 بناي نماچين درجه يك0201 

369،074نفر/ساعت 1  402 بناي كوره ساز (نسوزكار)0401 

1 گروه قالب بندي چوبي403 

353،394نفر/ساعت 1  403 نجار قالب بند درجه يك0201 

286،556نفر/ساعت 1  403 نجار قالب بند درجه دو0202 

229،915نفر/ساعت 1  403 كمك نجار قالب بند0203 

1 گروه قالب بند فلزي404 

343،423نفر/ساعت 1  404 قالب بند فلزي درجه يك0101 

276،572نفر/ساعت 1  404 قالب بند  فلزي درجه دو0102 

229،915نفر/ساعت 1  404 كمك قالب بند0103 

322،500نفر/ساعت 1  404 قالب ساز درجه يك قالب فلزي0201 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

نيروي انساني

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

1 گروه قالب بند فلزي404 

271،535نفر/ساعت 1  404 قالب ساز درجه دو قالب فلزي0202 

229،915نفر/ساعت 1  404 كمك قالب ساز قالب فلزي0203 

1 گروه آرماتور بند405 

388،383نفر/ساعت 1  405 سر آرماتوربند0101 

291،502نفر/ساعت 1  405  آرماتوربند درجه يك0201 

249،579نفر/ساعت 1  405  آرماتوربند درجه دو0202 

229،915نفر/ساعت 1  405 كمك آرماتوربند0203 

1 گروه كارهاي بتني406 

360،613نفر/ساعت 1  406 استادكار كارهاي بتني0101 

279،957نفر/ساعت 1  406 بناي بتن كار0201 

229،915نفر/ساعت 1  406 كمك بناي بتن كار0202 

584،917نفر/ساعت 1  406 تكنيسين متخصص نصب تيرهاي پيش تنيده0401 

1 گروه اسكلت ساز ساختمان407 

465،991نفر/ساعت 1  407 اسكلت ساز درجه يك0201 

361،829نفر/ساعت 1  407 اسكلت ساز درجه دو0202 

268،333نفر/ساعت 1  407 كمك اسكلت ساز0203 

361،829نفر/ساعت 1  407 جوشكار اسكلت0301 

268،333نفر/ساعت 1  407 كمك جوشكار اسكلت0302 

325،883نفر/ساعت 1  407 برشكار0401 

1 گروه آهنگر در و پنجره ساز ساختمان408 

343،848نفر/ساعت 1  408 آهنگر در و پنجره ساز درجه يك0101 

285،084نفر/ساعت 1  408 آهنگر در و پنجره ساز درجه دو0102 

229،915نفر/ساعت 1  408 كمك آهنگر در و پنجره ساز0103 

1 گروه شيرواني كوب410 

376،254نفر/ساعت 1  410 شيرواني كوب درجه يك0101 

313،938نفر/ساعت 1  410 شيرواني كوب درجه دو0102 

229،915نفر/ساعت 1  410 كمك شيرواني كوب0103 

1 گروه عايقكار و آسفالت كار ابنيه413 

290،379نفر/ساعت 1  413 عايقكار و آسفالت كار درجه يك0101 

256،865نفر/ساعت 1  413 عايقكار و آسفالت كار درجه دو0102 

229،915نفر/ساعت 1  413 كمك عايقكار و آسفالت كار0103 

353،949نفر/ساعت 1  413 نصاب عايق حرارتي0301 

268،475نفر/ساعت 1  413 كمك نصاب عايق حرارتي0302 

1 گروه سيمانكار415 

301،486نفر/ساعت 1  415 سيمانكار درجه يك0101 

254،616نفر/ساعت 1  415 سيمانكار درجه دو0102 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

نيروي انساني

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

1 گروه سيمانكار415 

229،915نفر/ساعت 1  415 كمك سيمانكار0103 

249،579نفر/ساعت 1  415 بندكش0201 

229،915نفر/ساعت 1  415 كمك بندكش0202 

1 گروه سنگ كار416 

394،878نفر/ساعت 1  416 سنگ كار درجه يك0101 

251،284نفر/ساعت 1  416 كمك سنگ كار0103 

1 گروه نقاشي420 

338،644نفر/ساعت 1  420 نقاش درجه يك ساختمان0101 

279،957نفر/ساعت 1  420 نقاش درجه دو ساختمان0102 

229،915نفر/ساعت 1  420 كمك نقاش0103 

1 گروه نصاب كفپوش هاي كف و ديوار ساختمان421 

615،010نفر/ساعت 1  421 هاي پي وي سينصاب درجه يك كفپوش 0101 

486،205نفر/ساعت 1  421 هاي پي وي سينصاب درجه دو كفپوش 0102 

1 گروه بنا و سنگ تراش ابنيه راه422 

362،972نفر/ساعت 1  422 سنگ تراش درجه يك0201 

338،644نفر/ساعت 1  422 بناي سنگ چين درجه يك0301 

279،957نفر/ساعت 1  422 بناي سنگ چين درجه دو0302 

229،915نفر/ساعت 1  422 كمك بناي سنگ چين0303 

262،506نفر/ساعت 1  422 بندكش كارهاي سنگي0401 

1 گروه آسفالت كار راه و محوطه423 

579،802نفر/ساعت 1  423 مباشر آسفالت0101 

293،247نفر/ساعت 1  423 ماله كش آسفالت0201 

246،015نفر/ساعت 1  423 كارگر آسفالت0202 

246،015نفر/ساعت 1  423 قير گرمكن0301 

1 گروه حفاري و عمليات خاكي424 

579،818نفر/ساعت 1  424 مباشرتونل0201 

579،802نفر/ساعت 1  424  سال10مباشر عمليات خاكي، با سابقه بيش از 0301 

454،348نفر/ساعت 1  424  سال10مباشرعمليات خاكي باسابقه كمتر از0302 

354،686نفر/ساعت 1  424 آتشبار0501 

268،759نفر/ساعت 1  424 چكش گير ( مينور )0601 

240،461نفر/ساعت 1  424 كارگر ديلم دار0602 

1 گروه صنعتگر425 

387،874نفر/ساعت 1  425 كارگر فني ( كمك صنعتگر )0801 

1 گروه حفاري چاه هاي آب و فاضالب426 

354،711نفر/ساعت 1  426 مقني چاه فاضالب0701 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

نيروي انساني

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

1 گروه خدمات ساختماني428 

53،445يك سر 1  428 هزينه دنده اي كردن ( رزوه كردن ) ميلگرد0301 

634،629عدد 1  428 هزينه دنده اي كردن جك سقفي0302 

634،629عدد 1  428 هزينه دنده اي كردن پيچ تنظيم داربست0303 

146،965كيلوگرم 1  428 هزينه نورد كردن ورق و پروفيل آهن0501 

1 گروه لوله كشي تاسيسات ابنيه501 

357،894نفر/ساعت 1  501 لوله كش درجه دو ( دنده اي )0202 

246،422نفر/ساعت 1  501 كمك لوله كش0801 

1 گروه كانال ساز505 

363،506نفر/ساعت 1  505 كانال ساز درجه يك0101 

229،915نفر/ساعت 1  505 كمك كانال ساز0103 

1 گروه كابل كشي و مفصل بندي فشار ضعيف و حفاظت كاتوديك602 

597،473نفر/ساعت 1  602 هاي حفاظت كاتوديكاستاد كار سيستم 0301 

351،938نفر/ساعت 1  602 هـاي حفـاظت كاتوديككـارگـرفنـي سيـستم 0302 

1 گروه تابلوساز فشار قوي605 

429،685نفر/ساعت 1  605 برقكار درجه يك تابلو هاي فشار قوي0201 

351،938نفر/ساعت 1  605 برقكار درجه دو تابلو هاي فشار قوي0202 

1 گروه نصب ترانسفورماتورهاي قدرت607 

335،553نفر/ساعت 1  607 برقكار درجه دو ترانسفورماتور0202 

234،325نفر/ساعت 1  607 كمك برقكار ترانسفورماتور0203 

1 گروه لوله گذار شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال آب701 

358،781نفر/ساعت 1  701 لوله گذار درجه يك لوله هاي آزبست سيمان0201 

369،554نفر/ساعت 1  701 لوله گذار درجه يك لوله هاي چدني نشكن ( داكتيل ) و لوله هاي فوالدي اتصال مكانيكي0301 

369،554نفر/ساعت 1  701 لوله گذار درجه يك لوله هاي بتني مسلح0401 

1 گروه حفاظت خط لوله آب و سازه هاي فوالدي702 

472،660نفر/ساعت 1  702 سرپرست عمليات اندود داخلي لوله0201 

324،435نفر/ساعت 1  702 اپراتور دستگاه اندود داخلي لوله0202 

478،087نفر/ساعت 1  702 استاد كار زنگ زدايي0301 

380،302نفر/ساعت 1  702 تكنيسين سندبالست0302 

235،304نفر/ساعت 1  702 كارگرسندبالست0304 

1 گروه نصاب تاسيسات نفت وگاز703 

699،904نفر/ساعت 1  703 مهندس آزمايش وراه اندازي0101 

840،171نفر/ساعت 1  703 جوشكار آرگون0410 

575،918نفر/ساعت 1  703 استادكار برق صنعتي1002 

903،028نفر/ساعت 1  703 مهندس برق و ابزاردقيق1101 

1،050،351نفر/ساعت 1  703 نصاب درجه يك ابزاردقيق1105 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

نيروي انساني

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

1 گروه نصاب تاسيسات نفت وگاز703 

903،028نفر/ساعت 1  703 مهنـدس مخابـرات و دستگـاه هـاي ارتباطي1301 

1 گروه تعميرات عمومي تاسيسات707 

748،213نفر/ساعت 1  707 استادكار مكانيك0101 

654،685نفر/ساعت 1  707 مكانيك يك0102 

561،156نفر/ساعت 1  707 مكانيك دو0103 

841،740نفر/ساعت 1  707 استادكار تراشكاري0201 

687،415نفر/ساعت 1  707 تراشكار يك0202 

621،955نفر/ساعت 1  707 تراشكار دو0203 

841،740نفر/ساعت 1  707 استادكار فلزكاري و برشكاري0301 

631،303نفر/ساعت 1  707 فلزكار يك0302 

514،393نفر/ساعت 1  707 واشربر0304 

777،486نفر/ساعت 1  707 استادكار سيم پيچ0401 

597،310نفر/ساعت 1  707 سيم پيچ0402 

1 گروه تعميرات تجهيزات708 

1،215،841نفر/ساعت 1  708 مهندس مكانيك تجهيزات دوار0101 

1،052،179نفر/ساعت 1  708 تكنسين يك تجهيزات دوار0102 

982،033نفر/ساعت 1  708 تكنسين دو تجهيزات دوار0103 

982،033نفر/ساعت 1  708 استادكار مكانيك تجهيزات دوار0104 

748،213نفر/ساعت 1  708 مكانيك يك تجهيزات دوار0105 

678،067نفر/ساعت 1  708 مكانيك دو تجهيزات دوار0106 

982،033نفر/ساعت 1  708 استادكار مكانيك برق0201 

572،848نفر/ساعت 1  708 مكانيك برق0202 

841،740نفر/ساعت 1  708 استادكار بنايي كوره0301 

631،303نفر/ساعت 1  708 مبدل كار يك0402 

561،156نفر/ساعت 1  708 مبدل كار دو0403 

405،148نفر/ساعت 1  708 استادكار داربست بندي0501 

372،736نفر/ساعت 1  708 داربست بند يك0502 

340،324نفر/ساعت 1  708 داربست بند دو0503 

1 گروه بارگيري و حمل801 

551،456نفر/ساعت 1  801 مسئول تحويل كاال0101 

282،472نفر/ساعت 1  801 مسئول بارگيري و ريسه0201 

302،635نفر/ساعت 1  801 ريگر0301 

255،564نفر/ساعت 1  801 كارگر طناب بند ( كمك ريگر )0302 

1 گروه لوله كشي802 

500،773نفر/ساعت 1  802 استاد كار لوله كشي0101 

482،002نفر/ساعت 1  802 نصاب درجه يك لوله كشي ( اتصاالت جوشي )0201 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

نيروي انساني

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

1 گروه لوله كشي802 

339،431نفر/ساعت 1  802 نصاب درجه دو لوله كشي ( اتصاالت جوشي )0202 

264،760نفر/ساعت 1  802 كمك نصاب لوله كشي ( اتصاالت جوشي )0203 

604،190نفر/ساعت 1  802 جوشكار درجه يك كربن استيل ( تك زن )0301 

332،639نفر/ساعت 1  802 جوشكار درجه دو كربن استيل0302 

373،398نفر/ساعت 1  802 جوشكار سوكت برق لوله هاي كربن استيل0401 

835،027نفر/ساعت 1  802 جوشكار لوله هاي فوالد آلياژي0501 

835،027نفر/ساعت 1  802 جوشكار لوله هاي فوالد زنگ زن0601 

841،819نفر/ساعت 1  802 جوشكار آرگون0701 

373،398نفر/ساعت 1  802 نصاب لوله كشي گالوانيزه0801 

462،985نفر/ساعت 1  802 نصاب جوشكاري لوله هاي پلي اتيلن0901 

373،398نفر/ساعت 1  802 نصاب لوله هاي پلي اتيلن0902 

348،637نفر/ساعت 1  802 كمك نصاب پلي اتيلن0903 

373،398نفر/ساعت 1  802 جوشكار پلي اتيلن0904 

348،637نفر/ساعت 1  802 كمك جوشكار پلي اتيلن ( متصدي دستگاه جوش )0905 

230،826نفر/ساعت 1  802 برشكار و سنگ زن لوله هاي رزيني1001 

441،277نفر/ساعت 1  802 نصاب لوله هاي رزيني1002 

1 گروه نصب تجهيزات803 

596،264نفر/ساعت 1  803 استادكار  نصب تجهيزات مكانيكي0101 

440،414نفر/ساعت 1  803 نصاب تجهيزات مكانيكي0201 

246،437نفر/ساعت 1  803 كمك نصاب تجهيزات مكانيكي0202 

521،705نفر/ساعت 1  803 مكانيك تجهيزات دوار0301 

616،575نفر/ساعت 1  803 استادكار ساخت تجهيزات ثابت0401 

555،619نفر/ساعت 1  803 جوشكار درجه يك تجهيزات0501 

304،898نفر/ساعت 1  803 جوشكار درجه دو تجهيزات0502 

327،962نفر/ساعت 1  803 گوژكار0601 

240،963نفر/ساعت 1  803 پرداختگر ( سنگ زن ) مخزن و خط  لوله0701 

314،588نفر/ساعت 1  803 برشكار مخزن و خط لوله0702 

240،963نفر/ساعت 1  803 برشكار و سنگ زن لوله كشي و تجهيزات0801 

240،963نفر/ساعت 1  803 كمك برشكار جوشكار و گوژكار0901 

1 گروه اسكلت فلزي804 

457،701نفر/ساعت 1  804 استادكار اسكلت فلزي0101 

350،036نفر/ساعت 1  804 آهنگر درجه يك ساخت اسكلت فلزي0201 

309،629نفر/ساعت 1  804 آهنگر درجه دو ساخت اسكلت فلزي0202 

228،873نفر/ساعت 1  804 برشكار و سنگ زن اسكلت فلزي0301 

350،036نفر/ساعت 1  804 نصاب اسكلت فلزي0401 

242،326نفر/ساعت 1  804 كمك نصاب اسكلت فلزي0402 

350،036نفر/ساعت 1  804 جوشكار درجه يك اسكلت فلزي0501 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

نيروي انساني

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

1 گروه اسكلت فلزي804 

309،629نفر/ساعت 1  804 جوشكار درجه دو اسكلت فلزي0502 

242،326نفر/ساعت 1  804 كارگر نيمه فني كارهاي مكانيكي0601 

1 گروه خط لوله805 

612،560نفر/ساعت 1  805 استادكار عمليات جوشكاري خط لوله0101 

603،008نفر/ساعت 1  805 جوشكار ارشد يك و پاس گرم خط لوله0201 

623،353نفر/ساعت 1  805 استاد كار خم كاري خط لوله0301 

460،714نفر/ساعت 1  805 خم كار درجه يك خط لوله0302 

250،686نفر/ساعت 1  805 كمك خم كار خط لوله0303 

1 گروه ساخت و نصب مخزن806 

670،788نفر/ساعت 1  806 استاد كار نصب ( سر مونتاژكار ) مخزن0101 

487،838نفر/ساعت 1  806 نصاب درجه يك ( مونتاژكار ) مخزن0201 

345،579نفر/ساعت 1  806 نصاب درجه دو ( مونتاژكار ) مخزن0202 

623،353نفر/ساعت 1  806 استاد كار عمليات جوشكاري مخزن0301 

613،629نفر/ساعت 1  806 جوشكار ارشد پاس يك و پاس گرم مخزن0401 

574،303نفر/ساعت 1  806 جوشكار درجه يك خط لوله و مخزن0402 

331،988نفر/ساعت 1  806 جوشكار درجه دو خط لوله و مخزن0403 

1 گروه حفاظت تاسيسات807 

461،617نفر/ساعت 1  807 استاد كار زنگ زدايي و رنگ آميزي0101 

261،489نفر/ساعت 1  807 پوشش كار گرم درجه دو0102 

312،287نفر/ساعت 1  807 ماسه زن ( سند بالست كار )0201 

312،287نفر/ساعت 1  807 پوشش كار سرد درجه دو0202 

312،287نفر/ساعت 1  807 شات زن ( شات بالست كار )0301 

251،178نفر/ساعت 1  807 كمك ماسه زن ( كمك سند بالست كار )0401 

373،398نفر/ساعت 1  807 رنگ كار درجه يك0501 

312،287نفر/ساعت 1  807 رنگ كار درجه دو0502 

224،035نفر/ساعت 1  807 كمك رنگ كار0503 

475،211نفر/ساعت 1  807 استاد كار عايق كاري و ورقكاري0601 

373،398نفر/ساعت 1  807 عايقكار0701 

229،915نفر/ساعت 1  807 كمك عايقكار0702 

441،277نفر/ساعت 1  807 ورقكار عايق0801 

373،398نفر/ساعت 1  807 نصاب ورق عايق0802 

353،950نفر/ساعت 1  807 عايق كار پلي يورتان0901 

529،565نفر/ساعت 1  807 استاد كار پوشش1001 

441،277نفر/ساعت 1  807 پوشش كار گرم درجه يك1101 

353،013نفر/ساعت 1  807 پوشش كار گرم درجه دو1102 

380،156نفر/ساعت 1  807 پوشش كار سرد درجه يك1201 

305،496نفر/ساعت 1  807 پوشش كار سرد درجه دو1202 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

نيروي انساني

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

1 گروه حفاظت تاسيسات807 

251،178نفر/ساعت 1  807 كمك پوشش كار1203 

248،841نفر/ساعت 1  807 كارگر قير تاپ1301 

1 گروه آزمايش هاي كنترل كيفيت و عمليات تكميلي808 

904،798نفر/ساعت 1  808 مهندس آزمايش و راه اندازي0101 

904،798نفر/ساعت 1  808 مهندس ارشد تاسيسات مكانيكي0201 

412،082نفر/ساعت 1  808 تكنسين كنترل كيفي0301 

592،576نفر/ساعت 1  808 استاد كار آزمايش هيدرواستاتيك0401 

300،199نفر/ساعت 1  808 كارگر فني آزمايش هيدرواستاتيك0501 

626،245نفر/ساعت 1  808 استاد كار عمليات تنش زدايي0601 

626،245نفر/ساعت 1  808 استاد كار عمليات اسيدشويي0602 

599،278نفر/ساعت 1  808 استاد كار آزمايش شبكه هاي گازرساني شهري0701 

303،013نفر/ساعت 1  808 متصدي آزمايش شبكه هاي گازرساني شهري0702 

659،903نفر/ساعت 1  808 استادكار انشعابات گرم ( هات تاپ )0801 

875،403نفر/ساعت 1  808 تكنيسين پرتونگاري0901 

404،021نفر/ساعت 1  808 مفسر فيلم هاي راديو گرافي0902 

437،690نفر/ساعت 1  808 پرتونگار درجه يك0903 

316،451نفر/ساعت 1  808 پرتونگار درجه دو0904 

249،135نفر/ساعت 1  808 كارگر پرتونگاري0905 

1 گروه برق و ابزار دقيق809 

903،028نفر/ساعت 1  809 مهندس برق و ابزار دقيق0101 

797،148نفر/ساعت 1  809 تكنيسين برق0301 

880،851نفر/ساعت 1  809 تكنيسين رلياژ0401 

884،945نفر/ساعت 1  809 مفصل بند فشار قوي0501 

584،414نفر/ساعت 1  809 استادكار برق صنعتي0601 

442،450نفر/ساعت 1  809 برقكار درجه يك تاسيسات صنعتي0701 

333،558نفر/ساعت 1  809 برقكار درجه دو تاسيسات صنعتي0702 

264،242نفر/ساعت 1  809 كارگر فني برق ( كمك نصاب برق )0703 

333،558نفر/ساعت 1  809 نصاب درجه يك سيني كابل0801 

279،060نفر/ساعت 1  809 نصاب درجه دو سيني كابل0802 

299،519نفر/ساعت 1  809 كاندوئيت كار درجه يك0901 

245،056نفر/ساعت 1  809 كاندوئيت كار درجه دو0902 

728،367نفر/ساعت 1  809 تكنيسين ابزار دقيق1001 

673،938نفر/ساعت 1  809 متخصص كاليبراسيون ابزار دقيق1101 

599،028نفر/ساعت 1  809 استاد كار ابزار دقيق1201 

442،450نفر/ساعت 1  809 نصاب درجه يك ابزار دقيق1301 

353،983نفر/ساعت 1  809 نصاب درجه دو ابزار دقيق1302 

264،242نفر/ساعت 1  809 كارگر فني ( كمك نصاب ) ابزار دقيق1401 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

نيروي انساني

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

1 گروه برق و ابزار دقيق809 

243،942نفر/ساعت 1  809 كارگر نيمه فني كارهاي برق و ابزار دقيق1402 

1 گروه غواص901 

1،628،531نفر/ساعت 1  901 سرپرست عمليات غواصي0101 

960،626نفر/ساعت 1  901 غواص صنعتي عمليات فني0102 

2،665،497نفر/ساعت 1  901 غواص صنعتي عمليات جوشكاري0103 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ماشين آالت

  - ماشين آالت فصل دوم 

مقدمه :

هایی ١ .  هزینه ساعتی ماشين آالت با در نظر گرفتن هزینه های تعمير، نگهداری، بهره برداری، استهالک و سود تعيين شده است. در هزینه ساعتی دستگاه

که در شرح آنها با راننده درج شده، دستمزد راننده منظور گردیده است، ولی در هزینه ساعتی سایر دستگاه ها، دستمزد عوامل راهبری یا اپراتور آنها منظور

های بهای واحد مصوب پيش بينی گردیده است . های مربوط در فهرست نشده است. دستمزد این عوامل جداگانه جزو نيروی انسانی ردیف

های این فصل منظور نشده است ، هزینه های پيشگفته جزو ٢ .  هزینه های بارگيری، باراندازی و حمل دستگاه به کارگاه و برگشت آن به محل مربوط در نرخ

هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور  شده است .

های بهای واحد مصوب در نظر  گرفته شده  قيمت خرید آنها های فهرست هایی که هزینه آنها به صورت تعداد دفعات استفاده، در آناليز ردیف ٣ . ابزار و دستگاه

در این فهرست درج گردیده است . 

های بهای واحد مصوب در نظر گرفته شده و در کار باقی نمی ماند، جزو اقالم این فصل پيش بينی شده های فهرست ٤ .  مصالحی که استهالک آنها در ردیف

است . 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ماشين آالت

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

2 گروه ماشين آالت تهيه و اجراي بتن202 

67،702دستگاه/ساعت 2  202  ليتري200بتونير 0101 

124،215دستگاه/ساعت 2  202  ليتري300بتونير 0103 

193،211دستگاه/ساعت 2  202  ليتري400بتونير 0104 

236،658دستگاه/ساعت 2  202  ليتري500بتونير 0105 

250،512دستگاه/ساعت 2  202  ليتري600بتونير 0106 

340،217دستگاه/ساعت 2  202  ليتري750بتونير 0107 

367،868دستگاه/ساعت 2  202  ليتري800بتونير 0108 

527،534دستگاه/ساعت 2  202  ليتري1000بتونير 0109 

1،861،803دستگاه/ساعت 2  202  مترمكعب در ساعت30 تا 25ايستگاه بتن ساز ( بچينگ پالنت )، 0204 

5،679،892دستگاه/ساعت 2  202  مترمكعب در ساعت60  تا 50ايستگاه بتن ساز ( بچينگ پالنت )، 0209 

6،394،307دستگاه/ساعت 2  202  مترمكعب در ساعت70ايستگاه بتن ساز ( بچينگ پالنت )، تا 0210 

1،754،185دستگاه/ساعت 2  202  مترمكعبي با راننده5مخزن متحرك بتن ( تراك ميكسر )، 0301 

2،458،825دستگاه/ساعت 2  202  مترمكعبي با راننده6مخزن متحرك بتن ( تراك ميكسر )، 0302 

2،579،122دستگاه/ساعت 2  202  مترمكعبي با راننده7مخزن متحرك بتن ( تراك ميكسر )، 0303 

1،360،694دستگاه/ساعت 2  202  مترمكعبي با راننده8مخزن متحرك بتن ( تراك ميكسر )، 0304 

2،022،902دستگاه/ساعت 2  202  مترمكعبي با راننده3مخزن متحرك بتن ساز ( اتو ميكسر )، 0401 

2،694،859دستگاه/ساعت 2  202  مترمكعبي با راننده5مخزن متحرك بتن ساز ( اتو ميكسر )، 0402 

1،710،483دستگاه/ساعت 2  202  مترمكعب در ساعت5 تا 3بتن پاش، 0601 

2،366،674دستگاه/ساعت 2  202  اسب بخار10پمپ تزريق سيمان به قدرت 0703 

2 گروه ماشين آالت تهيه و اجراي آسفالت203 

4،469،188دستگاه/ساعت 2  203 ماشين آسفالت پخش كني( فينيشر ) الستيكي با راننده0202 

2،902،061دستگاه/ساعت 2  203  ليتري،با خودرو و راننده5000قير پاش حدود 0301 

223،388دستگاه/ساعت 2  203 دستگاه برش آسفالت-كاتر0701 

10،832،311عدد 2  203 تيغه برش كاتر0702 

4،430،656دستگاه/ساعت 2  203 ماشين شيارزن0801 

1،551،280عدد 2  203 ناخن ماشين شيارزن0802 

2 گروه وسايط نقليه301 

791،621دستگاه/ساعت 2  301 ماشين سواري لندرور يا مشابه، با راننده0301 

1،286،409دستگاه/ساعت 2  301 ماشين سواري استيشن چهار در يا مشابه،با راننده0402 

659،680دستگاه/ساعت 2  301 وانت نيم تن با راننده0501 

758،672دستگاه/ساعت 2  301 وانت يك تن با راننده0502 

857،645دستگاه/ساعت 2  301  تن، با راننده1/5وانت 0503 

1،085،818دستگاه/ساعت 2  301  تن جفت ديفرانسيل،با راننده3 تا 2وانت 0504 

2 گروه ماشين آالت حمل و نقل زميني مصالح و تجهيزات302 

1،011،785دستگاه/ساعت 2  302  تن،با راننده3كاميون به ظرفيت حدود 0101 

1،466،875دستگاه/ساعت 2  302  تن،با راننده5كاميون به ظرفيت حدود 0102 

1،613،563دستگاه/ساعت 2  302  تن،با راننده7كاميون به ظرفيت حدود 0103 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ماشين آالت

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

2 گروه ماشين آالت حمل و نقل زميني مصالح و تجهيزات302 

1،692،549دستگاه/ساعت 2  302  تن،با راننده10كاميون به ظرفيت حدود 0104 

788،706دستگاه/ساعت 2  302  تن،با راننده3كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 0201 

1،448،048دستگاه/ساعت 2  302  تن،با راننده5كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 0202 

1،613،563دستگاه/ساعت 2  302  تن،با راننده7كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 0203 

1،692،549دستگاه/ساعت 2  302  تن،با راننده10كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 0204 

1،748،967دستگاه/ساعت 2  302  تن،با راننده16كاميون كمپرسي به ظرفيت حدود 0205 

1،954،322دستگاه/ساعت 2  302  تن با راننده20تريلي به ظرفيت 0301 

2،280،086دستگاه/ساعت 2  302  تن، با راننده24تريلي، با ظرفيت 0302 

1،237،825دستگاه/ساعت 2  302 تريلي كمر شكن با راننده0303 

2،539،516دستگاه/ساعت 2  302  محور با راننده5تريلي كمر شكن 0304 

3،683،758دستگاه/ساعت 2  302  محور با راننده7تريلي كمر شكن 0305 

4،234،407دستگاه/ساعت 2  302  محور كشويي، با راننده5تريلي 0306 

4،885،842دستگاه/ساعت 2  302  محور لوله بر، با راننده6تريلي 0307 

3،252،724دستگاه/ساعت 2  302  محور لوله بر، با راننده7تريلي 0308 

7،817،271دستگاه/ساعت 2  302  محور لوله بر، با راننده9تريلي 0309 

9،771،582دستگاه/ساعت 2  302  محور لوله بر، با راننده11تريلي 0310 

12،703،115دستگاه/ساعت 2  302  محور )،با راننده9 محور با كشنده ( جمعا 6بوژي 0311 

1،689،862دستگاه/ساعت 2  302  تن،با راننده10كاميون حمل سنگ به ظرفيت حدود 0401 

1،998،451دستگاه/ساعت 2  302  تن،با راننده20كاميون حمل سنگ به ظرفيت حدود 0402 

869،993دستگاه/ساعت 2  302  ليتر با راننده5000تانكر آب پاش،به ظرفيت حدود،0501 

1،200،016دستگاه/ساعت 2  302  ليتر با راننده10000تانكر آب پاش،به ظرفيت حدود،0502 

1،440،026دستگاه/ساعت 2  302  ليتر با راننده15000تانكر آب پاش،به ظرفيت حدود 0503 

1،500،062دستگاه/ساعت 2  302  ليتر با راننده20000تانكر آب پاش،به ظرفيت حدود،0504 

472،324دستگاه/ساعت 2  302 تراكتور تك ديفرانسيل با راننده0801 

586،338دستگاه/ساعت 2  302 تراكتور جفت ديفرانسيل با راننده0802 

700،373دستگاه/ساعت 2  302 تراكتور تك ديفرانسيل با تريلر و راننده0803 

1،641،244دستگاه/ساعت 2  302 تـراكـتـورجفت ديـفـرانـسيـل  لودردار با راننده0805 

231،009دستگاه/ساعت 2  302  تن، بدون كشنده5تريلر كفي، به ظرفيت حدود 0901 

331،642دستگاه/ساعت 2  302  تن، بدون كشنده10تريلر كفي، به ظرفيت حدود 0902 

388،896دستگاه/ساعت 2  302  تن، بدون كشنده15تريلر كفي، به ظرفيت حدود 0903 

518،531دستگاه/ساعت 2  302  تن، بدون كشنده20تريلر كفي، به ظرفيت حدود 0904 

58،602دستگاه/ساعت 2  302  ليتر،بدون كشنده2500مخزن سيار 1001 

107،516دستگاه/ساعت 2  302  ليتر،بدون كشنده4000 تا 2500مخزن چرخدار،به ظرفيت بيش از 1002 

394،975دستگاه/ساعت 2  302  تن هيدروليكي،با راننده1/5دامپر 1101 

521،156دستگاه/ساعت 2  302  تن هيدروليكي،با راننده2دامپر 1102 

514،924دستگاه/ساعت 2  302  تن هيدروليكي،با راننده2/5دامپر 1103 

667،818دستگاه/ساعت 2  302  تن هيدروليكي،با راننده3دامپر 1104 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ماشين آالت

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

2 گروه ماشين آالت حمل و نقل زميني مصالح و تجهيزات302 

5،158،244دستگاه/ساعت 2  302 بونكر سيمان با راننده1201 

2 گروه باالبرها (جرثقيل ها)401 

1،184،437دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده3 تن با كاميون 3جرثقيل كفي 0101 

1،362،098دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده5 تن با كاميون 3جرثقيل كفي 0102 

1،450،980دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده7 تن با كاميون 3جرثقيل كفي 0103 

1،628،639دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده10 تن با كاميون 5جرثقيل كفي 0104 

1،924،756دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده16 تن با كاميون 8جرثقيل كفي 0105 

2،072،758دستگاه/ساعت 2  401  تن، با راننده16 تن با كاميون 10جرثقيلي كفي 0106 

2،961،087دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده15جرثقيل كاميوني دو كابينه حدود 0201 

3،405،300دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده20جرثقيل كاميوني دو كابينه حدود 0202 

4،145،525دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده30جرثقيل كاميوني دو كابينه حدود 0204 

6،366،387دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده40جرثقيل كاميوني دو كابينه حدود 0205 

8،143،047دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده50جرثقيل كاميوني دو كابينه حدود 0206 

2،813،075دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده15جرثقيل خودرو چرخ الستيكي حدود 0301 

3،257،193دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده20جرثقيل خودرو چرخ الستيكي حدود 0302 

3،553،291دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده25جرثقيل خودرو چرخ الستيكي حدود 0303 

3،849،418دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده30جرثقيل خودرو چرخ الستيكي حدود 0304 

6،218،292دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده40جرثقيل خودرو چرخ الستيكي حدود 0305 

7،994،942دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده50جرثقيل خودرو چرخ الستيكي حدود 0306 

8،883،261دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده60جرثقيل خودرو چرخ الستيكي حدود 0307 

11،548،242دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده80جرثقيل خودرو چرخ الستيكي حدود 0308 

17،771،219دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده100جرثقيل خودرو چرخ الستيكي حدود 0309 

2،845،687دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده15جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0401 

3،257،193دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده20جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0402 

3،553،291دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده25جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0403 

3،849،418دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده30جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0404 

6،218،292دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده40جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0405 

7،990،741دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده50جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0406 

8،877،777دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده60جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0407 

11،538،758دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده75جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0408 

16،169،814دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده100جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0409 

21،055،420دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده120جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0410 

22،943،301دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده150جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0411 

32،652،015دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده200جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0412 

41،468،060دستگاه/ساعت 2  401  تن،با راننده600جرثقيل خودرو چرخ زنجيري حدود 0420 

43،871دستگاه/ساعت 2  401  كيلو300باالبر برقي،به ظرفيت حدود 0803 

740،319دستگاه/ساعت 2  401 تن با راننده2ليف تراك با ظرفيت حدود0901 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ماشين آالت

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

2 گروه باالبرها (جرثقيل ها)401 

858،766دستگاه/ساعت 2  401  تن با راننده3ليف تراك با ظرفيت حدود 0902 

918،880دستگاه/ساعت 2  401  تن با راننده4ليف تراك با ظرفيت حدود 0903 

1،001،869دستگاه/ساعت 2  401  تن با راننده5ليف تراك با ظرفيت حدود 0904 

1،154،882دستگاه/ساعت 2  401  تن با راننده7ليف تراك با ظرفيت حدود 0905 

1،397،408دستگاه/ساعت 2  401  تن با راننده10ليف تراك با ظرفيت حدود 0906 

2،205،825دستگاه/ساعت 2  401  تن با راننده25ليف تراك با ظرفيت حدود 0907 

1،480،534دستگاه/ساعت 2  401  تن،با متصدي15جرثقيل سقفي حدود 1002 

1،924،756دستگاه/ساعت 2  401  تن،با متصدي20جرثقيل سقفي حدود 1003 

107،841دستگاه/ساعت 2  401  تن2جرثقيل دستي،تا 1201 

2 گروه ماشين آالت عمليات خاكي501 

613،243دستگاه/ساعت 2  501 بيل لودر ( نوع تراكتوري )،با راننده0101 

2،070،839دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده80بيل مكانيكي چرخ الستيكي يا زنجيري،به قدرت حدود 0201 

2،070،839دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده100بيل مكانيكي چرخ الستيكي يا زنجيري،به قدرت حدود 0202 

2،662،492دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده150بيل مكانيكي چرخ زنجيري،به قدرت حدود 0204 

4،057،058دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده200بيل مكانيكي چرخ زنجيري،به قدرت حدود 0205 

4،441،935دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده250بيل مكانيكي چرخ زنجيري،به قدرت حدود 0206 

5،326،118دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده300بيل مكانيكي چرخ زنجيري،به قدرت حدود 0207 

6،217،309دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده350بيل مكانيكي چرخ زنجيري،به قدرت حدود 0208 

2،815،147دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده100 اينچ،به قدرت حدود 24-12ماشين كانال كني ( ترنچر ) با عرض تيغه 0401 

5،240،394دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده200 اينچ،به قدرت حدود 48-26ماشين كانال كني ( ترنچر ) با عرض تيغه 0402 

5،766،588دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده250 اينچ،به قدرت حدود 56-50ماشين كانال كني ( ترنچر ) با عرض تيغه 0403 

1،856،968دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده150بولدوزر،به قدرت حدود 0602 

2،708،078دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده200بولدوزر،به قدرت حدود 0603 

3،211،007دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده250بولدوزر،به قدرت حدود 0604 

4،223،312دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده300بولدوزر،به قدرت حدود 0605 

5،235،617دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار ، با راننده350بولدوزر ، به قدرت حدود 0606 

7،253،533دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده400بولدوزر،به قدرت حدود 0607 

4،057،058دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده200لودرچرخ زنجيري،به قدرت حدود 0701 

1،690،489دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده100لودرچرخ الستيكي،به قدرت حدود 0801 

2،028،535دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده150لودرچرخ الستيكي،به قدرت حدود 0802 

2،704،709دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده200لودرچرخ الستيكي،به قدرت حدود 0803 

4،226،082دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده250لودرچرخ الستيكي،به قدرت حدود 0804 

3،903،333دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده300لودرچرخ الستيكي،به قدرت حدود 0805 

5،335،195دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار با راننده450لودرچرخ الستيكي،به قدرت حدود 0807 

2،197،547دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده150گريدر،به قدرت حدود 0901 

2،366،674دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده180گريدر،به قدرت حدود 0902 

2،736،239دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده200گريدر،به قدرت حدود 0903 
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ماشين آالت
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2 گروه ماشين آالت عمليات خاكي501 

3،211،860دستگاه/ساعت 2  501  اسب بخار،با راننده220گريدر،به قدرت حدود 0904 

2 گروه ماشين آالت حفاري و شمع كوبي502 

591،010دستگاه/ساعت 2  502  تن3دستگاه شمع كوب،به ظرفيت حدود 0701 

622،307دستگاه/ساعت 2  502  تن4دستگاه شمع كوب،به ظرفيت حدود 0702 

1،311،169دستگاه/ساعت 2  502  تن10دستگاه شمع كوب،به ظرفيت حدود 0704 

936،475دستگاه/ساعت 2  502 دستگاه پايپ جكينگ1004 

2 گروه تجهيزات تراكم سطح زمين و روسازي راه ها (غلطك ها)503 

97،655دستگاه/ساعت 2  503 كمپكتور صفحه اي0101 

325،429دستگاه/ساعت 2  503 غلطك دستي موتور دار0102 

621،220دستگاه/ساعت 2  503  تن،با راننده8 تا 6غلطك استاتيك چرخ آهني،حدود 0201 

946،648دستگاه/ساعت 2  503  تن،با راننده12 تا 10غلطك استاتيك چرخ آهني،حدود 0203 

1،064،978دستگاه/ساعت 2  503  تن،با راننده14 تا 12غلطك استاتيك چرخ آهني،حدود 0204 

1،627،073دستگاه/ساعت 2  503  تن،با راننده20 تا 16غلطك چرخ الستيكي آسفالت،حدود 0301 

5،163،544دستگاه/ساعت 2  503  تني60غلطك الستيكي 0303 

676،175دستگاه/ساعت 2  503  تن6غلطك ويبره كششي حدود 0401 

726،969دستگاه/ساعت 2  503  تن8غلطك ويبره كششي حدود 0402 

2،028،535دستگاه/ساعت 2  503  تن با راننده10غلطك ويبره خودرو كمر شكن چرخ آهني الستيكي،حدود 0501 

676،175دستگاه/ساعت 2  503 پروف رولينگ0601 

2 گروه كمپرسورهاي هوا504 

368،826دستگاه/ساعت 2  504  ) در دقيقه با شيلنگ مربوط70 متر مكعب ( سي اف ام 2كمپرسور با ظرفيت حدود 0101 

553،234دستگاه/ساعت 2  504 ) در دقيقه با شيلنگ مربوط180 متر مكعب ( سي اف ام 5كمپرسور با ظرفيت حدود 0102 

737،640دستگاه/ساعت 2  504  ) در دقيقه با شيلنگ مربوط250 متر مكعب ( سي اف ام 7كمپرسور با ظرفيت حدود 0103 

1،290،884دستگاه/ساعت 2  504  ) در دقيقه با شيلنگ مربوط390 متر ( سي اف ام 11كمپرسور با ظرفيت حدود 0104 

1،336،178دستگاه/ساعت 2  504  ) در دقيقه با شيلنگ مربوط490 متر ( سي اف ام 14كمپرسور با ظرفيت حدود 0105 

1،668،651دستگاه/ساعت 2  504  ) در دقيقه با شيلنگ مربوط600 متر ( سي اف ام 17كمپرسور با ظرفيت حدود 0106 

2،085،855دستگاه/ساعت 2  504  ) در دقيقه با شيلنگ مربوط740 متر ( سي اف ام 21كمپرسور با ظرفيت حدود 0107 

2،753،100دستگاه/ساعت 2  504  مترمكعب در دقيقه با شيلنگ مربوط25كمپرسور با ظرفيت حدود 0108 

1،743،551دستگاه/ساعت 2  504  بار25كمپرسور هوا با فشار 0201 

5،561،786ساعت 2  504  بار500دستگاه جت 0202 

7،212،046ساعت 2  504  بار1000دستگاه جت 0203 

9،235،982ساعت 2  504  بار1400دستگاه جت 0204 

2 گروه ماشين آالت و تجهيزات حفاري تونل و گاردريل ها505 

603،520دستگاه/ساعت 2  505  اسب بخاربدون كمپرسور130ماشين چالزني عميق  ( دريل واگن ) به قدرت حدود0501 

2 گروه پمپ ها601 

111،607دستگاه/ساعت 2  601  اينچ2موتور پمپ تخليه آب 0101 

169،013دستگاه/ساعت 2  601  اينچ4موتور پمپ ديزلي تخليه آب 0201 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ماشين آالت

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

2 گروه پمپ ها601 

195،017دستگاه/ساعت 2  601  اينچ6موتور پمپ ديزلي تخليه آب 0202 

224،270دستگاه/ساعت 2  601  اينچ8موتور پمپ ديزلي تخليه آب 0203 

287،470دستگاه/ساعت 2  601  اينچ4پمپ لجن كشي ديزلي 0301 

330،591دستگاه/ساعت 2  601  اينچ6پمپ لجن كش ديزلي 0302 

1،217،117دستگاه/ساعت 2  601  اسب بخار5/42پمپ هيدروليك به قدرت 0801 

533،839دستگاه/ساعت 2  601  متر مكعب در ساعت ( موتور پمپ )70 اينچ،به ظرفيت حدود 4تلمبه ديزلي 0901 

669،274دستگاه/ساعت 2  601  متر مكعب در ساعت ( موتور پمپ )100 اينچ،به ظرفيت حدود 5تلمبه ديزلي 0902 

804،760دستگاه/ساعت 2  601  متر مكعب در ساعت ( موتور پمپ )160 اينچ،به ظرفيت حدود 6تلمبه ديزلي 0903 

1،139،391دستگاه/ساعت 2  601  متر مكعب در ساعت ( موتور پمپ )300 اينچ،به ظرفيت حدود 8تلمبه ديزلي 0904 

1،601،535دستگاه/ساعت 2  601  متر مكعب در ساعت ( موتور پمپ )400 اينچ،به ظرفيت حدود 10تلمبه ديزلي 0905 

478،062دستگاه/ساعت 2  601  متر مكعب در ساعت15 اينچ،به ظرفيت حدود 2تلمبه ديزلي 0906 

565،713دستگاه/ساعت 2  601  متر مكعب در ساعت36 اينچ،به ظرفيت حدود 3تلمبه ديزلي 0907 

1،266،864دستگاه/ساعت 2  601  مترمكعب در ساعت146اينچ به ظرفيت حدود 7تلمبه ديزلي 0908 

207،131دستگاه/ساعت 2  601  پوند بر اينچ مربع3000تلمبه دستي مخصوص آزمايش با لوازم كنترل و با فشار ماكزيمم 1001 

2،669،203دستگاه/ساعت 2  601  پوند بر اينچ مربع3000 اينچ و با فشار ماكزيمم 1تلمبه دستي مخصوص آزمايش ديزلي به قطر 1101 

3،171،166دستگاه/ساعت 2  601  پوند بر اينچ مربع3000 اينچ و با فشار ماكزيمم 1/5تلمبه دستي مخصوص آزمايش ديزلي به قطر 1102 

3،999،816دستگاه/ساعت 2  601  پوند بر اينچ مربع3000 اينچ و با فشار ماكزيمم 2تلمبه مخصوص آزمايش ديزلي،به قطر 1103 

2،318،613دستگاه/ساعت 2  601  بار150تست پمپ برقي با فشار 1104 

92،474دستگاه/ساعت 2  601 پمپ يك دوم اينچ1201 

2 گروه دستگاه هاي جوشكاري و برشكاري602 

79،156دستگاه/ساعت 2  602 دستگاه جوش استيلن ( كاربيد )0101 

518،769دستگاه/ساعت 2  602 دستگاه جوش ( آرگون ) 0201 

79،156دستگاه/ساعت 2  602  آمپر250ترانس جوشكاري 0301 

89،079دستگاه/ساعت 2  602  آمپر400ترانس جوشكاري 0302 

192،947دستگاه/ساعت 2  602  آمپر250دينام جوشكاري 0401 

341،380دستگاه/ساعت 2  602  آمپر400دينام جوشكاري 0402 

98،983دستگاه/ساعت 2  602  آمپر150 تا 100موتور جوش 0501 

197،955دستگاه/ساعت 2  602  آمپر250 تا 150موتور جوش 0502 

527،758دستگاه/ساعت 2  602  آمپر400موتور جوش ديزلي 0503 

593،761دستگاه/ساعت 2  602  آمپر500موتور جوش ديزلي 0504 

132،140دستگاه/ساعت 2  602 دستگاه برش با سيلندر گاز و شيلنگ و مشعل هاي مربوط0601 

168،177دستگاه/ساعت 2  602 دستگاه برش شعله ريلي0602 

233،210دستگاه/ساعت 2  602 دستگاه برش پخ يا اريب بر، با سيلندر گاز و مشعل مربوط مجهز به سيستم هدايت مشعل و تنظيم زاويه برش0701 

202،079دستگاه/ساعت 2  602 دستگاه گوژ0801 

503،746دستگاه/ساعت 2  602  ميليمتر355دستگاه جوش گرمايي لوله هاي پلي اتيلن تا قطر 1101 

799،002دستگاه/ساعت 2  602 دستگاه پيش گرم كن الكتريكي1201 

124،609دستگاه/ساعت 2  602 دستگاه برش پالسما1203 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ماشين آالت

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

2 گروه دستگاه هاي جوشكاري و برشكاري602 

55،290دستگاه/ساعت 2  602 دستگاه حديده برقي1204 

170،866دستگاه/ساعت 2  602 سري تجهيزات جوشكاري زير اب1205 

170،866دستگاه/ساعت 2  602 سري تجهيزات برشكاري زير اب1206 

2 گروه مولدهاي برق603 

81،138دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات ( تك فاز )5مولد برق،به قدرت 0101 

141،960دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات ( تك فاز )10مولد برق،به قدرت 0102 

165،753دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات15مولد برق،به قدرت 0103 

205،161دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات20مولد برق،به قدرت 0104 

287،470دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات30مولد برق،به قدرت 0105 

338،261دستگاه/ساعت 2  603 كيلووات50مولد برق،به قدرت 0106 

427،612دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات80مولد برق،به قدرت 0107 

574،722دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات100مولد برق،به قدرت 0108 

670،736دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات120مولد برق،به قدرت 0109 

845،187دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات150مولد برق،به قدرت 0110 

1،132،667دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات200مولد برق،به قدرت 0111 

1،414،282دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات250مولد برق،به قدرت 0112 

1،690،530دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات300مولد برق،به قدرت 0113 

2،028،535دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات350مولد برق،به قدرت 0114 

2،366،674دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات400مولد برق،به قدرت 0115 

2،873،722دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات500مولد برق،به قدرت 0116 

3،212،598دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات600مولد برق،به قدرت 0117 

4،391،045دستگاه/ساعت 2  603  كيلووات800مولد برق،به قدرت 0118 

2 گروه ماشين آالت نصب تاسيسات و تجهيزات701 

1،417،658دستگاه/ساعت 2  701  اسب بخار، با راننده100ماشين لوله گذار ( سايد بوم )، به قدرت حدود 0101 

1،724،279دستگاه/ساعت 2  701  اسب بخار، با راننده150ماشين لوله گذار ( سايد بوم )، به قدرت حدود 0102 

2،434،243دستگاه/ساعت 2  701  اسب بخار، با راننده200ماشين لوله گذار ( سايد بوم )، به قدرت حدود 0103 

2،934،557دستگاه/ساعت 2  701  اسب بخار، با راننده250ماشين لوله گذار ( سايد بوم )، به قدرت حدود 0104 

3،888،045دستگاه/ساعت 2  701  اسب بخار، با راننده300ماشين لوله گذار ( سايد بوم )، به قدرت حدود 0105 

6،761،777دستگاه/ساعت 2  701  اسب بخار، با راننده400ماشين لوله گذار ( سايد بوم )، به قدرت حدود 0106 

6،081،520دستگاه/ساعت 2  701  اسب بخار، با راننده350ماشين لوله گذار ( سايد بوم )، به قدرت حدود 0107 

433،035دستگاه/ساعت 2  701  ميليمتر450ماشين ثابت نوار پيچ لوله،تا قطر بيش از 0301 

533،462دستگاه/ساعت 2  701  ميليمتر450ماشين ثابت نوار پيچ لوله،با قطر بيش از 0302 

320،720دستگاه/ساعت 2  701 دستگاه دستي نوار پيچي سرد0303 

244،157دستگاه/ساعت 2  701  اينچ6-4ماشين لوله خم كن دستي،براي لوله هاي 0501 

1،624،923دستگاه/ساعت 2  701  اينچ16-8ماشين لوله خم كن،براي لوله هاي 0502 

2،845،544دستگاه/ساعت 2  701  اينچ30-18ماشين لوله خم كن،براي لوله هاي 0503 

3،555،007دستگاه/ساعت 2  701  اينچ42-32ماشين لوله خم كن،براي لوله هاي 0504 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ماشين آالت

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

2 گروه ماشين آالت نصب تاسيسات و تجهيزات701 

3،860،171دستگاه/ساعت 2  701  اينچ48-44ماشين لوله خم كن،براي لوله هاي 0505 

4،470،477دستگاه/ساعت 2  701  اينچ60-50ماشين لوله خم كن،براي لوله هاي 0506 

903،636دستگاه/ساعت 2  701  اينچ8-4ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي 0601 

1،226،258دستگاه/ساعت 2  701  اينچ16-10ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي 0602 

1،508،887دستگاه/ساعت 2  701  اينچ26-18ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي 0603 

1،828،639دستگاه/ساعت 2  701  اينچ30-28ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي 0604 

2،154،376دستگاه/ساعت 2  701  اينچ36-32ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي 0605 

2،582،015دستگاه/ساعت 2  701  اينچ42-38ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي 0606 

3،227،534دستگاه/ساعت 2  701  اينچ48-44ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي 0607 

3،872،640دستگاه/ساعت 2  701  اينچ56-50ماشين نوارپيچ سرد،براي لوله هاي 0608 

1،183،285دستگاه/ساعت 2  701  اينچ8-4ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي 0701 

1،395،888دستگاه/ساعت 2  701  اينچ12-10ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي 0702 

1،721،102دستگاه/ساعت 2  701  اينچ20-14ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي 0703 

2،041،406دستگاه/ساعت 2  701  اينچ26-22ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي 0704 

2،366،572دستگاه/ساعت 2  701  اينچ30-28ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي 0705 

2،582،015دستگاه/ساعت 2  701  اينچ36-32ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي 0706 

3،009،655دستگاه/ساعت 2  701  اينچ42-38ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي 0707 

3،655،174دستگاه/ساعت 2  701  اينچ50-44ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي 0708 

4،300،663دستگاه/ساعت 2  701  اينچ56-52ماشين نوارپيچ گرم،براي لوله هاي 0709 

892،386دستگاه/ساعت 2  701  اينچ8-4ماشين تميزكن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،براي لوله هاي 0801 

1،189،851دستگاه/ساعت 2  701  اينچ16-10ماشين تميزكن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،براي لوله هاي 0802 

1،487،308دستگاه/ساعت 2  701  اينچ26-18ماشين تميزكن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،براي لوله هاي 0803 

1،784،773دستگاه/ساعت 2  701  اينچ30-28ماشين تميزكن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،براي لوله هاي 0804 

2،178،915دستگاه/ساعت 2  701  اينچ36-32ماشين تميزكن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،براي لوله هاي 0805 

2،573،029دستگاه/ساعت 2  701  اينچ42-38ماشين تميزكن و اندودآستر ( زنگ و رنگ ) ،براي لوله هاي 0806 

2،974،614دستگاه/ساعت 2  701  اينچ48-44ماشين تميزكن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،براي لوله هاي 0807 

3،569،536دستگاه/ساعت 2  701  اينچ56-50ماشين تميزكن و اندودآستر ( زنگ و رنگ )،براي لوله هاي 0808 

7،672،887دستگاه/ساعت 2  701  ميليمتر500دستگاه اندود سيماني لوله هاي آب به قطر كمتر از 0809 

10،155،292دستگاه/ساعت 2  701  ميليمتر و باالتر500دستگاه اندود سيماني لوله هاي آب به قطر 0810 

1،229،217دستگاه/ساعت 2  701 دستگاه اندود داخلي اتصاالت لوله0811 

1،511،584دستگاه/ساعت 2  701  0901Boring Machine ) اينچ12-4 ) ديزلي،براي لوله  ماشين سوراخ كن 

1،939،970دستگاه/ساعت 2  701  0902Boring Machine )اينچ30-14 ) ديزلي،براي لوله  ماشين سوراخ كن 

2،586،623دستگاه/ساعت 2  701  0903Boring Machine ) اينچ40-32 ) ديزلي،براي لوله  ماشين سوراخ كن 

3،661،702دستگاه/ساعت 2  701  0904Boring Machine ) اينچ56-42 ) ديزلي،براي لوله  ماشين سوراخ كن 

106،810دستگاه/ساعت 2  701  اينچ12-4قرقره لوله گير ( كرادل )، براي لوله 1001 

180،272دستگاه/ساعت 2  701  اينچ26-14قرقره لوله گير ( كرادل )، براي لوله 1002 

253،692دستگاه/ساعت 2  701  اينچ36-28قرقره لوله گير ( كرادل )، براي لوله 1003 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ماشين آالت

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

2 گروه ماشين آالت نصب تاسيسات و تجهيزات701 

287،081دستگاه/ساعت 2  701  اينچ42-38قرقره لوله گير ( كرادل )، براي لوله 1004 

320،440دستگاه/ساعت 2  701  اينچ48-44قرقره لوله گير ( كرادل )، براي لوله 1005 

360،513دستگاه/ساعت 2  701  اينچ56-52قرقره لوله گير ( كرادل )، براي لوله 1006 

240،335دستگاه/ساعت 2  701  1101Internal clamps ) اينچ10-8 ) براي لوله گيره داخلي 

360،513دستگاه/ساعت 2  701  1102Internal clamps ) اينچ12-14 ) براي لوله گيره داخلي 

467،323دستگاه/ساعت 2  701  1103Internal clamps ) اينچ18-16 ) براي لوله گيره داخلي 

574،135دستگاه/ساعت 2  701  1104Internal clamps Motorized ) اينچ22 -20 ) براي لوله   گيره داخلي موتوري 

714،342دستگاه/ساعت 2  701  1105Internal clamps Motorized ) اينچ26 -24 ) براي لوله   گيره داخلي موتوري 

801،122دستگاه/ساعت 2  701  1106Internal clamps Motorized ) اينچ32-28 ) براي لوله   گيره داخلي موتوري 

894،585دستگاه/ساعت 2  701  1107Internal clamps Motorized ) اينچ42-34  ) براي لوله   گيره داخلي موتوري 

981،364دستگاه/ساعت 2  701  1108Internal clamps Motorized ) اينچ48-44 ) براي لوله   گيره داخلي موتوري 

1،101،532دستگاه/ساعت 2  701  1109Clamps Internal Motorized ) اينچ56-52 ) براي لوله   گيره داخلي موتوري  

80،135دستگاه/ساعت 2  701  اينچ6گيره خارجي براي لوله هاي تا قطر 1201 

106،810دستگاه/ساعت 2  701  اينچ12 تا 8گيره خارجي براي لوله هاي به قطر 1202 

133،526دستگاه/ساعت 2  701  اينچ20 تا 14گيره خارجي براي لوله هاي به قطر 1203 

160،211دستگاه/ساعت 2  701  اينچ30 تا 22گيره خارجي براي لوله هاي به قطر 1204 

186،916دستگاه/ساعت 2  701  اينچ56 تا 32گيره خارجي براي لوله هاي به قطر 1205 

53،866دستگاه/ساعت 2  701 ماشين پرداخت دستي برقي1301 

175،130دستگاه/ساعت 2  701  اينچ به باال4ماشين برش سرد لوله از 1401 

3،947،367دستگاه/ساعت 2  701  عدد4 كيلووات،15 اسب بخارشامل ژنراتور برق به قدرت حدود 200پي ولدر با كشنده چرخ زنجيري،به قدرت حدود 1501 

296،395دستگاه/ساعت 2  701  1601Detector Holiday ) دستگاه منفذياب عايق (  

861،429دستگاه/ساعت 2  701  تن2/5 بشكه اي با تريلر مربوط،به ظرفيت 10ديگ قير 1602 

1،615،212دستگاه/ساعت 2  701  تن5 بشكه اي با تريلر مربوط،به ظرفيت 23ديگ قير 1603 

2،366،674دستگاه/ساعت 2  701  تن7 بشكه اي با تريلر مربوط،به ظرفيت 30ديگ قير 1604 

30،431دستگاه/ساعت 2  701  درجه سانتيگراد500ثبات درجه حرارت قابل حمل تا 1701 

52،915دستگاه/ساعت 2  701  1801P S I . بار ( 135ثبات ميزان فشار قابل حمل تا حدود .  2000( 

30،431دستگاه/ساعت 2  701  1802P S I . بار ( 34ثبات ميزان فشار قابل حمل تا حدود  .  500( 

45،679دستگاه/ساعت 2  701  1901P S I . بار ( 135فشارسنج وزنه اي قابل حمل،تا  .  2000( 

25،114دستگاه/ساعت 2  701  1902P S I . بار ( 34فشارسنج وزنه اي قابل حمل،تا  .  500( 

158،784دستگاه/ساعت 2  701 دستگاه آزمايش خالء كف مخازن2201 

64،148دستگاه/ساعت 2  701 عيب ياب عايق لوله ( هاليدي تست )2401 

410،179دستگاه/ساعت 2  701 دستگاه تزريق پي-يو2601 

1،075،088دستگاه/ساعت 2  701 دستگاه تنش زدايي يك كاناله2701 

2،142،096دستگاه/ساعت 2  701 دستگاه تنش زدايي دو كاناله2702 

3،209،074دستگاه/ساعت 2  701 دستگاه تنش زدايي سه كاناله2703 

4،276،082دستگاه/ساعت 2  701 دستگاه تنش زدايي چهار كاناله2704 

6،418،178دستگاه/ساعت 2  701 دستگاه تنش زدايي شش كاناله2705 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ماشين آالت

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

2 گروه ماشين آالت نصب تاسيسات و تجهيزات701 

5،132،894دستگاه/ساعت 2  701 تجهيزات كامل اسيدشويي2801 

1،487،313دستگاه/ساعت 2  701 چشمه اشعه پرتونگاري2901 

2 گروه دستگاه ها و ماشين آالت تميز كاري و زنگ زدايي702 

799،521دستگاه/ساعت 2  702  كيلوگرم با شيلنگ و نازل مربوط500ديگ و مخزن ماسه پاشي،به ظرفيت حدود 0101 

642،390دستگاه/ساعت 2  702 دستگاه كامل شات بالست0201 

105،512دستگاه/ساعت 2  702 دستگاه سند بالست0301 

45،842،559عدد 2  702 نازل سند بالست0401 

2 گروه وسايل فلزكاري، خم و برش ميلگرد و ورق804 

278،981عدد 2  804 سنگ ساب آهن0701 

2 گروه ابزار دريل806 

9،593دستگاه/ساعت 2  806 دريل برقي دستي متحرك0101 

2 گروه ابزارهاي بنايي807 

920،637عدد 2  807 بيل0101 

263،152عدد 2  807 سطل آهني0501 

5،858،597دستگاه 2  807 فرگون0601 

1،060،127عدد 2  807 كلنگ دو سر0701 

743،947عدد 2  807 كلنگ يك سر0702 

543،578عدد 2  807 سرند با قاب چوبي0801 

372،622عدد 2  807 سنگ براي برش بتن1601 

1،691،693عدد 2  807 قيچي آهن بر دستي1901 

2 گروه وسايل نقاشي808 

131،576ورق 2  808 15*25سمباده زبر 0201 

1،191،743عدد 2  808 برس سيمي تخت0901 

330،275عدد 2  808 برس كاسه اي براي زدودن زنگ0902 

2 گروه ويبراتورها810 

155،923دستگاه/ساعت 2  810 ويبراتور ديزلي0101 

119،942دستگاه/ساعت 2  810 ويبراتور بنزيني0201 

2 گروه چكش هاي حفاري811 

61،684دستگاه/ساعت 2  811  كيلوگرمي32چكش دژبر 0101 

50،929دستگاه/ساعت 2  811  كيلوگرمي24چكش دژبر 0102 

42،873دستگاه/ساعت 2  811  كيلوگرم17چكش حفاري حدود 0103 

1،289،561دستگاه/ساعت 2  811  كيلوگرم بر سانتيمتر مربع140 تا 120چكش هيدروليكي با فشار گاز 0201 

2 گروه جك ها815 

1،741،573دستگاه/ساعت 2  815 جك،براي كشيدن كابل تيرهاي بتني0103 

2 گروه كاروان818 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ماشين آالت

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

2 گروه كاروان818 

104،207دستگاه/ساعت 2  818 كاروان مخصوص آزمايش هيدرواستاتيك خط لوله با كليه لوازم و وسائل مربوط0101 

2 گروه تجهيزات آزمايش هاي فيزيكي و شيميايي ژئوتكنيك821 

227،244دستگاه/ساعت 2  821  اينچ56 تا 30تست هدر از 0601 

2 گروه دستگاه ها و وسايل راديوگرافي822 

240،276دستگاه/ساعت 2  822 دستگاه كامل راديوگرافي از خارج لوله،براي قطرهاي مختلف0101 

424،846دستگاه/ساعت 2  822  اينچ18 تا 6كرالر براي راديوگرافي از داخل لوله براي لوله هاي به قطر نامي 0201 

466،641دستگاه/ساعت 2  822  اينچ20كرالر براي راديوگرافي از داخل لوله براي لوله هاي به قطر نامي 0202 

2 گروه دستگاه هاي نقشه برداري و پهپاد823 

198،840دستگاه/ساعت 2  823 دوربين توتال استيشن نقشه برداري 0407 

312،251دستگاه/ساعت 2  823  0408GPSمولتي فركانس با قابليت وصل به سامانه شميمدستگاه  

3،942،242دستگاه/ساعت 2  823  0410RTK مدل درنا با اپراتورپهباد 

96،568نفر/ساعت 2  823 دستگاه آشكارسازفلزي0411 

885،060دستگاه/ساعت 2  823  0412GPR دستگاه آشكارساز پلي اتيلن

19،790دستگاه 2  823 اسكنر طولي عريض0413 

2 گروه متفرقه899 

1،280،105دستگاه/ساعت 2  899 چكش هيدروليكي0301 

79،922،208عدد 2  899 تي فور0901 

9،483،520دستگاه 2  899 چراغ كوره اي1001 

57،815كيلوگرم 2  899 طناب پالستيكي1301 

36،708ليتر 2  899 روغن قالب بندي1401 

55،062متر مربع 2  899 داربست فلزي2401 

527،711عدد 2  899  ليتري اكسيژن40بهاي پر كردن كپسول 2701 

109،622عدد 2  899  كيلويي بوتان و پروپان11بهاي پر كردن كپسول 2702 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مصالح

 مصالح  فصل سوم -

مقدمه :

های درج شده در این فصل، نرخ مصالح در محل درب کارخانه یا محل تحویل است . ١ .  نرخ

٢ .  برای تبدیل واحد اقالمی از مصالح سنگی شامل شن و ماسه بتن و بنایی ، مصالح سنگی اساس و زیراساس که واحد فروش آنها تن است ، به متر

مکعب، از اعداد  زیر به عنوان وزن مخصوص استفاده  شده است .

ماسه شسته                                           ١/٧٥                        تن / متر مکعب

شن شسته                                             ١/٥٠                        تن / متر مکعب

مصالح سنگی اساس                                 ١/٦٥                        تن / متر مکعب

مصالح سنگی زیراساس                             ١/٦٥                         تن / متر مکعب

سنگ قلوه                                              ١/٣٠                          تن / متر مکعب

شن و ماسه رودخانه ای ( توونان)                ١/٧٠                          تن / متر مکعب
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مصالح

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

3 گروه آب101 

198،550متر مكعب 3  101 آب لوله كشي شهري0101 

5،742متر مكعب 3  101 آب رودخانه0201 

38،869متر مكعب 3  101 آب چاه و قنات0301 

3 گروه خاك102 

624،000متر مكعب 3  102 خاك رس طبيعي0101 

691،600متر مكعب 3  102 خاك زراعتي نباتي0201 

824،600متر مكعب 3  102 خاك زراعتي درجه يك0202 

216،358متر مكعب 3  102 خاك شن دار0601 

3 گروه مصالح سنگي بتن و بنايي103 

474،924متر مكعب 3  103 ماسه بادي0101 

164،707متر مكعب 3  103 ماسه بادي (توليد كارگاه)0102 

549،920متر مكعب 3  103 ماسه مخصوص اندود سيماني داخل لوله0103 

746،286متر مكعب 3  103 ماسه خاكدار (ماسه كفي)0201 

1،380،000متر مكعب 3  103 ماسه شسته0202 

1،524،000متر مكعب 3  103 ماسه شسته دانه بندي شده0203 

1،020،571متر مكعب 3  103 ماسه شسته دانه بندي شده (توليد كارگاه)0301 

948،668متر مكعب 3  103 ماسه شسته دانه بندي شده تهيه شده از سنگ كوهي توليد كارگاه0302 

1،226،640متر مكعب 3  103 شن طبيعي0401 

1،407،900متر مكعب 3  103  ميليمتر4/75شن شسته دانه بندي شده 0501 

1،419،300متر مكعب 3  103  ميليمتر9/5شن شسته دانه بندي شده 0502 

1،419،300متر مكعب 3  103  ميليمتر12/5شن شسته دانه بندي شده 0503 

1،419،300متر مكعب 3  103 ميليمتر19شن شسته دانه بندي شده 0504 

1،419،300متر مكعب 3  103  ميليمتر25شن شسته دانه بندي شده 0505 

1،300،000متر مكعب 3  103  ميليمتر (توليد كارگاه)12/5شن شسته دانه بندي شده 0602 

1،300،000متر مكعب 3  103  ميليمتر توليد كارگاه19شن شسته دانه بندي شده 0603 

964،035متر مكعب 3  103  ميليمتر (توليد كارگاه)25شن شسته دانه بندي شده 0604 

1،200،000متر مكعب 3  103  ميليمتر تهيه شده از سنگ كوهي توليد كارگاه25شن شسته دانه بندي شده 0608 

1،407،900متر مكعب 3  103 شن تهيه شده از سنگ كوهي0609 

1،239،750متر مكعب 3  103 سنگ قلوه0701 

149،700متر مكعب 3  103 سنگ قلوه توليد كارگاه0702 

891،000متر مكعب 3  103 مخلوط شن و ماسه رودخانه اي (تونان)0801 

20،000متر مكعب 3  103 ارزش قبل از استخراج مصالح رودخانه اي0901 

3 گروه مصالح سنگي زيراساس، اساس و آسفالت104 

1،026،000متر مكعب 3  104  ميليمتر50مصالح زير اساس، تهيه شده از مصالح رودخانه اي، با دانه بندي صفر تا 0101 

1،074،060متر مكعب 3  104 ميليمتر37/5مصالح زير اساس، تهيه شده از مصالح رودخانه اي، با دانه بندي صفر تا 0102 

1،074،060متر مكعب 3  104  ميليمتر25مصالح زير اساس، تهيه شده از مصالح رودخانه اي، با دانه بندي صفر تا 0103 

1،308،150متر مكعب 3  104 ميليمتر37/5 درصد، تهيه شده از مصالح رودخانه اي، با دانه بندي صفر تا 50مصالح اساس با شكستگي 0202 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مصالح

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

3 گروه مصالح سنگي زيراساس، اساس و آسفالت104 

206،024متر مكعب 3  104 مصالح روسرندي1201 

3 گروه سنگ هاي ريشه دار105 

12،000متر مكعب 3  105 ارزش سنگ الشه قبل از استخراج 0101 

1،450،000متر مكعب 3  105 سنگ الشه بنايي0201 

1،043،327متر مكعب 3  105 سنگ الشه بنايي توليد كارگاه0202 

3،469،700متر مكعب 3  105 سنگ الشه قواره شده چهار گوش0401 

1،782،000متر مكعب 3  105 سنگ الشه قواره شده چهارگوش توليد كارگاه0402 

2،018،750متر مربع 3  105 15 × 30سنگ پالك بادبر از تراورتن قرمز اصفهان و يا تراورتن سفيد به ابعاد 0501 

2،053،309متر مكعب 3  105 سنگ بادبر توليد كارگاه0502 

3 گروه سنگ هاي تخت (پالك)106 

1،618،000تن 3  106 سنگ الشه تراورتن براي فرش كف0901 

2،425،000تن 3  106 پودر سنگ معمولي1101 

3 گروه پوكه ها107 

1،400،000متر مكعب 3  107 پوكه معدني0201 

3 گروه سيمان108 

4،821،312تن 3  108 سيمان پرتلند نوع يك (سيمان معمولي) پاكتي0101 

3،641،312تن 3  108 سيمان پرتلند نوع يك (سيمان معمولي) فله0102 

4،113،312تن 3  108  (سيمان معمولي) پاكتي و فله1سيمان پرتلند نوع 0103 

5،247،842تن 3  108 سيمان پرتلند نوع دو (متوسط پاكتي)0201 

4،067،842تن 3  108 سيمان پرتلند نوع دو (متوسط فله)0202 

4،539،842تن 3  108  (متوسط) پاكتي و فله2سيمان پرتلند نوع 0203 

5،052،697تن 3  108  (ضد سولفات) پاكتي5سيمان پرتلند نوع 0501 

3،872،697تن 3  108  (ضد سولفات) فله5سيمان پرتلند نوع 0502 

4،344،697تن 3  108  (ضد سولفات) پاكتي و فله5سيمان پرتلند نوع 0503 

8،558،655تن 3  108 سيمان سفيد پاكتي0801 

24،474،193تن 3  108 سيمان نسوز0901 

3،450،000تن 3  108 سيمان پوزوالني1001 

8،450،000تن 3  108 سيمان ريز دانه1101 

3 گروه آهك109 

3،507،000تن 3  109 كلوخه آهك زنده (سنگ آهك پخته)0101 

3 گروه گچ110 

3،050،782تن 3  110 گچ پاكتي0101 

8،058،104تن 3  110 گچ درزگيري يا گچ بتن (گيبتون)0103 

3 گروه قطعات پيش ساخته گچي111 

284،000متر مربع 3  111  سانتيمتر12/5صفحات روكش دار گچي به ضخامت 0201 

356،400متر مربع 3  111 قالب فلزي تيرچه بتني0301 
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1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مصالح

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

3 گروه آجر و سفال112 

6،600قالب 3  112 آجر فشاري0101 

10،800قالب 3  112 10 ×20 ×20بلوك سفالي آجر تيغه به ابعاد 0601 

11،700قالب 3  112 20 ×20× 10بلوك سفالي اجر تيغه به ابعاد 0602 

51،775قالب 3  112 40×25× 16بلوك سفالي سقفي به ابعاد 0702 

57،000قالب 3  112 40×25× 20بلوك سفالي سقفي به ابعاد 0703 

60،660قالب 3  112 40×25× 25بلوك سفالي سقفي به ابعاد 0704 

62،535قالب 3  112 40×25× 28بلوك سفالي سقفي به ابعاد 0705 

5،429قالب 3  112 25 ×13× 4/5سفال كفشك فوندوله به ابعاد 0801 

906،984متر طول 3  112 كول سفالي1001 

3 گروه مواد افزودني بتن113 

246،216كيلوگرم 3  113 ماده شيميايي كف زابراي مصرف در بتن سبك0101 

95،000كيلوگرم 3  113 تسريع كننده گيرش بتن بدون كلرور0302 

130،000كيلوگرم 3  113 مواد شيميايي هوازا حباب هوازا1001 

22،594كيلوگرم 3  113 فيبر پليمري1102 

249،800كيلوگرم 3  113 فوق روان كننده1103 

405،000كيلوگرم 3  113 ماده منبسط كننده بتن1201 

3 گروه مالت ها114 

4،450،016متر مكعب 3  114 1:6مالت ماسه سيمان 0101 

4،599،675متر مكعب 3  114 1:5مالت ماسه سيمان 0102 

4،877،769متر مكعب 3  114 1:4مالت ماسه سيمان 0103 

5،066،000متر مكعب 3  114 1:3مالت ماسه سيمان 0104 

4،375،557متر مكعب 3  114 1:4مالت ماسه بادي و سيمان 0401 

3،400،000متر مكعب 3  114  با ماسه بادي توليد كارگاه1:4مالت ماسه بادي و سيمان 0402 

5،704،773متر مكعب 3  114 مالت سيمان سفيد و پودر سنگ با آب كم0606 

4،047،521متر مكعب 3  114 4 . 1دوغاب ماسه سيمان 0701 

3،785،892متر مكعب 3  114 5 0 1دوغاب ماسه سيمان 0702 

4،833،881متر مكعب 3  114 دوغاب سيمان و خاك سنگ0705 

5،235،800متر مكعب 3  114 1 0 5دوغاب سيمان سفيد و خاك سنگ 0706 

7،663،875متر مكعب 3  114 1 0 4دوغاب سيمان سفيد و پودر سنگ 0707 

2،952،223متر مكعب 3  114 دوغاب سيمان معمولي0708 

3،144،078متر مكعب 3  114 دوغاب گچ0801 

3،650،660متر مكعب 3  114  با ماسه توليد كارگاه1:5مالت ماسه سيمان 1202 

3،917،862متر مكعب 3  114  با ماسه توليد كارگاه1:4مالت ماسه سيمان 1203 

4،261،762متر مكعب 3  114  با ماسه توليد كارگاه1:3مالت ماسه سيمان 1204 

3 گروه قطعات پيش ساخته سيماني و بتني115 

8،450قالب 3  115 آجر بتني به ابعاد آجر فشاري0101 

37،700قالب 3  115 40 ×20 × 10بلوك سيماني ديواري به ابعاد 0301 
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مصالح
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3 گروه قطعات پيش ساخته سيماني و بتني115 

46،696قالب 3  115 40 × 20 × 20بلوك سيماني ديواري به ابعاد 0306 

46،300قالب 3  115 40 × 20 × 160بلوك سيماني ديواري به ابعاد 0401 

46،708قالب 3  115 40 × 20 × 20بلوك سيماني ديواري به ابعاد 0402 

55،250قالب 3  115 40 × 20 × 250بلوك سيماني ديواري به ابعاد 0403 

48،925قالب 3  115 50× 20 × 20بلوك سيماني ديواري به ابعاد 0406 

65،000قالب 3  115 50× 25× 20بلوك سيماني ديواري به ابعاد 0407 

37،000قالب 3  115 40 × 20 × 10بلوك سيماني ديواري  كف پر به ابعاد 0501 

52،500قالب 3  115 40 × 20 × 20بلوك سيماني ديواري  كف پر به ابعاد 0504 

1،144،000متر مربع 3  115 كفپوش بتوني0901 

625،007متر مربع 3  115 كفپوش بتوني رنگي0902 

78،728قالب 3  115 60×25×10بلوك سيماني سبك به ابعاد 1001 

108،543قالب 3  115 60×25×15بلوك سيماني سبك به ابعاد 1002 

131،800قالب 3  115 60×25×20بلوك سيماني سبك به ابعاد 1003 

153،343قالب 3  115 60×25×25بلوك سيماني سبك به ابعاد 1004 

202،996قالب 3  115 60×25×30بلوك سيماني سبك به ابعاد 1005 

3 گروه بتن ساخته شده116 

6،907،143متر مكعب 3  116  كيلو سيمان توليد كارگاه به وسيله بتونير400بتن با عيار 0206 

3 گروه بتن آسفالتي ساخته شده117 

8،546،667تن 3  117  ميليمتر12/5آسفالت قشر رويه (توپكا) با سنگ شكسته از مصالح رودخانه اي، با دانه بندي صفر تا 0101 

8،350،400تن 3  117 ميليمتر19آسفالت قشر رويه (توپكا) با سنگ شكسته از مصالح رودخانه اي، با دانه بندي صفر تا 0102 

6،745،120تن 3  117  ميليمتر19آسفالت قشرآستر (بيندر) با سنگ شكسته از مصالح رودخانه اي با دانه بندي صفر تا 0201 

6،547،200تن 3  117  ميليمتر25آسفالت قشر رويه (بيندر) با سنگ شكسته از مصالح رودخانه اي، با دانه بندي صفر تا 0202 

6،054،840تن 3  117  ميليمتر25آسفالت قشر اساس (بالك بيس) با سنگ شكسته از مصالح رودخانه اي با دانه بندي صفر تا 0301 

7،043،000تن 3  117  ميليمتر37/5آسفالت قشر اساس (بالك بيس) با سنگ شكسته از مصالح رودخانه اي با دانه بندي صفر تا 0302 

9،234،000تن 3  117 آسفالت نرم پشت بامي (ماسه آسفالت)0401 

3 گروه موزاييك118 

476،833متر مربع 3  118 30×30موزاييك ايراني آجدار، براي فرش محوطه به ابعاد 0201 

3 گروه كاشي و سراميك119 

1،747،622متر مربع 3  119 سراميك گرانيتي مات0321 

1،376،914متر مربع 3  119 سراميك ضد اسيد - درجه يك بدون لعاب0401 

1،444،667متر مربع 3  119 سراميك ضد اسيد - درجه يك لعابدار0402 

3 گروه قير120 

100،233كيلوگرم 3  120 70 - 60قير 0101 

100،233كيلوگرم 3  120  (مظروف)70-60قير 0102 

100،233كيلوگرم 3  120  (مظروف)25-85قير 0201 

100،233كيلوگرم 3  120 15 - 9قير 0401 
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3 گروه قير120 

134،120كيلوگرم 3  120 2قير ام سي 0501 

134،120كيلوگرم 3  120 25قير ام سي 0504 

237،500كيلوگرم 3  120 بيتو پالستيك0601 

3 گروه چتايي121 

114،400متر مربع 3  121 7×40گوني چتايي 0101 

119،600متر مربع 3  121 10 × 40گوني چتايي 0103 

119،600متر مربع 3  121 11 × 45گوني چتايي 0104 

3 گروه عايق رطوبتي122 

358،320متر مربع 3  122  ميليمتر3 به ضخامت 1عايق رطوبتي پيش ساخته درجه 0301 

364،400متر مربع 3  122  ميليمتر4 به ضخامت 1عايق رطوبتي پيش ساخته درجه 0302 

46،400كيلوگرم 3  122 امولسيون قشر استر عايق پيش ساخته0401 

54،400كيلوگرم 3  122 امولسيون قشر رويه محافظ عايق پيش ساخته0402 

104،000كيلوگرم 3  122 قير پليمري اصالح شده0501 

3 گروه الكترود و سيم جوش123 

251،617كيلوگرم 3  123 الكترود معمولي0101 

441،759كيلوگرم 3  123  ميليمتر5-4 ايراني به قطر 6010الكترود 0202 

243،767كيلوگرم 3  123 7018  الكترود 0203 

2،283،462كيلوگرم 3  123 الكترود جوشكاري زير اب0204 

3 گروه لوله و پروفيل هاي فوالدي مورد مصرف در سازه124 

143،380كيلوگرم 3  124 تيرآهن0101 

316،400كيلوگرم 3  124 تيرآهن بال پهن0201 

171،900كيلوگرم 3  124 ناوداني0301 

163،800كيلوگرم 3  124 نبشي0401 

165،000كيلوگرم 3  124 سپري0501 

217،000كيلوگرم 3  124 قوطي0601 

217،669كيلوگرم 3  124 تسمه تخت (بريده شده)0701 

3 گروه ميلگرد125 

153،000كيلوگرم 3  125  و كمتر10ميلگرد ساده نمره 0101 

160،000كيلوگرم 3  125 18 تا 12ميلگرد ساده نمره 0102 

160،000كيلوگرم 3  125  تا به باال20ميلگرد ساده نمره 0103 

144،000كيلوگرم 3  125  0201A  و كمتر10 نمره 2ميلگرد آجدار 

140،000كيلوگرم 3  125  0202A 18 تا 12  نمره 2ميلگرد آجدار 

138،400كيلوگرم 3  125  0203A  به باال20  نمره 2ميلگرد آجدار 

145،150كيلوگرم 3  125  0204A  و كمتر10 نمره  3ميلگرد آجدار 

140،700كيلوگرم 3  125  0205A 18 تا 12 نمره 3ميلگرد آجدار 

139،400كيلوگرم 3  125  0206A  به باال20 نمره 3ميلگرد آجدار 
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3 گروه ميلگرد125 

184،967كيلوگرم 3  125 شبكه جوشي (مش فوالدي) با ميلگرد ساده0301 

164،300كيلوگرم 3  125 شبكه جوشي (مش فوالدي) با ميلگرد آجدار0302 

165،000كيلوگرم 3  125 مفتول سياه0401 

3 گروه ورق هاي فلزي126 

209،700كيلوگرم 3  126  ميليمتر و كمتر3ورق سياه به ضخامت 0101 

205،107كيلوگرم 3  126  ميليمتر3ورق سياه به ضخامت بيش از 0102 

340،000كيلوگرم 3  126 ورق آجدار0301 

435،960كيلوگرم 3  126 ورق استيل0401 

3 گروه پروفيل هاي توخالي فلزي127 

210،822كيلوگرم 3  127 پروفيل و قوطي معمولي0101 

218،767كيلوگرم 3  127 پروفيل زهوار و قوطي ريز سبك0201 

210،933كيلوگرم 3  127 پروفيل زد و چهار چوب و ريلي0301 

1،446،605كيلوگرم 3  127 پروفيل برنزي0401 

3 گروه ورق هاي گالوانيزه128 

258،569كيلوگرم 3  128 ورق گالوانيزه صاف0101 

400،000كيلوگرم 3  128 تسمه عايق كاري استنلس استيل0502 

218،500كيلوگرم 3  128 مفتول گالوانيزه0601 

3 گروه فراورده هاي فلزي129 

6،315،442متر طول 3  129  ميليمتر با ورقه پالستيكي آب بندي و25پوشش درز انبساط شانه اي فوالدي دندانه دار خارجي با ميزان جابه جايي 0101 

262،000كيلوگرم 3  129 گاردريل (جان پناه ايمني فلزي) از ورق گالوانيزه ساخت داخل0202 

111،000كيلوگرم 3  129 پله چدني حوضچه ها و منهولها0401 

117،000كيلوگرم 3  129 دريچه چدني حوضچه ها و منهولها0501 

111،770كيلوگرم 3  129 لگنچه و درپوش چدني0701 

224،000كيلوگرم 3  129 5/2 × 20سيم خاردار 0801 

56،100متر مربع 3  129 22تور سيمي مرغي چشمه سه چهارم با مفتول نمره 0901 

224،833كيلوگرم 3  129 تور سيمي حصاري با مفتول گالوانيزه0902 

226،125كيلوگرم 3  129 توري گالوانيزه گابيون0906 

182،000كيلوگرم 3  129 توري پرسي (شبكه پرسي) پيش ساخته0907 

229،500متر مربع 3  129 رابيتس گالوانيزه1001 

110،373كيلوگرم 3  129 ريل در كشويي آهني1201 

833،000كيلوگرم 3  129 نوار آب بند از نوع مسي1301 

3 گروه ورق ها و پروفيلهاي آلومينيومي131 

751،750كيلوگرم 3  131 پروفيل آلومينيومي كشويي كرونت0101 

751،750كيلوگرم 3  131 پروفيل آلومينيومي كشويي استي0201 

676،575كيلوگرم 3  131 قوطي آلومينيومي0301 

676،575كيلوگرم 3  131 پروفيل ريز نمره آلومينيومي0401 
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3 گروه ورق ها و پروفيلهاي آلومينيومي131 

3،643،543متر مربع 3  131 اكوستيك آلومينيومي دامپا لمبه آلومينيومي با سوراخ0501 

3،338،810متر مربع 3  131 اكوستيك آلومينيومي دامپا لمبه آلومينيومي بدون سوراخ0502 

911،993كيلوگرم 3  131 ورق آلومينيومي ساده0601 

936،000كيلوگرم 3  131 ورق آلومينيومي موجدار ذوزنقه اي0602 

203،941كيلوگرم 3  131 فويل آلومينيومي مسلح0606 

2،640عدد 3  131 ميخ پرج و پيچ آلومينيومي1301 

480،000كيلوگرم 3  131 تسمه آلومينيومي1401 

3 گروه ورق ها و متعلقات ساخته شده از سيمان و پنبه نسوز132 

7،360كيلوگرم 3  132  ميليمتر6ورق شش و نيم موج ازبست سيمان به ضخامت 0101 

3،904كيلوگرم 3  132 30 ×60 و 20 ×30ارداواز 0401 

9،360كيلوگرم 3  132  ميليمتر12 و 6 ، 8 ، 10ورق صاف ازبست سيمان به ضخامت هاي 0501 

9،903كيلوگرم 3  132 ورق لبه صاف و موجدار ازبست سيمان0601 

3 گروه چوب133 

99،000،000متر مكعب 3  133 تراورس خارجي0101 

89،600،000متر مكعب 3  133 تخته نراد خارجي0201 

67،500،000متر مكعب 3  133 تراورس ايراني0301 

59،200،000متر مكعب 3  133 تخته الوار ايراني0401 

61،100كيلوگرم 3  133 چوب گرد سفيد خشك0501 

1،440،000عدد 3  133  سانتيمتر10شمع چوبي به طول سه متر و قطر حدود 0502 

3 گروه مصالح ساخته شده چوبي134 

68،000،000متر مكعب 3  134  ميليمتر3تخته فيبر به ضخامت 0102 

3 گروه محصوالت پالستيكي و الستيكي پوششي كف و ديوار138 

85،500متر طول 3  138 نبشي ديوار پوش پالستيكي از نوع پي وي سي0401 

80،000متر طول 3  138 لبه ديوار پوش پالستيكي از نوع پي وي سي0501 

3 گروه مصالح پالستيكي و الستيكي139 

300،000متر طول 3  139  0101Water Stop) سانتيمتر15) از نوع پي وي سي به عرض  نوار آب بند

400،000متر طول 3  139  0102Water Stop) سانتيمتر20) از نوع پي وي سي به عرض  نوار آب بند 

410،000متر طول 3  139  0201Water Stop) سانتيمتر15) از نوع پي وي سي به عرض  نوار آب بند 

445،000متر طول 3  139  0202Water Stop) سانتيمتر20) از نوع پي وي سي به عرض  نوار آب بند 

588،333متر طول 3  139  سانتيمتر خارجي22نوار آب بند از نوع الستيك به عرض 0203 

45،500متر مربع 3  139  ميليمتر3ورق بدون موج پلي استايرن به ضخامت حدود 0301 

3،180،000متر مربع 3  139  ميليمتر3ورق بدون موج آكريليك به ضخامت حدود 0302 

688،000متر مربع 3  139  ميليمتر2ورق موجدار پي وي سي به ضخامت حدود 0401 

931،113متر مربع 3  139  ميليمتر1/5 تا 1ورق فايبر گالس ساده به ضخامت 0501 

931،113متر مربع 3  139  ميليمتر1/5 تا 1ورق فايبر گالس موج دار به ضخامت 0502 

660،000متر مربع 3  139  ميليمتر0/9ورق فايبر گالس موج دار به ضخامت 0513 

32



1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مصالح

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

3 گروه مصالح پالستيكي و الستيكي139 

450،000دسيمتر مكعب 3  139 طناب الستيكي براي پر كردن درزهاي بتني0901 

204،000كيلوگرم 3  139 نايلون (فيلم پلي اتيلن) براي زير و اطراف بتن1201 

1،620،000دسيمتر مكعب 3  139 نئوپرين خارجي1301 

1،620،000دسيمتر مكعب 3  139 نئوپرين ايراني1302 

11،200،000متر مكعب 3  139  كيلوگرم در متر مكعب20پالستو فوم (يونوليت) با وزن مخصوص 1401 

120،621كيلوگرم 3  139 واشر پالستيكي1501 

1،340،243متر مربع 3  139 نوار شبرنگ1601 

580،000دسيمتر مكعب 3  139 ايروالستيك1701 

116،456كيلوگرم 3  139 پيچ و مهره پلي اتيلن2001 

52،000متر مربع 3  139 ژئوتكستايل3701 

3 گروه مواد مصرفي در نقاشي141 

621،583كيلوگرم 3  141 رنگ روغني0401 

833،266كيلوگرم 3  141  0920Zinc Rich Epoxy ONSHORE OFFSHORE)    ( / 

673،021كيلوگرم 3  141  0921HB MIO Epoxy  

913،385كيلوگرم 3  141  0922Polyurethane

1،201،824كيلوگرم 3  141  0923High Solid GLASS FLAKE Epoxy     

1،922،918كيلوگرم 3  141  0924Silicon Aluminum 

1،410،140كيلوگرم 3  141  0925HIGH SOLID LIQUID EPOXY    

721،094كيلوگرم 3  141  0926Holding Primer 

608،926كيلوگرم 3  141  0927Epoxy phenolic 

833،266كيلوگرم 3  141  0928Zinc ethyle silicate  

945،435كيلوگرم 3  141  0929Silicon Acrylic 

1،442،189كيلوگرم 3  141  0930Solvent Free Epoxy Polyster High Solid)   ( /  

299،400كيلوگرم 3  141 تينر رنگ اپوكسي1705 

300،000كيلوگرم 3  141 تينر مخصوص رنگ سيليكاتي رويدار1707 

304،000كيلوگرم 3  141 تينر رنگ پلي اورتان1710 

63،484كيلوگرم 3  141 تينر سيليكوني1716 

190،000كيلوگرم 3  141 بطانه روغني1802 

672،321كيلوگرم 3  141 1پرايمر پي 2501 

377،366كيلوگرم 3  141 2پرايمر پي 2502 

763،206كيلوگرم 3  141 3پرايمر پي 2503 

485،140كيلوگرم 3  141 4پرايمر پي 2504 

1،422،894كيلوگرم 3  141 5پرايمر پي 2505 

866،736كيلوگرم 3  141 6پرايمر پي 2506 

636،005كيلوگرم 3  141 7پرايمر پي 2507 

844،584كيلوگرم 3  141 8پرايمر پي 2508 

1،177،451كيلوگرم 3  141 9پرايمر پي 2509 
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مصالح

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

3 گروه مواد مصرفي در نقاشي141 

408،836كيلوگرم 3  141 1رنگ اف 2601 

747،981كيلوگرم 3  141 2رنگ اف 2602 

482،428كيلوگرم 3  141 3رنگ اف 2603 

1،177،451كيلوگرم 3  141 4رنگ اف 2604 

289،192كيلوگرم 3  141 ضد زنگ معمولي3701 

3 گروه مواد سوزا142 

450،000كيلوگرم 3  142 ديناميت0101 

260،000عدد 3  142 چاشني الكتريكي فوري0602 

62،028كيلوگرم 3  142 سيمان منبسط شونده (كات راك)0701 

3 گروه قطعات فلزي اتصالي143 

320،533كيلوگرم 3  143 ميخ جور0101 

580،000كيلوگرم 3  143 پيچ خودكار جور0701 

1،985،970كيلوگرم 3  143 پيچ خودكار استينلس استيل0702 

211،200كيلوگرم 3  143 پيچ و مهره سياه جور0901 

225،000كيلوگرم 3  143 واشر جور1201 

3 گروه عايق پشم شيشه147 

287،236متر مربع 3  147 كيلو گرم در متر مكعب30 ميليمتر وبه وزن مخصوص50عايق پشم سنگ با روكش كاغذ كرافت به ضخامت 0111 

36،990متر مكعب 3  147  كيلوگرم در متر مكعب16 ميليمتر و به وزن مخصوص 25عايق پشم شيشه با روكش كاغذ كرافت به ضخامت 0112 

75،693متر مكعب 3  147  كيلوگرم در متر مكعب20 ميليمتر و به وزن مخصوص 50عايق پشم شيشه با روكش كاغذ كرافت به ضخامت 0133 

142،402متر مربع 3  147 الياف شيشه اي سوزني0402 

248،056متر مربع 3  147 الياف حصيري0403 

3 گروه متفرقه170 

1،889،040متر مكعب 3  170 پالستو فوم0501 

4،427عدد 3  170 بست قورباغه اي0901 

3،542عدد 3  170 بست دستك0902 

5،903عدد 3  170 تبديل الستيكي و بوش آب بندي1001 

177عدد 3  170 رول پالك1101 

118،065متر مربع 3  170 پشم شيشه4101 

217،512كيلوگرم 3  170 مواد آب بندي عايق گرم وسرد4301 

3 گروه لوله ها و اتصال هاي فوالدي201 

234،050كيلوگرم 3  201  اينچ6لوله فوالدي سياه درزداربه قطرنامي 0111 

290،000كيلوگرم 3  201  اينچ1لوله گالوانيزه به قطر نامي 0303 

290،000كيلوگرم 3  201  اينچ2لوله گالوانيزه به قطر نامي 0306 

3 گروه عايق هاي پشم شيشه230 

208،611متر مربع 3  230  ميليمتر25عـايق پشـم سنـگ دوطـرف توري دار ضخامت 4001 

3  312PVC 16 سخت سبك معادل لوله
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مصالح

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

3  312PVC 16 سخت سبك معادل لوله

19،011متر طول 3  312  0304PVC 16 سخت سبك معادل لوله

3 گروه رزين320 

626،783كيلوگرم 3  320 رزين (ونيل استر)0106 

3 گروه روغن و مواد سوختي401 

5،400ليتر 3  401 گازوئيل0301 

3 گروه چسب ها402 

783،000كيلوگرم 3  402 چسب پالستو فوم1101 

1،667،772كيلوگرم 3  402 چسب مخصوص نصب ميل مهار و ساير قطعات فوالدي1201 

3 گروه مصالح راديوگرافي403 

652،684مترطول 3  403 فيلم راديوگرافي0101 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - تخته و چوب901 

94،731،863متر مكعب 3  901 تخته نراد خارجي0102 

51،671،925متر مكعب 3  901 تراورس ايراني0201 

49،950،000متر مكعب 3  901 تخته و الوار ايراني0202 

67،500كيلوگرم 3  901 چوب گرد سفيد خشك0301 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - ميلگرد902 

178،038كيلوگرم 3  902  و كمتر10ميلگرد ساده نمره 0101 

189،000كيلوگرم 3  902 18 تا 12ميلگرد ساده نمره 0102 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - مفتول903 

101،250كيلوگرم 3  903 مفتول سياه0101 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - ورق904 

253،800كيلوگرم 3  904  ميليمتر و كمتر3ورق سياه به  ضخامت 0101 

224،100كيلوگرم 3  904  ميليمتر3ورق سياه به ضخامت بيش از 0102 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - ناوداني و نبشي905 

171،900كيلوگرم 3  905 ناوداني0201 

179،550كيلوگرم 3  905 نبشي0301 

235،082كيلوگرم 3  905 تسمه تخت ( بريده شده )0601 

192،375كيلوگرم 3  905 پروفيل ناوداني سرد خم شده0701 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - پروفيل و قوطي906 

278،100كيلوگرم 3  906 پروفيل و قوطي معمولي0101 

270،000كيلوگرم 3  906 پروفيل زهوار و قوطي ريز سبك0201 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - لوله فوالدي907 

391،500كيلوگرم 3  907  فوالدي1/2  و 1لوله 0202 

391،500كيلوگرم 3  907  اينچ فوالدي2لوله 0203 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - لوله پي وي سي908 

35



1401نرخ عوامل اختصاصي در كارهاي صنعت نفت سال 

وزارت نفت
معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري
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قيمت (ريال)واحدشرحرديف

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - لوله پي وي سي908 

284،205متر طول 3  908  0101Pg 21 لوله پي وي سي 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - فاصله نگهدار909 

162،000عدد 3  909 فاصله نگهدار قالب بندي ديوارها با صفحه آب بند0101 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - ماسه910 

1،461كيلوگرم 3  910 ماسه سند بالست0102 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - قالب فلزي911 

53،444،605عدد 3  911 قالب فلزي كول بتني پيش ساخته سه تكه اي0201 

143،425كيلوگرم 3  911 قالب فلزي جدول و دال بتني پيش ساخته0401 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - الكترود912 

251،617كيلوگرم 3  912 الكترود0101 

1،627،017كيلوگرم 3  912 الكترود برشكاري زير اب (گوجينگ)0102 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - ضد زنگ913 

487،620كيلوگرم 3  913 ضد زنگ روغني0101 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - پيچ و مهره914 

270،000كيلوگرم 3  914 پيچ و مهره سياه جور0101 

3 گروه مصالحي كه به عنوان ابزار مورد استفاده قرار مي گيرند - بست915 

102،610عدد 3  915 بست داربست0101 

3 گروه مصالح  تست غير مخرب920 

SET4،563،000 3  920 ست ازمايش نفوذپذيري0101 

3 گروه قطعات پيش ساخته999 

1،794كيلوگرم 3  999 مسباره9990 

77،736متر طول 3  999 20 × 50 × 50جدول بتني 9999 
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حمل

  حمل  فصل چهارم -

مقدمه :

های این فصل، شامل هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی است. فاصله حمل پيش بينی شده برابر ٣٠ کيلومتر از محل تحویل می باشد . ١ .  نرخ

تبصره ) اقالمی از مصالح که معموًال هزینه بارگيری آنها جزو نرخ خرید ( نرخ درب کارخانه )، در فصل سوم در نظر گرفته می شود، در این فهرست هزینه

بارگيری آنها منظور نشده است.

٢ .  در این فهرست، مصالحی که از نظر بارگيری، حمل و باراندازی مشابه هستند، در یک گروه طبقه بندی شده اند .

های بهای واحد مصوب و مصالح پایکار آنها، مورد استفاده قرار گرفته های فهرست ٣ .  نرخ های این فصل، هزینه هایی هستند که برای حمل مصالح، در ردیف

اند .
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حمل

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

4 گروه حمل آب101 

202،201متر مكعب 4  101 حمل آب چاه، قنات و رودخانه0101 

4 گروه حمل خاك، شن، ماسه و مخلوط شن و ماسه102 

449،159متر مكعب 4  102 حمل خاك، شن، ماسه و مخلوط شن و ماسه0101 

4 گروه حمل سنگ هاي ريشه دار و سنگ آهك103 

465،045متر مكعب 4  103 حمل سنگ هاي ريشه دار و سنگ آهك زنده0101 

4 گروه حمل سنگ هاي تخت (پالك) و موزاييك104 

65،933متر مربع 4  104 حمل سنگ هاي تخت ( پالك ) و موزاييك0101 

4 گروه حمل سيمان، گچ و آهك.106 

557،549تن 4  106 حمل سيمان فله0101 

580،198تن 4  106 حمل سيمان، گچ و آهك پاكتي0201 

578،060تن 4  106 حمل سيمان فله و پاكتي0301 

752،501تن 4  106 حمل خاك سنگ، پودر سنگ و ماسه سندبالست0501 

4 گروه حمل قير108 

430كيلوگرم 4  108 حمل قير ( به وسيله تانكر )0101 

1،581كيلوگرم 4  108 حمل قير مظروف0201 

4 گروه حمل مواد سوزا (مواد ناريه)109 

7،693كيلوگرم 4  109 حمل ديناميت0101 

938متر طول 4  109 حمل فتيله0201 

474عدد 4  109 حمل چاشني0301 

4 گروه حمل آجر و بلوك110 

529قالب 4  110 حمل آجر فشاري، ماسه آهكي و بتني0101 

4 گروه حمل محصوالت فلزي111 

1،132كيلوگرم 4  111 حمل مصالح فلزي مورد نياز در سازه0101 

1،320كيلوگرم 4  111 حمل پروفيل هاي فوالدي در و پنجره0201 

3،303كيلوگرم 4  111 حمل فراورده هاي فوالدي ( توري،شبكه هاي فلزي،ميخ،پرچ والكترود )0301 

2،170كيلوگرم 4  111 حمل قالب هاي فلزي بتن0401 

4 گروه حمل آسفالت116 

505،498تن 4  116 حمل اسفالت0101 

4 گروه حمل موادشيميايي117 

2،351كيلوگرم 4  117 حمل مواد مصرفي در نقاشي و چسب ها0201 

4 گروه حمل مواد سوختي (گازوئيل، نفت و بنزين)118 

444ليتر 4  118 حمل مواد سوختي ( گازوئيل،نفت وبنزين )0101 

4 گروه حمل مصالح چوبي119 

722،136متر مكعب 4  119 حمل تخته و الوار0101 

1،330كيلوگرم 4  119 حمل چوب گرد0201 
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حمل

قيمت (ريال)واحدشرحرديف

4 گروه حمل عايق هاي حرارتي و رطوبتي120 

1،330متر مربع 4  120 حمل عايق هاي رطوبتي ، چتايي و كنف0201 

514،521متر مكعب 4  120 حمل پالستوفوم0401 

4 گروه حمل مصالح الستيكي، پالستيكي و محصوالت پوششي كف و ديوار121 

2،753كيلوگرم 4  121 حمل نوار دور شيشه0101 

3،609متر طول 4  121  0301water stop ) حمل نوار اب بند ( 

4  كيلومتر30گروه حمل مازاد بر 150 

4،729تن/كيلومتر 4  150  كيلومتر300حمل مازاداهن االت و سيمان پاكتي براي مسافت 0101 

3،936تن/كيلومتر 4  150  كيلومتر300حمل مازاد مصالح سنگي براي مسافت 0201 

4 گروه حمل لوله هاي فوالدي201 

1،453كيلوگرم 4  201   اينچ4 اينچ تا 1/2حمل لوله هاي فوالدي 0101 

2،232كيلوگرم 4  201 حمل اتصاالت لوله هاي فوالدي0301 

4 گروه حمل لوله هاي چدني202 

567كيلوگرم 4  202 حمل دريچه هاي چدني0401 

4 گروه حمل لوله ها و اتصاالت پي. وي. سي204 

3،134كيلوگرم 4  204 حمل لوله ها واتصاالت پي وي سي0101 
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