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  هاي نشریات مرکز آمار ایران نشانه  
  

  آمار گردآوري نشده است.              -     
  آمار در دسترس نیست.              0 0 0

  ذاتاً یا عمالً وجود ندارد.               × 
  معنی است.جمع و محاسبه غیرممکن یا بی            × ×
  رقم کمتر از نصف واحد است.                 

  نظرکردن است. رقم (نسبت) ناچیز و قابل صرف                 
  رقم غیرقطعی است.          *  
  تخمینی دارد. يرقم جنبه        **  

             دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.به  
   
  

 هـا قبـل از  هـا و شـاخص  نسـبت  يکردن ارقام است. محاسبهها به علت سرراست اختالف در سرجمع
  سرراست کردن ارقام صورت گرفته است.
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  مقدمه
ورد آآن در بـر  بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش     ملـی و اسـتانی   هـاي عمرانـی   آوري اطالعات مربوط به دستمـزد نیروي انسانی شاغل در طـرح جمع

  .  هاي عمرانی دولت همواره مورد توجه بوده استهاي طرحهزینه
ریـزي کشـور،   سازمان مدیریت و برنامهمعاونت امور فنی هاي عمرانی، بنا به درخواست شاغل در طرح دستمزد نیروي انسـانیطرح آمارگیري از 

 .ماهه و ساالنه منتشر شدصورت نشریات ششهاي کشور اجرا و نتایج آن بهاستانماهه در تمامی به صورت شش 1370تا  1365تهیه و از سال 
  ماهه در هر سال اجرا و نتایج آن منتشر شده است.ي ششاین طرح با انجام تغییراتی در سطح استان تهران و در دو مرحله 1374از سال 

هـاي  شاغل در طـرح  تغییرات متوسط دستمزد ساعتی نیروي انسـانیرصد دبه همراه 1394سال ي دومحاضر، نتایج مربوط به نیمه ينشریه    
  دهد.) را ارایه می1393ي دوم ي مشابه در سال قبل (نیمه) و نیمه1394ي اول ي قبل (نیمهنسبت به نیمه عمرانی

آمارهاي مسـکن و سـاختمان تهیـه شـده اسـت،      این نشریه در دفتر آمارهاي صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران توسط کارشناسان گروه 
  گیران را در انجام وظایف خود یاري دهد.شده مسئوالن و تصمیمهیامیدواریم که اطالعات ارا

  
  مرکز آمار ایران                           
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  مشخصات اساسی طرح
  
  
  
  

  هدف 
ملـی و  هـاي عمرانـی   متوسط دستمزد نیروي انسـانی شـاغل در طـرح    يهدف از اجراي طرح، گردآوري آمار و اطالعات مورد نیاز براي محاسبه

  .نظر است مورد يستان تهران در دورهادست اجرا در  دراستانی 
  

  هدف يجامعه
ي مورد نظر هاي عمرانی ملی و استانی در دست اجرا در استان تهران در دورهنیروي انسانی منتخب شاغل در طرحدر این طرح،  هدف يجامعه

  باشد.می
  

  واحد آماري
ي مـورد نظـر، واحـد آمـاري     هاي عمرانی ملی و استانی در دست اجرا در استان تهران در دورهشاغل در طرحهاي انسانی منتخب هریک از نیرو

  دهد.این طرح را تشکیل می
  

  گیرينمونهچارچوب 
سـطح   درهاي عمرانـی ملـی و اسـتانی در زمـان آمـاري      در حال اجراي طرحهاي پیمانکاري ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی فهرست شرکت

   .دهداین طرح را تشکیل می گیرينمونه، چارچوب است دست آمدهاز منابع ثبتی بهستان تهران که ا
  

  گیريواحد نمونه
  دهد.گیري این طرح را تشکیل می، واحد نمونهگیرينمونهچارچوب هاي موجود در هر یک از شرکت

  
  روش آمارگیري 

چارچوب  موجود درهاي شرکت، تعدادي از گیرينمونهاساس طرح  که بر ترتیببه این است.گیري نمونه در این طرح، روش آمارگیري
ها پس از تکمیل شود. پرسشنامهها فرستاده میي طرح از طریق رایانامه به رایانشانی این شرکتپرسشنامهصورت نمونه انتخاب و به گیرينمونه

  شوند.ایران ارسال میبا استفاده از اینترنت یا نمابر به مرکز آمار 
  

  زمان آمارگیري 
  است. بوده1394ماه سالبهمن زمان آمارگیري این طرح، 

  
  زمان آماري

  شده است. وريآگرد 1394سال  ي دومهماهششاطالعات مربوط به  ،اجراي طرحاز  مرحلهاین در 
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  :دنشوبندي میزیر طبقه گروه به شرح 26است که در  بوده عمرانی

  تعداد اقالم مورد  عنوان گروه
  روهآمارگیري در گ
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  تعریف دستمزد ساعتی

صورت نقـدي یـا   به طور ثابت وبه ،منظور از دستمزد ساعتی، مبلغی است که شخص در مقابل انجام کار یا خدمتی مشخص در مدت یک ساعت
  .کندغیرنقدي دریافت می

 مفیـد  نظر است که عبارت است از پرداختـی بـراي انجـام کـار     عمرانی دولت مورد هايپروژهدستمزد نیروي انسانی شاغل در  ،در این طرح     
    .تمامی مزایاي قانونی آن عامل انجام کار با احتساب
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  هایافته يگزیده
  
  
  
  
  

ي نیمههاي عمرانی ملی و استانی در سطح استان تهران در شاغل در طرحانسانی  دستمزد نیرويترین درصد تغییرات متوسط کمترین و بیش
) در زیر ارایه 1393ي دوم ي مشابه سال قبل (نیمهو نیمه )1394ي اول قبل (نیمهي نیمههرگروه، نسبت به تفکیک  به 1394ل سادوم 
  شود.می
  

  آالت حمل و نقل گروه رانندگان ماشین
 اقـالم  متوسط دستمزد نیروي انسانی يمقایسه است.آالت حمل و نقل رانندگان ماشینقلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک 9این گروه شامل 

 1/1 بـا » ماشـین سـواري  يراننـده « ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط بهبیش دهد کهنشان می قبل يبا دورهدر این دوره این گروه 
 1394دوم  ينتایج حاصل از آمارگیري نیمـه  يمقایسه همچنین با باشد.درصد می 3/4با » ي دامپرراننده« مربوط بهترین کاهش بیشو درصد 
 »ي تراکتـور هرانند«ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به که بیش داراي افزایش هستندها دستمزد، تمامی مشابه سال قبل يبا دوره

  باشد.درصد می 9/9با » ي تریلیراننده«درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به  2/20با 
  

  هاي سنگین گروه رانندگان ماشین
 متوسـط دستــمزد نیـروي انسـانی     يمقایسـه  .باشـد هاي سنگین میرانندگان ماشینقلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک 11این گروه شامل 

گـذار  ي ماشـین لولـه  راننده« ترین افزایش متـوسط دستمزد ساعتی مربوط بهدهد که بیشقبل نشان می يا دورهدر این دوره بگروه این  اقالم
 نتـایج حاصـل از آمـارگیري    يمقایسـه باشـد.  مـی  3/2ا بـ » راننده درجه دو بولدوزر« مربـوط به ترین کاهش آنبیش درصد و 7/3 با» سایدبوم

هاي اقـالم ایـن گـروه داراي افـزایش اسـت. در ایـن میـان،        دسـتمزد دهد کـه تمـام   نیز نشان می مشابه سال قبل يبا دوره 1394ي دوم نیمه
درصـد   3/7بـا  » ي گریـدر راننـده «و کمترین افزایش مربوط به  0/14با » ي غلتکراننده«ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به بیش
  است.

  
  ساختمان  يکارهاي بنایی ابنیهگروه 

متوسط دستمزد سـاعتی نیـروي    يمقایسه است.ساختمان  يدرکارهاي بنایی ابنیهشاغل قلم از دستمزد انواع نیروي انسانی  5این گروه شامل 
 تـرین میـان، بـیش   در ایـن  اسـت. این گـروه داراي افـزایش   ها در دهد که تمامی دستمزدشان مین قبل يورهبا ددر این دوره انسانی این گروه 

درصـد   4/1 بـا » کـار کمک بنـاي سـفت  « به آن و کمترین افزایش درصد 7/9 با» کار درجه یکبناي سفت«ه افزایش متوسط دستمزد ساعتی ب
گـروه رشـد    ایـن تمـامی اقـالم    در ،مشـابه سـال قبـل    يبا دوره 1394دوم  ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يمقایسههمچنین، با  .تعلق دارد

درصـد و   6/24بـا  » کار درجه یـک بناي سفت«ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به که بیششود دستمزد نیروي انسانی مشاهده می
  درصد است. 8/16با » کار درجه دوبناي سفت«کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به 
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  بند چوبی گروه قالب
 قبـل  يبـا دوره در ایـن دوره  گروه متوسط دستمزد نیروي انسانی این يمقایسه. باشدبند چوبی میاز دستمزد انواع قالبقلم  4ل این گروه شام

نجـار  کمـک « مربـوط بـه  ترین کـاهش  بیش وو  درصد7/8 با »سرنجار« به افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربـوطترین بیشدهد که می نشان
تمامی اقالم این گروه  درنیز  لسال قببه مشا يدوره با 1394دوم  يآمارگیري نیمه نتـایج حاصل از يمقـایسه. با است درصد 6/0ا ب» بندقالب

نجـار  «تـرین افـزایش متوسـط دسـتمزد سـاعتی مربـوط بـه        در این میان، بیش .شودمشـاهده میتقریباً مشابهی رشد دستمزد نیروي انسـانی 
  درصد است. 4/17با » بندکمک نجار قالب«رصد و کمترین افزایش مربوط به د 1/21با » بند درجه دوقالب
  

  بند فلزي گروه قالب
قبـل   يبـا دوره در این دوره متوسط دستمزد نیروي انسانی این گروه  يمقایسهاست. بندهاي فلزي قلم از دستمزد انواع قالب 4 این گروه شامل

   تـرین افـزایش متوسـط دسـتمزد سـاعتی بـه      در ایـن میـان، بـیش   . باشـند گروه داراي افـزایش مـی  این ها در دهد که تمامی دستمزدنشان می
نتایج حاصـل از   يمقایسهبا  .تعلق دارددرصد  7/2 با» بند فلزي درجه دوقالب« به و کمترین افزایش درصد 5/10ا ب» ساز فلزي درجه دوقالب«

. در ایـن  شـود رشد دستمزد نیـروي انسـانی مشـاهده مـی     ،تمامی اقالم این گروه درنیز مشابه سال قبل  يبا دوره 1394ي دوم آمارگیري نیمه
بنـد  قالـب «درصد و کمترین افزایش، مربوط بـه   9/22با » ساز فلزي درجه دوقالب«ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به میان، بیش

  درصد است. 4/15با » فلزي درجه دو

  
  توربند گروه آرما

قبـل   يبـا دوره در ایـن دوره   متوسط دستمزد نیروي انسانی ایـن گـروه   يمقایسه .باشددستمزد انواع آرماتوربندها می قلم از 4 این گروه شامل
کمـک  « بـه  تـرین کـاهش  بـیش و  درصـد  3/6 بـا  »بنـد درجـه دو  آرمـاتور « هــی بـزد ساعتـترین افزایش متوسط دستمدهد که بیشنشان می

 اقـالم  تمـامی  درنیـز  مشابه سال قبل  يبا دوره 1394دوم  ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يمقایسـهبا  .تعلق دارددرصد  4/2 با» ماتوربندرآ
درصـد و کمتـرین    5/23بـا  » آرماتوربنـد درجـه دو  «ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به شود که بیشمشاهده می افزایش دستمزد

  درصد است. 1/13با » بند درجه یکآرماتور« وط به افزایش مرب

  
  گروه کارهاي بتنی

نشـان   لقبـ  يبـا دوره  دورهدر ایـن  متوسط دستمزد نیروي انسانی این گـروه   يمقایسهاست.  کارانبتنقلم از دستمزد انواع  3این گروه شامل 
استادکار کارهـاي  « ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی بهدر این میان، بیش .دهستناین گروه داراي افزایش ها در دهد که تمامی دستمزدمی

 يحاصـل از آمـارگیري نیمـه    نتـایج  يمقایسـهبا همچنین، . تعلق دارددرصد  2/9 با» کاربناي بتن«به  شافزایو کمترین  درصد 3/11ا ب» بتنی
تـرین افـزایش متوسـط    کـه بـیش   شودرشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده می ،تمامی اقالم این گروه مشابه سال قبل در يدوره با 1394 دوم

   درصد است. 6/17با » استادکار کارهاي بتنی«درصد و کمترین افزایش مربوط به  9/26با » کارکمک بناي بتن«دستمزد ساعتی مربوط به 
  

  ساز ساختمان گروه اسکلت
در ایـن دوره  ی این گروه ـانـوسط دستـمزد نیروي انســمت يمقایسه .باشدان میــساختم انسازقلم از دستمزد انواع اسکلت 6این گروه شامل 

متوسـط   ترین کـاهش درصد و بیش 8/9 با» کار اسکلتجوش« ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی بهدهد که بیشنشان می لـقب يا دورهـب
بـا   1394دوم  ينتـایج حاصـل از آمـارگیري نیمـه     يمقایسـه  بـا همچنین، . دارد تعلقدرصد  6/2 با »ساز درجه دواسکلت« دستمزد ساعتی به

ترین افزایش متوسط دسـتمزد سـاعتی   که بیش شوداقالم این گروه رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده می یتمام در ،مشابه سال قبل يدوره
  درصد است. 8/5با » ساز درجه دو سکلتا«درصد و کمترین افزایش مربوط به  2/22با » کار اسکلتجوش«مربوط به 
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  ساز ساختمان و پنجره در گروه آهنگر
در ایـن دوره  متوسط دستمزد نیروي انسانی این گروه  يمقایسه است.ساز ساختمان قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره 2این گروه شامل 

سـاز  آهنگـر در و پنجـره  «باشندکه متوسط دستمزد ساعتی افزایش تقریبا یکسان میهر دو قلم این گروه داراي دهد که قبل نشان می يدوره با
ي ي نتایج حاصـل از آمـارگیري نیمـه   درصدي هستند. با مقایسه 7داراي افزایش کمی بیش از » ساز درجه دوآهنگر در و پنجره«و » درجه یک

کمـی  » درجـه دو  سـاز و پنجره در آهنگر«و » درجه یک سازو پنجره رد آهنگر«ي مشابه سال قبل، متوسط دستمزد ساعتی با دوره 1394 دوم
  اند.درصد افزایش داشته 18بیش از 

  
  ساختمان يکار ابنیهآسفالت کار وگروه عایق

  متوسـط دسـتمزد نیـروي انسانــی      يمقایسـه  .باشـد سـاختمان مـی   يکاران ابنیـه کاران و آسفالتقلم از دستمزد انواع عایق 3گروه شامل  این
تـرین افـزایش   هستند. در این میـان، بـیش   این گروه داراي افزایشها در مامی دستمزدتدهد که نشان می لقب يبا دورهدر این دوره  این گروه

 کمـک «مزد سـاعتی  درصد و کمترین افزایش مربـوط بـه دسـت    7/12با » کار درجه یککار و آسفالتعایق«متوسط دستمزد ساعتی مربوط به 
تمـامی   درل نیـز  سـال قبـ   ي مشابهبا دوره 1394دوم  ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يمقایسه با درصد است. 6/5با » کارکار و آسفالتعایق

 3/24بـا  » کـار درجـه دو  کـار و آسـفالت  عـایق «ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به که بیش شودموارد افزایش دستمزدها دیده می
    درصد است. 3/22با » کار درجه یککار و آسفالتعایق«درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به 

  
  کار گروه سیمان

ي قبـل نشـان   در این دوره با دورهمتوسط دستمزد نیروي انسانی این گروه  يمقایسه است.کاران قلم از دستمزد انواع سیمان 4این گروه شامل 
کار درجـه  سیمان« ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی بهدر این میان، بیش .ندهستاین گروه داراي افزایش ها در مامی دستمزدتکه  دهدمی
نتـایج حاصـل از    يمقایسـه  بـا  تعلـق دارد.  درصـد  6/7 بـا » کـار درجـه دو  سـیمان « به ساعتی دستمزد و کمترین افزایشدرصد  6/10 با» یک

ترین که بیش شودمی اقالم این گروه رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهدهتمامی  درنیز مشابه سال قبل  يبا دوره 1394دوم  يآمارگیري نیمه
 3/21بـا  » کار درجـه دو سیمان«درصد و کمترین افزایش مربوط به  9/26با » کار درجه یکسیمان«افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به 

   باشد.درصد می

  
  کار گروه سنگ

نیـز  قبـل   يدوره بادر این دوره ین گروه متوسط دستمزد نیروي انسانی ا يمقایسه .باشدکاران میسنگ قلم از دستمزد انواع 3 این گروه شامل
 بـا » کار درجه یـک سنگ« ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی بهبیش .ندهستاین گروه داراي افزایش ها در مامی دستمزدتدهد که نشان می

نتـایج حاصـل از    يمقایسـه  بـا  .تعلـق دارد درصـد   2/11 بـا » کـار درجـه دو  سنگ« دستمزد ساعتی بهمتوسط و کمترین افزایش درصد  1/14
در ایـن   .شـود رشد دستمزد نیـروي انسـانی مشـاهده مـی     ،تمامی اقالم این گروه در نیز مشابه سال قبل يبا دوره 1394ي دوم آمارگیري نیمه

درصـد   22از همگی کمی بیش » ابزارزن سنگ پالك« و» کار درجه دوسنگ«، »کار درجه یکسنگ«میان، متوسط دستمزد ساعتی مربوط به 
  رشد داشته اند.

  
  کار گروه کاشی

نسـبت بـه    داراي افـزایش  این گـروه  هر دو قلم نیروي انسانیساعتی متوسط دستمزد  است.کاران یکاش قلم از دستمزد انواع 2 این گروه شامل
نتـایج حاصـل از    يمقایسـه  بـا  ارد.نسبت بـه قلـم دیگـر د   تري درصد، افزایش بیش 3/11با رشد » کار درجه یککاشی«ي پیش است که دوره

درصـدي از   1/26بـا رشـد   » کار درجه دوکاشی«نیز متوسط دستمزد ساعتی مربوط به  مشابه سال قبل يبا دوره 1394ي دوم آمارگیري نیمه
  تري برخوردار است.افزایش بیش
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  کارگروه گچ
ي نسـبت بـه دوره  افـزایش   داراياین گروه هر دو قلم متوسط دستمزد نیروي انسانی  .باشدکاران میقلم از دستمزد انواع گچ 2شامل  این گروه

نتایج حاصل از آمـارگیري   يمقایسه با تري نسبت به قلم دیگر برخوردار است.از افزایش بیش درصد 8/15 با» درجه یک کارگچ«پیش است که 
کـه متوسـط    شـود این گروه، رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده مـی  مربوط به نیز در هر دو قلم مشابه سال قبل يبا دوره 1394دوم  ينیمه

  تري برخوردار است.درصد از افزایش بیش 6/23با » درجه یک کارگچ«دستمزد ساعتی مربوط به 

  
  راه  يتراش ابنیهسنگ گروه بنا و

 بـا در ایـن دوره  متوسط دستمزد نیروي انسـانی ایـن گـروه     يمقایسه است.راه  يتراش ابنیهسنگ قلم از دستمزد انواع بنا و 5این گروه شامل 
ترین افزایش متوسط دسـتمزد سـاعتی   در این میان، بیش .باشنداین گروه داراي افزایش میها در مامی دستمزدتدهد که نشان می قبل يدوره

. تعلق دارد درصد 2/8با  »تراش درجه یکسنگ«به  تیمتوسط دستمزد ساع و کمترین افزایش درصد 2/19 با» چین درجه یکبناي سنگ« به
دهـد کـه متوسـط دسـتمزد سـاعتی مربـوط بـه        نشان می نیز مشابه سال قبل يبا دوره 1394 دوم ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يمقایسه

درصـد داراي   0/22بـا  » درجـه یـک  سنگ تراش «ترین افزایش و متوسط دستمزد ساعتی درصد داراي بیش 7/24با » بندکش کارهاي سنگی«
    باشد.کمترین افزایش می

  
  کار راه و محوطهگروه آسفالت

 بـا در ایـن دوره  نیروي انسانی این گـروه   متوسط دستمزد يمقایسه .باشدکاران راه و محوطه میقلم از دستمزد انواع آسفالت 3این گروه شامل 
ـ    بـیش هستند کـه  داراي افزایش  این گروهها در مامی دستمزدتدهد که قبل نشان می يدوره   بـا » مباشـر آسـفالت  «ه تـرین افـزایش مربـوط ب

بـا   1394دوم  ينتـایج حاصـل از آمـارگیري نیمـه     يمقایسهبا  .است درصد 0/7 با» کش آسفالتماله«کمترین افزایش مربوط به درصد و  8/8
 9/23بـا  » کـارگر آسـفالت  «ترین افزایش مربوط به ، که بیششوداهده میمش ساعتیتمامی موارد رشد دستمزد نیز در  مشابه سال قبل يدوره

  درصد است. 6/20با  »کش آسفالتماله«درصد و کمترین افزایش مربوط به 

  
  کش تاسیسات ابنیهگروه لوله

 با در این دوره انسانی این گروهنیروي  متوسط دستمزد يمقایسه است.تاسیسات ابنیه  هايکشقلم از دستمزد انواع لوله 14این گروه شامل 
ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی در این میان، بیش هستند. داراي افزایش این گروهها در مامی دستمزدت دهد کهقبل نشان می يدوره

 درصد است. 5/6ا ب »کار درجه دوآزبست« بهمربوط دستمزد ساعتی متوسط و کمترین افزایش  درصد 2/15 با» کار درجه یکچدن« مربوط به
دستمزد نیروي انسانی  اقالم این گروه افزایش تمامی در ،مشابه سال قبل يبا دوره 1394دوم  ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يمقایسهبا 

درصد و  5/24با  »هاي مسیکار لولهشاگرد جوش«ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به در این میان، بیش .شودمشاهده می
  درصد است. 7/18با » استادکار تاسیسات«کمترین افزایش آن مربوط به 

  
  تاسیساتی ر کاگروه عایق

 يبا دورهدر این دوره انسانی این گروه  نیروي متوسط دستمزد يمقایسه .باشدکاران تاسیساتی میدستمزد انواع عایق قلم از 2گروه شامل  این
  با» تاسیساتیدرجه یک  کارعایق« در این میان، متوسط دستمزد ساعتی است.داراي افزایش  هر دو قلم این گروهدهد که نشان می قبل

گر آن نیز بیانقبل  مشابه سال يبا دوره 1394ي دوم حاصل از آمارگیري نیمه نتایج يمقایسه تري است.درصد داراي افزایش بیش 6/11
  تري نسبت به قلم دیگر این گروه است.درصد داراي افزایش بیش 2/23با » تاسیساتی درجه یک کارعایق«است که متوسط دستمزد ساعتی 
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  سازگروه کانال
قبل  يدوره بادر این دوره متوسط دستمزد نیروي انسانی این گروه  يمقایسه .باشدسازان میقلم از دستمزد انواع کانال 2این گروه شامل 

   بهمربوط ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی ان، بیشـن میـدر ای .اشندـبزایش میـداراي اف این گروه هر دو قلمه ک دهدان میـنش
هر  در نیز مشابه سال قبل يبا دوره 1394دوم  ينتایج حاصل از آمارگیري نیمه يمقایسه با باشد.درصد می 4/14 با» ساز درجه یککانال«

درصد  5/23با » ساز درجه یککانال«ترین افزایش مربوط به که باز هم بیش شوداین گروه، رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده می دو قلم
  باشد.می
  

  کش ساختمانگروه سیم
قبـل   يدوره بادوره در این متوسط دستمزد نیروي انسانی این گروه  يمقایسه است.ساختمان  کشقلم از دستمزد انواع سیم 3این گروه شامل 

 بـه مربـوط  تـرین افـزایش متوسـط دسـتمزد سـاعتی      در این میـان، بـیش   است.داراي افزایش  این گروهها در مامی دستمزدتدهد که نشان می
  بـا  »سـاختمان درجـه دو  کـش  سـیم « بـه مربـوط  دستمزد سـاعتی  متوسط و کمترین افزایش درصد  7/12 با» ش درجه یک ساختمانکسیم«
گـروه، رشـد    در تمـامی اقـالم ایـن   نیـز  مشابه سـال قبـل    يبا دوره 1394 ي دومحاصل از آمارگیري نیمه نتایج يمقایسه است. بادرصد  2/9

درصـد   0/24» کش درجه یک سـاختمان سیم«ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به که بیش شوددستمزد نیروي انسانی مشاهده می
    درصد است. 7/16با » کش ساختماناستادکار سیم«د ساعتی مربوط به و کمترین افزایش متوسط دستمز

  
  بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیککش و مفصلگروه کابل

نیروي انسانی این  دستمزد يمقایسه باشد.بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک میکش و مفصلاز دستمزد انواع کابلقلم  5این گروه شامل 
در این میان،  است.داراي افزایش هم این گروه ها در مامی دستمزدها، تمانند سایر گروه دهد کهنشان می قبل يدوره بادر این دوره گروه 
هاي کارگر فنی سیستم«درصد و کمترین افزایش به  3/12 با »کش فشار ضعیفاستادکار کابل«ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به بیش

در تمامی اقالم ، مشابه سال قبل يبا دوره 1394دوم  ينیمه حاصل از آمارگیري نتایج يمقایسهلق دارد. درصد تع 8/5با  »حفاظت کاتودیک
درصد  5/22ترتیب با ترین و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی بهدهد که باز هم بیشرا نشان مینیروي انسانی د این گروه رشد دستمز

   است.» هاي حفاظت کاتودیککارگر فنی سیستم«و » دو فشار ضعیف کش درجهکابل«درصد مربوط به  7/18و 

  
  بند فشار قويکش و مفصلگروه کابل
 بادر این دوره انی این گروه ـدستمزد نیروي انس يایسهـمق بنـد فشـار قوي است.کش و مفصلاز دستمزد انـواع کابـلقلم  4امل ـاین گروه ش

ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی در این میان، بیش .باشندداراي افزایش می این گروهها در دستمزدمامی تدهد که نشان می قبل يدوره
 7/4 با» کش درجه یک فشار قويکابل« بهمربوط  دستمزد ساعتیمتوسط و کمترین افزایش درصد  7/16 با» کش فشار قويکمک کابل« به

در تمامی اقالم این گروه، رشد نیز  مشابه سال قبل يبا دوره 1394ي دوم نیمه آمارگیرينتایج حاصل از  يمقایسه با .تعلق دارددرصد 
با » کش فشار قويکمک کابل«ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به در این میان، بیش .شوددستمزد نیروي انسانی مشاهده می

   درصد است. 2/15با » درجه دو فشار قوي کشکابل«درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به  8/23

  
  گروه کارگري

ي قبل نشان ي متوسط دستمزد نیروي انسانی این گروه در این دوره با دورهمقایسه .باشدمیاز دستمزد انواع کارگران قلم  2این گروه شامل 
ي نتایج حاصل از درصد است. مقایسه 0/8با » سرکارگر«ترین افزایش مربوط به باشند که بیشدهد که هر دو قلم داراي افزایش میمی

تري نسبت به قلم دیگر درصد، داراي افزایش بیش 1/22با » کارگر ساده«دهد ي مشابه سال قبل نشان میبا دوره 1394ي دوم آمارگیري نیمه
  این گروه است.
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  برگروه شیشه
دهـد کـه   مـی ي قبل نشان ي دستمزد نیروي انسانی این گروه در این دوره با دورهمقایسهبر است. قلم از دستمزد انواع شیشه 3این گروه شامل 

شیشه بـر درجـه   «ترین افزایش و داراي بیش درصد 4/11با  »بر درجه یکشیشه«تمامی اقالم آن داراي افزایش دستمزد هستند. در این میان، 
ي مشـابه سـال قبـل نیـز در     بـا دوره  1394ي دوم نتایج حاصل از آمـارگیري نیمـه   يدرصد داراي کمترین افزایش است. با مقایسه 7/2با  »دو

» بـر کمک شیشـه «ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به شود که بیشتمامی اقالم این گروه، رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده می
  .درصد است 6/22با » دو بر درجهشیشه«درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به  5/23با 

  
  گروه نقاش ساختمان  

ي متوسط دستمزد نیروي انسانی اقـالم ایـن گـروه در ایـن دوره بـا      باشد که مقایسهقلم از دستمزد انواع نقاش ساختمان می 2این گروه شامل 
ایش متوسـط دسـتمزد سـاعتی مربـوط بـه      ترین افـز دهد که هر دو قلم داراي افزایش دستمزد هستند. در این میان، بیشي قبل نشان میدوره

ي مشـابه سـال   بـا دوره  1394ي دوم ي نتایج حاصل از آمـارگیري نیمـه  درصد است. همچنین با مقایسه 7/15با » نقاش درجه یک ساختمان«
 د سـاعتی مربـوط بـه   ترین افزایش متوسط دستمزشود که بیشقبل، در هر دو قلم مربوط به این گروه، رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده می

  .درصد است 1/24با » نقاش درجه یک ساختمان«

  
  کارآلومینیوم

ي انسانی اقالم ایـن گـروه در ایـن دوره بـا دوره     ي متوسط دستمزد نیرويقلم از دستمزد انواع آلومینیوم کاران است. مقایسه 2این گروه شامل 
تـري نسـبت بـه    درصـد داراي رشـد بـیش    7/14بـا  » کـار درجـه یـک   آلومینیـوم «دهد که هر دو قلم داراي افزایش هستند کـه  قبل نشان می

ي مشابه سال قبل نیز در هر دو قلم مربـوط  با دوره 1394ي دوم ي نتایج حاصل از آمارگیري نیمهباشد. با مقایسهمی» کار درجه دوآلومینیوم«
  .است درصد 1/22با » کار درجه یکآلومینیوم«افزایش مربوط به  ترینشود که بیشبه این گروه، رشد دستمزد نیروي انسانی مشاهده می

  
هاي مختلف برحسب گروه هاي عمرانیشاغل در طرح و متوسط دستمزد ساعتی نیروي انسانی این نشریه، حداقل، حداکثر 7تا  1در جداول     

حـداقل،   14تـا   8)، و در جـداول  1393ي دوم نیمـه ل قبل (ي مشابه سا) و نیمه1394ي اول ي قبل (نیمهآن نسبت به نیمهو درصد تغییرات 
  ارایه شده است. 1394هاي مختلف درکل سال و متوسط دستمزد نیروي انسانی برحسب گروه حداکثر
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 یک کار درجهبناي سفت و لودر يراننده، ي تریلیرانندهدستمزد  متوسطروند تغییرات -1نمودار 
  1394دوم  ينیمهتا  1391اول  ينیمهاز 

  
 

  
  یک کار درجهسیمان و ساز درجه یکاسکلت، یک آرماتوربند درجهدستمزد  متوسطروند تغییرات -2نمودار 

  1394دوم  ينیمهتا  1391اول  ينیمهاز 
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  کارگر ساده ، استادکار تاسیسات ویک کار درجهکاشیدستمزد  متوسطروند تغییرات -3مودار ن
  1394دوم  ينیمهتا  1391اول  ينیمهاز  
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و گروه  آالت حمل و نقلحداکثر، متوسط و درصد تغییرات دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه رانندگان ماشین ،حداقل-1
  1394ي دوم هاي سنگین: نیمهرانندگان ماشین

  عنوان

 بهدرصد تغییر نسبت   دستمزد ساعتی (ریال)

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           نقل آالت حمل وگروه رانندگان ماشین

 18/4 1/1 77184 100000 57500    ................................................  سواري  –هاي سبکماشین يراننده

 13/7 0/6 98003 125000 78968    ...................................  میکسر تراك –ي مخزن متحرك بتنراننده

 13/3 0/1- 96738 125000 81491   .......................................   تانکر کمپرسی باري و –ي کامیونراننده

 9/9 2/7- 106629 137500 68333   .......................................................................................   ي تریلیراننده

 15/8 1/5- 83659 112500 65019   ..............................................................................   تراكي لیفتراننده

 10/9 4/3- 73801 102500 58710   ........................................................................................   ي دامپرراننده

 20/2 0/4- 77981 100000 58333   ....................................................................................   ي تراکتورراننده

 12/0 0/9 98914 137500 77361   .................................................................   هاي کفیجرثقیلي راننده

 12/0 0/2- 73260 93750 58829   .........................................   آالت حمل و نقلي ماشینکمک راننده

       هاي سنگینگروه رانندگان ماشین

 8/0 3/7 118436 156250 84125   .........................................   سایدبوم –گذارهاي لولهماشین يراننده

 10/9 2/5 119268 156250 87500    ...............................................................  ي درجه یک جرثقیل راننده

 13/4 1/1 100757 137500 77321   .................................................................   ي درجه دو جرثقیلراننده

 10/7 0/2- 110965 143750 89200   ..................................................   الیني بیل مکانیکی و دراگراننده

 7/8 0/3 112339 142500 90000   ................................................................   زروبولد یک ي درجهراننده

 10/3 2/3- 96784 131250 77948   ...................................................................   زروبولددو ي درجه راننده

 12/1 1/3- 108502 143750 87658    ..........................................................................................  ي لودر راننده

 7/3 0/3- 111497 143750 80000   ....................................................................................... ي گریدرراننده

 14/0 1/8 88928 112500 68214   .......................................................................................  غلتک ي راننده

 9/3 1/5- 123683 175000 87200   .......................  فینیشر  –کنیهاي آسفالت پخشماشیني راننده

 9/7 1/3 80536 108750 70000   .................................................   آالت سنگیني ماشینکمک راننده
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 گـروه  اختمان،س يدستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه کارهاي بنایی ابنیه درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -2
  1394ي دوم نیمهبند فلزي: بند چوبی و گروه قالبالبق

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  مشابه ينیمه  قبل ينیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           ساختمان يگروه کارهاي بنایی ابنیه

 24/6 9/7 124732 162500 98600    ....................................................................  کار درجه یک بناي سفت

 16/8 1/9 97726 115000 70862    .......................................................................  کار درجه دو بناي سفت

 19/1 1/4 80453 97500 63775    ............................................................................   کارکمک بناي سفت

 21/0 9/5 142863 175000 110000   ......................................................................   بناي نماچین درجه یک

 17/2 9/5 120110 132500 100000   ........................................................................   بناي نماچین درجه دو

      بند چوبیگروه قالب

 20/2 8/7 151765 177154 95833   ..................................................................................................... سرنجار

 17/8 3/3 130415 175000 90167   ......................................................................   بند درجه یکنجار قالب

 21/1 5/0 112549 143750 74333   ........................................................................   بند درجه دونجار قالب

 17/4 0/6- 82584 112500 57500   ..............................................................................   بندنجار قالبکمک 

       بند فلزيگروه قالب

 20/7 6/4 140605 181250 107500   ....................................................................   درجه یکفلزي ساز قالب

 22/9 10/5 120268 156250 100000    ......................................................................   درجه دوفلزي ساز قالب

 17/8 7/9 128347 162500 100210   ..................................................................... بند فلزي درجه یکقالب

  15/4 2/7 105455 137500 85971   .......................................................................   دوبند فلزي درجه قالب



  25                                                              1394 دوم ينیمه -هاي عمرانینتایج آمارگیري از دستمزد نیروي انسانی شاغل در طرح

 

 گـروه  و ، گروه کارهاي بتنیبنددستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه آرماتور درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -3
  1394ي دوم نیمهساختمان:  سازاسکلت

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           گروه آرماتوربند

 18/3 5/3 141891 175000 100083    .........................................................................................  سرآرماتوربند 

 13/1 0/9 118636 150000 70000    ...........................................................................آرماتوربند درجه یک 

 23/5 6/3 107246 137500 81250    .............................................................................  آرماتوربند درجه دو 

 17/5 2/4- 82213 111875 56174   ..................................................................................   کمک آرماتوربند

      کارهاي بتنیگروه 

 17/6 11/3 144250 181250 112500    ........................................................................  ارهاي بتنی ر ککااستاد

 18/0 9/2 123653 156250 101250   ..........................................................................................   کاربناي بتن

 26/9 9/3 97654 116667 81625    ..............................................................................  کار کمک بناي بتن

       ساختمان سازگروه اسکلت

 7/8 0/2 134508 187500 14172   .......................................................................... ساز درجه یکاسکلت

 5/8 2/6- 113778 156250 69850   ............................................................................   درجه دوساز اسکلت

 20/0 8/8 100681 125000 81250   .................................................................................. سازکمک اسکلت

 22/2 9/8 134670 162500 106292    ..................................................................................  کار اسکلت جوش

 19/7 4/0 97234 125000 70862    ......................................................................  اسکلت  کارکمک جوش

 22/0 7/0 118266 143750 86861   ..................................................................................................   کاربرش
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گروه  ساز ساختمان،در و پنجره دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه آهنگرو درصد تغییرات متوسط ، حداقل، حداکثر -4
  1394ي دوم نیمهکار: گروه سنگ کار وگروه سیمان ساختمان، يکار ابنیهآسفالت کار وعایق

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           ساز ساختمانپنجره گروه آهنگر در و

 18/5 7/2 133590 175000 91964    .......................................................درجه یک  سازپنجره آهنگر در و

 18/1 7/8 111380 143750 78358    .........................................................  درجه دو  سازآهنگر در و پنجره

      ساختمان يکار ابنیهکار و آسفالتگروه عایق

 22/3 12/7 128931 162500 99206   .......................................................   درجه یککار کار و آسفالتعایق

 24/3 6/2 108662 143750 89000   .........................................................   کار درجه دوکار و آسفالتعایق

 22/6 5/6 87221 111250 67020   ............................................................... کارکار و آسفالتکمک عایق

      کارگروه سیمان

 26/9 10/6 137088 162500 106292   ............................................................................ درجه یک کارسیمان

 21/3 7/6 109543 143750 88577   ..............................................................................   کار درجه دوسیمان

 22/5 7/8 118916 150000 90000   ....................................................................................................   کشبند

 26/5 8/8 91180 115000 64689   ........................................................................................   کشکمک بند

      کارگروه سنگ

 22/7 14/1 148319 181250 132500   ..............................................................................   کار درجه یکسنگ

 22/9 11/2 126677 156250 106292   ................................................................................   کار درجه دوسنگ

 22/6 13/2 132736 156250 106292   ..............................................................................   ابزارزن سنگ پالك
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 بنـا و  کـار، گـروه  گروه گـچ  کار،دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه کاشی درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -5
  1394ي دوم نیمه کار راه و محوطه:راه و گروه آسفالت يتراش ابنیهسنگ

  عنوان

  درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

            کارگروه کاشی

 22/4 11/3 143171 175000 122500    ............................................................................  کار درجه یک کاشی

 26/1 10/4 124577 150000 102951    ...............................................................................  کار درجه دو کاشی

       کارگروه گچ

 23/6 15/8 146283 187500 106292   .................................................................................   درجه یک کارگچ

 22/2 11/1 121835 156250 88577   ....................................................................................   درجه دو کارگچ

      راه يتراش ابنیهسنگ و گروه بنا

 22/0 8/2 147114 201250 123625   .........................................................................   تراش درجه یکسنگ

 22/4 13/4 123276 143750 106292   ...........................................................................   تراش درجه دوسنگ

 23/7 19/2 142963 201250 123625   ................................................................   چین درجه یکبناي سنگ

 24/4 10/8 120455 143750 100000   ..................................................................   چین درجه دوبناي سنگ

 24/7 14/7 123999 148750 106292    ......................................................................  کش کارهاي سنگی بند

       کار راه و محوطهگروه آسفالت

 20/6 8/8 159384 212500 123625   ....................................................................................... مباشر آسفالت

 20/6 7 115423 156250 90000   ..................................................................................   کش آسفالتماله

 23/9 7/8 93707 125000 75000   .......................................................................................   کارگر آسفالت
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 گـروه  کـش تاسیسـات  ابنیـه و   دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه لولـه  درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -6
  1394ي دوم نیمهکار تاسیساتی: عایق

  عنوان

 درصد تغییر نسبت به  دستمزد ساعتی (ریال)

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           کش تاسیسات  ابنیهلولهگروه        

 18/7 7/8 162947 187500 141723   .............................................................................   استادکار تاسیسات 

 20/9 11/9 141790 156250 124008   ............................................................   ايدنده –کش درجه یکلوله

 22/2 9/8 122341 143750 106250   ................................................................  ايدنده –کش درجه دولوله

 22/7 11/6 148987 175000 126934   .........................................................   شوفاژکار –کش درجه یکلوله

 20/4 12/7 147606 175000 125000   .................................................................   هاي فوالديکار لولهجوش

 22/3 15/2 145195 175000 124008   ..............................................................................   کار درجه یکچدن

 24/5 10/5 127611 156250 106250   ................................................................................   کار درجه دوچدن

 22/7 13/0 138315 168750 113378   ......................................................................  کار درجه یکسیويپی

 23/3 8/3 118993 143750 99206   .........................................................................  کار درجه دوسیويپی

 21/1 7/2 137965 181250 106292   ............................................................................  کار درجه یکآزبست

 21/3 6/5 113691 150000 88577   .............................................................................   کار درجه دوآزبست

 21/5 9/0 148260 181250 112125   ..................................................   هاي مسیکش درجه یک لولهلوله

 20/4 10/8 139327 178750 106292   ......................................................................  مسیهاي کار لولهجوش

 24/5 8/8 100047 125000 70862   .......................................................   هاي مسیکار لولهشاگرد جوش

       کار تاسیساتیگروه عایق

 23/2 11/6 143853 175000 125000   .........................................................   سیساتیاعایق کار درجه یک ت

 22/5 9/8 121916 161250 100000   ...........................................................   سیساتیات دوعایق کار درجه 
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 سـاختمان،  کـش ساز،گروه سـیم دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه کانال درصد تغییرات و متوسط ،حداقل، حداکثر -7
بـر،  شیشـه ، گروه کارگر گروه، بند فشار قويکش و مفصلبند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک، گروه کابلکش و مفصلکابل گروه

  1394ي دوم کار: نیمهگروه نقاش ساختمان و گروه آلومینیوم

  عنوان
 درصد تغییر نسبت به  ریال)دستمزد ساعتی (

  ي مشابهنیمه  ي قبلنیمه  متوسط  حداکثر  حداقل
 سال قبل

           سازگروه کانال

 23/5 14/4 156286 200000 134375  .............................................................................  ساز درجه یک کانال
 19/3 13/2 129576 175000 100000  ...............................................................................  ساز درجه دو کانال

      کش ساختمانگروه سیم
 16/7 10/6 155845 175000 137500  ............................................................  ساختمان  کشاستادکار سیم

 24/0 12/7 145178 178750 124008  ..........................................................  ساختمان  کش درجه یکسیم
 23/1 9/2 119682 143750 100000  ............................................................  ساختمان  کش درجه دوسیم

 حفاظت بند فشار ضعیف وکش و مفصلگروه کابل
 کاتودیک

     

 20/6 12/3 156741 182500 137500  .......................................................   کش فشار ضعیفاستادکار کابل
 21/1 9/0 138936 181250 112500  ....................................................   کش درجه یک فشار ضعیفکابل
 22/5 10/7 118837 143750 93750  .......................................................   کش درجه دو فشار ضعیفکابل

 20/3 12/01 162612 200000 134637  ........................................   هاي حفاظت کاتودیکسیستم استادکار
 18/7 5/8 125115 150000 107375  ....................................   هاي حفاظت کاتودیکفنی سیستم کارگر

      بند فشار قويکش و مفصلگروه کابل
 17/4 5/9 188385 225000 147375  ...........................................................   کش فشار قوياستادکار کابل

 17/1 4/7 159333 201250 107375  ......................................................... کش درجه یک فشار قويکابل
 15/2 6/7 132632 161250 107375  ...........................................................   کش درجه دو فشار قويکابل

 23/8 16/7 114342 137500 93878  ................................................................. کش فشار قويکمک کابل
       گروه کارگر

 20/7 8/0 96608 128125 67020..................................................................................................   سرکارگر
 22/1 7/6 71515 85000 65265.............................................................................................   کارگر ساده

       برگروه شیشه
 23/0 11/4 132174 156250 106292...............................................................................  بر درجه یک شیشه
 22/6 2/7 110711 143750 88577..................................................................................  بر درجه دو شیشه

 23/5 7/3 89193 112500 70862.......................................................................................  بر کمک شیشه
       گروه نقاش ساختمان
 24/1 15/7 149342 175000 134375.................................................................  نقاش درجه یک ساختمان 
 22/5 10/7 127150 156250 100000...................................................................  نقاش درجه دو ساختمان 

       کارگروه آلومینیوم
 22/1 14/7 147138 175000 134375.......................................................................  کار درجه یک آلومینیوم
 20/7 5/8 124370 143750 106250.........................................................................  کار درجه دو آلومینیوم
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و گـروه راننـدگان    آالت حمـل و نقـل  متوسط دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه رانندگان ماشین و حداکثر ،حداقل -8
  1394هاي سنگین: کل سال ماشین

  عنوان

  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

       نقل آالت حمل ورانندگان ماشینگروه 

 76767 106250  54625    ...............................................  سواري  –هاي سبکماشین يراننده

 97719 125000 75125    .................................تراك میکسر  –مخزن متحرك بتن يراننده

 96807 125000 66125   ......................................   تانکر کمپرسی باري و –کامیون يراننده

 108111 137500 68333   ......................................................................................   تریلی يراننده

 84372 112500 62500   .............................................................................   تراكلیفت يراننده

 75552 106534 56250   .......................................................................................   دامپر يراننده

 78144 100000 56250   ...................................................................................   تراکتور يراننده

 98473 137500 71875   ................................................................   هاي کفیجرثقیل يراننده

 73328 93750 56250   .......................................   آالت حمل و نقلماشین يکمک راننده 

     هاي سنگینگروه رانندگان ماشین

 116130 156250 79400   .......................................... سایدبوم–گذارهاي لولهماشین يراننده

 117686  156250 82016    ..............................................................  درجه یک جرثقیل  يراننده

 100173 137500 77321   ................................................................   درجه دو جرثقیل يراننده

 111078 143750  81938   .................................................   الینبیل مکانیکی و دراگ يراننده

 112191 161875 82016   .................................................................   بولدزر یک درجه يراننده

 97914 131250 72174   ....................................................................   بولدزر دودرجه  يراننده

 109201 143750 78750    .........................................................................................  لودر  يراننده

 111686 143750 80000   ...................................................................................... گریدر يراننده

 88129 112500 57500   ......................................................................................  غلتک  يراننده

 124520 175000 87200   ......................  فینیشر  –کنیهاي آسفالت پخشماشین يراننده

 80025 101750 65000   ................................................   آالت سنگینماشین يکمک راننده
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 بند چـوبی و البگروه ق اختمان،س يدستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه کارهاي بنایی ابنیه متوسط و حداقل، حداکثر -9
  1394کل سال بند فلزي: گروه قالب

  عنوان
  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

        ساختمان يگروه کارهاي بنایی ابنیه

 118094 162500 81250    ....................................................................  کار درجه یک بناي سفت

 96620 123750 68750    .......................................................................  کار درجه دو بناي سفت

 79803  100000 62500    ............................................................................   کارکمک بناي سفت

 135426 175000 87500   ......................................................................   بناي نماچین درجه یک

 113960 132500 81938   ........................................................................   بناي نماچین درجه دو

    بند چوبیگروه قالب

 144657 185000 95833   ..................................................................................................... سرنجار

 128148 175000 87500   ......................................................................   بند درجه یکنجار قالب

 109620 143750 74333   ........................................................................   بند درجه دونجار قالب

 82866 112500 57500   ..............................................................................   بندکمک نجار قالب

     بند فلزيگروه قالب

 135709 181250 90000   ....................................................................   درجه یکفلزي ساز قالب

 113679 156250 79062    ......................................................................   درجه دوفلزي ساز قالب

 122978 162500 86250   ..................................................................... بند فلزي درجه یکقالب

 103898 137500 75000   .......................................................................   بند فلزي درجه دوقالب
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 سـاز اسـکلت  گـروه  و ، گروه کارهاي بتنـی بنددستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه آرماتور متوسط و حداقل، حداکثر -10
  1394کل سال ساختمان: 

  عنوان

  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

        گروه آرماتوربند

 137809 175000 90562    .........................................................................................  سرآرماتوربند 

 118065 151250 70000    ...........................................................................آرماتوربند درجه یک 

 103604 137500 75000    .............................................................................  آرماتوربند درجه دو 

 83359  112500 56174   ..................................................................................   کمک آرماتوربند

    گروه کارهاي بتنی

 135499 181250 95000    .........................................................................  کارکارهاي بتنی استاد

 117634 156250 81250   ..........................................................................................   کاربناي بتن

  92690 116667 75000    ..............................................................................  کار کمک بناي بتن

     ساختمان سازگروه اسکلت

 134348 187500 14172   .......................................................................... ساز درجه یکاسکلت

 115479 156250 87500   ............................................................................   ساز درجه دواسکلت

 95792 125000 70000   .................................................................................. سازکمک اسکلت

 127493 162500 87500    ..................................................................................  کار اسکلت جوش

 94910 125000 65000    ......................................................................  اسکلت  کارکمک جوش

 113974 143750 82016   ..................................................................................................   کاربرش
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 وکـار  گـروه عـایق   ساز سـاختمان، در و پنجره متوسط دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه آهنگرو  حداقل، حداکثر -11
  1394کل سال کار: گروه سنگ کار وگروه سیمان ساختمان، يکار ابنیهآسفالت

  عنوان
  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

        ساز ساختمانپنجره گروه آهنگر در و

 128222 175000 85000    ......................................................درجه یک  سازآهنگر در و پنجره

  106555 143750 72174    ........................................................  درجه دو  سازآهنگر در و پنجره

       ساختمان يکار ابنیهکار و آسفالتگروه عایق

 120538 162500 82500   ......................................................   کار درجه یکآسفالتکار و عایق

 104868 143750 75454   ........................................................   کار درجه دوکار و آسفالتعایق

  84432 112500 59051   .............................................................. کارکار و آسفالتکمک عایق

       کارگروه سیمان

 129186  162500 85000   ........................................................................... درجه یک کارسیمان

 105044 143750 70000   .............................................................................   کار درجه دوسیمان

 114162 150000 82500   ...................................................................................................   کشبند

  86910 115000 64689   .......................................................................................   کشکمک بند

       کارگروه سنگ

 137359 181250 90000   .............................................................................   کار درجه یکسنگ

 119015 161250 83375   ...............................................................................   کار درجه دوسنگ

  123451 156250 84618   .............................................................................   ابزارزن سنگ پالك
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 ياش ابنیـه رتسنگ بنا و کار، گروهگروه گچ کار،کاشیدستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه  متوسط و حداقل، حداکثر -12

  1394کل سال  کار راه و محوطه:راه و گروه آسفالت

  عنوان
  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

        کارگروه کاشی

 134455 175000 90000    ............................................................................  کار درجه یک کاشی

 117528 158750 87688    ...............................................................................  کار درجه دو کاشی

       کارگچگروه 

 134283 187500 87500   .................................................................................   درجه یک کارگچ

  114532 156250 81250   ....................................................................................   درجه دو کارگچ

       راه يتراش ابنیهسنگ و گروه بنا

 141532 201250 99188   .........................................................................   تراش درجه یکسنگ

 114943 143750 82500   ...........................................................................   تراش درجه دوسنگ

 129431 201250 87500   ................................................................   چین درجه یکبناي سنگ

 114181 143750 82500   ..................................................................   چین درجه دوسنگبناي 

 114942 148750 72500    ......................................................................  کش کارهاي سنگی بند

       کار راه و محوطهگروه آسفالت

 152539 212500 98750   ....................................................................................... مباشر آسفالت

 111427 161250 85000   ..................................................................................   کش آسفالتماله

 90113 125000 70000   .......................................................................................   کارگر آسفالت
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کار تاسیسـاتی:  گروه عایق کش تاسیسات ابنیه وساعتی نیروي انسانی منتخب گروه لولهدستمزد  متوسط و حداقل، حداکثر -13
  1394کل سال 

  عنوان
  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

        کش تاسیسات ابنیهگروه لوله

 156123 187500 99188    .............................................................................  استادکار تاسیسات  

 132955 156250 95881    ............................................................  اي دنده –کش درجه یکلوله

 115946 151250 82500    ..............................................................  اي دنده –کش درجه دولوله

 139871 175000 92438   .........................................................   شوفاژکار –کش درجه یکلوله

 138241 175000 95881    .................................................................   هاي فوالديکار لولهجوش

 134961 175000 95000    ..............................................................................   کار درجه یکچدن

 121552 161250 88750    ................................................................................   کار درجه دوچدن

 128382 171250 88750   .....................................................................   کار درجه یکسیويپی

 113551 161250 82500   .......................................................................   کار درجه دوسیويپی

 133328 181250 95000    ........................................................................... کار درجه یکآزبست

 110243 150000 80000    .............................................................................   کار درجه دوآزبست

 141687 181250 99188    ..................................................   هاي مسیکش درجه یک لولهلوله

 132038 178750 93438    .....................................................................   مسیهاي کار لولهجوش

 95676 125750 65000    .......................................................   هاي مسیلولهکار شاگرد جوش

        کار تاسیساتیگروه عایق

 134476 175000 92000    ...........................................................  کار درجه یک تاسیساتی عایق

 115281 161250 83375   .............................................................   کار درجه دو تاسیساتیعایق
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کش و کابل گروه ساختمان، کشگروه سیم ساز،دستمزد ساعتی نیروي انسانی منتخب گروه کانال متوسط و حداقل، حداکثر -14
بر، گروه نقاش ، گروه شیشهکارگر گروه، بند فشار قويکش و مفصلبند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک، گروه کابلمفصل

  1394کار: کل سال ساختمان و گروه آلومینیوم

  عنوان
  دستمزد ساعتی (ریال)

  متوسط  حداکثر  حداقل

        سازگروه کانال
 145334 200000 96312    .............................................................................  ساز درجه یک کانال
 121165 175000 82500    ...............................................................................  ساز درجه دو کانال

       کش ساختمانگروه سیم
 145894 181250 99188    ............................................................  ساختمان  کشاستادکار سیم

 135568 178750 99188    ..........................................................  ساختمان  کش درجه یکسیم
 113762 143750 85000    ............................................................  ساختمان  کش درجه دوسیم

 حفاظت بند فشار ضعیف وکش و مفصلگروه کابل
   ...................................................................................  کاتودیک

      

 146653 182500 99188    .......................................................   کش فشار ضعیفاستادکار کابل
 132568 181250 96250    ....................................................   کش درجه یک فشار ضعیفکابل
 111831 143750 80000    .......................................................   کش درجه دو فشار ضعیفکابل

 153099 200000 100000    ........................................   هاي حفاظت کاتودیکسیستم استادکار
 121673 150000 84750    ....................................   کاتودیکهاي حفاظت فنی سیستم کارگر

       بند فشار قويکش و مفصلگروه کابل
 182222 225000 135000    ...........................................................   کش فشار قوياستادکار کابل

 155147 201250 106250    ......................................................... کش درجه یک فشار قويکابل
 127796 161250 93375    ...........................................................   کش درجه دو فشار قويکابل

 104793 137500 72500    ................................................................. کش فشار قويکمک کابل
        گروه کارگر

 92533 128125 66125   .................................................................................................   سرکارگر
 68622 85000 50000    ............................................................................................   کارگر ساده

        برگروه شیشه
 124324 156250 90438    ..............................................................................  بر درجه یک شیشه
 109086 143750 82016    .................................................................................  بر درجه دو شیشه

 85842 112500 62500    ......................................................................................  بر کمک شیشه
        گروه نقاش ساختمان
 137640 175000 81250    ................................................................  نقاش درجه یک ساختمان 
  120030 156250 80000    ..................................................................  نقاش درجه دو ساختمان 

        کارگروه آلومینیوم
 136027 175000 83375    ......................................................................  کار درجه یک آلومینیوم
 120526 156250 85000    ........................................................................  کار درجه دو آلومینیوم

  


