
 (ارقام به ریال) 1398 تعرفه خدمات مهندسی در سال 

 ردیف

 د ج ب الف گروه ساختمانی
طبقه 2و1 طبقه طبقه 5-3  طبقه 7و6  طبقه 10-8  طبقه 12و11  طبقه 13- 15  طبقه به باال 16   

متر  600تا متراژ
 مربع

601 -2000  
مترمربع 5000-2001 مترمربع مترمربع و باالتر 5001   

 123985 112834 101668 94279 79634 66663 62989 طراحی معماري 1

 239046 220137 201067 179849 151518 123347 111546 طراحی سازه 2

 66880 59642 52216 46993 41495 32517 30267 طراحی تاسیسات مکانیکی 3
 58795 52195 45598 42293 34388 27872 25911 طراحی تاسیسات برقی 4

 151537 137909 124260 115230 97331 81478 76987 نظارت معماري 5

 292168 269057 245748 219815 185189 150758 136333 نظارت عمران 6

 81742 72778 64245 57518 50625 39810 36468 نظارت تاسیسات مکانیکی 7

 71861 63793 55730 51691 42030 34066 31670 نظارت تاسیسات برقی 8
 1086014 988345 890532 807668 682210 556505 512171 جمع کل

  .استیک درصد حق الزحمه طراحی و نظارت چهار رشته  و د)(گروه ب، ج : حق الزحمه طراح و ناظر هماهنگ کننده1تبصره 
  درصد تعرفه خدمات مهندسی مرکز استان است. 75تعرفه خدمات مهندسی در شهرهاي استان معادل : 2تبصره 
در استان مطابق با  : تعرفه و اعمال ظرفیت ارائه خدمات مهندسی در شهرکهاي صنعتی، در راستاي حمایت از تولید و سرمایه گذاري صنعتی3تبصره 

  بین سازمان و شرکت شهرك هاي صنعتی است. 22/9/85مورخ  13890/30مندرجات توافقنامه شماره 
  : تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سوله خارج از محدوده نیز مطابق تعرفه شهرك هاي صنعتی می باشد.4تبصره 
راي ساختمانهاي گروه الف مطابق تعرفه گروه الف و براي سایر گروه ها مطابق : تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سوله در داخل محدوده ب5تبصره 

  تعرفه گروه ب تعیین می گردد.
  : تعرفه خدمات مهندسی خارج از محدوده مجتمع هاي خدماتی بین راهی و توریستی و ... معادل تعرفه مصوب می باشد.6تبصره 
درصد تعرفه  40داري، دامداري و گلخانه ها و ... در راستاي حمایت از تولید در طراحی معادل تعرفه خدمات مهندسی خارج از محدوده مرغ: 7تبصره 

  درصد تعرفه مصوب گروه الف تعیین می گردد. 50مصوب گروه الف و در نظارت معادل 
معادل یکصد و بیست برابر تعرفه گروه  متر مربع بطور مقطوع( و بدون در نظر گرفتن متراژ) 120حق الزحمه کارهاي با زیربناي کمتر از : 8تبصره 

  الف در هر رشته محاسبه می شود.

 

 

  

  

  

  

 



  رشته نقشه برداري حق الزحمه خدمات مهندسی
 

واحدهاي مسکونی: حق الزحمه تهیه نقشه هاي تفکیکی اعیانی 1 جدول شماره   

 حق الزحمه متغیر (ریال در متر مربع)
حق الزحمه مقطوع 

 مساحت (ریال)

--------- ------------------  

000/834/3  

متر مربع 200تا   

ریال که به ازاء هرمترمربع به مبلغ اضافه می گردد 19398متر مربع  200مازاد بر  متر مربع 600متر مربع تا  200از    

ریال که به ازاء هر مترمربع به مبلغ اضافه می گردد 10964متر مربع  600مازاد بر  متر مربع 2000متر مربع تا  600از    
ریال که به ازاء هر مترمربع به مبلغ اضافه می گردد8771متر مربع 2000مازاد بر متر مربع 5000متر مربع تا  2000از    
ریال که به ازاء هرمترمربع به مبلغ اضافه می گردد6134متر مربع  5000مازاد بر  متر مربع 5000مازاد بر    

واحدهاي تجاريفکیکی اعیانی : تعرفه تهیه نقشه هاي ت2جدول شماره  

 مساحت حق الزحمه مقطوع (ریال)
000/530/2 واحد 30به ازاي هر واحد تجاري تا    

000/361/2 واحد 40به ازاي هر واحد تجاري تا    

000/193/2 واحد 50به ازاي هر واحد تجاري تا    

000/024/2 واحد 60به ازاي هر واحد تجاري تا    

000/855/1 واحد 70حد تجاري تا به ازاي هر وا   

000/687/1 واحد به باال 70به ازاي هر واحد تجاري از    

 

تعرفه  ،در صورت تجاري مسکونی بودن مجتمعصرفا شامل قسمت هاي مرتبط در مجموعه تجاري بوده و  2: تعرفه هاي جدول شماره * تبصره
  نباري و پارکینگ واحدهاي مسکونی)ا(.خواهد گردید تعرفه مسکونی محاسبهتجاري مطابق خدمات قسمتهاي غیر

  تعرفه نظارت نقشه برداري در ساختمان :3جدول شماره
  مبلغ حق الزحمه به ازاء هر متر مربع زیر بناي ساختمان (ریال)  نوع اسکلت  ردیف

  542/17  بتنی  1
  626/10  فلزي  2

  ریال می باشد. 000/534/6تبصره: حداقل تعرفه 
 قانون ثبت 148و  147ماده UTM نقشه هاي  الزحمه تهیه : حق4جدول شماره 

  حق الزحمه مقطوع (ریال)  مساحت  ردیف
  000/530/2  متر مربع150ساختمانهاي در محدوده شهري و تا مساحت زیر   1

  000/373/3  متر مربع300ساختمانهاي در محدوده شهري و تا مساحت زیر  2

  000/060/5  مربعمتر 500ساختمانهاي در محدوده شهري و تا مساحت زیر  3

  000/434/8  متر مربع2000ساختمانهاي در محدوده شهري و تا مساحت زیر  4

  براساس تعرفه تهیه نقشه مسطحاتی و پالنیمتري محاسبه می گردد  متر مربع مازاد بر بند قبل2000در ساختمان هاي باالتر از  5
  ریال به مبالغ فوق افزوده می گردد. 000/374/3مبلغ  دو فرکانسه  GPSنیاز به دستگاه  در صورت : 1تبصره
ارجاع گردد، حق الزحمه براساس تعرفه تهیه نقشه هاي مسطحاتی و پالنیمتري محاسبه خواهد  UTM: در صورتی که زمین جهت تهیه نقشه 2تبصره

  شد.
  
  



  تعرفه تهیه نقشه هاي مسطحاتی و پالنیمتري : 5جدول شماره 
    الزحمه (ریال)حق   محدوده عرصه(متر مربع)  ردیف

    000/253/7      (مقطوع) 2000تا   1
به ازاء هر متر   1564  5000تا  2001از   2

مربع مازاد به 
مبلغ ردیف هاي 
قبل اضافه می 

  گردد

  1135  10000تا   5001از   3
  690  50000تا  10001از   4
  475   100000تا  50001از   5
   383  به باال 100000از   6

  تعلق می گیرد. به جدول فوق افزایش %30هاي مشجر با توجه به افزایش عملیات نقشه برداري ضریب یه پالن باغبابت ته :1تبصره
  افزایش تعلق می گیرد. %50ضریب  ،(کد پالن) عالوه بر نقشه مسطحاتینیاز به تهیه نقشه هاي توپوگرافی: در صورت 2تبصره
ریال تعیین  088/562/3حداقل  ریال و 398/19به ازاء هر متر مربع  ،در نقشه هاي تفکیکییح قطعه زمین : تعرفه پیاده کردن موقعیت صح3تبصره

  می گردد.
  هر متر مربع زمین به ریال) يازاه ب( )میخ کوبیتعرفه پیاده سازي حدود اربعه( - 6جدول شماره 

  تر مربع)متراژ زمین (م  تعرفه پیاده سازي حدود اربعه(میخ کوبی) ریال بازاء هر متر مربع زمین
  200تا  000/386/4مقطوع                              

  500تا201از   5566

  1000تا 501از   5060

  2000تا 1001از   3373

  5000تا 2001از   2024
  10000تا 5001از   1686
  به باال 10001از   843

  می باشد: UTMدر زمین هایی که داراي مختصات  تبصره :
 ریال 370مربعی مترمربع از قرار متر 100000 متر مربع تا 10000از  -
 ریال 287مربعی مترمربع از قرار متر 150000تا  مترمربع 100000از  -
 ریال 212مربعی به باال از قرار متر  مترمربع 150000از  -

  
  : تعرفه تهیه نقشه اعیانی امالك ویالئی7جدول شماره 

  مبلغ به ازاء هر متر مربع(ریال)  شرح خدمات  ردیف
  000/952/2  ( مقطوع) 250تا  1
  8434  500تا  250از   2
  5060  1000تا   501از   3
  2530  به باال 1001از   4

  
    



  رشته شهرسازي حق الزحمه خدمات مهندسی

  حق الزحمه طرح تفکیک اراضی - 1جدول 
  درصد مبلغ فوق تعیین میگردد. 60تبصره: تعرفه براي سایر شهرها ( به جز مرکز استان) معادل 

  حق الزحمه طرح انطباق کاربري اراضی شهري - 2جدول 

 سطح اراضی(متر مربع) ء هر متر مربع (ریال)میزان حق الزحمه به ازا ردیف

 2000تا  400/18 1

 3500تا  2001  200/15 2

 5000تا   3501 700/13 3

 7500تا   5001 200/12 4

 7500بیشتر از  100/10 5

 شرح خدمات تکمیلی در ایندرصدي نسبت به جدول فوق محاسبه شده و  20براي پالك هاي داراي کاربري مجهز شهري تعرفه با افزایش : 1تبصره
  خصوص باید ارائه گردد.

  گردد. درصد مبلغ فوق تعیین می 60) معادل: تعرفه براي سایر شهرها(به جز مرکز استان 2تبصره
دل : حداقل تعرفه خدمات مهندسی طرح انطباق کاربري اراضی شهري با عنایت به حداقل هاي تعرفه پیش بینی شده براي سایر رشته ها معا3تبصره
  ریال تعیین می گردد. 000/788/2

  .استان است چهارنفرههیات  7/5/95کار خدمات شهرسازي نیز بر اساس شرح خدمات مصوب صورتجلسه مورخ  شرح خدمات و گردش *
    

میزان حق الزحمه به ازاء هر متر مربع   ردیف
  (ریال)

  سطح اراضی ( متر مربع)

  2000تا   200/15  1

  3500تا  2001  700/12  2

    5000تا 3501  500/11  3

  7500تا  5001  100/10  4

  7500بیشتر از   400/8  5



  رشته ترافیک حق الزحمه خدمات مهندسی

     تحدود صالحی

  : در شرایط تکمیل ظرفیت با مصوبه مراجع ذیصالح از مهندسان با پایه پایین تر استفاده می گردد.1تبصره 
   .دمترمربع با نظر مهندس شهرساز می توان از خدمات مهندس ترافیک استفاده  نمو2500: براي اراضی کمتر از 2تبصره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  حق الزحمه رشته ترافیک در بخش تفکیک اراضی ( با محوریت شهرساز ) ) 1

 سطح اراضی(متر مربع) میزان حق الزحمه به ازاء هر متر مربع (ریال) ردیف

 2000تا  6900 1

 3500تا  2001  5750 2

 5000تا   3501 5200 3

 7500تا   5001 4600 4

 7500بیشتر از  3800 5
  درصد مبلغ فوق تعیین می گردد. 60رفه براي سایر شهرها ( به جز مرکز استان ) معادلتبصره : تع

  ) حق الزحمه رشته ترافیک دربخش مطالعات عارضه سنجی2
شوراي توسط  19/10/94/ش م مورخ 22760تعرفه خدمات مهندسی رشته ترافیک در مطالعات عارضه سنجی مطابق ابالغ تعرفه طی نامه شماره 

  باشد. مرکزي می
   

  1پایه   2پایه   3پایه   مساحت اراضی (متر مربع )

  +  +  +  10000تا  2500 

  +  +  -  20000تا  10001

  +  -  -  به باال 20001 



(توکار و روکار) استان قمتعرفه بازرسی گاز   

 هزینه بازرسی مجدد(ریال) هزینه خدمات نظارت گاز(ریال) ظرفیت کنتور نوع کنتور جی ریت کنتور ردیف
1 6 G4 000/150/1  000/383  
2 10 G6 000/457/1  000/383  
3 16 G10 000/955/1  000/475  
4 25 G16 000/453/2  000/475  
5 40 G25 000/530/2  000/575  
6 65 G40 500/683/2  000/575  
7 100 G65 000/481/3  000/670  
8 160 G100 000/600/4  000/670  

 

  توضیحات: 

  ریال 000/920ارائه طرح و تائید طرح لوله کشی به ازاي هر واحد  -

  .اضافه خواهد شددرصد به مبالغ مذکور  30کار جهت لوله کشی زیر -

  بار بازدید مجدد جهت بازدید پایان کار اضافه می شود. کار یککشی زیر جهت لوله -

 عهده مجري می باشد.ه هزینه بازرسی مجدد ب -

  بازرسی گاز کلیه ساختمان ها از نظارت تاسیسات مکانیکی جدا می باشد. -

  .وددر کلیه مناطق شهري و روستایی بایستی مسیردهی اولیه و کنترل طراحی و مصالح انجام ش -

  تعرفه واحد هاي مجتمع ها وآپارتمانی نیز براساس جدول می باشد. -

  براي ساختمان هاي دو واحد به باال با کنتور مشترك طبق فرمول زیر محاسبه می شود: -

ST=SM+N*244/000                                                                                                                                                  

  تعداد واحد ها + هزینه خدمات نظارت گاز= حق الزحمه(ریال) 244/000*

    



طراحی و نظارت گازرسانی به صنایعتعرفه   

/ کنتوردامنه ظرفیت 
 ایستگاه

 هزینه طراحی (ریال)
% کل حق الزحمه)20(  

 هزینه نظارت (ریال)
% کل حق الزحمه)80(  

جمع کل طراحی و 
 تعداد گروه ناظر و طراح نظارت

(دو پوندي) 0- 160  000/060 /5  000/241 /20  000/301 /25 نفر 1   
400 -161  000/120 /10  000/361 /30  000/481 /40 نفر 2   
1000-401  000/120 /10  000/482 /40  000/602 /50 نفر 2   
2500-1001  000/494 /13  000/976 /53  000/470 /67 نفر 3   
5000-2501  000/867 /16  000/470 /67  000/337 /84 نفر 4   

 

  اینچ متر در داخل هزینه هاي اعالم شده لحاظ شده است. 400هزینه هاي طراحی و نظارت تا  -
  ریال جمع طراحی و نظارت اضافه گردد.735/33اینچ متر شبکه به ازاء هر اینچ متر  400براي بیش از  -
  کیلومتري از مرکز فعالیت ناظر برابر یک می باشد. 40براي پروژه هاي تا شعاع  ضریب هزینه هاي فوق -
  می باشد. 1/1کیلومتري از مرکز فعالیت ناظر برابر  50ضریب هزینه هاي فوق براي پروژه هاي تا شعاع  -
 هزینه هاي ایاب و ذهاب و اقامت در داخل ضرایب فوق لحاظ شده است. -
  شبکه رادیوگرافی و تفسیر و تست حفاظت کاتدیک بر عهده مجري می باشد.هزینه هاي تست مقاومت  -
(یا نفر/ ساعت) بوده و تا مرحله تزریق گاز و تحویل پروژه می طراحی و نظارت به هر تعداد نظارتمبالغ و هزینه هاي فوق مربوط به کلیه مراحل  -

 باشد.
و مالک که منجر به افزایش تعداد بازرسی و مراجعات گردد، نظام مهندسی بر  در صورت اعتراض مهندس ناظر و طراح در خصوص قصور مجري -

نظر را به دریافت و یا عدم دریافت هزینه هاي اضافی راسأ اقدام و درصد مورد  اساس گزارش مکتوب و مستند ناظر مقیم تصمیم مقتضی اخذ و نسبت
  نمود.به حساب ناظر واریز خواهد 

  
  بفارفه حق الزحمه بازرسی آتع

ثابتحق الزحمه  ردیف (ریال) مبلغ حق الزحمه متغیر مبلغ (ریال)   

تعرفه بازرسی آب - الف  

000/920 نظارت بر انشعاب آب 1  
متر مربع100براي هرواحد با زیر بناي تا   000/460  
متر مربع200براي هرواحد با زیر بناي تا   000/690  

مربعمتر 200براي هرواحد با زیر بناي بیش از  000/920  
تعرفه بازرسی فاضالب -ب  

نظارت بر انشعاب فاضالب به ازاي هر خروجی  2
000/920 فاضالب  

 
  % به حق الزحمه ثابت اضافه می شود.25 گرددواحد یک انشعاب مستقل و یک کنتور مستقل در خواست  که براي هر * درصورتی

  

  

  



  آزمایشگاهیحق الزحمه خدمات 
  

  ت آزمایشگاهی در زمینه ژئوتکنیکسقف تعرفه خدما - 1- 5

  انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه مطابق با شرح خدمات مربوطحق الزحمه 

  حق الزحمه حفاري به ازاي هر متر (ریال)  روش حفاري  ردیف
  هفت سقف و به باال  پنج و شش سقف  
  000/000/3  000/400/2  دستی  1
  000/700/3  000/900/2  ماشینی  2

  

  ات آزمایشگاهی در زمینه بتنتعرفه خدم -2- 5

  تعیین مقاومت فشاري نمونه بتن تازه مطابق با شرح خدمات مربوط حق الزحمه 

  پنج سري  چهار سري  سه سري  دو سري  یک سري  شرح آزمایش
  000/700/7  000/500/6  000/300/5  000/100/4  000/000/3  حق الزحمه(ریال)

  

ایش دانه بندي و سایر مشخصه هاي شن و ماسه ویا سیمان مصرفی در صورت درخواست و انجام، هزینه آن با توافق تبصره: حق الزحمه تهیه طرح اختالط بتن، آزم
  طرفین می باشد.

  

  تعرفه خدمات آزمایشگاهی در زمینه جوش - 3- 5

  خدمات آزمایشگاهی در زمینه جوش حق الزحمه

 VT PT UT VT-PT PT-UT VT-UT VT-PT-UT  شرح آزمایش

حق 
  یال)الزحمه(ر

000/650/2  000/500/2  000/250/3  000/650/3  000/650/3  000/500/4  000/550/5  

  : مبالغ حق الزحمه خدمات آزمایشهاي مکانیک خاك و مقاومت مصالح در کلیه زمینه ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.1تبصره 

  صالح که در فوق به آن اشاره شد هیچ گونه اضافه بهایی از جهات مختلف تعلق نمی گیرد. : به تعرفه هاي خدمات آزمایشهاي مکانیک خاك و مقاومت م2تبصره 
  

  بهسازي لرزه اي حق الزحمه خدمات 
ی همچون اندازه کار، میزان آسیب پذیري ساختمان، هدف بهسازي، نوع سازه، نامنظمی بهسازي لرزه اي براساس شاخصه های تعرفه خدمات مهندسی

  و حق الزحمه کارشناسان فنی تعیین می گردد که به شرح ذیل خواهد بود: ساختمان، مدت کار
  درصد بیشتر از تعرفه مصوب شده خدمات طراحی سازه ساختمانهاي جدید االحداث  200: الف: طراحی بهسازي لرزه اي
  د االحداث صد بیشتر از تعرفه مصوب شده خدمات طراحی سازه ساختمانهاي جدیدر 50ب: نظارت بهسازي لرزه اي: 
  صد بیشتر از تعرفه مصوب شده خدمات طراحی سازه ساختمانهاي جدید االحداث در 30ج: اجراي بهسازي لرزه اي: 

  باشد. : هزینه خدمات جنبی الزم همچون سونداژ و آزمایشات مقاومت مصالح و مکانیک خاك بر عهده مالک می1تبصره
  ضریب تکرار براساس ضوابط مبحث دوم اعمال خواهد گردید. ،باشند مشابه می: در صورت وجود کارهاي تکراري که عیناَ 2تبصره



متر  4) بیش از H(که میانگین ارتفاع طبقات متر در هر طبقه می باشد. در صورتی 4: تعرفه مشخص شده براي ساختمانهاي با ارتفاع حداکثر 3تبصره
  افزایش می یابد. H/4باشد، تعرفه فوق به نسبت 

زحمه مطالعات تعیین طیف ویژه ساختگاه و تحلیل خطرات ساختگاهی در صورت نیاز در تعرفه فوق لحاظ نگردیده و به تشخیص : حق ال4تبصره
  کمیته بهسازي لرزه اي پیشنهاد خواهد گردید.

الزحمه آن به تشخیص : تعرفه فوق جهت انجام بهسازي لرزه اي کلی ساختمانها بوده و در صورت نیاز ساختمان به بهسازي موضعی، حق 5تبصره
  کمیته بهسازي لرزه اي پیشنهاد خواهد گردید.

  : مدت انجام خدمات طراحی بهسازي لرزه اي با توافق مالک و مهندس طراح مدنظر قرار خواهد گرفت.6تبصره
  خواهد بود.: در صورت ختم کار در حین مطالعات به هر دلیلی، حق الزحمه پرداختی به طراح به نسبت کار انجام شده 7تبصره
  رشته هاي دیگر، تعرفه مطابق تعرفه آن گروه ساختمانی در رشته مورد نظر خواهد بود. ورت نیاز به طراحی و نظارت: در ص8تبصره
  مربع در نظر گرفته شود.متر 150مترمربع معادل  150تعرفه ساختمانها با زیربناي کمتر از : 9تبصره

  برداري هاي ساختمانی تعرفه طراحی و نظارت سازه نگهبان در گود
  شرح  سازه نگهبانو نظارت حق الزحمه طراحی 

  طراحی سازه  معادل نرخ تعرفه روز طراحی سازه به ازاء میزان مساحت بناي طبقات زیرزمین
  نظارت  معادل نرخ تعرفه روز نظارت سازه به ازاء میزان بناي طبقات زیرزمین

  ق الذکر بر اساس گروه هاي ساختمانی ضرب می گردد.: مساحت بنا در زیرزمین در موارد فو1تبصره 
  : حق الزحمه مذکور بر اساس حق الزحمه خدمات مهندسی در دیگر بخش هاست.2تبصره 

  خدمات مهندسی نظام فنی روستایی عرفه ت

 حداقل تعرفه نظارت( ریال) حداقل تعرفه طراحی( ریال) نظــــارت طراحــــی نوع خدمـــات
متر مربع(ریال) تعرفه بازاء هر  23760 34320 1500000 2500000 

  
 8615/35شماره نامه بنیاد مسکن به تعرفه پایه براي نظارت با توجه به بعد مسافت از مرکز استان در ضریب مسافت مطابق جدول پیوست : 1تبصره
  ضرب می شود. 25/9/97مورخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


