
  به ریال)(ارقام  1400مهندسی در سال  خدماتتعرفه 

  .استحق الزحمه طراحی و نظارت چهار رشته  درصد1و گروه د  درصد دوج  و گروه ب : حق الزحمه طراح و ناظر هماهنگ کننده1تبصره 
  مات مهندسی مرکز استان است.درصد تعرفه خد 75تعرفه خدمات مهندسی در شهرهاي استان معادل : 2تبصره 
: تعرفه و اعمال ظرفیت ارائه خدمات مهندسی در شهرکهاي صنعتی، در راستاي حمایت از تولید و سرمایه گذاري صنعتی در استان مطابق با 3تبصره 

  بین سازمان و شرکت شهرك هاي صنعتی است. 22/9/85مورخ  13890/30مندرجات توافقنامه شماره 
  خدمات مهندسی ساختمان سوله خارج از محدوده نیز مطابق تعرفه شهرك هاي صنعتی می باشد.: تعرفه 4تبصره 
: تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سوله در داخل محدوده براي ساختمانهاي گروه الف مطابق تعرفه گروه الف و براي سایر گروه ها مطابق 5تبصره 

  تعرفه گروه ب تعیین می گردد.
  ت مهندسی خارج از محدوده مجتمع هاي خدماتی بین راهی و توریستی و ... معادل تعرفه مصوب می باشد.: تعرفه خدما6تبصره 
درصد تعرفه  40تعرفه خدمات مهندسی خارج از محدوده مرغداري، دامداري و گلخانه ها و ... در راستاي حمایت از تولید در طراحی معادل : 7تبصره 

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

  در هر رشته محاسبه می شود.

  

  

  

  

ردیف
 د ج ب الف گروه ساختمانی 

 طبقه به باال 16 طبقه 13- 15 طبقه 12و11 طبقه 8-10 طبقه 7و6 طبقه 3-5 طبقه 2و1 طبقه

 مترمربع و باالتر 5002 مترمربع 5000-2001 متر مربع  2000- 601 متر مربع 600تا متراز

 224045 209892 196037 187678 160421 143869 125581 طراحی معماري 1

 431964 409493 387700 358019 305228 266200 222398 طراحی سازه 2

 120854 110846 101053 93620 83508 70241 59873 طراحی تاسیسات مکانیکی 3

 106245 97090 87922 84191 69274 60152 51648 طراحی تاسیسات برقی 4

 8920 8357 7805 14765 12621 11030 0 طراح هماهنگ کننده 5

 892028 835678 780518 738274 631053 551493 459499 مجموع طراحی

 273832 256534 239601 229384 196070 175840 153488 نظارت معماري 5

 527956 500492 473856 437579 373057 325356 271819 نظارت عمران 6

 147711 135479 123509 114425 102066 85850 73178 نظارت تاسیسات مکانیکی 7

 129855 118666 107460 102900 84668 73520 63125 نظارت تاسیسات برقی 8

 10903 10214 9540 18047 15426 13481 0 ناظر هماهنگ کننده 9

 1090257 1021385 953966 902334 771286 674046 561610 مجموع نظارت

 1982285 1857063 1734484 1640608 1402339 1225539 1021109 جمع کل



  رشته نقشه برداري حق الزحمه خدمات مهندسی
 

واحدهاي مسکونینی : حق الزحمه تهیه نقشه هاي تفکیکی اعیا1 جدول شماره   

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

 مساحت (ریال)

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

7,637,420 

متر مربع 200تا   

ریال که به ازاء هرمترمربع به مبلغ اضافه می گردد 38,642متر مربع  200مازاد بر  متر مربع 600متر مربع تا  200از    

ریال که به ازاء هر مترمربع به مبلغ اضافه می گردد  21,841متر مربع  600ر مازاد ب متر مربع 2000متر مربع تا  600از    
ریال که به ازاء هر مترمربع به مبلغ اضافه می گردد 17,472متر مربع 2000مازاد بر متر مربع 5000متر مربع تا  2000از    
ازاء هرمترمربع به مبلغ اضافه می گردد ریال که به 12,219متر مربع  5000مازاد بر  متر مربع 5000مازاد بر    

واحدهاي تجاري: تعرفه تهیه نقشه هاي تفکیکی اعیانی 2جدول شماره  

 مساحت حق الزحمه مقطوع (ریال)
واحد 30به ازاي هر واحد تجاري تا  5,039,821  

واحد 40به ازاي هر واحد تجاري تا  4,703,169  

واحد 50زاي هر واحد تجاري تا به ا 4,368,509  

واحد 60به ازاي هر واحد تجاري تا  4,031,857  

واحد 70به ازاي هر واحد تجاري تا  3,695,205  

واحد به باال 70به ازاي هر واحد تجاري از  3,360,544  
 

تعرفه  ،رت تجاري مسکونی بودن مجتمعدر صوصرفا شامل قسمت هاي مرتبط در مجموعه تجاري بوده و  2: تعرفه هاي جدول شماره * تبصره
  انباري و پارکینگ واحدهاي مسکونی)(.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

  34,943  نیبت  1
  21,167  فلزي  2

  ریال می باشد. 16,800,731تبصره: حداقل تعرفه 
 قانون ثبت 148و  147ماده UTM الزحمه تهیه نقشه هاي  : حق4جدول شماره 

  حق الزحمه مقطوع (ریال)  مساحت  ردیف
  5,039,820  متر مربع150ساختمانهاي در محدوده شهري و تا مساحت زیر   1
  6,719,096  متر مربع300دوده شهري و تا مساحت زیر ساختمانهاي در مح 2
  10,079,641  متر مربع500ساختمانهاي در محدوده شهري و تا مساحت زیر  3
  16,800,729  متر مربع2000ساختمانهاي در محدوده شهري و تا مساحت زیر  4
  نقشه مسطحاتی و پالنیمتري محاسبه می گردد براساس تعرفه تهیه  متر مربع مازاد بر بند قبل2000در ساختمان هاي باالتر از  5

  ریال به مبالغ فوق افزوده می گردد. 5,600,907مبلغ  دو فرکانسه  GPSنیاز به دستگاه  در صورت : 1تبصره
ه خواهد ارجاع گردد، حق الزحمه براساس تعرفه تهیه نقشه هاي مسطحاتی و پالنیمتري محاسب UTM: در صورتی که زمین جهت تهیه نقشه 2تبصره

  شد.
  

  
  



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

    14,448,150  (مقطوع) 2000تا   1
به ازاء هر متر   3,116  5000تا  2001از   2

مربع مازاد به 
مبلغ ردیف هاي 
قبل اضافه می 

  گردد

  2,261  10000تا   5001از   3
  1,374  50000تا  10001از   4
  946   100000تا  50001از   5
   764  به باال 100000از   6

  تعلق می گیرد. به جدول فوق افزایش %30هاي مشجر با توجه به افزایش عملیات نقشه برداري ضریب بابت تهیه پالن باغ :1تبصره
  افزایش تعلق می گیرد. %50ضریب  ،الوه بر نقشه مسطحاتی(کد پالن) عنیاز به تهیه نقشه هاي توپوگرافی: در صورت 2تبصره
ریال تعیین  7,095,765حداقل  ریال و 38,642به ازاء هر متر مربع  ،یح قطعه زمین در نقشه هاي تفکیکی: تعرفه پیاده کردن موقعیت صح3تبصره

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

  متراژ زمین (متر مربع)  تعرفه پیاده سازي حدود اربعه(میخ کوبی) ریال بازاء هر متر مربع زمین
  200تا  8,737,017مقطوع                          

  500تا201از   11,087
  1000تا 501از   10,080
  2000تا 1001از   6,720
  5000تا 2001از   4,032
  10000ات 5001از   3,358
  به باال 10001از   1,680

  می باشد: UTMدر زمین هایی که داراي مختصات  تبصره :
 ریال 737مربعی مترمربع از قرار متر 100000متر مربع تا  10000از  -
 ریال 571مربعی مترمربع از قرار متر 150000تا  مترمربع 100000از  -
 الری 420مربعی به باال از قرار متر  مترمربع 150000از  -

  
  : تعرفه تهیه نقشه اعیانی امالك ویالئی7جدول شماره 

  مبلغ به ازاء هر متر مربع(ریال)  شرح خدمات  ردیف
  5,880,455  ( مقطوع) 250تا  1
  16,801  500تا  250از   2
  10,080  1000تا   501از   3
  5,040  به باال 1001از   4

  ا اجراي بنچ مارك تعرفه تهیه وضع موجود و برداشت نقطه اي ب -8 جدول شماره
) مورد نیاز رشته نقشه برداري مقرر شد اجراي B.Mپیرو  درخواست تعیین تعرفه تهیه نقشه وضع موجود و برداشت نقطه اي با اجراي بنچ مارك(

ردد و بابت برداشت هر فیزیکی و سازه اي بنچ مارك مطابق مشخصات فنی توسط مالک و یا توافق با ناظر و تحت نظرایشان( ناظر نقشه بردار) اجرا گ
) به ضمیمه کروکی و B.Mنقطه با استفاده از سیستم یکپارچه شمیم جانمائی در نقشه هاي ارائه شده به شهرداري با ذکر شناسنامه نقاط بنچ مارك(

فت گردد. تعداد مورد نیاز نقاط ریال ( معادل یکصدو پنجاه و شش هزار تومان ) بعنوان حق الزحمه دریا2,531,231موقعیت آنها بازاء هر نقطه مبلغ 
     با هماهنگی شهرداري منطقه تعیین خواهد شد.



  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 

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

 2000تا  36,653 1

 3500تا  2001  30,279 2

 5000تا   3501 27,291 3

 7500تا   5001 24,303 4

 7500بیشتر از  20,119 5

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

  گردد. درصد مبلغ فوق تعیین می 60) معادل: تعرفه براي سایر شهرها(به جز مرکز استان 2تبصره
  : حداقل تعرفه خدمات مهندسی طرح انطباق کاربري اراضی شهري با عنایت به حداقل هاي تعرفه پیش بینی شده براي سایر رشته ها معادل 3تبصره

  ردد.ریال تعیین می گ 8,300,100
  .استان است چهارنفرههیات  7/5/95کار خدمات شهرسازي نیز بر اساس شرح خدمات مصوب صورتجلسه مورخ  شرح خدمات و گردش *

    

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

  2000تا   30,279  1

  3500تا  2001  25,299  2

    5000تا 3501  22,908  3

  7500تا  5001  20,119  4

  7500بیشتر از   16,733  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 

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

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

 2000تا  13,744 1

 3500تا  2001  11,454 2

 5000تا   3501 10,357 3

 7500تا   5001 9,163 4

 7500بیشتر از  7,570 5
  درصد مبلغ فوق تعیین می گردد. 60ه جز مرکز استان ) معادلتبصره : تعرفه براي سایر شهرها ( ب

  ) 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 

  مرکزي می باشد.
   

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

  +  +  +  10000تا  2500 

  +  +  -  20000تا  10001

  +  -  -  به باال 20001 



(توکار و روکار) استان قماز تعرفه بازرسی گ  

 هزینه بازرسی مجدد(ریال) هزینه خدمات نظارت گاز(ریال) ظرفیت کنتور نوع کنتور جی ریت کنتور ردیف
1 6 G4 2,290,828 762,945 
2 10 G6 2,902,379 762,945 
3 16 G10 3,894,407 946,211 
4 25 G16 4,886,435 946,211 
5 40 G25 5,039,821 1,145,414 
6 65 G40 5,345,596 1,145,414 
7 100 G65 6,934,236 1,334,656 
8 160 G100 9,163,310 1,334,656 

 

  توضیحات: 

  ریال 1,832,662ارائه طرح و تائید طرح لوله کشی به ازاي هر واحد  -

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

  زدید مجدد جهت بازدید پایان کار اضافه می شود.بار با کار یکجهت لوله کشی زیر -

 عهده مجري می باشد.ه هزینه بازرسی مجدد ب -

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

  .در کلیه مناطق شهري و روستایی بایستی مسیردهی اولیه و کنترل طراحی و مصالح انجام شود -

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

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

ST=SM+N*533,862                                                                                                                                                  

  تعداد واحد ها + هزینه خدمات نظارت گاز= حق الزحمه(ریال) * 533,862

    



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 
تنظار  تعداد گروه ناظر و طراح 

(دو پوندي) 0- 160 نفر 1 50,400,200 40,320,557 10,079,643   
400 -161 نفر 2 80,639,122 60,479,840 20,021,205   
1000-401 نفر 2 100,800,399 80,641,116 20,159,283   
2500-1001 نفر 3 134,401859 107,521,487 26,880,371   
5000-2501 نفر 4 168,001,328 134,402,859 33,599,467   

 

  اینچ متر در داخل هزینه هاي اعالم شده لحاظ شده است. 400هزینه هاي طراحی و نظارت تا  -
  ریال جمع طراحی و نظارت اضافه گردد.38,356اینچ متر شبکه به ازاء هر اینچ متر  400براي بیش از  -
  ي از مرکز فعالیت ناظر برابر یک می باشد.کیلومتر 40ضریب هزینه هاي فوق براي پروژه هاي تا شعاع  -
  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. -
  ت کاتدیک بر عهده مجري می باشد.هزینه هاي تست مقاومت شبکه رادیوگرافی و تفسیر و تست حفاظ -
(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.
زرسی و مراجعات گردد، نظام مهندسی بر در صورت اعتراض مهندس ناظر و طراح در خصوص قصور مجري و مالک که منجر به افزایش تعداد با -

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 

  
  رفه حق الزحمه بازرسی آبفاتع

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

تعرفه بازرسی آب - الف  

 1,832,662 نظارت بر انشعاب آب 1
متر مربع100براي هرواحد با زیر بناي تا   916,331 
متر مربع200براي هرواحد با زیر بناي تا   1,374,497 

متر مربع200براي هرواحد با زیر بناي بیش از  1,832,662 
فاضالبتعرفه بازرسی  -ب  

 1,832,662 نظارت بر انشعاب فاضالب به ازاي هر خروجی فاضالب 2
 

  % 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 
  

  نیکسقف تعرفه خدمات آزمایشگاهی در زمینه ژئوتک - 1- 5

  انجام مطالعات ژئوتکنیک پروژه مطابق با شرح خدمات مربوطحق الزحمه 

  روش حفاري  ردیف
  حق الزحمه حفاري به ازاي هر متر (ریال)

  هفت سقف و به باال  پنج و شش سقف
  5,548,000  5,110,000  دستی  1
  6,570,000  5,840,000  ماشینی  2

  

  تعرفه خدمات آزمایشگاهی در زمینه بتن -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
  14,986,900  12,658,200  10,322,200  7,986,200  5,840,000  حق الزحمه(ریال)

  

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

  8,103,300  6,570,000  5,329,000  5,329,000  4,745,000  3,650,000  3,869,000  حق الزحمه(ریال)
  : مبالغ حق الزحمه خدمات آزمایشهاي مکانیک خاك و مقاومت مصالح در کلیه زمینه ها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.1تبصره 

  شد هیچ گونه اضافه بهایی از جهات مختلف تعلق نمی گیرد. : به تعرفه هاي خدمات آزمایشهاي مکانیک خاك و مقاومت مصالح که در فوق به آن اشاره 2تبصره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  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

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

  صد بیشتر از تعرفه مصوب شده خدمات طراحی سازه ساختمانهاي جدید االحداث در 30راي بهسازي لرزه اي: ج: اج
  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 : در صورت وجود کارهاي تکراري که عیناَ مشابه می2تبصره
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 
ین طیف ویژه ساختگاه و تحلیل خطرات ساختگاهی در صورت نیاز در تعرفه فوق لحاظ نگردیده و به تشخیص : حق الزحمه مطالعات تعی4تبصره

  کمیته بهسازي لرزه اي پیشنهاد خواهد گردید.
یص : تعرفه فوق جهت انجام بهسازي لرزه اي کلی ساختمانها بوده و در صورت نیاز ساختمان به بهسازي موضعی، حق الزحمه آن به تشخ5تبصره

  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
  : در صورت ختم کار در حین مطالعات به هر دلیلی، حق الزحمه پرداختی به طراح به نسبت کار انجام شده خواهد بود.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

  
  تمانیتعرفه طراحی و نظارت سازه نگهبان در گود برداري هاي ساخ

  شرح  حق الزحمه طراحی و نظارت سازه نگهبان
  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

  گروه هاي ساختمانی ضرب می گردد. : مساحت بنا در زیرزمین در موارد فوق الذکر بر اساس1تبصره 
  : حق الزحمه مذکور بر اساس حق الزحمه خدمات مهندسی در دیگر بخش هاست.2تبصره 

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 خدمات مهندسی نظام فنی روستایی تعرفه 

  حداقل تعرفه هر واحد مسکونی ( ریال) تعرفه بازاء هر متر مربع(ریال)  نوع خدمـــات
  1,660,020  22,678  طراحی  سازه

  1,660,020 21,692  طراحی  معماري
  4,980,060  62,669  نظارت سازه و معماري
  1,660,020  14,607  طراحی تاسیسات برق

  1,660,020  14,607  طراحی تاسیسات مکانیک
  2,490,030  27,389  نظارت تاسیسات برق

  2,490,030  27,389  نظارت تاسیسات مکانیک
 

 8615/35شماره نامه بنیاد مسکن به با توجه به بعد مسافت از مرکز استان در ضریب مسافت مطابق جدول پیوست تعرفه پایه براي نظارت : 1تبصره
  ضرب می شود. 25/9/97مورخ 
) مقرر شد بر اساس گزارش عملکرد ماهانه بنیاد مسکن به سازمان استان ظرفیت مهندسان موضوع تفاهمنامه نظام فنی و روستائی در جهت 2تبصره
روستائیان عزیز به استفاده از خدمات فنی و همچنین ایجاد انگیزه براي مهندسان در خدمات دهی در روستاها با ضریب متعادل نسبت به  تشویق

  تعرفه روستا به تعرفه مرکز بخش در عملکرد آنها درج گردد.
  


