
  (ارقام به ریال) 1399تعرفه خدمات مهندسی در سال 
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

 152،582 142،946 133،509 129،012 110،278 99،146 86،543 طراحی معماري 1

 294،181 278،884 264،039 246،107 209،824 183،450 153،263 طراحی سازه 2

 82،306 75،491 68،821 64،356 57،406 48،406 41،261 طراحی تاسیسات مکانیکی 3

 72،356 66،123 59،878 57،874 47،621 41،454 35،593 طراحی تاسیسات برقی 4

طراح هماهنگ کننده  5  0 7،601 8،676 10،150 5،316 5،691 6،075 

 607،500 569،135 531،563 507،499 433،806 380،057 316،660 مجموع طراحی

 186،489 174،712 163،178 157،682 134،785 121،179 105،775 نظارت معماري 5

 359،555 340،858 322،714 300،798 256،451 224،217 187،322 نظارت عمران 6

 100،596 92،267 84،114 78،657 70،163 59،163 50،430 نظارت تاسیسات مکانیکی 7

 88،435 80،817 73،185 70،735 58،204 50،666 43،502 نظارت تاسیسات برقی 8

 7،425 6،956 6،497 12،406 10،604 9،290 0 ناظر هماهنگ کننده  9

 742،500 695،610 649،688 620،277 530،207 464،515 387،028 مجموع نظارت

 1،350،000 1،264،745 1،181،250 1،127،776 964،013 844،572 703،688 جمع کل

  .استحق الزحمه طراحی و نظارت چهار رشته  درصد1و گروه د  درصد دوج  و گروه ب : حق الزحمه طراح و ناظر هماهنگ کننده1تبصره 
  درصد تعرفه خدمات مهندسی مرکز استان است. 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 3 تبصره

  بین سازمان و شرکت شهرك هاي صنعتی است. 22/9/85مورخ  13890/30مندرجات توافقنامه شماره 
  ز محدوده نیز مطابق تعرفه شهرك هاي صنعتی می باشد.: تعرفه خدمات مهندسی ساختمان سوله خارج ا4تبصره 
: 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.
  ي خدماتی بین راهی و توریستی و ... معادل تعرفه مصوب می باشد.: تعرفه خدمات مهندسی خارج از محدوده مجتمع ها6تبصره 
درصد تعرفه  40تعرفه خدمات مهندسی خارج از محدوده مرغداري، دامداري و گلخانه ها و ... در راستاي حمایت از تولید در طراحی معادل : 7تبصره 

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

  در هر رشته محاسبه می شود.مربوطه 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



  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)

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

5,231,110 

متر مربع 200تا   

ریال که به ازاء هرمترمربع به مبلغ اضافه می گردد 26,467متر مربع  200مازاد بر  متر مربع 600متر مربع تا  200از    

ریال که به ازاء هر مترمربع به مبلغ اضافه می گردد 14,960متر مربع  600مازاد بر  متر مربع 2000متر مربع تا  600از    
ریال که به ازاء هر مترمربع به مبلغ اضافه می گردد11,967متر مربع 2000مازاد بر متر مربع 5000متر مربع تا  2000از    
ریال که به ازاء هرمترمربع به مبلغ اضافه می گردد8,369متر 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  3,451,932  

واحد 40واحد تجاري تا  به ازاي هر 3,221,348  

واحد 50به ازاي هر واحد تجاري تا  2,992,129  

واحد 60به ازاي هر واحد تجاري تا  2,761,446  

واحد 70به ازاي هر واحد تجاري تا  2,530,962  

واحد به باال 70به ازاي هر واحد تجاري از  2,301,743  
 

تعرفه  ،در صورت تجاري مسکونی بودن مجتمعصرفا 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

  23,934  بتنی  1
  14,498  فلزي  2

  ریال می باشد. 11,507,350تبصره: حداقل تعرفه 
 قانون ثبت 148و  147ماده UTM الزحمه تهیه نقشه هاي  : حق4جدول شماره 

  حق الزحمه مقطوع (ریال)  مساحت  ردیف
  3,451,932  متر مربع150ساختمانهاي در محدوده شهري و تا مساحت زیر   1

  4,602,121  متر مربع300ساختمانهاي در محدوده شهري و تا مساحت زیر  2

  6,903,864  متر مربع500ساختمانهاي در محدوده شهري و تا مساحت زیر  3

  11,507,349  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. 3,836,238مبلغ  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 
    حق الزحمه (ریال)  محدوده عرصه(متر مربع)  ردیف

    9,895,993  (مقطوع) 2000تا   1
به ازاء هر متر   2,134  5000تا  2001از   2

مربع مازاد به 
مبلغ ردیف هاي 
قبل اضافه می 

  گردد

  1,549  10000تا   5001از   3
  941  50000تا  10001از   4
  648   100000تا  50001از   5
   523  به باال 100000از   6

  تعلق می گیرد. به جدول فوق افزایش %30افزایش عملیات نقشه برداري ضریب هاي مشجر با توجه به بابت تهیه پالن باغ :1تبصره
  افزایش تعلق می گیرد. %50ضریب  ،(کد پالن) عالوه بر نقشه مسطحاتینیاز به تهیه نقشه هاي توپوگرافی: در صورت 2تبصره
ریال تعیین  4,860,113حداقل  ریال و 26,467به ازاء هر متر مربع  ،یح قطعه زمین در نقشه هاي تفکیکی: تعرفه پیاده کردن موقعیت صح3تبصره

  می گردد.
  هر متر مربع زمین به ریال) 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  5,984,258مقطوع                          

  500تا201از   7,594

  1000تا 501از   6,904

  2000تا 1001از   4,603

  5000تا 2001از   2,762
  10000تا 5001از   2,300
  به باال 10001از   1,151

  می باشد: UTMدر زمین هایی که داراي مختصات  تبصره :
 ریال 505مربعی مترمربع از قرار متر 100000متر مربع تا  10000از  -
 ریال 391مربعی مترمربع از قرار متر 150000تا  مترمربع 100000از  -
 ریال 288مربعی به باال از قرار متر  مترمربع 150000از  -

  
  : تعرفه تهیه نقشه اعیانی امالك ویالئی7جدول شماره 

  مبلغ به ازاء هر متر مربع(ریال)  شرح خدمات  ردیف
  4,027,709  ( مقطوع) 250تا  1
  11,508  500تا  250از   2
  6,904  1000تا   501از   3
  3,452  به باال 1001از   4

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

اشت هر فیزیکی و سازه اي بنچ مارك مطابق مشخصات فنی توسط مالک و یا توافق با ناظر و تحت نظرایشان( ناظر نقشه بردار) اجرا گردد و بابت برد
) به ضمیمه کروکی و B.Mاسنامه نقاط بنچ مارك(نقطه با استفاده از سیستم یکپارچه شمیم جانمائی در نقشه هاي ارائه شده به شهرداري با ذکر شن

ریال ( معادل یکصدو پنجاه و شش هزار تومان ) بعنوان حق الزحمه دریافت گردد. تعداد مورد نیاز نقاط 1,773,720موقعیت 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. 60مرکز استان) معادل تبصره: تعرفه براي سایر شهرها ( به جز 

  حق الزحمه طرح انطباق کاربري اراضی شهري - 2جدول 

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

 2000تا  25,105 1

 3500تا  2001  20,739 2

 5000تا   3501 18,692 3

 7500تا   5001 16645 4

 7500بیشتر از  13,780 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
  خصوص باید ارائه گردد.

  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

  ریال تعیین می گردد.5,685,000
  .ستان استا 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   20,739  1

  3500تا  2001  17,328  2

    5000تا 3501  15,691  3

  7500تا  5001  13,780  4

  7500بیشتر از   11,461  5



  رشته ترافیک حق الزحمه خدمات مهندسی

     تحدود صالحی

  استفاده می گردد.: در شرایط تکمیل ظرفیت با مصوبه مراجع ذیصالح از مهندسان با پایه پایین تر 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

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

 2000تا  9,414 1

 3500تا  2001  7,845 2

 5000تا   3501 7,094 3

 7500تا   5001 6,276 4

 7500بیشتر از  5,185 5
  درصد مبلغ فوق تعیین می گردد. 60تبصره : تعرفه براي سایر شهرها ( به جز مرکز استان ) معادل

  عارضه سنجی) حق الزحمه رشته ترافیک دربخش مطالعات 2
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 قمتعرفه بازرسی گاز   

گاز(ریال)هزینه خدمات نظارت  ظرفیت کنتور نوع کنتور جی ریت کنتور ردیف  هزینه بازرسی مجدد(ریال) 
1 6 G4 1,569,060 522,565 
2 10 G6 1,987,931 522,565 
3 16 G10 2,667,402 648,090 
4 25 G16 3,346,873 648,090 
5 40 G25 3,451,932 784,530 
6 65 G40 3,661,367 784,530 
7 100 G65 4,749,476 914,148 
8 160 G100 6,276,240 914,148 

 

  توضیحات: 

  ریال 1,255,248ارائه 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 یکجهت لوله کشی زیر -

 باشد. عهده مجري میه 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 -

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

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

ST=SM+N*365,659                                                                                                                                                  

  الزحمه(ریال) تعداد واحد ها + هزینه خدمات نظارت گاز= حق * 365,659

    



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 نفر 1 34,520,684 27,616,820 6,903,865   
400 -161 نفر 2 55,232,276 41,424,548 13,807,728   
1000-401 نفر 2 69,041,369 55,233,641 13,807,728   
2500-1001 نفر 3 92,056,068 73,644,854 18,411,213   
5000-2501 نفر 4 115,069,403 92,056,068 23,013,334   

 

  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  -
  برابر یک می باشد.کیلومتري از مرکز فعالیت ناظر  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. -
  می باشد.هزینه هاي تست مقاومت شبکه رادیوگرافی و تفسیر و تست حفاظت کاتدیک بر عهده مجري  -
(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.
ظام مهندسی بر در صورت اعتراض مهندس ناظر و طراح در خصوص قصور مجري و مالک که منجر به افزایش تعداد بازرسی و مراجعات گردد، ن -

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 (ریال) مبلغ حق الزحمه متغیر مبلغ (ریال)   

تعرفه بازرسی آب - الف  

 1,046,040 نظارت بر انشعاب آب 1
متر مربع100براي هرواحد با زیر بناي تا   627,624 
متر مربع200براي هرواحد با زیر بناي تا   941,436 

متر مربع200براي هرواحد با زیر بناي بیش از  1,255,248 
تعرفه بازرسی فاضالب -ب  

انشعاب فاضالب به ازاي هر خروجی فاضالبنظارت بر  2  1,046,040 
 

  % 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 
  

  سقف تعرفه خدمات آزمایشگاهی در زمینه ژئوتکنیک - 1- 5

  مطالعات ژئوتکنیک پروژه مطابق با شرح خدمات مربوط انجامحق الزحمه 

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

  هفت سقف و به باال  پنج و شش سقف
  3,411,000  2,728,800  دستی  1
  4,206,900  3,297,300  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
  8,754,900  7,390,500  6,026,100  4,661,700  3,411,000  حق الزحمه(ریال)

  

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 هاي شن و 
  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

  6,310,350  5,116,500  4,150,050  4,150,050  3,695,250  2,842,500  3,013,050  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 

  گیرد.  : به تعرفه هاي خدمات آزمایشهاي مکانیک خاك و مقاومت مصالح که در فوق به آن اشاره شد هیچ گونه اضافه بهایی از جهات مختلف تعلق نمی2تبصره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

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

  باشد. ک خاك بر عهده مالک می: هزینه خدمات جنبی الزم همچون سونداژ و آزمایشات مقاومت مصالح و مکانی1تبصره
  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 
: حق الزحمه مطالعات تعیین طیف ویژه ساختگاه و تحلیل خطرات ساختگاهی در صورت نیاز در تعرفه فوق لحاظ نگردیده و به تشخیص 4تبصره

  کمیته بهسازي لرزه اي پیشنهاد خواهد گردید.
بهسازي لرزه اي کلی ساختمانها بوده و در صورت نیاز ساختمان به بهسازي موضعی، حق الزحمه آن به تشخیص : تعرفه فوق جهت انجام 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
  در حین مطالعات به هر دلیلی، حق الزحمه پرداختی به طراح به نسبت کار انجام شده خواهد بود. : در صورت ختم کار7تبصره
  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

  
  تعرفه طراحی و نظارت سازه نگهبان در گود برداري هاي ساختمانی

  شرح  حق الزحمه طراحی و نظارت سازه نگهبان
  طراحی سازه  معادل نرخ تعرفه روز طراحی سازه به ازاء میزان مساحت بناي طبقات زیرزمین

  نظارت  سازه به ازاء میزان بناي طبقات زیرزمینمعادل نرخ تعرفه روز نظارت 

  : مساحت بنا در زیرزمین در موارد فوق الذکر بر اساس گروه هاي ساختمانی ضرب می گردد.1تبصره 
  : 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)  خدمـــات نوع
  1,137,000  15,533  طراحی  سازه

  1,137,000 14,858  طراحی  معماري
  3,411,000  42,924  نظارت سازه و معماري
  1,137,000  10,005  طراحی تاسیسات برق

  1,137,000  10,005  طراحی تاسیسات مکانیک
  1,705,500  18,760  تاسیسات برق نظارت

  1,705,500  18,760  نظارت تاسیسات مکانیک
 

 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 
عملکرد ماهانه بنیاد مسکن به سازمان استان ظرفیت مهندسان موضوع تفاهمنامه نظام فنی و روستائی در جهت ) مقرر شد بر اساس گزارش 2تبصره

ه تشویق روستائیان عزیز به استفاده از خدمات فنی و همچنین ایجاد انگیزه براي مهندسان در خدمات دهی در روستاها با ضریب متعادل نسبت ب
  عملکرد آنها درج گردد. تعرفه روستا به تعرفه مرکز بخش در

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


