
  (ارقام به ریال)1380تعرفه خدمات مهندسی در سال 

  ردیف شرح متراژ (مترمربع) حق الزحمه
  1 برداشت هم کف ، نقشه معماري براي طبقه فوقانی ساختمان ها هر مترمربع 1200
  2 تهیه نقشه معماري ، سازه ، نظارت  بر ساختمان ها 200تا  5500
  3  تهیه نقشه معماري ، سازه ، نظارت بر ساختمان ها   200بیش از   7000

  

براي ساختمان هاي مسکونی و غیرمسکونی یا چهارطبقه و باالتر از چهارطبقه و کلیه ساختمان هاي عمومی به استثناي ساختمان  - 4
  رعایت کلیه موارد الزامی میباشد.هاي صنعتی (سوله ، نگهبانی ، اداري و کارخانه ) تعرفه خدمات به تفکیک به شرح ذیل می باشد که 

  حق الزحمه  شرح  ردیف
  4000  تهیه نقشه معماري (هرمترمربع)  1-4
  4500  دفترچه محاسبات سازه و نقشه اجرایی سازه (مترمربع)  2-4
  4000  نظارت ساختمان (هرمترمربع)  3-4
  2000  تهیه نقشه تاسیسات مکانیکی و برقی با دفترچه محاسبات(مترمربع)  4-4
  3000  نظارت تاسیسات مکانیکی و برقی (هرمترمربع)  5-4

تهیه نقشه معماري ، سازه ، نظارت ساختمان هاي صنعتی (سوله ، نگهبانی ، اداري ، کارخانه ) (هر مترمربع) *ارائه   5
  7000  دفترچه محاسبات الزامی می باشد

% ، دو سال 12هزینه تمدید پروانه براي هر سقف باقیمانده بابت هرمترمربع زیربناي مندرج در پروانه ساختمان براي سه سال اول   6
  دریافت می شود. 4- 5یا  4-3یا  3یا  2% تعرفه روز در سازمان نظام مهندسی مبلغ ردیف 50% و بعد از پنج سال 20بعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  (ارقام به ریال)1381سال  تعرفه خدمات مهندسی در
  ردیف شرح متراژ (مترمربع) حق الزحمه

  1 تهیه نقشه معماري ، سازه و نظارت بر ساختمان  180تا  0 7000
  2 تهیه نقشه معماري ، سازه و نظارت بر ساختمان  180بیش از  10000

و باالتر از چهارطبقه و کلیه ساختمان هاي عمومی به  مترمربع یا چهارطبقه 600براي ساختمان هاي مسکونی و غیر مسکونی بیش از  -3
استثناي ساختمان هاي صنعتی ( سوله ، نگهبانی ، اداري و کارخانه ) تعرفه خدمات به تفکیکی به شرح ذیل می باشد که رعایت کلیه 

  موارد اعالم شده در زیر الزامی می باشد.

  حق الزحمه  شرح  ردیف
  5000  (هرمترمربع)تهیه نقشه معماري   1-3
  5000  دفترچه محاسبات سازه و نقشه اجرایی سازه (هرمترمربع)  2-3
  7000  نظارت ساختمان (هرمترمربع)  3-3
  3200  تهیه نقشه و نظارت تاسیسات مکانیک با دفترچه محاسبات(هرمترمربع)  4-3
  3200  تهیه نقشه و نظارت تاسیسات برقی با دفترچه محاسبات (هرمترمربع)  5-3

  : جهت ساختمان هاي ویژه قیمت فوق دو برابر خواهد شد1تبصره 
  نیاز نمی باشد  3-5و  3-4طبقه ردیف  2: براي ساختمان هاي داراي پیلوت با 2تبصره 

  تهیه نقشه معماري سازه و نظارت ساختمان هاي صنعتی (سوله ، نگهبانی ، اداري و کارخانه )هر مترمربع زیربنا    4
  محاسبات سوله الزامی است *ارائه دفترچه

10000  

  درج در پروانه ساختمانی براي پروانه هاي صادره قبل  از:نهر سقف باقیمانده بابت هر مترمربع زیربنا م بر اساسهزینه تمدید پروانه   5
  %          12به میزان   01/01/78% ، 24به میزان  29/12/77%  ، تا 36به میزان    29/12/73

  % تعرفه روز نظارت می باشد. 20،  3هزینه تمدید براي ساختمان هاي بند تعرفه روز و 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  (ارقام به ریال)1382تعرفه خدمات مهندسی در سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حق الزحمه  متراژ(مترمربع)  شرح  ردیف گروه ساختمانی  ردیف

1  
  سقف 3 –گروه الف 

  (زیرزمین همکف ، اول)

  8500  180تا  0  نقشه و نظارت  1
  12500  600تا  180  و نظارتنقشه   2
  2110  600باالتر از   نقشه ، نظارت ، محاسبات  3
  2110  دو طبقه روي پیلوت  نقشه ، نظارت ، محاسبات  4
  2110  مسجد ، حسینیه و ...  نقشه ، نظارت ، محاسبات  5

2  
  د–ج  –گروه ب 

  سقف 3باالي 

  6000    طراحی معماري  1
  6600    طراحی سازه  2
  8500    نظارت سازه  3
  3500    تاسیسات برق  4
  4000    تاسیسات مکانیک  5

  % اضافه می شود20) 2و  3: در ساختمان هاي اسکلت بتنی به ردیف هاي ( 1تبصره 
  درصد اضافه می شود. 50(طراحی ) ،  1-4-5: در ساختمان هاي ویزه به ردیف 2تبصره 

  6250  ارائه دفترچه و نقشه هاي سازه توسط کارفرما(طراحی و نظارت)سوله با پیش نویس پروانه شهرداري با   3
  4000  شهرك ها با ارائه دفترچه و نقشه هاي سازه (سوله) توسط کارفرما ، طراحی و نظارت )  4



  (ارقام به ریال)1383تعرفه خدمات مهندسی در سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الزحمه حق  متراژ(مترمربع)  شرح  ردیف  طبقه گروه ساختمانی  ردیف

1  
 الف

  

  (زیرزمین ، همکف)–سقف  2

  9500  180تا  0  نقشه و نظارت  1
  14000  600تا  180  نقشه و نظارت  2
  21100  حسینه و مسجد  نقشه و نظارت و محاسبات  3
  21100  600باالتر از   نقشه ، نظارت و محاسبات  4

سقف (زیرزمین یا پیلوت ،  3
  همکف ،  اول)

  21100  600تا  0  نظارتنقشه و   5
  24500  600باالتر از   نقشه و نظارت و محاسبات  6

  سقف 3باالي   د–ج  –ب   2

  7000    طراحی معماري  1
  7000    طراحی سازه فوالدي  2
  8400    طراحی سازه بتنی  3
  10500    نظارت سازه فوالدي  4
  13500    نظارت سازه بتنی  5
  1680    طراحی برق  6
  1840    طراحی مکانیک  7
  2520    نظارت برق  8
  2760    نظارت مکانیک  9

  7000  سوله با پیش نویس شهرداري با ارائه دفترچه و نقشه هاي سازه توسط کارفرما(طراحی ، معماري و نظارت)  3
  4500  شهرك ها با ارائه دفترچه و نقشه هاي سازه (سوله) توسط کارفرما ، طراحی و نظارت )  4



  (ارقام به ریال)1384تعرفه خدمات مهندسی در سال 

  

  

  

  

  حق الزحمه  متراژ(مترمربع)  شرح  ردیف  طبقه گروه ساختمانی  ردیف

 الف  1
  

  سقف 2
  (زیرزمین ، همکف) 

  4600  180تا  0  طراحی  1
  6900  180تا  0  نظارت  2
  6400  600تا  180  طراحی  3
  9600  600تا  180  نظارت  4

سقف (زیرزمین یا پیلوت ،  3
  همکف ،  اول)

  7000    طراحی معماري  5
  7000    محاسبات سازه  6
  11000    نظارت  7

  سقف تا هفت سقف 3باالي   د–ج  –ب   2

  9000    طراحی معماري  1
  9000    طراحی سازه فوالدي  2
  11000    طراحی سازه بتنی  3
  15000    نظارت سازه فوالدي  4
  19500    نظارت سازه بتنی  5
  2100    طراحی برق  6
  2300    طراحی مکانیک  7
  3150    نظارت برق  8
  3450    نظارت مکانیک  9

  هشت سقف به باال  د–ج  –ب   3

  11000    طراحی معماري  1
  11000    طراحی سازه فوالدي  2
  12000    طراحی سازه بتنی  3
  20000    نظارت سازه فوالدي  4
  24000    نظارت سازه بتنی  5
  2400    طراحی برق  6

  2800    طراحی مکانیک  7

  3600    نظارت برق  8
  4200    نظارت مکانیک  9

  شهرداري نویسسوله با پیش   4
  6000    طراحی معماري و سازه با دفترچه  1
  9000    نظارت  2



  ریال) (ارقام به1385تعرفه خدمات مهندسی در سال 

  ردیف

  د  ج  ب  الف  گروه ساختمانی

  طبقه

 3  طبقه روي شالوده 2در 
طبقه 
روي 
  شالوده

 5و  4
طبقه 
روي 
  شالوده

  7و  6
طبقه 
روي 
  شالوده

 10تا  8
طبقه 
روي 
  شالوده

 12و  11
طبقه 
روي 
  شالوده

 15تا  13
طبقه 
روي 
  شالوده

طبقه  16
باالتر از 

روي 
  شالوده

 180زیر 
  مترمربع

 180باالي 
  مترمربع

  طراحی معماري  1
6000   7500   

7500  19500  10500  11000  12000  13000  14000  
  18000  17000  16000  12000  11000  9500  7500  محاسبات سازه  2
  3400  3400  31000  2900  2600  2500  -  -  -  طراحی تاسیسات مکانیکی  3
  3100  31000  2900  2700  2350  2300  -  -  -  طراحی تاسیسات برقی  4
  37500  34500  32000  24000  20000  17000  16000  12500  9000  عمراننظارت   5
  4500  4500  4300  3700  3600  2450  -  -  -  نظارت تاسیسات برقی  6
  5000  5000  4700  4200  3900  3750  -  -  -  نظارت تاسیسات مکانیکی  7
  85500  80500  75000  60500  53950  48000  31000  20000  15000  جمع کل طراحی و نظارت چهار رشته  8

  ریال 000/000/1مترمربع: حداقل مقطوعاً  70طبقه با زیربناي زیر  2حق الزحمه نظارت و طراحی ساختمان هاي *
  ریال بدون ثبت در سهمیه   000/500/1محاسبه سقف کرمیت: مقطوعاً *
  % اضافه شود.25جرثقیل داشته باشد طراحی ونظارت ریال ، چنانچه  7000ریال ، طراحی :  11000سوله در شهر : نظارت :*
  % ثبت در سهمیه بابت نظارت50سوله شهرك هاي صنعتی : مانند حق الزحمه شهر و فقط *
  % ثبت در سهمیه بابت نظارت50حق الزحمه شهر و فقط  اداري در شهرك هاي صنعتی : مانندساختمان *
  ضافه شود.% ا20ساختمان هاي بتنی : طراحی و نظارت سازه *
  مترمربع زیربنا ضریب ثبت در سهمیه مجموع طراحی یک می باشد 600ساختمان هاي تا *
  طبقه روي شالوده  5و  4مترمربع زیربنا تعرفه طراحی و نظارت تاسیسات معادل ساختمان هاي  600ساختمان هاي بیش از *

  % تخفیف نسبت به تعرفه مصوب 30تغییر نقشه و طراحی با *حق الزحمه 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  (ارقام به ریال) 1386تعرفه خدمات مهندسی در سال 

  ردیف

  د  ج  ب  الف  گروه ساختمانی

  طبقه
طبقه  3  طبقه روي شالوده 2در 

روي 
و  شالوده

  سه سقف

 5و  4
طبقه 
روي 
  شالوده

  7و  6
طبقه 
روي 
  شالوده

 10تا  8
طبقه 
روي 
  شالوده

 12و  11
طبقه 
روي 
  شالوده

 15تا  13
طبقه 
روي 
  شالوده

طبقه  16
باالتر از 

روي 
  شالوده

 180زیر 
  مترمربع

 180باالي 
  مترمربع

  17500  16000  15000  13000  12000  10500  8000  4750  3750  طراحی معماري  1
  21000  19000  18000  15500  14000  12500  10500  4750  3750  محاسبات سازه  2
  4200  4100  4000  3700  3300  2950  -  -  -  طراحی تاسیسات مکانیکی  3
  3700  3600  3400  3250  2950  2650  -  -  -  طراحی تاسیسات برقی  4
  41500  37600  33500  27500  22500  20500  19500  15500  11500  عمراننظارت   5
  5000  4800  4500  4000  3500  -  -  -  -  نظارت معماري  6
  6500  6400  6300  5700  4900  4350  -  -  -  نظارت تاسیسات مکانیکی  7
  5600  5500  5400  4900  4350  4050  -  -  -  نظارت تاسیسات برقی  8
  105000  97000  90000  78000  67500  57500  38000  25000  19000  رشته 4جمع کل طراحی و نظارت   9

  ریال بدون ثبت در سهمیه 000/400/1مترمربع مقطوعاً  70طبقه با زیربناي زیر  2*حق الزحمه نظارت و طراحی ساختمان هاي 
  ریال بدون ثبت در سهمیه 000/500/1تیرچه جان باز و .... مقطوعاً  - تغییر مقاطع سقف- * محاسبه هرگونه سقف از جمله سقف تیرچه پیش تنیده

  %75% و طراحی معماري 75مترمربع زیربنا ضریب ثبت در سهمیه طراحی سازه  600طبقه حداکثر تا  2*ساختمان هاي 
  % اضافه می شود20نسبت به تعرفه هاي فوق  نظارت سازهو *در ساختمان هاي بتنی طراحی 

  % ثبت در سهمیه مهندس70% تخفیف نسبت به تعرفه مصوب و 30*حق الزحمه تغییر نقشه و طراحی به درخواست مالک با 
% تعرفه بودن 35% تعرفه و براي گروه هاي دیگر 50روي شالوده  طبقهنامه و ضوابط براي گروه الف و سه  آئین*حق الزحمه تغییر نقشه و طراحی ، به دلیل تغییر 

  ثبت در سهمیه 
  % خواهد بود25*میزان درج در سهمیه نظارت معماري معادل 

  % ثبت در سهمیه50ریال با  000/20نظارت سوله در محدوده شهر  *حق الزحمه طراحی و
  :طراحی و نظارت سوله و ساختمان اداري در محدوده شهرك هاي صنعتی الزحمه*حق 
 % ثبت در سهمیه35ریال با  000/18مترمربع هر مترمربع  600تا  - 

  که قابل هاي سوله تیپ باشند) شرطی% ثبت در سهمیه ( به 40ریال با  000/16مترمربع به باال هر مترمربع  600از  - 
  
  

  

  

  

  



  (ارقام به ریال) 1387تعرفه خدمات مهندسی در سال 

  ردیف

  د  ج  ب  الف  گروه ساختمانی

طبقه روي  2در   طبقه
  شالوده

طبقه  3
روي 
و  شالوده

  سه سقف

 5و  4
طبقه 
روي 
  شالوده

  7و  6
طبقه 
روي 
  شالوده

 10تا  8
طبقه 
روي 
  شالوده

 12و  11
طبقه 
روي 
  شالوده

 15تا  13
طبقه 
روي 
  شالوده

طبقه  16
باالتر از 

روي 
  شالوده

 180زیر   متراژ
  مترمربع

 180باالي 
  مترمربع به باال 5000  مترمربع 5000تا  2001  مترمربع 2000تا  601  مترمربع

  21400  19800  17900  15500  14350  13350  10000  5950  4650  طراحی معماري  1
  24500  22700  21600  18500  16750  15900  13200  5950  4650  محاسبات سازه  2
  8200  7450  5950  5750  4600  4350  1600  -  -  مکانیکیطراحی تاسیسات   3
  6850  6350  5100  4850  3850  3650  1400  -  -  طراحی تاسیسات برقی  4
  48750  45000  39500  32750  27000  26100  24500  19350  14300  نظارت عمران  5
  9000  8500  8000  7000  6000  -  -  -  -  نظارت معماري  6
  10500  9850  7950  7550  6000  5750  2150  -  -  نظارت تاسیسات مکانیکی  7
  9100  8400  6750  6450  5200  4850  1850  -  -  نظارت تاسیسات برقی  8
  13830  128050  112750  98350  83750  73950  54700  31250  23600  رشته 4جمع کل طراحی و نظارت   9

کمتر از آن می باشد ، برابر است با حاصل ضرب تعداد طبقات ضرب در عدد  مترمربع و 50حق الزحمه نظارت و طراحی ساختمان هایی که هر یک از طبقات آن *
  در نرخ جدول 50
  ریال بدون ثبت در سهمیه 000/500/1تیرچه با جان باز و ... مقطوعاً  –تغییر مقاطع سقف  –محاسبه هر گونه سقف از جمله سقف تیرچه پیش تنیده *
  %75% و طراحی معماري 75زیربنا ضریب ثبت در سهمیه طراحی سازه مترمربع  600طبقه حداکثر تا  2ساختمان هاي *
% اضافه می شود ، همچنین ساخمان هاي اسکلت فلزي همراه دیوار برشی بتنی نظارت 20در ساختمان هاي بتنی طراحی و نظارت سازه نسبت به تعرفه هاي فوق *

  % بیشتر از اسکلت فلزي10و طراحی 
  % ثبت در سهمیه مهندس70% تخفیف نسبت به تعرفه مصوب و 30حی به درخواست مالک با حق الزحمه تغییر نقشه و طرا*

  ابط براي:حق الزحمه تغییر نقشه و طراحی ، به دلیل تغییر آئین نامه ضو*
 % تعرفه50روي شالوده  طبقهگروه الف و سه  - 
 % تعرفه بدون ثبت در سهمیه 35 دیگرگروه هاي  - 

  % خواهد بود30معماري معادل *میزان درج در سهمیه نظارت 
  % ثبت در سهمیه50تومان با  2500*حق الزحمه طراحی و نظارت سوله در محدوده شهر 

  :*حق الزحمه طراحی و نظارت سوله و ساختمان اداري در محوده شهرك هاي صنعتی
 % ثبت در سهمیه35با  ریال 22000مترمربع هر مترمربع  600تا  - 
 % ثبت در سهمیه ( به شرطی که قاب هاي سوله تیپ باشند)40ریال با  500/19مترمربع مترمربع به باال هر  600از  - 

 % می باشد.30*ثبت در سهمیه طراحی و نظارت تاسیسات در سه طبقه 
سقف و به باالي  8 ریال و براي ساختمان هاي 000/200/1و حداقل  3000اسکلت فلزي هرمترمربع  بااليطبقه به  4*نظارت نقشه برداري براي ساختمان هاي 

  ریال 5000بتنی هر مترمربع 
  
  
  



  (ارقام به ریال) 1388تعرفه خدمات مهندسی در سال 

  ردیف

  د  ج  ب  الف  گروه ساختمانی

  طبقه روي شالوده 2در   طبقه
طبقه  3

روي 
  شالوده

 5و  4
طبقه 
روي 
  شالوده

  7و  6
طبقه 
روي 
  شالوده

 10تا  8
طبقه 
روي 
  شالوده

 12و  11
طبقه 
روي 
  شالوده

 15تا  13
طبقه 
روي 
  شالوده

طبقه  16
باالتر از 

روي 
  شالوده

 180زیر   متراژ
  مترمربع

 180باالي 
 5000تا  2001  مترمربع 2000تا  601  مترمربع

  مترمربع به باال 5000  مترمربع

  21400  19800  17900  15500  14350  13350  10000  5950  4650  طراحی معماري  1
  24500  22700  21600  18500  16750  15900  13200  5950  4650  محاسبات سازه  2
  8200  7450  5950  5750  4600  4350  -  -  -  طراحی تاسیسات مکانیکی  3
  6850  6350  5100  4850  3850  3650  -  -  -  طراحی تاسیسات برقی  4
  48750  45000  39500  32750  27000  26100  24500  19350  14300  نظارت عمران  5
  9000  8500  8000  7000  6000  4500  4000  -  -  نظارت معماري  6
  10500  9850  7950  7550  6000  5750  3750  -  -  نظارت تاسیسات مکانیکی  7
  9100  8400  6750  6450  5200  4850  3250  -  -  برقینظارت تاسیسات   8
  3000  3000  3000  3000  3000  3000  -  -  -  نظارت بر اسکلت(نقشه برداري)  9
  141300  131050  115750  101350  86750  81450  58700  31250  23600  رشته 5جمع کل طراحی و نظارت   10

مترمربع و کمتر از آن می باشد ، برابر است با حاصل ضرب تعداد طبقات ضرب در عدد  50*حق الزحمه نظارت و طراحی ساختمان هایی که هر یک از طبقات آن 
  در نرخ جدول 50

  ریال بدون ثبت در سهمیه 000/500/1تیرچه با جان باز و ... مقطوعاً  - تغییر مقاطع سقف –پیش تنیده *محاسبه هر گروه سقف از جمله سقف تیرچه 
  %75% و طراحی معماري 75مترمربع زیربنا ضریب ثبت در سهمیه طراحی سازه  600طبقه حداکثر تا  2*ساختمان هاي 

% اضافه می شود ، همچنین ساختمان هاي اسکلت فلزي همراه دیوار برشی بتنی نظارت 20*در ساختمان هاي بتنی طراحی و نظارت سازه نسبت به تعرفه هاي فوق 
  % بیشتر از اسکلت فلزي10و طراحی 

  % ثبت در سهمیه مهندس70% تخفیف نسبت به تعرفه مصوب و 30*حق الزحمه تغییر نقشه و طراحی به درخواست مالک با 
  ر آئین نامه و ضوابط براي:*حق الزحمه تغییر نقشه و طراحی ، به دلیل تغیی

 % تعرفه50گروه الف و سه طبقه روي شالوده  - 
 % تعرفه بودن ثبت در سهمیه35گروه هاي دیگر  - 

  % خواهد بود30*میزان درج در سهمیه نظارت معماري معادل 
  % ثبت در سهمیه50ریال  با  25000*حق الزحمه طراحی و نظارت سوله در محدوده شهر 

  :طراحی و نظارت سوله و ساختمان اداري در محدوده شهرك هاي صنعتی*حق الزحمه 
 % ثبت در سهمیه35ریال  با  22000مترمربع هرمترمربع  600تا  - 
   % ثبت در سهمیه ( به شرطی که قاب هاي سوله تیپ باشند)40ریال  با  19500مترمربع به باال هر مترمربع  600از  - 

  % می باشد.30تاسیسات در سه طبقه *ثبت در سهمیه طراحی و نظارت 
سقف و به  8ریال و براي ساختمان هاي  000/200/1ریال و حداقل  3000طبقه به باالي اسکلت فلزي هر مترمربع  4*نظارت نقشه برداري براي ساختمان هاي 

  ریال  5000باالي بتنی هر مترمربع 
  

  
 



  (ارقام به ریال) 1389تعرفه خدمات مهندسی در سال 

  ردیف

  د  ج  ب  الف  گروه ساختمانی

طبقه روي  2در   طبقه
  شالوده

طبقه  3
روي 
  شالوده

 5و  4
طبقه 
روي 
  شالوده

  7و  6
طبقه 
روي 
  شالوده

 10تا  8
طبقه 
روي 
  شالوده

 12و  11
طبقه 
روي 
  شالوده

 15تا  13
طبقه 
روي 
  شالوده

طبقه  16
باالتر از 

روي 
  شالوده

 180زیر   متراژ
  مترمربع

 180باالي 
  مترمربع به باال 5000  مترمربع 5000تا  2001  مترمربع 2000تا  601  مترمربع

  21400  19800  17900  15500  14350  13350  10000  5950  4650  طراحی معماري  1
  24500  22700  21600  18500  16750  15900  13200  5950  4650  محاسبات سازه  2
  8200  7450  5950  5750  4600  4350  -  -  -  طراحی تاسیسات مکانیکی  3
  6850  6350  5100  4850  3850  3650  -  -  -  طراحی تاسیسات برقی  4
  48750  45000  39500  32750  27000  26100  24500  19350  14300  نظارت عمران  5
  9000  8500  8000  7000  6000  4500  4000  -  -  نظارت معماري  6
  10500  9850  7950  7550  6000  5750  3750  -  -  نظارت تاسیسات مکانیکی  7
  9100  8400  6750  6450  5200  4850  3250  -  -  نظارت تاسیسات برقی  8
  3000  3000  3000  3000  3000  3000  -  -  -  نظارت بر اسکلت(نقشه برداري)  9
  141300  131050  115750  101350  86750  81450  58700  31250  23600  رشته 5جمع کل طراحی و نظارت   10

از آن می باشد ، برابر است با حاصل ضرب تعداد طبقات ضرب در عدد  کمترمترمربع و  50آن  طبقاتحق الزحمه نظارت و طراحی ساختمان هایی که هر یک از *
  جدولدر نرخ  50
  ریال بدون ثبت در سهمیه 000/500/1تیرچه با جان باز و ... مقطوعاً  - تغییر مقاطع سقف –محاسبه هر گروه سقف از جمله سقف تیرچه پیش تنیده *
  %75% و طراحی معماري 75مترمربع زیربنا ضریب ثبت در سهمیه طراحی سازه  600طبقه حداکثر تا  2ساختمان هاي *
بتنی نظارت % اضافه می شود ، همچنین ساختمان هاي اسکلت فلزي همراه دیوار برشی 20در ساختمان هاي بتنی طراحی و نظارت سازه نسبت به تعرفه هاي فوق *

  % بیشتر از اسکلت فلزي10و طراحی 
  % ثبت در سهمیه مهندس70% تخفیف نسبت به تعرفه مصوب و 30حق الزحمه تغییر نقشه و طراحی به درخواست مالک با *
  :حق الزحمه تغییر نقشه و طراحی ، به دلیل تغییر آئین نامه و ضوابط براي*

 % تعرفه50گروه الف و سه طبقه روي شالوده  - 
 % تعرفه بودن ثبت در سهمیه35گروه هاي دیگر  - 

  % خواهد بود30میزان درج در سهمیه نظارت معماري معادل *
  % ثبت در سهمیه50با  ریال  25000حق الزحمه طراحی و نظارت سوله در محدوده شهر *
  :حق الزحمه طراحی و نظارت سوله و ساختمان اداري در محدوده شهرك هاي صنعتی*

 % ثبت در سهمیه35با  ریال  22000ع هرمترمربع مترمرب 600تا  - 
 % ثبت در سهمیه ( به شرطی که قاب هاي سوله تیپ باشند)40با  ریال  19500مترمربع به باال هر مترمربع  600از  - 

  % می باشد.30ثبت در سهمیه طراحی و نظارت تاسیسات در سه طبقه *
سقف و به  8ریال و براي ساختمان هاي  000/200/1ریال و حداقل  3000طبقه به باالي اسکلت فلزي هر مترمربع  4نظارت نقشه برداري براي ساختمان هاي *

  ریال  5000باالي بتنی هر مترمربع 
  

  

 



  (ارقام به ریال) 1390تعرفه خدمات مهندسی در سال 

  ردیف

 
  د  ج  ب  الف  گروه ساختمانی

  طبقه روي شالوده 2در   طبقه
طبقه  3

روي 
  شالوده

 5و  4
طبقه 
روي 
  شالوده

  7و  6
طبقه 
روي 
  شالوده

 10تا  8
طبقه 
روي 
  شالوده

 12و  11
طبقه 
روي 
  شالوده

 15تا  13
طبقه 
روي 
  شالوده

طبقه  16
باالتر از 

روي 
  شالوده

 180زیر   متراژ
  مترمربع

 180باالي 
  مترمربع به باال 5000  مترمربع 5000تا  2001  مترمربع 2000تا  601  مترمربع

  21400  19800  17900  15500  14350  13350  10000  5950  4650  طراحی معماري  1
  24500  22700  21600  18500  16750  15900  13200  5950  4650  محاسبات سازه  2
  8200  7450  5950  5750  4600  4350  -  -  -  طراحی تاسیسات مکانیکی  3
  6850  6350  5100  4850  3850  3650  -  -  -  طراحی تاسیسات برقی  4
  48750  45000  39500  32750  27000  26100  24500  19350  14300  نظارت عمران  5
  9000  8500  8000  7000  6000  4500  4000  -  -  نظارت معماري  6
  10500  9850  7950  7550  6000  5750  3750  -  -  نظارت تاسیسات مکانیکی  7
  9100  8400  6750  6450  5200  4850  3250  -  -  نظارت تاسیسات برقی  8
  3000  3000  3000  3000  3000  3000  -  -  -  نظارت بر اسکلت(نقشه برداري)  9
  141300  131050  115750  101350  86750  81450  58700  31250  23600  رشته 5جمع کل طراحی و نظارت   10

مترمربع و کمتر از آن می باشد ، برابر است با حاصل ضرب تعداد طبقات ضرب در عدد  50*حق الزحمه نظارت و طراحی ساختمان هایی که هر یک از طبقات آن 
  در نرخ جدول 50

  ریال بدون ثبت در سهمیه 000/500/1تیرچه با جان باز و ... مقطوعاً  - تغییر مقاطع سقف –*محاسبه هر گروه سقف از جمله سقف تیرچه پیش تنیده 
  %75% و طراحی معماري 75مترمربع زیربنا ضریب ثبت در سهمیه طراحی سازه  600طبقه حداکثر تا  2*ساختمان هاي 

% اضافه می شود ، همچنین ساختمان هاي اسکلت فلزي همراه دیوار برشی بتنی نظارت 20*در ساختمان هاي بتنی طراحی و نظارت سازه نسبت به تعرفه هاي فوق 
  % بیشتر از اسکلت فلزي10و طراحی 

  % ثبت در سهمیه مهندس70% تخفیف نسبت به تعرفه مصوب و 30قشه و طراحی به درخواست مالک با *حق الزحمه تغییر ن
  *حق الزحمه تغییر نقشه و طراحی ، به دلیل تغییر آئین نامه و ضوابط براي:

 % تعرفه50گروه الف و سه طبقه روي شالوده  - 
 % تعرفه بودن ثبت در سهمیه35گروه هاي دیگر  - 

  % خواهد بود30نظارت معماري معادل  *میزان درج در سهمیه
  % ثبت در سهمیه50ریال  با  25000*حق الزحمه طراحی و نظارت سوله در محدوده شهر 

  *حق الزحمه طراحی و نظارت سوله و ساختمان اداري در محدوده شهرك هاي صنعتی:
 % ثبت در سهمیه35ریال  با  22000مترمربع هرمترمربع  600تا  - 
 % ثبت در سهمیه ( به شرطی که قاب هاي سوله تیپ باشند)40ریال  با  19500باال هر مترمربع  مترمربع به 600از  - 

  % می باشد.30*ثبت در سهمیه طراحی و نظارت تاسیسات در سه طبقه 
سقف و به  8راي ساختمان هاي ریال و ب 000/200/1ریال و حداقل  3000طبقه به باالي اسکلت فلزي هر مترمربع  4*نظارت نقشه برداري براي ساختمان هاي 

  ریال  5000باالي بتنی هر مترمربع 
  
 
  



(ارقام به ریال) 91تعرفه مصوب خدمات مهندسی درسال   

 ردیف
 د ج ب الف گروه ساختمانی

1-2 طبقه  3 5-4  7-6  10-9-8  12 -11  15 -14 -13  
طبقه به 16

 باال
  24600  22700  21000  19800  17200 16200 15000 8750 طراحی معماري 1
  28100  26500  24000  22500  20100 19300 17500 8750 طراحی سازه 2
  9500  8500  7500  6700  5500 5200 ـــ ـــ طراحی تاسیسات مکانیکی 3
  7800  7500  6500  6000  4600 4400 ـــ ـــ طراحی تاسیسات برقی 4
  12000  11200  10000  9300  7200 6000 5500 ـــ نظارت معماري 5
عمران نظارت 6  25000 27000 31000 32400  37900  44000  51000  56000  
  13000  12100  10500  9500  8200 7000 6000 ـــ نظارت تاسیسات مکانیکی 7
  11500  10500  9500  8300  6200 5900 5000 ـــ نظارت تاسیسات برقی 8

  162500  15000  133000  120000  101400  95000 76000 42500 جمع کل
 

 توضیحات پیوست جدول تعرفه ارائه خدمات مهندسی سال 1391 استان قم
 حداقل حق الزحمه به شرح زیر است (ارقام به ریال) - 1

 نظارت طراحی رشته
000/000/1 معماري  000/500/1  
000/000/1 عمران  000/000/2  

000/750 مکانیک  000/000/1  
000/750 برق  000/000/1  

 
 شهرهاي اطراف قم با توجه به بعد فاصله مطابق محدوده شهر قم می باشدتعرفه ارائه خدمات مهندسی در  - 2
 ریال بابت هرمترمربع از زیربنا (گروه ج و دال) 500/3ریال و براي اسکلت فلزي  000/4تعرفه ارائه خدمات نظارت نقشه برداري براي اسکلت بتنی  - 3
 تعرفه ارائه خدمات مهندسی در شهرکهاي صنعتی به شرح جدول زیر : - 4

 تعرفه هرمترمربع زیربنا(ریال) زیربنا (اعیانی)(مترمربع) ساختمان ردیف
500/18  000/1تا  صنعتی 1  
500/17  000/2تا  000/1 2  
000/15  000/5تا  000/2 3  
000/12  000/10تا  000/5 4  
و بیشتر  000/10 5  با تصویب هیئت مدیره سازمان 

 معادل هفتاد درصد تعرفه مصوب  "چون ساخت"حق الزحمه تغییر نقشه و طراحی مجدد و نقشه هاي  - 5
 % می باشد.30میزان درج در سهمیه نظارت معماري معادل  -6
 ریال بدون ثبت در سهمیه. 000/000/2محاسبه هرگونه سقف غیر از تیرچه بلوك مقطوعاً  - 7
 % به تعرفه هاي فوق افزوده می شود.20ظارت سازه ، در ساختمانهاي بتنی و تلفیقی براي طراحی و ن - 8
 حق الزحمه تهیه لیستوفر و برآورد در تعرفه هاي فوق لحاظ نشده است. ارائه این موارد بنا بر درخواست مالک قابل انجام خواهد بود. - 9

آیین نامه اجرایی به رشته 12ایشان مطابق ماده  با توجه به تعداد کم مهندسین نقشه بردار و حجم باال و تخصصی شدن کار، در صورت تکمیل ظرفیت -10
 عمران و معماري واگذار گردد. 

  



  
 

(ارقام به ریال) 92تعرفه مصوب خدمات مهندسی درسال   

 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 باال16   

 600تا  متراژ
 مترمربع

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

 32500 31200 27300 25800 22800 20800 16500 طراحی معماري 1
 34500 33200 30000 27400 24000 22000 16500 طراحی سازه 2
 11300 10800 9450 9000 8000 7200 - طراحی تاسیسات مکانیکی 3

تاسیسات برقیطراحی  4  - 6700 7300 8200 8750 10000 10500 

 22700 21800 19300 18000 16000 14200 11200 نظارت معماري 5

 55200 53000 47000 43800 38500 35000 26400 نظارت عمران 6
 15800 15000 13350 12500 11000 10100 - نظارت تاسیسات مکانیکی 7
 14800 14200 12550 11800 10400 9500 - نظارت تاسیسات برقی 8

 197300 189200 167700 156500 138000 125500 70600 جمع کل
 

ریال اعمال خواهد شد. 5,600* طراحی تاسیسات مکانیکی در شهر قم و سایر شهرهاي استان بنا به درخواست مالک(اختیاري) به ازاي هر مترمربع   
ریال اعمال خواهد شد. 5,200شهرهاي استان بنا به درخواست مالک(اختیاري) به ازاي هر مترمربع * طراحی تاسیسات برقی در شهر قم و سایر   

ریال اعمال خواهد شد. 7,800نظارت تاسیسات مکانیکی در شهر قم الزامی بوده و در سایر شهرهاي استان بنا به درخواست مالک(اختیاري) به ازاي هر مترمربع  **  
ریال اعمال خواهد شد. 7,300ر شهر قم الزامی بوده و در سایر شهرهاي استان بنا به درخواست مالک(اختیاري) به ازاي هر مترمربع نظارت تاسیسات برقی د **  

 
 

 

 توضیحات پیوست جدول تعرفه ارائه خدمات مهندسی سال 1392 
 

 حداقل حق الزحمه به شرح زیر است ( ارقام به ریال) -11
 

 نظارت(ریال) طراحی(ریال) رشته
 2,500,000 2,000,000 معماري
 3,000,000 2,000,000 عمران

 1,500,000 1,200,000 مکانیک
 1,500,000 1,200,000 برق

 

 تعرفه ارائه خدمات مهندسی در شهرهاي اطراف قم با توجه به بعد فاصله مطابق محدوده شهر قم می باشد -12
 درصد متراژ کل) درنظر گرفته شود. 70تعرفه مصوب (متراژ ثبت نیز معادل حق الزحمه تغییر نقشه و طراحی مجدد معادل هفتاد درصد  -13
 % متراژ خواهد بود.30میزان درج در سهمیه نظارت معماري معادل  -14
 % به تعرفه هاي فوق افزوده می شود.20در ساختمانهاي بتنی، تلفیقی و براي طراحی و نظارت سازه،  -15
 هاي فوق لحاظ نشده است. ارائه این موارد بنا به درخواست مالک قابل انجام خواهد بود. حق الزحمه تهیه لیستوفر و برآورد در تعرفه - 16
الزامی و براي سایر گروه ها به صورت اختیاري، با درخواست مالک بوده و حق الزحمه  "د "استفاده از ناظر هماهنگ کننده براي ساختمان هاي گروه  -17

 ران ساختمان خواهد بود.درصد مجموع حق الزحمه کلیه ناظ 5آن، معادل 
 درصد مجموع حق الزحمه کلیه طراحان می باشد. 5استفاده از طراح هماهنگ کننده اختیاري بوده و حق الزحمه آن معادل  -18



ها، اداره  هبراي کارهاي خارج از محدوده که مرجع صدور پروانه ساختمانی آنها دستگاه هاي اجرایی از جمله جهاد کشاورزي، سازمان حمل و نقل و پایان -19
  کل ورزش و جوانان، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی و ... همچنین شهرك هاي صنعتی با کاربري هاي غیرمسکونی

 می باشد، جمع بندي با دستگاه هاي مربوط(صورتجلسه مشترك) انجام و تعرفه پیشنهادي جهت تصویب ارائه شود.
ام فنی روستایی(تحت نظارت بنیاد مسکن انقالب اسالمی) ضمن کسب نظرات بنیاد مسکن انقالب اسالمی و در خصوص تعرفه هاي خدمات مهندسی نظ -20

 جمع بندي(صورتجلسه مشترك)، تعرفه پیشنهادي جهت تصویب ارائه گردد.
ا حضور کارشناسان ترافیک و به منظور ارائه خدمات مطلوب در بخش ترافیک و شهرسازي مقرر گردید یک جلسه ویژه گردش کار شرح خدمات مربوط ب -21

 شهرسازي و در صورت لزوم نقشه برداري تشکیل و پس از جمع بندي نهایی تصمیم گیري به عمل آید.
 

 توضیحات پیوست جدول تعرفه ارائه خدمات مهندسی سال 1392 
 تعرفه خدمات نقشه برداري به شرح زیر می باشد: -22

 

 الف) تعرفه خدمات تهیه پالن مسطحاتی
پالن مسطحاتی(مترمربع)تهیه   مبلغ حق الزحمه(ریال) 

مترمربع 2000تا  ریال  3,000,000مقطوع    
مترمربع 5000تا  2001از  ریال 650متري    
مترمربع 10,000تا  5001از  ریال 470متري    
مترمربع 50,000تا  10,001از  ریال 290متري    
مترمربع 100,000تا  50,001از  ریال 200متري    

مترمربع  100,001از  ریال160متري    
 

درصد اضافه خواهد شد .  30تبصرة یک ) تعرفۀ پالن باغ هاي مشجر با توجه به افزایش عملیات نقشه برداري به جدول فوق   
درصد اضافه خواهد شد . 50تبصرة دو ) در صورت نیاز به تهیه نقشه توپوگرافی عالوه بر نقشه مسطحاتی به تعرفۀ فوق مبلغ   

  ریال تعیین می گردد. 1,500,000ریال و حداقل  8,000تعرفه پیاده کردن موقعیت صحیح قطعه زمین در نقشه هاي تفکیکی، هر متر مربع   ) ب
ریال بابت هرمترمربع از زیربنا براي گروههاي  4,500ریال و براي اسکلت فلزي  7,500تعرفه ارائه خدمات نظارت نقشه برداري براي اسکلت بتنی   ) ج

 ریال تعیین می گردد. 3,500,000و حداقل حق الزحمه نظارت نقشه برداري  "ج و د"مانی ساخت
 3,000,000به شرح زیر و حداقل حق الزحمه  92با توجه به تفاهم نامه تهیه نقشه هاي تفکیک آپارتمانها، تعرفه مربوط براي ارائه خدمات در سال   ) د

 ریال تعیین می گردد:
 

هر مترمربع(ریال) مبلغ به ازاي تعداد طبقات  
طبقه  5تا   5,500 

طبقه 12تا  6  4,000 
طبقه و باالتر 13  3,400 

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  



(ارقام به ریال) 1393تعرفه خدمات مهندسی درسال  
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان)تعرفه تخفیف نسبت به % 45(   

 ردیف

 د ج ب الف گروه ساختمانی
طبقه 2و1 طبقات 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   

 37000 35500 34000 33000 30500 27000 25000 طراحی معماري 1
 42500 41000 39000 38000 35500 32000 27500 طراحی سازه 2

تاسیسات مکانیکیطراحی  3  * 9000 10000 11000 12000 13000 14000 

 12500 12000 11000 10000 8500 7500 ** طراحی تاسیسات برقی 4

 25000 22000 20000 18000 15000 12500 10000 نظارت معماري 5
 82000 78000 70000 65000 55200 50000 46000 نظارت عمران 6

 20000 18500 17500 15500 13500 11700 12000 نظارت تاسیسات مکانیکی 7

 17000 16000 14500 13500 11800 10300 11000 نظارت تاسیسات برقی 8

 250000 236000 218000 204000 180000 160000 131500 جمع کل
% می باشد.60تومان ودرج در سهمیه 1200*طراحی ونظارت تأسیسات مکانیکی گروه الف در مجموع   

% می باشد60تومان ودرج در سهمیه 1100طراحی ونظارت تأسیسات برقی گروه الف در مجموع **   
 تبصره:درسال جاري براي گروههاي ساختمانی الف وب خدمات طراحی و  نظارت تأسیسات برقی و مکانیکی توسط یک فرد ارائه می شود.

 
 
 

 
 توضیحات پیوست جدول تعرفه خدمات مهندسی سال 1393

 )ریالحداقل حق الزحمهها به شرح زیر است (ارقام به  -1
 نظارت طراحی رشته

 3,750,000 3,000,000 معماري
 4,500,000 3,000,000 عمران

 2,250,000 1,800,000 مکانیک
 2,250,000 1,800,000 برق

 متراژ خواهد بود. %50میزان درج در سهمیه نظارت معماري معادل  - 2

 به تعرفه هاي فوق افزوده می شود .% 20در ساختمانهاي بتنی و تلفیقی براي طراحی و نظارت سازه  - 3

 در تعرفه هاي فوق لحاظ نشده است .ارائه این موارد بنا به درخواست مالک قابل انجام خواهد بود. حق الزحمه تهیه لیستوفر و برآورد - 4

و براي سایر  الزامیو مجمع ها  متر به باال2000طبقه به باال و ساختمانهاي با زیر بناي  8يمانهااستفاده از طراح و ناظر هماهنگ کننده براي ساخت - 5

مجموع حق الزحمه کلیه طراحان یا ناظران همان گروه ساختمانی درصد 5با درخواست مالک بوده و حق الزحمه آنمعادل  به صورت اختیاريگروه ها 
 خواهد بود.

 

 
 



 تعرفه خدمات نقشه برداري
 الف ) تعرفه خدمات تهیه پالنمسطحاتی

مسطحاتی(مترمربع) تهیه پالن  مبلغ حق الزحمه(ریال) 
مترمربع 2000تا  3،750،000مقطوع     

متر مربع 5000تا  2001از  ریال810متري    
متر مربع 10،000تا  5001از  ریال585متري    
متر مربع 50،000تا  10،001از  ریال360متري    
متر مربع 100،000تا  50،000از  ریال250متري    

متر مربع 100،000از  ریال200متري    
 

  درصد اضافه خواهد شد. 30تبصره یک) تعرفه پالن باغ هاي مشجر با توجه به افزایش عملیات نقشه برداري به جدول فوق 
  درصد اضافه خواهد شد. 50مبلغ تبصره دو ) درصورت نیاز به تهیه نقشه توپوگرافی عالوه بر نقشه مسطحاتی به تعرفه فوق 

  تعیین میگردد. ریال 2،000،000ریال و حداقل 10،000ب) تعرفه پیاده کردن موقعیت صحیح قطعه زمین در نقشه هاي تفکیکی ، هرمترمربع
از زیربنابراي گروههاي ریال بابت هرمترمربع 5،500ریال و براي اسکلت فلزي 9،000ج) تعرفه ارائه خدمات نظارت نقشه برداري براي اسکلت بتنی

  ریال تعیین می گردد.4،400،000و حداقل حق الزحمه نظارت نقشه برداري  "ج ود"ساختمانی 
و حداقل حق  به شرح زیر 93د) باتوجه به تفاهم نامه تهیه نقشه هاي تفکیک آپارتمانها، تعرفه مربوطه براي ارائه خدمات در سال 

  ریال تعیین می گردد:4،000،000الزحمه
  
  

 ردیف

 گروه ساختمانی
 د ج الف و ب 

طبقه 1-5 طبقات طبقه 7و6  طبقه 10-8  طبقه 12و11  طبقه به باال13   

2000-1 متراژ  
مترمربع 5000-2001 مترمربع مترمربع و باالتر 5001   

ریال6،800 حق الزحمه (ریال) 1 ریال 5،500  ریال 5،000  ریال 4،500  ریال 4،300   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
 
 



  (ارقام به ریال) 94خدمات مهندسی در سال تعرفه 

 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 5001 مترمربع 5000-2001 2000- 601 متر مربع 600تا متراز

 66000 63000 61000 52000 47000 40000 35000 طراحی معماري 1

 76000 74000 70000 60000 55000 48000 42000 طراحی سازه 2

 25000 23500 21000 17000 16000 13400 12000 طراحی تاسیسات مکانیکی 3

 22500 21000 19500 16000 13000 11300 10000 طراحی تاسیسات برقی 4

 44500 40000 36000 28000 23000 19000 16500 نظارت معماري 5

 146000 140000 128500 101500 85000 75300 66000 نظارت عمران 6

 36000 33000 30000 24000 21000 17500 15000 نظارت تاسیسات مکانیکی 7

 30500 28500 26500 21000 18000 15500 13500 نظارت تاسیسات برقی 8

 423000 392500 319500 278000 240000 210000 210،000 جمع کل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



(ارقام به ریال) 1395تعرفه خدمات مهندسی درسال   

 ردیف

 د ج ب لف 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   

 82600 79200 75500 64600 58800 48000 42700 طراحی معماري 1
 95100 93100 86700 74600 68800 57600 51300 طراحی سازه 2

 31400 29500 25900 21300 20100 16100 14700 طراحی تاسیسات مکانیکی 3

 28200 26300 24000 20100 16300 13500 12200 طراحی تاسیسات برقی 4

 55800 50300 44600 35000 28800 22800 20300 نظارت معماري 5
 182600 176300 159300 126100 106300 90400 80700 نظارت عمران 6

 45100 41500 37200 30000 26400 21000 18500 نظارت تاسیسات مکانیکی 7

 38200 35800 32800 26300 22500 18600 16600 نظارت تاسیسات برقی 8
 559000 532000 486000 398000 348000 288000 257000 جمع کل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  (ارقام به ریال) 1396تعرفه 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 5001 مترمربع 5000-2001 متر مربع  2000- 601 مربعمتر  600تا متراز

 98000 90000 85000 76000 67000 54000 49000 طراحی معماري 1

 113000 106000 97000 87000 78000 65000 59000 طراحی سازه 2

 37000 34000 29000 25000 23000 18000 17000 طراحی تاسیسات مکانیکی 3

 34000 30000 27000 23000 18000 15000 14000 تاسیسات برقیطراحی  4

 282000 260000 238000 211000 186000 152000 139000 مجموع طراحی

 66000 57000 50000 41000 33000 26000 23000 نظارت معماري 5

 217000 200000 180000 147000 120000 102000 93000 نظارت عمران 6

 54000 47000 42000 35000 30000 24000 21000 مکانیکینظارت تاسیسات  7

 46000 41000 35000 31000 26000 21000 19000 نظارت تاسیسات برقی 8

 383000 345000 307000 254000 209000 173000 156000 مجموع نظارت

 665000 605000 545000 465000 395000 325000 295000 جمع کل



  (ارقام به ریال)1397 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   

 106400 97735 92330 82701 72682 58403 53402 طراحی معماري 1
 150972 141412 129253 115303 101407 83917 77954 طراحی سازه 2
 47970 42716 37461 31761 27895 21982 20172 طراحی تاسیسات مکانیکی 3
 42172 37442 32712 28585 23159 18842 17518 طراحی تاسیسات برقی 4
 85714 74534 65954 54931 44280 34643 31534 نظارت معماري 5
 235600 217190 195523 159961 130177 110317 101354 نظارت عمران 6

 58630 52208 45785 38819 34094 26867 24655 نظارت تاسیسات مکانیکی 7

 51542 45763 39982 34939 28306 23029 21411 نظارت تاسیسات برقی 8

 779000 709،000 639000 547000 462000 378000 348000 جمع کل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 

 


