
  دفترنمایندگی میانه 92تعرفه خدمات مهندسی سال 

هرداری از مالکان در محل دفتر نمایندگی هزینه طراحی پس از کسر عوارض فوق در دفاتر مهندسین از مالکان دریافت شدسی و نبا توجه به دریافت عوارض نظام مه :توضیح

 .خواهد شد

 حق الزحمه اجرای ساختمان 

 5تا  1 قه از روی شالودهتعداد طب

 طبقه

 8و  7 طبقه 6

 طبقه

 11و  9

 طبقه

 11و  11

 طبقه

 15تا  11

 طبقه

طبقه  16

 و باالتر

حق الزحمه مجریان ساختمانی به ازای هر مترمربع زیربنا تا اتمام سفت 

 (ریال)کاری

 --91111 111111 111111  -- -- --

 111111 111111 171111-- -- -- --  (ریال)ع زیربنا بصورت تمام کارحق الزحمه مجریان ساختمانی به ازای هر مترمرب

 ریال 7511111:     هزینه کارشناسی

 تعرفه تهیه کروکی ساختمان و زمین
 ریال 611111متر مربع      151تهیه کروکی با مجموع مساحت زمین و اعیانی تا  -1

 ریال 751رمربع   مت 511مترمربع تا  151به ازای هر مترمربع عالوه بر  -1

 ریال 551مترمربع    1111مترمربع تا  511به ازای هر مترمربع عالوه بر   -1

 ریال 411مترمربع    1511مترمربع تا  1111به ازای هر مترمربع عالوه بر  -4

 .مترمربع طبق فهرست بهای نقشه برداری خواهد بود 1511بیش از نرسیم کروکی  -5

 بنا توسعهتعرفه 
 ریال 911111بازدید گروه نظارت از ساختمان جهت توسعه طبقه 

 طبقات پایین نظارت سازه برای تعرفه% 51نظارت و مقاوم سازی سازه جهت هر مترمربع همکف موجود جهت توسعه در طبقه اول      

 طبقات پایین طراحی سازه برای تعرفه% 51  ارائه طرح تقویت جهت هر مترمربع همکف موجود جهت توسعه در طبقه اول                      

 (شامل پالن های معماری کل طبقات)ارائه طرح اولیه
 تعرفه طراحی معماری% 15

 به طراحی کسر خواهد شد هزینه ارائه طرح از تعرفه مربوط در صورت تائید و تکمیل طرح،

 :تعرفه تهیه نقشه های ازبیلت
 .زبیلت ارائه می شودارشته های ساختمانی که برای تعرفه % 15 

 توضیحات عمومی
ساختمانهایی که تهیه 

نقشه های تاسیساتی 

برای آنها الزامی  

 است

ساختمانهایی که تهیه آزمایش مکانیک 

 خاک برای آنها الزامی  است

استفاده  معمار ینمهندس از خدماتساختمانهایی که بایستی 

شود

ساختمانهایی که داشتن مهندس 

 امی  استمجری برای آنها الز

ساختمانهای مسکونی -1

طبقه سازه ای و  4با 

 باالتر

ساختمانهای مسکونی -1

 611با زیربنای باالی 

 مترمربع

با  ی دارایساختمانها -1

چهار واحد مسکونی و 

 بیشتر

 طبقه سازه ای و باالتر 6ساختمانهای  -1

ساختمانهایی که بصورت انبوه و چند  -1

 ندبلوک در یک محوطه احداث می شو

بیش  (سطح اشغال)با زیربناساختمانهای  -1

 مترمربع 811از 

ساختمانهای که بنا به تشخیص مهندس  -4

ناظر، ساختگاه آن وضعیت خاص ناپایداری 

از جمله لغزش، روانگرایی، خاکریزی با 

نشست زیاد و یا زمین رسی حساس داشته 

 .باشد

 طبقه سازه ای و باالتر 5ساختمانهای طراحی 

 متری و بیشتر 18اختمانهای بر خیابانهای سطراحی 

 

 طبقه سازه ای و باالتر 4ساختمانهای  نظارت

طبقه ای سازه ای و  6ساختمانهای 

 1111ساختمانهای با زیربنای و  بیشتر

 مترمربع و بیشتر

 

ساختمانهایی که آسانسور الزامی است

 

در ساختمانهایی که ارتفاع آنها از روی 

توقفگاه خودرو تا تراز  کف پایینترین

متر می باشد و  11پشت بام بیش از 

 طبقه سازه ای 4با ساختمانهای بیش از 

 دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان میانه

طبقات  ردیف

از روی 

 شالوده

کل 

تعرفه 

خدمات 

92 

شناسنامه 

متر )فنی

 (مربع

  برق مکانیک سازه معماری 

 کل نظارت یطراح کل نظارت یطراح کل نظارت یطراح کل نظارت یطراح

       19111 15151 11651 11111 11551 9451 5111 61111 1و  1 1

 11111 7116 5994 15911 8761 7168 19611 15741 11861 11151 11611 9517 5111 91111  5تا  1 1

 17761 9768 7991 11141 11681 9558 51811 14111 18481 18111 15511 11691 8111 111111 7و  6 1

 9و  8 4

 11و 

151111 8111 15861 19188 15151 11111 41911 66111 11647 14611 16551 9991 11111 11111 

و  11 5

11 

181111 8111 19115 11165 41111 17711 51481 79111 14117 17511 11861 11988 14651 16641 

6 11،14 

 15و 

191111 8111 11191 14558 44651 19161 54141 81611 15111 18497 11611 11654 15466 18111 

و  16 7

 بیشتر

111111 8111 11117 17141 49151 11141 61161 91411 16717 11441 17171 11986 17194 11181 


