
 (ارلام بٍ ریال) ( برای سایر دستًر ومشٍ َا 01/00/49بٍ بعد ي از  1949برای دستًر ومشٍ َای ايل شُریًر ماٌ  01/00/49 تاریخ از  اجرا) دفتر ومایىدگی میاوٍ 49ُىدسی سال تعرفٍ خدمات م

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 .در دفاتر مُىدسیه از مالىان دریافت خًاَد شد مبالغ فًق% 45برابر با َسیىٍ طراحی  ، عًارض وظام مُىدسی از مالىان در محل دفتر ومایىدگی% 5با تًجٍ بٍ دریافت : تًضیح

 .ریال می باشد 00000ریال ي برای ساختماوُای با مُىدس مجری  50000ىٍ شىاسىامٍ فىی ي ملىی برای ساختماوُای بدين مجری َسی -

 .ریال بٍ إزای َر مترمربع می باشد 0000( طرح اوطباق شُری ساختماوُا)ریال ي شُرسازی  19500حك السحمٍ خدمات مُىدسی در رشتٍ مُىدسی ومشٍ برداری  -

 .در چُارچًب مبحث ديم ممررات ملی ساختمان، مجری با ماله وسبت بٍ اوعماد لرارداد الدام خًاَد ورد: سحمٍ خدمات مجری گری ساختماوُاحك ال -

 ریال 105000000: َسیىٍ وارشىاسی  -

 ریال 105000000: َسیىٍ بازدید گريٌ وظارت از ساختمان  -

 ریال 5000000: َسیىٍ بازدید از گماوٍ آزمایش خان  -

 توضیحات عمومی

 

ف
دی

ر
 

طبمات از ريی 

 شالًدٌ

 ول

ول تعرفٍ 

 49خدمات 

  برق مىاویه سازٌ معماری

تعرفٍ  ول وظارت طراحی ول وظارت طراحی ول وظارت طراحی ول ظارتو طراحی

 طراحی

 

تعرفٍ 

 وظارت

 

 25938 14266 11672 30911 17001 13910 77119 50127 26992 41032 22568 18465 175000 103962 71038 2ي  1 1

 36920 20306 16614 44171 24294 19877 110087 71557 38531 58822 32352 26470 250000 148509 101491 5تا  3 2

 44160 24288 19872 53063 29185 23878 131994 85796 46198 70783 38931 31853 300000 178199 121501 7ي  6 3

 51593 28376 23217 61642 33903 27739 154773 100602 54170 81993 45096 36897 350000 207977 142023 10ي  9ي  8 4

 65046 35775 29271 77439 42592 34848 194302 126296 68006 103213 56767 46446 440000 261430 178570 12ي  11 5

 70914 39003 31911 84541 46497 38043 211837 137694 74143 112708 61989 50719 480000 285184 194816 15ي  14ي  13 6

 74299 40864 33434 88157 48486 39671 219804 142873 76932 117740 64757 52983 500000 296980 203020 ي بیشتر 16 7

ساختماوُایی وٍ تُیٍ ومشٍ َای تاسیساتی برای آوُا 

 السامی  است

یه معمار مُىدس از خدماتساختماوُایی وٍ بایستی  ساختماوُایی وٍ تُیٍ آزمایش مىاویه خان برای آوُا السامی  است

 استفادٌ شًد
 ساختماوُایی وٍ داشته مُىدس مجری برای آوُا السامی  است

 مترمربغ ي بیشتر 100ماوهای تجاری با زیربىای در ساخت -1

 200طبقٍ سازٌ ای ي یا  4ياحد ي یا  4 ساختماوهای مسکًوی-2

 مترمربغ ي بیش از آن

 طبقٍ سازٌ ای ي باالتر  4ساختماوهای  -1

 .ساختماوهایی کٍ بصًرت اوبًٌ ي چىد بلًک در یک محًطٍ احداث می شًود -2

 مترمربغ 800بیش از ( شغالسطح ا)با زیربىاساختماوهای  -3

 2در صًرتیکٍ وًع زمیه وًع )طبقٍ سازٌ بر اساس وظر طراح  3ساختماوهای تا  -4

 (وباشد

مترمربغ ي بیشتر  100در ساختماوهای تجاری با زیربىای -1

 200طبقٍ ي یا  4ياحد ي یا  4ي ساختماوهای مسکًوی 

 مترمربغ ي بیش از آن استفادٌ از خدمات مهىدسیه معمار

  در طراحی السامی است
برای طراحی کلیٍ ساختماوهای مًجًد در بر خیاباوهای -2

 متری ي بیشتر 18

 2000ساختماوهای با زیربىای ي  طبقٍ ای سازٌ ای ي بیشتر 6ساختماوهای -1

 مترمربغ ي بیشتر

 

آوُا از خدمات مُىدسی ساختماوُایی وٍ بایستی در 

 ایی وٍ آساوسًر السامی استساختماوُ .شُرساز استفادٌ شًد

 طبقٍ ي بیشتر  10برای ساختماوهای -1

 مترمربغ 5000ساختماوهای با متراش باالی -2

 ساختماوهای باالی یک بلًک-3

استفادٌ  آوُا از خدمات مُىدسی ومشٍ بردار ساختماوُایی وٍ بایستی در 

 .شًد

 

متر از کف  10در ساختماوهای با طًل مسیر آساوسًر بیش از  وصب آساوسًر

طبقٍ سازٌ ای 3پائیه تریه تًقفگاٌ خًدري ي یا بیش از   

 
 طبقٍ ي بیشتر   6برای ساختماوهای -1

 مترمربغ 5000ساختماوهای با متراش باالی -2

 ساختماوهای باالی یک بلًک-3


