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 .در دفاتر مُىدسیه از مالىان دریافت ذًاَد شد مبالغ فًق% 59برابر با َسیىٍ طراحی  ، عًارض وظام مُىدسی از مالىان در محل دفتر ومایىدگی% 9با تًجٍ بٍ دریافت : تًضیح       

 .ریال می باشد 00000ریال ي برای ساذتماوُای با مُىدس مجری  90000ن مجری َسیىٍ شىاسىامٍ فىی ي ملىی برای ساذتماوُای بدي -

 .ریال بٍ إزای َر مترمربع می باشد 50000( طرح اوطباق شُری ساذتماوُا)ریال ي شُرسازی  190100حك السحمٍ ذدمات مُىدسی در رشتٍ مُىدسی ومشٍ برداری  -

 .ب مبحث ديم ممررات ملی ساذتمان، مجری با ماله وسبت بٍ اوعماد لرارداد الدام ذًاَد ورددر چُارچً: حك السحمٍ ذدمات مجری گری ساذتماوُا -

                                   ریال 109000000:  ي بازدید گريٌ وظارت از ساذتمان َسیىٍ وارشىاسی -

 ریال 9000000: َسیىٍ بازدید از گماوٍ آزمایش ذان  -

 "توضیحات عمومی "                                                                                                                  

 :در آوُا السامی است  مُىدسیه معماری ي سازٌساذتماوُایی وٍ استفادٌ از ذدمات 
 اتمامی ساختمانه

 :استدر آوُا السامی   مُىدسیه مجریساذتماوُایی وٍ استفادٌ از ذدمات 
 رمترمربغ و بیشت 0222طبقه ای سازه ای و بیشتر و ساختمانهای با زیربنای  6ساختمانهای 

 :در آوُا السامی است  مُىدسیه تأسیسات برلی ي مىاویىیساذتماوُایی وٍ استفادٌ از ذدمات 

 مترمربغ و بیشتر 022ساختمانهای با زیربنای 

 :می استدر آوُا السا  آساوسًرساذتماوُایی وٍ تعبیٍ 

متر از کف پائین ترین توقفگاه خودرو  02در ساختمانهای با طول مسیر آسانسور بیش از  نصب آسانسور -0  

ایطبقه سازه  3بیش از  -0   
 

 :در آوُا السامی است  مُىدسیه ومشٍ بردارساذتماوُایی وٍ استفادٌ از ذدمات 
 طبقه و بیشتر 6برای ساختمانهای  -0

 مترمربغ 5222راژ باالی ساختمانهای با مت -0

 ساختمانهای باالی یک بلوک -3

 :برای آوُا السامی  است  آزمایش مىاویه ذانساذتماوُایی وٍ تُیٍ 
 

 طبقه سازه ای و باالتر  4ساختمانهای  -0

 .ساختمانهایی که بصورت انبوه و چند بلوک در یک محوطه احداث می شوند -0

 مترمربغ 822بیش از ( سطح اشغال)ساختمانهای با زیربنا -3

 :در آوُا السامی است  مُىدسیه شُرسازساذتماوُایی وٍ استفادٌ از ذدمات  (نباشد 0در صورتیکه نوع زمین نوع )طبقه سازه بر اساس نظر طراح  3ساختمانهای تا  -4
 طبقه و بیشتر  02برای ساختمانهای  -0

 مترمربغ 5222ساختمانهای با متراژ باالی  -0

 های باالی یک بلوکساختمان -3
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 59ذدمات 

  برق مىاویه سازٌ معماری

تعرفٍ  ول وظارت حیطرا ول وظارت طراحی ول وظارت طراحی ول وظارت طراحی

 طراحی

 

تعرفٍ 

 وظارت

 

 06000 05666 02444 30682 09228 00670 80369 50892 08479 56842 34024 00736 096222 000668 74330 0و  0 0

 37052 00092 04862 45070 07063 08029 006378 75646 42730 80022 48702 30482 082222 073809 026080 5تا  3 0

 44948 06969 07979 55238 33203 00205 040404 90909 49495 98622 59062 39442 342222 000270 008909 7و  6 3

 53360 30206 00344 64930 38959 05973 067838 029295 58743 006872 72000 46748 423222 052090 050828 02و  9و  8 4

 66406 39852 06566 82522 48322 30022 028284 035055 70809 045222 87222 58222 522222 302424 089596 00و  00 5

 73537 44000 09405 89063 53558 35725 032542 049850 82689 062662 96396 64064 554222 343907 002273 05و  03،04 6

 80362 48806 30544 98042 58944 39096 050792 064303 88476 076602 025966 72644 629222 378239 032960 و بیشتر 06 7


