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 .ر دفاتر مهندسین از مالکان اخذ می گرددد مبالغ فوق% 61برابر با هزینه طراحی  ، در محل دفتر نمایندگیمحترم ن عوارض نظام مهندسی از مالکی% 1با توجه به دریافت : توضیح       

 .ریال می باشد 0433مانها کلیه ساختهزینه شناسنامه فنی و ملکی برای  -

 .ریال می باشد  59133 حق الزحمه خدمات مهندسی در رشته مهندسی نقشه برداری -

 .در چهارچوب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مجری با مالک نسبت به انعقاد قرارداد اقدام خواهد کرد: حق الزحمه خدمات مجری گری ساختمانها -

                                   ریال 7.333.333:  نظارت از ساختمانو بازدید گروه  هزینه کارشناسی -

 ریال 133.333: هزینه بازدید از گمانه آزمایش خاک  -

 "توضیحات عمومی "                                                                                                                  

 :در آنها الزامی است  مهندسین معماری و سازهساختمانهایی که استفاده از خدمات 
 اتمامی ساختمانه

 :در آنها الزامی است  مهندسین مجریساختمانهایی که استفاده از خدمات 
 رمترمربع و بیشت 0222طبقه ای سازه ای و بیشتر و ساختمانهای با زیربنای  6ساختمانهای 

 :در آنها الزامی است  مهندسین تأسیسات برقی و مکانیکیستفاده از خدمات ساختمانهایی که ا

 مترمربع و بیشتر 152با زیربنای مسکونی ساختمانهای 

 مترمربع و بیشتر 122ساختمانهای تجاری با زیربنای 

 ساختمانهاس صنعتی طبق تفاهم نامه نظام مهندسی و شهرکهای صنعتی

 :ر آنها الزامی استد  آسانسورساختمانهایی که تعبیه 

تا کف آخرین توقفگاه آسانسورمتر از کف پائین ترین توقفگاه خودرو  7ای با طول مسیر آسانسور بیش از در ساختمانه نصب آسانسور -1  

ایطبقه سازه  3بیش از  -0   
 

 :در آنها الزامی است  مهندسین نقشه بردارساختمانهایی که استفاده از خدمات 
 طبقه و بیشتر 6ای برای ساختمانه -1

 مترمربع 5222ساختمانهای با متراژ باالی  -0

 ساختمانهای باالی یک بلوک -3

 :برای آنها الزامی  است  آزمایش مکانیک خاکساختمانهایی که تهیه 
 

 طبقه سازه ای و باالتر  4ساختمانهای  -1

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

 مترمربع 022بیش از ( سطح اشغال)ساختمانهای با زیربنا -3

 :در آنها الزامی است  مهندسین شهرسازساختمانهایی که استفاده از خدمات  (نباشد 0در صورتیکه نوع زمین نوع )طبقه سازه بر اساس نظر طراح  3ساختمانهای تا  -4
 طبقه و بیشتر  12برای ساختمانهای  -1

 مترمربع 5222ا متراژ باالی ساختمانهای ب -0

 ساختمانهای باالی یک بلوک -3
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طبقات از روی 

 شالوده

 کل

کل تعرفه 

 69خدمات 

  برق مکانیک سازه معماری

تعرفه  کل نظارت یطراح کل نظارت طراحی کل نظارت طراحی کل نظارت طراحی

 طراحی

 

تعرفه 

 نظارت

 

 01320 17504 11704 35551 01335 14004 11333 51366 31167 63022 30002 05502 002222 136566 03434 0و  1 1

 42467 04002 16107 41314 01500 11706 106761 00422 44361 00452 53272 35302 325222 101331 115661 5تا  3 0

 40114 01341 11565 51014 35136 03150 153010 122232 53060 127322 64302 40102 372222 001612 142325 7و  6 3

 50051 34155 03324 72014 40536 00350 103047 111111 64136 107622 76562 51242 442222 073160 166030 12و  1و  0 4

 73250 43035 01003 00552 50132 35402 000010 140702 02110 151522 15722 63022 552222 341446 020222 10و  11 5

 71643 47706 31057 16675 50225 30672 041600 160013 07301 174222 124422 61622 622222 370404 007516 15و  13،14 6

 00174 50124 35072 126467 63002 40507 073151 170274 15005 111422 114042 76562 662222 421617 052323 و بیشتر 16 7



 


