
نظارتطراحیکلنظارت طراحیکلنظارت طراحیکلنظارت طراحیکلنظارت طراحی

231,89947,85079,74939,95874,208114,16617,78026,67044,45014,65521,98036,635104,292170,708275,000و1 مترمربع600تا الف1

544,22466,338110,56255,461103,000158,46124,65836,98561,64320,23430,35050,584144,577236,673381,250و4و20003-601ب2

753,64980,475134,12467,327125,038192,36529,94844,92174,86924,45636,68661,142175,380287,120462,500و36

1063,79995,700159,49980,170148,889229,05935,44853,17088,61829,13043,69472,824208,547341,453550,000و9و48

1279,749119,625199,374100,139185,976286,11544,27566,413110,68836,52954,79491,323260,692426,808687,500و511

1586,999130500217,499109,235202,868312,10348,33872,506120,84439,82159,73399,554284,393465,607750,000و14و613

95,701143,550239,251119,856222,591342,45053,23479,850133,08444,08866,130110,218312,879512,121825,000به باال716

:ساختمانهای که تهیه آزمایش مکانیک خاک برای آنها الزامی است

ساختمانهایی که بصورت انبوه و چند بلوک در یک محوطه احداث می شوند- 3

در خصوص سایر ساختمانها بر اساس نظر طراح سازه- 4

 مترمربع5000ساختمانهای با متراژ باالی - 2

مجتمع های ساختمانی بیش از یک بلوک- 3

:ساختمانهایی که استفاده از خدمات مهندسین مجری در آنها الزامی است

 طبقه سازه ای و بیشتر6ساختمانهای - 1

 مترمربع و بیشتر2000ساختمانهای با زیربنای - 2

*توضیحات عمومی*

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

.بستگی به تعداد طبقات و وجود زیرزمین دارد و فیش مربوطه در دفتر نمایندگی صادر خواهد شد: هزینه بازدید از گمانه آزمایش خاک  *

 طبقه سازه ای و بیشتر4ساختماهای - 1

 مترمربع600ساختمانهای با زیربنای کل بیش از - 2

:ساختمانهایی که استفاده از خدمات طراحی مهندسین شهرساز در آنها الزامی است

 طبقه و بیشتر10برای ساختمانهای - 1

 مترمربع 5000ساختمانهای با زیربنای باالی - 2

مجتمع های ساختمانی بیش از یک بلوک- 3

: از موارد ذیل الزامی استبه غیر استفاده از خدمات مهندسین تأسیسات برقی و مکانیکی برای کلیه ساختمانها 

 مترمربع150ساختمانهای یک طبقه مسکونی با سطح اشغال کمتر از  _1

 مترمربع100ساختمانهای تجاری با زیربنای کمتر از - 2

متراژ
گروه 

ساختمانی

ج

د

.از طرف استان متعاقباً ابالغ خواهد شد (97سال )در صورت ابالغ تعرفه جدید .  ریال می باشد9.000 برای کلیه ساختمانها 96حق الزحمه خدمات طراحی در رشته مهندسی شهرسازی بر اساس تعرفه سال  *

2001-5000

مترمربع و5001  

باالتر

:ساختمانهایی که استفاده از خدمات مهندسین نقشه بردار در آنها الزامی است

 طبقه سازه ای و باالتر6برای ساختمانهای - 1

 نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی97/08/07 مورخ 97/19653بر اساس نامه شماره  (97/08/15اجرا از تاریخ ) دفتر نمایندگی میانه 97تعرفه خدمات مهندسی سال 

ردیف

.مبالغ فوق در دفاتر مهندسین از مالکان اخذ می گردد % 95عوارض نظام مهندسی از مالکین محترم در محل دفتر نمایندگی، هزینه طراحی برابر با % 5با توجه به دریافت : توضیح

.از طرف استان متعاقباً ابالغ خواهد شد (97سال )در صورت ابالغ تعرفه جدید .  ریال می باشد8.700 برای کلیه ساختمانها 96هزینه شناسنامه فنی و ملکی بر اساس تعرفه سال  *

. ریال می باشد20.625حق الزحمه خدمات مهندسی در رشته مهندسی نقشه برداری  *

کل
کلبرقمکانیک طبقات از روی 

شالوده

سازهمعماری


