
 تاننظام مهندسی اس 14/08/98مورخ  17057/98( بر اساس نامه شماره  18/08/98دفتر نمایندگی میانه )اجرا از تاریخ  -استان آذربایجان شرقی 98تعرفه خدمات مهندسی سال 

 

 

 دریافت خواهد شد. محترم ندر دفاتر مهندسین از مالکی مبالغ فوق %95برابر با هزینه طراحی  ، مهندسی از مالکان در محل دفتر نمایندگی عوارض نظام %5توضیح: با توجه به دریافت        

 بوده و در صورت تعیین تعرفه جدید متعاقباً اعالم خواهد شد.( 97)مبلغ فوق طبق تعرفه  ریال می باشد. 8.700هزینه شناسنامه فنی و ملکی  -

 د شد.(تعیین تعرفه جدید متعاقباً اعالم خواهدر صورت  بوده و 97تعرفه مبلغ فوق طبق ) ریال به إزای هر مترمربع می باشد. 20625حق الزحمه خدمات مهندسی در رشته مهندسی نقشه برداری  -

 بوده و در صورت تعیین تعرفه جدید متعاقباً اعالم خواهد شد.( 97)مبلغ فوق طبق تعرفه د. ریال به إزای هر مترمربع می باش 900 حق الزحمه خدمات مهندسی در رشته مهندسی شهرسازی  -

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

 نظام مهندسی تعیین می گردد. توسط، بستگی به تعداد طبقات و وجود زیرزمین هزینه بازدید از گمانه آزمایش خاک : -

 "توضیحات عمومی "                                                                                                                  

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

 در آنها الزامی است:  مهندسین مجریساختمانهایی که استفاده از خدمات 
 رمترمربع و بیشت 2000طبقه ای سازه ای و بیشتر و ساختمانهای با زیربنای  6ساختمانهای 

 زامی است:در آنها ال  مهندسین تأسیسات برقی و مکانیکیساختمانهایی که استفاده از خدمات 

 مترمربع 150بیشتر از  زیربنایبا مسکونی ساختمانهای 

 بع و بیشتررمترم 100ساختمانهای تجاری با زیربنای 

 عمل می گردد. فاهم نامه نظام مهندسی و شهرکهای صنعتیساختمانهای صنعتی طبق ت

 در آنها الزامی است:  آسانسورساختمانهایی که تعبیه 

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

ایطبقه سازه  3بیش از  -2   
 

 در آنها الزامی است:  مهندسین نقشه بردارساختمانهایی که استفاده از خدمات 
 و بیشترسازه ای طبقه  6ساختمانهای  -1

 مترمربع 5000باالی ساختمانهای با متراژ  -2

 یک بلوکمجتمع های ساختمانی بیش از  -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. -2

 و بیشتر ترمربعم 600 یساختمانهای با زیربنا -3

 در آنها الزامی است:  مهندسین شهرسازساختمانهایی که استفاده از خدمات  نباشد( 2طبقه سازه بر اساس نظر طراح )در صورتیکه نوع زمین نوع  3ساختمانهای تا  -4
 طبقه و بیشتر  10ساختمانهای  -1

 مترمربع 5000ساختمانهای با متراژ باالی  -2

 یک بلوکنی بیش از مجتمع های ساختما -3

 

 

 

 ردیف  

 

 

گروه    

 ساختمانی

 

 

 متراژ        
      طبقات از 

 روی شالوده

 کل برق مکانیک                             سازه معماری

کل تعرفه 

 نظارت طراحی کل نظارت طراحی 98خدمات 

 
 نظارت طراحی کل

 

 نظارت طراحی کل     

 

تعرفه  کل

 طراحی

 

تعرفه 

 نظارت

 

 330000 204849 125151 43960 26375 17585 53340 32004 21236 137000 89050 47950 95700 57420 38280 2و  1 مترمربع 600تا  الف 1

 457500 284007 173493 60700 36420 24280 73972 44383 29590 190153 123600 66553 132675 79605 53070 5و  4و 3 2000-601 ب 2

3 
 5000-2001 ج

 578125 358900 219225 76428 45858 30570 93586 56152 37434 240458 156300 84158 167653 100590 67063 7و  6

 687500 426815 260685 91030 54617 36413 110772 66463 44309 286322 186110 100212 199376 119625 79751 10و  9و  8 4

5 

 د
 مترمربع 5001

 و باالتر

 859375 533509 325866 114153 68492 45661 138360 83016 55344 357645 222470 125125 249217 149531 99686 12و  11

 937500 582008 355492 124443 74666 49777 151055 90633 60422 390129 253586 136543 271873 163123 108750 15و  14و  13 6

 1031250 640153 391097 137772 82663 55109 166355 99813 66542 428059 278240 149819 299064 179437 119627 و بیشتر 16 7


