
 آذربایجان شرقی مهندسی استان نظامسازمان  08/10/0011مورخ  9857/0011نامه شماره بر اساس (  00/10/0011اجرا از تاریخ  )دفتر نمایندگی میانه  0011تعرفه خدمات مهندسی سال 

 .دریافت خواهد شددر دفاتر مهندسی  مبالغ فوق% 78 به مقدارهزینه طراحی  ، در محل دفتر نمایندگی سی از مالکین محترمعوارض نظام مهند% 8با توجه به دریافت : توضیح       

 که در دفتر نمایندگی اخذ می گردد می باشدبرای هر مترمربع ریال  79.811هزینه شناسنامه فنی و ملکی  -

 .ریال به إزای هر مترمربع می باشد 00.505لزحمه خدمات مهندسی در رشته مهندسی نقشه برداری حق ا -

 . إزای هر مترمربع می باشد ریال به 00.711 شهرسازیحق الزحمه خدمات مهندسی در رشته مهندسی  -

 .می گرددو اخذ ندسی تعیین در نظام مهبستگی به تعداد طبقات و وجود زیرزمین  :هزینه بازدید از گمانه آزمایش خاک  -

 "توضیحات عمومی "                                                                                                                  

 :در آنها الزامی است  مهندسین معماری و سازهساختمانهایی که استفاده از خدمات 
 .(غیر از ساختمانهای صنعتی که فقط نقشه های سازه ای تهیه می گردد)  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  سیسات برقی و مکانیکیمهندسین تأساختمانهایی که استفاده از خدمات 

 از دو طبقه و بیش و بیشتر مترمربع 052 کل زیربنایبا  مسکونیساختمانهای 

 و بیش از دو طبقه بع و بیشتررمترم 022 کل ساختمانهای تجاری با زیربنای

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

 :در آنها الزامی است  آسانسورمانهایی که تعبیه ساخت

تا کف آخرین توقفگاه آسانسورمتر از کف پائین ترین توقفگاه خودرو  7در ساختمانهای با طول مسیر آسانسور بیش از  آسانسور نصب -0  

ایطبقه سازه  3بیش از  -0   
 

 :لزامی استدر آنها ا  مهندسین نقشه بردارساختمانهایی که استفاده از خدمات 
 و بیشترسازه ای طبقه  6ساختمانهای  -0

 مترمربع 5222ساختمانهای با متراژ باالی  -0

 یک بلوکمجتمع های ساختمانی بیش از  -3

 :برای آنها الزامی  است  آزمایش مکانیک خاکساختمانهایی که تهیه 
 طبقه سازه ای و باالتر  4ساختمانهای -0

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

 و بیشتر مترمربع 622 یساختمانهای با زیربنا -3

 (با هر متراژ و طبقه)دارای زیرزمین  ساختمانهای -4

 (نباشد 0در صورتیکه نوع زمین نوع )اساس نظر طراح  بر( بدون زیرزمین)و کمتر ای  طبقه سازه 3 ساختمانهای -5
 :در آنها الزامی است  مهندسین شهرسازده از خدمات ساختمانهایی که استفا

 طبقه و بیشتر  02ساختمانهای  -0

 مترمربع 5222ساختمانهای با متراژ باالی  -0

 یک بلوکمجتمع های ساختمانی بیش از  -3
 :باشند می  مجاز به داشتن یک راه پله خروجمبحث سوم مقررات ملی ساختمان  0-0-00-0-7ساختمانهایی که طبق بند 

واحد  4از روی زمین با حداکثر  (کف تصرف آخرین از تراز زمین تا)متر  03طبقه با ارتفاع حداکثر  6در بناهای آپارتمانی با حداکثر -0

 با رعایت ضوابط مربوطه مسکونی

کل بنا به شبکه بارنده   مشروط به تجهیز( کف آخرین طبقه)متر  03با حداکثر ارتفاع ( روی زمین)ساختمانهای هقت طبقه سازه ای -0
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