
tarafttarefe ft

هزينه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ريال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان (

گروه ساختماني

خدمات مهندسي

1 تا 2 طبقه از 
روي زمين

3 تا 5 طبقه از 
روي زمين

6 تا 7 طبقه از 
روي زمين

8 تا 10 طبقه از 
روي زمين

11 تا 12 طبقه از 
روي زمين

13 تا 15 طبقه از 
روي زمين

16 طبقه و باالتر از روي 
زمين

6.851.0007.462.0008.576.0009.445.00010.293.00011.568.00012.433.000هزينه ساخت هر مترمربع بنا ) ريال (
حق السهم سازمان از مهندس مجري يا 

17.12718.65521.44023.58725.74228.92031.082سازنده ) ريال (

تبصره: با توجه به اينکه شیوه اجراء به صورت سفت کاری و اسکلت ) حدود پنجاه درصد کار ( می باشد و به دلیل اينکه حق السهم سازمان نیز با توجه به شرايط اجرا به صورت 2/5 درصد اخذ  می گردد ، لذا ساير مسائل 
نیز بايد تابع اين روش باشد مگر اينکه شرايط قرارداد به صورت مديريت پیمان باشد در آن صورت به روال گذشته عمل گردد.

حق الزحمه خدمات مهندسی طراحي و نظارت گروه هاي ساختمان در استان مازندران سال 1395 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان (

                    گروه یا تعداد طبقات

رشته

گــروه الف
حداکثر 600 مترمربع و یا

گــروه ب
با متراژ 601 الی 2000 مترمربع 

و یا

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع 

و یا

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بيشتر و یا

6 تا 7 طبقه از روی 3 تا 5 طبقه از روی شالودهيک تا دو طبقه از روی شالوده
شالوده

8 تا 10 طبقه از 
روی شالوده

11 تا 12 طبقه از 
روی شالوده

13 تا 15 طبقه از 
روی شالوده

16 طبقه و باالتر از روی 
شالوده

108800× 1040002× 948002× 776002× 675002× 560002× 500002× 2حق الزحمه طراحی معماری و سازه )ريال(
30600× 291902× 268002× 220002× 192002× 158002× 140002× 2حق الزحمه طراحی مکانیکی و برقی )ريال(

44000493705960068150834009140095790حق الزحمه نظارت معماری )ريال(
660007460089400102000125000137000143600حق الزحمه نظارت سازه )ريال(

17100192002318026600324003560037200حق الزحمه نظارت مکانیکی )ريال(
17100192002318026600324003560037200حق الزحمه نظارت برقی )ريال(

12600140001700019400235502595027370حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده )ريال(
284800319970385760441950539950591930619960جمع حق الزحمه ) ریال ( 

تبصره1: حداقل حق الزحمه خدمات مهندسی در هر رشته مبلغ 3.000.000 ريال می باشد.
تبصره 2: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی به عهده مالک می باشد.



حق الزحمه خدمات مهندسي استان مازندران درخصوص طراحي و نظارت سازه هاي نگهبان سال 1395 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان (

گروه یا تعداد طبقات 

نوع خدمات

گــروه الف
حداکثر 600 مترمربع و یا

گــروه ب
با متراژ 601 الی 2000 مترمربع 

و یا

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع 

و یا

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بيشتر و یا

يک تا دو طبقه از روی 
6 تا 7 طبقه از 3 تا 5 طبقه از روی شالودهشالوده

روی شالوده
8 تا 10 طبقه از 

روی شالوده
11 تا 12 طبقه از 

روی شالوده
13 تا 15 طبقه از 

روی شالوده
16 طبقه و باالتر از روی 

شالوده

25200265503360038550475505040054600حق الزحمه طراحي سازه ديوار نگهبان )ريال (

42000475505595066000799508955093150حق الزحمه نظارت سازه ديوار نگهبان )ريال(

672007410089550104550127500139950147750جمع حق الزحمه )ریال(

تبصره 1 : مساحت بنا در زيرزمین ، در حق الزحمه جدول مذکور براساس گروه ساختماني ضرب مي گردد . 
تبصره 2 : حق الزحمه مذکور جدا از حق الزحمه خدمات مهندسي در ديگر بخش ها مي باشد . 

تبصره 3 : ارائه خدمات مهندسي در اين بخش صرفًا توسط مهندس عمران داراي صالحیت براساس گروه ساختماني انجام پذيرد . 
تبصره 4 : بابت ارائه خدمات مهندسي در اين بخش نیاز به کسر ظرفیت جداگانه اي نمي باشد . 

تبصره 5 : حق الزحمه مذکور فقط براي ساختمان هايي مي باشد که حداقل در دو وجه آن نیاز به نگهداري مي باشد . 
تبصره 6: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی به عهده مالک می باشد.

حق الزحمه تهيه و صدور شناسنامه فني و ملكي استان مازندران سال 1395 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان (

گروه ساختماني 
گــروه الف

حداکثر 600 مترمربع و یا دو 
طبقه روی شالوده

گــروه ب
با متراژ 601 الی 2000 مترمربع و 

یا3 تا 5 طبقه روی شالوده

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع و 

یا6 تا 10 طبقه روی شالوده

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بيشتر و 

یا 11 طبقه و باالتر 

11180139501680019500حق الزحمه به ازاي هر مترمربع ساختمان )ریال( 

تبصره 1- پرداخت حق الزحمه مذکور ) جهت صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمان ( به عهده صاحب کار مي باشد .   
تبصره 2 - تهیه و صدور شناسنامه فني و ملکي براي گروه الف و يا تا 800 مترمربع ) بدون احداث طبقه در زيرزمین ( الزامي نبوده و حسب درخواست صاحب کار صادر مي گردد . 

تبصره 3 - عالوه بر مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده از صاحب کار اخذ و به حساب سازمان واريز گردد . 
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حق الزحمه خدمات مهندسي شهرساز جهت تفكيك اراضي شهري و روستايي در استان مازندران سال 1395 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 

مساحت زمين ) مترمربع (
از 5001 الي از 3001 الي 5000تا 3000 شرح

10000
10001 و 

بيشتر 

9750825067504950حق الزحمه تفكيك اراضي )ریال(

تبصره 1 : گروه بندي شهرها براساس درجه بندي مصوب شهرداريها از سوي وزارت کشور بدين شرح مي باشد : 
گروه يک : شهرهاي با درجه يک تا چهار 
گروه دو : شهرهاي با درجه پنج تا هشت 
گروه سه : شهرهاي با درجه نه و باالتر 

تبصره 2 : ضريب تعديل براساس درجه بندي شهرها بدين شرح مي باشد : 
 t . شهرهاي با درجه يک تا چهار با ضريب 0/8 حق الزحمه جدول فوق مي باشد
 t . شهرهاي با درجه پنج تا هشت با ضريب 0/9 حق الزحمه جدول فوق مي باشد
 t . شهرهاي با درجه نه و باالتر با ضريب يک حق الزحمه جدول فوق مي باشد

تبصره 3 : ضريب تعديل تفکیک اراضي در روستا با ضريب 0/5 حق الزحمه جدول فوق مي باشد .  
تبصره 4 : مطالعه ترافیکي به شرح خدمات تفکیک اضافه مي گردد .  

تبصره 5 : در نقشه هاي تفکیکي با متراژ بیش از 10000 مترمربع در خصوص مباحث ترافیکي نظريه مهندس ترافیک اخذ گردد .  



حق الزحمه خدمات مهندسي شهرساز جهت طرح انطباق كاربري اراضي شهري و روستائي و تهيه طرح توجيهي در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 
مساحت زمين ) مترمربع (

از 501 الي تا 500 شرح
2000

از 2001 الي 
5000

از 5001 الي 
10000

10001 و 
بيشتر 

حق الزحمه طرح انطباق کاربري اراضي شهري و روستائي و تهيه 
270002250015000105007500طرح توجيهي )ریال(

تبصره 1 : گروه بندي شهرها براساس درجه بندي مصوب شهرداريها از سوي وزارت کشور بدين شرح مي باشد : 
گروه يک : شهرهاي با درجه يک تا چهار 
گروه دو : شهرهاي با درجه پنج تا هشت 
گروه سه : شهرهاي با درجه نه و باالتر 

تبصره 2 : ضريب تعديل براساس درجه بندي شهرها بدين شرح مي باشد : 
 t . شهرهاي با درجه يک تا چهار با ضريب 0/6 حق الزحمه جدول فوق مي باشد
 t . شهرهاي با درجه پنج تا هشت با ضريب 0/8 حق الزحمه جدول فوق مي باشد
 t . شهرهاي با درجه نه و باالتر با ضريب يک حق الزحمه جدول فوق مي باشد

تبصره 3 : ضريب تعديل طرح انطباق کاربري اراضي در روستا با ضريب 0/5 حق الزحمه جدول فوق مي باشد .  
تبصره 4 : حداکثر حق الزحمه جهت تهیه طرح انطباق کاربري اراضي شهري و روستائي و تهیه طرح توجیهي مبلغ 000، 000، 225 ريال )دويست و بیست و پنج میلیون ريال ( مي باشد . 

حق الزحمه خدمات مهندسي شهرساز در تهيه طرح انطباق شهري ساختمان ها در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 
گروه ساختماني 

شرح

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع و یا6 تا 10 طبقه روی 

شالوده

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بيشتر و یا 11 طبقه و 

باالتر 

900011250حق الزحمه طرح انطباق شهري ساختمان )ریال(

تبصره 1- توزيع و ارجاع کار مهندسان شهرساز ، استاني بوده و منطبق بر گردش کار مصوب و ابالغي مي باشد . 
تبصره 2 : حداکثر حق الزحمه جهت تهیه طرح انطباق شهري ساختمان مبلغ 000، 000، 225 ريال )دويست و بیست و پنج میلیون ريال ( مي باشد . 
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حق الزحمه مهندس ترافيك در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 

گروه یا تعداد طبقات 

شرح

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بيشتر و یا 11 طبقه از روي شالوده و بيشتر 

10500حق الزحمه مهندس ترافيك )ریال(

تبصره 1 : حداکثر حق الزحمه مبلغ 000،000، 225 ريال )دويست و بیست و پنج میلیون ريال( مي باشد . 
تبصره 2 : ارجاع کار صرفًا از طريق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران مي باشد . 

حق الزحمه مهندس نقشه بردار در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 

گروه یا تعداد طبقات 

مرحله

گــروه الف
حداکثر 600 مترمربع و یا 

دو طبقه روی شالوده

گــروه ب
با متراژ 601 الی 2000 مترمربع و 

یا3 تا 5 طبقه روی شالوده

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع و 

یا6 تا 10 طبقه روی شالوده

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بيشتر و یا 11 طبقه و باالتر 

3.000.0005.250.0007.500.00013.500.000حق الزحمه مرحله پیش از ساخت )ريال( 

6.000.00012.000.00024.000.000حق الزحمه مرحله در حین ساخت )ريال( 
48.000.000

* براي متراژ باالتر از ده هزار مترمربع به مبلغ 000، 000، 
96

9.000.00017.250.00031.500.000جمع
61.500.000

* براي متراژ باالتر از ده هزار مترمربع به مبلغ 000، 500، 
109

تبصره: کلیه وظايف جهت اجرائي و عملیاتي شدن شرح خدمات مربوط به هر کدام از مراحل فوق بر عهده مهندس نقشه بردار بوده و هیچ گونه هزينه اضافه ديگري از مالکین دريافت نمي گردد .



تعرفه خدمات مهندسي نقشه بردار براي تهيه نقشه هاي تفكيكي آپارتمان در استان مازندران سال 1395) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 

به ازاي هر مترمربع بناي ناخالص مازاد بر 12 طبقه به ازاي هر مترمربع بناي ناخالص 5 تا 12 طبقه به ازاي هر مترمربع بناي ناخالص تا 5 طبقه 

4870 ريال6000 ريال9000 ریال

تبصره : حداقل حق الزحمه تهیه نقشه هاي تفکیک آپارتمانها براي يک پروانه ساختماني مبلغ 000، 250، 2 ريال ) دو میلیون و دويست و پنجاه هزار ريال ( مي باشد .

تعرفه خدمات مهندسي رشته نقشه برداري در تفكيك اراضي مصوب جلسه مورخ 94/12/26 هيأت چهار نفره استان

حق الزحمه به ازاي هر مترمربع جهت تهيه طبقه بندي مساحتردیف
نقشه پایه ) نقشه برداري (

حق الزحمه به ازاي هر مترمربع جهت پياده کردن طرح 
تفكيكي ) نقشه برداري (

3750 ريال2250 ريالاز مساحت 500 الي 2000 مترمربع1
3000 ريال1950 ريالمازاد بر مساحت 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع2
2550 ريال1500 ريالمازاد بر مساحت 5001 مترمربع تا 10000 مترمربع3
1950 ريال1350 ريالمازاد بر مساحت 10001 مترمربع تا 20000 مترمربع4
1350 ريال1200 ريالمازاد بر مساحت 20001 مترمربع الي به هر میزان5

تبصره : تعرفه خدمات مهندسي در رشته نقشه برداري اراضي بیش از 2000 مترمربع مي باشد و براي اراضي کمتر از 2000 مترمربع در صورت نیاز به درخواست مهندس شهرساز توسط مهندس نقشه بردار صاحب صالحیت انجام خواهد شد ./
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حق الزحمه بازرسي گاز در استان مازندران سال 1395 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان (

G2.5G4G6G10G16G25G40G65G100ظرفيت کنتور

SM51750051750060000088500010725001305000163500023325003600000

* کلیه حق الزحمه بر حسب ريال مي باشد . 
مالحظاتلوله کشي توکار کنتور مشترك کنتورهاي مجزا تعداد واحد ردیف 

ST = = 652 ،+ (sm× n)500يک الي سه1

ST = SM + ) n × 217 ،500 (SK = ST + )n  × 1 ، 435 ،500(

الزحمــه نهايــي بازرســي گاز بــراي لولــه  ST = حــق 
ريــال حســب  بــر  روکار  کشــي هاي 

SM= قیمت پايه مطابق جدول ذيل 
N= تعداد واحد يا کنتور

ــب  ــوکار برحس ــي ت ــه کش ــي لول ــه بازرس ــق الزحم SK= ح
ــال ري

ST = = + (sm× n) 1.087.500بیش از سه2

تبصره 1- حق الزحمه بازرســي گاز لوله کشــي توکار کمتر از 6 متر طول رايگان مي باشــد به عبارت ديگر ســاختمانهايي که میزان کار اجرا شده توکار آنها کمتر از 6 متر طول باشد حق الزحمه لوله کشي رو کار محاسبه 
مي شود . 

تبصره 2- حق الزحمه بازرسي گاز براي ساختمانهاي مهر بخش دولتي ) لوله کشي روکار ، توکار ، مشاوره ، بازديد مجدد و تغییر سیستم ( به ازاي هر بار و براي هر واحد مبلغ 500، 262 ريال ) دويست و شصت و دو هزار و پانصد ريال ( مي باشد . 
تبصره 3- حق الزحمه بازرسي گاز براي ساختمانهاي مهر بخش خصوصي ) لوله کشي روکار ، توکار ، مشاوره ، بازديد مجدد و تغییر سیستم ( براساس واحد به شرح ذيل مي باشد : 

بيش از 200 واحد51-21200-150 الي 20تعداد واحدها

SK 70 درصدSK 80 درصدحق الزحمه
ST 70 درصد

SK 60 درصد
ST 60 درصد

SK 50 درصد
ST 50 درصد

تبصره 4- نسبت تعداد کار توکار به روکار دو به يک مي باشد . 
تبصره 5- حق الزحمه بازرسي هاي مجدد براساس ظرفیت کنتور در حین لوله کشي گاز قبل از نصب کنتور گاز و بعد از نصب کنتور به شرح ذيل مي باشد :

G16 - G2.5G100 - G25ظرفيت کنتور

292.500465.000حق الزحمه قبل از نصب کنتور

292.500465.000حق الزحمه بعد از نصب کنتور



تبصره 6-  چنانچه در يک ساختمان ظرفیت کنتور گاز براي کلیه واحدها يکسان نباشد براي هر يک از واحد ظرفیت ها جداگانه محاسبه و سپس حق الزحمه تجمیع مي گردد . 
تبصره 7- وفق مصوبه هیأت محترم چهارنفره بازرســي گاز اعم از لوله کشــي روکار و توکار در صورتیکه ناظر تأسیســات مکانیکي داراي صالحیت بازرسي گاز باشــد با رعايت ظرفیت به عهده ناظر پروژه ، ) در صورتیکه ناظر پروژه عضو شرکت حقوي يا دفتر 
طراحي از شهر ديگري نباشد ( ، در غیر اين صورت بازرسي گاز پروژه توسط بازرسین ذيصالح عضو همان شهر صورت مي گیرد . همچنین چنانچه ناظر تأسیسات فاقد صالحیت بازرسي گاز باشد مي بايست نظارت دقیق بر عملیات تأسیسات مکانیکي به خصوص 

دودکش ها وفق مبحث 17 مقررات ملي معمول دارد بديهي است مسئولیت عدم اجراي فني دودکش ها به عهده ناظر پروژه مي باشد.
تبصره 8- تأکید مي گردد با توجه به لحاظ شدن هزينه اياب و ذهاب در محاسبه حق الزحمه بازرسي گاز ، دريافت هر گونه وجهي و يا سرويس از پیمانکار يا مالک مجاز نبوده و تخلف محسوب مي گردد.

حق الزحمه انجام آزمايش بتن  برای كليه گروه های ساختمانی در سطح استان مازندران - سال 1395 ) مصوبه هيأت چهارنفره(

حق الزحمه ) هر سری ( ریالشرح عمليات ردیف

1
انجــام آزمايــش بتــن ) نمونــه بــرداری ، تعییــن روانــی بتــن ، حمــل - عمــل آوری ، تعییــن 
ــه هــای   ــا BSr88r درنمون ــه روش ASTMCr72 و ي ــه گــزارش ( ب مقاومــت و ارائ

اســتوانه ای 30×15 ســانتی متــر و يــا مکعبــی  15×15×15 ســانتی متــر
1.625.000 ريال

تبصره 1: هزينه اياب و ذهاب بابت انجام آزمايش در خارج از محدوده شهر با توافق طرفین می باشد.
تبصره 2: حق الزحمه تهیه طرح اختالط بتن ، آزمايش دانه بندی و ساير مشخصه های شن و ماسه و يا سیمان مصرفی در صورت درخواست و انجام ، هزينه آن با توافق طرفین می باشد.

تبصره 3: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی بر عهده مالک می باشد. 
تبصره 4: حق السهم سازمان برابر با 5% هزينه فوق الذکر می باشد.

حق الزحمه بازرسی برق ساختمان ها  در استان مازندران - سال 1395 ) مصوبه هيأت چهارنفره(
مالحظاتحق الزحمه ) ریال (تعداد واحدنوع ساختمانردیف

ساختمان هاي مسکوني1

1875000= 625000 ×33 واحد
3-101875000 +0/8) n -3 ( × 625000تعداد واحد n 
11-201875000 +0/7 ) n -3 ( × 625000
21-301875000 +0/6 ) n -3 ( × 625000

ساختمانهاي صنعتي2
بر اساس قدرت

30 Kw625000)قدرت قراردادي ) ديماند P
30-1502625000 +0/8 ) p -30 ( ×87500
150-2502625000 +0/7 ) p -30 ( ×87500
250-10002625000 +0/6 ) p -30 ( ×87500
1000-70002625000 +0/5 ) p -30 ( ×87500


