
 

 10/10/69قابل اجرا از 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان هرمزگان               

 

 بسمه تعالی

 69تعرفه خدمات مهندسی سال 

 

به استناد بند  شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان هزینه ساخت و ساز هر متر مربع 18/01/69 / ش م تاریخد/8993برابر ابالغیه شماره 

به شرح زیر  0869در سال ، قرار می گیرد شیوه نامه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که مبنای محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسی 01ماده  01-1

 . اعالم می گردد

 

طبقه و باالتر  61

ارتفاع از روی 

 شالوده

طبقه  61تا  61

ارتفاع از روی 

 شالوده

طبقه  61و 66

ارتفاع از روی 

 شالوده

طبقه  61تا  8

ارتفاع از روی 

 شالوده

طبقه  7و  1

ارتفاع از روی 

 شالوده

طبقه  1تا  1

ارتفاع از روی 

الودهش  

طبقه  1و  6

ارتفاع از روی 

 شالوده

 گروه ساختمان

37750771 30766757 31517011 31575570 35765555 5755765 

 

5513530 

هزینه ساخت هر 

متر مربع بنا 

 )ریال(

 

 اعالمزیر به شرح   0869ل شیوه نامه مذکور ، مجموع حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت برای چهار رشته در سا 00و با اعمال ضرائب جدول شماره 

 :می گردد 

 گروه ساختمان الف ب ج د

به باال 0553  0555-1553  1555-653  655-3  سطح زیر بنا 

باالتر طبقه و  61

ارتفاع از روی 

 شالوده

طبقه  61تا  61

ارتفاع از روی 

 شالوده

طبقه  61و  66

ارتفاع از روی 

 شالوده

طبقه  61تا  8

 ارتفاع از روی

 شالوده

طبقه  7و  1

 روی ارتفاع از

 شالوده

طبقه 1تا  1  

ازروی  ارتفاع

 شالوده

طبقه 1و 6  

ارتفاع از روی  

 شالوده

 تعداد طبقات

175155 161655 116155 161155 111055 373555 305055 
مجموع حق الزحمه 

)ریال (ر رشتهطراحی چها  

556755 551555 177655 113755 173555 135355 371555 
حمه مجموع حق الز

)ریال (نظارت چهار رشته  

550155 550655 710755 050155 575155 151555 103055 

مجموع حق الزحمه 

طراحی و نظارت چهار 

 رشته )ریال(

 

 

 

د*افزوده به عهده کار فرما می باش بر ارزش مالیات * 

  

      

 
 
 
 

   

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 
     



 

 10/10/69قابل اجرا از 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان هرمزگان               

 
 حق الزحمه خدمات مهندسی )طراحی و نظارت( ساختمان

 

 
 یکشهرهای درجه  

 

 
 قشم-بندرعباس                           

  
                                                   

       

 د ج ب الف گروه ساختمان

 به باال 9110 9111تا  1110 910-1111 0-911 سطح زیربنا

 تعداد طبقات

طبقه  1و0

 ارتفاع

طبقه  9تا8 

 ارتفاع

طبقه  1و 9

 ارتفاع

طبقه 01تا  3

 ارتفاع

طبقه  01و00

 ارتفاع

طبقه  09تا 08

 ارتفاع

طبقه و  09

 باالتر

از روی 

 شالوده
 از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده

 معماری معماری معماری معماری معماری معماری معماری  

  98411 93111 36111 019111 081911 049111 096811 

 عمران عمران عمران عمران عمران عمران عمران  

حق الزحمه 

 طراحی
98411 93111 36111 019111 081911 049111 096811 

 چهار رشته )ریال(
تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک
 تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک

تاسیسات 

 انیکمك

  09311 01011 11111 19811 81911 89111 86311 

 تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی  

  09311 01011 11111 19811 81911 89111 86311 

 معماری معماری معماری معماری معماری معماری معماری  

  91911 18911 69011 001911 086311 099111 011411 

 عمران عمران عمران عمران عمران عمران عمران  

  11111 34111 013111 013111 096311 011111 064111 

حق الزحمه 

 نظارت

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک
 تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

 43911 44811 86611 81011 11011 10111 06811 شته )ریال(چهار ر

 تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی  

  06811 10111 11011 81011 86611 44811 43911 

 هماهنگ کننده هماهنگ کننده ندههماهنگ کن هماهنگ کننده هماهنگ کننده هماهنگ کننده هماهنگ کننده  

  6911 01911 08911 09111 06611 11011 14811 

     
 

 

 

 



 

 10/10/69قابل اجرا از 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان هرمزگان               

 

 
 حق الزحمه خدمات مهندسی )طراحی و نظارت( ساختمان

 

 
 شهرهای درجه  دو

 

 
 بندرلنگه-بندرخمیر                           

  
                                                   

       

 د ج ب الف گروه ساختمان

 به باال 9110 9111تا  1110 910-1111 0-911 سطح زیربنا

 تعداد طبقات

طبقه  1و0

 ارتفاع

طبقه  9تا8 

 ارتفاع

طبقه  1و 9

 ارتفاع

طبقه 01تا  3

 ارتفاع

طبقه  01و00

 ارتفاع

طبقه  09تا 08

 ارتفاع

طبقه و  09

 باالتر

از روی 

 شالوده
 از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده

 معماری معماری معماری معماری معماری معماری معماری  

  91911 91111 18311 31411 013811 011811 081111 

 عمران عمران عمران عمران عمران عمران عمران  

حق الزحمه 

 طراحی
91911 91111 18311 31411 013811 011811 081111 

 چهار رشته )ریال(
تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک
 تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک

تاسیسات 

 انیکمك

  08011 04111 03411 10311 11111 81111 88111 

 تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی  

  08011 04111 03411 10311 11111 81111 88111 

 معماری معماری معماری معماری معماری معماری معماری  

  99111 90111 13611 68911 009111 013911 040411 

 عمران عمران عمران عمران عمران عمران عمران  

  94111 96111 61111 019311 081911 041111 090911 

حق الزحمه 

 نظارت

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک
 تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

 41411 89111 88011 19111 11911 01411 09111 شته )ریال(چهار ر

 تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی  

  09111 01411 11911 19111 88011 89111 41411 

 هماهنگ کننده هماهنگ کننده ندههماهنگ کن هماهنگ کننده هماهنگ کننده هماهنگ کننده هماهنگ کننده  

  3111 3111 00111 08811 09911 03811 11111 

 شهر کنگ مشمول این تعرفه میباشد
    

 

 



 

 10/10/69قابل اجرا از 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان هرمزگان               

 
 حق الزحمه خدمات مهندسی )طراحی و نظارت( ساختمان

 

 
 شهرهای درجه سه

 

  
 جاسک-بستک-پارسیان-حاجی آباد-رودان-میناب

  

        

 د ج ب الف گروه ساختمان

 به باال 9110 9111تا  1110 910-1111 0-911 سطح زیربنا

 تعداد طبقات

طبقه  1و0

 ارتفاع

طبقه  9تا8 

 ارتفاع

طبقه  1و 9

 ارتفاع

طبقه 01تا  3

 ارتفاع

طبقه  01و00

 ارتفاع

طبقه  09تا 08

 ارتفاع

طبقه و  09

 باالتر

از روی 

 شالوده
 از روی شالوده شالوده از روی از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده

از روی 

 شالوده

 معماری معماری معماری معماری معماری معماری معماری  

  41111 48311 99911 91111 31611 61111 010411 

 عمران عمران عمران عمران عمران عمران عمران  

حق الزحمه 

 طراحی
41111 48311 99911 91111 31611 61111 010411 

 چهار رشته )ریال(
تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک
 تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

  01111 01611 04011 09111 11111 18111 19811 

 تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی  

  01111 01611 04011 09111 11111 18111 19811 

 معماری معماری معماری معماری معماری معماری معماری  

  41611 49111 91411 10111 33611 63411 013111 

 عمران عمران عمران عمران عمران عمران عمران  

  46111 98411 96111 30611 010911 001911 018111 

حق الزحمه 

 نظارت

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک
 تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

 81611 13011 19411 11411 01111 08811 01111 چهار رشته )ریال(

 تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی  

  01111 08811 01111 11411 19411 13011 81611 

 هماهنگ کننده هماهنگ کننده هماهنگ کننده هماهنگ کننده هماهنگ کننده هماهنگ کننده هماهنگ کننده  

  9011 9911 3911 01111 01111 04111 09411 

        
 

   

 
 
 
 
 

      



 

 10/10/69قابل اجرا از 

 سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان هرمزگان               

 

  
 حق الزحمه خدمات مهندسی )طراحی و نظارت( ساختمان

  

   
 ای درجه چهارشهره

   

 
 سردشت-بشاگرد-گروک-سیریک-سندرک-هشت بندی-سوزا-هرمز-تخت-قلعه قاضی-فین

 

 
 ابوموسی-جناح-چارک-سرگز احمدی-فارغان-رویدر-دشتی-کوشكنار-زیارتعلی-بیكا-گوهران

 

        

 د ج ب الف گروه ساختمان

 به باال 9110 9111تا  1110 910-1111 0-911 سطح زیربنا

 د طبقاتتعدا

طبقه  1و0

 ارتفاع

طبقه  9تا8 

 ارتفاع

طبقه  1و 9

 ارتفاع

طبقه 01تا  3

 ارتفاع

طبقه  01و00

 ارتفاع

طبقه  09تا 08

 ارتفاع
 طبقه و باالتر 09

 از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده از روی شالوده

 معماری معماری معماری معماری معماری معماری معماری  

  89911 83411 46611 96011 18411 30811 36111 

 عمران عمران عمران عمران عمران عمران عمران  

حق الزحمه 

 طراحی
89911 83411 46611 96011 18411 30811 36111 

 چهار رشته )ریال(
تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک
 تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک

  3611 6911 01411 04111 03811 11811 11811 

 تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی  

  3611 6911 01411 04111 03811 11811 11811 

 معماری معماری معماری معماری معماری معماری معماری  

  81311 40811 98911 98111 13411 39611 69111 

 عمران عمران عمران عمران عمران عمران عمران  

  48111 41111 90011 11111 36911 66811 016411 

حق الزحمه 

 نظارت

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک

تاسیسات 

 مكانیک
 تاسیسات مكانیک مكانیک تاسیسات تاسیسات مكانیک تاسیسات مكانیک

 11811 14311 11411 03111 09111 00311 01311 چهار رشته )ریال(

 تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی تاسیسات برقی  

  01311 00311 09111 03111 11411 14311 11811 

 هماهنگ کننده هماهنگ کننده هماهنگ کننده هماهنگ کننده گ کنندههماهن هماهنگ کننده هماهنگ کننده  

  9411 9611 1911 6111 00111 01411 08911 

        
 


