
الف 1گروه ساختمانی خدماتنوع سازه
150000امور مهندسی

21000معماري19000معماري17000معماري17000معماري
28000سازه27000سازه26000سازه24000سازه
9000برق7000برق6000برق4500برق

9000مکانیک7000مکانیک6000مکانیک4500مکانیک
48000امور هماهنگی 

24000معماري21000معماري20000معماريمعماري
45000سازه43000سازه40000سازهسازه
10000برق8000برق7000برق5000برق

10000مکانیک8000مکانیک7000مکانیک5000مکانیک

270000امور مهندسی

42000معماري41000معماري39000معماري35000معماري34000معماري
67000سازه65000سازه59000سازه51000سازه46000سازه
18000برق17000برق16000برق12000برق9000برق

18000مکانیک17000مکانیک16000مکانیک12000مکانیک9000مکانیک
65000امور هماهنگی 

48000معماري47000معماري44000معماري40000معماريمعماري
82000سازه81000سازه80000سازه70000سازهسازه
19500برق19000برق18000برق13000برق10000برق

19500مکانیک19000مکانیک18000مکانیک13000مکانیک10000مکانیک

دجب
110001200013000

: حق الزحمه خدمات دفتر مهندسی و هماهنگی شامل موارد ذیل می باشد: توضیح (1)
1. هزینه محل کار

گانه معماري و عمران و سازه و برق محاسبه و در صورت عدم ترسیم نقشه ها توسط دفتر مهندسی مبلغ مذکور توسط مسئول دفتر محاسبه و به  2. نقشه کشی : مبلغی معادل حداقل 15% حق الزحمه طراحی هریک از گروه هاي 4
مهندسین طراح پرداخت می گردد.

3. هماهنگی عوامل کار در امور طراحی و  اخذ تایید نهایی
4. هزینه تعرفه بررسی طراحی (7% ساختمان).

و ساختمان هاي داراي اسکلت فلزي و بتنی به شرج جدول زیر می باشد. : حق الزحمه نقشه برداري در ساختمانهاي سنتی آجري (انبوه سازي) توضیح (2)
: زیر بناي پارکینگ ، راه پله تمامی طبقات و خرپشته جزو زیربناي کل محاسبه می گردد. توضیح (3)

معادل حق الزحمه امور مهندسی می باشد. : تعرفه بررسی طراحی و کنترل نظارت (%7) توضیح (4)
: معافیت تعرفه بررسی طراحی و کنترل نظارت و سهمیه طراحی و نظارت شامل : توضیح (5)

با ارائه معرفی نامه از سازمان اوقاف صد در صد معاف می باشد. الف - اماکن مذهبی (مساجد و حسینیه ها)
متر مربع به  ب - ساختمان هاي مسکونی با مالکیت آزادگان، جانبازان، خانواده هاي شهداء و جاوید االثر و خانواده هاي تحت پوشش کمیته هاي امام و بهزیستی و با ارائه نامه از ارکان مربوطه پنجاه درصد زیربنا و یا حداکثر 25

مترمربع پارکینگ معاف می باشد. عالوه 25
حق الزحمه امور مهندسی و صالحیت مهندسان در انبوه سازي ها به شرح پیوست می باشد.
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