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هزینه هاي ذیل از ردیف امور هماهنگی پرداخت می گردد 1. (توضیح)
الف. هزینه دفتر مهندسی طراحی

گانه عمران ، معماري ، برق و مکانیک می باشد. بدیهی است در صورت عدم ترسیم  ب. هزینه هاي نقشه کشی که معادل حداقل 15%حق الزحمه طراحی ، در هریک از گروه هاي 4
نقشه ها توسط دفتر مهندسی ، مبلغ مذکور محاسبه و از ردیف امور هماهنگی به مهندسان طراح پرداخت می گردد . 

مبحث  ج. حق الزحمه بازبینی طرح ها ، نقشه ها و مدارك فنی ساختمان به میزان 7% حق الزحمه طراحی در هر رشته از رشته هاي ساختمان و امور هماهنگی می باشد (بند9-17
دوم مقررات ملی ساختمان )

2. سهم سازمان از حق الزحمه نظارت معادل 7% هزینه پرداختی از جانب صاحب کار به حساب سازمان می باشد
3. زیر بناي پارکینگ جزو زیربناي کل محاسبه می گردد.

4. معافیت تعرفه بررسی طراحی و کنترل نظارت و سهمیه طراحی و نظارت شامل :
با ارائه معرفی نامه از سازمان اوقاف صد در صد معاف می باشد. الف - اماکن مذهبی (مساجد و حسینیه ها)

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 
مترمربع پارکینگ معاف می باشد. متر مربع به عالوه 25 پنجاه درصد زیربنا و یا حداکثر 25
حق الزحمه امور مهندسی و صالحیت مهندسان در انبوه سازي ها به شرح پیوست می باشد.

و ساختمان هاي داراي اسکلت فلزي و بتنی به شرج جدول زیر می باشد. 5. حق الزحمه نقشه برداري در ساختمانهاي سنتی آجري (انبوه سازي)
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جدول ریز حق الزحمه مهندسی به ازاء هر متر مربع به ریال در سال 1393
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