
  تعرفه خدمات مهندسی

استان سیستان و بلوچستان جدول حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی در 

 1931آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال  111بر اساس ماده 

 

 حق الزحمه طراحی به لایر ) براساس متر مربع زیربنا ( :-1

گروه 

 ساختمان

 د ج ب الف

تعداد 

طبقات / 

 رشته

طبقه  2و  1

ارتفاع از 

روی 

 شالوده

 5و  4و  3

طبقه ارتفاع 

از روی 

 شالوده

طبقه 7و  6

ارتفاع از 

روی 

 شالوده

و  9و  8

طبقه 11

ارتفاع از 

 روی شالوده

و 11

طبقه 12

ارتفاع از 

 روی شالوده

و  14و 13

طبقه 15

ارتفاع از 

 روی شالوده

طبقه و 16

باالتر از 

 روی شالوده

 115/481 115/111 94/591 76/311 64/511 49/811 45941 معماری

 173/211 157/651 141/871 111/471 96/741 74/711 68921 عمران

تاسیسات 

 مکانیکی

15/271 16/551 21/431 26/861 31/421 34/921 38/361 

تاسیسات 

 برقی

15/271 16/551 21/431 26/861 31/421 34/921 38/361 

 365/400 332/600 299/300 241/500 204/100  157/600 145/400 جمع

 

 حق الزحمه نظارت به لایر ) بر اساس متر مربع زیر بنا ( :-2

گروه 

 ساختمان

 د ج ب الف

تعداد 

طبقات / 

 رشته 

طبقه  2و  1

ارتفاع از 

روی 

 شالوده

 5و  4و  3

طبقه ارتفاع 

از روی 

 شالوده

طبقه 7و  6

ارتفاع از 

روی 

 شالوده

و  9و  8

طبقه 11

ارتفاع از 

 روی شالوده

 12و  11

طبقه ارتفاع 

از روی 

 شالوده

و  14و 13

طبقه 15

ارتفاع از 

 روی شالوده

طبقه و 16

باالتر از 

 روی شالوده

ناظر 

هماهنگ 

  کننده

11/631 11/561 14/961 17/721 22111 24/381 26/811 

 156/341 142/241 128/311 113/351 87/251 67/471 62/111 عمران

 156/340 142/240 128/310 103/350 87/250 67/470 62/000 معماری

تاسیسات 

 مکانیکی

21/251 23/141 29/921 35/441 43/991 48/771 53/611 

تاسیسات 

 برقی

21/250 23/140 29/920 35/440 43/990 48/770 53/610 

 446/700 406/400 366/600 295/300 249/300 192/780 177/130 جمع

  

/ش م 29123هزینه ساخت و ساز ساختمان به لایر ) بر اساس متر مربع زیر بنا : ) نامه شماره  - 11جدول شماره 

 شورای مرکزی ( ( 22/12/39مورخ : 



گروه 

 ساختمان

ط2و1

بقه 

ارتفاع 

از روی 

 شالوده

 1تا  9

طبقه 

ارتفاع از 

روی 

 شالوده

طبقه  1و 2

ارتفاع از 

 روی شالوده

تا  8

طبقه 11

ارتفاع از 

 روی شالوده

 12و  11

طبقه ارتفاع 

از روی 

 شالوده

 11تا  13

طبقه از 

 روی شالوده

طبقه و  12

باالتر از 

 روی شالوده

مبنای 

محاسبه 

هر متر 

مربع بنا 

برای 

محاسبه 

حق 

 الزحمه

73735

3244 

8316836

96 

11315538

17 

11344831

61 

12368538

11 

14346439

16 

16324431

12 

 

ماده به شرح ذیل می  29در سطح استان شامل  1931پیوست جدول حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در سال 

 باشد :

آیین نامه اجرایی  91رعایت مبانی قیمت گذاری نرخ خدمات مهندسی الزامی می باشدو با متخلفین بر اساس ماده -1

 رفتار می گردد.

 متر مربع محاسبه و اخذ می گردد . 51متر مربع بصورت مقطوع  51حق الزحمه نظارت ساختمانهای کمتر از -2

فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی  12اساس جدول شماره ضریب تکرار طراحی و محاسبه ساختمانهای تیپ بر-9

 ساختمان اعمال می گردد.

لایر می باشد و 25111حق الزحمه مشاوره ،راهنمایی و کارشناسی در جهت استحکام سازی بنا هر متر مربع -9

جود محاسبه می حداقل یک میلیون و پانصد هزار لایر می باشد و در صورت نیاز به تهیه نقشه براساس تعرفه های مو

 گردد.

متر مربع زیر بنا در سال برای خانواده معظم شهدا و آزادگان و جانبازان باالی  151نظارت ساختمان با حداکثر -1

% با ارائه معرفی نامه از ارگانهای مربوط و با هماهنگی سازمان بصورت رایگان جزء تعهد هر مهندس ناظر می 51

 نظر رئیس سازمان می باشد.% با 51باشد و جانبازان کمتر از 

نظارت اماکن مذهبی ، مساجد ، و حسینیه ها با ارائه معرفینامه از سازمان اوقاف و امور خیریه حداکثر یک کار تا -2

 متر مربع در بازه زمانی سه ساله رایگان می باشد )بدون احتساب در ظرفیت اشتغال( 5111سقف 

درصد تخفیف میگردد.)تا سقف  21امداد با معرفی نامه رسمی شامل  نظارت ساختمانهای افراد تحت پوشش کمیته-1

 متر مربع( 151

حق الزحمه طراحی و نظارت ساختمانهایی که مستلزم تهیه نقشه های کامل اجرایی و برآورد و نظارت تا پایان کار -8

کز تجاری ، پاساژها و رسیدگی به صورت وضعیت هستنداز قبیل ساختمانهای اداری،بانکها ،آموزشی،فرهنگی مرا

،پارکها و فضای سبز و محوطه های عمومی با توافق بین مالک و مهندس ناظر و دفتر مهندسی می باشد. )پیشنهاد 

 میگردد بر مبنای تعرفه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود.(

مربوط بر اساس قیمتهای مصوب  % تعرفه35حق الزحمه طراحی و نظارت ساختمانهای صنعتی هر کدام معادل -3

% متراژ در سیستم مکانیزه سازمان ثبت می گردد 35می باشد . )ضمناً هنگام ثبت سهمیه به مقدار  95خدمات مهندسی 

 ( همچنین قسمت اداری بطور کامل محاسبه خواهد شد .



دمات دیگر شامل حق الزحمه طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی و برقی درحد معمولی طبق تعرفه و خ -11

لوله کشی گاز و غیره بصورت توافق بین مالک و  –تهویه مطبوع –فن کوئل  –شوفاژ  –آسانسور و برق اضطراری 

 مهندس طراح و ناظر میباشد.

تعرفه اندازه گیری ارت که توسط مهندسان برق سازمان انجام می شود برای هر واحد ساختمانی جهت چاه ارت -11

 % آن به حساب سازمان واریز می گردد.5لایر و برای چاههای بعدی هفتصد هزار لایر که  اول مبلغ یک میلیون

% 5%به حساب دفتر مهندسی طراحی و 95حق الزحمه طراحی و محاسبات مطابق تعرفه مصوب می باشد، که -12

 به حساب سازمان واریز می گردد .

% به حساب 45%به حساب سازمان و 5ذ می گردد،که کل حق الزحمه نظارت در ابتدا توسط سازمان از مالک اخ-19

مرحله نظارت از طرف 5%مانده به صورت حسن انجام کار پس ازهر مرحله گزارش فرم های 51مهندس ناظر و 

 سازمان به حساب ناظر واریز و در صورت اتمام مدت زمان تعهد مهندس ناظر، سپرده آزاد خواهد شد.

زمان نظارت آنها به اتمام رسیده جهت تجدید نظارت به شرح ذیل می باشد،  حق الزحمه ساختمانهایی که مدت-19

 )ضمناً تجدید نظارت در سیستم مکانیزه ثبت نمی گردد(

 میزان زیر بنا ×  1395% تعرفه خدمات مهندسی سال 81× میزان درصد باقیمانده کار 

سهم سازمان و  %5اهد شد که در ابتدای کار حق الزحمه مجریان طبق قرارداد فی مابین مجری و مالک انجام خو -11

% سهم مهندس مجری بر اساس قرارداد و جدول مبنای تعیین تعرفه دریافت خواهد شد .سپس دوچک هرکدام به 35

 % قرارداد در وجه مهندس مجری توسط وی اخذ می گردد.31مبلغ 

اری صادر شود زیر بنای اداری و هزینه نظارت و طراحی پروژه های کارگاهی چنانچه پروانه توسط شهرد-12

% تعرفه خدمات مهندسی 35متر مربع  151متر مربع بطور کامل محاسبه و مازاد بر  151قسمت کارگاهی تا 

 % متراژ در سیستم مکانیزه سازمان ثبت می گردد(35محسوب می گردد .)ضمناً هنگام ثبت سهمیه نیز به مقدار 

درصد تعرفه،  111زاهدان، زابل، ایرانشهر، سراوان و چابهار به میزان  حق الزحمه خدمات مهندسی در شهرهای-11

نفر به میزان  11111درصد تعرفه و در شهرهای با جمعیت کمتر از  81نفر جمعیت به میزان  11111در شهرهای تا 

 خواهد بود. 1395درصد تعرفه سال  61

 ل گردد.حق الزحمه مجری تا تعیین تکلیف بر اساس مصوبات قبل اعما-18

% تعرفه می باشد. )فقط در صورتی که طرح 31تعرفه طراحی اولیه نقشه های معماری به ازای هر متر مربع -13

 مصوب نشود هزینه مذکور اخذ می گردد.(

 حق الزحمه طراحی داخلی و طراحی محوطه بر اساس توافق طرفین می باشد.-21

الزامی است و هزینه مجزا به اخذ هزینه اضافی نمی  ات سازهبرای کلیه گروههای ساختمانی تهیه دفترچه محاسب-21

 باشد.

لایر برای  17111لایر و گروه )د( برابر  14511تعرفه نظارت نقشه برداری برای ساختمانهای گروه )ج ( برابر -22

 هر متر مربع می باشد .

مبحث دوم انجام می  14ره حق الزحمه خدمات مهندسین شهرسازی براساس تعرفه ذیل و بر اساس جدول شما-29

 گردد:

 

 



 جدول حق الزحمه خدمات مهندسین شهرساز

 

 

 

، به صورت پلکانی . بر مبنای ضرایب تعدیل در جهت بندی شهرداری ها 3و  1حق الزحمه ردیف های :  1تبصره 

 محاسبه می گردد :

 مبالغ جدول قبل 1/6شهرهای با درجه یک تا چهار برابر  .1

 مبالغ جدول قبل 1/8برابر  9تا  5شهرهای با درجه  .2

 و باالتر ضریب یک 11شهرهای با درجه  .3

 مبالغ جدول قبل 1/4روستاها و نواحی روستایی برابر  .4

فوق در هر مرحله و در هر نوع زمین با هر مساحتی یا هر زیر بنایی که ضمن رعایت موارد جدول :  2تبصره 

تشخیص تهیه طرح انطباق کاربری شهری ساختمان ها را داشته باشد، مالک ملزم به تهیه و ارائه  5کمیسیون ماده 

 گزارش از سوی مهندس شهرساز دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد.

 تمام شهرداری ها مکلفند از پذیرش نقشه های فاقد مهر مهندس شهرساز خودداری نمایند . : 9تبصره 

 جدول قبل معاف می باشند. 3: اراضی دولتی و امالک متعلق به شهرداری از شمول ردیف  9تبصره 

رد

 یف

حق الزحمه  مساحت عنوان

 هرمتر مربع)لایر(

 5711 مترمربع3111زیر  طرح تفکیک وآماده سازی اراضی شهری و روستایی 1

 5111تا  3111

 مترمربع

5111 

 11111تا  5111

 مترمربع

4111 

 11111بیش از 

 متر مربع

3311 

 6111تا  3111 طراحی سایت پالن )زمین( شهری و روستایی 2

 مترمربع

1611 

تا  6111

 مترمربع11111

1311 

 11111بیش از 

 متر مربع

821 

طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستایی )مساحت زمین  9

 مترمربع 511( در مرکز استان برای زمین های بیش از 

 مترمربع411در مراکز شهرستانها برای زمین های بیش از 

 مترمربع 311سایر شهرها وروستاها برای زمین های بیش از 

 مترمربع  5111زیر

  

 11111تا  5111

 متر مربع

  

تر مربع م 11111

 و باالتر

7111 

  

5851 

  

4711 



اضی شهری و روستایی با هکتار در ارتباط با تهیه طرح تفکیک و آماده سازی ار 5تعرفه اراضی باالی  : 1تبصره 

 توافق طرفین صورت می گیرد .

 


