
 

بالفگروه

16 سقف و باالتر13 تا 15 سقف11 و 12 سقف8 تا 10 سقف6 و7 سقف 3 تا 5 سقف1 و 2 سقفتعداد سقف

تا 2000 مترمربعتا 600 مترمربعزیربنای پروژه

ریال 2,184,000ریال 2,068,500ریال 1,892,100ریال 1,522,500ریال 1,283,100ریال 1,037,400ریال 579,150تعرفه مجموع

ریال 343,350ریال 319,200ریال 296,100ریال 232,470ریال 189,000ریال 161,700ریال 77,454طراحی معماری

ریال 262,920ریال 247,800ریال 226,800ریال 181,440ریال 128,100ریال 108,150ریال 51,636طراحی عمران

ریال 119,280ریال 111,300ریال 98,700ریال 82,740ریال 71,400ریال 40,320ریال 21,840طراحی برق

ریال 149,100ریال 141,750ریال 128,100ریال 97,440ریال 85,050ریال 47,250ریال 37,050طراحی مکانیک

ریال 404,460ریال 385,560ریال 354,480ریال 281,820ریال 249,270ریال 220,080ریال 127,140نظارت معماری

ریال 606,690ریال 578,340ریال 531,720ریال 422,730ریال 373,800ریال 330,120ریال 190,710نظارت عمران

ریال 136,500ریال 132,300ریال 118,650ریال 107,100ریال 89,040ریال 60,480ریال 33,735نظارت برق

ریال 161,700ریال 152,250ریال 137,550ریال 116,760ریال 97,440ریال 69,300ریال 39,585نظارت مکانیک

رشته ترافیک

 11سقف به باال و بیش از5000

مترمربع

ریال 52,500

د

حق الزحمه ارائه خدمات مهندسان نقشه بردار در بخش نظارت مطابق جدول ذیل تعیین می گردد

برای شهرستانهای باالی 100،000 نفر

برابر با 90 درصد تعرفه مشهد

برای سایر شهرها

برابر با 75 درصد تعرفه مشهد

برای روستاها

برابر با 60 درصد تعرفه مشهد
شهرستانها

8تا10 سقف تا 5000 مترمربع6و7 سقف از 62001و7 سقف تا 2000 مترمربعرشته نقشه برداری

ریال 44,100ریال 44,100ریال 35,700

رشته شهرسازی

حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده مطابق با مصوبه هیات چهارنفره مورخ 1398/04/30 از مجموع تعرفه نظارت پرداخت می گردد.

به ازای هر مترمربع زیربنا                   حق الزحمه مهندسان شهرساز به منظور ارائه خدمات " انطباق کاربری اراضی شهری" برای ساختمان های گروه دال )مطابق با بند 1 ماده 18 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان( 

  30870 ریال تعیین می گردد.

حق الزحمه مهندسان شهرساز به منظور ارائه خدمات " تفکیک اراضی شهری" به ازای هر متر مربع مساحت ناخالص زمین 30870 ریال تعیین می گردد.

حق الزحمه مهندسان ترافیک در بخش طراحی وفق نامه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین می گردد.

بیش از 5000 مترمربعتا 5000 مترمربع

تعرفه اصالحی 99  - استان خراسان رضوی
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