
جمع مكانيك برقسازهمعماریهماهنگ كنندهجمع  مكانيك برق سازهمعماریهماهنگ كننده

1-23,58539,38047,73613,12615,512119,3394,35747,97158,14615,99418,905145,373264,71231,740296,452

34,08142,19354,45016,34019,055136,1194,99251,59766,57019,98023,302166,441302,56035,257337,817

4-54,84049,94264,44819,33122,558161,1195,91561,06978,80223,64827,577197,011358,13041,737399,867

6-75,86058,65778,22223,46729,328195,5347,17071,67395,55428,66635,837238,900434,43448,163482,597

8-106,72967,27489,69426,90233,630224,2298,23282,249109,67332,89941,131274,184498,41353,127551,540

10,61779,62995,55434,49845,118265,41613,00397,512117,00942,24855,251325,023590,43956,243646,682و بيشتر11

1396 درصد افزایش نسبت به تعرفه سال 10 با اعمال 1397تعرفه خدمات مهندسی سال 

جـــــدول  تعـــــرفه هــاي خــدمـــات

  ســــازمـــان  نــظـام مهنــــــدســی ســـاخـــتــمان خـــراســـان جنـــوبی

1397در ســــــال

طــــــراحی تعداد 

طبقات

نظــارت
جمع كلشناسنامهطراحی و نظارت جمع 

 رشته اصلی 4تعرفه خدمات طراحی و نظارت -  1

:حق الزحمه خدمات انشعاب کنتور برق

 ريال و برای کنتور سه فاز مبلغ 413/655حق الزحمه خدمات انشعاب کنتور برق موضوع تفاهم نامه فی مابین وزارت راه و شهرسازی، نیرو و سازمان نظام مهندسی  ساختمان کشور برای کنتور تکفاز مبلغ 

. ريال می باشد689/425

:تعرفه خدمات طراحی و نظارت نقشه برداري- 2

مبلغ  "د" ريال  و ساختمانهای گروه 15/167مبلغ  "ج "استفاده گردد و حق الزحمه خدمات  نظارت مهندسین نقشه بردار برای گروه  "ج و د"خدمات طراحی ونظارت مهندسین نقشه بردار برای ساختمانهای گروه

به صورت مقطوع به ازای هر ساختمان در  (هشت میلیون و دويست و هفتاد و سه هزار و يکصد ريال) ريال8/273/100 "ج و د" ريال به ازای هر متر مربع زير بنا  و خدمات طراحی برای ساختمانهای گروه 16/546

.نظر گرفته شود



افزايش تعرفه ساختمانهای مسکونی% 20برای ساختمانهای تجاری با احتساب 

ريال13/788 متر مربع به ازاء هر مترمربع 600 متر مربع تا 200 بر 

 ريال7/722متر مربع به ازاء هر مترمربع 2000 متر مربع تا 600مازاد بر 

 ريال6/205متر مربع به ازاء هر مترمربع 5000 متر مربع تا 2000مازاد بر 

 ريال4/342 متر مربع  به ازاء هر مترمربع 5000مازاد بر 

 :(اداره ثبت)جدول خدمات نقشه برداري تفکیکی آپارتمان ها

 ريال2/481/930 متر مربع مقطوع 200تا 



رديف

1

2

3

4

5

رديف

1

2

3

4

حق الزحمه طراحی  تفکیک اراضی شهری و روستايی

(ريال)حق الزحمه به ازای هر متر مربع (متر مربع)مساحت 

20006,894تا 

:تعرفه خدمات مهندسی در رشته شهرسازي-3

شش هزار و  ) ريال6/268انجام گردد و حق الزحمه خدمات فوق مبلغ  (تصوير پیوست) واحد بیشتر و يا دو ساختمان بیشتر در يک عرصه ثبتی شش دانگ مجاور هم برابر شرح خدمات20 هزار متر مربع زير بنا  و يا 5برای ساختمانهای بیش از  (نظارت و طراحی)تهیه طرح انطباق شهری ساختمان 

.برابر هر متر مربع زير بنا د ر نظر گرفته شود (دويست و شصت و هشت ريال

50004,826 تا 2001از 

70004,136 تا 5001از 

3,447

2,758 به باال10001از 

حق الزحمه طراحی  آماده سازی اراضی شهری و روستايی

(ريال)حق الزحمه به ازای هر متر مربع (هکتار)مساحت 

10000 تا 7001از 

4,136 هکتار10تا7

2,068 هکتار3تا1

2,758 هکتار5تا3

3,447 هکتار7تا5



Gشرحرديف 25G 100

1,803,2954,390,632(ريال)بازرسی و نظارت 1

588,030588,030بازديد مجد2

رديف

1

2

:تبصره

.اضافه می گردد ( 1رديف )به هزينه پايه کنتور  ( 2رديف ) چنانچه سیستم لوله کشی بصورت توکار اجرا گردد هزينه بازديد مجدد 

764,577901,647

.تخفیف لحاظ خواهد شد% 35 در ساختمانهای مسکن مهر کلیه هزينه های فوق الذکر

392,020

:تعرفه خدمات بازرسی و نظارت لوله کشی گاز-4

G 65 G 60

1,058,4551,332,8711,992,4122,822,549

G 4G 6G 10G 16

392,020588,030588,030588,030

ريال به نرخ  (دويست و هفتاد و سه ) ريال273 کیلومتر باشد به ازای هر يک کیلومتر مازاد فاصله از دفتر نمايندگی سازمان نظام کاردانی ساختمان مبلغ 30 کیلومتر می باشد و چنانچه فاصله محل اجرای ساختمان موضوع نظارت بیش از 30 جدول تا شعاع 2حق الزحمه خدمات نظارت موضوع بند 

.اضافه خواهد شد (2بهای واحد بند )هر متر مربع زيربنا 

حق الزحمه در نقشه های تیپحق الزحمه خدمات در نقشه های غیر تیپ

19,1847,194

29,97529,975

 طبقه2و1طراحی مسکن روستايی 

 طبقه2و1نظارت مسکن روستايی 

نوع خدمات

:تعرفه خدمات طراحی و نظارت ساختمان هاي روستایی-5

588,030


