
گروه وگروه بگروه الف

١٦ و باالتر١٣ و ١٤ و ١١١٥ و ١٢ سقف٨ و ٩ و ٦١٠ و ٧ سقف٣ و ٤ و ١٥ و ٢ سقف

  ٤٦،٦٤٢،٠٠٠  ٤٢،٧٥٥،٠٠٠  ٣٨،٨٦٨،٠٠٠  ٣٤،٩٨١،٠٠٠  ٣١،٠٩٤،٠٠٠ ٢٣،٣٢١،٠٠٠٢٧،٢٠٧،٠٠٠ هزينه ساخت مصوب شوراي مركزي
 درصد حق الزحمه

            ٥,٠٠            ٥,١١            ٥,٢٥            ٤,٦٩            ٤,٥١           ٤,٢٩          ٤,١٧ (بر اساس جدول ١١ مبحث ٢ مقررات ملي)

  ٢،٣٣٢،١٠٠  ٢،١٨٤،٧٨١  ٢،٠٤٠،٥٧٠  ١،٦٤٠،٦٠٩  ١،٤٠٢،٣٣٩ ١،١٦٧،١٨٠   ٩٧٢،٤٨٦تعرفه طراحي و نظارت مطابق نرخ پيشنهادي شوراي مركزي

گروه وگروه بگروه الف

١٦ و باالتر١٣ و ١٤ و ١١١٥ و ١٢ سقف٨ و ٩ و ٦١٠ و ٧ سقف٣ و ٤ و ١٥ و ٢ سقف
نرخ ٠/٠٠٥ مطابق بند ٨-١٧ مبحث  ٢ مقررات ملي

          ١٨٦،٥٦٨         ١٧١،٠٢٠         ١٥٥،٤٧٢         ١٣٩،٩٢٤         ١٢٤،٣٧٦         ١٠٨،٨٢٨          ٩٣،٢٨٤با احتساب ٢٠ درصد تخفيف

تعرفه سال ٣١٤٠٠- تعرفه طراحي و نظارت بر ديواركشي

نرخ حق الزحمهباالتر از ٢١٠cmتا ارتفاع ٢١٠cmطول ديوار به متر

  ٦،١٣٠،٣٦٧      ٨،٤٠١،٨٠٠     ٥،٥٩٤،٩٣٠كمتر از ٥٠ متر
        ٣٤،٠٤٦     ١١،٩٨٦،١٥٠     ٥١٧،٩٩٢،١٦٠ تا ١٠٠ متر

        ١٩،٠٨٢     ٢٠،٩٧٣،١٥٠   ١٠١١٤،٠٠٣،٠٠٠ تا ٢٠٠ متر
        ١٥،٣٢٠         ١٠٦،٥٩٠         ٧١،٠٦٠بيش از ٢٠٠ متر بازاي هر متر

        ١٠،٧٠١تعرفه سال ٥١٤٠٠- تعرفه كارشناسي سيستم ارت
١،٩٠٠،٠٠٠

٦- تعرفه خدمات شهرسازي
تا ٥٠٠٠ متر مربعمساحت زمين

١٢،١٤٠تعرفه نقشه هاي سايت پالن، تفكيك ملك و ...

مجموع متراژ زيربنا

٤-تعرفه خدمات تفكيك آپارتمان

هزينه كارشناسي سيستم ارت + صدور برگ هولوگرام + سهم سازمان 

مجموع متراژ كمتر از ٢٠٠ متر مربع

متراژ مازاد بر ٢٠٠ متر تا ٦٠٠ متر مربع به ازاي هر متر مربع

متراژ مازاد بر ٦٠٠ متر تا ٢٠٠٠ متر مربع به ازاي هر متر مربع

متراژ مازاد بر ٢٠٠٠ متر تا ٥٠٠٠ متر مربع به ازاي هر متر مربع

متراژ مازاد بر ٥٠٠٠ متر  به ازاي هر متر مربع

پنج هكتار به بااليك تا پنج هكتار٥٠٠٠ متر مربع تا يك هكتار

٧،٤٦١

مسكوني

١٠،٤٤٤٩،٣٢٥

٢- حق الزحمه تهيه و صدور شناسنامه فني و ملكي در سال ١٤٠٠

تعداد سقف:
گروه دگروه ج

٢١،٤٠٠ سهم ناظر نقشه بردار پس از كسر سهم سازمان (با ضريب افزايش ميانگين ١٠٩ %)

١- حق الزحمه خدمات مهندسي گروه طراحي و نظارت

تعداد سقف:
گروه دگروه ج

مطابق بند ٣ ابالغيه شوراي مركزي: حق الزحمه خدمات مهندسي رشته هاي ترافيك، نقشه برداري و شهرسازي در سال ١٤٠٠، با توجه به نسبت افزايش هزينه ساخت و ساز هر متر مربع بنا در سال 
١٤٠٠ به سال ١٣٩٩ كه توسط سازمان نظام مهندسي كشور (شوراي مركزي)، تعديل و مطابق اعمال ميگردد

تعرفه سال ١٤٠٠


