
بالف

 طبقه از روي شالوده2 تا 1

 يا

 متر 600 حداكثر زيربناي 

 سقف از روي شالوده5 تا 3

 يا

 متر 2000 حداكثر زيربناي 

 طبقه از روي شالوده7 و 6

 يا

 متر 5000 حداكثر زيربناي 

 طبقه از روي شالوده10 تا 8

 يا

 متر 5000 حداكثر زيربناي 

 طبقه از روي شالوده12 و 11

 يا

 متر 5000 زيربناي بيش از 

 طبقه از روي شالوده15 تا 13

 يا

 متر 5000 زيربناي بيش از 

 طبقه و باالتر از روي شالوده16

 يا

 متر 5000 زيربناي بيش از 

569,000683,000822,000961,0001,193,0001,277,0001,365,000

694,000836,0001,002,0001,172,0001,462,0001,562,0001,668,000

1,263,0001,519,0001,824,0002,133,0002,655,0002,839,0003,033,000

76,00092,000110,000129,000160,000171,000183,000*دفتر هماهنگ كننده 
181,000215,000255,000298,000370,000396,000423,000عمران

195,000236,000255,000298,000370,000396,000423,000معماري
60,00072,000103,000121,000150,000161,000172,000تاسيسات مکانيکی

57,00068,00099,000115,000143,000153,000164,000تاسيسات برقی

17,00021,00025,00029,00037,00039,00042,000**ناظر هماهنگ كننده 
347,000376,000413,000483,000602,000644,000687,000عمران

190,000242,000298,000348,000434,000464,000495,000معماري
73,000103,000136,000160,000199,000212,000227,000تاسيسات مکانيکی

67,00094,000130,000152,000190,000203,000217,000تاسيسات برقی

****تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت ساختمان 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبيل

1401سال 
(مبالغ به ريال)

دج

مجموع حق الزحمه  طراحی چهار رشته

گروه ساختمان

مجموع حق الزحمه نظارت چهار رشته

مجموع حق الزحمه هاي  طراحی و نظارت چهار رشته

.با ارتفاع فقط يک طبقه از روي شالوده ، ارجاع خدمات مهندسی طراحی و نظارت رشته هاي معماري و عمران الزامی است ((الف ))در ساختمان هاي گروه 

. درصد تعرفه فوق می باشد۸۰درصد و در دفاتر رابط  تعرفه و كسر سهميه برابر 100تعرفه خدمات مهندسی دفاتر نمايندگی سازمان در شهرستان ها و شهرستان سرعين 

. متر مربع، يک صد متر مربع در نظر گرفته می شود۱۰۰مساحت ساختمان هاي كمتر از 

.تعرفه خدمات مهندسی ارجاعات بنياد مسکن، شهرک هاي صنعتی و جهاد كشاورزي، درصدي از مبلغ فوق و بر اساس تفاهم نامه فی مابين خواهد بود

.توسط دفتر داراي صالحيت و بارگذاري قرارداد در سامانه خدمات الکترونيکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خواهد بود "قرارداد همسان خدمات دفتر مهندسی طراحی ساختمان با كارفرما "تخصيص تعرفه هماهنگ كننده طراحی منوط به ارائه * 

.و از طريق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به مالک معرفی می گردد "سامانه اولويت بندي ارجاع نظارت"ناظر هماهنگ كننده، ناظر عمران يا ناظر معماري همان كار خواهد بود كه از طريق ** 

وزارت راه وشهرسازي تهيه شده است1401/02/11مورخ 19608/130اين تعرفه به استناد نامه شماره **** 

.شركت هاي حقوقی كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده می شوند مجاز هستند مبلغ ماليات بر ارزش افزوده را از كارفرما دريافت كنند

. جاري است۱۴۰۱ ارديبهشت ماه ۲۵اين تعرفه براي ارجاعات ثبت شده از 

حق الزحمه طراحی

(ريال) 

حق الزحمه نظارت

(ريال) 

.در ساختمانهايی كه داراي گودبرداري باشد، ناظر سازه به عنوان ناظر هماهنگ كننده معرفی می شود** 


