
(بيشتر از دو طبقه زيرزمين) متر 7بيشتر از (دو طبقه زيرزمين) متر 7 تا 4(يك طبقه زيرزمين) متر 4 تا 1/5

   و   ارشد321

تهيه طرح

نظارت

1.01.251.5

 مساحت طبقه همكف%50 مساحت طبقه همكف%50 مساحت طبقه همكف50%

ريال 440/400 :  1400 طبقه در  سال 10 تا 8تعرفه نظارت سازه ساختمانهاي 

تعرفه خدمات مهندسي تهيه طرح و نظارت بر گودبرداري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبيل بر اساس 

1400 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان  براي خرداد ماه سال 11جدول شماره 

                                       ارتفاع گودبرداري           

         خدمات مهندسي

(سازه)حداقل پايه مهندسي 

مبلغ حق الزحمه 

(ريال)گودبرداري 

 سقف ، تعرفه 8براي ساختمانهاي زير )برابر حق الزحمه طراحي سازه ساختمان در همان تعداد سقف مشابه ضربدر مساحت طبقه همكف 

( سقف استفاده شود10 تا 8ستون مربوط به 

 سقف ، تعرفه 8براي ساختمانهاي زير )برابر حق الزحمه نظارت سازه ساختمان در همان تعداد سقف مشابه ضربدر مساحت طبقه همكف 

( سقف استفاده شود10 تا 8ستون مربوط به 

.تعرفه محاسبه و طراحي گود برداري بر اساس نامه ابالغي تعرفه خدمات مهندسي شوراي مركزي  تعيين مي گردد* 

. درصد به قيمت هاي جداول فوق اعمال خواهد شد50 درصد و در دفاتر رابط ضريب 80در دفاتر نمايندگي شهرستانها ، ضريب 

  متر مربع75:  مقدار كسر از سهميه تهيه كننده طرح گودبرداري 

  متر مربع75:  مقدار كسر از سهميه ناظر گودبرداري 

ضريب اعمالي به حق الزحمه

مقدار كسر از سهميه

:  سقف نمونه با مشخصات ذيل5 براي يك ساختمان  1مثال 

 متر مربع100: مساحت طبقه همكف -  متر 3: ارتفاع گودبرداري 

 و ارشد1 - 2 - 3پايه : صالحيت مهندس 

 ريال 230/500 :  1400 طبقه در  سال 10 تا 8تعرفه طراحي سازه ساختمانهاي 

ريال  (284/900 * 150 * 1.25= 53/418/750): حق الزحمه تهيه طرح گودبرداري ساختمان مورد نظر 

ريال  (547/000 * 150 * 1.25= 102/562/500): حق الزحمه نظارت بر گودبرداري ساختمان مورد نظر 

ريال  (230/500 * 100 * 1.0 = 23/050/000): حق الزحمه تهيه طرح گودبرداري ساختمان مورد نظر 

ريال  (440/400 * 100 * 1.0 = 44/040/000): حق الزحمه نظارت بر گودبرداري ساختمان مورد نظر 

  متر مربع50:  مقدار كسر از سهميه ناظر گودبرداري 

. وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل پيوست آن احراز مي گردد92/02/03 مورخ 4798/420صالحيت اجراي گودبرداري هاي ساختماني بر اساس نامه شماره 

 است 1400زمان اجراي اين تعرفه  سي و يكم خرداد ماه سال 

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اردبیلاداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

  متر مربع50:  مقدار كسر از سهميه تهيه كننده طرح گودبرداري 

:  سقف نمونه با مشخصات ذيل12 براي يك ساختمان  2مثال 

 متر مربع150: مساحت طبقه همكف -  متر 6: ارتفاع گودبرداري 

 و ارشد1 - 2پايه : صالحيت مهندس 

 ريال 547/000 :  1400 طبقه در  سال 12 تا 11تعرفه نظارت سازه ساختمانهاي ريال 284/900 :  1400 طبقه در  سال 12 تا 11تعرفه طراحي سازه ساختمانهاي 


