
  بسمه تعالي

شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، هزينه ساخت و ساز  1/2/92مورخ  7549ابالغيه شماره بر اساس 

به شرح زير تعيين  1392هرمترمربع بنا كه مبناي محاسبات حق الزحمه خدمات مهندسي قرار ميگيرد در سال 

   :گرديده است

  گروه ساختمان
ارتفاع از  طبقه 2و1

  هروي شالود

ارتفاع از  طبقه 5تا3

  روي شالوده

 طبقه 7و6

ارتفاع از روي 

  شالوده

 طبقه10تا 8

ارتفاع از روي 

  شالوده

 طبقه 12و11

ارتفاع از روي 

  شالوده

 طبقه15تا 13

ارتفاع از روي 

  شالوده

 طبقه و باالتر16

ارتفاع از روي 

  شالوده

  8,289,400  7,712,600  6,862,800  6,290,200  5,717,600  4,974,200  4,568,200  هزينه ساخت هرمترمربع

  

  

شيوه نامه مذكور، مجموعه حق الزحمه خدمات طراحي و نظارت براي  11و با اعمال ضرايب جدول شماره 

   :به شرح زير تعيين ميگردد 1392چهاررشته در سال

  »رشته٤تعرفه خدمات مهندسی«

  »د«  »ج«  »ب«  »الف«  گروه ساختمان

  5000باالتر از   2000≥زيربنا ≥5000  600≥زيربنا ≥2000  0≥زيربنا ≥600  )مترمربع( حداكثر زيربنا

  تعداد طبقات از روي شالوده
ارتفاع از  طبقه 2و1

  روي شالوده

ارتفاع از  طبقه 5تا3

  روي شالوده

 طبقه 7و6

ارتفاع از روي 

  شالوده

 طبقه10تا 8

ارتفاع از روي 

  شالوده

 طبقه 12و11

ارتفاع از روي 

  شالوده

 طبقه15تا 13

ارتفاع از روي 

  شالوده

 طبقه و باالتر16

ارتفاع از روي 

  شالوده

حق الزحمه براي ميزان 
  )ريال(هرمترمربع زيربنا

190493,94  213393,18  257863,76  295010,38  360297  394113,86  414470  

 ناظران چهارحق الزحمه سهم 
رشته و هماهنگ كننده براي 

  )ريال(هرمترمربع زيربنا

104612  117391,12  141796,48  162287,16  198334,92  216724,06  227958,5  

 طراحي چهارحق الزحمه سهم 
رشته براي هرمترمربع 

  )ريال(زيربنا

85882,16  96002,06  116067,28  132723,22  161962,08  177389,8  186511,5  

  

  

جدول تفكيك درصدهاي تعرفه خدمات مهندسي ساختمان در بخشهاي طراحي، محاسبه و نظارت براي چهاررشته و هماهنگ كننده، 

  :ي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمانآيين نامه اجراي 17موضوع ماده

  »د«  »ج«  »ب«  »الف«  گروه ساختمان/ رشته

  %9  %8  %7  %6  هماهنگ كننده

  %31  %34  %36  %43  معماري

  %5/30  %32  %34  %35  عمران

  %5/18  %5/15  %15  %10  تأسيسات مكانيكي

  %11  %5/10  %8  %6  تأسيسات برقي

  %100  %100  %100  %100  جمع

  

  



  

  ت حق الزحمه ناظرانمراحل پرداخ

  مترمربع زيربنا1000پروژه هاي كمتر از 

  %40  صدور پروانه ساختماني

  %40  گزارش اتمام عمليات سفت كاري

  %20  صدور گواهي پايان كار

  

  مترمربع زيربنا1000از باالترپروژه هاي 

  %25  صدور پروانه ساختماني

  %20  فونداسيونگزارش اتمام عمليات 

  %40  ليات سفت كاريگزارش اتمام عم

  %15  صدور گواهي پايان كار

  

  

  سازمان نظام مهندسي ساختمان

  استان تهران

 


