
 1401براي سال  و بتن تعرفه خدمات ژئوتکنیک

  "16/01/1401مصوبه شوراي محترم مسکن استان به تاریخ  10پیرو بند "

  "9/7/1401 مورخه  190590ابالغی طی نامه  طبق مصوبه هیئت چهارنفره استان آذربایجانشرقی"

  

  تعرفه خدمات ژئوتکنیک

شامل آزمایشات و تهیه گزارش و  تعرفه

  کسر سهمیه نظام مهندسی

  براساس مترمربع زیربنا

 )ریال(

تعرفه حفاري و انجام عملیات 

صحرایی طبق دستور العمل نظام 

  مهندسی

  )ریال(متر طول حفاري براساس 

 ردیف  گروه بندي ساختمانی تعداد طبقات

 طبقه 5تا  1 4،500،000 167،000
 الف و ب

 مترمربع 2000تا  601
1 

150،000 

5،000،000 

 

 طبقه 10تا  6
 ج

 مترمربع 1500زیر 
2  

 طبقه 10تا  6 133،000
 ج

 مترمربع 5000متر مربع و تا  1500مازاد بر 
3  

 طبقه  10باالتر از  133،000
 د

 مترمربع 2500زیر
4  

130،000 

6،000،000 

 طبقه  10باالتر از 
 د

 مترمربع 5000مترمربع تا  2500باالي 
5  

100،000  
بدون محدودیت 

  طبقات

 د

 مترمربع 10000مترمربع تا  5000مازاد بر 
6  

80،000  
بدون محدودیت 

  طبقات

 د

 مترمربع 20000مترمربع تا  10000مازاد بر 
7  

  می باشد 1400مترمربع بصورت توافقی بین آزمایشگاه و کارفرما طبق فهرست بهاي سال  20000پروژه هاي باالي.                       

 و دستورالعمل آزمایشگاهی سازمان نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی مقررات ملی ساختمان عمق گمانه براي مطالعات ژئوتکنیک براساس مبحث هفتم

  )مترمربع 300براي ساختمان متعارف با سطح اشغال حداکثر (

)متر(عمق گمانه دستی )متر(عمق گمانه ماشینی  قات ساختمانتعداد طب   ردیف 

طبقه 7زیر  15 2  1 

9و7،8 20 2  2 

2 22 10 3 

2 25 11 4 

2 4.5S0.7+D  طبقه 11باالتر از  5 

  منظور ازS  تعداد طبقات وD عمق استقرار فونداسیون می باشد.  

  شودمتر به عمق گمانه هاي فوق افزوده می  3درصورت دارابودن زیرزمین در ساختمان به ازاي هر زیرزمین.  

  متر یک گمانه به گمانه هاي فوق افزوده می شود 1000به  300درصورت افزایش سطح اشغال از.  

  متر مربع یک گمانه به گمانه هاي فوق افزوده می شود 1000مترمربع به ازاي هر  1000در صورت افزایش سطح اشغال بیشتر از. 

 

  تعرفه نمونه برداري بتن 

هرسري طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمانتعرفه نمونه برداري بتن براي   ردیف گروه بندي ساختمانی تعداد طبقات 

ریال10،000،000   1 تمامی گروه هاي ساختمانی بدون محدودیت طبقات 

 


