
»صورتجلسه هیات چهار نفره استان« 

سطحدر براي رشته هاي سازه،معماري،تاسیسات برقی و مکانیکی93حق الزحمه خدمات مهندسی در سال - 1
به شرح زیر به تصویب رسید:استان
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الزحمه خدمات مهندسی به ازاء حق
هر مترمربع زیربنا (ریال) 

)(طراحی و نظارت
150000180000220000270000320000360000380000

هاي باال ملحوظ گردیده و مالکین الزحمه کنترل طراحی و نظارت براي چهار رشته فوق در تعرفه: حق1تبصره 
.نخواهند کردهیچگونه وجهی از این بابت پرداخت 

توانند به تعداد حداکثر شش پرونده، عالوه بر سهمیه اشتغال ساالنه خود (از نظر تعداد پروژه)، مهندسین ناظر می- 2
باشد، را با لحاظ مترمربع می500نظارت ساختمانهاي گروه (الف) و ساختمانهایی که زیربناي کل آنها کمتر از 

هندسین انجام دهند.نمودن زیربناي آنها و کسر از سهمیه م
در رشته ریال و 10000برداري در رشته نقشهبراي ساختمانهاي گروه (ج و د) الزحمه خدمات مهندسی حق- 3

شهرسازي مطابق جداول زیر خواهد بود :
الزحمه انطباق کاربري اراضیحق

مبلغ به ازاي هر مترمربع (ریال)مساحتردیف
8500مترمربع1000تا 1
6800مترمربع5000تا 21001
5100مترمربع10000تا 35001
4250مترمربع و به باال410001

و روستائیالزحمه تهیه طرح تفکیک اراضی شهريحق

مبلغ به ازاي هر مترمربع (ریال)مساحت (مترمربع)ردیف
30008500تا 1
50006800تا 23001
100005100تا 35001
4250باالو به 410001

خواهد بودریال6000طرح انطباق شهري ساختمان به ازاء هر مترمربع حق الزحمه خدمات مربوط به 



الزحمه انطباق اراضی شهري / تفکیک اراضی شهري و روستائی و طرح انطباق ساختمان : حداقل حق1تبصره 
باشد.ریال می3000000شهري مبلغ 

و ارشد به ترتیب 1و 2و 3مهندسین شهرساز در طرح انطباق شهري ساختمانها در پایه : ظرفیت اشتغال 2تبصره 
مترمربع خواهد بود.20000و 16000، 12000، 8000

حق الزحمه تعیین نگردید و مقرر شد در چارچوب مبحث دوم مقررات ملی ̹براي مجریان ساختمانی- 4
اقدام نماید.مجري با مالک نسبت به انعقاد قرارداد̹ساختمان

به شرح زیر 93کشی گاز اماکن مسکونی و تجاري براي سال الزحمه خدمات مهندسی نظارت بر اجراي لولهحق- 5
گردد :تعیین می

الزحمه (ریال)حقنوع کنتورردیف
حداکثر مساحت واحد 
مسکونی یا تجاري (مترمربع)

14G)1/0 500000120مترمکعب مصرف)6تا
26G)1/6 520000250مترمکعب مصرف)10تا
310G)1/10 600000500مترمکعب مصرف)16تا
416G)1/16 800000800مترمکعب مصرف)25تا
525G)1/25 10000001300مترمکعب مصرف)40تا
640G)1/40 12000002000مترمکعب مصرف)65تا
765G)1/65 16000003000مترمکعب مصرف)100تا
8100G)1/100 20000005000مترمکعب مصرف)160تا

کنتورها توسط شرکت گاز ذکر شده و چنانچه متراژ واحدها G) متراژهاي فوق صرفاً برحسب اختصاص 1تبصره 
تأیید شده توسط شرکت گاز مالك عمل خواهد بود.Gتغییر کند، مقدار 

گردد :ساختمانهاي بیش از یک واحد (با کنتور مشترك) از فرمول زیر تعیین میالزحمه ) میزان حق2تبصره 
)65000×N + (Sm =T
T ،هزینه کل برحسب ریال :Smالزحمه کوچکترین واحد ساختمان طبق جدول فوق و حقN تعداد واحدهاي

باشد. ساختمان می
الزحمه بازرسی مجدد ه باشد (نشت و ...) حق) در صورتیکه در تست نهایی سیستم مشکلی وجود داشت3تبصره 

کشی گاز پرداخت خواهد گردید.ریال مازاد بر دفعات مقرر، توسط مجري لوله160000



گردد :کشی گاز داخلی مصارف عمده و صنعتی به شرح زیر اعالم میالزحمه نظارت بر سیستم لولهحق- 6

قیمت واحدشرح کارردیف
(ریال)

1350000پروژهمصرف و طراحیبرآورد 1
8000مترطول2"کشی دفنی تا سایز نظارت بر لوله2
16250مترطول4"کشی دفنی تا سایز نظارت بر لوله3
23750مترطول6"کشی دفنی تا سایز نظارت بر لوله4
50000مترطول8"کشی دفنی تا سایز نظارت بر لوله5
60000مترطولو به باال10"سایز کشی دفنی تا نظارت بر لوله6
6900مترطول2"کشی روکار تا سایز نظارت بر لوله7
8750مترطول4"کشی روکار تا سایز نظارت بر لوله8
12500مترطول6"کشی روکار تا سایز نظارت بر لوله9

800000واحدنظارت بر نصب علمک براي یک مورد10
500000واحددو یا سه مورد (براي هر مورد)نظارت بر نصب علمک براي11
400000واحدنظارت بر نصب علمک براي بیش از سه مورد (براي هر مورد)12
1625000پروژهنظارت بر سیستم حفاظت کاتدي13
طراحیبرآورد مصرف وکشی مصارف عمده و صنعتی (هزینه حداقل تعرفه نظارت بر سیستم لوله14

خواهد شد)مجزا دریافت 
3000000پروژه

آسانسور بیش از ده متر از کف پائین ترین توقف گاه خودرو و یا با طول مسیر در ساختمانهاينصب آسانسور- 7
بیش از سه طبقه سازه اي،الزامی است


