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 هب انم خدا 

 شيراز شهرداري معماري و شهرسازي محترم معاونت
 

 با اهداء سالم 

، مبني بر اعالن هزينه  1398/  08/  04/ د / ش م تاريخ  12974مبحث دوم مقررات ملي ساختمان و نامه شوراي مركزي به شماره  17ماده  احتراماً عطف به

ها را جهت سال تمان استان فارس، بدين وسيله تعرفه خدمات مهندسي طراحي و نظارت ساختمانساخت و مصوبه هيأت مديره سازمان نظام مهندسي ساخ

 نمايد. خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن الصاق در تابلو اعالنات مراتب به استحضار همكاران و مالكين محترم رسانيده شود.بشرح جدول زير اعالم مي 1398
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الزحمه نظارت روز محاسبه تعرفه حق %20ماه حداكثر  6الزحمه نظارت به ازاي هر ماه بوده و پس از آن حق 18فوق جهت  هاي نظارتميزان تعرفه     -1

 گردد.مي

 گردد.متر مربع يكصد متر مربع محاسبه مي 100هاي كمتر از مساحت ساختمان     -2

 برابر تعرفه باال خواهد بود. 50/1هاي موجود الزحمه نظارت اضافه اشكوب بر ساختمانميزان حق     -3

اساس  ها به عنوان ناظر هماهنگ كننده توسط سازمان نظام مهندسي برالزام تعيين يك نفر از بين ناظرين عمران يا معمار در ساختمان     -4

 داري( الزامات ا -قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان )مبحث دوم 33نامه پيوست آيين نامه اجرايي ماده شيوه

 شود. % به قيمت هاي جدول اضافه مي 10در مورد طراحي تاسيسات چنانچه تاسيسات با شوفاژ باشد حداكثر   -5

هايي كه داراي سيستم تهويه مطبوع ، تصفيه فاضالب، سردخانه، رختشويخانه، استخر آب گرم و سرد، در مورد طراحي تاسيسات ساختمان     -6

 گردد.سيستم تحت فشار و سونا هستند، هزينه طراحي تاسيسات با توافق طرفين تعيين مي

% به تعرفه  20هاي نامنظم، حداكثر مانهاي بتوني و ساختهاي فوالدي با اتصاالت صلب و ساختماندر مورد محاسبات سازه ساختمان     -7

 گردد.محاسبات مندرج در جدول فوق اضافه مي

 رعايت گروه و پايه در ارجاع خدمات به همكاران ذيصالح برابر مقررات الزامي است.     -8

هاي با هندسه نامنظم و مكف، زمينهاي غير مشابه باالي ههاي معماري با كاربري خاص و يا چندگانه، احجام خاص يا پالندر مورد طراحي -9

 اضافه مي گردد. %20% به حق الزحمه تعرفه معماري مندرج در جدول فوق حداكثر  20غيرمتعارف و يا با شيب بيش از 

ان اختيار درصد افزايش يا كاهش تعرفه مربوط به هيات مديره سازم 20در رابطه با حق الزحمه دفاتر بازرسي گاز و تفكيك آپارتمان حداكثر  -10

   شود تا اقدام نمايد.داده مي

 50گيرد، ساالنه ارائه خدمات مهندسي در روستاها كه توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي جهت توسعه رعايت مقررات ملي صورت مي تعرفه  -11

 شود .درصد تعرفه خدمات مهندسي مصوب درنظر گرفته مي

   زاده سيف مرتضی سيد 

 سازمان رئيس

 

 

 



8139حق الزحمه طرح های شهرسازی سال   
حق الزحمه  خدمات طراحی در امور شهرسازی الف(   

 : حق الزحمه طرح های شهرسازی1جدول 

 

 در تهیه طرح های شهرسازی: حدود صالحیت و ظرفیت مهندسان شهرساز 2جدول 
 حدود صالحیت و ظرفیت

 

 

 

 هاصالحیت 

 1پایه  2پایه  3پایه 

 ظرفیت 

 )هکتار(

 صالحیت تا

 )هکتار(

 تعداد کار 

 مجاز

 ظرفیت 

 )هکتار(

 صالحیت تا

 )هکتار(

 تعداد کار 

 مجاز

 ظرفیت 

 )هکتار(

 صالحیت

 )هکتار(

 تعداد کار 

 مجاز

 سازی اراضیآماده
2 

 1تا 
4 

 

     10 

 5تا 

12 

 

15 

 

 5بیش از 

15 

 

  5بیش از      5تا  1تا  تفکیک اراضی

 با هر مقیاس با هر مقیاس - - - انطباق کاربری اراضی

 سازی حق الزحمه  خدمات طراحی در امور ساختمان ب(

 الزحمه  طرح انطباق شهری ساختمان : حق3جدول

 د ج ب الف ساختمانی گروه

 طبقه و باالتر از روی شالوده 16تا  11 طبقه از روی شالوده 10تا  6 طبقه از روی شالوده 5تا  2 طبقه از روی شالوده 2تا  1 تعداد طبقات

 5000بیشتر از  5000تا  2001از  2000تا  601از  600تا  سطح زیربنا )مترمربع(

طراحی)ریال(حق الزحمه   7200 9120 13200 22800 

 

 حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال مهندسان شهرساز درتهیه طرح انطباق شهری ساختمان :4جدول

 حدود صالحیت بر اساس

 گروههای ساختمانی

 ظرفیت اشتغال ساالنه به

 متر مربع)زیربنا(
 پایه مهندسی

ب-الف 3پایه   8000   

الف،  ب،  ج  2پایه   12000   

1پایه   16000  الف،  ب،  ج،  د   

نفر جمعیت و طرح های تفکیکی و آماده  25000در خصوص تعرفه شهرسازی مرتبط با پروژه های بنیاد مسکن انقالب اسالمی در شهرهای زیر  : 1 تبصره

حق الزحمه تعرفه  %50مهندسی مقرر گردید با اعمال ضریب کاهنده تعیین تعرفه خدمات  8/2/98پیوست صورتجلسه مورخ  12سازی روستاها همانند ردیف 

 شهرسازی مصوب )صورتجلسه حاضر( اقدام گردد.

 مترمربع محاسبه می گردد. 1000در طرح تفکیک اراضی حداقل مساحت زمین معادل  :2تبصره 

 محاسبه می گردد.متر مربع  500معادل زمین در طرح انطباق کاربری اراضی، حداقل مساحت :3تبصره 

 محاسبه می گردد.مترمربع  500معادلمتراژ زیربنا ، حداقل 3تمان موضوع جدول شماره در طرح انطباق شهری ساخ :4تبصره 

 آماده سازی اراضی تفکیک اراضی برنامه ریزی انطباق کاربری اراضی
طراحی در امور خدمات 

 شهرسازی

به  10000

 باال

 تا5001

10000 

تا  0013

5000 

0003تا   10000 

 به باال

 تا5001

10000 

تا  0013

5000 

0003تا   10000 

 به باال

 تا5001

10000 

تا  0013

5000 

0003تا   
 مساحت )متر مربع(

9120 18360 28200 33360 6120 8400 10320 12440 6120 8400 01032 الزحمه هر متر مربع )ریال(ق ح 12440   
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