
 جدول تفکیکى تعرفه خدمات مهندسى سال 1400

هزینه ساخت و ساز 
هر مترمربع بنا

 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان11بر اساس جدول شماره  )نظارت - طراحی  (درصد مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی 

مجموع حق الزحمه
خدمات مهندسى

تعرفه
خدمات مهندسى

طراحى

تعرفه
خدمات مهندسى

نظارت

(استان البرز)

جدول پرداختى کارفرما
-

سهم سازمان

مراحل پرداخت
حق الزحمه نظارت

ریال- جدول تفکیک تعرفه خدمات مهندسی  طراحی 

.در صورتیکه ناظر معمار بعنوان هماهنگ کننده انتخاب گردد مبالغ جدول زیر از حق الزحمه ناظر سازه کسر و به ناظر معمار پرداخت میشود: تبصره 

ریال- جدول تفکیک تعرفه خدمات مهندسی  نظارت 

بالف

 طبقه15تا13  طبقه12تا11  طبقه10تا8  طبقه7تا6  طبقه5تا3  طبقه2تا1 
 طبقه و 16 

باالتر
218,237262,279315,022368,659458,770490,799523,965هماهنگ کننده+ عمران 
167,425201,294241,750282,937352,150376,644402,112معماري

77,37193,022111,718130,751162,736174,055185,825تاسیسات مکانیکی
67,22480,82297,066113,603141,394151,228161,454تاسیسات برقی

530,257637,417765,555895,9501,115,0491,192,7261,273,356مجموع

 طبقه15تا13  طبقه12تا11  طبقه10تا8  طبقه7تا6  طبقه5تا3  طبقه2تا1 گروه ساختمان
 طبقه و 16 

باالتر
50,81260,98573,27285,722106,620114,155121,852)ریال  (مبلغ 

گروه ساختمان/ رشته 

دج

ریال-   سهم سازمانهزینه پرداختی کارفرما و 

توضیح:
تعرفه اعالم شده بر اساس هزینه ساخت ابالغى از سوى شوراى مرکزى براى سال1400 تعیین گردیده و بدیهى است که در صورت ابالغ هزینه ساخت جدید، تعرفه

به روز رسانى گردیده و اعالم خواهد شد.

مرحله پرداخت
درصد پرداخت

توضیح

          

ولا  

 
  

مراحل پرداخت حق الزحمه نظارت
 سوم

30

 دوم
40 30

سه ماه پس از
 پرداخت مرحله دوم

بارگذارى فرم شروع عملیات ساختمانى ثبت شده
 در دبیرخانه شهردارى ( کرج ) یا بارگذارى پروانه 

ساختمان ثبت شده در دبیرخانه شهردارى
( شهرهاى اقمارى )یا گذشت سه ماه از بارگذارى

 برگ تعهد نظارت

بارگذارى
برگ تعهد نظارت

 طبقه12تا11  طبقه10تا8  طبقه7تا6  طبقه5تا3  طبقه2تا1 گروه ساختمان
15تا13   

طبقه
 طبقه و 16 

باالتر

23,321,00027,207,00031,094,00034,981,00038,868,00042,755,00046,642,000بناهزینه ساخت هر مترمربع 

بالفگروه ساختمان

تعداد / خدمات مهندسی 
طبقات

 طبقه15تا13  طبقه12تا11  طبقه10تا8  طبقه7تا6  طبقه5تا3  طبقه2تا1 
 طبقه و 16 

باالتر
مجموع حق الزحمه طراحی 

رشته چهار
1/881/932/032/112/362/302/25

مجموع حق الزحمه نظارت 
رشته چهار

2/292/362/482/582/892/812/75

دج

48,62458,35970,11782,030102,029109,239116,605سهم سازمان

972,4861,167,1801,402,3391,640,6092,040,5702,184,7812,332,100مجموع پرداختی کارفرما

بالف

 طبقه12تا11  طبقه10تا8  طبقه7تا6  طبقه5تا3  طبقه2تا1 
15تا13   

طبقه
 طبقه و 16 

باالتر
137,449164,617197,884231,394287,569308,285329,001عمران

137,449164,617197,884231,394287,569308,285329,001معماري
63,51876,07391,446106,932132,892142,465152,038تاسیسات مکانیکی

55,18866,09679,45392,908115,463123,781132,099تاسیسات برقی
393,605471,404566,667662,628823,492882,816942,139مجموع

گروه ساختمان/ رشته 
دج

(ابالغى شوراى مرکزى)  1400هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا در سال 


