
 

 

 

 
 7کد  6کد  5کد  4کد  3کد  2کد  1کد  کد تعرفه

 طبقه و باالرت 16 طبقه 15ات  13 طبقه 12و  11 طبقه 10ات  8 طبقه 7و  6 طبقه 5ات  3 طبقه        با تأسیسات 2و  1 شرح خدمات

ی
ح
ا
ر
ط

 

 351211 329103 306984 247013 211247 175731 146728 طراحی معماری

 351211 329103 306984 247013 211247 175731 146728 طراحی سازه

 113906 106736 99563 80113 68513 56994 47588 طراحی برق

 132891 124526 116156 93465 79931 66493 55518 طراحی مکانیک

 949219 889468 829687 667604 570938 474949 396562 جمع کل تعرفه  طراحی )ریال (

ت
ر
ا
ظ
ن

 

 399210 373933 349611 280893 240010 199842 166216 نظارت سازه

 399210 373933 349611 280893 240010 199842 166216 نظارت معماری

 129473 121275 113388 91100 77841 64813 53908 رت برقنظا

 151052 141488 132285 106284 90814 75616 62893 رت مکانیکنظا

 81211 76068 71121 57142 48825 40653 33814 هنگ کننده نظارتهما

 1160156 1086697 1016016 816312 697500 580766 483047 جمع کل تعرفه نظارت )ریال (

 2109375 1976165 1845703 1483916 1268438 1055715 879609 جمع کل    تعرفه طراحی و نظارت )ریال (
 

 .میگیردتعلق  90/0،هرسین ضریب به تعرفه فوق در شهرستانهای اسالم آبادغرب،گیالنغرب،قصرشیرین،سرپل ذهاب ،کرند غرب،روانسر،پاوه،جوانرود،تازه آباد،صحنه،کنگاور،سنقر*     

تعلق 70/0یب ضر . . . عالوه بر ضریب شهرستاناهیدشت،و*به تعرفه فوق در شهرهای مراکز بخش از جمله کوزران،هلشی،حمیل،سرمست،گهواره،ازگله،باینگان،نوسود،نودشه،شاهو،بیستون،میانراهان،سطر،م     

 می گیرد.

 اضافه می گردد.که به تعرفه های باال  در جدول دستورالعمل آمدهج و د از قرار هر متر مربع ب وتعرفه خدمات مهندسی در رشته نقشه برداری برای ساختمانهای گروه *       

 رشته عمران یا معماری می باشد .قانون نظام مهندسی یکی از ناظران  33فصل چهارم شیوه نامه اجرائی ماده  7-13ناظر هماهنگ  کننده طبق ماده *      

 اضافه می گردد.(فقط به پرداخت های سهم سازمان خدمات مهندسی %5مالیات ارزش افزوده از  %9)      0045/0* به تعرفه های فوق مالیات ارزش افزوده به میزان      

 سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 استان كرمانشاه

 تعرهف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه  –جدول الف 

 اقبل اعمال مي باشد   7/10/1399    ارده از سوی این سازمان از اترخیتعرهف فوق جهت معرفي انهم اهی ص                          

http://192.168.88.5:7001/oa/,250800123855,PDF.TextOperations,250800152539

http://192.168.88.5:7001/oa/,250800123858,PDF.TextOperations,250800152469


