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مورخ س ن /35193نامه  شماره  ووزارت راه و شهرسازی  18/5/1399مورخ  400/57525به استناد نامه شماره

ریز تعرفه های خدمات ره استان کرمانشاه هیات چهار نف مصوبه و سازمان نظام مهندسی کشور20/5/1399

از تاریخ  سازمان  ه های دارای معرفی نامهژبه پرو تعرفهبدیهی است این مهندسی به شرح ذیل اعالم می گردد 

 به بعد تعلق می گیرد.7/10/1399
 

   60بنای بیش ازبا زیر در ساختمانهایمکانیک  برق و، عمران ،  معماریۀ ر رشتانرخ خدمات مهندسی برای چه -1

 .رج در جدول الف خواهد بودبراساس ارقام مندمربع بر حسب تعداد طبقات برای شهر کرمانشاه متر

 عمل خواهد شد .10مترمربع مطا بق توضیحات مندرج در بند   60جهت ساختمانهای با زیربنای کمتر از  :تبصره

باد غرب ، قصر شیرین ، سرپل ذهاب ، کرند غرب ، آی خدمات مهندسی در شهرهای اسالم به تعرفه ها -2

 اعمال می گردد. %90ر ضریب کاهشی گیالنغرب ، تازه آباد ، روانسر ، پاوه ، جوانرود ، صحنه ، کنگاور، هرسین ، سنق

گهواره ، ازگله ، باینگان ، مراکز بخش کوزران ، هلشی ، حمیل ، سرمست ،  تعرفه خدمات مهندسی در شهرهای-3

 تعرفه مرکز شهرستان می باشد . %70 و ......، ماهیدشت   میانراهان ، سطر، شاهو ، بیستون ، نوسود ، نودشه 

 ، گردنداحداث میدر شهرکهای صنعتی در سطح استان  که به شکل سوله ویا نظیر آن ی صنعتیبرای ساختمانها -4

ب بدیهی است به تعرفه های فوق ضرای. گردداعمال می  محاسبه و ٪35ضریب  با فلتعرفه های مندرج در جدول ا

 کاهشی شهرستانها اعمال نمی گردد .

ابق می باشد مط و مرجع صدور پروانه آن شهرداری می گردد تبصره : ساختمانهای صنعتی که در شهرها احداث 

 .   می شود  ب کاهشی شهرستانها محاسبهتعرفه جدول الف با اعمال ضرای

لذا . خواهد بود  عمل ( مالک ویا تعداد طبقات از روی شالوده در تعیین تعداد طبقات ، تعداد سقفهای اجرایی ) -5

 . محسوب نمی گرددطبقه پشته ولی خر . نیز طبقه محسوب می شوند ...  غیره ، پیلو ت و زیر زمینطبقات 

هر متر مربع زیر  ج و د الزامی است ( از قرار ب ، گروهحق الزحمه خدمات نقشه برداری ) که برای ساختمانهای  -6

 .الف خواهد بودالوه بر تعرفه های مندرج در جدول . این رقم ع گردیده استتعیین  در جدول ذیل بنا 

 تعرفه خدمات مهندسی رشته نقشه برداری در امور نظارتی ساختمان
 طبقه به باال16 طبقه15تا13 بقهط12و11 طبقه10تا8 طبقه7و6 طبقه5تا3 طبقه2و1 تعداد طبقات

 87002 76366 77540 71683 69983 60683 49377 حق الزحمه )ریال(

 :مبنای محاسبه طبقات از روی شالوده می باشد.1تبصره 

 ناظر  مالک و مهندس نظارت بیننیز قرار داد   و یا مهندس طراحو بین مالک و دفتر مهندسی انعقاد قرارداد طراحی -7

 ست .الزامی ا

 مشخص شده باشد .  غ و مراحل قرارداد بایستی به وضوحدر این قرارداد ها مدت و مبل
 

 : 1تبصره 

 24ماه از زمان انعقاد قرارداد و برای ساختمانهای گروه ب  18حداقل مدت زمان نظارت برای ساختمانهای گروه الف 

 .تعیین می گردد قرارداد ماه از زمان انعقاد  30ماه از زمان انعقاد قرارداد و برای ساختمانهای گروه ج و د 

 

 

 
 

 سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 استان كرمانشاه

http://192.168.88.5:7001/oa/,250800123856,PDF.TextOperations,250800152539

http://192.168.88.5:7001/oa/,250800123859,PDF.TextOperations,250800152469



 : 2تبصره 

 رفت عملیات ساختمانی است به اطالع سازمان ا با گزارشی که حاکی از درصد پیشناظر مکلف است تمدید نظارت ر

 برساند . 

تایید هر به )که  تعرفه نظارت متناسب با درصد پیشرفت عملیا ت ساختمانی ، درصورت تغییر ناظر به هر دلیل  -8

 .  ناظر قبلی تقسیم می گردد ، دو ناظر می رسد( بین ناظر جدید

 5/0ن با ضریب نیز نظارت بر انجام آ طراحی مقاوم سازی وضع موجود یک ساختمان بدون افزایش زیر بنا و -9

 . اعمال خواهد بود نظارت سازه قابل محاسبه و نسبت به ردیف های طراحی و

داشته باشد . حق الزحمه خدمات افزایش زیر بنا  توسعه بناو تمان عالوه برمقاوم سازی ،بدیهی است چنانچه ساخ

طراحی ونظارت برای زیر بنای افزایش یافته )با توجه به تعداد کل طبقات ساختمان ( بر اساس  جدول الف محاسبه 

 قابل اعمال خواهد بود.   و

 . می شود مطابق جدول ب محاسبه مترمربع    60کمتر از یزیر بنا های باحق الزحمه طراحی ونظارت ساختمان-10

 ) جدول ب (

 تعرفه شرح خدمات

 اخذ می گردد الف متر مربع از جدول30تعرفه  متر مربع30متر مربع و30طراحی ونظارت ساختمانهای زیر 

 خذ می گرددا الفمتر مربع از جدول 60تعرفه  مترمربع60مترمربع تا 30طراحی ونظارت ساختمانهای باالی 

 

از مرجع صدور پروانه چنانچه مالک خواستار تغییر نقشه های مصوب خودباشد،پس از اخذ دستور نقشه -11

مثالًتبدیل اسکت فلزی به بتنی یا تغییر معماری بایستی تعرفه طراحی را برحسب موضوع تغییر یافته با ضریب ،

 نسبت به جدول الف پرداخت نماید. 5/0
 

 . طبق جدول ج قابل محاسبه خواهد بودظارت بر احداث دیوار کشی بر اساس طول دیوار حق الزحمه ن-12
 

 ) جدول ج (

 حق الزحمه نظارت طول دیوار به متر

 یالر 102/103/11 متر طول 50زیر 

 ریال  133/849/15 متر طول 100تا  50از 

 ریال 989/700/31 متر طول 200تا  100از 

 ریال 101/634/43 متر طول 350تا  200از 

 101/634/43+ کل متراژ (  – 350)  *   252/87 متر طول 350مازاد بر 

 

 :مثال 

 ریال 102/103/11                               متر 40تعرفه نظارت بر احداث دیواری به طول    

 ریال     101/634/43       متر                   210تعرفه نظارت بر احداث دیواری به طول    

  متر                       1000تعرفه نظارت بر احداث دیواری به طول    

 101/634/43( + 1000 – 350)× 252/87=  901/347/100ریال   
 

 



گردد مطابق  مالک فسخ قرارداد به هر دلیل بین مهندس و چنانچه در حین انجام خدمات طراحی ونظارت ، -13

 رت مسکن وشهر سازی عمل خواهد شد .شرح خدمات مصوب وزا

 ام مهندسی استان برساند.سازمان نظ  مهندسی خود را به اطالعکلف هستند کلیه خدمات مهندسین م -14

 د پیش بینی نشده ویا در موارد خاص پس ازکسب نظر از سازمان مطابق توافق عمل خواهد شد . در موار -15

 ی از مهندسین عمران یا معمار پرداخت می گردد .حق الزحمه هماهنگ کننده نظارت به یک-16

 تعرفه حق الزحمه نظارت بر لوله کشی گاز خانگی وتجاری بر حسب کنتور-17

 

 G4 G6 G10 G16 G25 G40 G65 نوع کنتور
 673/846/8 667/192/6 334/423/4 998/980/3 667/538/3 334/096/3 999/653/2 تعرفه )ریال(

هر  واحد ،عالوه بر جدول فوق ،به ازاء زرسی بر عملیات لوله کشی ساختمانهای بیش از یک:بابت نظارت وبا1تبصره 

 ریال طبق فرمول زیر پرداخت خواهد شد.   956397،یا تجاری مازاد مبلغ   واحد مسکونی ،اداری

St=sm+(n-1)*956397 

ست مجری موظف ا زدید مجدد باشد،معایبی در کار مشاهده شود به طوریکه نیاز به با هرگاه حین بازدید نواقص و

 ریال به حساب دفتر بازرسی گاز واریز نماید.956397هزینه بازدید بعدی را به مبلغ 

 خدمات مهندسی%5مالیات ارزش افزوده از %9)0045/0به تعرفه های اعالم شده مالیات ارزش افزوده به میزان -81

 اضافه می گردد.(فقط به پرداخت های سهم سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1399حق الزحمه خدمات مهندسان شهرساز در تهیه طرح وتفکیک اراضی شهری وروستایی در سال -19

 25/1×09/1×25/1×212/1×67/1=44/3    1399الی1394بر اساس ضرایب افزایش تعرفه از سال 

 1394زی در سالهیات چهار نفره در خصوص تعیین تعرفه های خدمات مهندسی شهرسا ات قبلی پیرو مصوب

                         

 1399حق الزحمه خدمات مهندسان شهرساز در تهیه طرح وتفکیک اراضی شهری وروستایی در سال                  
 حق الزحمه به ازای هر متر مربع )ریال( مساحت)متر مربع( ردیف

 15480 متر مربع 3000تا  1

 13760 متر مربع5000الی 3001 2

 12040 متر مربع10000الی 5001 3

 10320 متر مربع وبیشتر10001 4

 ضریب تعدیل بر اساس درجه بندی شهرهای استان به شرح زیر می باشد:

 تعرفه جدول فوق :گهواره،سرمست،حمیل،هلشی،سطر،ازگله،شاهو،6/0شهرداری های با درجه یک تا چهار ،برابر 

 شه،باینگانمیانراهان،سومار،ماهیدشت،نوسود،کوزران،نود

تعرفه فوق :کرند غرب ،تازه آباد،بیستون،گیالنغرب،پاوه ، 8/0شهرداری های با درجه پنج تا نه ، برابر 

 روانسر،هرسین ،کنگاور،سنقر،جوانرود،صحنه،سرپل ذهاب ،قصرشیرین ،اسالم آبادغرب 

 وباالتر برابر تعرفه فوق ،کرمانشاه 10های درجه داری شهر

 تعرفه جدول می باشد. 4/0روستایی برابر  حق الزحمه تفکیک اراضی

برابر مصوبات قبلی هیات چهار نفره استان تمام شهرداری ها مکلفند از پذیرش نقشه های تفکیک فاقد مهر 

 مهندس شهرساز خودداری نمایند.

 

 متر مربع در یک شهر نمونه بر اساس گروه بندی شهرها  5000مثال:محاسبه حق الزحمه زمینی به مساحت 

 3000×15480=000/440/46           ریال                                   متر مربع                 3000الف(حق الزحمه تا 

 5000-3000=2000                    متر مربع                                                                             3000ب(مازاد بر 

 2000×13760=000/520/27                        ریالمتر مربع                                        3000ق الزحمه مازاد بر ج(ح

 (27520000+46440000)×6/0=44376000           د(کل حق الزحمه برای شهرهای درجه یک تا چهار                 

 (27520000+46440000)×8/0=59168000                                 نج تا نهه(کل حق الزحمه برای شهرهای درجه پ

 (27520000+46440000)×1=73960000       وباالتر                              10و(کل حق الزحمه برای شهرهای درجه 

 (27520000+46440000)×4/0=29584000     ر(کل حق الزحمه برای تفکیک اراضی روستایی                            

                                                                                                        


