
 

 

 

 
 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

 

 209864 196692 183723 147626 126238 105031 87516 طراحی معماری

 209864 196692 183723 147626 126238 105031 87516 طراحی سازه

 85078 79738 74481 59849 51177 42579 35479 طراحی برق

 79409 74424 69516 55859 47765 39741 33116 طراحی مکانیک

 584215 547546 511443 410960 351418 292382 243627 جمع کل تعرفه  طراحی )ریال (

ت
ر
ا
ظ
ن

 

 238545 223572 208831 167801 143490 119385 99477 نظارت سازه

 238545 223572 208831 167801 143490 119385 99477 نظارت معماری

 96708 90637 84659 68027 58171 48399 40329 رت برقنظا

 90261 84595 79017 63492 54294 45173 37639 رت مکانیکنظا

 48527 45482 42482 34136 29189 24287 20238 هنگ کننده نظارتهما

 712586 667858 623820 501257 428634 356629 297160 کل تعرفه نظارت )ریال ( جمع

 1296801 1215404 1135263 912217 780052 649011 540787 جمع کل    تعرفه طراحی و نظارت )ریال (
 

 .تعلق میگیرد 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 و تعرفه خدمات مهندسی در رشته نقشه برداری برای ساختمانهای گروه*       

 قانون نظام مهندسی یکی از ناظران رشته عمران یا معماری می باشد . 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)      0045/0مالیات ارزش افزوده به میزان * به تعرفه های فوق      

 سازمان نظام مهندسي ساختمان 

 استان كرمانشاه

  تعرهف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كرمانشاه –جدول الف 

 اقبل اعمال مي باشد   1/3/1399 ارده از سوی این سازمان از اترخیتعرهف فوق جهت معرفي انهم اهی ص                          
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