
 انجام آزمایشات بتن پيشنهادي تعرفه 
 ((1398سال  استان چهارمحال وبختياريسازمان نظام مهندسی ساختمان  مدیره مصوب هيئت )) 

 

 مترمربع-) ریال ( 98تعرفه سال  مترمربع-)ریال ( 97تعرفه سال   شرح خدمات ردیف

1 

 

عدد نمونه  6انجام آزمایشات بتن به ازای هرست 

 مکعبی 
2.000.000 2.300.000 

 

 

 

 سید نقی کنعانی                            مهران کوهی کمالی                    معصومه کیانپور                        غالمرضا طالبی                        مجید خرم      

 

 

 

 

 مدجواد خداپرستاردشیر بنائی                             فریدون واحد                               مژگان ریاحی                             مح 
 

 

 



 استاننظام مهندسی ساختمان  سازمانتهیه نقشه های تفکیک آپارتمانها تعرفه     

 
  ((1398سال  استان چهارمحال وبختیاری مدیره مصوب هیئت ))  

 

 تبصره :

 محاسبه می گردد . ریال  4.098.600به ازای هر واحد تجاری یا خدماتی مقطوعاً مبلغ -

 افزایش تعرفه محاسبه می گردد .  %25احتساب واحد تفکیکی وجود دارد با  2برای ساختمانهایی که در هر طبقه بیش از -

 برای مجموعه های ساختمانی تعرفه بر اساس هر بلوک جداگانه محاسبه می گردد .-

 ریال ( محاسبه می گردد .  و پانصد  هزار دوازده )  12500نقشه های تک خطی هر متربع  به ازای تهیه-

 

 
 

 گروه ساختمانی ردیف

به ازای هرمتر  تهیه نقشه های تفکیک آپارتمانها  حق الزحمه

 مربع )به ریال(

  1398سال  1396سال 

 3415500 2.732.400 مترمربع مقطوعاً 200ساختمانهای تا  1

 20700 16.560 مترمربع 600مترمربع تا  200از  2

 13525 10.820 مترمربع1000متر مربع تا  600از  3

 11593 9.274 مترمربع2000متر مربع تا  1000از  4

5 
 مترمربع  5000تا  مترمربع 2000 از

7452 9315 

6 
 مترمربع 7000مربع تا متر  5000از 

5300 6625 

7 
 مترمربع به باال  7000

5600 7000 



 اندازه گيري چاه ارت پيشنهادي تعرفه 
 ((استان چهارمحال وبختياريسازمان نظام مهندسی ساختمان  مدیره مصوب هيئت )) 

 

 مترمربع-) ریال ( 98تعرفه سال  مترمربع-)ریال ( 96تعرفه سال   شرح خدمات ردیف

 1.000.000 800.000 انجام اندازه گیری چاه ارت  1

 

 

 
 



 1398 مطالعات ژئوتکنيک پيشنهادي تعرفه 
 ((استان چهارمحال وبختياريسازمان نظام مهندسی ساختمان  مدیره مصوب هيئت )) 

 

 مترمربع-) ریال ( 98تعرفه سال  مترمربع-)ریال ( 96تعرفه سال   شرح خدمات ردیف

1 

 

در مصالح آبرفتی به روش حفاری دستی به ازای هر 

 متر حفاری
2.875.000 3.593.750 

2 

در مصالح سنگی به روش حفاری ماشینی دورانی به 

 ازای هر متر حفاری 
3.450.000 4.312.500 

 

 

 
 



 نظام مهندسی ساختمان  سازمان 1398تعرفه خدمات مهندسی سال     

 مصوب هیئت چهار نفره استان چهارمحال و بختیاری (()) 

 گروه ساختمانی ردیف

تعرفه سازمان نظام 

مهندسی ساختمان استان 

 )ریال(مترمربع96در سال 

 نفره 4مصوب هیئت 

تعرفه شورای مرکزی 

مترم -1396در سال 

 مربع

تعرفه پیشنهادی  

سازمان  نظام مهندسی 

ساختمان استان  سال 

 )ریال (مترمربع  1398

 درصد افزایش

1 
طبقه از روی  2و  1ساختمانهای 

 شالوده )الف (
288400 351589 360،500 25% 

2 
طبقه از روی  5تا 3ساختمانهای

 شالوده )ب(
319815 382021 399،768 25% 

3 
روی طبقه از  7و 6ساختمانهای

 شالوده ) ج (
402730 494333 503،414 25% 

4 
طبقه از روی  10تا 8ساختمانهای

 شالوده ) ج (
476190 585240 595،238 25% 

5 
طبقه از روی  12و 11ساختمانهای

 شالوده ) د (
592250 725944 740،313 25% 

6 
طبقه از روی  15تا 13ساختمانهای

 شالوده ) د (
656213 805680 820،268 25% 

7 
طبقه و باالتر از روی  16ساختمانهای

 شالوده ) د (
721360 885298 901،700 25% 

 تذکر :

  .  افزايش خواهد يافت  %5قيمتهای مندرج در جدول فوق به ميزان  ،  مصرفي در ساختمانهادر صورت تصويب انجام آزمايش بتن -1

 مالک تعيين مي گردد .ساختمانهای تجاری و اداری نظير بانکها تعرفه با توافق -2

 ستون طراحي و نظارت سازه  %50ارائه خدمات مهندسي در ساختمانهای خارج از محدوده براساس رديف يک )ساختمانهای گروه الف (و اعمال -3

 



1 
 

 

 حق الزحمه خدمات مهندسین شهرساز در سال 1398در سطح استان به شرح ذیل می باشد

 )مصوب هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال وبختیاری (
 1398 سال استان چهارمحال و بختیاری در اراضی شهری پیشنهادی تهیه طرح های تفکیکی حق الزحمه  : 1 جدول

 ردیف
 مساحت

 )ریال(هر مترمربع  الزحمه حق

  96سال 

 )ریال(هر مترمربع  حق الزحمه

 98سال 

 10625 8500 مترمربع3000زیر  1

 8438 6750 مترمربع 5000تا  3001 2

 6875 5500 مترمربع 10000تا  3

 4688 3750 متر مربع 10000بیش از  4

 

مورخ  5036631شهرسازی و نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به شماره طبق تفاهم نامه منعقد فی مابین گروه تخصصی : 1تبصره 

بایست دارای دو مهر و امضای مهندس نقشه بردار و مهندس شهرساز دارای صالحیت ، هرگونه نقشه تفکیک اراضی در سطح استان می16/9/1395

 درصد آن متعلق به مهندس نقشه بردار می باشد. 35ندس شهرساز و درصد حق الزحمه خدمات، متعلق به مه 65استان باشد. هم چنین 

 ریال می باشد. 000/000/4حداقل حق الزحمه طرح های تفکیک شهری در استان مبلغ  :2تبصره 

 تمامی شهرداری ها مکلفند از پذیرش نقشه های فاقد مهر شهرساز خودداری نمایند.: 3تبصره 

 اعمال می گردد. 5/0وستاها و نواحی روستایی با ضریب حق الزحمه تفکیک اراضی ر: 3تبصره 

 

 1398 سال پیشنهادی تهیه طرح های انطباق شهری ساختمان )زیربنا( در استان چهارمحال و بختیاری حق الزحمه  :2جدول

 1398پیشنهادی تهیه طرح های انطباق کاربری اراضی شهری )زمین( در استان چهارمحال و بختیاری سال  حق الزحمه  :3جدول

 ردیف

 عنوان

 گروه شهرهای استان و میزان حق الزحمه به ازای هر متر مربع )ریال(

 ( 98سال ) 2گروه  ( 96)سال  2گروه  ( 98سال) 1گروه  ( 96)سال  1گروه 

ساختمان گروه الف )یک و دو  1

 طبقه(
6000 7500 500 625 

 1000 800 12500 10000 طبقه( 5تا  3ساختمان گروه ب ) 2

 ساختمان گروه ج و د 3

 طبقه و بیشتر( 11 -طبقه   10تا 6)
14000 17500 1100 1375 

 ردیف

 عنوان

 گروه شهرهای استان و میزان حق الزحمه به ازای هر متر مربع )ریال(

 ( 98سال ) 2گروه  ( 96)سال  2گروه  ( 98سال) 1گروه  ( 96)سال  1گروه 

 18750 15000 22500 18000 مترمربع 500زیر  1

 15000 12000 18750 15000 مترمربع 2000تا   501 2

 10000 8000 12500 10000 مترمربع 5000تا  2001 3

 8125 6500 10000 8000 مترمربع 10000تا  5001از  4

 5000 4000 6250 5000 مترمربع 10000بیش از  5



2 
 

 : 3و  2موارد قابل توجه درتعرفه خدمات جدول شماره 

 گروه بندی شهرها بر اساس درجه بندی مصوب شهرداری از سوی وزارت کشور بدین شرح می باشد:: 1تبصره 

 سامان  -هفشجان  -لردگان  -فارسان  -فرخشهر -بروجن -: شهرکرد1گروه 

 : مابقی شهرهای استان در این گروه قرار گرفته اند. 2گروه 

 شهرساز، استانی بوده و منطبق بر گردش کار مصوب و ابالغی می باشد.توزیع و ارجاع کار مهندسان : 2تبصره 

 ریال می باشد. 000/000/8در استان مبلغ  ساختمان و طرح انطباق کاربری اراضی شهری شهری انطباقحداقل حق الزحمه طرح های : 3تبصره 

تشخیص تهیه طرح  5مساحتی یا هر زیربنایی که کمیسیون ماده ضمن رعایت موارد جداول فوق در هر مرحله و در هر نوع زمین با هر : 4تبصره 

مالک ملزم به تهیه و ارائه  24/06/1395ش م مورخ /26449انطباق شهری ساختمان یا طرح انطباق کاربری اراضی شهری بدهد، طبق نامه شماره 

 تان می باشد.گزارش ممهور به مهر مهندس شهرساز دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی اس

 تمامی شهرداری ها مکلفند از پذیرش نقشه های فاقد مهر شهرساز خودداری نمایند.: 5تبصره 

 حق الزحمه طرح جانمایی ساختمان و فضا در قالب سایت پالن )طرح چیدمان فضا(بصورت توافقی خواهد بود.: 6تبصره 

 

 

 1398پیشنهادی تهیه در حوزه پدافند غیرعامل در استان چهارمحال و بختیاری سال حق الزحمه  :4جدول

 ( مالک عمل می باشد.05/08/1395ش م موزخ /26906تعرفه پیشنهادی گروه تخصصی شهرسازی شواری مرکزی ) موضوع نامه شماره : 1تبصره 

 

 سید نقی کنعانی            ن کوهی کمالی                معصومه کیانپور                غالمرضا طالبی                        مجید خرم                      مهرا

 

 محمدجواد خداپرست                     اردشیر بنائی                             فریدون واحد                               مژگان ریاحی         

 

 ردیف
 عنوان

پدافند  خدمات شهرسازی در حوزه 

 96)ریال( سال  غیرعامل

پدافند  خدمات شهرسازی در حوزه 

 98)ریال( سال  غیرعامل

 ساختمان گروه ب 1

)ساختمان های با درجه اهمیت  

 متوسط(

10000 12500 

 ساختمان گروه ج  2

 )ساختمان های با درجه اهمیت زیاد(
13000 16250 

 ساختمان گروه د 3

)ساختمان های با درجه اهمیت 

 بسیار زیاد(

15000 18750 



 نظام مهندسی ساختمان سازمان 1398سال خانگی   گازرسانیتعرفه خدمات 
 ((استان چهارمحال وبختیاری مدیره  مصوب هیئت )) 

 

 

 ظرفیت كنتور  ردیف
G4 

6-0.1 

G6 

10-6.10 

G10 

16-10.1  

G16 

25-16.1 

G25 

40-25.1 

G40 

65-40.1 

G65 

100-65.1 

1 
 زيربناي ساختمان

 )مترمربع(

  شهركرد 120

  ساير 150
250 500 800 1300 2000 3000 

2 
)روكار (  96تعرفه 

 ريال
786600 1.035.000 1265000 1587000 2001000 2484000 3312000 

3 
)روكار (  98تعرفه

 ريال
983000 1.294.000 1.581.000 1.983.700 2.500.000 3.105.000 4.140.000 

 

 الزم بذكر است مطابق سنوات گذشته : توضیحات :

 % افزایش داده شود . 25دفن و ... ( –عایقکاری  –جهت تعداد نظارت و بازرسی بیشتر کار زیر کار نسبت به کار روکار ) بازدید مصالح    -1

 .  شود% افزایش داده  35جهت گازکشی واحدهای غیر خانگی و حساسیت و ایمنی باالتر و ... نسبت به زیر کار  -2

 می باشد . ریال  537.500زیر کار هر واحد و  مسیر دهی  ریال   337.500مسیردهی کار رو کار هر واحد  -3

برای کنتورهای حجمی اضافه بر تعرفه   جدول  فوق به تعداد واحد مسکونی  یا آبدرخانه یا واحد تجاری مالک موظف است هزینه مسیردهی  -4

 و بازرسی به تعداد واحد را پرداخت نماید . 

ان به عهده مجری یا مالک ) مقصر ( بازرسی مازاد بر تعداد موارد ذکر شده که به تشخیص مهندس بازرس گاز یا واحد گازرسانی سازمجریمه -

  که بایستی پرداخت کند .

 ریال  237.500بازرسی بار اول 

 ریال  400.000بازرسی بار دوم

 ریال  525.000بازرسی بار سوم 

 ) مازاد بر دو مرتبه بازرسی برای کارهای روکار و سه مرتبه بازرسی برای کارهای زیر کار ( 

 

 

 نی    معصومه كیانپور                        غالمرضا طالبی                        مجید خرم                              سید نقی كنعا           مهران كوهی كمالی         

 

 

 مدجواد خداپرستاردشیر بنائی                             فريدون واحد                               مژگان رياحی                             مح 
 

 



  1398حق الزحمه خدمات مهندسی گودبرداری و سازه نگهبان تعرفه 
  ((استان چهارمحال وبختیاری سازمان نظام مهندسی ساختمان  مدیره مصوب هیئت )) 

 

 شرح خدمات  ردیف

  حق الزحمه طراحی و نظارت سازه نگهبان در گود 

 مترمربع -)ریال (

 98سال  96سال 

1 

 

 35250 28200 حق الزحمه طراحی گودبرداری و سازه نگهبان 

 88500 70800 حق الزحمه نظارت گودبرداری و سازه نگهبان 2

صورت .1 شد و در  سه متر می با سبت به یکه تعرفه مختص گودبرداری حداکثر  سه متر ن شتر از  صد تعرفه ها به  ارتفاع گود بی در

 مبلغ فوق اضافه می گردد .

 بنا در زیر زمین ، در حق الزحمه جدول فوق ضرب می گردد . مساحت .2

 خدمات مهندسی در دیگر بخش ها می باشد . این حق الزحمه جدای از حق الزحمه  .3

صالحیت مطابق گروه  .4 ساختمان ) دارای  سین عمران همان  سط مهند سی در این بخش ترجیحاً تو ارائه خدمات مهند

 ساختمانی ( انجام پذیرد .

 ه خدمات مهندسی در این بخش ، نیاز به کسر سهمیه جداگانه ای نمی باشد .بابت ارائ .5

 وجه آن نیاز به نگهداری خاک باشد . 2حق الزحمه مذکور فقط برای ساختمانهایی می باشد که حداقل  .6

 

 



 نظام مهندسی ساختمان  سازمان 1398سال  رشته نقشه برداری  تعرفه خدمات مهندسی    

 
 ((استان چهارمحال وبختیاری مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مصوب هیئت ))  

 گروه ساختمانی ردیف
 نقشه برداری به ازای هرمتر مربع )به ریال(نظارت  حق الزحمه

 1398سال  1396سال 

 24300 19440 )الف ( طبقه از روی شالوده 2و  1ساختمانهای  1

 33000 26400 طبقه از روی شالوده )ب( 5تا 3ساختمانهای 2

 37500 30000 طبقه از روی شالوده ) ج ( 7و 6ساختمانهای 3

 42000 33600 طبقه از روی شالوده ) ج ( 10تا 8ساختمانهای 4

 42900 34320 شالوده ) د (طبقه از روی  12و 11ساختمانهای 5

 

 
 


