
 

 1398هرخ خدمات مًودسی ساختمان استان سموان در سال 
 ( مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سطح استان 17آیین هامى اجرایی و ماده  117بر اساس ماده )  

 "و جزء الیوفک تعرفى می باشدتعرفى خدمات مهودسی با عووان پیوست بود  21و  صفحى دودستورالعمل استفاده از این تعرفى در "

 

 گروه ساختيان  

 

 شرح خدىات 

 د ج ب الف

درصد 

وزنی 

 رشته

درصد  سلف 1 – 2

وزنی 

 رشته

درصد  سلف 3 – 5

وزنی 

 رشته

درصد  سلف 8 – 10 سلف 6 – 7

وزنی 

 رشته

 سلف و ةاالتر 16 سلف 13 – 15 سلف 11 – 12

 مترمربغ و باالتر 5000 مترمربغ 5000تا  مترمربغ 2000تا  متر مربغ 600تا 

ی
اح

طر
ت 

ما
خد

 

 102746 98075 88734 28 83893 81350 31 71183 31 52285 38 ىػياری

 179804 171632 155286 49 127194 123338 47 103332 45 81179 59 سازه

 44035 42032 38029 12 29765 28866 11 28704 5/12 --- - ىکاٌیک

 33025 31524 28523 9 24356 23618 9 21815 5/9 --- - ةرق

 7339 7006 6340 2 5412 5248 2 4591 2 4128 3 ُياٍُگ کٍٍده

 366950 350269 316912 100 270620 262420 100 229625 100 137592 100 مجموع حق السحمه طراحی 

ت
ار

نظ
ت 

ما
خد

 

 80729 77060 69720 18 62844 60941 19 58937 21 45414 27 ىػياری

 246672 235459 213035 55 175304 169997 53 145937 52 111012 66 سازه

 53820 51372 46480 12 39691 38491 12 30871 11 --- - ىکاٌیک

 40364 37530 34861 9 33078 32075 10 28066 10 --- - ةرق

 26909 25686 23240 6 19850 19242 6 16834 6 11774 7 ُياٍُگ کٍٍده

 448494 428107 387336 100 330767 320746 100 280645 100 168200 100 مجموع حق السحمه نظارت

 815444 778376 704248  601387 583166  510270  305792  جمغ کل حق السحمه

 : تٌجى 

 عالوه بر مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برابر مقررات اعالم شده بر عهده مالک می باشد. 

  کلیه ارقام جدول فوق به ريال می باشد. 



 " 1398در سال  خدمات مًودسی ساختمان استان سموان تعرفى" 

 « مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 17آیین هامى اجرایی و ماده  117بر اساس ماده » 

 

 « 1جدول شماره » 

 د ج ب الف گروه ساختمان

 طبقات

 

 

 (ريال)حق السحمه 

 سقف15–13 سقف 12–11 سقف 10–8 سقف 7 – 6 سقف 5 – 3 -
سقف و 16

 باالتر

 ىترىرةع و ةاالتر 5000 ىترىرةع 5000تا  ىترىرةع 2000تا  ىترىرةع 600تا 

 366950 350269 316912 270620 262420 229625 137592 ىجيّع خق انزخيَ ظراخی

 448494 428107 387336 330767 320746 280645 168200 ىجيّع خق انزخيَ ٌظارت

 815444 778376 704248 601387 583166 510270 305792 جيع کم خق انزخيَ

 

ىلررات ىهی ساختيان و كاٌّن ٌظام ىٍِدسی و کٍترل ساختيان و آییً ٌاىَ ُای اجرایی ىٍضو ةَ آن ةػالوه ٌرخ خدىات ىٍِدسی ، اجرای * 

 .ةرای تيام ىراجع صدور پرواٌَ ساختياٌی در سعح استان الزم االجرا ىی ةاشد 

 

 

 
 « 2جدول شماره » 

 يا در خدمات مًودسی بى تفکیک شًرداری تخفیفجدول میزان 

 ٌام شِرداری ُا درصد تخفیف رديف

 درجزیً ، ىیاىی ، ةسعام سرخَ ، 10% 1

 ایّاٌکی ، اىیریَ آرادان ، ىجً ، ةیارجيٍد ، کالتَ خیج ، دیتاج ، کالتَ ، رودیان ، 20% 2

 

درصد تشّیق ریانی در کارکرد ،   2در صّرت ارائَ خدىات ىٍِدسی تّسط اغضای ىدترم سازىان در شِرداری ُای ىٍدرج در جدول شياره * 

 .ةرای ىٍِدس نداظ خّاُدگردید  ریانی ساىاٌَ جاىع ٌظام ىٍِدسی

ٌرخ % 70و % 60، % 50ٌظارت ىػياری و سازه در ىددوده روستاُا ةَ ترتیب  -ظراخی سازه  -تػرفَ ارائَ خدىات ىٍِدسی ظراخی ىػياری* 

 .ی ةاشدخدىات ىٍِدسی ساختيان استان سيٍان در گروه ىرةّظَ م


