
1401تعرفه خدمات مهندسی کلیه رشته ها در سال

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان



  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

گروه ساختمانی

36,000,00042,000,00048,000,00054,000,00060,000,00066,000,00072,000,000(به ریال )هزینه های ساخت هر متر مربع 
1.881.932.032.112.362.302.25مجموع درصد حق الزحمه طراحی
2.292.362.482.582.892.812.75مجموع درصد حق الزحمه نظارت

4.174.294.514.695.255.115.00مجموع درصد حق الزحمه طراحی و نظارت

676,800810,600974,4001,139,4001,416,0001,518,0001,620,000(ریال)مجموع حق الزحمه طراحی 
216,576259,392311,808364,608453,120485,760518,400طراحی معماری

257,184308,028370,272432,972538,080576,840615,600طراحی سازه
101,520121,590146,160170,910212,400227,700243,000طراحی تاسیسات مکانیکی

101,520121,590146,160170,910212,400227,700243,000طراحی تاسیسات  برقی

824,400991,2001,190,4001,393,2001,734,0001,854,6001,980,000(ریال)مجموع حق الزحمه نظارت 
263,808317,184380,928445,824554,880593,472633,600نظارت معماری

313,272376,656452,352529,416658,920704,748752,400نظارت سازه
123,660148,680178,560208,980260,100278,190297,000نظارت تاسیسات مکانیکی

123,660148,680178,560208,980260,100278,190297,000نظارت تاسیسات برقی

1,501,2001,801,8002,164,8002,532,6003,150,0003,372,6003,600,000(ریال)مجموع حق الزحمه 

  طبقه ارتفاع از10تا 8

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از12و 11

روی شالوده

 طبقه ارتفاع از روی 16

شالوده

  طبقه ارتفاع از5تا3 

روی شالوده

  طبقه  ارتفاع از7و6   

روی شالوده

1401تعرفه خدمات مهندسی چهارگانه رشته عمران ،معماری،مکانیک،برق به تفکیک گروههای ساختمانی در سال 

(ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور1400/12/28م مورخ .ش /د/43649بر اساس ابالغییه به شماره ) 1401هزینه ساخت و ساز در سال 

  طبقه ارتفاع از5تا3 

روی شالوده

  طبقه  ارتفاع از7و6   

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از10تا 8

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از12و 11

روی شالوده

 طبقه ارتفاع از روی 16

شالوده

  طبقه ارتفاع از15تا13

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از2و1

روی شالوده

(1)جدول شماره 

(2)جدول شماره 

گروه ساختمانی
  طبقه ارتفاع از15تا13

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از2و1

روی شالوده

انمهر وحید امیریحمزه حیاتپورافشین صحراکارعلیرضا باقریاصغر آقایی چگنیعلیرضا آری

ردبیرنایب رئیس دومنایب رئیس اولرئیس سازمان عضو هیأت مدیرهخزانه دا

اامین شرفیمجید جی افرامحسین بیرانوند مازیار ماسوریبابک لشکرآر

عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره

یک صفحه



92,74899,016

گروه ساختمانی
 طبقه ارتفاع2و1

از روی شالوده 

طبقه ارتفاع از5تا3  

روی شالوده

41,22449,56259,52169,665(ریال) (ناظر رشته عمران یا معماری) حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده 

درصد نظارت5
رشته های معماری،  (ریال)مابه التفاوت حق الزحمه نظارت برساختمانهای بتنی

عمران، مکانیک، برق و نقشه برداری
درصد نظارت5درصد نظارت5درصد نظارت5

(3)جدول شماره 

  طبقه ارتفاع از7و6

روی شالوده

1401سال  (ناظر رشته عمران یا معماری) حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده 

  طبقه ارتفاع از12و11

روی شالوده

  طبقه ارتفاع15تا13

از روی شالوده

 طبقه ارتفاع از 16

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از7و6

روی شالوده

طبقه ارتفاع از10تا8  

روی شالوده

1401مابه التفاوت حق الزحمه خدمات مهندسی درخصوص نظارت  بر سازه های بتنی سال 

گروه ساختمانی
 طبقه ارتفاع2و1

از روی شالوده 

طبقه ارتفاع از5تا3  

روی شالوده

درصد نظارت5درصد نظارت5 درصد نظارت5

طبقه ارتفاع از10تا8  

روی شالوده

(4)جدول شماره 

  طبقه ارتفاع از12و11

روی شالوده

  طبقه ارتفاع15تا13

از روی شالوده

 طبقه ارتفاع از 16

روی شالوده

86,711

انمهر وحید امیریحمزه حیاتپورافشین صحراکارعلیرضا باقریاصغر آقایی چگنیعلیرضا آری

ردبیرنایب رئیس دومنایب رئیس اولرئیس سازمان عضو هیأت مدیرهخزانه دا

اامین شرفیمجید جی افرامحسین بیرانوند مازیار ماسوریبابک لشکرآر

عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره

دو صفحه



  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان                                        

 طبقه ارتفاع2و1

از روی شالوده 

طبقه ارتفاع از5تا3  

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از7و6

روی شالوده

طبقه ارتفاع از10تا8  

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از12و11

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از15تا13

روی شالوده

 طبقه ارتفاع از 16

روی شالوده

31,96031,96031,96031,96031,96031,96031,960

39,95139,95139,95139,95139,95139,95139,951

71,91171,91171,91171,91171,91171,91171,911

مساحت بنا در زیرزمین ، درحق الزحمه جدول مذکور براساس گروه ساختمانی ضرب می گردد: 1 تبصره 

حق الزحمه مذکور جدا ازحق الزحمه خدمات مهندسی در دیگر بخش ها می باشد : 2تبصره 

ارائه خدمات مهندسی دراین بخش صرفاً توسط مهندس عمران دارای صالحیت براساس گروه ساختمانی انجام می پذیرد : 3تبصره 

1401حق الزحمه خدمات مهندسی درخصوص طراحی ونظارت سازه های نگهبان سال 

گروه ساختمانی

(ریال )حق الزحمه طراحی سازه دیوارنگهبان 

(ریال )حق الزحمه نظارت سازه دیوارنگهبان 

(ریال )جمع حق الزحمه 

(5)جدول شماره 

حق الزحمه مذکورفقط برای ساختمانهایی می باشد که حداقل دردو وجه آن نیازبه نگهداری می باشد : 4تبصره 

انمهر وحید امیریحمزه حیاتپورافشین صحراکارعلیرضا باقریاصغر آقایی چگنیعلیرضا آری

ردبیرنایب رئیس دومنایب رئیس اولرئیس سازمان عضو هیأت مدیرهخزانه دا

اامین شرفیمجید جی افرامحسین بیرانوند مازیار ماسوریبابک لشکرآر

عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره

سه صفحه



  طبقه ارتفاع از2و1 

 روی شالوده تا 

متر مربع زیر بنا 300

  طبقه ارتفاع از2و1 

301روی شالوده     

 متر مربع  و باالتر

زیر بنا

  طبقه ارتفاع5تا 3 

از  روی شالوده

  طبقه ارتفاع از7و6

روی شالوده

طبقه ارتفاع10تا8  

از روی شالوده

  طبقه ارتفاع12و11

از روی شالوده

  طبقه ارتفاع15تا13

از روی شالوده

 طبقه و بیشتر 16

ارتفاع از روی 

شالوده

__57,52967,11767,11767,11767,11767,117

. مبحث دوم مقررات ملی ساختمان می باشد17حدود صالحیت مهندسان نقشه بردار در امور ساختمان سازی مطابق جدول شماره 

   طبقه ارتفاع از2و1 

  متر300روی شالوده تا 

مربع زیر بنا

   طبقه ارتفاع از2و1 

  متر301روی شالوده  

مربع  و باالتر زیر بنا

   طبقه ارتفاع از5تا 3 

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از7و6

روی شالوده

طبقه ارتفاع از10تا8  

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از12و11

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از15تا13

روی شالوده

 طبقه و بیشتر ارتفاع 16

از روی شالوده

دارای  نقشه 

تفکیکی مصوب

فاقد نقشه 

تفکیکی مصوب

1,598,0401,757,8442,876,4724,314,708

. هکتار بر اساس تعرفه سازمان مدیریت راهبردی ریاست جمهوری محاسبه می شود5اراضی باالی 

 مترمربع تا یک هکتار به ازای هر مترمربع5000مازاد بر 

مازاد بر یک هکتار تا پنج هکتار به ازای هر هکتار

1,598

3,196,080

 مترمربع بطور مقطوع 1000تا 

 مترمربع به ازای هر مترمربع5000 مترمربع تا 1000مازاد بر 

10,547,064

3,196

(7)جدول شماره 

(ریال)حق الزحمه 

گروه ساختمانی

1/2000تعرفه نقشه 

 مترمربع مساحت400قطعات تا 

 سانتی متر25 با منحنی تراز 1/500تعرفه نقشه توپوگرافی با مقیاس 

(ریال)حق الزحمه 

 700 تا 401قطعات 

مترمربع مساحت

 1000 تا 701قطعات 

مترمربع مساحت

 2000 تا 1001قطعات 

مترمربع مساحت

  متر مربع مساحت به باال2000قطعات از 

مترمربع مساحت 

به باال

7,830,396

1401تعرفه خدمات مهندسی رشته نقشه برداری به تفکیک گروههای ساختمانی و سایر خدمات در سال 

گروه ساختمانی

نظارت نقشه برداری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

(6)جدول شماره 

(8)جدول شماره 

11,825,496

12,784,320

(شهرسازی)خدمات نقشه برداری جهت تهیه طرح های تفکیکی 
(9)جدول شماره 

تهیه نقشه پالن کده ملک و تهیه 

گزارش بروکف
11,825,49611,825,49611,825,49611,825,49611,825,49611,825,49611,825,496

انمهر وحید امیریحمزه حیاتپورافشین صحراکارعلیرضا باقریاصغر آقایی چگنیعلیرضا آری

ردبیرنایب رئیس دومنایب رئیس اولرئیس سازمان عضو هیأت مدیرهخزانه دا

اامین شرفیمجید جی افرامحسین بیرانوند مازیار ماسوریبابک لشکرآر

عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره

چهار صفحه



۵

16,108

12,886

9,665

8,054

12,081

9,665

7,249

6,041

4,832 8,0546,443کلیه روستاهای واقع در خارج از حریم شهرها۵

 رشته شهرسازی1401 داخل و خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها در سال طرح تفکیک اراضی  حق الزحمه  

وه
نام شهرها و روستاهاگر

(ریال )حق الزحمه هر مترمربع تفکیک اراضی شهری و روستایی 

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

لرستان

(10)جدول شماره 

مازاد بر پنچ هکتارتا یک هکتار مازاد بریک هکتار تا پنج هکتار

کلیه روستاهای واقع در داخل حریم شهرها۴

۱

16,108

12,081

10,068

20,135 بروجرد- خرم آباد

۲
-الشتر –نور آباد - کوهدشت- ازنا- الیگودرز- دورود

پلدختر

۳
 –سراب دوره –سپیددشت-بیرانشهر- زاغه- مومن آباد –چاالنچوالن- اشترینان

- فیروز آباد-درب گنبد- گراب- کونانی- چغابل-هفت چشمه  –ویسیان –معموالن

شول آباد

انمهر وحید امیریحمزه حیاتپورافشین صحراکارعلیرضا باقریاصغر آقایی چگنیعلیرضا آری

ردبیرنایب رئیس دومنایب رئیس اولرئیس سازمان عضو هیأت مدیرهخزانه دا

اامین شرفیمجید جی افرامحسین بیرانوند مازیار ماسوریبابک لشکرآر

عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره

پنج صفحه



3,835

مازاد بریک هکتار تا پنج هکتار

19,176

مازاد بر پنچ هکتار

9,588

7,670

5,753

4,794

11,506

9,588

7,670

38,352

30,682

23,011

:توضیحات 

بروجرد- خرم آباد۱

۲
نور آباد - کوهدشت- ازنا- الیگودرز- دورود

پلدختر-الشتر –

۵

 رشته شهرسازی1401 داخل و خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها در سال طرح انطباق کاربری اراضیحق الزحمه  

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

لرستان

وه
نام شهرها و روستاهاگر

(11)جدول شماره 

(ریال )حق الزحمه هر مترمربع انطباق کاربری اراضی شهری و روستایی 

تا یک هکتار

19,176

15,341

15,341

.تهیه طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستایی جهت موارد ذیل الزامی است

کلیه روستاهای واقع در خارج از حریم شهرها

کلیه روستاهای واقع در داخل حریم شهرها۴

۳
سراب  –سپیددشت-چغلوندی- زاغه- مومن آباد –چاالنچوالن- اشترینان

درب - گراب- کونانی- چغابل-هفت چشمه  –ویسیان –معموالن –دوره

شول آباد- فیروز آباد-گنبد

(....پاساژ،بازارچه،ساختمان پزشکان و ) متر مربع و باالتر 500تغییر هرنوع کاربری به تجاری به متراژ - 1

.تغییر کاربری کلیه کاربریهای عمومی و خدماتی در مقیاس محله،ناحیه و شهر در طرح تفصیلی و جامع مصوب- 2

انمهر وحید امیریحمزه حیاتپورافشین صحراکارعلیرضا باقریاصغر آقایی چگنیعلیرضا آری

ردبیرنایب رئیس دومنایب رئیس اولرئیس سازمان عضو هیأت مدیرهخزانه دا

اامین شرفیمجید جی افرامحسین بیرانوند مازیار ماسوریبابک لشکرآر

عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره

شش صفحه



51,93559,925خدمات شهرسازی در حوزه پدافند غیر عامل

1401تعرفه خدمات مهندسی رشته شهرسازی به تفکیک گروههای ساختمانی در امر پدافند غیر عامل در سال 

(غیر مسکونی/مسکونی )گروه ساختمانی 
(د)گروه ساختمانی (ج)گروه ساختمانی 

ساختمانی با درجه اهمیت بسیار زیادساختمانی با درجه اهمیت زیاد

سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان لرستان

(12)جدول شماره 

انمهر وحید امیریحمزه حیاتپورافشین صحراکارعلیرضا باقریاصغر آقایی چگنیعلیرضا آری

ردبیرنایب رئیس دومنایب رئیس اولرئیس سازمان عضو هیأت مدیرهخزانه دا

اامین شرفیمجید جی افرامحسین بیرانوند مازیار ماسوریبابک لشکرآر

عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره

هفتم صفحه



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان                                                              

ردیف
حداکثر زیربنا 

متر مربع)

حداکثر تعداد 

واحد

ظرفیت کنتور 

متر /ساعت)

(مکعب

نوع کنتور
طول محل نصب 

(سانتی متر)کنتور

سهم مهندس در 

(ریال)مناطق شهری 

سهم سازمان در 

(ریال )مناطق شهری 

سهم مهندس درمناطق 

(ریال)روستایی 

سهم سازمان در 

ریال )مناطق روستایی 

)

۱12016G2.5 وG422-304,778,140764,5025,733,768917,403

۲250210G 622-305,394,670863,1476,473,6031,035,776

۳500416G 1030-406,703,8421,072,6158,045,7631,287,322

۴800625G 1630-407,937,8741,270,0609,525,4501,524,072

۵13001040G 2535-459,479,2051,516,67311,375,0471,820,008

۶20001565G 406910,649,2241,703,87612,779,0682,044,651

۷300020100G 656911,999,2921,919,88714,426,8942,308,303

۸500020160G 1007815,413,3582,466,13718,543,8032,967,009

:توضیحات 

. برابر مبالغ فوق الذکر می باشد۱/۵هزینه بازرسی، مسیردهی و بازرسی مجدد پروژه های توکار  ·

. ریال  و این هزینه به عهده مجری می باشد1.454.216 ریال ، در مناطق روستایی  1.246.471هزینه بازرسی مجدد  در مناطق شهری  ·

1401تعرفه خدمات بازرسی گاز استان لرستان در سال 

. ریال دریافت گردد447.760بابت تشکیل پرونده در سازمان برای هر واحد ساختمانی با احتساب ارزش افزوده مبلغ 

(13)جدول شماره 

انمهر وحید امیریحمزه حیاتپورافشین صحراکارعلیرضا باقریاصغر آقایی چگنیعلیرضا آری

ردبیرنایب رئیس دومنایب رئیس اولرئیس سازمان عضو هیأت مدیرهخزانه دا

اامین شرفیمجید جی افرامحسین بیرانوند مازیار ماسوریبابک لشکرآر

عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره

هشتم صفحه



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان 

با احتساب ارزش افزوده  (ریال)مبلغ نوع آزمایش

7,990,200بتن

6,392,160جوش 

7,990,200جوش 

7,990,200میلگرد

. و تست کشش میلگرد بر اساس آخرین مصوبه هیئت مدیره سازمان استان انجام خواهد گرفتut، آزمایش جوش به روش PT_ VTحداقل تعداد آزمایشات نمونه برداری جهت تعیین مقاومت فشاری بتن ، آزمایش   جوش  به  روش

1401تعرفه  خدمات آزمایشگاهی سازمان نظام  مهندسی استان لرستان 

توضیحات

آزمایش نمونه برداری جهت تعیین مقاومت فشاری بتن

PT,, VT1-آزمایش   جوش  به  روش

utآزمایش جوش به روش  

تست کشش میلگرد

(14)جدول شماره 

انمهر وحید امیریحمزه حیاتپورافشین صحراکارعلیرضا باقریاصغر آقایی چگنیعلیرضا آری

ردبیرنایب رئیس دومنایب رئیس اولرئیس سازمان عضو هیأت مدیرهخزانه دا

اامین شرفیمجید جی افرامحسین بیرانوند مازیار ماسوریبابک لشکرآر

عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره

نهم صفحه



مبلغ برای ساختمان تجاریمبلغ برای ساختمان مسکونی(مترمربع)مساحت زیربنا ردیف

 ریال مقطوع9907848 ریال مقطوع8245886مساحت= <1200

 ریال54333هرمترمربع  ریال44745هرمترمربع 200< مساحت <=2600

 ریال30841هرمترمربع  ریال25727هرمترمربع 600< مساحت< =32000

 ریال24768هرمترمربع  ریال20613هرمترمربع 2000< مساحت < = 45000

 ریال17322هرمترمربع  ریال14461هرمترمربع 5000< مساحت 5

سازمان نظام مهندسی ساختمان 

استان لرستان

:حالت های خاص 

.ساختمان ترکیبی ازقسمت های تجاری ومسکونی می باشد، دراین حالت ابتدا مساحت های مسکونی مالک عمل می باشد ومساحت قسمت های تجاری  درپایان محاسبات قسمت های مسکونی لحاظ می شود (الف

. مترمربع می باشد دراین حالت فقط مبلغ حداقل مسکونی لحاظ می شود200ساختمان ترکیبی ازقسمت های تجاری ومسکونی می باشد ومساحت کل آن کمتراز  (ب

1401تعرفه تفکیک آپارتمان سال 

(15)جدول شماره 

انمهر وحید امیریحمزه حیاتپورافشین صحراکارعلیرضا باقریاصغر آقایی چگنیعلیرضا آری

ردبیرنایب رئیس دومنایب رئیس اولرئیس سازمان عضو هیأت مدیرهخزانه دا

اامین شرفیمجید جی افرامحسین بیرانوند مازیار ماسوریبابک لشکرآر

عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره

دهم صفحه



لرستان استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1401تعرفه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سال 

 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان معادل پنج در هزار هزینه ساخت وساز بر اساس جدول اعالمی شورای مرکزی به قرار زیر تعیین 8-17وفق بند 

.می گردد

ریال، ۲۱0،000 طبقه ارتفاع از روی شالوده هرمترمربع 5تا 3 ریال، ساختمانهای ۱80،000 طبقه ارتفاع از روی شالوده هرمترمربع 2و1تعرفه صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان  برای ساختمانهای 

 ریال، ۳00،000 طبقه ارتفاع از روی شالوده هرمترمربع  12 و 11 ریال، ۲70،000 طبقه ارتفاع از روی شالوده هر مترمربع 10 تا 8ریال، ۲۴0،000 طبقه ارتفاع از روی شالوده هرمترمربع 7 و 6ساختمانهای 

. ریال تعیین می گردد۳60،000طبقه و باالتر از روی شالوده 16 ریال و ۳۳0،000 طبقه ارتفاع از روی شالوده هر متر مربع 15 تا 13

انمهر وحید امیریحمزه حیاتپورافشین صحراکارعلیرضا باقریاصغر آقایی چگنیعلیرضا آری

ردبیرنایب رئیس دومنایب رئیس اولرئیس سازمان عضو هیأت مدیرهخزانه دا

اامین شرفیمجید جی افرامحسین بیرانوند مازیار ماسوریبابک لشکرآر

عضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیرهعضو هیأت مدیره

یازدهم صفحه


