
1401تعرفه خدمات مهندسی کلیه رشته ها در سال

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان



  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

گروه ساختمانی

30,317,30035,369,10040,422,20045,475,30050,528,40055,581,50060,634,600(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

569,965682,624820,571959,5291,192,4701,278,3751,364,279(ریال)مجموع حق الزحمه طراحی 
182,389218,440262,583307,049381,590409,080436,569طراحی معماری

216,587259,397311,817364,621453,139485,782518,426طراحی سازه
85,495102,394123,086143,929178,871191,756204,642طراحی تاسیسات مکانیکی

85,495102,394123,086143,929178,871191,756204,642طراحی تاسیسات  برقی

694,266834,7111,002,4711,173,2631,460,2711,561,8401,667,452(ریال)مجموع حق الزحمه نظارت 
222,165267,107320,791375,444467,287499,789533,584نظارت معماری

263,821317,190380,939445,840554,903593,499633,632نظارت سازه
104,140125,207150,371175,989219,041234,276250,118نظارت تاسیسات مکانیکی

104,140125,207150,371175,989219,041234,276250,118نظارت تاسیسات برقی

1,264,2311,517,3341,823,0412,132,7922,652,7412,840,2153,031,730(ریال)مجموع حق الزحمه 

1

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

(مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان راه و شهرسازی1401/02/11  مورخ 19608/430بر اساس نامه  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 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

  طبقه ارتفاع از2و1

روی شالوده



  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

26,91026,91026,91026,91026,91026,91026,910

33,63833,63833,63833,63833,63833,63833,638

60,54860,54860,54860,54860,54860,54860,548

حق الزحمه مذکورفقط برای ساختمانهایی می باشد که حداقل دردو وجه آن نیازبه نگهداری می باشد : 5تبصره 

(4)جدول شماره 

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

  طبقه ارتفاع از12و11

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از15تا13

روی شالوده

 طبقه ارتفاع از 16

روی شالوده

78,09183,369

گروه ساختمانی
 طبقه ارتفاع2و1

از روی شالوده 

طبقه ارتفاع از5تا3  

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از7و6

روی شالوده

طبقه ارتفاع از10تا8  

روی شالوده

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

(ریال)
34,71041,73050,11558,656

۳

86,112 40,36559,20278,03986,11286,112(ریال)مابه التفاوت حق الزحمه نظارت برساختمانهای بتنی 86,112

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 

بابت ارائه خدمات مهندسی دراین بخش نیازبه کسرظرفیت جداگانه ای نمی باشد : 4تبصره 

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

گروه ساختمانی
 طبقه ارتفاع2و1

از روی شالوده 

طبقه ارتفاع از5تا3  

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از7و6

روی شالوده

طبقه ارتفاع از10تا8  

روی شالوده

(5)جدول شماره 

  طبقه ارتفاع از12و11

روی شالوده

  طبقه ارتفاع از15تا13

روی شالوده

 طبقه ارتفاع از 16

روی شالوده

73,008

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 

(3)جدول شماره 



  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 ارتفاع از10تا8  

روی شالوده

  طبقه ارتفاع12و11

از روی شالوده

  طبقه ارتفاع15تا13

از روی شالوده

 طبقه و بیشتر 16

ارتفاع از روی 

شالوده

__48,43856,51156,51156,51156,51156,511

   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

6,727,5006,727,5006,727,5006,727,5006,727,5006,727,5006,727,5006,727,500

3,229,2003,229,2003,229,2003,229,2003,229,2003,229,2003,229,2003,229,200

دارای  نقشه 

تفکیکی مصوب

فاقد نقشه 

تفکیکی مصوب

1,345,5001,480,0502,421,9003,632,850

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

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 

(ریال)حق الزحمه 

گروه ساختمانی

تهیه نقشه پالن کده ملک

1/2000تعرفه نقشه 

 مترمربع مساحت400قطعات تا 

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

(ریال)حق الزحمه 

تهیه گزارش بروکف

 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

6,592,95010,764,000

 مترمربع تا یک هکتار به ازای هر مترمربع5000مازاد بر 

مازاد بر یک هکتار تا پنج هکتار به ازای هر هکتار

1,346

2,691,000

 مترمربع بطور مقطوع 1000تا 

 مترمربع به ازای هر مترمربع5000 مترمربع تا 1000مازاد بر 

8,880,300

2,691

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

۴



پایه 

۳

پایه 

۲

پایه 

۱

پایه 

ارشد

****

***

**

.توزیع و ارجاع کار مهندسان شهرساز استانی بوده و منطبق بر گردش کار مصوب و ابالغی است که در اختیار دفاتر نمایندگی نظام مهندسی قرار گرفته است- تبصره یک

کلیه روستاهای واقع در داخل حریم شهرها۴

۱

13,563

10,173

8,477

16,953 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

(1/500با مقیاس )نقشه جهت کلی شیب معابر و دفع آبهای سطحی - 4

.(1/500با مقیاس )نقشه طرح تفکیک پیشنهادی بر اساس پهنه تراکمی طرح مصوب- 3 

مهندس شهرساز با کمک مهندس نقشه بردار  می تواند نسبت به تهیه نقشه های اجرایی اقدام نمایید(مازاد بر تعرفه تعیین شده در این فرم)با درخواست کارفرما با اخذ حق الزحمه برابر طرح جزئیات شهرسازی - 5

(.......کد  بروکف قطعات و معابر و  –پروفیل طولی و عرضی : شامل )

کلیه روستاهای واقع در خارج از حریم شهرها۵

:در خصوص ارئه نقشه های الزم در طرح های تفکیکی موارد ذیل به عنوان فرمت و مدارك مورد نیاز الزامی است( ب

.(1/500با مقیاس )تهیه نقشه برداری به تشخیص مهندس شهرساز و توسط مهندس نقشه بردار ذیصالح و به هزینه کارفرما بر اساس تعرفه گروه نقشه برداری- 1 

.(1/2000با مقیاس )نقشه موقعیت محدوده طرح بر روی طرح مصوب به همراه جدول سطوح و سرانه و درصد کاربریها و مقایسه با طرح مصوب- 2 

حدود صالحیت

گروه بندی

(مقیاس)

. شهرداریها عمل گردد101در خصوص تأمین سرانه های عمومی در طرح های تفکیکی به استناد قانون اصالحیه ماده (الف

:توضیحات 

6,781

 هکتار1تا مساحت 

5,425

 هکتار5تا مساحت 

 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

(7)جدول شماره 

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

۵

 هکتار5بیشتر از مساحت  

10,173

8,138

6,104

5,086

4,069

13,563

10,850

8,138

6,781



****

***

**  هکتار5بیشتر از مساحت  

بروجرد- خرم آباد۱

۲
نور آباد - کوهدشت- ازنا- الیگودرز- دورود

پلدختر-الشتر –

کلیه روستاهای واقع در خارج از حریم شهرها۵

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

.مواردی که به تشخیص دبیرخانه،تهیه طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستایی الزامی است- 5

16,146

12,917

12,917

. متر و باالتر14جابجایی معابر،اصالح مغایرتهای وضع موجود طرح های مصوب در خصوص معابر - 3 

 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

(8)جدول شماره 

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

تا یک هکتار

. واحد و باالتر داخل محدوده طرح مصوب10افزایش تراکم مسکونی جهت ساختمانها یامجتمع های مسکونی - 4

حدود صالحیت.تهیه طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستایی جهت موارد ذیل الزامی است
پایه (....پاساژ،بازارچه،ساختمان پزشکان و ) متر مربع و باالتر 500تغییر هرنوع کاربری به تجاری به متراژ - 1

۳

پایه 

۲

پایه 

۱

پایه 

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

گروه بندی

(مقیاس)

 هکتار1تا مساحت 

 هکتار5تا مساحت 

32,292

25,834

19,375

۶

.افزایش محدوده شهرها و روستاها و تثبیت و تعیین کاربردی در داخل و خارج از حریم شهرها و روستاهای استان- 6

.توزیع و ارجاع کار مهندسان شهرساز استانی بوده و منطبق بر گردش کار مصوب و ابالغی است که در اختیار دفاتر نمایندگی نظام مهندسی قرار گرفته است- تبصره یک

.چنانچه کار ارجاعی در حدود صالحیت مهندس شهرساز درشهرستان نباشد کار بر اساس تبصره یک  توزیع خواهد شد.کلیه مهندسین شهرساز شهرستانها بر اساس حدود صالحیت پروانه اشتغال ، خدمات شهرسازی آن شهرستان به آنان واگذار خواهد شد- تبصره دو

:توضیحات 

3,229

مازاد بریک هکتار تا پنج هکتار

16,146

مازاد بر پنچ هکتار

8,073

6,458

4,844

4,037

9,688

8,073

6,458



7

در حوزه امور پدافند غیرعامل، بدون تعمیم شمول ماده مربوطه ساختمان های گروه :   مدیرکل راه و شهرسازی استان1399/12/19 مورخ 48320/17 ابالغی شماره 99/12/14 صورتجلسه هیأت چهارنفره استان مورخ 1طبق بند * ا

.به باال بپردازند "ج"، با رعایت سایر ضوابط حاکم می توانند به ارائه خدمات مهندسسی برای ساختمان های گروه 3؛ دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی در پایه  "ب"و  "الف"

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

43,72850,456خدمات شهرسازی در حوزه پدافند غیر عامل

پایه یک و باالترپایه دو و باالتر* ا حدود صالحیت



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 

)

۱12016G422-304,023,045643,6874,827,654772,425

۲250210G622-304,542,144726,7435,450,572872,092

۳500416G1030-405,644,426903,1086,774,2821,083,885

۴800625G1630-406,683,4431,069,3518,020,1331,283,221

۵13001040G2535-457,981,1961,276,9919,577,4361,532,390

۶20001565G40698,966,3151,434,61010,759,5781,721,532

۷300020100G656910,103,0311,616,48512,146,9961,943,519

۸500020160G1007812,977,5682,076,41115,613,3062,498,129

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

.ریال  و این هزینه به عهده مجری می باشد1.224.405ریال ، در مناطق روستایی  1.049.490هزینه بازرسی مجدد  در مناطق شهری  ·

1401تعرفه خدمات بازرسی گاز استان لرستان در سال 

. ریال دریافت گردد337.000بابت تشکیل پرونده در سازمان برای هر واحد ساختمانی با احتساب ارزش افزوده مبلغ 



سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان 

با احتساب ارزش افزوده  (ریال)مبلغ نوع آزمایش

6,727,500بتن

5,382,000جوش 

6,727,500جوش 

6,727,500میلگرد

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

ریال مقطوع8342100ریال مقطوع6942780مساحت= <1200

ریال45747هرمترمربع  ریال37674هرمترمربع 200< مساحت <=2600

 ریال۲۵،9۶7هرمترمربع  ریال۲۱،۶۶۱هرمترمبع 600< مساحت< =32000

 ریال۲0،8۵۴هرمترمربع  ریال۱7،۳۵۶هرمترمربع 2000< مساحت < = 45000

 ریال۱۴،۵8۴هرمترمربع  ریال۱۲،۱7۵هرمترمربع 5000< مساحت 5

10

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  (الف

.مسکونی لحاظ می شود

. 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 
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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 8-17وفق بند 

.قرار زیر تعیین می گردد

 طبقه ارتفاع از روی شالوده هرمترمربع 5تا 3ریال، ساختمانهای ۱۵۱،۵8۶ طبقه ارتفاع از روی شالوده هرمترمربع 2و1تعرفه صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان  برای ساختمانهای 

 طبقه ارتفاع از روی شالوده 12 و 11 ریال، ۲۲7،۳7۶ طبقه ارتفاع از روی شالوده هر مترمربع 10 تا 8ریال، ۲0۲،۱۱۱ طبقه ارتفاع از روی شالوده هرمترمربع 7 و 6ریال، ساختمانهای ۱7۶،8۴۵

. ریال تعیین می گردد۳0۳،۱7۳طبقه و باالتر از روی شالوده 16 ریال و ۲77،907 طبقه ارتفاع از روی شالوده هر متر مربع 15 تا 13 ریال، ۲۵۲،۶۴۲هرمترمربع  

سازمان نظام مهندسی ساختمان  
 استان لرستان


