
 ، مصوب هيأت مديره و مالك عمل الكتريكيهاي معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي و الزحمه طراحي در رشتهحق

   ۰۱/۰۱/۹۴از تاريخ   
 

 گروهً  دً  گروهً   جً  گروهً  بً  گروهً  الفً  رشته

 11800 8300 6500 5800 مديريت طراحي پروژه

 هاي معمارينقشه

 توسط مهندس معمار
37200 38400 43200 58800 

 هايدفترچه محاسبات و نقشه

 سازه توسط مهندس عمران
36960 39600 51600 70800 

 هاي تأسيساتنقشه

 توسط مهندس مكانيك
17400 24000 34800 52800 

 هاي برقنقشه

 توسط مهندس برق
17400 20400 28800 40800 

 235000 166700 128900 114760 جمع

 
 

 ،  مصوب هيأت مديره و مالك عمل الكتريكيهاي معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي و ر رشتهالزحمه نظارت دحق

    ۰۱/۰۱/۹۴از تاريخ   
 

 گروهً  دً  گروهً   جً  گروهً  بً  گروهً  الفً  رشته

 14400 10200 7800 7100 مديريت نظارت پروژه

 نظارت بر معماري

 توسط مهندس معمار
30000 44640 52800 72000 

 نظارت بر سازه

 توسط مهندس عمران
58440 64800 82800 115200 

 نظارت بر تأسيسات مكانيكي

 توسط مهندس مكانيك
30960 29040 43200 63600 

 نظارت بر تأسيسات برقي

 توسط مهندس برق
28080 26760 36000 51600 

 316800 225000 173040 154580 جمع

 

 هاي پيشنهادي در نظر گرفته نشده است.الزحمه متره و برآورد در قيمتحق -

مديريت نظارت پروژه به دفتر مهندسـي سـاختمان كـه داراي چهـار رشـته       %5مديريت  طراحي پروژه و مبلغ  %5مبلغ  -

ريت طراحـي و  (عمران، معماري، تأسيسات مكانيكي و الكتريكي) باشد و يا اشخاص حقوقي يا حقيقي كه مسؤوليت مـدي 

 گردد.گيرند توسط كارفرما پرداخت ميها را به عهده مينظارت كامل ساختمان

                                

 باشد :ها به شرح زير ميبندي ساختمانگروه

 مترمربـع در گـروه   2000تـا   601مترمربـع در گـروه ً الـف ً و از     600ها از نظر سطح زيربنا به ترتيب از يـك تـا   ساختمان -

 اند.بندي شدهمترمربع در گروه ً د ً طبقه 5000مترمربع در گروه ً ج ً و بيشتر از  5000تا  2001ً ب ً و از  

 

طبقه از روي شالوده در گروه ً ب ً  5و  4،3طبقه از روي شالوده در گروه ً الف ً از  2و  1ها از نظر طبقات به ترتيب ساختمان -

 اند.بندي شدهطبقه در گروه ً د ً تقسيم 10و بيشتر از طبقه روي شالوده در گروه ً ج ً  10لغايت  6از 

 

 
 


