
 1401تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در سال 

  1401نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در سال  در بخش نظارت حق الزحمه خدمات مهندسی

 گروه د گروه ج گروه ب گروه الف 

طبقه از روی  2و  1 

 شالوده

طبقه از روی  5تا  3

 شالوده

طبقه از روی  7و  6

 شالوده

طبقه از روی  10تا  8

 شالوده

طبقه از روی  12و  11

 شالوده

طبقه از  15و  13

 روی شالوده

طبقه و بیشتر از  16

 روی شالوده

 006٬634٬60 005٬581٬55 004٬0528٬05 003٬475٬45 002٬422٬40 001٬369٬35 003٬317٬30 1401هزینه ساخت در سال 

 1400درصد افزایش نسبت به سال  30دفتر توسعه ساختمان با  11/02/1401مورخ  430/19608وفق نامه 

مجموع درصد حق الزحمه 

 نظارت

29 .2 36 .2 48 .2 58 .2 89 .2 81 .2 75 .2 

 1.667.452 1.561.840 1.460.269 1.173.262 1.002.470 834.709 694.266 نظارت کل

 

 

 

 

 نظارت

 62.619 56.924 50.354 41.262 34.013 32.815 29.100 ناظر هماهنگ کننده

 473.934 ناظر معماری

 

221.495 264.938 306.770 381.251 407.357 429.384 

 669.230 628.003 592.113 477.400 409.613 335.528 ناظر سازه

 237.951 220.577 205.012 163.251 137.838 114.849 95.616 ناظر برق

 237.951 220.577 205.012 163.251 137.838 114.849 95.616 ناظر مکانیک

 30.317 28.402 26.527 21.328 18.230 15.173 0 نظارت بر آسانسور

 

 90.548 85.155 79.229 63.599 54.435 45.273 الزحمه نظارت نقشه برداریحق 

 

 303.173 277.908 252.642 227.377 202.111 176.846 75.793 حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

 اضافه  می شود که توسط مالکین و صاحب کاران پرداخت می گردد.درصد ارزش افزوده 9به کلیه مبالغ فوق وجب قانون مالیات بر ارزش افزوده به م

 ان واریز خواهد شد.حق الزحمه ناظرین و سایر هزینه های مربوطه، توسط مالک و تنها از طریق درگاه الکترونیکی به حساب سازم

 لحاظ خواهد شد. 01/02/1401)دارای کد سیستم( از  این تعرفه برای پروژه های ثبت شده



 

 

  1401نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان در سال  طراحیدر بخش  حق الزحمه خدمات مهندسی

 گروه د گروه ج گروه ب گروه الف 

طبقه از روی  2و  1 

 شالوده

طبقه از روی  5تا  3

 شالوده

طبقه از  7و  6

 روی شالوده

از روی طبقه  10تا  8

 شالوده

طبقه از روی  12و  11

 شالوده

طبقه از  15و  13

 روی شالوده

طبقه و بیشتر از  16

 روی شالوده

 006٬634٬60 005٬581٬55 004٬528٬50 003٬475٬45 002٬422٬40 001٬369٬35 003٬317٬30 1401هزینه ساخت در سال 

 1400درصد افزایش نسبت به سال  30دفتر توسعه ساختمان با  11/02/1401مورخ  430/19608وفق نامه 

مجموع درصد حق الزحمه 

 طراحی

88 .1 93 .1 03 .2 11 .2 36 .2 3 .2 25 .2 

 1.364.279 1.278.375 1.192.470 959.529 820.571 682.624 569.965 کل طراحی

 

 

 طراحی

 113.082 107.442 99.674 86.413 78.411 64.517 48.966 هماهنگ کننده طراح

 398.340 371.312 343.153 280.721 240.792 203.277 172.605 معماری طراح

 477.133 446.339 419.811 325.961 275.256 227.524 195.620 سازه طراح

 187.862 176.641 164.916 133.217 113.056 93.653 76.387 برق طراح

 187.862 176.641 164.916 133.217 113.056 93.653 76.387 مکانیک طراح

 تعرفه در بخش نظارت متوجه ایشان نگردد.طراحان محترم حقیقی و حقوقی صرفا نسبت به عقد قرارداد طراحی با صاحبان کار و مالکین اقدام نمایند تا مسئولیتی از بابت تغییر 

 لحاظ خواهد شد. 01/02/1401این تعرفه برای پروژه های ثبت شده )دارای کد سیستم( از 


