
  1397در سال هاي ساختماني الزحمه نظارت در گروه حق
  

  گروه ساختمان
  گروه ً د ً  گروه ً  ج ً  گروه ً ب ً  گروه ً الف ً

طبقه  2و  1

  روي شالوده

طبقه  5تا  1

  روي شالوده

طبقه  7 تا 1

  روي شالوده

طبقه  10تا  8

  روي شالوده

طبقه  12تا  1

  روي شالوده

طبقه  15تا  13

  روي شالوده

طبقه و باالتر  16

  از روي شالوده

  23000  21500  20500  15500  14000  11000  10000  هماهنگ كننده ناظر

  نظارت بر سازه

  توسط مهندس عمران
70000  75000  95500  113500  137500  152500  168500  

  نظارت بر معماري

  توسط مهندس معمار
47500  69000  80500  86500  115000  118000  123000  

  تأسيسات برقنظارت بر 

  توسط مهندس برق
45000  42000  56500  60000  84500  87000  90000  

  نظارت بر تأسيسات مكانيكي

  توسط مهندس مكانيك
50000  45500  66500  71500  102000  105000  108500  

 513000 484000 459500 347000 313000 242500  222500  ها جمع كل فعاليت

  

  1397در سال ساختمانيهاي  در گروهطراحي الزحمه  حق
  

  گروه ساختمان
  گروه ً د ً  گروه ً  ج ً  گروه ً ب ً  گروه ً الف ً

طبقه  2و  1

  روي شالوده

طبقه  5تا  1

  روي شالوده

طبقه  7تا  1

  روي شالوده

طبقه  10تا  8

  روي شالوده

طبقه  12تا  1

  روي شالوده

طبقه  15تا  13

  روي شالوده

طبقه و باالتر  16

  از روي شالوده

  18000  17000  16000  12000  11000  7500  8000  طراح هماهنگ كننده

   دفترچه محاسبات و نقشه

  سازه توسط مهندس عمران
55000  59000  76000  90000  108500  120500  132500  

  هاي معماري نقشه

  توسط مهندس معمار
57000  56000  63500  68500  89500  91500  95000  

  هاي برق نقشه

  توسط مهندس برق
26500  30000  41500  44500  62500  64000  66500  

  هاي تأسيسات نقشه

  توسط مهندس مكانيك
26500  35000  52000  55000  80500  83000  86000  

  398000  376000  357000  270000  244000  187500  173000  ها جمع كل فعاليت

  

  

  

                  

 باشد : ها به شرح زير مي بندي ساختمان گروه

ــا  ســاختمان -  ــا  ه ــك ت ــه ترتيــب از ي ــا ب ــف ً و از  600از نظــر ســطح زيربن ــع در گــروه ً ال ــا  601مترمرب ــع در گــروه 2000ت   مترمرب

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

  

 10لغايـت   6طبقه از روي شالوده در گروه ً ب ً از  5و  4،3الوده در گروه ً الف ً از طبقه از روي ش 2و  1ها از نظر طبقات به ترتيب  ساختمان - 

  اند. بندي شده طبقه در گروه ً د ً تقسيم 10طبقه روي شالوده در گروه ً ج ً و بيشتر از 

  


