
 هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ریال برای گروههای ساختمانی چهار گانه در استان مازندران سال 1400
)نامه شماره 38716/ س ن مورخ 1399/12/27 سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور(

گروه ساختمانی
خدمات مهندسی

1 تا 2 طبقه از 
روی زمین

3 تا 5 طبقه از 
روی زمین

6 تا 7 طبقه از 
روی زمین

8 تا 10 طبقه از 
روی زمین

11 تا 12 طبقه از 
روی زمین

13 تا 15 طبقه از 
روی زمین

16 طبقه و باالتر از 
روی زمین

17،490،75028.839.42032.959.64037.079.86041.200.08045.320.30049.440.520هزینه ساخت هر مترمربع بنا )ریال(
تبصره : تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشــهر- 
کالردشــت محمودآباد- نکا- نور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان- می باشــد.

گروه های ساختمان در استان مازندران سال 1400  حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت 

                    گروه یا تعداد طبقات

رشته

گروه الف
کثر 600  حدا
مترمربع و یا

گروه ب
با متراژ 601 الی 

2000 مترمربع و یا

گروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع 

و یا

گروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا

یک تا دو طبقه 
از روی شالوده

3 تا 5 طبقه از 
روی شالوده

6 تا 7 طبقه از 
روی شالوده

8 تا 10 طبقه از 
روی شالوده

11 تا 12 طبقه 
از روی شالوده

13 تا 15 طبقه 
از روی شالوده

16 طبقه و باالتر 
از روی شالوده

402.400×374.3002×348.1002×278.1002×240.6002×200.0002×118.7002×2حق الزحمه طراحی معماری و سازه )ریال(
155.700×144.6002×137.2002×113.5002×95.3002×77.3002×45.5002×2حق الزحمه طراحی مکانیکی و برقی)ریال(

104.800176.500211.900245.500311.100330.800351.000حق الزحمه نظارت معماری )ریال(
156.200265.300318.100370.800461.900494.00529.000حق الزحمه نظارت سازه )ریال(

55.30095.200112.700134.200165.800181.300194.300حق الزحمه نظارت مکانیکی )ریال(
55.30095.200112.700134.200165.800181.300194.300حق الزحمه نظارت برقی )ریال(

29.60050.50059.30071.20087.80090.60087.000حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده )ریال(
729.6001.237.3001.486.5001.739.1002.163.0002.315.8002.471.800جمع حق الزحمه )ریال( 

تبصره 1: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت 9درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده مالک می باشد.
تبصره 2: تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- 
کالردشــت- محمودآباد- نکا- نور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان- می باشد.

حق الزحمه خدمات مهندسی استان مازندران درخصوص طراحی و نظارت سازه های نگهبان سال 1400 
گروه یا تعداد طبقات 

نوع خدمات

گــروه الف
کثر 600  حدا
مترمربع و یا

گــروه ب
با متراژ 601 الی 

2000 مترمربع و یا

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 

مترمربع و یا

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا

یک تا دو طبقه 
از روی شالوده

3 تا 5 طبقه از 
روی شالوده

6 تا 7 طبقه از 
روی شالوده

8 تا 10 طبقه از 
روی شالوده

11 تا 12 طبقه 
از روی شالوده

13 تا 15 طبقه 
از روی شالوده

16 طبقه و باالتر 
از روی شالوده

63.80096.900121.700142.800179.300185.000204.500حق الزحمه طراحی سازه دیوار نگهبان )ریال(
106.300173.000202.800244.800301.400331.800348.900حق الزحمه نظارت سازه دیوار نگهبان )ریال(

170.100269.900324.500387.600480.700516.800553.400جمع حق الزحمه )ریال(
تبصره 1 : مساحت بنا در زیرزمین ، در حق الزحمه جدول مذکور براساس گروه ساختمانی ضرب می گردد . 

تبصره 2 : حق الزحمه مذکور جدا از حق الزحمه خدمات مهندسی در دیگر بخش ها می باشد . 
تبصره 3 : ارائه خدمات مهندسی در این بخش صرفًا توسط مهندس عمران دارای صالحیت براساس گروه ساختمانی انجام پذیرد . 

گانه ای نمی باشد .  تبصره 4 : بابت ارائه خدمات مهندسی در این بخش نیاز به کسر ظرفیت جدا
تبصره 5 : حق الزحمه مذکور فقط برای ساختمان هایی می باشد که حداقل در دو وجه آن نیاز به نگهداری می باشد . 

تبصره 6: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی به عهده مالک می باشد.
تبصره 7: تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- 
کالردشــت محمودآباد- نکا- نور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان- می باشــد.

 تعرفه خدمات مهندسی در استان مازندران
سال 1400 )مصوبه هیات 4 نفره استان(



حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملكی استان مازندران سال 1400 

گروه یا تعداد طبقات 

نوع خدمات

گروه الف
کثر 600  حدا
مترمربع و یا

گروه ب
با متراژ 601 الی 

2000 مترمربع و یا

گروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 

مترمربع و یا

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا

 یک تا دو طبقه
 از روی شالوده

 3 تا 5 طبقه
 از روی شالوده

6 تا 7 طبقه از 
روی شالوده

8 تا 10 طبقه 
از روی شالوده

11 تا 12 طبقه 
از روی شالوده

13 تا 15 طبقه 
از روی شالوده

16 طبقه و باالتر 
از روی شالوده

87.450144.200164.800185.400206.000226.600247.200حق الزحمه به ازای هر مترمربع ساختمان )ریال(
تبصره :1 پرداخت حق الزحمه مذکور )جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان( به عهده صاحب کار می باشد .   

تبصره 2 : عالوه بر مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده از صاحب کار اخذ و به حساب سازمان واریز گردد . 
تبصره 3: تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- 

کالردشت محمودآباد- نکا- نور- نوشهر- شیرود- نشتارود- هچیرود- کتالم و سادات شهر- سلمانشهر- کالرآباد- سرخرود- ایزدشهر- رویان می باشد.

حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز جهت تفكیك اراضی شهری و روستایی در استان مازندران سال 1400 
مساحت زمین )مترمربع(

10001 و بیشتر از 5001 الی 10000از 3001 الی 5000تا 3000 شرح

23.00019.60016.06511.800حق الزحمه تفکیك اراضی )ریال(
تبصره 1 : گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداریها از سوی وزارت کشور بدین شرح می باشد : 

گروه یك : شهرهای با درجه یك تا چهار    گروه دو : شهرهای با درجه پنج تا هشت    گروه سه : شهرهای با درجه نه و باالتر 
تبصره 2 : ضریب تعدیل براساس درجه بندی شهرها بدین شرح می باشد : 

شهرهای با درجه یك تا چهار با ضریب 0/8 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه پنج تا هشت با ضریب 0/9 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه نه و باالتر با ضریب یك حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 

تبصره 3 : ضریب تعدیل تفکیك اراضی در روستا با ضریب 0/5 حق الزحمه جدول فوق می باشد .  
تبصره 4 : مطالعه ترافیکی به شرح خدمات تفکیك اضافه می گردد .  

تبصره 5 : در نقشه های تفکیکی با متراژ بیش از 10000 مترمربع در خصوص مباحث ترافیکی نظریه مهندس ترافیك اخذ گردد .  
تبصره 6: تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- 

کالردشت- محمودآباد- نکا- نور- نوشهر- شیرود- نشتارود- هچیرود- کتالم و سادات شهر- سلمانشهر- کالرآباد- سرخرود- ایزدشهر- رویان می باشد.

کاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهیدر استان مازندران سال 1400 حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز جهت طرح انطباق 
مساحت زمین )مترمربع(

از 501 الی تا 500 شرح
2000

از 2001 الی 
10001 و بیشتر از 5001 الی 500010000

63.90053.20035.90025.00017.800حق الزحمه طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی )ریال(
تبصره 1 : گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداریها از سوی وزارت کشور بدین شرح می باشد : 

گروه یك : شهرهای با درجه یك تا چهار    گروه دو : شهرهای با درجه پنج تا هشت    گروه سه : شهرهای با درجه نه و باالتر 
تبصره 2 : ضریب تعدیل براساس درجه بندی شهرها بدین شرح می باشد : 

شهرهای با درجه یك تا چهار با ضریب 0/6 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه پنج تا هشت با ضریب 0/8 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه نه و باالتر با ضریب یك حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 

تبصره 3 : ضریب تعدیل طرح انطباق کاربری اراضی در روستا با ضریب 0/5 حق الزحمه جدول فوق می باشد .  
کاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی مبلغ 000، 730، 585 ریال )پانصد و هشتاد و پنج  کثر حق الزحمه جهت تهیه طرح انطباق  تبصره 4 : حدا

میلیون و هفتصد و سی هزار ریال( می باشد . 
تبصره 5: تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- 

کالردشت- محمودآباد- نکا- نور- نوشهر- شیرود- نشتارود- هچیرود- کتالم و سادات شهر- سلمانشهر- کالرآباد- سرخرود- ایزدشهر- رویان- می باشد.

حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز در تهیه طرح انطباق شهری ساختمان ها در استان مازندران سال 1400 
گروه ساختمانی 

شرح
گروه ج

با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع  و یا6 تا 10 طبقه روی شالوده
گروه د

با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا 11 طبقه و باالتر 

21.25026.800حق الزحمه طرح انطباق شــهری ســاختمان )ریال(
تبصره 1: توزیع و ارجاع کار مهندسان شهرساز ، استانی بوده و منطبق بر گردش کار مصوب و ابالغی می باشد . 

کثر حق الزحمه جهت تهیه طرح انطباق شهری ساختمان مبلغ 532.482.000 ریال )پانصد و سی و دو میلیون و چهارصد و هشتاد و دو هزار ریال( می باشد.  تبصره 2 : حدا
تبصره 3: تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- 
کالردشــت محمودآبــاد- نــکا- نــور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان می باشــد.



حق الزحمه مهندس ترافیك در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1400 
گروه یا تعداد طبقات 

شرح
گــروه د

با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا 11 طبقه از روی شالوده و بیشتر 
34.200حق الزحمه مهندس ترافیك )ریال(

کثر حق الزحمه مبلغ 718.852.000 ریال )هفتصد و هجده میلیون و هشتصد و پنجاه و دو هزار ریال( می باشد.  تبصره 1 : حدا
تبصره 2: تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- 
کالردشــت محمودآبــاد- نــکا- نــور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان می باشــد.

 حق الزحمه مهندس نقشه بردار در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1400 
گروه یا تعداد طبقات 

مرحله

گــروه الف
کثر 600 مترمربع و یا  حدا

دو طبقه روی شالوده

گــروه ب
با متراژ 601 الی 2000 مترمربع 
و یا3 تا 5 طبقه روی شالوده

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع 

و یا6 تا 10 طبقه روی شالوده

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا 11 

طبقه و باالتر 
حق الزحمه مرحله پیش از 

8.164.60017.769.00024.493.00043.088.000ساخت )ریال( 

حق الزحمه مرحله در حین 
16.330.00040.672.00078.383.000ساخت )ریال( 

153.295.000
* برای متراژ باالتر از ده هزار مترمربع

 به مبلغ 306.709.000

24.494.60058.441.000102.876.000جمع
196.383.000

* برای متراژ باالتر از ده هزار مترمربع
 به مبلغ 349.797.000

گونه هزینه اضافه  کلیه وظایف جهت اجرائی و عملیاتی شدن شرح خدمات مربوط به هر کدام از مراحل فوق بر عهده مهندس نقشه بردار بوده و هیچ  تبصره 1 : 
دیگری از مالکین دریافت نمی گردد .

تبصره 2: تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- 
کالردشــت محمودآبــاد- نــکا- نــور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان می باشــد.

تعرفه خدمات مهندسی نقشه بردار برای تهیه نقشه های تفكیكی آپارتمان در استان مازندران سال 1400 
به ازای هر مترمربع بنای ناخالص مازاد بر 12 طبقه به ازای هر مترمربع بنای ناخالص 5 تا 12 طبقه به ازای هر مترمربع بنای ناخالص تا 5 طبقه 

27.40019.50015.500
تبصره 1: حداقل حق الزحمه تهیه نقشه های تفکیك آپارتمانها برای یك پروانه ساختمانی مبلغ 7.067.000 ریال )هفت میلیون و شصت و هفت هزار ریال( می باشد.
تبصره 2: تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- 
کالردشــت- محمودآباد- نکا- نور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان می باشــد.

تعرفه خدمات مهندسی رشته نقشه برداری در تفكیك اراضی در استان مازندران 1400 

حق الزحمه به ازای هر مترمربع جهت تهیه نقشه طبقه بندی مساحتردیف
پایه )نقشه برداری(

حق الزحمه به ازای هر مترمربع جهت پیاده 
کردن طرح تفکیکی )نقشه برداری(

7.60012.700از مساحت 500 الی 2000 مترمربع1
6.3509.800مازاد بر مساحت 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع2
4.8008.150مازاد بر مساحت 5001 مترمربع تا 10000 مترمربع3
4.3006.200مازاد بر مساحت 10001 مترمربع تا 20000 مترمربع4
4.1004.300مازاد بر مساحت 20001 مترمربع الی به هر میزان5

تبصره 1 : تعرفه خدمات مهندســی در رشــته نقشــه برداری اراضی بیش از 2000 مترمربع می باشــد و برای اراضی کمتر از 2000 مترمربع در صورت نیاز به درخواســت 
مهندس شهرساز توسط مهندس نقشه بردار صاحب صالحیت انجام خواهد شد .

تبصره 2: تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- 
کالردشــت- محمودآباد- نکا- نور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان می باشــد.



گاز در استان مازندران سال 1400  حق الزحمه بازرسی 
G2.5G4G6G10G16G25G40G65G100ظرفیت کنتور

SM2.015.0002.015.0002.337.0003.442.0004.172.0005.078.0006.358.0009.077.00014.000.000
* کلیه حق الزحمه بر حسب ریال می باشد . 

مالحظاتلوله کشی توکار کنتور مشترك کنتورهای مجزا تعداد واحد ردیف 
ST = =+ )sm× n(2.538.000یك الی سه1

ST = SM + )n × 848.000(SK = ST + )n  × 5.588.000(

گاز بــرای  ST = حــق الزحمــه نهایــی بازرســی 
کشــی های روکار بــر حســب ریــال لولــه 

SM= قیمت پایه مطابق جدول ذیل 
N= تعداد واحد یا کنتور

کشــی تــوکار  SK= حــق الزحمــه بازرســی لولــه 
برحســب ریــال

ST = = + )sm× n( 4.230.000بیش از سه2

تبصره 1: تعرفه فوق شامل کلیه شهرها می باشد.
تبصره 2: حق الزحمه بازرسی گاز لوله کشی توکار کمتر از 6 متر طول رایگان می باشد به عبارت دیگر ساختمانهایی که میزان کار اجرا شده توکار آنها کمتر از 6 متر طول 

باشد حق الزحمه لوله کشی رو کار محاسبه می شود . 
تبصره 3: حق الزحمه بازرسی گاز برای ساختمانهای مهر بخش دولتی )لوله کشی روکار ، توکار ، مشاوره ، بازدید مجدد و تغییر سیستم( به ازای هر بار و برای هر واحد 

مبلغ 1.020.000 ریال )یک میلیون و بیست هزار  ریال( می باشد . 
تبصره 4:حق الزحمه بازرسی گاز برای ساختمانهای مهر بخش خصوصی )لوله کشی روکار ، توکار ، مشاوره ، بازدید مجدد و تغییر سیستم( براساس واحد به شرح ذیل می باشد : 

بیش از 200 واحد51-21200-150 الی 20تعداد واحدها

SK 70 درصدSK 80 درصدحق الزحمه
ST 70 درصد

SK 60 درصد
ST 60 درصد

SK 50 درصد
ST 50 درصد

تبصره 5: نسبت تعداد کار توکار به روکار دو به یك می باشد . 
تبصــره 6: حــق الزحمــه بازرســی هــای مجــدد براســاس ظرفیت کنتــور در حین لوله کشــی گاز قبل از نصب کنتــور گاز و بعد از نصب کنتور به شــرح ذیل می باشــد :

G16 - G2.5G100 - G25ظرفیت کنتور
1.140.0001.810.000حق الزحمه قبل از نصب کنتور
1.140.0001.810.000حق الزحمه بعد از نصب کنتور

گانه محاسبه و سپس حق الزحمه تجمیع می گردد .  تبصره 7:  چنانچه در یك ساختمان ظرفیت کنتور گاز برای کلیه واحدها یکسان نباشد برای هر یك از واحد ظرفیت ها جدا
تبصره 8: وفق مصوبه هیأت محترم چهارنفره بازرســی گاز اعم از لوله کشــی روکار و توکار در صورتیکه ناظر تأسیســات مکانیکی دارای صالحیت بازرســی گاز باشد با 
رعایت ظرفیت به عهده ناظر پروژه ، )در صورتیکه ناظر پروژه عضو شرکت حقوی یا دفتر طراحی از شهر دیگری نباشد( ، در غیر این صورت بازرسی گاز پروژه توسط 
بازرسین ذیصالح عضو همان شهر صورت می گیرد . همچنین چنانچه ناظر تأسیسات فاقد صالحیت بازرسی گاز باشد می بایست نظارت دقیق بر عملیات تأسیسات 
مکانیکــی بــه خصوص دودکش ها وفق مبحث 17 مقررات ملی معمول دارد بدیهی اســت مســئولیت عــدم اجرای فنی دودکش ها به عهده ناظر پروژه می باشــد.
کید می گردد با توجه به لحاظ شدن هزینه ایاب و ذهاب در محاسبه حق الزحمه بازرسی گاز ، دریافت هر گونه وجهی و یا سرویس از پیمانکار یا مالك  تبصره 9: تأ

مجاز نبوده و تخلف محسوب می گردد.
کنتور G40 به باال  جدول حق الزحمه طراحی 

کنتور  G40  و بیشترظرفیت کنتور
3.570.000 ریالحق الزحمه طراحی تا 50 مترطول لوله کشی

برای طول لوله کشی مازاد 50 متربه ازای هر متر طول لوله کشی به مبلغ 53.900 ریال اضافه می گردد.
تبصره : تعرفه فوق شــامل شــهرهای آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشــهر- 
کالردشت- محمودآباد- نکا- نور- نوشهر- شیرود- نشتارود- هچیرود- کتالم و سادات شهر- سلمانشهر- کالرآباد- سرخرود- ایزدشهر- رویان- دابودشت- امامزاده 
عبداله- زرگرشهر- خوشرودپی- گتاب- مرزیکال- گلوگاه بندپی شرقی- بهنمیر-هادی شهر- رستمکال- سورک- پل سفید- زیرآب- سوادکوه شمالی- چمستان- 
غ- گلوگاه - گزنک - رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاســر- آالشــت - بلده - پول - کجور- خلیل شــهر می باشــد. ارطه - خرم آباد- ســیمر

گروه های ساختمانی در سطح استان مازندران - سال 1400  کلیه  حق الزحمه انجام آزمایش بتن  برای 
ح عملیات ردیف حق الزحمه )هر سری( ریالشر

گــزارش( به 1 انجــام آزمایــش بتــن )نمونــه بــرداری ، تعییــن روانــی بتــن ، حمــل - عمــل آوری ، تعییــن مقاومــت و ارائــه 
5.790.000ریالروش ASTMC172 و یا BS1881 درنمونه های  استوانه ای 30×15 سانتی متر و یا مکعبی  15×15×15 سانتی متر

تبصره 1: هزینه ایاب و ذهاب بابت انجام آزمایش در خارج از محدوده شهر با توافق طرفین می باشد.
تبصره 2: حق الزحمه تهیه طرح اختالط بتن ، آزمایش دانه بندی و سایر مشخصه های شن و ماسه و یا سیمان مصرفی در صورت درخواست و انجام ، هزینه آن با 

توافق طرفین می باشد.
تبصره 3: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی بر عهده مالک می باشد. 

تبصره 4: تعرفه فوق شــامل شــهر های آمل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- 
کالردشت- محمودآباد نکا- نور نوشهر- شیرود- نشتارود- هچیرود- کتالم و سادات شهر- سلمانشهر- کالرآباد- سرخرود- ایزدشهر- رویان می باشد.



 هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ریال برای گروههای ساختمانی چهار گانه در استان مازندران سال 1400
) نامه شماره 38716/ س ن مورخ 1399/12/27 سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور(

گروه ساختمانی
خدمات مهندسی

 1 تا 2 طبقه
 از روی زمین

 3 تا 5 طبقه
 از روی زمین

 6 تا 7 طبقه
 از روی زمین

 8 تا 10 طبقه
 از روی زمین 

 11 تا 12 طبقه
 از روی زمین

 13 تا 15 طبقه
 از روی زمین

 16 طبقه و باالتر
 از روی زمین

17.490.75025.846.65029.539.30033.231.95036.924.60040.617.25044.309.900هزینه ساخت هر مترمربع بنا )ریال(
شــرقی-  بندپــی  گلــوگاه  مرزیــکال-  گتــاب-  خوشــرودپی-  زرگرشــهر-  عبدالــه-  امامــزاده  دابودشــت-  هــای  شــرح  شــامل  فــوق  تعرفــه  تبصــره: 
باشــد. مــی  گلــوگاه  غ-  ســیمر آبــاد-  خــرم   - ارطــه  چمســتان-  شــمالی-  ســوادکوه  زیــرآب-  ســفید-  پــل  ســورک-  رســتمکال-  شــهر-  بهنمیر-هــادی 

گروه های ساختمان در استان مازندران سال 1400  حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت 

                    گروه یا تعداد طبقات

رشته

گــروه الف
کثر 600  حدا
مترمربع و یا

گــروه ب
با متراژ 601 الی 

2000 مترمربع و یا

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع 

و یا

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا

یک تا دو طبقه 
از روی شالوده

3 تا 5 طبقه از 
روی شالوده

6 تا 7 طبقه از 
روی شالوده

8 تا 10 طبقه از 
روی شالوده

11 تا 12 طبقه 
از روی شالوده

13 تا 15 طبقه 
از روی شالوده

16 طبقه و باالتر 
از روی شالوده

360.700×335.5002×312.0002×249.2002×215.6002×179.2002×118.7002×2حق الزحمه طراحی معماری و سازه )ریال(
139.600×129.6002×123.0002×101.7002×85.4002×69.3002×45.5002×2حق الزحمه طراحی مکانیکی و برقی)ریال(

104.800158.200189.900220.000278.800296.500314.600حق الزحمه نظارت معماری )ریال(
156.200237.800285.100332.300413.900442.700474.100حق الزحمه نظارت سازه )ریال(

55.30085.300101.000120.300148.600162.500174.100حق الزحمه نظارت مکانیکی )ریال(
55.30085.300101.000120.300148.600162.500174.100حق الزحمه نظارت برقی )ریال(

29.60045.20053.20063.80078.60081.20078.000حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده )ریال(
729.6001.108.8001.332.2001.558.5001.938.5002.075.6002.215.500جمع حق الزحمه ) ریال( 

تبصره 1: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای حقوقی به عهده مالک می باشد.
شــرقی-  بندپــی  گلــوگاه  مرزیــکال-  گتــاب-  خوشــرودپی-  زرگرشــهر-  عبدالــه-  امامــزاده  دابودشــت-  هــای  شــرح  شــامل  فــوق  تعرفــه   :2 تبصــره 
باشــد. مــی  گلــوگاه  غ-  ســیمر آبــاد-  خــرم   - ارطــه  چمســتان-  شــمالی-  ســوادکوه  زیــرآب-  ســفید-  پــل  ســورک-  رســتمکال-  شــهر-  بهنمیر-هــادی 

حق الزحمه خدمات مهندسی استان مازندران درخصوص طراحی و نظارت سازه های نگهبان سال 1400 

گروه یا تعداد طبقات 

نوع خدمات

گــروه الف
کثر 600  حدا
مترمربع و یا

گــروه ب
با متراژ 601 الی 
2000 مترمربع ویا

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 

مترمربع و یا

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا

یک تا دو طبقه 
از روی شالوده

3 تا 5 طبقه از 
روی شالوده

6 تا 7 طبقه از 
روی شالوده

8 تا 10 طبقه 
از روی شالوده

11 تا 12 طبقه 
از روی شالوده

13 تا 15 طبقه 
از روی شالوده

 16 طبقه و باالتر
 از روی شالوده

63.80096.800121.700142.800179.200185.000204.500حق الزحمه طراحی سازه دیوار نگهبان )ریال(
106.300173.000202.800244.800301.400331.800348.900حق الزحمه نظارت سازه دیوار نگهبان )ریال(

170.100269.800324.500387.600480.600516.800553.400جمع حق الزحمه )ریال(
تبصره 1 : مساحت بنا در زیرزمین ، در حق الزحمه جدول مذکور براساس گروه ساختمانی ضرب می گردد . 

تبصره 2 : حق الزحمه مذکور جدا از حق الزحمه خدمات مهندسی در دیگر بخش ها می باشد . 
تبصره 3 : ارائه خدمات مهندسی در این بخش صرفًا توسط مهندس عمران دارای صالحیت براساس گروه ساختمانی انجام پذیرد . 

گانه ای نمی باشد .  تبصره 4 : بابت ارائه خدمات مهندسی در این بخش نیاز به کسر ظرفیت جدا
تبصره 5 : حق الزحمه مذکور فقط برای ساختمان هایی می باشد که حداقل در دو وجه آن نیاز به نگهداری می باشد . 

تبصره 6: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی به عهده مالک می باشد.
شــرقی-  بندپــی  گلــوگاه  مرزیــکال-  گتــاب-  خوشــرودپی-  زرگرشــهر-  عبدالــه-  امامــزاده  دابودشــت-  هــای  شــرح  شــامل  فــوق  تعرفــه   :7 تبصــره 
باشــد. مــی  گلــوگاه  غ-  ســیمر آبــاد-  خــرم   - ارطــه  چمســتان-  شــمالی-  ســوادکوه  زیــرآب-  ســفید-  پــل  ســورک-  رســتمکال-  شــهر-  بهنمیر-هــادی 



حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملكی استان مازندران سال 1400 

گروه یا تعداد طبقات 

نوع خدمات

گــروه الف
کثر 600  حدا
مترمربع و یا

گــروه ب
با متراژ 601 الی 

2000 مترمربع و یا

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 

مترمربع و یا

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا

یک تا دو طبقه 
از روی شالوده

3 تا 5 طبقه از 
روی شالوده

6 تا 7 طبقه از 
روی شالوده

8 تا 10 طبقه 
از روی شالوده

11 تا 12 طبقه 
از روی شالوده

13 تا 15 طبقه 
از روی شالوده

16 طبقه و باالتر 
از روی شالوده

87.450129.230147.700166.160184.620203.000221.550حق الزحمه به ازای هر مترمربع ساختمان )ریال(
تبصره 1: پرداخت حق الزحمه مذکور ) جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان( به عهده صاحب کار می باشد .   

تبصره 2 : عالوه بر مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده از صاحب کار اخذ و به حساب سازمان واریز گردد . 
تبصره 3: تعرفه فوق شامل شرح های دابودشت- امامزاده عبداله- زرگرشهر- خوشرودپی- گتاب- مرزیکال- گلوگاه بندپی شرقی- بهنمیر-هادی شهر- رستمکال- 

غ- گلوگاه می باشد. سورک- پل سفید- زیرآب- سوادکوه شمالی- چمستان- ارطه - خرم آباد- سیمر

حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز جهت تفكیك اراضی شهری و روستایی در استان مازندران سال 1400 
مساحت زمین ) مترمربع(

10001 و بیشتر از 5001 الی 10000از 3001 الی 5000تا 3000 شرح

20.70017.60014.50010.600حق الزحمه تفکیك اراضی )ریال(
تبصره 1 : گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداریها از سوی وزارت کشور بدین شرح می باشد : 

گروه یك : شهرهای با درجه یك تا چهار    گروه دو : شهرهای با درجه پنج تا هشت    گروه سه : شهرهای با درجه نه و باالتر 
تبصره 2 : ضریب تعدیل براساس درجه بندی شهرها بدین شرح می باشد : 

شهرهای با درجه یك تا چهار با ضریب 0/8 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه پنج تا هشت با ضریب 0/9 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه نه و باالتر با ضریب یك حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 

تبصره 3 : ضریب تعدیل تفکیك اراضی در روستا با ضریب 0/5 حق الزحمه جدول فوق می باشد .  
تبصره 4 : مطالعه ترافیکی به شرح خدمات تفکیك اضافه می گردد .  

تبصره 5 : در نقشه های تفکیکی با متراژ بیش از 10000 مترمربع در خصوص مباحث ترافیکی نظریه مهندس ترافیك اخذ گردد .  
تبصره 6: تعرفه فوق شامل شرح های دابودشت- امامزاده عبداله- زرگرشهر- خوشرودپی- گتاب- مرزیکال- گلوگاه بندپی شرقی- بهنمیر-هادی شهر- رستمکال- 

غ- گلوگاه می باشد. سورک- پل سفید- زیرآب- سوادکوه شمالی- چمستان- ارطه - خرم آباد- سیمر

کاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی در استان مازندران سال 1400 حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز جهت طرح انطباق 
مساحت زمین ) مترمربع(

ح از 501 تا 500 شر
الی 2000

 از 2001 
الی 5000

 از 5001 
الی 10000

 10001 
و بیشتر 

ح توجیهــی )ریــال( کاربــری اراضــی شــهری و روســتائی و تهیــه طــر ح انطبــاق  57.40047.90032.20022.50016.000حــق الزحمــه طــر
تبصره 1 : گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداریها از سوی وزارت کشور بدین شرح می باشد : 

گروه یك : شهرهای با درجه یك تا چهار    گروه دو : شهرهای با درجه پنج تا هشت    گروه سه : شهرهای با درجه نه و باالتر 
تبصره 2 : ضریب تعدیل براساس درجه بندی شهرها بدین شرح می باشد : 

شهرهای با درجه یك تا چهار با ضریب 0/6 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه پنج تا هشت با ضریب 0/8 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه نه و باالتر با ضریب یك حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 

تبصره 3 : ضریب تعدیل طرح انطباق کاربری اراضی در روستا با ضریب 0/5 حق الزحمه جدول فوق می باشد .  
کثر حق الزحمه جهت تهیه طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی مبلغ 527.157.000 ریال )  پانصد و بیست و هفت  تبصره 4 : حدا

میلیون و یکصد و پنجاه و هفت هزار ریال( می باشد. 
تبصره 5: تعرفه فوق شامل شرح های دابودشت- امامزاده عبداله- زرگرشهر- خوشرودپی- گتاب- مرزیکال- گلوگاه بندپی شرقی- بهنمیر-هادی شهر- رستمکال- 

غ- گلوگاه می باشد. سورک- پل سفید- زیرآب- سوادکوه شمالی- چمستان- ارطه - خرم آباد- سیمر

حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز در تهیه طرح انطباق شهری ساختمان ها در استان مازندران سال 1400 
گروه ساختمانی 

شرح
گــروه ج

با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع و یا6 تا 10 طبقه روی شالوده
گــروه د

با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا 11 طبقه و باالتر 
19.10024.100حق الزحمه طرح انطباق شهری ساختمان )ریال(

تبصره 1: توزیع و ارجاع کار مهندسان شهرساز ، استانی بوده و منطبق بر گردش کار مصوب و ابالغی می باشد . 
کثر حق الزحمه جهت تهیه طرح انطباق شهری ساختمان مبلغ 479.233.000ریال )  چهار صد و هفتاد و نه میلیون و دویست و سی و سه هزار ریال( می باشد.  تبصره 2 : حدا
شــرقی-  بندپــی  گلــوگاه  مرزیــکال-  گتــاب-  خوشــرودپی-  زرگرشــهر-  عبدالــه-  امامــزاده  دابودشــت-  هــای  شــرح  شــامل  فــوق  تعرفــه   :3 تبصــره 
باشــد. مــی  گلــوگاه  غ-  ســیمر آبــاد-  خــرم   - ارطــه  چمســتان-  شــمالی-  ســوادکوه  زیــرآب-  ســفید-  پــل  ســورک-  رســتمکال-  شــهر-  بهنمیر-هــادی 



حق الزحمه مهندس ترافیك در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1400 
گروه یا تعداد طبقات 

شرح
گــروه د

با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا 11 طبقه از روی شالوده و بیشتر 
33.260حق الزحمه مهندس ترافیك )ریال(

کثر حق الزحمه مبلغ  646.966.000 ریال ) ششصد و چهل و شش میلیون و نهصد و شصت و شش هزار ریال( می باشد .  تبصره 1 : حدا
تبصره 2 : ارجاع کار صرفًا از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران می باشد . 

شــرقی-  بندپــی  گلــوگاه  مرزیــکال-  گتــاب-  خوشــرودپی-  زرگرشــهر-  عبدالــه-  امامــزاده  دابودشــت-  هــای  شــرح  شــامل  فــوق  تعرفــه   :3 تبصــره 
باشــد. مــی  گلــوگاه  غ-  ســیمر آبــاد-  خــرم   - ارطــه  چمســتان-  شــمالی-  ســوادکوه  زیــرآب-  ســفید-  پــل  ســورک-  رســتمکال-  شــهر-  بهنمیر-هــادی 

حق الزحمه مهندس نقشه بردار در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1400 
گروه یا تعداد طبقات 

مرحله

گــروه الف
کثر 600 مترمربع و  حدا
یا دو طبقه روی شالوده

گــروه ب
با متراژ 601 الی 2000 مترمربع 
و یا3 تا 5 طبقه روی شالوده

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع 

و یا6 تا 10 طبقه روی شالوده

گــروه د
 با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر

 و یا 11 طبقه و باالتر 
7.348.10015.991.80022.043.60038.778.700حق الزحمه مرحله پیش از ساخت )ریال( 

14.696.30036.605.10070.544.400حق الزحمه مرحله در حین ساخت )ریال( 
137.965.600

* برای متراژ باالتر از ده هزار مترمربع
  به مبلغ 276.038.200

22.044.40052.596.90092.588.000جمع
176.744.300

* برای متراژ باالتر از ده هزار مترمربع
 به مبلغ 314.816.900

تبصره 1: کلیه وظایف جهت اجرائی و عملیاتی شــدن شــرح خدمات مربوط به هر کدام از مراحل فوق بر عهده مهندس نقشــه بردار بوده و هیچ گونه هزینه اضافه 
دیگری از مالکین دریافت نمی گردد .

شــرقی-  بندپــی  گلــوگاه  مرزیــکال-  گتــاب-  خوشــرودپی-  زرگرشــهر-  عبدالــه-  امامــزاده  دابودشــت-  هــای  شــرح  شــامل  فــوق  تعرفــه   :2 تبصــره 
باشــد. مــی  گلــوگاه  غ-  ســیمر آبــاد-  خــرم   - ارطــه  چمســتان-  شــمالی-  ســوادکوه  زیــرآب-  ســفید-  پــل  ســورک-  رســتمکال-  شــهر-  بهنمیر-هــادی 

تعرفه خدمات مهندسی نقشه بردار برای تهیه نقشه های تفكیكی آپارتمان در استان مازندران سال 1400 
به ازای هر مترمربع بنای ناخالص مازاد بر 12 طبقه به ازای هر مترمربع بنای ناخالص 5 تا 12 طبقه به ازای هر مترمربع بنای ناخالص تا 5 طبقه 

24.70017.50014.000
تبصره 1 : حداقل حق الزحمه تهیه نقشه های تفکیك آپارتمانها برای یك پروانه ساختمانی مبلغ 6.359.000 ریال ) شش میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار ریال( می باشد .
شــرقی-  بندپــی  گلــوگاه  مرزیــکال-  گتــاب-  خوشــرودپی-  زرگرشــهر-  عبدالــه-  امامــزاده  دابودشــت-  هــای  شــرح  شــامل  فــوق  تعرفــه   :2 تبصــره 
باشــد. مــی  گلــوگاه  غ-  ســیمر آبــاد-  خــرم   - ارطــه  چمســتان-  شــمالی-  ســوادکوه  زیــرآب-  ســفید-  پــل  ســورک-  رســتمکال-  شــهر-  بهنمیر-هــادی 

تعرفه خدمات مهندسی رشته نقشه برداری در تفكیك اراضی در استان مازندران 1400 

حق الزحمه به ازای هر مترمربع جهت طبقه بندی مساحتردیف
تهیه نقشه پایه ) نقشه برداری(

 حق الزحمه به ازای هر مترمربع جهت 
پیاده کردن طرح تفکیکی ) نقشه برداری(

6.80011.400از مساحت 500 الی 2000 مترمربع1
5.7008.800مازاد بر مساحت 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع2
4.3007.300مازاد بر مساحت 5001 مترمربع تا 10000 مترمربع3
3.9005.600مازاد بر مساحت 10001 مترمربع تا 20000 مترمربع4
3.7003.900مازاد بر مساحت 20001 مترمربع الی به هر میزان5

تبصره 1 : تعرفه خدمات مهندســی در رشــته نقشــه برداری اراضی بیش از 2000 مترمربع می باشــد و برای اراضی کمتر از 2000 مترمربع در صورت نیاز به درخواســت 
مهندس شهرساز توسط مهندس نقشه بردار صاحب صالحیت انجام خواهد شد .

تبصره 2: تعرفه فوق شامل شرح های دابودشت- امامزاده عبداله- زرگرشهر- خوشرودپی- گتاب- مرزیکال- گلوگاه بندپی شرقی- بهنمیر-هادی شهر- رستمکال- 
غ- گلوگاه می باشد. سورک- پل سفید- زیرآب- سوادکوه شمالی- چمستان- ارطه - خرم آباد- سیمر

گروه های ساختمانی در سطح استان مازندران – سال 1400  کلیه  حق الزحمه انجام آزمایش بتن  برای 
حق الزحمه ) هر سری( ریالشرح عملیات ردیف

گــزارش( بــه 1 انجــام آزمایــش بتــن ) نمونــه بــرداری ، تعییــن روانــی بتــن ، حمــل - عمــل آوری ، تعییــن مقاومــت و ارائــه 
5.262.400 ریالروش ASTMC172 و یــا BS1881 درنمونــه هــای  اســتوانه ای 30×15 ســانتی متــر و یــا مکعبــی  15×15×15 ســانتی متــر

تبصره 1: هزینه ایاب و ذهاب بابت انجام آزمایش در خارج از محدوده شهر با توافق طرفین می باشد.
تبصره 2: حق الزحمه تهیه طرح اختالط بتن ، آزمایش دانه بندی و سایر مشخصه های شن و ماسه و یا سیمان مصرفی در صورت درخواست و انجام ، هزینه آن با 

توافق طرفین می باشد.
تبصره 3: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی بر عهده مالک می باشد. 

شــرقی-  بندپــی  گلــوگاه  مرزیــکال-  گتــاب-  خوشــرودپی-  زرگرشــهر-  عبدالــه-  امامــزاده  دابودشــت-  هــای  شــرح  شــامل  فــوق  تعرفــه   :4 تبصــره 
باشــد. مــی  گلــوگاه  غ-  ســیمر آبــاد-  خــرم   - ارطــه  چمســتان-  شــمالی-  ســوادکوه  زیــرآب-  ســفید-  پــل  ســورک-  رســتمکال-  شــهر-  بهنمیر-هــادی 



گانه در استان مازندران سال 1400 گروههای ساختمانی چهار   هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ریال برای 
کشور( )نامه شماره 38716/ س ن مورخ 1399/12/27  سازمان نظام مهندسی ساختمان 

گروه ساختمانی
خدمات مهندسی

1 تا 2 طبقه از 
روی زمین

3 تا 5 طبقه از 
روی زمین

6 تا 7 طبقه از 
روی زمین

8 تا 10 طبقه از 
روی زمین

11 تا 12 طبقه از 
روی زمین

13 تا 15 طبقه از 
روی زمین

16 طبقه و باالتر 
از روی زمین

17.490.75020.405.25023.320.50026.235.75029.151.00032.066.25034.981.500هزینه ساخت هر مترمربع بنا )ریال(
تبصره: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.

گروه های ساختمان در استان مازندران سال 1400  حق الزحمه خدمات مهندسی طراحی و نظارت 

                    گروه یا تعداد طبقات
رشته

گــروه الف
کثر 600  حدا
مترمربع و یا

گــروه ب
با متراژ 601 الی 

2000 مترمربع و یا

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع 

و یا

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا

یک تا دو طبقه 
از روی شالوده

3 تا 5 طبقه از 
روی شالوده

6 تا 7 طبقه از 
روی شالوده

8 تا 10 طبقه 
از روی شالوده

11 تا 12 طبقه 
از روی شالوده

13 تا 15 طبقه 
از روی شالوده

16 طبقه و باالتر 
از روی شالوده

284.700× 264.9002× 246.3002× 196.8002× 170.2002× 141.5002× 118.7002× 2حق الزحمه طراحی معماری و سازه )ریال(
110.200× 102.3002× 97.1002× 80.3002× 67.4002× 54.7002× 45.5002× 2حق الزحمه طراحی مکانیکی و برقی)ریال(

104.800124.900150.000173.700220.100234.100248.400حق الزحمه نظارت معماری )ریال(
156.20187.700225.000262.400326.800349.500374.300حق الزحمه نظارت سازه )ریال(

55.30067.30079.80095.000117.300128.300137.500حق الزحمه نظارت مکانیکی )ریال(
55.30067.30079.80095.000117.300128.300137.500حق الزحمه نظارت برقی )ریال(

29.60035.70042.00050.40062.10064.10061.600حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده )ریال(
729.600875.3001.051.8001.230.7001.530.4001.638.7001.749.100جمع حق الزحمه )ریال( 

تبصره 1: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای حقوقی به عهده مالک می باشد
تبصره 2: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.

حق الزحمه خدمات مهندسی استان مازندران درخصوص طراحی و نظارت سازه های نگهبان سال 1400 

گروه یا تعداد طبقات 

نوع خدمات

گــروه الف
کثر 600  حدا
مترمربع و یا

گــروه ب
با متراژ 601 الی 

2000 مترمربع و یا

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 

مترمربع و یا

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا

یک تا دو طبقه 
از روی شالوده

3 تا 5 طبقه از 
روی شالوده

6 تا 7 طبقه از 
روی شالوده

8 تا 10 طبقه 
از روی شالوده

11 تا 12 طبقه 
از روی شالوده

13 تا 15 طبقه 
از روی شالوده

16 طبقه و باالتر 
از روی شالوده

63.80087.60097.300114.600144.400147.500161.600حق الزحمه طراحی سازه دیوار نگهبان )ریال(
106.300158.300162.300196.100239.600264.900280.500حق الزحمه نظارت سازه دیوار نگهبان )ریال(

170.100245.900259.600310.700384.000412.400442.100جمع حق الزحمه )ریال(
گردد .  گروه ساختمانی ضرب می  تبصره 1 : مساحت بنا در زیرزمین ، در حق الزحمه جدول مذکور براساس 

تبصره 2 : حق الزحمه مذکور جدا از حق الزحمه خدمات مهندسی در دیگر بخش ها می باشد . 
گروه ساختمانی انجام پذیرد .  تبصره 3 : ارائه خدمات مهندسی در این بخش صرفًا توسط مهندس عمران دارای صالحیت براساس 

گانه ای نمی باشد .  کسر ظرفیت جدا تبصره 4 : بابت ارائه خدمات مهندسی در این بخش نیاز به 
که حداقل در دو وجه آن نیاز به نگهداری می باشد .  تبصره 5 : حق الزحمه مذکور فقط برای ساختمان هایی می باشد 

تبصره 6: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی به عهده مالک می باشد.
تبصره 7: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.



حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملكی استان مازندران سال 1400 
گروه یا تعداد طبقات 

نوع خدمات

گــروه الف
کثر 600  حدا
مترمربع و یا

گــروه ب
با متراژ 601 الی 

2000 مترمربع و یا

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 

مترمربع و یا

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا

یک تا دو طبقه 
از روی شالوده

3 تا 5 طبقه از 
روی شالوده

6 تا 7 طبقه 
از روی شالوده

8 تا 10 طبقه 
از روی شالوده

11 تا 12 طبقه 
از روی شالوده

13 تا 15 طبقه 
از روی شالوده

16 طبقه و باالتر 
از روی شالوده

87.450102.030116.600131.180145.750160.330174.900حق الزحمه به ازای هر مترمربع ساختمان )ریال(
کار می باشد .    تبصره 1: پرداخت حق الزحمه مذکور )جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان( به عهده صاحب 

گردد .  کار اخذ و به حساب سازمان واریز  تبصره 2 : عالوه بر مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده از صاحب 
تبصره 3: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.

حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز جهت تفكیك اراضی شهری و روستایی در استان مازندران سال 1400 
مساحت زمین )مترمربع(

10001 و بیشتر از 5001 الی 10000از 3001 الی 5000تا 3000 شرح

18.40015.60012.9009.400حق الزحمه تفکیك اراضی )ریال(
ح می باشد :  کشور بدین شر گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداریها از سوی وزارت  تبصره 1 : 

گروه سه : شهرهای با درجه نه و باالتر  گروه دو : شهرهای با درجه پنج تا هشت     گروه یك : شهرهای با درجه یك تا چهار     
ح می باشد :  تبصره 2 : ضریب تعدیل براساس درجه بندی شهرها بدین شر

شهرهای با درجه یك تا چهار با ضریب 0/8 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه پنج تا هشت با ضریب 0/9 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه نه و باالتر با ضریب یك حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 

تبصره 3 : ضریب تعدیل تفکیك اراضی در روستا با ضریب 0/5 حق الزحمه جدول فوق می باشد .  
گردد .   ح خدمات تفکیك اضافه می  تبصره 4 : مطالعه ترافیکی به شر

گردد .  تبصره 5 : در نقشه های تفکیکی با متراژ بیش از 10000 مترمربع در خصوص مباحث ترافیکی نظریه مهندس ترافیك اخذ 
تبصره 6: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.

 حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز جهت طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی در استان مازندران سال 1400
مساحت زمین )مترمربع(

از 501 تا 500 شرح
الی 2000

از 2001 
الی 5000

از 5001 
10001 و بیشتر الی 10000

51.10042.60028.70020.00014.200حــق الزحمــه طــرح انطبــاق کاربــری اراضــی شــهری و روســتائی و تهیــه طــرح توجیهــی )ریــال(
ح می باشد :  کشور بدین شر گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداریها از سوی وزارت  تبصره 1 : 

گروه سه : شهرهای با درجه نه و باالتر  گروه دو : شهرهای با درجه پنج تا هشت     گروه یك : شهرهای با درجه یك تا چهار    
ح می باشد :  تبصره 2 : ضریب تعدیل براساس درجه بندی شهرها بدین شر

شهرهای با درجه یك تا چهار با ضریب 0/6 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه پنج تا هشت با ضریب 0/8 حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 
شهرهای با درجه نه و باالتر با ضریب یك حق الزحمه جدول فوق می باشد . 	 

کاربری اراضی در روستا با ضریب 0/5 حق الزحمه جدول فوق می باشد .   ح انطباق  تبصره 3 : ضریب تعدیل طر
ح توجیهــی مبلــغ 468.583.000 ریــال )چهارصــد و  کاربــری اراضــی شــهری و روســتائی و تهیــه طــر ح انطبــاق  کثــر حــق الزحمــه جهــت تهیــه طــر تبصــره 4 : حدا

شــصت و هشــت میلیــون و پانصــد و هشــتاد و ســه هــزار ریــال(  می باشــد . 
تبصره 5: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.

حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز در تهیه طرح انطباق شهری ساختمان ها در استان مازندران سال 1400 
گروه ساختمانی 

شرح
گــروه ج

با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع و یا6 تا 10 طبقه روی شالوده
گــروه د

با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا 11 طبقه و باالتر 
17.00021.400حق الزحمه طرح انطباق شهری ساختمان )ریال(

کار مصوب و ابالغی می باشد .  گردش  کار مهندسان شهرساز ، استانی بوده و منطبق بر  تبصره 1: توزیع و ارجاع 
ح انطبــاق شــهری ســاختمان مبلــغ 425.984.000ریــال ) چهارصــد و بیســت و پنــج میلیــون و نهصــد و هشــتاد  کثــر حــق الزحمــه جهــت تهیــه طــر تبصــره 2 : حدا

و چهــار هــزار ریــال(  می باشــد. 
تبصره 3: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.



حق الزحمه مهندس ترافیك در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1400 
گروه یا تعداد طبقات 

شرح
گــروه د

با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا 11 طبقه از روی شالوده و بیشتر 
27.300حق الزحمه مهندس ترافیك )ریال(

کثر حق الزحمه مبلغ 575.081.000ریال )پانصد و هفتاد و پنج میلیون و هشتاد و یک هزار ریال( می باشد.  تبصره 1 : حدا
تبصره 2: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.

حق الزحمه مهندس نقشه بردار در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1400 
گروه یا تعداد طبقات 

مرحله

گــروه الف
کثر 600 مترمربع و  حدا
یا دو طبقه روی شالوده

گــروه ب
با متراژ 601 الی 2000 مترمربع 
و یا3 تا 5 طبقه روی شالوده

گــروه ج
با متراژ 2001 الی 5000 مترمربع 

و یا6 تا 10 طبقه روی شالوده

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا 

11 طبقه و باالتر 
6.531.70014.214.90019.594.30034.470.000حق الزحمه مرحله پیش از ساخت )ریال( 

حق الزحمه مرحله در حین ساخت 
13.063.30032.537.90062.706.100)ریال( 

122.636.100
* برای متراژ باالتر از 10000 مترمربع

 به مبلغ 245.367.300

19.595.00046.752.80082.300.400جمع
157.106.100

*برای متراژ باالتر از 10000مترمربع
 به مبلغ 279.837.300

گونــه  کــدام از مراحــل فــوق بــر عهــده مهنــدس نقشــه بــردار بــوده و هیــچ  ح خدمــات مربــوط بــه هــر  کلیــه وظایــف جهــت اجرائــی و عملیاتــی شــدن شــر تبصــره 1: 
گــردد . هزینــه اضافــه دیگــری از مالکیــن دریافــت نمــی 

تبصره 2: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.

تعرفه خدمات مهندسی نقشه بردار برای تهیه نقشه های تفكیكی آپارتمان در استان مازندران سال 1400 
به ازای هر مترمربع بنای ناخالص مازاد بر 12 طبقه به ازای هر مترمربع بنای ناخالص 5 تا 12 طبقه به ازای هر مترمربع بنای ناخالص تا 5 طبقه 

21.95015.60012.400
تبصــره 1 : حداقــل حــق الزحمــه تهیــه نقشــه هــای تفکیــك آپارتمانهــا بــرای یــك پروانــه ســاختمانی مبلــغ 5.653.200 ریــال )پنــج میلیــون و ششــصد و پنجــاه 

و ســه هــزار و دویســت ریــال( مــی باشــد .
تبصره 2: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.

تعرفه خدمات مهندسی رشته نقشه برداری در تفكیك اراضی در استان مازندران 1400 

حق الزحمه به ازای هر مترمربع جهت تهیه طبقه بندی مساحتردیف
نقشه پایه )نقشه برداری(

حق الزحمه به ازای هر مترمربع جهت پیاده کردن 
طرح تفکیکی )نقشه برداری(

6.10010.100از مساحت 500 الی 2000 مترمربع1
5.1007.800مازاد بر مساحت 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع2
3.8006.500مازاد بر مساحت 5001 مترمربع تا 10000 مترمربع3
3.4005.000مازاد بر مساحت 10001 مترمربع تا 20000 مترمربع4
3.3003.400مازاد بر مساحت 20001 مترمربع الی به هر میزان5

کمتــر از 2000 مترمربــع در صــورت نیــاز بــه  تبصــره 1 : تعرفــه خدمــات مهندســی در رشــته نقشــه بــرداری اراضــی بیــش از 2000 مترمربــع مــی باشــد و بــرای اراضــی 
درخواســت مهنــدس شهرســاز توســط مهنــدس نقشــه بــردار صاحــب صالحیــت انجــام خواهــد شــد .

تبصره 2: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.

گروه های ساختمانی در سطح استان مازندران سال 1400  کلیه  حق الزحمه انجام آزمایش بتن  برای 

ح عملیات ردیف حق الزحمه )هر ســری( ریالشر

گــزارش( بــه 1 انجــام آزمایــش بتــن )نمونــه بــرداری ، تعییــن روانــی بتــن ، حمــل - عمــل آوری ، تعییــن مقاومــت و ارائــه 
4.738.000 ریالروش ASTMC172 و یا BS1881 درنمونه های  اســتوانه ای 30×15 ســانتی متر و یا مکعبی  15×15×15 ســانتی متر

ج از محدوده شهر با توافق طرفین می باشد. تبصره 1: هزینه ایاب و ذهاب بابت انجام آزمایش در خار
ــا ســیمان مصرفــی در صــورت درخواســت  ــه بنــدی و ســایر مشــخصه هــای شــن و ماســه و ی ح اختــالط بتــن ، آزمایــش دان  تبصــره 2: حــق الزحمــه تهیــه طــر

و انجام ، هزینه آن با توافق طرفین می باشد.
تبصره 3: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی بر عهده مالک می باشد. 
کیاســر- آالشــت –  کوهــی خیــل- مــرزن آبــاد- پاییــن هــوالر- فریــم-  گزنــک – رینــه-  تبصــره 4: تعرفــه فــوق شــامل شــهرهای 

کجــور- خلیــل شــهر مــی باشــد. بلــده – پــول – 


