
 تعرفه خدمات مهندسی در استان مازندران
سال 1401 )مصوبه هیات 4 نفره استان(

گانه در استان مازندران سال 1401 گروههای ساختمانی چهار  هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ریال برای 
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

22.738.00037.491.00042.848.00048.204.00053.560.00058.916.00064.273.000هزینه ساخت هر مترمربع بنا ) ریال (
تبصــره : تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیــرکال- بابــل- بابلســر- بهشــهر- تنکابــن- جویبــار- چالوس- رامســر- ســاری- عبــاس آبــاد- فریدونکنار- قائمشــهر- 

کالردشــت محمودآبــاد- نــکا- نــور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیــرود- کتالــم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآبــاد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویــان- می باشــد.
گروه های ساختمان در استان مازندران سال 1401  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

523.100×486.6002×452.5002×361.5002×312.8002×260.0002×154.3002×2حق الزحمه طراحی معماری و سازه )ریال(
202.400×188.0002×178.4002×147.6002×123.9002×100.5002×59.2002×2حق الزحمه طراحی مکانیکی و برقی)ریال(

136.200229.500275.500319.200404.400430.000456.300حق الزحمه نظارت معماری )ریال(
203.100344.900413.500482.000600.500642.200687.700حق الزحمه نظارت سازه )ریال(

71.900123.800146.500174.500215.500235.700252.600حق الزحمه نظارت مکانیکی )ریال(
71.900123.800146.500174.500215.500235.700252.600حق الزحمه نظارت برقی )ریال(

38.50065.70077.10092.600114.100117.800113.100حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده )ریال(
948.6001.608.7001.932.5002.261.0002.811.8003.010.6003.213.300جمع حق الزحمه ) ریال ( 

تبصره 1: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی به عهده مالک می باشد.
تبصــره 2: تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عبــاس آباد- فریدونکنار- قائمشــهر- 

کالردشــت- محمودآباد- نکا- نور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان- می باشــد.
حق الزحمه خدمات مهندسی استان مازندران درخصوص طراحی و نظارت سازه های نگهبان سال 1401 

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

82.900126.000158.200185.600233.100240.500265.900حق الزحمه طراحی ســازه دیوار نگهبان )ریال (
138.200224.900263.600318.200391.800431.300453.600حــق الزحمه نظارت ســازه دیوار نگهبــان )ریال(

221.100350.900421.800503.800624.900671.800719.500جمع 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.
تبصــره 7: تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبــار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشــهر- 
کتالــم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآبــاد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویــان- مــی باشــد. کالردشــت محمودآبــاد- نــکا- نــور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیــرود- 



حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملكی استان مازندران سال 1401 

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

113.700187.500214.200241.000267.800294.600321.400حق 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 . 
تبصــره 3: تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبــار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشــهر- 
کالرآبــاد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویــان مــی باشــد. کتالــم و ســادات شــهر- سلمانشــهر-  کالردشــت محمودآبــاد- نــکا- نــور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیــرود- 

حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز جهت تفكیك اراضی شهری و روستایی در استان مازندران سال 1401 
مساحت زمین ) مترمربع (

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

29.90025.50020.90015.300حق الزحمه تفکیك اراضی )ریال(
تبصره 1 : گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداری ها 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 .  
تبصــره 6: تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبــار- چالوس- رامســر- ســاری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشــهر- 
کالرآبــاد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویــان مــی باشــد. کتالــم و ســادات شــهر- سلمانشــهر-  کالردشــت- محمودآبــاد- نــکا- نــور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیــرود- 

كاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی در استان مازندران سال 1401 حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز جهت طرح انطباق 
مساحت زمین ) مترمربع (

از 501 الی تا 500 شرح
2000

از 2001 الی 
5000

از 5001 الی 
10001 و بیشتر 10000

83.10069.20046.70032.50023.100حق الزحمه طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی )ریال(
تبصره 1 : گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداری ها 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 .  
کثــر حــق الزحمــه جهــت تهیــه طــرح انطبــاق کاربــری اراضــی شــهری و روســتائی و تهیــه طــرح توجیهــی مبلــغ 761.449.000 ریــال ) هفتصد و شــصت و  تبصــره 4 : حدا

یــک میلیــون و چهارصــد و چهــل و نــه هــزار ریــال( می باشــد . 
تبصــره 5: تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عبــاس آباد- فریدونکنار- قائمشــهر- 

کالردشــت- محمودآباد- نکا- نور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان- می باشــد.



حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز در تهیه طرح انطباق شهری ساختمان ها در استان مازندران سال 1401 
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 
27.60034.800حق الزحمه طرح انطباق شهری ساختمان )ریال(

ح انطبــاق شــهری ســاختمان مبلــغ 692.227.000 ریــال ) ششــصد و نــود و دو میلیــون و دویســت و بیســت و  کثــر حــق الزحمــه جهــت تهیــه طــر تبصــره 1 : حدا
هفــت هــزار ریــال( می باشــد. 

تبصــره 2: تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیــرکال- بابــل- بابلســر- بهشــهر- تنکابــن- جویبــار- چالــوس- رامســر- ســاری- عبــاس آبــاد- فریدونکنــار- 
کالرآبــاد- ســرخرود- ایزدشــهر-  کتالــم و ســادات شــهر- سلمانشــهر-  کالردشــت محمودآبــاد- نــکا- نــور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیــرود-  قائمشــهر- 

رویــان مــی باشــد.

حق الزحمه مهندس ترافیك در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1401 
گروه یا تعداد طبقات 

شرح
گــروه د

با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا 11 طبقه از روی شالوده و بیشتر 
44.500حق الزحمه مهندس ترافیك )ریال(

کثر حق الزحمه مبلغ 934.508.000 ریال ) نهصد و سی و چهار میلیون و پانصد و هشت هزار ریال ( می باشد.  تبصره 1 : حدا
تبصــره 2: تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیــرکال- بابــل- بابلســر- بهشــهر- تنکابــن- جویبــار- چالــوس- رامســر- ســاری- عبــاس آبــاد- فریدونکنــار- 
کالرآبــاد- ســرخرود- ایزدشــهر-  کتالــم و ســادات شــهر- سلمانشــهر-  کالردشــت محمودآبــاد- نــکا- نــور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیــرود-  قائمشــهر- 

رویــان مــی باشــد.

حق الزحمه مهندس نقشه بردار در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1401 
    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 

10.614.00023.099.70031.840.90056.014.400از ساخت )ریال( 

حق الزحمه مرحله در 
21.229.00052.873.600101.897.900حین ساخت )ریال( 

199.283.500
* برای متراژ باالتر از ده هزار مترمربع

 به مبلغ 398.721.700

31.843.00075.973.300133.738.800جمع
255.297.900

* برای متراژ باالتر از ده هزار مترمربع
 به مبلغ 454.736.100

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

تبصــره 2: تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیــرکال- بابــل- بابلســر- بهشــهر- تنکابــن- جویبــار- چالــوس- رامســر- ســاری- عبــاس آبــاد- فریدونکنــار- 
کالرآبــاد- ســرخرود- ایزدشــهر-  کتالــم و ســادات شــهر- سلمانشــهر-  کالردشــت محمودآبــاد- نــکا- نــور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیــرود-  قائمشــهر- 

رویــان مــی باشــد.

تعرفه خدمات مهندسی نقشه بردار برای تهیه نقشه های تفكیكی آپارتمان در استان مازندران سال 1401 

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 

35.60025.40020.200
تبصــره 1 : حداقــل حــق الزحمــه تهیــه نقشــه هــای تفکیــك آپارتمان هــا بــرای یــك پروانــه ســاختمانی مبلــغ 9.187.100 ریــال ) نــه میلیــون و یکصــد و هشــتاد و 

هفــت هــزار و یکصــد ریــال( مــی باشــد.
تبصــره 2: تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیــرکال- بابــل- بابلســر- بهشــهر- تنکابــن- جویبــار- چالــوس- رامســر- ســاری- عبــاس آبــاد- فریدونکنــار- 
کالرآبــاد- ســرخرود- ایزدشــهر-  کتالــم و ســادات شــهر- سلمانشــهر-  کالردشــت- محمودآبــاد- نــکا- نــور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیــرود-  قائمشــهر- 

رویــان مــی باشــد.



تعرفه خدمات مهندسی رشته نقشه برداری در تفكیك اراضی در استان مازندران 1401 

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 (

9.90016.500از مساحت 500 الی 2000 مترمربع1
8.30012.700مازاد بر مساحت 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع2
6.25010.600مازاد بر مساحت 5001 مترمربع تا 10000 مترمربع3
5.6008.100مازاد بر مساحت 10001 مترمربع تا 20000 مترمربع4
5.3005.600مازاد بر مساحت 20001 مترمربع الی به هر میزان5

تبصــره 1 : تعرفــه خدمــات مهندســی در رشــته نقشــه بــرداری اراضــی بیــش از 2000 مترمربــع می باشــد و بــرای اراضی کمتــر از 2000 مترمربع در صورت نیاز به درخواســت 
مهندس شهرســاز توســط مهندس نقشــه بردار صاحب صالحیت انجام خواهد شــد .

تبصــره 2: تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عبــاس آباد- فریدونکنار- قائمشــهر- 
کالردشــت- محمودآباد- نکا- نور- نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان می باشــد.

گاز در استان مازندران سال 1401  حق الزحمه بازرسی 
G2.5G4G6G10G16G25G40G65G100ظرفیت کنتور

SM2.620.0002.620.0003.038.0004.475.0005.424.0006.601.0008.265.00011.800.00018.200.000
* کلیه حق الزحمه بر حسب ریال می باشد . 

مالحظاتلوله کشی توکار کنتور مشترك کنتورهای مجزا تعداد واحد ردیف 

ST = =+ )sm× n(3.300.000یك الی سه1

ST = SM + ) n 1.102.000× (SK = ST + )n  × 7.264.000(

گاز بــرای  ST = حــق الزحمــه نهایــی بازرســی 
ــال ــر حســب ری ــه کشــی های روکار ب لول
SM= قیمت پایه مطابق جدول ذیل 

N= تعداد واحد یا کنتور
SK= حــق الزحمــه بازرســی لولــه کشــی تــوکار 

برحســب ریــال

ST = = + )sm× n( 5.500.000بیش از سه2

تبصره 1: تعرفه فوق شامل کلیه شهرها می باشد.
تبصــره 2: حــق الزحمــه بازرســی گاز لولــه کشــی تــوکار کمتــر از 6 متــر طــول رایــگان مــی باشــد بــه عبــارت دیگــر ســاختمان هایی کــه میــزان کار اجــرا شــده تــوکار آنهــا کمتــر از 

6 متــر طــول باشــد حــق الزحمــه لولــه کشــی رو کار محاســبه مــی شــود . 
تبصــره 3: حــق الزحمــه بازرســی گاز بــرای ســاختمان های مهــر بخــش دولتــی ) لولــه کشــی روکار ، تــوکار ، مشــاوره ، بازدید مجدد و تغییر سیســتم ( بــه ازای هر بــار و برای 

هــر واحــد مبلــغ 1.326.000 ریــال ) یــک میلیــون و ســیصد و بیســت و شــش هــزار ریال ( می باشــد . 
تبصره 4:حق الزحمه بازرسی گاز برای ساختمان های 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 ظرفیــت کنتــور در حیــن لولــه کشــی گاز قبــل از نصــب کنتــور گاز و بعــد از نصــب کنتــور بــه شــرح ذیــل مــی باشــد :

G16 - G2.5G100 - G25ظرفیت کنتور
1.482.0002.353.000حق الزحمه قبل از نصب کنتور
1.482.0002.353.000حق الزحمه بعد از نصب کنتور

گانه محاســبه و ســپس حق الزحمه  تبصــره 7:  چنانچــه در یــك ســاختمان ظرفیــت کنتــور گاز بــرای کلیــه واحدهــا یکســان نباشــد بــرای هر یــك از واحد ظرفیت ها جدا
تجمیــع می گــردد . 

کیــد مــی گــردد بــا توجــه بــه لحــاظ شــدن هزینــه ایــاب و ذهــاب در محاســبه حــق الزحمــه بازرســی گاز ، دریافــت هــر گونــه وجــه  و یــا ســرویس از پیمانــکار یــا  تبصــره 8: تأ
مالــك مجــاز نبــوده و تخلــف محســوب می گــردد.

كنتور G40 به باال جدول حق الزحمه طراحی 
کنتور  G40  و بیشترظرفیت کنتور

4.641.000 ریالحق الزحمه طراحی تا 50 مترطول لوله کشی
برای طول لوله کشی مازاد 50 متر، به ازای هر متر طول لوله کشی به مبلغ 70.100 ریال اضافه می گردد.

تبصــره : تعرفــه فــوق شــامل شــهرهای آمــل- امیــرکال- بابــل- بابلســر- بهشــهر- تنکابــن- جویبــار- چالــوس- رامســر- ســاری- عبــاس آبــاد- فریدونکنــار- قائمشــهر- 
کالردشت- محمودآباد- نکا- نور- نوشهر- شیرود- نشتارود- هچیرود- کتالم و سادات شهر- سلمانشهر- کالرآباد- سرخرود- ایزدشهر- رویان- دابودشت- امامزاده 
عبداله- زرگرشــهر- خوشــرودپی- گتاب- مرزیکال- گلوگاه بندپی شــرقی- بهنمیر-هادی شــهر- رســتمکال- ســورک- پل ســفید- زیرآب- سوادکوه شمالی- چمستان- 
غ- گلــوگاه - گزنــک - رینــه- کوهــی خیــل- مــرزن آبــاد- پاییــن هــوالر- فریــم- کیاســر- آالشــت - بلــده - پــول - کجــور- خلیــل شــهر مــی باشــد. ارطــه - خــرم آبــاد- ســیمر



گروه های ساختمانی در سطح استان مازندران  سال 1401  كلیه  حق الزحمه انجام آزمایش بتن  برای 
حق الزحمه ) هر سری ( ریالشرح عملیات ردیف

انجــام آزمایــش بتــن ) نمونــه بــرداری ، تعییــن روانــی بتــن ، حمــل - عمــل آوری ، تعیین مقاومــت و ارائه گــزارش ( به 1
7.527.000 ریالروش ASTMC172 و یا BS1881 درنمونه های  اســتوانه ای 30×15 ســانتی متر و یا مکعبی  15×15×15 ســانتی 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 ســایر مشــخصه های شــن و ماســه و یا ســیمان مصرفی در صورت درخواســت و انجام ، هزینه 

آن بــا توافــق طرفین می باشــد.
تبصره 3: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی بر عهده مالک می باشد. 

تبصــره 4: تعرفــه فــوق شــامل شــهر هــای آمــل- امیرکال- بابل- بابلســر- بهشــهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامســر- ســاری- عبــاس آباد- فریدونکنار- قائمشــهر- 
کالردشــت- محمودآباد نکا- نور نوشــهر- شــیرود- نشــتارود- هچیرود- کتالم و ســادات شــهر- سلمانشــهر- کالرآباد- ســرخرود- ایزدشــهر- رویان می باشــد.

هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ریال برای گروه های ساختمانی چهار گانه در استان مازندران سال 1401
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
22.738.00033.601.00038.401.00043.202.00048.002.00052.802.00057.603.000هزینه 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 1401 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

468.900×436.2002×405.6002×324.0002×280.3002×233.0002×154.3002×2حق الزحمه طراحی معماری و سازه )ریال(
181.500×168.5002×159.9002×132.2002×111.0002×90.0002×59.2002×2حق الزحمه طراحی مکانیکی و برقی)ریال(

136.200205.700246.900286.000362.400385.500409.000حق الزحمه نظارت معماری )ریال(
203.100309.100370.600432.000538.100575.500616.300حق الزحمه نظارت سازه )ریال(

71.900110.900131.300156.400193.200211.300226.300حق الزحمه نظارت مکانیکی )ریال(
71.900110.900131.300156.400193.200211.300226.300حق الزحمه نظارت برقی )ریال(

38.50058.80069.20082.900102.200105.600101.400حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده )ریال(
948.6001.441.4001.731.9002.026.1002.520.1002.698.6002.880.100جمع حق الزحمه ) ریال ( 

تبصره 1: 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   :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 1401

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

82.900126.000158.200185.600233.100240.500265.900حق الزحمه طراحی سازه دیوار نگهبان )ریال (
138.200224.900263.600318.200391.800431.300453.600حق الزحمه نظارت سازه دیوار نگهبان )ریال(

221.100350.900421.800503.800624.900671.800719.500جمع 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.
گلــوگاه بندپــی شــرقی- بهنمیر-هــادی شــهر-  گتــاب- مرزیــکال-  تبصــره 7: تعرفــه فــوق شــامل شــرح هــای دابودشــت- امامــزاده عبدالــه- زرگرشــهر- خوشــرودپی- 

گلــوگاه مــی باشــد. غ-  رســتمکال- ســورک - پــل ســفید- زیــرآب- ســوادکوه شــمالی- چمســتان- ارطــه - خــرم آبــاد- ســیمر



حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملكی استان مازندران سال 1401

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

113.700168.000192.000216.000240.000263.900288.000حق 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 . 

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 خدمات مهندسی شهرساز جهت تفكیك اراضی شهری و روستایی در استان مازندران سال 1401
مساحت زمین ) مترمربع (

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

26.90022.90018.90013.800حق الزحمه تفکیك اراضی )ریال(

تبصره 1 : گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداری ها 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 .  

  . گــردد  اخــذ  ترافیــك  مهنــدس  نظریــه  ترافیکــی  مباحــث  خصــوص  در  مترمربــع   10000 از  بیــش  متــراژ  بــا  تفکیکــی  هــای  نقشــه  در   :  5 تبصــره 
شــرقی-  بندپــی  گلــوگاه  مرزیــکال-  گتــاب-  خوشــرودپی-  زرگرشــهر-  عبدالــه-  امامــزاده  دابودشــت-  هــای  شــرح  شــامل  فــوق  تعرفــه   :6 تبصــره 
باشــد. مــی  گلــوگاه  غ-  ســیمر آبــاد-  خــرم   - ارطــه   چمســتان-  شــمالی-  ســوادکوه  زیــرآب-  ســفید-  پــل   - ســورک  رســتمکال-  شــهر-  بهنمیر-هــادی 

كاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی در استان مازندران سال 1401 حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز جهت طرح انطباق 
مساحت زمین ) مترمربع (

از 501 الی تا 500 شرح
2000

از 2001 الی 
5000

از 5001 الی 
10001 و بیشتر 10000

74.60062.30041.90029.30020.800حق الزحمه طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی )ریال(
تبصره 1 : گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداری ها 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 .  
کثــر حــق الزحمــه جهــت تهیــه طــرح انطبــاق کاربــری اراضــی شــهری و روســتائی و تهیه طــرح توجیهی مبلــغ 685.304.000  ریال )  ششــصد و هشــتاد و  تبصــره 4 : حدا

پنــج میلیــون و ســیصد و چهــار هــزار ریال( می باشــد. 
شــرقی-  بندپــی  گلــوگاه  مرزیــکال-  گتــاب-  خوشــرودپی-  زرگرشــهر-  عبدالــه-  امامــزاده  دابودشــت-  هــای  شــرح  شــامل  فــوق  تعرفــه   :5 تبصــره 
باشــد. مــی  گلــوگاه  غ-  ســیمر آبــاد-  خــرم   - ارطــه  چمســتان-  شــمالی-  ســوادکوه  زیــرآب-  ســفید-  پــل   - ســورک  رســتمکال-  شــهر-  بهنمیر-هــادی 



حق الزحمه خدمات مهندسی شهرساز در تهیه طرح انطباق شهری ساختمان ها در استان مازندران سال 1401
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 
24.80031.300حق الزحمه طرح انطباق شهری ساختمان )ریال(

کثر حق الزحمه جهت تهیه طرح انطباق شهری ساختمان مبلغ 623.003.000  ریال )ششصد و بیست و سه میلیون و سه هزار ریال( می باشد.  تبصره 1 : حدا
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 مهندس ترافیك در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1401
گروه یا تعداد طبقات 

شرح
گــروه د

با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا 11 طبقه از روی شالوده و بیشتر 
43.200حق الزحمه مهندس ترافیك )ریال(

کثر حق الزحمه مبلغ  841.056.000 ریال ) هشتصد و چهل و یک میلیون و پنجاه و شش هزار ریال ( می باشد .  تبصره 1 : حدا
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 مهندس نقشه بردار در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1401

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 
9.552.50020.789.30028.656.70050.412.300حق الزحمه مرحله پیش از ساخت )ریال( 

19.105.20047.586.60091.707.700حق الزحمه مرحله در حین ساخت )ریال( 
179.355.300

 * برای متراژ باالتر از ده هزار
  مترمربع به مبلغ 358.849.700

28.657.70068.375.900120.364.400جمع
229.767.600

 * برای متراژ باالتر از ده هزار
مترمربع به مبلغ 409.262.000

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

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 1401
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

32.10022.80018.200

تبصــره 1 : حداقــل حــق الزحمــه تهیــه نقشــه هــای تفکیــك آپارتمان ها برای یك پروانه ســاختمانی مبلغ 8.266.700 ریال )هشــت میلیون و دویســت و شــصت و شــش 
هــزار و هفتصــد ریــال( می باشــد .

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 1401

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 (

8.80014.800از مساحت 500 الی 2000 مترمربع1
7.40011.400مازاد بر مساحت 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع2
5.6009.500مازاد بر مساحت 5001 مترمربع تا 10000 مترمربع3
5.1007.300مازاد بر مساحت 10001 مترمربع تا 20000 مترمربع4
4.8005.100مازاد بر مساحت 20001 مترمربع الی به هر میزان5

تبصــره 1 : تعرفــه خدمــات مهندســی در رشــته نقشــه بــرداری اراضــی بیــش از 2000 مترمربــع می باشــد و بــرای اراضی کمتــر از 2000 مترمربع در صورت نیاز به درخواســت 
مهندس شهرســاز توســط مهندس نقشــه بردار صاحب صالحیت انجام خواهد شــد .

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 



گروه های ساختمانی در سطح استان مازندران  سال 1401 كلیه  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 
6.841.000 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 ســایر مشــخصه های شــن و ماســه و یا ســیمان مصرفی در صورت درخواســت و انجام ، هزینه 

آن بــا توافــق طرفین می باشــد.
تبصره 3: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی بر عهده مالک می باشد. 

 تبصره 4: تعرفه فوق شامل شرح های دابودشت- امامزاده عبداله- زرگرشهر- خوشرودپی- گتاب- مرزیکال- گلوگاه بندپی شرقی- بهنمیر-هادی شهر- رستمکال- سورک
غ- گلوگاه می باشد.  پل سفید- زیرآب- سوادکوه شمالی- چمستان- ارطه - خرم آباد- سیمر

هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ریال برای گروه های ساختمانی چهار گانه در استان مازندران سال 1401
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
22.738.00026.527.00030.317.00034.106.00037.896.00041.686.00045.476.000هزینه ساخت هر مترمربع بنا ) ریال (

تبصــره: تعرفــه فــوق شــامل شــهرهای گزنــک – رینــه- کوهــی خیــل- مــرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاســر- آالشــت – بلده – پول – کجور- خلیل شــهر می باشــد.

گروه های ساختمان در استان مازندران سال 1401 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
370.100× 344.4002× 320.2002× 255.8002× 221.3002× 184.0002× 154.3002× 2حق الزحمه طراحی معماری و سازه )ریال(

143.300× 133.0002× 126.2002× 104.4002× 87.6002× 71.1002× 59.2002× 2حق الزحمه طراحی مکانیکی و برقی)ریال(
136.200162.400195.000225.800286.100304.300322.900حق الزحمه نظارت معماری )ریال(

203.100244.000292.500341.100424.800454.400486.600حق الزحمه نظارت سازه )ریال(
71.90087.500103.700123.500152.500166.800178.800حق الزحمه نظارت مکانیکی )ریال(

71.90087.500103.700123.500152.500166.800178.800حق الزحمه نظارت برقی )ریال(
38.50046.40054.60065.50080.70083.30080.100حق الزحمه ناظر هماهنگ کننده )ریال(

948.6001.138.0001.367.3001.599.8001.989.4002.130.4002.274.000جمع حق الزحمه ) ریال ( 

تبصره 1: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های 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 1401

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

82.900113.900126.500149.000187.700191.800210.100حق الزحمه طراحی سازه دیوار نگهبان )ریال (
138.200205.800211.000254.900311.500344.400364.700حق الزحمه نظارت سازه دیوار نگهبان )ریال(

221.100319.700337.500403.900499.200536.200574.800جمع 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 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 1401

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

113.700132.600151.600170.500189.500208.400227.400حق 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 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 1401
مساحت زمین ) مترمربع (

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

23.90020.30016.80012.200حق الزحمه تفکیك اراضی )ریال(
تبصره 1 : گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداری ها 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 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 كاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی در استان مازندران سال 1401
مساحت زمین ) مترمربع (

از 501 الی تا 500 شرح
2000

از 2001 الی 
5000

از 5001 الی 
10001 و بیشتر 10000

66.40055.40037.30026.00018.500حق الزحمه طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی )ریال(
تبصره 1 : گروه بندی شهرها براساس درجه بندی مصوب شهرداری ها 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 .  
کثــر حــق الزحمــه جهــت تهیــه طــرح انطبــاق کاربــری اراضــی شــهری و روســتائی و تهیه طرح توجیهــی مبلــغ 609.158.000 ریال ) ششــصد و نه میلیون  تبصــره 4 : حدا

و یکصــد و پنجــاه و هشــت 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 1401
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 
22.10027.800حق الزحمه طرح انطباق شهری ساختمان )ریال(

کثــر حــق الزحمــه جهــت تهیــه طــرح انطبــاق شــهری ســاختمان مبلــغ 553.779.000 ریــال )  پانصــد و پنجــاه و ســه میلیــون و هفتصــد و هفتــاد   تبصــره 1: حدا
و نه هزار ریال (  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 مهندس ترافیك در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1401
گروه یا تعداد طبقات 

شرح
گــروه د

با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر و یا 11 طبقه از روی شالوده و بیشتر 
35.500حق الزحمه مهندس ترافیك )ریال(

کثر حق الزحمه مبلغ 747.605.000 ریال ) هفتصد و چهل و هفت میلیون و ششصد و پنج 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 1401

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 

8.491.20018.479.40025.472.60044.811.000حق الزحمه مرحله پیش از ساخت )ریال( 

16.982.30042.299.30081.517.900حق الزحمه مرحله در حین ساخت )ریال( 
159.426.900

* برای متراژ باالتر از ده هزار 
مترمربع به مبلغ 318.977.500

25.473.50060.778.700106.990.500جمع
204.237.900

* برای متراژ باالتر از ده هزار 
مترمربع به مبلغ 363.788.500

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

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 1401
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 

28.50020.30016.100
ســیصد  و  میلیــون  هفــت   ( ریــال  مبلــغ 7.349.000  ســاختمانی  پروانــه  یــك  بــرای  آپارتمان هــا  تفکیــك  هــای  نقشــه  تهیــه  الزحمــه  حــق  حداقــل   :  تبصــره 1 

و چهل و نه هزار ریال( 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.

تعرفه خدمات مهندسی رشته نقشه برداری در تفكیك اراضی در استان مازندران 1401

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 (

7.90013.100از مساحت 500 الی 2000 مترمربع1
6.60010.100مازاد بر مساحت 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع2
4.9008.500مازاد بر مساحت 5001 مترمربع تا 10000 مترمربع3
4.4006.500مازاد بر مساحت 10001 مترمربع تا 20000 مترمربع4
4.3004.400مازاد بر مساحت 20001 مترمربع الی به هر میزان5

تبصــره 1 : تعرفــه خدمــات مهندســی در رشــته نقشــه بــرداری اراضــی بیــش از 2000 مترمربــع می باشــد و بــرای اراضی کمتــر از 2000 مترمربع در صورت نیاز به درخواســت 
مهندس شهرســاز توســط مهندس نقشــه بردار صاحب صالحیت انجام خواهد 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 1401 كلیه  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 
6.159.000روش 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 ســایر مشــخصه های شــن و ماســه و یا ســیمان مصرفی در صورت درخواســت و انجام ، هزینه 

آن بــا توافــق طرفین می باشــد.
تبصره 3: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی بر عهده مالک می باشد. 
تبصره 4: تعرفه فوق شامل شهرهای گزنک – رینه- کوهی خیل- مرزن آباد- پایین هوالر- فریم- کیاسر- آالشت – 

بلده – پول – کجور- خلیل شهر می باشد.


