
تعرفه خدمات مهندسی در استان مازندران سال 1397) مصوبه هيأت چهار نفره استان(
آمل- اميرکال- بابل- بابلسر- بهشهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامسر- ساری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- کالردشت- گلوگاه محمودآباد- نکا- نور- 

نوشهر- شيرود- نشتارود- هچيرود- کتالم و سادات شهر- سلمانشهر- کالرآباد- سرخرود- ایزدشهر- رویان- خرم  

هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ریال براي گروههاي ساختماني چهار گانه در استان مازندران سال 1397) مصوبه هيأت چهار نفره استان (
گروه ساختماني

خدمات مهندسي
1 تا 2 طبقه از روي 

زمين
3 تا 5 طبقه از روي 

زمين
6 تا 7 طبقه از روي 

زمين
8 تا 10 طبقه از 

روي زمين
11 تا 12 طبقه از 

روي زمين
13 تا 15 طبقه از 

16 طبقه و باالتر از روي زمينروي زمين

8.215.0008.948.00010.283.00011.313.00012.341.00013.871.00014.907.000هزينه ساخت هر مترمربع بنا ) ريال (

حق الزحمه خدمات مهندسی طراحي و نظارت گروه هاي ساختمان در استان مازندران سال 1397 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان (

                    گروه یا تعداد طبقات

رشته

گــروه الف
حداکثر 600 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 بيشتر و یا

يک تا دو طبقه از روی 
6 تا 7 طبقه از 3 تا 5 طبقه از روی شالودهشالوده

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

130.500× 125.5002× 113.5002× 93.5002× 81.0002× 67.5002× 60.0002× 2حق الزحمه طراحی معماری و سازه )ريال(

50.500× 48.0002× 44.5002× 38.0002× 32.0002× 26.0002× 23.0002× 2حق الزحمه طراحی مکانیکی و برقی)ريال(

53.00059.50071.50082.500101.000110.000115.500حق الزحمه نظارت معماری )ريال(

79.00089.500107.500124.500150.000165.000173.000حق الزحمه نظارت سازه )ريال(

28.00032.00038.00045.00053.50060.00063.000حق الزحمه نظارت مکانیکی )ريال(

28.00032.00038.00045.00053.50060.00063.000حق الزحمه نظارت برقی )ريال(

15.00017.00020.00024.00028.50031.00033.000حق الزحمه ناظر هماهنگ كننده )ريال(

369.000417.000501.000584.000702.500773.000809.500جمع حق الزحمه ) ریال ( 

تبصره 1: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شركتهای حقوقی به عهده مالک می باشد.

حق الزحمه خدمات مهندسي استان مازندران درخصوص طراحي و نظارت سازه هاي نگهبان سال 1397 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان (

گروه یا تعداد طبقات 

نوع خدمات

گــروه الف
حداکثر 600 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 بيشتر و یا

يک تا دو طبقه از روی 
6 تا 7 طبقه از 3 تا 5 طبقه از روی شالودهشالوده

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

30.00032.00040.00046.00057.00060.00065.000حق الزحمه طراحي سازه ديوار نگهبان )ريال (

50.00057.00067.00079.00096.000107.000111.000حق الزحمه نظارت سازه ديوار نگهبان )ريال(

80.00089.000107.000125.000153.000167.000176.000جمع حق الزحمه )ریال(

تبصره 1 : مساحت بنا در زیرزمين ، در حق الزحمه جدول مذکور براساس گروه ساختماني ضرب مي گردد . 
تبصره 2 : حق الزحمه مذکور جدا از حق الزحمه خدمات مهندسي در دیگر بخش ها مي باشد . 

تبصره 3 : ارائه خدمات مهندسي در این بخش صرفًا توسط مهندس عمران داراي صالحيت براساس گروه ساختماني انجام پذیرد . 
تبصره 4 : بابت ارائه خدمات مهندسي در این بخش نياز به کسر ظرفيت جداگانه اي نمي باشد . 

تبصره 5 : حق الزحمه مذکور فقط براي ساختمان هایي مي باشد که حداقل در دو وجه آن نياز به نگهداري مي باشد . 
تبصره 6: عالوه بر پرداخت مبالغ فوق پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شرکت های حقوقی به عهده مالک می باشد.

حق الزحمه تهيه و صدور شناسنامه فني و ملکي استان مازندران سال 1397 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان (

گروه یا تعداد طبقات 

نوع خدمات

گــروه الف
حداکثر 600 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 بيشتر و یا

يک تا دو طبقه از روی 
6 تا 7 طبقه از 3 تا 5 طبقه از روی شالودهشالوده

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

41.00044.00051.00056.00061.00069.00074.000حق الزحمه به ازای هر مترمربع ساختمان )ريال(

تبصره 1: پرداخت حق الزحمه مذكور ) جهت صدور شناسنامه فني و ملکي ساختمان ( به عهده صاحب كار مي باشد .   
تبصره 2 : عالوه بر مبالغ فوق مالیات بر ارزش افزوده از صاحب كار اخذ و به حساب سازمان واريز گردد . 



ادامه تعرفه خدمات مهندسی در استان مازندران سال 1397) مصوبه هيأت چهار نفره استان(
آمل- اميرکال- بابل- بابلسر- بهشهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامسر- ساری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- کالردشت- گلوگاه محمودآباد- نکا- نور- 

نوشهر- شيرود- نشتارود- هچيرود- کتالم و سادات شهر- سلمانشهر- کالرآباد- سرخرود- ایزدشهر- رویان- خرم  
حق الزحمه خدمات مهندسي شهرساز جهت تفکيك اراضي شهري و روستایي در استان مازندران سال 1397 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 

مساحت زمين ) مترمربع (
10001 و بيشتر از 5001 الي 10000از 3001 الي 5000تا 3000 شرح

10.6009.0007.4005.400حق الزحمه تفكيک اراضي )ریال(

تبصره 1 : گروه بندي شهرها براساس درجه بندي مصوب شهرداریها از سوي وزارت کشور بدین شرح مي باشد : 
گروه یک : شهرهاي با درجه یک تا چهار 
گروه دو : شهرهاي با درجه پنج تا هشت 

گروه سه : شهرهاي با درجه نه و باالتر 
تبصره 2 : ضریب تعدیل براساس درجه بندي شهرها بدین شرح مي باشد : 

شهرهاي با درجه یک تا چهار با ضریب 0/8 حق الزحمه جدول فوق مي باشد .   -
شهرهاي با درجه پنج تا هشت با ضریب 0/9 حق الزحمه جدول فوق مي باشد .   -

شهرهاي با درجه نه و باالتر با ضریب یک حق الزحمه جدول فوق مي باشد .   -
تبصره 3 : ضریب تعدیل تفكيک اراضي در روستا با ضریب 0/5 حق الزحمه جدول فوق مي باشد .  

تبصره 4 : مطالعه ترافيكي به شرح خدمات تفكيک اضافه مي گردد .  
تبصره 5 : در نقشه هاي تفكيكي با متراژ بيش از 10000 مترمربع در خصوص مباحث ترافيكي نظریه مهندس ترافيک اخذ گردد . 

حق الزحمه خدمات مهندسي شهرساز جهت طرح انطباق کاربري اراضي شهري و روستائي و تهيه طرح توجيهي در استان مازندران سال 1397) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 
مساحت زمين ) مترمربع (

10001 و بيشتر از 5001 الي 10000از 2001 الي 5000از 501 الي 2000تا 500 شرح

حق الزحمه طرح انطباق کاربري اراضي شهري و روستائي و تهيه طرح 
29.40024.50016.50011.5008.200توجيهي )ریال(

تبصره 1 : گروه بندي شهرها براساس درجه بندي مصوب شهرداريها از سوي وزارت كشور بدين شرح مي باشد : 
گروه يک : شهرهاي با درجه يک تا چهار 
گروه دو : شهرهاي با درجه پنج تا هشت 

گروه سه : شهرهاي با درجه نه و باالتر 
تبصره 2 : ضريب تعديل براساس درجه بندي شهرها بدين شرح مي باشد : 

شهرهاي با درجه يک تا چهار با ضريب 0/6 حق الزحمه جدول فوق مي باشد .   -
شهرهاي با درجه پنج تا هشت با ضريب 0/8 حق الزحمه جدول فوق مي باشد .   -

شهرهاي با درجه نه و باالتر با ضريب يک حق الزحمه جدول فوق مي باشد .   -
تبصره 3 : ضريب تعديل طرح انطباق كاربري اراضي در روستا با ضريب 0/5 حق الزحمه جدول فوق مي باشد .  

تبصره 4 : حداكثر حق الزحمه جهت تهیه طرح انطباق كاربري اراضي شهري و روستائي و تهیه طرح توجیهي مبلغ 000، 250، 245 ريال )دويست و چهل و پنج میلیون و دويست و پنجاه هزار ريال( مي باشد . 

حق الزحمه خدمات مهندسي شهرساز در تهيه طرح انطباق شهري ساختمان ها در استان مازندران سال 1397 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 
گروه ساختماني 

شرح

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

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بيشتر و یا 11 طبقه و باالتر 

9.80012.300حق الزحمه طرح انطباق شهري ساختمان )ریال(

تبصره 1: توزيع و ارجاع كار مهندسان شهرساز ، استاني بوده و منطبق بر گردش كار مصوب و ابالغي مي باشد . 
تبصره 2 : حداكثر حق الزحمه جهت تهیه طرح انطباق شهري ساختمان مبلغ 000، 250، 245 ريال )دويست و چهل و پنج میلیون و دويست و پنجاه هزار ريال( مي باشد. 

حق الزحمه مهندس ترافيك در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1397 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 

گروه یا تعداد طبقات 
شرح

گــروه د
با متراژ 5001 مترمربع و بيشتر و یا 11 طبقه از روي شالوده و بيشتر 

11.500حق الزحمه مهندس ترافيک )ریال(

تبصره 1 : حداکثر حق الزحمه مبلغ مبلغ 000، 250، 245 ریال )دویست و چهل و پنج ميليون و دویست و پنجاه هزار ریال( مي باشد. 
تبصره 2 : ارجاع کار صرفًا از طریق سازمان نظام مهندسي ساختمان استان مازندران مي باشد . 



ادامه تعرفه خدمات مهندسی در استان مازندران سال 1397) مصوبه هيأت چهار نفره استان(
آمل- اميرکال- بابل- بابلسر- بهشهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامسر- ساری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- کالردشت- گلوگاه محمودآباد- نکا- نور- 

نوشهر- شيرود- نشتارود- هچيرود- کتالم و سادات شهر- سلمانشهر- کالرآباد- سرخرود- ایزدشهر- رویان- خرم  
حق الزحمه مهندس نقشه بردار در بخش ساختمان در استان مازندران سال 1397 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 

گروه یا تعداد طبقات 

مرحله

گــروه الف
حداکثر 600 مترمربع و 
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 بيشتر و یا 11 طبقه و باالتر 

3.270.0005.723.0008.175.00014.700.000حق الزحمه مرحله پیش از ساخت )ريال( 

6.540.00013.100.00026.160.000حق الزحمه مرحله در حین ساخت )ريال( 
52.300.000

* براي متراژ باالتر از ده هزار مترمربع
 به مبلغ 104.640.000

9.810.00018.823.00034.335.000جمع
67.000.000

* براي متراژ باالتر از ده هزار مترمربع
 به مبلغ 119.340.000

تبصره 1: كلیه وظايف جهت اجرائي و عملیاتي شدن شرح خدمات مربوط به هر كدام از مراحل فوق بر عهده مهندس نقشه بردار بوده و هیچ گونه هزينه اضافه ديگري از مالکین دريافت نمي گردد .

تعرفه خدمات مهندسي نقشه بردار براي تهيه نقشه هاي تفکيکي آپارتمان در استان مازندران سال 1396 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان ( 
به ازاي هر مترمربع بناي ناخالص مازاد بر 12 طبقه به ازاي هر مترمربع بناي ناخالص 5 تا 12 طبقه به ازاي هر مترمربع بناي ناخالص تا 5 طبقه 

5.300 ریال6.500ریال9.800 ریال

تبصره 1 : حداقل حق الزحمه تهيه نقشه هاي تفكيک آپارتمانها براي یک پروانه ساختماني مبلغ 000، 452، 2 ریال )دو ميليون و چهارصد و پنجاه و دو هزار ریال( مي باشد .

تعرفه خدمات مهندسي رشته نقشه برداري در تفکيك اراضي در استان مازندران 1397 )مصوبه هيأت چهار نفره استان(
حق الزحمه به ازاي هر مترمربع جهت پياده کردن طرح تفكيكي ) نقشه برداري (حق الزحمه به ازاي هر مترمربع جهت تهيه نقشه پایه )نقشه برداري (طبقه بندي مساحتردیف

4.080 ريال2.450 ريالاز مساحت 500 الي 2000 مترمربع1

3.270 ريال2.120 ريالمازاد بر مساحت 2001 مترمربع تا 5000 مترمربع2

2.780 ريال1.630 ريالمازاد بر مساحت 5001 مترمربع تا 10000 مترمربع3

2.120 ريال1.470مازاد بر مساحت 10001 مترمربع تا 20000 مترمربع4

1.470 ريال1.400 ريالمازاد بر مساحت 20001 مترمربع الي به هر میزان5

تبصره 1 : تعرفه خدمات مهندســي در رشــته نقشه برداري اراضي بیش از 2000 مترمربع مي باشــد و براي اراضي كمتر از 2000 مترمربع در صورت نیاز به درخواست مهندس شهرساز توسط مهندس 
نقشه بردار صاحب صالحیت انجام خواهد شد .

حق الزحمه بازرسي گاز در استان مازندران سال 1397 ) مصوبه هيأت چهار نفره استان (
G2.5G4G6G10G16G25G40G65G100ظرفيت کنتور

SM677.000677.000785.0001.158.0001.403.0001.707.0002.138.0003.051.0004.709.000

* كلیه حق الزحمه بر حسب ريال مي باشد . 

مالحظاتلوله کشي توکار کنتور مشترك کنتورهاي مجزا تعداد واحد ردیف 

 ST = =358.000 + (sm× n)يک الي سه1
ST = SM + ) n × 285 ،000 (SK = ST + )n  × 1 ، 878 ،000(

ST = حق الزحمه نهايي بازرسي گاز براي لوله كشي هاي روكار بر حسب ريال
SM= قیمت پايه مطابق جدول ذيل 

N= تعداد واحد يا كنتور
SK= حق الزحمه بازرسي لوله كشي توكار برحسب ريال  ST = =1.224.000 + (sm× n)بیش از سه2

تبصره 1: حق الزحمه بازرسي گاز لوله كشي توكار كمتر از 6 متر طول رايگان مي باشد به عبارت ديگر ساختمانهايي كه میزان كار اجرا شده توكار آنها كمتر از 6 متر طول باشد حق الزحمه لوله كشي رو كار محاسبه مي شود . 
تبصره 2: حق الزحمه بازرسي گاز براي ساختمانهاي مهر بخش دولتي ) لوله كشي روكار ، توكار ، مشاوره ، بازديد مجدد و تغییر سیستم ( به ازاي هر بار و براي هر واحد  مبلغ 000، 343 ريال ) سیصد و چهل و سه هزار ريال ( مي باشد . 

تبصره 3: حق الزحمه بازرسي گاز براي ساختمانهاي مهر بخش خصوصي ) لوله كشي روكار ، توكار ، مشاوره ، بازديد مجدد و تغییر سیستم ( براساس واحد به شرح ذيل مي باشد : 

بيش از 200 واحد51-21200-150 الي 20تعداد واحدها

SK 50 درصد     ST 50 درصدSK 60 درصد     ST 60 درصدSK 70 درصد     ST 70 درصدSK 80 درصدحق الزحمه

تبصره 4: نسبت تعداد كار توكار به روكار دو به يک مي باشد . 
تبصره 5: حق الزحمه بازرسي هاي مجدد براساس ظرفیت كنتور در حین لوله كشي گاز قبل از نصب كنتور گاز و بعد از نصب كنتور به شرح ذيل مي باشد :

G16 - G2.5G100 - G25ظرفيت کنتور

383.000608.000حق الزحمه قبل از نصب كنتور

383.000608.000حق الزحمه بعد از نصب كنتور

تبصره 6:  چنانچه در يک ساختمان ظرفیت كنتور گاز براي كلیه واحدها يکسان نباشد براي هر يک از واحد ظرفیت ها جداگانه محاسبه و سپس حق الزحمه تجمیع مي گردد . 
تبصره 7: وفق مصوبه هیأت محترم چهارنفره بازرســي گاز اعم از لوله كشــي روكار و توكار در صورتیکه ناظر تأسیســات مکانیکي داراي صالحیت بازرســي گاز باشد با رعايت ظرفیت به عهده ناظر پروژه ، ) در صورتیکه 
ناظر پروژه عضو شــركت حقوي يا دفتر طراحي از شــهر ديگري نباشــد ( ، در غیر اين صورت بازرسي گاز پروژه توسط بازرسین ذيصالح عضو همان شهر صورت مي گیرد . همچنین چنانچه ناظر تأسیسات فاقد صالحیت 
بازرسي گاز باشد مي بايست نظارت دقیق بر عملیات تأسیسات مکانیکي به خصوص دودكش ها وفق مبحث 17 مقررات ملي معمول دارد بديهي است مسئولیت عدم اجراي فني دودكش ها به عهده ناظر پروژه مي باشد.

تبصره 8: تأكید مي گردد با توجه به لحاظ شدن هزينه اياب و ذهاب در محاسبه حق الزحمه بازرسي گاز ، دريافت هر گونه وجهي و يا سرويس از پیمانکار يا مالک مجاز نبوده و تخلف محسوب مي گردد.



ادامه تعرفه خدمات مهندسی در استان مازندران سال 1397) مصوبه هيأت چهار نفره استان(
آمل- اميرکال- بابل- بابلسر- بهشهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامسر- ساری- عباس آباد- فریدونکنار- قائمشهر- کالردشت- گلوگاه محمودآباد- نکا- نور- 

نوشهر- شيرود- نشتارود- هچيرود- کتالم و سادات شهر- سلمانشهر- کالرآباد- سرخرود- ایزدشهر- رویان- خرم  
جدول حق الزحمه طراحی کنتور G40 به باال

کنتور  G40  و بيشترظرفيت کنتور

1.200.000ريالحق الزحمه طراحی تا 50 مترطول لوله كشی

برای طول لوله كشی مازاد 50 متربه ازای هر متر طول لوله كشی به مبلغ 18.000 ريال اضافه می گردد.

حق الزحمه انجام آزمایش بتن  برای کليه گروه های ساختمانی در سطح استان مازندران- سال 1397 ) مصوبه هيأت چهارنفره(
حق الزحمه ) هر سری ( ریالشرح عمليات ردیف

انجــام آزمايــش بتــن ) نمونــه بــرداری ، تعییــن روانــی بتــن ، حمــل - عمــل آوری ، تعییــن مقاومــت و ارائــه گــزارش ( بــه روش ASTMC172 و يــا BS1881 درنمونــه 1
1.948.000 ريال هــای  اســتوانه ای 30×15 ســانتی متــر و يــا مکعبــی  15×15×15 ســانتی متــر

تبصره 1: هزينه اياب و ذهاب بابت انجام آزمايش در خارج از محدوده شهر با توافق طرفین می باشد.
تبصره 2: حق الزحمه تهیه طرح اختالط بتن ، آزمايش دانه بندی و ساير مشخصه های شن و ماسه و يا سیمان مصرفی در صورت درخواست و انجام ، هزينه آن با توافق طرفین می باشد.

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


