
1401سال در طرح های شهرسازیتعرفه خدمات   
 

خدمات طراحی در امور شهرسازی  تعرفه الف(   
 

 

 : حق الزحمه طرح های شهرسازی1جدول  

 

 

 

 در تهیه طرح های شهرسازی اشتغال : حدود صالحیت و ظرفیت  2جدول 
 

 حدود 

 صالحیت و ظرفیت              

 

 

 

 ها صالحیت 

 1پایه  2پایه  3پایه 

اشتغال  ظرفیت 

 ساالنه 

 هکتار( به )

 صالحیت  

 هکتار( به )

اشتغال  ظرفیت 

 ساالنه 

 هکتار( به )

 صالحیت  

 هکتار( به )

اشتغال  ظرفیت 

 ساالنه 

 هکتار( به )

 صالحیت

 هکتار( به )

 سازی اراضی آماده

4 
 1تا 

10 

 5تا 

15 

 

 5بیش از 

 5بیش از 5تا  1تا  تفکیک اراضی 

 با هر مقیاس  با هر مقیاس  -  -  انطباق کاربری اراضی 

 می باشد.   ( کار8شهرسازی برای هر پایه معادل هشت )  طرح های   تعداد کار •

 

 

 

 

خدمات طراحی در   آماده سازی اراضی  تفکیک اراضی  برنامه ریزی انطباق کاربری اراضی 

 امور شهرسازی 

10000  

 به باال

  تا5001

10000 

تا   3001

5000 

3000تا  به   10000 

 باال

  تا5001

10000 

تا   3001

5000 

3000تا  به   10000 

 باال

  تا5001

10000 

تا   3001

5000 

3000تا   

 مساحت )متر مربع(

22000 44500 68000 80500 14800 20500 25000 30000 14800 20500 25000 30000 
هر متر مربع  تعرفه 

 )ریال( 



 

 سازی  خدمات طراحی در امور ساختمان تعرفه ب(

 

 ها  طرح انطباق شهری ساختمان تعرفه: 3جدول

 د ج ب الف  ساختمانی  گروه

 تعداد طبقات 
 طبقه   2تا    1

 از روی شالوده  

 طبقه   5تا    3

 از روی شالوده 

 طبقه   10تا    6

 شالوده از روی  

 طبقه و باالتر   16تا   11

 از روی شالوده  

سطح زیربنا  

 )مترمربع( 
 5000بیشتر از  5000تا  2001از   2000تا   601از  600تا 

طراحی)ریال( تعرفه    17500 22000 32000 55000 

 

 

 ها   حدود صالحیت و ظرفیت درتهیه طرح انطباق شهری ساختمان   :4جدول

 حدود صالحیت بر اساس 

 گروههای ساختمانی

 ظرفیت اشتغال ساالنه به

 متر مربع)زیربنا(
 پایه مهندسی 

ب- الف 3پایه     8000   

الف،  ب،  ج    2پایه     12000   

1پایه   16000  الف،  ب،  ج،  د    

 

 می باشد. ( کار 8ساختمانی برای هر پایه معادل هشت )*تعداد کار طرح های  
 

 گردد. اعمال  %50طرح های تفکیکی مرتبط با پروژه های روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اعمال ضریب کاهنده تعرفه  :  1تبصره  

 مترمربع محاسبه می گردد.  1000: در طرح تفکیک اراضی موضوع جدول شماره یک، حداقل مساحت زمین معادل 2تبصره 

 متر مربع محاسبه می گردد.  500: در طرح برنامه ریزی انطباق کاربری اراضی موضوع جدول شماره یک، حداقل مساحت زمین معادل3تبصره  

 مترمربع محاسبه می گردد.  500، حداقل متراژ زیربنا معادل3: در طرح انطباق شهری ساختمان موضوع جدول شماره 4تبصره 

 


