رديف

حق الزحمه ،حدود صالحيت و ميزان ظرفيت خدمات مهندسي شهرسازي مالک عمل از 1400/5/1
ميزان صالحيت (پايه) مهندسان

موضوع

متراژ (زمين /زيربنا) مترمربع

1

تفكيكي اراضي

3

2

a
a
a

a
a
a
a

a
a
a
a

19400
16200
11300
6500

ما به التفاوت  50001تا 250000

a

3200

ما به التفاوت بيش از 250000

a

1600

ما به التفاوت  3001تا 5000
ما به التفاوت  5001تا 10000
ما به التفاوت  10001تا 50000

جمع متراژ در يك سال (هكتار)

1/5

5

10

تا  1000مترمربع يا  2تا  9پالك

a

a

a

a

a

تهيه طرحهاي تجميع ما به التفاوت  1001تا  2000مترمربع

2

يا  10تا  18پالك
يكپارچه سازي اراضي
ما به التفاوت بيش از  2000مترمربع

يا تفكيك مجدد

(نوسازي مسكن با
الگوي بهينه)

مترمربع (ريال)

1

تا 3000

تهيه طرحهاي

شهرساز

حق الزحمه به ازاي هر

a

يا بيش از  19پالك

جمع متراژ در يك سال (مترمربع)

4000 2000

( 40500براي دو پالك) تا 153900
(براي  9پالك)
( 72900براي ده پالك) تا 137700
(براي  18پالك)

113400

6000

 -1ارقام قيد شده صرفا راجع به پالكها با كاربري پايه مسكوني هستند.
 -2منظور از مساحت ،مساحت پالك حاصل از تجميع بدون اصالح معابر است

تا 1000

تهيه گزارش توجيهي

3

انطباق كاربري اراضي
شهري و روستايي
(زمين)

a

ما به التفاوت 1001تا 5000
ما به التفاوت  5001تا 10000

a
a
a

a
a
a
a
a

2

5

ما به التفاوت  10001تا 40000
ما به التفاوت بيش از 40000

جمع متراژ در يك سال (هكتار)

0/5

32400
24300
16200
9700
6500

( )1حداقل مبلغ حق الزحمه براي تهيهي گزارش توجيهي طرحهاي انطباق كاربري اراضي شهري و روستايي  8،100،000ريال و
حداكثر حقالزحمه  567،000،000ريال ميباشد.

گروه ساختماني (الف)
گروه ساختماني (ب)
گروه ساختماني (ج)

4

تهيه گزارش توجيهي

گروه ساختماني (د)

انطباق شهري

جمع متراژ دريك سال (مترمربع)

ساختمان (زيربنا)

a
a

a
a
a

a
a
a

16200
19400
22700

a

25900

16000 12000 8000

( )1منظور صرفا ساختمانهاي واقع در بافتهاي تاريخي ،نقاط ويژه و يا مجاور خيابانهاي اصلي شهر مي باشد.
( )2حداقل مبلغ حق الزحمه براي تهيهي گزارش توجيهي طرحهاي انطباق شهري ساختمان  8،100،000ريال و حداكثر آن
 486،000،000ريال مي باشد.
( )3در صورت اضافه شدن «كنترل و نظارت» به شرح خدمات ،ميزان حق الزحمه در ضريب  1/35ضرب خواهد شد.
( )4زيربناي ساختمان براساس مجموع سطح زيرساخت در كليهي طبقات (شامل زيرزمين ،همكف و طبقات) محاسبه ميگردد.

حق الزحمه ،حدود صالحيت و ميزان ظرفيت خدمات مهندسي شهرسازي مالک عمل از 1400/5/1
رديف

ميزان صالحيت (پايه) مهندسان

موضوع

متراژ (زمين /زيربنا) مترمربع

گروه ساختماني (ب)

شهرساز

5

تهيه گزارش پدافند
غيرعامل (زيربنا)

مترمربع (ريال)

3

2

1

a

a

a

19400

a

a

22700

a

25900

گروه ساختماني (ج)
گروه ساختماني (د)

جمع متراژ در يك سال (مترمربع)

حق الزحمه به ازاي هر

16000 12000 8000

( )1كنترل طرحها به لحاظ مالحظات پدافند غيرعامل براساس چك ليستهاي مصوب ابالغي مي باشد.
( )2براي ساختمانهايي كه به صورت همزمان گزارش انطباق شهري ساختمان و گزارش پدافند غيرعامل تهيه ميشود 50% ،از حق
الزحمه مربوط به گزارش پدافند غير عامل كسر ميگردد.

* نمودار گردش كار تهيه طرح هاي شهرسازي
 -1تهيه مدارك توسط متقاضي و تحويل آن به مرجع صدور پروانه و سايرمراجع قانوني ذيربط از جمله شهرداري،فرمانداري،بنياد مسكن انقالب
اسالمي،اداره كل راه وشهرسازي و ....بر اساس ضوابط قانوني مربوطه
 -2بارگزاري مدارك پس از تاييد مرجع قانوني مورد اشاره در بند  1در سامانه شهرسازي نظام مهندسي ساختمان استان توسط متقاضي.
 -3انتخاب شهرساز ذيصالح در سامانه و واريز حق الزحمه به حساب سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
 -4تهيه طرح يا گزارش مورد نياز توسط مهندس شهرساز ذيصالح و بارگزاري در سامانه شهرسازي.
 -5ارجاع پرونده و گزارش طرح تهيه شده پس از بررسي و كسر سهميه مهندس شهرساز توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به
مرجع قانوني مربوطه
 -6تكميل فرايند صدور پروانه توسط مرجع قانوني مربوطه يا عندالزوم ارسال به ساير مراجع قانوني ذيربط از جمله دبيرخانه كميسيون ماده  5يا
دبيرخانه كارگروه زيربنايي استان جهت برسي و تصويب نهايي.
* ساير توضيحات
 -1اداره كل راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان،تمهيدات الزم جهت اجراي بخشنامه شماره  728/330مورخ
 1392/02/11دفتر طرح هادي كالبدي و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران را به عمل خواهند آورد،بنياد مسكن انقالب اسالمي
استان،شهرداري ها و ساير دستگاه هاي ذيربط همكاري و اقدام الزم را معمول خواهند داشت
-2طرح هايي كه توسط مشاوران و يا دفاتر حقوقي عضو سازمان تهيه مي شوند مي بايد قبل از طرح در مراجع قانوني به مهر و امضاي مهندس
شهرساز داراي پروانه ي اشتغال در حدود صالحيت و ظرفيت اشتغال رسيده و در سامانه نظام مهندسي ثبت و تاييد گردد.در اين موارد ميزان
صالحيت بر اساس پايه ي مهندسين شهرساز عضو مشاور و يا دفتر تعيين و جمع متراژ در يك سال متناسب با تعداد و جمع متراژ مجاز
مهندسين شهرساز عضو مشاور با ضريب افزايشي  1/25خواهد بود.
 -3حق الزحمهي خدمات مهندسي شهرسازي و ميزان مجاز كاركرد ساالنه در شهرهاي با جمعيت زير  25000نفر و روستاها درضرايب اصالحي
جدول پيوست ضرب خواهد شد.
 -4در صورتي كه مهندسين شهرساز عالوه بر صالحيت حرفه ايي در رشته ي شهرسازي داراي صالحيت فعاليت حرفه اي در رشته هاي
معماري،عمران و يا نقشهبرداري نيز باشند،مجموع ميزان كاركرد ساالنه در رشته ها ي معماري و عمران از مجموع ظرفيت اشتغال تهيه گزارش
توجيهي انطباق شهري ساختمان و تهيه گزارش پدافند و مجموع ميزان كاركرد ساالنه در رشته ي نقشه برداري از مجموع ظرفيت اشتغال تهيه
طرح هاي تفكيكي اراضي كسر خواهد شد.

