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 تعاليبسمه

 
 هاریزی استانو برنامهمحترم سازمان مدیریت ی رؤسا

 

 ؛ و احترام باسالم

 (9) شماره جدولدر  مناسب الزحمهمبالغ حداکثر حق مبنی بر اعالمها با توجه به درخواست اکثر استان

بدینوسیله  1399در سال  (23/04/1383مورخ  28437/ت20637شاوران)شماره نامه تشخیص صالحیت مآئین

 گردد. می ایفادیر جدول ز

 تخصص گروه ردیف

حداکثر حق الزحمه مناسب  

 )میلیون ریال(

 3پایه  2پایه  1پایه 

 شهرسازی و معماری 1

 11499 28629 46016 شهرسازی

 8430 21084 33750 های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانیساختمان

اری، صنعتی و های مسکونی، تجاری، ادساختمان

 نظامی
33750 21084 8430 

 8430 21084 33750 معماری داخلی

های فرسوده، و ساماندهی و توانمندسازی بافت

 های غیر رسمیگاهسکونت
51129 31952 12779 

 11499 28629 46016 طراحی شهری

 راه و ترابری 2

 13796 34508  55219 راه سازی

 13796 34508 55219 راه آهن

 25563 63912 102266 هافرودگاه

 12779 31952 51129 های دریاییبندرسازی و سازه

 10219 20447 30675 ترافیک و حمل و نقل

 مهندسی آب 3

 21084 63274 105457 سدسازی

 17888 44736  71581 های آبیاری و زهکشیشبکه

 17888 44736 71581 تاسیسات آب و فاضالب

 17888 44736 71581 اظت و مهندسی رودخانهحف

 8430 21217 33750 کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری مطالعات کشاورزی 4
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 8430 21217 33750 شیالت و آبزیان

  8430 21217 33750 فضای سبز

 8430 21217 33750 ایهای گلخانهگلخانه و مجتمع

 انرژی 5

 30932 92801 154680 تولید نیرو

 7662 23003 40906 انتقال نیرو

 3572 10732 17888 توزیع نیرو

 14051 42183 70305 دیسپاچینگ و مخابرات نیرو

 25563 76697  127831 ایانرژی هسته

 25563 76697 127831 سازی انرژیبهینه

 38346  115046 191753 انرژی تجدیدپذیر

6 
ارتباطات و فناوری 

 تاطالعا

 10219 25563 40906 های جامع پستیمکانیزاسیون امور پستی و شبکه

 10219 25563 40906 های جامع ارتباطات و فناوری اطالعاتطرح

 15331 38346  61356 سوئیچینگ مخابراتی )تلکس، تلفن، دیتا، موبایل(

 15331 38346 61356 انتقال )ماکروویو، ماهواره، فیبر نوری، کابل، دیتا(

 صنعت 7

 17990 54000 89990 صنایع برق و الکترونیک

صنایع سلولزی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، 

 نساجی و پلیمری
89990 54000 17990 

 17990   54000 89990 صنایع حمل و نقل )خودرو(

گری( و صنایع فلزات اساسی )نورد، ذوب و ریخته

 سازیماشین
281240 168740 56250 

 17990 54000 89990  های غیر فلزیصنایع کانی

 معدن 8

 6638 16611 26581 پی جویی و اکتشاف معدن

 6638 16611 26581 برداری معادنسازی و بهرهآماده

 6638 16611 26581 آرایی و فرآوری موادکانه

 نفت و گاز 9

مطالعات اکتشاف و استخراج نفت و گاز )مطالعات 

 ع مخازن هیدروکربوری(جام
140615 84365 28115 

 112490 337500 562500 واحدهای پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی

 35279 105331 178969 خطوط انتقال نفت و گاز

 35279 105331 178969 تاسیسات باالدستی روزمینی نفت و گاز

 19680 59055 98430 های کاهش فشار گازشبکه توزیع و ایستگاه

 میراث فرهنگی 10

 8433 21081 33730 های فرهنگی و معرفیپژوهش

برداری آثار و بناهای حفاظت، مرمت، احیا و بهره

 تاریخی-های باستانیفرهنگی و محوطه-تاریخی
33730 21081 8433 

 11499 28629 46016 فرهنگی-های تاریخیحفاظت و احیا بافت
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11 
ریزی و مهخدمات برنا

 اقتصاد
 20447 38347 61356 خدمات اقتصادی

 های مشترکتخصص 12

 10219 20447 30675 ژئوتکنیک

 8430 21084 33750 سازه

 8430 21084 33750 تاسیسات برق و مکانیک

 6638 16611 26581 ژئوفیزیک

 7662 15331 23003 محیط زیست 

 7662 15331 23003 بازرسی فنی

 10219 20447 30675 دمات کامپیوتریخ

 7662 15331 23003 ایمنی و کاهش خطرات پدافند غیرعامل

 6638 16611 26581 شناسیزمین

 15331 46016 76697 اتوماسیون صنعتی

 8430 21084 33750 سازیمقاوم

 8175 16356 24537 برداری زمینینقشه

 12266 24537 36813 برداری زمینی فتوگرامترینقشه

 12266 24537  36813 برداری زمینی هیدروگرافینقشه

 6129 12266 18406 برداری زمینی میکروژئودزینقشه

 6129 12266 18406 میکروژئودزی یک ظرفیتی اضافی

 12266 24537 36813 فتوگرامتری یک ظرفیتی اضافی

 12266 24537 36813 هیدروگرافی یک ظرفیتی اضافی

 36813 24537 12266 (GISهای اطالعات جغرافیایی )سیستم

 11499 28629 46016 ریزی فضاییمطالعات جغرافیایی و برنامه

 5112 10225 15337 هواشناسی

 

 

 
 
 

    
 

 
 

 

 سیدجواد قانع فر 

رئیس امور نظام فنی اجرایی، مشاورین 

 و پیمانکاران 


