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        ::::::::گروه بندي ساختمانها بر اساس تعداد طبقات و متراژ زير بنا گروه بندي ساختمانها بر اساس تعداد طبقات و متراژ زير بنا گروه بندي ساختمانها بر اساس تعداد طبقات و متراژ زير بنا گروه بندي ساختمانها بر اساس تعداد طبقات و متراژ زير بنا گروه بندي ساختمانها بر اساس تعداد طبقات و متراژ زير بنا گروه بندي ساختمانها بر اساس تعداد طبقات و متراژ زير بنا گروه بندي ساختمانها بر اساس تعداد طبقات و متراژ زير بنا گروه بندي ساختمانها بر اساس تعداد طبقات و متراژ زير بنا 

  

  .  متر مربع0-600ساختمانهاي يك و دو طبقه با زير بناي ) گروه الف 

و سـاختمانهاي يـك و دو طبقـه بـا زيـر بنـاي               متر مربع    0-2000 طبقه با زير بناي      5 تا   3ساختمانهاي  ) گروه ب   

  . متر مربع 2000-600

 طبقـه بـا زيـر بنـاي     6و ساختمانهاي كمتـر از   متر مربع 0-5000 طبقه با زير بناي   10 تا   6اختمانهاي  س) گروه ج   

  . متر مربع 5000-2000

 طبقـه بـا زيـر بنـاي بـيش از      10 طبقه با هر متراژ زير بنا و ساختمانهاي كمتر از 10ساختمانهاي بيش از ) گروه د   

  . متر مربع 5000

  

ن ، معماري ، تأسيسات برقي ، تأسيسات مكانيكي بر اسـاس گـروه   حدود صالحيت مهندسين عمرا 

  :بندي ساختمانها

  

  

  نظارتنظارت  طراحيطراحي  پايه پايه 
  ب ب ––      گروه   الف     گروه   الف        گروه    الف     گروه    الف  33

    ج  ج-- ب ب––    گروه   الف     گروه   الف   ب ب ––       گروه    الف      گروه    الف   22

   د د-- ج ج-- ب ب––گروه   الف گروه   الف     ج  ج-- ب ب––گروه   الف گروه   الف   يكيك

   د د-- ج ج-- ب ب––   الف    الف گروهگروه   د د-- ج ج-- ب ب––گروه   الف گروه   الف   ارشدارشد

  

  . محسوب مي گردند )) مهندس ارشد (( سال 18مهندسين پايه يك با سابقه كار حداقل : تبصره 
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سـال ، مـدرك كارشناسـي ارشـد                     )) 3(( داراي مدرك كارشناسـي      )) 3(( سابقه كار پايه مهندسين جهت  پايه        

  .ال مي باشد س )) 1(( سال ، و مدرك دكترا    )) 2(( 

       سـال ، و مـدرك كارشناسـي ارشـد          )) 7(( داراي مدرك كارشناسي     )) 2(( سابقه كار پايه مهندسين جهت پايه       

  .سال مي باشد  )) 5(( سال ، و مدرك دكترا   ) ) 6( (

شـد           سـال ، مـدرك كارشناسـي ار    )) 12(( داراي مدرك كارشناسـي   )) 1(( سابقه كار پايه مهندسين جهت پايه       

  .سال مي باشد  )) 10(( سال ، و مدرك دكترا  )) 11(( 

سـال ، مـدرك كارشناسـي ارشـد                            )) 18(( سابقه كـار پايـه مهندسـين جهـت  پايـه ارشـد مـدرك كارشناسـي               

  .سال مي باشد  )) 16(( سال ، و مدرك دكترا   ))  17(( 

  ::تبصره تبصره 
ناپيوسته مدرك مهندسي خود را اخذ نموده اند ، به ازاء هر پنج سال سابقه از زمان       ناپيوسته مدرك مهندسي خود را اخذ نموده اند ، به ازاء هر پنج سال سابقه از زمان       جهت مهندسيني كه بصورت     جهت مهندسيني كه بصورت     . .   11

دو دو حداكثر تـا  حداكثر تـا  ((  يك سال سابقه مهندسييك سال سابقه مهندسي) ) در رشته مربوطه در رشته مربوطه ( ( اخذ مدرك كارداني تا زمان اخذ مدرك كارشناسي   اخذ مدرك كارداني تا زمان اخذ مدرك كارشناسي   

  ..منظورمي گردد منظورمي گردد  )  )  مهندسي مهندسيسال سابقه كارسال سابقه كار

  ..ل جاري مي باشد ل جاري مي باشد مالك محاسبه سابقه كار تا پايان اسفند ماه سامالك محاسبه سابقه كار تا پايان اسفند ماه سا. .  2

  سهميه سهميه ) = ) = متراژ طراحي متراژ طراحي  *  * 11//22( (   ++متراژ نظارت متراژ نظارت                                                                                                                                   
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   و معماري و معماري تاسيسات مكانيكي و برقي تاسيسات مكانيكي و برقيينينمهندسمهندسكليه كليه سهمية سهمية 

   و نظارت و نظارت طراحي طراحي  مقدار سهميه  مقدار سهميه                                                                                    مهندسين پايهمهندسين پايه

  .. متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد  متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد 101000 متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ،  متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ، 44000000  33پايه پايه 

  .. متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد  متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد 115500 متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ،  متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ، 66000000  22پايه پايه 

  .. متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد  متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد 202000 متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ،  متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ، 88000000  11پايه پايه 

  .. متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد  متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد 225500 متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ،  متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ،   1010000000  ارشدارشد

  
  
  
  
  

  ين عمرانين عمرانمهندسمهندسسهميه كليه سهميه كليه 

   طراحي و نظارت طراحي و نظارت                                           مقدار سهميه                                           مقدار سهميه  مهندسين پايهمهندسين پايه

  .. متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد  متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد 101000 متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ،  متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ، 20002000  33پايه پايه 

  ..ربع به سهميه آنها اضافه مي گردد ربع به سهميه آنها اضافه مي گردد  متر م متر م115500 متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ،  متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ، 30003000  22پايه پايه 

  .. متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد  متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد 202000 متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ،  متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ، 40004000  11پايه پايه 

  .. متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد  متر مربع به سهميه آنها اضافه مي گردد 225500 متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ،  متر مربع و به ازاي هر سال سابقه مازاد بر سابقه پايه ،   50005000  ارشدارشد
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  .عدد مي تواند باشد  8 هر مهندس بصورت همزمان حداكثر  نظارت كار تعداد : 1تبصره  

 ضريب مطابق مي باشند ، كه عضو دفاتر مهندسي     شيوه نامه ، به سهميه كساني      6 ماده   2 جدول   بر اساس  : 2 تبصره  

  . ذيل تعلق مي گيرد جدول

  .باشد  جهت نظارت ميمهندسين معمار عالمي اسهميهاز % 25  حداقل :3تبصره 

   .حداكثر سهميه هرمهندس با احتساب سابقه كار، نمي تواند از حداقل سهميه پاية باالتر تجاوزكند : 4تبصره 

كليه ساختمان هايي كه مهندسين عمران ، نظارت سازه و معماري آن را بعهده مي گيرند و حـق الزحمـه          : 5تبصره  

  . تعلق مي گيرد30/1ضريب ،  آنها 89مي نمايند جهت سهميه نظارت سال مربوطه را دريافت 

  
  .درصد افزايش سهميه اشتغال هر يك از شركاي دفتر مهندسي طراحي ساختمان نسبت به سهميه اشتغال دفتر تك نفره  

  

  
درصد افزايش 

  دفتر مهندسي

درصد افزايش در 

صورت همپايه بودن 

پروانه اشتغال در هر 

  شتهر

رصد افزايش                د

در صورت حضور بيش 

  از يك نفر در هر رشته

مجموع درصد 

افزايش سهميه 

  اشتغال

  20  -  10  10  يك رشته از رشته هاي هفتگانهيك رشته از رشته هاي هفتگانه  1

معمــاري ، معمــاري ، : : دو رشـته غيــر همنــام از رشــته هــاي  دو رشـته غيــر همنــام از رشــته هــاي    2
  عمران ، برق ، مكانيك باشند عمران ، برق ، مكانيك باشند 

20  10  10  40  

معمـاري ،   معمـاري ،   سه رشـته غيـر همنـام از رشـته هـاي               سه رشـته غيـر همنـام از رشـته هـاي                 3
  عمران ، برق ، مكانيكعمران ، برق ، مكانيك

30  10  10  50  

معماري ، عمران ، بـرق ، مكانيـك         معماري ، عمران ، بـرق ، مكانيـك         : : چهار رشته   چهار رشته     4
  ..باشند باشند 

50  10  10  70  

5  
رشته هاي معماري ، عمران ، بـرق ، مكانيـك و            رشته هاي معماري ، عمران ، بـرق ، مكانيـك و            
يك تا سه رشـته از رشـته هـاي نقـشه بـرداري ،               يك تا سه رشـته از رشـته هـاي نقـشه بـرداري ،               

  شهر سازي ، ترافيكشهر سازي ، ترافيك
60  10  10  80  
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حق الزحمه طراحي مجموعه هاي ساختماني كه ساختمانهاي آن مشابه هم بـوده و در يـك            ،   شيوه نامه    7-17مطابق بند   

 مي شود به طوريكـه مجمـوع   12محوطه عيناً و يا با مختصر تغييري تكرار مي شوند مشمول اعمال ضريب تكرار به شرح جدول شماره           

شده و حاصـل آن در محاسـبه حـق الزحمـه و سـهميه               زير بناي ساختمانهاي تكراري در ضريب كاهش مربوط به دفعات تكرار ضرب             

  .منظور مي گردد 

  

  .ضرايب تكراري مربوط به طراحي مجموعه هاي ساختماني 
  

  ضريب تكرار  دفعات تكرار  ضريب تكرار  دفعات تكرار
2  50/67  17  92/26  
3  52/54  18  44/26  

4  47/47  19  00/26  

5  89/42  20  60/25  

6  63/39  25  99/23  

7  16/37  30  84/22  

8  22/35  35  97/21  

9  64/33  40  29/21  

10  33/32  45  74/20  

11  22/31  50  28/20  

12  27/30  60  56/19  

13  42/29  70  02/19  

14  59/28  80  60/18  

15  03/28  90  27/18  

  00/18   و بيشتر100  45/27  16
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                            ال مهندسي ال مهندسي ال مهندسي ال مهندسي ساير مصوبات هيئت مديره در مورد حدود صالحيت ها و سهميه هاي  اشتغساير مصوبات هيئت مديره در مورد حدود صالحيت ها و سهميه هاي  اشتغساير مصوبات هيئت مديره در مورد حدود صالحيت ها و سهميه هاي  اشتغساير مصوبات هيئت مديره در مورد حدود صالحيت ها و سهميه هاي  اشتغ

        1381381381389999هاي خدمات مهندسي در سال هاي خدمات مهندسي در سال هاي خدمات مهندسي در سال هاي خدمات مهندسي در سال     و تعرفهو تعرفهو تعرفهو تعرفه

عــالوه بــر ســهميه باقيمانــده خــود                    % 10 مهندســين طــراح و نــاظر فقــط در يــك ســاختمان مجــاز هــستند -1

  . سهميه مازاد ، از سهميه سال بعد كسر مي گردد . استفاده نمايند 

ساختمان  با سازه هاي مستقل از هم وجود دارد ، رعايت حدود صالحيت كه چند ) پالكهائي ( در زمين هائي -2

             بديهي اسـت كـه در ايـن مـورد رعايـت سـهميه مـصوبه هيئـت مـديره            . در مورد يكي از ساختمانها الزم است       

  . نيز الزامي مي باشد ) با در نظر گرفتن بند قبل ( 

ي كه قبالً تحت طراحي يا نظارت مهندس بوده و هنوز پايـان كـار               افزايش ميزان طراحي، يا نظارت ساختمان     -3

در اينصورت مقدار سهميه اضـافه  . آن صادر نشده باشد حتي در صورتيكه سهميه مهندس پر شده باشد مجاز است      

  برمصوبه هئيت مديره در سهميه بعدي در نظر گرفته خواهد شد 

به تعداد طبقات يا زير بناي ساختمان اضافه مي نمايد  ، در  در ساختمانهايي كه در حال احداث بوده و مالك         -4

صورتيكه با اضافه شدن آنها ، مبلغ واحد حق الزحمه خدمات مربوطه نيز اضافه گردد ، مالك موظف است ضمن                    

پرداخت حق الزحمه مربوط به زير بناي اضافي ، ما به تفاوت نرخ حـق الزحمـه را جهـت زيـر بنـاي قبلـي بـه                            

بديهي در اينمورد نيز عوارض سازمان از مهندسين طراح و سازه اخذ مي . ح وناظر پرداخت نمايد  مهندسين طرا 

  .گردد 

  گردد  باشند ، قسمت دوبلكس به عنوان طبقه مجزا محسوب مي  در مورد ساختمانهايي كه بصورت دوبلكس مي-5

  ، با ارائه معرفي نامه كتبـي از ارگـان        ، جانباز ، آزاده   ) بستگان درجه يك    ( در صورتيكه مالك خانواده شهيد      -6

  مربوطه ، حق الزحمه طراحي و نظارت ساختمان نامبرده بصورت داوطلب توسط مهندسين  با شرط رعايت 

. تخفيف محاسبه ميگردد % 25با )  متر مربع زير بنا دريك واحد  100زير  ( لگوي مسكن دريك ساختمان مسكوني      ا

  . گردد زير بناي مذكور محاسبه مي% 75طه نيز در اينصورت سهميه مهندسين مربو
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ويا سازمان بهزيستي باشد ، در صـورت ارائـه          ) ره  ( در صورتيكه مالك مستمري بگير كميته امداد امام خميني          -7

  معرفي نامه كتبي از ارگان مربوطه وبا رضايت مهندسين مربوطه  ، طراحي ونظارت ساختمان مذكور دريك 

                . بـصورت رايگـان مـي باشـد         )   مترمربـع  100مـسكن حـداكثر زيـر       ( شـرط رعايـت الگـوي       واحد مسكوني وبا    

  .در اينصورت متراژ وتعداد كارمربوطه از سهميه وتعداد كار  مهندسين مربوطه كسر نمي گردد 

 باشـد مجـاز    درصورتيكه مالك پالك، مهندس داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا بستگان درجه يك وي        -8

تا حد يـك پيلـوت بـه مـساحت     ) بدون درنظر گرفتن سهميه(به طراحي و نظارت پالك مذكور بصورت رايگان         

متر مربع يا دو واحد مسكوني با زيربنـاي هـر كـدام    250 طبقه روي آن در يك واحد مسكوني تا   متر مربع  و   250

  . باشد صد متر مربع وكمتر ،  فقط يكبار در طول عضويت در سازمان مي

ضمناً در صورتيكه ساختمان مذكور فاقد پيلوت باشد ، طراحي و نظـارت رايگـان فقـط در همكـف يـك واحـد                       

 متر مربع يا دو واحد مسكوني با زير بناي حداكثر يكصد متر مربع وكمتر  بالمانع 250مسكوني با زير بناي حداكثر   

ار نمي تواند ناظر ساختمان يا مجتمـع يـا مجموعـه     صاحب ك 33 شيوه نامه ماده     5-13ضمناً مطابق بند    .مي باشد   

  .ساختماني خود باشد 

 سازمان يا همسر وي باشد ، درصورت مراجعه بـه مهنـدس             بدون كُد  درصورتيكه مالك پالك ، مهندس عضو        -9

                     . اسـتفاده نمايـد  تخفيـف % 20توانـد از   كددار جهت طراحي و نظارت پـالك خـود بـا رعايـت بنـد قبـل  مـي         

يگان ساختمان عضو بـدون  ضمناً مهندسين كددار  فقط يكبار در طول عضويت خود مجاز به طراحي و نظارت را     

  .هستند ) يا همسر وي (  كد

  .باشد  معتبر مي28/12/89 لغايت 01/03/89هاي اعالمي از   كليه سهميه-10
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