
3گروه د 2گروه د 1گروه د 2گروه ج 1گروه ج گروه بگروه الف 

 طبقه از 2تا 1

روی شالوده و 

زیربنا حداکثر 

 متر مربع600

 طبقه از 5تا 3    

روی شالوده با 

زیربنای حداکثر 

 مترمربع2000

 طبقه از 7 و 6 

روی شالوده با 

 تا 2001زیربنای 

 مترمربع5000

 طبقه از 10 تا 8

روی شالوده با 

 تا 2001زیربنای 

 مترمربع5000

 طبقه با 12 و 11

زیربنای باالی 

 مترمربع5000

 طبقه با 15 تا 13

زیربنای باالی 

 مترمربع5000

 طبقه و بیشتر 16

با زیربنای باالی 

 مترمربع5000

360,000336,000307,000276,000276,000274,000239,000طراحی پایه2

3
طراحی فنی 

معماری
720,000672,000614,000552,000552,000548,000478,000

1,440,0001,344,0001,228,0001,104,0001,104,0001,096,000956,000

2000 الی 15001500 الی 10001000 الی 750750 الی 500500 الی 300300 الی 100100تا 

1,000,000950,000850,000700,000550,000500,000450,000

طراحی داخلی5

2000 الی 15001501 الی 10001001 الی 750750 الی 500501 الی 400401 الی 300301 الی 100

468,000437,000399,000359,000359,000356,000310,000

 به باال50005000 الی 20002000 الی 10001000 الی 750750 الی 500500 الی 300300 الی 100

150,000135,000122,000109,00098,00088,00079,000در قالب پالن، نما و مقطع ابنیه

100,00090,00081,00073,00066,00059,00053,000در قالب پالن و مقطعمحوطه و بام

50,00045,00040,00036,00033,00030,00027,000در قالب نمای کد گذاری شده (مساحت سطح نما)نما 

ف
دی

ر

1401جدول حق الزحمه انواع خدمات طراحی معماری یزد در سال 
: ...........................شماره

1401/03/01: تاریخ( به ریال 4هر متر مربع سطح نما در ردیف / برای هر متر مربع زیربنا ) 

با عنایت به  ..……………................…عضو محترم انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معمار استان یزد به شماره عضویت  ......................…………… سرکار خانم مهندس/  جناب آقای

. ابالغ می گردد1401/03/01 هیئت مدیره انجمن، بدینوسیله نرخنامه ذیل جهت بهره برداری از تاریخ 1401/2/25 مصوبه مورخ 1بند 

به ازای هر گزینهطراحی سازمان فضایی در قالب پالن و مقطع 

1

مطالعات و 

تهیه طرح 

شماتیک

مطالعات زمینه ای، محیطی و طرح سناریو، تدوین برنامه کالبدی و 

360,000276,000276,000274,000239,000تهیه دیاگرام های اولیه، تعریف پروژه و رائه چهارچوب آن
ایده پردازی در قالب تصاویر و دیاگرام ها و معرفی فرآیند شکل 

336,000307,000

تهیه نقشه های معماری منطبق با نقشه های اجرایی سازه، تاسیسات 

مکانیکی و برقی، جزئیات فنی الزم و بزرگنمایی، تیپ بندی در و 

پنجره ها و جدول نازک کاری
3 و 2، 1جمع ردیف 

. متر مربع محاسبه می گردد100 مربع، متراژ 100برای ساختمان های زیر * 

4

طراحی پایه 

طراحی )سیما 

(نما

(متر مربع)مساحت نما 

به ازای هر گزینه  (بر اساس سطح نما)در قالب نما و سه بعدی 

(. متر مربع محاسبه می گردد50 متر مربع معادل 50مساحت زیر )

طراحی هر فضا به صورت سه بعدی و تهیه نقشه های اجرایی همه 

وجوه آن

به ازای هر متر مربع زیربنای فضایی که طراحی داخلی می شود بر اساس نوع کاربری و میزان سادگی و پیچیدگی بین 

(. متر مربع محاسبه می گردد50 متر مربع معادل 50مساحت های زیر ).  ریال می باشد1.650.000 تا 900.000

طراحی محوطه6

(متر مربع)مساحت محوطه 

نقشه های دوبعدی و سه بعدی و اجرایی کفسازی و عناصر محوطه 

ای و حصار پیرامون محوطه

.منظور از عناصر محوطه ای آبنما، آالچیق، سایه بان، باربیکیو، نیمکت و غیره می باشد*. متر مربع محاسبه می گردد100 متر مربع، 100محوطه های زیر * 

.در طراحی بام سبز حق الزحمه ارائه جزئیات عایق کاری و زه کش اضافه می گردد*. متر مربع بر اساس توافق میان طراح و کارفرما عمل می گردد2000برای محوطه های باالی *

7

برداشت  

ساختمان 

موجود

(متر مربع)مساحت 

www.yazdarch.ir

. نرخنامه فوق صرفا جهت تهیه نقشه های معماری می باشد* . متر مربع محاسبه می گردد100حداقل متراژ * 

.در صورت نیاز به تهیه نقشه های جزئیات معماری هزینه آن مجزا و با توافق طرفین محاسبه می گردد* 

:توجه

.تعرفه فوق صرفا برای ساختمان های مسکونی و تجاری بوده و برای سایر کاربری ها طبق توافق طرفین قابل افزایش است- 1

. درصد مبلغ هر آیتم می باشد30در گزینه انتخابی تا دو بار ویرایش رایگان بوده و بیش از آن حق الزحمه هر بار ویرایش معادل - 2

مبالغ اعالم شده حداقل حق الزحمه اعضای انجمن صنفی مهندسان معمار استان یزد است و با توجه به مواردی چون سابقه کاری، کیفیت، طراحی های خاص و غیره با - 3

.توافق مهندس طراح و کارفرما قابل افزایش است
الهام اسماعیلی

 4این نرخنامه با نام و تنها برای اعضای انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان معمار استان یزد قابل استفاده می باشد و هرگونه استفاده از آن در محدوده صالخیت ماده - 4

.قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده و عواقب ناشی از عدم رعایت آن بر عهده بهره بردار می باشد
رئیس هیئت مدیره

نوع خدمات

گروه ساختمانی 

تعاریف آنو

http://www.yazdarch.ir/

