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  مشخصه منطقه-1
 بخشنامه شماره در ،ای مربوط این دستورالعمل، معادل ضریب منطقه ۀعدد مشخصه منطق

ای حقوق عوامل نظارت  های منطقه ضریب" با موضوع 12/7/1378 مورخ 3730/54-4156/102
 .باشد می "کارگاهی

 .گردد  اعمال می با تفکیک بخش)  راهبجز مطالعات مقدماتی (  راهمشخصه منطقه برای مطالعات 1-1
 :آید می  بدستزیر   بصورت  شهرستان به هر  مربوط   منطقه  مشخصه ،  راه یمقدمات  مطالعات در 1-2

 طقه شهرستان مشخصه منعدد)= های شهرستان منطقۀ بخش مشخصه داعداجمع )/ (های شهرستان تعداد بخش(
 .گردد می الزحمه به روش میانیابی خطی تعیین عدد پیاپی باشد، مبلغ حق منطقه بین دو درصورتیکه مشخصه 1-3

 

 الزحمه  حق-2
با  استفاده از روابط زیر، با توجه به جمع طول ) 13 تا 1های شماره  موضوع جدول( مطالعات راه  الزحمه حق

 :دشو مسیر مورد مطالعه ، محاسبه می
 

 نوع مطالعه
 Xمحدوده تغییرات 

مطالعه برحسب  مورد مسیر طول جمع(
 )کیلومتر 

Y 
 )الزحمه ضریب اصالح حق(

 )50X< X) /75/18+X625/0 تمامی مطالعات
 50X ≤ ≤ 100 1 تمامی مطالعات
 )100X> X) /70/22+X773/0 بهسازی راه و مقدماتی تمامی مطالعات، بجز مطالعات مقدماتی

 50X> 1 بهسازی راه و مقدماتی مقدماتیمطالعات 
i ماهور ، کوهستان ، کوهستان سخت دشت ، تپه: ، شامل) 3طبق بند ( نوع طبقه بندی مسیر 
j 2/2 تا 1با تغییرات ) 1طبق بند ( مشخصه منطقه 

Xij  بندی مطالعه در طبقه مورد مسیر طول i برای مشخصه منطقه   امjکیلومتر  برحسب 
Aijبندی  در طبقه) 13 تا 1های شماره  بدست آمده از جدول(مسیر  طول واحدالزحمه   حقi ام، برای مشخصه منطقه j 

 

 بروش زیر محاسبه d تا aهای   راه اصلی با مفروضات ستون مطالعات مرحله اولالزحمه  حق:مثال 
 :شود می

 
f e d c b a 

b*e Aij  نوع مسیر )i(   مشخصه منطقه )j(  طول قطعه مسیر
 )کیلومتر(

شماره قطعه 
 مسیر

 1 10 3/1 دشت 1165000 11650000
 2 5 5/1 ماهور تپه 1672900 8364500
 3 4 5/1 کوهستان 2275100 9100400
 4 30 7/1 کوهستان 2395500 71865000
 5 4 5/1 ماهور تپه 1672900 6691600

 6 70 8/1 کوهستان سخت 3069500 214865000
 7 2 2 دشت 1392800 2785600

  125جمع  جمع 325322100
 

X=125      > 100      ⇒      Y=( 773/0 *125+ 7/22 )/125 = 9546/0  
 
 

 الزحمه کل حق = 9546/0 *325322100= 310552476
 

∑ (=  الزحمه مسیرکل حق
ij

ijijAX Y( 

http://www.omran.net/tsb.mpo/pdf/3730map.pdf
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جدول زیر  و کمک رابطه ، با محل پروژه مورد قراردادبهبرای انجام مطالعات میدانی هزینه سفر  2-1
 :شود می محاسبه 

 
 

نوع 
مطالعه

مقدماتی
 راه

مرحله 
اول اصلی

مرحله 
دوم 
 اصلی

مرحله اول 
یفرع  

مرحله 
دوم فرعی

مقدماتی
بهسازی

بهسازی 
نوع الف

بهسازی 
نوع ب

بهسازی 
 نوع ج

بهسازی 
نوع د 
 الف

بهسازی 
نوع د ب

بهسازی 
مرحله 
 اول نوع ه

بهسازی 
مرحله دوم
  نوع ه

P 25 59 51 24 21 13 77 83 100 120 132 55 46 

 
 L تا نزدیکترین شهر قابل مسافرت در محدوده پروژه مورد  از شهر استقرار دفتر مرکزی مشاورمسافت هوایی کوتاهترین 
 برحسب کیلومتر قرارداد 

 
 

 بندی مسیر و ضریب مانع  طبقه-3
های اصلی و فرعی، پیاده کردن و میخکوبی، مسیر از نظر شیب زمین  الزحمه مطالعات راه برای محاسبه حق

مسیرهایی که خط . وپوگرافی آن خواهدبودهای ت بندی مسیر، نقشه مبنای طبقه. شود بندی می طبیعی طبقه
 7 درصد تپه ماهور، بیش از 7 تا 3 درصد باشد دشت، بیش از3های توپوگرافی آنها تا  بزرگترین شیب درنقشه

 .شود  درصد، کوهستان سخت محسوب می60 درصد کوهستان و بیش از 60تا 
طولی و عرضی و  است، بااستفاده از پروفیلهای دهنش آنها تهیه توپوگرافی برای که نقشه  بندی مسیرهایی  طبقه3-1

 .بندی مذکور رعایت گردد در این موارد باید مشخصات طبقه. گردد درصورت لزوم بازدید مسیر تعیین می 
 اگر در قسمت یا قسمتهایی از مسیر عوارضی مانند جنگل، باتالق، شالیزار، برکه، تاالب، مانداب و باغ 3-2

  بندی مذکور ، ضریب در این صورت پس از طبقه. شود  آن قسمت بامانع محسوب می  د، باش       وجودداشته 
الزحمه میخکوبی و پیاده کردن  مفاد این بند به حق. گردد الزحمه مطالعات مربوط، اعمال می  به حق25/1 
 .مسیر، قابل اعمال نیست 

 و درمناطقی که دارای باتالق، 80/1ضریبالزحمه میخکوبی و پیاده کردن مسیر درمناطق جنگلی ، با   حق3-3
 .شود   محاسبه می40/1برکه، تاالب، مانداب ، باغ و مانند آن هستند، با ضریب  شالیزار، 

 

  پل و تونل-4
 متر و تونل، 16های بادهانه بیش از   پل،های ناهمسان الزحمه مطالعات تمامی ابنیه فنی ، بجز پل حق

 . شده استالزحمه مطالعه مسیر منظور درحق
 ای را از لحاظ  های همسان پل قابل استفاده نباشد و یا مشاور طرح بهینه ای که نقشه های ویژه  در موقعیت4-1

 و دفع قطعات  برداری و نگهداری، جایگزینی های اولیه ساخت ، بهره شامل هزینه(های دوره عمر  هزینه 
، شرایط و سهولت ) ه ، سیالب ، مقاومت مصالح وغیرهازنظر تردد ، زلزل(، مسائل مربوط به ایمنی ) مستهلک 
الزحمه مطالعات پل برای این قسمت استفاده  توان از حق  با تایید کارفرما میاجرا پیشنهاد نماید ، 
 .نمود 

 
 

       *L*P300=هزینه سفر برای انجام مطالعات برحسب ریالکل 
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 سطح سطح و غیرهم های هم  تقاطع-5
الزحمه  سطح بر اساس سه برابر حق سطح و غیرهم های هم الزحمه مطالعات مراحل یک و دو ، تقاطع حق

الزحمه پیاده کردن و میخکوبی  همچنین حق. گردد خت میمطالعات مراحل یک و دو راه اصلی محاسبه و پردا
الزحمه پیاده کردن و میخکوبی راه اصلی محاسبه و  سطح بر اساس سه برابر حق سطح و غیرهم های هم تقاطع

، نقاط ممـاس ) Loop(و پیچ ) Ramp ( گیری طول مسیر شیبراهه مبنـای اندازه.  شود جداگانه پرداخت می
 .ها کاربرد ندارد  برای تقاطع2های بند  رابطه. باشد می ) Center Line( اه روی محـور مرکزی ر

 
  نظارت عالیه-6

 و اجرای کار هزینه  برآوردآهن ، بر اساس الزحمه نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه، راه و زیرسازی راه حق
 .شود سبه می بر ارقام آن، محاC اعمال ضریب   با15بندهای زیر، طبق جدول شماره 

شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کـار بـرای طـرح هـای غیـر                   "رعایت کامل    6-1
 . الزامی است")11/3/1379 مورخ 1295/102-977/54بخشنامه شماره  موضوع( صنعتی 

 الزحمه  حق در صورتی که خدمات نظارت عالیه ارجاع شده به مشاور منحصر به پل، تونل یا پل و تونل باشد ،6-2
  بعالوه ده درصد ، 15 ، از جدول شماره 4-6مربوط، براساس برآورد هزینه اجرای کار، با رعایت مفاد بند  
 .شود تعیین می 

الزحمه به روش میانیابی خطی با دو   در صورتیکه برآورد هزینه اجرای کار بین دو رقم پیاپی باشد ، درصد حق6-3
 یا بیشتر باشد به 5 باشد ، حذف ودر صورتیکه 5نچه رقم سوم اعشار کمتر از چنا. گردد رقم اعشار تعیین می 
 .شود یک واحد اضافه می رقم دوم اعشار 

 :گردد   اعمال می15آید به ارقام جدول شماره  با استفاده از رابطه زیر بدست می که C ضریب 6-4
 

 

2
10011 3 )(/ DC −=

 

D   هـا و     ، ناشی از تغییر نقشـه     ) شرایط عمومی پیمان   29موضوع ماده   ( کار   درصد تغییر مقادیر   ،   در این رابطه
درصـد افـزایش مقـادیر، بـا         .باشـد     مشخصات فنی، به استثنای تغییرات مورد نظر از طرف کارفرما می          

 .گردد ، با عالمت منفی منظور می)سازی در جهت بهینه(درصد کاهش مقادیر و عالمت مثبت
 

 کاره الزحمه کارهای نیمه  حق-7
در صورتی که خدمات یک قسمت و یا مرحله به مشاوری ارجاع شود که آن مشاور خدمات قسمت و یا مرحله                     

الزحمـه آن در      قبل را انجام نداده است، چنانچه کار ارجاع شده مربوط به خدمات مطالعه و طراحی باشد، حـق                 
 .شود  می ضرب20/1 و چنانچه مربوط به خدمات نظارت باشد، در ضریب 10/1ضریب 
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  نحوه ارائه نتیجه مطالعات-8

های   ملزم به ارائه دفترچه محاسبات و نقشه های مکتوب به دستگاه اجرایی ،  نسخهمشاور عالوه بر ارائه 
 و دیگر ACAD2000 و Office XPافزارهای  با استفاده از نرم) CD(روی لوح فشرده  طراحی، 
 .باشد ، به دستگاه اجرایی می UTF(Unicode-8( کارفرما، تحت آرایۀ نوشتاری افزارهای مورد قبول نرم 

 
 موارد دیگر -9

های یادشده را برای قراردادهای آتی و  الزحمه ریزی کشور در هر سال نحوه تعدیل حق سازمان مدیریت و برنامه 
 .نماید همچنین قراردادهای منعقد شده تعیین و ابالغ می 

 
 

http://www.mporg.ir/fanni/programs/b_fonts.exe
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 مطالعات مقدماتی راه. 1جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 1306300 1776500 2416000 3020000 

10/1 1338100 1819800 2474900 3093600 

20/1 1369800 1862900 2533500 3166800 

30/1 1401600 1906100 2592200 3240200 

40/1 1433300 1949200 2650900 3313600 

50/1 1465100 1992500 2709800 3387200 

60/1 1496800 2035600 2768400 3460500 

70/1 1528500 2078700 2827000 3533700 

80/1 1560300 2122000 2885900 3607300 

90/1 1592000 2165100 2944500 3680600 

00/2 1623800 2208300 3003200 3754000 

10/2 1655500 2251400 3061900 3827300 

20/2 1687300 2294700 3120700 3900800 
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 مطالعات مرحله اول راههای اصلی.  2جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

خصه مش
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 1067400 1451600 1974100 2467600 

10/1 1099900 1495800 2034200 2542700 

20/1 1132400 1540000 2094400 2618000 

30/1 1165000 1584400 2154700 2693300 

40/1 1197500 1628600 2214800 2768500 

50/1 1230100 1672900 2275100 2843800 

60/1 1262600 1717100 2335200 2919000 

70/1 1295200 1761400 2395500 2994300 

80/1 1327700 1805600 2455600 3069500 

90/1 1360300 1850000 2516000 3145000 

00/2 1392800 1894200 2576100 3220100 

10/2 1425400 1938500 2636300 3295300 

20/2 1457900 1982700 2696400 3370500 
 

 

 

  
 



WEB:    www.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 16از      7صفحه   آهن دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زیرسازی راه

 1382 / 4 / 14                  مورخ    64972/101پیوست بخشنامه شماره         

 

 

 مطالعات مرحله دوم راههای اصلی. 3جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

شخصه م
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 2452400 3335200 4535800 5669700 

10/1 2484400 3378700 4595000 5743700 

20/1 2516300 3422100 4654000 5817500 

30/1 2548300 3465600 4713200 5891500 

40/1 2580300 3509200 4772500 5965600 

50/1 2612200 3552500 4831400 6039200 

60/1 2644200 3596100 4890600 6113200 

70/1 2676200 3639600 4949800 6187200 

80/1 2708100 3683000 5008800 6261000 

90/1 2740100 3726500 5068000 6335000 

00/2 2772100 3770000 5127200 6409000 

10/2 2804000 3813400 5186200 6482700 

20/2 2836000 3856900 5245300 6556600 
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 ههای فرعیمطالعات مرحله اول را. 4جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 641300 833600 1083600 1300300 

10/1 656600 853500 1109500 1331400 

20/1 671900 873400 1135400 1362400 

30/1 687100 893200 1161100 1393300 

40/1 702400 913100 1187000 1424400 

50/1 717700 933000 1212900 1455400 

60/1 732900 952700 1238500 1486200 

70/1 748200 972600 1264300 1517100 

80/1 763400 992400 1290100 1548100 

90/1 778700 1012300 1315900 1579000 

00/2 794000 1032200 1341800 1610100 

10/2 809200 1051900 1367400 1640800 

20/2 824500 1071800 1393300 1671900 
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 حله دوم راههای فرعیمطالعات مر. 5جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 1052700 1368500 1779000 2134800 

10/1 1066600 1386500 1802400 2162800 

20/1 1080500 1404600 1825900 2191000 

30/1 1094500 1422800 1849600 2219500 

40/1 1108400 1440900 1873100 2247700 

50/1 1122300 1458900 1896500 2275800 

60/1 1136200 1477000 1920100 2304100 

70/1 1150100 1495100 1943600 2332300 

80/1 1164100 1513300 1967200 2360600 

90/1 1178000 1531400 1990800 2388900 

00/2 1191900 1549400 2014200 2417000 

10/2 1205800 1567500 2037700 2445200 

20/2 1219700 1585600 2061200 2473400 
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 "الف"مطالعات مقدماتی بهسازی و بهسازی نوع 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 7                                                   جدول 6جدول 

مشخصه  نوع الف
 منطقه

 مقدماتی
 جمع قسمت دوم قسمت اول

00/1 294800 572400 366300 938700 

10/1 303300 600300 369500 969800 

20/1 311800 628200 372800 1001000 

30/1 320300 656200 376000 1032200 

40/1 328800 684100 379300 1063400 

50/1 337200 712000 382500 1094500 

60/1 345700 740000 385800 1125800 

70/1 354200 767900 389000 1156900 

80/1 362700 795900 392300 1188200 

90/1 371200 823800 395500 1219300 

00/2 379600 851700 398800 1250500 

10/2 388100 879700 402000 1281700 

20/2 396600 907600 405300 1312900 

 

 
 



WEB:    www.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 
 16از      11صفحه   آهن دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زیرسازی راه

 1382 / 4 / 14                  مورخ    64972/101        پیوست بخشنامه شماره 

 

 "ج" و "ب"مطالعات بهسازی نوع 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 9                                                جدول 8              جدول 

 نوع ج نوع ب
 مشخصه منطقه

 جمعقسمت دوممت اولقس جمعقسمت دومقسمت اول

00/1 721000 523700 12447001006600 797800 1804400
10/1 752800 527400 12802001047600 804300 1851900
20/1 784700 531000 13157001088600810800 1899400
30/1 816500 534600 1351100 1129600 817300 1946900
40/1 848400 538300 13867001170600 823800 1994400
50/1 880200 541900 14221001211600 830300 2041900
60/1 912000 545600 14576001252600836800 2089400
70/1 943900 549200 14931001293600843300 2136900
80/1 975700 552800 15285001334600849800 2184400
90/1 1007600 556500 15641001375600856300 2231900
00/2 1039400 560100 15995001416600 862800 2279400
10/2 1071200 563800 16350001457600869300 2326900
20/2 1103100 567400 16705001498600875800 2374400

 

 
 



WEB:    www.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 16از      12صفحه   آهن  و زیرسازی راهدستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه

 1382 / 4 / 14                  مورخ    64972/101پیوست بخشنامه شماره         

 

  "د"مطالعات بهسازی نوع 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 11                                                جدول 10              جدول 

مشخصه  ب-نوع د الف- دنوع
 جمع قسمت دوم قسمت اول جمعقسمت دوم قسمت اول منطقه

00/1 1326900 1118600 24455001711800 1537700 3249500 

10/1 1376900 1126400 2503300 1770100 1548100 3318200 

20/1 1426800 1134200 2561000 1828300 1558500 3386800 

30/1 1476700 1142000 2618700 1886600 1568900 3455500 

40/1 1526600 1149800 2676400 1944900 1579300 3524200 

50/1 1576600 1157600 27342002003200 1589700 3592900 

60/1 1626500 1165400 2791900 2061500 1600100 3661600 

70/1 1676400 1173200 2849600 2119800 1610500 3730300 

80/1 1726400 1181000 2907400 2178100 1620900 3799000 

90/1 1776300 1188800 2965100 2236400 1631300 3867700 

00/2 1826200 1196600 3022800 2294700 1641700 3936400 

10/2 1876100 1204400 3080500 2353000 1652100 4005100 

20/2 1926100 1212200 31383002411300 1662500 4073800 

                                                         

                                 
 
 



WEB:    www.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 16از      13صفحه   آهن دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زیرسازی راه

 1382 / 4 / 14خ                      مور64972/101پیوست بخشنامه شماره         

 

 

 "  ه"مطالعات بهسازی مرحله اول نوع . 12جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 740400 851300 962300 1029400 

10/1 791500 910300 1028600 1100600 

20/1 849600 977200 1104000 1181700 

30/1 913400 1050200 1186400 1269800 

40/1 977900 1124900 1271100 1360400 

50/1 1046500 1203600 1360300 1455900 

60/1 1116200 1283500 1450400 1552000 

70/1 1189400 1375000 1545800 1654500 

80/1 1264100 1454300 1643700 1758600 

90/1 1343700 1545400 1746600 1868600 

00/2 1426100 1640200 1853700 1982800 

10/2 1501200 1728300 1951600 2088000 

20/2 1584400 1824500 2059900 2203900 

 

 
 



WEB:    www.mporg.ir                    E-mail:    bta.dta@mporg.ir  نشانی الکترونیک:  

 

 
 16از      14صفحه   آهن دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زیرسازی راه

 1382 / 4 / 14                  مورخ    64972/101پیوست بخشنامه شماره         

 

 

 "  ه"مطالعات بهسازی مرحله دوم نوع . 13جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 

مشخصه 
 منطقه

 کوهستان تپه ماهور دشت
کوهستان 
 سخت

00/1 1995700 2276700 2549800 2728100 

10/1 2159300 2461500 2757100 2950200 

20/1 2324400 2649900 2968100 3175600 

30/1 2499800 2849900 3191300 3415000 

40/1 2680600 3056000 3422500 3662300 

50/1 2863000 3275500 3655200 3911300 

60/1 3057100 3485000 3899800 4173100 

70/1 3260400 3716100 4106000 4453700 

80/1 3470200 3955900 4430800 4741100 

90/1 3689400 4206000 4710600 5040800 

00/2 3916800 4465000 5000600 5350800 

10/2 4131400 4710500 5260800 5643100 

20/2 4363600 4975200 5555500 5960200 
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 16از      15صفحه   آهن دستورالعمل حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زیرسازی راه

 1382 / 4 / 14                  مورخ    64972/101پیوست بخشنامه شماره         

 

 

 کردن، میخکوبی و برداشت برای یک کیلومتر مسیر راه پیاده. 14جدول 

 ) ریال بر کیلومتر ( 

 الزحمه به ریال حق  شرحردیف

 1480600 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در دشت 1

 2009800 کردن، میخکوبی مسیر در تپه ماهورپیاده  2

 3681000 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان 3

 6442600 پیاده کردن، میخکوبی مسیر در کوهستان سخت 4

5 
برداشت مسیر دربهسازی راه نوع 

 1137300 "ج"و"ب"،"الف"

 710600  "  ه"و"د"نوع برداشت مسیر دربهسازی راه  6

 

 

 کارگـاهی ، موضـوع بخشـنامه        ای نظـارت    های منطقه   های این جدول ، ضریب      الزحمه  حقبه  ) 1تبصره
 .شود  ، اعمال می12/7/1378 مورخ 4156/102-3730/54شماره 

الزحمه مربوط به  های مختلف یک مسیر دارای چند ضریب منطقه باشد ، حق چنانچه قطعه) 2تبصره
 .شود به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می هر قطعه 

 

 

 

 

 

http://www.omran.net/tsb.mpo/pdf/3730map.pdf
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 16از      16صفحه   دستورالعمل حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راه

 1382 / 4 / 14                  مورخ    64972/101      پیوست بخشنامه شماره   

 

 آهن راه زیرسازیپل، تونل، باندفرودگاه ، راه و نظارت عالیه  .15جدول 

 مبلغ برآورد 
  هزینه اجرای کار

 یلیون ریالم
 الزحمه درصد حق

 

 مبلغ برآورد
  هزینه اجرای کار
 میلیون ریال

 الزحمه درصد حق

 0,72 70000 1,9  و کمتر50
100 1,75 80000 0,7 
500 1,43 90000 0,69 
1000 1,31 100000 0,68 
2000 1,19 120000 0,66 
2500 1,16 140000 0,65 
5000 1,05 160000 0,63 
10000 0,96 180000 0,62 
15000 0,9 200000 0,61 
20000 0,86 300000 0,57 
25000 0,84 400000 0,55 
30000 0,82 500000 0,53 
35000 0,8 600000 0,51 
40000 0,78 700000 0,5 
45000 0,77 800000 0,49 
50000 0,76 900000 0,48 
60000 0,74 1000000 0,47 

 

الزحمه خدمات مشاوره با   میلیون ریال باشد، حق1000000 بیشتر از مبلغ برآورد هزینه اجرای کارتیکه درصور 
های اجرایی  در این موارد دستگاه. باشد ریزی کشور قابل اعمال می تصویب معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه

 .باید درخواست خود را به دفتر امور فنی سازمان ارسال نمایند

 
 




