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هاي مهندسان مشاورالسري شرکتهاي بابیني هزينهدستورالعمل جبران افزايش غیرقابل پیش موضوع : 

نامه هاي توسعه و در چارچوب نظام فني و اجرايي کشور، موضوع تصويب( قانون احکام دائمي برنامه34براساس ماده )

( قانون برنامه و بودجه، اين 23هیئت محترم وزيران و به استناد ماده ) 20/4/1385مورخ  ه33497/ت42339شماره 

شود تا با رعايت موارد زير به االجرا( ابالغ مياست، از نوع گروه اول )الزمه تصويب شوراي عالي فني رسیدهبخشنامه که ب

مورد اجرا گذاشته شود.

، در قراردادهايي که هاي باالسري مهندسان مشاور داراي صالحیتهزينهبیني به منظور جبران افزايش غیر قابل پیش

و يا قراردادهايي که مشاور آنها به روش تعرفه انتخاب شده و  استارائه شده 1/7/1397اريخ پیشنهاد قیمت مشاور  قبل از ت

هاي اجرايي موظفند شود، دستگاههاي ابالغي اين سازمان محاسبه و پرداخت ميالزحمه مشاور نیز براساس تعرفهحق

شرح زير پرداخت نمايند:را به 9813تا پايان سال  1/1/98از تاريخ الزحمه خدمات مهندسان مشاور حق

ک مورخ 42986/ت193542( تصويب نامه شماره 2( بند )الف( ماده )5الزحمه خدمات مشاوره، موضوع جزء )حق -1

  23/1( اين بخشنامه را با اعمال ضريب 3( و )2هیأت محترم وزيران، بجز خدمات موضوع بندهاي )1/10/1388

شوند نیز به اجرا ميه روش طرح و ساخت توام کارهايي که بطراحي مهندسي بخش حق الزحمه پرداخت نمايند. 

 ود.ش، شامل مفاد اين بند ميايجاد شده باشد خت، با مشارکت مشاور داراي صالحیتشرط اينکه واحد طرح و سا

پرداخت  14/1ب را با اعمال ضري کنترل موردي و بازرسيمستقر،  آزمايشگاهالزحمه انواع قراردادهاي نظارت، حق -2

اين سازمان منعقد  بالغياساس تعرفه ااي و برگزينهروش تکبه 18/3/98از تاريخ که  يدهاي نظارتردااقر نمايند.

.شوندد نیز شامل اين بند ميانشده

شود و در برآوردالزحمه آنها به روش درصدي از برآورد اجراي کار محاسبه و پرداخت ميقراردادهايي که حق -3

( 2( و )1شود، از شمول بندهاي )الزحمه مشاور لحاظ ميالتفاوت براي محاسبه حقراي کار مبالغ تعديل و يا  مابهاج

فوق مستثني خواهند بود.

( فوق قرار نگیرند، کارفرما بايد3( الي )1مواردي که در هیچ يک از بندهاي )و  برداريه بهرهخدمات مشاوره در دور -4

گیري به عمل آيد.بررسي و تصويب شورا، تصمیم  ازي فني استعالم نمايد تا پس موارد را از شوراي عال

محمد باقر نوبخت 




