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 تعرفه خدمات

 تعرفه بازدید پیش دبستانی های مستقل

 تومان مقطوع 022،222متر مربع زیر بنا  022ارائه کروکی و مستندات پیش دبستانی مستقل تا  بازدید،

 تومان مقطوع 022،222متر مربع زیر بنا  022بازدید، ارائه کروکی و مستندات پیش دبستانی مستقل بیش از 

 

 مقاطع تحصیلی:تعرفه بازدید سایر 

 تومان مقطوع. 022،222متر مربع  022بازدید، ارائه کروکی و مستندات تا 

 تومان مقطوع. 022،222متر مربع  0222تا  022بازدید، ارائه کروکی و مستندات از 

 تومان مقطوع. 022،222متر مربع  0222بازدید، ارائه کروکی و مستندات، بیش از 

 پیوست به این مبالغ افزوده می شود. تعرفه ایاب و ذهاب طبق جدول 

 

 : بازدید مجوز نهایی یا تمدید شامل پرداخت کامل هزینه می باشد.0تبصره 

: بازدید مجددی که صرفا جهت کنترل تغییرات جزیی بوده) تغییر سیستم گرمایش، ایجاد سرویس بهداشتی و 0تبصره 

 درصد مبالغ فوق را شامل می شود. 02آبخوری و...( و نیاز به برداشت مجدد نداشته باشد، 

 : تهیه سایت پالن و پالن معماری ) چون ساخت (، معادل تعرفه بازدید می باشد. 3تبصره 

 

 تعرفه ارائه فرم تایید بنا

 تومان مقطوع 3،222،222متر مربع  322الف (زیر بنای کمتر از 

افزوده می "الف"تومان به بند  0222ه قرار هر متر مربعمتر مربع ب 322متر مربع ، مازاد بر  022تا  322ب( زیر بنای از 

 شود.

 "ب"و  "الف"تومان به بند  0،222متر مربع به قرار هر متر مربع  022متر مربع،مازاد بر  0222تا  022ج( زیر بنای از 

 افزوده می شود.

و  "الف"تومان به بندهای  3،222ع متر مربع به قرار هر متر مرب  0222متر مربع به باال، مازاد بر 0222د( زیر بنای 

 افزوده می شود. "ج"و  "ب"
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 در صد به این ضرایب افزوده می شود: 02:در مدارس خریداری  0تبصره 

 در صد به عنوان ضریب افزوده می شود. 02سال  0:در مدارس احداثی با عمر ساخت کمتر از 0تبصره 

 در صد ضریب افزوده می شود. 32سال  00الی  0:در مدارس احداثی با عمر ساخت بین 3تبصره 

 در صد ضریب افزوده می شود. 02سال  00الی  00: در مدارس احداثی با عمر ساخت بین 0تبصره 

 درصد افزوده می شود. 00سال و ضریب  0سال اعتبار تاییده به مدت  00: مدارس احداثی با عمر بیش از 0تبصره 

 :0پیوست 

 تعرفه  ایاب و ذهاب

 هزینه بازدید)هزار تومان ( شهر

 02 اسالمشهر

 02 چهار دانگه

 032 رباط کریم و پرند

 002 0و  0بهارستان 

 022 شهریار

 02 شهرقدس

 022 مالرد

 002 پاکدشت

 002 قرچک

 002 ورامین

 032 پیشوا

 022 لواسان

 022 پردیس

 022 بومهن

 022 رودهن

 002 دماوند

 022 فیروزکوه

 02 0و  0ری 

 02 کهریزک

 002 فشافویه و جواد آباد

 02 کلیه مناطق تهران

 


