
ردیف

350عضو350عضوعضو عادی

400 3پایه 400 3پایه 

درآمذ سالیانه%5+2600پایه درآمذ سالیانه%5+2600پایه 1

1800پایه1800پایه

400 3پایه 400 3پایه 

2600پایه 2600پایه 2

1800پایه 1800پایه 

9000 3پایه 7800 3پایه 

213000پایه 210500پایه 3

120000پایه 114000پایه 

7500 3پایه 7500 3پایه 

215000پایه 215000پایه 4

130000پایه 130000پایه 

6000 3پایه 7500 3پایه 

29000پایه 215000پایه 5

12000 1پایه 22000 1پایه 

3000 3پایه 6000 3پایه 

24500پایه 29000پایه 6

16000پایه 12000 1پایه 

7ًظارت گازهٌْذسیي هکاًیک

8تفکیک هٌْذسیي ًمشِ بردار

9

279کارشٌاسی هادُ 

10 اشخاص حقیقی فاقذ پروانه

 3پایه  3پایه 

2پایه 2پایه 11

 1پایه  1پایه 

 3پایه  3پایه 

2پایه 2پایه 12

1پایه 1پایه 

14

15

16

17

دّن درطذ تخفیف دادُ خَاّذ شذ ٍ در ّر طَرت9بِ ازاء ّر یک درطذ کسر کارکرد ًسبت بِ ظرفیت تعریف شذُ در سال  هعادل *  به

. باشذ2 ًبایذ کوتر از هبالغ ردیف 6-5-4-3هبالغ حك عضَیت ردیف ّای 

. درطذ خَاّذ بَد90سمف تخفیف بر اساس هیساى کارکرد تا 

.تواهی ارلام بظَرت ًاخالض هحاسبِ شذُ است

50005000(هر دوره)دریافتی بابت ثبت نام دوره های اجرا 

(هر سمینار)دریافتی بابت ثبت نام در سمینار 

10000

14001400(هر دوره)دریافتی بابت ثبت نام دوره های آموزشی

500500(هر گسارش)حق السحمه بازرسی و مطالعات شئوتکنیک

2000020000

اعضای حمَلی

40004000

70007000

10000

ٍرٍدیِ

20002000

 اشخاص حمیمی دارای پرٍاًِ

1000010000

1500015000

درآمد سالیانه%5درآمد سالیانه

درآمد سالیانه%5درآمد سالیانه5%

سهم سازمان 

از کارکرد

درآمد سالیانه%12درآمد سالیانه10%

درآمد سالیانه%6درآمد سالیانه6%

مجری حقیقی
طراحاى هعواری ٍ 

ًاظریي عوراى ٍ 

هعواری

 طراح معماری طراح معماری
- ًاظریي برق

ًمشِ - هکاًیک

شْرسازی- برداری

بِ ازاء ّر عضَ

شرکت ّای 

هجری 

حمَلی

کلیه رشته ها

بِ ازاء ّر عضَ

کلیه رشته ها

بِ ازاء ّر عضَ

بِ ازاء ّر عضَبِ ازاء ّر عضَ

بِ ازاء ّر عضَبِ ازاء ّر عضَ

بِ 

تَضیحات

 زیر برگِ 

هراجعِ 

شَد

بِ 

تَضیحات

 زیر برگِ 

هراجعِ 

شَد

شرکت ّای 

آزهایشگاُ

ی

کلیه رشته ها

بِ ازاء ّر عضَ

کلیه رشته ها

بِ ازاء ّر عضَ

بِ ازاء ّر عضَبِ ازاء ّر عضَ

بِ ازاء ّر عضَ

---------

               

اشخاص 

حمیمی          

                     

حك عضَیت

حك عضَیت 

کلیِ اعضائی 

کِ ّیچگًَِ 

*کلیه رشته ها*کلیه رشته ها

ارلام بِ ّسار ریال                                                                                 شرح ریس ارلام بَدجِ                                           

                                          درآهذّا                                  
1396هظَب سال1397پیشٌْادی  سال شرح

درآمذ سازمان از کارکرد اعضاءحق عضویت  قانون نظام مهنذسی و کنترل ساختمان37حق عضویت و دریافتی از بابت ماده

---------


