
 تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

 

( و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی 18/01/1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری) مصوب  29در اجرای ماده 

به تصویب رئیس قوه قضائیه  21/08/98تبصره در تاریخ  27ماده و  58دادگستری ، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در 

روز پس از انتشار در روزنامه رسمی الزم  15 سی رسید و جایگزین تعرفه قبلی شد کهرئی ید ابراهیمسجناب حجت االسالم آقای 

 االجراست.

 از موارد مهم این مصوبه برای پیمانکاران عمرانی عبارتند از:

 یک ریال تا ریال ، از پنجاه میلیون و  3،000،000ارزیابی ها در هر مورد ارجاعی تا پنجاه میلیون ریال مقطوعا  دستمزد -11ماده 

درصد، از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد  5/0یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد 

 درصد، از یک میلیارد و یک ریال تا  3/0درصد ، از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد  4/0

درصد ، از  06/0نسبت به مازاد رد ریال و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیا درصد ، از ده میلیارد 125/0میلیارد ریال نسبت به مازاد ده 

 درصد ، از پانصد میلیارد و یک ریال تا  03/0میلیارد و یک ریال  تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد  یکصد و پنجاه

درصد ، از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یکهزار میلیارد ریال نسبت به مازاد  025/0ال نسبت به مازاد ششصد و پنجاه میلیارد ری

درصد ، و از سه هزار میلیارد ریال به باال  012/0درصد ، از یکهزار میلیارد و یک ریال تا سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد  015/0

 ریال است. 590،000،000دستمزد کارشناسی برای هر کارشناس شده و حداکثر  درصد تعیین 01/0نسبت به مازاد 

ماده مذکور در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد مجموع مبالغ مندرج در گزارش بطور یکجا مبنای محاسبه  2طبق تبصره 

ا واحدهای تولیدی و یا اشخاص حقوقی یا حقیقی دستمزد کارشناسی قرار می گیرد ، لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی و ی

 مختلف باشند ارزیابی ها بطور جداگانه مبنای محاسبه دستمزد کارشناس قرار می گیرند.

ماده مذکور دستمزد بررسی اختالف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و  3طبق تبصره 

 می باشد.  %100این تعرفه به اضافه  11کنترل صورت وضعیت ها برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده  دستمزد تعیین و

ن خسارت تعیین شده ماده مذکور دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزا 4مطالبق تبصره 

 می باشد.  %50اضافه  به 11طبق ماده 

 به اضافه  11داد در هر مورد طبق ماده رماده مذکور تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیر قرا 5طبق تبصره 

 می باشد.  50%

ماده مذکور در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود از دستمزد  7مطابق تبصره 

 کسر می گردد.  %30هر کارشناس 

میلیون ریال مقطوعا  15مستقل تا اجاره ماهیانه دستمزد تعیین اجاره بها برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه  -13ماده 

 ، از  %5میلیون ریال  100، از پنجاه میلیون و یک ریال تا  %10میلیون ریال  50میلیون و یک ریال تا  15ریال ، از  3،000،000

 نسبت به مازاد است و حداکثر سیصد میلیون ریال می باشد. %2یلیون و یک ریال به باال م 100

 خواهد بود. %25به اضافه  13دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای ماده 

ین تعرفه به اضافه ا 11دستمزد کارشناسی رسمی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده  -25ماده 

. دستمزد کارشناسی رسمی در امور ارزش سهام و سهم الشرکه با توجه به مجموع دارایی های جاری و بدهی ها و ذخایر خواهد بود 50%

این تعرفه است. دستمزد کارشناسی رسمی در امور رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان  11رسیدگی شده بر اساس ماده 



این تعرفه است. دستمزد کارشناسی رسمی در امور قیمت تمام شده کاالها با توجه به ارقام  11ر توقف و ورشکستگی بر اساس ماده و امو

 این تعرفه است. 11تشکیل دهنده قیمت تمام شده بر اساس ماده 

اد حمل( با توجه به مبلغ خواسته دستمزد کارشناسی رسمی برای دعاوی مربوط به حمل و نقل )مسئولیت صادر کننده اسن -32ماده 

این تعرفه است. دستمزد کارشناسی رسمی تعیین خسارت و ارزیابی های وسایل نقلیه هوایی ، ریلی و زمینی برابر ماده  11مطابق ماده 

 این تعرفه است. 11

حقوق کسب و پیشنهاد تجارب و  ی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیینعرومزدستمزد کارشناسی رسمی ارزیابی اراضی غیر  -33ماده 

در صورتیکه در این تعرفه تعیین نشده باشد به پیشنهاد کارشناس و  این تعرفه و امور معماری داخلی و تزئینات 11سرقفلی مطابق ماده 

 ریال می باشد. 3،000،000موافقت مقام ارجاع کننده ، کانون یا مرکز تعیین می گردد و حداقل 

 ناسی رسمی تطبیق نقشه های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنادستمزد کارش -34ماده 

 ریال است. 40،000،000ریال و حداکثر  4،000،000ریال و حداقل  10،000 

احت زیربنا دستمزد کارشناسی رسمی تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مس -35ماده 

 ریال است. 40،000،000ریال و حداکثر  4،000،000ریال و حداقل  10،000

دستمزد کارشناسی رسمی تهیه نقشه های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمانهای موجود در صورت  -36ماده 

ریال و  60،000،00ریال و حداکثر  4،000،000ریال و حداقل  8000ضرورت و دستور مرجع قضایی برای معماری کلی هر متر مربع 

ریال و برای گزارش فنی استحکام بنا هر متر  80،000،000ریال و حداقل  4،000،000ریال و حداقل  10،000برای سازه هر متر مربع 

 ریال. 60،000،000ریال و حداکثر  4،000،000ریال و حداقل  8000مربع 

ماشینی و تاسیسات ابی رشته های گروه صنعت و فن مشتمل بر تاسیسات ساختمانی ، برق ، دستمزد کارشناسی رسمی ارزی -45ماده 

این تعرفه و تبصره های ذیل آن است. دستمزد تعیین  11کارخانجات ، صنایع گاز و گازرسانی ، پتروشیمی و نفت بر اساس ماده 

این تعرفه است.  11ماده  %40ر مفید باقیمانده آنها معادل مشخصات فنی ماشین آالت تولیدی و صنعتی و استهالکات آنها و تعیین عم

 است. %50به اضافه  11حق الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر مطابق ماده 

دستمزد کارشناسی رسمی تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده های غیرمالی و در هر مورد بررسی )مستند(  -46ماده 

 محاسبه می گردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال است. 11یال است و در پرونده های مالی مطابق ماده ر 4،000،000حداقل 

دستمزد کارشناسی رسمی در امور آموزشی ، امور اداری و استخدامی ، امور گمرکی و ثبت شرکتها با توجه به کم و کیف کار در  -54ماده 

 عمل خواهد شد. 11ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ریال و در موارد  4،000،000هر مورد حداقل 

ریال  5،000،000دستمزد کارشناسی رسمی در امور آتش سوزی و آتش نشانی و حوادث ناشی از کار در هر مورد حداقل  -55ماده 

 خواهد بود.

یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب اعالم نظر نسبت به موارد اختالف در نحوه محاسبه دستمزد حسب مورد با کانون ذیربط  -56ماده 

 مورد به عهده شورایعالی کارشناسان می باشد.

  


