
 

 

 استخدام یک مهندس عمران چقدر هزینه دارد؟

 

ا سپتیک( ی هایسیستم)فاضالب  دفع زیرزمینی هایسیستممانند  و ساز ساخت هایپروژهیک مهندس عمران غالبًا طراحی 

در  ردم تمایل دارند پول خود راساخت ملموس نیست، م یاندازهبهاز آن جایی که طراحی . دهدمیساختمان مسکونی را انجام 

را درصد بودجه  20تا  5حدود فاز طراحی . پول بیشتری داشته باشندخت سا فازذخیره کنند تا در  پروژه طراحی یمرحله

 .دشومیفاز ساخت و اجرا بودجه صرف  یبقیهکه است  در حالی و این کندمیمصرف 

 اگر شما بخواهید ست. پسدرصد آن برای طراحی صرف شده ا 10که  زنیممیدالری  100،000 یپروژهحال مثالی از یک 

تخفیف را  %10 که مقدار یدر صورت. خواهد بوددالر  1000 این رقم معادلداشته باشید،درصد تخفیف در مهندسی  10مقدار 

 ترمهمواقعیت است اما همچنان نکات  این ویایگاین مثال خواهد بود.  دالر 9،000 این رقم معادل، انکار خود بگیریداز پیم

 .گرفت در نظردیگری را باید 

 ؟گذاردمی تأثیراستخدام یک مهندس عمران  یهزینه بر رویچه چیزی 

شما است: مسکونی، تجاری یا دولتی.  یپروژهنوع  گذاردمی تأثیراستخدام یک مهندس عمران  یهزینه بر رویاولین چیزی که 

 دولتی، صنعتی و تجاری را انجام دهد. هایپروژهیک مهندس عمران غالبًا مجبور است طراحی 

ه بقبل از شروع ارزیابی کند تا شما مسکونی شما را  یپروژهیک کار خوب این است که مهندس عمران را استخدام کنید تا 

دارید )پیمایش زمین، سیستم فاضالب، ساخت مسکن و غیره(.  ایحرفهها نیاز به تخصص بخشکه برای کدام  این درک برسید

زمان و پول  همچنین درجلوگیری کرده و  نشدهبینیپیشدر نهایت این روش به شما کمک خواهد کرد که از مشکالت 

 کنید. جوییصرفه

مثال اگر شما بخواهید یک  عنوانبهواهد گذاشت. خ تأثیرمهندسی  یهزینه بر روینیز فنی  مشکالت بخشپروژه و  یاندازه

را بسازید نیاز به یک متخصص در مهندسی سازه برای ساختمان فوالدی یا بتنی خود خواهید  طبقهساختمان تجاری چند 

 این نوعبه مهندسان عمران متخصص در  فاضالب نیز نیاز یتصفیهو سیستم  هاجادهدولتی مانند سدها،  هایپروژهداشت. 
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زد بیشتر خواهد بود. دستم ،داشته باشید باتجربهنیاز به یک مهندس عمران  کهاینباشد، احتمال  تریتخصصشما  یپروژههرچه 

 توجهیقابل طوربه ،قهسال ساب 10شده نسبت به یک مهندس عمران دارای  التحصیلفارغبرای یک مهندس عمران که تازه 

 .است کمتر

 بخشهزینه  بسپارید، شدهشناختهو  اعتمادقابل طراحی را به یک شرکت خوب،اگر شما  ایپروژه هر نوع درخالصه،  طوربه

 مشکالت نسبت به وفق بینیپیش. کندمیخواهد شد. یک مهندس خوب مشکالت را قبل از وقوع شناسایی  بیشترطراحی 

 .همیشه برتری داردبهتر  هاآندادن خود با 

 است؟ ترهزینهکم دیگر  یک مهندس نسبت به مهندساستخدام چرا 

یک مهندس به تجربه، تخصص، اعتبار او و نیز نوع پروژه وابسته خواهد بود.  یهزینهکه در بخش قبلی گفتیم،  طورهمان

 ر متفاوت است.همچنین ذکر این نکته مهم است که قوانین از هر ایالت به ایالتی دیگر و حتی از شهری به شهر دیگ

 کند. شما تعیین یپروژهمالی را برای  هایمحدوده خواهد توانست، او یک مهندس عمران در آغاز پروژه با استخدام

 چنینهم بلندپروازانه نیست و شما زیاد یپروژهمطمئن شود که ساختمان  هایپالنبا آنالیز و طراحی سایت  تواندمیمهندس 

رای کاهش ب توانمییک آنالیز هزینه منفعت نیز برای تعیین اینکه چه تغییراتی را از . استشما  یبودجه یمحدودهمتناسب با 

 داد، انجام خواهد شد.کلی پروژه انجام  یهزینه
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