
درصد به کلریالدرصد به کلریال

120%1200امور مشارکتها و تشکلها9,4006111%5,5482امور مشارکتها و تشکلها7111

208,224%219,96763خدمات مهندسی و اجرای مقررات58,0946112%80,32023خدمات مهندسی و اجرای مقررات7112

5,601%5,8252مدیریت ارجاع کار9,8706113%11,8143مدیریت ارجاع کار7113

1,000%2100شعب فنی مشهد10,4876114%4,9081شعب فنی مشهد7114

102,59029%87,851226,12265%214,945

102%4000پژوهش5,0836211%5,5291پژوهش7211

12,069%12,0694پذیرش و ارزشیابی8,9006212%13,1764پذیرش و ارزشیابی7212

5,500%15,2014آموزش17,1186213%38,71311آموزش7213

57,41916%31,10127,6708%17,671

2,750%1,6000خدمات فرهنگی ، رفاهی و ورزشی28,1736311%25,0557خدمات فرهنگی ، رفاهی و ورزشی7311

9,835%23,1007خدمات عمومی ، مالی و اداری41,0516312%43,75913خدمات عمومی ، مالی و اداری7312

68,81420%69,22424,7007%12,585

500%5000فناوری ، اطالعات و ارتباطات5,2976411%6,8462فناوری ، اطالعات و ارتباطات7411

0%2,1401گروهها و کمسیون های تخصصی6,1956412%8,6472گروهها و کمسیون های تخصصی7412

255%2000روابط عمومی6,3236413%5,2191روابط عمومی7413

700%1,1000امور شوراها و دبیرخانه ها4,3906414%6,5142امور شوراها و دبیرخانه ها7414

0%00کارگروهها و جلسات مدیریتی8,7706415%13,5624کارگروهها و جلسات مدیریتی7415

0%00حوزه ستادی11,4816416%12,4954حوزه ستادی7416

90%900شورای انتظامی1,4936417%2,0381شورای انتظامی7417

440%00دفاتر و دوایر نمایندگی8,5816418%3,1111دفاتر و دوایر نمایندگی7418

58,43217%52,5304,0301%1,985

287,25482%240,706282,52281%247,186

50,000%00تامین ساختمان2112-2511-68,3022311%45,00013تامین ساختمان2311-2511-2112

0%00دارائی های نامشهود2513-2,0002612%10,5403دارائی های نامشهود2612-2513

0%00تجهیزات و تاسیسات16-14-4,6502113%6,1732تجهیزات و تاسیسات2113-14-16

0%00سرمایه گذاریهای بلند مدت1,0002411%1,0000سرمایه گذاریهای بلند مدت2411

50,000%00جمع سرمایه ای75,952%62,71318جمع سرمایه ای

297,186%282,52281جمع کل دریافتیها316,658%349,967100جمع کل پرداختها

19,472%67,44519مانده وجه نقد اول دوره0%00مانده وجه نقد 

316,658%349,9670جمع فعالیتها قبل از تامین مالی316,658%349,9670جمع فعالیتها قبل از تامین مالی 

349,967100%316,658349,967100%316,658 جمع کل مصارف

سرمایه ای

جمع کل منابع

جمع خدمات فنی و مشارکتهای حرفه ای

جمع خدمات پذیرش و آموزش

جمع خدمات عمومی ، اداری و پشتیبانی

جمع خدمات مدیریتی و اجرایی

جمع بودجه عملیاتی

جمع خدمات مدیریتی و اجرایی

جمع بودجه عملیاتی

جمع خدمات عمومی ، اداری و پشتیبانی

جمع خدمات پذیرش و آموزش

جمع خدمات فنی و مشارکتهای حرفه ای

پرداختی ها

سرمایه ای

کدینگ95 بودجه سال شرح مصارفکدینگ

                   سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی                      

                           1396                         بودجه پیشنهادی سال 

96بودجه پیشنهادی سال  96بودجه پیشنهادی  سال
95 بودجه سال 

دریافتی ها

شرح منابع

( 64 )خدمات مدیریتی و اجرایی ( 74 )خدمات مدیریتی و اجرایی 

( 61 )خدمات فنی و مشارکتهای حرفه ای ( 71)خدمات فنی و مشارکتهای حرفه ای 

( 62 )خدمات پذیرش و آموزش ( 72 )خدمات پذیرش و آموزش 

 ( 63 )خدمات عمومی ، اداری و پشتیبانی ( 73 )خدمات عمومی ، اداری و پشتیبانی 
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جمع کل استانجمع کل نمایندگی هاکالتمه والتجغتایرشتخوارخلیل آبادجوینبجستانسرخسچنارانبردسکنفریمانتایبادشاندیزطرقبهدرگزخوافگنابادتربت جامکاشمرقوچانتربت حیدریهسبزوارنیشابورمشهدشرح مصارفکدینگ

5,54805,548امور مشارکتها و تشکلها7111

49,4162,7712,8752,5402,2722,3202,1922,1071,0479791,8281,6381,0681,0061,0331,0321,03947145843745245044944130,90480,320خدمات مهندسی و اجرای مقررات7112

11,814011,814مدیریت ارجاع کار7113

4,90804,908شعب فنی مشهد7114

71,6852,7712,8752,5402,2722,3202,1922,1071,0479791,8281,6381,0681,0061,0331,0321,03947145843745245044944130,904102,590

5,52905,529پژوهش7211

13,176013,176پذیرش و ارزشیابی7212

38,713038,713آموزش7213

57,41900000000000000057,419جمع خدمات پذیرش و آموزش

25,05525,055خدمات فرهنگی ، رفاهی و ورزشی7311

41,007247257181109109109109676719325967827772721171176911711769692,75243,759خدمات عمومی ، مالی و اداری7312

66,062247257181109109109109676719325967827772721171176911711769692,75268,814

6,84606,846فناوری ، اطالعات و ارتباطات7411

8,64708,647گروهها و کمسیون های تخصصی7412

5,21905,219روابط عمومی7413

6,51406,514امور شوراها و دبیرخانه ها7414

13,562013,562کارگروهها و جلسات مدیریتی7415

12,495012,495حوزه ستادی7416

2,03802,038شورای انتظامی7417

3,11103,111دفاتر و دوایر نمایندگی7418

16,97200جبران کسر بودجه شهرستانهای گروه الف تا د 

75,40358,432

270,5693,0183,1322,7212,3812,4292,3012,2161,1141,0462,0211,8971,1351,0881,1101,1041,11158857550656956751851033,656287,254

45,000045,000تامین ساختمان2311

10,540010,540دارایی  نامشهود2612

6,17306,173تجهیزات و تاسیسات2114

1,000000000000000001,000سرمایه گذاریهای بلند مدت2411

62,71300000000000000062,713جمع سرمایه ای

333,2833,0183,1322,7212,3812,4292,3012,2161,1141,0462,0211,8971,1351,0881,1101,1041,11158857550656956751851033,656349,967 جمع کل مصارف

سرمایه ای

خدمات مدیریتی و اجرایی

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 

1396بودجه پیشنهادی سال 

پرداختی ها

خدمات پذیرش و آموزش

خدمات عمومی ، اداری و پشتیبانی

خدمات فنی و مشارکتهای حرفه ای

جمع خدمات فنی و مشارکتهای حرفه ای

جمع خدمات عمومی ، ادای و پشتیبانی

جمع خدمات مدیریتی و اجرایی 

جمع بودجه عملیاتی
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کالتمه والتجغتایرشتخوارخلیل آبادجوینبجستانسرخسچنارانبردسکنفریمانتایبادشاندیزطرقبهدرگزخوافگنابادتربت جامکاشمرقوچانتربت حیدریهسبزوارنیشابورمشهدشرح منابعکدینگ
جمع کل 

نمایندگی ها
جمع کل استان

1200120امور مشارکتها و تشکلها7111

206,5241,9392,2501,60380980977457837421999383241114616425625613719215512811914615513,443219,967خدمات مهندسی و اجرای مقررات7112

5,60150503020124445101004110511212245,825مدیریت ارجاع کار7113

2100210شعب فنی مشهد7114

212,4551,9892,3001,6338298217785823782241,00384241115016526626113719315512812014815613,667226,122جمع خدمات فنی و مشارکتهای حرفه ای

4000400پژوهش7211

12,069012,069پذیرش و ارزشیابی7212

15,201015,201آموزش7213

27,670027,670جمع خدمات پذیرش و آموزش

1,60001,600خدمات فرهنگی ، رفاهی و ورزشی7311

20,08390070042019041082115402010153015201015050081023,01723,100خدمات عمومی ، مالی و اداری7312

21,68390070042019041082115402010153015201015050081023,01724,700جمع خدمات عمومی ، ادای و پشتیبانی

5000500فناوری ، اطالعات و ارتباطات7411

2,14002,140گروهها و کمسیون های تخصصی7412

2000200روابط عمومی7413

1,10001,100امور شوراها و دبیرخانه ها7414

000کارگروهها و جلسات مدیریتی7415

000حوزه ستادی7416

90090شورای انتظامی7417

01291326681,3631,19814411,5196968021,0081,04069492392482883545137835144243935935216,9720دفاتر و دوایر نمایندگی7418

4,0301291326681,3631,19814411,5196968021,0081,04069492392482883545137835144243935935216,9724,030جمع خدمات مدیریتی و اجرایی 

265,8383,0183,1322,7212,3812,4292,3012,2161,1141,0462,0211,8971,1351,0881,1101,1041,11158857550656956751851033,656282,522جمع بودجه عملیاتی

000تامین ساختمان2311

000دارادی های نامشهود2612

000تجهیزات و تاسیسات2114

000سرمایه گذاریهای بلند مدت2411

000جمع سرمایه ای

265,8383,0183,1322,7212,3812,4292,3012,2161,1141,0462,0211,8971,1351,0881,1101,1041,11158857550656956751851033,656282,522 جمع کل منابع

خدمات مدیریتی و اجرایی

سرمایه ای

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 
1396بودجه پیشنهادی سال 

دریافتی ها

خدمات فنی و مشارکتهای حرفه ای

خدمات پذیرش و آموزش

خدمات عمومی ، اداری و پشتیبانی
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

120%27120123032دريافتي انجمن ماده 2,237661042%210010-2,0881,878هزينه حقوق و دستمزد771002

00314 0هزينه باز خريدسنوات  خدمت کارکنان771030

515%27-26333572هزينه بيمه سهم کارفرما771010

140%7-11412208هزينه عيدی و پاداش771011

39%2929000هزينه ماموريت771022

403%994099-1,0006بازديد دوره ای-هزينه نظارت بر عملکرد دفاتر772004

400%2,534063-4,0001,466هزينه تنسيق امور مجريان772005

10%90100- 9هزينه اياب وذهاب772012

220%35014-259224هزينه شارژ واينترنت و خدمات پستي772030

1,127%140014-980840هزينه انجمن صنفي هفت گانه772036

40%7078-92هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

1%90100- 9هزينه چاپ و تکثير و آگهي773015

1%1140100-1140هزينه آبدارخانه و پذيرايي773014

1%90100-90هزينه تعمير اثاثيه773001

 %90100-90هزينه تعمير و نگهداری ساختمان773002

 %90100-90هزينه بيمه آتش وسوزی773038

100%5000100-5000هزينه دفتر ارتباط با انجمن های صنفي*

9,4014,902-4,5798048%5,548120123032%120

تفاوت بودجه با عملکرد
درصد 

انحراف

درصد 

انحراف
شرح فصلکد فصل

بودجه پیشنهادی 

96

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

        1396             بودجه پیشنهادی سال 

مدیریت امور مشارکتها و تشکلها           

جمعجمع

بودجه پیشنهادی 

96

 بودجه مصوب 

95سال

عملکرد تحقق یافته 

ماهه12

تفاوت بودجه با عملکرد

شرح فصلکد فصل
 بودجه مصوب سال 

95

عملکرد تحقق یافته 

 ماهه12
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

67,948%3349,63875,16625,52834حق السهم دريافتي اعضا ازپنج درصد ماده12,140661001%48-7,00010,37603,376هزينه خدمات مهندسي كنترل و نظارت771001

132,765%33102,941137,26834,32725حق السهم پنج در هزار ماده 20,100661002%10-22,02124,19502,174هزينه حقوق و دستمزد771002

0%41,17641,77706011حق السهم دو در هزار سازندگان00002,410661003هزينه باز خريدسنوات  خدمت كاركنان771030

1,400%131-1,3610-2,4001,039حق السهم دريافتي بررسي طرحها و نقشه ها واستعالمات4,069661004%13-4,0294,5510522هزينه بيمه سهم كارفرما771010

2,0002,00003,000دريافتي نظارت عاليه اداره كل راه و شهرسازی1,918661022%7104-1,8481,777هزينه عيدی و پاداش771011

1,0000500نظارت مضاعف بر پروژه های عمراني*221%132044-300168 و زيرگروههای  3هزينه حق الجلسات كميسيون مبحث 771017

3810381نظارت مضاعف بر پروژه های اجرايي منطقه ثامن*156%18017-10486هزينه ماموريت771022

10010حق السهم سازمان آبفا*331%181067-26988هزينه حق الزحمه كمسيون ژئوتيکنيک وكمسيون گودبردار771034

5000500پنج درصد آزمايشگاههای خاک و بتن ، جوش و غيره*28%8030-2719هزينه اياب وذهاب772012

10010حق السهم سازمان بابت نظارت مضاعف بر ايمني آسانسور*0%26029-9064هزينه كمک و هدايا772027

10010(ارتيک  )حق السهم سازمان بابت نظارت مضاعف برهم بندی *672%163026-621458هزينه شارژ واينترنت و خدمات پستي772030

13%99000هزينه تعمير اثاثيه773001

63%47052-9043هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

72%186079-23549هزينه آبدارخانه و پذيرائي773014

32%74077-9622هزينه چاپ و تکثير و آگهي773015

10%3240100-3240هزينه نظارت مضاعف بر پروژه های اجرايي خاص772003

0%1,0000100-1,0000هزينه نظارت بر پروژهای عمراني771020

3,000%1,9940100-2,0006هزينه نظارت عاليه اداره كل راه و شهرسازی771021

0%100100-100هزينه واگذاری طرح ارجاع كار نظارت به دفاتر پيشخوان*

0%3680100-3680هزينه برون سپاری بررسي طرحها و نقشه های اجرايي گروه د*

0%100100-100هزينه برون سپاری نظارت مضاعف بر پروژه های گروه د*

381%3240100-3240منطقه ثامن- هزينه نظارت مضاعف بر پروژه های اجرايي *

304%1000100-1000(نظارت مضاعف  )هزينه تست جوش و بتن  *

3,496%000(حجمي)كارشناسان بررسي محاسبات نظارت مضاعف*

40,87541,911-5,0366,072-3%49,416200,066257,250-1,36160,45622%206,524 جمعجمع

شرح فصل 96بوجه پیشنهادی 96بوجه پیشنهادی  درصد انحراف
درصد 

انحراف
کد فصل

 مدیریت خدمات مهندسی و اجرای مقررات ملی ساختمان                        

95 بودجه مصوب سال
 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

تفاوت بودجه با عملکرد

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1396             بودجه پیشنهادی سال 

95 بودجه مصوب سالشرح فصلکد فصل
 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

تفاوت بودجه با عملکرد
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

4,458%4,4584,6231654دريافتي خدمات گاز رساني خانگي و تجاري7,152661005%7-6,8047,2720468هزينه حقوق و دستمزد771002

1,143%1,1431,26201199حق السهم دريافتي از تفكيك آپارتمانها656661017%00000هزينه باز خريدسنوات  خدمت کارکنان771030

1,645%1-75976405هزينه بيمه سهم کارفرما771010

588%59019-318259هزينه عيدي و پاداش771011

203%1-18018202هزينه ماموريت771022

114%40048-8343هزينه حق الجلسات کميته فني گاز 771023

1,080%1,095091-1,200105هزينه نظارت مضاعف گاز و خدمات تفويضي 772006

162%99000هزينه اياب وذهاب772012

100%99000هزينه تعمير اثاثيه773001

3%7078-92هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

23%16050-3216هزينه آبدارخانه و پذيرائي773014

33%156-923014هزينه چاپ و تكثير و آگهي773015

54%630100-630هزينه شارژ و اينترنت و خدمات پستي773010-773010

0%100100-100هزينه دفتر خدمات مهندسي تفويضي*

0%3860100-3860حق الزحمه*

9,8718,684-1,67648912%11,8145,6015,88502845%5,601

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1396             بودجه پیشنهادی سال 

                                                                             مدیریت ارجاع کار                                                                            

جمع

96بودجه پیشنهادی 

تفاوت بودجه با عملکرد

جمع

 بودجه مصوب 

95سال

 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

تفاوت بودجه با عملکرد
درصد 

انحراف

درصد 

انحراف
شرح فصلکد فصل 96بودجه پیشنهادی  شرح فصلکد فصل

 بودجه مصوب 

95سال

 12عملکرد تحقق یافته  

ماهه
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1057530210%331,0009901حق السهم دريافتي اعضا ازپنج درصد ماده3,118003,118661001%7,0376,9641هزينه حقوق و دستمزد771002

000352%000هزينه باز خريدسنوات  خدمت کارکنان771030

63600717%5-1,2421,306هزينه بيمه سهم کارفرما771010

30800308%5-612643هزينه عيدی و پاداش771011

77878163%15-2630هزينه ماموريت771022

0191434%512943هزينه اياب و ذهاب772012

0000%451176هزينه شارژ واينترنت و خدمات پستي772030

5005%3-3536هزينه تعمير اثاثيه773001

402042%635119هزينه تعمير ونگه داری ساختمان773003

2103%50296هزينه آب مصرفي773006

2010030%241729هزينه گاز مصرفي773007

2010030%832965هزينه برق مصرفي773008

5207%241154هزينه تلفن و تلگراف773009

054054%32-359474هزينه اجاره محل773012

2002%63588هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

55010%1242580هزينه آبدارخانه و پذيرائي773014

300030%27264هزينه چاپ و تكثير و آگهي773015

1203%100-05ساير هزينه ها773036

0000%6211697هزينه حق الزحمه*

10,4869,7337%4,200183924,9081,0009901%1057530210 جمع

کد فصل

جمع

بودجه پيشنهادی 

96

بودجه پيشنهادی 

 گلبهار96

 بودجه مصوب 

95سال

عملكرد تحقق يافته 

 ماهه12
درصد انحراف

بودجه پيشنهادی 

 رضويه96

 96بودجه پيشنهادی 

گلبهار

1396             بودجه پيشنهادی سال 

سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوی

                                                                شعب فني مشهد                                                             

بودجه پيشنهادی 

 بينالود96

بودجه پيشنهادی 

 رضويه96

عملكرد تحقق 

 ماهه12يافته 
درصد انحراف شرح فصلکد فصل

 بودجه مصوب 

95سال
شرح فصل

بودجه پيشنهادی 

 بينالود96
96بودجه پيشنهادی 
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

400%55-36-10266دريافتي ناشي از فروش كتب مقررات وجزوات1,326661047%88-6491,218569هزينه حقوق و دستمزد771002

0000169هزينه باز خريدسنوات  خدمت كاركنان771030

305%76-12321794هزينه بيمه سهم كارفرما771010

84%39-496819هزينه عيدی و پاداش771011

14%1179-143هزينه ماموريت771022

155%209-217197هزينه حق الجلسات كميسون مقررات ملي771026

912%82293-88361بازديدهای علمي و حق الجلسات كميته آن771028

0%2188-243هزينه اياب وذهاب772012

834%14-40045555هزينه حق الزحمه و انتشار كتاب772029

0%667-93هزينه شارژ واينترنت و خدمات پستي772030

7%889-91هزينه ملزومات و نوشت افزار773011

7%556-94هزينه حمل و باربری773017

7%889-91هزينه آبدارخانه و پذيرايي773014

7%9100-90هزينه تعمير اثاثيه773001

7%9100-90هزينه چاپ و تکثير773015

R&D 2,3700-2,370100%1,456هزينه دفتر تحقيق و توسعه 772007

120%300100-3000هزينه حمايت از مقاالت علمي داخلي و خارجي773020

0000120تجهيز كتابخانه شهرستان*

5,0832,231-3,58973756%5,52910266-360-55%400

95 بودجه مصوب سال شرح فصلکد فصل
 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

تفاوت بودجه با عملکرد

جمع

تفاوت بودجه با عملکرد
کد فصلدرصد انحراف

 بودجه مصوب 

95سال

 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

جمع

شرح فصل 96بودجه پیشنهادی 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1396             بودجه پیشنهادی سال 

                          مدیریت پژوهش                  

درصد 

انحراف
96بودجه پیشنهادی 
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

12,069%12,06913,73501,66612حق السهم دريافتي حق عضويت1,861661012%15808-1,9571,799هزينه حقوق و دستمزد771002

0000191هزينه باز خريدسنوات  خدمت کارکنان771030

428%145-1002450145هزينه بيمه سهم کارفرما771010

196%49-74110036هزينه عيدی و پاداش771011

0%78087-9012هزينه کمک هدايا772027

10,000%50009-5,5005,000هزينه سهم شورای مرکزی772047

0%170100-170هزينه ماموريت771022

0%42095-442هزينه اياب و ذهاب772012

0%2700100-2700هزينه شارژ و اينترنت و خدمات پستي772030

70%54096-562هزينه آبدارخانه و پذيرايي773014

30%140100-140هزينه تعمير اثاثيه773001

120%900100-900هزينه چاپ و تکثير و آگهي773015

280%1890100-1890هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

0%5000100-5000هزينه دفتر امور پروانه اشتغال*

8,9017,170-1,91218119%13,17612,06913,73501,66612%12,069 جمعجمع

شرح فصلکد فصل
 بودجه مصوب سال 

95

 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

درصد تفاوت بودجه با عملکرد

انحراف
شرح فصلکد فصل

 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

تفاوت بودجه با عملکرد

پذیرش و ارزشیابی                

درصد 

انحراف

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

       1396بودجه پیشنهادی سال 

بودجه پیشنهادی 

96

بودجه پیشنهادی 

96
95 بودجه مصوب سال 
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

11,276%4,0009,18405,18456برگزاري دوره هاي آموزش و ارتقاء پايه2,607661008%21506-3,3673,152هزينه حقوق و دستمزد771002

3,925%445-1,2250-1,500275دريافتي همايشها و سمينارها0000248661046هزينه باز خريدسنوات  خدمت کارکنان771030

600%60-2584130155هزينه بيمه سهم کارفرما771010

196%18-181214033هزينه عيدی و پاداش771011

250%158063-25092هزينه ماموريت771022

0%872087-1,000128هزينه حق الزحمه اساتيد771029

622%444055-805361هزينه کميته آموزش772008

732%598060-1,000402هزينه آموزش مجازی و پويانمايی و حق الجلسات کميسيون772011

0%2022-97هزينه اياب و ذهاب772012

354%360072-500140هزينه دوره توجيهی ورود به حرفه772013

8,669%77-3,2005,66202,462هزينه برگزاری آموزش و ارتقاء پايه772014

350%40-6008400240مالکان- هزينه آموزش همگانی 772015

8,645%2501-4,5004,475هزينه برگزاری همايش ها و سمينارها772023

90%110-90189099هزينه کمك و هدايا772027

10%7078-92هزينه تعمير اثاثيه773001

45%29064-4516هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

189%104055-18985هزينه آبدارخانه و پذيرائی773014

106%47044-10659هزينه چاپ و تکثير و آگهی773015
772030-

773010
0%90100-90هزينه شارژ واينترنت و خدمات پستی

0%1,0000100-1,0000(طرح استاد مهندسی  )هزينه آموزش و کارآموزی اعضاء فاقد پروانه *

15,000همايشها و طرحهای نوين آموزشی*

17,11816,237-3,8702,9895%38,7135,5009,459-1,2255,18442%15,201

*

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1396             بودجه پیشنهادی سال 

96بودجه پیشنهادی 

جمعجمع

95 بودجه مصوب سال 
 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

تفاوت بودجه با عملکرد

           آموزش           

درصد 

انحراف
شرح فصلکد فصل

 بودجه مصوب 

95سال 

 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

تفاوت بودجه با عملکرد

.رويکرد رديف همايشها و طرحهای نوين آموزشی با تائيد معاونت آموزش و تصويب هيت رئيسه می باشد 

درصد 

انحراف
شرح فصلکد فصل 96بودجه پیشنهادی 
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

600%390-5970-750153دريافتی مربوط به استفاده اعضاء از خدمات1,135661049%1-9589679هزينه حقوق و دستمزد771002

1,000%202-1,337-2,000663دريافتی مربوط به استفاده اعضاازخدمات رفاهی000088661050هزینه باز خریدسنوات  خدمت کارکنان771030
261%83-11020191هزينه بيمه سهم كارفرما771010

112%35-628422هزينه عيدی و پاداش771011

50%14-2726هزينه ماموريت771022

0%32064-500180هزينه كمک به احداث ساختمانهای مذهبی772002

50%312-2522هزينه اياب وذهاب772012

1,302%10-1,000999هزينه فعاليتهای فرهنگی و مذهبی772016

250%15553-292137هزينه حق الزحمه كارشناسان ورزشی ، مذهبی و فرهنگی772017

286%21977-28667هزينه حق الجلسات كميسيون اشتغال و كارآفرينی772020

2,265%161-1,8001,784هزينه مناسبتها و فعاليتهای با ارزش772024

3,000%6,12177-8,0001,879هزينه ارائه تسهيالت خدمات بيمه ای اعضا772025

600%10721-500393هزينه بيمه تکميلی كاركنان772026

2,500%1816-3,0002,819(همگانی و مسابقات  )هزينه ورزشی 772028

18%1818000هزيتنه شارژ و اينترنت772030

500%73838-1,9501,212هزينه گردهمائی وتشکلهای خانوادگی وآسايشی اعضا و كاركنان772032

2,400%4178-5,0004,583(اماكن مذهبی تفريحی)هزينه استفاده اعضاء و كاركنان ازخدمات رفاهی772052

100%1056-188هزينه تعمير اثاثيه773001

78%7878000هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

100%1414-10086هزينه آبدارخانه و پذيرائی773014

20%1583-183هزينه چاپ و تکثير و آگهی773015

0%1,000100-1,0000هزينه جشنواره روز مهندس772050

150%100100-1000هزينه جوايز ورزشی773035

1,500%1,500100-1,5000به اعضاء و كاركنان (پزشکی ، حقوقی  )هزينه كمک های اضطراری  ⃰

00005,398هزنه های جاری ،انتظامی،خدمات ، تعميرات و نگه داری باغ ارغوان ⃰

1,018%44079-560120(ارائه تسهيالت رفاهی وگردهمايی اعضا و كاركنان)خدمات رفاهی شهرستانها  ⃰

1,196%30763-485178خدمات ورزشی شهرستانها ⃰

678%39550-785390(مناسبتهای مذهبی و روز مهندس )خدمات فرهنگی  و ارزشمند شهرستانها  ⃰

28,17216,234-12,06012242%25,0552,750816-1,9340-237%1,600

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

شرح فصلکد فصل
 بودجه مصوب سال 

95

 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

درصد تفاوت بودجه با عملکرد

انحراف
96بودجه پیشنهادی 

تفاوت بودجه با عملکرد  12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

جمع کل

1396             بودجه پیشنهادی سال 

                                                خدمات فرهنگی ، رفاهی و ورزشی                                            

درصد 

انحراف
95 بودجه مصوب سال شرح فصلکد فصل

.   مراسم های  پیش بینی شده در ردیف فعالیتهای فرهنگی و مذهبی  با تائید هیات رئیسه قابل پرداخت می باشد 

. سه ردیف خدمات رفاهی شهرستانها ، خدمات ورزشی شهرستانها  و خدمات فرهنگی و ارزشمند شهرستانها  مربوط به بودجه شهرستانها بوده که با تایید و نظارت مدیریت شهرستانها قابل پرداخت می باشد 

96بودجه پیشنهادی 

جمع کل
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

20,000%7,00026,46519,46574سود سپرده11,534661013%6075-13,43412,827هزينه حقوق و دستمزد771002

83%502-417-50083ساير دريافتيها1,076661014%00000هزینه باز خریدسنوات  خدمت کارکنان771030

                         2,653%94130-3,1672,226هزينه بيمه سهم كارفرما771010

910%27926-1,077798هزينه عيدی و پاداش771011

130%6025-239179هزينه ماموريت771022

300%9125-370279هزينه پوشاک بانوان772010

110%237-312289هزينه اياب وذهاب772012

7,800%1843-5,8055,621هزينه حق الزحمه پيمانکاران772021

1,000%136-144340196هزينه كمك و هدايا772027

400%16561-270105خدمات پستي جهت كل سازمان772030

1,200%8-1,2501,34494هزينه سررسيد772049

2,500%2746-4,3004,026 ديون 772058

500%36-23431985هزينه تعمير اثاثيه773001

80%274-2710174هزينه سوخت و تعمير ونگه داری وسايط نقليه773002

2,921%3-1,0001,02828هزينه تعمير ونگه داری ساختمان773003

224%83376-1,100267هزينه آب مصرفي773006

186%67475-895221هزينه گاز مصرفي773007

410%8415-572488هزينه برق مصرفي773008

211%22447-475251هزينه تلفن و تلگراف773009

675%294-675646هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

1,350%28327-1,049766هزينه آبدارخانه و پذيرائي773014

200%66489-74480هزينه چاپ و تکثير و آگهي773015

80%33-9123هزينه حمل و باربری773017

9%222-97هزينه كارمزد خدمات بانکي773026

2,000%1,79090-2,000210هزينه هم انديشي و مجامع عمومي773034

350%4513-350305هزينه پاداش عملکرد771007

100%100100-100بيمه آتش سوزی773038

000500تجهيزات صرفه جويي در انرژی *

00001,000كارشناسان حق الزحمه ی*

000600همايش شورای مركزی *

39,60732,735-7,35248017%41,0077,50026,548-41719,46572%20,083

95 بودجه مصوب سال شرح فصلکد فصل
 بودجه مصوب سال 

95
 ماهه12عملکرد تحقق یافته  

تفاوت بودجه با عملکرد
درصد انحراف

.پاداش عملکرد مربوط به همکاران مالی در پایان سال مالی می باشد 

.میباشد... دیون شامل پیامدهای ناشی از امور مالیاتی ، مالیات بر ارزش افزوده ،حسابرسی بیمه  و تسویه سنوات خدمت احتمالی پرسنل  و 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1396             بودجه پیشنهادی سال 

                                             خدمات عمومی ، مالی و اداری                                           

تفاوت بودجه با عملکرد

جمعجمع

96بودجه پیشنهادی 
درصد 

انحراف

 12عملکرد  تحقق یافته

ماهه
96بودجه پیشنهادی  شرح فصلکد فصل
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

500%2281-479-50021دريافتی ارسال پیام کوتاه2,889661018%62-1,8923,0661,174هزينه حقوق و دستمزد771002

297%00000هزینه باز خریدسنوات  خدمت کارکنان771030

664%447-662618هزينه بیمه سهم کارفرما771010

196%4117-236195هزينه عیدی و پاداش771011

100%91-10019191هزينه ماموريت771022

9%200-92718هزينه اياب وذهاب772012

819%12916-819690هزينه شارژ واينترنت و خدمات پستی772030

1,400%84560-1,400555هزينه پشتیبانی نرم افزارها772031

65%444-94940هزينه تعمیر اثاثیه773001

255%961-18191173هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

17%44-9134هزينه آبدارخانه و پذيرائی773014

0%9100-90هزينه چاپ و تکثیر وآگهی773015

134%134100-1340هزينه حق الجلسات کمیسیون فاوا*

5,2975,595-1,2021,500-6%6,84650021-4790-2281%500 جمع جمع

96بودجه پیشنهادی 
عملکرد تحقق یافته 

 ماهه12

تفاوت بودجه با عملکرد

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1396             بودجه پیشنهادی سال 

95 بودجه مصوب سال شرح فصلکد فصل
عملکرد تحقق یافته 

 ماهه12

تفاوت بودجه با عملکرد
درصد 

انحراف

درصد 

انحراف
شرح فصلکد فصل

 بودجه مصوب 

95سال
96بودجه پیشنهادی 

                                                                فناوری اطالعات و ارتباطات    
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کمتر از 

بودجه

بیشتر از 

بودجه

کمتر از 

بودجه

بیشتر از 

بودجه

00000600اجرای مصوبات گروه تخصصی *923%8-1,0471,12780هزينه حقوق و دستمزد771002

00000200درآمد همايش ملی دبیرخانه انرژی *0000108هزينه باز خريدسنوات  خدمت کارکنان771030

000001,340درآمدهای ناشی از برنامه های عملیاتی *212%7-19120514هزينه بیمه سهم کارفرما771010

56%1822-8163هزينه عیدی و پاداش771011

952%284-750722هزينه ماموريت771022

1,333%2,01272-2,782770هزينه حق الجلسات گروه ها 771016

7%444-95هزينه اياب و ذهاب772012

0%240-103424هزينه کمك و هدايا772027

32%167-92415هزينه شارژ و اينترنت و خدمات پستی772030

207%28068-414134هزينه حق الجلسات نمايندگان برون سازمانی772034

1%889-91هزينه تعمیر اثاثیه773001

8%1470-206هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

55%12-4241هزينه آبدارخانه و پذيرايی773014

16%2063-3212هزينه چاپ و تكثیر  773015

062962950هزينه انتخابات773039

0%83100-830هزينه حق الجلسات کمیته هم ارزی772030

171%500100-5000هزينه های مرتبط با کمیته نظام پیشنهادات772041

1,689%217100-2170هزينه حق الجلسات کمیسیونها*

0000560تهیه گزارشات میدانی و آسیب شناسی*

0000420اجرای مصوبات گروه تخصصی *

000331شهرستانها- حق الجلسات توسعه اجرای مقررات ملی ساختمانها*

0000272حق الجلسات دبیرخانه انرژی *

000092ماموريت دبیرخانه انرژی *

0000522همايش ملی و تخصصی دبیرخانه انرژی *

0000629برنامه های عملیاتی دبیرخانه انرژی *

6,1963,773-3,18576239%8,647000002,140

*

*

*

*

بودجه 

96پیشنهادی 

.شهرستانها براساس نیاز  با تائید مديريت گروههای تخصصی  و تصويب هیات رئیسه می باشد - حق الجلسات توسعه اجرای مقررات ملی ساختمانها

 بودجه 

مصوب سال 

95

عملكرد  

تحقق يافته 

 ماهه12

بودجه 

96پیشنهادی 
شرح فصل

. رويكرد در رديف تهیه گزارشات میدانی و آسیب شناسی با تائید مديريت گروههای تخصصی  و تصويب هیات رئیسه می باشد 

.رويكرد هزينه در رديف های همايش ملی و تخصصی دبیرخانه انرژی و برنامه های عملیاتی دبیرخانه انرژی منوط به تحقق درآمدهای پیش بینی شده است 

. نرخ يا نحوه محاسبه حق الزحمه جهت مطالعات و طرح های میدانی با تعیین راهكار توسط مديريت گروههای تخصصی  می باشد 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1396بودجه پیشنهادی سال 

گروهها و کمیسیون های تخصصی

جمعجمع

تفاوت بودجه با عملكرد
کد 

فصل
شرح فصل

 بودجه 

مصوب سال 

95

عملكردتحقق

 12 يافته 

ماهه

تفاوت بودجه با عملكرد
درصد 

انحراف

درصد 

انحراف
کد فصل
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کمتر از 

بودجه

بیشتر از 

بودجه

کمتر از 

بودجه

بیشتر از 

بودجه

200%25570645164(طاق )دريافتی دفتر رسانه 1,167661058%694-1,8681,799هزينه حقوق و دستمزد771002

000072هزينه باز خريدسنوات  خدمت کارکنان771030

268%23-22227250هزينه بیمه سهم کارفرما771010

84%1-1081091هزينه عیدی و پاداش771011

110%4137-11069هزينه ماموريت771022

70%1627-6044هزينه اياب وذهاب772012

27%328-187759(اشتراک جرايد  )هزينه شارژ واينترنت 772030

181%50371-707204هزينه طراحی و ويراستاری772043

1,000%1,55093-1,673123هزينه برنامه های دفتر رسانه772044

38%32-385012هزينه تعمیر اثاثیه773001

36%2261-3614هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

54%4787-547هزينه آبدارخانه و پذيرائی773014

319%11963-19071هزينه چاپ و تكثیر و آگهی773015

1,793%651093-70049هزينه مستند سازی تنظیم گزارش سمعی و بصری773022

0%540100-5400هزينه حق الزحمه بسته بندی*

6,3242,888-3,55812254%5,219255706045164%200

تفاوت بودجه با عملكرد
درصد 

انحراف
شرح فصلکد فصل

 بودجه مصوب 

95سال 

بودجه 

96پیشنهادی 
95 بودجه مصوب سال شرح فصلکد فصل

عملكرد 

تحقق يافته 

 ماهه12

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

                               روابط عمومی                        

جمع

بودجه 

96پیشنهادی 

عملكرد 

تحقق يافته 

 ماهه12

تفاوت بودجه با عملكرد

جمع

درصد 

انحراف

1396             بودجه پیشنهادی سال 
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کمتر از بودجه
بیشتر از 

بودجه

کمتر از 

بودجه

بیشتر از 

بودجه

1,000%6-330-600567دریافتی مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی312661043%17261-284112 نفره4هزینه حق الزحمه هیات و کارگروه 772051

1000100-1000دریافتی کمیسیون حل اختالف*2,760%28423-1,260976هزینه مشاوران772053

2,491%64-1,4002,292892هزینه دفتر نمایندگی مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی772055

257%224100-2240هزینه حق الجلسات هیئت مشورتی772045

255%773100-7730هزینه حق الجلسات کمیسیون حل اختالف772046

439%14332-450307هزینه حق الزحمه تدوین برنامه و بودجه772048

4,3903,687-1,59689216%6,514700567-1330-23%1,100 جمع

عملکرد 

تحقق یافته 

 ماهه12 

بودجه 

96پیشنهادی 

بودجه 

پیشنهادی 

96

تفاوت بودجه با عملکرد

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1396بودجه پیشنهادی سال 

امور شوراها و دبیرخانه ها                

جمع

شرح فصلکد فصل
 بودجه مصوب 

95سال 

عملکرد 

تحقق یافته 

 ماهه12

تفاوت بودجه با عملکرد
درصد 

انحراف

درصد 

انحراف
شرح فصلکد فصل

 بودجه 

مصوب سال 

95
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2پیش نویس 

کمتر از بودجه
بیشتر از 

بودجه
کمتر از بودجه

بیشتر از 

بودجه

3,499%96542-2,3181,353هزینه حق الجلسات هیات مدیره771014

762%8-66271654هزینه حق الجلسات هیئت رئیسه771014

3,345%1,9841,984000هزینه حق مسئولیت ساالنه هیات مدیره771030

666%920920000هزینه حق الزحمه بازرسین771031

0000300هزینه حق الزحمه کارشناسان بازرسین*

3,000%30-1,000997هزینه ماموریتهاي اعضاي هیات مدیره و بازرسین771032

115%9355-16875هزینه حق الجلسات کمیسیون راهبردي772056

275%32053-600280هزینه حسابرسی773029

1,600%10-571,1181,226108 و 76هزینه حق الزحمه موضوع ماده 773037

8,7707,551-1,38116214%13,562000000

*

*

.هزینه حق الجلسات هیات مدیره با احتساب اعضاي علی البدل تهیه گردیده است 

.هزینه حق الزحمه کارشناسان بازرسین و حسابرسی براساس قرارداد فیمابین کارشناسان و سازمان، پس تائید بازرسین محترم سازمان قابل پرداخت می باشد 

شرح فصلکد فصل
 بودجه مصوب 

95سال 

عملکرد تحقق 

 ماهه12یافته 

درصد تفاوت بودجه با عملکرد

انحراف
شرح فصلکد فصل

 بودجه مصوب 

95سال 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

1396             بودجه پیشنهادی سال 

         کار گروه ها و جلسات مدیریتی

جمع جمع

 12عملکرد 

تحقق یافته  

ماهه

96بودجه پیشنهادي 
بودجه 

96پیشنهادي 

درصد تفاوت بودجه با عملکرد

انحراف
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کمتر از 

بودجه

بیشتر از 

بودجه
کمتر از بودجه

بیشتر از 

بودجه

7,892%8019-8,5257,724هزينه حقوق و دستمزد771002

00001,482هزينه باز خريدسنوات  خدمت کارکنان771030

1,815%29022-1,3071,017هزينه بیمه سهم کارفرما771010

364%17-31436854هزينه عیدی و پاداش771011

235%80-10518984هزينه ماموريت771022

30%24490-27026هزينه اياب وذهاب772012

150%331-150646496هزينه کمك و هدايا772027

24%20491-22521هزينه تعمیر اثاثیه773001

52%4449-9046هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

429%38-270373103هزينه آبدارخانه و پذيرائي773014

22%20692-22519هزينه چاپ و تكثیر و آگهي773015

11,48110,429-1,7897379%12,495000000

*

*

عملكرد  

تحقق يافته 

 ماهه12

تفاوت بودجه با عملكرد
درصد 

انحراف

درصد 

انحراف
شرح فصلکد فصل

 بودجه 

مصوب 

95سال

. حقوق رياست و خزانه دار مطابق با مصوبه هیات مديره محترم تعیین گرديده است 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

                            حوزه ستادی               

1396             بودجه پیشنهادی سال 

جمع جمع

عملكرد 

تحقق يافته  

 ماهه12

بودجه 

96پیشنهادی 

بودجه 

96پیشنهادی 

تفاوت بودجه با عملكرد

. نفر تعیین شده است 13 نفر حوزه خزانه داری  و مدير دفتر حوزه رياست مجموعاً 2/ نفر دفتر تعالي سازی 1/  نفر حوزه حراست 2/  نفر مسئول دفتر حوره رياست ، دبیر و خزانه داری 5حقوق رياست ، خزانه دار ، :هزينه حقوق و دستمزد شامل 

شرح فصلکد فصل

 بودجه 

مصوب سال 

95
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

90%900100-900دريافتی شورای انتظامی*744%78-500889389هزينه حقوق و دستمزد771002

0000104هزینه باز خریدسنوات خدمت کارکنان771030

171%54-10115655هزينه بيمه سهم كارفرما771010

56%4-47492هزينه عيدی و پاداش771011

16%526-1914هزينه ماموريت771022

714%488-621573هزينه حق الجلسات771033

15%1493-151هزينه اياب وذهاب772012

5%33-341هزينه شارژ واينترنت و خدمات پستی772030

146%182-4512782هزينه حق الزحمه ابالغ آراء772057

17%67-9156هزينه تعمير اثاثيه773001

15%6082-7313هزينه تعمير ونگه داری ساختمان773003

12%99000هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

18%2662-4216هزينه آبدارخانه و پذيرائی773014

4%667-93هزينه چاپ و تكثير و آگهی773015

1,4931,869-159535-25%2,038900-900100%90

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

درصد 

انحراف
شرح فصلکد فصل

 بودجه مصوب سال 

95

جمع

1396             بودجه پیشنهادی سال 

جمع

عملکرد  تحقق 

 ماهه12یافته 

بودجه پیشنهادی 

96

بودجه پیشنهادی 

96

تفاوت بودجه با عملکرد

              شورای انتظامی

شرح فصلکد فصل
 بودجه مصوب سال 

95

عملکرد تحقق یافته 

 ماهه12

تفاوت بودجه با عملکرد
درصد 

انحراف
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجه
کمتر از 

بودجه

بیشتر از 

بودجه

0%100104044خلیل آباد603401014%51-10651613548هزينه حقوق و دستمزد771002

0%6011105146مه والت000067401016هزينه باز خريدسنوات  خدمت کارکنان771030

0%407503547کالت139401017%6332-196133هزينه بیمه سهم کارفرما771010

0%405201223جغتای84401018%15-53618هزينه عیدی و پاداش771011

0%40163012375جوين140401019%1920-9374هزينه ماموريت771022

0%10019109148بجستان9401129%889-91هزينه تعمیر اثاثیه773001

0%6014208258رشتخوار9401130%56-9145هزينه آبدارخانه و پذيرائي773014

 0%20-30036060خلیل آباد401014

0%13-30033838مه والت401016

0%14-30034242کالت401017

0%5-30031616جغتای401018

0%29-30038787جوين401019

0%52-300457157بجستان401129

0%55-300466166رشتخوار401130

0%30003000000هزينه های اسناد موجود مستند773040

30%2897-291هزينه اياب و ذهاب772012

10%9100-90هزينه شارژ واينترنت و خدمات پستي772030

10%9100-90هزينه چاپ و تکثیر و آگهي773015

10%9100-90هزينه ملزومات ونوشت افزار773011

2,000%62631-20001374هزينه های شناور برای مجموع دفاتر نمايندگي773041

8,5818,937-7711,127-4%3,111440838039847%0

درصد 

انحراف

1

درصد 

انحراف
کد فصل

1396             بودجه پیشنهادی سال 

بودجه 

پیشنهادی 

96

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

                      دفاتر و دوایر نمایندگی           

جمع جمع

تفاوت بودجه با عملکرد
بودجه 

96پیشنهادی 

شرح 

فصل

 بودجه مصوب 

95سال 

عملکرد تحقق 

 ماهه12يافته  

کد 

فصل
شرح فصل

 بودجه مصوب 

95سال 

عملکرد  تحقق 

 ماهه12يافته 

تفاوت بودجه با عملکرد
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

0%50,00000-50,0000فروش زمین مطابق آیین نامه مالی و معامالتی450002311%68,2700100-68,30232تامین ساختمان2311

68,30232-68,27004500050,0000-50,00000%0

بیشتر از بودجهکمتر از بودجه

10,000%6,000100-6,0000توسعه مجتمع رفاهی ارغوان

016160شهرستانها

25,000%57,952100-57,9520احداث ساختمان اداری زمین خیام

10,000%3,984100-4,00016پروژه ادیب قاسم آباد

0%350100-3500سایر ساختمانها 

45,000%68,28616100-68,30232جمع

تفاوت بودجه با عملکرد
درصد انحراف

جمع

1396بودجه پیشنهادی سال 

96بودجه پیشنهادی 
 بودجه مصوب 

95سال 

  12عملکرد 

ماهه

تفاوت بودجه با عملکرد
درصد 

انحراف
96بودجه پیشنهادی 

تفاوت بودجه با عملکرد
درصد 

انحراف

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

شرح فصل
 بودجه مصوب سال 

95

 276عملکرد 

روزه

جمع

کد فصل

96بودجه پیشنهادی  روزه276عملکرد 95 بودجه مصوب سال شرح فصل

تامین ساختمان      

شرح فصلکد فصل
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بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

0%000000دارائی های نامشهود10,5402612%1,206060-2,000794دارائی های نامشهود2612

2,000794-1,206060%10,540000000%0

بیشتر از بودجهکمتر از بودجه

3,500%92161-1,500579انفورماتیک- نرم افزار جامع فناوری های سازمان 

2,950تجهیزات شبکه ،امنیت واتاق سرور و پشتیبان گیری

750سرور و تجهیزات پشتیبان گیری جهت نرم افزار جامع

800اتوماسیون اداری جدید سازمان

0%36072-500140نرم افزار جامع آموزش مجازی 

075750حق االمتیازها

00400انفورماتیک- سایر نرم افزارها خارج از سامانه جامع 

00100انفورماتیک- تهیه آنتی ویروس 

0050اداری- نرم افزار انبار 

00300بروزرسانی نرم افزارهای کارگزینی 

001,000بهبود نرم افزار ارجاع کار 

9,850%1,2817560-2,000794جمع

96بودجه پیشنهادی درصد انحراف  بودجه مصوب سالیانه96پیشنهادی سال - شرح فصل 
 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

تفاوت بودجه با عملکرد

 بودجه مصوب سالیانهشرح فصل
 276بودجه مصوب 

روزه

عملکرد تحقق یافته 

 روزه276

جمعجمع

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

                                                    دارائی های نامشهود                          

شرح فصلکد فصل
 بودجه مصوب سال 

95

 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

تفاوت بودجه با عملکرد
96بودجه پیشنهادی درصد انحراف

درصد تفاوت بودجه با عملکرد

انحراف

1396             بودجه پیشنهادی سال 

96بودجه پیشنهادی  کد فصل
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کمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه
بیشتر از 

بودجه

وسائط نقلیه 4,0932113%1,567040-3,9002,333تجهیزات و اثاثیه2114

00001,400وسائط نقلیه 2113

500%89045-200111کتاب2115

181%393071-550157تاسیسات2116

4,6502,601-2,049044%6,17300000%0

1396             بودجه پیشنهادی سال 

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

                                             تجهیزات و تاسیسات                                    

جمعجمع

96بودجه پیشنهادی  95 بودجه مصوب سال شرح فصلکد فصل
عملکرد تحقق یافته 

 ماهه12

تفاوت بودجه با عملکرد

96بودجه پیشنهادی درصد انحراف

تفاوت بودجه با عملکرد
درصد 

انحراف
شرح فصلکد فصل

 بودجه مصوب سال 

95

 12عملکرد تحقق یافته 

ماهه

 23



بیشتر از بودجهکمتر از بودجهبیشتر از بودجهکمتر از بودجه

%00000سرمایه گذاریهای بلند مدت1,0002411%1,00007560100سرمایه گذاریهای بلند مدت2411

1,00007560100%1,00000000%0

عملکرد تحقق 

 ماهه12یافته 
95 بودجه مصوب سال شرح فصلکد فصل

سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

جمعجمع

1396             بودجه پیشنهادی سال 

                         سرمایه گذاری های بلند مدت                  

شرح فصلکد فصل
 بودجه مصوب سال 

95

عملکرد تحقق 

 ماهه12یافته 

درصد تفاوت بودجه با عملکرد

انحراف

بودجه پیشنهادی 

96

درصد تفاوت بودجه با عملکرد

انحراف

بودجه پیشنهادی 

96
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