
جمعشهرستانها مشهدجمعشهرستانها مشهد

208,56413,443222,007000 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 39دریافتی ماده ***

00061,8665,00066,866 (بهای دریافت ارائه خدمات فنی و مهندسی ) قانون نظام مهندسی 37دریافتی وفق ماده ***

11,53222411,75612,15015612,306دریافتی ناشی از انجام خدمات مهندسی در چارچوب وظایف قانونی ***

12,06992012,98920,589020,589دریافتی حق عضویت ***

4,9604,96013,000013,000دریافتی آموزش و پژوهش***

1,6001,6001,00001,000دریافتی خدمات رفاهی و ورزشی ***

23,0002,09725,09730,0001,00031,000دریافتی سود بانکی ***

4,11316,9724,1132,50002,500سایر دریافتی ها ***

265,83833,656282,523141,1056,156147,262

67,44567,445120,0000120,000

333,28333,656349,968261,1056,156267,262

5561086648000800ایاب و ذهاب772012

2,2263152,5411,50001,500آبدارخانه و پذیرایی773014

3561775332100210اشتراک و حجم اعتبار اینترنت772030

1,9001,9009300930خدمات پستی773010

7472229694200420چاپ و تکثیر آگهی773015

876879632890289تعمیر اثاثیه773001

1,2504651,7159660966ملزومات و نوشت افزار773011

2,9781633,1412,00002,000تعمیر و نگهداری ساختمان ها 773003

2,4073002,7077560756(...کارکنان ، گروههای تخصصی ، نمایندگان برون سازمانی و )ماموریت ، سفر و اقامت 771022

65,28919,26284,55171,79514,41686,211حقوق و دستمزد771002

14,4624,43018,89216,5123,31619,828هزینه بیمه سهم کارفرما771010

5,2922,1597,4515,4751,7107,185عیدی و پاداش771011

جمع دریافتی های جاری

               دریافتی های جاری سازمان 

ارقام به میلیون ریال                                                                                            سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی     1397    بودجه پیشنهادی سال                                                                                                                           

کدینگ 

جمع کل منابع 

شرح 
1397بودجه پیشنهادی سال 1396بودجه مصوب سال 

                 هزینه های عمومی و جاری

 مانده وجه نقد اول دوره



جمعشهرستانها مشهدجمعشهرستانها مشهد

               دریافتی های جاری سازمان 

ارقام به میلیون ریال                                                                                            سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی     1397    بودجه پیشنهادی سال                                                                                                                           

شرح کدینگ 
1397بودجه پیشنهادی سال 1396بودجه مصوب سال 

7,6351,6059,240000سنوات و بازخرید مرخصی771030

1,33901,3394400440کمک و هدایا772027

1,1006111,7111,15001,150قبوض مصرفی 773006-9

10001001000100آتش سوزی773038

60006006000600هزینه بیمه تکمیلی کارکنان772026

8,32208,3228,50008,500حق الزحمه پیمانکاران772021

30003003060306(فرم اداری  )هزینه پوشاک 772010

804012080080هزینه سوخت و تعمیر ونگه داری وسایط نقلیه773002

8408425025هزینه حمل و باربری773017

9243320020کارمزد خدمات بانکی773026

2,00002,0001,25001,250هم اندیشی و مجامع عمومی773034

5000500000تجهیزات صرفه جویی در انرژی 773043

1,40001,4001,20001,200هزینه پشتیبانی نرم افزارها772031

1811811330133هزینه طراحی و ویراستاری772043

1461461000100هزینه حق الزحمه ابالغ آراء772057

545405941,08001,080هزینه اجاره محل773012

1,0001,000.... هزینه های ناشی از دعاوی حقوقی ،  مالیاتی و *

16,97516,9755,00005,000کمک به شهرستانها- سایر هزینه ها  *

139,16530,508169,673122,63719,441142,079

4034032000200نظارت بر عملکرد دفاتر تشکلها772004

4004002000200تنسیق امور مجریان772005

5,1275,1271,50001,500حمایت از انجمن های صنفی772036

0003,50003,500مطالبات انجمن های سازندگان ،انبوه سازان ، معماران تجربی و کاردانها*

100100000دفتر ارتباط با انجمن صنفی*

12,1402,80214,9429,50009,500خدمات مهندسی کنترل و نظارت771001

جمع هزینه های عمومی و جاری

هزینه های برنامه محور



جمعشهرستانها مشهدجمعشهرستانها مشهد

               دریافتی های جاری سازمان 

ارقام به میلیون ریال                                                                                            سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی     1397    بودجه پیشنهادی سال                                                                                                                           

شرح کدینگ 
1397بودجه پیشنهادی سال 1396بودجه مصوب سال 

221221000 و زیرگروه ها3 حق الجلسات کمیسیون مبحث 771017

331331000حق الزحمه کمیسیون ژئوتکنیک و کمیسیون گودبرداری771034

1010000هزینه نظارت مضاعف بر پروژه های اجرایی خاص772003

3,0003,000000هزینه نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی771021

381381000منطقه ثامن-هزینه نظارت مضاعف برپروژه های اجرایی *

304304000(نظارت مضاعف )هزینه تست جوش و بتن *

3,4963,4965000500بررسی فنی نقشه های اجرایی 771036

11411421021هزینه حق الجلسات کمیته فنی گاز771023

1,0801,080000هزینه نظارت مضاعف گاز و خدمات تفویضی772006

464640040هزینه حق الجلسات کمیسون مقررات ملی771026

2742742590259بازدیدهای علمی و حق الجلسات کمیته آن771028

2502501800180هزینه حق الزحمه و انتشار کتاب772029

R&D 3023022350235هزینه دفتر تحقیق و توسعه 772007

2424000هزینه حمایت از مقاالت علمی داخلی و خارجی773020

242424024تجهیز کتابخانه شهرستان*

002100210هزینه حق الزحمه اساتید771029

1871871120112هزینه کمیته آموزش772008

2202202500250هزینه آموزش مجازی و پویانمایی و حق الجلسات کمیسیون772011

10610623023هزینه دوره توجیهی ورود به حرفه772013

2,6012,6014,90004,900هزینه برگزاری آموزش و ارتقاء پایه772014

1051051000100مالکان- هزینه آموزش همگانی 772015

2,5942,5941,80001,800هزینه برگزاری همایش ها و سمینارها772023

5,0005,000000هزینه سهم شورای مرکزی773042

1,2001,2001,30001,300هزینه سررسید772049

3,5003,50050,852050,852دیون772058

3503502000200پاداش عملکرد771007



جمعشهرستانها مشهدجمعشهرستانها مشهد

               دریافتی های جاری سازمان 

ارقام به میلیون ریال                                                                                            سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی     1397    بودجه پیشنهادی سال                                                                                                                           

شرح کدینگ 
1397بودجه پیشنهادی سال 1396بودجه مصوب سال 

1,0001,0005000500کارشناسان حق الزحمه ی772065

6006006000600همایش شورای مرکزی *

1,3021,3025000500هزینه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی772016

2502501500150هزینه حق الزحمه کارشناسان ورزشی ، مذهبی و فرهنگی772017

2862861000100هزینه حق الجلسات کمیسیون اشتغال و کارآفرینی772020

2,2652,2651,35001,350هزینه مناسبتها و فعالیتهای با ارزش772024

3,0003,000000هزینه ارائه تسهیالت خدمات بیمه ای اعضا772025

4,5004,5009000900(همگانی و مسابقات  )هزینه ورزشی 772028

5005002000200هزینه گردهمائی وتشکلهای خانوادگی وآسایشی اعضا و کارکنان772032

6,0006,000000(اماکن مذهبی تفریحی)هزینه استفاده اعضاء و کارکنان ازخدمات رفاهی772052

15015045045هزینه جوایز ورزشی773035

1,5001,5001500150به اعضاء و کارکنان (پزشکی ، حقوقی  )هزینه کمک های اضطراری *

5,3985,3985,00005,000هزینه های جاری ،انتظامی،خدمات ، تعمیرات و نگه داری باغ ارغوان*

1,0181,018000(ارائه تسهیالت رفاهی وگردهمایی اعضا و کارکنان)خدمات رفاهی شهرستانها *

1,1961,1964500450خدمات ورزشی شهرستانها*

678678000(مناسبتهای مذهبی و روز مهندس )خدمات فرهنگی  و ارزشمند شهرستانها *

134134000هزینه حق الجلسات کمیسیون فاوا772022

5050000هزینه انتخابات گروهها و کمیسیونها تخصصی 772039

1711711000100هزینه های مرتبط با کمیته نظام پیشنهادات772041

1,6891,6894480448هزینه حق الجلسات کمیسیونها 771033

5605601800180تهیه گزارشات میدانی و آسیب شناسی*

4204201000100اجرای مصوبات گروه تخصصی 772033

33133150050شهرستانها- حق الجلسات توسعه اجرای مقررات ملی ساختمانها*

2722721000100حق الجلسات دبیرخانه انرژی 771027

92921000100ماموریت دبیرخانه انرژی *

522522000همایش ملی و تخصصی دبیرخانه انرژی *



جمعشهرستانها مشهدجمعشهرستانها مشهد

               دریافتی های جاری سازمان 

ارقام به میلیون ریال                                                                                            سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی     1397    بودجه پیشنهادی سال                                                                                                                           

شرح کدینگ 
1397بودجه پیشنهادی سال 1396بودجه مصوب سال 

62962950050برنامه های عملیاتی دبیرخانه انرژی *

1,3331,3331,19001,190هزینه حق الجلسات گروه ها 771016

2072071860186هزینه حق الجلسات نمایندگان برون سازمانی772034

1,0001,0002000200هزینه برنامه های دفتر رسانه772044

1,7931,7935000500هزینه مستند سازی تنظیم گزارش سمعی و بصری773022

7147148210821هزینه حق الجلسات شورای انتظامی 771033

2,0002,000000هزینه های شناور برای مجموع دفاتر نمایندگی773041

2,3333482,6801,99701,997هزینه حق الجلسات هیات مدیره771014

7627628780878هزینه حق الجلسات هیئت رئیسه771015

1,8901,8902,49002,490هزینه حق مسئولیت ساالنه هیات مدیره771030

6666668800880هزینه حق الزحمه بازرسین771031

3003004000400هزینه حق الزحمه کارشناسان بازرسین771037

3,0003,0001,19001,190هزینه ماموریتهای اعضای هیات مدیره و بازرسین771032

11511550050هزینه حق الجلسات کمیسیون راهبردی772056

2752754000400هزینه حسابرسی773029

571,6001,6001,51701,517 و 76هزینه حق الزحمه موضوع ماده 773037

3123122430243 نفره4هزینه حق الزحمه هیات و کارگروه 772051

3,2603,2603,00003,000هزینه مشاوران772053

2,4912,4912,10002,100هزینه دفتر نمایندگی مرکز تحقیقات مسکن راه و شهرسازی772055

257257000هزینه حق الجلسات هیئت مشورتی772045

2552555260526هزینه حق الجلسات کمیسیون حل اختالف772046

4394393900390هزینه حق الزحمه تدوین برنامه و بودجه772048

3,00003,000 هزینه انتخابات هیات مدیره*

2,00002,000 زمین خیام4هزینه عامل *

103,4053,150106,555110,9350110,935 جمع هزینه های برنامه محور



جمعشهرستانها مشهدجمعشهرستانها مشهد

               دریافتی های جاری سازمان 

ارقام به میلیون ریال                                                                                            سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی     1397    بودجه پیشنهادی سال                                                                                                                           

شرح کدینگ 
1397بودجه پیشنهادی سال 1396بودجه مصوب سال 

73,00073,00010,000010,000تامین ساختمان2311

10,54010,5402,00002,000دارایی های نامشهود2612

4,0934,0932,00002,000تجهیزات و اثاثیه2114

1,4001,400000وسائط نقلیه 2113

5005002000200کتاب2115

18118150050تاسیسات2116

1,0001,000000سرمایه گذاریهای بلند مدت2411

90,713090,71314,250014,250جمع هزینه های سرمایه ای

333,28333,658349,969247,82219,441267,262

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.پیش بینی گردیده است ... هزینه نظارت عالیه اداره راه کل و شهرسازی معادل درآمد متناظر آن در سرفصل حقوق و - 2

:توضیحات 

هزینه های سرمایه ای

جمع کل مصارف

در هر ردیف نیاز به اخذ مجوز از هیات مدیره و %  10تهیه گردیده و در صورت انحراف حداکثر تا  (هزینه های عمومی وجاری ، هزینه های برنامه محور ، هزینه های سرمایه ای ) در سه ردیف هزینه 97بودجه پیشنهادی سال-11

.جابجایی از زیر ردیف های همان ردیف را دارد 

.  مصوب شده است و آنکه پرسنل بیشتر از متوسط ده میلیون ریال در ماه جهت اضافه کار حضور نداشته باشند97مبلغ اضافه کار در بودجه پیشنهادی مطابق با مصوبه هیات مدیره پنج میلیارد ریال برای سال -5

. و بدون پرداخت حق الجلسه به ریاست و خزانه دار سازمان برآوردگردیده است 96نرخ حق الجلسه نسبت به سال% 15 هفته در سال و افزایش 52هزینه حق الجلسات هیات مدیره با -7

. و بدون پرداخت حق الجلسه به ریاست و خزانه دار سازمان پیشنهاد گردیده است 96نرخ حق الجلسه نسبت به سال % 15 جلسه در سال و افزایش 80هزینه حق الجلسات هیئت رئیسه با -8

. برای اعضای اصلی پیشنهادگردیده است 97هزینه حق مسئولیت ساالنه هیات مدیره با در نظر گرفتن ناخالص یکصد وشصت وشش میلیون ریال جهت سال -9

. میباشد 96 برمبنای سیاست انقباضی با کاهش نسبت به هزینه های تحقق یافته در سال 97رویکرد برآورد هزینه ها دربودجه پیشنهادی سال -1

.درصد درآمد تحقق یافته آن میباشد % 60درصد درآمد تحقق یافته و همایش ها و سمینارها  معادل حداکثر % 70هزینه های برگزاری دوره های ارتقاء پایه و مرکز تحقیقات معادل حداکثر -3

..  هیات مدیره محترم تدوین گردیده است 97  و اعمال مصوبه خردادماه 96هزینه حقوق ومزایا پرسنل مشهد و شهرستانها با افزایش قانونی نسبت به سال -4

.دیون شامل برآورد بخشی از ذخیره سنوات پرسنل ، بدهی هایی مالیاتی، مطالبات انجمن های سازندگان ،انبوه سازان ، معماران تجربی و کاردانها و سهم شورای مرکزی میباشد -6

نظام نامه مالی و  وفق مقررات مندرج در  2359فروش یک قطعه زمین از امالک سازمان به نشانی بلوار ارشاد خیابان پیام جنب خبرگزاری به پالک ثبتی شماره :حسب پیشنهاد هیات مدیره به مجمع عمومی محترم اعالم میگردد -10

.از مبلغ فروش اختصاص می یابد %  30و% 70ً هزینه در ساخت ساختمان خیام ، توسعه و تجهیز  باغ ارغوان به نسبت  انحصارا با رویکردمعامالتی


