
بودجه پیشنهادیریز سرفصل 

80101

برگزاری سیمنارها ، دوره های آموزشی مهارت محور و کارگاه های تخصصی 

برای اعضاء سازمان و دوره ها و کارگاه های آموزشی ایمنی و حوادث ناشی از 

کار برای کارفرمایان ، استادکاران و کارگران تخصصی

2,333,000,0007,000,000,0007,000,000,000

8010101
برگزاری سمینار، دوره آموزشی مهارت محور و کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه 

آموزشی ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته برق
1,100,000,000

8010102
برگزاری سمینار، دوره آموزشی مهارت محور و کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه 

آموزشی ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته ترافیک
500,000,000

8010103
برگزاری سمینار، دوره آموزشی مهارت محور و کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه آموزشی 

ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته شهرسازی
500,000,000

8010104
برگزاری سمینار، دوره آموزشی مهارت محور و کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه آموزشی 

ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته عمران
2,000,000,000

8010105
برگزاری سمینار، دوره آموزشی مهارت محور و کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه آموزشی 

ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته معماری
1,300,000,000

8010106
برگزاری سمینار، دوره آموزشی مهارت محور و کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه آموزشی 

ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته مکانیک
1,100,000,000

8010107
برگزاری سمینار، دوره آموزشی مهارت محور و کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه 

آموزشی ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته نقشه برداری
500,000,000

236,950,0002,400,000,00010,000,000,000برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای رشته های هفتگانه80102

1,400,000,000برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین برق8010201

850,000,000برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین ترافیک8010202

850,000,000برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین شهرسازی8010203

2,000,000,000برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین عمران8010204

1,400,000,000برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین معماری8010205

1,400,000,000برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین مکانیک8010206

850,000,000برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین نقشه برداری8010207

850,000,000برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین مجری8010208

27400,000,000برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای کارشناسان ماده 8010209

578,550,0001,600,000,0002,000,000,000برگزاری جلسات هم اندیشی اعضا،مدیران اداری وادواری ومدرسین آموزشی80103

8010301
برگزاری جلسات هم اندیشی، کالس های آموزشی و شرکت در دوره های آموزشی برای 

ارکان و کارکنان سازمان
400,000,000

400,000,000برگزاری همایش توسعه اخالق حرفه ای8010302

150,000,000برگزاری همایش مدیران ادواری سازمان8010303

8010304

برگزاری همایش جهت هماهنگی اساتید دوره های آموزشی، نشست مشترک تخصصی 

مدرسان دوره های ارتقاء پایه و بزرگداشت مقام معلم و تقدیر از مدرسان دوره های 

آموزشی

600,000,000

8010305
برگزاری دوره های آموزشی به منظور هماهنگی بیشتر کارشناسان مراجع صدور پروانه 

(... شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و  )ساختمانی 
200,000,000

150,000,000برگزاری سمینار صدور خدمات مهندسی8010306

100,000,000برگزاری سمینار هم اندیشی با مراکز مجری، مدرسین و معین آموزشی8010307

آموزشی،پژوهشی، 

فرهنگی،ترویجی

1401ردیفهای هزینه ای  بودجه پیشنهادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در سال 
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02,000,000,0005,000,000,000پژوهش ، تحقیق و پیشنهادات80104

1,000,000,000حمایت از طرح های پژوهشی با موضوعات مختلف صنعت ساختمان8010401

8010402
حمایت از طرح های پژوهشی در زمینه اصالح قانون نظام مهندسی ، آئین نامه ها و مقررات 

ملی مرتبط و راهبری کمیته استانی بومی سازی مقررات ملی
1,000,000,000

8010403
حمایت از پژوهش های محصول محور در زمینه فناوری های نوین مرتبط با صنعت 

ساختمان
1,000,000,000

8010404
راهبری دبیرخانه نظام پیشنهادات، راه اندازی، به روز رسانی و راهبری نرم افزار 

پیشنهادات و پرداخت پاداش برای پیشنهادات برگزیده در نظام پیشنهادات
500,000,000

1,500,000,000مرتبط با صنعت ساختمان... حمایت از انتشار کتاب ها و 8010405

80105

کمك هزینه برگزاری نمایشگاه توانمندیهای مهندسین و بازدید ازنمایشگاههای 

داخلی و خارجی وطرح های علمی و خصصی وشرکت در همایشهای تخصصی 

وصدور خدمات مهندسی

645,540,0006,000,000,0004,000,000,000

8010501
بازدید درون استانی برای اعضاء گروه های تخصصی،کارگروه و کارکنان از پروژه های 

شاخص
500,000,000

750,000,000بازدیدهای بیرون از استان برای اعضاء گروه تخصصی، کمیسیون ها و کارکنان سازمان8010502

8010503
برای اعضاء ... کمک هزینه شرکت در مجامع تخصصی، کنفرانس ها و همایش های ملی و 

گروه های تخصصی، کمیسیون ها و کارکنان سازمان
750,000,000

8010504
کمک هزینه اعزام اعضاء و ارکان سازمان جهت شرکت در بازدیدهای علمی، فنی و 

تخصصی در داخل و خارج کشور
2,000,000,000

0750,000,0001,000,000,000تهیه کتاب ، نشریات و نرم افزارهای مهندسی80106

200,000,000اشتراک نشریات تخصصی برای تجهیز بانک اطالعاتی سازمان8010601

200,000,000خرید کتابهای تخصصی برای تجهیز بانک اطالعاتی سازمان8010602

200,000,000خرید نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز سازمان8010603

8010604
جهت استفاده کارگروه ها، گروه های تخصصی،کارگروه ها و دفاتر ... خرید کتاب، نشریه و 

نمایندگی
200,000,000

200,000,000انتشار خروجی پژوهش های انجام شده توسط سازمان جهت استفاده اعضاء8010605

5,300,000,00020,000,000,00020,000,000,000ترویج فرهنگ عمومی80107

1,000,000,000ارسال پیامک های تبلیغی و اطالع رسانی8010701

8010702
آگاه سازی جامعه از جایگاه مهندسین و عملکرد سازمان از طریق چاپ  ، خبرنامه ، صدا و 

...سیمای استانی، نشریات محلی، فضای مجازی، ساخت و انتشار انیمیشن و 
2,000,000,000

1,500,000,000برگزاری یا حمایت از انجام برنامه های و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و مناسبتی8010703

1,500,000,000چاپ کتاب ها و بروشورهای آموزشی مرتبط با عملکرد سازمان8010704

300,000,000)تهیه بنر، نرم افزار و اپلیکیشن مربوط به راهنمای گردش کار در دفاتر نمایندگی 8010705

8010706

همکاری با مراجع دولتی و غیر دولتی در راستای اصالح فرهنگ عمومی درجهت پیشگیری 

از بروز حوادث ساختمانی، مقابله باسوانح و بالیای طبیعی،مانور زلزله،گسترش فعالیتهای 

.زیست محیطی و

300,000,000

300,000,000آموزشی و توزیع آن در مدارس-تهیه و چاپ پازل های تبلیغاتی8010707

300,000,000برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح ها و پروژه های برتر8010708

11,400,000,000(... سررسید، کتاب و  )ارائه بسته فرهنگی به اعضاء 8010709

آموزشی،پژوهشی، 

فرهنگی،ترویجی
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8010710

ایجاد، نگهداری و به روز رسانی بانک اطالعاتی کارگران ماهر ساختمانی و کارگاه های 

، از طریق تعامل با سازمان های ... و  تولید مصالح به تفکیک نوع تخصص، حوزه فعالیت

فنی و حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی، پدافند غیرعامل، تعاون  ) در قالب تفاهم نامه  ذیربط

(... کار و رفاه اجتماعی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و 

150,000,000

8010711
همکاری با مراجع ذیربط در جهت شناسایی و بکارگیری مصالح استاندارد در قالب اجرای 

تفاهم نامه های منعقده
150,000,000

8010712
تهیه و تدوین فصل نامه در هر فصل به صورت الکترونیکی و انتشار آن در سایت سازمان و 

با هماهنگی واحد روابط عمومی سازمان... 
100,000,000

1,000,000,000سایر امور فرهنگی و ترویجی به تشخیص هیأت مدیره8010713

0010,000,000,000ایفای وظائف اجتماعی و جلب مشارکت حرفه ای80108

2,000,000,000کمک در تهیه و ارائه طرح های پیشنهادی در جهت توسعه، عمران و آبادانی استان8010801

8010802
کمک در اجرای طرح های محرومیت زدائی از حوزه های مختلف مرتبط با صنعت ساختمان 

و زیر ساخت های توسعه
5,000,000,000

8010803
کمک در تقویت و احیاء فرهنگ پاسداشت محیط زیست و توسعه پایدار و تهیه و اجرای 

طرح های مرتبط با این حوزه
1,500,000,000

8010804
جلب مشارکت حرفه ای و حمایت از تشکل ها، نهادها، مهندسان و صاحبان حرفه ها و 

صنوف ساختمانی در راستای اجرای وظایف مرتبط با حوزه ساختمان
1,500,000,000

12,000,000,00035,000,000,00048,000,000,000حق الزحمه گروه های کنترل نظارت،خدمات فنی وکمیته های تخصصی دفاتر80201

28,450,000,000حق الزحمه بررسی نقشه الکترونیکی8020101

14,352,000,000حق الزحمه اعضاء گروه های کنترل نظارت دفاتر نمایندگی8020102

6,048,000,000حق الجلسات اعضاء گروه های تخصصی دفاتر نمایندگی8020103

25,000,000,00050,000,000,00064,000,000,000کمکهای رفاهی ، درمانی ، ورزشی80301

25,000,000,000 پرداخت کمک هزینه درمان برای اعضاء 8030101

8030102
پرداخت هزینه های آن بخش از خدمات مهندسی پروژه های در حال اجرایی که مهندس 

 ناظر آن فوت نموده باشد
5,000,000,000

3,000,000,000 ارائه کمک مالی بالعوض به خانواده مهندسین فوت شده8030103

1,500,000,000ورزش های همگانی مهندسین و خانواده آنان8030104

3,500,000,000سرانه کمک های ورزشی به دفاتر نمایندگی8030105

2,000,000,000سرانه ورزش کارکنان سازمان8030106

8030107
بسکتبال، تنیس روی میز، تیراندازی، شطرنج، شنا، : برگزاری مسابقات داخلی در رشته های

فوتسال و والیبال
1,000,000,000

8030108
: شرکت در صعودهای سراسری کشوری و شرکت در مسابقات کشوری رشته های

بسکتبال، تنیس روی میز، تیراندازی، شطرنج، شنا، فوتسال، والیبال و المپیادها
2,000,000,000

8030109
بسکتبال، تنیس روی میز، تیراندازی، شطرنج، شنا، فوتسال و : اهداء جوایز در رشته های

والیبال
1,000,000,000

20,000,000,000اسکان اماکن اقامتی –کمک هزینه سفرهای داخلی اعضاء 8030110

012,000,000,00020,000,000,000 بزرگداشت روز مهندسی80302

19,350,000,000برگزاری مراسم بزرگداشت روز مهندس8030201

650,000,000برگزاری همایش مشترک بزرگداشت روز مهندس با سایر نظامات مهندسی استان و دستگاه ها8030202

آموزشی،پژوهشی، 

فرهنگی،ترویجی

رفاهی

نظارتی
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15,000,00016,500,000,0002,000,000,000برگزاری مجامع و انتخابات و شرکت در هیات عمومی سالیانه80401

300,000,000برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده سازمان8040101

1,000,000,000(... اعم از بازرسان، هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی و  )هزینه برگزاری انتخابات 8040102

700,000,000شرکت در هیأت عمومی اجالس سازمان8040103

300,000,000750,000,0000700,000,000 پست80402

5,000,000,00020,000,000,000015,000,000,000حق عضویت شورای مرکزی80403

15,900,000,00029,000,000,000025,000,000,000عملیات نرم افزاری و مکانیزاسیون80404

8040401

توسعه نرم افزار های جدید، : توسعه و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار سازمان شامل

آبونمان  تمدید الیسنس مربوط به فایروال و آنتی ویروس، پشتیبانی نرم افزارهای موجود، 

اینترنت و اینترانت، توسعه شبکه سازمان و دفاتر، خرید قطعات کامپیوتری برای ستاد و 

 و ایجاد زیرساخت و بسترهای مورد نیاز برای ستاد و دفاتر نمایندگی  دفاتر نمایندگی

سازمان

11,000,000,000

1,000,000,000راه اندازی و به روز رسانی سامانه آمار و اطالعات سازمان8040402

500,000,000 نگهداری و به روز رسانی سامانه اطالع رسانی و سایت سازمان 8040403

5,000,000,000بایگانی الکترونیکی ستاد سازمان8040404

5,000,000,000راه اندازی بایگانی الکترونیکی در دفاتر نمایندگی8040405

8040406
لوازم جانبی - اینترنت سالیانه - هزینه ارسال پیامک  : مکانیزاسیون دفاتر نمایندگی شامل

...رایانه و 
2,500,000,000

705,000,0002,500,000,0001,500,000,000چاپ و تکثیر80405

900,000,000 چاپ و تکثیر ستاد8040501

600,000,000چاپ و تکثیر دفاتر نمایندگی8040502

80406

حق الجلسه اعضای هیات رئیسه ستاد و دفاتر نمایندگی، هیات مدیره، شورای 

انتظامی، کمیسیونها، گروه های تخصصی ، کارگروه ها ، حق الزحمه و پاداش 

بازرسان  ، کارشناسان و اعضای کمیته چهار نفره

21,957,000,00072,000,000,00081,000,000,000

3,500,000به ازاء هر ساعت حضور ( دستورالعمل 6بر اساس ماده  )حق الزحمه خزانه دار 1

2

حق الزحمه هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره ، برای انجام امور محوله در راستای 

به ازاء هر ساعت  ( دستورالعمل 7بر اساس ماده  )مسئولیت ها و وظایف هیأت مدیره ای 

حضور موظف و با هماهنگی رئیس سازمان، در ساعاتی به جز حضور در جلسات هیأت 

مدیره و هیأت رئیسه

3,500,000

3
به  ( دستورالعمل 8بر اساس ماده  )حق الجلسه هر یک از اعضاء هیأت رئیسه به جز رئیس 

ازاء هر ساعت حضور
2,000,000

4
 9بر اساس ماده  )حق الجلسه هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره به جز رئیس و خزانه دار 

به ازاء هر ساعت جلسه هیأت مدیره (دستورالعمل 
5,000,000

200,000,000به ازاء هر نفر ماهانه ( دستورالعمل 10بر اساس ماده  )پاداش بازرسان اصلی 5

4,000,000به ازاء هر جلسه( دستورالعمل 10بر اساس ماده  )حق الجلسه اعضا شورای انتظامی6

7

غیر  )حق الجلسه اعضاء گروه های تخصصی، کمیسیون ها و کارگروه های مشورتی           

س ن /38565به استناد بخشنامه شماره  (از اعضاء اصلی هیأت مدیره و پرسنل سازمان 

 شورای مرکزی، به ازاء هر جلسه20/12/1399مورخ 

3,000,000

تنسیق امورحرفه ای



بودجه پیشنهادیریز سرفصل 

1401ردیفهای هزینه ای  بودجه پیشنهادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در سال 

1400بودجه  ماهه8هزینه کردریز سرفصل/ عنوان فصل کدسرفصل
1401بودجه پیشنهادی 

80407
حق ماموریت اعضای هیات رئیسه ستاد و دفاتر نمایندگی ، هیات مدیره ، شورای 

انتظامی، کمیسیونها، گروه های تخصصی و کارگروه ها و پرسنل سازمان
2,375,000,0008,000,000,0005,000,000,000

3,560,000,0003,500,000,0005,000,000,000خدمات مشاوره ای و کارشناسی80408

8040801

هزینه های کارشناسی مربوط به سازمان، شورای انتظامی، : خدمات مشاوره ای و کارشناسی شامل

کارشناسی خرید ساختمان و زمین برای دفاتر نمایندگی، مشاوران رسانه ای، مشاوران مالیاتی و 

...حسابرسی اسناد و مدارک مالی بازرسان ، مشاوران حقوقی و  

5,000,000,000

6,640,000,0008,000,000,00012,000,000,000اجاره دفاتر نمایندگی80409

4,200,000,0007,000,000,0007,000,000,000رفت و آمد و حمل و نقل80501

8050101

هزینه ایاب و ذهاب جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره، شورای : رفت و آمد و حمل و نقل شامل

کمیسیونها، شورای انتظامی، بازرسان، هیأت  انتظامی، ماموریتهای هیأت مدیره، گروه های تخصصی، 

 رئیسه دفاتر نمایندگی، اداری و حقوق و مزایای پرسنل ترابری ستاد 

7,000,000,000

232,000,000,000320,000,000,000348,000,000,000حقوق و مزایای پرسنل ستاد ، دفاتر نمایندگی و رابط80502

174,000,000,000140,000,000,000198,000,000,000اضافه کار  پرسنل ستاد ، دفاتر نمایندگی و رابط80503

70,000,000,00080,000,000,000107,700,000,000حق بیمه تامین اجتماعی پرسنل  ستاد ، دفاتر نمایندگی و رابط80504

3,079,000,0005,000,000,0005,000,000,000آب ، برق ، تلفن ، گاز80505

2,000,000,000آب، برق، تلفن و گاز ستاد8050501

3,000,000,000آب، برق، تلفن و گاز دفاتر نمایندگی8050502

5,000,000,0007,500,000,0009,000,000,000ملزومات اداری80506

375,000,0001,500,000,0001,600,000,000در اختیار رئیس سازمان80507

10,000,000,00015,000,000,00013,000,000,000استهالک80508

8,400,000,00011,000,000,00013,000,000,000پذیرایی80509

4,500,000,0005,000,000,0005,500,000,000تعمیر و نگهداری اموال و اثاثیه80510

2,000,000,0006,000,000,0003,000,000,000ملزومات مصرفی80511

8051101
مواد شوینده، لوازم بهداشتی، تنظیفات، خرید : خرید ملزومات مصرفی ستاد و دفاتر نمایندگی، شامل

...بانکی و ... گل و باغبانی، شارژ ساختمان، هزینه های نقل و انتقاالت و 
3,000,000,000

02,000,000,0002,000,000,000بیمه حوادث ساختمانی80512

8051201
بیمه مسئولیت کارکنان، ارکان، اعضاء گروه های تخصصی و کمیسیون های سازمان در 

حین انجام مأموریت از سوی سازمان
1,000,000,000

8051202
اماکن و تجهیزات در اختیار سازمان و دفاتر نمایندگی و ... بیمه آتش سوزی، سیل، زلزله، سرقت و 

رابط و هر نوع بیمه نامه دیگری که ضرورت انجام آن تشخیص داده شود
1,000,000,000

01,000,000,00038,000,000,000هزینه مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی80513

8051301
، بر اساس اعالم امور مالیاتی و اخذ تسویه 1400پرداخت مالیات بر درآمد سازمان در سال 

حساب مالیاتی
37,000,000,000

1,000,000,000پرداخت  بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرمای سازمان در قراردادهای غیر پرسنلی8051302

جرایم،  )انتظامی 

..دعاوی حقوقی و 
659,000,0005,000,000,0002,000,000,000دعاوی حقوقی80601

03,000,000,0002,000,000,000خیریه و حوادث غیر مترقبه80701

8070101
سیل، زلزله، آتش  )هزینه های الزم برای انجام اقدامات ضروری و فوری در امور غیرمترقبه 

(... سوزی، بیماری های همه گیر و 
2,000,000,000

تنسیق امورحرفه ای

جاری

سایر



بودجه پیشنهادیریز سرفصل 

1401ردیفهای هزینه ای  بودجه پیشنهادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در سال 

1400بودجه  ماهه8هزینه کردریز سرفصل/ عنوان فصل کدسرفصل
1401بودجه پیشنهادی 

4,252,000,0004,000,000,0007,000,000,000سایر هزینه ها80702

8070201
سایر هزینه های متفرقه ستاد شامل هزینه هایی که سرفصل مشخصی نداشته و میزان آن 

 ... عوارض شهرداری و: قابل پیش بینی نیست از قبیل
2,000,000,000

8070202
سایر هزینه های متفرقه دفاتر نمایندگی شامل هزینه هایی که سرفصل مشخصی نداشته و 

 ... عوارض شهرداری و: میزان آن قابل پیش بینی نیست از قبیل
5,000,000,000

621,011,040,000910,000,000,0001,100,000,000,000

سایر

جمع بودجه هزینه های عملیاتی 


