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 مقدمه:

استانی در کشور، به موجب تصویب قانون نظام بیش از دو دهه از استقرار و فعالیت سازمان های نظام مهندسی 

، سپری شده است. هر چند در طی این سالها، سازمان های استانی، چه به لحاظ کمی و چه 1374مهندسی ساختمان در سال 

ت اما یکی از مواردی که همواره مورد پرسش و تامل بوده است، میزان موفقی ،به لحاظ کیفی، رشد قابل مالحظه ای داشته اند

 این سازمان ها، در تحقق اهداف مندرج در قانون نظام مهندسی و ساختمان است.

پاسخ مناسب به این پرسش، یکی از کلید واژه های موفقیت سازمانی در عصر ماست. سنجش عیار هر سازمان و 

دافی است که برای آن بررسی کیفیت مدیریت اعمال شده بر آن، در طی یک بازه زمانی مشخص، مستقیماً وابسته به تحقق اه

 سازمان تدوین شده است.

بنابراین آنچه مسلّم است، مهمترین راهبرد برای رسیدن به جایگاه واقعی و تعریف شده قانونی هر سازمان، بویژه 

ها و اهداف  مأموریتسازمان نظام مهندسی ساختمان، تدوین یک سند چشم انداز واقع بینانه و کالن نگر و به تبع آن تعریف 

 و سپس تعیین برنامه های مشخص، شفاف و قابل احصاء و اندازه گیری است.صحیح و مبتنی بر قانون 

تنها در این صورت می توان امیدوار بود که مجموعه ای همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان، به جایگاه بایسته 

توار، خدمت رسان، پاسخگو و شفاف که پشتوانه خود که مورد انتظار بحق آحاد ملت شریف ایران است دست یابد. سازمانی اس

 فنی و علمی جامعه در حوزه ساختمان باشد.

 ؛در همین راستا، در سالهای اخیر تالش های گسترده ای در جهت تدوین برنامه و بودجه سازمان به عمل آمده است

رت دقیق بر اجرای این برنامه ها، در چارچوب دور داشت که مهم تر از تدوین برنامه و بودجه، اجرا و نظا رهر چند نباید از نظ

ائی فراوان و رو به گسترده و اعضاست و این ضرورت، با توجه به این نکته مهم که سازمان، دارای تشکیالتی اهداف سازمانی 

اتی و گسترش و افزایش است، اهمیتی صد چندان می یابد و لزوم تدوین برنامه و بودجه ای دقیق، که هدف گذاری های عملی

 قابل سنجش را در پی داشته باشد، بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد.

-نفر 100برنامه و بودجه سازمان نظام مهندسی مازندران، در راستای تحقق این مهم، با برگزاری بیش از  کارگروه

ری روشن و شفاف، با ساعت کار کارشناسی، تالش داشته است تا ضمن تدوین مسی-نفر 180ساعت جلسه کاری و بیش از 

ارائه شاخص هائی قابل سنجش در حد توان کارشناسی موجود سازمان و کمیسیون، که قطعاً کامل و خالی از عیب و نقص 

 نیست، چراغ راهی در مسیر استقرار نظام برنامه ریزی روشن و پاسخگو بیافروزد.

 

 حسین سلطانی                                     

سازماندار نهخزا                                   
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 :درآمدها

پیش بینی شده  ( ریال1.100.000.000.000) میلیارد ریال   یکصدهزار و معادل ، 1401مجموع درآمدهای سازمان در سال 

 سرفصل ها، فصل ها و برنامه های تعریف شده، در صفحات بعد به آنها پرداخته خواهد شد.است. که به تفکیک 

ی، به تفکیک در نخستین صفحه، خالصه ردیف های درآمدی به تفکیک فصول و در صفحات بعد، تفصیل ردیف های درآمد

 برنامه قابل مشاهده است. در انتها این فصل نیز، احکام و توضیحات ردیف های درآمدی به صورت مشروح ارائه خواهد شد.

 فصل احصاء شده است.  هشت، در شش سر فصل و 1401مجموع درآمدهای سازمان در سال 

ردیف 

 سرفصل
 سرفصل

ردیف 

 فصل
 فصل

 1401پیشنهاد 

 ) ریال (
 مالحظات

 حق عضویت اعضاء 901

  11.250.000.000 ورودیه اعضاء جدید 90101

  44.000.000.000 حق عضویت سالیانه اعضاء 90102

902 
بهای ارائه خدمات 

 فنی

  666.250.000.000 بهای ارائه خدمات فنی 90201

90202 
صدور شناسنامه فنی و ملکی 

 ساختمان
260.000.000.000  

903 
ارائه خدمات 

 یآموزش
90301 

 یآموزش یدوره ها یبرگزار

 اعضاء یبرا یتخصص-یفن
13.000.000.000  

 کمک های مردمی 904
90401 

 

 ترویج جهت مردمی های کمک

 ساختمان ملی مقررات
75.000.000.000  

  30.000.000.000 بانکی سپرده سود 90501 بانکی سپرده سود 905

906 

 از ناشی درآمدهای

 از صادره احکام

 قانونی مراجع سوی

90601 

 صادره احکام از ناشی درآمدهای

 جرایم،)  قانونی مراجع سوی از

 ... ( و حقوقی دعاوی

500.000.000  

  1.100.000.000.000 جمع ردیف های درآمدی   

 

 90701 سرمایه ای 907
برداشت از حساب مازاد اندوخته 

 یتوسعه سنوات
42.500.000.000  

  42.500.000.000 ای سرمایهجمع ردیف    
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 عضویت اعضاءحق  – 901سرفصل 

 

 ورودیه اعضاء جدید – 90101فصل 

ریال برای  30.000.000و ریال برای اشخاص حقیقی  4.500.000حق ورودیه اعضاء جدید به سازمان معادل  1401در سال 

 حقوقی ) شرکت ها ( در نظر گرفته شده است. صاشخا

 این فصل به شرح ذیل می باشد: عمل آمده، کل مبلغ درآمد سازمان ازبا توجه به پیش بینی های به 

 عنوان برنامه ردیف برنامه
 پیشنهادی ورودیه

 1401سال 

پیش بینی تعداد 

 1401در سال 
 جمع

 6.750.000.000 1،500 4.500.000 ورود اعضاء جدید حقیقی 9010101

 4.500.000.000 150 30.000.000 حقوقیورود اعضاء جدید  9010102

 

 ریال 000.000250.11.    جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 حق عضویت سالیانه اعضاء – 90102فصل 

ریال  25.000.000و  ریال برای اشخاص حقیقی 2.100.000حق عضویت ثابت ساالنه اعضاء سازمان، معادل  1401در سال 

 گرفته شده است.در نظر  حقوقی صبرای اشخا

 پیش بینی می گردد به عمل آمده، کل مبلغ درآمد سازمان از این فصل به شرح ذیل  بررسی های با توجه به 

ردیف 

 برنامه
 عنوان برنامه

حق عضویت 

سال  پیشنهای

1401 

پیش بینی تعداد 

 1401در سال 
 جمع

 31.500.000.000 15.000 2.100.000 حقیقی اعضاء ساالنه ثابت عضویت حق 9010201

 12.500.000.000 500 25.000.000  حقوقی اعضاء ساالنه ثابت عضویت حق 9010202

 

 ریال 00.000.0000.44    جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 بهای ارائه خدمات فنی – 902سر فصل 

 

 بهای ارائه خدمات فنی – 90201فصل 

متر  میلیون 5/4و ساز در استان، برای سال آینده  با توجه به روند فعلی بازار مسکن و ساخت و ،1400بر اساس عملکرد سال 

در بخش های مختلفی که توسط مهندسین  بهاء ارائه خدمات فنی ، مبنای محاسبات قرار گرفته است. مربع نقشه ثبت شده

 .به شرح ذیل می باشدن، درج گردیده است، عضو سازمان ارائه می شود، و شرح آنها در مصوبه کمیته چهار نفره استا

در صورت تصویب خدمات مهندسی جدید ) همانند: نظارت و بازرسی فاضالب، برق و ... ( از سوی مراجع ذیصالح، هیأت 

از حق الزحمه مهندسین بابت ارائه خدمات فنی و تنظیم روابط بین عوامل  مبلغیمدیره مجاز خواهد بود نسبت به دریافت 

 اقدام نماید.

 

 :ساختمان نظارتارائه خدمات فنی و تنظیم روابط بین عوامل در الف( 

اعم از کنترل صالحیت و  ارائه خدمات فنی و ارجاع کار، بابت ساختمان حق السهم سازمان از حق الزحمه مهندسین ناظر

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 37در چارچوب ماده  بازدید ها و آزادسازی و ...... –کنترل نظارت –ارجاع  -ظرفیت

 می باشد. ) برای کلیه گروه های ساختمانی ( % حق الزحمه5معادل 

ردیف 

 برنامه
 عنوان برنامه

سال حق الزحمه 

1401 
 سازمانسهم  1401در سال پیش بینی متراژ  حق السهم سازمان

9020101 

% 5 521.600 الف گروه های ساختمان  500.000 13.040.000.000 

% 5 887.700 ساختمان های گروه ب  1.380.000 61.251.300.000 

% 5 1.059.100 1-ساختمان های گروه ج  984.000 52.107.720.000 

% 5 1.242.800 2-ساختمان های گروه ج  760.000 47.226.400.000 

% 5 1.550.000 1-ساختمان های گروه د  525.000 40.687.500.000 

% 5 1.661.400 2-ساختمان های گروه د  200.000 16.614.000.000 

% 5 1.762.300 3-ساختمان های گروه د  175.000 15.420.125.000 

 

 ریال 43.850.0003.246  برابر است با:تقریبی (  ساختمان ها نظارت – 0101290 جمع مبلغ این برنامه )
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 :ساختمان ارائه خدمات فنی و تنظیم روابط بین عوامل در طراحیب( 

اعم از  ساختمان از حق الزحمه مهندسین طراح بابت ارائه خدمات فنی و تنظیم روابط بین عوامل،بهاء ارائه خدمات فنی 

کنترل مدرک فنی احداث ساختمان در بخش  –دفترچه اطالعات ساختمان )هفت صفحه اول (  -کنترل صالحیت و ظرفیت 

 می باشد. به شرح جدول ذیل  -مختلف 

 عنوان برنامه ردیف برنامه
بهاء ارائه خدمات 

 فنی
 سهم سازمان 1401در سال پیش بینی متراژ 

9020102 

 9.585.000.000 450.000 21.300 الف گروه های ساختمان

 42.840.000.000 1.190.000 36.000 ساختمان های گروه ب

 42.946.000.000 985.000 43.600 1-ساختمان های گروه ج

 38.429.500.000 755.000 50.900 2-ساختمان های گروه ج

 33.075.000.000 525.000 63.000 1-ساختمان های گروه د

 13.480.000.000 200.000 67.400 2-ساختمان های گروه د

 12.687.500.000 175.000 72.500 3-ساختمان های گروه د
 

 ریال000.000043.193.  ( برابر است با: ساختمان ها طراحی – 2010290جمع مبلغ این برنامه ) 
 

 ( نظارت سازه نگهبان:ج

های نیازمند سازه نگهبان در گروه های مختلف ساختمانی، در جدول ذیل درج شده است. همچنین  توزیع فراوانی ساختمان

بابت ارجاع  ،ناظر سازه نگهبان حق الزحمه مهندسینبابت ارائه خدمات فنی و تنظیم روابط بین الملل از حق السهم سازمان 

 % کل حق الزحمه می باشد.5دل معا قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،  37کار در چارچوب ماده 

 سهم سازمان 1401در سال پیش بینی متراژ  حق السهم سازمان 1401سال حق الزحمه  عنوان برنامه ردیف برنامه

9020103 

 ساختمان سازه نگهبان

 الف گروه های
138.200 5% 2.400 16.584.000 

ساختمان  سازه نگهبان

 های گروه ب
224.900 5% 35.000 393.575.000 

ساختمان  سازه نگهبان

 1-های گروه ج
263.600 5% 95.000 1.252.100.000 

ساختمان  سازه نگهبان

 2-های گروه ج
318.200 5% 140.000 2.227.400.000 

ساختمان  سازه نگهبان

 1-های گروه د
391.800 5% 110.000 2.154.900.000 

ساختمان  سازه نگهبان

 2-های گروه د
431.300 5% 85.000 1.833.025.000 
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ساختمان  سازه نگهبان

 3-های گروه د
453.600 5% 45.000 1.020.600.000 

 

 ریال 000184.898.8.  نظارت سازه نگهبان ( برابر است با: - 3902010 جمع مبلغ این برنامه )

 

 سازه نگهبان:طراحی ارائه خدمات فنی و تنظیم روابط بین عوامل در د( 

 میو تنظ یارائه خدمات فنبهاء  بابت توزیع فراوانی ساختمان های نیازمند سازه نگهبان در گروه های مختلف ساختمانی و نیز 

 در جدول ذیل درج شده است. از حق الزحمه مهندسین طراح سازه نگهبان، عوامل نیروابط ب

ردیف 

 برنامه
 بهاء ارائه خدمات فنی عنوان برنامه

پیش بینی 

متراژ مشمول 

 1401در سال 

 سهم سازمان

9020104 

 ساختمان سازه نگهبان

 الف گروه های
4.100 2.400 9.840.000 

ساختمان  سازه نگهبان

 های گروه ب
6.300 35.000 220.500.000 

ساختمان  سازه نگهبان

 1-های گروه ج
7.900 95.000 750.500.000 

ساختمان  سازه نگهبان

 2-ج های گروه
9.200 140.000 1.288.000.000 

ساختمان  سازه نگهبان

 1-های گروه د
11.650 110.000 1.281.500.000 

ساختمان  سازه نگهبان

 2-های گروه د
12.000 85.000 1.020.000.000 

ساختمان  سازه نگهبان

 3-های گروه د
13.290 45.000 598.050.000 

 

 ریال 40.0009.67.15  برابر است با:تقریبی سازه نگهبان ( طراحی  - 4902010جمع مبلغ این برنامه ) 
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 توجیهی توسط مهندسین شهرساز: طرح تهیه و روستائی و شهری اراضی کاربری ( انطباقه

طرح حق الزحمه مهندسین شهرساز بابت از  بهاء ارائه خدمات فنیمیزان درآمد سازمان از محل  ،1400بر اساس عملکرد سال 

از این ارائه خدمات فنی  بهاء. همچنین انطباق کاربری اراضی شهری و روستائی و تهیه طرح توجیهی محاسبه گردیده است

 می باشد.بشرح جدول ذیل  بند

 مساحت زمین )متر مربع(                  

 شرح
 بیشترو  10001از  متر 10000تا 5001از متر 5000تا 2001از متر 2000تا  501از  متر 500تا

 ریال1.100 ریال1.500 ریال2.300 ریال3.400 ریال 4.000 بهاء ارائه خدمات فنی
 

توسط مهندسین  توجیهی طرح تهیه و روستائی و شهری اراضی کاربری انطباقطرح  – 9020105 جمع مبلغ این برنامه )

  ( برابر است با: شهرساز

 ریال 000.000000.2.         

 

 ها توسط مهندسین شهرساز: ساختمان شهری ( انطباقو 

طرح حق الزحمه مهندسین شهرساز بابت ارائه خدمات فنی  بهاءمیزان درآمد سازمان از محل  1400بر اساس عملکرد سال 

 بشرح جدول ذیل می باشد.از این بند هزینه ارائه خدمات فنی انطباق شهری ساختمان ها محاسبه گردیده است. 

 گروه ساختمانی                    

 شرح

 گروه ج

 طبقه روی شالوده 10تا 6یا  و  مترمربع5000تا2001با متراژ 

 گروه د

 طبقه و باالتر  11و بیشتر و یا 5001با متراژ 

 ریال 1.700 ریال 1.300 بهاء ارائه خدمات فنی

 

 توسط مهندسین شهرساز ( برابر است با: ها ساختمان شهری انطباقطرح  – 9020106جمع مبلغ این برنامه ) 

 یالر 000.000500.         

 

 ( خدمات مهندسی ترافیک در بخش ساختمان:ز

 1.290.000 ، پیش بینی می شود که در سال آینده1400سال عملکرد با توجه به روند فعلی ساخت و ساز در استان، و آمار 

ارائه خدمات فنی  بهاءاز نقشه های ثبت شده در سازمان، نیازمند خدمات مهندس ترافیک در بخش ساختمان باشند.  مربعمتر

 بشرح جدول ذیل می باشد.از حق الزحمه مهندسین ترافیک در بخش ساختمان 

 یا تعداد طبقاتگروه                     

 شرح

 دگروه 

 و بیشتر طبقه روی شالوده 11 و بیشتر ومترمربع 5001با متراژ 

 ریال 2.200 بهاء ارائه خدمات فنی
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   خدمات مهندسی ترافیک در بخش ساختمان ( برابر است با: - 9020107 جمع مبلغ این برنامه )

 ریال 000000.388.2.         

 

 

 ( تفکیک آپارتمان ها توسط مهندسین نقشه بردار:ح

 

 12طبقه و بیشتر از  12تا  5طبقه،  4تا  0نفره استان، آپارتمان های مشمول این بند در سه دسته  4مطابق مصوبه کمیته 

 2.410.000، معادل 1401پیش بینی می شود در سال ، 1400سال  عملکردتکیه بر آمار طبقه دسته بندی می شوند. با 

 می باشند. واحدهای آپارتمانی مشمول این بندهای ثبت شده در سازمان،  مربع از ساختمانمتر

 ذیل می باشد.  جدول به شرحبین سه دسته پیش گفته، کل مبلغ درآمد سازمان از این برنامه  با فرض توزیع این مقدار کار 

 

 

ردیف 

 برنامه
 بهاء ارائه خدمات فنی عنوان برنامه

پیش بینی 

در سال متراژ 

1401 

 سهم سازمان

9020108 

توسط مهندسین نقشه  ها آپارتمان تفکیک

 طبقه 4 تا 0 های ساختمان دربردار 
1.700 1.070.000 1.819.000.000 

توسط مهندسین نقشه  ها آپارتمان تفکیک

 طبقه 12 تا 5 های ساختمان دربردار 
1.200 1.030.000 1.236.000.000 

توسط مهندسین نقشه  ها آپارتمان تفکیک

 طبقه 12 بیش از های ساختمان دربردار 
1.000 310.000 310.000.000 

 

 

   تفکیک آپارتمان ها توسط مهندسین نقشه بردار ( برابر است با: - 9020108 جمع مبلغ این برنامه )

  

 

 ریال 000000.365.3.                            
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 روستائی توسط مهندسین نقشه بردار: و شهری اراضی تفکیک( ط

 بشرح جدول ذیل می باشد ی و روستائ یشهر یاراض کیتفکاز حق الزحمه مهندسین نقشه بردار بابت ارائه خدمات فنی  بهاء

ردیف 

 برنامه
 عنوان برنامه

بهاء ارائه خدمات 

 فنی

حق الزحمه به ازای هر 

متر مربع جهت پیاده 

 کردن طرح تفکیکی  

 بهاء ارائه خدمات فنی

9020109 

 820 16.500 490 متر مربع 2000الی  500از مساحت 

متر مربع الی  2001از مساحت 

 متر مربع 5000
410 12.700 630 

متر مربع الی  5001از مساحت 

 متر مربع 10000
310 10.600 525 

متر مربع الی  10001از مساحت 

 متر مربع 20000
270 8.100 400 

 
متر مربع الی به  20001از مساحت  

 هر میزان 
260 5.600 275 

 

 ( برابر است با:  بردار نقشه مهندسین توسط روستائی و شهری اراضی تفکیک - 9020109جمع مبلغ این برنامه ) 

 ریال 500.000.000         
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 در بخش ساختمان: نقشه برداری خدمات( ی

در جدول ذیل متراژ  برداری می باشند،نکه کلیه ساختمان های ثبت شده در سیستم نیازمند خدمات نقشه به ایبا توجه 

درج شده است. محاسبه و  1401، برای سال 1400بر اساس عملکرد سال متوسط هر پروژه در گروه های مختلف ساختمانی، 

 بشرح جدول ذیل  از حق الزحمه مهندسین نقشه بردار در بخش ساختمانارائه خدمات فنی بهاء  بابت ارائه خدمات فنی  بهاء

 می باشد.

ردیف 

 برنامه
 عنوان برنامه

بهاء ارائه 

 خدمات فنی

متراژ متوسط 

فرضی هر 

 پروژه

پیش بینی 

در متراژ 

 1401سال 

پیش بینی 

در تعداد پروژه 

 1401سال 

 سهم سازمان

9020110 

 گروه های ساختمان

 الف
0 0 0 0 0  

ساختمان های گروه 

 ب
3.798.000 415 1.190.000 3202 12.161.196.000 

 13.372.000.000 2000 1.640.000 910 6.686.000 ساختمان های گروه ج

 د ساختمان های گروه 
 ) زیر ده هزار مترمربع (

12.764.000 4.850 630.000 150 1.914.600.000 

 د ساختمان های گروه 
 () باالی ده هزارمترمربع

22.736.000 10.800 270.000 27 613.872.000 

 

  برابر است با:تقریبی (   ساختمان بخش در برداری نقشه خدمات - 9020110 جمع مبلغ این برنامه )

         

 ریال000.207.206.28 

 

 گاز: نظارت و طراحی جانبه سه نامه شیوه ( اجرایک

ریال بابت  10.000.000.000جمعاً مبلغی معادل  1401، پیش بینی می شود در سال 1400سال  عملکردبا توجه به آمار 

. حق السهم سازمان ، به حساب سازمان واریز گرددگاز نظارت و طراحی جانبه سه نامه شیوه اجرایحق السهم سازمان از محل 

 % کل حق الزحمه می باشد.5معادل گاز  نظارت و طراحی جانبه سه نامه شیوه اجرایمکانیک بابت از حق الزحمه مهندسین 
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   ( برابر است با: گاز نظارت و طراحی جانبه سه نامه شیوه اجرای - 9020111) جمع مبلغ این برنامه 

 ریال 000.000000.01.        

 

 

 :27خدمات کارشناسی ماده ( ل

پروژه ) ارجاعی از سوی سایر نهادهای خارج از سازمان برای کارشناسی  600جمعاً تعداد  1401پیش بینی می گردد در سال 

ریال فرض می گردد. حق  7،000،000( به این کارشناسان ارجاع شود که حق الزحمه متوسط هر پروژه معادل  27ماده 

 % کل حق الزحمه می باشد.5معادل  ،27کارشناسی ماده السهم سازمان از حق الزحمه 

     ( برابر است با: 27خدمات کارشناسی ماده  - 9020112رنامه ) جمع مبلغ این ب

 ریال 000،000021،        

 :تنسیق امور حرفه ای آزمایشگاه ها( م

پیش ،  و نیز تصویب و ابالغ دستورالعمل های مربوط به تنسیق امور برای خدمات آزمایشگاهی، ساالنه عملکردبا توجه به آمار 

میلیون مترمربع از نقشه های ثبت شده در سازمان، مشمول الزام به استفاده از خدمات  2بینی می شود جمعاً حدود 

هزار  100میلیون مترمربع و برای آزمایش های جوش،  2 نیز آزمایشگاه ژئوتکنیک گردند؛ این شمول برای آزمایش های بتن

شرح ذیل پیش ارائه خدمات به جهت تنسیق امور حرفه ای آزمایشگاه ها، به  عملکرد مترمربع پیش بینی شده است. بنابراین

دانه بندی، طرح تست جوش، ) آزمایش بتن، ژئوتکنیک،  از حق الزحمه آزمایشگاه هابهاء ارائه خدمات فنی . بینی می شود

 می باشد بشرح ذیل ، اختالط بتن و ... (

بازدید میدانی -تنسیق امور ژئوتکنیک –آزمایش ژئوتکنیک اعم از تعیین تعداد و عمق گمانه و کنترل آن *خدمات  -

 کنترل مضاعف خاک  –بازدید آزمایشگاه  -کنترل قرارداد خاک–

 
 آزمایش های ژئوتکنیک

 عنوان برنامه ردیف برنامه
 ارائه خدمات فنی  بهاء

به ازاء  1401در سال 

 هر مترطول گمانه

عمق متوسط گمانه 

 ها در هر پروژه

پیش بینی 

در تعداد پروژه 

 1401سال 

 سهم سازمان

902011301 

 گروه های ساختمان

 الف
400.000 35 430 6.020.000.000 

ساختمان های گروه 

 ب
400.000 40 1200 19.200.000.000 

ساختمان های گروه 

 ج
400.000 44 750 13.200.000.000 

 د ساختمان های گروه 
 ) زیر ده هزار مترمربع (

400.000 90 55 1.980.000.000 
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 د ساختمان های گروه 
 ) باالی ده هزار مترمربع (

400.000 108 10 432.000.000 

         

 ریال40.832.000.000 

                             

  بازدید دوره ایی از –شیت های بتن کنترل –تعداد نمونه  و شیت ها –شرح خدمات بتن  اعم از کنترل قرارداد بتن

 عملکرد دستگاه ها 

 

 آزمایش بتن

 عنوان برنامه ردیف برنامه

ارائه خدمات  بهاء

 1401سال در  فنی

 به ازاء هر سری نمونه

تعداد متوسط 

سری نمونه 

 در هر پروژه

پیش بینی تعداد 

در سال پروژه 

1401 

 سهم سازمان

902011302 

 1.916.250.000 730 7 375.000 الف گروه های ساختمان

 4.050.000.000 1200 9 375.000 ساختمان های گروه ب

 4.218.750.000 750 15 375.000 ساختمان های گروه ج

 د ساختمان های گروه 
 ) زیر ده هزار مترمربع (

375.000 21 55 433.125.000 

 د ساختمان های گروه 
 هزار مترمربع ( ) باالی ده

375.000 27 10 101.250.000 

              ریال 10.719.375.000       

  

 جوش ) بر اساس دستورالعمل های مصوب (انواع تست 

 عنوان برنامه ردیف برنامه

 ارائه خدمات فنی بهاء

به ازاء  1401سال در  

 هر متر مربع بنا

پیش بینی 

در متراژ 

 1401سال 

 سهم سازمان

902011303 

 50.000.000 5.000 10.000 الف گروه های ساختمان

 100.000.000 10.000 10.000 ساختمان های گروه ب

 250.000.000 25.000 10.000 ساختمان های گروه ج
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 250.000.000 25.000 10.000 دساختمان های گروه 

                     ریال 650.000.000        

 

    ( برابر است با: تنسیق امور حرفه ای آزمایشگاه ها – 9020113برنامه ) جمع مبلغ این 

 ریال 52.201.375.000        

 

 

 تنسیق امور حرفه ای مجریان:( ن

و مصوبه هیأت مدیره در تعیین کف حق الزحمه خدمات مهندسین مجری ذیصالح از تاریخ ، عملکردبا توجه به آمار 

این مترمربع از نقشه های ثبت شده در سازمان، مشمول  میلیون 2حدود تا پایان سال، پیش بینی می شود ، 01/08/1401

از محل ارائه خدمات به جهت تنسیق امور حرفه ای مجریان ) از قبیل کنترل مدارک، بررسی بهاء ارائه خدمات فنی گردد.  بند

 باشد. یم به شرح ذیل... (،  دفترچه اطالعات –صالحیت و ظرفیت –کنترل نظارت –آزادسازی و قراردادها و
 

ردیف 

 برنامه
 عنوان برنامه

سال  در  ارائه خدمات فنی بهاء

برای شرح خدمات به ازا  1401

 هر مترمربع بنا

پیش بینی متراژ 

 1401در سال 
 سهم سازمان

9020114 

 3.000.000.000 100.000 30.000 الف گروه های ساختمان

 21.000.000.000 600.000 35.000 ب ساختمان های گروه

 26.000.000.000 650.000 40.000 1-ساختمان های گروه ج

 20.250.000.000 450.000 45.000 1-ساختمان های گروه ج

 25.000.000.000 500.000 50.000 1-دساختمان های گروه 

 8.250.000.000 150.000 55.000 2-دساختمان های گروه 

 7.200.000.000 120.000 60.000 3-دساختمان های گروه 

 

    ( برابر است با: مجریانتنسیق امور حرفه ای  – 9020114جمع مبلغ این برنامه ) 

 ریال 000،000070.101،        
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 :شهرسازروستائی توسط مهندسین  و شهری اراضی تفکیک( س

 جدول ذیل میباشدمعادل ی و روستائ یشهر یاراض کیتفکاز حق الزحمه مهندسین شهرساز بابت ارائه خدمات فنی  بهاء 

 مساحت زمین )متر مربع(                  

 شرح
 و بیشتر 10001از  متر 10000تا 5001از متر 5000تا  3001از  متر 3000تا

 ریال750 ریال1.000 ریال1.250 ریال1.450 بهاء ارائه خدمات فنی

  ( برابر است با:  شهرساز مهندسین توسط روستائی و شهری اراضی تفکیک - 9020115جمع مبلغ این برنامه ) 

 ریال 000000،022.4،        

 

 با توجه به پیش بینی های به عمل آمده، کل مبلغ درآمد سازمان از این فصل به شرح ذیل می باشد:

 جمع عنوان برنامه ردیف برنامه

 246.343.850.000 ساختمان ها نظارت 9020101

 193.043.000.000 ساختمان هاطراحی  9020102

 8.898.184.000 نظارت سازه نگهبان 9020103

 5.167.940.000 سازه نگهبان طراحی 9020104

9020105 
توجیهی توسط  طرح تهیه و روستائی و شهری اراضی کاربری انطباق

 مهندسین شهرساز
2.000.000.000 

 500.000.000 ها توسط مهندسین شهرساز ساختمان شهری انطباق 9020106

 2.838.000.000 خدمات مهندسی ترافیک در بخش ساختمان 9020107

 3.365.000.000 تفکیک آپارتمان ها توسط مهندسین نقشه بردار 9020108

 500.000.000 روستائی توسط مهندسین نقشه بردار و شهری اراضی تفکیک 9020109

 28.062.720.000 خدمات نقشه برداری در بخش ساختمان 9020110

 10.000.000.000 گاز نظارت و طراحی جانبه سه نامه شیوه اجرای 9020111

 210،000،000 27خدمات کارشناسی ماده  9020112
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 52.201.375.000 تنسیق امور حرفه ای آزمایشگاه ها 9020113

 110.700.000.000 حرفه ای مجریانتنسیق امور  9020114

 2.420.000.000 شهرسازروستائی توسط مهندسین  و شهری اراضی تفکیک 9020115

 

 ریال 0.000.00052.666     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان – 90202فصل 

از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ابالغ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص ممنوعیت  نظر به ابالغیه

، از دریافت این حق 16/04/1401دریافت حق الزحمه بابت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها از مالکین، از تاریخ 

 الزحمه )  در نتیجه حق السهم سازمان ( خودداری شده است.

ریال از این  260.000.000.000مبلغی معادل حدوداً منتهی نظر به قانونی بودن دریافت حق الزحمه تا تاریخ فوق االشاره 

 ، به عنوان درآمد سازمان منظور می گردد.1401بابت دریافت گردیده که در بودجه سال 

 

 ریال 000.000000.602.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 ارائه خدمات آموزشی – 903سر فصل 

 

 تخصصی برای اعضاء-برگزاری دوره های آموزشی فنی – 90301فصل 

، با رعایت ضوابط مربوطه ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشیبا توجه به وجود مجوز قانونی در خصوص درآمدزائی در قالب 

ریال بالغ  13.000،000،000و نیز با توجه به ظرفیت های موجود، پیش بینی می گردد مجموع درآمدها سازمان از این بند به 

 شود.

 ریال 000،000.00013،     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 کمک های مردمی – 904سر فصل 

 

 ساختمان ملی مقررات ترویج جهت مردمی های کمک - 90401فصل 

، با رعایت درآمدزائی در قالب کمک های مردمی جهت ترویج مقررات ملی ساختمان در خصوصبا توجه به وجود مجوز قانونی 

موجود، پیش بینی می گردد مجموع درآمدها سازمان از این بند به  با توجه به ظرفیت های و نیز ضوابط مربوطه

 .شودالغ بریال  75.000،000،000

 ریال 000،00000.075،     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 

 بانکی سپرده سود - 905سر فصل 

 

 بانکی سپرده سود - 90501فصل 

 مبلغ به ،1401سازمان از این محل در سال  پیش بینی می گردد که درآمد ،1400و عملکرد سال  موجود وضعبا توجه به 

 .گرددالغ بریال  30.000.000.000

 ریال 000.000.00030.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 و سایر در آمدها قانونی مراجع سوی از صادره احکام از ناشیدرآمدهای  – 906سر فصل 

 

)  قانونی مراجع سوی از صادره احکام از ناشی درآمدهایقانون و  37مطابق با ماده  –سایر درآمدها  - 90601فصل 

 و  ... ( و حقوقی دعاوی جرایم،

جرایم، هزینه  مجاز به دریافت را سازمان در صورت پیروزی در دعوی، کهعلیه افراد غیر  سازمان دعاوی وجود امکان به توجه با

پیش  1401ضروری است که ردیفی درآمدی از این محل برای سازمان در بودجه سال  نماید،می  بابت این از دادرسی و ...

 .است شده گرفته نظر در تقریبی صورت به اولیه گمانه زنی های اساس بر عدد اینبینی گردد. 

 همچنین هرگونه درآمد دیگر سازمان، که دارای محل مشخصی نباشد، در این فصل محاسبه خواهد شد.

 ریال 000،000500،     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 

 

 سرمایه ای – 907سر فصل 

 

  حساب مازاد اندوخته توسعه سنواتیبرداشت از  – 90701فصل 

و یا باشد،  پیش بینی شدهاز مقدار  شیب ،یدرآمد یها فیاز رد کیسازمان، در هر  یتحقق درآمدها زانیکه م صورتی در

حاصل بین درآمد و هزینه میزان هزینه ها در هر یک از ردیف های هزینه ای، کمتر از هزینه پیش بینی شده گردد، تفاوت 

 ( به حساب اندوخته توسعه سنواتی سازمان گذاشته می شود.ازاد درآمدسازمان )م

 808)رفاهی( و  803(، یجیترو ،یفرهنگ ،یپژوهش ،یآموزش) 801 هزینه ای یها قالب فصل، صرفاً در این مازاد درآمد

 .قابل هزینه خواهد بودمصوّب،  یبرنامه ها تیبا اولو ،)سرمایه ای( بودجه حاضر

بودجه هزینه ای  808همچنین در صورتی که برای اجرای برنامه های سرمایه ای سازمان، عددی بیش از آنچه در سرفصل 

مورد نیاز )در صورت وجود مدیره داده می شود تا سقف  هیأتسازمان پیش بینی شده است مورد نیاز باشد، این اجازه به 

 از حساب اندوخته توسعه سنواتی سازمان برداشت و صرفاً در ردیف های سرمایه ای، هزینه نماید. منابع(

ریال پیش بینی  500.000.00042.برداشت از حساب سرمایه ای برای انجام امورات سرمایه ای مبلغی معادل  1401در سال 

 میگردد
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 احکام عمومی ردیف های درآمدی:

 

 هیأت باشد، بمصوّ مقدار از بیشدر هر یک از ردیف های درآمدی،  سازمان، رآمدهاید تحقق میزان که صورتی در 

، با اولویت ای سرمایه های ردیف در صرفاً حاصله، درآمد سقف تا هزینه اضافه به نسبت تواند می سازمانمدیره 

 .نماید اقدام برنامه های مصوّب،

 به نسبت سازمان، اختیار در امالک احسن به تبدیل امکان وجود صورت در شود می داده اجازه مدیره هیأت به 

 ردیف در هزینه قابل صرفاً محل، این از احتمالی آمده دست به مبلغ است بدیهی. نماید اقدام مزبور، امالک فروش

 .بود خواهد بودجه ای سرمایه های

  ق هر یک نخواهند بود و تنها میزان تحقّهیچ کدام از ردیفهای درآمدی بودجه، مشمول محدودیتی در اضافه یا کسر

 باید در قالب تراز نامه و گزارش تفریغ بودجه به مجمع عمومی و بازرسان گزارش شود. از ردیفها می
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 بودهج زهینه ای ردیف اهی
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 :هزینه ها

پیش بینی شده  ( ریال1.100.000.000.000) ریال  میلیارد  یکصدهزار و معادل ، 1401مجموع هزینه های سازمان در سال 

 شد. است. که به تفکیک سرفصل ها، فصل ها و برنامه های تعریف شده، در صفحات بعد به آنها پرداخته خواهد

در نخستین صفحه، خالصه ردیف های هزینه ای به تفکیک فصول و در صفحات بعد، تفصیل ردیف های هزینه ای، به تفکیک 

 برنامه قابل مشاهده است. در انتها این فصل نیز، احکام و توضیحات ردیف های هزینه ای به صورت مشروح ارائه خواهد شد.

 فصل احصاء شده است.  36سرفصل و  هشتر ، د1401مجموع هزینه های سازمان در سال 

ردیف 

 سرفصل سرفصل
ردیف 

 فصل
 فصل

 1401 یپیشنهاد

 ) ریال (
 مالحظات

801 

آموزشی، 

پژوهشی، 

فرهنگی، 

 ترویجی

80101 

 یمهارت محور و کارگاه ها یآموزش یدوره ها نارها،یسم یبرگزار

و  یمنیا یآموزش یاعضاء سازمان و دوره ها و کارگاه ها یبرا یتخصص

 ،یاستادکاران و کارگران تخصص ان،یکارفرما یاز کار برا یحوادث ناش

هفت گانه یرشته ها یبرا  

7.000.000.000  

  10.000.000.000  گانه هفت های رشته برای تخصصی سمینارهای و ها همایش برگزاری 80102

80103 
 و کارکنان ادواری، مدیران اعضاء، اندیشی هم جلسات برگزاری

آموزشی های دوره مدرسین  
2.000.000.000  

پیشنهادات و تحقیق پژوهش، 80104  5.000.000.000  

80105 
و شرکت در  یو خارج یداخل یها شگاهیاز نما دیبازد نهیکمک هز

یو صدور خدمات مهندس یتخصص یها شیهما  
4.000.000.000  

مهندسی افزارهای نرم و نشریات کتاب، تهیه 80106  1.000.000.000  

انتشارات و یعموم فرهنگ جیترو 80107  20.000.000.000  

یو جلب مشارکت حرفه ا یاجتماع فیوظا یفایا 80108  10.000.000.000  

تخصصی های کمیته و فنی خدمات نظارت، کنترل های گروه الزحمه حق 80201 نظارتی 802  48.000.000.000  

 رفاهی 803
  64.000.000.000 یورزش ،یدرمان ،یرفاه های کمک 80301

  20.000.000.000 مهندس روز بزرگداشت 80302

804 

تنسیق 

امور 

 حرفه ای

  2.000.000.000 سالیانه عمومی هیأت در شرکت و مجامع برگزاری 80401

  700.000.000 رسانی اطالع و پست 80402

  15.000.000.000 مرکزی شورای عضویت حق 80403

  25.000.000.000 مکانیزاسیون و یافزار نرم اتیعمل 80404

  1.500.000.000 تکثیر و چاپ 80405

80406 

 هیأتخزانه دار،  ره،یمد هیأت یحق الزحمه و حق الجلسات اعضا

 سهیرئ هیأتاعضاء  ،یانتظام یسازمان، بازرسان، اعضاء شورا سهیرئ

 یتخصص یها، کارگروه ها و گروه ها ونیسیاعضاء کم ،یندگیدفاتر نما

81.000.000.000  
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 ردیف سر

 فصل
 سرفصل

ردیف 

 فصل
 فصل

 1401 یپیشنهاد

 ) ریال (
 مالحظات

804 

تنسیق 

امور 

 حرفه ای

80407 

کارگروه  ،یتخصص یگروه ها ره،یمد أتیه یاعضا تیحق مأمور

و پرسنل  یندگیدفاتر نما سهیرئ أتیه ها، ونیسیها، کم

 سازمان

5.000.000.000  

  5.000.000.000 کارشناسی و ای مشاوره خدمات 80408

  12.000.000.000 نمایندگی دفاتر اجاره 80409

 جاری 805

  7.000.000.000 نقل و حمل و آمد و رفت 80501

  348.000.000.000 رابط و نمایندگی دفاتر ستاد، پرسنل مزایای و حقوق 80502

  198.000.000.000 رابط و نمایندگی دفاتر ستاد، پرسنل کار اضافه 80503

  107.700.000.000 رابط و نمایندگی دفاتر ستاد، پرسنل اجتماعی تأمین بیمه حق 80504

  5.000.000.000 گاز تلفن، برق، آب، 80505

  9.000.000.000 اداری ملزومات 80506

  1.600.000.000 سازمان رئیس اختیار در 80507

  13.000.000.000 استهالک 80508

  13.000.000.000 پذیرائی 80509

  5.500.000.000 اثاثیه و اموال نگهداری و تعمیر 80510

  3.000.000.000 نمایندگی دفاتر و ستاد مصرفی ملزومات 80511

  2.000.000.000 بیمه 80512

80513 
 کارفرمای سهم اجتماعی تأمین بیمه و سازمان درآمد بر مالیات

 سازمان غیرپرسنلی قراردادهای
38.000.000.000  

  2.000.000.000 انتظامی 80601 انتظامی 806

 سایر 807
  2.000.000.000 ... و مترقبه غیر حوادث 80701

  7.000.000.000 ها هزینه سایر 80702

  1.100.000.000.000 ای هزینهجمع ردیف های    

 

 ردیف سر

 فصل
 سرفصل

ردیف 

 فصل
 فصل

 1401پیشنهاد 

 ) ریال (
 مالحظات

 سرمایه ای 808

80801 
 ساختمان تکمیل و یندگینما دفاتر ساختمان ساخت و خرید

 ستاد
7.500.000.000  

  23.000.000.000 افزاری سخت وتجهیزات اثاثیه منقول، غیر و منقول اموال خرید 80802

80803 
 دفاتر و ستاد ساختمان ینگهدار و توسعهتجهیز،  ر،یتعم

 یندگینما
12.000.000.000  

  42.500.000.000 ای هزینهجمع ردیف های    
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 :توضیحات ردیف های هزینه ای

ای  فصل احصاء شده است. کلیه ردیف های هزینه سی و ششفصل و سر هشت، در 1401مجموع هزینه های سازمان در سال 

 ، تدوین گردیده است. 1401بر مبنای برنامه های پیش بینی شده سازمان در سال 

 

 آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ترویجی – 801سرفصل 

 

برگزاری سمینارها، دوره های آموزشی مهارت محور و کارگاه های تخصصی برای اعضاء سازمان و  – 80101فصل 

برای  حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، استادکاران و کارگران تخصصی،دوره ها و کارگاه های آموزشی ایمنی و 

 رشته های هفت گانه

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 7، این فصلبرای  1401در سال 

 ردیف

 برنامه
 عنوان برنامه

 پیشنهادی بودجه 

 1401سال 

8010101 
کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه  و آموزشی مهارت محور ، دورهسمیناربرگزاری 

 آموزشی ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته برق
1.100.000.000 

8010102 
کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه  و آموزشی مهارت محور ، دورهسمیناربرگزاری 

 حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته ترافیک آموزشی ایمنی و
500.000.000 

8010103 

کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه  و آموزشی مهارت محور ، دورهسمیناربرگزاری 

آموزشی ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته 

 شهرسازی

500.000.000 

8010104 
کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه  و آموزشی مهارت محور ، دورهسمیناربرگزاری 

 آموزشی ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته عمران
2.000.000.000 

8010105 
اعضاء و دوره و کارگاه کارگاه تخصصی برای  و آموزشی مهارت محور ، دورهسمیناربرگزاری 

 آموزشی ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته معماری
1.300.000.000 

8010106 
کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه  و آموزشی مهارت محور ، دورهسمیناربرگزاری 

 نیروهای تخصصی، در رشته مکانیکآموزشی ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، 
1.100.000.000 

8010107 

کارگاه تخصصی برای اعضاء و دوره و کارگاه  و آموزشی مهارت محور ، دورهسمیناربرگزاری 

آموزشی ایمنی و حوادث ناشی از کار برای کارفرمایان، نیروهای تخصصی، در رشته نقشه 

 برداری

500.000.000 

 

 ریال 000.000.0007.      است با:جمع مبلغ این فصل برابر 
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 برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای رشته های هفت گانه – 80102فصل 

برنامه عملیاتی در نظر  9، برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای رشته های هفت گانهبرای فصل  1401در سال 

 گرفته شده است که عبارتند از:

 برنامهعنوان  برنامه ردیف
سال  پیشنهادی بودجه 

1401 

 1.400.000.000 برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین برق 8010201

 850.000.000 برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین ترافیک 8010202

 850.000.000 برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین شهرسازی 8010203

 2.000.000.000 برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین عمران 8010204

 1.400.000.000 برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین معماری 8010205

 1.400.000.000 برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین مکانیک 8010206

 850.000.000 برداری ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین نقشه برگزاری همایش 8010207

 850.000.000 برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای مهندسین مجری 8010208

 400.000.000 27برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای کارشناسان ماده  8010209

 

 :1تبصره 

شود  خودداری(  هاران و شام صرف ) به تخصصی های گروه به مربوط های همایش در پذیرایی از ،بودجه محدودیت به توجه با

کامل  تأمین. انجام پذیرائی شام و ناهار در صورت آید عمل به الزم هماهنگی سازمان رئیسه هیأت با ،پکیج تهیه خصوص در و

رئیسه، بالمانع است. بدیهی است سازمان تحت  هیأتهزینه های مربوطه از سوی حمایت کنندگان مالی همایش و تصویب 

 هیچ عنوان، هیچگونه هزینه ای بابت ناهار و شام پرداخت نخواهد نمود.

 

 :2تبصره 

 ها، نشست ها، همایش برای...  و مکان تهیه هدایا، های پکیج پذیرائی، سخنرانان، و اساتید مدعوین، ذهاب و ایاب هزینه

 سازمان و است شده دیده یابد می اختصاص کمیسیون به برنامه آن اجرای برای که ای بودجه قالب در...  و ها کنفرانس

 امکانات از استفاده هرگونه صورت در .گذاشت نخواهد اختیار در...  و اقامت مکان و نقلیه وسیله یا جداگانه هزینه هیچگونه

 .گردد می کسر برنامه آن بودجه جمع سر از مربوطه هزینه ،... و نشست کنفرانس، همایش، برگزاری در سازمان
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 :3تبصره 

 اقدام خود های همایش برگزاری در کمک های مردمی جذب به نسبت برگزار کننده، های گروه از یک هر که صورتی در

 هیأت هماهنگی با مزبور،  مبلغ% 100 معادل سازمان، مردمی های کمک حساب بهدریافتی  مبلغ کل واریز از پس نماید،

 بودجه درآمدی های ردیف در. اصوالً شد خواهد  همایش همان های هزینه صرف ها، تبصره سایر رعایت و سازمان رئیسه

 می و بوده ممنوع شکل این به زائی درآمد هرگونه و ندارد وجود حمایت مالی ) اسپانسرینگ ( عنوان تحت ردیفی سازمان،

 .گردد واریز سازمان مردمی های کمک حساب به...  و ملی مقررات ترویج به مردمی های کمک قالب در باید

 

 ریال 000.000000.01.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 های آموزشیجلسات هم اندیشی اعضاء، مدیران ادواری، کارکنان و مدرسین دوره برگزاری  – 80103فصل 

 7،  برگزاری جلسات هم اندیشی اعضاء، مدیران ادواری، کارکنان و مدرسین دوره های آموزشیبرای فصل  1401در سال 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

 ردیف

 برنامه
 عنوان برنامه

 پیشنهادیبودجه 

 1401سال 

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

 برای ارکان و کارکنان سازمان
400.000.000 

 400.000.000 برگزاری همایش توسعه اخالق حرفه ای 8010302

 150.000.000 برگزاری همایش مدیران ادواری سازمان 8010303

8010304 

مشترک برگزاری همایش جهت هماهنگی اساتید دوره های آموزشی، نشست 

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

 های آموزشی دوره

600.000.000 

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

 پروانه ساختمانی ) شهرداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و ... (
200.000.000 

 150.000.000 برگزاری سمینار صدور خدمات مهندسی 8010306

 100.000.000 برگزاری سمینار هم اندیشی با مراکز مجری، مدرسین و معین آموزشی 8010307

 

 ریال 00.000.0000.2     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 پیشنهادات و تحقیق پژوهش، – 80104فصل 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 5، پیشنهادات و تحقیق پژوهش،برای فصل  1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
 پیشنهادیبودجه 

 1401سال 

کمیسیون/گروه 

 تخصصی/واحد

 مسئول پیگیری

8010401 
مختلف صنعت حمایت از طرح های پژوهشی با موضوعات 

 ساختمان
 کمیسیون پژوهش 1.000.000.000

8010402 

حمایت از طرح های پژوهشی در زمینه اصالح قانون نظام 

 ، آئین نامه ها و مقررات ملی مرتبطمهندسی و کنترل ساختمان

 راهبری کمیته استانی بومی سازی مقررات ملیو 

 کمیسیون پژوهش 1.000.000.000

8010403 
حمایت از پژوهش های محصول محور در زمینه فناوری های 

 با صنعت ساختمان  مرتبطنوین 
 کمیسیون پژوهش 1.000.000.000

8010404 

نی و راه اندازی، به روز رسا، راهبری دبیرخانه نظام پیشنهادات

پرداخت پاداش برای پیشنهادات راهبری نرم افزار پیشنهادات و 

 در نظام پیشنهادات برگزیده

 کمیسیون پیشنهادات 500.000.000

 1.500.000.000 ها و ... مرتبط با صنعت ساختمان حمایت از انتشار کتاب 8010405
 – کمیسیون پژوهش

 هیأت مدیره

 

 :1تبصره 

حل مسائل و مشکالت سازمان و آسیب شناسی  ،در راستای ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی ،پروژه های پژوهشیحمایت از 

 ، به هیچ عنوانقالب پایان نامه های دانشجوییانجام پروژه های پژوهشی در  پذیرد ومی فعالیت های مهندسی استان انجام 

 .مجاز نمی باشد

 

 ریال 000،000000،5،     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 صدور و تخصصی های همایش در شرکت و خارجی و یداخل یها شگاهینما از دیبازد نهیهز کمک – 80105فصل 

 مهندسی خدمات

 صدور و تخصصی های همایش در شرکت و خارجی و یداخل یشگاههاینما از دیبازد نهیهز کمکبرای فصل  1401در سال 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 4، مهندسی خدمات

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی بودجه 

 1401سال 

8010501 

کارکنان ، کمیسیون ها و تخصصیهای بازدیدهای درون استانی برای اعضاء گروه 

 از پروژه های شاخص سازمان
بازدید در سال، به جز کمیسیون طرح و  2کمیسیون ها  گروه های تخصصی و ) سقف بازدید برای همه

 بازدید در سال دارد ( 8ساخت که 

500.000.000 

8010502 
 ها و کارکنان سازمان کمیسیون، بازدیدهای بیرون از استان برای اعضاء گروه تخصصی

 ( 1401مورد برای هر گروه تخصصی و کمیسیون در سال  1 ) حداکثر
750.000.000 

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

 ، کمیسیون ها و کارکنان سازمانتخصصی های اعضاء گروه
750.000.000 

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

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

 

 :1تبصره 

نحوه تخصیص و برخورداری مهندسین عضو  جهت تعریفنسبت به تدوین آئین نامه ای  در صورت نیاز می تواند مدیره  هیأت

صصی در داخل و خارج کشور، اقدام فنی و تخ هزینه اعزام اعضاء سازمان جهت شرکت در بازدیدهای علمی،سازمان، از کمک 

 نماید.

 

 :2تبصره 

در صورت اعزام هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا سایر ارکان سازمان و یا اعضاء گروه های تخصصی، کارگروه ها و کمیسیون ها 

و ذهاب، هزینه اقامت،  به نمایشگاه ها و همایش های فوق الذکر، هیچ مبلغی تحت عنوان فوق العاده مأموریت، هزینه ایاب

 کمک هزینه تغذیه و ...، به جز آنچه که در ردیف های باال پیش بینی شده باشد، به آنان پرداخت نخواهد شد.

 

 ریال 000،000000،4،     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 مهندسی افزارهای نرم و نشریات ،کتاب تهیه – 80106فصل 

 

برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند  5، مهندسی افزارهای نرم و نشریات کتاب، تهیهبرای فصل  1401در سال 

 ز:ا

 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
 پیشنهادی بودجه 

 1401سال 

 200،000،000 اشتراک نشریات تخصصی برای تجهیز بانک اطالعاتی سازمان 8010601

 200.000.000 بانک اطالعاتی سازمان خرید کتابهای تخصصی برای تجهیز 8010602

 200.000.000 خرید نرم افزارهای تخصصی مورد نیاز سازمان 8010603

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

 کمیسیون ها و دفاتر نمایندگی
200.000.000 

 200.000.0000 سازمان جهت استفاده اعضاءانتشار خروجی پژوهش های انجام شده توسط  8010605

 

 

 ریال 000،000001.0،     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 انتشارات و یعموم فرهنگ جیترو – 80107فصل 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 13، انتشارات و یعموم فرهنگ جیتروبرای فصل  1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
 پیشنهادیبودجه 

 1401سال 

کمیسیون/گروه 

 تخصصی/واحد

 مسئول پیگیری

 روابط عمومی 1.000.000.000 ارسال پیامک های تبلیغی و اطالع رسانی 8010701

8010702 

ز طریق چاپ بروشور، بنر، آگاه سازی جامعه از جایگاه مهندسین و عملکرد سازمان ا

، صدا و سیمای استانی، نشریات محلی، فضای مجازی، ساخت و ویژه نامه خبرنامه،

 انتشار انیمیشن و ...

 روابط عمومی 2.000.000.000

 روابط عمومی 1.500.000.000 یا حمایت از انجام برنامه های و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و مناسبتیبرگزاری  8010703

8010704 

فرآیند صدور پروانه عملکرد سازمان )  مرتبط بابروشورهای آموزشی کتاب ها و چاپ 

وظایف سازمان ها و دستگاه های مرتبط، موضوعات اجرایی مرتبط با  ،ساختمانی

 و ... ( 12مبحث 

 روابط عمومی 1.500.000.000

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

 ر پروانه ( و عرضه آنصدونیز فرآیند 
 روابط عمومی 300.000.000

8010706 

همکاری با مراجع دولتی و غیر دولتی استان در راستای اصالح فرهنگ عمومی در 

مانور ای طبیعی، ساختمانی، مقابله با سوانح و بالیجهت پیشگیری از بروز حوادث 

 گسترش فعالیتهای زیست محیطی و ...زلزله، 

 روابط عمومی 300.000.000

  300.000.000 و توزیع آن در مدارسآموزشی -تهیه و چاپ پازل های تبلیغاتی 8010707

 روابط عمومی  300.000.000 برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و معرفی طرح ها و پروژه های برتر 8010708

 روابط عمومی 11.400.000.000 ، کتاب و ... (سررسیدارائه بسته فرهنگی به اعضاء )  8010709

8010710 

 نگهداری و به روز رسانی بانک اطالعاتی کارگران ماهر ساختمانی و کارگاهایجاد، 

 تعامل با از طریق و ...،  تفکیک نوع تخصص، حوزه فعالیتهای تولید مصالح به 

دانشگاه علوم پزشکی، ای،  فنی و حرفه )در قالب تفاهم نامه   های ذیربط سازمان

 راه و شهرسازی تماعی، حفاظت محیط زیست،پدافند غیرعامل، تعاون کار و رفاه اج

 و ... (

 ایمنی 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 

گروه های 

 ایمنی –تخصصی 

8010712 

( به صورت  1401شماره در سال  4تهیه و تدوین فصل نامه در هر فصل ) 

ماهنگی واحد روابط عمومی هالکترونیکی و انتشار آن در سایت سازمان و ... با 

 سازمان

 روابط عمومی 100.000.000

 - 1.000.000.000 سایر امور فرهنگی و ترویجی به تشخیص هیأت مدیره 8010713
 

 ریال 000.000000.20.     برابر است با: جمع مبلغ این فصل



 سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران    1401برنامه و بودجه پیشنهادی سال   توضیحات هزینه 34

 

 

 یو جلب مشارکت حرفه ا یاجتماع فیوظا یفایا – 80108فصل 

 یاجرا و هیته در یساختمان صنوف و حرفه ها صاحبان و مهندسان یحرفه ا مشارکت ایفای وظایف اجتماعی سازمان و جلب

یکی از مهم ترین وظایف سازمان است که متأسفانه در سال های گذشته، به شدت مغفول کشور،  یآبادان و توسعه یطرح ها

مانده و موجب برخی نگاه های نه چندان همدالنه با مجموعه مهندسین، در بین جامعه شده است. با توجه به ظرفیت های 

 فیوظا یفایابرای فصل  1401ر سال د، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 2ماده  10در چهارچوب بند فراوان موجود 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 4، یو جلب مشارکت حرفه ا یاجتماع

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی بودجه 

 1401سال 

کمیسیون/گروه 

 تخصصی/واحد

 مسئول پیگیری

8010801 
توسعه، ت کمک در تهیه و ارائه طرح های پیشنهادی در جه

 عمران و آبادانی استان
 مدیره هیأت 2.000.000.000

8010802 
کمک در اجرای طرح های محرومیت زدائی از حوزه های مختلف 

 مرتبط با صنعت ساختمان و زیر ساخت های توسعه
 مدیره هیأت 5.000.000.000

8010803 
فرهنگ پاسداشت محیط زیست و توسعه کمک در تقویت و احیاء 

 تهیه و اجرای طرح های مرتبط با این حوزهپایدار و 
1. .500.000.000  مدیره هیأت 

8010804 

 و و حمایت از تشکل ها، نهادها، مهندسان یحرفه ا مشارکت جلب

راستای اجرای وظایف  در یساختمان صنوف و حرفه ها صاحبان

 مرتبط با حوزه ساختمان

1. .500.000.000  مدیره هیأت 

 

 ریال0.000.000.0001     است با: جمع مبلغ این فصل برابر
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 نظارتی – 802سرفصل 
 

 تخصصی های کمیته و فنی خدمات نظارت، کنترل های گروه الزحمه حق – 80201فصل 

برنامه عملیاتی در نظر  2، تخصصی های کمیته و فنی خدمات نظارت، کنترل های گروه الزحمه حقبرای فصل  1401در سال 

 گرفته شده است که عبارتند از:

 

 :الکترونیکیالف( حق الزحمه بررسی نقشه 

به شرح جداول ذیل  بررسی نقشه به صورت الکترونیکی به تفکیک گروه های مختلف ساختمانی،حق الزحمه ، 1401در سال 

 در نظر گرفته شده است:

 الکترونیکینقشه  بررسیجدول حق الزحمه گروه های 

 ردیف برنامه
گروه 

 ساختمانی

پیش بینی تعداد 

پروژه در سال 

1401 

حق الزحمه بررسی 

عمران و )نقشه 

 )ریال( (معماری

حق الزحمه بررسی 

برق و )نقشه 

 )ریال( (مکانیک

 مبلغ کل تقریبی

 )ریال(

08020101 

 4.300.000.000 2×  300.000 2×  700.000 2150 الف

2×  500.000 2×  1.100.000 3500 ب  11.200.000.000 

 11.000.000.000 2×  750.000 2×  1.750.000 2200 ج

 1.500.000.000 2×  1.500.000 2×  3.500.000 150 1-د

 450.000.000 2×  2.250.000 2×  5.250.000 30 2-د

 28.450.000.000 جمع کل :    

 دفاتر نمایندگی:اعضاء گروه های کنترل نظارت ( حق الزحمه ب

ول ذیل در نظر گرفته شده ابه شرح جد ،های کنترل نظارت دفاتر نمایندگی و رابط گروه حق الزحمه بازدید، 1401در سال 

 است:

 و رابط دفاتر نمایندگی کنترل نظارتجدول حق الزحمه گروه های 

 ناحیه ردیف برنامه
تعداد گروه 

 در هر ناحیه

تعداد 

اعضاء 

هر 

 گروه

تعداد سقف 

بازدید پروژه 

 در هر روز

روزهای 

 بازدید

 ساالنه

مبلغ حق 

هر نفر الزحمه 

به ازاء بازدید هر 

 پروژه )ریال(

 مبلغ کل تقریبی

 )ریال(

08020102 

و  7و  5و  1

8 
1 4 4 96 900.000 5.529.600.000 

و  4و  3و  2

 9و  6
2 4 4 61 900.000 8.784.000.000 

 
 

 
   

به  جمع کل

: تقریب   
14.352.000.000 
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 حق الجلسات اعضاء گروه های تخصصی دفاتر نمایندگی:( ج

 به شرح جداول ذیل در نظر گرفته شده است: دفاتر نمایندگی، یهای تخصص گروه ، حق الجلسات1401در سال 

 

 دفاتر نمایندگی تخصصیهای  کمیتهجدول حق الزحمه 

 ردیف برنامه
نوع دفتر 

 نمایندگی

تعداد 

 شهر

گروه  اعضاءتعداد 

رشته،  4) تخصصی 

 نفر ( 3هر رشته 

تعداد جلسات 

 هر گروه ساالنه
 جلسه ( 1) ماهانه 

به مبلغ حق الزحمه 

 ) ریال ( هرجلسهازاء 

 مبلغ کل تقریبی

 ) ریال (

08020103 
 1.728.000.000 3.000.000 12 12 4 1درجه 

 4.320.000.000 3.000.000 12 12 10 2درجه 

 6.048.000.000 جمع کل : 

 

 

 با توجه به پیش بینی های به عمل آمده، کل هزینه های سازمان در این فصل به شرح ذیل می باشد:

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 28.450.000.000 حق الزحمه بررسی نقشه الکترونیکی 8020101

 14.352.000.000 دفاتر نمایندگیحق الزحمه اعضاء گروه های کنترل نظارت  8020102

 6.048.000.000 حق الجلسات اعضاء گروه های تخصصی دفاتر نمایندگی 8020103

 

 :1 تبصره

 درجه بندی دفاتر به شرح ذیل می باشد:

 دفتر ( 4)  قائمشهر، ساری، بابل آمل، 1دفاتر نمایندگی درجه  -1

نور، محمودآباد، بابلسر، بهشهر، نکا، عباس آباد تنکابن، رامسر، نوشهر، چالوس،  2دفاتر نمایندگی درجه  -2

 دفتر(10)

 دفتر ( 4)  سوادکوه، جویبار، فریدونکنار، کالردشت 3دفاتر نمایندگی درجه  -3

  دفتر ( 3)  گلوگاه ،سوادکوه شمالی ،امیرکال 4دفاتر نمایندگی درجه  -4

 

 :2 تبصره

جلسات گروه های تخصصی دفاتر نمایندگی، و پرداخت حق نحوه انجام بازدیدهای گروه های کنترل نظارت و نیز برگزاری 

 الزحمه و حق الجلسات آنان، بر اساس دستورالعمل و نظام نامه ای است که توسط هیأت مدیره تدوین و ابالغ خواهد شد.
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 :3 تبصره

در گروه های  تشکیل نخواهند شد و در صورت وقوع مواردی که نیازمند بررسی 4و  3گروه های تخصصی در شهرهای درجه 

نزدیک،  2و  1تخصصی باشد، به صورت موردی و با لحاظ نمودن اهمیت مسأله و منطقه بندی، به یکی از شهرهای درجه 

 ارجاع خواهد شد.

 

 ریال 000000.000.84.     برابر است با:تقریبی جمع مبلغ این فصل 

 

 رفاهی – 803سرفصل 
 

 یورزش ،یدرمان ،یرفاه های کمک – 80301فصل 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 10، یورزش ،یدرمان ،یرفاه های کمکبرای فصل  1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی بودجه 

 1401سال 

کمیسیون/گروه 

 تخصصی/واحد

 مسئول پیگیری

 رفاهی 25.000.000.000  اعضاء  پرداخت کمک هزینه درمان برای 8030101

8030102 
خدمات مهندسی پروژه های آن بخش از هزینه های  کلیهپرداخت 

  در حال اجرایی که مهندس ناظر آن فوت نموده باشد
 خدمات مهندسی 5.000.000.000

 رفاهی 3.000.000.000  ارائه کمک مالی بالعوض به خانواده مهندسین فوت شده 8030103

 کمیسیون ورزش 1.500.000.000 مهندسین و خانواده آنان ورزش های همگانی 8030104

 کمیسیون ورزش 3.500.000.000 سرانه کمک های ورزشی به دفاتر نمایندگی 8030105

 ستاد سازمان 2.000.000.000 سازمان سرانه ورزش کارکنان 8030106

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

 تیراندازی، شطرنج، شنا، فوتسال و والیبال
 کمیسیون ورزش 1.000.000.000

8030108 

و شرکت در مسابقات  شرکت در صعودهای سراسری کشوری

، تنیس روی میز، تیراندازی، شطرنج، بسکتبالکشوری رشته های: 

 شنا، فوتسال، والیبال و المپیادهای ورزشی

 کمیسیون ورزش 2.000.000.000

8030109 
، تنیس روی میز، تیراندازی، بسکتبالهای: اهداء جوایز در رشته 

 شطرنج، شنا، فوتسال و والیبال
 کمیسیون ورزش 1.000.000.000

 رفاهی 20.000.000.000 اسکان اماکن اقامتی –کمک هزینه سفرهای داخلی اعضاء  8030110
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 :1 تبصره

مدیره سازمان  هیأت( بر اساس نظام نامه ای که به تصویب  8030101ردیف درمان برای اعضاء )  هزینهپرداخت کمک 

در صورت ابتال هر یک از اعضاء سازمان به بیماری های خاص، با تصویب هیأت همچنین  خواهد رسید، انجام خواهد شد.

ی و معامالتی سازمان، ، تا سقف اختیارات هیأت رئیسه در آئین نامه مالاین ردیفرئیسه سازمان، امکان کمک بالعوض از محل 

 وجود دارد.

 

 :2تبصره 

 از افراد تحت تکفّل آنان، و نمایندگی دفاتر و ستاد کارکنان درمان تکمیلی بیمه هزینه  از درصد)سی(  30، 1401در سال 

 .گردد می پرداخت سازمان توسط ،8030101 بند ردیف

 

 :3 تبصره

ریال در نظر گرفته شده  200،000،000، به مبلغ مهندسین فوت شدهارائه کمک مالی بالعوض به خانواده  1401در سال 

 است که صرفاً به نماینده وارثین ) با ارائه معرفی نامه و انحصار وراثت ( پرداخت خواهد شد.

 

 :4 تبصره

ریال به صورت ثابت به هر دفتر نمایندگی، به اضافه  20.000.000معادل  ،سرانه کمک های ورزشی به دفاتر نمایندگیمیزان 

و فاقد پروانه عضو تعلق شده است که به کلیه مهندسان دارا به ازاء هر عضو دفتر نمایندگی، در نظر گرفته  ریال 80.000سرانه 

سین ) یا سایر تشکل های دفاتر نمایندگی می بایست خدمات ورزشی مد نظر را با همکاری کانون های مهند .خواهد گرفت

 صنفی مهندسین ( به اعضاء ارائه نمایند.

 

 :5تبصره 

ریال در نظر گرفته شده است، که به کلیه کارکنان  1.000،000سرانه ورزش کارکنان سازمان، به ازاء هر نفر، معادل  میزان

جسمی و ورزش کارکنان هزینه شود و به این سرانه می باید در راستای آمادگی دفاتر نمایندگی تعلق خواهد گرفت.  ستاد و

هیچ وجه امکان پرداخت نقدی از این بابت وجود نخواهد داشت. در صورت تصویب هیأت مدیره، ارکان سازمان نیز می توانند 

 از امکانات مندرج در این بند استفاده نمایند.

 

 :6تبصره 

، صرفاً در برنامه هایی که سازمان برگزار 8030111 و 8030110کمک هزینه سفرهای داخلی و خارجی مندرج در ردیف های 

 می کند و یا مورد تائید سازمان می باشد، قابل هزینه و پرداخت است.

 

 ریال 64.000.000.000     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 مهندس روز بزرگداشت – 80302فصل 

 در نظر گرفته شده است که عبارتند از: برنامه عملیاتی 2، مهندس روز بزرگداشتبرای فصل  1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی بودجه 

 1401سال 

کمیسیون/گروه 

 تخصصی/واحد

 مسئول پیگیری

 دفاتر نمایندگی 19.350.000.000 برگزاری مراسم بزرگداشت روز مهندس 8030201

8030202 

برگزاری همایش مشترک بزرگداشت روز 

و  نظامات مهندسی استانمهندس با سایر 

 دستگاه ها

 ستاد سازمان  650،000،000

 

 :1 تبصره

 مراسم برگزاری در...  و ملی مقررات ترویج جهت مردمی های کمک جذب به نسبت نمایندگی دفاتر از یک هر که صورتی در

 از% 100 معادل تواند می سازمان، مردمی های کمک حساب به، مبلغ کل واریز از پس نماید، اقدام مهندس روز بزرگداشت

 .کند    مراسم همان های هزینه صرف ها، تبصره سایر رعایت و سازمان رئیسه هیأت هماهنگی با را  مذکور مبلغ
 

 :2 تبصره

ریال است. عالوه  میلیون 350 دفتر نمایندگی معادل هر حداقل بودجه پیش بینی شده برای برگزاری مراسم روز مهندس برای

( پرداخت  ریال هزار 300 عضو، اعم از دارا یا فاقد پروانه، نفر هر ازاء به)  سرانه هزینه دفتر نمایندگی، هر بهبر این رقم، 

 خواهد شد.
 

 ریال 000.000000.20.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 تنسیق امور حرفه ای – 804سرفصل 

 

 سالیانه عمومی هیأت در شرکت و مجامع برگزاری – 80401فصل 

برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که  3، سالیانه عمومی هیأت در شرکت و مجامع برگزاریبرای فصل  1401در سال 

 عبارتند از:

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 300.000.000 برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده سازمان 8040101

8040102 
رئیسه  هیأت) اعم از بازرسان،  برگزاری انتخاباتهزینه 

 دفاتر نمایندگی و ... (
1.000.000.000 

 700.000.000 عمومی اجالس سازمان هیأتشرکت در  8040103
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 :1 تبصره

 سازمان پیش بینی شده است. 1401برگزاری دو مجمع عمومی عادی در بودجه سال 

 

 :2 تبصره

 چاپ ملزومات، تهیه عوامل، و اجرائی هیأت الزحمه حق: شامل انتخابات های هزینه کلیهدربردارنده  8040102در ردیف 

 ، پیش بینی گردیده است.... و تعرفه

 

 ریال 0.000.00000.2     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 رسانی اطالع و پست – 80402فصل 

 در نظر گرفته شده است.، 1400سال  پیش بینی عددی معادل ،برای فصل پست 1401در سال 

 

 ریال 000.000007.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 

 مرکزی شورای عضویت حق – 80403فصل 

عمومی اجالس سازمان های نظام مهندسی کشور، حق عضویت برای کلیه اعضاء دارای پروانه و فاقد  هیأتبر اساس مصوبه 

 حقبرای فصل  1401در سال ، 1400ماهه سال  9پروانه محاسبه و پرداخت می گردد. بر همین مبنا و نیز بر مبنای عملکرد 

 ته شده است.در نظر گرف 1400پیش بینی سال  عددی برابر با ،مرکزی شورای عضویت

 ریال 000.000.00015.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 مکانیزاسیون و یافزار نرم اتیعمل – 80404فصل 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 6، مکانیزاسیون و یافزار نرم اتیعملبرای فصل  1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی بودجه 

 1401سال 

کمیسیون/گروه 

مسئول  تخصصی/واحد

 پیگیری

8040401 

توسعه و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار سازمان شامل: توسعه 

س مربوط به فایروال و آنتی تمدید الیسننرم افزار های جدید، 

آبونمان اینترنت و  ویروس، پشتیبانی نرم افزارهای موجود، 

خرید قطعات کامپیوتری  سازمان و دفاتر،رانت، توسعه شبکه اینت

و ایجاد زیرساخت و بسترهای مورد   برای ستاد و دفاتر نمایندگی

 نیاز برای ستاد و دفاتر نمایندگی سازمان

 فناوری اطالعات 11.000.000.000

 برنامه ریزیواحد آمار و  1.000.000.000 راه اندازی و به روز رسانی سامانه آمار و اطالعات سازمان 8040402

 روابط عمومی 500.000.000  هداری و به روز رسانی سامانه اطالع رسانی و سایت سازمان گن 8040403

 5.000.000.000 بایگانی الکترونیکی ستاد سازمان 8040404
امور  -فناوری اطالعات 

 اداری

 دفاتر نمایندگی 5.000.000.000 راه اندازی بایگانی الکترونیکی در دفاتر نمایندگی 8040405

8040406 
 -هزینه ارسال پیامک  مکانیزاسیون دفاتر نمایندگی شامل: 

 لوازم جانبی رایانه و ... -ه اینترنت سالیان
 دفاتر نمایندگی 2.500.000.000

 

 ریال 000.000000.25.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 چاپ و تکثیر – 80405فصل 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 2، برای فصل چاپ و تکثیر 1401در سال 

 مسئول پیگیری 1401پیشنهادی سال بودجه  عنوان برنامه برنامه ردیف

 امور اداری 900.000.000  ر ستادیچاپ و تکث 8040501

 دفاتر نمایندگی 600.000.000 ر دفاتر نمایندگییچاپ و تکث 8040502

 

 ریال 000.000050.1.     مبلغ این فصل برابر است با: جمع
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 بازرسان، ،سازمان رئیسه هیأت، خزانه دار، مدیره هیأت اعضایرئیس،  الجلسات حقحق الزحمه و  – 80406فصل 

 تخصصی های گروه و ، کارگروه هاها کمیسیون رئیسه دفاتر نمایندگی، اعضاء هیأتاعضاء  انتظامی، شورای اعضاء

سازمان، بازرسان، اعضاء  سهیرئ هیأتخزانه دار،  ره،یمد هیأت یحق الزحمه و حق الجلسات اعضابرای فصل  1401در سال 

برنامه عملیاتی در نظر  2، یتخصص یها و گروه ها ونیسیاعضاء کم ،یندگیدفاتر نما سهیرئ هیأتاعضاء  ،یانتظام یشورا

 گرفته شده است که عبارتند از:

 

سازمان، بازرسان، اعضاء  سهیرئ هیأتخزانه دار،  ره،یمد هیأت یاعضا رئیس، الجلسات حق الزحمه و حقالف( 

 :یتخصص یها و گروه ها ونیسیکمکارگروه ها، اعضاء  ،یانتظام یشورا

رئیس سازمان که در ردیف حقوق کارکنان و از محل سرفصل جاری پرداخت می گردد،  و مزایای، به جز حقوق 1401در سال 

، کارگروه ها ونیسیاعضاء کم ،یانتظام یسازمان، بازرسان، اعضاء شورا سهیرئ هیأتخزانه دار،  ره،یمد هیأت یاعضاسایر برای 

. مبانی محاسباتی این مقادیر، برگرفته ذیل پیش بینی شده است ی به شرححق الزحمه و حق الجلسات یتخصص یو گروه ها ها

مدیره، رئیس و خزانه دار، بازرسان و اعضاء شورای  هیأتجلسات اعضاء نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق ال» از 

به تصویب  02/10/1399شورای مرکزی به تاریخ  258که در جلسه است « انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ها 

 :ابالغ گردیده است 16/10/1399/س ن مورخ 37216رسیده و به موجب نامه شماره 

 

 ریال 3.500.000 هر ساعت حضور موظفدستورالعمل ( به ازاء  6حق الزحمه خزانه دار ) بر اساس ماده  1

2 

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

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

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

 ریال 3.500.000

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

 ازاء هر ساعت حضور
 ریال 2.000.000

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

 دستورالعمل ( به ازاء هر ساعت جلسه هیأت مدیره
 ریال 5.000.000

 ریال 200.000.000 دستورالعمل ( به ازاء هر نفر ماهانه 10پاداش بازرسان اصلی ) بر اساس ماده  5

 ریال 4.000.000 دستورالعمل ( به ازاء هر جلسه 10حق الجلسه اعضاء شورای انتظامی ) بر اساس ماده  6

7 

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

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

 شورای مرکزی، به ازاء هر جلسه 20/12/1399

 ریال 3.000.000
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 سازمانو علی البدل مدیره و پاداش بازرسان اصلی  هیأت و علی البدل اصلیحق الزحمه و حق الجلسات اعضاء 

 محل تصدّی
بر اساس محدودیت مندرج در  ماهانه سقف قابل پرداخت

 )ریال( و مصوبات مجمع عمومی دستورالعمل

تعداد 

 نفرات

 مبلغ کلسقف 

 ) ریال (

 0 1 پرداختی به رئیس سازمان صورت نمی گیرداز این ردیف  رئیس سازمان

 4.920.000.000 1 410.000.000 خزانه دار

 12.960.000.000 3 360.000.000 رئیسه هیأتسایر اعضاء 

 37.200.000.000 10 310.000.000 مدیره هیأتسایر اعضاء اصلی 

 7.200.000.000 3 200.000.000 بازرسان اصلی

 62.280.000.000 جمع  

 

 

 شورای انتظامی، گروه های تخصصی و کمیسیون ها اعضایحق الجلسات 

 محل تصدّی

سقف 

جلسات 

 در ماه

جمع تعداد 

جلسه ساالنه 

 هر نفر

 الجلسهحق 

 )ریال(

جمع مبلغ حق الجلسه 

هر نفر  ساالنه دریافتی

 ) ریال (

تعداد 

 نفرات

 مبلغ کل تقریبی

 ) ریال (

و حقوق دان رئیس 

 شورای انتظامی
 5+50 660 4.000.000 2.640.000.000 2 5.280.000.000 

شورای اعضاء  سایر

 انتظامی
50 600 4.000.000 2.400.000.000 3 7.200.000.000 

 3.528.000.000 7 × 7 72.000.000 3.000.000 24 2 گروه های تخصصی

ی کارگروه ها

و  مشورتی

 کمیسیون ها

1 12 3.000.000 36.000.000 4 × 20 2.880.000.000 

   
 

 
 18.888.000.000 جمع
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 :نمایندگی دفاتر رئیسه هیأت اعضای( حق الزحمه و حق الجلسات ب

 حق الزحمه و حق الجلسات ذیل پیش بینی شده است: نمایندگی دفاتر رئیسه هیأت، برای اعضاء 1400در سال 

 نمایندگی دفاتر رئیسه هیأت اعضایحق الزحمه و حق الجلسات 

 محل تصدّی

سقف ساعات 

حضور موظف 

 در ماه

حق الزحمه به 

ازای هر ساعت 

 *حضور *

سقف تعداد 

جلسات در 

 ماه

 حق الجلسه

 )ریال(

سقف اضافه 

 کاری )ریال(

تعداد 

 نفرات

 مبلغ کل تقریبی

 ) ریال (

یا نایب رئیس رئیس 

تا دفتر نمایندگی 

 عضونفر 1000

100 800.000 - -   0 

یا نایب رئیس رئیس 

از دفتر نمایندگی 

 3000تا  1000

 عضونفر

100 1.000.000 - -   0 

یا نایب رئیس رئیس 

  دفتر نمایندگی 

 به باال  عضونفر 3000

120 1.200.000      

سایر اعضاء دفاتر 

) به جز نمایندگی  

 رئیس دفتر (

- - 12 3.000.000 - 2  ×18 0 

 0 جمع      

 

 1000ریال از  000/800حضور درجلسه به مبلغ  نفر به مبلغ هر ساعت 1000تا عضو رئیس دفتر نمایندگی حق الزحمه ** 

ریال در نظر گرفته  000/200/1هر ساعت  بلغبه باال به معضو نفر  3000ریال و از  000/000/1به مبلغ  عضونفر 3000تا 

 میشود .

موظف به حداقل  نفر 3000تا و ساعت  120موظف به حداقل نفر به باال  3000با شرح عضویت فوق الذکر از  دفاتر  روئسای 

و در این حالت، کل حق الزحمه ساعتی پیش بینی شده در جدول فوق را  هستندحضور در دفتر نمایندگی ساعت  100

نمایندگی به منظور انجام امور، به ازاء هر ساعت دریافت می کند. در صورت عدم حضور رئیس و حضور نایب رئیس در دفتر 

 حضور نایب رئیس در ساعات غیبت رئیس، حق الزحمه پیش بینی شده در جدول، به نایب رئیس پرداخت خواهد شد.

 

 :1 تبصره

، به ) به جز رئیس سازمان (، برای هر ساعت حضور در ستاد سازمان و هیأت رئیسه مدیره هیأتحق الزحمه هر یک از اعضاء 

نظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات اعضاء » صورت جداگانه و برای هر یک از اعضاء، بر اساس روش مندرج در 

 258که در جلسه « ن ها مدیره، رئیس و خزانه دار، بازرسان و اعضاء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختما هیأت
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ابالغ  16/10/1399/س ن مورخ 37216به تصویب رسیده و به موجب نامه شماره  02/10/1399شورای مرکزی به تاریخ 

همچنین در صورتی که به تشخیص رئیس سازمان، هر یک  می گردد.گردیده است، و اصالحات بعدی آن، محاسبه و پرداخت 

انجام امور محوله در خارج از سازمان فعالیتی داشته باشد، حق الزحمه مربوطه به صورت  از اعضاء هیأت مدیره سازمان برای

محاسبه و پرداخت خواهد شد. بررسی و تائید  ساعت  15و حداکثر به میزان  ساعتی و با نرخ حق الزحمه حضور در سازمان

 عات بر عهده رئیس سازمان می باشدسا

پرداخت به اعضای اصلی هیات مدیره ساعت حق الزحمه  50ای ماهانه معادل  بابت انجام وظایف هیات مدیره همچنین

 میگردد

ساعت حق الزحمه به عنوان حق مسئولیت خزانه داری پرداخت میگردد . همچنین در ماه  30به خزانه دار سازمان ماهانه 

 ساعت به عنوان حق حضور به ایشان پرداخت میشود  35حداکثر تا سقف 

ساعت حق الزحمه حضور بر اساس حضور در سازمان بعنوان انجام  25رئیسه سازمان ماهانه حداکثر تا سقف به اعضای هیات 

 وظایف هیات رئیسه ای پرداخت میگردد

نحوه پرداخت حق الزحمه های مربوط به این بند، با رعایت سقف های تعیین شده، می تواند عالوه بر محاسبه و پرداخت 

 ر ) مناسبتی، ساالنه و ... ( و نیز به شکل غیرنقدی نیز انجام شود.ماهانه، به صورت های دیگ

 :2 تبصره

مدیره در جلسات گروه های تخصصی، کمیسیون ها و کارگروه های مشورتی، هیچ پرداختی  هیأتبابت حضور اعضاء اصلی 

یز در صورت حضور در این جلسات به آن اشاره شد، پرداخت نمی شود. همچنین به پرسنل سازمان ن 1مازاد بر آنچه در تبصره 

هیچ پرداختی به جز آنچه که طبق قرارداد فیمابین و سایر قوانین و بخشنامه های پرسنلی به آنان تعلّق می گیرد، پرداخت 

 نخواهد شد.

این افراد پرداخت نخواهد شد. هیات مدیره جلسه با توجه به اینکه به اعضاء علی البدل هیأت مدیره و بازرس علی البدل، حق ال

در صورت انتخاب و حضور در جلسات گروه های تخصصی، کمیسیون ها و کارگروه های مشورتی، می توانند حق الجلسه 

 مربوطه را دریافت نمایند.

و پاداش ریال  100.000.000وظائف و تکالیف قانونی خود ماهانه مبلغ هرگونه به بازرسان سازمان برای انجام : 3تبصره 

حضور بعنوان پاداش ریال  100.000.000تا سقف در ماه  و در هر جلسه هیات مدیرهو نظارت برای حضور عالوه بر آن 

 .پرداخت میگردد

همچنین به بازرسان سازمان بابت رفتن به ماموریت های مورد نیاز )باهماهنگی ریاست سازمان( هزینه ماموریت پرداخت 

 میگردد .

در راستای پیشبرد اهداف و هیات رئیسه دفاتر نمایندگی عالیت های ارکان سازمان : در پایان سال بابت مجموع ف 4تبصره 

 وظایف هیات مدیره ای ، با تصویب هیات مدیره پرداخت میگردد .ساعت حق الزحمه  50سازمانی ، تا سقف 

 :5 تبصره

 به استناد دستورالعمل پیش گفته، سقف مبالغ قابل پرداخت به شرح ذیل تعیین می گردد:
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 سقف قابل پرداخت پست سازمانی

 % حقوق رئیس سازمان85 خزانه دار

 % حقوق رئیس سازمان75 رئیسه هیأتسایر اعضاء 

 % حقوق رئیس سازمان65 مدیره هیأتسایر اعضاء اصلی 
 

از فصل هزینه های جاری محاسبه  8050202حقوق رئیس سازمان ) شامل حقوق پایه + فوق العاده مزایای حقوق ( در برنامه 

ریال در ماه می باشد. در صورتی که این عدد به هر دلیل اصالح گردد، سقف حق الزحمه قابل  483.155.656شده و معادل 

 پرداخت نیز بر همان مبنا اصالح خواهد گردید.

با توجه به اینکه کلیه حق الجلسات ارکان بر مبنای حقوق رئیس سازمان ) طبق شیوه نامه ( محاسبه میگردد لذا : 1-5 تبصره

حق الزحمه حق الجلسه اعضای هیات مدیره ،هیات مبنای محاسبه  در طول سال جاری  ق ریاست جدیدحقوزمان تغییر در 

 رئیسه و خزانه دار به همان میزان تغییر می یابد.

 
 

 :6 تبصره

 به اعضاء شورای انتظامی و بازرسان ) اعم ا ز اصلی و علی البدل (، به این دلیل که خود داوطلب عضویت نشده اند و انتخاب

مدیره انجام گرفته است، هزینه ایاب و ذهاب، از مبداء دفتر نمایندگی که در آن عضویت دارند، پرداخت می  هیأتآنان توسط 

 هیأتمدیره، اعضاء  هیأتاعضاء اعم از  ) کلیه وابستگان به ستادبه با توجه به استقرار ستاد سازمان در مرکز استان، گردد. 

های مزبور را پذیرفته اند، هزینه ای بابت ایاب  هیأترئیسه گروه های تخصصی و ... ( که خود به صورت داوطلبانه عضویت در 

 و ذهاب پرداخت نخواهد شد.

 :7 تبصره

عیین و رئیسه دفاتر نمایندگی، بر اساس حضور موظف، مطابق نظام نامه اداره دفاتر نمایندگی، ت هیأتماهانه اعضاء  حق الزحمه

به میزان ساعات  نمایندگی، ترارئیسه و رئیس دف هیأتدر صورت عدم و یا کسری حضور اعضای قابل پرداخت می باشد. 

 .گردد بلغ حق الجلسه پرداختی  ماهانه کسر میکسری، از م

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

8040601 

خزانه دار،  ره،یمد هیأت یاعضا س،یحق الزحمه و حق الجلسات رئ

اعضاء کارگروه  ،یانتظام یسازمان، بازرسان، اعضاء شورا سهیرئ هیأت

 یتخصص یها و گروه ها ونیسیها، کم

81.000.000.000 

 0 رئیسه دفاتر نمایندگی هیأتحق الزحمه و حق الجلسات اعضاء  8040602

         

         جمع مبلغ این فصل برابر است با:

            

 ریال00.000.0000.81          
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 یندگیدفاتر نما سهیرئ أتیه ،ها ونیسیکارگروه ها، کم ،یتخصص یگروه ها ارکان ،  مأموریت حق – 80407فصل 

 سازمان پرسنل و

 ونیسیکم ،یانتظام یشورا ره،یمد هیأت ،یندگیستاد و دفاتر نما سهیرئ هیأت یاعضا تیحق مأموربرای فصل  1401در سال 

 به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:برنامه عملیاتی  1،  بازرسان و پرسنل سازمان ،یتخصص یها، کارگروه ها و گروه ها

 و کارکنان سازمان نمایندگی دفاتر رئیسه هیأت و ها کمیسیونکارگروه ها، ، تخصصی های گروه ،مدیره هیأت اعضای مأموریت حق

(ریال)روزانه  مأموریتحق   مأموریتبرای محاسبه حق  از مبداء مسافت ردیف  

کیلومتر 20تا  داخل شهری 1  1.000.000 

کیلومتر 40تا  21داخل استان از  2  1.500.000 

کیلومتر 70تا  41داخل استان از  3  2.000.000 

کیلومتر 100تا  71داخل استان از  4  2.500.000 

کیلومتر 170تا  101داخل استان از  5  3.000.000 

کیلومتر 171بیش از داخل استان از  6  3.500.000 

 5.000.000 مأموریت های خارج از استان 7

 

 :1 تبصره

فوق العاده مأموریت اعضاء هیأت مدیره، گروه های تخصصی، کارگروه ها و کمیسیون ها، تنها در صورت صدور و ابالغ حکم 

محوله، پرداخت خواهد شد و صِرف حضور در مکانی غیر از ستاد سازمان، به مأموریت از سوی رئیس سازمان و انجام امور 

 معنی استحقاق دریافت حق مأموریت نخواهد بود.

مأموریت ) و سایر هزینه های مرتبط از جمله: هزینه  فوق العادهبازرسان و اعضاء شورای انتظامی به واسطه نوع شغل خود، 

دریافت  غذا، هزینه ایاب و ذهاب مازاد از آنچه که بابت حضور در ستاد سازمان دریافت می کنند، هزینه اقامت شبانه و ... (

ه از سوی مراجع نمی نمایند، مگر اینکه این مأموریت به موجب دعوتنامه رسمی و جهت شرکت در برنامه های الزام آوری ک

نامبردگان،  ) و سایر هزینه های مرتبط ( ذیصالح برگزار می گردد، باشد. در این صورت نحوه محاسبه فوق العاده مأموریت

 مطابق با ضوابطی خواهد بود که برای سایر ارکان سازمان اعمال می گردد.

 

 :2 تبصره

) به جز  رهیدم أتیوابستگان به ستاد ) اعم از اعضاء ه هیکل تیمأموربا توجه به استقرار ستاد سازمان در مرکز استان، مبداء 

در  محاسبه و پرداخت خواهد شد. یو پرسنل ستاد ( از شهر سار ها ونیسیکارگروه ها، کم ،یتخصص یگروه ها ،رئیس (

 هر یک از ضویتخصوص اعضاء هیأت رئیسه و پرسنل دفاتر نمایندگی و نیز در شرایطی که فاصله دفتر نمایندگی محل ع

 تیمبداء مأمورتا مقصد مأموریت، نزدیکتر از ساری باشد،  ها ونیسیکارگروه ها، کم ،یتخصص یگروه ها ره،یدم أتیاعضاء ه

مالک  ) مجموع رفت و برگشت ( به کیلومتر مأموریتمسافت طی شده برای انجام نصف در این حالت، شهر مزبور خواهد بود. 

 محاسبه هزینه ایاب و ذهاب می باشد.
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 :3 تبصره

وسیله، هزینه ایاب و ذهاب بر اساس  تأمینسازمان می باشد و درصورت عدم  به عهدهبه مأموریت وسیله ایاب و ذهاب  تأمین

 جدول مربوطه پرداخت می گردد.

 

 :4 تبصره

بیش از یک روز باشد و هزینه  مأموریتهای خارج از استان و در صورت نیاز داخل استان، در صورتی که مدت مأموریت برای 

. در استمحل اسکان و پرداخت هزینه آن بر عهده سازمان  تأمینمربوط به اقامت، به موجب دعوتنامه بر عهده میزبان نباشد، 

ال به عنوان هزینه اسکان یر 6.500.000، مبلغ مأموریتمحل  محل اسکان، به ازاء هر شب اقامت در تأمینصورت عدم 

 پرداخت می گردد.

یا اینکه اتمام موضوع  صبح وجود دارد 9در مأموریت های خارج از استان، که به موجب دعوتنامه، الزام به حضور قبل از ساعت 

مأموریت، یک شب هزینه اسکان اضافی به در محل اضافی ، به واسطه ضرورت حضور کشیده شود 21مأموریت به بعد از ساعت 

 مأمور مربوطه پرداخت می گردد.

 

 :5 تبصره

در روزهائی که به عنوان مأموریت ثبت می ، 80406به جز برای اعضاء هیأت مدیره در صورت احراز شرایط تبصره یک فصل 

 شوند، هرگونه پرداخت دیگری از قبیل حق الزحمه، حق الجلسه و ...، ممنوع است.

 

 

 

 

 :6 تبصره

شرکت در جلسات مجازی، از هر مکان و به هر شکلی که انجام شود، معادل شرکت در جلسات حضوری در محل ستاد سازمان 

محسوب شده و حقوق مترتب بر آن نیز به همان تناسب پرداخت می گردد، از این رو محاسبه و پرداخت فوق العاده مأموریت، 

 در ستاد، هزینه غذا، هزینه اقامت و ... برای موارد مذکور ممنوع است.هزینه ایاب و ذهاب مازاد بر حضور 

 

 :7 تبصره

 وعده ناهار و شام 2، حداکثر با بیتوته مأموریتدر صورت  هزینه غذا برای هر وعده )کمک ال به عنوان یر 1.000.000مبلغ 

 می شود. در هر روز (، در مدت مأموریت، پرداخت

 



 سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران    1401برنامه و بودجه پیشنهادی سال   توضیحات هزینه 49

 

 :8 تبصره

اینکه شرح وظایف پرسنل کنترل نظارت سازمان، سرکشی به پروژه هاست، بابت انجام وظایف معمول، حق با توجه به 

 مأموریتی به این دسته از کارکنان سازمان تعلق نخواهد گرفت.

 

 :9 تبصره

کارگروه ، ها کمیسیون  اعضاءبه طور معمول )  نیست سازمان موظف نماینده کننده، شرکت که هائی همایش در شرکت برای

 صورت به )  ذهاب و ایاب و نام ثبت هزینه از بخش آن تنها و شد نخواهد پرداخت مأموریت حق(  تخصصی های گروه و ها

تنها در  .است پرداخت قابل است، شده بینی پیش تخصصی های گروه و ها کمیسیون بودجه قالب در که(  هزینه کمک

صورتی که اعزام به مأموریت مزبور به تشخیص رئیس سازمان، ضروری تشخیص داده شود، فوق العاده مأموریت قابل پرداخت 

 خواهد بود.
 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

8040701 

کارگروه ها،  ،یتخصص یگروه ها ره،یمد أتیه یاعضا تیحق مأمور

و نیز کارکنان ستاد و دفاتر  یندگیدفاتر نما سهیرئ أتیو ه ها ونیسیکم

 نمایندگی سازمان

5.000.000.000 

 

 ریال 00.000.0000.5     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 کارشناسی و ای مشاوره خدمات – 80408فصل 

 از: ستگرفته شده است که عبارتیک برنامه عملیاتی در نظر ، کارشناسی و ای مشاوره خدماتبرای فصل  1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی بودجه 

 1401سال 

8040801 

مربوط به  یکارشناس ینه هایخدمات مشاوره ای و کارشناسی شامل: هز

دفاتر  ین براید ساختمان و زمیخر ی، کارشناسیانتظام یسازمان، شورا

اسناد و مدارک  یرسحساب و  یاتیمشاوران مال مشاوران رسانه ای، ،یندگینما

 بازرسان ، مشاوران حقوقی و ... یمال

5.000.000.000 

 

 ریال 000.000000.5.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 نمایندگی دفاتر اجاره – 80409فصل 

عملیاتی در نظر گرفته شده است یک برنامه ، سازمان نمایندگی دفاتراماکن مورد نیاز ستاد و  اجارهبرای فصل  1401در سال 

 که عبارتست از:

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 12.000.000.000 سازمان دفاتر نمایندگی و دفاتر رابطاماکن مورد نیاز ستاد، اجاره  8040901

 

 ریال 00.000.0000.12     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 :جاری – 805سرفصل 

 نقل و حمل و آمد و رفت – 80501فصل 

 ه است.برنامه عملیاتی در نظر گرفته شد یک، نقل و حمل و آمد و رفتبرای فصل  1401در سال 

انجام  زنیو و بازرسان  ) برای اعضاء آن شورا ( یانتظام یاب و ذهاب جهت شرکت در جلسات شوراینه ایاین برنامه شامل هز

رئیسه دفاتر نمایندگی و  هیأت، بازرسان، یانتظام یون ها، شورایسی، کمیتخصص یگروه هاره، یمد هیأت یت هایمورأم

یا شرکت در جلسات، از وسیله نقلیه غیر  مأموریت، در حالتی که برای اعزام به پرسنل اداری ) ستاد و دفاتر نمایندگی (

د مذکور، از وسایل نقلیه سازمانی و یا امکاناتی که در صورتی که برای ایاب و ذهاب افرا باشد. یمسازمانی استفاده نمایند، 

 توسط سازمان مهیا می گردد استفاده شود، هزینه ای بابت ایاب و ذهاب پرداخت نخواهد شد.

 5.500.000قزوین ( مبلغ  منان، تهران، البرز وهزینه ایاب و ذهاب زمینی به تهران و استان های همجوار ) گیالن، گلستان، س

هزینه رفت و آمد زمینی تا  اب و ذهاب بر اساسینه ایخارج از استان، هز یها تیمامورسایر  یمی گردد. براال تعیین یر

به مقصد، محاسبه  فرودگاه مبداءما از یهواپ رفت و برگشت طیقیمت رسمی بل به اضافه) مبداء و مقصد جداگانه (  فرودگاه

 .شدخواهد 

 مطابق جدول ذیل محاسبه می گردد:از مبداء مرکز استان، های داخل استان، مأموریت هزینه ایاب و ذهاب برای جلسات و 

 هزینه ایاب و ذهاب

 هزینه ایاب و ذهاب معادل کیلومتری نام شهر ردیف

کیلومتر 20تا  ساری 1 الیر 700.000   

، بابل و امیرکال، جویبار، نکاقائمشهر 2 کیلومتر 40تا  21  ریال 1.100.000   

گلوگاه، بابلسر، فریدونکنار، آمل و بهشهرسوادکوه،  3 کیلومتر 70تا  41  الیر 1.600.000   
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و نور محمودآباد 4 کیلومتر 100تا  71  ریال 2.000.000   

و چالوس نوشهر 5 کیلومتر 170تا  101  ریال 3.200.000   

و عباس آباد کالردشت 6 کیلومتر 225تا  171  الیر 4.000.000   

، رامسرتنکابن 7 کیلومتر 250تا  226  ریال 4.500.000   

ریال 5.500.000 تهران و سایر استان های همجوار ) ایاب و ذهاب زمینی ( 8  

 

 ردیف

 برنامه
 عنوان برنامه

پیشنهادی بودجه 

 1401سال 

8050101 

اب و ذهاب جهت شرکت در جلسات ینه ایرفت و آمد و حمل و نقل شامل: هز

، یتخصص یره، گروه هایمد هیأت یتهای، ماموریانتظام یره، شورایمد هیأت

رئیسه دفاتر نمایندگی، اداری و حقوق  هیأت، بازرسان، یانتظام یونها، شورایسیکم 

  و مزایای پرسنل ترابری ستاد 

7.000.000.000 

 

 :1 تبصره

محاسبه هزینه ایاب و ذهاب کلیه وابستگان به ستاد ) اعم از اعضاء  با توجه به استقرار ستاد سازمان در مرکز استان، مبداء

 .از شهر ساری محاسبه و پرداخت خواهد شدو پرسنل ستاد ( مدیره  هیأترئیسه،  هیأت

 

 

 :2 تبصره

عضویت در دفتر رئیسه و کارکنان دفاتر نمایندگی،  هیأتاعضاء مالک محاسبه مبداء جهت پرداخت هزینه رفت و آمد 

 )مجموع رفت و برگشت( مأموریتمسافت طی شده برای انجام نصف بدیهی است در این حالت، . نمایندگی مربوطه خواهد بود

 بر اساس جدول فوق، مالک محاسبه هزینه ایاب و ذهاب می باشد. به کیلومتر

 

 :3 تبصره

رت انفرادی یا شرکتی خواهد بود، پرداخت حق الزحمه کارکنان ترابری ستاد، بر مبنای قرارداد منعقده با آنان، که به صو

دسته از پرسنل سازمان نمی  اینخواهد شد و ارقام مندرج در جداول این فصل، قابل استفاده برای محاسبات حق الزحمه 

 هزینه کارکنان ترابری ستاد، این ردیف بودجه است. تأمینباشد. البته محل 

 

 ریال 00.000.0000.7     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 رابط و نمایندگی دفاتر ستاد، پرسنل مزایای و حقوق – 80502فصل 

برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است  یکرابط،  و نمایندگی دفاتر ستاد، پرسنل مزایای و برای فصل حقوق 1401در سال 

 که عبارتند از:

 عنوان برنامه ردیف برنامه
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

8050201 
شامل: حقوق ثابت، کلیه   سازمانو ریاست پرسنل  حقوق، مزایا و حق سنوات

 عیدی پایان سال غیرماهانه و مزایای ثابت ماهانه و
348.000.000.000 

 

 :1تبصره 

دولت الزامات قانونی کشور ) قانون کار و سایر مصوبات افزایشی معادل  ،سازمان مزایای پرسنل وبرای حقوق  1401در سال 

و ریاست پرسنل  و دیگر مزایای حق سنواتپرداخت عیدی، همچنین . خواهد شددر نظر گرفته  جمهوری اسالمی ایران (

 سازمان، مطابق قرارداد منعقده فیمابین، قانون کار و سایر مصوبات دولت جمهوری اسالمی ایران انجام خواهد شد.

 

 :2تبصره 

 اداری و استخدامی سازمان انجام خواهد شد.جذب هرگونه نیرو، بر مبنای نظام نامه 

 

 

 :3تبصره 

مدیره، رئیس و  هیأتنظام نامه نحوه محاسبه حق الزحمه و حق الجلسات اعضاء » حقوق و مزایای رئیس سازمان بر مبنای 

شورای مرکزی به تاریخ  258که در جلسه « خزانه دار، بازرسان و اعضاء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ها 

ابالغ گردیده است، و اصالحات  16/10/1399/س ن مورخ 37216به تصویب رسیده و به موجب نامه شماره  02/10/1399

بخشنامه فوق الذکر، در خصوص عدم استفاده از پروانه اشتغال به  بهمچنین به موج شد.بعدی آن، محاسبه و پرداخت خواهد 

کار مهندسی توسط رئیس سازمان استان و نحوه جبران محرومیت نیز وفق ابالغ مراجع قانونی و بر اساس نظامنامه مصوب 

 شورای مرکزی اقدام خواهد گردید.

 

 ریال 000000.000.483.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 رابط و نمایندگی دفاتر ستاد، پرسنل کار اضافه – 80503فصل 

برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که  4رابط،  و نمایندگی دفاتر ستاد، پرسنل  کار برای فصل اضافه 1401در سال 

 عبارتند از:

 1401پیشنهادی سال بودجه  عنوان برنامه ردیف برنامه

 120.000.000.000 سازمانو ریاست اضافه کاری پرسنل  8050301

 45.000.000.000 سازمانو ریاست کارانه پرسنل  8050302

 10.000.000.000 هزینه تهیه لباس فرم برای کلیه پرسنل سازمان 8050303

 23.000.000.000 هزینه هدایای مناسبتی کلیه کارکنان 8050304

 

 :1تبصره 

افزایشی معادل برای اضافه کاری، پاداش پایان سال، هزینه تهیه لباس فرم و هدایای مناسبتی پرسنل سازمان،  1401در سال 

 الزامات قانونی کشور ) قانون کار و سایر مصوبات دولت جمهوری اسالمی ایران ( در نظر گرفته خواهد شد.

 :2تبصره 

نیز روسا و سرپرستان در دفاتر نمایندگی سازمان، موظفند به گونه  مدیر داخلی، روسای ادارات و مسئولین واحدها در ستاد و

ای نسبت به برنامه ریزی و تعیین وظایف برای پرسنل اقدام نمایند که حجم کار تعیین شده برای هر فرد، قابل انجام در 

 ساعات اداری بوده و لزومی به انجام اضافه کاری نباشد.

حق الزحمه آن، منوط به اعالم مسئول مربوطه و موافقت رئیس سازمان خواهد بود و  انجام هر گونه اضافه کاری و پرداخت

 گزارش عملکرد انجام شده در ساعات اضافه کاری می باید طی فرمت مشخصی ارائه گردد.

ئین نامه جزئیات نحوه پرداخت اضافه کاری به کارکنان سازمان ) کف و سقف میزان اضافه کار قابل پرداخت و ... ( بر اساس آ

 رئیسه سازمان و با رعایت قوانین جاری کشور، تدوین می گردد. هیأتای خواهد بود که توسط 

 0 ساعت می باشد 120تا سقف  حداکثر نحوه پرداخت اضافه کاری ثابت ) کارانه ( ماهانه کارکنان : 1-2تبصره 

 :3تبصره 

رئیس سازمان می تواند، در صورت صالحدید و تشخیص انطباق مصادیق، ساالنه حداکثر دو بار نسبت به پرداخت کارانه به 

پرسنل سازمان اقدام نماید. تعیین معیارهای دریافت کارانه و نیز افراد مشمول آن، بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که توسط 
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 6ین جاری کشور، تدوین می گردد. سقف کارانه قابل پرداخت به کارشناسان در هر دوره رئیسه سازمان و با رعایت قوان هیأت

ساعت به مأخذ حق الزحمه اضافه کاری، خواهد بود. برای مسئولین واحدها و روسای ادارات، این رقم تا  150ماهه، معادل 

 ساعت، قابل افزایش است. 200سقف 

 

 :4تبصره 

عید قربان، عید  مختلف ملّی و مذهبی، اعم از: رئیسه سازمان و در مناسبت های هیأتهدیه اعیاد و مناسبت ها، به تشخیص 

 ، نیمه شعبان، مبعث پیامبر اکرم، سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ...،اشب یلد ماه مبارک رمضان، ،غدیر، روز مرد، روز زن

 قابل پرداخت خواهد بود.

 

 ریال 000000.000.198.     این فصل برابر است با: جمع مبلغ

 

    

 

 رابط و نمایندگی دفاتر ستاد، اجتماعی پرسنل تأمین بیمه حق – 80504فصل 

 

برنامه عملیاتی در نظر گرفته  یکرابط،  و نمایندگی دفاتر ستاد، اجتماعی پرسنل تأمین بیمه برای فصل حق 1401در سال 

 شده است که عبارتند از:

 

 عنوان برنامه ردیف برنامه
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 107.700.000.000  و ریاست سازماناجتماعی سهم کارفرمای پرسنل  تأمینحق بیمه  8050401

 

 

 :1تبصره 

به عنوان حق  80502 فصل% از 23پرسنل، پرداخت معادل  مأموریتاجتماعی به حق  تأمینبا توجه به عدم تعلّق کسور بیمه 

 اجتماعی سهم کارفرما، در بودجه پیش بینی شده است. تأمینبیمه 

 

 ریال 000.000007.071.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:
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 گاز تلفن، برق، آب، – 80505فصل 

 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 2، گاز تلفن، برق، آب،برای فصل  1401در سال 

 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 2.000.000.000 آب، برق، تلفن و گاز ستاد 8050501

 3.000.000.000 آب، برق، تلفن و گاز دفاتر نمایندگی 8050502

 

 ریال 000.000000.5.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 اداری ملزومات – 80506فصل 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 2، اداری ملزوماتبرای فصل  1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

ستاد اداری ملزومات 8050601  5.500.000.000 

نمایندگی دفاتر اداری ملزومات 8050602  3.500.000.000 

 

 ریال 00.000.0000.9     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 سازمان رئیس اختیار در – 80507فصل 

 یک برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتست از:، سازمان رئیس اختیار دربرای فصل  1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 1.600.000.000 بودجه اختصاصی در اختیار رئیس سازمان 8050701
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 ریال 000.000600.1.     مبلغ این فصل برابر است با:جمع 

 

 استهالک – 80508فصل 

 یک برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتست از:، استهالکبرای فصل  1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 13.000.000.000 استهالک 8050801

 

 ریال 000.000.00031.     برابر است با:جمع مبلغ این فصل 

 

 

 

 

 

 پذیرائی – 80509فصل 

بر اساس دفاتر نمایندگی،  ییرای. تعیین هزینه پذبرنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است 2، برای فصل پذیرائی 1401در سال 

جدول  ، ماهانه سرانه ای معادلدفاتر نمایندگی . جهت پذیرایی در جلسات، میهمانان و پرسنلانجام شده است آنها یدرجه بند

 ذیل در نظر گرفته شده است:

 )ریال( ساالنه تقریبیبودجه  تعداد ماه )ریال( سرانه پذیرائی ماهانه تعداد دفاتر درجه دفاتر

 1.320.000.000 11 30.000.000 4 1درجه 

 2.750.000.000 11 25.000.000 10 2درجه 

 880.000.000 11 20.000.000 4 3درجه 

 495.000.000 11 15.000.000 3 4درجه 

    5.500.000.000 

 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 6.500.000.000 پذیرائی ستاد شامل: پذیرائی جلسات، میهمانان و پرسنل 8050901
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 5.500.000.000 و پرسنل پذیرائی دفاتر نمایندگی شامل: پذیرائی جلسات، میهمانان 8050902

 1.000.000.000 ستاد و دفاتر نمایندگیو ارکان هزینه صبحانه کارکنان  8050903

 

 

 

 

 :2 تبصره

سازمان ( در هر وعده غذائی  کارگروه های، ارکان، اعضاء گروه های تخصصی و کارکنانسرانه پذیرائی برای هر نفر موظف ) 

به شرط حضور به سازمان و انجام پذیرائی، ریال تعیین می گردد که  1.500.000تا سقف  1401اصلی ) ناهار و شام ( در سال 

 توسط سازمان پرداخت می گردد. 

 

 ریال 0.000.00000.31     برابر است با: تقریبی  جمع مبلغ این فصل

 

 

 اثاثیه و اموال نگهداری و تعمیر – 80510فصل 

 یک برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتست از:، اثاثیه و اموال نگهداری و تعمیربرای فصل  1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 5.500.000.000 اثاثیه و اموال نگهداری و تعمیر 8051001

 

 ریال 00.000.0005.5     برابر است با:جمع مبلغ این فصل 

 ملزومات مصرفی ستاد و دفاتر نمایندگی – 80511فصل 

یک برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتست ، ملزومات مصرفی ستاد و دفاتر نمایندگیبرای فصل  1401در سال 

 از:

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

8051101 

خرید ملزومات مصرفی ستاد و دفاتر نمایندگی، شامل: مواد شوینده، 

لوازم بهداشتی، تنظیفات، خرید گل و باغبانی، شارژ ساختمان، 

 هزینه های نقل و انتقاالت و ... بانکی و ...

3.000.000.000 
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 ریال 000.000.0003.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 بیمه – 80512فصل 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: 2، برای فصل بیمه 1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی بودجه 

 1401سال 

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

 از سوی سازمان مأموریتسازمان در حین انجام 
1.000.000.000 

8051202 

بیمه آتش سوزی، سیل، زلزله، سرقت و ... اماکن و تجهیزات در اختیار 

سازمان و دفاتر نمایندگی و رابط و هر نوع بیمه نامه دیگری که ضرورت 

 انجام آن تشخیص داده شود

1.000.000.000 

 

 ریال 000.000.0002.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 اجتماعی سهم کارفرمای قراردادهای غیرپرسنلی سازمان تأمینمالیات بر درآمد سازمان و بیمه  – 80513فصل 

 2 اجتماعی سهم کارفرمای قراردادهای غیرپرسنلی سازمان، تأمینمالیات بر درآمد سازمان و بیمه  برای فصل 1401در سال 

 برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

 عنوان برنامه هبرنام ردیف
پیشنهادی بودجه 

 1401سال 

8051301 
، بر اساس اعالم امور 1400پرداخت مالیات بر درآمد سازمان در سال 

 مالیاتی و اخذ تسویه حساب مالیاتی
37.000.000.000 

8051302 
اجتماعی سهم کارفرمای سازمان در قراردادهای  تأمینپرداخت هزینه بیمه 

 غیر پرسنلی
1.000.000.000 

 

 :1 تبصره

بودجه پیش بینی شده برای هزینه مالیات بر درآمد، بر اساس عملکرد سال های گذشته و به صورت تقریبی محاسبه شده و 

عدد دقیق آن پس از پایان سال مالی، ارائه اظهار نامه مالیاتی، بررسی موضوع توسط ممیزان اداره امور مالیاتی و نهایتاً صدور 

تشخیص قطعی تعیین خواهد شد. بدیهی است نظر به غیر قابل پیش بینی بوده این بند و ضرورت قانونی پرداخت حقوق برگه 

 دولتی، این بند از محدودیت سقف افزایش ردیف ها، معاف است.
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 ریال 000.000.00038.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 

 ( ... و حقوقی دعاوی جرایم،)  انتظامی – 806سرفصل 

 

 انتظامی – 80601فصل 

و ارکان آن به واسطه انجام وظایف محوله در حیطه مسئولیت  سازمان علیهحقوقی و انتظامی  دعاوی وقوع امکان به توجه با

عملیاتی یک برنامه ، برای این فصل 1401در سال  نماید، بابت این از هائی هزینه پرداخت به ملزم را سازمان که ،های سازمان

 در نظر گرفته شده است که عبارتست از:

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 2.000.000.000 ... ( و حقوقی های محکومیت جرایم،)  انتظامی های هزینه 8060101

 

 ریال 00.000.0000.2     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 سایر – 807سرفصل 

 

 حوادث غیر مترقبه و ... – 80701فصل 

 از: ستبرنامه عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارت یک، ی غیر مترقبهبرای فصل هزینه ها 1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

8070101 
الزم برای انجام اقدامات ضروری و فوری در امور زینه های ه

 غیرمترقبه ) سیل، زلزله، آتش سوزی، بیماری های همه گیر و ... ( 
2.000.000.000 
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 ریال 00.000.0000.2     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 

 

 سایر هزینه ها – 80702فصل 

 عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:دو برنامه ، برای فصل سایر هزینه ها 1401در سال 

 عنوان برنامه برنامه ردیف
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

8070201 

که سرفصل  یینه هایسایر هزینه های متفرقه ستاد شامل هز

عوارض ل: یست از قبین ینیش بیزان آن قابل پینداشته و م یمشخص

 ...  و شهرداری

2.000.000.000 

8070202 

که  یینه هایهزینه های متفرقه دفاتر نمایندگی شامل هزسایر 

ست از ین ینیش بین آن قابل پزاینداشته و م یسرفصل مشخص

 ...  و عوارض شهرداری: لیقب

5.000.000.000 

 

 ریال 00.000.0000.7     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 

 سرمایه ای – 808سرفصل 

 

 ستاد ساختمان تکمیل و یندگینما دفاتر ساختمان ساخت و خرید – 80801فصل 

برنامه عملیاتی در نظر گرفته  4ستاد،  ساختمان تکمیل و یندگینما دفاتر ساختمان ساخت و برای فصل خرید 1401در سال 

 شده است که عبارتست از:

 عنوان برنامه ردیف برنامه
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 5.000.000.000 قائمشهر-سازمان در جاده ساریستاد ید جدبهسازی و تجهیز ساختمان  8080101

 2.500.000.000 دفاتر نمایندگیبهسازی و تجهیز ساختمان  8080102
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8080103 
خرید ساختمان ) یا زمین ( برای استقرار ) یا احداث ( دفاتر نمایندگی 

 گلوگاه و سوادکوه شمالی
یا مشارکت از طریق تهاتر  

8080104 
دفاتر نمایندگی رامسر، چالوس، نوشهر، فریدونکنار و  ساخت و تجهیز

 قائمشهر
 از طریق تهاتر یا مشارکت

 

 

 :1تبصره 

 پیشنهاد مبنای دفاتر نمایندگی و ستاد، بر های خرید و ساخت ساختمانبهسازی، تجهیز، هزینه های مربوط به  جزئیات

 .بودخواهد مدیره  هیأتو تصویب  سازمان ساخت و طرح کمیسیون

 

 :2تبصره 

نمایندگی و ستاد، از روش هائی بهسازی، خرید و ساخت ساختمان های دفاتر به هیأت مدیره اجازه داده می شود به منظور 

همچون تبدیل به احسن، معاوضه، تهاتر و یا هر روش غیرنقدی دیگر استفاده نماید. گزارش عملکرد در این خصوص می باید 

 عمومی رسانده شود.به نحو مقتضی به اطالع مجمع 

 

 ریال 000000.500.7.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 

 

 

 افزاری سخت وتجهیزات اثاثیه ، منقول غیر و منقول اموال خرید – 80802فصل 

 استفاده برای الزم تجهیزات و نیز افزاری، سخت تجهیزات و اثاثیه منقول، غیر و منقول اموال برای فصل خرید 1401در سال 

ک برنامه ، ی... ( و سنج ارت لیزری، از قبیل: متر)  گردند می محسوب سازمان اموال جزء که نمایندگی دفتر نظارتی های گروه

 عملیاتی در نظر گرفته شده است که عبارتست از:

 عنوان برنامه ردیف برنامه
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 23.000.000.000 افزاری سخت تجهیزات و اثاثیه منقول، غیر و منقول اموال خرید 8080201
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 ریال 000.000.00023.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 

 یندگینما دفاتر و ستاد ساختمان ینگهدار و توسعهتجهیز،  ر،یتعم – 80803فصل 

برنامه عملیاتی در نظر گرفته شده ، یک یندگینما دفاتر و ستاد ساختمان ینگهدار و توسعه ر،یبرای فصل تعم 1401در سال 

 است که عبارتست از:

 عنوان برنامه ردیف برنامه
پیشنهادی سال بودجه 

1401 

 12.000.000.000 یندگینما دفاتر و ستاد ساختمان ینگهدار و توسعهتجهیز،  ر،یتعم 8080301

 

 ریال 000.000.00012.     جمع مبلغ این فصل برابر است با:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمومی ردیف های هزینه ای:احکام 

 

  میزان مصوّب مجمع عمومی سازمان، به 30سقف میزان افزایش مجاز هر یک از فصل های هزینه ای، حداکثر %

 هیأتمدیره است. همچنین هر یک از سرفصل ها و نیز کل بودجه سازمان را، به شرط تصویب  هیأتشرط تصویب 

 باید در قالب  میزان تحقق هر یک از ردیفها میب مجمع افزایش داد. % رقم مصو10ّمدیره، حداکثر می توان تا سقف 

 مجمع عمومی و بازرسان گزارش شود. تراز نامه و گزارش تفریغ بودجه به 


