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  مصوب

ورود عضو حقیقی16011
ورودي عضوحقوقی26012
عضویت سالیانه36013
حق عضویت  سالیانه عضوحقوقی46014
صدور مجوز فعالیت دفتر مهندسی 56015

66016
صدور مجوز سازندگان ذي صالح مسکن 

و ساختمان
کارت عضویت76017
پروانه مجریان حقیقی86020
96121

106181

116122

126182

136123

146183

156140

166141

176142

186143

196184

          28,000,000,000          23,305,027,099             25,000,000,000سهم سازمان از  بازرسی گاز206145

           15,000,000,000          12,559,893,701             12,500,000,000سهم سازمان از  تفکیك آپارتمان216146

                500,000,000                                -                             -دفتربازرسی برق22

236147

کمك اعطایی اشخاص حقیقی،حقوقی  و 

 فصل اول 3ارائه خدمات فنی طبق ماده

پیوست مبحث دوم مقررات ملی 

ساختمان

سهم از نظارت فنی اعضاء مجري246148

                  20,000,000                    1,055,552                   20,000,000 نقشه برداري2561605%

                  20,000,000                 23,259,666                   20,000,000 تفکیك اراضی2661615%

                   5,000,000                 23,593,321                    5,000,000 شهرسازي2761625%

                200,000,000                243,028,811                 27150,000,000 کارشناسی ماده 28615010%

               550,000,000               560,804,335                550,000,000ارائه خدمات به کاردانها296191

                  10,000,000                      666,875                  100,000,000 طراحی خارج از استان3061925%

               550,000,000                   604,600,000                 500,000,000هدایا اختصاصی اعضا316193

              1,000,000,000             1,436,407,209                 700,000,000آموزش326210

                                -                 500,000,000نشریه336220

             1,300,000,000             1,384,621,491              1,700,000,000فروش کتاب و انتشارات346240

                                -                    10,000,000حق عضویت کتابخانه356250

         105,410,271,674             101,000,000,000سود سپرده366310

                                -                             -سود سپرده376330

سایر درآمدها386199
سایر درآمدها396299
سایر درآمدها406399
هدایا دریافتی416390
             3,000,000,000           3,748,684,650              353,000,000,000درآمد حاصل از ماده 426335

246,755,000,000     278,987,322,142      336,655,000,000      

1398پیشنهاد سال 1397مصوب سال 
246,755,000,000    336,655,000,000         

177,155,000,000    232,665,000,000         

69,600,000,000      103,990,000,000         

-                       -                             

 

درآمد

140,000,000,000          

100,000,000                  

9,809,718,787           

31,046,664,667          

100,000,000                 

شرح تفصیلی بودجهردیف بودجهردیف
 عملکرد

18,000,000,000              

جمع درآمد

جمع هزینه های جاری

جمع هزینه های سرمایه ایی

:(میلیون ریال)جمع کل

انحراف درآمد و هزینه

توضیحات

29,375,491,403         

277,224,089               

1397بودجه سال 

809,000,000                   

16,551,792,100            

86,900,000                    

22,505,621,940           

19,222,994,772         

35,000,000,000          

سهم سازمان از طراحی معماري استان

سهم سازمان از محاسبه سازه استان

سهم سازمان از طراحی تاسیسات استان

سهم سازمان از نظارت ساختمان استان

1398پیشنهاد سال 

1,300,000,000             

               10,000,000,000 

100,000,000                 

27,000,000,000          

25,000,000,000           

12,000,000,000           

36,000,000,000          

1,500,000,000              

8,700,000,000              

200,000,000                 

20,000,000,000              

18,500,000,000             

10,000,000,000              

24,000,000,000             
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توضیحات1398پیشنهاد سال درصد عملکرد

حقوق و مزایا17010

اضافه کار27011

بن و غیر نقدی37013

عیدی و پاداش47016

پاداش های متفرقه57019

4,000,000,000%2,000,000,0001,837,505,55692حضور رئیس و خزانه دار دفاتر نمایندگی67321
بیمه سهم کارفرما77111

هزینه ماموریت87112

مازاد سنوات خدمت97114

مرخص استفاده نشده107117

3,000,000,000%1,500,000,0001,759,320,354117نوشت افزار، ملزومات و مطبوعات      117211
بیمه دارایی ها127220

تعمیر دارایی137221

1,200,000,000%1,000,000,0001,181,113,209118اجاره مکان 147225
1,300,000,000%1,300,000,0001,309,816,841101تنظیف وباغبانی 157226
3,000,000,000%3,200,000,0003,313,839,721104ماموریت ورفت آمد167231
ورزشی177232

رفاهی و فرهنگی187233

1,200,000,000%1,000,000,000923,166,66792مشاوره و کارشناسی وحسابرسی 197242
4,500,000,000%3,500,000,0003,851,521,500110قطعه وخدمات پشتیبانی رایانه 207243
6,400,000,000%4,500,000,0004,389,478,73898حق الزحمه سایر خدمات قراردادی217249
تلفن227250

آب237251

برق247252

گاز257253

پست267254

مراسم277255

پذیرایی287256

انتخابات297257

روابط عمومی307266

آگهی317267

100,000,000%100,000,00052,032,95952سایر هزینه های اداری 327299
3,150,000,000%3,000,000,0003,138,240,000105 سرانه شورای مرکزی337310

347311
هیات عمومی،گروه های تخصصی  و کمیسیون 

های شورای مرکزی
3,500,000,0002,863,368,03182%4,500,000,000

2,700,000,000%2,500,000,0002,703,145,572108کنترل مضاعف گاز357315
200,000,000%200,000,000153,600,00077کنترل مضاعف تفکیک آپارتمان367316
1,000,000,000%2,500,000,000682,908,11527گروههای تخصصی هفت گانه استان377317
(ساختمان های دارای مجری)کنترل اجرای پروژه387318

کنترل صدور شناسنامه فنی و ملکی397312

نظارت عالیه مرکز407313

نظارت عالیه توابع417314

5,500,000,000%4,000,000,0004,749,690,858119بازبینی طرح ها427319
437320

 آئین نامه 57ماده  (ج)حق الزحمه جلسات بند 

اجرایی
2,200,000,0002,355,836,959107%4,000,000,000

1,000,000,000%800,000,000705,000,00088همایش ها447325
315,000,000%275,000,00000کارشناسان ماده 457327
2,000,000,000%1,500,000,000993,854,44666شورای انتظامی 467331
3,700,000,000%5,500,000,0006,023,157,444110عملیات بازرسی گاز477395
50,000,000%100,000,00030,000,00030عملیات دفتر تفکیک487396
آموزش 497410
ترویج507470
3,000,000,000%2,000,000,0002,194,187,498110نشریه517420
1,200,000,000%1,000,000,0001,175,884,400118خرید کتاب527430
150,000,000%150,000,00063,770,46143آزمون ها537440
1,200,000,000%1,200,000,0001,102,465,45992پژوهش و تحقیق547460
400,000,000%400,000,000189,550,00047صدور خدمات مهندسی557333
500,000,000%500,000,00000دفتربازرسی برق 56
500,000,000%500,000,00000دفتربازرسی آب57

500,000,000%2,000,000,000111,111,1106حق الزحمه مشاورین جهت دفاع از حقوق مهندسین587342

3,000,000,000%3,000,000,0002,682,317,13689(35ماده )نظارت عالیه 597335
500,000,000 دفتر شهرسازی و ترافیک60

61
پیشبینی بدهی های سنواتی بیمه و مالیات سال 

 تا زمان رسیدگی1387های 
4,000,000,0000%5,000,000,000

177,155,000,000171,054,717,46497%232,665,000,000

10,000,000,000 73% 4,737,996,704

1397بودجه  سال 

98%

119%

118%

117%

89%

102%

113%

111% 8,353,858,512

6,000,000,000

71,000,000,000

14,500,000,000

1,000,000,000

5,500,000,000

2,500,000,000

6,000,000,000

1397مصوب مجمع

4,000,000,000

ردیف
ردیف 

بودجه
شرح تفصیلی بودجه

:(میلیون ریال)جمع کل

7,500,000,000

6,500,000,000

هزینه های جاری

4,066,443,037

6,409,481,126

2,216,309,505

عملکرد

95,000,000,000

27,000,000,000

1,300,000,000

6,776,445,501

69,496,157,890

17,285,924,334

1,176,217,821

10,000,000,000

2,750,000,000

1398بودجه سال 

3,500,000,000

8,350,000,000
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درصد عملکردمصوب

                5,000,000,000%88    1,753,853,434            2,000,000,000خرید زمین12101
2110
2120
2310
2320
2330
2340
2810
2820
2830
2831
2832
2839
2840
2841
2842
2843
2850
2860
2861
2862
2870
2871
2880
2899
2350

2140

               300,000,000%63          187,544,300           300,000,000کتابخانه41540

69,600,000,00036,024,308,10052%103,990,000,000

2

اثاثه اداری،تامین و تجهیز سخت 

افزار و نرم افزار
3

1397بودجه سال 

سرمایه ایی

31,754,183,696   

2,328,726,670     

60,800,000,000         

6,500,000,000           

شرح تفصیلی بودجه

52%85,468,000,000           
ساختمان ،تاسیسات  ومنصوبه 

ساختمان

عملکردردیف بودجهردیف

(ریال )

1398پیشنهاد سال 

13,222,000,000             36%

توضیحات

:(میلیون ریال)جمع کل


	درآمد
	هزینه جاری
	هزینه سرمایه ایی

