
   رياست محترم سازمان

   جناب آقای مهندس صنوبر 

   با سالم

 ، با توجه به نیاز واحدهای سازمان ،شرايط اقتصادی و 99   احتراماً ، به پیوست  بودجه پیشنهادی سال 

 صفحه تهیه و 26تورم حاكم بر جامعه و همچنین تغییراتي كه در رابطه با نیروی انساني صورت گرفته در 

.جهت اطالع جنابعالي و هیات محترم مديره  تقديم میگردد 

                                                                                                             با تشكر 

                                                                                                           امور مالي 



سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز

1399 بودجه پیشنهادی سال 

 ريال ريالشرح

: دريافت ها 

                             384,060,243,199:درآمدها

                            384,060,243,199: جمع دريافت ها 

: پرداخت ها 

                     188,668,848,625هزينه های پرسنلي(الف

                      28,424,400,000هزينه های اداری(ب 

                       37,306,920,000هزينه های مالي(ج 

                     126,000,000,000(ساختمان و زمین و اموال واثاثه )هزيه های سرمايه ای (د 

                             380,400,168,625: جمع پرداخت ها 

                                 13993,660,074,574بودجه سال  (کسر)مازاد 

2

سیروس افشارسید اکبر زنوز زاده

حسن ذوقيکوروش غفاری ايرد موسي

هوشنگ کاتب احدی

علي رفیعيفرهاد غالمي

محمد رضا گلپور شیرازیشهروز قنبری 

پرويز سیروسيعلیرضا صنوبر

محمدرضا رياحي خواه مصطفي هژيريوسفي

1399خالصه بودجه پیشنهادی سال 

. در نظر گرفته شده است 1397 عیناً همانند هزينه های سال 1398پیش بیني هزينه های سال  : 4تبصره 

.درهررديف پیش بیني مي كند (نامساعد/مساعد)انحراف ازهزينه ودرآمد %20هیات مديره :1تبصره 

.در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب ، تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق دراختیارهیات محترم مديره خواهدبود : 2تبصره 



سازمان نظام مهندسي ساختمان استان البرز

1399بودجه پیشنهادی سال 

98بودجه مصوب سال شرحفصل 99بودجه پیشنهادی سال  98بودجه اصالحیه سال   

                               188,668,848,625                      157,707,000,000                       116,225,000,000هزينه های پرسنلي الف

                                28,424,400,000                         43,640,776,000                         37,375,176,000هزينه های اداری ب

                                 37,306,920,000                        25,530,000,000                         23,630,400,000هزينه های مالي ج

177,230,576,000                       226,877,776,000                       254,400,168,625                               

                               126,000,000,000                        47,000,000,000                         64,000,000,000(اموال،اثاثه وساختمان)هزينه های سرمايه اید

241,230,576,000                       273,877,776,000                       380,400,168,625                               

.درهررديف پیش بیني مي كند (نامساعد/مساعد)انحراف ازهزينه ودرآمد %20هیات مديره :1تبصره 

محمدرضا رياحي خواه مصطفي هژيريوسفي

محمد رضا گلپور شیرازی

پرداخت ها

.در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب ،تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق دراختیارهیات مديره خواهدبود : 2تبصره 

:جمع هزينه های جاری

:(جاری وسرمايه ای)جمع كل هزينه

پرويز سیروسيعلیرضا صنوبر

علي رفیعيفرهاد غالمي

شهروز قنبری 

سیروس افشارسید اکبر زنوز زاده

کوروش غفاری ايرد موسي

3

حسن ذوقي

هوشنگ کاتب احدی



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

99بودجه پیشنهادی سال 98بودجه اصالحیه سال  98بودجه  (كسری  )اضافه 98برآورد هزينه های سال 98 ماهه 6هزينه های 1398بودجه مصوب شرحيادداشت

116,225,000,00077,616,868,011152,755,217,893  36,530,217,893-  157,707,000,000  188,668,848,625  

     78,924,294,288    66,000,000,000    -15,770,245,240    65,770,245,240   32,885,122,620   50,000,000,000حقوق پايه1

      10,274,696,940      8,600,000,000      -3,212,247,450      8,562,247,450     4,281,123,725     5,350,000,000اضافه كار2

       2,950,395,487      2,500,000,000         -458,662,906      2,458,662,906     1,229,331,453     2,000,000,000حق اوالد3

       3,888,000,000      2,500,000,000      -1,146,106,288      2,466,106,288     1,233,053,144     1,320,000,000حق مسکن4

       5,318,784,000      4,700,000,000      -1,385,634,444      4,685,634,444     2,342,817,222     3,300,000,000حق بن5

     11,397,780,782      9,500,000,000      -3,498,150,652      9,498,150,652     4,749,075,326     6,000,000,000مسئولیت6

       8,880,000,000      7,400,000,000           65,624,600      7,334,375,400     4,631,366,641     7,400,000,000عیدی كاركنان7

      13,023,165,874    10,900,000,000      -3,752,638,228    10,852,638,228     5,426,319,114     7,100,000,000فوق العاده شغل8

       3,510,000,000      2,925,000,000         -418,250,586      2,918,250,586     1,459,125,293     2,500,000,000پاداش و هدايا به كاركنان9

       5,092,791,392      5,100,000,000         -492,791,392      5,092,791,392     2,546,395,696     4,600,000,000غذای كاركنان10

     30,125,840,053    25,100,000,000       -7,802,294,666    25,002,294,666   12,501,147,333   17,200,000,000بیمه سهم كارفرما11

        8,612,103,412      7,200,000,000      -1,976,752,843      7,176,752,843     3,863,456,545     5,200,000,000بازخريد سنوات خدمتي كاركنان12

        2,542,996,396      2,123,000,000      2,123,000,000                          -     2,123,000,000بازخريد مرخصي كاركنان13

          684,000,000        570,000,000         -516,238,288         568,238,288       284,119,144         52,000,000ماموريت و اياب ذهاب14

          840,000,000        819,000,000         558,650,490        141,349,510         70,674,755        700,000,000آراء ، جرايم و تفاوت تطبیق بیمه و مالیات15

       1,200,000,000         600,000,000         152,520,000        227,480,000       113,740,000        380,000,000لباس پرسنل16

       1,404,000,000      1,170,000,000      1,000,000,000                          -     1,000,000,000ساير هزينه های پرسنلي17

.درهررديف پیش بیني مي كند (نامساعد/مساعد)انحراف ازهزينه ودرآمد %20هیات مديره :1تبصره 

پرويز سیروسي

محمدرضا رياحي خواه 

علي رفیعي

محمد رضا گلپور شیرازی

سیروس افشار

حسن ذوقي

هزينه های حقوق ودستمزد (الف

4

شهروز قنبری 

سید اکبر زنوز زاده

کوروش غفاری ايرد موسي

هوشنگ کاتب احدی

.در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب ،تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق دراختیارهیات مديره خواهدبود : 2تبصره 

.توضیح اينکه علت انحراف هزينه های حقوق ودستمزد افزايش قانوني اداره كار مي باشد :تبصره

علیرضا صنوبر

مصطفي هژير يوسفي 

فرهاد غالمي 



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه
99بودجه پیشنهادی سال 98بودجه اصالحیه سال  98بودجه  (كسری  )اضافه 98برآورد هزينه های سال 98 ماهه 6هزينه های 1398بودجه مصوب شرحيادداشت

37,375,176,00022,265,650,550 18,695,841,100  17,304,758,900  43,640,776,000  28,424,400,000      

             12,000,000             33,000,000         23,135,000           9,865,000           4,932,500            33,000,000( . . . بنزين،گاز و نفت)تعمیروسوخت       18

           606,000,000           700,000,000        196,396,900        503,603,100       251,801,550          700,000,000تعمیر ، تجهیز و نگهداری ابنیه و ماشین آالت      19

           SMS1,584,000,000       329,908,438       659,816,876        924,183,124       1,584,000,000        792,000,000  پست وتلفن      20

           846,000,000           907,200,000        204,061,210       703,138,790        351,569,395          907,200,000آب،برق و گاز مصرفي      21

        1,224,000,000        1,353,600,000        335,966,338     1,017,633,662        508,816,831       1,353,600,000اياب و ذهاب و آژانس      22

        1,988,400,000        1,700,000,000        -270,672,828     1,656,672,828        828,336,414       1,386,000,000پذيرايي ، تشريفات و آبدارخانه      23

        1,008,000,000        3,100,000,000     1,918,354,366     1,181,645,634       590,822,817       3,100,000,000 اجاره محل دفاتر نمايندگي و غیره      24

_        1,374,576,000___       1,374,576,000 اجاره وسائط نقلیه      25

بیمه مسئولیت مهندسین)-انواع بیمه های غیر پرسنلي      26  7,000,000,000       221,925,363        443,850,726        6,556,149,274     1,000,000,000        600,000,000           

           230,400,000           210,000,000          -66,518,000       203,318,000        101,659,000          136,800,000تعمیر ،  اموال و اثاثه اداری      27

        2,400,000,000        2,000,000,000        -765,936,822     1,965,936,822        982,968,411       1,200,000,000مصارف و ملزومات اداری      28

        4,920,000,000      12,920,000,000     4,500,000,000                         - 12,917,730,000       4,500,000,000م پرداخت به شورای مركزی از محل حق عضويت.ن.ق113ماده       29

           576,000,000           500,000,000         29,310,000        470,690,000       235,345,000          500,000,000آگهي ها ، تبلیغات و اطالع رساني      30

        1,272,000,000        1,200,000,000       842,850,000       357,150,000       178,575,000       1,200,000,000 فتوكپي و چاپ وسررسید      31

           840,000,000        1,900,000,000     1,206,720,000        693,280,000        346,640,000       1,900,000,000مطبوعات،كتب،نشريات و روزنامه      32

جشنها-مراسم      33  1,500,000,000       426,080,000        852,160,000        647,840,000        1,500,000,000        1,026,000,000        

           318,000,000        1,500,000,000     1,237,020,000        262,980,000       131,490,000       1,500,000,000 ورزشي ورفاهي      34

        4,620,000,000        4,000,000,000     -1,827,537,552     3,827,537,552     1,913,768,776       2,000,000,000اشتراک اينترنت و خدمات كامپیوتری      35

           360,000,000           300,000,000       297,000,000           3,000,000           1,500,000          300,000,000 آموزش حین خدمت كاركنان      36

        1,056,000,000        1,500,000,000        619,633,600        880,366,400       440,183,200       1,500,000,000آموزش و پژوهش      37

        1,440,000,000        2,000,000,000        881,460,000     1,118,540,000       559,270,000       2,000,000,000مجامع ، انتخابات ، همايش و سمینارها      38

             48,000,000           500,000,000        460,056,600         39,943,400         19,971,700          500,000,000ساير هزينه های اداری      39

        1,680,000,000        1,400,000,000        -186,312,310     1,386,312,310        693,156,155       1,200,000,000تعامل شهری و كمک به ارگان ها      40

           144,000,000           111,300,000       -111,300,000       111,300,000         55,650,000 هزينه حمل وبارگیری      41

           372,000,000           309,100,000       -309,100,000       309,100,000       154,550,000هزينه شارژساختمانها      42

             45,600,000             38,000,000         -38,000,000         38,000,000         19,000,000 هزينه عوارض ونوسازی ونقل وانتقال امالک      43

.درهررديف پیش بیني مي كند (نامساعد/مساعد)انحراف ازهزينه ودرآمد %20هیات مديره :1تبصره 

هزينه های اداری (ب   

مصطفي هژيريوسفي

پرويز سیروسي

محمدرضا رياحي خواه 

5

شهروز قنبری 

علي رفیعي

محمد رضا گلپور شیرازی

سیروس افشار

حسن ذوقي

.در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب ،تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق دراختیارهیات مديره خواهدبود : 2تبصره 

 بوده است98-97-96 در بخش هزينه های اداری ،كسر بودجه پرداخت به شورای مركزی بابت پرداخت سالهای 97با توجه به برآورد هزينه های يکساله  : 3تبصره 

علیرضا صنوبر

فرهاد غالمي

سید اکبر زنوز زاده

کوروش غفاری ايرد موسي

هوشنگ کاتب احدی

.توضیح اينکه كسری بودجه هزينه اشتراک اينترنت وخدمات كامپیوتری به علت طراحي نرم افزار سانما جهت سازمان مي باشد:4تبصره 



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

99بودجه پیشنهادی سال 98بودجه اصالحیه سال  98برآورد هزينه های سال 98 ماهه 6هزينه های 98بودجه مصوب شرحيادداشت

هزينه های مالي (ج             23,630,400,000   9,878,878,315     19,547,756,630       25,530,000,000       37,306,920,000     

             6,120,000            10,000,000                 5,100,000               10,000,0002,550,000هزينه های بانکي     44

       3,916,800,000       3,500,000,000          2,852,105,878        3,500,000,0001,426,052,939حق الزحمه ها و حق العمل     45

           15,000,000            20,000,000               12,056,000               20,000,0006,028,000حق كمیسیون     46

         252,000,000          210,000,000             210,000,000           200,000,000210,000,000 حسابرسي     47

       9,040,000,000       5,480,000,000          2,372,348,752        5,480,000,0001,186,174,376مشاوره  و حق الوكاله     48

       7,409,000,000       3,680,000,000          1,517,130,000           3,680,000,000758,565,000 خدمات گروههای تخصصي، بازرسان وكارگروهها     49

       7,560,000,000       3,530,000,000          3,519,400,000        3,000,000,0001,759,700,000 شورای انتظامي وشورای حل اختالف     50

       2,484,000,000       3,900,000,000          3,890,016,000        2,600,000,0001,945,008,000 حق الجلسات هیات ريیسه وسايرجلسات     51

       6,624,000,000       5,200,000,000          5,169,600,000        5,140,400,0002,584,800,000 حق  الجلسات هیات مديره وساير جلسات     52

.درهررديف پیش بیني مي كند (نامساعد/مساعد)انحراف ازهزينه ودرآمد %20هیات مديره :1تبصره 

سیروس افشار

حسن ذوقي

.در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب ،تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق دراختیارهیات مديره خواهدبود : 2تبصره 

علیرضا صنوبر

مصطفي هژيريوسفي

پرويز سیروسي

محمدرضا رياحي خواه 

6

علي رفیعيفرهاد غالمي

کوروش غفاری ايرد موسي

هوشنگ کاتب احدی

شهروز قنبری 

سید اکبر زنوز زاده

محمد رضا گلپور شیرازی



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

99بودجه پیشنهادی سال 98بودجه اصالحیه سال  98بودجه مصوب سال شرحيادداشت

هزينه  های سرمايه ای (د    64,000,000,000           47,000,000,000               126,000,000,000                

          120,000,000,000          42,000,000,000       60,000,000,000 ساختمان و زمین     53

              3,600,000,000            3,000,000,000         2,000,000,000 اموال و اثاثه     54

              2,400,000,000            2,000,000,000         2,000,000,000 وسائط نقلیه     55

.درهررديف پیش بیني مي كند (نامساعد/مساعد)انحراف ازهزينه ودرآمد %20هیات مديره :1تبصره 

.در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب ،تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق دراختیارهیات مديره خواهدبود : 2تبصره 

.درخصوص هزينه های سرمايه ای خريد دارايي های ثابت دراختیار هیات مديره مي باشد :تبصره

مصطفي هژيريوسفي

پرويز سیروسي

محمدرضا رياحي خواه 

شهروز قنبری 

علي رفیعي

محمد رضا گلپور شیرازی

سیروس افشار

حسن ذوقي

علیرضا صنوبر

فرهاد غالمي

سید اکبر زنوز زاده

کوروش غفاری ايرد موسي

هوشنگ کاتب احدی

7



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

99بودجه پیشنهادی سال98بودجه اصالحیه سال  98بودجه مصوب سال شرح رديف

              13,150,000,000                  4,416,727,500               10,200,000,000حق وروديه56

              25,375,000,000                26,014,389,836               51,900,000,000حق عضويت 57

                   624,000,000                     521,600,000               10,000,000,000بهای ارائه خدمات پژوهشي ، فني و آموزشي58

             339,111,243,199              231,382,616,890             143,175,567,150(خدمات فني و كارشناسي)انجام وظايف قانوني سازمان 59

                5,800,000,000                11,533,959,227               16,005,360,000ساير درآمدها 60

231,280,927,150             273,869,293,452              384,060,243,199             

                                    -                                      -                                    -فروش اموال و استقراض وام بانکي61

231,280,927,150             273,869,293,452              384,060,243,199             

.درهررديف پیش بیني مي كند (نامساعد/مساعد)انحراف ازهزينه ودرآمد %20هیات مديره :1تبصره 

دريافت ها 

جمع درآمدها

.در صورت تحقق درآمد بیش از بودجه مصوب ، تصمیم گیری درخصوص مبلغ فوق دراختیارهیات محترم مديره خواهدبود : 2تبصره 

علیرضا صنوبر

مصطفي هژيريوسفي

جمع درآمدها و فروش اموال و استقراض وام بانکي

فرهاد غالمي

شهروز قنبری 

محمدرضا رياحي خواه 

پرويز سیروسي

علي رفیعي

محمد رضا گلپور شیرازی
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سیروس افشار

حسن ذوقي

سید اکبر زنوز زاده

کوروش غفاری ايرد موسي

هوشنگ کاتب احدی



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه



( 1399سال  )درآمدها 

 ورودیه حق - 56 یادداشت

10,150,000,000        =14,500,000                 ×700                           

عضو ورودیه حق میانگین

3,000,000,000          =60,000,000                 ×50                             

عضوورودیه حق

 مجموع وروديه
حقیقی ورودیه مبلغحقوقی ورودیه مبلغ

13,150,000,000      =3,000,000,000          +10,150,000,000          
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اعضا فاقدپروانه اشتغال

3اعضا پايه 

2اعضاپايه 

اعضا پايه يک وارشد

اعضا حقوقي

14,500,000                          میانگین اعضای حقیقي                           12,500,000

 ثابت مي باشد3پايه 

24,000,000                         

60,000,000                         

افزايش%20 با 99حق وروديه سال 

5,000,000                           

10,000,000                         

15,000,000                         

 شركت میباشد وباتوجه به تصمیم اتخاذ شده ازسوی هیات 50 نفربانرخ مي باشدوتعداد اعضای حقوقي حدود700 تعداداعضای حقیقي جديدسالیانه حدود 98باتوجه به اينکه درسال 

.درصدی طبق جدول ذيل درنظر گرفته مي شود20 با افزايش 99مديره سازمان نرخ حق وروديه برای سال 

توضیحات98حق وروديه سال شرح

6,000,000                           

10,000,000                         

18,000,000                         

50,000,000                         

20,000,000                         

حقیقی ورودیه حق مبلغ جمع

 حقوقی ورودیه حق مبلغ جمع



 عضویت حق - 57 یادداشت

                        6,500×                     700,000=          4,550,000,000اعضا فاقد پروانه

                        4,000×                   1,050,000=          34,200,000,000اعضا پايه 

                        4,000×                   1,400,000=          25,600,000,000اعضا پايه 

                        3,500×                   1,750,000=          6,125,000,000اعضا پايه يک وارشد

                           350×                 14,000,000=          4,900,000,000اعضا حقوقي

 اعضا فاقد پروانه3اعضاپايه 2اعضاپايه اعضا پايه يک وارشد

6,125,000,000+5,600,000,000          +4,200,000,000            +4,550,000,000           

اعضا حقوقيجمع كل عضويت

25,375,000,000          =4,900,000,000           
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700,000                             

توضیحات

اعضا فاقدپروانه اشتغال

عضوحقوقي 350و(عضوحقیقي بدون پروانه 6500 عضوحقیقي پروانه دارو11500) عضوحقیقي18/000 تعداداعضای سازمان به 98باتوجه به اينکه پیش بیني میگردد تاپايان سال 

.(كاهش محاسبه شده است%30نرخهای عضويت براساس نرخ سال جاری با احتساب ).حق عضويت به شرح ذيل پیش بیني میگردد,برسد

                           1,400,000                           22,000,000اعضاپايه 

                         14,000,000                         20,000,000اعضا حقوقي

                           1,750,000                           2,500,000اعضا پايه يک وارشد

                           1,050,000                           31,500,000اعضا پايه 

كاهش%30 با 99حق عضويت سال 98حق عضويت سال شرح

1,000,000                           

1,225,000                            1,750,000                            میانگین اعضای حقیقي



آموزشی و فنی ، پژوهشی خدمات ارائه بهای - 58 یادداشت

624,000,000             =1.2×520,000,000              

سازمان قانونی وظایف انجام -59 یادداشت

:الف

متراژتعرفهجمع كل

            2,789,035,144                      63,03044249.328

          47,712,316,155                      73,535648838.188

           82,662,466,408                      84,040983608.596

          38,586,850,151                      94,545408132.108

             6,666,262,060                    105,05063457.992

            7,133,296,585                    115,55561730.748

            4,403,249,580                    126,06034929.792

        189,953,476,0812244946.752

متراژتعرفهجمع كل

          10,963,807,304                      63,030173945.856

           24,692,963,581                      73,535335798.784

            6,520,535,859                      84,04077588.48

            1,713,851,251                      94,54518127.36

                               -                       105,0500

                               -                       115,5550

                               -                       126,0600

          43,891,157,996

   11

10-8سقف 

(كرج وفرديس )بازه 1399تعرفه پیشنهادی برای اخذ مبالغ شناسنامه فني و ملکي سال 

2-1سقف 

5-3سقف 

7-6سقف 

10-8سقف 

12-11سقف 

15-13سقف 

 سقف16بیش از 

ريز درآمد شناسنامه فني وملكي 

 به عنوان درآمد اين 99ريال برای سال 624/000/000افزايش مبلغ%20باتوجه به تمهیدات صورت گرفته ومقدمه سازی انجام شده پیش بیني میگردد ازمحل برگزاری كالسها وهمايشها با 

.مجموعه لحاظ گردد

( متربه باال 800شهرهای اقماری )بازه 1399تعرفه پیشنهادی برای اخذ مبالغ شناسنامه فني و ملکي سال 

2-1سقف 

5-3سقف 

7-6سقف 

12-11سقف 

15-13سقف 

 سقف16بیش از 



ريز سهم سازمان خدمات طراحي ونظارت :ب

            1,163,049,337                        26,28444249.328

          20,468,898,317                        31,547648838.188

          37,280,733,006                        37,902983608.596

          18,097,393,933                        44,342408132.108

            3,499,771,717                        55,15163457.992

            3,645,138,939                        59,04961730.748

            2,201,624,790                        63,03034929.792

           86,356,610,038                      317,3053464424

            4,571,992,879                        26,284173945.856

          10,593,444,239                        31,547335798.784

            2,940,758,569                        37,90277588.48

               803,803,397                        44,34218127.36

                               -                           55,1510

                               -                           59,0490

                               -                           63,0300

          18,909,999,084

          339,111,243,199 =             105,266,609,122 +            233,844,634,077

 درامدها سایر -60 یادداشت

              5,800,000,000 = 0.5 *              11,600,000,000
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وملکی فنی شناسنامه مجموع  سازمان سهم مجموع

 سازمان قانونی وظایف انجام کل جمع

  مبلغ 1399درصدی برای  سال 50ريال مي باشد وبا كاهش 11/600/000/000 درخصوص ساير درآمده حدود مبلغ 1398با توجه به اينکه پیش بیني يکساله سال 

مي باشد5/800/000/000

(كرج وفرديس )بازه تعرفه پیشنهادی برای اخذ مبالغ سهم سازمان

2-1سقف 

5-3سقف 

7-6سقف 

10-8سقف 

12-11سقف 

15-13سقف 

 سقف16بیش از 

(شهرهای اقماری )بازه تعرفه پیشنهادی برای اخذ مبالغ سهم سازمان

2-1سقف 

 سقف16بیش از 

5-3سقف 

7-6سقف 

10-8سقف 

12-11سقف 

15-13سقف 



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی ببودجه

: اي سرمایه هاي هزینه

اداری اموال و اثاثه خرید - 57 یادداشت

=120,000,000,000+2400000000+3,600,000,000
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.شود می درنظرگرفته لایر120/000/000/000 مبلغ وزمین ساختمان خرید بابت:الف

.شود می درنظرگرفته لایر3/600/000/000 مبلغ واثاقه اموال خرید بابت:الف

.شود می درنظرگرفته لایر2/400/000/000 مبلغ نقلیه خریدوسائط بابت:الف

126,000,000,000



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

:هزينه ها 

هزينه های حقوق و دستمزد و ساير هزينه های پرسنلي: فصل اول 

حقوق پايه  - 1يادداشت 

65,770,245,240        =12×

78,924,294,288        =1.20×

اضافه کار - 2يادداشت 

8,562,247,450          =12×

10,274,696,940        =1.20×

حق اوالد - 3يادداشت 

2,458,662,906              =12×

2,950,395,487          =1.20×

حق مسكن  - 4يادداشت 

324,000,000             =216×

3,888,000,000          =12×

افزايش برای سال %20 نفرباشدو216ريال به ازاء هرماه بوده است، چنانچه تعداد پرسنل به همین میزان 5/480/853/770مبلغ98باتوجه به اينکه میانگین حقوق پايه پرداختي درسال 

. به شرح ذيل محاسبه میگردد99  درنظرگرفته شود مبلغ حقوق پايه برای سال 99

 99افزايش برای سال %20 نفرباشدو216 ريال بوده است ،چنانچه تعداد پرسنل به همین میزان 713/520/620 به صورت ماهیانه 98با توجه به اينکه میانگین اضافه كار پرداختي درسال 

.. به شرح ذيل محاسبه میگردد99 درنظرگرفته شود مبلغ اضافه برای سال 

. اين مبلغ به شرح ذيل محاسبه میگردد99افزايش برای سال %20ريال مي باشدكه بااحتساب 204/888/575 مبلغ 98میانگین ماهانه حق اوالد درسال 

 ريال برای 3/888/000/000 ريال درنظرگرفته میشود  مجموعاً مبلغ1/500/000 برای هرنفرمبلغ99چنانجه درسال . ريال میباشد1/000/000 حق مسکن به ازاء هرنفرمبلغ98درسال 

.اين رديف برآورد میگردد
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البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

حق بن و حق خواربار - 6 و 5يادداشت 

×216=             443,232,000 ×=12    5,318,784,000حق بن

حق مسئولیت  - 7يادداشت 

949,815,065             =1.20×

11,397,780,782        =12×

عیدی و پاداش قانون کار  - 8يادداشت 

8,880,000,000          =1.20×

فوق العاده شغل - 9يادداشت 

1,085,263,823          =1.20×

13,023,165,874        =12×

پاداش و هدايای پرداختي به کارکنان - 10يادداشت 

حق مسئولیت ماهانه

. پیش بیني میگردد99 ريال جهت سال 3/510/000/000 ، مبلغ 99افزايش برای سال %20 و 98برای اين رديف با عنايت به بودجه 
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.  به شرح ذيل خواهد بود99افزايش برای سال % 20 ريال بوده است با لحاظ 791/512/552 به صورت ماهیانه 98با توجه به اينکه میانگین حق مسئولیت پرداختي درسال 

 ريال خواهد 2/052/000 درنظرگرفته شود حدوداً 99افزايش برای سال %20 ريال بوده است چنانچه مبلغ فوق با 800 ريال وحق خوارباربه مبلغ1/900/000 حق بن به مبلغ98در سال 

. ريال پیش بیني مي گردد5/318/784/000 مبلغ 99شد با اين حساب برای سال 

حق مسئولیت يکساله

. بشرح ذيل مي باشد99افزايش ، اين مبلغ برای سال % 20 ريال و با در نظر گرفتن 7/400/000/000  به مبلغ 98با توجه به بودجه مصوب سال 

 پیش بیني بودجه درخصوص اين رديف به شرح ذيل مي 99افزايش برای سال %20ريال مي باشد با احتساب 904/386/519 به ازاء هرماه 98متوسط هزينه فوق العاده شغل درسال 

:باشد



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

غذای کارکنان  - 11يادداشت 

5,092,791,392          =12×

بیمه سهم کارفرما   - 12يادداشت 

اضافه كارحق مسکنبن وخواربارحق مسئولیت

+11,397,780,782+5,318,784,000 +3,888,000,000          +10,274,696,940      +

پاداش و هدايا به كاركنانغذای كاركنانماموريت و اياب ذهابجمع كل

130,981,913,276=62,400,000         +5,092,791,392          +3,000,000,000       +

30,125,840,053        =0.23×

بازخريد سنوات خدمت  کارکنان  - 13يادداشت 

حق مسئولیت  فوق العاده شغل

=13,023,165,874        +11,397,780,782     +

حقوق و مزايای يک ماه

8,612,103,412          =12÷

 به صورت میانگین 98تعلق مي گیرد وبا توجه به اينکه درسال  (نهاری ) آيین نامه استخدامي به هر يک از كاركنان با رعايت شرايط مندرج در آيین نامه يک وعده غذا 15طبق ماده 

. به شرح ذيل خواهد بود99ريال روزانه برای هر نفر، مبلغ سال 90/000 ريال ازاين بابت پرداخت شده است به فرض ثابت بودن نرخ 424/399/282ماهانه 
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ماه پايه حقوق ومزايای وابسته در ازاء يکسال كاركرد پرسنل  میباشد  و بدين منظور مبلغ 1طبق قانون كار ،  سازمان ، مکلف به پرداخت بازخريد سنوات خدمت كاركنان  معادل 

. ريال برای رديف پیشنهاد مي شود8/612/103/409

 بیمه سهم كارفرما طبق محاسبات ذيل مبلغ 99حق بیمه سهم كارفرما مي باشد ، بنابراين برای سال % 23حقوق و مزايای ثابت ماهانه پرداختي به كاركنان به جزء حق اوالد مشمول 

. ريال خواهد بود 30/125/840/041

103,345,240,944       



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

بازخريد مرخصي کارکنان  - 14يادداشت 

حق مسئولیت  فوق العاده شغل

101,719,855,853 =11,397,780,782        +11,397,780,782     +

ماه روز

÷12÷30                             =       282,555,155متوسط حقوق يک روز

ذخیره مرخصيذخیره مرخصي

2,542,996,396          =9×

ماموريت و اياب و ذهاب - 15يادداشت 

آراء و جرايم  - 16يادداشت 

لباس پرسنل - 17يادداشت 

1,200,000,000 =6,000,000                ×2                           ×

ساير هزينه ها پرسنلي -   18يادداشت 

. در نظر گرفته مي شود 99 ريال برای سال 684/000/000، مبلغ % 20 و با افزايش 98برای اين رديف با توجه به هزينه های سال 
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برای اين رديف باتوجه به اينکه درسنوات قبل وجاری ، تعدادی ازپرسنل به اداره كارمراجعه ودعوای خودرانسبت به دريافت حقوق قانوني خود ازجمله بیمه تامین اجتماعي ارايه نموده 

. پیش بیني میگردد98نسبت به بودجه سال % 20 ريال با افزايش840/000/000اند لذا مبلغ 

 و با در 99نفر پرسنل خانم در سال 100 نوبت در سال لباس فرم تهیه و در اختیار كاركنان خود قرار مي دهد، بنابراين با پیش بیني 2 آيین نامه استخدامي ، سازمان طي 19طبق ماده 

. ريال برای اين رديف پیش بیني مي گردد 1/200/000/000 ريال برای هر دست لباس فرم ، مبلغ 6/000/000نظر گرفتن  مبلغ 

 نفر پرسنل با محاسبات ذيل 216برای هر نفر و بر اساس حقوق و مزايای افراد قابل پرداخت مي باشد ، برای تعداد  ( روز 9حداكثر )طبق قانون كار ، ذخیره مرخصي ساالنه كاركنان 

.  ريال برای اين رديف در نظر گرفته مي شود 2/542/996/395مبلغ 

. در نظر گرفته مي شود98نسبت به بودجه سال % 20 ريال با افزايش 1/404/000/000برای هزينه های پیش بیني نشده مبلغ 



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

5,480,853,770          

65,770,245,240        

713,520,620.83        

8,562,247,450          

204,888,576          

2,458,662,906       

1,500,000             

324,000,000          

افزايش برای سال %20 نفرباشدو216ريال به ازاء هرماه بوده است، چنانچه تعداد پرسنل به همین میزان 5/480/853/770مبلغ98باتوجه به اينکه میانگین حقوق پايه پرداختي درسال 

. به شرح ذيل محاسبه میگردد99  درنظرگرفته شود مبلغ حقوق پايه برای سال 99

 99افزايش برای سال %20 نفرباشدو216 ريال بوده است ،چنانچه تعداد پرسنل به همین میزان 713/520/620 به صورت ماهیانه 98با توجه به اينکه میانگین اضافه كار پرداختي درسال 

.. به شرح ذيل محاسبه میگردد99 درنظرگرفته شود مبلغ اضافه برای سال 

. اين مبلغ به شرح ذيل محاسبه میگردد99افزايش برای سال %20ريال مي باشدكه بااحتساب 204/888/575 مبلغ 98میانگین ماهانه حق اوالد درسال 

 ريال برای 3/888/000/000 ريال درنظرگرفته میشود  مجموعاً مبلغ1/500/000 برای هرنفرمبلغ99چنانجه درسال . ريال میباشد1/000/000 حق مسکن به ازاء هرنفرمبلغ98درسال 

.اين رديف برآورد میگردد
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البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

2,052,000             

791,512,554          

949,815,065          

7,400,000,000       

904,386,519          

1,085,263,823       

. پیش بیني میگردد99 ريال جهت سال 3/510/000/000 ، مبلغ 99افزايش برای سال %20 و 98برای اين رديف با عنايت به بودجه 

15

.  به شرح ذيل خواهد بود99افزايش برای سال % 20 ريال بوده است با لحاظ 791/512/552 به صورت ماهیانه 98با توجه به اينکه میانگین حق مسئولیت پرداختي درسال 

 ريال خواهد 2/052/000 درنظرگرفته شود حدوداً 99افزايش برای سال %20 ريال بوده است چنانچه مبلغ فوق با 800 ريال وحق خوارباربه مبلغ1/900/000 حق بن به مبلغ98در سال 

. ريال پیش بیني مي گردد5/318/784/000 مبلغ 99شد با اين حساب برای سال 

. بشرح ذيل مي باشد99افزايش ، اين مبلغ برای سال % 20 ريال و با در نظر گرفتن 7/400/000/000  به مبلغ 98با توجه به بودجه مصوب سال 

 پیش بیني بودجه درخصوص اين رديف به شرح ذيل مي 99افزايش برای سال %20ريال مي باشد با احتساب 904/386/519 به ازاء هرماه 98متوسط هزينه فوق العاده شغل درسال 

:باشد



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

424,399,283          

حقوق پايه

78,924,294,288     

فوق العاده شغل

13,023,165,874     

130,981,913,276 

 حقوق پايه

78,924,294,288     

حقوق و مزايای يکساله

103,345,240,944 

 به صورت میانگین 98تعلق مي گیرد وبا توجه به اينکه درسال  (نهاری ) آيین نامه استخدامي به هر يک از كاركنان با رعايت شرايط مندرج در آيین نامه يک وعده غذا 15طبق ماده 

. به شرح ذيل خواهد بود99ريال روزانه برای هر نفر، مبلغ سال 90/000 ريال ازاين بابت پرداخت شده است به فرض ثابت بودن نرخ 424/399/282ماهانه 

16

ماه پايه حقوق ومزايای وابسته در ازاء يکسال كاركرد پرسنل  میباشد  و بدين منظور مبلغ 1طبق قانون كار ،  سازمان ، مکلف به پرداخت بازخريد سنوات خدمت كاركنان  معادل 

. ريال برای رديف پیشنهاد مي شود8/612/103/409

 بیمه سهم كارفرما طبق محاسبات ذيل مبلغ 99حق بیمه سهم كارفرما مي باشد ، بنابراين برای سال % 23حقوق و مزايای ثابت ماهانه پرداختي به كاركنان به جزء حق اوالد مشمول 

. ريال خواهد بود 30/125/840/041



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

 حقوق پايه

78,924,294,288     

جمع حقوق ومزايای ساالنه

101,719,855,853 

متوسط حقوق يک روز

282,555,155          

100                       

. در نظر گرفته مي شود 99 ريال برای سال 684/000/000، مبلغ % 20 و با افزايش 98برای اين رديف با توجه به هزينه های سال 
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برای اين رديف باتوجه به اينکه درسنوات قبل وجاری ، تعدادی ازپرسنل به اداره كارمراجعه ودعوای خودرانسبت به دريافت حقوق قانوني خود ازجمله بیمه تامین اجتماعي ارايه نموده 

. پیش بیني میگردد98نسبت به بودجه سال % 20 ريال با افزايش840/000/000اند لذا مبلغ 

 و با در 99نفر پرسنل خانم در سال 100 نوبت در سال لباس فرم تهیه و در اختیار كاركنان خود قرار مي دهد، بنابراين با پیش بیني 2 آيین نامه استخدامي ، سازمان طي 19طبق ماده 

. ريال برای اين رديف پیش بیني مي گردد 1/200/000/000 ريال برای هر دست لباس فرم ، مبلغ 6/000/000نظر گرفتن  مبلغ 

 نفر پرسنل با محاسبات ذيل 216برای هر نفر و بر اساس حقوق و مزايای افراد قابل پرداخت مي باشد ، برای تعداد  ( روز 9حداكثر )طبق قانون كار ، ذخیره مرخصي ساالنه كاركنان 

.  ريال برای اين رديف در نظر گرفته مي شود 2/542/996/395مبلغ 

. در نظر گرفته مي شود98نسبت به بودجه سال % 20 ريال با افزايش 1/404/000/000برای هزينه های پیش بیني نشده مبلغ 



البرز استان مهندسی نظام سازمان

99سال پیشنهادی  بودجه

هزينه های اداری: فصل دوم 

تعمیروسوخت وسائط نقلیه  - 19يادداشت 

12,000,000              =1.20×

تعمیر ، تجهیز و نگهداری ابنیه و ماشین آالت  -20يادداشت 

606,000,000            =1.20×

SMSپست وتلفن وتلگراف و.21ياداداشت 

792,000,000            =1.20×

آب وبرق وگازمصرفي .22يادداشت 

846,000,000            =1.20×

اياب وذهاب وآژانس .23يادداشت 

1,224,000,000         =1.20×

پذيرايي وتشريفات وآبدارخانه .24يادداشت 

1,988,400,000         =1.20×

0

.  خواهدبود99 ريال برای سال 12/000/000افزايش مبلغ %20 ريال برآورد يکساله مي باشد كه بااحتساب 10/000/000 دراين رديف  حدود 98با توجه به اينکه درسال 

. خواهد بود99ريال برای سال 606/000/000افزايش مبلغ%20ريال برآورد يکساله مي باشدكه بااحتساب 505/000/000 دراين رديف حدود 98با توجه به اينکه درسال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/988/400/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 1/657/000/000 برای اين رديف مبلغ 98هزينه سال 

. خواهد بود99ريال برای سال 792/000/000افزايش مبلغ%20ريال برآورد يکساله مي باشدكه بااحتساب 660/000/000 دراين رديف حدود  98با توجه به اينکه درسال 

. خواهد بود99ريال برای سال 846/000/000افزايش مبلغ%20ريال برآورد يکساله مي باشدكه بااحتساب 705/000/000 دراين رديف حدود  98با توجه به اينکه درسال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/224/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 1/020/000/000 برای اين رديف مبلغ 98هزينه سال 

18



البرز استان مهندسی نظام سازمان

99سال پیشنهادی  بودجه

اجاره محل  دفاترنمايندگي وغیره.25يادداشت 

840,000,000            =12×

1,008,000,000         =1.20×

(بیمه مسئولیت مهندسین)-انواع بیمه های غیرپرسنلي.26يادداشت 

600,000,000            =1.20×

تعمیرونگهداری اموال واثاثه وماشینهای اداری .27يادداشت 

230,400,000                   =1.20×192,000,000            =12                          ×

مصارف وملزومات اداری .28يادداشت 

2,400,000,000         =1.20×

م پرداخت به شورای مرکزی ازمحل حق عضويت .ن. ق113ماده .29يادداشت 

4,920,000,000         =1.20×

19

 دفتر وپاركینگ مذكور ماهیانه مبلغ 7 دفتر ماهیانه هزينه اجاره پرداخت مي شود ، هزينه اجاره 7 دفتر نمايندگي سازمان در واحدهای استیجاری مستقر به و بابت 9با توجه به اينکه در حال حاضر 

. ريال پیش بیني مي گردد1/008/000/000افزايش داشته باشدمبلغ %20  ريال مي باشد ،چنانچه مبلغ فوق حداقل 80/000/000

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 2/400/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 1/965/936/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 4/920/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 4/100/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

 99افزايش مبلغ پیش بیني برای سال %20هزينه گرديده است بااحتساب ...........  بابت تعمیرات اثاثه ماننددستگاه كپي و98 ريال طي سال 16/000/000باتوجه به اينکه به طورمتوسط ماهیانه مبلغ 

.ريال میباشد136/800/000

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 600/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 500/000/000 برای اين رديف مبلغ 98هزينه سال 



البرز استان مهندسی نظام سازمان

99سال پیشنهادی  بودجه

تبلیغات واطالع رساني ,آگهي ها.30يادداشت 

576,000,000            =1.20×

فتوکپي وچاپ سررسید.31يادداشت 

1,272,000,000         =1.20×

نشريات وروزنامه ,کتب,مطبوعات.32يادداشت 

840,000,000            =1.20×

تحف وهدايا,جشنها,مراسم.33يادداشت 

1,026,000,000         =1.20×

هزينه های ورزشي ورفاهي .34يادداشت 

318,000,000            =1.20×

20

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 840/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 693/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 318/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 265/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 576/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 480/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/272/000/000افزايش مبلغ %20 مي باشد كه بااحتساب 97 ريال با هزينه چاپ سررسید سال1/060/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/026/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 853/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 



البرز استان مهندسی نظام سازمان

99سال پیشنهادی  بودجه

اشتراک اينترنت وخدمات کامپیوتری .35يادداشت 

4,620,000,000         =1.20×

آموزش حین خدمت کارکنان.36يادداشت

360,000,000            =1.20×

آموزش وپژوهش .37يادداشت 

1,056,000,000         =1.20×

همايش وسمینارها,انتخابات,مجامع .38يادداشت 

1,440,000,000         =1.20×

سايرهزينه های اداری .39يادداشت 

48,000,000              =1.20×

تعامل شهری وکمک به ارگانها.40يادداشت

1,680,000,000         =1.20×

21

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/056/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 880/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 48/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 40/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/680/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 1/400/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/440/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 1/200/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

ريال مي باشد360/000/000 درصدی مبلغ 20 با افزايش 99ريال برای سال 300/000/000 به مبلغ 98با توجه به پیش بیني بودجه آموزش حین خدمت كاركنان درسال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 4/620/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 3/850/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 



البرز استان مهندسی نظام سازمان

99سال پیشنهادی  بودجه

هزينه حمل وبارگیری.41يادداشت

144,000,000            =1.20×

هزينه شارژساختمانها.42يادداشت

372,000,000            =1.20×

هزينه عوارض ونوسازی ونقل وانتقال امالک.43يادداشت

45,600,000              =1.20×

22

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 144/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 120/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 310/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 310/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 45/600/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 38/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 



البرز استان مهندسی نظام سازمان

99سال پیشنهادی  بودجه

10,000,000          

505,000,000        

660,000,000        

705,000,000        

1,020,000,000     

1,657,000,000     

.  خواهدبود99 ريال برای سال 12/000/000افزايش مبلغ %20 ريال برآورد يکساله مي باشد كه بااحتساب 10/000/000 دراين رديف  حدود 98با توجه به اينکه درسال 

. خواهد بود99ريال برای سال 606/000/000افزايش مبلغ%20ريال برآورد يکساله مي باشدكه بااحتساب 505/000/000 دراين رديف حدود 98با توجه به اينکه درسال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/988/400/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 1/657/000/000 برای اين رديف مبلغ 98هزينه سال 

. خواهد بود99ريال برای سال 792/000/000افزايش مبلغ%20ريال برآورد يکساله مي باشدكه بااحتساب 660/000/000 دراين رديف حدود  98با توجه به اينکه درسال 

. خواهد بود99ريال برای سال 846/000/000افزايش مبلغ%20ريال برآورد يکساله مي باشدكه بااحتساب 705/000/000 دراين رديف حدود  98با توجه به اينکه درسال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/224/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 1/020/000/000 برای اين رديف مبلغ 98هزينه سال 

18



البرز استان مهندسی نظام سازمان

99سال پیشنهادی  بودجه

70,000,000          

840,000,000        

500,000,000

16,000,000          

2,000,000,000     

4,100,000,000     

 دفتر وپاركینگ مذكور ماهیانه مبلغ 7 دفتر ماهیانه هزينه اجاره پرداخت مي شود ، هزينه اجاره 7 دفتر نمايندگي سازمان در واحدهای استیجاری مستقر به و بابت 9با توجه به اينکه در حال حاضر 

. ريال پیش بیني مي گردد1/008/000/000افزايش داشته باشدمبلغ %20  ريال مي باشد ،چنانچه مبلغ فوق حداقل 80/000/000

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 2/400/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 1/965/936/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 4/920/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 4/100/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

 99افزايش مبلغ پیش بیني برای سال %20هزينه گرديده است بااحتساب ...........  بابت تعمیرات اثاثه ماننددستگاه كپي و98 ريال طي سال 16/000/000باتوجه به اينکه به طورمتوسط ماهیانه مبلغ 

.ريال میباشد136/800/000

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 600/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 500/000/000 برای اين رديف مبلغ 98هزينه سال 



البرز استان مهندسی نظام سازمان

99سال پیشنهادی  بودجه

480,000,000        

1,060,000,000     

700,000,000        

855,000,000        

265,000,000        

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 840/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 693/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 318/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 265/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 576/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 480/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/272/000/000افزايش مبلغ %20 مي باشد كه بااحتساب 97 ريال با هزينه چاپ سررسید سال1/060/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/026/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 853/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 



البرز استان مهندسی نظام سازمان

99سال پیشنهادی  بودجه

3,850,000,000     

300,000,000        

880,000,000        

1,200,000,000     

40,000,000          

1,400,000,000     

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/056/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 880/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 48/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 40/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/680/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 1/400/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 1/440/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 1/200/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

ريال مي باشد360/000/000 درصدی مبلغ 20 با افزايش 99ريال برای سال 300/000/000 به مبلغ 98با توجه به پیش بیني بودجه آموزش حین خدمت كاركنان درسال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 4/620/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 3/850/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 
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99سال پیشنهادی  بودجه

120,000,000        

310,000,000        

38,000,000          
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. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 144/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 120/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 310/000/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 310/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 

. پیش بیني مي گردد99 ريال برای سال 45/600/000افزايش مبلغ %20 ريال مي باشد كه بااحتساب 38/000/000 برای اين رديف حدود مبلغ 98هزينه سال 
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مالی های هزینه:  سوم فصل

بانکی های هزینه.45یادداشت

6,120,000             =1.20×5,100,000           

ها الزحمه حق.46 یادداشت  ها الزحمه حق

:الف

            40,800,000=1.20×          34,000,000

          489,600,000=12×          40,800,000

        3,916,800,000=8×        489,600,000

 کمیسیون حق.47 یادداشت

            15,000,000=1.20×          12,500,000

 حسابرسی.48 یادداشت

          252,000,000=1.20×        210,000,000

 الوکاله وحق مشاوره.49یادداشت

         8,640,000,000=1.20×12×        600,000,000

        9,040,000,000=        400,000,000+      8,640,000,000
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.  خواهدبود99 ريال برای سال 15/000/000افزايش مبلغ %20 ريال برآورد يکساله مي باشد كه بااحتساب 12/500/000 دراين رديف  حدود 98با توجه به اينکه درسال 

.  خواهدبود99 ريال برای سال 252/000/000افزايش مبلغ %20 ريال برآورد يکساله مي باشد كه بااحتساب 210/000/000 دراين رديف  حدود 98با توجه به اينکه درسال 

. ريال درنظرگرفته مي شود8/640/000/000 ريال نیزبرای دعاوی مربوط به مراجع قضايي به عنوا ن حق الوكاله درنظرگرفته شود جمعا 400/000/000وچنانچه مبلغ 

 ريال ازاين بابت پرداخت مي نمايد باهمین مبلغ 600/000/000 مشاوربهره مند مي باشد وبه طورمتوسط ماهانه حدود 15باتوجه به اينکه درحال حاضرسازمان ازخدمات 

. ريال برای مشاوره ها درنظرگرفته مي شود8/640/000/000افزايش %20 بااحتساب 97پرداخت دراين رديف برای سال 

اي الزحمه حق پرسنل هر ماه 1 هزینه

 ريال پرداخت میگردد 34/000/000 نفر پرسنل مي باشد كه به طور متوسط ازبابت هريک ازآنها ماهیانه 8باتوجه به اينکه درحال حاضر واحد نگهباني دارای :پرسنل انتظامات 

.افزايش برای سال آتي اين مبلغ خواهد بود%20با احتساب 

.  خواهدبود99 ريال برای سال 6/120/000افزايش مبلغ %20 ريال برآورد يکساله مي باشد كه بااحتساب 5/100/000 دراين رديف  حدود 98با توجه به اينکه درسال 
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وبازرسان ها هیات,وکارگروهها تخصصی گروههای خدمات.50 یادداشت

:1الف

 نفرات مجموع

تخصصی گروههای
تخصصی گروههای تعدادافرادهرگروه تعداد

49=7×7

 جلسات تعداد مجموع 

سال درطی گروهها
درسال کاری هفته تعداد

2,205=45×49

هرجلسه ساعت  

4,410=2×2,205

هرساعت الزحمه حق  

        1,984,500,000=               450,000×4,410

:2الف

 تعداد نفر
تعداد گروههای 

تخصصي
21=3×7

945=45×21

                     1,890=2×945

          850,500,000=               450,000×1,890

        2,835,000,000=        850,500,000×1,984,500,000

ب:

جمع تعداد نفرات 

عضوكارگروه ها
تعداد گروههای تخصصي  تعداد كارگروه تعداد افرادهركارگروه

245=7×5×7

نفرساعت 

حضوردركارگروهها برای 
جمع تعداد نفرات عضوكارگروه ها ساعت هرجلسه سال

5,880=12×2×245

 حق الزحمه هرساعت

        1,764,000,000=               300,000×5,880
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باتشکیل هفته ای يکبار جلسه باحق الزحمه هرساعت , عضو برای گروه 7 گروه تخصصي با7 رشته مهندسي نظام مهندسي ساختمان وبه تبع آن 7باوجود : گروههای تخصصي

. ريال برای گروههای تخصصي درنظرگرفته مي شود1/323/000/000 ريال مبلغ 300/000

. نفربه طورمتوسط عضوداشته باشد7 كارگروه وهركارگروه 5چنانچه پیش بیني گردد هرگروه تخصصي به طورمتوسط :كارگروه ها

 ريال 1/176/000/000 ريال وبامحاسبات ذيل برای كارگروه ها مبلغ 200/000 ساعت به طول بیانجامد بانرخ 2اگرمتوسط جلسات هركارگروه ماهانه يک بارباشدوهرجلسه 

.درنظرگرفته مي شود

حق الزحمه هیات ريیسه گروههای تخصصي



البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان

1399 سال پیشنهادی بودجه

:ج

        1,440,000,000=12×        120,000,000

تفاوت پاداش سالیانه

        1,800,000,000=        360,000,000+      1,440,000,000

        2,250,000,000=1.25×      1,800,000,000

:د

گروه تخصصي كارگروهها بازرسان همايشها

     7,409,000,000=           560,000,000 +         2,250,000,000 +       1,764,000,000 +       2,835,000,000

 اختالف حل وشورای انتظامی شورای اختالف حل وشورای انتظامی شورای.51 یادداشت

:الف

8,640=12×720=120×6

نفرساعتماهیانه ساعت/  نفرماه

6,048,000,000=700,000×8,640

:ب

3,600=12×300=100×3

نفرساعتماهیانه ساعت/  نفرماه

1,512,000,000=1.20×350,000×3,600

سال در ساعت/نفر

7,560,000,000=1,512,000,000+6,048,000,000
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ريال برای 350/000 ساعت مي باشد كه ساعتي 100 عضو مي باشد كه سقف كاركرد هرعضو برای هرماه طبق مصوبه مجمع عمومي 3همچنین برای شورای حل اختالف دارای 

ريال مي باشد5/866/560/000افزايش درنظرگرفته شود برای سال آتي مبلغ %20 مي باشد چنانچه با 98سال 

چنانچه برای ( ريال به ازاء هرساعت دريافت نموده اند420/000 ساعت با نرخ 120كه به طورمتوسط هرعضو ماهیانه ) عضو مي باشد6باتوجه به اينکه شورای انتظامي دارای 

 ريال بايد درنظرگرفت6/048/000/000ريال درنظر گرفته شود برای اين رديف مبلغ 700/000 ساعتي 99سال 

 ريال 560/000/000 رشته مجموعا مبلغ 7 ريال درنظرگرفته مي شود كه برای 80/000/000برای هرگروه تخصصي جهت برگزاری همايش درطول سال مبلغ :همايش ها

.(همچنین توصیه مي شودكه گروههای تخصصي دربرگزاری همايشها ازاسپانسراستفاده كند).پیشنهادمي شود

. ريال بودجه تخصیص مي يابد5/354/000/000درنهايت برای اين رديف ازمجموع موارد الف تا د مبلغ 

 ريال ازاين بابت پرداخت مي نمايد 120/000/000 علي البدل بهره مند مي باشد وبه طورمتوسط ماهانه حدود 1 بازرس و3باتوجه به اينکه درحال حاضرسازمان ازخدمات 

. ريال برای بازرسان  درنظرگرفته مي شود2/250/000/000افزايش %25 بااحتساب 99باهمین مبلغ پرداخت به همراه تفاوت پاداش سالیانه  دراين رديف برای سال 
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 وسایرجلسات رییسه هیئت الجلسات حق - 52 یادداشت

1,380,000=1.38×1,000,000

2,484,000,000=12×1,380,000×50×3

 وسایرجلسات مدیره هیات الجلسات حق - 53 یادداشت

1,380,000=1.38×1,000,000

6,624,000,000=12×1,380,000×50×8
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 ريال برای اين رديف درنظرگرفته مي 6/624/000/000 ساعت حق الزحمه پرداخت گردد بامحاسبات ذيل مبلغ 50درخصوص اعضای هیات مديره چنانچه ماهانه به طورمتوسط 

.شود

 ساعت حق جلسات پرداخت گردد بامحاسبات ذيل مبلغ 50چنانچه ماهانه به طورمتوسط (به استثنای ريیس سازمان وخزانه دار)درخصوص اعضای هیات ريیسه 

. ريال برای اين رديف درنظرگرفته مي شود2/484/000/000


