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  الف)رويكرد بودجه:
بودجه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم،انقباضي،انعطاف پذير و شفاف، به منظور صيانت از حقوق اعضاء و مالكان، با هدف  با توجه به شرايط اقتصادي كشور،رويكرد

  افزايش رضايت مندي ارباب رجوع (مهندسان و مالكان ) تعيين مي گردد.

  ب) سياست هاي بودجه:
افزايش بهره وري،حفظ انضباط مالي،حذف هزينه هاي غيرضروري،بهبود فضاي كسب و كار،ارتقاي خدمات ارتقاي كارآمدي سازمان با استفاده بهينه از منابع مالي و 

وزش عمومي و تخصصي، مهندسي و توسعه خدمات الكترونيك، پايدار نمودن درآمدها، اصالح نظام تعرفه خدمات مهندسي،توسعه خدمات رفاهي اعضاء، كمك به ارتقاي آم
  .١٤٠١د عمومي و رضايت مندي ارباب رجوع و شناسايي و عملياتي نمودن راهكارهاي افزايش منابع مالي متناسب با شرايط خاص سال ميز خدمت ، افزايش اعتما

  ج) خط مشي ها:
ونق ساخت و ساز براي . با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور در سال جاري و نوسانات ارز و افزايش قيمتها كه موجب مي شود محدوديتهاي درآمدي به دليل كاهش ر١

  ل خواهد بود.سازمان و اعضاي آن ايجاد گردد، در نتيجه هزينه هاي جاري سازمان به تناسب اين موضوع و بر اساس پيش بيني ها، افزايش يافته و مالك عم
قانون نظام  ٣٧كارهاي افزايش منابع مالي با استناد به ماده . با افزايش تورم و كاهش نقدينگي در كشور و به منظور افزايش درآمد سازمان،شناسايي و عملياتي كردن راه٢

ام رسيده و شناسنامه مهندسي و كنترل ساختمان اولويت داشته و تعيين سياستهاي تشويقي در اين زمينه به خصوص براي ساختمان هايي كه در سال هاي گذشته به اتم
  ن اولويت مدنظر خواهد بود.فني و ملكي ساختمان براي آنها صادر نگرديده است، به عنوا

، ١٤٠١انكي در سال .تعريف منابع جديد درآمدي جايگزين با هدف كاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از سود سپرده بانكها به دليل تغييرات احتمالي سياست هاي ب٣
  همچنين كاهش سپرده گذاري بر اساس سياست هاي ابالغي مالك عمل مي باشد.

  دجه:ج) سياست هاي كلي بو
  موثر در سازمان ياطالع رسان تيندكردن و تقوم حوزه ارتباطات با نظام يگذار استيس. ١
  بر حسن انجام خدمات مهندسيحوزه نظارت  يوكم يفيك شيافزا. ٢
  با مشاركت اعضا يو عموم يتخصص يآموزش ها جيگسترش و بهبود و ترو. ٣
  يكاربرد قاتيپژوهش و تحق. توسعه ٤
  هاندينمودن فرآ كيو تداوم در الكترون تيتقو. ٥
  ، گردشگري و ...التيها، تسه مهيانواع بدر خصوص از اعضا  تيگسترش موثر حما. ٦
  مختلفدر مجامع  يريگ ميو تصم يساز ميشاركت فعال در حوزه تصم. م٧
  ساختمان حوزه  يتخصص يبا نخبگان و تشكل هابيش از پيش و ارتباط  تيقو. ت٨
  نهضت ملي مسكن و ظرفيت سازي در اين حوزهدر ارتباط با  ربطيذ يبا نهادها يهمكار. ٩

  و رفع تعارض منافع يشفاف ساز ،يياهتمام به نظم، قانون گرا. ١٠
  جديد براي سازمان يمنابع درآمد تيظرف شيفزا. ا١١
  گذشته يسال ها يو ملك يشناسنامه فن صدورو اقدام جهت  يزيبرنامه ر. ١٢
  سازندگان  حفظ كرامت مالكان وو اعتماد عمومي با  تيرضا افزايش جهتالش . ت١٣
  يرضروريغ يها نهياز اسراف و حذف هز زيپره ،يياصل صرفه جو تيعا. ر١٤
  يو خدمات مهندس يملك يشناسنامه فن ت،يعضوحق  ه،يورودي: منابع درآمد شيافزا. ١٥
  از توسعه تفاهمنامه ها و خانه مهندس با بهره مندي اعضاء يرفاه عموم شيافزا و جاديا. ١٦
  ي سازمانادارجديد ساختمان  از يبهره بردار. ١٧
  . توجه به اصالح فرآيند نقشه هاي چون ساخت و ظرفيت مناسب براي اجراي قانون١٨
  . پيش بيني پرداخت مرحله اي حق الزحمه نظارت و كنترل مضاعف الزام به قراردادها١٩
  بودجه اي و هزينه ها بر اساس تعارض منافع و جبران قانوني. ضرورت اصالح ساختار ٢٠
  . برگزاري دومين همايش ملي اخالق مهندسي با رويكرد تعارض منافع٢١
  . حذف فرآيندهاي موازي با سازمان و كاهش هزينه ها مانند آتش نشاني و آسانسور٢٢
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  تفكيك مي گردد:به دو فصل عملياتي و غيرعملياتي منابع درآمدي سازمان 
 ٣٧وجوهي است كه بر اساس قانون و آيين نامه اجرايي آن به حساب هاي سازمان واريز مي گردد كه عموماً از محل ماده درآمدهاي عملياتي:  -

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان تأمين مي گردد.

كه بر اساس مصوبات هيئت مديره و مجامع عمومي در بودجه سازمان پيش بيني، دريافت و با استناد  ساير منابعي استدرآمدهاي غيرعملياتي:  -
  قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان به حساب هاي سازمان واريز مي شود. ٩به ماده 

  فصل اول : درآمدهاي عملياتي 
  تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت ساالنه اعضا و ساير منابع رل ساختمانو كنت ين نامه اجرايي قانون نظام مهندسيآي ٥٧بر اساس بند ث ماده ،

 از وظايف و اختيارات مجمع عمومي مي باشد . استان بر اساس پيشنهاد هيئت مديرهدرآمد براي نظام مهندسي 

  :  عضويت و وروديه حق .١
  ست افزايش درآمدهاي سيابه عالوه پرداخت گردد به عنوان سرانه افزايشي با توجه به اينكه بخشي از درآمد مربوطه مي بايست به شوراي مركزي

 نيز از رويكردهاي سازمان قرار گرفته است.وابسته به ساخت و ساز پايدار و غير
 سال جاري سرانه هر عضو داراي پروانه اشتغال مبلغ يك ميليون ريال خواهد بود. اخذ بيمه مسئوليت مدني به همراه حق عضويت از اعضا كه براي 
 رفاهي و... به اعضايي كه بدهي حق عضويت را پرداخت ننموده اند. محدوديت درارائه خدمات آموزشي و جايزه خوش حسابي وبا ل وسياست وص 
  محاسبه گردد. ١٤٠٠، حق عضويت مشابه سال ١٤٠١پايان شهريور جايزه خوش حسابي مبني بر اينكه در صورت پرداخت حق عضويت تا  
  حق عضويت برآوردپيش بيني و: 

 ١٤٠١سال ١٤٠٠سال ١٣٩٩سال شرح

 حقيقي
 ٣,٧٥٠,٠٠٠ ٢,٩٠٠,٠٠٠ ٢،٠١٦،٠٠٠ نرخ  عضويت

 ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٢،٠٠٠،٠٠٠ ٨،٤٠٠،٠٠٠ نرخ وروديه

 حقوقي
 ٧.٥٠٠.٠٠٠ ٥،٨٠٠،٠٠٠ ٤،٠٣٢،٠٠٠ نرخ  عضويت

 ٩٣,٦٠٠,٠٠٠ ٧٢،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠،٤٠٠،٠٠٠ نرخ وروديه
 :وروديه دبرآورپيش بيني و  

 ١٤٠١تعداد اعضا  ١٤٠٠تعداد اعضا  ١٣٩٩تعداد اعضا  شرح
 ١٥,٠٠٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ ٨,٤٠٠,٠٠٠ نرخ وروديه حقيقي
 ٩٣,٦٠٠,٠٠٠ ٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ٥٠,٤٠٠,٠٠٠ نرخ وروديه حقوقي

 :منابع درآمدي حاصل از وروديه و حق عضويت اعضاي انتقالي بر اساس سياست مجامع عمومي گذشته سازمان: تبصره پيشنهادي 

 ريال    ١٤٢.٠٠٠.٠٠٠   وروديه اعضاي انتقالي پايه يك 

 ريال   ٨٥.٠٠٠.٠٠٠     وروديه اعضاي انتقالي پايه دو 

 ريال    ٥٧.٠٠٠.٠٠٠     وروديه اعضاي انتقالي پايه سه 

 :بر اساس  ١٤٠١و محاسبه حق عضويت سال شهريور  ٣١و پرداخت حق عضويت تا  اعطاي جايزه خوش حسابي بابت تسويه تبصره پيشنهادي
 ١٤٠٠حق عضويت سال 

 :و  ٩٩ يسال ها يبرا هيو ورود تياز حق عضو يسازمان ناش ياعضا يبه منظور كاهش بده رهيمد ئتيبه ه ارياخت يواگذار تبصره پيشنهادي
  .در صورت تسويه بدهي عضويت يبده زانيمو طيشراگذشته و يهااعضا در سال يكرونا با توجه به خوش حساب يماريب وعياز ش يناش طيبا توجه به شرا ١٤٠٠

  
 

 منابع و دريافتي ها
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    خدمات مهندسي:ائه سهم سازمان از ار .٢
  مهندسي اعضا در رشته هاي هفت گانه اعم از طراحي، نظارت، كنترل، بازرسي و ... بابت هماهنگي و امور مرتبط خدمات ارائه  از سازمان سهمدرصد

 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان  ٣٧و  ٩با استناد به مواد 
 با توجه به شرايط پيش رو ساز و ساخت رشد عدم و تعرفه درصدي ٣٠ افزايش اساس برافزايش تعرفه خدمات مهندسي  بيني پيش 
  در حوزه ارائه خدمات مهندسي  جديد درآمدي منابع بر تاكيدپيگيري و  
 :اعم از طراحي، نظارت، كنترل، و خدمات جنبي آن درصد سهم سازمان از ارائه خدمات مهندسي اعضا در رشته هاي هفت گانه  تبصره پيشنهادي

و بابت خدمات مهندسي جديد تفويض به هيئت مديره با ارائه گزارش به مجمع آتي با استناد به مواد  درصد ٥بابت هماهنگي و امور مرتبط معادل  ...بازرسي و 
  انون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.ق ٣٧و  ٩

 :يدارا يدرآمد اعضا نيانگيمبر اساس تناسب مصاديق و به اجرايي دستورالعمل  نيجهت تدو رهيمد ئتيبه ه تفويض اختيار تبصره پيشنهادي 
بودجه از محل  نيتام و يبا گزارش به مجمع عمومبه منظور جبران محروميت از پروانه اشتغال اشخاص مشمول تعارض منافع  در سال گذشتهغال تپروانه اش

اي (اعضاي هيئت مديره، بازرسان و اعضبابت اركان يوزارت راه و شهرساز يبر اساس چهارچوب ابالغيا مازاد درآمد ساالنه انباشت  اي سهم سازمان شيافزا
به منظور جلوگيري از اختالل در  با سازمان يمختلف همكار ياشخاص مشمول موضوع تعارض منافع در بخش هاساير كاركنان سازمان و  شوراي انتظامي)،

  خدمات دهي به اعضا و مردم.
 :كمك به بابت  از ارائه خدمات مهندسي اعضا در رشته هاي هفت گانه و خدمات جنبي آندرصد سهم سازمان  ١ شيافزا تبصره پيشنهادي

افزايش و مهندسان ا توجه به شرايط اقتصادي مديريت در نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت به منظور استفاده از روش هاي جايگزين پرداخت مرحله اي ب
خدمات و تعهدات مربوط به ، ارائه وقفه مهيبراه اندازي تعهد پاسخگويي اعضا به مردم و ارائه خدمات در موارد خاص مانند فوت اعضا يا از كارافتادگي با 

 يمنابع درآمد افتيو در نييبه منظور تع رهيمد ئتيضمن مجوز به ه؛ ريمجمع مهندسان خ صندوق قرض الحسنه و يراه اندازبه كمك ، مهندسان مرحوم
 .يآت يگزارش به مجمع عمومو  ساختمان يملك يشناسنامه فن نيگزيجا مانندو كنترل ساختمان  يقانون نظام مهندس ٣٧و  ٩در چهارچوب ماده  ديجد

 :طراحي به هاي مربوط به نحوه پرداخت حق الزحمه تصميم گيري پيرامون تنسيق امورت به هيئت مديره بابتفويض اختيار تبصره پيشنهادي
كمك به مديريت براي مديريت پرداخت طراحي به مهندسان، همچنين مناسب هاي استفاده از روشصالحيت واص فاقداشخبا پديده واسطه گري  برخوردنظورم

 كاهش شرح خدمات هماهنگ كننده هاي طراحي و نظارت.مانندفرآيندهاالكترونيك شدن شرح خدمات وتغييربا توجه به ها حق الزحمه در نحوه پرداخت 

  شناسنامه فني و ملكي ساختمان:   .٣
  بند چ ماده كنترل ساختمان؛ قانون نظام مهندسي و  ٢١طبق بند ز ماده ساختمان ملكي  و فني شناسنامه دفترچه صدوردرآمد سازمان از محل

 ساختمان  مبحث دوم مقررات ملي ١٩و ماده قانون آيين نامه اجرايي  ١١٤
  ساختمان بر اساس افزايش هزينه ساخت و تعرفه خدمات مهندسيمبحث دوم مقررات ملي وفق اجراي تعرفه 
  در سازمان نه پايان كاراخذ درآمد از محل شناسنامه فني ملكي ساختمان در ابتداي كار همزمان با تعريف پروژه و فرآيند 
 به خصوص براي پروژه هايي كه اقدامي براي پايان كار و اخذ دفترچه شناسنامه فني ملكي ننموده اند.ن ن سياست وصول طلب سازمان از مالكاتعيي 
 ين درآمد لحاظ شده است.مان وصول اتوضيح: با توجه به احتمال حذف درآمد شناسنامه فني ملكي ساختمان درآمد پيش بيني شده در بودجه تا ز 

 :بيو آس يمنابع درآمد يو حذف برخ ريچند سال اخ يهمچون آرا يعدالت ادار وانيد يآرا يبه احتمال صدور برخ تيبا عنا تبصره پيشنهادي 
و كنترل  يقانون نظام مهندس ٣٧در چهارچوب ماده  ديجد يمنابع درآمد افتيو در نييبه منظور تع رهيمد ئتيضمن مجوز به ه ديبه اداره سازمان، مقرر گرد

  ارائه گردد. زين يآت يساختمان، گزارش آن به مجمع عموم يملك يشناسنامه فن نيگزيجا مانندساختمان 
  قانون:   ٣٩كمك از محل ماده  .٤
  و كنترل ساختمانمهندسي  قانون نظام ٣٩شامل كمك دريافتي از وزارت راه و شهرسازي در راستاي اهداف نظارت عاليه طبق ماده 

  درآمد از محل آموزش : .٥
 ايجاد درگاه و سامانه الكترونيك ثبت نام با رويكرد كنترل حضور و غياب و جرايم آموزشي و توسعه آموزش الكترونيك 
 درآمد سازمان از محل تفاهمنامه با مجريان آموزشي بابت برگزاري دوره هاي ارتقاء پايه 
 ين توسط اعضاي سازمان بابت كالس هاي آموزش و سمينارها و ... »تأمين بخشي از هزينه هاي آموزش سازمان از طريق تد 
 تأمين بخشي از هزينه سمينارهاي عمومي از اعضاي شركت كننده مانند همايش ملي اخالق مهندسي در صنعت ساختمان  
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  فصل دوم : درآمدهاي غيرعملياتي

  بانكي:سود سپرده هاي  .١
 كاهش رويكرد بااست  تجارت و ملت ،سامان هاي بانك نزد مدت بلند و مدت كوتاه سپرده صورت به كه سازمان درآمدي هاي حساب سود شامل  

   ه است.شد گرفته نظر در نقدينگي كاهش و ساز و ساخت نرخ سود بانكي توسط بانك مركزي و كاهش درآمد

  درآمد فروش اموال منقول و غير منقول .٢
  . باشد مي اسقاطي اثاثيه و اموال ضايعات، فروش صورت در

  درآمد اجاره مغازه: .٣
 كه مبلغ اجاره بهاي دريافتي آن براساس كارشناسي صورت گرفته است سازمان  ٢دريافت اجاره بهاي ساليانه مغازه هاي ساختمان شماره  شامل

   مستاجر تنظيم گرديده است.توسط كارشناس رسمي دادگستري تعيين و قرارداد ساليانه با 
  :درآمد حاصل از خدمات فرهنگي رفاهي و ورزشي .٤
پيش  و مشهد رفاهي مجتمع از استفاده ،و ساير برنامه هاي سازمان مهندس روز جشن برگزاري جهت اسپانسر سازمان، سايت و سررسيد در تبليغات شامل

  است. سازمان ورزشي مجموعه از استفادهبيني درآمد 
  و مراسم جشن روز مهندس يا ساير برنامه ها جذب حداكثري تبليغات از بابت چاپ سررسيد و نشريه هاي سازمان 
 ايجاد بستر الزم جهت تبليغات شركت هاي مختلف در سايت سازمان ضمن تدوين نظامنامه و ايجاد كارگروه 

  :عمومي، مالي و اداريدرآمد حاصل از خدمات  .٥
  فروش اسناد مناقصه، مزايده و استخدام و ... است شامل 
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  مصارف و پرداختي هاي سازمان به شرح زير تفكيك مي گردد:
هزينه هاي عملياتي است. در موسسات خدماتي هزينه  هزينه هاي عملياتي: كليه هزينه هايي كه قابل انتساب به فعاليت اصلي سازمان است در زمه -

خدماتي كه به ارباب رجوع داده مي شود، عملياتي محسوب شده و منجر به فعاليت هايي مي شوند كه به كسب درآمد منتهي مي شود و عموم آن 
 ها ضروري و غيرقابل اجتناب هستند كه ادامه حيات سازمان به آن ها بستگي دارد.

 يرعملياتي: ساير هزينه هايي كه قابل انتساب به فعاليت اصلي سازمان نمي باشد.هزينه هاي غ -
  هزينه هاي سرمايه اي: مخارج سرمايه اي معموالً هزينه مربوط به داراي هاي ثابت را نيز شامل مي شود. -

  فصل اول : هزينه هاي عملياتي 
  حقوق و دستمزد كاركنان اداري: .١
 ب شده و ارائه خدمت با نيروي انساني امكان پذير است؛ اين رديف جهت حصول درآمدهاي سازمان اجتناب ناپذير از آنجا كه سازمان خدماتي محسو

 تشويقي از قبيل لباس فرم و بن فصلي و رفاهي هاي ، حق غذا، كمككارانه و پاداش و عيدي كارفرما، سهم بيمه كار، اضافه مزايا، و حقوق شاملبوده و 
 درصد كسورات قانوني دارد و مي بايست تا پايان ماه بعد به دستگاه هاي اجرايي (دارايي و بيمه) پرداخت گردد. ٤٠اين رديف  .است سازمان پرسنل عملكرد
 مشاغل و  بندي طبقه اصالح رويكرد با وحقوق پايه  درصدي ٥٧ افزايش با ١٤٠١ سال در كهبوده  نفر ٤٧ ،١٤٠٠ سال در وقت تمام پرسنل تعداد

مجريان  كارتابل مالك،الكترونيك مانند جديد  هايكار بر اساس شرح وظايف و استفاده حداكثري از ظرفيت و پتانسيل پرسنل، اجراي نرم افزار سياست توزيع
ش بيني در مجموع اين پي .ه استگرديد لحاظنفر كارمند جديد  ٥توسعه فضاي اداري و انتقال به ساختمان جديد و نياز به جذب حداقل  و وكانديداتوري 

 نفر كارمند تمام وقت بوده و در چهارچوب نظامنامه اداري، استخدامي و تشكيالتي و طرح طبقه بندي مشاغل برآورد گرديده است. ٥٢براي 

   حق ماموريت:هزينه  .٢
 . است استان و شهر از خارج در سال طول درسازمان  كاركنان و اعضاگروه هاي تخصصي،  مديره، هيئت اعضاي ماموريت -
 بيني استفاده از وسيله شخصي در برخي ماموريت ها پيش -
  تعيين سقف هزينه پذيرايي در ماموريت هاي خارج شهري با رويكرد نظام مند كردن ماموريتهاو  عدم تعلق حق ماموريت به ماموريت هاي آموزشي -
  حق الزحمه و حق الجلسه: .٣
هيئت رئيسه گروه هاي تخصصي در هفت رشته، گروه ظنارت و و  شوراي انتظامياعضاي هيئت مديره، بازرسان،  و حق الزحمه  حق الجلسهشامل  -

و گروه هاي بازدي و كنترل مضاعف، كميته ژئوتكنيك و گروه هاي بازديد، كميسيون مجريان ذيصالح و گروه هاي بازديد، گروه هاي كنترل نقشه 
و ساير كميته هاي اجرايي و مشورتي كه حسب مورد و  ٢٧كارشناسان ماده  خدمات آزمايشگاهي(بتن) و گروه هاي بازديد،محاسبات در هفت رشته، 

  نفر) ١٥٠ويكرد كنترل تعداد جلسات و ساعات(بيش از با تشخيص هيئت مديره تشكيل و به امور كارشناسي در سازمان مي پردازند، با ر
 :در چهارچوب نظامنامه ابالغي شورا و پاداش اعضاي هيئت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان حق الجلسات، حق الزحمه تبصره پيشنهادي: 

  ريال ٥.٠٠٠.٠٠٠   هر جلسه  حق الجلسات اعضاي هيئت مديره و هيئت رئيسه به جز رييس و خزانه دار 

  ريال ٥.٠٠٠.٠٠٠   هر جلسه          حق الجلسات اعضاي شوراي انتظامي 

 ريال ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠حداكثر مبلغ         النه(به ازاي هر نفر)پاداش بازرسان سازمان سا 

  حق الزحمه خزانه دار سازمان وفق نظامنامه ابالغي شوراي مركزي 

 حقوق و مزاياي رييس سازمان وفق نظامنامه ابالغي شوراي مركزي و نظامنامه اداري استخدامي و تشكيالتي 

  هزينه اجاره: .٤
 كه با توجه به تهاتر و فروش اين زمين صفر پيش بيني گرديده است. باشد ميطبق قرارداد با سازمان اوقاف  موقوفه زمين ساليانه اجاره هزينه 

  هزينه چاپ و آگهي، تبليغات و فرهنگ سازي: .٥
  با استفاده از  سازي فرهنگ و تبليغات جرايد، در اطالعيه و آگهي چاپ سازمان، نياز مورد هاي فرم چاپ مناسبتي، بنرهاي چاپاين رديف شامل

 .از جمله برنامه راديويي نظام ساخت برگزاري جشنواره هاي رسانه اي و مسابقات مختلف مناسبتي و .... است سيما و صدا هايبرنامه و پيامكظرفيت 

 مصارف و پرداختي ها
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  هزينه پذيرايي: .٦
 برگزار شده در سازمان است.مختلف  جلسات پذيرايي شامل  

  هزينه آب، برق، گاز و سوخت: .٧
 سازمان كه تعرفه آن از سوي دولت اعالم مي گردد و جزو هزينه هاي ضروري و غيرقابل  نقليه وسايط سوخت و شامل هزينه هاي آب و برق و گاز

  .اين مجموعه بوده استتلفن  گاز و برق، هزينه آب،و پيش بيني جموعه خانه مهندس مبهره برداري اجتناب محسوب مي گردد. علت افزايش، 
  پست تلفن اينترنت: هزينه .٨
 كه تعرفه آن از  باشد مي ها نمايندگي و سازمان تلفن هزينه و ها مرسوله ارسال جهت پست قرارداد و اينترانتاينترنت،  از استفاده هاي هزينه شامل

  غير قابل اجتناب سازمان محسوب مي گردد.سوي دولت اعالم مي گردد و جزو هزينه هاي ضروري  و 
  هزينه لوازم مصرفي و نوشت افزار اداري: .٩
 كه جزء هزينه هاي  باشد و... مي از جمله خريد كاغذ ، كارتريج چاپگر، لوازم التحرير  مصرفي لوازم و اداري افزار نوشت و ملزومات خريد شامل

  ضروري و غيرقابل اجتناب است.
  رويكرد قرارداد محوري و يافتن منابع مناسب براي خريدهاي مداوم و تكراري سازمان با برخورداري از مزاياي ارتباط كاهش قيمت اقالم مصرفي با
 رزش افزودهام ، ايجاد اعتماد متقابل، كاهش هزينه اياب و ذهاب، دريافت فاكتورهاي رسمي و داراي گواهينامه ثبت نائم با فروشنده مثل دريافت تخفيفدا

  هزينه مجمع عمومي ساليانه: .١٠
 مكان، پذيرايي، چاپ و تكثير  كه اعم از هزينه اجاره باشد مي نوبت دو در بودجه و ساليانه عملكرد بابت عمومي مجمع دو حداقل برگزاري شامل
  .است فيلمبرداريبرگزاري مانند ، آگهي در جرايد، اهدا جوايز، هزينه هاي ي، بنرهاي تبليغاتي، ارسال پيامكهاي مورد نياز جهت مجمع، نيروهاي خدماتفرم

  :صندوق مشتركهزينه  .١١
 ؛ بالغ آن در اجالس هيات عمومي تعيين مي گرددماعضا  كه همه ساله  كل براي مركزي شوراي به ساليانه عضويت حق پرداخت املش

 باشد. مي عمومي هيات اجالس در شركت هزينه همچنين

  اياب و ذهاب و حمل و نقل:هزينه  .١٢
 است كه با تنظيم قرارداد و كنترل ماموريت ها بر اساس ميزان كليومتر و با تعرفه پايين تر از  شهري خارج و داخل ذهاب و اياب هاي هزينه شامل

 تعرفه تاكسيراني در نظر گرفته شده است.

  هزينه مخارج و تعميرات جزئي ساختمان: .١٣
 است. سازمانهاي  ساختمان هاي اتاق ساماندهي و جزئي تعميرات انجام ، سوزي آتش نامه بيمه هزينه املش  

  هزينه تعميرات و نگهداري اثاثيه: .١٤
 قرارداد با شركت هاي متخصص در قالب  تجهيزات و اثاثيه تعميرات انجام ، سوزي آتش نامه بيمه هزينه شامل 

  هاي انتقالي:هزينه .١٥
  ماده موضوع ) نقليه وسايط و اثاثه ، ساختمان( ثابت هاي دارائي استهالك هاي هزينه شامل قابل اجتنابهزينه هاي غير هزينه هاي انتقالي جزو

 . باشد قانون كار مي ٦٦و  ٦٤قانون كار و مرخصي كاركنان موضوع ماده  ٢٤موضوع ماده  سنوات ذخيره ،قانون مالياتهاي مستقيم ١٥١-١٤٩
  اموال موجود در سازمان داردهزينه استهالك بستگي به ميزان تجهيزات و. 

  در سازمان داردو ميزان سابقه آن ها هزينه سنوات بستگي به تعداد پرسنل.  

  هزينه ملزومات و كتب كتابخانه: .١٦
 كه با توجه به برنامه ريزي بهره برداري از ساختمان جديد حداقل لحاظ شده باشد مي  كتابخانه تخصصي كتب و مجالت اشتراك راه اندازي شامل 

  هزينه شناسنامه فني و ملكي ساختمان: .١٧
 كارتريج و ساير ملزومات  و كار پايان گزارش هاي فرم ملكي، و فني شناسنامه جلد وياليي، و آپارتماني اطالعات دفترچه چاپ هاي هزينه  شامل 

  . باشد ميصدور شناسنامه فني ملكي ساير هزينه هاي جاري مربوط به  مصرفي و
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  سمينار و پژوهش: ،تحقيقات  ،زينه آموزش ه .١٨
 جانبي هاي هزينه و آموزشي سمينار و كالس برگزاري ، ها نمايشگاه برگزاري و مقاالت از حمايت و پژوهشي و تحقيقاتي  هاي هزينه شامل 
فيلمبرداري، اجاره  ، DVD و  CD تكثير ، گواهينامه و جزوه چاپ ، مهمانان و اساتيد به هدايا اهداي ، اساتيد اقامت و الزحمه حق ، ذهاب و اياب پذيرايي،(آن

 .باشد ميو همايش ملي اخالق مهندسي  مهندس روز همايش برگزاري و مهندسان جهت كارآموزي دوره برگزاري آموزش، كميته الجلسات حق .).. سالن و
  .است شده گرفته نظر در ها سمينار در تبليغاتي آگهي جذب چنين هم و خصوصي بخش به واگذاري رويكرد
  عدم كاهش بودجه آموزشي و افزايش رويكرد آموزش مجازي 

  نياز سنجي آموزشي و بر حسب ميزان نياز جامعه مهندسي 

 صدور كارنامه حرفه اي، صدور گواهينامه آموزشي به صورت الكترونيكي 

 ساختمان ، توسعه آموزش هاي مقررات مليتوسعه آموزش هاي فني و حرفه اي 

  ر كليه رشته هاي هفت گانه هاي كاربردي دپژوهش در حوزه 

 تعريف مشخصي از سرانه آموزش به تفكيك گروه هاي تخصصي و تعداد اعضا 

 نظام مند كردن حق الزحمه اساتيد و تدوين نظام نامه جهت اساتيد داخل شهري و برون شهري 

 سالن، اياب وذهاب، تكثير ساماندهي و نظام مند كردن هزينه هاي پذيرايي ، اقامت اساتيد ، 

  فعال سازي سايت مجهز به تجهيزات كامپيوتر در سازمانبرنامه ريزي براي 

  هزينه هاي امور مالي: .١٩
 باشد مي و... بانكي هاي كارمزد و چك دسته اداري اعم از تمبر، صدور  هاي هزينه شامل . 

  :قرارداد خدماتهزينه  .٢٠
 مالياتي،(اي مشاوره قراردادهاي ،)سازمان آفاق،پيوست،چارگون، سايت(ي سازمانافزارها نرم خدمات ارائه و پشتيباني قراردادهاي شامل 

 به نگهداري خانه مهندس تاسيسات و خدمات واگذاري قراردادهاي ،حسابرس رسمي قرارداد ،)عاليه نظارت ريزي، برنامه افزار، سخت افزار، نرم حقوقي،
  . باشد مي...) و ناجا تعاون بنياد كاركنان، تعاوني شركت(ها شركت و افراد
  ساماندهي و اصالح قراردادها و توجه ويژه به كسورات قانوني و اخذ مفاصاحساب 

 (صدور پروانه، گاز، شهرداري، كارتابل رفاهي و آموزشي، اسكن و بايگاني) توجه ويژه به توسعه خدمات الكترونيك 

  ها:هزينه سازمان نظام كاردان .٢١
 باشد مي قانون اساس بر يكاردان نظامسازمان  به كمك شامل . 

  هزينه تعمير و نگهداري وسايط نقليه: .٢٢
  .  باشد مي سازمان نقليه وسايط كارواش و تعميرات هزينه ، بيمه هزينه شامل
 :دروي و خريد خوبا توجه به عمر مفيد و استهالك باالي خودروي اداري سازمان، به هيئت مديره جهت فروش خودروي فعلي  تبصره پيشنهادي

  ه و صالح سازمان تفويض اختيار گرديد.جديد با رعايت صرف
  :وسررسيد نشريه و روزنامههزينه  .٢٣

 اشتراك  ،) آرايي صفحه و طراحي پست، و بندي بسته صحافي، و چاپ اجرايي، عوامل الزحمه حق(پنجره نشريه و سررسيد با مرتبط هاي هزينه شامل
همچنين حمايت از نشريات تخصصي استان مانند نشريه عمران نامه و چاپ و نشر كتاب توسط  . باشد مي سراسري و استان هاي روزنامه ساليانه

  سازمان از جمله كتاب درسنامه اخالق مهندسي و ... .
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  :هزينه هاي غير عملياتي :فصل دوم 
  هزينه ورزش، سرگرمي، سالمت و رفاه: .١
 چاپ مالياتي، اظهارنامه خدمات ،)كشوري و استاني استخر،مسابقات ، فوتسال(ورزشي هاي هزينه اعضا، مدني مسئوليت بيمه هزينه شامل 

 بابت رايزني ، تبليغات و اسپانسر جذب طريق از مراسم برگزاري. باشد مي هزينه و درآمد دفاتر تهيه و اعضا ممتاز آموزان دانش تشويق عضويت، كارت
  .اماكن اقامتي و تفريحي و ...  ساير و رسراهائزا با تخفيفاتي هاي قرارداد انعقاد ، سالمت پايش طرح
  ايجاد سامانه تخصيص سرانه به تفكيك اعضاتوسعه دامنه بهره گيران و و 

 ايجاد محدوديت دريافت مزاياي رفاهي به شرط تسويه حق عضويت وبدهي هاي عضو به سازمان 

 بيمه عمر و ...)عضا (از جمله بيمه تكميلي بي نامافزايش خدمات بيمه اي و رفاهي به ا ، 

 رويكرد تفاهم نامه اي و اخذ تخفيف از مراكز شاخص تفريحي  ، فروشگاهي ، رفاهي و درماني 

  اعضا در هزينه ها ٥٠انعقاد قرارداد با تورهاي مسافرتي و مشاركت % 

 ...توجه به تمام رشته هاي ورزشي باالخص رشته هاي عمومي از جمله پياده روي و كوهنوردي و 

  به همراه حق عضويت اعضا پرداخت بيمه مسئوليت مدني همانند بيمه مسئوليت بازرسي گاز و تكميلي توسط 

 ضا در استفاده از مجموعه خانه مهندس تعيين سرانه اع 

 :مانند  يارتي) دراماكن زي(رهن و اجاره ساختمان اقامتيبابت امور رفاه الير ارديليم ٢٠استفاده ازانباشت سازمان تا سقف  تبصره پيشنهادي
 .ا توجه به مصوبات مجامع عمومي سنوات گذشتهب شانياعضا و خانواده ا ژهيو ... و شيك ،قشممانند  شمال و جنوب يحياماكن تفر ايشهد مقدس م

 :اجازه به هيئت مديره سازمان به منظور دريافت تسهيالت بانكي بابت تسريع در تكميل مجموعه فرهنگي ورزشي خانه مهندس  تبصره پيشنهادي
 .مصوبات مجامع عمومي سنوات گذشتهتفاهمنامه و قرارداد الزم با توجه به انعقاد در قالب جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي  ، همچنينو ساختمان اداري

 :نحوه مديريت و بهره برداري،  ،اداري تصميم گيري در خصوص تعيين ساختارواگذاري اختيار به هيئت مديره به منظور  تبصره پيشنهادي
 . گذشته سنوات عمومي مجامع مصوبات بر اساس مهندس خانه ورزشي فرهنگي مجموعهآغاز فعاليت  به توجه باهمچنين مديريت درآمد و هزينه 

 پروانه اشتغال همزمان با  يدارا ياعضا يبرا تيمسئول مهيبه عنوان سرانه ساالنه استفاده از ب الير ١.٠٠٠.٠٠٠پرداخت مبلغ  :يشنهاديتبصره پ
 سازمان يبه اعضا يا مهيبه منظور توسعه خدمات ب تيپرداخت حق عضو

  هاهزينه پرداخت كمك .٢
  مي باشد .يا مناسبتي  درقالب كمك مستقيم يا تخفيف ، مدارس و ...جد، كميته امداد، بهزيستيامساعضا در شرايط خاص، شامل كمك به  

  مطالبات سوخت شده: .٣
 گردد  مالي اين هزينه شناسايي مي در پايان سال بوده و ريال يك ميليون از كمتر آنان اقالم كه مالكان از سازمان مطالبات شدن سوخت بابت

 دارد. ها پروژه تعداد به و بستگي

 الير ١.٠٠٠.٠٠٠هر سال با مبلغ كمتر از  انيبه منظور حذف مطالبات جزء از مالكان در پا رهيمد ئتياجازه به ه :يشنهاديتبصره پ  
  ن:تخفيفات پرداختي به مهندسا .٤
 باشد مي...  و بهزيستي و امداد كميته تخفيفات از اعم ها پروژه بابت مديره هيئت مصوب تخفيفات. 

  هزينه زيان فروش دارايي: .٥
 .در صورت فروش اثاثيه اسقاطي به نرخ كمتر از قيمت تمام شده اين هزينه محقق مي گردد 

 هزينه مالي-ياتيهزينه هاي غير عمل .٦

  
  
  
  
  
  



م  ق ن  ا ت س ا ن  ا م ت خ ا س ي  س د ن ه م م  ا ظ ن ن  ا م ز ا  ٩ س

  :اي هاي سرمايهفصل سوم : هزينه
  ساختمان: .١
  مجموعه خانه مهندس، هزينه ساخت ساختمان اداري واقع در مجموعه خانه مهندس تجهيز تكميل واين رديف شامل هزينه.   
 :مزبور از محل انباشت  يها نهيخانه مهندس، اجازه انجام هز يورزش يو مجموعه فرهنگ يساختمان ادار ليتوجه به تكم با تبصره پيشنهادي

 .سنوات گذشته يمصوبات مجامع عموممختلف در ادامه اجراي  يسازمان با توجه به گزارش در تراز ساالنه و مجامع عموم

 :و امالك تجاري ساختمان شماره  ١ار خريد يا رهن ساختمان مورد نياز، فروش، تهاتر و تبديل به احسن ساختمان شماره اختي تبصره پيشنهادي
، همچنين خريد، رهن و اجاره ساختمان يا زمين مورد نياز به منظور احداث دفاتر نمايندگي در شهرستان ها، شهرك هاي صنعتي و مركز به هيئت مديره ٢

 .ه مصوبات مجامع عمومي سنوات گذشتهبا توجه ب استان

  ق االمتياز:ح .٢
 مي باشد.و دفاتر نمايندگي  خانه مهندس و مجموعه فرهنگي ورزشي اين رديف شامل خريد خط تلفن، امتياز آب و برق براي ساختمان اداري 

  اثاثه و تجهيزات و سخت افزار: .٣
 باشد مي  سازمان براي انفورماتيكي و اداري تجهيزات اين رديف شامل خريد . 
  
  
 :تا سقف يك درصد از مبلغ كل به منظور افزايش سقف بودجه و هزينه به تناسب درآمد محقق شده سال  رهيمد ئتيبه هاجازه  تبصره پيشنهادي

 .سازمان سهيرئ ئتيه شنهادياساس پ بربرنامه ها و هزينه هاي پيش بيني نشده،  مصوب بابتبودجه 

 :شنهادياساس پ برو درآمد  نهيبا حفظ جمع كل هزبودجه فصل  هر يها فيرد% ٢٠ ييجابجابه منظور  رهيمد ئتيبه هاجازه  تبصره پيشنهادي 
 .سازمان سهيرئ ئتيه
  
  

   :١٤٠٠توضيح تكميلي در خصوص بودجه پيشنهادي سال 
بر اساس تفويض اختيار وزير راه و شهرسازي به سرپرست شوراي مركزي  ١٤٠٠بر اساس تورم اسفندماه سال  ١٤٠٠با عنايت به اينكه بودجه پيشنهادي سال 

ده است؛ در اين سازمان نظام مهندسي ساختمان پيش بيني و لحاظ گرديده و در كميته رسيدگي به بودجه و تراز مربوط در شوراي مركزي نيز به تصويب رسي
 مجلد نيز بر همين اساس درج و لحاظ گرديده است.


