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«1395برنامه و بودجه سال »

پيشنهادی هيات مديره سازمان

به مجمع عمومی
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درج در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور و با توجه به اهداف من

ت در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن، هیاا 

مدیره دوره هفتم سااممان نظاام مهندسای سااختمان خراساان ر اوی       

اوری فنا -ساممان الکترونیا  )مو وعات توسعه رویکردهای الکترونیکی 

ت ، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در فعالی((فاوا)اطالعات و ارتباطات 

های ساممان، حمایت ام فناوری های نوین ساختمانی، ارتقاء ساح  داناش   

اعضا و عموم جامعه، دفاع ام حقوق اجتماعی و حیثیات حرفاه ای اعضااء،    

فیات  توجه بر پیاده سامی مقررات ملی ساختمان که نتیجه آن ارتقاای کی 

ساخت و سام و حفظ سرمایه های ملی می باشد را سرلوحه کار خاود قارار   

.داده است

:مقدمه



اهداف 
هبودج،استانسامماناستراتژی راهبردهایپذیریتحققمنظوربه

در،ودبخواهدسالی طیاقداماتوهافعالیتبینیپیشتبلورکهساالنه

عملیاتییکسالههایبرنامهواجرائیراهکارهایامکاملیمجموعهقالب

.استگردیدهتدوینوتهیه
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مدیرههیاتوظایفبرمبتنی95سالبودجهرویکردوهدف،بنابراین

ذیلشرحبهآناجرایینامهآیین73ومادهقانون15مادهدراستانها

:میباشد

مهندسانایحرفهمشارکتجلب

ساختمانملیمقرراترعایتتداومبمنظورایحرفهامورتنسیق

جامعهدرساختمانهفتگانههایرشتهمهندسیوفنیاصولترویج



درمصرحوسامساختامناشیدرآمدهایبهسامماندرآمدهایوابستگیدرکاهشسعی-1

صورتدرایهزینهردیفهربامتناظردرآمدهایبینیپیشوقانون33مادهنامهشیوه

.میباشدحصولقابلقانوناًکهپایدارمنابعبامستمردرآمدهایبرتاکیدوامکان

عملکردبر(مضاعف)نظارتانجاموساختمانملیمقرراتصحی اجرایبرنظارت-2

باهمکاریاختیارات،وکسبقبلیتوافقات،هانامهآئینوقوانیناساسبرمهندسان،

کلیهبهآنتسریونیامموردامکاناتوالزاماتباهمراهمرتبطنهادهایوهاساممان

.مشارکتیپروژهایواحداثحالدرساختمانهای

امیخصوصبخشبهساممانامورکلیهدرواگذاریقابلهایفعالیتایمرحلهسپاریبرون-3

ههزینکاهشروانسامی،سامی،چاب راستایدر...ومهندسیوایحرفهتشکلهای:جمله

اءارتقجهتدربیشترچههربخشیاثررویکردباسریعتروترمحلوبخدماتارائهوها

اساسبرایحرفهاخالقترویجوملکیوفنیشناسنامهصدورسام،وساختکیفیت

.مدیرههیاتمصوبشرایطوفرآیندها
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خط مشی کلی و برنامه ها



ردانیگخودرویکردباشهرستانهادرسامماندوایروهانمایندگیفعالیتبرنظارتوتوجه-4

خدماتارائهراستایدررویهوحدتهدفباهافعالیتمدیریتمداییتمرکزوآنها

براساستانهاشهرسپتانسیلوتوانمندیبرتاکیدباالممامکاناتتوسعهوفنی،پشتیبانی

....ونمایندگیهاادواریجلسات،مدیرههیاتمصوباتابالغی،هاینامهآیین

گروههایبهمربوطجزئیاتو وابطتعریفوعملکردبهوتوجهساختاریبامنگری-5

قایارتوافزایشراستایدرها،کمیتهوکمیسیونهاقانون،درمندرجهفتگانهتخصصی

مشارکتطریقاممربوطهاموردرآنهاکارشناسینظراتکسبوآنهاعملکردوریبهره

.گیریتصمیموکارشناسیمختلفمراحلدرآنان

...وناظرمهندسینالزحمهحقامساممانسهمتقسیطوسامماندرآمدهایمناسبهدایت-6

امحمایتوساموساختکمیتوکیفیتافزایش،ساممانجایگاهتعالیراستایدر

.وسامساختدرجریانحرفهصاحبان
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هااهدانشگ،کشورامخارجوداخلمهندسیوفنیعلمی،مجامعباتعاملوارتباطتوسعه-7

بائیآشنا،اعضاءفنیدانشسح ارتقاءمنظوربهمهندسیوفنی،ایحرفههایتشکلو

برگزاریقالبدرمعماریوشهرسامیاصولوساختماننوینهایفناوریآخرین

...وهاهمایشها،گردهمائی،هاکنفرانسسمینارها،

ایجادوعملیکارآمومیهایدورهقالبدرحرفهبهورودامپیشاعضاآمومشبهتوجه-8

(مهندسی–استادهایدوره)الممتسهیالت

ملیمقرراتاجرایاماطمینانمنظوربهسامیفرهنگوجامعهعمومیآمومشبهاهتمام-9

واقتصادیصرفهوآسایشمناسب،دهیبهره،بهداشتایمنی،بهحصولجهتساختمان

.مردمامحمایتجهتدرآنوکنترلاجرا

علمیمقاالتامحمایتوکتبانتشارباساممانعلمیهایفعالیتتوسعهوسپاریبرون-10

.واردمسایرومستنداتاینالکترونیکیانتشاروکشورامخارجدرسمینارهایشدهارائه
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دهایفرآیننمودنمکانیزهجهت(فاوا)ساممانارتباطاتواطالعاتفناوریمدیریتتوسعه-11

نمراجعیواعضابهمحلوبخدماتارائهدردقتوتسریعهدفباساممانعملیاتیوجاری

هارائگسترشو(الکترونی ساممان)ساممانبهحضوریمراجعهامپرهیزووقتاسرعدر

(مجامی)الکترونیکیهایآمومشمانندساممانهایحومههمهدرالکترونی خدمات

ورتصبهمسئولینواعضابهساممانعملکردوهافعالیترسانیاطالعوسامیمستند-12

بصریوسمعی

م کراستایدرکارفرمایانوساختمانمهندسیهایحرفهصاحبانبااعضاروابطتنظیم-13

وفنیپتانسیلاممندیبهرهمنظوربهساختمانمهندسیبخشدرمسئولمراجعبه

وفنیاموردرصالحیتفاقداشخاصمداخلهامجلوگیریهمچنینواعضااینمهندسی

.مهندسی

ایراستدرمهمایناماستفادهواعضاتعدادبهتوجهباسامماناجتماعیجایگاهبهتوجه-14

.مهندسینبرایجامعهامکاناتامگیریبهره
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امیانتظشورایبهارجاعیهایپروندهارمیابیممینهدرجانبههمههایبررسیومحالعات-15

جیتدریکاهش،موجودمشکالترفعوشناسیآسیبمنظورهباختالفحلکمیسیونو

.مربوطهنامهآئینتدوینوآنعللشناسائیوتخلفات

شبخهمکاریبافعالوپویاصورتبهساممانراهبردیمدیریتهایبرنامهرسانیبروم-16

اعضاءوساممانمختلفهای

صلیامحورعنوانبهبودجهانحرافامپرهیزوهابرنامهبامتناسببودجهرعایتبهالتزام-17

ممنوعیتومدیرههیاتتصویببااستانبودجههایردیفمیر%10جابجاییامکانبا

.هاردیفبینجابجایی

.پایگاهایندرایشانعملکردثبتواعضاءاطالعاتپایگاهتدقیقبهاهتمام-18

.1395سالدرپیشنهادیبودجهوهابرنامهتحققمستمرپایشوریزیبرنامه-19

ویابانتوانبهتراستفادهبرایمانعبدونشهرایجادجهتوتخصصیفنیحمایتهای-20

.هاابنیهوشهرهاتاسیساتامسالخوردگان
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1395بودجه سال تدوين محورهای برنامه ريزی 

با(شهرستانهاومشهد)ر ویخراساناستان1395سالپیشنهادیبودجههایسرفصل

ودسیمهننظامقانونبهتوجهبا«بودجهوبرنامهکمیته»کارشناسیمتعددجلساتبرگزاری

شدههتهیمدیرههیاتمصوبساممانینموداربرمبتنیوجاریهایفعالیتوساختمانکنترل

.است

رحشبهدریافتهاوپرداختهابخشدودرمالیاتیجامعنظامتحولطرحاساسبرمذکوربودجه

:تاسشدهبیانتفصیلبهذیلشرحبهکلیعناوینتحتپیوستدرجداولمندرجمبالغ

ایحرفههایمشارکتوفنیخدمات-الف

آمومشوپذیرشخدمات-ب

پشتیبانیواداری،عمومیخدمات-پ

اجراییومدیریتیخدمات-ت

ایسرمایه-ث
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1395بودجهدرهادریافتیبرآوردمبانی

هیافتتحققآمارمبنایبردرآمد،تخمینجهتساموساختمتراژسامماندرآمدهایبخشدر

بهتوجهقبل،سالبهنسبتسالهردرآنتغییراتمیزان،گذشتهسالچهاربهمربوط

ماهه9عملکردآمار،مسکندربخشکلیسیاستهایوجامعهاقتصادی–اجتماعیو عیت

2,500,000میزانبهجهاتجمیعبهتوجهباو(94ماهبهمنودیبودجهتهیهممان)ساممان

برایمترمربع700,000ومشهددرسامماندرآمدبرآوردیماخذومبناعنوانبهمترمربع

.گردیدبینیپیششهرستانها

کلیایفضامپذیریتاثیروساموساختبهآنوابستگیوسامماندرآمدیساختاربهتوجهبا

ایمبنعنوانبهدرآمدبینیپیشدراحتیاطاصلرعایتلزوموکشوراجتماعیواقتصادی

مالک1394سالمهندسیخدماتارائههایتعرفهدرآمدمحاسبهجهتها،هزینهتخصیص

درامسوساختهایهزینهافزایشونظارتهایتعرفهافزایشکهمعنیبدین.گرفتقرارعمل

بودجهدرساممانبرآوردهایدرمناسبیاطمینانحاشیهی ،94سالبهنسبت95سال

.کندمیایجادپیشنهادی
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1395محورهای برنامه ريزی تدوين بودجه سال 



سامماندرآمدهایبرآورددرساموساختامحاصلدرآمدهایبرعالوه،
وپذیرشآمومشبخشدرآمدهایجملهامگرفتقرارتوجهمورددیگریمنابع
پیش،دورهپایاننقدینگیماندهونقدوجوهمدیریتامناشیعملیاتیسود،

اهدخومنتفیدرآمدافزایشصورتدرواولویتآخریندر)ممینفروشبینی
جملهامگذاریسرمایهانحصاراصرفممینامفروشحاصلعوایدنیز(بود

رب(قدسآستانممینماندهباقیاقساطوپرداختارغوانباغوتوسعهاحداث
.گردیدریزیبرنامهمعامالتیومالینامهآیینمبنای
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1395مبانی برآورد هزینه ها در بودجه 
شناورهایهزینهوقحعیهایهزینهبخشدوبهساممانهایهزینه،هاهزینهبخشدر

:استشدهتقسیم

ینههزسایروتلفن،برقوآبدستمزد،وحقوقبهمربوطعمدتاًساممانقحعیهایهزینه
آنکاهشجهتدراصالحاتیمدیرههیاتتصمیماتبامحابقالبتهکهاستجاریهای
تماماماعمساممانپرسنلدرصدی10حداقلکاهشراستاهمیندر.استشدهبینیپیش
.باشدمیمدنظرمدیرههیاتتاییدموردروشباو95خردادپایانتاوقتپارهووقت

به95/2/15تاکهمربوطهنظامنامهاساسبرساممانهایفعالیتامبخشیسپاریبرون
.شودمیانجامرسید،خواهدمدیرههیاتتصویب

حقوپیمانکارانووقتپارهووقتتمامافرادحقوقاماعمدستمزدیسحوحکلیهافزایش
بهنسبتافزایشدرصد15باپیشنهادیبودجهدرکهباشدمیکارقانونبامحابقالجلسات
.استگردیدهبینیپیشقبلسال

شتربیکهاستهاییطرحوهابرنامهبهمربوطپیشنهادیبودجهشناورهایهزینهبخش
هکهستندایگونهبههاهزینهامبخشاین.دارد...وفرهنگی،رفاهی،ایتوسعهجنبه
.نمودایجادتغییرهاآنرونددر،درآمدهاتحققمیزانبهتوجهباتوانندمی
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ایهزینهکلیهایردیفبهمربوطتکمیلیتو یحات
ایحرفههایمشارکتوفنیخدمات-الف

یرممدیریتهایتفکی بهبخشاینقانون،برمنحبقومهندسیایحرفهخدماتاهمیتبهتوجهبا
اهدافتااستگردیدهبینیپیشریالمیلیون87852کلمبلغبه1395سالبودجهدرآنمجموعه
.گرددمحققساممانومهندسیفنیخدماتبامرتبطهایهزینهانجامبارابحهدرقانون

تشکلهاومشارکتهاامورمدیریت

برتنظاررویکردباوتشکلهامشارکتهاامورمدیریتمدیرههیاتمصوبچارتاساسبرمدیریتایندر
برنامهفیصنهایانجمنباارتباطدفترومجریانامورتنسیقگانه،هفتصنفیهایانجمن،دفاترعملکرد
.گردیدریزی

ساختمانملیمقرراتاجرایومهندسیخدماتمدیریت

.یافتافزایشریال500/000بهریال390/000مبلغامبامدیدالزحمهحقبخشایندر

کارارجاعمدیریت

مضاعفنظارت،33مادهدفتربهتوانمیآنهایبرنامهامکهاستبخشاینهایمدیریتامدیگریکی
.نموداشارهتفویضیخدماتوگام

مشهدفنیشعب

ح سر ویهوبینالودشعبوتعحیلوسامساخترکودبهباتوجهمهرگانشعبهمشهدفنیشعبدر
.باشندمیفعالشاندیزوطرقبهگلبهار،فنیشعبوکاهشخدمت
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آمومشوپذیرشخدمات(ب

غمرعلیومحترممدیرههیاتتاکیدوآناولویتلحاظبهساممانپژوهشیوآمومشیخدمات
.استشدهبینیپیشریالمیلیون31/100مبلغبههاحومهاغلبدربودجهکاهش

پژوهشمدیریت

جملهامساختمانصنعتدرمهندسیوفنینیامهایاساسبرپژوهشیجدیدهایبرنامه
درطرحدووپژوهشیطرحپنجبا(R&D)توسعهوتحقیقدفتردرشدهبینیپیشهایبرنامه
.استگردیدهریزیبرنامهاجراحال

ارمشیابیوپذیرشمدیریت

درساللایر500،000مبلغبهپروانهدارایحقیقیاعضایعضویتحقافزایش،بخشایندر

میزانبهحقوقیاعضایعضویتحق،افزایشآندرصد50میزانبهپروانهفاقدافرادوبرای
بهااعضعضویتحقبابتاممرکزیشورایسهموباالروندباحقیقیآعضایافزایشدرصد
.استشدهبینیپیشریالمیلیون5500مبلغ

آمومشمدیریت

ومانساختنوینهایفناوریآخرینباآشناییاعضاء،فنیدانشسح بیشترارتقاءدرجهت
برایریالمیلیون17/118مبلغباآمومشبودجهردیفمشخصامعماریوشهرسامیاصول
.شدگرفتهنظردراستانسح 
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وپشتیبانیاداری،عمومیخدمات-پ

گذشتهسالبودجهبهنسبتریالمیلیون69/223مبلغبا1395سالدرساممانپشتیبانیخدمات
ساممانساختاراینکهبهتوجهبا.استشدهریزیبرنامهکاهشدرصد11با(ریالمیلیون76857)
ینمتخصصاماستفادهبامالکینواعضابهشدهارائهخدماتعمدهواستنهادمردمموسسهی 
ساممانپشتیبانیهایهزینهعمدهلذا،پذیردمیصورتسامماناستخدامدرکارشناسانو

.باشدمیمو وعایناممنبعث

امضاءباساعت80تاحداکثر،95سالبرای%20باکارا افهسقفکاهشمدیرههیاتمصوبهطبق
.استانجامقابلساممانریاستتائیدباساعت100سقفتاومربوطهمعاونومدیر

بهروریافزایشهدفباکهیافتهکاهش94سالبهنسبت%50میزانبه95سالدرکارانهکلمبلغ
.شودمیپرداختوتخصیصماهسههردرمدیرانتوسطنمونهکارکنانامتقدیرو

اجراییومدیریتیخدمات-ت

حومههرهایردیفبودجهبیشترچههرسامیشفافجهت،اجراییمدیریتیخدماتبخشدر
اطالعاتفناوریها،دبیرخانهوشوراهاامورعمومی،روابطتخصصی،هایوکمسیونهاگروهمانند
:امعبارتندبخشاینکلیموارد.استگردیدهبینیپیش...وستادیحومهوارتباطاتو

1984مبلغافزایشدرصد15باقبلسالمصوببودجهبهنسبتمدیرههیاتساالنهمسئولیتحق
ریالمیلیون

1395محورهای برنامه ريزی تدوين بودجه سال 



1395سالبرنامه ريزی تدوين بودجه محورهای

 افزایش نسبت به سال قبل درصد 15با جلسه سه ساعته 70الجلسات هیات مدیره با حق
جلسهی  جلسه ا افی  به اما هر دبیر برای و میلیون ریال 2318مبلغ 

اب(داروخزانهرئیسبدون)نفرسهبرایساعتهسهجلسه80بارئیسههیاتالجلساتحق
.قبلبندمحابقدبیربرایوریالمیلیون662مبلغقبلسالبهنسبتافزایشدرصد15

پیشریالمیلیون920مبلغقبلسالبهنسبتافزایشدرصد15بابامرسینالزحمهحق
.گردیدبینی

امقسمتییاتماممحولهوظایفوتصمیماتاجرایمنظوربهمعینکارالزحمهحق
آیین76ماده،مو وعمدیرههیاتاعضایامنفرچندیاهری بهمدیرههیاتاختیارات
.مدیرههیاتتشخیصبهاجرایینامه
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سرمایه ای-ث

هایسیاستوساممانداخلیهایسیاستبهتوجهبابودجهدرپذیریانعحاف

میلیون75952مبلغ)ایسرمایهبخشدربعدهایدورهبرایامانتداریحفظکشور،

.شودمیشاملرادربودجهمصارفامدرصد24حدود(ریال
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باتشکر امتوجه شما سروران گرامی 
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