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                   12,195,000                   16,000,000حقوق و دستمزد کارکنان1

                     1,750,000                     2,082,500فوق العاده ویژه مدرک تحصیلی2

                     5,500,000                     6,545,000ماموریت و اضافه کار3

                     6,000,000                     7,140,000حق مسکن، عائله مندی و اوالد ، بن کارگری ، بیمه سهم کارفرما ، سنوات و مرخصی4

                     3,470,000                     3,500,000عیدی پایان سال و سایر اعیاد- پاداش5

                     2,000,000                     2,000,000حق الجلسات هیئت مدیره و هیئت رئیسه6

                        816,000                        800,000حق الجلسات گروههای تخصصی7

                        800,000                        800,000حق الجلسات کمیته های کارشناسی8

                        400,000                        800,000حق الجلسات شورای انتظامی9

                        120,000                        120,000پاداش بازرسین10

                        300,000                        300,000حق الزحمه مشاور حقوقی و حسابرسی11

                     3,000,000                     3,000,000حق الزحمه بازدید پایان کار 12

                        600,000                        200,000حق التدریس13

                        300,000                        300,000حق الزحمه پژوهشی14

                        400,000                        700,000حق الزحمه بازدید خدمات مجری ذیصالح15

                        600,000                        700,000حق الزحمه کنترل نقشه،مطالعات ژئوتکنیک16

                        400,000                        400,000سایر حقوق و مزایای پرسنلی مستمر و غیر مستمر17
18,880,000                   16,448,000                   

                        360,000                        360,000خرید ملزومات مصرفی و اداری1

                          96,000                          96,000تعمیر لوازم و تجهیزات اداری2

                        336,000                        198,000خدمات قراردادی3

                        500,000                        600,000حمل و نقل و ایاب ذهاب4

                        500,000                        500,000پست و مخابرات5

                        290,000                        290,000آب ، گاز و برق مصرفی6

                        500,000                        500,000پذیرایی و آبدارخانه7

هزینه چاپ و توزیع نشریه و خبرنامه سازمان8

آگهی و تبلیغات9

چاپ و تکثیر10

                        720,000                        720,000چاپ سررسید11

                          20,000                          20,000خرید کتاب12

                          40,000                        500,000کمکها و هدایای نقدی و غیر نقدی13

                        190,000                        500,000نگهداری و تعمیر ساختمان14

                     2,000,000                     2,000,000حق عضویت شورای مرکزی15

                     2,400,000                     3,000,000بیمه های مسئولیت16

                          36,000                          36,000هزینه های مالی17

                     2,000,000                     1,200,000اجاره محل18

                     1,000,000                     1,200,000روز مهندس -مجامع عمومی و سمینارها19

                               -                     1,200,000انتخابات هیات مدیره20

                     3,500,000                     3,500,000هزینه های رفاهی و ورزشی21

                        400,000                        700,000هزینه انفورماتیک22

                        200,000                        200,000هزینه اجاره سالن آموزشی23

                        500,000                        500,000خدمات کمک آموزشی24

                        500,000                        700,000سایر هزینه های اداری و عمومی25
40,000,000                   25,581,000                   

                   19,581,000                   25,000,000احداث و خرید و تجهیز زمین و ساختمان برای مرکز استان1

                     5,000,000                   10,000,000احداث و خرید و تجهیز زمین و ساختمان برای دفاتر شهرستانی2

                     1,000,000                     5,000,000خرید تجهیزات سرمایه ای3

سایر هزینه های سرمایه ای4

6,500,000                     5,500,000                     

                     4,000,000                     5,000,000مالیات1

                     1,500,000                     1,500,000سایر هزینه های پیش بینی نشده2

                               - قانون مالیاتهای مستقیم 104اجرای معوقات ماده 3

فصل چهارم

سایر هزینه های پیش بینی نشده

فصل سوم

.با مصوبه هیأت مدیره بالمانع است% 25افزایش مبلغ ردیف های فصل هزینه ها تا سقف 

فصول هزینه
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جمع کل فصول

فصل اول

هزینه های پرسنلی و حق الزحمه های مستمر و غیر مستمر

فصل دوم

هزینه های اداری و عمومی

360,000                        360,000                        

مخارج سرمایه ای


