
خالصه كل بودجه1فرم 

درآمذها و منابع تاميه اعتبار2فرم 

روستايي-خذمات اداري3فرم 

عمران روستايي4فرم 

فرم  مشخصات پروژه5فرم 

:تاريخ پيشنهاد دهياري 

:تاريخ تصويب شوراي اسالمي روستا 

..........  دهياري  1398 بودجه مصوب   سال  

.............دّستبى ......... ثخص ............ ضْشستبى : .......... استبى 

كشىر دهيبريهبي و شهرداريهب سبزمبن بىدجه و برنبمه دفتر



: .........دّستبى : ......... ثخص : ............ ضْشستبى : .............  استبى  

سيبل: ٍاحذ اسلبم 

............... دهياري 1398بودجه مصوب سال 

  فرم خالصه كل بودجه

(ريال)مبلغ شرحكد(ريال)مبلغ شرحكد

ّضيٌِ ّبي پشسٌلي: فػل اٍل 10000(دسآهذّبي ػوَهي) دسآهذّبي ًبضي اصػَاسؼ ػوَهي 1000

ِ ّبي اداسي ٍ خذهبتي: فػل دٍم 20000دسآهذّبي ًبضي اصػَاسؼ اختػبغي2000 ّضيٌ

ّضيٌِ ّبي سشهبيِ اي: فػل سَم 30000ثْبي خذهبت ٍ دسآهذ ّبي هَسسبت اًتفبػي دّيبسي3000

ّضيٌِ ّبي اًتمبلي: فػل چْبسم 40000دسآهذّبي حبغل اص ٍجَُ ٍ اهَال دّيبسي4000

ووه ّبي اػغبيي دٍلت ٍ سبصهبًْبي دٍلتي5000

ثشًبهِ سيضي تَسؼِ سٍستبيي31000استفبدُ اص تسْيالت هبلي6000

ثشًبهِ ّذايت ٍ دفغ آثْبي سغحي سٍستب32000اػبًبت، ووه ّب ٍ داسايي ّب7000

ثشًبهِ ثْجَد حول ٍ ًمل ٍثْجَد ػجَس ٍ هشٍس سٍستبيي33000

ثشًبهِ ايجبد تبسيسبت حفبظتي سٍستب34000

ثشًبهِ ثْجَد هحيظ سٍستبيي35000

ثشًبهِ ايجبد اهبوي ٍسصضي ، فشٌّگي ٍ تَسيستي36000

ثشًبهِ ايجبد سبيش تبسيسبت ٍ تسْيالت سٍستبيي37000

ثشًبهِ ايجبد تبسيسبت دسآهذصا38000

مجموع وظيفه عمران روستايي

جمع كل هزينه ها

جمع كل درآمدها

اعتبارات و هزينه هاي جاري و عمرانیدرآمدها و منابع تامين اعتبار

روستايي-مجموع وظيفه خدمات اداري

جمع كل درآمد ها

روستب اسالمي شىراي رئيس-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

دهيبري مبلي مسئىل-امضبء

كشىر دهيبريهبي و شهرداريهب بىدجه سبمبنه



: .........دّستبى : ......... ثخص : ............ ضْشستبى : .............  استبى  

سيبل: ٍاحذ اسلبم 

............... دهياري 1398بودجه مصوب سال 

  فرم درآمد

1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ

ٍغَلي 

هب3ِّلغؼي

1396 آخش 

ٍغَلي 

هب9ِّلغؼي

1397 اٍل 

1398هػَة 1398پيطٌْبد سشجوغ

(دسآهذّبي ػوَهي) دسآهذّبي ًبضي اصػَاسؼ ػوَهي 1000

ػَاسؼ هَضَع لبًَى هبليبت ثشاسصش افضٍد1100ُ

( هبليبت ثشاسصش افضٍد38ُثٌذ الف هبدُ )ػَاسؼ ثشفشٍش وبال ٍ اسائِ خذهبت1101

( هبليبت ثشاسصش افضٍد38ُ ريل هبدُ 1تجػشُ)ػَاسؼ آاليٌذگي 1102

 لبًَى هبليبت ثشاسصش افضٍد39ُ هبدُ 2سْن دّيبسي اصػَاسؼ تجػش1103ُ

سبيش1190

دسآهذّب ٍ ػَاسؼ ًبضي اص تَسؼِ ٍ ثْشُ ثشداسي اص فضبي سٍستب1200

ػَاسؼ سغح سٍستب1201

(هسىًَي)ػَاسؼ صيش ثٌب دس حذ تشاون 1202

(غيش هسىًَي )ػَاسؼ صيش ثٌب دس حذ تشاون 1203

(هسىًَي)ػَاسؼ صيش ثٌب هبصاد ثش تشاون 1204

(غيشهسىًَي)ػَاسؼ صيش ثٌب هبصاد ثش تشاون 1205

ػَاسؼ تفىيه ػشغ1206ِ

اهالن ثِ هحذٍدُ سٍستب (الحبق)ػَاسؼ ٍسٍد 1207

ػَاسؼ پيص  آهذگي هطشف ثِ هؼبثش ػوَهي1208

ػَاسؼ تبثلَّبي تجليغبتي1209

ػَاسؼ فؼبليت ّبي فػلي ٍ دائوي وليِ ٍاحذّبي تَليذي، خذهبتي ٍ التػبدي1210

ػَاسؼ لغغ اضجبس دس وبسثشي ّبي هسىًَي1211

ػَاسؼ هطبغل1212

ػَاسؼ غذٍس هجَص حػبسوطي ٍ ديَاسوطي ثشاي اهالن1213

سبيش هَاسد1290

ػَاسؼ ثشاستجبعبت ٍ حول ٍ ًمل1300

 سسيذگي ثِ تخلفبت ساًٌذگي23ػَاسؼ ًبضي اص اجشاي هبدُ 1301

روستب اسالمي شىراي رئيس-امضبء
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دهيبر-امضبء
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دهيبري مبلي مسئىل-امضبء

كشىر دهيبريهبي و شهرداريهب بىدجه سبمبنه



: .........دّستبى : ......... ثخص : ............ ضْشستبى : .............  استبى  

سيبل: ٍاحذ اسلبم 

............... دهياري 1398بودجه مصوب سال 

  فرم درآمد

1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ

ٍغَلي 

هب3ِّلغؼي

1396 آخش 

ٍغَلي 

هب9ِّلغؼي

1397 اٍل 

1398هػَة 1398پيطٌْبد سشجوغ

سبيش1390

دسآهذّبي ًبضي اص ػَاسؼ اختػبغي2000

دسآهذّبي اختػبغي2100

دسآهذ ّتل، هْوبًسشا، پالط ٍ سبيش هشاوض سفبّي ٍ تفشيحي دّيبسي 2101

دسآهذ حبغل اص فشٍش گل ٍ گيبُ ٍ سبيش هحػَالت ٍ خذهبت2102

ثْبي خذهبت ايوٌي ٍ آتص ًطبًي2103

دسآهذ غسبلخبًِ ٍ گَسستبى2104

ثْب خذهبت فضبي سجض2105

ثْبي خذهبت هذيشيت پسوبًذ2106

سبيش2190

ثْبي خذهبت ٍ دسآهذ ّبي هَسسبت اًتفبػي دّيبسي3000

ثْبي خذهبت ٍ دسآهذّبي هَسسبت اًتفبػي دّيبسي3100

ثْبي خذهبت آسفبلت ٍ لىِ گيشي ٍ تشهين حفبسي3101

ثْبي خذهبت پيوبًىبسي3102

دسآهذ حبغل اص جوغ آٍسي صثبل3103ِ

ثْبي خذهبت آهبدُ سبصي ٍ تسغيح اساضي3104

دسآهذ حبغل اص فشٍش ثليظ3105

دسآهذ حبغل اص خذهبت گشدضگشي3106

ثْبي خذهبت غذٍس هجَص تؼويشات اسبسي سبختوبى3107

دسآهذ حبغل اص خذهبت پبسويٌگ  ّبي ػوَهي3108

سبيش هَاسد3190

دسآهذ حبغل اص تبسيسبت دّيبسي3200

دسآهذ وطتبسگب3201ُ

روستب اسالمي شىراي رئيس-امضبء

----

دهيبر-امضبء
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دهيبري مبلي مسئىل-امضبء

كشىر دهيبريهبي و شهرداريهب بىدجه سبمبنه



: .........دّستبى : ......... ثخص : ............ ضْشستبى : .............  استبى  

سيبل: ٍاحذ اسلبم 

............... دهياري 1398بودجه مصوب سال 

  فرم درآمد

1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ

ٍغَلي 

هب3ِّلغؼي

1396 آخش 

ٍغَلي 

هب9ِّلغؼي

1397 اٍل 

1398هػَة 1398پيطٌْبد سشجوغ

دسآهذ سشٍيس ّبي دسثستي3202

دسآهذ حبغل اص ثبصيبفت صثبل3203ِ

سبيش3290

دسآهذ حبغل اص ٍجَُ ٍ اهَال دّيبسي4000

دسآهذ حبغل اص ٍجَُ دّيبسي4100

دسآهذ حبغل اص سشهبيِ گزاسي4101

دسآهذحبغل اص ٍجَُ سپشدُ ّبي دّيبسي4102

دسآهذ حبغل اص سَد سْبم دّيبسي دس ضشوت تؼبًٍي دّيبسيْب4103

سبيش4190

دسآهذحبغل اص اهَال دّيبسي4200

دسآهذ حبغل اص وشايِ هبضيي آالت ٍسبئل ًملي4201ِ

دسآهذ حبغل اص ثبصاسّبي سٍص ٍ ّفتگي 4202

هبل االجبسُ سبختوبًْب ٍ تأسيسبت دّيبسي4203

سبيش4290

فشٍش اهَال دّيبسي4300

(سَد+ اغل )فشٍش اهَال غيش هٌمَل 4301

فشٍش اهَال هٌمَل ٍ اسمبط4302

فشٍش سشلفلي4303

فشٍش حمَق اًتفبػي4304

سبيش4390

ووه ّبي اػغبئي دٍلت ٍ سبصهبًْبي دٍلتي5000

يبساًِ ّب ٍ ووه ّبي اػغبئي دٍلت ٍ سبصهبًْبي دٍلتي5100

ووه ثالػَؼ دٍلت ٍ يب سبيش سبصهبًْب ٍ هَسسبت دٍلتي5101

روستب اسالمي شىراي رئيس-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

دهيبري مبلي مسئىل-امضبء

كشىر دهيبريهبي و شهرداريهب بىدجه سبمبنه



: .........دّستبى : ......... ثخص : ............ ضْشستبى : .............  استبى  

سيبل: ٍاحذ اسلبم 

............... دهياري 1398بودجه مصوب سال 

  فرم درآمد

1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ

ٍغَلي 

هب3ِّلغؼي

1396 آخش 

ٍغَلي 

هب9ِّلغؼي

1397 اٍل 

1398هػَة 1398پيطٌْبد سشجوغ

يبساًِ دٍلت5102

ووه ّبي دٍلت ثشاي پشٍطُ هطخع5103

ووه دٍلت ثشاي تبهيي هبضيي آالت خذهبتي ٍ ػوشاًي5104

استفبدُ اص تسْيالت هبلي6000

ٍاهْبي دسيبفتي6100

ٍام دسيبفتي اص ٍصاست وطَس6101

تسْيالت دسيبفتي اص ثبًىْب ٍ سبيش هَسسبت هبلي ٍ اػتجبسي6102

سبيش6190

سبيش هٌبثغ6300

ثبصدسيبفت ٍام ّبي اػغبيي6301

سبيش6399

اػبًبت ، ووه ّبي اّذايي ٍ داسائي ّب7000

اػبًبت ٍ ووه ّبي اّذائي 7100

خَديبسي ضْشًٍذاى ٍ ّذايبي دسيبفتي7101

سبيش اػبًبت ٍ ووه اص اضخبظ حمَلي7102

ووه ّب ٍ اػبًبت دسيبفتي اص هَسسبت ػوَهي غيش دٍلتي7103

دسآهذ حبغل اص پشداخت صوبت اّبلي7104

سبيش7190

دسآهذّبي اتفبلي وِ ثِ هَجت لبًَى ٍغَل هي ضَد7200

جشاين ٍ تخلفبت سبختوبًي ٍ غشاهت ّب7201

دسآهذ ًبضي اص خسبسات ٍاسدُ ثِ اهَال دّيبسي7202

ضجظ سپشدُ ّبي هغبلجِ ًطذُ 7203

ضجظ سپشدُ ّبي هؼبهالت دّيبسي7204

روستب اسالمي شىراي رئيس-امضبء
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دهيبر-امضبء
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دهيبري مبلي مسئىل-امضبء

كشىر دهيبريهبي و شهرداريهب بىدجه سبمبنه



: .........دّستبى : ......... ثخص : ............ ضْشستبى : .............  استبى  

سيبل: ٍاحذ اسلبم 

............... دهياري 1398بودجه مصوب سال 

  فرم درآمد

1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ

ٍغَلي 

هب3ِّلغؼي

1396 آخش 

ٍغَلي 

هب9ِّلغؼي

1397 اٍل 

1398هػَة 1398پيطٌْبد سشجوغ

ّضيٌِ تبخيش ٍ خسبست تبديِ چه 7205

دسآهذ ًبضي اص فشٍش اسٌبد هٌبلػ7206ِ

سبيش7290
جوغ ول

روستب اسالمي شىراي رئيس-امضبء

----

دهيبر-امضبء
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دهيبري مبلي مسئىل-امضبء

كشىر دهيبريهبي و شهرداريهب بىدجه سبمبنه



: .........دّستبى : ......... ثخص : ............ ضْشستبى : .............  استبى  

سيبل: ٍاحذ اسلبم 

............... دهياري 1398بودجه مصوب سال 

روستايي-  فرم خدمات اداري

1398هػَة 1398پيطٌْبد 1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ

ّضيٌِ ّبي پشسٌلي: فػل اٍل 1000

حمَق، اجشت ،دستوضد-1هبدُ 10100

حمَق يب حك الضحوِ دّيبس10101

حمَق وبسوٌبى هبهَس ثِ خذهت10102

حمَق وبسهٌذاى لشاسدادي10103

(لشاسدادي)حمَق وبسگشاى سٍصهضد 10104

سبيش10190

هضايب،ووه ّب ٍ فَق الؼبدُ ّب- 2هبدُ 10200

هضايبي دّيبس10201

هضايبي وبسوٌبى هبهَس ثِ خذهت10202

هضايبي وبسهٌذاى لشاسدادي10203

(لشاسدادي)هضايبي وبسگشاى سٍصهضد 10204

فَق الؼبدُ ّب10205

ّضيٌِ ّبي سفبّي وبسوٌبى10206

اضبفِ وبس10207

جوؼِ وبسي ٍ ًَثت وبسي10208

حك ثبصًطستگي،حك ثيوِ تبهيي اجتوبػي،حك ثيوِ دسهبًي، ثيوِ جبهغ هسئَليت هذًي10209

تفبٍت تغجيك10210

حك الجلس10211ِ

ووه ّضيٌِ ايبة ٍ رّبة10212

ثيوِ تىويلي وبسهٌذاى ٍ وبسگشاى10213

پبداش پبيبى خذهت10214

حك هسىي10215

حك سشپشستي10216

ووىْبي غيشًمذي،ووه ػبيلِ هٌذي ٍ اٍالد، ثي وبالّبي اسبسي وبسگشاى،ّضيٌِ غزا10217

روستب اسالمي شىراي رئيس-امضبء
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دهيبر-امضبء
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دهيبري مبلي مسئىل-امضبء

كشىر دهيبريهبي و شهرداريهب بىدجه سبمبنه



: .........دّستبى : ......... ثخص : ............ ضْشستبى : .............  استبى  

سيبل: ٍاحذ اسلبم 

............... دهياري 1398بودجه مصوب سال 

روستايي-  فرم خدمات اداري

1398هػَة 1398پيطٌْبد 1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ

پبداش10218

ػيذي10219

سبيش10290

ِ ّبي اداسي ٍ خذهبتي –فػل دٍم 20000 ّضيٌ

هأهَسيت ، حول ٍ ًمل ٍ استجبعبت – 3هبدُ 20300

ّضيٌِ سفش20301

ثْبي ثليظ هسبفشت20302

ّضيٌِ گزسًبه20303ِ

ػَاسؼ خشٍج اص وطَس20304

فَق الؼبدُ سٍصا20305ًِ

وشايِ ٍسبئل ًملي20306ِ

حول ٍ ًمل ٍ پست20307

ثيوِ وبال20308

حمَق ٍ ػَاسؼ گوشوي ٍ سَد ثبصسگبًي20309

حول ًٍمل ًبهِ ّب ٍ اهبًبت پستي20310

حك اضتشان غٌذٍق ّبي پستي دس داخل ٍ خبسج اص وطَس20311

تلفي ٍ فبوس20312

اجبسُ خغَط هخبثشاتي20313

استجبعبت هبَّاسُ اي ٍ ايٌتشًت20314

سبيش20390

اجبسُ ثْب ٍوشايِ-4هبدُ 20400

اجبسُ صهيي ٍ اساضي20401

اجبسُ سبختوبى ٍسبيش هستحذثبت20402

اجبسُ هبضيي آالت ٍ تجْيضات20403

ّضيٌِ ثيوِ داسايي ّب20404

روستب اسالمي شىراي رئيس-امضبء
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: .........دّستبى : ......... ثخص : ............ ضْشستبى : .............  استبى  

سيبل: ٍاحذ اسلبم 

............... دهياري 1398بودجه مصوب سال 

روستايي-  فرم خدمات اداري

1398هػَة 1398پيطٌْبد 1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ

وشايِ لَاصم ٍ اثضاس هختلف20499

خذهبت لشاسدادي-5هبدُ 20500

ًگْذاسي ٍ تؼويشات جضئي سبختوبى ٍ تأسيسبت20501

ًگْذاسي ٍ تؼويشات ٍسبيل اداسي ٍ خذهبتي 20502

ًگْذاسي ٍ تؼويشات هبضيي آالت ٍ ٍسبئظ ًمليِ اداسي، خذهبتي ٍ ػوشاًي20503

ّضيٌِ چبح اٍساق، دفبتش، ًطشيبت، آگْي ٍ ػىس20504

ّضيٌِ جطي، پزيشايي، سَگَاسي ٍ افغبسي ٍ ثشًبهِ ّبي فشٌّگي20505

پشداخت ثِ وبسوٌبى غيش ضبغل ٍ وبسگشاى سٍص هضد20506

ِ ّبي آهَصضي، هزّجي، فشٌّگي ٍ ٌّشي20507 ّضيٌ

ِ ّبي ثبًىي 20508 (ثْبي دستِ چه، اٍساق ثْبداس، حَالِ ثبًىي )ّضيٌ

حك الجلسِ،حك وبسضٌبسي،حك التذسيس،حك حسبثشسي20509

خذهبت لشاسدادي اضخبظ20510

ّضيٌِ ثيوِ داساييْبي ثبثت20511

ّضيٌِ ثيوِ اّبلي20512

خذهبت اتالف ٍ هجبسصُ ثب جبًَساى هَري20513

ًگْذاسي ٍ حفبظت اص تجْيضات ٍ تبسيسبت ػوَهي سٍستب20514

ًگْذاسي ٍ حفبظت اص تجْيضات ٍ تبسيسبت اختػبغي دّيبسي20515

ٍاگزاسي خذهبت اداسي20516

ٍاگزاسي خذهبت ضْشي20517

ثيوِ جبهغ هسئَليت هذًي20518

اعالع سسبًي20519

دادسسي20520

سبيش خذهبت لشاسدادي20599

سَخت، آة، ثشق ٍ تلفي – 6هبدُ 20600

سَخت هبضيي آالت ٍٍسبيل ًملي20601ِ
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1398هػَة 1398پيطٌْبد 1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ

آة ثْب ٍ تلفي20602

ثْبي ثشق هػشفي20603

سَخت دستگبّْبي حشاستي20604

هَاد ٍ لَاصم هػشف ضذًي-7هبدُ 20700

خشيذ لَاصم جضيي سبختوبى20701

خشيذ لَاصم هػشفي اداسي ٍ خذهبتي20702

خشيذ لَاصم يذوي هبضيي االت 20703

خشيذ ثزس ٍ ًْبل، سن ٍ لَاصم ثبغجبًي20704

خشيذ لَاصم تٌظيف20705

خشيذ تبثلَ ٍ پالوْبي ساٌّوب20706

سبيش هَاد ٍ لَاصم هػشفي20707

فػل سَم ّضيٌِ ّبي سشهبيِ اي30000

خشيذ سبختوبى،صهيي،حمَق ٍ اهتيبصات-10هبدُ 31000

خشيذ سبختوبى31001

خشيذ صهيي31002

سبيش داسايي ّب31003

سبختوبى ٍ تبسسيبت- 11هبدُ 31100

حك الضحوِ وبسوٌبى پشٍطُ ٍ سبيش داسايي ّبي تَليذ ًطذ31101ُ

ثبصسبصي،تؼويشات اسبسي سبختوبى ٍ تبسيسبت31102

هبضيي آالت ٍ ٍسبيل ًمليِ- 12هبدُ 31200

خشيذ هبضيي آالت ٍسبيظ ًملي31201ِ

سبيش لَاصم فٌي ٍ تجْيضات اداسي ٍ خذهبتي31203

وبالي هػشف ًطذًي-13هبدُ 31300

لَاصم هػشف ًطذًي31301

حيَاًبت ٍ ًجبتبت31302
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وتبة31303

تجْيض دّيبسي ثِ سيستن وبهپيَتشي31304

سبيش31390

فػل چْبسم ّضيٌِ ّبي اًتمبلي40000

ووه ثِ اضخبظ حمَلي- 16هبدُ 41600

يبسا41601ًِ

تبهيي اػتجبس ثَدجِ ضَساي اسالهي سٍستب41602

ووه ثِ اضخبظ حميمي- 17هبدُ 41700

سبهبًذّي ٍ ووه ثِ الطبس آسيت پزيش41701

حمَق سٍحبًيَى هجلغ41702

ّذايب ٍ پشداخت ّبي تطَيمي41703

ووه ثِ خسبست ديذگبى حَادث غيشهتشلج41704ِ

ووه ٍ اػبًبت ثِ هستوٌذاى41705

وفي ٍ دفي اهَات ثالغبحت41706

ثبصپشداخت ٍام ٍ وبسهضد- 18هبدُ 41800

جشاين ٍ ّضيٌِ ّبي ديشوشد41801

سَد ٍ وبسهضد ٍام41802

ثبصپشداخت اغل السبط ٍام دسيبفتي اص ثبًىْب41803

سبيش41890

پشداختْبي اًتمبلي ثِ وبسوٌبى- 19هبدُ 41900

پشداخت ثِ وبسوٌبى غيش ضبغل41901

حك سٌَات هبّْبي وبسي خبتوِ خذهت وبسوٌبى41902

سبيش41990

ديَى ٍتؼْذات- 20هبدُ 42000

ديَى ثب هحل42001
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سيبل: ٍاحذ اسلبم 
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ديَى ثالهحل42002

تؼْذات42003

حك سٌَات وبسوٌبى42004

پبداش ثبصخشيذ وبسوٌبى42005

آساء هحىَهيت ّبي لضبيي، جشاين ٍ ػَاسؼ دادگبُ ّب42006

ثبص خشيذ خذهت42007

سبيش42090
جوغ
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1398هػَة 1398پيطٌْبد 1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ

ثشًبهِ سيضي تَسؼِ سٍستبيي31000

ووه ثِ اجشاي عشح ّبي ّبدي سٍستب31010

عشح توله اساضي ٍاهالن هَسد ًيبص اجشاي تَسؼِ ٍ ػوشاى سٍستبيي31020

ثشًبهِ ّذايت ٍ دفغ آثْبي سغحي سٍستب32000

عشح احذاث وبًبلْبي دفغ آثْبي سغحي32010

عشح ثْسبصي هسيل ّبي داخلي سٍستب32020

عشح هشهت ٍ پَضص اًْبس32030

عشح لَلِ گزاسي، تؼويشات ٍ ًگْذاسي ٍ تجْيض اهَس آة ضشة32040

ثشًبهِ ثْجَد حول ٍ ًمل ٍثْجَد ػجَس ٍ هشٍس سٍستبيي33000

عشح ثْسبصي هؼبثش33010

عشح احذاث ٍ تىويل ٍتشهين پل سٍي سٍدخبًِ 33020

عشح سٍضٌبيي هؼبثش ٍ جبثجبيي تيشّبي ثشق33030

عشح خشيذ، ًػت ٍ ًگْذاسي تبثلَّب ٍ ػالين تؼييي هسيش33040

عشح احذاث ٍ خشيذ سبيجبى، ايستگبُ اتَثَس ٍ پبسويٌگْبي ػوَهي33050

ايوي سبصي هؼبثش33060

ثشًبهِ ايجبد تبسيسبت حفبظتي سٍستب34000

عشح احذاث ٍ تىويل تبسيسبت آتص ًطبًي34010

عشح سيل ثٌذ، سيل ثشگشداى ٍ ديَاس سبحلي34020

ًگْذاسي وبًبل ّب، هسيل ّب ٍ اًْبس34030

ثشًبهِ ثْجَد هحيظ سٍستبيي35000

عشح پبسن، ايجبد فضبي سجض ٍ ووشثٌذ سجض ٍ دسختىبسي دس هؼبثش35010

عشح دفغ ثْذاضتي ٍ احذاث هشاوضاًجبضت ٍثبصيبفت صثبل35020ِ

تبهيي تجْيضات ٍ هبضيي آالت جوغ آٍسي پسوبًذ35030

صيجبسبصي هحيظ سٍستبيي35040

تَسؼِ ٍ ًگْذاسي فضبي سجض35050
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1398هػَة 1398پيطٌْبد 1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ

سبهبًذّي ثبفت ّبي فشسَد35060ُ

ثشًبهِ ايجبد اهبوي ٍسصضي ، فشٌّگي ٍ تَسيستي36000

عشح احذاث اهبوي ٍسصضي36010

عشح احذاث فضبّبي فشٌّگي36020

سبيشعشحْبي ٍسصضي ، فشٌّگي ، تَسيستي36030

ثشًبهِ ايجبد سبيش تبسيسبت ٍ تسْيالت سٍستبيي37000

عشح خشيذ احذاث ، تىويل ٍ تَسؼِ سبختوبًْبي اداسي37010

عشح احذاث ٍ تىويل حوبهْبي ثْذاضتي37020

عشح احذاث تَالتْبي ػوَهي37030

عشح احذاث ٍ تىويل ثبصاسّبي هحلي ٍ هيبديي هيَُ ٍ تشُ ثبس37040

عشح احذاث ٍ تىويل هجتوغ وبسگبّي37050

عشح احذاث ٍ تىويل غسبلخبًِ ٍ سبهبًذّي آساهستبًْب37060

ثشًبهِ ايجبد تبسيسبت دسآهذصا38000

عشح احذاث ّتل، هتل ٍ سستَساى38010

عشح احذاث ٍ تىويل سشدخبًِ ٍ وبسخبًِ يخسبصي38020

عشح احذاث ٍ تىويل ًبًَايي38030

عشح احذاث وبسخبًِ آسفبلت ٍ تجْيضات هشثَع38040ِ

عشح احذاث تبسيسبت سٌگ ضىي ٍ تَليذ ضي ٍ هبس38050ِ

عشح احذاث وبسگبّبي تَليذ تيشچِ ثلَن ٍ تجْيضات هشثَع38060ِ

عشح احذاث سبيش وبسگبّب ٍ وبسخبًجبت تَليذ هػبلح سبختوبًي38070

عشح احذاث اًجبسّب ٍ سيلَّبي ًگْذاسي هػبلح سبختوبًي38080

عشح احذاث ثبسىَل38090

سبيش عشحْبي تَليذي ٍ دساهذ صاد38100

عشح احذاث هشاوض تفشيحي،گشدضگشي ٍ چٌذهٌظَسُ دسآهذ صا38110

عشح خشيذ ٍ تؼويشات اسبسي هبضيي االت ػوشاًي38120
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1398هػَة 1398پيطٌْبد 1397هػَة 1396ٍغَلي لغؼي ضشحوذ
جوغ ول

روستب اسالمي شىراي رئيس-امضبء

----

دهيبر-امضبء

budget.imo.org.ir

دهيبري مبلي مسئىل-امضبء

كشىر دهيبريهبي و شهرداريهب بىدجه سبمبنه



: .........دّستبى : ......... ثخص : ............ ضْشستبى : .............  استبى  
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  فرم پروژه

ػٌَاى ثشًبهِ :سديف اػتجبس : 

ػٌَاى عشح :

ػٌَاى پشٍطُ :

آدسس: 

هذت اػتجبس: سبل پبيبى :سبل ضشٍع :

جذيذًيوِ توبمٍضؼيت پشٍطُ :

اهبًيپيوبًيًحَُ اجشا :

سبيش وبسثشاىسبصهبى ّبي ٍاثستِهجشي :

سيبل

حجن ػوليبت :ثشآٍسد ول پشٍطُ : 

ٍاحذ ػوليبت :ليوت ٍاحذ :

ػولىشدهػَة

پيص ثيٌي سبل :ٍضؼيت سبل ّبي لجل :

پيص ثيٌي سبل ثؼذ :ٍضؼيت سبل :

فرم مشخصات پروژه

ثشآٍسد توله اساضي ٍ اهالن جْت اجشاي پشٍطُ

ّضيٌِ اجشاي ول پشٍطُ

ّضيٌِ ثشآٍسد سبالًِ
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