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 :مقدمه 
در جهان پهناور کنونی، با گسترش وسایل ارتباط جمعی، این دنیاي بی کران عمالً تبدیل به یک مجموعه درهم تنیده و 

رکن اصلی پایداري این موجود، توانایی کسب اطالعات و تبـادل آنهـا از طریـق    . یک ارگانیسم جهانی شده استدر واقع 
 .مناسب ترین فناوري است
تغییـر و تحـوالت   . ي است که ارتباط با دنیاي اطالعات، ضرورت عصر حاضر تلقی مـی شـود   اهمیت اطالعات به اندازه ا

ت که جز در سایه سازماندهی و مدیریت صحیح نمی توان آنها را در مسـیر درسـت   سریع در این گستره، به اندازه اي اس
 .هدایت نمود

سـالمت از  .با پیشرفت جامعه بشري انواع و حجم خدمات بهداشتی موردنیاز جامعه روز به روز در حـال گسـترش اسـت    
ظام سالمت بـه عنـوان یکـی از زیـر     ن. جمله نیازهاي اساسی انسان است و تأمین این نیاز از مهمترین وظایف دولتهاست

نظام هاي اصلی جامعه به دلیل پیچیدگی و مسایل خاص خود در معرض بیشترین تحوالت می باشد این در حالی اسـت  
بخش عمده اي از این منـابع صـرف هزینـه    . که منابع ملی اختصاص یافته به بخش بهداشت و درمان رو به کاهش است

ی است که عرضه خدمات متنوع در حجمی گسترده تر و با کیفیتـی بـاالتر و هزینـه اي    بدیه. هاي بیمارستانی می گردد
 . کمتر جز با به کارگیري مدیریت علمی نوین امکان پذیر نیست

پیش نیاز تصمیم گیري درست دسترسی به هنگام به اطالعات دقیق و درست می باشـد و از ایـن روسـت کـه نظامهـاي      
 .ید آمده اندپد (MIS)اطالع رسانی مدیریتی 

دسته مهمـی از داده هـاي   . ضرورت اطالع رسانی درست و به هنگام براي مدیریت ثمربخش بر هیچ کس پوشیده نیست
 .سیستم، اطالعات مربوط به هزینه ها ، درآمدها و آشنایی با مفاهیم مالی مرتبط و نحوه بودجه بندي  می باشد 

گیریها  نادرست است و سیستم را بـه بیراهـه خواهـد کشـاند و سـبب      بدون اطالعات دقیق و درست، تحلیلها و تصمیم  
 . افت روز افزون کیفیت عرضه خدمات و سرانجام فروپاشی نظام خواهد شد،چالشی که هم اکنون رو در روي ماست

ه در سالهاي اخیر شاهد افت شدید کیفیت عرضه خدمات بهداشتی در بیمارستانها به ویژه در بخش دولتی بـوده ایـم کـ   
مهمترین دالیل آن ضعف مدیریت و برنامه ریزي ، کاهش منابع در دسترس ، ضعف سیسـتم هـاي اطالعـاتی و اشـتغال     

با توجه به واقعیتهاي فوق، براي بهسـازي کیفیـت خـدمات بهداشـتی      .می باشد      یندهاي روتینمور و فرآامدیران به 
 .درمانی، تالش مدیریتی گسترده اي الزم است

تخصیص وتوزیـع اعتبـار     نحوه بودجه بندي ،  بامفاهیم مالی ،بخش بهداشت ودرمان  جهت آشنائی مدیران  این مجموعه
و بهداشـتی    مراقبتهـاي  همدلی ایشان بتوانیم در راستاي ارائـه خـدمات و   امید است با یاري و. تهیه وتدوین شده است 

 . گام برداریم  ،ممکن   درمانی با کیفیت باال و کمترین هزینه
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 :تعریف و سیر تکاملی مفهوم و نقش بودجه 
زبـان قـدیمی فرانسـه بـه معنـاي کیـف و کیسـه چرمـی         ) بوژت( bougetteاگرچه از نظر واژه شناسی، بودجه از کلمه 

براي کیـف کوچـک حـاوي مهـر وزارت دارایـی آن       یولی اولین بار در انگلستان به عنوان نام  کوچک ریشه گرفته است
، به کیفی اطالق شد که صورت دریافتها   budgetمیالدي، با نگارش کنونی  1733تا این که در سال  ، کشور بکار رفت

با چنین کاربردي این لغت دوباره به زبان فرانسـه و سـایر زبانهـا راه یافـت و     . و پرداختهاي انگلستان را در آن می نهادند
 .ده قرار گرفتباالخره در آغاز سده نوزدهم با مفهوم کنونی مورد استفا

 : گفته می شود
بودجه عبارت است از طرحی جامع در قالب اصطالحات مالی که بوسیله آن یک برنامه جاري بـراي مـدت معـین اجـرا     "

 ". می گردد
بودجه یکی از وسایل مالی نظارت قوه مقننه بر دولـت و نشـان دهنـده اشـکال مـالی مداخلـه       ": گروهی هم معتقدند که

  ".اقتصادي کشور است دولت در فعالیتهاي
المعارف برینانیکا، بودجه دولت را پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها در مـدت محـدودي از زمـان تعریـف مـی       هدایر
در اصطالح متداول بودجـه عبـارت اسـت از    "توضیح می دهد که  budgetیک فرهنگ دیگر، در ذیل کلمه بودجه . کند

کـه بـراي یـک دوره    ،یـا یـک شـخص      ر، یک وزارتخانه، یک شرکت، یک خانوارمجموع درآمدها و هزینه هاي یک کشو
 ". معین پیش بینی شده است
 :ندیه تعاریف بودجه در چند نکته مشترکقابل توجه این است که کل

o بودجه پیش بینی براي آینده است. 

o بودجه شامل پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه هاست. 

o خص است بودجه تخصیص پول براي هدف مش. 

o  بودجه وسیله کنترل هزینه ها و برآورد هزینه هاي آینده است. 

o بودجه براي یک دوره معین از زمان تهیه می شود. 

بودجـه عبـارت اسـت از پـیش     ": مجموعه این نکات، شاید همه این خصایص را بتوان چنین خالصه کرد کـه  به  با توجه
و سایر پرداختها که در دوره محدودي از  یند هزینه برنامه ها و عملیات معبینی درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و برآور

  ".زمان انجام می شود
از دیـدگاه تخصصـی    ، امـا  بدیهی است هر یک از تعاریف فوق به گونه اي در تعاریف تئوریک بودجه سـالیانه مـی باشـد   

 :بودجه عبارت است از
 ه اقتصادي و انتفاعی براي مدت معین طرحی براي تأمین هزینه هاي دولت یا یک بنگا -1
 .که در طول مدت معین از زمان آینده براي وصول به هدف معین تعیین شده و باید تعقیب شود سیاست مالیبیان  -2

 :ینه به اشکال مختلف مطرح می باشد در تعاریف بودجه زمان، هدف، برنامه، درآمد و هز
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o مـالی و پایـان    منابع  ت چیست و قرار است پس از تأمیندر یک تشکیالالزم است مشخص گردد هدف :  هدف
سیاسـتگذاري در سـطح کـالن     و  در واقع هدف گذاري. باشد عملیات اجرائی چه اهدافی از سازمان تأمین شده

 .مشخص گردد دبرنامه ریزي کننده بای  توسط مدیریت یا واحد
o انحراف از برنامه کـاهش مـی یابـد    گردد ، مشخص هاي اثرگذار در برنامه ریزي دقیق تر هر چه متغیر :  برنامه .

 عوامل تورم، محدودیت منابع مالی  ،  لزوم انتخاب اولویت ها و هزینه هاي غیر متعارف بایـد به در برنامه ریزي 
 .توجه گردد

o اساسـاً هـر سـاختار    .  از اسـت یـ وجـوه و امکانـات ن   بـر   به منظور رسیدن به هدف، انجام برنامه ریـزي   : درآمد
از سوي دیگر همواره با محدودیت منابع روبرو می . شکیالتی براي انجام فعالیتهاي خود نیاز به منابع مالی داردت

انتخاب امري است که لـزوم اولویـت بنـدي    . باشد و این محدودیت است که مدیران را ناچار به انتخاب می کند
 .برنامه را مشخص می کند

 : منابع تأمین درآمد
 .منابع مالی مؤسسات از محل درآمد حاصل از فروش کاال و خدمات تأمین می شود :  در سطح خرد -
 .درآمد حاصل از فروش ارز و غیره تأمین می شود، به منابع مالی مؤسسات از درآمدهاي مالیاتی: در سطح کالن -

o انتفـاعی یـا    بهاي تمام شده کاال و خدماتی است که به منظور کسب درآمد یا دستیابی به یک هدف غیر : هزینه
 .باشد می خدمات به فروش رسیده یا انجام شده 

البته تفکیک جنبه هاي برنامـه اي و  . تأکید بر جنبه هاي برنامه اي بودجه از مشخصات بارز تعاریف جدید و معاصر است
و از ایـن   زیرا بودجه در عین حال که نوعی برنامه است جنبه هـاي اقتصـادي و مـالی نیـز دارد    . مالی کار دشواري است

 :تعریف زیر این واقعیت را تأئید می کند. جهت بودجه را نوعی برنامه مالی دولت می دانند
این آینده نگري را برنامه ریزي و تبـدیل برنامـه هـا بـه     . تصویر فرداي سازمان باید امروز با تصمیم مدیران ترسیم شود«

مجمـوع  . ص منابع محدود به نیازهـاي نامحـدود مـی داننـد    بودجه بندي را فرآیند تخصی .»زبان پول را بودجه می نامیم
از منابعی است که معمـوالً در  » استفاده حداکثر«میشود به منظور  وتخصیص منابع کوششهایی که  صرف تدوین بودجه

بودجه ریزي، هنر قطـع هزینـه هـاي اضـافی از بدنـه دسـتگاهها        حد کفایت وجود ندارد و در اصطالح اقتصادي کمیابند
 . کمترین سر و صداست بدون

 . فرآیند بودجه ابزار دست مدیر است تا بدان وسیله سازمان را به هدفهاي موردنظر سوق دهد
 :در هر حال باید توجه و تأکید کنیم که 

 .کار است» برنامه«یک : بودجه
 .است» پیش بینی«یک 
 .است» مجوز«یک 
 .هزینه است » ضابطه«یک 
 . هها می باشددستگا» معیار سنجش کارایی«یک 
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 تاریخچه بودجه نویسی در ایران 
. ثبـت مـی کردنـد   » کتابچه هاي جمـع «قبل از مشروطیت، دخل و خرج عمومی دولت را در حسابهاي پراکنده اي بنام 

. نامیـده مـی شـد   » مسـتوفی «هر کتابچه مسئولی داشت که . مرکز  هر یک از ایاالت و والیات کتابچه مخصوص داشتند
 . وزیر دفتر در حکم وزیر دارایی بود. وظیفه می کردند   انجام» وزیر دفتر«کز زیر نظر مستوفیان در مر

 1288اولین بودجه فنی توسط مرحوم صنیع الدولـه بـراي سـال    . در ایران متداول شد» بودجه«بعد از مشروطیت، کلمه 
قـدیم بودجـه بـه دوره دوم    ت.تنظیم گردید؛ چون صنیع الدوله تـرور و کشـته شـد   ) هجري قمري 1328(هجري شمسی 

نیز اولـین قـانون   ) هجري قمري 1329صفر  21(هجري شمسی  1289مقننه توسط جانشین وي صورت گرفت در سال 
 .شت محاسبات عمومی ایران به تصویب رسید که ماده اول آن اختصاص به تعریف رسمی بودجه دا

تغییر یافت و تعریفی از بودجه به دسـت  ) ش.ه( 1349ه و بار دیگر در دیما) ش.ه( 1312اسفند  16این تعریف یکبار در 
 . داد که کامالً با مفهوم تغییر یافته دولت تطبیق می کند

. به قوت خود بـاقی مانـد   1366بعد از انقالب اسالمی، نیز این تعریف در قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور ماه 
ولت است که براي یکسال مالی تهیه و حاوي پـیش بینـی درآمـدها و    بودجه کل کشور، برنامه مالی د«: برابر این تعریف

سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها براي انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهاي قانونی مـی شـود،   
یـک سـال    در هر حال، امروزه بودجه فقط صورت دخـل و خـرج مملکتـی بـراي    » .بوده و از سه قسمت تشکیل می شود

شمسی نیست، بلکه بودجه مهمترین ابزار براي اداره اقتصاد ملی است زیرا سند بودجه است که در واقـع سـهم دولـت را    
 .مشخص می نماید GNPدر اقتصاد ملی از کل تولید ناخالص ملی 

 
 :طبقه بندي بودجه 

در طول تاریخ تکوین بودجه ریـزي  . است هدف از تنظیم بودجه به طور کلی اعمال کنترل، بهبود مدیریت و برنامه ریزي
بر حسب اهمیت و اولویتی که براي هر یک از سه هدف مذکور قایل شده اند، تکنیک بودجه ریزي و درنتیجه نوع طبقـه  

 .بندي بودجه تغییر یافته است
 :طبقه بندي بودجه براي رسیدن به چهار هدف صورت می گیرد

 آسان سازي برنامه ریزي و تصمیم گیري  -

 بهبود مدیریت  -

 تجزیه و تحلیل اثرهاي اقتصادي عملیات دولت  -

 نظارت بر انجام عملیات دولت  -
 .هزینه ها را بر اساس تقسیمات سازمانی دولت تعیین می کند:  طبقه بندي سازمانی

. اسـت  که همان تقسیم اعتبار به مواد هزینه است که تأکید آن بر نقش کنترل کننده ي بودجـه : طبقه بندي حسابداري
 .می گویند (inputs)این طبقه بندي را در اصطالح کنترل داده ها 
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در این روش فایده دستگاهها و هزینه آنهـا قابـل   . کنترل می شود (outputs)در آن ستانده ها  که: طبقه بندي عملیاتی
 .مقایسه می شود

، موازنه هاي اقتصادي و تکمیل سیسـتمها  که متناسب با مفاهیم بودجه برنامه اي، بودجه عملیاتی :طبقه بندي اقتصادي
 . ضرورت یافته است

 
 :طبقه بندي درآمدها

نکتـه مهـم در   . در طبقه بندي درآمدها، ترجیح داده می شود که درآمدهاي مالیاتی جدا از سایر درآمدها نشان داده شود
زیـرا در واقـع   . آمدهاي دولت استاز سایر در) اعم از وامهاي داخلی و خارجی(طبقه بندي درآمدها مشخص کردن وامها 

 :دولت ایران درآمدها را در شش بخش طبقه بندي شده است 1374در بودجه سال . نمی شود وام جزء درآمد تلقی
 درآمدهاي مالیاتی : بخش اول
 درآمد نفت و گاز: بخش دوم
 درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالکیت دولت : بخش سوم

 خدمات و فروش کاال درآمدهاي حاصل از: بخش چهارم
 حق بیمه، کمکهاي دریافتی، درآمدهاي انتقالی و متفرقه : بخش پنجم
 سایر منابع تأمین اعتبار: بخش ششم

 .درآمدهاي دولت از شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مؤسسات جداگانه درج شده است
 

 طبقه بندي هزینه ها
ترین و رایج ترین طبقه بندي بودجه می باشد، که هنوز هم اهمیت خـود را حفـظ    قدیمی:  طبقه بندي سازمانی  -الف

طبقه بندي واحدهاي سازمانی دولت ایران برابر . کرده است و در کنار طبقه بندي هاي دیگر مورد استفاده قرار می گیرد
 :قانون محاسبات عمومی کشور عبارتند از 5تا  2مواد 

مؤسسـات عـام    -مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت  - شرکتهاي دولتی -گاههاي دولتی وزارتخانه ها، مؤسسات و دست -
 المنفعه 

اولین رقم سـمت چـپ، معـرف نحـوه اداره دسـتگاه      . رقمی استفاده می کنند 6براي طبقه بندي سازمانی از یک شماره 
 .ودمشخص می ش 4، 3، 2، 1مثالً چهار گروه فوق الذکر به ترتیب با شماره هاي . است

. موقعیت دستگاه را در فهرست دستگاههاي اجرایی دولـت نشـان مـی دهـد    ) رقمهاي دوم، سوم و چهارم(سه رقم بعدي 
 .شروع می شود که نماینده اولین دستگاه اجرایی یعنی دفتر ریاست جمهوري است  010این سه رقم با 

و در پنجـاه و هشـتمین ردیـف    ) 1کـد  (سـت  بنابراین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که یک سازمان دولتی ا
 . خواهد بود 129000، داراي کد عمومی ) 290کد (سازمانهاي دولتی ثبت است 
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 :طبقه بندي حسابداري یا مواد هزینه -ب
 :طبقه بندي اقتصادي اعتبارات هزینه اي  -1

فصل سـوم هزینـه هـاي      -خدمات فصل دوم استفاده از کاال و  -فصل اول جبران خدمت کارکنان    :فصول هزینه اي  
فصـل هفـتم سـایر      -فصل ششم رفـاه اجتمـاعی   -فصل پنجم کمکهاي بالعوض   -فصل چهارم یارانه  -اموال و دارایی

 هزینه ها
 : اي  هزینهاعتبارات طبقه بندي اقتصادي شرح 
  جبران خدمت کارکنان –فصل اول  
 حقوق و دستمزد 

 -حقوق و دستمزد کارگران مشمول قـانون کـار   -دستمزد کارکنان غیر رسمی حقوق  -حقوق دستمزد کارکنان رسمی 
سـایر حقـوق و    -حـق التحقیـق    -حق التـدریس   -حقوق و دستمزد ایام مرخصی  -حقوق و دستمزد کارکنان خارجی 

 دستمزد
  فوق العاده ها و مزایاي شغل 

 -تفـاوت تطبیـق    -فوق العاده بـدي آب و هـوا   -فوق العاده سختی محیط کار -فوق العاده مخصوص  -فوق العاده شغل 
کمـک هزینـه    -فوق العاده اشتغال خارج از کشـور  -فوق العاده محل خدمت  -فوق العاده محرومیت از تسهیالت زندگی 

اضـافه   -فوق العاده جذب منـاطق محـروم    -حق جذب  -همطرازي  -حق سرپرستی  -کمک هزینه اوالد -عائله مندي 
 -فوق العاده نوبت کاري  -عیدي –ش پادا -کار و کشیک 

 سایر مزایا و فوق العاده ها -کارانه  -مسکن کمک هزینه –حق محرومیت از مطب 
 
  استفاده از کاالها و خدمات  –فصل دوم 
  مأموریت و نقل و انتقال کارکنان 

عـوارض خـروج از    -قـل و مکـان   هزینـه ن  -بهاي بلیط مسـافرت   -کرایه وسائل نقلیه  -فوق العاده روزانه  - هزینه سفر
 هزینه گذرنامه  -کشور

 سایر هزینه هاي مأموریت و نقل مکان 
  حمل و نقل و ارتباطات 

 -حمل و نقل نامه ها و امانـات پسـتی    -حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی  - بیمه کاال -حمل کاال و اثاثه دولتی 
سـایر   -اینترنـت  –ره خطـوط مخـابراتی   اجـا  -تلفن و فکس  -رحق اشتراك صندوقهاي پستی در داخل و خارج از کشو

 حمل و نقل و ارتباطات 
  نگهداري و تعمیر دارائی هاي ثابت 

 سایر دارائیهاي ثابت  -وسائط نقلیه  -)اعم از ساکن و متحرك(ماشین آالت و تجهیزات  -ت ساختمان و مستحدثا
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  نگهداري و تعمیر وسائل اداري 
لـوازم سـرمایش و     -لوازم صوتی و تصویري  -ماشین فتوکپی -ماشین تحریر -ماشین حساب  - میز و صندلی و مبلمان

 رایانه  -گرمایش 
 سایر وسائل اداري 

  چاپ و خرید نشریات و مطبوعات 
خریـد   -خریـد نشـریات و مطبوعـات     -چاپ آگهی هاي اداري  - چاپ دفاتر و اوراق اداري  - چاپ نشریات و مطبوعات

 اق اداري دفاتر و اور
 سایر هزینه هاي چاپ و خرید نشریات و مطبوعات 

  تصویر برداري و تبلیغات 
سـایر هزینـه هـاي     -آگهـی هـاي تبلیغـاتی     -هزینه خدمات تبلیغاتی مانند خطـاطی، نقاشـی    -فیلمبرداري  -عکاسی 

 تشریفات  -تبلیغاتی 
 یفات سایر هزینه هاي تشر -حق سفره  -جشن و چراغانی  -هزینه پذیرائی 

  هزینه هاي قضائی، ثبتی، و حقوقی 
  حق الوکاله 

 سایر هزینه هاي قضائی، ثبتی و حقوقی  -هزینه هاي قضائی  -هزینه هاي ثبتی  -حق المشاوره 
  هزینه ها بانکی 

 ی سایر هزینه هاي بانک -نگهداري اسناد و اشیاء قیمتی در بانکها -هزینه انتقال وجوه  -خرید سفته  -خرید دسته چک 
  آب و برق و سوخت 

 ،سـایرآب  -برق-سوخت وسائل نقلیه موتوري -)نفت سفید،گازوئیل،گاز(سوخت حرارتی -ویخ)آشامیدنی وتصفیه شده(آب
 برق و سوخت 

  مواد و لوازم مصرف شدنی 
شـیر  (شـتی  لوازم سرویسهاي بهدا -...)کلید، قفل، دستگیره،(ابزار و یراق  - ...)گچ، آجر، سیمان، آهک(مصالح ساختمانی 

 ...)آب، سیفون، 
مربـوط بـه وسـائط نقلیـه و     (لوازم یـدکی   - ...)صابون، مایع دستشوئی، مایع ظرفشوئی، پودرهاي شوینده (مواد شوینده 

مـواد و لـوازم مصـرفی پزشـکی، دندانپزشـکی،      -مـواد غـذائی    -کاغذ، مقوا و لـوازم التحریـر   - )ماشین آالت و تجهیزات
  دامپزشکی و آزمایشگاهها

 هزینه هاي مطالعاتی و تحقیقاتی  
خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهاي رایانه اي، فیلم هاي ویدیوئی، و سایر لوازم و ابزار مشابه  -حق الترجمه  -حق التألیف

 سایر هزینه هاي مطالعاتی و پژوهشی -هزینه برگزاري سمینارها و جلسات سخنرانی و کارگاههاي آموزشی  -
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 خاص براي انجام خدمات قراردادي حق الزحمه به اش 
حـق   -حق الزحمه پزشـکی   -تعلیم فنون  -شرکت در جلسات  - اجراي برنامه هاي آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنري

 )قراردادي(سایر اشخاص حقیقی  - )اداري، خدماتی(الزحمه خدمات اشخاص حقوقی 
  حق عضویت 

هائی که به موجب قراردادهـا و یـا تعهـدات دولـت بـه مؤسسـات       پرداخت -حق عضویت سازمانها و مؤسسات بین المللی 
 .خارجی انجام میگیرد

  هزینه هاي اموال و دارائی  –فصل سوم 
  سود و کارمزد وامها و تسهیالت بانکی 

 .در دانشگاه کاربرد ندارد
  اجاره و کرایه 

 مختلف  ایزارکرایه لوازم و -و تجهیزات  اجاره ماشین آالت -اجاره ساختمان و سایر مستحدثات  -اجاره زمین و اراضی
 
   یارانه  –فصل چهارم 
  کمک زیانهاي دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 

 .در دانشگاه کاربرد ندارد
 تفاوت قیمت کاالمابه ال پرداخت 

 سایر کاالها-می یارانه داروهاي دا -یارانه دارو-یارانه کود شیمیائی، بذور و سموم  -یارانه کاالهاي اساسی 
  پرداختهاي انتقالی غیر سرمایه اي به شرکتهاي دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 

 مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت  -شرکتهاي دولتی 
 ).در دانشگاههاي علوم پزشکی دراین فصل هزینه اي صورت نمی گیرد*(
 
  کمک هاي بال عوض  –فصل پنجم 
 تهاي خارجی کمک بالعوض به دول 

 غیر سرمایه اي  -سرمایه اي 
 بین المللی  ايکمک بالعوض به سازمانه 

 غیر سرمایه اي -سرمایه اي 
  کمک بال عوض به سایر سطوح دولتی 

 غیر سرمایه اي  -سرمایه اي 
 .)در دانشگاههاي علوم پزشکی درصورت وجود اعتبار درفصل پنجم می توان آنرا در هرمحل به هزینه گرفت *(
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  رفاه اجتماعی  –م ششفصل 
  حق بیمه 

 -بیمه درمان روسـتائیان   -بیمه درمان اقشار آسیب پذیر -بیمه درمان کارمندان دولت  -بیمه اجتماعی کارمندان دولت 
بیمـه   -بیمـه اجتمـاعی روسـتائیان     -بیمه اجتماعی نیازمندان  -بیمه اجتماعی کارگران  -بیمه درمان خویش فرمایان 

 ارکنان نیروهاي مسلح درمان  ک
 بیمه درمان طالب علوم دینی -بیمه درمان ایثارگران 

  کمکهاي رفاهی کارمندان دولت 
 -کمک هزینـه سـرویس حمـل و نقـل      -کمک هزینه بیماري و زایمان  -کمک هزینه مواد غذائی و نگهداري رستوران 

 کمک هزینه مهد
اي کـاال و خـدماتی چـون دارو، پزشـکی، دندانپزشـکی، و      اسـترداد مخـارج انجـام شـده توسـط کارکنـان بـر        -کودك  

 -صورتحساب بیمارستان 
سـایر کمکهـاي رفـاهی     -کمـک هزینـه ورزشـی     -کمک به حساب پـس انـداز کارکنـان دولـت      -پاداش پایان خدمت 

 کارمندان دولت 
  کمکهاي رفاهی گروههاي خاص 

ک بـه خـانواده هـاي ایثـارگران و خـانواده معظـم       کم -کمک به معلولین جسمی و ذهنی -مستمري اقشار آسیب پذیر 
کمک به مراکز غیر دولتی و خانواده ها براي نگهداري  -پرداخت کمکهاي موردي به اقشار آسیب پذیر و معلولین  -شهدا

 -کمک به رسیدگی و سـاماندهی آسـیب دیـدگان اجتمـاعی      -و توانبخشی معلولین و سالمندان و بیماران روانی مزمن 
 سایر کمکهاي رفاهی گروههاي خاص  - یشگیري از آسیب هاي اجتماعی و معلولیت هاکمک به پ

  کمکهاي رفاهی دانش آموزان و دانشجویان 
هزینه هاي مربـوط   -کمک هزینه رفت و آمد دانشجویان  -کمک هزینه تغذیه دانشجویان  -صندوقهاي رفاه دانشجویان 

سـایر هزینـه هـاي رفـاهی      -کمک هزینه تحصـیلی   -گردشهاي علمی  به اردوها و وسائل و تجهیزات و جوائز ورزشی و
 و دانشجویان بهورزري دانش آموزان 

  کمکهاي رفاهی بازنشستگان 
سال و باالتر و از کـار   60افزایش حق عائله مندي و اوالد بازنشستگان  -حق عائله مندي و اوالد بازنشستگان و موظفین 

پرداخت حق بیمه عمر و حـوادث بازنشسـتگان    -بازنشستگان لشکري و کشوري  پرداخت بیمه درمان مکمل -افتادگان 
 سایر کمکهاي رفاهی بازنشستگان  -کمک هزینه ازدواج فرزندان بازنشستگان  -لشکري و کشوري 

  کمکهاي رفاهی ایثارگران 
کمک موردي به خـانواده   - به اشتغال خانواده هاي ایثارگران ککم -اجراي قانون حالت اشتغال براي ایثارگران مشمول 

 هاي ایثارگران 
  سایر هزینه هاي رفاه اجتماعی 
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 سایر هزینه هاي رفاهی  -کمک هزینه ازدواج 
 سایر هزینه ها –صل هفتم ف 

جرایم  -جرایمی که توسط یک واحد دولتی براي سطوح دیگر وضع می شود - )مانند عوارض شهرداري(عوارض اجباري 
بـه کارکنـان غیـر     پرداخت-داختهاي  مربوط به جبران صدمات یا لطمات ناشی از سوانح طبیعی پر -و عوارض دادگاهها

حقوق آماده به خدمتها در سالهاي بودجه و سالهاي قبل، حقوق ایام تعلیق مربوط به کارکنانی که به اتهـام جـرم   (شاغل 
پرداختهاي جبرانـی درخصـوص   -خرید خدمت  نیاز -) هام منتسبه برائت حاصل کرده انداز کار برکنار شده و سپس از ات

پرداختهاي انتقالی سرمایه اي براي تأمین تمام یـا بخشـی    -صدمات شخصی یا ملکی وارد آمده توسط واحدهاي دولتی 
پرداخـت   -پرداخت حق بیمه مربوط به بیمه هاي غیر عمر به شرکتهاي بیمـه   -از هزینه تملک دارائی هاي سرمایه اي 

 ري پالك خوهزینه ها -دیون 
 :طبقه بندي اقتصادي اعتبارات تملک دارایی هاي سرمایه اي  -2

منظور دارائیهاي تولید شده و تولید نشده که طی بیش از یکسال در فرایند تولید کـاال و خـدمات   : دارائیهاي سرمایه اي 
 . بکار می روند

 . اقالم گرانبها -3در موجودي انبار  تغییر -2دارائیهاي ثابت  -1: دارائیهاي تولید شده به سه قسم است  
مطالعه ایجاد هزینه هاي جانبی آن توسعه ظرفیت که منجربه ثبـت  (ساختمان و مستحدثات : دارائیهاي ثابت :فصل اول 

 .عمر و آن دسته از تجهیزات و ماشین آالت منصوب در ساختمان
 )خرید –مطالعه و تولید (ماشین آالت و تجهیزات   :فصل دوم 

 .سایر دارایی هاي ثابت که بر دو گروه تقسیم می شوند:  سوم فصل 
 ....)حفاري معدنی و ( دارائیهاي ثابت نامشهود  -ب   ...)نباتات مثمر ، غیر مثمر و ( دارائیهاي ثابت مشهود  -الف

 :تغییر در موجودي انبار ، شامل :فصل چهارم
 .ت بیشتر از یکسال نگهداري می شوندتحصیل دارایی هاي تولید شده که به صورت کاال براي مد

 تحصیل دارایی هاي تولید شده به منظور فروش مجدد

 .تحصیل دارائیهاي تولید شده که براي تولید کاالي دیگري بکار می رود همانند مواد اولیه

 .بنزین –موجودي کاالهاي استراتژیک همانند غالت 

 )همانند اشیاء عتیقه در  موزه ها (ان نامحدود نگهداري میشود بخاطر ارزش آنها طی زم: اقالم گرانبها  :فصل پنجم
 )رودخانه ها –همانند زمین موات (زمین  :فصل ششم
 :سایر دارائیهاي تولید نشده که به دو گروه تقسیم میشوند: فصل هفتم

اي الکتـرو  فضـاه  –دارائیهـاي زیرزمینـی    –هماننـد منـابع زیسـتی    ) (ملمـوس (دارائیهـاي تولیـد نشـده مشـهود      -الف
 ).مغناطیسی

 ...)برق و  –همانند حق االمتیاز آب ) (غیر ملموس(دارائیهاي تولید نشده نامشهود  -ب
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طبقه بندي اقتصادي  اعتبارات هزینه اي و تملک دارائی ها به صورت کلـی جهـت اطـالع شـرح     : نکته بسیار مهم  **(
جنبه کاربردي ودربرخی ممکن اسـت  ... خانه ها وموسسات وفصول هزینه و مواد هزینه در بعضی از وزارت.داده شده است 

 .)هیچ گونه زمینه کاربردي نداشته باشد
 

بودجـه هـایی کـه    . این طبقه بندي با پیدایش بودجه برنامه اي و بودجه عملیاتی مرسوم شد  :طبقه بندي عملیاتی  -ج
شوند، به هیچ وجه هدف دولت را از خـرج ایـن    تنظیم می) بودجه متداول(طبقه بندي سازمانی و مواد هزینه  بر اساس 

طبقه بندي عملیاتی می کوشـد، وظـایف و برنامـه هـاي     . بنابراین انتخاب اولویتها میسر نیست. اعتبارات نشان نمی دهد
دولت را به نحوي دسته بندي کند که کلیه کارهاي متجانس و مشابه که ماحصـل و نتیجـه نهـایی آنهـا قابـل ارزیـابی،       

مـیالدي، سـازمان ملـل متحـد، در      1958در سـال  . ري و برنامه ریزي است، در یک طبقـه قـرار مـی گیرنـد    تصمیم گی
به منظور جامعیت بخشیدن و هماهنگی طبقه بندي » وظیفه اي براي انتقاالت دولتی –راهنماي طبقه بندي اقتصادي «

 :عملیات دولتها، طبقه بندي زیر را پیشنهاد کرد
ــومی   ــدمات عم ــاعی    -  (General services)خ ــدمات اجتم ــادي    -  (Social services)خ ــدمات اقتص خ

(Economic services) 
 :دولت ایران نیز براي طبقه بندي عملیات تا حد زیادي از توصیه مذکور استفاده کرده است

 امور اقتصادي -4     امور اجتماعی  -3    امور دفاعی  -2  امور عمومی  -1

 . مجموعه کوششهاي سازمان یافته همگن از وظایف دولت است» امور«یک از  کامالً روشن است که، هر
 

 :روشهاي رایج بودجه نویسی
با توجه به نقش بودجه در برنامه ریزي اقتصادي، اجتماعی کشورها، روز بروز بر اهمیت و پیچیدگی روشهاي پیش بینـی  

 .و برآورد ارقام بودجه افزوده می شود
 :  پیش بینی درآمد 

 .گیرد تا پیش بینی ها صحیح تر و به واقعیت نزدیکتر باشدمی موالً  به چند روش صورت مع 
 :روشهاي رایج عبارتند از

مـثالً  . که در آن درآمد سال بودجه دقیقاً برابر درآمد قطعی سال ما قبل پیش بینی می شود -روش سال ما قبل آخر  -1
 . پیش بینی شود 1383باید معادل درآمد قطعی سال  1385درآمد سال 

جمـع  . ساله متوسط افزایش یا کاهش انواع درآمدها را حساب می کننـد   5یا  3که در یک دوره  -روش حد متوسط  -2
 .جبري این متوسط ها با درآمد قطعی سال قبل، درآمد سال بودجه برآورد می شود

ل مـؤثر در هـر یـک از انـواع درآمـدها      تحلیل گرایشهاي اقتصادي و عوامطریق تجزیه واز -روش پیش بینی مستقیم -3
 .صورت می پذیرد
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هـا   هاي خاص و بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی روش نوینی است و با فرمول -روش نظام یافته یا سیستماتیک  -4
 . و تکمیل پرسشنامه هاي نمونه انجام می گیرد

 :برآورد هزینه
 .اي برآورد هزینه حاصل گردیده استنسبت به پیش بینی درآمدها، پیشرفتهاي بیشتري در روشه

 :براي این کار چند روش متمایز وجود دارد 
 :بودجه متداول -1

در این روش هزینه هاي هر دستگاه اجرایی دولت به تفکیک فصـول  . قدیمی ترین و رایج ترین روش بودجه نویسی است
توجه نیست و محور اصلی تهیه بودجه، طبقـه  در این روش هدف یا هدفهاي سازمان مورد . و مواد هزینه برآورد می شود

در بودجه نویسی معمـول، بررسـی مسـایل و چگـونگی دسـتیابی بـه       : به عبارت دیگر. بندي سازمانها و مواد هزینه است
هدفها از طریق طرح مسایل و مشکالت دستگاه اجرایی صورت گرفته و تدارك و تجهیز سازمان مجري بـا تحقـق هـدف    

این روش را می توان به عنوان بزرگترین مانع در ارزیابی هـاي عملیـاتی و بودجـه نویسـی بـر      . شودمترادف انگاشته می 
 .اساس بازده در نظر گرفت

در سند بودجه کل کشور در صورت کلی خـود، ناشـی از   » ردیفها«در کشور ما نیز، پیدایش و گسترش عناوین مربوط به 
می کنند از طریق تخصیص اعتبار الزم به یـک ردیـف، از توزیـع     همین مساله است که سیاستگذاران بودجه اي کوشش

 .آن در بین مجموعه نیازهاي سازمان مجري جلوگیري کرده و مصرف آن را به مورد مشخص مطمئن سازند
درصـد از اعتبـارات هـر     80تا  70معموالً حدود . درهر حال، اولین گام براي برآورد هزینه ها، شناخت عوامل هزینه است

. که این موضوع در سالهاي اخیردرصد بیشتري را به خود اختصاص داده استاه صرف هزینه هاي پرسنلی می شوددستگ
در بودجه ریزي متداول کشور ما، معمـوالً اعتبـارات   . درصد بودجه را تشکیل می دهد 5تا  2هزینه هاي سرمایه اي بین 

از آنجایی که هزینـه ي پرسـنلی   . ول و مواد هزینه استیک یا دو سال قبل دستگاه اجرایی مبناي محاسبه و تفکیک فص
درصد اعتبارات را شامل می شود، برآورد اعتبارات این بخش از اهمیت ویژه اي برخـوردار اسـت و بـا ترکیـب      80تا  70

 . پرسنلی دستگاه بستگی کامل دارد
  Program Budgeting :بودجه برنامه اي -2

 .به تفکیک برنامه و فعالیتهاي درون هر برنامه طبقه بندي می شوددر این روش، وظایف دستگاه اجرایی 
بدین ترتیـب برآوردهـاي مـذکور عینیـت و واقعیـت      . براي این کار برآورد هزینه از سطح فعالیتها و طرحها آغاز می شود

ـ   . بیشتري خواهد داشت ه ایـن ترتیـب   برآورد هزینه هر فعالیت و طرح می تواند به تفکیک مواد هزینه صـورت گیـرد و ب
در مقایسه با بودجه متداول، در این روش، مبـانی الزم  . هزینه هاي هر برنامه نیز بر حسب مواد هزینه بدست خواهد آمد

 . براي قضاوت، تصمیم گیري، تعیین اولویتها و کاهش یا افزایش هزینه ها فراهم می آید
 :محاسن بودجه برنامه اي عبارت است از

 کنترل عملیات  بهبود تنظیم برنامه و 
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  بهود کیفیت مبانی تجدیدنظر در برآوردهاي بودجه در مرحله رسیدگی 

 مشارکت سطوح انتهایی و میانی در تنظیم بودجه و عدم تمرکز عملی در برآورد هزینه ها 

  هماهنگی عملیات و جلوگیري از تداخل یا تکرار فعالیتها و برنامه ها در سازمانهاي مختلف دولت. 

 عات صریح و روشن درباره عملیات دولت و از این طریق جلب اعتماد مردم و بهبود روابـط دولـت بـا    انتشار اطال
 .مردم

 ارتباط دادن عملیات کوتاه مدت با هدفهاي بلند مدت رشد اقتصادي 

ه با این همه باید توجه داشت که بودجه برنامه اي در واقع سرآغاز دیـدگاهی بـود کـه در تکامـل خـود، ابتـدا بـه بودجـ        
 .عملیاتی منتهی شد 

 
  Performance Budgeting : بودجه عملیاتی -3

در بودجه عملیاتی فقط به تفکیک برنامه ها اکتفا نمی شود، بلکه هزینه عملیات طبق روشهاي فنـی دقیـق و بـر اسـاس     
 :می شودبراي تنظیم بودجه عملیاتی از دو روش استفاده . اندازه گیري حجم کار مورد محاسبه قرار می گیرد

 اندازه گیري کار -ب   حسابداري قیمت تمام شده  -الف

 :تنظیم بودجه عملیاتی از طریق حسابداري قیمت تمام شده، مراحل زیر را طی می کند
هر برنامه به چنـد فعالیـت و هـر    . طبقه بندي عملیات، که با تجزیه برنامه ها و فعالیتهاي دستگاه دولتی شروع می شود 

عملیـات قابـل سـنجش و عملیـات غیـر قابـل       : ن فعالیت فرعی و باالخره هر فعالیت فرعی بـه دو گـروه  فعالیت به چندی
 . سنجش تفکیک می شود

 
 (Planning, Programming and Budgeting system) :نظام برنامه ریزي، طرح ریزي و بودجه ریزي -4

 (PABS)   (Planning and Budgeting system)یا نظام برنامه ریزي و بودجه     
تفاوت اصلی این نظام با روشـهاي بودجـه   . بکار می برند PABSیا  PPBSامروزه اصطالح بودجه برنامه اي را به عنوان 

در واقـع ایـن روش را مـی تـوان یکـی از روشـهاي بودجـه ریـزي سـتانده هـا           . ریزي قبلی در فلسفه و دیدگاه آن است
(Outputs Budgeting) دانست. 

PABS   ) یک سلسله مفاهیم مرتبط بهم و جامع است که روند برنامه ریزي، طـرح ریـزي،    )برنامه ریزي و بودجه نظام
تدوین بودجه، جمع آوري و کاربرد اطالعـات، پـایش و ارزشـیابی برنامـه را بـه هـم مـی آمیـزد و بـه تجزیـه و تحلیـل            

 .سیستماتیک هر یک از عناصر مذکور می پردازد
 

 :ه شرح زیر خالصه کردرا می توان ب PABSمراحل 
 برنامه ریزي . که شامل تعیین، تجزیه و تحلیل و انتخاب هدفهاي کلی و اساسی است برنامه ریزي استراتژیک، -
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 .باشد) ساله 7یا  5معموالً (و یا میان مدت ) ساله 20معموالً (استراتژیک ممکن است دراز مدت 
مشی هایی که می تواند به این هدفها برسد مـورد بررسـی قـرار    پس از تعیین هدفهاي اساسی، کلیه  خط  طرح ریزي، -

می گیرد و از آن میان برنامه ها، فعالیتها و طرحهایی انتخاب می شود که وصول هدف از طریق آنها قطعی تر، سریع تـر  
ي مقاطع زمـانی محـدود   اجراي این برنامه ها، فعالیتها و طرحها همراه با برآورد کلی منابع مالی الزم برا. و ارزان تر باشد

همچنین در این مرحله دستگاههایی که اجراي این برنامه هـا، فعالیتهـا و طرحهـا را برعهـده خواهنـد      . منظور می گردد
 . داشت، تعیین و انتخاب می شوند

ت براي تهیـه و تنظـیم بودجـه، ابتـدا نتـایج عملیـا      . باشد) و یا بیشتر(زمان موردنظر در طرح ریزي ممکن است یکسال 
موردنیاز جهت اجراي فعالیتها و طرحهاي سال آینـده بـرآورد   ) نیروي انسانی، وسایل و تجهیزات و پول(محاسبه و منابع 

در این مرحله مؤثرترین تدابیر اداري براي اجراي عملیات، پـیش بینـی درآمـدها و تعیـین کسـري یـا اضـافه        . می گردد
جراي بودجه، گـزارش گیـري مـالی و عملیـاتی، ممیـزي، ارزشـیابی       تصویب بودجه، ا. بودجه مورد بررسی قرار می گیرد

برنامه، شامل ارزشیابی هاي مقطعی، و ارزشیابی کلی که غالباً در پایان عملیات اجرایـی صـورت مـی گیـرد، انجـام مـی       
 .شوند

در ایـن  . اسـت ارزشیابی عبارت از تطبیق نتایج حاصل با هدفهاي تعیـین شـده در برنامـه اسـتراتژیک و برنامـه اجرایـی       
ارزشیابی آثار و منافع حاصل از اجراي برنامه ها با هزینه هاي اقتصادي آنها مقایسه می شود و عـالوه بـر نقشـی کـه در     

 .برنامه ریزي بعدي را فراهم می کند ياز براکنترل برنامه ها دارد، اطالعات موردنی
و مفید بودن برنامه ها در مقایسـه بـا هزینـه هـاي      شامل تجزیه و تحلیل مؤثر ، مطلوب تجزیه و تحلیل سیستماتیک، -

و هزینـه   (Rafe of Return)، نرخ برگشـت سـرمایه   (Cost –Benefit)فایده  –مثل محاسبه هزینه . انجام آنهاست
مورد استفاده قرار مـی گیـرد و    PABSاین تجزیه و تحلیلها در تمام مراحل ... و  (Cost-Effectiveness)اثر بخشی 

 . کی از وجوه اصلی این سیستم استاین کار ی
. هر یک از اجزاء به تنهایی اعتباري ندارد و فقط مجموعه و ادغام آنهاست که سیستم را نشان می دهـد  PABSدر نظام 

بـراي کارکنـان و مـدیران دسـتگاه، تغییـر توجـه برنامـه ریـزان و بودجـه نویسـان از            PABSنگران کننده ترین جنبه 
ن به هدفهاي آن است و چون احتمال می دهند که نتایج چنین توجهی مساله سـاز باشـد، غالبـاً    موجودیت قانونی سازما

 . به دالیل سیاسی و اجتماعی از قبول آن طفره می روند
این تغییر، بویژه براي کارکنـانی کـه عـادت    . است تغییر روش حسابداري و حسابرسی جاريالزمه اجراي این سیستم،  -

نگهـداري کننـد   ) به تفکیک طرحها(را بر حسب دستگاه، مواد هزینه و اعتبارات سرمایه گذاري ثابت کرده اند دفاتر خود 
 .مشکل است

 .مشکل دیگر دستگاههاي اجرایی براي استفاده از این روش، فقدان سیستم اطالعاتی است -
 : با مراحل زیر آغاز می شود PABSتجزیه و تحلیل در 

 فهاکوشش براي روشن کردن و بیان هد 
 تعیین ضوابطی جهت شناسایی مؤثر بودن نتایج 
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  مختلف براي نیل هدفها شاخه هاي بررسی در 

  مختلف انتخاب شده تحت ضوابط مشخص و مرتبط با هدفهاشاخه هاي  ارزشیابی 

سـریع  علمی، ارزان، (با کاربرد آمار، ریاضیات، تحقیق و استفاده از متون ارزشیابی باید مطلوب ترین راه حل  PABSدر 
 .مسأله را انتخاب کرد) و مؤثر

 :بودجه کل کشور 
برنامه مالی دولت است که براي یکسال مالی تهیه و حاوي پـیش بینـی درآمـدها و سـایر منـابع تـأمین       : تعریف بودجه 

ز دولت مـی شـود کـه ا   سازمانی وبه اهداف  نیلاعتبار و همچنین برآورد هزینه ها براي انجام عملیاتی است که منجر به 
 :سه قسمت تشکیل شده است 

 بودجه عمومی دولت  -1
براي وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی می باشد که مسـتقیماً مربـوط بـه وظـائف وزارتخانـه و مؤسسـه        :بودجه جاري -الف

 .دولتی می باشد و در دو زمینه جاري و فعالیتهاي دستگاه و توسعه موردنظر به مصرف می رسد مانند حقوق کارمندان
و خریـد  عمرانی شامل ساخت و سـازهاي دولتـی   هاي  که به منظور اجراي برنامه  :وتملک دارائی ها  بودجه عمرانی -ب

 .سرمایه اي به کار می رود تجهیزات
 .بودجه جاري و عمرانی از محل درآمدهاي عمومی دولت تأمین می شود

 بودجه شرکتهاي دولتی و بانکها -2
 .به منابع درآمدي و صورت سود و زیان پیش بینی می شود بودجه این گروه عمدتاً با اتکاء

 بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت  -3
 .در بودجه کل کشور منظور می گرددبه صورت کمکی غیر از موارد فوق  بودجه این گروه تحت عناوینی

 درآمد عمومی 
 :چنین تعریف می نماید 1/6/1366قانون محاسبات عمومی مصوب  10ماده 

، مالیات سـود سـهام شـرکتهاي دولتـی و درآمـد      یدرآمد عمومی عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها، مؤسسات دولت
حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در  قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمـومی منظـور مـی    

 .شود
 درآمد اختصاصی 

 : 1/6/1366قانون محاسبات عمومی مصوب  14ماده 
درآمدهایی که به موجب قانون براي مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصـی منظـور   

 .می گردد
 :منابع مالی دولت 

 درآمدهاي عمومی  -الف
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 : ذیل می باشدشامل درآمدهاي مالیاتی و غیر مالیاتی به شرح و  این نوع درآمد از درون اقتصاد جامعه کسب میشود
مالیـات بـر کـاال و     –مالیـات بـر واردات    –مالیـات بـر ثـروت     –درآمدهاي مالیاتی، مالیات بر درآمد (درآمد مالیاتها  -1

 ).خدمات
 ...)حق بیمه سهم کارفرما و (فت کمکهاي اجتماعی دریا -2

 ...)کمک سازمانهاي بین المللی و (دریافت کمکهاي بالعوض  -3

 ...)سود سهام شرکتهاي دولتی و ( درآمدهاي اموال و دارائیها-4
 :درآمد حاصل از فروش خدمات و فروش کاال -5

 درآمدهاي حاصل از فروش خدمات همانند خدمات ثبتی: الف 
 درآمدهاي حاصل از فروش کاال همانند فروش ارز: ب 
 .درآمد حاصل از فروش اجاره همانند اجاره ساختمان: پ 

 ...و جرائم راهنمایی و رانندگی و  درآمدهاي حاصل از جرایم و خسارت -6
 ...حقوق گمرکی و درآمد حاصل از فروش خدمت سربازي و  –عوارض کارآموزي (درآمدهاي متفرقه  -7

 واگذاري دارائی هاي سرمایه اي  -ب
فروش و  -4 فروش ساختمانها و تأسیسات دولتی  -3  صدور گاز  -2 از فروش نفت خام  درآمد حاصل -1: شامل 
فروش و واگذاري سایر دارائیهاي سرمایه اي همانند اموال  -6  فروش ماشین آالت و تجهیزات -5   ري اراضیواگذا

 تکمیلی 
 واگذاري دارائیهاي مالی  -ج

اسـتفاده از    -4اسـتفاده از تسـهیالت خـارجی     -3خریـد اوراق مشـارکت    -2اسـتقراض از سیسـتم بـانکی     -1: شامل 
وصـولی از واگـذاري    -7پیش فروش بابت حـج تمتـع    -6دریافت وام خارجی  -5زي ذخیره ارصندوق موجودي حساب  
 برگشتی از پرداختهاي سالهاي گذشته  -9دریافت اصل وامهاي داخلی دولت  -8شرکتهاي دولتی 

 درآمدهاي اختصاصی  -د
ف هزینـه هـاي وصـول    این نوع درآمد به موجب قانون وصول و به حساب خزانه واریز و معادل درآمدهاي وصولی به مصر

 .کننده اختصاص می یابد
  به صورت  پرداختهاي دولت: 

 .)حفظ و نگهداري وضعیت موجود میشود و اعمال حاکمیت دولت را فراهم می سازد موجب( اعتبارات هزینه اي  -الف 
ي سـرمایه اي  در یک برنامه زمان بندي شده به صـورت سـرمایه گـذاري دارائیهـا    ( ایجاد ظرفیت و توسعه ظرفیت  -ب

تولید شده یا مولد و گاهی دارائیهاي تولید نشده مشهود و نامشهود موجب تملـک دارائیهـاي سـرمایه اي را فـراهم مـی      
 .)سازد

 .)سبب تملک دارائیهاي مالی می شود(تجهیز منابع پولی و مالی  -پ
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 تملک دارائیهاي مالی  -چ
تعهـدات   -4بازپرداخـت اصـل اوراق مشـارکت     -3اي دولتـی  انتقـال سـهام شـرکته    -2بازپرداخت به سیستم بانکی  -1

 )بازپرداخت اصل تسـهیالت سیسـتم بـانکی    -6پرداخت تعهدات زائران حج تمتع  -5 )دیون(پرداخت نشده سالهاي قبل 
 ).بازپرداخت تسهیالت خارجی دستگاههاي اجرائی که دولت تضمین نموده است(بازپرداخت اصل تسهیالت خارجی  -7
 از محل درآمدهاي اختصاصی  هزینه -ه

هزینه در بخش اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي صورت می گیرد هزینه از محل درآمـدهاي اختصاصـی   
خالف اصل عدم تخصیص از اصول بودجه است و موجب تـداخل اعتبـارات هزینـه اي و اعتبـارات تملـک دارائـی هـاي        

 .راوانی در نظام بودجه ریزي  پدید آورده استسرمایه اي شده و در نهایت ناخالصی ف
 اصول بودجه 

 اصل ساالنه بودن  -1
بودجه پیش بینی و برآورد براي آینده است از این رو داراي بعد زمانی است، خط مشی ها، سیاستها، عملیـات، درآمـد و   

 .را  مشخص می کندهزینه براي یکسال تعیین می گردد ابتدا و انتها موجب تحلیل و انحراف از برنامه 
 اصل تعادل بودجه  -2

عدم تعادل بودجه سبب کسر بودجـه مـی   (  تعادل پیش بینی منابع درآمد و هزینه هاي دولتی در یک دوره معین مالی 
 .)شود

 .تعادل ممکن است تعادل اقتصادي باشد و یا تعادل بین ارقام درآمد و هزینه  
 اصل وحدت بودجه  -3

. پراکندگی فقط یکبار بودجه واحدي به تصویب می رسد که شامل کل عملیات دولـت مـی باشـد   به منظور جلوگیري از 
یکی از مواردي که اصل وحدت بودجه را تحدید می کند متمم بودجه می باشد که ناشی از ضـعف بودجـه نویسـی و یـا     

 .عدم وجود ثبات اقتصادي و عدم تحقق درآمدهاي پیش بینی شده می باشد
 یا اصل عاملیت بودجه اصل جامعیت  -4

این اصل تأکید می نماید که اوالًً درآمدها و هزینه هاي دولت به هـر شـکل و صـورت اعـم از بودجـه جـاري و عمرانـی،        
سرمایه گذاري ثابت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و کلیه دسـتگاههایی کـه بـه نحـوي از انحـاء از بودجـه       

ثانیاً ارقام منظـور شـده در بودجـه بایـد بطـور      .نظیم و به مجلس شورا تقدیم می گردددولت ارتزاق میکند در یک سند ت
چنـین  . 1.1.ج.1ق  153ناخالص بدون آن که درآمدها و هزینه تهاتر گردند در بودجه کل کشور منظـور گـردد در اصـل    

تهـا در حـدود اعتبـارات    کلیه دریافتهاي دولت در حسابهاي خزانه دار کل متمرکـز مـی شـود و همـه پرداخ     :آمده است
 .این اصل به جامعیت بودجه تأکید می نماید.مصوب به موجب قانون انجام میشود

 اصل شاملیت، تفصیل یا طبقه بندي -5
 يبودجه باید به صورت مشروح ، به ریز و به تفصیل تهیه و تنظیم و پیشنهاد گردد این اصل بعد نظارتی مجلس شورا 
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 .محقق می سازد و دیوان محاسبات رااسالمی  
 اصل تخصیص و عدم تخصیص -6

به همان وضع و ترکیبی که در قانون بودجـه بـه تصـویب     داصل تخصیص ، تمام ارقام و اعداد مندرج در قانون بودجه بای
اصل عدم تخصیص این اصل مکمل اصل جامعیت است نگاه این اصـل در بودجـه ایـن    .رسیده ، وصول و به مصرف برسد

قـانون   39قانون اساسی  و مـاده   53 لاص. بودجه بعضی درآمدها را به مخارجی مشخص تخصیص داد است که نباید در
 .تأکید بر این اصل دارد 1/6/1366محاسبات عمومی مصوب 

 اصل انعطاف پذیري -7
اشـد  بودجه یک برآورد و پیش بینی است ممکن است بودجه ریزي در مراحل تهیه و تنظیم مسائل را مدنظر قرار نداده ب

مدیران دستگاههاي اجرایی به منظور تحقق عملیات و وظایفی که بـه آنهـا محـول شـده موفـق بـه اجـراء دقیـق آن          و
اصـل  .بدین منظور بودجه ریزان و قانون گزاران براي رفع این مشکل به اصل انعطاف پذیري بودجه روي می آورنـد .نباشد

هاي دستگاه به نحوي که درسر جمع اعتبـارات مصـوب تغییـري     انعطاف پذیري یعنی جابجایی در موارد هزینه و برنامه
 .حاصل نشود

 اصل تخمینی بودن درآمدها -8
درآمدها اعم از عمومی و اختصاصی به موجب قانون وصول میشود ممکن است وصـول درآمـد بیشـتر از آنچـه در قـانون      

ول گردد در هر صـورت وصـول درآمـد مـازاد     پیش بینی گردیده باشد و یا کمتر از آنچه در قانون پیش بینی گردیده وص
 اتشکیل صندوق ذخیـره ارزي در همـین راسـت   .به حساب خزانه کل کشور واریز گردد داحتیاج به مجوز قانونی دارد و بای

 .متبلور گردیده است
 اصل تحدیدي بودن هزینه ها -9

تگاه بایسـتی انجـام و تجـاوز از آن بـه     منظور از این اصل این است که حداکثر پرداختها در حد اعتبارات مصوب هر دسـ 
 .خالف است

هزینه نکردن اعتبارات مصوب نشانه قصور، ضعف مدیریت، کوتاهی در انجام وظایف دستگاه می باشد البتـه خـرج هـاي    
 .پایانی سال که به منظور جذب اعتبارات می باشد نشانه بی برنامگی و ضعف عملکرد مدیران می باشد

 
 بودجهمراحل تهیه و تنظیم 

 مرحله تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادي  )1
 مرحله تصویب بودجه  )2

 مرحله اجراي بودجه  )3

 مرحله نظارت بر بودجه  )4
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مرحله اول با ارسال بخشنامه بودجـه  . توسط قوه مقننه صورت می گیرد  4و  2توسط قوه مجریه و مراحل  3و  1مراحل 
تکمیـل  پـس از   شـروع  و   ارسـال فرمهـاي مربوطـه     وهاکه حاوي سیاستهاي بخشی و کمی، ضوابط مالی، دسـتورالعمل 

به سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي و وزارت متبـوع و تصـویب در هیـات وزیـران تحـت عنـوان الیحـه بودجـه            ارسال و
 .پیشنهادي به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می گردد

و ارائه گزارش توسط رئیس قوه اسالمی قانون بودجه توسط مجلس شوراي  الیحه در مرحله تصویب پس از اعالم وصول 
به کمیسیونهاي مربوطه ارجاع ، سپس در کمیسیون تلفیق و آنگاه در صحن علنـی مجلـس مـورد بحـث و     الیحه مجریه 
و در نهایـت جهـت     1.1.ج.1.در نهایت به تصویب نمایندگان و تأئیـد شـوراي نگهبـان ق    کارشناسی قرارگرفته وبررسی 

 . به رئیس جمهور ابالغ می گردد اجراء توسط رئیس مجلس 
، خـط   ، برنامـه هـا   بلکه ارقام مبین سیاسـتها  تصویب بودجه صرفاً تصویب اعداد و ارقام مندرج در الیحه بودجه نیست 

 .مشی هایی که دولت قصد اجراي آنها را دارد می باشد
 :اجراي بودجه داراي چند قسمت است

 ابالغ بودجه -الف
 همبادله موافقت نام -ب 
 تخصیص اعتبار –پ  

جنبـه اجرایـی پیـدا کنـد توسـط رئـیس       به منظور اینکه  قانون بودجه تصویب شده توسط مجلس شوراي اسالمی -الف
بـه دسـتگاههاي اجرایـی در     مذکور  معاونتتوسط و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري جمهور به 

 .یی ابالغ می گرددقالب برنامه هاي جاري عمرانی و تملک دارا
موافقت نامه سندي است مالی که دستگاه اجرایی تعهد می نماید که شـرح عملیـات منـدرج در آن را رعایـت کنـد       -ب

 .ضمناً تغییرات ضروري نیز بایستی در اصالحیه موافقت نامه مبادله گردد
مبادلـه مـی   ) استانی –ملی (جمهوري  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاستموافقت نامه بین دستگاه اجرایی و 

 .گردد
پیشرفت   ، اجراي بودجه بر اساس گزارشهاي) مرانیع( ها کلیه اعتبارات اعم از جاري، تملک دارائی :اعتبار تخصیص -ج

حدود تخصیص در حد وصولی درآمدها و سـایر منـابع اعتبـار و بـر     . عملیات در دوره هاي معین تخصیص داده می شود
تخصیص اعتبار یکی از ابزارهاي کنترلی و نظارتی مـی باشـدو عـاملی اسـت     .اعتبار و تعهد انجام میشوداساس تخصیص 

 .براي ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه
 مراحل تفصیل بودجه

 :مراحل تفصیل بودجه از دریافت وجه تا پرداخت به شرح ذیل می باشد
 تشخیص  -1

 خدمات و سایر پرداختها که تحصیل یا انجام آنها براي نیل به اجراي  تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و
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 .برنامه هاي دستگاه اجرایی ضروري است
 تأمین اعتبار -2

 تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب براي هزینه معین 
 تعهد -3

 :تعهد عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از
 تحویل کاال یا انجام دادن خدمت  -الف
 .ایجاد قراردادهایی که با رعایت قوانین مشخص ایجاد شده است -ب
 احکام صادره از مراجع قانونی  -پ
 پیوستن به قراردادهایی بین المللی با اجازه قانون  -ت

اقع نشده است که آن هـم بـا تحویـل    تعهد پیدا شدن الزام و بوجود آمدن دین است و تا زمانی که دولت ملزم و مدیون و
 .کاال یا انجام دادن کار و خدمت تحقق می یابد

 تسجیل  -4
 تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات کننده بدهیازتسجیل عبارت است 

 حواله  -5
هی هـاي قابـل پرداخـت از محـل     توسط مقامات مجاز، براي تادیه تعهدات و بـد که اجازه اي است کتبی ازحواله عبارت 

 .اعتبارات مربوطه در وجه ذینفع صادر میشود
 درخواست وجه  -6

درخواست وجه عبارت است از وجه سندي است که مدیر مالی براي دریافت وجه و به منظور پرداخت حواله هـاي صـادر   
وجه حساب بانکی پرداخـت دسـتگاه    شده و سایر پرداختها حسب مورد از محل اعتبارات یا وجوه مربوطه عهده خزانه در

 .اجرایی ذیربط صادر میشود
 .درخواست وجه بعد از تخصیص اعتبار صورت می پذیرد

 هزینه  -7
هزینه عبارت است از پرداختهایی که به طور قطعی در قبال انجام تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه و با رعایت 

 .قوانین و مقررات مربوطه صورت می گردید
 .هزینه آخرین مرحله از مراحل تفصیلی اجراي بودجه است

اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل، حواله به عهـده وزیـر یـا رئـیس  مؤسسـه و  مسـئولیت تـأمین        : نکته
 .اعتبار، تطبیق پرداخت با قوانین به عهده مدیر مالی مؤسسه می باشد

    :ترتیب پرداخت هزینه 
 حواله  -5تسجیل       -4     تعهد  -3   تأمین اعتبار  -2    تشخیص -1   
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 نظارت بر بودجه
 اجراي صحیح عملیات ومنطبق با برنامه هاي پیش بینی شده درتحقق سیاستها وخط مشی دولت بسیار مهم می باشد

 .به همین جهت نظارت وکنترل براجراي بودجه از اهمیت باالئی برخوردار می باشد  
 .ف نظارت بربودجه می توان به تامین نظر قانون گذار وحفظ محدودیت مالی اشاره نموداهداازجمله 

 :دو نوع نظارت براجراي قانون بودجه اعمال می شود اصوالً
 :انجام میگرددکه به نظارت درونی اطالق می شودو به دو طریق :نظارت وکنترل قوه مجریه : الف

 ومالی  نظارت اداري -1
قـانون  . رت که قبل از خرج اعمال می شود عدم تجاوز هزینه   هاي دولت از اعتبارات مصـوب اسـت   ظاهدف اصلی این ن

تـامین   پرداخـت هزینـه هـا بـه ترتیـب پـس از طـی مراحـل تشـخیص ،         « :محاسبات عمومی کشور مقررمـی دارد کـه   
ارت بـر مخـارج وزارتخانـه هـا     ایـن نـوع نظـ   . »تسجیل وحواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهـد آمـد    تعهد، اعتبار،

  .وظایف وزارت دارائی و موسسات حسابرسی می باشد موسسات وشرکتهاي دولتی جزء ،
 عملیاتی نظارت -2

درحقیقت هدف از کنترل عملیاتی . عبارت ازبه کارگیري بودجه به عنوان وسیله اي براي نیل به اهداف مطلوب می باشد
 .از طریق گزارش توجیهی وتخصیص اعتبار می باشد  ، بررسی نتایج حاصل از پرداخت مخارج

 :که به نظارت بیرونی اطالق می شودو به دو طریق انجام میگردد:نظارت وکنترل قوه مقننه  : ب 
 نظارت پارلمانی  -1

 :میشود  محققدو صورت  بهنظارت پارلمانی 
  نـدگان حـق دارنـد بـر اداره امـور      نمایجمهوري اسالمی ایـران  اساسی بر طبق قانون : سال مالینظارت درحین

خطـی از  دستگاههاي دولتی وچگونگی پرداختهاي دولت واستفاده از وجوه عمومی نظـارت نماینـد ودرصـورت ت   
 .قوانین ومقررات از مسئوالن دولتی سوال ویا ایشان را استیضاح نمایند

  سی کلی عملیات مالی دولت اسـت  در واقع تفریغ بودجه حسابر):  تفریغ بودجه ( پس از پایان سال مالی نظارت
صـورت مـی     ،که توسط قوه مقننه از طریق تطبیق عملیات انجام شده با هدفهاو برنامه هاي پـیش بینـی شـده    

براساس اصل پنجاه وپنجم قانون اساسی ، دیوان محاسبات حسابها واسناد ومدارك الزم را براساس قـانون  . گیرد
ایـن گـزارش بایـد    . ا تهیه وبه مجلس شوراي اسالمی تسلیم می کندش تفریغ بودجه هرسال رجمع آوري وگزار

 . دراختیار عموم مردم قرارگیرد

 نظارت قضائی   -2
اعمال نظارت قضائی برعهده دیوان محاسبات کشور است ، که مستقیماً زیرنظر مجلس شوراي اسالمی انجام وظیفه مـی  

دیـوان محاسـبات بـه حسـاب کلیـه حسـابهاي       اسـالمی ایـران   براساس اصل پنجاه وپنج قانون اساسی  جمهوري . نماید
شرکتهاي دولتی وسایر دستگاههائی که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کننـد   موسسات ، وزارتخانه ها ،
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رسیدگی وحسابرسی می نماید تا هیچ هزینه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هروجهـی درمحـل خـود بـه مصـرف      
 . ده باشدرسی

 حسابداري  -
حسابداري به عنـوان  . حسابداري به مفهوم عام فرایند شناسایی، اندازه گیري، طبقه بندي، گزارش رویدادهاي مالی است

 .یک فن مطرح می باشد
 :انواع حسابداري 

 حسابداري مالی: 

یات واحدهاي اقتصـادي مـی   به تشخیص ثبت طبقه بندي، تلخیص، گزارش و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و نتایج عمل 
 .پردازد و نتایج را در اختیار مدیران و افراد عالقه مند قرار می دهد

  حسابداري مدیریت: 

آن بخش از حسابداري است که اطالعات موردنیاز مدیریت را براي برنامه ریـزي، اداره و کنتـرل عملیـات یـک سـازمان      
 .ازمان بدست آیداطالعات فوق از فرایند حسابداري س. فراهم می سازد

  حسابداري دولتی: 
نیاز حکومتها به اطالعات مربوط به خراج ها، مالیاتها و غیره سبب پیدایش توسعه این نوع حسـابداري گردیـد همچنـین    

و برآورد هزینه و به عبارتی پیش بینـی منـابع درآمـد و بـرآورد     قانون گذاري س ندیشه اخذ مالیات پس از تصویب مجالا
 .تی طی یک دوره مالی سبب بسط و  گسترش این نوع حسابداري گردیدهزینه هاي دول

در این نوع حسابداري به شرح اصول، تشخیص، ثبت، تجزیه و تحلیل و گزارش وضعیت ها و نتـایج مربـوط بـه دولـت و     
 .سازمانهاي دولتی و برآورد منابع اعتبار می پردازد

  حسابداري بهاي تمام شده: 
در این نوع حسابداري به تشخیص، ثبت و تجزیه و تحلیل و گزارش بهاي تمام شده محصوالت یا فعالیتهـاي معـین مـی    

 .پردازد
 .استقرار این نوع حسابداري در واحدها می تواند در افزایش کارایی فعالیتها و خدمات ارائه شده مؤثر می باشد

 
 : روشهاي حسابداري  

 روش نقدي  )1
 روش تعهدي  )2

مالك، ثبت عملیات در دفاتردریافت و پرداخت وجوه نقدي بوده و عمدتاً به منظور درآمـد در حسـابداري   : وش نقدير -
ضعف این روش عدم شناسایی درآمدهایی است که سایر افراد و دستگاهها متعهـد بـوده   . دولتی بدان توجه گردیده است

 .لکن پرداخت ننموده اند
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 .مالی طبق اصول پذیرفته شده ي حسابداري به نحو مطلوب باشد رف وضعیتعروش نقدي نمی تواند م 
هر زمـان  باید بلکه ، ه نقدي نیست جوثبت عملیات در دفاتردریافت و پرداخت و، روش تعهدي مالك در: روش تعهدي -

ي روش تعهـد در . آید به عنوان یک عمل مالی در دفـاتر مـنعکس  گـردد   می که تعهدي براي دولت یا مؤسسه به وجود 
باید عملیات در دفـاتر  بدون توجه به دریافت یا پرداخت وجه نقد یا هزینه اي صورت گیرد  و زمانی که درآمد تحقق یابد 

هـر وقـت کـه    ، بدون توجه به زمان دریافـت آنهـا    درآمدها دراین روش اساس کار اکتساب است و . مالی منعکس گردد
پرداخت آنهـا   تاریخهزینه ها نیز بدون توجه به . حساب گرفته میشود شود به ارائه کاالي موردنظر به مشتري  یاخدمات 

از محاسن این روش مشخص بـودن بـه روز هزینـه هـاي واقعـی انجـام گرفتـه        .ثبت می شوند نجام گیرند ،که ازمان هر 
 .وهمچنین شفاف بودن درآمدها وکارکرد واقعی انجام شده در سازمان می باشد

 
 عامالت دولتی م

اجرت کار و غیره باید حسب مـورد از   ،پیمانکاري  ،زارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش، اجاره معامالت و
 :طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر

 .در مورد معامالتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد
مقام دستگاه اجرایی در مرکز یـا اسـتان و یـا مقامـات      الترینها به تشخیص و مسئولیت  بادر مورد معامالتی که انجام آن

 : مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهاي مشروحه زیر
سـهام و سـرمایه آن و یـا مالکیـت آنهـا      % 50یش از بمؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه که  -الف

 .و نهادهاي مذکور باشدمتعلق به مؤسسات 
و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی که برا اساس قـوانین و   شرکتهاي تعاونی مصرف -ب

 .مقررات ناظر بر شرکتهاي تعاونی تشکیل و اداره می شوند
ه میشوند که مقرون به صـرفه  شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و ادار -ج

 .و صالح دولت باشد
اجرایی در مرکز یا  دستگاهدر مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا باالترین مقام  -3

 .استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد
وال غیر منقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی در مرکـز و  در مورد خرید یا اجاره ام -4

یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستري و یا کارشناس خبـره و متعهـد رشـته    
 .مربوطه انجام خواهد شد

 . در مورد خرید خدمات هنري با رعایت موازین اسالمی -5
 .در مورد خرید کاالهاي انحصاري دولتی  -6
 .در مورد خرید کاالهاي مورد مصرف روزانه که نرخ ثابتی براي آنها تعیین شده است -7
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 .در مورد کاالهاي ساخت کارخانه هاي داخلی و کرایه حمل و نقل که براي آنها نرخ تعیین شده باشد -8
 .ثابت و مقطوع  خرندر مورد کرایه حمل و نقل در صورت وجود  -9

 . مقام دستگاه اجرائیباالترین تشخیص و مسؤلیت  تعمیر ماشین آالت ثابت و متحرك بادر مورد  -10
و تجهیزات ماشین آالت ثابت و متحرك موجود و وسـایل  در مورد خرید قطعات یدکی براي تعویض یا تکمیل لوازم  -11

بوسـیله یـک نفـر     حـداقل و نظائر آن با تعیـین بهـاي مـورد معاملـه     علمی، فنی گاهی آزمایشاندازه گیري دقیق و لوازم 
 .ید مقامات مذکور یتعیین شده پس از تأ اجرایی مقام دستگاه ترینکارشناس خبره متعهد رشته مربوطه که توسط باال

 و صالح دولت  ها مالحظه صرفبدر مورد معامالتی که به تشخیص هیأت وزیران  -12
پیشنهاد وزارت ارشاد و وزارت دارائی به تصویب هیـأت   بنا به  که به موجب آئین نامه خاص ی در مورد چاپ صحاف -13

 .وزیران برسد
 نـرخ در مورد فروش کاالها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتـی تولیـد و ارائـه میشـود و      -14

 .فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می گردد
 

 :  معامالت اقسام 
 .معامالت دولتی به سه دسته جزئی، متوسط، عمده تقسیم میشودمناقصه در 

 ریال 000/000/55مسئولیت کارپرداز تا سقف  با با کمترین بهاي ممکن   : 1390در سال  جزئی
یـد وزیـر   یتدارکات و تأاحد با کمترین بهاي ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول و  :1390در سال  متوسط

 .الری  000/000/550 قام دستگاه اجرائی تا سقف  یا باالترین م
دسـتگاه  دعوتنامه به تشخیص وزیر یا بـاالترین مقـام     یا ارسال  مناقصه عمومی و  با انتشار آگهی: 1390در سال  عمده

 .ریال 001/000/550 ازبیش به  مبلغ   ) مناقصه محدود (  اجرائی
 : زیر انجام میشود معامالت مورد مزایده در

 ي ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروشمعامالت جزئی به بیشترین بها: الف
 ا حراجبدر مورد معامالت متوسط : ب
 در مورد معامالت عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی : ج
 

 :منابع اعتباري دانشگاه عبارتند از 
 :بودجه عمومی شامل  -1

 ردیفها -ج  )عمرانی (ها بهبود استاندارد و هاي سرمایه اي اعتبارات تملک دارائی -ب  اعتبارات هزینه اي  -الف
معاونت برنامه ریزي و  بهو  وزارت متبوعبه ارسال  وتوسط دانشگاه پس از طی نمودن مراحل تهیه بودجه پیشنهادي  که

تقدیم و بعـداز  اسالمی جلس شوراي مدولت به قانون بودجه توسط  الیحه تحت عنوان ،نظارت راهبردي ریاست جمهوري
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معاونـت برنامـه ریـزي و نظـارت      درنهایـت بـه  وبه دولـت   سپس. می شود  به قانون بودجه تبدیلتصویب توسط مجلس 
 .ابالغ می گردد   جهت اجراء راهبردي ریاست جمهوري

در بخـش بودجـه    است جمهـوري معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ری مبادله موافقت نامه باپس از  نیز دانشگاهها 
بودجـه تصـویبی     .می دهند اجراییجنبه  ،به بودجه تصویب شده توسط مجلس تملک و تهیه و تصویب بودجه تفصیلی،

 . می گیرد قرار هاانشگاهداختیار  درمشخص مقاطع زمانی  در
 ،ز و واحـدهاي بهداشـتی  بـین مراکـ    برنامه ریـزي منـابع مـالی و بودجـه    توسط مدیریت  اعتبارو توزیع  تخصیصمالك 
مراکـز   تعـداد خانـه و   ت ،خـ تخت فعال ، ضـریب اشـغال ت   ازجمله تعداد شاخص هاي مدون بر اساس آموزشی  -درمانی

 .می باشد ... تعداد دانشجو و،بهداشت 
نـت برنامـه   معاو و دانشگاه بین مراحل مبادله موافقت نامه به پایان رسیدن قبل از مالی   گردش امور به منظور:   1نکته 

 انشـگاه  اختیـار د  در رااعتبارات هزینـه اي   بودجه مصوب 12/1ماه  خزانه هر ،ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري 
 . دهد می قرار 
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست  بصورت متمرکز بین وزارت متبوع و مبادله موافقت نامه ردیفها :   2نکته 

سـهم   درخصـوص موضـوع ردیـف مربوطـه ،     ارتخانه براساس شاخص ومیـزان فعالیـت هـر دانشـگاه    انجام و وزجمهوري 
 .هردانشگاه را مشخص و ابالغ اعتبار می نماید 

 :درآمدهاي اختصاصی -2
به حسـاب خزانـه واریـز مـی      آموزشی وصول و ودرمانی  ارائه خدمات بهداشتی ،ازاء  درآمد اختصاصی به موجب قانون در

 .دانشگاه واریز می گردد برداشتز طی کردن مراحل قانونی مجدداً به حساب قابل پس ا گردد و
 :درآمد هاي اختصاصی عبارتند از 

  اي در بیمارستانها بیمه غیر ارائه خدمات به کلیه بیماران اعم از بیمه شده واز حاصل «درآمد بیمارستانی « 
 ودارویی زشکی در واحدهاي درمانی ملزومات مصرفی پ حاصل از فروش دارو و«  داروئی  درآمد« 

 وخانه هـاي   ، پایگاههاي بهداشتی  مراکز بهداشتی درمانی حاصل از ارائه خدمات در«  روستائیو  درآمد شهري
 » بهداشت

 شـهریه دوره شـبانه    مراکـز و واحـدهاي دانشـگاهی هماننـد      ارائـه خـدمات در   حاصل از « درآمد گروه پزشکی
 ». ..و فروش ژتون و دانشگاه 

  و ، فروش اموالاخذ جرائم ، صدور پروانه هاي بهداشتی حاصل از «درآمدهاي متفرقه....  « 

کمیتـه   –نیروهاي مسلح  –تامین اجتماعی  –خدمات درمانی (   طرف قراردادکه به صورت نقدي و سازمانهاي بیمه اي 
 .اختیار واحدها قرارداده می شود راحل قانونی درم یند وآطی نمودن فر بار با ماه دو  هر) طرفهاي قرارداد سایر امداد و
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 فرآیند جاري صدور تخصیص در دانشگاه
 وردیفها، تملک دارایی ها  ازمحل بودجه هزینه ايیند صدور تخصیص آفر  -الف 

 

معاونت برنامه ریزي و نظارت ابالغ تخصیص از 
 و وزارت متبوع  به دانشگاهراهبردي ریاست جمهوري 

 دستور مدیریت دانشگاه

 عملکرد  بودجه و پایش مدیریت برنامه ریزي ، امور مالی  مدیریت

 اداره اعتبارات 

 درخواست وجه ازخزانه

  واریز وجه به حساب دانشگاه

 گروه بودجه 
 ) وآموزش بهداشت، درمان( 

 

  ه باتوجه به شاخص هاصدورتخصیص مربوط

 ارسال یک نسخه به مدیریت امور مالی 

) حواله بانکی ( صدور چک 
 در وجه واحد

ارسال یک نسخه به واحد 
 مربوطه جهت پیگیري
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 فرایند صدور تخصیص ازمحل درآمدهاي اختصاصی   -ب 

 

تنظیم لیست درآمدهاي وصولی واحدها هرماه 
 ار توسط اداره درآمددوب

 عملکرد بودجه و پایش مدیریت برنامه ریزي ،

 گروه بودجه 
 ) وآموزشبهداشت، درمان ( 

 

 صیص مربوطه صدورتخ

  ارسال یک نسخه به مدیریت امور مالی

) حواله بانکی ( صدور چک 
 در وجه واحد

ارسال یک نسخه به واحد 
 مربوطه جهت پیگیري

محاسبه کسورات ومانده درآمد قابل تخصیص هرواحد 
و تعیین اولویتهاي پرداخت هزینه با توجه به شاخص ها 

  و سیاستهاي دانشگاه
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 آمار در مدیریت و تصمیم گیريکاربرد 
 :جمع آوري و تجزیه و تحلیل آمار در هر واحد به دو منظور صورت می گیرد 

 فراهم نمودن اطالعات موردنیاز جهت اداره کردن واحد
 فراهم نمودن گزارشات موردنیاز مسئوالن یا افراد متخصص

و نیز به عنوان یک راهنمـا جهـت برنامـه ریـزي آتـی       مدیر واحد از آمارها براي مقایسه عملکرد فعلی با عملکرد گذشته
از دشواریهاي مدیریت فعلی جدایی و فاصله بین آمار شناسان و مـدیران تصـمیم گیـر مـی      یکی .واحد استفاده می کند

باشد ، بدین صورت که کار آمار شناسان بدون فایده علمی تنها به صورت یک گزارش ،ارائه و بایگانی مـی شـود و قـدر و    
 .زلت تهیه آمار و ابزار آن پوشیده می باشدمن

مـدیر و کارشـناس   (رفع این نقیصه در گرو درك عمیق از کاربرد آمار و آشنائی با مفاهیم عمده آمـاري جهـت دو قشـر    
 .می باشد) آماري

منـابع   خود، مدیریت را فرایندي می داند که از طریق آن 819گروه مطالعه و بررسی سازمان بهداشت جهانی در گزارش 
مختلف از قبیل تجهیزات، سرمایه و امکانات، بطور مطلوب و بطرز کارا و سـودمند تجهیـز مـی شـوند و ایـن فراینـد بـه        

همچنین اعالم می کنند از عوامل کلیدي براي توافق مـدیریت، انتخـاب    . می گیرد   منظور تحقق اهداف سازمان انجام 
در این گزارش آمـده اسـت مـدیریت شـامل     .  وه به خوبی کار  می کند مدیري است که صالحیت رهبري را دارد و با گر

مهمترین وظیفه مـدیران اتخـاذ تصـمیم بـه     . چرخه عملیات، برنامه ریزي، سازماندهی، اجرا و هماهنگی و ارزیابی است 
 .موقع است این امر زمانی فراهم است که اطالعات کافی در زمینه موردنظر در دسترس باشد

 .ات و پردازش آن می تواند مدیران را در تصمیم گیري یاري رساندتدارك اطالع
مدیریت : بهداشتی بدین شکل مطرح می شود زوم استفاده مدیران از آمارهاي سازمان بهداشت جهانی ل 261درگزارش  

نتـایج، نیـاز    ارزیابی امه هاي بهداشتی، کنترل عملیات وهاي بهداشت مرتبط با سطوح مختلف به منظور فرموله کردن برن
 .به انواع مختلف داده هاي آماري دارند

به دلیل اهمیت آمار و ضرورت برخورداري از دانش آماري کمیته مذکور دو نوع راهنماي مدون در زمینۀ آمـار بهداشـتی   
 :مدنظر قرار دارد

 .اده هاي آماريکتاب راهنماي عمومی شامل عبارات جامعی پیرامون نیازهاي مدیران بهداشتی در زمینه د: الف 
  819گـزارش  . مجموعه کتب راهنما که بطور مفصل به روش گردآوري انواع خاص آمارهاي بهداشـتی مـی پـردازد     -ب

سازمان بهداشت جهانی به صراحت اعالم می دارد مدیران به ویژه مدیران سطوح باال باید دانش آماري پایه داشته باشـند  
 .بهترین نحو استفاده کنندبطوریکه بتوانند از داده هاي کمی به 

اهمیت آمار در سازمانی همچون بیمارستان که با حیات مهمترین منبـع اقتصـادي  یـک کشـور یعنـی نیـروي انسـانی         
سروکار دارد  بر کسی پوشیده نیست ، آمار نقش باالیی در تصمیم گیري عمیق و صحیح مدیران در تخصیص منابع و یـا  

 . تقلیل بازدهی این مراکز دارد
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ایـن تصـمیمات بـه    . مدیران بیمارستانها دائماً در حال اخذ تصمیماتی هستند که آینده سازمان شان را شکل می دهـد   
نوبه خود مبتنی بر اطالعاتی است که مدیر درباره بخش یا سازمان تحت نظارت خود بدسـت مـی آورد و نیـز بخشـی از     

هـر    )آمار یعنی اعـداد معنـی دار   (  چنین اطالعاتی می باشد به ارزش و اهمیت  این اطالعات مربوط به عقیده او راجع
 .گسترده تري پیدا می کنند مفهوم   چه قدر این آمار صحیح  باشد  ارقام  معنا  و

 
 و مالی بودجه آشنایی با مفاهیم عمومی 

  شودوزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته می   :وزارتخانه. 
  مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قـواي سـه گانـه      :مؤسسه

 .اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد
  شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد و یا بـه حکـم     :شرکت دولتی

 .درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد  50ملی شده و یا مصادره شده و بیش از  قانون یا دادگاه صالح
  مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصـی هسـتند     :مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی

 .که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند تشکیل شده یا می شوند
  سال مالی یکسال هجري شمسی است که از اول فروردین آغاز و به پایان اسفند ماه ختم میشود  :سال مالی. 
  اعتبار عبارت است از مبلغی که براي مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجراي برنامـه هـاي     :اعتبار

 .مربوط به تصویب مجلس شوراي اسالمی  می رسد
 تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب براي هزینه معین   :تأمین اعتبار 
 فعالیتهاي جاري یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی اسـت کـه بـراي تحقـق بخشـیدن بـه        :  فعالیتهاي جاري

 .هدفهاي برنامه ساالنه اجرا می شود
  ینفع در قبال انجام تعهدات یا به عنوان کمک یا اعانـه در بودجـه   هزینه عبارت است از پرداختهایی که به ذ  :هزینه

 .منظور شده است
  دیون بالمحل عبارت است از بدهیهاي قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجـه مربـوط اعتبـاري      :دیون بالمحل

 .ایجاد شده باشدبراي آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه 
 احکام قطعی صادره از طرف مراجع ذیصالح -الف
انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشـتراك   -ب

 .برق که خارج از اختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد
 .جاد شده باشدسایر بدهی هایی که خارج از اختیار دستگاه ای -ج

  درآمد عمومی عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه  و مؤسسات دولتـی و مالیـات سـهام شـرکتهاي       :درآمد عمومی
 .دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت 
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  دریافت هاي دولت  عبارت  است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمـدهاي عمـومی، درآمـد      :دریافت هاي دولت
، درآمد شرکتهاي دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار ، سپرده ها و هدایا به استثنا هدایایی که براي معـارف  اختصاصی

 .خاصی اجرا میشود
  سایر منابع تأمین اعتبار عبارتنـد از منـابعی کـه تحـت عنـوان وام، انتشـار اوراق قرضـه،          :سایر منابع تأمین اعتبار

 .د ندارندبرگشتی از سالهاي قبل که ماهیت درآم
  وجوه عمومی عبارتند از نقدینه هاي مربوط به وزارتخانه ها، مؤسسات و شـرکتهاي دولتـی ، نهـاد و      :وجوه عمومی

مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذکور که متعلق به حق افـراد و مؤسسـات خصوصـی    
 .ي معارف عمومی قابل دخل و تصرف می باشدنیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برا

  درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون براي مصرف یا مصارف خاص در   :درآمد اختصاصی
 .بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور گردیده است

  ت که در قبال ارائـه خـدمات و یـا فـروش     درآمد شرکتهاي دولتی عبارت از درآمدهایی اس  :درآمد شرکتهاي دولتی
 .کاال و سایر فعالیتهایی که شرکتهاي مذکور به موجب قانون و مقررات مجاز به انجام آن هستند ، عاید آنها می شود

  سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهاي دولتـی عبـارت اسـت از منـابعی کـه        :سایر منابع تأمین اعتبار شرکتهاي دولتی
، وام، استفاده از ذخائر، کاهش سرمایه در گـردش و یـا عنـاوین مشـابه     ) دولت(تحت عنوان کمک  شرکتهاي دولتی

 .مجاز به منظور کردن آن در بودجه مربوطه می باشد
  درخواست وجه سندي است که مدیر امور مالی براي دریافت وجه و به منظور پرداخت حواله هـاي    :درخواست وجه

 .شود و از خزانه بر اساس نامه تقاضاي پول می کند صادر به عهده خزانه صادر می
  تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نـزد بانـک مرکـزي      :تنخواه گردان خزانه

که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در سال براي رفع احتیاجات خزانه در همان سـال بـه وزارت   
 .ایی داده میشود و تا پایان سال مالی واریز مجدد می گردددار

   تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصـوب و بـه منظـور      :تنخواه گردان استان
 .دایجاد تسهیالت الزم در پرداخت هزینه هاي جاري و عمرانی و تملک دارائیها در اختیار خزانه قرار داده می شو

  تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهی که از محل اعتبارات مصوب بـراي انجـام     :تنخواه گردان حسابداري
بعضی از هزینه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سال قبل در اختیار  مدیریت امور مالی قرار داده شد تـا در  

 .ه مجدداً دریافت گرددقبال حواله هاي صادر شده واریز و با صدور درخواست وج
   تنخواه گردان پرداخت وجهی است که از محل تنخواه حسابداري از سـوي مـدیریت امـور      :تنخواه گردان پرداخت

مالی و با تأئید باالترین مقام دستگاه اجرایی براي انجام برخی از هزینه ها در اختیـار واحـدها و اشـخاص قـرار مـی      
 .گیرد

   بارت است فرمی که روي کلیه اسناد و مدارك مثبته قرار داده می شود و نشـان دهنـده   سند هزینه ع  :سند هزینه
 .موضوع، نام دریافت کننده، اصل مبلغ کسور و خالص پرداختی است
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   فرمی است که هر رویداد مالی در آن ثبت گردید و سپس بر اساس آن در دفاتر منظور می شـود    :سند حسابداري
 .حسابی بدهکار و چه حسابی بستانکار استمی نماید که چه  و مشخص

  دستور پرداختی است که از طرف وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی به عهده مـدیر امـور مـالی  صـادر مـی        :فرم حواله
 .شود

 ابالغ اعتبار عبارت است از اعالم اعتبار از محل اعتبارات عمومی بودجه مصوب  : ابالغ اعتبار 
   کلیه پرداختهاي مالی به صورت قطعی صورت نمی گیرد و گاه به علت عدم امکـان    :علی الحساب و پیش پرداخت

تهیه اسناد الزم هزینه از قبل پرداخت و یا قبل از تعهد مبالغی پرداخت می شود مثل مساعده به کارکنـان و پـیش   
 .پرداخت خرید مواد اولیه

  ز صـدور سـند حسـابداري در آن ثبـت، تفکیـک و      دفتري است که کلیه عملیات مالی روزانـه پـس ا    :دفتر روزنامه
 .تشریح می شود

  دفتري است که هر صفحه آن به یک حساب مشخص اختصاص داده می شود و کلیه عملیات مربوط بـه    :دفتر کل
 .آن حساب از دفتر روزنامه به دفتر کل انتقال می یابد

  دهد این دفتر به حسابداري کمک می کنـد تـا    دفاتري هستند که ریز حسابهاي دفتر کل را نشان می  :دفتر معین
 .اطالعات کاملتر و وسیع تري از حسابهاي دفتر کل بدست آید

   این دفتر به منظور کنترل تعهدات انجام شده و هزینه هاي قطعی با اعتبارات مصـوب و تخصـیص     :دفتر اعتبارات
پیش از سقف مصوب تعهـد  ایجـاد نگـردد زیـرا      یافته در امور مالی نگهداري می شود این دفتر کنترل می نماید که

 .تعهد مازاد بر اعتبار به مفهوم ایجاد تعهد بر ذمه دولت می باشد
    یکـی از وسـایلی کـه حسـابداري بــراي آزمـون صـحت مـدارك حسـابداري مـورد اسـتفاده قــرار             :تـراز آزمایشـی 

ل است که معموالً در پایان هر ماه تهیه می تزار آزمایشی فهرستی از حسابهاي دفتر ک. می دهند تراز آزمایشی است
 .گردد

  میزان هزینه هاي جذب شده در یک واحد خدمت یا کـاالي تولیـد شـده را      :بهاي تمام شده و تولید کاال و خدمات
بهاي تمام شده آن کاال یا خدمت گویند در حسابداري بهاي تمام شده امکان برنامه ریزي، کنترل از طریـق مقایسـه   

 .یا اهداف از پیش تعیین شده فراهم می گرددعملکرد 
   عبارت است از جمع هزینه هاي ثابت و متغیر به اضافه سود موردنظر   :قیمت. 

مـواد اولیـه    -1: در حسابداري بهاي تمام شده ضروري است که هزینه هاي اساسی در تولید یـا خـدمت کـه عبارتنـد از    
 .مورد توجه قرار گیرند هزینه هاي سربار -3دستمزد مستقیم  -2مستقیم 

به عنوان مثال در یک واحد درمانی که هدف درمان بیمـاران مـی باشـد، هزینـه هـاي مشـهودي درخصـوص دسـتمزد          
سئوالی کـه مطـرح مـی    . تحقق پیدا می کند... پرسنل، دارو و ملزومات پزشکی، مواد غذایی، البسه، نگهبانی، مخابرات و 

در فرآینـد حسـابداري   . ري و سرپایی چه مبلغی را براي بیمارستان هزینه داشته استباشد این است که بیمار اعم از بست
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در تمـاس  ) برحسـب سـاعت کـار   (بهاي تمام شده این سئوال مطرح است که چه افرادي به صورت مستقیم با این بیمار 
 . تپرستار و چه مبلغی مواد اولیه دارو براي بیمار استفاده شده اس -نظیر پزشک . بوده اند 

طبقه بنـدي  . به منظور انجام محاسبات فوق الزم است یک طبقه بندي هزینه اي و یک طبقه بندي خدمتی تدوین شود
هزینه اي یعنی هزینه ها را به تفکیک نوع و ماهیت فهرست نموده و حسب مورد انجام می دهد و این خـدمات را طبقـه   

نی برقراري ارتباط میان هزینه هاي تحقق یافتـه و خـدمات ارائـه    و انتخاب هزینه ها با فعالیت یا خدمت یع. بندي کنیم
در مثال فوق ما سـه طبقـه بـه    . شده که در نهایت امکان محاسبه ي بهاي تمام شده به بیمار موردنظر را فراهم می سازد

 :شرح ذیل مراکز ارائه خدمت داریم
) 3... مل خشکشـویی، آشـپزخانه، داروخانـه و    خدمات میـانی شـا  ) 2خدمات سرباري شامل واحد حسابداري، نگهبانی )1

 خدمات نهایی شامل بستري و سرپایی در بخش هاي تخصصی
در چنین انتقـالی الزم اسـت   . که در سه مرکز هزینه هاي صورت گرفته الزم است هزینه هاي مربوطه  طبقه بندي گردد

رستان که مـی تـوان بـا توجـه بـه شـاخص       از یک سري شاخص هاي اندازه گیري استفاده کنیم مثل هزینه ي برق بیما
 .زیربنا به واحدهاي مربوطه تسهیم نمود و سهم هر واحد را مشخص کرد

 :با استقرار و سیستم بهاي تمام شده در بیمارستان خواهیم توانست به سئواالت زیر پاسخ دهیم 
 کدامیک از بخش هاي بیمارستان از هزینه ي بیشتري برخوردار است؟ ) 1
 ي واحد خدمت ارائه شده چند ریال است؟ هزینه ) 2

 آیا یک واحد خدمت ارائه شده در دو واحد ارائه خدمت را به لحاظ قیمت هزینه می توان مقایسه کرد؟) 3
آیا مدیریت در توزیع و مصرف منابع بدرستی صورت می گیرد؟ و دهها سؤال دیگـر کـه بـه میـزان قابـل تـوجهی در       ) 4

 .یم گیري مدیریتی الزم استبرنامه ریزي، کنترل، و تصم
 
   استهالك را به کاهش فایده ي یک قلم یا یک نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسـایش  : استهالك

دوام هر وسیله گویاي مدت زمانی است که طول می کشد تا آن وسـیله مسـتهلک شـود، یعنـی     . ناشی از کار گویند
ولی در واقع ارزش آن وسیله از بین نمی رود، بلکه بتدریج، در طـول مـدت عمـر    ارزش کاري خود را از دست بدهد، 

آن قسـمت از ارزش وسـایل کـار را کـه بـه      . مفید آن، به کاالهایی که در همان مدت تولید شده منتقل مـی گـردد  
 .کاالهاي تولید شده منتقل می شود، هزینه استهالك می نامند 

   داخت یا تعهدي که به منظور فعالیتهاي اجرایی دستگاه تحقق مـی یابـد را یـک    هرگونه دریافت و پر :رویداد مالی
 .رویداد مالی گویند

   تفریغ بودجه یعنی ارائه و بررسی حسابهاي دولت طبق بودجه و برنامه هاي مصوب می باشد :تفریغ بودجه. 
ه بـه عمـل مـی آیـد و در آن     در واقع تفریع بودجه یک حسابرسی کمی عملیات مالی دولت است که توسـط قـوه مقننـ   

رسـیدگی و تصـویب   . تطبیق یا عدم تطبیق عملیات انجام شده با هدفها و برنامه هاي پیش بینی شده مشخص می گردد
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الیحه تفریغ بودجه نظارت و کنترلی است که قوه مقننه پس از پایان سال مالی از طریق دیوان محاسبات کـه مسـتقیماً   
 .ی باشد تهیه و تنظیم می گرددزیر نظر مجلس کشوري اسالمی م

 
 :اهداف تفریغ بودجه 

 تعیین خط مشی و سیاست هاي عمومی کشور-
 بررسی و تصویب برنامه ها و طرح ها در جهت خط مشی و سیاست هاي عمومی -

 بررسی و تصویب عملکرد دولت با توجه به برنامه ها و طرح ها-

ه هاي انجام شده و هم از لحاظ کیفی توانایی و یا عدم توانایی دولـت  تفریغ بودجه از لحاظ کمی اعتبارات مصوب با هزین
 .در انجام وظایف را ارزیابی میکند

  ارزش کل دارائی ها منهاي ارزش کل بدهی هاي بخش دولتی می باشد   :ارزش خالص 

  آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد  :درآمد . 
  اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش می دهد:  هزینه اعتبار. 
  دارایی هاي  تولید شده یا تولید نشده اي است که طی مـدت بـیش از یکسـال در فراینـد       :دارایی هاي سرمایه اي

 .تولید کاال و خدمات بکار می رود
  شده اي است که طی مدت بیش از یکسـال بطـور مکـرر و مسـتمر در      منظور دارایی هاي تولید  :دارایی هاي ثابت

 .فرآیند تولید به کار برده می شود
  کاالها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش  ،  استفاده در تولید و سایر مقاصد  :موجودي انبار

 .در آینده نگهداري می شود
  مالحظه است که نه به منظور تولید و مصرف بلکه بـه دلیـل ارزشـی کـه دارنـد      اقالمی با ارزش قابل   :اقالم گرانبها

 . نگهداري می شود

   مانند زمین و ذخـائر  (منظور دارایی هاي موردنیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند   :دارایی هاي تولید نشده
 )معدنی

  قق بخشیدن به هدفهاي ساالنه برنامه طـی  منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که براي تح :فعالیت
 .می شود و منابع موردنیاز آن از محل اعتبارات مربوطه به هزینه گرفته می شود   یکسال اجرا 

 اعتبار طرح تملک دارائیهاي سرمایه اي:  

مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس  مطالعات تـوجیهی، فنـی، اقتصـادي و اجتمـاعی طـی مـدت و        
 .عتبار معین براي تحقق بخشیدن به هدفها توسط دستگاه اجرائی انجام می شودا
  فعالیتهائی که براي عرضه کاال یا خدمات در جهت رفع نیازهاي بشر صورت می گیرد :تولید. 
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  تولید ناخالص داخلی )GDP: Gross Domestic Product:( 

داخل یـک کشـور یـاقلمرو یـک نظـام       ره کاالها وخدماتی که دتولید ناخالص داخلی برابراست با قیمت جاري بازار کلی 
اگر از تولید ناخالص داخلی هزینه استهالك ماشین آالت ودیگر دارائی هاي سـرمایه اي کسـر    .اقتصادي تولید می شود 

 .شود، تولید خالص داخلی به دست می آید 
   تولید ناخالص ملی )GNP: Gross National Product:(  

لص ملی به ارزش پولی کلیه کاالهاي تولید شده و  خدمات ارائه شده به قیمت جاري بازار توسط اقتصـاد یـک   تولید ناخا
بـدون کسـر کلیـه هزینـه هـاي      ) معمـوالً یـک سـال     (در طی یک دوره زمانی معین ) در داخل و خارج از کشور( کشور 

الص ملی برابر با ارزش کل تولید داخلی وخـارجی  بطور خالصه تولید ناخ. استهالك کاالهاي سرمایه اي اطالق  می شود
قبل از کسر هزینـه    یا ارزش پولی کاالهاي تولید شده وخدمات ارائه شده به قیمت جاري بازار ، توسط افراد یک کشور و

آن به تعبیر دیگر تولید ناخالص ملی برابراست با  تولید ناخالص داخلـی بـه اضـافه    ( استهالك کاالهاي سرمایه اي است 
قسمت از درآمد افراد مقیم کشور که از سرمایه گذاري خارجی به دست می آورند ، منهاي آن بخش از درآمدحاصـله در  

 .) کشور که به  افراد مقیم خارج پرداخت می شود

 .اگر از تولید ناخالص ملی ، هزینه استهالك کاالهاي سرمایه اي کسر شود ، تولید خالص ملی بدست می آید
 حاصـل  ) مثال یک سال ( ارزش پولی تمام کاالها وخدماتی که در یک کشور ودریک مقطع زمانی معین  : درآمد ملی

 .شود 
دستمزد هرخدمت ویا کاالي تغییریافته که به وسیله تولید کنندگان مصرف شود وبه فروش نرسد به درآمد ملـی افـزوده   

 . اده می رسدمثل هزینه پخت مواد غذائی درمنزل که به مصرف خانو نمی شود،
درآمد ملی براي گروهی از کشورها ویا حتی براي کل جهان قابل محاسبه است که آنرا درآمد منطقه اي و یا درآمد کـل  

 .جهان می نامند 
  کل درآمد یک کشور دریک سال تقسیم بر کل جمعیت همان کشور در همان سال : سرانه درآمد ملی. 
  لت دربرخی از مسائل براي نیل به هدفهاي اقتصادي دخل وتصرف آگاهانه دو :سیاست اقتصادي. 
  معمـوالً  (رشد اقتصادي عبارت است از درصد تغییر در تولید ناخالص در طی یک دوره زمانی معـین   :رشد اقتصادي

 .رشد اقتصادي مفهومی کمی و اقتصادي دارد، ) یکسال
  :توسعه 
ت اساسی در سـاخت اجتمـاعی و طـرز تلقـی عامـه مـردم و       فرایندي چند بعدي است که مستلزم تغییرا : توسعهتعریف 

نهادهاي ملی و نیز تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشه کن کردن فقر مطلق اسـت توسـعه بـه معنـاي ارتقـاء      
 .مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوي زندگی بهتر و یا انسانی تر است

 :اهداف توسعه 
 کاهش فقر)4 شاخص هاي انسانی)3 انه واقعی محصول ناخالص داخلی سر)2  محصول ناخالص داخلی)1
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 توسعه پایدار)7  آزادي) 6    استحاق ها و استعدادها)5
 

 : معیارهاي ارزیابی فرایند توسعه 
     افـزایش سـطح زنـدگی    -6   افـزایش بهـره وري   -5  مشـارکت مـردم    -4   برابري فرصتها -3 آزادي  -2  عقالنیت -1
اصـالح   -10  اصالح قـوانین و مقـررات   -9   بهبود نگرشها -8  ي و تحول اندیشه ها و پذیرش فناوریهاي نویننوآور -7

 دولت کارآمد و پاسخگو -12   اصالح نهادها -11  سیاستها
 :شاخص هاي اندازه گیري توسعه 

 :شاخص هاي اقتصادي توسعه  -1
 درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید  -  رآمدتوزیع د - رشد اقتصادي  - تولید ناخالص داخلی سرانه  -

 :شاخص هاي ترکیبی و غیر اقتصادي توسعه  - 2     
 پیشرفت آموزشی  - امید به زندگی در بدو تولد -تولید ناخالص داخلی سرانه  -شاخص هاي توسعه انسانی  -

 :ارزشهاي اصلی توسعه 
 اب زادي قدرت انتخآ -3  اعتماد به نفس  -2  معاش زندگی  -1

 قدرت تأمین نیازهاي اساسی  : معاش زندگی - 1     
 )مانند غذا و مسکن( امکان دسترسی بیشتر به کاالهاي دوام بخش زندگی

توجـه بیشـتر بـه ارزشـهاي     ) درآمد باالتر، اشـتغال بیشـتر، آمـوزش بهتـر    (افزایش سطح زندگی   :اعتماد به نفس -2    
فقط به پیشرفت مادي کمک می کند بلکـه احتـرام بـه نفـس شخصـی و ملـی       فرهنگی و انسانی یعنی تمام آنچه که نه 

 .بیشتري ایجاد میکند
گسترش دامنه انتخاب اقتصادي و اجتماعی افراد و ملل از طریـق رهـایی آنـان از قیـد بردگـی و       :آزادي انتخاب -3

 .و بدبختی بشريوابستگی نه تنها نسبت به سایر افراد و کشورها، بلکه همچنین نسبت  به نیروي جهل 
 

 :راهبردهاي توسعه 
 راهبرد و توسعه با جهت گیري رشد )1
 : راهبرد توسعه با جهت گیري نیازهاي اساسی  )2

حمل و نقل و  –آموزش  –امنیت (نیازهاي خدمات اساسی   -)  پوشاك -مسکن  -غذا(نیازهاي مصرفی شخصی  - 
 )تسهیالت فرهنگی

 روش سنجش نیازهاي اساسی  -
شاخص هاي  -شاخص هاي کیفیت فیزیکی زندگی   د -ج  شاخص هاي ترکیبی -ي اجتماعی   بشاخص ها -الف

 توسعه انسانی 
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 :هاي الزم براي یک نظام کارآمد  پیش شرط
 امنیت اشخاص و دارائی  )1
 تعیین حقوق مالکیت به طور مشخص و روشن  )2

 نظم و قانون براي به اجرا آوردن قراردادها )3

 آزادي کسب و کار )4

 ی با ثبات و قابل اتکاء کارآمدنظام پول )5

 اشکال کارآمد رقابت در مقابل کنترلهاي انحصاري  )6

 نظارت بر انحصارات طبیعی توسط دولت  )7

 )همراه با محافظت از امور خصوصی(آزادي اطالعات  )8

 عرضه کنندگان کاال و غیره –نظام بانکی، شرکتهاي بیمه  –اعتماد به دولت  )9

 و ارائه کاالهاي عمومی ) یا غیر مفید مفید(مدیریت عمومی عوارض خارجی  )10
 مقابله با تبعیض هاي اجتماعی به منظور تفکیک تحرك اجتماعی  )11
 وجود چتر حمایتی براي بیکاران، سالمندان، ناتوانان شغلی و غیره )12
 توان مندي افراد از طریق فرصتهاي برابر در زمینه هاي خدمات اجتماعی  )13
 تشویق نوآوري و خالقیت هاي فردي  )14

 
 مایه در گردش سر 

با این نسـبت مـی تـوان میـزان     . سرمایه در گردش عبارت است از تفاوت دارایی هاي جاري و بدهی هاي جاري مؤسسه
 .را از محل دارایی هاي جاري تشخیص دهد پوشش بدهی ها 

  نسبت درآمد به هزینه 
 .زان استبا این نسبت می توان مشخص نمود کسري یا مازاد درآمد ثبت به هزینه ها چه می

 نسبت بهاي تمام شده خدمات ارائه شده به درآمد 
بر مبناي این نسبت بهاي تمام شده خدمات ارائه شده چه میزان از درآمدها را تشکیل می دهد و آیـا بهـاي تمـام شـده     

تولیـد و  کاالها و خدمات ارائه شده بیش از درآمد بوده که در این صورت به اصالح تعرفه ها و کاهش عمومی هزینه هاي 
 .ارائه خدمات و کاالها  بپردازیم

 هزینه تخت روز 
بـراي محاسـبه   . این شاخص از تقسیم کلیه هزینه هاي جاري بیمارستان به تعداد روزهاي بستري  قابل  تشخیص اسـت 

 .این شاخص الزم است هزینه هاي سرپایی بیمارستان و هزینه هاي سرمایه اي کسر گردد
  ضریب اشغال تخت 
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این نسـبت از تقسـیم تعـداد    . تختهاي فعال بیمارستان می باشد که درطی یک دوره معین اشغال بوده است درصدي از 
 .صد استخراج می شوددر تخت روز اشغال شده به کل تختهاي فعال ضرب

 
  تخت فعال 

 .به تختهایی گفته میشود که در ارائه خدمات درمانی به کار گرفته می شود
  تخت ثابت 

 .ه میشود که بر اساس آن پروانه بهره برداري دریافت شده استبه تختهایی گفت
 متوسط اقامت بیمار 

 .عبارت است از کل روزهاي بستري تقسیم بر کل بیماران مرخص شده و فوت شده
  نسبت پذیرش بیماران به ازاي هر تخت 

 .از تقسیم تعداد کل بستري شدگان به متوسط تعداد تخت فعال بدست می آید
 بت تخت روز ثا 

 .365عبارت است از تعداد تخت ثابت ضربدر 
  تخت روز فعال 

 .365عبارت است از متوسط تعداد تخت فعال ضربدر 
  تخت روز بستري 

 .عبارت است از مجموع روزهاي بستري کلیه بیماران در یک دوره مالی 
ان را تشـخیص داد و بـراي   از تفاوت تخت روز بستري و تخت روز فعال می توان ظرفیت بـه کـار گرفتـه شـده بیمارسـت     

 .ظرفیتهاي بال استفاده  برنامه ریزي نمود
 

 روشهاي تجزیه و تحلیل اقتصادي 
  اثربخشی  –تحلیل هزینه: 

 .استراتژیهاي مختلف را براي رسیدن به هدف واحد نشان می دهد » هزینه نسبی « تکنیکی است که 
 .د که کدام استراتژي در اولویت است وباید انتخاب شودکمترین هزینه نسبی براي رسیدن به هدف واحد نشان می ده

  بهره دهی  –تحلیل هزینه: 
 .تکنیکی است که هزینه ومنفعت پروژه هائی را که هدفهاي مختلف دارند ارزشیابی می کند 

کمـک  این ارزشیابی به تصمیم گیري در باره ضرورت اجراي پروژه هائی که باتوجه به سقف بودجه ، در اولویـت هسـتند   
 .می کند
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  کارآئی  –تحلیل هزینه: 
 .اثربخشی که درآن اثربخشی برحسب حجم خدمات عرضه شده محاسبه می شود  –نوعی تحلیل هزینه 

  کارایی 
این روش سه عامل را مورد توجه . کارایی یک مفهوم ابزاري است براي تشخیص و تعیین ستانده ها در مقایسه با داده ها

 . قرار میدهد
 ري از اتالف منابعیگپیش - 1 
 با حداقل هزینهوارائه خدمات تولید محصول  -2 
 .تولید و ارائه خدمات به میزانی که مصرف کننده را ارضا نماید -3 
  اثر بخشی 

 .اثر بخشی در یک سازمان به ارزیابی مقاصد و اهداف آن سازمان برمی گردد. اثر بخشی به چگونگی انجام کار توجه دارد
 

 :برنامه ریزي  ت واهمی لزوم
ن بشر، نشانگر این واقعیت است که برنامه ریـزي بـه   تمدنگاهی به دستاوردهاي چشمگیر جوامع طی ادوار مختلف تاریخ 

امـروزه در تمـامی زمینـه    . ، پیوسته جایگاه ویژه اي داشـته اسـت   ترین رکن رشد و توسعه سازمان و کشورهامعنوان مه
ی، اجتماعی و فرهنگی سازمانها، جوامع و کشـورها، نقـش سرنوشـت سـاز برنامـه      هاي علمی و فناوري، اقتصادي، سیاس

 .است دریزي بیش از پیش مشهو
برنامه ریزي استراتژیک درصد آن است که ظرفیت و توان مدیریت استراتژیک سازمان را به نحوي باال بـرد کـه مـدیران    

 .ازنده خود را اعمال نمایندعالی سازمان عمالً در فرآیند برنامه ریزي درگیر شده و نقش س
با این وجود، درگیر بودن مدیریت ارشد سازمان در این فرآیند کافی نبوده و باید به صورت متحد و هماهنـگ در توسـعه   

وحدت، هماهنگی و مشـارکت  . برنامه ریزي، تدوین و اجراي استراتژیهاي تدوین شده مشارکت فعال داشته باشند فرآیند
 . زمره مهمترین عوامل در اجراي استراتژیهاي سازمان است فعال مدیریت عالی در

فرآیند برنامه ریزي به این دلیل مهم است که مستلزم ارائه بهترین راه حل در پاسخ به شرایط محـیط خـارجی سـازمان    
 . است

هانـه نسـبت بـه    برنامه ریزي استراتژیک نیاز به شناخت دقیق اهداف سازمان، آگاهی از منابع سازمان و نیـز واکـنش آگا  
 . تغییرات محیط دارد

 :و اهداف برنامه ریزي فتعری
برنامه ریزي به عنوان یکی از مهمترین و با اولویت ترین ارکان مدیریت می باشد که زمان حال سازمان را به آینده پیوند 

 .می دهد
 ات سیستماتیک با بهره معتقد است که برنامه ریزي فرآیندي است مستمر از تصمیم (Peter Druker)پیتردراکر  
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آمـده بـا انتظـارات، از     گیري از اطالعات در مورد آینده، تالشهاي الزم براي انجام آن تصمیمات و مقایسه نتـایج بدسـت  
 . طریق فرآیند بازخورد

تعیین هدفهاي درست و سپس انتخاب مسیر، راه، وسـیله یـا روش درسـت و مناسـب     یعنی از دیدگاه دیگر برنامه ریزي 
بینـی   به طور کلی برنامه ریزي به آن دسته از اقداماتی اطالق می شـود کـه مشـتمل بـر پـیش      . تأمین این هدفهابراي 

 . هدفها و اقدامات الزم براي رویارویی با تغییرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن، از طریق تنظیم عملیات آینده است
به اتفاقات احتمالی و اتخاذ تدابیري هماهنگ بـراي دسـتیابی   هدف اساسی برنامه ریزي، تقلیل میزان قبول خطر نسبت 

 . هاي سازمانی است به موفقیت
ه شده است سه ویژگی عمـده بـه چشـم مـی خـورد کـه       ئکه از برنامه ریزي به وسیله پژوهشگران مختلف ارا در تعاریفی
 :عبارتند از

ز این که عملی انجام پذیرد، بایـد نـوع کـار و چگـونگی     یش اپبا پیش بینی همراه است و اصوالً تاً برنامه ریزي ماهی) الف
 .انجام آن را معلوم کرد

گیري است که فرآیند اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه بایـد در آینـده انجـام شـود و نیـز       برنامه ریزي یک نظام تصمیم) ب
 .در بر می گیرد را تنظیم طرحهاي اجرایی براي دستیابی به هدفها

به عبارت دیگر برنامـه ریـزي وسـیله اي بـراي     . یج مطلوبی تأکید دارد که در آینده بدست می آیدنتا ربرنامه ریزي ب) پ
 .حصول اطمینان نسبت به تأمین هدفهاي عمده سازمانی در زمان موردنظر می باشد

 
 :زیر انجام داد گانهبرنامه ریزي را می توان به لحاظ دستیابی به یکی از اهداف شش  

 

تدوین 
استانداردهایی براي 

 تسهیل کنترل
 

 

کاهش ضایعات و 
 اضافات

 

افزایش اثربخشی و 
 کارایی

 
 کاهش تاثیر تغییرات

 

 تعیین مسیر

 
 

 تغییر محیط

ریزي به  برنامه
 منظور
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 :برنامه ریزي استراتژیک
 و هدایت عملیات براي حصول نتایج ساختن تفکر استراتژیک  یبرنامه استراتژیک شامل بستر یا چارچوبی براي عمل

ه و مـنظم بـراي   فتبه عبارت دیگر، برنامه ریزي استراتژیک تالشی است سازمان یا. مشخص و برنامه ریزي شده می باشد
مـی   لدي و انجام اقدامات اساسی که سمت گیري فعالیتهاي یک سازمان را در چارچوب قانونی شـک اتخاذ تصمیات بنیا

برنامه ریزي استراتژیک متضمن همه اقداماتی است که منجر به تعریف اهداف و تعیین اسـتراتژیهاي مناسـب بـراي    .دهد
 . دستیابی به آن اهداف براي کل سازمان می شود

 :برنامه استراتژیک کمک می نماید تا سازمان  ؟چرا برنامه ریزي استراتژیک
 جهت گیري آینده اش را مشخص کند. 
  هاي مؤثري را براي مقابله با شرایط نامساعد در آینده تدوین نماید و استراتژي بیندیشد به روش استراتژیک. 

 ها را مشخص کند اولویت. 

 دتصمیم هاي امروز را در پرتو پیامدهاي آینده آنها اتخاذ نمای. 

 هاي سازمانی برقرار سازد پایه و مبنایی منطقی و قابل دفاع براي تصمیم گیري. 

 در زمینه هاي تحت کنترل سازمان، حداکثر بصیرت را اعمال کند. 

 با توجه به تمامی سطوح و کنش ها تصمیم گیري کند. 

  کنداستراتژیک سازمانی را شناسایی و حل مسائل اصلی و. 

 بخشد عملکرد سازمانی را بهبود. 

 با شرایطی که به سرعت دستخوش تغییر می شوند، به روش کارساز برخورد کند . 

 :اجراي برنامه استراتژیکمراحل 
 ریزي استراتژیکبرنامه برنامه ریزي براي : گام اول 

 ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان : گام دوم 

 تدوین رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف کلی سازمان : گام سوم 

 شناسایی مشکالت استراتژیک : گام چهارم 

 تعیین اهداف و مقاصد سازمان : گام پنجم 

 هاي سازمان  تدوین استراتژي: گام ششم 

 هاي سنجش و پایش عملکرد سازمان انتخاب شاخص: گام هفتم 
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 :مراحل کاربردي برنامه استراتژیک
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامه ریزي براي
 برنامه ریزي استراتژیک 

 
ارزیابی محیط 
 خارجی سازمان

ارزیابی محیط 
 داخلی سازمان

شناسایی مشتریان و 
 ههاي ذینفعگرو

 تعیین رسالت ،  دورنما ،  ارزش ها  و اهداف کلی سازمان

 شناسایی مشکالت استراتژیک

 تعیین اهداف و مقاصد سازمان

 تدوین استراتژي هاي سازمانی

 انتخاب شاخص هاي سنجش و پایش عملکرد سازمان

ارزیابی و 
 اصالح برنامه 
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 ریزي عملیاتی د روشی براي بودجهپیشنها
 
 : مقدمه    -1  

ریـزي   نظام بودجـه . کند  ریزي اضافه می را به ابعاد سنتی بودجه "اثربخشی"و  "جویی صرفه"ریزي عملیاتی عوامل  بودجه
در  اسـتفاده مفیـد از منـابع مـورد نظـر اسـت ،       "کـارآیی "در. شود  تمایر قائل می "اثربخشی"و  "کارآیی"عملیاتی بین 

نحـوي اسـت کـه هـدف هـا       بندي عملیات به  ریزي عملیاتی طبقه در بودجه. با عملکرد مرتبط است  "اثربخشی"حالیکه 
بندي آن ارتبـاط بـین داده و سـتانده مـورد توجـه       تر بوده و در روش هزینه شوند ، ارزیابی بودجه سهل شفاف تر بیان می

 .گیرد  قرار می
 .باشد یابی محصول در دستگاههاي اجرایی می زم استقرار یک نظام هزینهریزي عملیاتی مستل اجراي بودجه

 
 : یابی محصول اصول و مفاهیم هزینه    -2
 یابی محصول چیست؟ هزینه -2-1 

به عنوان خریـدار، از دسـتگاههاي اجرایـی بـراي       محصول، کاال یا خدمت نهایی است که منعکس کننده خواست دولت،
 .اشاره کرد... توان به مثالهایی مانند ارایه خدمات آموزشی، بهداشتی و  خصوص می  دراین. ستارائه آن به متقاضیان ا

. گیـرد   به محصوالت تعلق می) مانند حقوق و دستمزد(ها  یابی محصول فرآیندي است که به وسیله آن هزینه نهاده هزینه
یابـد کـه    ویا ارائه خدمات باید به نحوي اختصاص  هاي کل هر دستگاه اجرایی براي تولید محصوالت در این فرآیند هزینه

 .پاسخگوي هزینه واقعی ارایه خدمت یا تولید هر محصول باشد

 :گیرد یابی در دو مرحله انجام می هزینه

 اي آوري اطالعات هزینه جمع: مرحله اول

  د محصوالت ویا ارائه خدمات یابی فعالیتهاي مربوط به تولی آوري شده در هزینه استفاده از اطالعات جمع: مرحله دوم

 

 یابی محصول هدف و منافع حاصل از هزینه -2-2
اي با دولت خدماتی را ارایه یا کـاالیی   در فرآیند نظام پیشنهادي ، دستگاههاي اجرایی در چارچوب قرارداد یا موافقتنامه

ینه ارائه خدمات مورد توافـق را تعیـین   کنند و باید دستگاه اجرایی هزینه هر یک از محصوالت تولیدي یا هز را تولید می
 :براي تمامی محصوالت و خدمات مزبور اطالعات زیر باید ارائه گردد. نماید
    گردد عنوان هر یک از فعالیتهایی که منجر به تولید کاال یا خدمات می.  
 شرح عملیات هر یک از فعالیتها  
 یفیت کاال یا خدمتگیري کمیت و ک اهداف کمی فعالیتها و شاخص قابل اندازه  
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 هزینه تمام شده هر قلم از کاال یا خدمت محصول فعالیتها  
گـردد، در تعیـین    در نظام پیشنهادي سقف بودجه هر یک از دستگاههاي اجرایی مانند گذشته توسط دولت تعیـین مـی  

. یت مورد توجـه قـرار گیـرد   این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کاال و خدمات، قیمتهاي بازار و افزایش کیف
طبیعی است سقف پیشنهادي دولت براي بودجه دستگاه اجرایی با محاسباتی که توسـط دسـتگاه اجرایـی در چـارچوب     

بنـابراین بـراي کمـک بـه رسـیدن بـه تفـاهم،        . گیرد ممکن اسـت مطابقـت نداشـته باشـد     یابی فعالیتها انجام می هزینه
بندي کنند بـه نحـوي کـه در     ی هر یک از فعالیتها، آنها را بر حسب اولویت طبقهیاب دستگاههاي اجرایی باید ضمن هزینه

 :تواند مورد نظر قرار گیرد در این زمینه راهکارهاي زیر می. هر سطحی از بودجه فعالیتهاي مشخصی قابل انجام باشد
       ر فرآینـدها، مهندسـی   اتخاذ سیاستهایی براي کاهش هزینه تولید محصوالت و یا ارائه خـدمات ، ماننـد تغییـ

 با در نظر داشتن کیفیت محصوالت و یا خدمات مجدد، حذف فعالیتهاي داراي اولویت کمتر
    تجهیز منابع درآمدي جدید  

مشـکل اساسـی   . یابی فعالیت اساس تعیین بودجه دسـتگاههاي اجرایـی و تخصـیص اعتبـارات خواهـد بـود       روش هزینه
هـاي تعـدیل، هزینـه     را خواهد بود، بدیهی است در سالهاي بعد با استفاده از شاخصیابی فعالیتها در اولین سال اج هزینه

 .تمام شده سال مبنا مورد اصالح قرار خواهد گرفت
) Incremental( "ریزي افزایشـی  بودجه"یابی بر مبناي فعالیت فرهنگ فعلی تعیین بودجه دستگاهها را که  روش هزینه

 .است ، دگرگون خواهد ساخت 
ش فعلی بودجه سال یا سالهاي گذشته هر دستگاه اجرایی مبناي اصلی است و بودجه هر سـال براسـاس شـاخص    در رو 

هاي تعدیل نامشخص ، یا افزایش فعالیتها یا پرسنل جدید ، بدون توجه به محصول تولیـد شـده یـا خـدمت ارائـه شـده       
دهـد و در اغلـب مواقـع کـه      ودجه را تشـکیل مـی  زنی دستگاه اجرایی اساس تعیین ب در واقع قدرت چانه. تغییر می کند 

بودجه پیشنهادي دستگاه با سقف تعیین شده هماهنگی و مطابقت ندارد ، با کاهش همـه جانبـه و بـا درصـدي خـاص،      
ضمن اینکه نظارت بر اجراي بودجه دستگاه نیز بر پایه اصـول  . شود  اجراي تمامی فعالیتهاي دستگاه با مشکل مواجه می

 .خواهد بودعلمی میسر ن
 
 مبانی تعیین فعالیتها -3-2

هـاي الزم بـراي تعیـین فعالیتهـا و در نتیجـه اجـراي بودجـه عملیـاتی          در قوانین مالی و محاسباتی ایران مبانی و پایـه 
عملیات اجرایـی دولـت اسـت     "برنامه ساالنه"قانون برنامه و بودجه ، ) 1(ماده ) 4(طبق مفاد بند . بینی شده است  پیش

گردد و ضمن آن در قالب هـدفها و سیاسـتهاي منـدرج در     نه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس میکه ساال
 .شود  هدفهاي مشخص و عملیات اجرایی ساالنه هر دستگاه اجرایی با اعتبار مربوطه تعیین می  برنامه پنجساله،

و ) اي هزینـه (بـه صـورت مجموعـه فعالیتهـاي جـاري       "عملیات اجرایـی "قانون برنامه و بودجه نیز ) 1(ماده ) 8(در بند 
فعالیتهـاي  "همین قـانون  ) 9(در بند . دستگاههاي اجرایی تعریف شده است ) هاي ثابت تملک دارایی(طرحهاي عمرانی 

به سلسله عملیات و خدمات مشخصی اطالق شده است که براي تحقق هـدفهاي برنامـه سـاالنه طـی     ) اي هزینه( "جاري
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قـانون  ) 19(همچنـین در مـاده   . گـردد  تأمین مـی ) اي هزینه(شود و هزینه آن از محل اعتبارات جاري  مییک سال اجرا 
هایی که بین دستگاه اجرایی و سـازمان   برنامه و بودجه دستگاههاي اجرایی مکلف شده اند براساس شرح فعالیتها و طرح

 .عتبارات مصوب عمل کنندریزي کشور مورد توافق واقع شده است در حدود ا مدیریت و برنامه
پذیر مشخص باشـد کـه    هاي عملیاتی ذیل دستگاههاي اجرایی باید شامل فعالیتهاي کمیت با توجه به احکام فوق، برنامه

به بیان دیگر هر یک از فعالیتهاي دستگاهها بایـد داراي هـدف و برنامـه    . شوند براي تحقق هدفهاي برنامه مزبور اجرا می
معاونت برنامه ریـزي و نظـارت راهبـردي ریاسـت جمهـوري و        مه کار مزبور براي دستگاه اجرایی،برنا. کار مشخص باشد

گیـرد و ایـن برنامـه اسـاس کـار       نفع بهترین راهنما براي عملیاتی است که در سال مالی انجام می سایر دستگاههاي ذي
 .باشد گزارشگیري و نظارت می

در گزارشـگیري  . اي انجام گیرد که گزارشگیري از آنها را سـاده سـازد   گونه ید بهها با بنابراین تعیین فعالیتهاي ذیل برنامه
 .یابد است و مسئولیت در قالب شرح وظایف دستگاه شکل می گیرد و واقعیت می "مسئولیت"اصل 

بـه   هـا و فعالیتهـا   بندي عملیات و واحـدهاي اجرایـی، بایـد سـعی شـود برنامـه       براي برقراري ارتباط متقابل میان طبقه
بندي عملیـات و واحـدهاي اجرایـی     ایجاد ارتباط بین طبقه. واحدهاي اجرایی مشخص در درون هر دستگاه مرتبط شوند

شود که کار تهیه و تنظیم و اجراء نظارت بر اجراي بودجه به نحو بهتـري انجـام شـود و عامـل مسـئولیت در       موجب می
 .تر گردد داخل هر دستگاه مشخص

 
 ها هبندي هزین طبقه -4-2

 .  :ها به روشهاي مختلفی امکان پذیر است  بندي هزینه طبقه
 "هاي ثابت هزینه"و  "هاي شبه متغیر هزینه"،  "هاي متغیر هزینه": ها به بندي هزینه طبقه) الف 

تولید کاال و یـا ارائـه خـدمت اسـت کـه از تغییـر حجـم        ) Unit Cost(بندي اساس تغییرات هزینه واحد  در این طبقه 
 .گردد ل یا خدمت نتیجه میمحصو

 . ارتباط مستقیمی با تغییرات حجم محصول یا خدمت دارند "هاي متغیر هزینه"
تر است و افزایش هزینه با سـطوح متعـددي    ارتباط با تغییرات حجم محصول یا خدمت پیچیده "هاي شبه متغیر هزینه"

 . از حجم محصول یا خدمت مرتبط است 
کنند و در دامنـه وسـیعی از    رغم تغییر در حجم محصول یا خدمت ، تغییري نمی مدت، علی در کوتاه "هاي ثابت هزینه"

 . مانند  حجم محصول یا ارائه خدمت ثابت می
هـاي   هزینـه "و  "هـاي تعهـد شـده    هزینـه "، "هـاي افزایشـی   هزینه": ها تفکیک آن به بندي هزینه روش دیگر طبقه) ب 

هـاي   زایش و کاهش حجم محصوالت یا ارائه خدمات ، آشـنایی بـا هزینـه   گیري درخصوص اف براي تصمیم. است "فرصت
ها بایـد مـورد توجـه قـرار      به عنوان مثال در تصمیم براي کاهش فعالیت فقط آن دسته از هزینه. افزایشی ضروري است 

فعالیـت هـایی    هزینـه تعهـد شـده ، مربـوط بـه     . کند و امکان کاهش آنها وجود دارد  گیرد که با تصمیم مزبور تغییر می
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منـافع از دسـت    "هزینه فرصـت ". شود که قبالً تعهد شده و قابل حذف نبوده و تصمیمات آینده در آنها تأثیري ندارد می
 .گردد رفته ناشی از عدم اتخاذ تصمیم در مورد انجام بعضی از فعالیتها را شامل می

 .بندي کرد طبقه "غیرقابل کنترل"و  "ل کنترلقاب"توان به  ها را می به منظور ارزیابی عملکرد نیز، هزینه) ج 
بنـدي آن   کنندگان از اطالعات مهم است درك ماهیت هزینه و طبقـه  اي که هم از دیدگاه تهیه کننده و هم استفاده نکته

 .یابی موثر است  بندي هزینه بر انتخاب فرآیند هزینه روش طبقه. براي اهداف مختلف و حسابداري هزینه است
 . ها به مستقیم و غیرمستقیم استفاده می شود  یابی محصول ، از روش طبقه بندي هزینه هزینهبراي )  د 

تـوان تخصـیص   . هـا دارد   ها به مستقیم و غیرمستقیم بستگی به اصل قابلیت ردیابی بـا تخصـیص هزینـه    تفکیک هزینه
درك مـدیریت از ارتبـاط بـین عملیـات و     ها به فعالیتها به عواملی چون روش تعریف فعالیتها، اطالعات موجـود و   هزینه
هـاي   هاي مستقیم تشخیص داده شده بیشتر باشد بـه دلیـل کـاهش تخصـیص هزینـه      هر چه اقالم هزینه. ها دارد هزینه

 .یابی بیشتر خواهد بود مورد، دقت هزینه بی
 هاي مستقیم  هزینه: 

 . هاي هزینه منسوب کرد موضوع توان آنها را به فعالیتها یا هایی است که به طور اقتصادي می هزینه

 هاي غیرمستقیم  هزینه: 
هـاي   ها هزینه ها ردیابی و تخصیص مستقیم آنها به فعالیت خاصی امکان پذیر نیست ، اینگونه هزینه براي بعضی از هزینه
هـا بـه هـر     البته منسوب کردن این هزینه. شوند  هاي مزبور به بیش از یک فعالیت مربوط می هزینه. غیرمستقیم هستند 

هـاي آب ، بـرق و سـوخت     تـوان بـه هزینـه    براي مثال می. فعالیت از طریق تعیین سهم آنها در فعالیت امکان پذیر است
 .مصرفی در یک واحد خدماتی اشاره کرد

 ها  سایر هزینه: 
هـاي   نـد هزینـه  مان. هاي انجام شده در فعالیتها ممکن است ارتباطی با محصول آن فعالیت نداشـته باشـد   برخی از هزینه

ها قابل تخصـیص بـه محصـوالت یـا      با توجه به اینکه این قبیل هزینه. ها بازسازي غیرمترقبه و کاهش غیرمترقبه دارایی
 .یابی فعالیتها حذف گردند خدمات نیستند، باید در هزینه

 
 هزینه کل و هزینه واحد تولید محصول و یا خدمات 

هاي مصرفی در فرآینـد تولیـد محصـوالت یـا ارائـه خـدمات و هزینـه         ینه نهادهبراي محاسبه هزینه کل فعالیتها باید هز
 .هاي مصرفی براي انجام فعالیتهاي پشتیبانی تولید محصوالت یا ارائه خدمات با هم جمع گردد نهاده

. ه اسـت هاي سـالمتی بـراي جامعـ    اي را در نظر بگیریم که یکی از محصوالت تولید آن انتشار اطالعیه براي مثال موسسه
منابع مورد استفاده این موسسه براي انجام این فعالیت شامل پرسـنلی اسـت کـه بـراي طراحـی و چـاپ و توزیـع ایـن         

 .شود تلقی می "هاي مستقیم هزینه"هاي مزبور به عنوان  هزینه. گیرند ها مورد استفاده قرار می اطالعیه
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هـا   ایـن هزینـه  . شـود  تلقی مـی  "هزینه غیرمستقیم"ندارند  هایی که ارتباط مستقیمی با اطالعیه تولید شده سایر هزینه
هاي بـرق و سـوخت و    ها و هزینه هاي باالسري مانند خدمات اداري و پشتیبانی براي تولید اطالعیه تواند شامل هزینه می

 . آید هاي مستقیم و غیرمستقیم، هزینه کل فعالیت انتشار اطالعیه بدست می از جمع هزینه. مخابرات باشد 
 .براي محاسبه هزینه واحد با متوسط انجام فعالیت باید هزینه کل را بر تعداد محصول تولید شده تقسیم کرد

از ایـن شـاخص   . رود هزینه واحد یا متوسط، شاخص مفیدي براي محصول تولید شده یا خدمت ارائـه شـده بشـمار مـی    
همچنین مقایسه بین واحدهاي سازمانی مسئول تولید میتوان به عنوان مبنایی براي ارتقاي کارآیی یک واحد سازمانی و 

 .فعالیت یا ارائه خدمت مشابه استفاده نمود
 
 یابی بر مبناي فعالیت اهداف روش هزینه -5-2

 :نماید در بخش دولتی این روش دو هدف کلی را دنبال می
بـه اهـداف نظـارت خـارجی کمـک      ربط،  با فراهم کردن اطالعات الزم درخصوص هزینه فعالیتهاي واحد اجرایی ذي: اول
 .رسد دهند که نهایتاً به تصویب مجلس می هزینه فعالیتها مبناي بودجه دستگاه اجرایی را تشکیل می. کند می

 .گردد یابی فعالیتها در صورتحساب مالی و سایر گزارشهاي مالی دستگاههاي اجرایی درج می اطالعات هزینه
ها بـه محصـول و    هاي مستقیم و غیرمستقیم و روش تخصیص هزینه ک هزینهدر این گزارش بهتر است به چگونگی تفکی

 . هاي بکار گرفته شده اشاره گردد نرخ

نظارتهاي داخلی که بر . آورد یابی فعالیتها، اطالعات مفیدي براي نظارتهاي داخلی سازمانها فراهم می روش هزینه: دوم
از اطالعات حاصله . نماید هاي ساالنه سازمانها کمک می دجهریزي و کنترل بو گیرد به برنامه این اساس انجام می

براي مثال تخصیص منابع را با تغییر . هاي غیرمترقبه و در شرایط خاص استفاده کرد توان در اتخاذ تصمیم همچنین می
 . سیاستها تغییر داد

 

 :یابی بر مبناي فعالیت  فرآیند روش هزینه  -3

 :بناي فعالیت باید به دو نکته مهم توجه شودیابی بر م در کاربرد روش هزینه 
براي مثال اجراي قـانون یـک فرآینـد اسـت و     . نکته اول تمایز قائل شدن بین فعالیت، فرآیند و محصول یا خدمت است 

شـود و محصـول    شود، از طرفی ارسال گزارش به مقامات باالتر یک فعالیت محسوب می فعالیت یا محصول محسوب نمی
محصول چیزي است که توسط یک بخش یا واحد اجرایی تولید ویا ارائه مـی شـود و بـر محـیط خـارج      . ستیا فرآیند نی

 . گذارد تأثیر می
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گردنـد و ممکـن    ها یا محصوالت یک واحد اجرایی لزوماً از تنها یک فعالیت حاصل نمی نکته دوم اینکه هر یک از ستانده
ول یا ارائه خدمت دخالت داشته باشند و یا اینکه فعالیت منجـر بـه   است دو یا تعداد بیشتري فعالیت در تولید یک محص

  .تولید چند محصول گردد
 : مرحله زیرتشکیل شده است 5یابی بر مبناي فعالیت از  متدولوژي هزینه در نتیجه به طور خالصه می توان گفت 

  ها و هدف کمی آنها مشخص کردن فعالیت  - 1مرحله  : 

 گردد هایی که توسط دستگاه اجرایی ارائه می فعالیتهاي کمی  مشخص کردن هدف
  هاي مستقیم  تعیین هزینه - 2مرحله: 

 .شود یابی می ها بر اساس آنها هزینه هایی که طی سال مالی فعالیت مشخص کردن تمامی هزینه 
  هاي مستقیم تشخیص و ردیابی هزینه -3مرحله : 

 هاي مستقیم  تشخیص تمامی هزینه
 هاي مستقیم  ر مورد روش ردیابی هزینهاتخاذ تصمیم د  

 هاي مستقیم فعالیت  محاسبه هزینه   
  هاي غیرمستقیم  تشخیص و ردیابی هزینه -  4مرحله: 
 هاي غیرمستقیم  تشخیص تمامی هزینه     

 . که باید بکار گرفته شوند  اتخاذ تصمیم در خصوص اقالم هزینه    
  مستقیمهاي مستقیم و غیر جمع هزینه - 5مرحله : 

هاي تولید فعالیت  شوند تا کل هزینه هاي مستقیم و غیرمستقیم فعالیت با یکدیگر جمع می در این مرحله هزینه     
 بدست آید  

از تقسیم هزینه کل بر تعداد محصول یا خدمت ارائه شده نیز هزینه هر واحد محصول یا خدمت ارائه شده قابل      
 .باشد محاسبه می
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