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هاي سنواتي، سازمان به موجب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و قوانين بودجه
ريزي عملياتي شده است. طرح اصول بودجهريزي كشور و به كار بستن ريزي موظف به اصالح نظام بودجهمديريت و برنامه

به  ادامهاين طرح در هفت گزارش سازماندهي شده است كه در  از هدف فوق تعريف شده است. حاضر به منظور تحقق بخشي
 شود.ها پرداخته ميتر هركدام از گزارشبررسي دقيق

محقق در انتهاي اين  در گزارش اول مباني قانوني فرايند تهيه، تدوين، تصويب، ابالغ، اجرا و نظارت بر بودجه تشريح شده است.
ايران دو نكته اساسي وجود دارد. نكته اول  ريزي درگزارش بيان كرده است كه در مورد قوانين و مقررات حاكم بر نظام بودجه

مربوط به قانون محاسبات عمومي است كه عمدتاً از مباني ماليه عمومي تأثير پذيرفته است، ولي قانون برنامه و بودجه بيشتر 
 ريزي است.مقررات و نهادهاي متعدد و مؤثر بر فرايند بودجه نكته دوم وجود قوانين، ورزد.اقتصادي تأكيد مي بر بودجه

مطالب  در آموزش و پرورش مورد بررسي قرار گرفته است. جاري در گزارش دوم وضعيت موجود تهيه، تنظيم و اجراي بودجه
هاي سنتي است و در آن موزش و پرورش در كشور ما مبتني بر روشبيان شده در اين گزارش حاكي از آن است كه مديريت آ

 يت مبتني بر نتايج توجه شده است.هاي نوين در مديريت بويژه مديريت مبتني بر عملكرد يا مديركمتر به روش
نظيم بودجه كه ت. اول آناشاره كرده استدو نكته اساسي به ريزي در آموزش و پرورش هاي بودجهروش ارزيابي از پسمحقق 

ش دارد. در رتر مديريت در وزارت آموزش و پرومسائل گستردهيكي از ابزارهاي مهم مديريت مالي است كه ارتباط وثيقي با 
توان اميدوار بود كه تحول اساسي در جهت تخصيص بهينه منابع و ريزي نميهاي فني بودجهواقع به صرف اصالح نارسايي
ريزي اي در روش فعلي بودجهدوم آنكه از ديد فني مشكالت عديده آموزش و پرورش بوجود بيايد.بهبود كارايي و اثربخشي در 

 در آموزش و پژوهش وجود دارد.
اختصاص يافته است. در ابتداي  هاي متداول تهيه بودجه جاري در وزارت پست و تلگراف و تلفنشناخت روشبه  گزارش سوم
و  ادامه فرايند بودجهدر بيان شده است. شامل اهداف، وظايف، تشكيالت و پرسنل، خانه كلياتي در مورد اين وزارت اين گزارش

تلفن تشريح شده است. در انتهاي تلگراف و وزارت پست و  1382حل مختلف آن تشريح شده و روش تهيه بودجه سال امر
 داقه قرار گرفته است.ريزي موجود مورد مخانه و منابع مالي در روش بودجهگزارش، ارتباط عملكرد وزارت
در بخش  است. شدهدر كشورهاي آمريكا، روسيه و قرقيزستان بررسي به ترتيب بندي عملياتي در گزارش چهارم تجربه بوجه

 ريزي عملكردي سنتي،ل شكست بودجهدالي ،. در اين بخشآمده استريزي در اياالت متحده گزارش، اصالحات بودجهاين اول 
بودجه  هبدر بخش دوم اين گزارش، تجر ريزي عملكردي جديد تشريح شده است.رسيدن به بودجهاي و اصالحات بودجه

و در  ارائه شدهي بودجه در روسيه اجرا ، فرايند تهيه، تصويب وقرار گرفته است. در اين بخشنظر دعملياتي در كشور روسيه م
هاي موجود مديريت بودجه در روسيه مدنظر قرار وشهاي بيروني اصالح مديريت بودجه و نياز به بهبود رادامه محدوديت

 گرفته است.
ريزي در آموزش و در اين بخش بودجهبندي عملياتي در قرقيزستان مدنظر قرار گرفته است. در بخش سوم، تجربه بودجه
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رش اين كشور هاي برآورد هزينه در بودجه آموزش و پروپرورش قرقيزستان مورد بررسي قرار گرفته است و بر بهبود روش

 تأكيد شده است.
ارائه شده  ،در وزارت آموزش و پرورش بندي عملياتيمناسب بودجهاجرايي هاي روشجهت پيشنهاد هاي پنجم و ششم گزارش
ريزي آموزشي در سطوح ابتدايي، راهنمايي و متوسطه براي هر هاي برنامهگزارش پنجم ناظر به ارائه روش و دستورالعمل .است

ها در ارائه در اين گزارش بندي عملياتي در آموزش و پرورش است.گزارش ششم نيز مربوط به روش بودجه است.سال مالي 
دار بندي عملياتي به اين نكته مهم توجه شده است كه اين روش در چارچوب مديريت بر مبناي هدف، معنيروش بودجه

ل براي تهيه بودجه عملياتي در آموزش و پرورش مراحل زير در اين خواهد بود. با توجه به اين امر، در ارائه روش و دستورالعم
 طرح طي شده است.

 آموزان در كالس درس مشخص شده است.آموزان و تراكم دانشاهداف كمي و كيفي آموزش شامل تعداد دانش -الف
 شي تعيين شده است.هاي مورد نياز بويژه كادر پرسنلي و پشتيباني مورد نياز براي ارائه خدمات آموزنهاده -ب
هاي آموزشي و پشتيباني با توجه به مقررات استخدامي و مقررات ناظر به حقوق و دستمزد و كاركنان و غيره نهاده هزينه -ج

 برآورد شده است.
هاي درس و نيروي آموزان، تعداد كالسهاي پيشنهادي در گزارش پنجم تعداد دانشمنظور نشان دادن قابليت اجراي روشبه

در گزارش ششم نيز بيني شده و نتايج بدست آمده با وضع موجود مقايسه شده است. انساني مورد نياز در سطوح مختلف پيش
برآورد شده و با برآوردهاي بودجه مرسوم  1382هاي جاري سال هزينه نيروي انساني مستقيم و پشتيباني و ساير هزينه

بندي عملياتي ريزي آموزشي و بودجههاي الزم براي برنامهها و دستورالعملدر مطالعات انجام شده، فرم مقايسه شده است.
ها منعكس كرد. در اين دو گزارش نامه بودجه به استانها را در زمان ابالغ بخشتوان آنتهيه شده است كه در صورت تأييد مي
 هاي سياستي طرح ارائه خواهد شد.بندي عملياتي ارائه شده است كه در توصيهپيشنهاداتي جهت بهبود اجراي بودجه

گزارش محقق نكات زير را برجسته نموده  نيدر ا ها ارائه شده است.بندي كلي از ساير گزارشدر گزارش هفتم، يك جمع
 است:

 هاي دولتي دارد.ريزي كشور ارتباط وثيقي با اصالح نظام اداري و مديريت دستگاهاصالح نظام بودجه -

شود و بدون انجام اصالحات الزم در نظام ريزي محسوب ميجزئي از اصالح نظام بودجهريزي عملياتي بودجه -
 ريزي عملياتي حركت كرد.توان به سمت بودجهريزي نميبودجه

دقت و به درستي مشخص شوند. روال مورد عمل سازمان ها بهها و فعاليتبندي عملياتي الزم است برنامهبراي بودجه -
 ينه بسيار گمراه كننده است. مديريت در اين زم

و بر حسب سطوح آموزش تهيه ها ريزي در آموزش و پرورش هرچند براي استاندستورالعمل تهيه شده براي بودجه -
 شده، اما همين دستورالعمل در سطح شهرستان و واحدهاي آموزشي نيز قابل اعمال است.

در نهايت بايد به سمت استقرار نظام حسابداري تعهدي  هاها و فعاليتهرچند براي محاسبه قيمت تمام شده برنامه -
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هاي پرسنلي بخش، سهم بزرگي در قيمت تمام شده دارد، تا زمان جا كه هزينههاي دولتي رفت، اما از آندر دستگاه

 هاي پرسنلي و غيرپرسنلي اكتفا كرد.توان به برآورد هزينهاستقرار سيستم مذكور مي

 كاري پيچيده و دشوار و نيازمند اتخاذ استراتژي مناسب و رعايت تدريج و تدرج است.ريزي اصالح فرايند بودجه -
 

 


