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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 هايابي فعاليتها) براساس سيستم هزينهخانههاي دولتي (وزارتبندي عملياتي دستگاهبودجه 
مدير طرح پژوهش -1-2

 دكتر بهروز هادي زنوز نام و نام خانوادگي:

 

 دكتر مسعود روغني زنجاني ناظر طرح پژوهشي: ريزيپژوهش مديريت و برنامهمؤسسه عالي آموزش و  كارفرما:
 20/09/1383 تاريخ پايان پروژه: 10/12/1381 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 گزارش نهايي مكتوب            
 )Wordنسخه ديجيتال (           
 )PDFنسخه ديجيتال (           
 نسخه اسكن شده           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 هايابي فعاليتها) براساس سيستم هزينهخانههاي دولتي (وزارتبندي عملياتي دستگاهبودجه: عنوان  
 :چيست؟ در وزارت آموزش و پروش و پست و تلگراف و تلفنريزي هاي متداول بودجهروش مساله تحقيق 
 هاي اجرايي ريزي در وزارت آموزش و پروش و پست و تلگراف و تلفن و پيشنهاد روشبررسي وضع موجود بودجه :هدف

 خانه.بندي عملياتي در اين دو وزارتمناسب براي بودجه
 1382 :قلمرو زماني 
 ايران :قلمرو مكاني 
 :اي گردآوري شده است.توصيفي كه با استفاده از روش اسنادي يا كتابخانه روش تحقيق 
 :مدل مورد استفاده - 
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 25/09/1393        تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.049كد مستند: 

 4از 3 شماره صفحه: 
 :گزارش تنظيم شده است. 7طرح حاضر در  خالصه فصول  

فرايند تهيه، تدوين، تصويب،  »بندي و نظارت بر اجراي بودجه در ايرانمباني قانوني بودجه«اول با عنوان  گزارشدر  -
 و نظارت بر بودجه تشريح شده است. اجرا ابالغ،

وضعيت موجود  »هاي متداول تهيه بودجه جاري در وزارت آموزش و پرورششناخت روش«گزارش دوم با عنوان در  -
 تنظيم و اجراي بودجه در آموزش و پرورش مورد بررسي قرار گرفته است. تهيه،

ابتدا  »جاري در وزارت پست و تلگراف و تلفنهاي متداول تهيه بودجه شناخت روش«گزارش سوم با عنوان در  -
حل مختلف آن و اخانه بيان شده است. سپس فرايند بودجه و مراين وزارتاهداف، وظايف و ساختار مورد كلياتي در 

اين  و تلفن تشريح شده است. در انتهاي فصل، ارتباط عملكردو تلگراف وزارت پست  1382روش تهيه بودجه سال 
 ريزي موجود مورد مداقه قرار گرفته است.ابع مالي در روش بودجهو من خانهوزارت

بندي به ترتيب تجربه بوجه »بندي عملياتي در كشورهاي منتخببررسي تجربه بودجه«گزارش چهارم با عنوان در  -
 ارائه شده است. ،عملياتي در كشورهاي آمريكا، روسيه و قرقيزستان

هاي تحصيلي در آموزش و ريزي آموزشي به تفكيك مقاطع و شاخهامهروش و دستور العمل برن«گزارش پنجم در  -
 تشريح شده است. »پرورش

هاي تحصيلي در آموزش روش و دستورالعمل تهيه بودجه عملياتي به تفكيك مقاطع و شاخه« به بيانگزارش ششم  -
 اختصاص يافته است. »و پرورش

 ارائه شده است. »هابندي و توصيهجمع«گزارش هفتم در  -

  :نتايج 

هاي آموزش و پرورش و پست و تلگراف و خانهريزي در وزارتريزي در كشور و بودجهنظام بودجه ،محقق در اين طرح
ريزي عملياتي در سطح كشور و وزارت آموزش و پرورش تلفن را مورد ارزيابي قرار داده و راهكارهايي براي بهبود بودجه

 ارائه نموده است.
 واژگان كليدي: -4

 تلفن.تلگراف و عملياتي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت پست و  ريزي، بودجهبودجه
Budget, Operational Budgeting, Education Ministry, Post Telephone and Telegraph Ministry. 

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

ريزي در وزارت آموزش و پرورش ارائه ريزي در كل كشور و بودجهمحقق در اين طرح، پيشنهاداتي جهت بهبود وضعيت بودجه
 شود:ها ارائه مينموده است كه در ذيل برخي از آن
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 25/09/1393        تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.049كد مستند: 

 4از 4 شماره صفحه: 
هاي عملياتي نظام بودجه، بايد الزامات قانوني الزم چه از طريق يكپارچه سازي قوانين موجود و چه براي تغيير جنبه -1

 قرار گيرد. اي، مورد توجهاز طريق وضع قوانين جديد بودجه

بندي عملياتي در آموزش و پرورش بندي افزايشي، روش بودجهجاي روش فعلي بودجهعالوه بر اينكه الزم است به -2
 كار گرفته شود، اصالحات زير نيز ضروري است.به

ها بايد دستخوش دگرگوني اساسي شود. بخصوص بايد نظارت شود كه شمار بندي بودجه برحسب فعاليتطبقه -
 ها هماهنگ باشد و از تنوع سليقه در اين كار پرهيز شود.ها در مركز و استانها و فعاليتبرنامه

ريزي آموزشي برآورد هاي محلي بايد بر مبناي الگوي برنامهاي وزارت آموزش و پرورش در دستگاهاعتبارات هزينه -
 شود.

-رايط و ضوابط خاص هر منطقه و استان صورت آموز با در نظر گرفتن شمحاسبه هزينه سرانه به ازاي هر دانش -

 گيرد.

 جاي سيستم حسابداري نقديايجاد سيستم حسابداري تعهدي به -3

هاي بخش جويي در هزينهپذير كردن سيستم  استخدامي در آموزش و پرورش براي حصول به كارايي صرفهانعطاف -4
 عمومي.

اي اطالعات پرسنلي، سيستم حقوق و دستمزد، حسابداري بودجه) در مورد نگهداري ITتوسعه استفاده از تكنولوژي ( -5
 و حسابداري مالي ضروري است.

-هاي مديريت و برنامهريزي و بودجه ادارات كل آموزش و پرورش و سازمانتجهيز و توسعه منابع انساني دفاتر برنامه -6

 ريزي عملياتي ضروري است. ها براي اجرايي كردن بودجهريزي در استان

بندي اهداف عملياتي، براي موفقيت آميز بودن بودجه عملياتي حايز سايي استانداردهاي خدمات آموزشي و فرمولشنا -7
 اهميت است.

 ها بايد يكسان شود.هاي الزم براي پيشبرد اهداف آموزش و پرورش در همه استانعنوان فعاليت -8

 در مراحل بعدي كار ضرورت دارد.ها وري و ميزان مؤثر بودن هزينهتدوين معيارهاي عملكرد، بهره -9

ها فرايندي دشوار و طوالني است بندي عملياتي در سطح ادارات كل آموزش و پرورش استانكار بستن روش بودجهبه -10
و تحقق اين فرايند مستلزم تدوين برنامه كار مشخص از سوي وزارت آموزش و پرورش و اجراي آن است. به منظور 

هاي اجرايي الزم نيز تحت خانه شكل گيرد و گامريزي وزاتن در معاونت برنامهشود شوراي مشاوراتوصيه مي
صورت دبيرخانه شوراي خانه برداشته شود. دفتر بودجه آموزش و پرورش بايد بهريزي وزارتسرپرستي معاونت برنامه

 فوق عمل نمايد.
 


