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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 1384هاي بودجه سال تدوين شناسنامه احكام قانون بوجه: بررسي سوابق و تدوين شناسنامه احكام تبصره 
مدير طرح پژوهش -1-2

 جعفر عباديدكتر  :نام و نام خانوادگي

 

 دكتر غالمرضا تاجگردون ناظر طرح پژوهشي: ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه كارفرما:
 28/12/1384 تاريخ پايان پروژه: 01/06/1384 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 1384هاي بودجه سال بررسي سوابق و تدوين شناسنامه احكام تبصره تدوين شناسنامه احكام قانون بوجه؛: عنوان. 
 :باشد؟ضرورت استمرار احكام و داليل آن چه مي مساله تحقيق 
 شناسايي خواستگاه، تاريخچه و ضرورت ايجاد احكام قانون بودجه و طبقه بندي آن به لحاظ موضوعي و دائمي يا  :هدف

 يكساله بودن و ارزيابي عملكرد احكام و تطبيق آن با احكام برنام چهارم.
 1358 -1384 :قلمرو زماني.  
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :اي و بررسي مستندات و قوانين مربوطه انجام گرفته است.كتابخانه تحقيق حاضر به روش روش تحقيق 
 :مدل مورد استفاده - 
 :خالصه فصول  

هاي تدوين شناسنامه احكام قانون بوجه: بررسي سوابق و تدوين شناسنامه احكام تبصره«با عنوان اين گزارش در  -
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 11/11/1393          تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE02.059كد مستند: 

 3از 3 شماره صفحه: 
 در اين طرح .محور كار قرار گرفته استمبنا و  1384احكام مندرج در قانون بودجه سال ، »1384بودجه سال 

استخراج شده است.  ،)1358و حداكثر تا سال پيروزي انقالب اسالمي ( آنسوابق مربوط به هر حكم تا زمان پيدايش 
 :نتايج  

مورد  172مورد ارزيابي قرار گرفته است كه در نهايت پيشنهاد شده  1384از قانون بودجه سال بند  185 ،در اين تحقيق
قابليت تبديل  -2اي بودن، غيربودجه -1حذف عبارتند از: پيشنهاد مورد ابقاء شوند. داليل  13و صرفاً شده ها حذف آن

 ،غيرضروري. همچنين يكي ديگر از نتايج طرح -4و  مجوز از قوه مقننهو عدم نياز به  اختيار دولتجزو  -3به قانون، 
 . اي مورد بررسي استدجهاحكام بواستخراج سوابق افزاري براي تهيه نرم

 

 واژگان كليدي: -4

 ، ارزيابي.اليحه بودجه، قانون بودجه، تبصره بودجه
Budget Bill, Budget Law, Budget Note, Assessment. 
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