
  :اي تفصيليه دستور العمل تكميل بودجه
  )هزينه اي ( 1390سال بودجه تفصيلي فرم مربوط به عملكرد : الف

نيز مي باشد غير از سه ستون  1390سال  بودجه تفصيلي اين فرم كه در حكم اصالحيه .1
 25اول يعني ستون هاي مربوط به نوع فعاليت، عنوان برنامه و عنوان اعتبار داراي 

  .ستون مي باشد كه شماره گذاري  گرديده است
ارقام اين ستون بايستي با ارقام  .درج خواهد شد 1389مانده وجوه سال : 1در ستون  .2

هيأت هاي اعضاي محترم كه به امضاي  1389عملكرد بودجه تفصيلي سال  23ستون 
  .امناء رسيده منطبق باشد

داشت درج  1390در اول سال ؤسسه كه دانشگاه يا مهر گونه مطالبه اي : 2در ستون  .3
مطالبات مربوط به  ،بودجه عمومي هايديفاين ستون، در ربديهي است در  .خواهد شد

طي در يا مؤسسه داده شده بود و دانشگاه  1389تخصيص هايي است كه در آخر سال 
درآمد اختصاصي مربوط به  هايآن را دريافت داشته است و در  رديف 1390سال 

و از سازمان هاي بيمه گر  1389مطالبات مانده از سال  )سرمايهفروش كاال، خدمات يا (
در قبال فروش كاال يا يا مؤسسه كه دانشگاه  است هر گونه درآمد وصول نشده اييا 

 ،وصول مي كرد اما به هر دليل نتوانسته وصول نمايد 1389در سال ملك مي بايست 
قانون برنامه چهارم موضوع پذيرش بيماران  92ماده  مطالبات مربوط به .درج خواهد شد

ارقام اين ستون بايستي با  .تصادفي در اين ستون درمقابل رديف مربوطه بايد درج گردد
هيأت اعضاي محترم كه به امضاي  1389عملكرد بودجه تفصيلي سال  24ارقام ستون 

  .هاي امناء رسيده منطبق باشد
  .درج خواهد گرديد 1390سال ارقام مربوط به بودجه ابالغي : 3در ستون  .4
يا  به دانشگاه 1390در سال  عمومي اعتباراتي كه از محل اصالحيه بودجه:  4در ستون  .5

همچنين اعتباراتي كه از محل مازاد درآمد  .اختصاص يافته درج خواهد شد مؤسسه
ابالغ گرديده، يا مؤسسه ه به دانشگا وزارتخانهاز طرف  1390اختصاصي در طول سال 

  .در اين ستون در مقابل رديف هاي مربوطه درج خواهد گرديد
به صورت  هكه تخصيص داده نشد 1390هر مقدار از اعتبار ابالغي سال : 5در ستون   .6

 100يك عدد مثبت درج خواهد شد به عنوان مثال اگر اعتبار ابالغي برنامه اي معادل 
بايد  10ن را تخصيص گرفته است در اين ستون عدد د آواح  90 واحد بود و دانشگاه

  .درج گردد



در طي ديگري  اتاست هر گونه تغيير )افزايشي ( تغييرات كه به عنوان ساير 6 در ستون .7
و ماهيت افزايشي داشته، درج در بودجه اتفاق افتاده غير از موارد فوق   1390 سال

يافت نموده يا منابعي از كمك هاي دانشگاه تسهيالتي در كه در صورتي  .خواهد شد
منابعي حاصل نموده  ،اموالي را واگذار نموده يا از محل اجاره يا مردمي دريافت داشته و

يا مصرف خواهد كرد منابع مزبور را در بخش هزينه اي مصرف نموده  ،يا نظاير اينها 
در اراءه  ضمنا در صورتي كه ارزش عملكرد دانشگاه در اين ستون بايستي درج نمايد

باشد حسب مورد در مقابل رديفهاي  3و  4خدمات بيش از مجموع ارقام ستونهاي 
  .مربوطه درج خواهد شد

است هر گونه تغييرات ديگري در طي ) كاهشي( كه به عنوان ساير تغييرات 7در ستون  .8
غير از موارد فوق در بودجه اتفاق افتاده و ماهيت كاهشي داشته، درج خواهد  1390سال 

ضمنا در صورتي كه ارزش عملكرد دانشگاه در اراءه خدمات كمتر از مجموع ارقام د ش
 .باشد حسب مورد در مقابل رديفهاي مربوطه درج خواهد شد 3و  4ستونهاي 

در رديفهاي مربوط به درآمد اختصاصي  7و  6،  4،  3جمع جبري ارقام ستونهاي : توجه 
  .مي باشد 90طي سال ) وصول شده يا نشده (  معادل ارزش كل كاركرد دانشگاه

ي كه هيچ رقمي درج نخواهد شد و برحسب فرمولي كه دارد جمع منابعدر اين ستون :  8ستون 
  .محاسبه مي گردد اه يا مؤسسه قرار گرفته گدر اختيار دانش 1390در طول سال 

درج خواهد گرديد  1389از سال    منتقلهكليه بدهي ها و تعهدات دانشگاه :    9در ستون  .9
كليه بدهي هاي پرسنلي و غيرپرسنلي كه  ،بديهي است در رديف مربوط به بودجه عمومي

مي بايست از محل بودجه عمومي پرداخت شود در اين قسمت درج مي گردد و در رديف 
بدهي هايي كه از محل )  فروش كاال، خدمات يا سرمايه(مربوط به درآمد اختصاصي 

اصوال ارقام مندرج در اين  .درآمد اختصاص مي بايست پرداخت شود درج خواهد شد
كه به  1389بودجه تفصيلي سال عملكرد  25تون با ارقام مندرج در ستون شماره س

  . هيأت امناء رسيده بايستي منطبق باشد اعضاي محترم امضاي
كليه هزينه هايي كه به دانشگاه يا مؤسسه در طي ) فصول هزينه (  15الي  10ستون هاي  .10

يا ننموده، درج خواهد  فنظر از اينكه پرداخت نمودهرتحميل شده است ص 1390سال 
انجام  1390تعهدات سالهاي قبل در طي سال  كه از بابت هاييبديهي است پرداخت. گرديد

  .شده است نبايد در اين ارقام لحاظ شود
ي كه دارد جمع و بر حسب فرمول از طرف دانشگاه وارد نمي شودهيچ رقمي :  16ستون  .11

  .محاسبه خواهد شد ارقام فصول



  
 با مصوبهكه در اين ستون هرگونه اعتباري از محل در آمد هاي اختصاصي :  17ستون  .12

  درج خواهدگرديد  ،يافتههيأتهاي امناء براي تملك دارايي اختصاص  اعضاي محترم 
و بر حسب فرمولي  از طرف دانشگاه وارد نمي شودهيچ رقمي در اين ستون :  18ستون  .13

  .محاسبه خواهد شد )  17و  16ستونهاي جمع ارقام ( كه دارد جمع هزينه ها
انجام جمع ارقامي كه از بابت پرداخت تعهدات سالهاي قبل ستون در اين :  19ستون  .14

بديهي است ارقام هر رديف از اين ستون از ارقام رديفهاي  .، درج مي گرددگرفته
  .نبايد بيشتر باشد 9متناظرش در ستون 

 شده،منتقل  1391سال  بهكه ناگزير  1390سال مانده وجوه آخر اسفند ماه :  20ستون  .15
 .درج مي گردد

 هايكليه مطالبات آخر سال دانشگاه درج خواهد شد بديهي است در رديف:  21ستون  .16
يعني مبالغي كه از  درج مي گردد،  است، خزانه كه مربوط به يبودجه عمومي مطالبات

موفق به اخذ تا پايان سال يا مؤسسه منابع عمومي تخصيص داده شده بود ولي دانشگاه 
فروش كاال، خدمات يا (درآمد اختصاصي  آن از خزانه نشده است و در رديف مربوط به

يا مؤسسه دانشگاه كه نيز مطالبات از سازمان هاي بيمه گر يا هر منبع ديگري  )سرمايه
ولي وصول نكرده است درج خواهد  اخذ نمايدبه عنوان درآمد اختصاصي مي توانست 

قانون برنامه چهارم موضوع پذيرش بيماران تصادفي  92مطالبات مربوط به ماده  .شد
  .در اين ستون درمقابل رديف مربوطه بايد درج گردد

در ج  دمنتقل مي گرد 1391به سال  1390كه از سال دانشگاه  تعهداتكليه :  22در ستون  .17
يه دريافتها و اين ستون نيز داراي فرمول مي باشد و از جمع جبري كل. خواهد شد

و در اين ستون هيچ رقمي از طرف دانشگاه وارد  پرداختها مبلغ مزبور محاسبه مي گردد
  نمي شود

بدين . صحت ارقام ستونهاي قبل را نيز كنترل مي كند 22رقم مندرج در ستون : توضيح  .18
ترتيب كه اگر رقم مزبور با تعهداتي كه دفاتر حسابداري دانشگاه يا مؤسسه نشان مي 

د منطبق باشد ارقام وارد شده قبلي صحت دارند و اال بايد در ارقام ستون هاي قبلي با ده
  .  دقت بيشتر تجديد نظر گردد و اشتباه احتمالي آنها كشف و اصالح شود

 عيناً به  ) 1390بودجه تفصيلي  25و 22 ،21، 20ستون هاي ( ستون اخير چهارارقام  .19
ستون (  .منتقل خواهد شد  1391فرم بودجه تفصيلي سال   23و  9 ،2،  1ستون هاي 

بودجه تفصيلي   23و 9 ، 2با ستونهاي ا ،  1390بودجه تفصيلي  25و 22 ،21 ،20هاي 
   ).لينك مي باشد 1391



ابالغ گرديد درج  1390در اخر سال  34اعتباري كه از محل بند ب ماده  23در ستون  .20
 .خواهد شد

هزينه  1390در فرصت آخر سال  34مبلغي از اعتبار بند ب ماده اگر احياناً  24در ستون  .21
 .شده درج مي گردد

و بر حسب فرمولي كه دارد  از طرف دانشگاه وارد نمي شودهيچ رقمي در اين ستون :  .22
  .محاسبه خواهد شد)   24وو  23ارقام ستونهاي  تفاضل( جمع هزينه ها

)اي  هزينه( 1391سال بودجه تفصيلي فرم مربوط به : ب  

اين فرم غير از سه ستون اول يعني ستون هاي مربوط به نوع فعاليت، عنوان برنامه و  .1
  ستون مي باشد كه شماره گذاري  گرديده است 26عنوان اعتبار داراي 

 1390بودجه تفصيلي سال عملكرد  25و  22 ،21 ، 20همانطور كه در تكميل ستون هاي  .2
ارقام ستون  متناظر 1391بودجه تفصيلي سال   23و  9 ،2 ،1ستون  چهار گفته شد

مي باشد كه عيناً منتقل خواهد  1390فصيلي سال تبودجه عملكرد  25و  22 ،21 ، 20هاي
  .شد

  .درج خواهد شد 1391ارقام مربوط به بودجه ابالغي سال   3در ستون  .3
پيش بيني مي نمايد در صورتي كه دانشگاه . ماندمي خالي  اصوال 7و  6، 5، 4ستونهاي  .4

خواهد نمود و در بخش هزينه اي ازمحل تسهيالت  يا كمك هاي مردمي منابعي اخذ كه 
  .گردد درج مي 6در ستون صرف خواهد كرد 

  . محاسبه مي گرددي كه دارد هيچ رقمي درج نخواهد شد و بر حسب فرمول  8در ستون  .5
ردد به دانشگاه يا مؤسسه در كليه هزينه هايي كه پيش بيني مي گ 15الي  10ستون هاي  .6

فنظر از اينكه دانشگاه بر حسب منابعي كه دارد توان رتحميل شود ص 1391طي سال 
بديهي است پرداختهايي كه از بابت تعهدات . پرداخت دارد يا ندارد، درج خواهد گرديد

  .نبايد در اين ارقام لحاظ شود دانجام خواهد ش 1391سالهاي قبل در طي سال 
  . هيچ رقمي درج نخواهد شد و بر حسب فرمولي كه دارد محاسبه مي گردد  16در ستون  .7
تصويب نموده  دانشگاه يا مؤسسههيأت هاي امناءاعضاي محترم اگر  17در ستون  .8

باشند كه در صد يا مبلغي از در آمد اختصاصي يا مانده وجوه سال قبل تبديل به تملك 
  . دارايي گردد درج خواهد شد

حمع ستونهاي ( هيچ رقمي درج نخواهد شد و بر حسب فرمولي كه دارد   18در ستون  .9
  .محاسبه مي گردد)   17و 16

  



مبالغي كه دانشگاه پيش بيني مي نمايد از بابت تعهدات سال هاي قبل  19در ستون  .10
ديف از اين ستون ر پرداخت خواهد نمود درج خواهد شد بديهي است رقم مندرج در هر

  . باشد 9ر رديف متناظرش در رديف نبايد بيشتر از رقم ه
جه داين ستون ها در عملكرد بو .نيز نبايد رقمي در ج شود 21و  20در ستون هاي  .11

  داراي رقم خواهند شد  91تفصيلي سال 
داراي فرمول مي باشد و از جمع جبري كليه دريافتها و پرداختها كه در  22ستون  .12

اين م ارقانهايتاً . ه، محاسبه مي گرددستونهاي قبل ارقام آنها پيش بيني و درج گرديد
منتقل  1391به سال  1390كه از سال  است يا مؤسسه بيانگر كليه تعهدات دانشگاهستون 
  دمي گرد

البته اين . درج خواهد شد 34در اين ستون مانده اعتبار مربوط به بند ب ماده  : 23ستون  .13
مي باشد بنابراين خود بخود لينك  1390عملكرد بودجه تفصيلي سال  25ستون  با ستون 

 .همان رقم به اين ستون منتقل مي گردد
فعال در اين ستون رقمي درج نشود ومنتظر خواهيم بود تا از محل ششهزار : 24ستون  .14

 . ميليارد ريال رقمي ابالغ گردد

 .را درج كنيد 34برآورد هزينه از محل بند ب ماده  25 ستوندر  .15
  .ساس فرمول عددي درج مي گرددخودش فرمول دارد و بر ا 26ستون  .16

 توضيحات

بدين ترتيب كه . صحت ارقام ستونهاي قبل را نيز كنترل مي كند 22رقم مندرج در ستون  .1
اگر رقم مزبور با تعهداتي كه دفاتر حسابداري دانشگاه يا مؤسسه نشان مي دهد منطبق 

قبلي با دقت بيشتر باشد ارقام وارد شده قبلي صحت دارند و اال بايد در ارقام ستون هاي 
 .اشتباه احتمالي آنها كشف و اصالح شود تاتجديد نظر گردد 

 مركزاين فرم ها روكش نهايي بودجه تفصيلي هزينه اي است بديهي است تفاهماتي كه  .2
يا پروژه هاي مربوط به تملك دارايي  اي در مورد مواد هزينه و پايش عملكرد  بودجه

  .باقي است خود كماكان به قوت ملحوظ مي دارد 
درج مي گردد قطعي و تغيير ناپذير  1390كليه ارقامي كه در عملكرد بودجه تفصيلي سال  .3

بوده و در  منظور مي شوند برآورد 1391 است اما ارقامي كه در بودجه تفصيلي سال
خواهد كه در سال آتي تنظيم خواهد شد اصالح و قطعي  1391عملكرد بودجه سال 

  . گرديد
  



از فرم ها كه به رنگ زرد مي باشد داراي فرمول است در اين خانه ها هيج  خانه هايي .4
  .رقمي وارد نشود و يا فرمول آن تغيير داده نشود

با توجه به اينكه در دبيرخانه هيأت هاي امناء ارقام مربوط به بودجه هاي تفصيلي كليه  .5
دانشگاهها و مؤ سسات متناظراً جمع مي گردد مقتضي است در فرم ها هيچگونه تغييري 

  .تعداد ستونها و رديفها كم يا زياد نگردد. داده نشود
حترم در دفتر بودجه و دبيرخانه هرگونه ابهامي در فرمها وجود داشته باشد همكاران م .6

 . هنمايي و پاسخگويي مي باشنداآماده ر

  
:مسعود ابوالحالج     

 رييس مركز بودجه و پايش عملكرد
  :دكتر حسن امين لو  

  مشاور وزير در امر برنامه و بودجه
  و دبير هيأتهاي امناء دانشگاهها

 


