
                                                                                                            

 

صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای   4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود. 

...سال 2...............ترم:........روابط عمومیرشته:..... کارشناسیمقطع تحصیلی:کاردانی

  1399 -1398 تحصیلی:

 ........استاد بشیرینام ونام خانوادگی مدرس:......... .......بوجه برنامه ریزی در نام درس:......
 ....fbashiri98@yahoo.comمدرس:..............emailآدرس 

 

  سوم      دوم  اول.......... مربوط به هفته  :  برنامه ریزی در بوجه روابط عمومیجزوه درس...
 textدارد : ندارد                      voiceدارد: ندارد                         power pointدارد:    

 همراه مدیر گروه : ............................................تلفن 
                                   

 

 

 فصل دوم:اصول و تعاریف بوجه
 

 انواع تعاریف بودجه

 

 :انواع تعاریف بودجه را به سه دسته می توان تقسیم    نمود 
  .تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید می کنند 
  .تعاریفی که بر جنبه اقتصادی و مالی بودجه تاکید دارند 
  .تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریت بودجه تاکید می نمایند 

 

 

 تعاریفی که بر جنبه سیاسی بودجه تاکید دارند

 

  جریانات سیاسی جامعه فرض شده و نظارت و بودجه یکی از اصیل ترین  19تا قرن

کنترل بر اجرای آن یک از موثرترین ابزار تفکیک قوای سه گانه و کنترل این قوا 

 تلقی می شد.
   درایران نیز بنیانگذاران بودجه با استفاده از واژه های سند و الیحه بودجه در

سیاسی آن توجه  تعریف بودجه و پیروی از اصل تصویب بودجه، بیشتر بر جنبه های

 داشتند.

 

 تعاریفی که بر جنبه اقتصادی بودجه تاکید دارند

 

  تاکید بر جنبه های مالی واقتصادی در تعریف  بودجه   عـمدتاً  بعـد از گـذار از

 اقـتصاد کـالسیک  به اقـتصاد  نئــوکالسیک صـورت گرفته است.
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   آمریکا ودر نتیجه دعوت از  1929انتشارعقاید جان مینارد کینز ،  بحران بزرگ

دولت برای مداخله بیشتردر اموراقتصادی،موجب شد که بودجه تبدیل به اصلی ترین 

 اهرم کنترل مالی و اقتصادی دولت گردد.

 

  ه  نمونه هایی از تعاریف انجام شده که در آن به جنبه های مالی و اقتصادی  بودج

 توجه شده است: 
   بودجه یک طرح مالی است که در آن نیازمندی های پولی دولت برای مدت محدودی

 پیش بینی می شود.
  بودجه عبارت از طرحی جامع در قالب اصطالحات مالی که بوسیله آن یک برنامه

 جاری برای مدت معینی اجرا می شود.
 

 کید دارندتعاریفی که بر جنبه برنامه ای و مدیریت بودجه تا

 

    تاکید بر جنبه های برنامه ای بودجه از مشخصات بارز تعاریف جدید و معاصر

 بودجه می باشد.
  بر این اساس بودجه در عین حال که نوعی برنامه می باشد، به جنبه های اقتصادی و

 مالی نیز توجه دارد.
  فوق  در ایران نیز سیر تکامل قانون محاسبات عمومی از روند عنوان شده در

 پیروی می نماید.
  بودجه را چنین 1366ر این اساس قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور ،

 تعریف می کند:
   بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش

بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که 

 ر به وصول به سیاستها و هدفهای قانونی می شود.منج 
 

 :بودجه از سه قسمت زیر تشکیل شده است 
I.  :بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر می باشد 
II. بودجه عادی برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی 
III. بودجه عمرانی 
IV.   بودجه شرکت های دولتی 
V.  بودجه سایر موسسات 
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 بوجه  سایر تعاریف

 

 
متون تخصصی، بودجه به عنوان سندی تعریف می شود که شامل واژه ها و در  ❖

 ارقامی است که هزینه ها را به اهداف معین ارتباط می دهد.
بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه ها به همراه قیمت های مربوط به آنها  ❖

 اطالق می گردد.
دوره یکساله خریداری می بودجه شرحی از کاالها و خدماتی است که دولت در طی  ❖

 کند.
بودجه بندی دولتی ابزار سازماندهی اطالعات برای اتخاذ تصمیمات مربوط به  ❖

 تخصیص منابع کمیاب مالی است. بودجه فرایندی است که :
 سیاست دولت اتخاذ می شود.  .1
 فعالیت های دولتی بطورموثربرنامه ریزی می شود. .2
 نظارت های اداری و قضایی تحقق می یابد. .3

 
 

 اصول بودجه
 

منظور از اصول بودجه، رعایت قواعد و تشریفاتی است تا بودجه تنظیمی وسیله  ❖

 مفید و قاطعی به منظور کنترل و شناسایی دخل و خرج دولت باشد.
فلسفه وجود این اصول، جلوگیری از حیف و میل ها و نظارت و کنترل مالی پارلمان  ❖

 است.
 انجام پذیرفت.  1885تدوین اصول بودجه نخستین بار توسط »لئون سه« در سال  ❖

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


