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 انواع طرح های عمرانی
 تقسیم می باشد:طرح های عمرانی به سه دسته قابل 

 طرح عمرانی انتفاعی1.
 طرح عمرانی غیر انتفاعی       2
 طرح عمرانی مطالعاتی      3

 
منظور طرحی است که در مدت معقول پس از شروع به  – طرح عمرانی انتفاعی

بهره برداری، عالوه بر تامین هزینه های جاری و استهالک سرمایه به تبعیت از 

 سیاست دولت سود متناسبی را نیز عاید نماید.
طرحی است که برای انجام برنامه های رفاه اجتماعی  – تفاعینطرح عمرانی غیرا 

وعملیات زیربنایی و یا احداث ساختمان و تاسیسات جهت تسهیل وظایف دولت اجرا 

 شده و هدف اصلی آن حصول درآمد نمی باشد.
منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان  - طرح عمرانی مطالعاتی

ه های اجرایی با موسسات علمی و مطالعاتی برنامه و بودجه و یا سایر دستگا

 متخصص برای بررسی خاصی اجرا می گردد.

 
 طبقه بندی سازمانی در ایران

  واحدهای سازمانی منظور در بودجه کل کشور و یا از دیدگاه مدیریت، بشرح زیر

 طبقه بندی می شوند:
 وزارتخانه ها   .1
 موسسات دولتی  .2
 شرکت های دولتی و بانکها  .3
 نهادهای عمومی غیر دولتی موسسات و   .4
 موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت  .5

 
 .وزارتخانه ها1
زارتخانه مهمترین واحد سازمانی در تشکیالت دولتهاست که در کشور ما بر اساس و  ❖

 قانون ایجاد و به این عنوان نامیده می شود.
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یا چند هدف  وزارتخانه عالیترین ارگان اجرایی کشور است که با قصد تحقق یک ❖

 دولت به وجود می آیدو در راس آن وزیر قرار دارد.
 
 موسسه دولتی -2

موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر  ❖

 یکی از قوای سه گانه اداره شده و عنوان وزارتخانه ندارد.
 موسسات دولتی در ایران دارای دو نوع می باشد: ❖
 موسسه دولتی مستقل  ▪
 موسسه دولتی وابسته ▪

 
منظور موسساتی است که برای انجام وظایفی بوجود می آیند  –موسسه دولتی مستقل  ❖

که مشخصاً با وظایف و ماموریت های هیچکدام از وزارتخانه ها ارتباط و وابستگی 

 ندارد.
ارتخانه موسساتی که وظایف آنها بخشی از وظایف یک وز –موسسات دولتی وابسته  ❖

بخصوص است که بنا به دالیلی از بدنه اصلی وزارتخانه یا موسسه دولتی جدا شده 

 است
 
 شرکت دولتی -3
 

شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت  ❖

 ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
شرکت می کند که وظایف و ماموریت های مورد دولت در شرایطی اقدام به تشکیل  ❖

نظر ماهیت تجاری و سودآور داشته و مستلزم رقابت در بازارهای ملی و بین المللی 

 باشد.
 

 موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی  -4
موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی  ❖

ه منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه مشخصی هستند که با اجازه قانون ب 

 عمومی دارد تشکیل شده یا می شود.
 تعریف فوق شامل دو دسته از شرکتهاست:  ❖

 موسسات عمومی غیر دولتی   ▪
 نهادهای عمومی غیر دولتی   ▪

 
 موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت -5

می شوند، لیکن حساب تقسیم این موسسات مانند شرکتهای دولتی به صورت بازرگانی اداره 
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سود ندارند و مازاد درآمدهای آنها پس از تامین هزینه ها و کسر ذخایر فنی، به درآمد 

عمومی واریز می شود و در صورت زیان از محل ذخایر قانونی با تصویب قانونگذار 

 تامین می گردند.

 
 طبقه بندی اقتصادی

اطالعاتی را که جهت بررسی آثار اقتصادی طبقه بندی اقتصادی عملیات دولت ،  ❖

 عملیات دولت مورد نیاز است در اختیار می گذارد.
در طبقه بندی اقتصادی، هزینه های جاری از سرمایه ای و خرید کاال از خدمات و  ❖

 پرداختهای انتقالی دولت تفکیک می شود.
 
 

 طبقه بندی اقتصادی حسابها را بدین ترتیب می توان انجام داد: ❖
 سابهای سرمایه ای ح   .1
 حسابهای جاری  .2
 حسابهای موسسات بازرگانی  .3
 سایر حسابها  .4
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