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 بيني پيش حاوي و شود مي تهيه مالي يكسال براي كه است موسسه مالي برنامه : تفصيلي دجهبو تعريف

كمك هاي دولت ، درآمدهاي اختصاصي وساير منابع مالي و برآورد هزينه ها براي انجام برنامه ها وعملياتي است 

دانشگاهها و موسسات آموزش آيين نامه مالي و معامالتي  1كه در جهت تحقق اهداف موسسه مي باشد.)ماده 

 عالي ، پژوهشي و فناوري  (

 

 نحوه ايجاد بودجه تفصيلي :

با خود وارد سايت سامانه بودجه تفصيلي  اسم رمز  كاربري و نامكاربر ) كارشناس بودجه دانشگاه ( با استفاده از 

 آدرس ذيل :

https://budget2.msrt.ir/Login.aspx 

در اين حال پنجره اي  باز خواهد شد كه كاربر براي ايجاد بودجه تفصيلي  بايد بر گزينه"جديد" مي شود . 

تفصيلي بودجه باز خواهد شد كه با وارد نمودن اطالعات درخواستي )  ديگريكليك نمايد با اينكار پنجره 

 .   خواهد شديا اصالحيه بودجه تفصيلي ( ايجاد

 

 اصطالحات كلي بودجه :تعريف 

 : اين درآمد شامل مانده سال قبل ، اعتبار مصوب و افزايش مي باشد.  درآمد عمومي -1
تفاوت بين تخصيص و عملكرد سال قبل مي باشد كه به سال بعدي منتقل مي  :  انده سال قبلم- 1-1

 گردد. 

 اعتباري كه در قانون بودجه براي درآمد عمومي دانشگاه مصوب شده است .:  اعتبار مصوب– 1-2
هرگونه اعتباري كه مازاد بر اعتبار مصوب در قالب متمم بودجه )بعد از تصويب در :  افزايش– 1-3

 مجلس( به دستگاه ابالغ مي گردد.

قانون  22)ماده  : اين درآمد شامل مانده سال قبل ، اعتبار مصوب و افزايش مي باشد.آمد اختصاصي در -2

 وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد خاص (
د كه به سال بعدي منتقل مي شتفاوت بين تخصيص و عملكرد سال قبل مي با :مانده سال قبل  – 2-1

 گردد.



 

 اعتباري كه در قانون بودجه براي درآمد اختصاصي دستگاه مصوب شده است. اعتبار مصوب :  2-2

 را كسب مي نمايد. كه دستگاه آن  درآمد اختصاصي مازاد بر اعتبار مصوب درآمدي افزايش : – 2-3

 : اين اعتبارشامل مانده سال قبل ، اعتبار ابالغي مي باشد.اعتبارات متفرقه و ريفهاي متمركز -3
 تفاوت بين تخصيص و عملكرد سال قبل كه به سال جاري منتقل ميشود. : مانده سال قبل – 3-1

اختيار وزارت علوم و يا سازمان مديريت اعتباري كه از محل رديفهاي متفرقه و متمركز در  : اعتبار ابالغي -3-2

 . به دستگاهها در طي سال ابالغ مي گردد و ساير دستگاهها و همچنين ساير منابع  و برنامه ريزي

 :  انتقالي از مانده درآمد عمومي و اختصاصي به تملك -4

داشته باشيد رقم مورد چنانچه هرگونه انتقالي از محل مانده عمومي ، اختصاصي و يا رديف متفرقه به تملك 

 نظر را در اين ستون درج مي نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نحوه تكميل فرمهاي بودجه تفصيلي 

 

  : 4فرم شماره 

را درج نماييد . ارقام اين ستون بايد منطبق با ارقام اعتبار سال قبل  1ستون شماره  در:  4ستون شماره  

 بودجه اصالحيه سال قبل باشد. 

  اين ستون بر اساس تخصيص دريافتي از خزانه ومنطبق با اسناد مالي تكميل مي شود.:  2ستون شماره 

 ستون شامل كل پرداختها مي باشد.اين :  9ستون شماره 

چنانچه جابجايي از مانده عمومي به تملك داشته باشيم رقم مدنظر را در اين ستون وارد مي : 1ستون شماره 

  اين رقم در ستون انتقال در قسمت تملك لحاظ ميشود.نماييم .توجه نماييد دقيقآ معادل 

 اين ستون طبق ابالغيه دريافتي از سازمان مديريت و برنامه ريزي تكميل مي گردد . چنانچه:  5ستون شماره 

فعلي ابالغ شود ؛ بايد بودجه را بر اساس ابالغيه جديد  افزايش اعتبار در سال كاهش يا  اي مبني بر تبصره

 يد و حتمآ در قسمت توضيحات  فرم به آن تبصره اشاره نماييد .تدوين نماي

  : ستون اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي نيز دقيقآ به شيوه مطرح شده در مورد ستون توجه

 اعتبارات هزينه اي تكميل مي گردد

پيشين بطورخودكارتكميل شده و نيازي به وارد نمودن  : اين ستون با تكميل ستونهاي 6ستون شماره 

 اطالعات نمي باشد. 

 قطعآ بايد يكسان باشد.  2سال جاري  در اين فرم با فرم شماره   ات: مبلغ جمع كل اعتبار توجه 

 9و  8: ارقام درج شده براي اعتبارات متفرقه و رديفهاي متمركز در اين فرم بايد با فرمهاي  توجه 

 يكسان  باشد.

 ه بودجه  ، به شماره و  تاريخ ابالغ  بودجه  اوليه، چنانچ1: در قسمت توضيحات فرم شماره  توجه

درامد اختصاصي ، مجوز  اصالحيه در حال تدوين باشد به شماره ابالغيه متمم بودجه ، مجوز افزايش



 

هيات امنا براي جابجايي اعتبارات ) جابجايي درآمد اختصاصي  يا مانده هزينه اي به تملك يا اعتبارات 

 به تملك ( اشاره نماييد. هزينه اي متفرقه 
  : درج نام رئيس دستگاه اجرايي ، رئيس كميسيون دائمي هيات امنا و رئيس هيات امنا بايد توجه

   رتجلسه ، جلسه  هيات امناي دستگاه مربوطه تكميل گردد.منطبق با صو
 : 2فرم شماره 

. نحوه وارد نمودن برنامه ها در اين فرم ابتدا بايد برنامه هاي مصوب تعيين شده در قانون بودجه را  وارد نماييد 

نماييد . سال مورد نظر به اين صورت است كه در سامانه بودجه تفصيلي، روي گزينه برنامه هاي دانشگاه كليك 

نوع  4با انتخاب نوع برنامه براي شما  را وارد نماييد ) سالي كه بودجه تفصيلي مربوطه را تدوين مي كنيد ( .

اعتبار نمايش داده مي شود ) اعتبارات هزينه اي ، اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي ، اعتبارات متفرقه 

رات متفرقه و رديفهاي متمركز تملك دارائي هاي سرمايه اي ( .از اعتبارات ورديفهاي متمركز هزينه اي ، اعتبا

 هزينه اي شروع مي كنيد روش كار براي وارد نمودن ساير اعتبارات نيز مشابه مي باشد.

، اطالعات ) مصوب چنانچه از قبل برنامه هاي دانشگاه را وارد نموده بوديد ، گزينه كپي برنامه را كليك نماييد 

 ي ، اختصاصي وتملك ( را ويرايش كرده و در نهايت ذخيره نماييد .عموم

 اولين بار است كه بودجه تفصيلي ايجاد مي نماييد و از سال قبل بودجه اي در سامانه وجود ندارد؛ چنانچه براي

 گزينه برنامه هاي جديد دانشگاه را كليك كنيد . 

ه را كليلك نماييد. حاال براي وارد نمودن ساير اعتبارات بعد از وارد نمودن اطالعات خواسته شده گزينه ذخير

 دقيقآ مانند روش توضيح داده شده عمل نماييد . 

ت مربوطه بايد منطبق بر ابالغيه هاي مربوطه از سوي دستگاههاي ابالغ اوارد نمودن برنامه ها و اعتبار توجه:

 دهنده ) سازمان مديريت و برنامه ريزي ، وزارت علوم و... ( باشد. 

  چنانچه در اعتبارات مصوب برنامه اي تغييري داشتيد ) كاهش يا افزايش مبلغ مصوب نسبت به  :توجه

آن برنامه را حذف نماييد سپس دوباره روي گزينه  2فرم شماره  ابتدا در اعتبار مندرج در قانون بودجه (

 . برنامه هاي دانشگاهها كليك نموده آن برنامه را ويرايش كرده و ذخيره نماييد
  عملكرد سال قبل درآمد عمومي از محل اعتبارات هزينه اي و تملك و همينطور عملكرد درآمد

 بايد يكسان باشد. 2و 1فرم  اختصاصي از محل اعتبارات هزينه اي و تملك در



 

. همچنين شود مي در اين فرم به اختصار و بطور كلي به اهداف كمي و كيفي دستگاه اشاره :  9فرم شماره 

 موارد خاصي  نظير :

يا عملكرد بين عملكرد سال قبل و پيش بيني  2رشد قابل توجه رديفهاي بودجه در فرم شماره توجيه  -1

 سال جديد
 بالعوض در صورت اعطاي اين كمك در دستگاهدرج مجوز كمك  -2
نياز داشته باشد و مورد پرسش  و يا هر نوع توضيحي كه كارشناس وزارتخانه جهت شفاف شدن بودجه  -3

 قرار دهد. 
  در اين فرم درج مي شود.

 

 

 

  : 1فرم شماره 

ميگيرد  تعريف پروژه ها در منوي اصلي در بخش پروژه ها صورتعنوام طرح /پروژه هاي فعال :  -1

براي قرارگيري پروژه ها در بخش باال تا پايين صفحه در هنگام تعريف پروژه بايد بدرستي انتخاب شود .

 . 
در مورد ساختمانها حجم عمليات زيربناي ساختمانها و در پروژه هاي بدون زير بنا  حجم عمليات : -2

 مانند تعميرات اساسي و خريد تجهيزات در قسمت حجم عمليات عدد يك درج شود. 
حداثي واحد عمليات متر مربع و در ساير پروژه ها )دانشگاه /مركز ا در پروژه هايواحد عمليات : -3

 است . آموزشي /دانشكده و.. (
 هزينه واحد بصورت اتوماتيك توسط نرم افزار محاسبه مي شود.  هزينه واحد : -4
 درصد دقيق ميزان پيشرفت فيزيكي پروژه است . درصد پيشرفت فيزيكي واقعي : -2



 

: درصد دقيق ميزان اعتبارات دريافتي است . در پروژه هاي غير مطالعه و  درصد پيشرفت ريالي -6

 و فيزيكي يكسان است.احداثي درصد پيشرفت ريالي 
 سال شروع عمليات اجرايي پروژه است.:  سال شروع -7
:آخرين سال انجام پروژه است. )آخرين سالي كه براي پروژه اعتبار درنظر گرفته شده  سال خاتمه -8

  .(است
: برابر مجموع كل عملكرد ما قبل سال قبل و عملكرد سال قبل بودجه  كل عملكرد ماقبل سال قبل -9

 تفصيلي سال قبل مي باشد.
 : مجموع عملكرد از محل درآمد عمومي ، اختصاصي ورديفهاي متمركز مي باشد. عملكرد سال قبل -11

 اعتبارات درآمد عمومي :
 قالي از هزينه اي درآمد عمومي:مانده اعتبار درآمد عمومي فرم يك بدون اعتبار انت مانده سال قبل -11
 (1اعتبار انتقالي از هزينه اي درآمد عمومي )فرم :  انتقالي از مانده هزينه اي -12
 (1:اعتبارات مصوب درآمد عمومي )فرم مصوب  -13

 : ت درآمد اختصاصي دقيقآ مانند اعتبارات درآمد عمومي عمل مي نماييد.ابراي اعتبار توجه 

: مجموع كل اعتبارت متفرقه و  كمكهاي خيرين و تسهيالتاعتبارات متمركز و متفرقه و  -14

 9تسهيالت )مانده و ابالغي ( منطبق با فرم  ومتمركز 
: توزيع اعتبارات طرح )خريد   جمع طرح ها و پروژه هاي )مطالعه و احداث( و جمع طرح -12

 يكسان 2با فرم تجهيزات ،تعميرات اساسي ومحوطه سازي (و طرح ها و پروژه ها )مطالعه و احداث(بايد 

 باشد.
در قسمت توضيحات در صورت درج پيش بيني براي پروژه ها ، محل تامين اعتبار آنها در اين قسمت  – 16

 درج شود.



 

 : به منظور درج يا ويرايش اعتبارات هر يك از ستونها مربوط به هر يك از پروژه ها روي گزينه  توجه

 ويرايش درآخر سطر كليك كرده و در صفحه جديد ، كار ويرايش يا درج اعتبارات انجام مي گيرد. 

 : 5فرم شماره 

  : محل رديف متفرقه  صرفآ از محل درآمد عمومي مي باشد و در صورتيكه از "و"پرداخت بند توجه

 داشته باشيد آن را در ستون اعتبارات متفرقه درج نماييد. "و"اعتباري بابت كسري بند 
  :داشته باشيد در بودجه اوليه ميزان جابجايي را در "و"چنانچه از محل اعتبارات ساير جابجايي به بند توجه

 مصوب اضافه نماييد."و" ( و در بودجه اصالحيه به مقدار بند 22يا  13قسمت ساير )بندهاي 
 :6پرداخت مي شود نيازي به درج آن اعتبار در رديف  "و "از محل بند  چنانچه اعتبار طرح سربازي توجه 

  نمي باشد.
 :جمع كل عملكرد سال قبل از محل درآمد عمومي و اختصاصي و همچنين جمع كل اعتبارات هزينه  توجه

 بايد يكسان باشد.  1فرم با فرم  اي در اين
 :عملكرد سال قبل و اعتبار ابالغي سال جاري )مانده سال قبل + اعتبار ابالغي سال جاري ( از محل  توجه

 يكسان باشد. 8و 1رديفهاي متفرقه در اين فرم بايد با فرم 
 :دريافت  وزارت علوم  اعتباري از  از محل رديفهاي متفرقه بابت پاداش پايان خدمت   در صورتيكهتوجه 
  درج نماييد. 34يا  33آن را در رديف نموده ايد 
 :رديفهاي متفرقه بايد بر اساس ابالغيه ها صرفآ در محل هاي تعيين شده در ابالغيه هزينه شوند مگر توجه

 در موراد خاص )كسري شديد بودجه ( با هماهنگي با وزارتخانه در محل ديگري هزينه شوند. 
 : تبار بكارگرفته شده جهت خريد مواد غذايي و قرارداد طبخ )تغذيه دانشجويي ( اع 22منظور از رديف توجه

 و توزيع غذا مي باشد.
 : ذهاب و )اياب ذهاب دانشجويي (صرفآ در برگيرنده هزينه مربوط به اياب  26منظور از رديف توجه

 دانشجويان مي باشد. 
 : پرسنل است. بذهاو اين هزينه مربوط به اياب  )حمل و نقل اداري ( 63منظور از رديف  توجه 
 :ماشين آالت ( منظور از ماشين آالت در اين رديف وسايل نقليه نبوده بلكه ماشين آالتي  72رديف  توجه(

 )نظير دستگاه تراش براي كارگاه گروه مكانيك ( را شامل مي شود.



 

 : شد. فرم نسبت به عملكرد سال پيش بايد منطقي و داراي توجيه با رشد كمي تمامي رديفها در اين توجه

درج ميشود همخواني  6به عنوان نمونه رشد پرداختهاي پرسنلي بايد با افزايش تعداد اين نيروها كه در فرم 

 داشته باشد.
 : 6فرم شماره 

اين فرم كه مربوط به آمار اعضاي هيات علمي و غير علمي مي باشد بايد با توجه به آمار آنها در انتهاي سال قبل 

 و همچنين پيش بيني آمار آنها در سال جاري تكميل گردد. 

 براي هرگونه افزايش نيرو ) هيات علمي ، غير علمي ، قراردادي ومشمول قانون كار ( بايد مجوزهاي توجه :

از سوي دفنر  اعضاي علميوطه را در قسمت توضيحات اين فرم درج نماييد . بديهي است مجوز جذب مرب

دفتر و غير علمي از سوي  نظارت وزارت علوم ، نيروهاي قراردادي و مشولين قانون كار  با مجوز هيات امنا 

 تشكيالت وزارت علوم توزيع مي گردد.(
 

 : 7فرم شماره 

از آنجا كه توزيع اعتبارات بر اساس مدل هزينه سرانه و با شاخص تعداد دانشجو صورت مي پذيرد به دستگاهها 

 پيشنهاد مي گردد وارد نمودن اطالعات و آمار دانشجويي در اين فرم را بايد با دقت  انجام دهند . 

 رد.: آمار دانشجو معيار بصورت اتوماتيك توسط نرم افزار صورت مي گي توجه 
 :8فرم شماره  

بيان شد با ورود به برنامه هاي دانشگاهها و انتخاب نوع برنامه )متفرقه ومتمركز  2همانطور كه در توضيحات فرم 

( مي توانيد تمامي برنامه هاي مربوط به اعتبارت متفرقه و رديفهاي متمركز هزينه اي را وارد نموده و هزينه اي

 ال جاري انتقال دهيد. سيا در صورت وجود برنامه ها از سال پيش برنامه ها را به 

 : ا ي ديگر ( اين فرم بايد بر اساس ابالغيه هاي رديفهاي متفرقه ) از سوي وزارتخانه و يا دستگاههتوجه

 تكميل گردد . 
  ا آن برنامه را در اين فرم د: چنانچه از  برنامه اي اعتبار متفرقه براي سال جاري داشته باشيم ابتتوجه

 حذف نموده و در صفحه ايجاد برنامه آن برنامه را ايجاد كرده و بعد ساير اعتبارات را تكميل مي نماييم . 



 

 2و  1فرم  مقادير مشابه آن دربا  ن فرم در قسمت جمع كل بايدتمامي  اعتبارات درستونهاي اي :توجه 

 همخواني داشته باشند. 
  چنانچه جابجايي اعتبارت از رديفهاي متفرقه به تملك داشته باشيم  در قسمت توضيحات همين :توجه

 فرم آن را درج مي نماييم . 
 :  3فرم شماره 

بيان شد با ورود به برنامه هاي دانشگاهها و انتخاب نوع برنامه )متفرقه ومتمركز  2همانطور كه در توضيحات فرم 

( مي توانيد تمامي برنامه هاي مربوط به اعتبارت متفرقه و رديفهاي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي 

ال جاري انتقال سرا وارد نموده و يا در صورت وجود برنامه ها از سال پيش برنامه ها را به  سرمايه اي متمركز 

 دهيد. 

 : هاي متفرقه ) از سوي وزارتخانه و يا دستگاهها ي ديگر  اين فرم بايد بر اساس ابالغيه هاي رديفتوجه

 ( تكميل گردد . 
  اري داشته باشيم ابتدا آن برنامه را در اين فرم : چنانچه از  برنامه اي اعتبار متفرقه براي سال جتوجه

 حذف نموده و در صفحه ايجاد برنامه آن برنامه را ايجاد كرده و بعد ساير اعتبارات را تكميل مي نماييم . 
 4و  1مقادير مشابه آن در فرم با تمامي  اعتبارات درستونهاي اين فرم در قسمت جمع كل بايد  :توجه 

 . همخواني داشته باشند
 :  41فرم شماره 

مي باشد كمي و كيفي  دستگاه از لحاظ اين فرم شاخصهايي را كه نشان دهنده كلياتي در مورد  وضعيت موجود

 ا نشان مي دهد و بطور اتوماتيك توسط نرم افزار محاسبه مي گردد. ر

 

 

 

 



 

 : نحوه تكميل فرمهاي بودجه تفصيلي خالصه 

 
 آموزش عالي قبل از شروع تكميل فرمها مي بايست نسبت به دريافت گزارشدفاتر بودجه دانشگاهها ومراكز     

مالي سال گذشته به طور كامل وقطعي وگزارش مالي سال جاري تا زمان تكميل فرم اقدام نمايند.تكميل فرمها   

 با مطالعه مفاهيم اوليه بودجه  وجمع آوري اطالعات مالي دانشگاه امكان پذير مي باشد.

 به ترتيب شروع مي شود. 1فرمهاي بودجه از فرم تكميل 

 

 4فرم شماره 

 در نظر گرفته شود: 1نكاتي كه بايد در تكميل فرم شماره 

 دريافتي سال قبل نيز معموالً برابر اعتبار يا كمتر از آن  -2اعتبار سال قبل با آخرين اصالحيه برابر باشد. -1

،جابجايي درآمد اختصاصي به تملك و رديفهاي متمركز هزينه اي  انتقال مانده هزينه اي به تملك -3مي باشد. 

منظور از -4به تملك كه بايد با مصوبه هيات امنا باشد ودر قسمت انتقال از هزينه اي به تملك نشان داده شود.

،ابالغ بودجه سال جديد است كه توسط معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري ابالغ  94اعتبار 

 مي شود.

دركادر توضيحات ذيل فرم ، توضيحات مربوط به ابالغ بودجه  از قبيل شماره وتاريخ  ابالغ بودجه توسط  -2 

معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي وتغييرات خاص مانند جابجايي درآمد اختصاصي از هزينه اي به تملك ، 

ا ذكر شماره وتاريخ  مصوبه هيات امنا در  بودجه انتقال  مانده هزينه اي به تملك ورديف متمركز به تملك ب

درج شماره وتاريخ اعتبارات متمم ومازاد درآمد اختصاصي ودريافتي از محل رديفهاي   -6اوليه ثبت شود.

 متمركز هزينه اي وتملك براي اصالحيه بودجه هر سال در توضيحات وارد شود.

 

 

 2فرم شماره 

 برابر باشد. 1بايد با فرم  2دقت فرمايند كه جمع كل فرم  2 قبل از تكميل فرم شمارهنكته مهم: *

اطالعات مربوط به برنامه هاي -2برابر باشند.  1سرجمع ستونهاي عملكرد، مانده سال قبل ومصوب بافرم  -1

مصوب سال جاري دستگاه در اين فرم در قسمت برنامه هاي دانشگاه به تفكيك اعتبارات هزينه اي وتملك درج 

دستگاههايي كه مجوز از هيات امنا براي جابجايي درآمد اختصاصي از اعتبارات هزينه اي به تملك -3. مي گردد

 دارايي هاي سرمايه اي دارند مي بايست  در هنگام تكميل اين فرم تغييرات  را در برنامه ها انجام دهند.

 

  

 

 



 

 9فرم شماره 

وپژوهشي ودانشگاهها بايد نسبت به ارائه توضيحاتي  نحوه تكميل فرم به اين صورت مي باشد كه مراكز آموزشي

 پيرامون تاريخچه دانشگاه يا مركز )شامل سال تاسيس ،تعدادرشته ها و دانشكده هاو....( اقدام نمايند.

 5فرم شماره 

عملكرد سال قبل وسال جاري به تفكيك درآمد عمومي  -1كاربران درتكميل اين فرم به اين موارد توجه نمايند: 

جمع كل -3نيز به تفكيك درآمد عمومي واختصاصي مي باشد.   94اعتبار هزينه اي سال -2ختصاصي است .وا

اعتبار مربوط به حقوق ومزاياي كاركنان رسمي  -4بايد يكسان باشد.  1با فرم  94واعتبار هزينه اي  93عملكرد 

بند   1وپيماني فقط از محل درآمد عمومي بايستي درنظر گرفته شود.)اعتبار حقوق كاركنان رسمي وپيماني جزء 

ت اعتبارات درقسم -4شامل حقوق ومزاياي مستمر،حق بيمه ،سهم كارفرما،بازنشستگي وعيدي مي باشد(.   "و "

ثبت مي شود. درتكميل ستون اعتبارات متفرقه ومتمركز دقت فرمايند  94وابالغي  93متفرقه ومتمركز عملكرد

كه هزينه كرد اين اعتبارات با توجه به ابالغيه ها ودر موارد اشاره شده در ابالغ بايد صورت پذيردوتامين هزينه 

 ي باشد.هاي پرسنلي از محل اين اعتبارات امكان پذير نم

 

 6فرم شماره 

آمار اعضاي هيات علمي براساس مرتبه علمي وآمار كاركنان غير هيات علمي براساس مقطع  -1دراين فرم

منظور از قرارداد خريد خدمت درآمار  هيات علمي ، قراردادهايي است كه با هيات  -2تحصيلي ثبت مي شود.

نيروهاي رسمي وپيماني كه از ساير  -3مي بندند.علمي جديد االستخدام تاگذراندن مراحل استخدام وجذب 

دستگاهها انتقال يافته ويا ماموريت همراه با انتقال حقوق به دستگاه  مقصد را مي گيرند بايستي آمارشان در اين 

افزايش در تعداد عضو قراردادي با مجوز هيات امنا  مي باشد وضروري است تعداد، تاريخ -4فرم درج گردد.

آمار كاركنان مربوط به انتهاي  -2وارد شود.   6مربوط به افزايش عضو قراردادي در انتهاي فرم  وشماره مصوبه

 سال قبل وپيش بيني براي سال جديد باشد.

 7فرم شماره 

 آمار دانشجويان بايد مطابق آماري كه به تاييد موسسه پژوهش رسيده در فرم وارد شود. 

 8فرم شماره 

كارشناسان بودجه دانشگاهها ومراكز آموزش -1به منظور تكميل اين فرم توجه به نكات زير ضروري مي باشد :

مانده -2عالي در ابتداي امر كليه ابالغ هاي دريافتي از ساير دستگاهها يا وزارت متبوع را جمع آوري كنند.

ين اعتبار ابالغي سال جديد را بايد ثبت سنوات قبل، اعتبار تخصيص يافته، عملكرد ومانده مصرف نشده  وهمچن

 نمايند. 

كارشناسان مي بايستي دقت نمايند كه سرجمع ستون هاي مانده سنوات  قبل، اعتبار تخصيص يافته،   -3

 يكسان باشد. 1عملكرد، مانده مصرف نشده واعتبار ابالغ شده در سال جاري با فرم شماره 

 



 

 لي :نحوه پرينت  گرفتن فرمهاي  بودجه تفصي

را انتخاب   pop، بر نوار باالي صفحه راست كليك نموده و گزينه  1در سايت بودجه تفصيلي روي فرم شماره 

در  فرم مورد نظر گزينه چاپ را كليك كرده ، را انتخاب نموده   alwaysنموده در منوي باز شده گزينه 

را انتخاب نموده و  fileباز مي شود كه بايد آن را بسته و  در منوي باالي صفحه گزينه  printپنجره اي با نام 

page setup   .را كليك نماييد 

اول  فرم عمودي يا افقي   tabمي باشد .در   tabبا اين كار پنجره تنظيمات باز مي شود . اين پنجره داراي دو 

(  9و8و6و2و3و فرمهاي ) landscap( افقي يا  11و7و4و2و1بودن صفحات بودجه تنظيم مي شود. ) فرمهاي 

 پرينت گرفته مي شود.   portraitبصورت عمودي يا 

تنظيمات حاشيه فرمها تنظيم مي شود . در كادر اول تمامي مقادير را صفر لحاظ نماييد و در دوم   tabدر 

 را انتخاب نماييد. blankآيكون گزينه  6كادر دوم براي تمامي 

 انجام يكبار اين تنظيمات براي تمامي فرمها اعمال مي گردد.  توجه : 
  جعه به گزينه مرادر هنگام پرينت گرفتن هر فرم ، با  :توجهprint preview  سايز فرم را روي ،

 قابل تنظيم است.( 91تا  61اين سايز بين  11و  2درصد تنظيم نماييد .) براي فرمهاي  111
 قالب يك صفحه پرينت گرفته شوند. تمامي فرمها بايد در :توجه 

 

 

 

 

 

 

 


