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 بنام خدای مهربان

با عرض سالم به دانشجویان خوبم وباا رزووی اوااا س سررااز او ساالممس ومو برای بارای رااا ع یا ان         

رالت ساا   که با مراابی های الوم او خود اان دز ههای رت ای ویاروو کروناا وانشاااز تاط او    ا        

 هدید دز کالو دزو حضوز بهم زسانرم.

کماااا الااو   )ح ااابدازی دویمااسگ برهر مااه او   هاا ود دزو مبااانس ح ااابدازی بماا  عاااومس    

بما  عااومس وسااومانهای دویمااس ونرار انمزااعس او راایاان ه زار باباخااانس وداود        وکازبردح اابدازی  

 بم  او هار هار  تایاان ااوامس انمشازات سای به راتیس زوانمار وااباا یاادهرری  هراه رادد اسای ودز        

الوم باه  زاحماس ااباا تاسای ماس باراند        صا   دادی سئوا  طرح ردد اسی کاه باا م ای اه دزو باه    

 تایان  رم او هارن سئوالت خواهد بود.ذکر اسی اممحات 

  صا او :ایف-   ریف ح ابدازی دویمس

که با مربوط به   ایری های وواز مانه ها و موس ات دویمس زااوکیره عایرات اسی عبازت ح ابدازی دویمس 

ساومانهای دویمس که  دهس و ز رر  ایرمهای مایسازش طببه بندی ،  یمرص و ه ,ثبی, شمرصهاع روزی ،

  با زعایی اوانرن ومبرزات مایس والو  ومواوین ممداو  ح ابدازی دویمس انجام مس رود

 گ:دویمس بم  عاومس) رن با ح ابدازی  زاوت ریف ح ابدازی میس و ا: 

با  کهطس یک سا  مس باردح ابدازی میس به منظوز برزسس عواما اساسس   ایرمهای اامصادی یک کشوز 

های و ج یه و حیریهای اامصادی اسمزادد او ه ازرهای مایس ح ابدازی دویمس وبه منظوز انجام برزسر

واهمااعس اسمزادد مس رود دز لوز رته ح ابدازی دویمس یتس او اب ازهای اساسس مدیریی مایس دویی 

هه زی ی طببه بندی ردد واابا اسمنماج دز موزد که با هدف ایجاد امتانات الوم برای برنامه زی ی وبود اسی

   ایری های مایس ساومانهای دویمس مس بارد.

 کنندهان بشرح ویر اسی.اسمزادد نراوموزد  )دویمسگوز های مایس حالا او ح ابدازی بم  عاویلج ::

 گ نراواانونس : دویی)اود مجریه گ ودیگر ساومانهای دویمس1

دویی وم ئویرن کشوزی ههی نظازت بر عایرات ساومانهای دویمس بمصوص  گنراو نظاز س : اود مبننه ؛2

 عایرات مربوط به بودهه

گ نراو اطالعا س : مدیران ساومانهای دویمس به منظوز برنامه زی ی ؛ صارم هرری واهرای 3

عایرات به نحو م یوا ومناسب به اطالعات وه ازرهای به مواع ولحرح نراو دازند ویرا دز 
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ح ابدازی دویمس ز ع نراوهای اانونس وزعایی اوانرن ومبرزات برای انجام وثبی   ایرمهای 

 مایس و هره لوز های مایس دز دزهه او  اهاری اراز دازد.

  د :موازد ا مراق) زاو هایگ ح ابدازی دویمس و ح ابدازی باوزهانس راما موازد ویر اسی

  

 1گ  زاوت دز اهداف و وظایف ساومانهای دویمس با موس ات باوزهانس

 

 2گ زاوت دز ح ابها و لوز های مایس ساومانهای دویمس با موس ات باوزهانس 

 

 3گاهاری اهرای اوانرن و مبرزات دز ح ابدازی دویمس و  بدم رنها بر الو  تذیر مه ردد ح ابدازی 

 

 4گی وم  هره بودهه، اهرای بودهه مصوا و اعاا  کنمر  بودهه ای دز ح ابدازی دویمس 

 

 5گی وم نگهدازی ح ابهای م مبا دز ح ابدازی دویمس 

 

 6گ زاوت ساومانهای دویمس با موس ات باوزهانس او نظر نحود ثبی دازایرهای ثابی 

 

 7گ زاوت مبانس ح ابدازی دویمس با ح ابدازی باوزهانس 

 

8گ زاوت دز اهداف و وظایف ساومانهای دویمس با موس ات باوزهانس ؛ برخالف موس ات باوزهانس که هدف 

الیس رنها  حصرا سود اسی .دزلوز رته هدف الیس  اسرط ساومانهای دویمس ازائه خدمات و کاال به مردم 

ههی ز ع نراوهای اساسس رنها،وهاچنرن ا  ای  ز اد اهمااعس،  امرن ثبات اامصادی و مایس کشوز، ایجاد 

انگر د برای   ایرمهای بم  خصولس، انجام وظایف نارس او حاکاری و  صدی دویی و نرا به اهداف سراسس 

 و اهمااعس و  رهنگس اسی

 

9گبرخالف موس ات باوزهانس که مس  وانند با زعایی اوانرن  جازی و مایس  اسرط روند و به ثبی برسند، 

  اسرط هر ساومان دویمس باید به  صویب مراهع اانونگذاز برسد

 

 :و :خصولرات ساومانهای دویمس

 

 1گساومانهای دویمس به منظوز  حصرا سود برای  امرن کنندهان منابع مایس خود  اسرط ناس روند.

 

 2گساومانهای دویمس م اوال برای ازائه خدمات و کاک به هاه یا هروهس او مردم کشوز  اسرط مس روند.
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 3گساومانهای دویمس م اوال به اهاود اانون و بوسریه دویی ادازد مس روند 

 

4گساومانهای دویمس دز اهرای وظایف، عایرات و   ایرمهای مایس خود می م به زعایی اوانرن و مبرزات مایس  

 و بودهه ای ه مند

5گدز ساومانهای دویمس م اوال هرچ هونه منا ع یا حبوق مایتری  مشمص اابا خرید و  روش یا انمبا  

 وهودندازد 

6گ ههی انجام ه ینه های خود او محا مایرا ها و عوازض اانونس ولویس و کاتهای دزیا مس و یا او محا  

 دزیا مس او خ انه دازی کا کشوز دز محدودد اعمبازات بودهه مصوا  امرن مس کنند

 

 ش : زاوت ح ابها و لوز های مایس ساومانهای دویمس با موس ات باوزهانس 

1گدز ساومانهای دویمس م اوال به های ح اا سرمایه که ناایانگر حبوق و منا ع مایتری ا راد اسی، ح اا 

ماواد، که نشاندهندد مابه ایمزاوت دازایرها با بدهرها و اندوخمه ها یا انبارمه ماواد دزامدها بر ه ینه هاسی 

 .نگهدازی مس رود

 

2گدزررکمهای دویمس و سایر ساومانهای دویمس انمزاعس م اوال او الو  و زورهای ح ابدازی باوزهانس 

  ب ری مس ناایند

 

3گدز هر ساومان دویمس م اوال لوز های مایس دز تایان هر سا  راما  راونامه هریک او ح ابهای م مبا 

 مس بارد.واین  راونامه برانگر دازیرها ,بدهرها,واندوخمه ماواد انبارمهگدز هر ح اا م مبا مس بارد. 

  

4گلوز ح اا دزرمدها، ه ینه ها و  غرررات دز ماواد برای هر یک او ح ابهای م مبا و نر  لوزت  رکربس 

 رنها

 

5گلوزت دزرمدها و سایر منابع  امرن اعمباز برح ب طببه بندی اسماندازد دزرمدها و لوزت ه ینه ها بر 

 ح ب برنامه،   ایرمها، طرحها، مواد ه ینه و سایر هرود بندیهای اسماندازد ه ینه ها

 

6گلوزت مبای ه دزامدهای رناسایس ردد با دزامدهای تر  برنس ردد و ه ینه های انجام ردد با اعمبازات  

 مصوا

 

7گاهاری اهرای  اوانرن و مبرزات ایجاد کنندد محدودیمهای اساسس برای ح ابدازی دویمس مس بارند.

اوانرن و مبرزات دز ح ابدازی دویمس و  بدم رنها بر الو  تذیر مه ردد ح ابدازی به عبازت دیگر دز 
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لوزت وهود  نااض برن اوانرن و مبرزات او یت و و الو  ممداو  ح ابدازی او سوی دیگر، ح ابداز دویمس 

 هارشه ناه یر او چشم تورس او الو  و مواوین تذیر مه ردد ح ابدازی دز زعایی اوانرن و مبرزات اسی

 8گ  زاوت ساومانهای دویمس با موس ات باوزهانس او نظر نحود ثبی دازایرهای ثابی

دز انیب ساومانهای دویمس هنگام خرید اموا ، ماررن رالت و  جهر ات بهای  اام ردد رنها م مبراا به 

 ح اا ه ینه منظوز مس رود

 9گ  زاوت مبانس ح ابدازی دویمس با ح ابدازی باوزهانس 

برخالف ح ابدازی باوزهانس که برای ثبی   ایرمهای مایس م اوال او مبنای ح ابدازی   هدی کاما اسمزادد 

مس رود، دز ح ابدازی دویمس او مبنای ح ابدازی نبدی و سایر مبانس ح ابدازی ممناسب با نوع   ایرمهای 

 مایس هر ساومان دویمس یا ح اا م مبا اسمزادد مس رود.

 

 ص :اوانرن حاکم بر ح ابدازی دویمس دز ایران

ه و اانون اساسس، اانون محاسبات عاومس، اانون دیوان محاسبات کشوز، اانون برنام 55 ا  51لو  ا گ1

بودهه، اانون بودهه ساالنه کشوز، رئرن نامه ها و دسموزای اا های اهرائس مربوط به اوانرن مذکوز و 

 برخس او اوانرن و مبرزات مایس دیگر

انون محاسبات عاومس: دز این اانون به لوزت ه ئس نحود  هره و  صویب و اهرای بودهه گ ا2

اومس و سایر دزیا مهای دویی و  حویا رنها به ساومانهای دویمس، نحود ولو  و ثبی دزامدهای ع

ح ابهای خ انه دازی کا، مبرزات و  شریزات و مراحا الوم برای مصرف اعمبازات، نحود انجام، ثبی، 

طببه بندی و ه ازش دهس   ایرمهای مایس ساومانهای دویمس، ا مماح ح اا بانتس ممصوص برای 

نگس  نظرم ح ابها و لوز های مایس ساومانهای دویمس ترداخمها، نحود انجام م امالت دویمس و چگو

 .مشمص ردد اسی

 

انون دیوان محاسبات کشوز: دز این اانون اهداف، وظایف، اخمرازات، ساومان و  شترالت دیوان گا3

محاسبات کشوز دز از باط با کنمر  عایرات و   ایرمهای مایس ساومانهای دویمس، نحود ح ابرسس 

 رن بهع  امرن اعمباز و ه ینه ها و نر   هره و  دوین ه ازش  زریغ بودهه و ازائه دزامدها و سایر مناب

 ..مجیط روزای اسالمس   ررن هردیدد اسی

 : رق برن   ررن اوانرن ومبرزات ووظایف واخمرازات برن ح ابدازی باوزهانس ودویمس

م مبرم به موهب اوانرن دزساومانهای دویمس حدود وظایف واخمرازات وم ئویرمهای کازکنان یا ب وز

ومبرزات ویااوطریق مراه س که اانون رنها زا به زساری رناخمه اسی   ررن مرنااید ودزلوزت اصوز 
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کازکنان دز انجام وظایف ویا  میف او اوانرن ومبرزات عاومس دویی رنها  حی   برب ودزلوزت اثباط 

وظایف واخمرازات کازکنان  وسط مدیر دزلوز رته دز مؤس ات باوزهانس م اوال هرم مجاوات مس روند.

وهرئی مدیرد ووظایف واخمرازات هرئی مدیرد وضوابط کیس حاکم برزوابط کازکنان وادازد رنها دز 

 اساسنامه مؤس ه که به  صویب مجامع عاومس لاحبان سهام زسردد اسی مشمص مس رود.

 

 

 

 نظازت اانون محاسبات کشوز برح ابدازی دویمس چگونه مس بارد.

الود براانون اساسس که دز رن الو  ومبرزات کیس ناظر بر برنامه زی ی ,بودهه زی ی وانجام وثبی ع

  ایرمهای مایس ساومانهای دویمس زا مبرز مس دازد دز اانون محاسبات عاومس به لوزت ه ئس  ر ن بی به 

عاومس  نحود ولو  وثبی دز رمدهاینحو هره و صویب واهرای بودهه ساومانهای دویمس ونر  

وسایردز رمدها و حویا رنها به ح اا خ انه دازی کا ومراحا الوم برای مصرف اعمبازات 

 وه ازش دهس ساومانهای دویمس زا مشمص مس نااید.ونر  نحود ثبی ,طببه بندی 

 نب  اانونس دیوان محاسبات دز   ایرمهای مایس ساومانهای دویمس:
 

 

 : ریف ردد اسیدیوان محاسبات دز ال الح حبواس چنرن   

دیوان محاسبات دادهاهس اسی مایس که مأموز م اینه و  زترک محاسبات ادازد مایره و  زریغ کیره 

های م رنه دز بودهه او مر ان م رن ردد  جاوو نتند و  کند که ه ینه ح ابدازان خ انه بودد و نر  نظازت مس

متیف اسی که دز امر م اینه و  زترک  غررر و  بدیا نرابد و هر وههس دز محا خود لرف رود و نر  

 روزی سند خرج محاسبات و لوزت کیره محاسبات مایتمس اادام نااید. محاسبات ادازات دویمس و هاع

 
 

 سئوالت مربوط به دزو هزمه او  او  صا او 

 1-ح ابدازی بم  عاومس)دویمسگ   ریف کنرد.

ح ابدازی میس زا   ریف کنرد-2  
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  هره مرگردد.س چگونه وبه چه هد س اطالعات ح ابدازی می-3

لوز های مایس  هره ردد  وسط ح ابدازی دویمس موزد نراو کدام ساومانهای دویمس مس بارد.-4  

هدف او ازائه لوز های مایس به ساومانهای دویمس زا بنوی رد.-5  

زد اسی که دز مو9ا مراق) زاو هایگ ح ابدازی دویمس وح ابدازی باوزهانس زا بنوی رد ) وضرح اینته -6

موزد خواسمه مس رودگ 4 ا2اممحان   

موزد خواسمه مس رودگ 4 ا2موزد اسی دز اممحان 9خصولرات ساومانهای دویمس زا بنوی رد )-7  

موزد 4 ا 2 زاوت ح ابها ولوز های مایس ساومانهای دویمس با موس ات باوزهانس زا  وضرح دهرد)م اوال -8

ز ایران زا نام ببرید.اوانرن حاکم بر ح ابدازی دویمس د-9  

اهداف اهرای اوانرن حاکم برح ابدازی دویمس دز ایران زا  وضرح دهرد.-10  

نظازت اانون محاسبات کشوز بر ح ابدازی دویمس زا  وضرح دهرد.-11  

 12-نب  اانونس دیوان محاسبات دز   ایرمهای مایس ساومانهای دویمس چگونه مس بارد.

:gholamnezhad.mahmood@gmail.com 

 مو ق وترروو باررد:محاود نالم نژاد


