برنامه زمان بندي تهيه و تنظيم اليحه بودجه سال 1398كل كشور
(با رويکرد بودجهريسي مبتنی بر عملکرد)

اتالغ دستَسالعولّای تَدجِ -1:تشًاهِ صهاًثٌذی-2سمف
هٌاتع ٍ هصاسف الیحِ تش حسة اهَس ٍ فصَل-3ضَاتط
هالی-4دستَسالعول ٍ فشهْای دستگاُ ّای اجشایی هلی-5

تْیِ اصَل تَدجِ ضشکتْای دٍلتی

1397/4/20

ارایه خط مشی ها ،سیاستها و راهبردها برای درج در بخشنامه بودجه

2

امور پایش تعهذات و تجهیز منابع

1397/08/01

اتالغ تخطٌاهِ تَدجِ

9

1397/6/27

تشسسی ٍ تأییذ سیاستْا ٍ خطهطیّای
تخطٌاهِ تَدجِ

8

سییس جوَْس

1397/6/10
1397/6/17

ضَسای التصاد

تشسسی ،تذٍیي ٍ اصالح دستَسالعولّا ٍ ضَاتط تَدجِسیضی هثتٌی تش عولکشد

تخطٌاهِ تَدجِ ٍ دستَسالعولّا

دستَسالعولّا

7

1397/5/15

تشسسی ٍ جوعتٌذی ًظشات ٍ تْیِ پیصًَیس

تشسسی ٍ تأییذ تخطٌاهِ تَدجِ ٍ

معاونتهای بخشی

6

ستاد تَدجِ

ساّثشی ٍ تلفیك تَدجِ

تشسسی ٍ اصالح تشًاهِّا ٍ فعالیتّای دستگاُّای اجشایی

اهَس التصاد کالى

1397/4/20
تْیِ گضاسش التصاد ایشاى ٍ تحَالت هٌطمِای ٍ جْاًی

کاسگشٍُ تَدجِ سیضی هثتٌی تش عولکشد
تتْیِ ٍ تذٍیي چاسچَب ٍ دستَسالعول اًطثاق الیحِ تَدجِ ٍ اسٌاد تاال دستی ٍ دستَسالعول گضاسش سال  1396تشًاهِ ضطن

تشسسی ٍ تصَیة گضاسش عولکشد

تشسسی ٍ تاییذ گضاسش عولکشد سال 1396

14

تشسسی ٍ تصَیة هٌاتع تَدجِ

ستاد بودجه

1397/8/27
تشسسی ٍ تصَیة تَدجِ دستگاُ ّای اجشایی

38
ستاد بودجه

13
تشسسی هٌاتع دستگاُّای اجشایی ّش یک اص

تشسسی تَدجِ دستگاُّای اجشایی ٍ اسایِ گضاسش تِ

1397/8/25

23

کویتِ ساّثشی ٍ تلفیك تَدجِ/اهَس تلفیك تَدجِ/کاسگشٍُ

اسٌاد تاال دستی

تشسسی ٍ تأییذ تَدجِ ضشکتْای دٍلتی ٍ اسایِ گضاسش تِ
ستاد تَدجِ

27

تکویل فشهْای هٌاتع ٍ اسایِ تِ کاسگشٍُ هٌاتع

21

اسایِ تَدجِ پیطٌْادی

1397/08/12تشسسی تشًاهِ دستگاُّای1397/08/10تشسسی تشًاهِ دستگاُّای 1397/08/08
اسایِ تشًاهِ ساالًِ
اجشایی ٍ اعالم ًتیجِ

تشاساس ّضیٌِیاتی فعالیت

20

دستگاُّای اجشایی

اجشایی ٍ اعالم ًتیجِ

19

کاسگشٍُ تَدجِ سیضی

1397/8/20

24

دستگاُّای اجشایی

ّای تخصصی تَدجِ

تْیِ ٍ تصَیة تَدجِ ضشکتْای دٍلتی ٍ اسایِ تِ اهَس ٍ هعاًٍتّای تخطی ریستط

اهَس تخطی

کاسگشٍُ ّای تخصصی تَدجِ

پیطٌْادی

1397/08/12

25

26

کویتِ ساّثشی ٍ تلفیك تَدجِ

1397/8/15

تشسسی تَدجِ ضشکتْای دٍلتی

18

اهَس تخطی/کاسگشٍُ

هثتٌی تش عولکشد

تشسسی تَدجِ ضشکتْای دٍلتی

11

دستگاُّای اجشایی

1397/08/20گضاسش هثاًی التصادی اجتواعی ٍ فشٌّگی ٍ اًطثاق تا1397/08/15
کاسگشٍُ ّای تخصصی تَدجِ

تشسسی ٍ اسصضیاتی گضاسش عولکشد سال  ٍ 1396اسائِ
اهَس تخطی/کاسگشٍُ ّای تخصصی تَدجِ

1397/08/15

تشسسی تَدجِ پیطٌْادی دستگاُّای اجشایی ّوشاُ تا

22

1397/08/08

15

کاسگشٍُ هٌاتع تَدجِ

اًطثاق الیحِ ٍ اسٌاد فشادستی

تشسسی ٍ تصَیة تَدجِ ضشکتْای دٍلتی

12

هعاًٍتّای تخطی

16

ستاد تَدجِ

1397/8/25
ستاد بودجه

تشسسی ٍ تاییذ گضاسش عولکشد سال 1396

تشسسی هٌاتع ٍ اسایِ گضاسش تِ ستاد تَدجِ

17

1397/08/12

کاسگشٍُ اًطثاق الیحِ تَدجِ ٍ اسٌاد تاالدستی/تخص ًظاست هعاًٍت التصادی

کویتِ ساّثشی ٍ تلفیك تَدجِ

4

تخص ًظاست هعاًٍت اهَس التصادی ٍ ّواٌّگی تشًاهِ ٍ تَدجِ

1397/8/20

1397/8/20

1397/8/25

1397/4/20

تْیِ دستَسالعول گضاسش عولکشد تشًاهِ ضطن

کویتِ ساّثشی ٍ تلفیك تَدجِ

ستاد بودجه

3

اهَس التصاد کالى

کاسگشٍُ اًطثاق الیحِ تَدجِ ٍ اسٌاد تاالدستی

1397/8/25

1

کاسگشٍُ تَدجِ سیضی هثتٌی تش عولکشد
طشاحی ٍ تذٍیي الگَی تخصیص هٌاتع ٍ تأثیش تَدجِ تش هتغیشّای کالى

5

اهَس التصاد کالى  /اهَس تلفیك تَدجِ /کویتِ

1397/4/15

ضشکتْای دٍلتی ٍ هجاهع عوَهی ضشکتْا

تشسسی ٍ تصَیة تَدجِ استاىّا

ستاد بودجه

1397/8/25

تشسسی ٍ تأییذ تَدجِ استاىّا ٍ اسایِ گضاسش تِ ستاد تَدجِ

1397/8/20

تشسسی تَدجِ استاىّا ٍ اسایِ گضاسش

31

32
کویتِ ساّثشی ٍ تلفیك تَدجِ

1397/08/15

30

کاسگشٍُ تَدجِ هٌطمِ ای

اسایِ تَدجِ پیطٌْادی 1397/08/12
استاىّا

29

کاسگشٍُ تَدجِ هٌطمِ ای

28

اهَس استاًْا ٍ هٌاطك

استاىّا

کطَس/اهَس تلفیك تَدجِ ٍ اهَس التصاد

1397/8/23

تشسسی تثصشُ ّا

 1396تشًاهِ ضطن تَسعِ کطَس

تشسسی تثصشُ ّای پیطٌْادی(اصالح/حزف/جذیذ)

37

1397/9/14
تمذین الیحِ تَدجِ سال 1398تِ هجلس ضَسای اسالهی

سییس جوَْس

1397/9/12

43

1397/8/17

1397/9/10
چاج الیحِ تَدجِ

هعاًٍت تَسعِ هٌاتع اًساًی ٍ پطتیثاًی

42

تذٍیي ًْایی الیحِ تَدجِ
اهَس تلفیك تَدجِ /اهَس
تخطی

1397/08/11

تشسسی تثصشُ ّا

33

34

کاسگشٍُ تثصشُ ّا

ستاد بودجه

44

هصاسف استاىّا

تشسسی الگَّای پیطٌْادی

ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی

تْیِ گضاسش هثاًی تَدجِ کل
کالى ٍ چاج گضاسش عولکشد سال

1397/08/10

طشاحی ٍ تذٍیي الگَی هٌاتع ٍ

امور بخشی/کارگروه های تخصصی بودجه

1397/9/7

41

تشسسی ٍ تصَیة تثصشُ ّا ٍ کلیات
الیحِ تَدجِ
ّیأت ٍصیشاى

1397/8/30

40

تشسسی ٍ تصَیة کلیات الیحِ تَدجِ ٍ اسایِ
تِ ّیأت ٍصیشاى
ضَسای التصاد

تکویل فشهْای تثصشُ
دستگاههای اجرایی

1397/8/28

جوعتٌذی کلیات الیحِ تَدجِ ٍ اسسال
تِ ضَسای التصاد

39

ستاد تَدجِ

38
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