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 پيشگفتار

 

 مؤسسات در بودجه اصول سپس گرديده، طرح مالى امور مبانى ابتدا. استشده تأليف« بودجه تنظيم و مالى امور مبانى» درس براى حاضر كتاب

 .است گرفته قرار توجه مورد پرورش و آموزش مؤسسات بويژه مختلف،

 و منابع ساير با درآمدها بينىپيش و اولويتها تعيين اهداف، شناخت ديگر، عبارت به ريزى؛برنامه يعنى نويسىبودجه اساسى، و كلى نگاهى در      

 بددين. است مشابه عمومى يا خصوصى از اعم مختلف مؤسسات در كار كُلى چهارچوب. است ضرورى اهداف به نيل براى كه هايىهزينه برآورد

 رشته دانشجويان راهنمايى براى. دارد عمومى كاربرد شده، نگاشته اصول و مبانى معرفى براى كه كتابهايى ساير همچون كتاب اين مطالب لحاظ

 آموزشى مؤسسات بر باشند، داشته اعتبار نيز ديگرى مؤسسه هر مورد در بتوانند كه نياز، مورد مثالهاى ارائه در است شده سعى آموزشى مديريت

 .شود تأكيد

 رايج بسرعت نوآوريها و تغييرات اصول، و مبانى سطح در بويژه حسابدارى، و بودجه همچون فنى مباحث در كه است الزم نكته اين توضيح     

 انگليسدى و فارسدى منابع مطالب حاضر كتاب در. شوندنمى مشمول بسرعت فنون اينگونه كتب درسى مطالب لحاظ بدين و نيست« علوم» در

 ارجمند دانشجويان استفاده مورد رفتمى انتظار كه اىبگونه تدريس سالهاى و اىحرفه عملى تجارب براساس و شد بررسى دسترس در و موجود

 يك بودجه تنظيم و تهيه نحوه است، عملى غير نهايتاً و بناچار و نظرى كارى عمل و تجربه بدون« فن» آموختن كه آنجا از. يافت الفت گيرد، قرار

 .گذارد اختيار در عملى كارهاى براى اىنمونه و مطلب بهتر درك براى الگويى تا گرديد تشريح عملى مثال يك در آموزشى مؤسسه

 الزم هاىهزينه و درآمدها و مشخص را اهداف كه است اىبرنامه كشور، يك يا و وزارتخانه يك شركت، يك مدرسه، يك خانواده، يك بودجه      

 تدرگسترده هاهزينه و درآمدها محدود، و متنوعتر اهداف باشد، بزرگتر نظر مورد واحد هرچه كه است طبيعى. نمايدمى تعيين را آنها به نيل براى

 .بود خواهد مربوط سازمان از تابعى آن وسعت و هست نيز« كنترل» و« اجرا» مبناى است ريزىبرنامه ابزار كه حال عين در بودجه. بود خواهد

 اهداف به نيل كه اىگونه به سياسى و اجتماعى و اقتصادى سياستهاى و مشيها خط ،« عمومى بخش» عامتر عبارت به يا« دولت» بودجه در      

 لزوم و بودجه اليحه طرح زمان در مجلس مباحث از عمومى اطالع لزوم بر ايران اسالمى جمهورى اساسى قانون. گرددمى طراحى سازد، ميسر را

 اهداف به نسبت عمومى آگاهى امكان تسهيل و رسانى اطالع تأكيد، اين از منظور كه است بديهى. است نموده تأكيد عموم، اطالع براى بودجه نشر

 كنتدرل حدين همدين در و يافدت درخواهند را آن مؤثر اجراى نحوه سياستها و مشيها خط شناخت با بودجه مجريان. است بودجه توجيهات و

 .گردد معمول الزم اصالحات و مشخص احتمالى انحرافات تا نمايندمى بررسى آن اهداف با را بودجه اجراى نتايج كنندگان

. نمايم تشكر رشته اين ارشد كارشناسى سوم دوره ويژه به طباطبايى عالمه دانشگاه آموزشى مديريت رشته دانشجويان از است الزم اينجا در       

 قدردانى نمودند، همكارى عملى مثال تنظيم در كه هاشمى حسين سيد آقاى و مطالب پاكنويسى در كه رمضانى عظيمى اكبرعلى آقاى از ضمناً

 .سازد فراهم را بعدى احتمالى اصالحات انجام براى الزم زمينه محترم دانشجويان و ارجمند همكاران راهنمايى اميدوارم. نمايممى
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