
 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردفرآینداهی مدرییت 
 فهرست فرآیندها:

 عنوان فرآیند ردیف
 نوع فرآیند

 مدیریتی پشتیبانی اصلی

   * تهیه و تدوین عملکرد بودجه تفصیلی سال قبل 1

   * تهیه و تدوین بودجه تفصیلی مصوب سال جاری  2

   * تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی سال آینده دانشگاه  3

   * ای با واحدهای تابعهتهیه، تدوین و مبادله تفاهم نامه بودجه 4

 *   ای واحدهای تابعه دانشگاه و مقایسه با تفاهم نامهپایش عملکرد دوره 5

  *  اختصاص اعتبار بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان  6

   * های ابالغیتخصیص ردیف 7

8 
ای های سرمایههای تملک داراییهای طرحتهیه، تنظیم و مبادله موافقت نامه

 ملی 
*   

9 
ای های سرمایههای تملک داراییهای طرحتهیه، تنظیم و مبادله موافقت نامه

 استانی
*   

 *   ارزیابی برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه 10

 *   تهیه، تدوین و ارزیابی برنامه عملیاتی اختصاصی 11

   * تابعه یاعتبار به واحدها صیتخص 12

 

 

 



 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 تهیه و تدوین عملکرد بودجه تفصیلی سال قبلفرآیند 
 

دریافت دستورالعمل فر  های مربوطه از وزار  
متبو   

ارجا  فر  و دستورالعمل از مدیریت به 
 ار نا     

هماهنگی با  ار نا  وزار  متبو  

ز  جم  آوری اطالعا  عملکرد سال قبل ا
واحدهای مربوطه و اخ  تفری  بودجه از 

مدیریت امورمالی  

تهیه پیش نوی  عملکرد بودجه تفصیلی سال 
قبل 

ارسال پیش نوی  عملکرد به مدیریت 

آیا پیش نویش مورد تا ید می با د 

ا  ار نا   یرب   بر  اری جلسه  ار ناسی ب
وزارتی 

خیر

بله

آیا   ارش مورد تا ید است 

بله

ارسال به دبیرخانه هیا  امنا  وزار  متبو  

آیا مورد تا ید می با د 

بله

دبیرخانه هیا  امنا  دانشگاه جهت تصوی  در 
جلسه هیا  امنا 

ارسال به دبیرخانه هی   امنا  وزار  متبو  
جهت ابال  به دانشگاه 

ابال  به دانشگاه
خیر

   

 



 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 یمصوب سال جار یلیبودجه تفص نیو تدو هیتهفرآیند 

 

دریافت دستورالعمل فر  های مربوطه از وزار  
متبو   

ارجا  فر  و دستورالعمل از مدیریت به 
 ار نا     

هماهنگی با  ار نا  وزار  متبو  

ز  جم  آوری اطالعا  عملکرد سال قبل ا
ز  واحدهای مربوطه و اخ  تفری  بودجه ا

مدیریت امورمالی  

تهیه پیش نوی  بودجه تفصیلی مصوب 

ارسال پیش نوی  بودجه تفصیلی به مدیریت 

آیا پیش نویش مورد تا ید می با د 

ا  ار نا   یرب   بر  اری جلسه  ار ناسی ب
وزارتی 

خیر

بله

بلهآیا   ارش مورد تا ید است 

ارسال به دبیرخانه هیا  امنا  وزار  متبو  

آیا مورد تا ید می با د 

بله

دبیرخانه هیا  امنا  دانشگاه جهت تصوی  در 
جلسه هیا  امنا 

ارسال به دبیرخانه هی   امنا  وزار  متبو  
جهت ابال  به دانشگاه 

ابال  به دانشگاه
خیر
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گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا
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 دانشگاه ندهیسال آ یشنهادیبودجه پ نیو تدو هیتهفرآیند 

 

دریافت ابال  بخشنامه بودجه سال آینده

بررسی بخشنامه جهت اخ  سیاست ها و 
برنامه های دولت و ن وه تدوین بودجه 

پیشنهادی

دریافت سیاست ها و خ  مشی های دانشگاه 
برای تهیه بودجه پیشنهادی سال آینده

ارسال فر  و جم  آوری اطالعا  مربو  به 
عملکرد مالی سال جاری از واحدهای تابعه

ارسال فر  و جم  آوری اطالعا  مربو  به 
نسانی سال جاری ستاد و واحدهای  نیروی ا

تابعه از مدیریت مناب  انسانی

جم  بندی اطالعا  جم  آوری  ده

ز  دریافت سقف اعتبار بودجه پیشنهادی ا
 ار نا  سازمان برنامه و بودجه

دریافت دسترسی به سامانه  ی ه بودجه

تهیه و ارسال پیش نوی  بودجه پیشنهادی به 
مدیر

آیا پیش نوی  مورد تایید مدیریت 
است 

بله

ورود اطالعا  در سامانه  ی ه بودجه توس  
 ار ناسان

آیا قواعد حرفه ای سامانه رعایت  ده 
است 

بله

ارسال به  ار نا  سازمان برنامه و بودجه 
 شور

   

   

 



 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 تابعه یبا واحدها یاو مبادله تفاهم نامه بودجه نیتدو ه،یتهفرآیند 

 

دریافت ابال  اعتبار مصوب 

ارجا  به  ار ناسان مربوطه 

تشکیل جلسه هماهنگی جهت تعیین خ  
مشی ها

تهیه فر  های مربو  به تفاهم نامه سال 
جاری واحدها

تهیه عملکرد سال قبل واحدهای تابعه و 
یاز  جم  آوری آمار و اطالعا  مورد ن

بر  اری جلسا   ار ناسی با نمایند ان 
ابعه و معاونت مربوطه و تواف  در  واحدهای ت

یانه  خصوص تامین اعتبار سال

تهیه و تنظیم پیش نوی  تفاهم نامه 

   

ارسال پیش نوی  تفاهم نامه واحدهای تابعه 
اعال  نظرنهایی 

ا پیش نوی  مواف  است  آیا واحد ب

اخ  ام اهای تفاهم نامه 

   

ابال  تفاهم نامه به واحد

 



 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 واحدهای تابعه دانشگاه و مقایسه با تفاهم نامهای پایش عملکرد دورهفرآیند 

 

  ماهه 3تهیه فر  پایش عملکرد در مقاط  

ارسال فر  عملکرد به واحدهای تابعه

دریافت   ارش های ارسالی واحدها تابعه 
وارجا  به  ار ناسان مربوطه

ماهه توس   ار نا  3بررسی   ارش عملکرد 

آیا عملکرد سه ماهه دریافتی مورد 
تایید می با د 

بله 

جم  بندی   ارش های مورد تا ید

تهیه   ارش ان را  عملکرد از بودجه مصوب 
ابعه واح های ت

ارا ه   ارش به مدیریت 

ابال  می ان ان را  عملکرد از بودجه به 
ابعه جهت  نترل ه ینه ها واحدهای ت

خیر

 
 



 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 اختصاص اعتبار بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگانفرآیند 
 

ارسال فر  مربو  به دریافت اطالعا  
بازنشستگان به  لیه واحدهای تابعه درابتدای 

سال  

دریافت اطالعا  بازنشستگان موردی طی 
ماه های سال  

ارجا  به  ار نا  مربوطه

بررسی و جم  بندی اطالعا  دریافتی توس  
 ار نا  

آیا ص ت اطالعا  مورد تا ید است 

بله 

تهیه جدول بازنشستگان بابت طرح درجلسه

طرح در  میته تخصیص 

خیر

 میته تا ید  آیا پرداخت اعتبار در
می  ردد 

ابال  به امورمالی بابت پرداخت 

خیر

   

 



 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 های ابالغیتخصیص ردیففرآیند 
 

از طری  نامه یا )دریافت حواله اعتبار ردیف متمر  
(سایت

هماهنگی  ار نا  با امور مالی بابت اطمینان از 
وصول حواله

ت بی  اعتبار با  رح ه ینه در موافقت نامه

دریافت طرح توزی  اعتبار از معاونت های مربوطه

آیا طرح توزی  با ابال  دریافتی م ابقت 
دارد 

بله

طرح در  میته تخصص

صدور تخصیص

خیر
مکاتبه با معاونت مربوطه جهت صدور 

اصالحیه
صدور اصالحیه توس  معاونت

 
 

 



 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 یمل یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح یهاو مبادله موافقت نامه میتنظ ه،یتهفرآیند 

 

دریافت ابال  اعتبارا  قانون بودجه به دانشگاه

طرح ها/ جم  بندی عملکرد اعتبارا  پرو ه ها

ورود اطالعا  در سامانه جام  بودجه

ارسال فر  های تکمیل  ده در سامانه جام  بودجه 
به سازمان برنامه و بودجه  شور

فقت نامه ها جهت ام ا ر ی  دانشگاه  پرینت موا
پ  از تایید سازمان برنامه و بودجه  شور

ارسال موافقت نامه های ام ا  ده به سازمان برنامه 
و بودجه  شور جهت تکمیل ام ا

دریافت ابال  موافقت نامه های نهایی  ده توس  
سازمان برنامه و بودجه  شور از طری  سامانه جام  

بودجه

                                         
    

   

   

 



 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 یاستان یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح یهاو مبادله موافقت نامه میتنظ ه،یتهفرآیند 
 

عتبارا                        دریافت ا

                                

طرح ها/ جم  بندی عملکرد اعتبارا  پرو ه ها

ورود اطالعا  در سامانه جام  بودجه

ارسال فر  های تمکیل  ده در سامانه بودجه به 
                                       

پرینت  رفتن موافقت نامه ها جهت ام ا ر ی  
                       دانشگاه پ  از تایید 

                

       ارسال موافقت نامه های ام ا  ده به 

جهت                                  
تکمیل ام ا

دریافت ابال  موافقت نامه های نهایی  ده توس  
                                        

 

 



 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 مشترک دانشگاه یاتیبرنامه عمل یابیارزفرآیند 
 

ز وزار  متبو   دریافت بخشنامه و دستورالعمل ا

تهیه نامه و ارجا  به واحدهای تابعه

بر  اری جلسا   ار ناسی و هم اندیشی 

ای اد هماهنگی با مس ولین پایش وزار  متبو 

 روز اول ماه 10بار  اری مستندا  در 

ابی ان با  توس   ار ناسان وزار   ان ا  ارزی
 روز دو  ماه 10متبو  در 

ارا ه بازخورد توس  مس ولین پایش وزار  
متبو  در سامانه جهت برطر  نمودن نواقص

تکمیل اطالعا  و مستندا  توس  مس ولین 
پایش دانشگاه

ارزیابی و پایش سا نه 
 

 

 



 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 یاختصاص یاتیبرنامه عمل یابیو ارز نیتدو ه،یتهفرآیند 
 

نامه های مربوطه از  دریافت دستورالعمل و
وزار  متبو   

لعمل به معاونت ها و واحدهای  ارجا  دستورا
زیر م موعه 

بر  اری جلسه سیاستگ اری و هم اندیشی 

امه های آتی  جم  آوری اطالعا  مربو  به برن
از واحدهای مربوطه  

ارا ه   ارش به مدیریت 

آیا   ارش مورد تا ید است  

بله

تدوین برنامه های عملیاتی اختصاصی در 
HOPسامانه 

زمانبندی در راستای بار  اری مستندا 

روز اول هر ماه 10پایش مستمر در 

رزیابی ان با  ارا ه دستورالعمل جهت ان ا  ا

تایید نهایی 

خیر

 



 

  ربانمه رزیی بودجه و پایش عملکردمدرییت 

گاه علوم زپشکی  شتی ردمانی  دانش  اریانو خدمات بهدا

 معاونت توسعه مدرییت و منابع
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 تابعه یاعتبار به واحدها صیتخصفرآیند 
 

عتبار توس   دریافت درخواست واحد برای  رفتن ا
 ار ناسان

آیا مستندا   امل است 

جم  بندی اطالعا  و تهیه   ارش  میته تخصیص 
توس  مس ول دبیرخانه 

ارا ه اطالعا  صورت لسه به مدیر

آیا مستندا  از نظر مدیر  امل و مورد قبول 
است 

نهایی  ردن صورت لسه  میته توس  مس ول 
مربوطه

بررسی درخواست توس   ار ناسان

خیر
هماهنگی  ار نا  مربوطه با واحد 
درخواست  ننده جهت تکمیل 

مستندا 

بر  اری  میته تخصیص

تهیه نامه ابال  صورت لسه و ارسال به معاونت توسعه    

ارسال مستندا  به مس ول دبیرخانه  میته تخصیص

                                           
                    

                                              
   

                                      

   

   

   

   

 


