برنامه زمان بندي تهيه و تنظيم اليحه بودجه سال 1397كل كشور
(با رويکرد بودجهريسي مبتنی بر عملکرد)
ارایِ سیاستْا ٍ راّبردّای بخطی برای درج
در بخطٌاهِ بَدجِ

تْیِ اصَل بَدجِ ضرکتْای دٍلتی

ابالغ دستَرالعولّای بَدجِ

1396/7/5

8

ابالغ بخطٌاهِ بَدجِ سال 1397

اهَر بٌگاُ ّا،ضَراّا ٍ تَسعِ هطارکتْای هردهی

1396/6/27

رییس جوَْر

7

بررسی ٍ تأییذ سیاستْا ٍ
خطهطیّای بخطٌاهِ بَدجِ سال

ضَرای اقتصاد

1396/6/20

بررسی ٍ تأییذ بخطٌاهِ بَدجِ ٍ

6

دستَرالعولّا

بخطٌاهِ بَدجِ ٍ دستَرالعولّا

5

ستاد بَدجِ

2

هعاًٍتّای بخطی

بررسی ٍ جوعبٌذی ًظرات ٍ تْیِ پیصًَیس1396/5/25

1396/6/10

1396/3/20

بررسی ،تذٍیي ٍ اصالح دستَرالعولّا ٍ ضَابط بَدجِریسی هبتٌی بر عولکرد

4

اهَر اقتصاد کالى  /اهَر تلفیق بَدجِ

1396/3/16

1

کارگرٍُ طبقِبٌذی برًاهِای ٍ ّسیٌِیابی
طراحی ٍ تذٍیي الگَی تخصیص هٌابع ٍ تأثیر بَدجِ بر هتغیرّای کالى

بررسی ٍ اصالح برًاهِّا ٍ فعالیتّای دستگاُّای اجرایی

اهَر اقتصاد کالى

1396/3/20

تْیِ گسارش اقتصاد ایراى ٍ تحَالت هٌطقِای ٍ جْاًی

کارگرٍُ طبقِبٌذی برًاهِای ٍ ّسیٌِیابی

1396/8/18
بررسی ٍ تصَیب هٌابع بَدجِ الیحِ 1397

14

ستاد بَدجِ

کویتِ تلفیق بَدجِ

1396/8/22

بررسی بَدجِ دستگاُّای اجرایی در سال  1397در

1396/8/18

بررسی ٍ تصَیب بَدجِ دستگاُ ّای اجرایی

27

هعاًٍتّای بخطی ٍ ارایِ گسارش بِ ستاد بَدجِ

17

ستاد بَدجِ

بررسی ٍ تصَیب بَدجِ ضرکتْای دٍلتی

کویتِ تلفیق بَدجِ/اهَر تلفیق بَدجِ

1396/8/18

بررسی ٍ تأییذ بَدجِ ضرکتْای دٍلتی ٍ ارایِ گسارش

21

بِ ستاد بَدجِ

ستاد بَدجِ

اهَر اقتصاد کالى

1396/8/11
بررسی هٌابع ٍ ارایِ گسارش بِ ستاد بَدجِ

بررسی هٌابع دستگاُّای اجرایی ّر یک از

13

دستگاُّای اجرایی

بررسی بَدجِ پیطٌْادی دستگاُّای اجرایی ّوراُ با

1396/8/11

گسارش هباًی اقتصادی اجتواعی ٍ فرٌّگی

16
1396/8/11

1396/8/4

تکویل فرهْای هٌابع ٍ ارایِ بِ کارگرٍُ هٌابع

12

کارگرٍُ هٌابع بَدجِ

20

کویتِ تلفیق بَدجِ /اهَر بٌگاُ ّا ٍ هجاهع

3

ارایِ بَدجِ پیطٌْادی  1396/7/27بررسی برًاهِ دستگاُّای 1396/7/20بررسی برًاهِ دستگاُّای

1396/8/4

براساس ّسیٌِیابی فعالیت

15

کارگرٍُ بَدجِ عوَهی(بخطی)

بررسی بَدجِ سال  1397ضرکتْای دٍلتی ٍ
ارایِ گسارش

کارگرٍُ بَدجِ ضرکتْای دٍلتی(بخطی)

11

دستگاُّای اجرایی

1396/8/4

اجرایی ٍ اعالم ًتیجِ
کویتِ تلفیق بَدجِ

بررسی بَدجِ ضرکتْای دٍلتی ٍ
ارایِ گسارش بِ کارگرٍُ بَدجِ

1396/7/27

ضرکتْای دٍلتی

19

10

1396/7/15

اجرایی ٍ اعالم ًتیجِ

9

اهَر بخطی

ارایِ برًاهِ ساالًِ

8

پیطٌْادی
دستگاُّای اجرایی

تْی ِ ٍ تصَیب بَدجِ ضرکتْای دٍلتی ٍ ارایِ بِ اهَر ٍ هعاًٍتّای بخطی ریربط

18

ضرکتْای دٍلتی ٍ هجاهع عوَهی ضرکتْا

اهَر بخطی

تْیِ گسارش هباًی بَدجِ کل
کطَر/اهَر تلفیق بَدجِ ٍ اهَر
اقتصاد کالى

بررسی ٍ تصَیب بَدجِ استاىّا

1396/8/18

ستاد بَدجِ

1396/9/12

33

تقذین الیحِ بَدجِ سال 1397بِ هجلس ضَرای اسالهی
رییس جوَْر

بررسی ٍ تأییذ بَدجِ استاىّا ٍ ارایِ گسارش بِ ستاد

1396/8/11

بررسی بَدجِ سال  1397استاىّا ٍ ارایِ

25

26

کویتِ تلفیق بَدجِ

1396/9/10

32

1396/9/9
چاپ الیحِ بَدجِ
هعاًٍت پطتیباًی ٍ ّواٌّگی اهَر
استاًْا

31

گسارش
کارگرٍُ بَدجِ هٌطقِ ای

تذٍیي ًْایی الیحِ بَدجِ
اهَر تلفیق بَدجِ

1396/9/6

30

1396/8/4

24

ارایِ بَدجِ پیطٌْادی
استاىّا

سازهاى برًاهِ ٍ بَدجِ استاىّا

بررسی ٍ تصَیب کلیات الیحِ
بَدجِ سال 1397

ّیأت ٍزیراى

1396/7/27

23

1396/8/26

29

1396/7/20

بررسی الگَّای پیطٌْادی

کارگرٍُ بَدجِ هٌطقِ ای

22

بررسی ٍ تصَیب کلیات الیحِ بَدجِ سال
 ٍ1397ارایِ بِ ّیأت ٍزیراى
ضَرای اقتصاد

طراحی ٍ تذٍیي الگَی
تخصیص بَدجِ استاىّا

اهَر برًاهِریسی ،آهایص
سرزهیي ٍ هحیط زیست

1396/8/24

28

جوعبٌذی کلیات الیحِ بَدجِ ٍ ارسال

بِ ضَرای اقتصاد
ستاد بَدجِ

27

