
12/30ساعت  - 1394/4/8بروزرسانی 

بشسسی ٍ تأییذ سیاستْا ٍ 

هطی ّای بخطٌاهِ بَدجِ سال خط 

 ضَسای اقتصاد

1395ابالغ بخطٌاهِ بَدجِ سال   

 ابالغ دستَسالعول ّای بَدجِ 

8 
 سییس جوَْس 

  بشسسی ٍ تصَیب بَدجِ ضشکتْای دٍلتی 

 ستاد بَدجِ 

8 

بشسسی ٍ تأییذ بَدجِ ضشکتْای دٍلتی ٍ اسایِ گضاسش  

ستاد بَدجِ  بِ  

27 

 تکویل فشهْای هٌابع ٍ اسایِ بِ کاسگشٍُ هٌابع 
1394/7/25 

12 

1394/6/21 1394/7/8 1394/6/31 

1394/7/8 

1394/6/7 

1394/7/8 

ُ ّای اجشایی   دستگا

ُ ّای اجشایی ّش یک اص   بشسسی هٌابع دستگا

هعاًٍت ّای بخطی ٍ اسایِ بِ کاسگشٍُ  

 کاسگشٍُ هٌابع بَدجِ
13 

گضاسش بِ ستاد بَدجِ  بشسسی هٌابع ٍ اسایِ  

 کویتِ تلفیق بَدجِ عوَهی 

1394/8/9 

14 
1395هٌابع بَدجِ الیحِ  بشسسی ٍ تصَیب  

 ستاد بَدجِ 

1394/8/23 

ِ ٍ تصَیب بَدجِ ضشکتْای تْی

دٍلتی ٍ اسایِ بِ هعاًٍت ّای 

 19 بخطی ری سبط 
ضشکتْای دٍلتی ٍ هجاهع 

 عوَهی ضشکتْا

20 
تلفیق بَدجِ ضشکتْای دٍلتی  کویتِ  

21 

1394/7/25 

(بخطی)بَدجِ ضشکتْا  کاسگشٍُ  

ضشکتْای دٍلتی ٍ  1395سال  بشسسی بَدجِ

 اسایِ گضاسش بِ کاسگشٍُ تلفیق بَدجِ ضشکتْا 
1394/8/9 

1394/8/26 

16 

اسایِ  بشًاهِ ساالًِ  

 پیطٌْادی 

ُ ّای اجشایی   دستگا

ُ ّای اجشایی ٍ اسایِ  بشسسی بَدجِ پیطٌْادی دستگا

گضاسش بِ کاسگشٍُ تلفیق ّوشاُ با گضاسش هباًی 

 اقتصادی اجتواعی ٍ فشٌّگی 

ُ ّای اجشایی دس سال  دس   1395بشسسی بَدجِ دستگا

 هعاًٍت ّای بخطی ٍ اسایِ گضاسش بِ ستاد بَدجِ
1394/8/9 

17 

بشسسی ٍ تصَیب بَدجِ دستگاُ ّای اجشایی ٍ 

 ضشکتْای دٍلتی  

 ستاد بَدجِ 

1394/8/23 

1394/8/23 

1394/7/25 

15 9 11 10 

18 

7 

23 

(بخطی)کاسگشٍُ بَدجِ عوَهی   

 

ُ ّای   بشسسی بشًاهِ دستگا

 اجشایی ٍ اعالم ًتیجِ

 هعاًٍت ّای بخطی 

 اسایِ بَدجِ پیطٌْادی

ِ یابیبشاساس  فعالیت  ّضیٌ  

ُ ّای اجشایی    بَدجِکویتِ تلفیق  دستگا

 عوَهی 

ُ ّای   بشسسی بشًاهِ دستگا

 اجشایی ٍ اعالم ًتیجِ

 ستاد بَدجِ

 تْیِ اصَل بَدجِ ضشکتْای دٍلتی  بشسسی اصَل بَدجِ ضشکت ّای دٍلتی 

طشاحی ٍ تذٍیي الگَی  

 تخصیص بَدجِ استاى ّا 
25 

پیطٌْادی    اسایِ  بَدجِ

 استاى ّا 

ِ سیضی  ساصهاى هذیشیت ٍ بشًاه

 استاى ّا

استاى ّا ٍ اسایِ   1395بشسسی بَدجِ سال 

 گضاسش بِ کاسگشٍُ تلفیق 
تأییذ بَدجِ استاى ّا ٍ اسایِ گضاسش بِ ستاد   بشسسی ٍ

1394/8/9 

26 
  بشسسی ٍ تصَیب بَدجِ استاى ّا

 ستاد بَدجِ 

1394/8/23 1394/7/25 

24 22 

1394/6/31 

ِ ای  کویتِ تلفیق بَدجِ عوَهی   کاسگشٍُ بَدجِ هٌطق

 کویتِ تلفیق بَدجِ عوَهی 

 کویتِ تلفیق بَدجِ ضشکتْای دٍلتی

ِ سیضی، آهایص   اهَس بشًاه

 سشصهیي ٍ هحیط صیست

  بشسسی الگَّای پیطٌْادی

ِ ای   کاسگشٍُ بَدجِ هٌطق

27 

الیحِ بَدجِ ٍ اسسال   جوع بٌذی کلیات

 بِ ضَسای اقتصاد

 ستاد بَدجِ 
28 

تصَیب کلیات الیحِ بَدجِ سال   بشسسی ٍ

ٍ اسایِ بِ ّیأت ٍصیشاى1395  

 ضَسای اقتصاد
29 

تصَیب کلیات الیحِ   بشسسی ٍ 1394/9/4 1394/9/1

1395بَدجِ سال   

 ّیأت ٍصیشاى 

30 

1394/9/8 
  تلفیق ًْایی الیحِ بَدجِ

 اهَس  تلفیق بَدجِ
31 

1394/9/12 
 چاپ الیحِ بَدجِ 

استاًْا ٍ پطتیباًی هعاًٍت اهَس هجلس،  
32 

1394/9/13 
بِ هجلس ضَسای اسالهی 1395تقذین الیحِ بَدجِ سال   

 سییس جوَْس 
33 

1394/9/15 

بشسسی ٍ اصالح دستَسالعول ّای  

ِ سیضی هبتٌی بش عولکشد ٍ  بَدج

 اسایِ بِ ضَسای ساّبشی
1 

1394/4/15 

ِ ای  ِ بٌذی بشًاه کاسگشٍُ طبق

ِ یابی   ٍ ّضیٌ

2 

1394/4/27 

ِ سیضی دستَسالعول ّایبشسسی ٍ تأییذ  هبتٌی بش  بَدج

1395عولکشد سال   

ِ سیضی هبتٌی بش عولکشد  ضَسای ساّبشی بَدج  
3 

1394/5/25 

4 

1394/5/31 

ِ ّا ٍ فعالیت ّای ُ ّای اجشایی  بشسسی ٍ اصالح بشًاه دستگا  

ِ یابی  ِ ای ٍ ّضیٌ ِ بٌذی بشًاه  کاسگشٍُ طبق

5 6 
1394/6/7 1394/6/15 1394/6/11 

ِ ای ٍ  ِ بٌذی بشًاه کاسگشٍُ طبق

ِ یابی   ّضیٌ

اسایِ سیاستْا ٍ ساّبشدّای بخطی بشای دسج 

بخطٌاهِ بَدجِ دس  

 هعاًٍت ّای بخطی 

ٍ تذٍیي الگَی تخصیص هٌابع ٍ تأثیش بَدجِ بش هتغیشّای کالى طشاحی  

 اهَس اقتصاد کالى

ِ ای ٍ جْاًی تْیِ گضاسش اقتصاد ایشاى ٍ  تحَالت هٌطق  

 اهَس اقتصاد کالى

پیص ًَیس   بشسسی ٍ جوع بٌذی ًظشات ٍ تْیِ

 بخطٌاهِ  بَدجِ ٍ دستَسالعول ّا

اهَس تلفیق بَدجِ / اهَس اقتصاد کالى   

بَدجِ ٍ  بشسسی ٍ تأییذ بخطٌاهِ

دستَسالعول ّا ٍ اصَل حزف ٍ ادغام 

 ستاد بَدجِ

 كل كشور1395برنامه زمان بندي تهيه و تنظيم اليحه بودجه سال 

اصَل ساهاًذّی سدیفْا تْیِ  


