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دارد

دانشگاه اردكان - 119606

با اتكال به خداوند بزرگ و با اتكاء بر همكاري و اهتمام تمام دستگاه هاي اجرايي اليحه بودجه سال 1398 در موعد مقرر تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسالمي گرديد و  

پس از تصويب، در تاريخ 1397/12/28 به استناد ابالغيه شماره 177090 رئيس محترم  جمهور به اين سازمان ابالغ شد.

بر اين اساس به استناد ماده (19) قانون برنامه و بودجه، منابع و مصارف (اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي) آن دستگاه در سال 1398 متضمن لزوم و

رعايت موارد زير ابالغ مي گردد:

1- الزم است حداكثر صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي صورت گيرد و فرآيندهاي غيرضرور حذف و از انجام تعهدات مازاد بر تكاليف قانوني اجتناب گردد.

2- موضوع تكميل فرآيند بودجه ريزي مبتني بر عملكرد محقق شود و با رعايت قوانين و مقررات برون سپاري فعاليت ها ، مشاركت عمومي – خصوصي و توسعه دولت

الكترونيك در اولويت قرار گيرد.

3- از خريد كاالهاي خارجي كه مشابه ايراني دارند به ويژه كاالهاي مصرفي اجتناب شود.

از منابع در اختيار با رعايت قوانين و مقررات ، حداكثر استفاده براي رونق و حمايت از توليد كاالي ايراني و ايجاد اشتغال و توسعه صادرات و تحقق پروژه هاي اقتصاد  -4

مقاومتي بعمل آيد.

در اين ابالغ تكاليف موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاء سطح مناطق كمتر توسعه يافته و همچنين كسر اعتبار جهت تامين منابع براي توسعه  -5

مشاركت عمومي  -خصوصي و تسهيل روند واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع بند (1) تبصره 19 قانون بودجه سال 1398 كل كشور اعمال شده

است.

6- به استناد بند (د) ماده 28 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) –مصوب 1393،اعتبارات این ابالغیه در حدود

وصولی منابع و در حدود ابالغ و تخصیص اعتبار قابل تعهد، پرداخت و هزینه خواهد بود.

محمد باقر نوبخت



شماره: 14193خالصه بودجه سال 1399 دستگاه

تاريخ: 1398/01/21

ارقام به ميليون ريال

دانشگاه اردكان

شماره طبقه

بندی دستگاه
عنوان دستگاه اجرایی

اختصاصیمتفرقهعمومی
سرمایه ای

پیوست 1
جمعاختصاصیمتفرقه

جمع كل

تملک دارائی های سرمایه ایهزینه ای

جمع

243,540 206,2090 0 37,331 190,689015,52037,331دانشگاه اردكان119606



شماره: 14193درآمدها و واگذاری داریئیهای مالی و سرمایه ای سال 1399

تاريخ: 1398/01/21

ارقام به ميليون ريال

دانشگاه اردكان

جمع اختصاصی عمومی عنوان شماره طبقه بندی

5,800 5,800 0 درآمد حاصل از خدمات آموزشي و فرهنگي 140103

1,500 1,500 0 درآمد حاصل از خدمات پژوهشي و تحقيقاتي 140107

1,500 1,500 0 درآمد حاصل از فروش ساير خدمات 140120

7,200 7,200 0 درآمد حاصل از خدمات رفاهي دانشجويي 140168

16,000.00 16,000.00 0.00 جمع



22693

شماره: 14193اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی در سال1399

تاریخ: 1398/01/21

ارقام به میلیون ریال

دانشگاه اردكان

جمع هزینه اختصاصی متفرقه هزینه عمومی عنوان برنامه/فعالیت كد برنامه

5,949 485 0 5,464 برنامه آموزش كارداني 1803004000

2,436 0 0 2,436 آموزش گروه علوم انساني 1803004003

0 0 0 0 آموزش گروه فني ومهندسي 1803004004

0 0 0 0 آموزش گروه هنر 1803004005

3,028 0 0 3,028 آموزش گروه كشاورزي،دامپروري ودامپزشكي 1803004006

485 485 0 0 آموزش نوبت دوم،مجازي، آزاد و بينالمللي 1803004014

114,132 5,808 0 108,324 برنامه آموزش كارشناسي 1803005000

33,736 0 0 33,736 آموزش گروه علوم انساني 1803005004

0 0 0 0 آموزش گروه علوم پايه 1803005005

42,322 0 0 42,322 آموزش گروه فني ومهندسي 1803005007

0 0 0 0 آموزش گروه هنر 1803005008

32,266 0 0 32,266 آموزش گروه كشاورزي،دامپروري ودامپزشكي 1803005010

5,808 5,808 0 0 آموزش نوبت دوم،مجازي، آزاد و بينالمللي 1803005017

26,793 1,723 0 25,070 برنامه آموزش كارشناسي ارشد 1803006000

0 0 0 0 آموزش گروه پزشكي وپيراپزشكي 1803006002

9,198 0 0 9,198 آموزش گروه علوم انساني 1803006003

0 0 0 0 آموزش گروه علوم پايه 1803006004

0 0 0 0 آموزش گروه فني ومهندسي 1803006005

0 0 0 0 آموزش گروه هنر 1803006006



22693

شماره: 14193اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی در سال1399

تاریخ: 1398/01/21

ارقام به میلیون ریال

دانشگاه اردكان

جمع هزینه اختصاصی متفرقه هزینه عمومی عنوان برنامه/فعالیت كد برنامه

15,872 0 0 15,872 آموزش گروه كشاورزي،دامپروري ودامپزشكي 1803006009

1,723 1,723 0 0 آموزش نوبت دوم،مجازي، آزاد و بينالمللي 1803006016

2,552 0 0 2,552 برنامه توسعه امورعلمي،آموزشي بين المللي 1803023000

971 0 0 971 حمايت ازبرگزاري دوره هاي مشترك دكتري 1803023003

862 0 0 862 حمايت ازجذب دانشجوي بين المللي 1803023004

719 0 0 719 گسترش همكاري هاي علمي وبين المللي 1803023008

32,434 5,122 0 27,312 برنامه خدمات رفاهي، فرهنگي و ورزشي دانشجويان 1803040000

2,688 1,645 0 1,043 ارائه خدمات رفاهي 1803040001

8,406 1,536 0 6,870 ارائه خدمات فرهنگي و ورزشي 1803040002

21,340 1,941 0 19,399 كمك به تامين غذا 1803040004

17,831 1,907 0 15,924 برنامه پژوهش هاي پايه اي دانشگاهي 1804003000

6,463 1,690 0 4,773 اعطاي پژوهانه به اعضاي هيات علمي(گرنت) 1804003003

618 0 0 618 حمايت ازپژوهش هاي پايه اي 1804003010

828 0 0 828 اعزام به فرصت هاي مطالعاتي(داخلي و خارجي) 1804003014

1,603 217 0 1,386 حمايت ازپايان نامه ها 1804003015

2,914 0 0 2,914 ارائه خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات 1804003016

5,405 0 0 5,405 تامين كتاب ونشريات علمي و پايگاه اطالعاتي 1804003017

3,232 475 0 2,757 برنامه پژوهش هاي توسعه اي دانشگاهي 1805003000

1,671 0 0 1,671 برگزاري همايش هاي علمي وپژوهشي 1805003009



22693

شماره: 14193اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی در سال1399

تاریخ: 1398/01/21

ارقام به میلیون ریال

دانشگاه اردكان

جمع هزینه اختصاصی متفرقه هزینه عمومی عنوان برنامه/فعالیت كد برنامه

1,086 0 0 1,086 حمايت ازپژوهش هاي توسعه اي 1805003024

475 475 0 0 عقد قراردادهاي پژوهشي توسعه اي با دستگاه هاي اجرايي وبخش خصوصي 1805003036

3,286 0 0 3,286 برنامه پژوهش هاي كاربردي 1806001000

3,286 0 0 3,286 حمايت ازپژوهش هاي كاربردي 1806001064

206,209جمع 15,520 0 190,689



شماره: 14193اعتبارات هزینه ای بر حسب فصول هزینه در سال 1399 دستگاه

تاریخ: 1398/01/21

ارقام به میلیون ریال

دانشگاه اردكان

جمع سایر هزینه ها رفاه اجتماعی
كمک های

بالعوض
یارانه

هزینه های اموال

و دارایی

استفاده از كاالها

و خدمات

جبران خدمت

كاركنان
عنوان دستگاه اجرایی

شماره طبقه

بندی دستگاه

190,689 3,157 15,476 0 0 0 85,076 86,980 دانشگاه اردكان 119606



شماره: 14193اعتبار طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای در سال 1399

تاریخ: 1398/01/21

ارقام به میلیون ریال

دانشگاه اردكان

ابالغی 1398 سال اتمام سال شروع عنوان شماره طبقه بندی

37,331 0 1391 تعميرات اساسي، خريد تجهيزات و محوطه سازي و تاسيسات زيربنايي 1803025327

37,331جمع


