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  چکیده

تعریف سازمانی ف اهدابراي نیل به علم و هنر تخصیص بهینه منابع، هماهنگ کردن، رهبري و کنترل فعالیتهامی توان مدیریت را 

بودجه ابزاري است که از طریق آن .استفاده از بودجه استیکی از شیوه هاي رایج برنامه ریزي و کنترل از جانب مدیران . نمود

  .قرار می گیردمقایسه کمی مورد شاخص با یک  فعالیت ها

و کاهش مغایرت بودجه استفاده بهینه از منابع . بصورت سنتی تهیه می گرددعمدتا تامین اجتماعی سازمان بودجه در حال حاضر

  . است سازماناز اهم دغدغه هاي مدیریت کالن و عملکرد 

را  يت اقتصادیبتواند وضع یک سال مالییانجام شده در ط ينه هایسه بودجه اختصاص داده شده و هزیلذا محقق قصد دارد با مقا

  .و نقاط ممکن براي کنترل هزینه ها یا افزایش درآمدها را شناسایی نماید یم بررسیدر بخش درمان مستق

با مراجعه  وتحلیل صورتهاي مالی و بودجه و روش پژوهش توصیفی 1389عملکرد در سال متغیرهاي مورد بررسی بودجه و هزینه 

  .به اسناد سازمان مورد مطالعه بوده است

بیشترین موارد مغایرت بودجه در سطح استان به . نتایج پژوهش حاکی از مغایرت بودجه و هزینه در برخی فصول بودجه بوده است

درصد سهم بصورت کسري بودجه، سپس هزینه هاي اداري  43عملکرد، هزینه هاي پرسنلی با نسبت از کل انحراف کل بودجه و 

 6درصد سهم بصورت مازاد بودجه؛ و هزینه هاي سرمایه اي با  11درصد سهم بصورت مازاد بودجه، پرداخت هاي انتقالی با  40با 

وابط بودجه در سال هاي اخیر سازمان در نقاط به هرحال تاثیر مطلوب اصالح ض.درصد سهم بصورت کسري بودجه بوده است

، و یا رشد عوامل غیرقابل کنترل عدم تناسب بودجه تخصیصی با حجم فعالیتنیز . مثبت مشهود می باشد مغایرتداراي 

کاهش در نهایت راهکارهایی براي . بیمارستان ها و درمانگاه هاي مورد مطالعه در نقاط مواجه با کسري بودجه قابل مالحظه است

.مغایرت و افزایش درآمد ارائه شده است

.بودجه ریزي، بودجه و هزینه درمان، سازمان تامین اجتماعی: واژه هاي کلیدي

  


