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 قانون مدیریت خدمات کشوري 16بررسی ابعاد ماده 
 
  
  

  :چکیده
) ستانده(وري و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول  که به منظور افزایش بهره 16ماده      

گیري و اعطاء اختیارات  و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیري از تمرکز تصمیم
 است تا و درصدد الزم به مدیران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستی خود تصویب شد

ایی است که به ه دچار چالش ،را تعیین نماید و خدمات دولتی ها لیتفعابهاي تمام شده 
  .پردازیم بررسی ابعاد آن می

هاي بین  نهادي سازماناصول و قواعد پیشبکارگیري مبناي حسابداري مناسب، پیروي از     
و طراحی نظامی که بهاي خدمات و کاالهاي ارائه شده توسط دولت را محاسبه المللی 

 .گذاران مالی مدنظر قرار گیرد هایی است که باید توسط قانون مله ضرورتنماید، از ج
هاي دولتی مشمول  شده در دستگاه تمام مستلزم کاربرد حسابداري بهاي 16اجراي ماده 

  .قانون مدیریت خدمات کشوري است
  

  :واژه کلید
، قانون مدیریت خدمات کشوري، قیمت تمام شده، قانون برنامه چهارم توسعه     

  .حسابداري تعهدي
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  مقدمه
تبصره در جلسه 106ماده و 128فصل و 15مشتمل بر قانون مدیریت خدمات کشوري      

کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوري  1386ماه مورخ هشتم مهر
قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با  85مجلس شوراي اسالمی طبق اصل

به تائید شوراي نگهبان رسید  18/7/1386آن به مدت پنج سال، در تاریخ اجراي آزمایشی 
. یس مجلس به دولت ابالغ شدئاي از سوي ر جهت اجرا طی نامه 24/7/86و در تاریخ 

تنها بخش  87دولت به لحاظ مشکالت مالی و منبع درآمدي اجراي این قانون در سال 
اجراي قانون را براي کلیه کارکنان دولت  کوچکی از آن را درباره بازنشستگان اجرا کرد و

  .انجام شد 1388 و به طور کامل براي بازنشستگان از سال
 24تا  13شامل مواد ) راهبردها و فناوري انجام وظایف دولت(فصل دوم این قانون      
  .باشد می

و ) هستاند(وري و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول  که به منظور افزایش بهره 16ماده 
گیري و اعطاء اختیارات  کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیري از تمرکز تصمیم

الزم به مدیران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستی خود تصویب شد و درصدد است تا 
ایی است که به ه ها و خدمات دولتی را تعیین نماید، دچار چالش بهاي تمام شده فعالیت

  .دازیمپر بررسی ابعاد آن می
در مقاالت خود  عرصه حسابداري دولتی در ایران نظران موضوعی که امروزه صاحب     

 به آن اشاره می کنند، فقدان چارچوب نظري مناسب جهت حسابداري دولتی در ایران
شده خدمات و کاالهاي  تمام مسائل  و مشکالت بعدي از جمله نبود نظامی که بهاي. است

  [ 14]. .شود محاسبه نماید، احساس میطور مناسب  دولتی را به
تواند آغازي  نامه اجرایی آن می قانون مدیریت خدمات کشوري و آئین 16اجراي ماده    

شده  از نقدي تعدیلهاي اجرایی کشورمان  بر تغییرات مبناي حسابداري مورد عمل دستگاه
 به تعهدي تعدیل شده در آینده باشد
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  کشوريقانون مدیریت خدمات  16ماده 

و کنترل ) ستانده(وري و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول  به منظور افزایش بهره     
گیري و اعطاء اختیارات الزم به  مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیري از تمرکز تصمیم

اي که توسط سازمان  نامه اساس آئین برمدیران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستی خود 
رسد دستگاههاي اجرائی موظفند اقدامات ذیل را  تصویب هیأت وزیران میتهیه و به 

  . عمل آورند به

ها و خدمات و محصوالت واحدهاي مجري از  فعالیت شده تعیین قیمت تمام - الف
قبیل واحدهاي آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدي و اداري، متناسب 

ها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام  فعالیتبا کیفیت و محل جغرافیایی ارائه 
ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب ساالنه ملی و استانی با تأیید سازمان  شده فعالیت

  .ریزي کشور یا استان مدیریت و برنامه

 بینی ساز گرا و استانداردهاي کیفی خدمات و پیش هاي هدفمند و نتیجه تعیین شاخص - ب
  .اي کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شدهکارهاي نظارتی بر و

ها و خدمات و  اساس حجم فعالیت برنامه با مدیران واحدهاي مجري  تفاهمانعقاد  - ج
  .شده آن و تعیین تعهدات طرفین قیمت تمام

هاي اعتبارات مذکور به  جایی فصول و برنامه اعطاء اختیارات الزم براي پیشنهاد جابه - د
جایی اعتبارات  تان در چهارچوب احکام قانون بودجه ساالنه جابهریزي اس شوراي برنامه

  .اساس احکام قانون بودجه ساالنه خواهد بود برملی 
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مالی به مدیران، به موجب  شده، اختیارات الزم اداري و براي اجراء نظام قیمت تمام - ـه
  . گردد میرسد تعیین  اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می نامه آئین

 کمکگیرد، به عنوان  اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می -و
هزینه قطعی منظور   ربط بهیپرداخت به حساب بانکی واحدهاي ذ تلقی شده و پس از

 بینی شده در هاي اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش مدیران دستگاه. گردد می
ول و به نهادهاي نظارتی پاسخگو خواهند بود و ئت مدیریت خود مستفاهمنامه در مد

بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز  ماه یک موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش
ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به  مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک

  . مجلس تقدیم نماید

زیران امکان محاسبه قیمت یی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وها دستگاه -1تبصره
ت و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام محصوال تمام شده

  . خواهند نمود

ریزي  سال توسط سازمان مدیریت و برنامه باید ظرف یک احکام این ماده می -2تبصره
بودجه دستگاههاي موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد  1387کشور اجراء شده و از سال 

  .1باشد این ماده قابل تنظیم و ارائه می

    پیشینه تحقیق

بر اساس اصول  1301ایران در سال در  اولین مقررات استخدام کشوري
تدوین و تصویب شد که مقررات  ،استخدامی برخی از کشورهاي پیشرفته آن زمان

در . گرفت کشور را در بر می سراسرولت در موسسات دولتی استخدامی کارکنان د

                                                 
ك مورخ 44989ت /163466قانون مدیریت خدمات کشوري طی مصوبه شماره  16آیین نامه اجرایی ماده  - 1

 .ابالغ گردید 22/7/1389
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قانون . در یازده فصل به تصویب رسید قانون استخدام کشوري 1345خرداد ماه سال 
تبصره در مورخ 31ماده و 22مشتمل بر  نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

  .[2]به تایید شوراي نگهبان رسیده است 24/6/70تصویب و در  13/6/70

  تندات قانونیمس

  کشور کل 83و  82قانون بودجه سال هاي  4بند ب تبصره 2جزء. 1

قانون   )5(مفاد ماده با رعایت 83و   82 هاي ها و مؤسسات دولتی مجازند در سال وزارتخانه
اساس  بر  ایران و برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی

خدمات  ا وهفعالیت شده تمام قیمتریزي کشور،  رنامهدستورالعمل سازمان مدیریت و ب
پس از   تعیین و اساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی مشخص، برقابل ارائه خود را 

 .ریزي کشور یا استان اجرا نمایند تأیید سازمان مدیریت و برنامه

  قانون برنامه چهارم توسعه 138ده ما. 2

به  ربط هاي ذي موظف است با همکاري دستگاهریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه
به صورت  ریزي از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و منظور اصالح نظام بودجه

برنامه چهارم انجام  خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم شده تمام قیمت
  :دهد

  .دنماین ی ارائه میهاي اجرای شناسایی و احصاي فعالیت و خدماتی که دستگاه :الف

ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی  شده فعالیت تمام تعیین قیمت: ب
 .مشخص

  .ها و خدمات و قیمت تمام شده آن تنظیم الیحه بودجه ساالنه بر اساس حجم فعالیت: ج

مام ها و متناسب با قیمت ت تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت :د
   .شده آن
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ریزي کشور و  بودجه به منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام -1تبصره
ضمن اصالح ساختار  ریزي و نظارت، سازمان مذکور موظف است تقویت نظام برنامه

اذ نماید تا با ـترتیبی اتخ ود،ـاوري اداري خـها و فن انی، روشـسازمان، مدیریت نیروي انس
کارگیري نخبگان و اندیشمندان امکان  به ی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش وازمانـس

  .بهینه فراهم گردد انجام وظایف محوله به طور مطلوب و

تهیه لوایح الزم  الذکر و وزارت امور اقتصادي و دارایی نسبت به سازمان فوق -2تبصره
ریزي کشور اقدام نماید به  بودجه براي اصالح قوانین و مقررات مالی، اداري و استخدامی و

  .نتیجه و محصول گردد نحوي که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل

یزي کشور به تصویب  ر نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه آیین : ـه
  .رسد ت وزیران میاهی

  قانون برنامه چهارم توسعه  144هماد. 3
استقرار نظام  وري و به منظور افزایش کارایی و بهره ند،هاي اجرایی موظف کلیه دستگاه

اختیارات الزم به مدیران  کنترل نتیجه و محصول، به جاي کنترل مراحل انجام کار و اعطاي
مستقل و هدفمند نمودن تخصیص  براي اداره واحدهاي تحت سرپرستی خود به صورت

ریزي کشور و وزارت امور  مدیریت و برنامه منابع، بر اساس دستورالعمل مشترك سازمان
ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت  آن دسته از فعالیت شده تمام قیمتاقتصادي و دارایی، 
قبیل واحدهاي آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و  از(تمام شده را دارند 

یریت کمیت و کیفیت محل جغرافیایی مشخص و پس از تأیید سازمان مد ، بر اساس)اداري
به . داجرا نماین ربط ریزي کشور یا استان و با اعطاي اختیارات الزم به مدیران ذي برنامه و

نمایند، اجازه داده  می هایی که بر اساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه دستگاه
هاي اعتبارات هزینه اقدام و  برنامه جایی فصول و شود، حسب نیاز نسبت به جابه می
شده را صرف ارتقاي کیفی خدمات،  تمام قیمت هاي قبلی فعالیت با وت هزینهالتفا مابه

اعتباراتی . ربط نمایند کارکنان و مدیران واحدهاي ذي تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به
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واحدها قرار  واتی در اختیارـوب بودجه سنـشده در چارچ امـتم اس قیمتـکه بر اس
  .گردد ور میـرداخت به هزینه قطعی منظپس از پ ده وـی شـگیرد، کمک تلق می
  
 1386اجرایی بودجه سال ظوابط  5بند. 4

کنترل نتیجه  هاي جاري و استقرار نظام  وري و کاهش هزینه به منظور افزایش کارایی و بهره
ها و  فعالیت از %) 20(ي اجرایی موظفند حداقل بیست درصدها و محصول، تمام دستگاه

پژوهشی،  از قبیل واحدهاي آموزشی، (شده را دارند  تمام قیمتخدماتی که قابلیت تعیین 
خدمات، اعتبار  شده  تمام اساس قیمت بررا احصاء و ) بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداري

استفاده از  ربط قرار دهند تا با  مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهاي ذي
تنظیم بخشی از  قانون ) 88(چهارم توسعه و مادهقانون برنامه ) 144(اختیارات موضوع ماده

  .ربط هزینه نمایند هاي ذي ها و دستورالعمل نامه مقررات مالی دولت و آیین

  م توسعه ابالغی مقام معظم رهبري هاي کلی برنامه پنج سیاست 32بند. 5

  .ریزي عملیاتی ریزي کشور به بودجه تبدیل نظام بودجه 

  کل کشور 1388ون بودجه سالالف قان 11ماده 4و  3بند. 6

از بودجه %) 4(اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوري، چهاردرصد در -3الف
 استثناء به(هاي اجرائی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دستگاه مصوب

 هاي آموزشی دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز فعالیت

صنایع  و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگري و) ابستهتحقیقاتی و
گیرد تا در راستاي  می دستی در اختیار وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه قرار

  .هزینه نمایند )24( و )16( ،)13(مواد تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه
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یا شده  تمام قیمت ا و خدماتی را که قابلیته وزارت آموزش و پرورش فعالیت -4الف
کیفیت خدمات و  ی ویوري، کارا شده را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره تمام هزینه

تعاونی، خصوصی، نهادها  ربط و متقاضیان بخش کاهش تصدي، به کارکنان و مدیران ذي
) 4(ع بنددولتی، موضو و مؤسسات غیر دولتی به شیوه واگذاري مدیریت واحدهاي

 .قانون مدیریت خدمات کشوري واگذار نماید) 13(ماده

  هیأت وزیران 22/7/89ك مورخ 44989ت/163466مصوبه . 7

  .قانون مدیریت خدمات کشوري 16نامه اجرایی ماده آیین

  :شده تمام بهاي

در تعریف ) FASB(شده چیست؟ هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري مالی  تمام بهاي
را فداکاري متحمل شده در فعالیتهاي اقتصادي در نتیجه از دست دادن یا صرفنظر  ده آنش تمام بهاي

  .داند کردن از مصرف، ذخیره کردن پس انداز یا تبدیل، تولید و غیر می

بنابراین  دانند هاي از دست رفته می شده را معادل هزینه فرصت تمام اقتصاددانان بهاي
که در  باشد در حالی و زمان صرف شده میشده شامل وجوه پرداختی  تمام بهاي

  .[6]دانند را منافع آتی که تحصیل خواهد شد می تعریف ارزش آن

  16مادهاجرایی شدن  
ها و خدمات و  شده واقعی فعالیت تمام تعیین بهايو روح این ماده قانونی فلسفه      

   .هاي اجرائی دولتی است محصوالت دستگاه

است که  هاي زیر ساختی و بلند مدتبستر ایجاد آنکه الزمه ی هست یها البته چالش    
آن  )الف(خصوص بنده ب قانون برنامه چهارم توسعه 49مادهبخش کوچکی از آن با اجراي 

  .سسات آموزش عالی و پژوهشی انجام گرفته استؤها و م توسط دانشگاه
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ست آمده به صورت تواند بین مصرف منابع و نتایج به د سیستم سنتی حسابداري، نمی     
  . پردازد ها می مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار کند و تنها به جمع آوري هزینه

، یـدراي دولتـ، حساب)ومیـعم(الیـداري مـحساب: از دـعبارتن داريـابـحس واعـان
اي،  هـداري بودجـاتی، حسابـالیـداري مـ، حساب)دهـام شـبهاي تم(یـداري صنعتـابـحس

  .انتفاعی، حسابداري اجتماعیها، حسابداري موسسات غیر داري سیستمـحسابرسی، ـحساب

هاي  نظامی است که اطالعات مالی مربوط به فعالیت 1حسابداري دولتی
گیري صحیح مالی و کنترل  سسات دولتی را به منظور تصمیمؤها و م وزارتخانه

هاي مصوب ساالنه و منابع مورد استفاده دولت، جمع آوري، طبقه بندي،  برنامه
  .[3]دنمای تلخیص و گزارش می

اي از حسابداري  شاخهبه  یا حسابداري صنعتی 2تمام شده بهايحسابداري 
آوري، پردازش و گزارشگري اطالعات  جمع وظیفه آن شناخت، شود که اطالق می

شده خدمات و محصوالت و  تمام حاسبه بهايمربوط به عوامل بهاي تمام شده و م
زیه و ـق تجـد از طریـات و تولیـده خدمـش تمام ايـاي تقلیل بهـه همچنین ارائه روش

شده جدا از حسابداري مالی و  تمام حسابداري بهاي. باشد ها می زارشـلیل گـتح
ف در واقع قسمتی از وظای، نیست و با بکارگیري این شاخه از حسابداري دولتی

شده واگذار شده تا برخی از اهداف حسابداري  تمام حسابداري به حسابداري بهاي
  .[13]مالی در بخش خصوصی و حسابداري دولتی در بخش عمومی تامین شود

  .[1]حسابداري صنعتی حلقه اتصال دو حسابداري مالی و مدیریت است

                                                 
١- Governmental Accounting  

Cost Accounting  -٢  
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ها در  آمدها و هزینهیعنی انتخاب زمان شناسائی و ثبت در 1يابدارـانی حسـواع مبـان
  .یا مختلطمبناي نقدي، مبناي تعهدي، مبناي نیمه تعهدي  :دفاتر حسابداري عبارتند از

در حسابداري دولتی مبناي نقدي یا نقدي تعدیل شده و یا نیمه تعهدي مورد      
 بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضعگیرد لیکن در حسابداري  استفاده قرار می

ره از درآمدهاي همان دوره فقط از مبناي تعهدي کامل استفاده هاي یک دو هزینه
اي ثبت ـه مبنـدي دریافت و پرداخت وجـبه طور خالصه در سیستم نق. شود می

درآمد یا هزینه است در حالیکه در سیستم تعهدي کامل تحصیل درآمد و یا تحقق 
افت و یا پرداخت ان دریـباشد و زم اتر میـهزینه مبناي ثبت درآمد یا هزینه در دف

  .[3]ردـگی رار نمیـه قـورد توجـها م ه آنـوج

یک تحول اساسی و شاید به تعبیري بهتر حسابداري دولتی در کشور ما نیازمند      
ها همان گونه که در بسیاري از کشور .مستلزم یک انقالب علمی و عملی است

  .[5]صورت گرفته و یا در حال انجام است

  :2عهديمزایاي حسابداري ت

ها،  هاي واقعی اجراي برنامه شده و هزینه تمام حسابداري تعهدي براي تعیین بهاي -1
  .باشد هاي دولتی در قالب اعتبارات مصوب ضروري می هاي سازمان عملیات و فعالیت

هاي  ها و سایر پرداخت مدها و سایر منابع تامین اعتبار و هزینهآکنترل دقیق در -2
دي ـابداري تعهـاي حسـد بود که از مبنـسر خواههاي مستقل در صورتی می حساب

  .استفاده شود

                                                 
Bases  of Accounting  -١  

٢ - Accrual Accounting  



 ١٢

دولتی  هاي ازمانسمبناي تعهدي اطالعات کاملتر و جامعتري جهت نظارت بر عملکرد  -3
رار ـراد کشور قـانونی و افـایر مراجع قـها در اختیار قوه مقننه، دولت و س و ارزیابی آن

  .دهد می
تري جهت  قـتر و دقی حـالی صحیـهاي م ات و گزارشـدي اطالعـابداري تعهـحس -4

هاي  اختیار مدیران سازمان رها د گیري و اجراي عملیات و برنامه ریزي و تصمیم برنامه
  .دهد دولتی قرار می

مدها و آهاي دولتی انتفاعی شناخت در هاي مستقل و سازمان در برخی حساب -5
ضع مالی صحیح در پایان دوره ها به دوره مالی و نیز تعیین و هاي واقعی و تعلق آن هزینه

  .گیري حسابداري تعهدي مقدور است مالی فقط با به کار

بودجه و حسابداري رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و اجراي بودجه به نحو      
در واقع  .پذیر نیست گیري از سیستم حسابداري مناسب امکان مطلوب بدون بهره

امن ـادي دولت و سیستم حسابداري ضـقتصه سیاست مالی و اـبودجه کل کشور آیین
  .[11]راي این سیاست استـاج

نگر و نظام حسابداري دولتی به مثابه  بندي دولتی به عنوان یک ابزار آینده بودجه     
الی دولت ـده نظام کلی مدیریت مـزاي تشکیل دهنـنگر، اج زار گذشتهـیک اب

   .[3]ندـباش می

ها و  ها، فعالیت وه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامهریزي عملیاتی عال در بودجه     
هاي ذیربط بر اساس  هاي اجراي عملیات دولت و دستگاه ها، حجم عملیات و هزینه طرح
شده به  تمام حسابداري بهاي. گردد شده محاسبه و تعیین می تمام هاي حسابداري بهاي روش

شده تلقی  تمام ري و کنترل عوامل بهايگی ، تصمیم ریزي مدیریت جهت برنامهعنوان بازوي 
آوري شده و ارائه آن به مدیران امکان کنترل عوامل  گردد و با بررسی اطالعات جمع می

شده خدمات و تولید و مراکز مختلف هزینه را فراهم نموده و با مقایسه بین  تمام بهاي
ها  ات بین این هزینهواقعی، به تجزیه و تحلیل انحرافهاي  هاي بودجه شده و هزینه هزینه
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بینی شده در بودجه عملیاتی متکی به تجزیه و تحلیل تفصیلی  پردازد، لذا ارقام پیش می
شده آنان بر پایه اهداف و مقاصد دولت است، که  تمام ها، عملیات و قیمت فعالیت ها، برنامه

عملیاتی  اي به واحدهاي هاي سرمایه هاي عمومی و استهالك دارائی در آن بخشی از هزینه
  .یابد ها تخصیص می ها و فعالیت برنامه

حسابداري هاي دولتی مستلزم کاربرد  تدوین و اجراي بودجه عملیاتی در دستگاه      
هماهنگی و یکنواختی . هاست ها و فعالیت هاي واقعی برنامه به منظور تعیین هزینه تعهدي

هاي دولتی  رکیب سازمانی دستگاهها با ت اي و حسابداري و تطبیق آن هاي بودجه بندي طبقه
ریزي و حسابداري دولتی از طرف دیگر  ، بودجه ریزي و ارتباط وظایف برنامه از یک طرف

نیز از ضروریات بودجه عملیاتی و ایجاد اطالعات کافی براي مدیریت منابع و وجوه 
  .عمومی است

ي عملیاتی سرآغازي بند هـوي بودجـاي به س هـبندي برنام هـذر از بودجــدوران گ     
گامی موثر و مفید  .به طرف حسابداري تعهدي 1است براي عبور از حسابداري نقدي

اي براي انجام اصالحات  زمینه .ها سازي هر چه بیشتر هزینه شفافیت در جهت
   .[13]هاي اقتصادي تر کردن نقش دولت در فعالیت ساختاري و عقالنی

ها  شده را به کار گیرد که ارزش تمام اري بهايدولت بایستی فرایندهاي از حسابد     
هاي  آنجایی که حسابداري تعهدي ارزش از. کند گیري می را با دقت مناسب اندازه

کند بنابراین حسابداري  گیري می تر از مبناي نقدي اندازه ادواري را دقیق
ي نقدي نیز البته مبنا. شده معموالً بر مبناي حسابداري تعهدي انجام می شود تمام بهاي

صورت نیز با انجام شده نیست و در این  تمام مانع از اجراي حسابداري بهاي
شده  تمام توان زمینه الزم را فراهم آورد تا حسابداري بهاي هاي مقتضی می بررسی

  .[5]قابل اجرا باشد

                                                 
١- Cash Accounting  
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 1یابی بر مبناي فعالیت سیستم هزینه

شده است که در آن  تمام اينوعی روش محاسبه به ABCیابی بر مبناي  هزینه     
هاي گردآوري شده با توجه  یابد و سپس هزینه ها تخصیص می ها ابتدا به فعالیت هزینه

   .[16]شود ها، به محصوالت سرشکن می به استفاده هر محصول از فعالیت

مراکز هزینۀ مربوط به فعالیتها از طریق بررسی و مشخص کردن فعالیتهایی که براي 
این . شوند گیرد، تعیین می محصوالت یا خدمات سازمان صورت می تولید یا توزیع

خدمات را تسهیل /اي تعیین شوند که تخصیص هزینه به محصوالت مراکز باید بگونه
  .[15]کند

  :تحت موارد زیر عنوان شده است ABCمزایاي سیستم هزینه یابی 

  .شود موجب اتخاذ تصمیمات بهتر می -1
 .شود ها می ر جهت کاهش هزینهها د باعث بهبود مداوم فعالیت -2

  .[ 10]ودـش ده مربوط میـاي تمام شـباعث سهولت تعیین به  -3

 

  نتیجه گیري

شده خدمات و  تمام قانون مدیریت خدمات کشوري تعیین قیمت 16روح و فلسفه ماده     
هاي قبل به آن  هاي سال نامه کاالهاي دولتی است که در موراد بسیاري در قانون و آئین

مستلزم کاربرد یک سري اصول و موارد قانونی است که  مهم  اما این. د شده استتاکی
از جمله این )  حسابداري صنعتی ( شده تمام اجراي حسابداري تعهدي و حسابداري بهاي

اند  هایی انجام داده هایی که تاکنون در این زمینه فعالیت از جمله دستگاه .موارد است

                                                 
١- Activity –Based Costing System  
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علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
امید  .باشد هاي دولتی می ها قابل انتقال به دیگر دستگاه اند که تجربیات آن قزوین بوده

  .با جدیت تمام در رسیدن به این مهم تالش نمایند حسابداران و حسابرسان همهداریم 

  ها پیشنهاد

، وزارت بهداشت درمان و  و فناوري تحقیقات ،علومهایی از جمله وزارت  دستگاه     
ها و برگزاري  نامه با تصویب آئین و صنعت هاي دارایی ، وزارت آموزش پزشکی

آموزش نیروي  .ها را فراهم آورند هاي الزم به دیگر دستگاه ییهاي تخصصی راهنما نشست
شده هیأت  یینو استانداردهاي تع انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداري دولتی

از جمله اقدامات بعدي  دولتی شده تمام و بهاي)  GASB(لتی دواستانداردهاي حسابداري 
  .است

گذاري  هایی از جمله قیمت شده مستلزم زیرساخت تمام اجراي سیستم محاسبه بهاي     
هاي  ارزیابی ،انتخاب روش استهالکات ،منقول هاي اعم از منقول و غیر تمامی دارائی

از به ـدم اول نیـ، در ق باشد هاي دولتی می در دستگاهو ارزشگذاري منابع انسانی  ددـمج
الزحمه این کار نیز قابل توجه  ی دادگستري هست، که حقـاده از کارشناسان رسمـاستف
گردد سه نفر کارشناس خبره و متعهد از دستگاه دولتی با  همین دلیل پیشنهاد می به. است

  .تعیین این مهم انتخاب گردندبررسی و کارشناسی جهت 

وزارت بهداشت، درمان وآموزش  ،نگارنده معتقد است تجربیات سازمان صدا و سیما      
ریزي آموزش  سسه پژوهش و برنامهؤمشرکتهاي روزآمد و رایان نظم و  و همچنین پزشکی

ت تمام سازي و استقرار محاسبه و مدیریت قیم عالی و گروه مشاوران پنکو در زمینه پیاده
  .ها عملی است شده براي دیگر دستگاه
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Aspects of Article 16 of the Statute on Civil Service Administration  

 
 

Abstract:  
      Article 16 of the control system to increase productivity and thus 
the product (output) and control work processes, or both, to prevent 
the concentration of decision-making and grant authority to the 
directors to manage the adoption of the we are going to under the 
supervision of cost Activities and appoint government services, with 
challenges to aspects of the Statute.  
     Applying appropriate accounting basis, adherence to the principles 
and rules of international organizations and military planners 
calculated that the cost of services and goods provided by the 
government, including the requirements that must be considered by 
financial regulators. Implementation of Article 16 of the Act requires 
the application of management accounting in the public sector 
Bhaytmamshdh country.  

 
Keyword:  
      Civil Service Management Statute, the cost, the Fourth 
Development Plan, accrual accounting.  

  

  


