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در نظر گرفتن آیین  اصول واگذاری و با با توجه به بتوانند جزوهن یرود بعد از مطالعه ا یانتظار ماز مخاطبان محترم     

همچنین با مطالعه شرایط اساسی برای انعقاد . آشنا شوند ها و بخشنامه ها با آیین نامه مالی و معامالتی و نظایر آن نامه

 .قرارداد و عناصر اصلی آن، بتوانند قرارداد نگارش و تنظیم نمایند

 سه

saze118.com

saze118.co
cm



 :مقدمه
و درصدد برطرف نمودن لم حقوق نیز دایره وسیع تری پیدا کرده با پیشرفت جوامع بشری در تمام حوزه ها ، ع       

ارتباط افراد ، معامله ، مبادله ها و موارد نظیر اینها، انسان را به نوشتن وادار می کند نوشته ای . نیازهای جوامع می باشد

شاید به ندرت . یاری مردم می آیدبه تدریج تصویب و به قوانینی که عقده از کار می گشاید . که عقد یا قرارداد نام میگیرد

می توان گفت کمتر کسی را در داد وستد و معامله می توان پیدا نمود که به علم حقوق و امور مربوط به قراردادها  نیازی 

لذا مطالعه قوانینی چون قانون مدنی و تجارت و نحوه تنظیم قراداد خالی از لطف نیست بخصوص در ادارات . نداشته باشد

در قرارداد تمام کلمات دارای بار معنایی . که عده ای به عنوان کارشناس حافظ منافع بیت المال به شمار می رونددولتی 

پس هر قدر اطالعات کارشناسی وسیع تر و آشنایی با قوانین و مقررات بیشتر باشد به همان اندازه دین و حقوقی هستند 

  .ا خواهد داشتهنقش مهمی در کاهش هزینه خود را ادا کرده است و قطعا یک انعقاد عقد خوب،

و زیر  نیست و تابع شرایط خاص و فردی تنظیم قراداد در سازمان های دولتی سلیقه شخصی البته نظر به اینکه        

  نظر برخی مقررات و آیین نامه ها می باشد، سعی کرده ام در حد وسع اشاره ای به واگذاری ها و قوانین مربوط به آن ،

و چند نمونه فرمت قرارداد نیز در این جزوه  آن داشته باشماجزای تشکیل دهنده و  صحت یک قرارداد رایط اساسی ش

 .برای آشنایی عزیزان قرار داده ام

 چهار
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فصل اول

 تعریف قرارداد و انواع آن

 در لغت قرارداد و عقد  

اگرچه هر دو واژه به یک . است  بکار رفته «عقد»به جای لفظ قرارداد ، فقهی ما کتب ن و وانیدر بسیاری از ق 

 . بهمین جهت ابتدا معنی لغوی عقد را بیان می کنیم معناست و تنها تفاوتشان در عربی بودن لفظ عقد است؛

 «عهد،پیمان.( اِ) - 3. ستن عهد و پیمان ب - 2. بستن ، گره زدن » : ین ذیل این واژه آمده است فرهنگ فارسی مع        

«ایُّهَا الَّذینَ امَنُوا اوْفُوا بِالْعُقُودِ یا»:عقد به صورت جمع بکار رفته است قرآن کریم گفتنی است در

. تعیین شده. منصوب و مقرر و برقرار. عنی دارای پایداریقرارداد ی» : دهخدا قرارداد را چنین معنی کرده است 

 .«قول ،شرط و پیمان

 قرارداد يا عقدتعريف   

یا چند  که یک یا چند نفر در مقابل یک است از این  عقد عبارت» : قانون مدنی 983ماده ذیل و اما تعریفی از عقد  

. «ها باشد ننفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آ

 از منظر حقوق دانان قرارداد یا عقددیگری از تعریف  

به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن .ایجاد یک اثر حقوقی را گویند به توافق دو اراده ضروری در جهت 

عقد محقق ی دو اراده باشد،ضرور (رضایت دو طرف)همچون بیع،اجاره و نظایر آن،نیاز به تالقی و تراضی یک اثر حقوقی

.دگرد می

لبکار به عنوان مثال ط.دشو یا ساقط می که با یک اراده ایجاد ماهیات حقوقی ؛یعنیقرار دارد «ایقاع» در مقابل عقد،      

ده دیگر نیازی به موافقت و رضایت ارا. و دین خود را نمی خواهد طلبکار از حق خود می گذرد. و بدهکار را در نظر بگیرید

.دیگر یعنی بدهکار نیست
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 انواع قرارداد -1

قائل شده  «قرارداد» برای موارد نظیر اینها،و  شرایط انعقاداز نظر یا  مختلف هایبه اعتبار که ییجدا از تقسیم بندی ها 

:بیان می گردددر این فصل بیشتر قراردادهایی که در قانون و کتب حقوقی و فقهی آمده با تعریف مختصری  اند

 عقد جايز   -9-2

مانند وکالت و  (یقانون مدن 981ماده ). بخواهد فسخ کند عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی  

تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل  موکل می»:میگویدقانون مدنی  171ماده چنانچه . عاریه

«.رط شده باشدیا عدم عزل در ضمن عقد الزمی ش

 عقد الزم  -9-3

قانون  985ماده )نداشته باشد مگر در موارد معینه  عقد الزم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را  

  .بیع، اجاره، مساقات و مزارعه از جمله عقود الزم هستند (مدنی

از « عقد کفالت»و « عقد رهن». به طرف دیگر جایز رف الزم باشد و نسبتممکن است نسبت به یک ط البته عقد      

می  (رهن کننده)تهنرم پس .است« الزم» (رهن دهنده)عقد نسبت به راهن« عقد رهن»در .این گونه عقود می باشند

 .را بر هم زند عقدتواند هر وقت بخواهد

 عقد خياري  -9-4

(مدنی قانون 988ماده . )ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد یکی از آن که برای طرفین یا عقد خیاری آن است 

 مُنَّجَزعقد   -5 -9

قانون 981ماده . )برحسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد واال معلق خواهد بود آن است که تأثیر آن زجَنَمُعقد  

 .کردن می باشدبه معنی تمام « نجز»الزم به توضیح است این کلمه از ریشه (مدنی

 قعقد معلّ  -9-1

شود که عقد معلق آن است که تأثیر آن برحسب انشاء  آید معلوم می بر می قانون مدنی 981چنانچه از مفهوم ماده       

هر عقدی دارای اثر مخصوصی است که بالفاصله . موقوف به امر دیگری باشد که آن امر را در اصطالح معلق علیه گویند
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توانند بوسیله تعلیق پیدایش آن را بر وجود امر دیگری منوط  آید ولی طرفین عقد می عقد به وجود می پس از انعقاد

 .نمایند

ضمعوّعقد   -9-7

ه ازطرف ک معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین مالی میدهدبه عوض مال دیگر می گوید 414ماده      

عبارت دیگر عقدی است که دارای دو ه ب .باشد (بهاء)یع ودیگری ثمناینکه یکی ازعوضین مب بدون می کند دیگراخذ

.مانند بیع و صلح معوض و اجاره. حساب می آید مورد است که هر یک عوض دیگری به

 عقد غيرمعوض  - 9-8

قبول »و یا « مال انتقال»عقدی است که  .هبهبخشش ومانند صلح بالعوض یا . عقدی است که فقط یک مورد دارد 

 فقط از یک طرف و به نفع طرف دیگر صورت گیرد« تعهد

 عقد رضايی -1-9

ایط اصلی انعقاد قرارداد می باشدو احتیاجی به تشریفات نیست بهمین جهت به این نوع عقد با رضایت دو طرف از شر     

 .مانند فروش اموال منقول .قراردادها عقد رضایی گفته می شود

تشريفاتیعقد  -1-11

بیان است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین  دارای اعتباراز قراردادها، توافق دو اراده در صورتی  بعضیر د     

.لذا به این نوع قرارداد عقد تشریفاتی گفته می شود.در دفتر امالک ثبت شده است مانند اسناد امالکی که .گردد

 د تمليکیعق  -9-99

عبارتی عقدی است که طبق آن ه یک طرف به طرف دیگر می باشد یا ب مال از (ال دهندهانتقِ) ناقلِ عقد تملیکی، عقدِ 

 .مانند عقد بیع. به طرف دیگر انتقال پیدا می کند  مالکیت مالی از یک طرف

کلی در  -2عین معین  -9: ممکن است به سه صورت باشد که عبارتند از «بیع عقد»الزم به ذکر است که بیع در  

الذمه کلی فی -3معین 

کلی مادام که مشخص نشده باشد،  زیرا. تملیکی نیست ،کلی فی الذمه باشد، عقد بیع ،در صورتیکه مورد عقد بیع    

 .قابل انتقال نخواهد بود

 عقد عهدي -1-11
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مالی دعقساده تر در این نوع عبارتی ه نتیجه مستقیم آن تکلیف قانونی طرفین یا یک طرف عقد است یا ب که عقدی   

برابر دیگری انجام یا ترک  یک از دو طرف به طرف دیگر انتقال پیدا نمی کند بلکه فقط هر یک از دو طرف در از هیچ

که بموجب آن، شخصی مال خود را نزد دیگری امانت می گذارد  (امانت)مانند عقد ودیعه  ؛عملی را بر عهده می گیرد

 .را به او بازگرداند ودیعهواست تا هر موقع مالک خنگهداری کرده،  برای آنکه

د مطلق عق -9-93

 .باشد گونه شرطی در آن قید نشده عقدی است که هیچ 

 مشروطعقد  -9-94

بیع شرط: مانند ؛درج شده باشد شرطدر آن که  عقدی 

عقد مستعد  -9-95

 یک عقداجاره عقد  .معین انجام شود معامله به گونه ای است که باید در طول مدت موضوع در این نوع عقد، 

. است مستعد

 فوري عقد  -9-91

 ،مانند عقد بیع که به محض انعقاد .انتخاب کرده اند ایجاد می شود معامله ظه ای که طرفینلحعقد در  اثر یعنی  

ر برابر هم فروشنده بطور مستمر تعهدی د می شود و خریدار و (بهاء)مالک ثمن (فروشنده)مشتری مالک بیع و بایع

 .ندارند

 عقد معين -9-97

:  مانند  عقدی است که از آن با نام خاص در قانون یاد شده و قانونگذار، شرایط انعقاد و آثار آنها را معین کرده است؛ 

 قراردادهای بیع، اجار، رهن، حواله، معاوضه، قرض و ودیعه

 د نـامعيـنعـقـ -1-11

ن ـیـی قراردادها تعیـشرایـط و آثار آن بر طبق قواعد عموم خاصـی نداشته وعنوان نام و در قانون این نوع عقد  

های  قرارداد: مانند. تابع قواعد کلی عقود و معامالت استچون اینگونه قراردادها ، خصوصی بسته می شود  .شود می
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مربوط به طبع و نشر کتاب

 عقد بيع -1-19

یعنی خرید و فروش و داد بیع  . «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» :یدقانون مدنی می گو 338ماده  

.مال دیگر است نیز عوض معلوم یعنی مال و تملیک عین .و ستد 

 عقد رهن  -1-11

تهن رو طرف دیگر را م رهن دهنده را راهن. عقدی است که بموجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد       

هون یا مورد رهن یا رمال م شود، شته مالی که به رهن گذا .داین به معنی قرض دهنده است( م.ق 779ماده . )گویند می

 .نامیده می شودهونه رعین م

  عقد مضاربه -1-11

آن تجارت کرده  با اینکه طرف دیگر قید متعاملین سرمایه می دهد با مضاربه عقدی است که بموجب آن احد        

یعنی یکی از طرفین معامله (  541ماده  ).عامل مضارب نامیده می شود صاحب سرمایه مالک و آن شریک باشندودرسود

 .پول نقد می دهد تا طرف دیگر با آن تجارت نموده و در سود ، هر دو طرف شریک شوند

 وکالتعقد   -1-11

قانون  151ماده . )م امری نایب خود می نمایدطرفین طرف دیگر را برای انجا عقدی است که بموجب آن یکی از           

می نماید  وکیل واگذار را به یا امری  موکل، کار. به معنی واگذار کردن و تفویض کردن می باشد در لغت وکالت .  (مدنی

موکل و طرف قبول، وکیل نام دارد و موضوع عقد هم همان مورد وکالت  در عقد و کالت طرف ایجاب،. که انجام دهد

 .است

 عقد اجاره -1-12

اجاره دهنده را . شود در قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می       

 مورد که میگوید 417ماده  رالبته د (411ماده . )و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند موجر

  معین شود مدت اجاره باید دراجاره اشیاء که بیان می کند 418و ماده  انسان باشد ان یاحیو یا اجاره ممکن است اشیاء

.تعریف نسبتا جامعی از اجاره به دست می آید ،اجاره باطل است اال و

های دولتی صورت می پذیرد چنانچه استقرار پیمانکار در سازمان ضروری  زه در واگذاری هایی که در سازمانامرو       

لذا مطالعه و دانستن . شد بهتر است مکانی که برای فعالیت ایشان در نظر گرفته می شود قرارداد اجاره تنظیم گرددبا
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بهمین جهت مبحث اول از  فصل چهارم قانون مدنی  و قانون . قوانین مربوط به اجاره برای مسوولین مربوط الزم است

 .در پایان این فصل آورده می شودموجر و مستاجر

بخشنامه غیر از قراردادهای ذکر شده قراردادهایی در ادارات دولتی بسته می شود که تابع شرایط خاصی از جمله        

مانند قراردادهای استخدامی، آموزشی و  و این قراردادها جزء نظام حقوق عمومی هستند. ها و آیین نامه ها می باشد

نظایر اینها که در سازمان های دولتی انعقاد میگردد، از ی اجاره ، بیع و البته قراردادها .نظایر آن، پیمانکاری و پژوهشی 

 .می کند چرا که اینها نیز جزء نظام حقوق خصوصی می باشند مدنی یا قانون تجارت تبعیت مقررات قانونی

 اجاره

  دراجاره -قانون مدنیفصل چهارم 

اجاره دهنده راموجرواجاره .عین مستاجره می شود اجاره عقدی است که بموجب آن مستاجرمالک منافع - 411ماده 

 . مورداجاره راعین مستاجره گویند کننده رامستاجرو

 . اشدمورداجاره ممکن است اشیاءیاحیوان یاانسان ب - 417ماده 

 دراجاره اشیاء  -مبحث اول 

 . دراجاره اشیاءمدت اجاره بایدمعین شودواالاجاره باطل است  - 418ماده 

مدت اجاره ازروزی شروع می شودکه بین طرفین مقررشده واگر درعقداجاره ابتدای مدت ذکرنشده  - 411ماده 

 . باشدازوقت عقدمحسوب است 

 . درصحت اجاره قدرت برتسلیم عین مستاجره شرط است  - 474ماده 

 . اصل آن ممکن باشد بقاء برای صحت اجاره بایدانتفاع ازعین مستاجره با - 479ماده 

 . باطل است  مردد معین باشدواجاره عین مجهول یا عین مستاجره باید - 472ماده 

 . الزم نیست که موجرمالک عین مستاجره باشدولی بایدمالک منافع آن باشد - 473ماده 

 . مستاجرمی تواندعین مستاجره رابه دیگری اجاره بدهدمگر اینکه درعقداجاره خالف آن شرط شده باشد - 474ماده 

 . اجاره مال مشاع جائزاست لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک  - 475ماده 

موجربایدعین مستاجره راتسلیم مستاجرکندودرصورت امتناع موجراجبارمی شودودرصورت  - 471ماده 

 . تعذراجبارمستاجرخیارفسخ دارد

 . فاده مطلوبه ازآن رابکندموجربایدعین مستاجررادرحالتی تسلیم نمایدکه مستاجر بتوانداست - 477ماده 

هرگاه معلوم شودعین مستاجره درحال اجاره معیوب بوده مستاجرمی توانداجاره رافسخ کندیابهمان نحوی  - 478ماده 

که بوده است اجاره راباتمام اجرت قبول کندولی اگرموجررفع عیب کندبه نحوی که به مستاجرضرری نرسد مستاجرحق 

 . فسخ ندارد

 . ی که موجب فسخ اجاره می شودعیبی است که موجب نقصان منفعت یاصعوبت درانتفاع باشدعیب - 471ماده 
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مدت  عیبی که بعدازعقدوقبل ازقبض منفعت درعین مستاجره حادث شودموجب خیاراست واگرعیب دراثناء - 484ماده 

 . اجاره حادث شودنسبت به بقیه مدت خیارثابت است 

 . اسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عیب نموداجاره باطل می شودهرگاه عین مستاجره بو - 489ماده 

اگرمورداجاره عین کلی باشدوفردی که موجرداده معیوب درآیدمستاجرحق فسخ نداردومی  - 482ماده 

 . تواندموجررامجبوربه تبدیل آن نمایدواگر تبدیل آن ممکن نباشدحق فسخ خواهدداشت 

اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کالیابعضا تلف شوداززمان تلف نسبت به مقدارتلف شده  اگردرمدت - 483ماده 

منفسخ می شودودرصورت تلف بعض آن مستاجرحق دارداجاره رانسبت به بقیه فسخ کندیافقط مطالبه تقلیل نسبی مال 

 . االجاره نماید

 . دهدکه منافی مقصودمستاجرازاستیجارباشدموجرنمی توانددرمدت اجاره درعین مستاجره تغییری  - 484ماده 

اگردرمدت اجاره درعین مستاجره تعمیراتی الزم آیدکه تاخیر درآن موجب ضررموجرباشدمستاجرنمی  - 485ماده 

تواندمانع تعمیرات مزبوره گردداگر چه درمدت تمام یاقسمتی اززمان تعمیرنتواندازعین مستاجره کالیابعضا استفاده 

 . حق فسخ اجاره راخواهدداشت  نمایددراین صورت

تعمیرات وکلیه مخارجی که درعین مستاجره برای امکان انتفاع ازآن الزم است بعهده مالک است مگرآنکه  - 481ماده 

شرط خالف شده یاعرف بلد برخالف آن جاری باشدوهمچنین است آالت وادواتی که برای امکان انتفاع ازعین مستاجره 

 . الزم می باشد

 . هرگاه مستاجرنسبت به عین مستاجره تعدی یاتفریط نمایدو موجرقادربرمنع آن نباشدموجرحق فسخ دارد - 487ماده 

اگرشخص ثالثی بدون ادعاءحقی درعین مستاجره یامنافع آن مزاحم مستاجرگردددرصورتی که قبل ازقبض  - 488ماده 

مطالبه اجرت المثل بخودمزاحم رجوع کندو باشدمستاجرحق فسخ داردواگرفسخ ننمودمی تواندبرای رفع مزاحمت و

 . اگرمزاحمت بعدازقبض واقع شودحق فسخ نداردوفقط می تواندبه مزاحم رجوع کند

اگر شخصی که مزاحمت می نماید مدعی حق نسبت بعین مستاجره یا منافع آن باشد مزاحم نمی تواند عین  - 481ماده 

 . از اثبات حق با طرفیت مالک و مستاجرهردو مزبوره را از ید مستاجر انتزاع نماید مگر بعد 

  -مستاجر باید  - 414ماده 

 . در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتارکرده وتعدی یاتفریط نکند -اوال 

عین مستاجره برای همان مصرفی که در اجاره مقررشده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و  -ثانیا 

 . ستنباط می شود استعمال نمایداحوال ا

 . مال االجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرراست تادیه کندو درصورت عدم تعیین موعد نقدا باید بپردازد -ثالثا 

اگرمنفعتی که دراجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجرمی توانداستفاده منفعتی  - 419ماده 

 . ی یاکمتراز منفعت معینه باشدکندکه ازحیث ضررمساو

اگرمستاجرعین مستاجره رادرغیرموردی که دراجاره ذکرشده باشدیاازاوضاع واحوال استنباط می  - 412ماده 
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 . شوداستعمال کندومنع آن ممکن نباشد موجرحق فسخ اجاره راخواهدداشت 

تعدی  عین مستاجره بدون تفریط یا مستاجرنسبت به عین مستاجره ضامن نیست به این معنی که اگر - 413ماده 

تعدی نمایدضامن است اگرچه نقص درنتیجه تفریط یا  بود ولی مستاجرتفریط یا مسئول نخواهد تلف شود بعضا اوکالیا

 . تعدی حاصل نشده باشد

مدت برطرف می شودواگرپس از انقضاءآن مستاجرعین مستاجره رابدون اذن  عقداجاره به محض انقضاء - 414ماده 

الک مدتی درتصرف خودنگاهدارد موجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبوداگرچه مستاجراستیفاء منفعت م

نکرده باشدواگربااجازه مالک درتصرف نگاه داردوقتی باید اجرت المثل بدهدکه استیفاءمنفعت کرده باشدمگراینکه مالک 

 . اجازه داده باشدکه مجانااستفاده نماید

 . ربرای تادیه مال االجاره ضامنی داده شده باشدضامن مسئول اجرت المثل مذکوردرماده فوق نخواهدبوداگ - 415ماده 

عقداجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل می شودونسبت به تخلف ازشرایطی که بین  - 411ماده 

 . موجرومستاجرمقرراست خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد

عقداجاره بواسطه فوت موجریامستاجرباطل نمی شودولیکن اگرموجرفقط برای مدت عمرخودمالک منافع  - 417ماده 

عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجرباطل می شوداگرشرط مباشرت مستاجرشده باشدبه فوت مستاجر باطل می 

 . گردد

دباقی است مگراینکه موجرحق فسخ درصورت نقل اگرعین مستاجره به دیگری منتقل شوداجاره به حال خو - 418ماده 

 . رابرای خودشرط کرده باشد

 . هرگاه متولی بامالحظه صرفه وقف مال موقوفه رااجاره دهد اجاره به فوت اوباطل نمی گردد - 411ماده 

ع باشدبوسیله دربیع شرط مشتری می تواندمبیع رابرای مدتی که بایع حق خیار ندارداجاره منافی باخیاربای - 544ماده 

 . جعل خیاریانحوآن حق بایع را محفوظ داردواالاجاره تاحدی که منافی باحق بایع باشدباطل خواهدبود

اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذکرنشده ومال االجاره هم از قرارروزیاماه یاسالی فالن مبلغ معین شده  - 549ماده 

بودواگرمستاجرعین مستاجره رابیش ازمدتهای مزبوره درتصرف باشداجاره برای یک روزیایکماه یایکسال صحیح خواهد

خودنگاه داردوموجرهم تخلیه یداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق 

 . اجرت مقرربین طرفین خواهدبود

 . یمت آنرانخواهدداشت اگرمستاجردرعین مستاجره بدون اذن موجرتعمیراتی نمایدحق مطالبه ق - 542ماده 

هرگاه مستاجربدون اجازه موجردرخانه یازمینی که اجاره کرده وضع بنایاغرس اشجارکندهریک  - 543ماده 

ازموجرومستاجرحق داردهروقت بخواهد بناراخراب یادرخت راقطع نمایددراین صورت اگردرعین مستاجره نقصی حاصل 

 . شودبرعهده مستاجراست 

تاجربه موجب عقداجاره مجازدربنایاغرس بوده موجرنمی تواندمستاجررابه خراب کردن یاکندن آن هرگاه مس - 544ماده 

اجبارکندوبعدازانقضاء مدت اگربنایادرخت درتصرف مستاجرباقی بماندموجرحق مطالبه اجرت المثل زمین راخواهدداشت 
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 .  واگردرتصرف موجرباشدمستاجرحق مطالبه اجرت المثل بنایادرخت راخواهدداشت

اقساط مال االجاره که بعلت نرسیدن موعدپرداخت آن برذمه مستاجرمستقرنشده است به موت اوحاصل نمی  - 545ماده 

 . شود

دراجاره عقارآفت زراعت ازهرقبیل که باشدبه عهده مستاجر است مگراینکه درعقداجاره طوردیگرشرط شده  - 541ماده 

 باشد

 1211قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 

 روابط موجر و مستاجر  –فصل اول 

از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن  -9ماده 

آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرار داد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع 

 . مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بودمقررات قانون 

قرار دادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به  -2ماده 

 . وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد

پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند  -3ماد 

رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به 

 . جام خواهد گرفتدستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه ان

در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستأجر  -4ماده 

دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن 

وجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال االجاره یا چنانچه م. به دایره اجراست

بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی های فوق از 

ه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم محل وجوه یادشده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعب

در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه و یا . دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید

سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر 

 . ردخواهد ک

چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرار داد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور  -5ماده 

تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر 

 . می شود
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 سر قفلی  –فصل دوم 

  
هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر  -1ماده 

همچنین مستأجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر . دریافت نماید

 . ه حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشدبه عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجار

چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان  -9تبصره 

 . مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد

ا به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی ر -2تبصره 

 . مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد

هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانیکه عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجاره بها  -7ماده 

مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین 

 . این صورت مستأجر می تواند از موجر و یا مستأجر دیگر مبلغی بعنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید

هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به  -8ماده 

اره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به اج

 . عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید

چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیه حقوق  -1ماده 

 . استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت ضمن عقد را

در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق  -94ماده 

 . حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد

 . ات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشدمطالبه هرگونه وجهی خارج از مقرر –تبصره 

اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول  -99ماده 

 . مقررات حاکم بر آن خواهند بود

کن و شهر سازی تهیه و آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و مس -92ماه 

 . به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

 . کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود -93ماده 

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه 

به تایید شورای نگهبان رسیده  21/5/9371سالمی تصویب و در تاریخ یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای ا

 . است

 علی اکبر ناطق نوری -رئیس مجلس شورای اسالمی 
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 آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر

  97/3/9378ه 91845ت /11945شماره 

 وزارت دادگستری -وزارت مسکن وشهرسازی 

وزارتخانه های مسکن 28/2/9377مورخ 45/994/132بنابه پیشنهادشماره 91/2/9378هیات وزیران درجلسه مورخ 

آیین نامه اجرایی قانون  -21/5/9371مصوب -قانون روابط موجرومستاجر(92)وشهرسازی ودادگستری وبه استنادماده 

 : یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود

. می باشد-21/5/9371و مستاجرمصوب منظور ازواژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر-9ماده 

 : موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد-2ماده 

. روابط استیجاری قبل از اجرای قانون -9

روابط ناشی ازانتقال حقوقی قانونی مستاجرجدید بااجراه موجر در صورتیکه قرارداد اجاره قبل از الزم االجرا شدن-2

. قانون باشد

. ح منافع یا هرعنوان دیگرونیزتصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجربه عنوان اجاره روابط ناشی ازصل-3

مواردتخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد-4

.قانون تنظیم نشده باشد( 2)در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده -5

که ابتدائا از تاریخ الزم االجراشدن قانون به اجاره واگذارشده یا می شودیا پس ازتاریخ رابطه استیجاری در اماکنی -تبصره 

 . یادشده توسط طرفهای قرارداداجاره تمدیدمی گردد،مشمول مقررات قانون مورداشاره خواهد بود

با ابطال تمبر  قانون بدون تقدیم دادخواست و( 2)رسیدگی به درخواست تخلیه درموردسندعادی موضوع ماده -3ماده 

 . مربوط به دعاوی غیرمالی وبدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهدآمد

رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجرحسب موردمبادرت به صدور -4ماده 

 . دستورتخلیه خواهد نمود

جراییه به مستاجردرمحل عین مستاجره وبه موجردرمحل مندرج درقرارداد صورت ابالغ اوراق قضایی و یا اوراق ا-5ماده 

 . می گیرد،مگراینکه طرفین ترتیب دیگری رامقررنموده باشند

مامور .اجرای دستورتخلیه صادره توسط مقام قضایی نیازبه صدور اجراییه نداردوتوسط مامور،ابالغ و اجرامی گردد -1ماده 

ساعت به شخص مستاجرابالغ ودرنسخه ثانی رسیددریافت کند و درصورت امتناع (24)مکلف است آن را ظرف 

 . روزنسبت به اجرای مفاددستوراقدام نماید(3)مستاجرازدادن رسید،مراتب را در ابالغ نامه قید و ظرف 

هری وی چنانچه مستاجردرمحل حضورنداشته باشد،مفاددستورتخلیه به یکی ازبستگان یاخادمان وی که سن ظا-7ماده 

 . برای تمییزاهمیت موضوع کافی باشد،ابالغ می شود

هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل درمحل حضورنداشته باشندیااز دادن رسیدامتناع ورزند، مامور مراتب -8ماده 
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 . رادراعالمیه ای قید و به محل الصاق می نماید

عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده در اعالمیه مراتب مراجعه مامور و استنکاف اشخاص و یا -تبصره 

روز مستاجراقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا (3)و همچنین این مطلب قید خواهدشدکه چنانچه ظرف 

. نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و ساعت معین توسط ماموراجرا انجام می پذیرد

درمورداسنادرسمی اجاره ، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورداجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به -1ماده 

. عمل خواهدآمد

: درخواست نامه برای اسناد عادی اجاره درفرم مخصوص تنظیم می شود و شامل نکات زیرخواهدبود-94ماده 

ر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی ، نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موج-الف 

نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی ، -ب

مشخصات عین مستاجره ، -پ

. مشخصات و تاریخ سند اجاره -ت

. تصویر مصدق قرارداد باید پیوست درخواست نامه یاد شده باشد-9تبصره 

اجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستاجر ، ایادی درصورت فوت موجریا مست-2تبصره 

. منتقل الیهم و در صورت حجر موجر یا مستاجر،نماینده قانونی آنها، قایم مقام قانونی آنان می باشند

نسخه با (3)اعت درس(24)سردفتر پس از احراز هویت و صالحیت درخواست کننده ،اوراق اجراییه را ظرف -99ماده 

قیدتخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی 

 . ثبت محل ارسال می نماید

ساعت نسبت به تشکیل پرونده و (24)اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه ازدفترخانه ظرف حداکثر-92ماده 

ساعت توراق اجراییه را ابالغ و طبق قسمت (48)رابالغ و تخلیه به ماموراقدام نموده و مامورمکلف است ظرف صدور دستو

این آیین نامه عمل نماید (8)و(7)ومواد(1)اخیرماده 

چنانچه در زمان اجرای دستورتخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت ،به علت وقوع حوادث غیرمترقبه -93ماده 

ر به تخلیه مورداجاره نباشدواستمهال نماید،مراتب درخواست وی توسط ماموراجرابه مقام قضایی ،مستاجرقاد

مقام قضایی صالح مربوط می تواند با استمهال مستاجربرای یک نوبت به مدت حداکثر یک .دستوردهنده گزارش می شود

 ماه موافقت کند 

یم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن باکاربری تجاری دفاتراسنادرسمی عالوه بررعایت شرایط عمومی تنظ-94ماده 

واماکنی که بارعایت قوانین ومقررات مربوط به منظوراستفاده تجاری واگذار می شوند، تصریح کنندکه عقداجاره با 

ین مطلب سرقفلی یابدون سرقفلی واقع شده است و درقراردادهای عادی اجاره نیز،طرفین مکلفندسنداجاره را با قید هم

 . تنظیم نمایند

قانون ،ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده باشدکه موجر هر ساله مکلف  (7)اجرای مقررات ماده -95ماده 
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 . می باشد به تمدیدمدت اجاره بدون افزایش اجاره بها

باشد،می تواندبااخذمبلغی به مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره ،چنانچه حق انتقال به غیر او سلب نشده -91ماده 

 . عنوان سرقفلی ،مورداجاره رابرای همان شغل وبارعایت سایرشرایط مندرج دراجاره نامه به دیگری منتقل نماید

قانون ،چنانچه مستاجر مدعی حقی باشد می تواندطبق مقررات از دادگاه (4)در غیر از موارد مذکور در ماده -97ماده 

است احقاق حق کنداین امرمانع اجرای دستورتخلیه نمی باشد، فقط دادگاه پس از ثبوت عمومی محل وقوع ملک درخو

ادعا،به تامین حقوق مستاجر و جبران خسارت او حکم می نماید دراین خصوص مستاجرمی تواندتامین حقوق 

 . خودراازدادگاه درخواست نموده ودادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید

درصورتی که دستور تخلیه مورداجاره صادرشود و مستاجر نسبت به اصالت قراردادمستند دستور ، شکایتی -98ماده 

اعالم شکایت .داشته ویامدعی تمدیدقرارداد اجاره باشد،شکایت خودرابه دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید

ی کننده ،شکایت مستاجررامدلل بداند،دراین صورت پس مانع اجرای دستور تخلیه نمی باشد ، مگر اینکه دادگاه رسیدگ

 . از اخذ تامین متناسب باضرروزیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود

چنانچه شکایت مستاجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود ، موجرحق داردخسارتی راکه -91ماده 

 . رای دستورتخلیه به بوواردشده است برطبق قوانین ومقررات مطالبه کندازتوقیف اج

چنانچه موجرمبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجردریافت -24ماده 

یه و تحویل مورد درج شده باشدیاتوسط خودموجرعنوان شود،دراین صورت تخل(عادی ویارسمی )کرده و درسنداجاره 

اجاره به موجر موکول به استردادسند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه رسید آن به ضمیمه درخواست تخلیه به مرجع 

 . قضایی ویا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن برحسب مورد به دایره اجرای ثبت می باشد

( عادی و یا رسمی )لحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض ا-تبصره 

ذکر نشده باشد و توسط موجر نیز هنگام درخواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستاجر از این جهت مدعی حقی 

 .قانون اقدام به احقاق حق خود نماید (5)شود ، می تواند طبق ماده 

 یحسن حبیب-معاون اول رئیس جمهور

 ---------------------------------

اصالحیه آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستاجر 

  24/3/9371هـ  23442ت /99445اره شم

 وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت دادگستری 

اره موضوع نامه شم)با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسالمی  98/3/9371هیات وزیران در جلسه مورخ 

 : تصویب نمود( 27/2/9371ب مورخ /هـ 2121
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هـ مورخ 91845ت /11945موضوع تصویب نامه شماره )آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ( 91)و(95)موارد 

 : به شرح زیر اصالح می شود( 97/3/9378

ه شرح زیر اصالح می گردد و شماره مواد تغییر و ب( 95)به عنوان ماده ( 91)آیین نامه یاد شده حذف و ماده ( 95)ماده 

 . بعدی به همین ترتیب تغییر می یابد 

ـ مستاجر اماکن تجاری در مدت اجازه چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می تواند با اخذ مبلغی  95ماده 

داشته باشد و با قرارداد اجاره منافات به عنوان سرقفلی مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود ن

 . نداشته باشد برای مشاغل دیگر با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید 

 معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
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 فصل دوم 

یک قرارداد صحت شرایط اساسی برای 

قصد طرفین و رضایت آنها -1

یعنی هر دو طرف معامله قصد انشاء معامله ای را بکنند که بر سر موضوع معین، به رضایت و توافق کامل رسیده         

صود و هدف کارفرماست این امر، هم مق. مثالً کارفرما می خواهد بخشی از خدمات درمانی را به شخصی واگذار نماید. اند

 .؛ بطوریکه غیر از قصد انشاء ، رضایت طرفین نیز حاصل شده است(پیمانکار )و هم مقصود آن شخص 

اهلیت طرفین  -3

قانون مدنی چنین استنباط می شود که صحت معامله منوط است به اهلیت داشتن هر دو طرف  294از ماده         

. د شدن انسان شروع و با مرگش، پایان یافته حساب می کندهمین قانون اهلیت تمتع را با زنده متول 151ماده . معامله

 بود دهرانسان متمتع ازحقوق مدنی خواه - 158ماده »  :البته غیر از این اهلیت استیفاء نیز مد نظر قانونگذار بوده است 

شایستگی فرد  پس .«مگراینکه برای این امراهلیت قانونی داشته باشد کند اجرا را حقوق خود هیچکس نمی تواند لیکن

چنانچه فرد . بالغ ، عاقل و رشید بودن نیز از شرایط اهلیت محسوب می گردد 299برای اجرای حقوق مدنی و طبق ماده 

 .محجور نامیده شده و معامله اینگونه افراد را نافذ ندانسته است 293فاقد این صفات، در ماده 

معامله باشد موضوع معین که مورد  -2

:  می باشد با سه ماده ذیل چنین تبیین می شودمعامله  مورد در از قانون مدنی که وممبحث س 

 . می کنند آن را ایفاء تسلیم یا متعاملین تعهد یک از که هر عملی باشد مال یا معامله باید مورد – 294ماده 

 . ی مشروع باشدئمتضمن منفعت عقال مالیت داشته و معامله باید مورد – 295ماده 

 .خاصه که علم اجمالی به آن کافی است موارد مگردر باشدمبهم  بایدنمعامله  مورد – 291اده م

:چیزی می تواند مورد معامله قرار گیرد که دارای شرایط ذیل باشد: می گوید نیز مرحوم دکتر حسن امامی 

باشد، مبهم نباشد مگر در مواردی  ی باشد ، منفعت آن مشروع باشد ، تسلیم آن مقدورئداشته باشد ، متضمن عقالمالیت 

که علم اجمالی به آن کافی است ، معین باشد ، در صورتی که مورد معامله مال است باید قابل انتقال باشد ، در حین 

«.عقد موجود باشد

 تشخیص منفعت عقالیی نیز بستگی به. الزم به ذکر است منظور از مالیت ، ارزش مادی و اقتصادی می باشد       

شرایط خاص خود دارد مثال ممکن است مورد توافق معامله ، چیزی باشد که در جامعه معامله آن مرسوم نیست اما 
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معین و معلوم بودن مورد . ارزش مادی روی آن چیز بگذارند و فروش آن معقول باشد( هر دو طرف معامله) متعاملین    

 .ز کمیت و کیفیت جای ابهامی در معامله باقی نمی گذاردمعامله نیز با رؤیت هنگام انعقاد قرارداد و اطالع ا

 

 

 

 مشروعیت جهت معامله -4

 297نیت و هدفی که معامله کننده از معامله دارد به همین جهت در قانون مدنی ماده جهت معامله عبارت است از     

واالمعامله  مشروع باشد اشدولی اگرتصریح شده ب درمعامله الزم نیست که جهت آن تصریح شود» : چنین آمده است

 .«باطل است 

به عبارتی الزم نیست انسان آنچه از انجام یک معامله در نیت خود دارد؛ مثالً ادای قرض،  بیان نماید و اگر عنوان نمود 

 .غیر قانونی نباشد
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 فصل سوم

 دهنده یک قرارداداجزاء یا عناصر تشکیل 

عنوان قرارداد -1

آنچه به حل اختالف ناشی از قرارداد کمک میکند قصد واقعی طرفین از انعقاد قرارداد است نه اینکه طرفین با چه  

ی ـشوند و چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کرده اند اما بهتر است از عنوان کل اسم و عنوانی در قرارداد شناخته می

ه شود که نشان دهنده توافق طرفین بر موضوعی بوده است بدین ترتیب به راحتی قرارداد بدون پیشوند یا پسوند استفاد

 برای حل اختالف به عملکرد و تعهدات طرفین و سایر شرایط قراردادی توجه خواهد شد

طرفین قرارداد  -3

شخص ) اشد طرف قرارداد کسی است که با توافق بر انجام امری میشود که ممکن است یک یا چند انسان ب 

 غیر دولتی با شندو یا شرکتها و موسسات دولتی و ( حقیقی 

زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی باید با مالحظه اساسنامه شرکت و اگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در  -2-9

خیر و نیز مشخص  روزنامه رسمی معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا

 ناد و قرارداد برای شرکت میباشندشود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضاء اس

.زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی مسئله بلوغ ، عقل و اینکه فرد ممنوع المعامله نباشد بسیار مهم است  -2-2

را تنظیم میکند در اینصورت باید برگه همچنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد 

 .نمایندگی و وکالتنامه او و اعتبار آنرا بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آنرا در متن قرارداد نوشت

یحه مربوط به این موضوع را در همین بند با توجه به ممنوعیت مداخله کارکنان در معامالت دولتی الزم می دانم ال

 .ی نمایمطرفین قراداد یادآور

  الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری مصوب

 9337دیماه  22

 مـــاده اول 

 :از تاریخ تصویب این قانــون اشخاص زیر

 .نخست وزیر، وزیران ، معاونین و نمایندگان مجلسیــن     -9

.ن ، فرمانداران کل ، شهــــرداران و نمایندگان انجمن شهرسفــرا، استاندارا     -2

کارمندان وصاحب منصبان کشوری ولشکری وشهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها     -3
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کارکنان هر سازمان یا بنگاه ها یا شرکت یا بانک یا هرموسسـه دیگر که اکثریت سهــام یا اکثریت منافع یا مدیریت  -4

 .ردن یا نظارت آن متعلق بدولت یا شهرداریها و یا دستگاههـــای وابستـه به آنها باشــدیا اداره ک

اشخاصی که بنحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در باال حقوق یا مقرری یاحق الزحمه  -5

 .دریافت میدارند( ی قانونی باستثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمر)یاپاداش ویا امثال آن بطورمستمر

.مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند    -1

شرکتها و موسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق بیکنفر از اشخاص مذکور در فوق یا  -7

سرمایه یا منافع آن متعلق بچند نفر از اشخاص مذکور در فـوق باشد و یا اینکه نظارت و  بیست درصد یا بیشتــر سهام یا

یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهـام 

در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن  آن یکصدوپنجاه نفریا بیشترباشد مشروط بر اینکه هیچیک از اشخاص مذکور

 .را نداشته ونظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن بااشخاص مذکوردرفوق نباشد

اعم از اینکه) باشد نمیتوانند  7که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق بشرکتهای منـدرج در بند  شرکتهائی  -8

ند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه آن خدمت را بطور افتخـاری و رایگان انجام در مقابل خدمتی که انجام میده

در معامالت یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسیــن یا شهرداریها یا دستگاههای وابستـه به آنها و یا موسسات ( دهند

بور در مراجــع قانونــی مطرح شــده یا این مـــاده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مــز(  1و  4بند ) مذکور در 

 (.به استثنای معامالتی که قبل ازتصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد)نشده باشد 

پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شـوهر و اوالد بالفصل و عروس و داماد اشخاص منـــدرج در این قانون و  -9تبصره 

 درآن سهیــــم ویا دارای سمت باشند 8و7که اقرباء فوق الذکر بنحومندرج در بند همچنین شرکتها و موسساتی 

ویا بانکها و یا شهرداریها و یا سازمان ها و یا سایر موسسات مذکور در این قانـون که این   نمیتوانند با وزارتخانه ها

 اشخاص درآن سمت وزارت ویا معاونت ویا مــــدیریت دارندوارد

 اوری شوندمعامله یا د

مربوط به تعاون از مقررات این قانون    شرکت های تعاونــی کارمندان موسســات مذکور در این ماده در امور  -2تبصره 

 .مستثنی خواهند بود

 :منظوراز معامالت مندرج در این ماده عبارتست از –   3تبصره 

مقاطعه کاری)(.ه ازطریق مقاطعه انجام شـــودباستثنای معامالت محصوالت کشاورزی ولو اینک)مقاطعه کاری     -9

 (یعنی پیمانکاری

 .حق العمل کاری     -2

اکتشاف و استخراج و بهره برداری به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین نمک طعام که  -3

 .معـادن مذکور در ملک شخصی آنها واقع است

.رداد نقشه کشی و نظارت در اجرای آنقرارداد نقشه برداری و قرا    -4

18

saze118.com

saze118.co
cm



 .قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی     -5

 .شرکت در مزایده و مناقصه     -1

خرید وفروش هائیکه باید طبق قانون محاسبات عمومــی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند بموجب قوانین   -7

 .شده باشـددیگر از مناقصه و مزایده استثناء 

معامالت اجناس و کاالهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتـی دولت و شهرداریها از موضوع این قانون مستثنی   -4تبصره 

 .است 

 ماده دوم

اشخاصــــی که بر خالف مقررات ماده فوق شخصا و یا بنام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت بانجام معامله نمایند و یا 

( اعم از کشوری و لشکـری ) دعاوی فوق االشعار شرکت کنندو همچنین هر یک از مستخدمین دولتی  بعنوان داوری در

و سایر اشخاص مـــذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه بر خالف مقــررات این قانون عمل 

د شد وهمین مجازات برای مسئولین شرکتها و محکـــوم خواهن( دو تا چهار سال) نمایند بحبس جنائـی درجه دو از 

ماده اول که با علم و اطالع بستگـی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد ( 8و 7بند )  موسسات مذکور در

و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معامالت مزبور باطل بوده و متخلف شخصــا و درصورت تعدد متضامنا 

 .مسئول پرداخت خسارات ناشـی از آن معامله یادآوری و ابطال آن میباشند

کارمندان مشمول مـاده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب  -تبصره

 .داخت میشودودرصورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده بآنان پر

 ماده سوم

از تاریخ تصویب این قانـــون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگـــی حق قبول وکالت در محاکــم و 

مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبـــول کرده اند بقوت خود باقــــی 

 .است

 ماده چهارم

 .جرای این قانون میباشددولت مامور ا 

 شنبه دوم دی ماه یک قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره است در جلسه سه

 .رسید هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی

 دکتر موسی عمید –نایب رییس مجلس شورای ملی  

 .به تصویب مجلس سنا رسیده است 22/94/9337قانون باال در جلسه  

 

 

19 

saze118.com

saze118.co
cm



 

 موضوع قرارداد  -2

 .دباشن موضوع قرارداد مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن می

 :که موضوع قرارداد است عبارتند ازبرخی شرایط اساسی مال یا عملی 

 دارای ارزش اقتصادی باشد -3-9

با مشخصاتی که طرفین رویت کرده و از یک باب مغازه مثل قرارداد ، موجود ، معلوم و معین باشد  انعقاددر زمان   -3-2

 .کیفیت آن کامالً مطلع شوند

چنانچه در زمان بستن قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین بوده و کامالً توصیف شود  -3-3

لید با جزئیاتی که هیچ تردیدیباقی نماند و طرف واگذارکننده متعهد به انجام تولید و ساخت آن و واگذاری آن پس از تو

 ردادهای ساخت و واگذاری آپارتمانمثل قرا. بشود

امکان تسلیم ان باشد و از همه مهمتر ملک کسی باشد که قصد واگذاری آنرا دارد واال معامله فضولی بر مال غیر   -3-4

 .ودمحسوب میشود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد معامله باطل میش

 

 مدت قرارداد -4

 .کنند درج شود در کلیه قراردادها باید تاریخی که طرفین بر انتقال مال یا انجام کاری توافق می       

باشد مثل قرادادهایی که موضوع آن  در برخی از قراردادها مدت قراداد از جمله ارکان تشکیل دهنده مهم آن می      

یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و اساسی آنست به نحوی که اگر  ارائه خدمات یا انجام کار میباشد و

 نباشد اساساً قرارداد باطل است  مدت اجاره معلوم

توصیه میشود تاریخ را هم بصورت عددی و هم بصورت حروفی درج کنند زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد 

تقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد لذا در بند جداگانه ای داشت در مواردی ممکن است تاریخ ان

 دقیق آغاز و پایان کار تصریح شودتحت عنوان مدت قرارداد باید زمان 

راداد تاریخ آغاز آن محسوب اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قراداد ذکری از آن نشود تاریخ امضاء ق

 شودمی

 مبلغ قرارداد -1

مبلغ یا قیمت قرارداد که در قرادادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته میشود عبارتست از ارزشی که در       

 قابل کاال یا خدمات پرداخت میشودم

و یا اسنادی  اقساط و مدت آن نقد یا) میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات بهتر است        

 .خصوص بگیرد جاری یا وجه نقد است توضیح داده شود تا جلوی هرگونه سوء استفاده را در این که بصورت چک حساب
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تنظیم قرارداد و محل انجام تعهدمحل  -1

نقش  بطور کلی باید محل تنظیم کلیه قراردادها معین باشد زیرا طبق قانون آئین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد

 .همی در تعیین دادگاهی که صالح در رسیدگی به اختالف ناشی از قرارداد است خواهد داشتم

 محل انجام تعهد نیز در برخی قراردادها باید معین شود بخصوص در قراردادهایی که خدماتی باید ارائه شود یا کاالیی می

 بایست تحویل بشود

ده باید تعهد انجام بگیرد مگر اینکه که قرارداد در آنجا تنظیم ش محلیاگر محل انجام تعهد به دالیلی مشخص نشود ، در 

 . طبق عرف ، محل خاصی اقتضاء نماید

شرایط و تعهدات طرفین -1

 یکی از سه دسته زیر تقسیم میشود شرایطی که ضمن قرارداد تعیین میشوند به

رطی که برای زمان انجام قراردادی اعالمشرایطی که باطل هستند و باعث میشوند قراداد نیز باطل شود مثل ش  -7-9

 یان مهلت مشخص شودمیشود بدون اینکه زمان دقیق پا

شرایطی که باطل هستند ولی به سالمت قراردادی لطمه ای نمی زند فرضاً کسی مغازه ای را به دیگری بفروشد و  -7-2

 خریدار نیز در آن مغازه کار کند شرط کند که حتماً باید فرزند

ود یا جریمه و خسارتیرایطی که باطل هستند و تخلف از آنها باعث میشود برای طرف دیگر حق فسخ پیدا شش  -7-3

 پرداخت کند

 حق فسخ. 8

یعنی هیچکدام از طرفین نمیتوانند آنرا بهم بزنند مگر در قرارداد برای ) حق فسخ گاهی در یک قرارداد که الزم است 

فسخ پیش بینی میشود و بدین ترتیب به یکطرف اجازه یا ختیار داده  حق( یکطرف حق فسخ پیش بینی شده باشد

میشود که قراردادی که برای طرفین الزم االجرا است تحت شرایطی برهم بزند به این اختیار اصطالحاً خیار گفته میشود 

بعداً مشخص شود که  در قانون مدنی از ده نوع خیار یاد شده است بعنوان مثال اگر کسی اتومبیلی را خریداری کند و

اتومبیل قبالً تصادفی بوده است میتواند بدلیل خیار عیب آن معامله را یکطرفه به هم بزند نکته مهم در مورد حق فسخ 

یا شرایطی که ) این است که شخصی که دارای حق فسخ مباشدباید پس از اطالع از ایرادی که در معامله وجود داشته 

 فوراً قصد خود را بر فسخ به طرف مقابل اطالع بدهد(  خیار فسخ برای وی ایجاد شده

 هزینه انجام موضوع قرارداد. 9

تعیین مسئولیت هر طرف در مقابل هزینه های موضوع اجرای قرارداد مثل هزینه قانونی برای تنظیم سند رسمی اعم ا 

 ، بیمه ، انبارداری در قراردادهای خرید هزینه دفترخانه ، مالیات ، عوارض و سایر حقوق دولتی یا هزینه حمل و نقل کاال

و فروش کاال بسیار مهم است چه بسا بی توجهی در تعیین مسئولیت طرف موجب بروز اختالف و تشکیل پرونده ای در 

 .دادگستری شود
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فورس ماژور  -11

ا زلزله و یا جنگ که موجب غیر قابل پیش بینی که طرفین نتوانند مانع بروز آن بشوند مثل وقوع سیل ی ای واقعه 

از طرفین نتواند به تعهد مالی خودش به موقع عمل کند بروز این حوادث گاهی باعث  یتعطیلی بانکها و بازار شود و یک

شود و گاهی بطور موقت در یک محدوده زمانی خاص انجام تعهد کلی انجام موضوع قرارداد منتفی شود که بطور می

 .یسازد که پس از مرتفع شدن آن ، مجدداً باید به قرارداد عمل شودناشی از قرارداد را معلق م
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 فصل چهارم

 واگذاری

 

قانون مدیریت  24فرایندی است که طی آن سازمان موظف است از تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی ماده گذاری وا

 .غیر دولتی واگذار نماید  خدمات کشوری مراکز قابل واگذاری خود را از طریق روش واگذاری مدیریت به بخش

 

 قانون مديريت خدمات کشوري( 12)نامه اجرايی ماده  آيين

 29/99/9388 تاریخ      ک43148ت/239378: شماره

 بسمه تعالی 

 با صلوات بر محمد و آل محمد

 یریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت توسعه مد

       
بنا به پیشنهاد معاونت توسعه  93/94/9388وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 

قانون مدیریت خدمات کشوری ـ ( 24)ماده ( 2)مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره 

نامه اجرایی ماده  ، آیین9/94/9381هـ مورخ 38851ت/958785نامه شماره  تصویب( ط)ند ـ و با رعایت ب9381مصوب

 :یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند

های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری  های اجرایی بعد از احصای تصدی دستگاه -9ماده   

های توسعه مدیریت و سرمایه  یت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونتموارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیر

  .نامه فیمابین اقدام نمایند جمهور مطابق تفاهم ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و برنامه انسانی رییس

ی اجرایی به ها نامه میسر نباشد دستگاه این آیین( 9)های موضوع ماده  در صورتی که امکان واگذاری تصدی -2ماده 

تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده 

   .دارند

ریزی و توسعه استان  پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه مورد واحدهای استانی و شهرستانی،در  -تبصره 

 .خواهد رسید

باشند ممنوع بوده و مشمول احکام  نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می رای این آییندر اج -3ماده 

 .باشند نامه نمی این آیین

های دولت متشکل از سه الی پنج نفر  های اجرایی، کار گروهی تحت عنوان کاهش تصدی در هر یک از دستگاه -4ماده 

کار گروه یاد شده در حوزه . شود به انتخاب وزیر یا باالترین مقام دستگاه تشکیل میاز معاونان، مدیران و صاحبنظران 

ها و تدوین شیوه مستندسازی فرآیند و نحوه واگذاری تصدیها  مشی مرکزی دستگاه به تنظیم و ارایه سیاستها و خط
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 .پردازد می

 .رایی باشدیکی از اعضای کار گروه موضوع این ماده باید ذیحساب دستگاه اج -تبصره

 :وظایف کار گروه یاد شده حسب مورد به شرح زیر است -5ماده 

 تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدیهای دستگاه -الف

تعیین و احصای تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویتهای  -ب

 مربوط

 رانه تأمین خدمات برای فعالیتهای قابل واگذاری در دستگاهتعیین و تصویب میزان هزینه س -ج

 تعیین و تنظیم چارچوبها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود -د

 تعیین روشهای واگذاری تصدیهای قابل واگذاری -هـ

 رابر قوانین و مقررات مربوطتعیین وتصویب تسهیالت و حمایتهای موردنظر برای بخش غیردولتی متقاضی ب -و

های الزم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول  تعیین و تصویب ضمانت -ز

 واگذار شده

تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای موردنظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری با  -ح

 جمهور ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و برنامه نتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسهماهنگی معاو

ای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام  های تملک داراییهای سرمایه گذاری برای ساختمانها و پروژه قیمت -ط

 پروژه و اداره آنها توسط بخش غیردولتی

 کمی ساالنه از سوی دستگاه به تفکیک هر یک از فعالیتها برای ستاد و واحدهای استانی بینی و تعیین اهداف پیش -ی

گذاری اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری  قیمت -ک 

جمهور و رعایت  رت راهبردی رییسریزی و نظا جمهور و برنامه و تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 .قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات

 نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری -ل

تعیین  تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیالت مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، -م

 های مالی موردنیاز براساس قوانین و مقررات مربوط خذ و تعیین میزان ضمانتقیمتها، نحوه ا

 تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروههای استانی و شهرستان -ن

گزارش کار گروه با تأیید باالترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونتهای توسعه مدیریت و  -تبصره 

 .پذیرد جمهور انجام می ریزی و نظارت راهبردی رییس برنامهجمهور و  سرمایه انسانی رییس

این ( 5)به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کار گروه موضوع ماده  -1ماده 

های  های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه های استانی و در صورت لزوم کارگروه نامه، کارگروه آیین

 .شوند اجرایی تشکیل می

24 

saze118.com

saze118.co
cm



 .گردد ترکیب اعضا و نحوه تعامالت با کارگروه و بایکدیگر توسط کارگروه مستقر در ستاد تعیین می -تبصره

بینی شده  به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدیهای دولتی، حمایتها و تسهیالت پیش -7ماده 

سازمان  3/2/9378مورخ  9488/942-842/54ومی پیمان مصرح در بخشنامه شمارة ذیل عالوه بر شرایط و ضوابط عم

جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه  ریزی و نظارت راهبردی رییس برنامه و بودجه سابق پس از تأیید معاونتهای برنامه

 :باشد جمهور قابل ارایه می انسانی رییس

 ویژهاعطای تسهیالت بانکی و مالیاتی با شرایط  -الف

 واگذاری زمین و ارایه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت -ب

 الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده ارایه وامهای قرض -ج

پرداخت بخشهایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و براساس  -د

 ادهای منعقدهقرارد

در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت  -8ماده 

و مشارکت پس از تعیین صالحیتهای فنی واجتماعی متقاضیان در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقالب اسالمی، 

امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی  شرکتهای تعاونی ایثارگران، هیئتهای

المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی  شهرداریها و دهیاریها و مؤسسات عام -9373مصوب  -غیردولتی 

استخدامی آنها با  و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه

 .دستگاه دولتی خواهد بود

اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا  -تبصره 

شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف  بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می

ستاندارد که مورد تأیید دستگاه باشد ارایه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیماً تا پنج سال وخدمات ا

 .حفظ نمایند

مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی   در روش واگذاری -1ماده 

ی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیالت ویژه با توافق آنان و پرداخت حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسم

 .رسد، برخوردارند براساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می

 .سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد -تبصره 

گذاری اماکن و ساختمانهای مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی  به منظور تعیین اجاره و قیمت -94ماده 

ریزی و نظارت راهبردی  جمهور و برنامه دادگستری با تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 .جمهور مالک عمل خواهد بود رییس

ه و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیتهای واگذار شده حسب تعهد تعرفه ارایه خدمات واگذار شد -99ماده 

نامه، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی موردنیاز  این آیین( 4)توسط کار گروه موضوع ماده 
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رمایه انسانی پذیرد که با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونتهای توسعه مدیریت و س صورت می

 .پذیرد جمهور انجام می ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و برنامه رییس

پس از   باشد و در موارد استثنا با ذکر دالیل موجه تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع می -92ماده 

ی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد التفاوت ارزش افزوده ناش و دریافت مابه( 4)تصویب در کارگروه موضوع ماده 

 .ربط و طی مراحل تصویب در هیئت وزیران بالمانع خواهد بود باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی

نامه  وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این آیین -93ماده 

های اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونتهای توسعه  لکرد دستگاهباشند و مکلفند گزارش عم می

جمهور ارایه نمایند و این معاونتها بر  ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و برنامه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

 .کنند عملکرد آنان نظارت می

 .است محترم ریاست جمهوری رسیده به تأیید مقام 97/99/9388این تصویب نامه در تاریخ 

معاون اول رئیس جمهور 

 محمدرضا رحیمی 
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 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

 33ماده 

شناسی و فرهنگستانها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران به دانشگاه

شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به  می بیمارستانهای آموزشی اجازه داده

ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یکساله یا  فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه

ند درآمد حاصل را به های فوق مکلف ستگاهد. جاره دهندکمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز ا

 .داری کل واریز نمایند  حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه

 

 88ماده 

قانون اساسی ( 34)ام  و سی( 21)در اجرای وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم         

ای و بهبود ارائه  دازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینهجمهوری اسالمی ایران و به منظور منطقی نمودن حجم و ان

خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول 

سات و ها، مؤس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مصالح عامه، وزارتخانه( 34)ام  و سی( 21)، بیست و نهم (3)سوم 

ای، آموزش  دار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه شرکتهای دولتی که عهده

، درمان،  [9]« های ورزشی زیر میانگین کشوری مناطق کمتر توسعه یافته و دارندگان سرانه»عمومی، تربیت بدنی، 

های عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات  سرپرست، کتابخانه توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بی

ای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم باشند مجازند بر شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی می

 : های دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند تصدی

بایست  باشند می اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می: الف

 . ربط داشته باشند از مراجع قانونی ذیصالحیتهای فنی و اخالقی الزم و پروانه فعالیت 

ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با : ب

 . شود بخش غیر دولتی و واگذاری مدیریت بخش غیر دولتی انجام می

با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیر  های اجرایی مشمول این ماده برای توسعه کمی خدمات خود دستگاه: ج

دولتی موضوع بند الف و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی 

 . اقدام نمایند

رائه خدمات گونه واحدها، دولت موظف است حمایتهای الزم از قبیل واگذاری زمین، ا برای ایجاد و توسعه این -تبصره

گردد  بینی می زیربنایی و استفاده از تسهیالت وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش

 . اقدام نماید
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، “قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران”( 14)در اجرای بند ب ماده : د

تمام خود را به  ماده مجازند مراکز و واحدهای خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمههای مشمول این  دستگاه

 . صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند الف واگذار نمایند

 : در اجرای این بند، رعایت اولویتهای زیر مشروط به رعایت بند الف الزامی است -9تبصره

 . ها ها و دهیاری ظیر شهردارینهادهای عمومی غیر دولتی ن -

 . شوند المنفعه که بر اساس مجوزهای قانونی تشکیل شده یا می مؤسسات عام -

 . نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی -

 . سایر اشخاص حقیقی و حقوقی -

 . گردد باشند مشمول حکم این بند نمی دولتی که از نفایس ملی می واگذاری بناها و اموال -2تبصره

در موارد استثنایی با ذکر دالیل موجه و . باشد شوند ممنوع می تغییر کاربری مراکز و واحدهایی که واگذار می -3تبصره

ترین مقام دستگاه اجرایی التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد باال پس از دریافت مابه

 . ربط و تصویب هیئت وزیران بالمانع است ذی

گذاری کلیه اموال منقول و غیر منقول در واحدهای مشمول این بند با لحاظ نمودن  تعیین میزان اجاره و قیمت -4تبصره

 . گیرد کاربری آنها بر اساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری صورت می

های کثیراالنتشار برای اطالع عموم از شرایط دستگاه اجرایی  رای این بند از طریق نشر آگهی در روزنامهاج -5تبصره

 . انجام خواهد شد

توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی  های مشمول این ماده می دستگاه: هـ

فک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند الف هایی که از پرسنل من المنفعه، تعاونی عام

در این . باشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر منقول به آنها واگذار نمایند می

 . صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد

 . باشد مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری اموال دولت به عهده طرف قرارداد می -9تبصره

نمایند بر  ربط دریافت می های اجرایی ذی اند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاه گونه واحدها موظف این -2تبصره

 . یندربط بر اساس بند ز این ماده خدمت نما های مصوب توسط مراجع ذی اساس تعرفه

طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربری واحد مربوطه در صورت تقاضای کارکنان برای ادامه خدمت در  -3تبصره

از کارکنان شاغل را به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایای آنها را طبق احکام ( 54۵)آن واحدها حداقل پنجاه درصد 

 . ربط اشتغال خواهند یافت های دستگاه ذیبقیه کارکنان در سایر واحد. رسمی پرداخت نماید

گونه واحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط  تعیین سیاستهای اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر این: و

 . ربط انجام خواهد شد باالترین مقام دستگاه ذی
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گردد و در مواردی که  ابط قانونی مربوط تعیین میالذکر مطابق ضو تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهای غیر دولتی فوق: ز

ربط به تصویب شورای اقتصاد  ضابطه قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرایی ذی

 . خواهد رسید

را حسب های دولت، برنامه اجرایی این ماده  های جاری و حجم تصدی دولت موظف است به منظور کاهش هزینه: ح

ها  های دولتی و میزان اعتبار مربوط برای پرداخت یارانه جویی در هزینه وظایف مربوط، شامل هدفهای کمی و میزان صرفه

 . به بخش غیر دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید

 . گردد ریز میداری کل وا های دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه کلیه درآمدهای دستگاه: ط

های  ریزی و با همکاری دستگاه نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه آیین: ی

 .رسد ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می ذی

وره متوسطه و با ای تا پایان د  وزارت آموزش و پرورش به استثناء خرید خدمت در شاخه کار دانش و فنی و حرفه -تبصره

 .باشد  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از این حکم مستثنی می( 34)ام  رعایت اصل سی
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 دستورالعمل واگذاري خدمات سالمت

 و به منظور اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دستورالعمل واگذاری خدمات سالمت در راستای

با هدف ترویج  و کاهش تصدی گری دولت در حوزه سالمت بخش غیردولتیوردن زمینه های توسعه مشارکت فراهم آ

نیروهای بالقوه دانش آموختگان رشته های پزشکی وسایر  استفاده از فرهنگ تعاون و بهره گیری از سرمایه های مردمی و

رویه در اجرای مطلوب  ایجاد وحدتنین به منظور همچ ورشته های وابسته و ایجاد اشتغال برای رشته های فوق الذکر 

بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی از جمله سیاستهای  به بخش غیردولتی و  قوانین مربوط به واگذاری وظایف

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق موادی به قانون  ،قانون اجرائی آن مقام معظم رهبری و یابالغ

دستورالعمل مذکور در هشت فصل به شرح ذیل تنظیم و  .گردیده است نتدوییم بخشی از مقررات مالی دولت، تنظ

ضمنا ماموریت ها و وظایف حاکمیتی و تصدی حوزه سالمت، برنامه و نوع واگذاری تصدی ها از ضمائم . تشریح شده است

 .  این دستورالعمل می باشد

 تعاریف: فصل اول

 قانونی و روش های واگذاری مستندات: فصل دوم

 ساختار اجرایی: فصل سوم

 شرایط متقاضیان حقیقی و حقوقی: فصل چهارم

 مقررات و شرایط عمومی واگذاری در موسسات دولتی: فصل پنجم

 حمایت ها و تسهیالت: فصل ششم

 تعیین تکلیف کارکنان موسسات دولتی: فصل هفتم

 نظارت: فصل هشتم

 تعاریف: فصل اول

 :روند زیر به کار می در معانی مشروح دستورالعملصـطالحات مورد استفاده در این ا -1ماده

قـانون  ( 997)مـاده   قانون مدیریت خدمات کشـوری کـه بـه اسـتناد    ( 5)دستگاههای موضوع ماده  :دستگاه اجرایی .9

.مذکور مشمول آن قانون هستند

 موجب به و دارد عهده بر را دولت اهداف زا هدف چند یا یک تحقق که است مشخصی سازمانی واحد :وزارتخانه  .2

.گردد می اداره وزیر توسط و شود می یا ایجاد شده قانون

اسـتقالل  داشـتن  بـا  و شـود  می یا ایجادشده قانون موجب به که است مشخصی سازمانی واحد :دولتی مؤسسه .3

می انجام باشد می قانونی اجعمر سایر و گانه سه قوای از یکی عهده بر که را اموری و از وظایف بخشی حقوقی،

 .دهد
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و سازمان های تابعه وزارت بهداشت، درمـان و  دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  کلیه

 .را دارند دولتی مؤسسه آموزش پزشکی حکم

 ســط ، تودولتـی یک سلسله عملیات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف های ساالنه موسسه : فعالیت .4

 . شود واحدهای مختلف آن اجرا می

پـذیر و   شـده، کمیـت   نتیجه انجام فعالیتهای واحدهای مختلف موسسه ارایـه  که دردولتی خروجی موسسه : خدمت .5

 .نظیر مداوای بیماران، ارایه خـدمات در خانه بهداشـت و غیره. گیری است اندازه قابل

متقاضی ارائـه  ( اعم از خصوصی و تعاونی)یق بخش غیردولتی از طر دولتیانجام امور تصدی گری موسسه : واگذاری .1

 .خدمات، در چارچوب سیاستها و برنامه های موسسه واگذارکننده

تصـدی خـود را بـه بخـش     که تمام یا بخشی از وظایف و فعالیـت هـای    استدولتی  همؤسس: موسسه واگذار کننده .7

 .می نمایدغیردولتی واگذاری 

افرادیکـه در بخـش دولتـی شـاغل     )و یـا حقیقـی   ( شرکت خصوصی یـا تعـاونی  )اشخاص حقوقی : بخش غیردولتی .8

را بـر عهـده   دولتـی  تصـدی موسسـه   تمام یا بخشی از وظایف و فعالیت های می باشند که مسئولیت ارائه ( نیستند

 .دارند و در این دستورالعمل با عنوان طرف قرارداد خوانده می شود

اطالق می شود که موسسه برای انجام هر واحد فعالیت و یا مجموعه ای از به هزینه هایی : قیمت تمام شده خدمات .1

 .فعالیت های مشابه پرداخت نموده است

میزانی از اعتبارات هزینه ای و تملک سرمایه ای که در ازای انجام هر فعالیت یا خدمت  :تامین خدماتهزینه سرانه  .94

بـه تناسـب موضـوع فعالیـت و     دولتی  موسسهذینفع از خدمات برخوردار شدن هر یک از افراد بسته ای از آنها یا یا 

 .منطقه پیش بینی شده است 

واحد عملیاتی یا بخشی از یک واحد عملیاتی است که فعالیت ها، خـدمات و محصـوالت آن بـه روش     :واحد مجری .99

 .قابل اداره و ارائه می باشد ،قیمت تمام شده، هزینه تمام شده و یا هزینه سرانه

کـه تفـاهم    اجراییهای  یا سایر دستگاهدولتی  موسسهکارکنان شخص واجد صالحیتی است از : حد مجریمدیر وا   .92

نامه فی مابین وی و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان منعقد می شـود و مسـئولیت انجـام فعالیـت، ارائـه      

تمام شده و یا هزینه سـرانه قابـل    خدمت و یا تولید محصولی را عهده دار است که به روش قیمت تمام شده، هزینه

 .اداره و ارائه می باشد

 .طرف توافق با واحد مجری است که حق نظارت بر امور محول شده به مدیریت واحد مجری را دارد: واحد ناظر .93

د بـه  کنـ که آنها را متعهـد مـی  ( پیمانکار کارفرما و)ای است بین طرفین قرارداد قرارداد موافقتنامه: قرارداد واگذاری .94

ای معین و طـی دوره زمـانی مشـخص، اقـداماتی را بـه عمـل       بودجه منظور دستیابی به اهداف توافق شده در قالب

تواند چـه  کند که کارفرما میمشخص میو  آوردمبنایی را برای پایش و ارزشیابی بوجود می همچنین، قرارداد. آورند

  .ارائه خواهد داد خدمتی را پیمانکار داشته باشد و پیمانکار نیز چه انتظاراتی از
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که شـامل شـرح فعالیـت،     موسسه دولتیمدیر واحد مجری با مقام مجاز  مورد توافق بین ی حقوقیسند: نامه تفاهم .95

و  بندی تخصیص منابع، انتظـارات  شده خدمات، فعالیتها و محصوالت، زمان تمام هزینهاجرا و  کمیت و کیفیت، دوره

جمهور  نظارت راهبردی رییس ریزی و های ابالغی از سوی معاونت برنامه موافقتنامه سایر شرایط مورد توافق براساس

 .باشد می

صرفه جویی عبارت است از مدیریت مصرف اعتبار مصوب یک سال در واحد مجری کـه ضـمن انجـام    : صرفه جویی .91

ثبـت دریافـت و پرداخـت    کلیه فعالیت های محوله و اصلی در پایان سال مانده مصرف نشده اعتبار یا تفاضل تـراز م 

 .داشته باشد

خزانه معین استان، حسب مورد با درخواسـت   حسابی که توسط خزانه یادر واگذاری مدیریتی : حساب واحد مجری .97

ربط، تحت سرفصل حسابهای دولتی بـرای واحـدهای مجـری کـه      ذی دولتی موسسهول امور مالی ئمس ذیحساب یا

 ست، افتتاح گردیده و انجام عملیات دریافت، پرداخت و عملیات حسابداریاداری و مالی ا دارای استقالل مدیریتی،

مدیر واحد مجـری  )امضاء  استفاده از حساب موضوع این بند با دو. گیرد مربوط با دستور مدیر واحد مجری انجام می

 (.بودمجاز خواهد  ،شود تعیین و منصوب می قانون محاسبات عمومی کشور( 31)فردی که طبق مفاد ماده  و

 بدون آن منافع است و حاکمیت کشور و موجب اقتدار آن تحقق است که اموری از دسته آن: حاکمیتی امور .98

 استفاده موجب محدودیت برای خدمات نوع این از مندی بهره و گردیده جامعه اقشار محدودیت شامل همه

 :امور شامل موارد ذیل می باشنداين  .شود نمی دیگران

 گذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی و نظارت بر حفظ و ارتقاء سالمت جامعه تولیت، سیاست -الف

ريزي، استانداردسازي و نظارت در بخش آمـــوزش و پژوهش علــوم  تولیت، سیاستگذاری، برنامه -ب

 . پزشــکي و پيراپزشکي

 تامين زير ساختهاي سالمت جامعه -ج

اي مربوط به موسسات پزشکي، پيراپزشکي، موسسات فعال در صدور، تمديد و لغو موقت و دائم پروانه ه  -د

 ...حوزه غذا و دارو، آرايشي، بهداشتي، تحقيقات و 

 اجراي برنامه هاي تربيت نيروي انساني گروه پزشکي و پيراپزشکي -ه

توليد، پااليش و توزيع خون و فراورده هاي سالم خوني و پالسمايي و سلول درماني با حفظ ذخاير  -و

 راتژيك آناست

در زمينه علوم پزشکي و پيراپزشکي در موارديکه بخش غيردولتي قادر به انجام آن  بنيادي انجام تحقيقات -ز

 .نباشد
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 مستندات قانونی و روش های واگذاری : فصل دوم

 :مستندات قانونی مرتبط با واگذاری به شرح زیر می باشد -3ماده 

(44صل ا)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .9

( 912ماده )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .2

هـ مـورخ  /24119/ت/54441قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه شماره  912دستورالعمل اجرایی ماده  .3

هیات محترم وزیران24/99/9384

( 945و  944، 938، 931، 935مواد )قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .4

قانون برنامه چهارم توسعه 944دستورالعمل اجرایی ماده  .5

قانون اساسی  44قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه  و اجرای سیاست های کلی اصل  .1

(32بند ج ماده )قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .7

قـانون برنامـه پـنجم     224و تنفیـذ شـده در مـاده    9384ت مصوب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دول .8

( 14و  88، 33مواد )توسعه 

هـ /21117/ت/39421قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه  88آیین نامه اجرایی ماده  .1

9/99/9382هـ مورخ /21877/ت/19414به شماره  هیات محترم وزیران و اصالحیه آن 9/7/9389مورخ 

(47و  41مواد ) 9384مصوبه سال  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق موادی به  .94

7/4/9385هـ مورخ /35484/ت/35794قانون الحاق به شماره  41آئین نامه اجرایی ماده  .99

24/3/9385هـ مورخ /34713/ت/34447قانون الحاق به شماره  47آئین نامه اجرایی ماده  .92

 24و آیین نامه اجرایی مـاده  ( 24و  91، 93مواد ) 9381مدیریت خدمات کشوری مصوب  فصل دوم قانون .93

 قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی مصـوب       .94

9314مرداد سال 

ن غیرهیـات علمـی دانشـگاهها و دانشـکده هـای      آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنا .95

9319علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سال 

  .واگذاری به صورت یکی از روش های زیر انجام می شود :2ماده

استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی با پرداخت هزینه سـرانه تـأمین   : خرید خدمات از بخش غیردولتی .9

.طبق قوانین و مقررات موجود عهده دار آنها است  تیدول موسسهخدماتی که 
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کـه توسـط   دولتـی   موسسـه در اختیار قراردادن مراکز و واحدهای متعلق بـه  : مشارکت با بخش غیر دولتی .2

مشـارکت یـا اجـاره بـه     درحال بهره برداری یا آماده بهره برداری و یا نیمه تمـام اسـت بـه صـورت      موسسه

وقی غیردولتیاشخاص حقیقی واجد شرایط و حق

بـه اشـخاص   دولتـی   موسسـه واگـذاری اداره امـور تحـت مسـئولیت     : تیواگذاری مدیریت به بخش غیر دول .3

واگذار کننده و با حفظ مالکیـت   موسسهحقوقی مقرر در قانون و درچارچوب ضوابط  واجد شرایط یاحقیقی 

.دولت

ران به روش قیمت تمام شده یـا هزینـه   اعطای اختیارات الزم به مدی: تفویض اختیار به مدیران بخش دولتی .4

تمام شده یا هزینه سرانه از طریق انعقاد تفاهم نامه 

از طریـق روش   قابـل واگـذاری  در صورتی که در مناطق خاص و در مقاطع زمانی خاص امکان واگذاری خدمات  -9تبصره

یکه واگذاری بـه  در صورت .ده بگیرندکماکان انجام خدمات مزبور را برعه دولتی موظف است موسسهمیسر نباشد فوق های 

 موسسـه پیشـنهاد  بخش غیردولتی به لحاظ امنیتی، سیاسی و غیره، در محدوده زمانی و مکانی خاص امکان پذیر نباشـد،  

 .برسد کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانهباید به تأیید 

به صورت رایگان ارائه نماید، هزینـه سـرانه   مواردیکه دولت مکلف است مطابق اصول قانون اساسی خدمات را  در -2تبصره

تامین خدمات، توسط موسسه دولتی محاسبه و تامین و در اختیار ارائه دهنده خدمات قرار می گیرد و مـردم بـه صـورت    

 .رایگان از این خدمات بهره مند خواهند شد

ساختار اجرایی : ومسفصل 

متشـکل  کارگروه کاهش تصدی  ط ومقررات مربوط به واگذاری وظایف،سایر ضواب در مواد قانونی و نظر به الزامات مندرج 

مصـادیق   تعیـین  ،ها مشی خط تنظیم و ارایه سیاستها وواحدهای تخصصی و به منظور از مدیران و صاحبنظران تعدادی از 

یت و در معاونـت توسـعه مـدیر   و اجرای سیاستهای تعیین شـده   نظارتی حوزه های مشمول، ها واگذاری تصدیه نحوو 

 .منابع ستاد وزارتخانه و موسسات دولتی تشکیل می شود

ذیـل    شـرح  بـه وزارتخانه بر اساس مقررات و ضوابط موجود ستاد مرکزی کارگروه کاهش تصدی اعضاء  ترکیب -4ماده 

:دتعیین می گرد

 :کارگروه ثابت اعضاء

(کارگروه رئیس) منابع و مدیریت توسعه معاون .9

(کارگروه دبیر) اداری تحول و تمدیری توسعه مرکز رئیس .2
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 (عضو کارگروه) درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاههای منابع و مدیریت توسعه معاونین از یکی .3

 (عضو کارگروه)درمان  معاون نماینده .4

 (عضو کارگروه)بهداشت  معاون نماینده .5

 (عضو کارگروه)دارو  و غذا معاون نماینده .1

 (عضو کارگروه)وقی حق امور در وزیر مشاور .7

 (عضو کارگروه)عملکرد  پایش و بودجه مرکز رئیس .8

 (عضو کارگروه)پشتیبانی  و انسانی منابع کل مدیر .1

 (عضو کارگروه)مالی  امور کل مدیر و ذیحساب .94

 (عضو کارگروه)مدیرکل دفتر کارآفرینی و اشتغال  .99

 :مدعوين

 مربوطه مباحث با مرتبط دانشگاهی یا ستادی مدیران .9

 مربوطه مباحث با مرتبط نظر احبص افراد .2

 .می گرددصادر کارگروه توسط رئیس وزارتخانه ستاد کارگروه کاهش تصدی ابالغ اعضای : 9تبصره

 .باشـد  تحـول اداری مسـتقر مـی   توسـعه مـدیریت و   در مرکـز  وزارتخانه ستاد کارگروه کاهش تصدی دبیرخانه : 2تبصره

 

هـدایت برنامـه واگـذاری و     ،ها مشی خط تنظیم و ارایه سیاستها ومنظور ه ب کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه :1ماده

 مـذکور کـارگروه  وظایف واختیـارات  بر روند اجرای برنامه مذکور در ستاد مرکزی وزارت متبوع تشکیل می شود و  نظارت

 :می باشد حسب مورد به شرح زیر

 :ایف شاملبرنامه های واگذاری وظ وها خط مشی  ها، تصویب سیاستتدوین و  .9

 وخدمات قابل واگذاری  وظایف تصویب عناوین واحدها، -الف

 در حوزه سالمت واگذاریهای تعیین اولویت  -ب

 نیاز واگذاری وظایف در چارچوب قوانین ومقررات تصویب دستورالعمل های مورد -ج

بخش  ها در کلها وتش مشارکت تعاونی وگسترش سالمتتصویب برنامه های ارتقاء نقش تعاونیهای بخش  -د

 سالمت و آموزش پزشکی

 . غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط تصویب تسهیالت و حمایتهای موردنظر برای بخش .2

 موسسات دولتیکارگروههای پیشنهادات  تصویب .3

 و نحوه تعامالت با کارگروههای کاهش تصدی موسسات وظایف  شرح ،اعضاترکیب تعیین  .4

  ذیربط وارائه گزارش به وزیر محترم وسایر مراجع گروههای کاهش تصدی موسسات کارعملکرد  نظارت بر .5
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 :بدین شرح تعیین می گردد وزارتخانه ستاد مرکزیکارگروه کاهش تصدی وظایف واختیارات دبیرخانه : 1ماده

 ردولتیمرتبط با واگذاری به بخش غی و مقررات وانینمصوبات مربوط به اجرای ققوانین و مقررات و ابالغ  .9

 وپیگیری اجرای آن

 کاریهمبا  آنها جهت واگذاریبندی اولویت  وخدمات قابل واگذاری و وظایف عناوین واحدها، تعیین .2

 کاهش تصدی موسسات کارگروههای 

محترم  وزیر یا معاونبا تأیید واگذاری در حوزه سالمت و ارسال آن به مبادی ذیربط  ات اجمالیگزارشتدوین  .3

 ابع توسعه مدیریت و من

و ابالغ آنها به واحدهای  نیاز واگذاری وظایف در چارچوب قوانین ومقررات دستورالعمل های مورد تدوین .4

 پس از تصویب کارگروه کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوعذیربط 

کارگروه کاهش تصدی وارائه نتایج آن به  کارگروههای کاهش تصدی موسساتبررسی پیشنهادات واصله از  .5

 جهت تصویبزی ستاد مرک

ستاد کارگروه بررسی کارشناسی جهت موضوعات قابل طرح در جلسات  نظر و تنظیم دستور جلسات واظهار .1

 مرکزی

 ابالغ تصمیمات به واحدهای ذیربط ستاد مرکزی وکارگروه  تنظیم مصوبات .7

 مرکزی ستادکارگروه تصمیمات ومصوبات  پیگیری اجرایی شدن .8

 رگروه، همایش ها و کارگاههای مرتبط با موضوعبرنامه ریزی و برگزاری جلسات کا .1

دیده بانی اهداف و شاخص های عملکردی برنامه واگذاری در بازه مورد تصویب کارگروه ستاد مرکزی وزارت  .94

 متبوع

 

با توجه به تصمیمات کارگروه کاهش تصدی سـتاد مرکـزی    کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتیترکیب اعضاء  -1ماده 

 :شرح زیر تعیین می گردد وزارت متبوع به

 :کارگروه ثابت اعضاء

 (کارگروه رئیس)یا نماینده وی  رئیس موسسه .9

 (دبير کارگروه)توسعه مدیریت و منابع موسسه یا نماینده وی /معاون پشتیبانی  .2

 (عضو کارگروه)موسسه یا نماینده وی درمان  معاون .3

 (عضو کارگروه)یا نماینده وی بهداشت موسسه  معاون .4

 (عضو کارگروه)موسسه یا نماینده وی  دارو و غذامعاون  .5
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 (عضو کارگروه)موسسه یا نماینده وی  بودجهمدیر  .1

 (عضو کارگروه) یا نماینده وی موسسه انسانی منابع مدیر .7

 (عضو کارگروه)موسسه یا نماینده وی  مالی مدیر .8

 (کارگروه عضو)یا نماینده وی مدیر مرکز نوسازی و تحول اداری  .1

 (عضو کارگروه)رآفرینی موسسه یا نماینده وی مدیر واحد کا .94

 (عضو کارگروه)موسسه یا نماینده وی  حقوقی اموررئیس  .99

 مدعوين

 مربوطه مباحث با مرتبط مدیران .9

 مربوطه مباحث با مرتبط نظر صاحب افراد .2

 

، وزارتخانـه  کاهش تصدی سـتاد به منظور پیگیری، نظارت و کنترل اجرای سیاستهای تعیین شده توسط کارگروه  :8ماده

مرتبط با واگذاری امور بـه بخـش غیردولتـی    اقدامات و کلیه  می گرددتشکیل دولتی  موسسهکاهش تصدی های  کارگروه

بـا   و اختیارات کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتیوظایف  .شودمی محقق  کارگروهتایید این  و با هماهنگیدر موسسه 

 :ش تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع به شرح زیر می باشدتوجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه کاه

کارگروه کاهش  بهآن ارسال  وکه شامل موارد ذیل می باشد  موسسهوظایف  تهیه برنامه واگذاری یا انتقال .9

 ستاد مرکزیتصدی 

 تعیین اولویت آنها جهت واگذاری و خدمات قابل واگذاری وظایف و عناوین واحدها، ی ازتعیین لیست -الف

 ر موسسهد

اهداف کمی ساالنه و اهداف کمی )خدمات  فعالیتها وواحدها،  هر یک ازواگذاری تعیین اهداف کمی  -ب

 (در پایان دوره پنج ساله

 خدمات فعالیتها وواحدها، روش واگذاری هر یک تعیین  -ج

 تعیین و تصویب چارچوب قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود .2

 طرف قراردادعیین و تصویب شرایط، استانداردها و موارد مورد نظر در خصوص صالحیت تخصصی و اخالقی ت .3

و گزارش به بودجه  منابع انسانی و ،در تشکیالتخدمات  فعالیتها وواحدها، بررسی تغییرات ناشی از واگذاری  .4

 کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه

 میزان اعتبارات به بخش غیر دولتی و، تسهیالت و حمایتها رداخت یارانهپ نحوه سازوکارهای مربوط به تدوین .5

 الزم برای خرید خدمات 
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به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول  های الزم تعیین ضمانت .1

.شده واگذار

یری از کاهش رضایتمندی ارباب رجوع و و جلوگ طرف قرارداد وظایف واگذار شده وعملکردواحدها و  نظارت بر  .7

مردم از واحدها و وظایف واگذار شده

کنترل هزینه فعالیت ها به منظور جلوگیری از احتمال پرداخت وجوه و هزینه های اضافی توسط ارباب رجوع به  .8

ارائه خدمات به مصرف کنندگان نهاییتعیین شده واحدهای واگذار شده و اعالم تعرفه های 

ستاد مرکزی کارگروه کاهش تصدی اجرای بخشنامه های صادره از سوی  حسننظارت بر .1

از تعهدات درج شده در قرارداد واگذاری و در صورت لزوم ارجاع به مراجع  طرف قراردادرسیدگی به تخلفات  .94

قانونی

ذیل باشد و که می بایست شامل موارد دولتی در موسسه واگذاریها  قاز روند تحق ساالنه عملکرد  گزارش تدوین .99

ستاد مرکزیکاهش تصدی کارگروه به ارسال آن 

شده  واگذارخدمات  وظایف و واحدها،عناوین   -الف

تعداد کل واگذاری ها در هر واحد در سال مورد نظر -ب

 خدمات فعالیتها وواحدها،  واگذاری هر یک ازو نوع روش  -ج

هزینه یا افزایش درآمد در نتیجه واگذاری  میزان کاهش پست یا صرفه جویی ایجاد شده اعم از کاهش -د

خدمات فعالیتها وواحدها،  هر یک از

اختصاص داده شده به  میزان اعتبارات به بخش غیر دولتی و، تسهیالت و حمایتها پرداخت یارانهمیزان  -ه

این موضوع

طرف قراردادوظایف واگذار شده وعملکرد واحدها و  نظارت برنحوه  -ح

مراجعین از نحوه ارائه خدمات در واحدهای واگذار شدهو پرسنل واحدهای واگذار شده  میزان رضایت -و

خدمات به بخش غیردولتی و پیشنهادات و  فعالیتها وموانع و مشکالت موجود در واگذاری واحدها،  -ز

راهکارهای اجرایی

ور منظم و فعال در جلسات اعضای کارگروه های کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و موسسات موظف به حض :9تبصره

کارگروه می باشند و چنانچه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در جلسات حضور نیابند، رئیس کارگروه مجاز به لغو 

 .ابالغ افراد مذکور و تعیین جایگزین برای آنها خواهد بود
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و  دنرسمیت پیدا می کن( نفر 7)اعضا  با حضور دو سومکارگروه های کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و موسسات : 2تبصره

 .حاضران معتبر است( نصف به عالوه یک)با موافقت اکثریت مطلق  کارگروه نیزمصوبات 

 

کارگروههای کاهش تصدی ستاد وزارتخانه و موسسـات دولتـی مـی تواننـد بـه منظـور بررسـی هـا و مطالعـات           :9ماده 

از قبیـل کمیتـه تخصصـی واگـذاری بـه      )میته های تخصصـی  کارشناسی و اتخاذ تصمیمات تخصصی نسبت به تشکیل ک

با عضویت افراد صاحبنظر و اسـتفاده از  ( بخش تعاونی و سایر موارد که حسب موضوعات خاص و کلیدی تشکیل می شوند

عضویت ذیحساب یا مدیر کل امور مالی، رئیس مرکز توسـعه مـدیریت و تحـول    . خدمات مؤسسات مشاوره ای اقدام نماید

سایر اعضاء کمیته های تخصصی حسب مورد و با همـاهنگی کـارگروه کـاهش    . در کمیته های مذکور الزامی است اداری،

 .تصدی تعیین خواهد شد

 

 .در کارگروه کاهش تصدی قابل اجرا خواهد بودو تصویب مصوبات کمیته تخصصی پس از طرح : 9تبصره

 

 شرایط متقاضیان واجد شرایط: فصل چهارم

بـوده و توانـایی و امکانـات الزم را بـا تائیـد       اجتمـاعی و  تخصصـی صالحیت های  دارای می بایست ردادطرف قرا :11ماده

 . موسسه واگذار کننده برای انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند

 :و موارد ذیل مد نظر می باشدواجد شرایط در ارتباط با صالحیت اجتماعی اشخاص حقیقی  .9

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در شده شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد -الف

 .ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام -ب

 عدم سوء پیشینه کیفری از مراجع ذیصالح -ج

 که متقاضی آن است  کاری انجام برای توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن -د

 و مواد مخدر از مراجع ذیصالحعدم اعتیاد به دخانیات  -هـ

 .مردان برای معافیت قانونی یا ضرورت خدمت دوره انجام -و

 

 :در ارتباط با صالحیت تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط موارد ذیل مد نظر می باشد .2

 ناسب، تدارا بودن مدرک تحصیلی م -الف

 خصصیدارا بودن پروانه دائم حرفه یا شغل در واگذاری امور ت -ب

 دارا بودن گواهی حسن سوابق خدمات، -ج

 یا معافیت از آن( پزشکان و پیراپزشکان)دارا بودن گواهی پایان تعهد خدمات قانونی  -د
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و سازمان نظام  از سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام پرستاری جزائی محکومیت سابقه نداشتن -هـ

 انجهت کلیه پزشکان و پیراپزشک روانشناسی و مشاوره

  دارا بودن اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی  -و

 (منقول و غیر منقول)میزان سرمایه در اختیار شرکت  -ز

 

 .در مناطق محروم و دور دست پروانه موقت حرفه یا شغل مورد قبول خواهد بود -9تبصره

 

 .ط بودن متقاضی عقد قرارداد الزامی استموسسه در خصوص واجد شرای 24اخذ تائیدیه کمیسیون قانونی ماده  -2تبصره

 

 مقررات و شرایط عمومی واگذاری در حوزه سالمت :فصل پنجم

وظـایف   برنامـه واگـذاری یـا انتقـال    پس از ابالغ ایـن دسـتورالعمل،   ماه  سهظرف  است موظفدولتی موسسه  -11ماده 

ه کاهش تصـدی موسسـه بـه دبیرخانـه کـارگروه      کارگروتایید پس از و تدوین ( 8)را با شرایط ذکر شده در ماده  موسسه

 .کاهش تصدی ستاد مرکزی وزارتخانه ارسال نماید

 

موسسه دولتی موظف است مطابق برنامه زمانبندی که به تائید کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانـه رسـیده    -13ماده 

۵ 24، حـداکثر  توسـعه  پـنجم پایان برنامـه   تاو مفاد مندرج در این دستورالعمل است و با رعایت قوانین و مقررات موجود 

 . تصدی ها در حوزه های مشمول را به بخش غیردولتی واگذار نماید

  

 واگذاری وظایف باید به گونه ای انجام گیرد که وظیفه به صـورت قطعـی  در برنامه واگذاری به بخش غیردولتی،  -9تبصره

 .همراه با جلب رضایت خدمت گیرندگان ارائه گردد خدمات به طور مستمر ومطلوب به بخش غیر دولتی واگذار و

 

 این حکم از اند نیافته توسعه متخصص و کارشناس انسانی نیروی نظر از که زمانی تا کشور محروم مناطق -2تبصره

 .باشند می مستثنی ماده فوق

 

 آن و نظایر تفریحی ،ورزشی فضاهای رفاهی، مسکونی، مجتمع زائرسرا، مهمانسرا، هرگونه اداره و ایجاد -3تبصره

 . می باشد ممنوع موسسات دولتی توسط
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بر اساس برنامه واگذاری تنظیم شده، اخـذ تاییدیـه   دولتی بایستی  هواحدها، خدمات و وظایف موسس واگذاری -12اده م

 و  .یردانجـام پـذ  و عقـد قـرارداد واگـذاری     طـرف قـرارداد  ، انتخاب مزایده/موسسه، انجام مناقصات کارگروه کاهش تصدی

معرفی طـرفین قـرارداد، زمـان قـرارداد، موضـوع قـرارداد، مبلـغ        بخش های مرتبط با شامل  حداقل بایدواگذاری قرارداد 

 .قرارداد، شرایط واگذاری و تعهدات طرفین، نحوه نظارت، تضمینات قرارداد و شرایط فسخ قرارداد باشد

 

طریق مناقصه یا مزایده انجام گیرد و در انجام معامالت، رعایت حسب مورد از باید دولتی موسسه  معامالت کلیه -9تبصره

 .آخرین آیین نامه مالی معامالتی مصوب الزامی است 

 

موسسه دولتی موظف است ضمانت حسن انجام کار و اجرای کلیه تکالیف قانونی از جمله قوانین کار و تامین  -2تبصره

دریافت ضمانتنامه بانکی یا ز طرف قرارداد اخذ نماید و در این راستا اجتماعی و هرگونه پاسخگویی به مراجع ذیربط را ا

سفته و یا هر یک از انواع تضمینات  مصوب  هیئت وزیران  مورد عمل سایر دستگاه  اسناد خزانه یا اوراق  قرضه دولتی،

می باشد و درهر صورت  به  در مناقصه  یا مزایده  و یا حسن انجام معامله بالمانع طرف قراردادها، به عنوان سپرده  

 . درهرزمان قابل تبدیل به یکدیگر خواهدبودو تشخیص رئیس موسسه 

 

واگـذار  دولتـی  واحدها، خدمات و وظایف واگذار شده به بخش غیردولتی متعلق بـه دولـت و موسسـه     مالکیت -14ماده 

 . ندارد حق واگذاری واحد واگذار شده را به شخص دیگری طرف قراردادو  کننده می باشد

 

مدیر واحد مجری می تواند واحدها، وظایف و خدمات واحد زیرمجموعه خـود را بـا بهـره    در واگذاری مدیریت،  -9تبصره 

 .گیری از بخش غیردولتی ارائه نماید

برای انجام وظایف پشتیبانی و خـدماتی  ( شرکتها و تعاونی های طرف قرارداد)انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی  -11ماده 

 . باید بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص منعقد گردد

 

انعقاد قرارداد مستقیم با افرادیکه در قالب شرکتهای خدماتی به انجام امور حجمی مشغول هستند ممنوع می  -9تبصره

 .باشد

 

امین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل تخصصی، کارشناسی و کمک انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای ت -2تبصره

آئین نامه اداری استخدامی  33کارشناسی موسسه دولتی ممنوع است و انعقاد قرارداد با اینگونه افراد بر اساس ماده 

 . صورت می پذیرد 9319اعضای غیرهیات علمی مصوب 
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:اشخاص زیر را در اولویت واگذاری قرار دهد دولتی می تواند در شرایط یکسان موسسه -11ماده 

مشروط به  اینکه در زمان تقاضا دارای شغل در  ایثارگرانآزادگان و  جانبازان، خانواده های معظم شهدا، .9

.سازمان های دولتی نباشند

و  موسسهمتشکل از کارکنان  و نهادهای تعاونیواگذاری به اشخاص حقوقی با اولویت شرکت های  .2

.بود دنخواه موسسهمشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با  ،نبازنشستگا

کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی باید به نحوی برنامه ریزی کند که امکان رقابت سالم بین متقاضیان  –9تبصره

 .گردیده و از انحصار قرارداد با یک شخص حقیقی و حقوقی جلوگیری بعمل آید فراهم

دولتـی  ظف است بر اساس ضوابط و مقررات و استانداردهای ابالغـی وزارت متبـوع و موسسـه    مو طرف قرارداد -11ماده 

 .انجام وظیفه نماید

ارائه خدمات در واحدهای واگذار شده مطابق تعرفه هایی خواهد بود که هر ساله توسط شورایعالی بیمه تعیـین   -18ماده 

 .واند مازاد برتعرفه تعیین شده وجهی اخذ نمایدتحت هیچ شرایطی نمی ت طرف قراردادو . و ابالغ می گردد

 چنانچه قرارداد مشارکت مدنی ناشی از ارائه خدمات درمانی، بهداشتی و تشخیصی منعقد شده باشد موسسه –9تبصره 

می تواند در قرارداد قید نماید که به منظور افزایش قیمت مواد مصرفی و همچنین در صورت ابالغ افزایش تعرفه  دولتی

 .ای مصوب در طول اجرای مدت قرارداد ضریبی تحت عنوان ضریب انطباق به طرف قرارداد ابالغ گردده

 بـا موسسـه   ،طـرف قـرارداد  ها، تأسیسات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز  در اختیار گذاشتن ساختمان مسئولیت -19اده م

 . اد بر عهده طرف قرارداد می باشدخرید هر گونه تجهیزات سرمایه ای پس از عقد قراردمی باشد و دولتی 

تامین تجهیزات آزمایشگاهی و تشخیصی و جانبی به عهده طرف قرارداد باشد  ،چنانچه در قراردادهای مشارکت -9تبصره

با توجه به شرایط خاص قبل از اتمام مدت قرارداد ، قرارداد مذکور را خاتمه یافته تلقی نماید، دولتی درصورتیکه موسسه 

یا کارشناس خبره منتخب ی تواند با توافق طرف قرارداد و با کسب نظر ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری موسسه م

 .نسبت به خرید تجهیزات فوق اقدام نمایدرئیس موسسه 

 تاسیسات، ساختمان ها، امکانـات و تجهیـزات محـول شـده بـه     حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری  مسئولیت -31ماده  

مسـئولیت  ، درصورت هرگونه حادثه ای از جمله سرقت، آتـش سـوزی  و . می باشد طرف قراردادبر عهده بخش غیردولتی 

 . ل وبازسازی محل را به عهده داردتامین وجایگزینی وسای
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د درصورت نباش قبیل زلزله، سیل ،طوفان ،جنگ وسایربالیای طبیعی مستثنی می بروز حوادث غیرمترقبه از -9تبصره

تایید باالترین مقام  مراحل قانونی وبا قرارداد پس ازطی ،گرددارائه خدمات وادث که باعث اخالل جدی در حاینگونه بروز 

شدن موانع و ایجاد شرایط عادی ضمن تجدید قرارداد نسبت به  به حالت تعلیق درآمده وپس از برطرفدولتی  موسسه

 .گردداجرای آن اقدام می 

 

وارده و پیامدهای ناشی از هر گونه قصور و بی توجهی و نقص در ارائه به موقع و  مسئول خسارات طرف قرارداد -31ماده 

دولتـی  موسسـه   صحیح خدمات بوده و  متعهد به جبران کلیه خسارات وارده از طرف وی و پرسنل تحت پوشش وی  بـه 

 .دمی باشنبدیهی است که این موضوع رافع مسئولیت پاسخگویی در برابر محاکم قانونی . می باشد

 

به هیچ عنوان حق توقف یا محدودیت در ارائه خدمت را ندارد و در این صورت ضمن جبران  طرف قرارداد -9تبصره

کمبود و خرابی دستگاه ها، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز و . برابر شرایط فسخ با ایشان رفتار می گردد ،خسارات وارده

 .می باشدن طرف قراردادسایر موارد پرسنلی رافع مسئولیت 

 

 .باشد ممنوع میدولتی بدون موافقت موسسه تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده هر گونه  - 33ماده

تغییر کاربری در موارد استثناء با ذکر دالیل موجه و پس از تصویب در کارگروه موسسه دولتـی و دریافـت مابـه     -9تبصره

  .فع موسسه بالمانع خواهد بودتفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به ن

 

ممنوع بوده و مشمول احکام این  ،باشند که از نفایس ملی می بناها و اموال دولتیو اجاره واگذاری  -32ماده

 .باشند نمی دستورالعمل

 

ممنـوع مـی   دولتـی  موسسـه   قابل واگـذاری در برای انجام فعالیت های و استخدام هر گونه توسعه تشکیالتی  -34ماده 

 .دباش

 

موظف است در تجدید ساختار سازمانی و پیشنهادهای تشـکیالتی و اسـتخدامی خـود تعـدیل     دولتی موسسه  -31 ماده

 .را اعمال و مهارت های ضروری را در کارکنان خود ایجاد نماید( اعم از تعدیل در پست و واحد سازمانی)های الزم 

 

 و ضـوابط بـا رعایـت    ودولتـی  موسسـه   همـاهنگی  ی انسانی بانیروو بکارگیری موظف به تامین  طرف قرارداد -31ماده

 یـا  و تمام که دولتی غیر بخش های کارمندانو  .می باشدو وزارت کار و امور اجتماعی وزارت متبوع های دستورالعمل 
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گردند  می تلقی دولتی غیر بخشتحت پوشش  کارکنان می باشند، عهده دار را امور دولتی تصدی وظایف و از قسمتی

 کارمنـدان  با موظف است طرف قرارداد .ندارند کارمندان این قبال در مسوولیتی یا و تعهد گونه و موسسه دولتی هیچ

 پاسـخگوی  و نماینـد  مربوطـه رفتـار   مقـررات  و قوانین سایر و اجتماعی تامین و کار قانون مطابق تحت پوشش خود

  .بود دخواه رابطه این در ذیصالح مراجع یا و مقامات

 

افراد به کار گرفته شده در واحدها و فعالیت های واگذار شده باید دارای صالحیت فنی، حرفه ای، اجتماعی و  -9رهتبص

. واگذاری منظور گردددر قرارداد بایستی توانمندی های الزم باشند و این موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعالیت ها 

ی که ناشی از عدم آشنایی کارشناسان در واحدهای واگذار شده باشد و مسئولیت هر گونه خسارت وارده به موسسه دولت

 .بر عهده طرف قرارداد است

 

با توافق موسسه و تمایل  (...چنانچه نیروهای شاغل در واحد واگذار شده اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و  -2تبصره  

این افراد توسط موسسه معادل حقوق و مزایای تیار طرف قرارداد قرار گرفت، در اخ۵( 54کارمند و حداقل به میزان 

 .گرددمی کسر  طرف قراردادمطالبات سرجمع از  و با صالحدید موسسه پرداخت

 

اعم از پرداخت  طرف قراردادرعایت قوانین سازمان کار وتامین اجتماعی برای کارکنان بکار گیری شده از سوی  -3تبصره

وپاداش های  سنوات، هزینه های اخراج و سنوات، مزایای پایان خدمت و رفاهیحقوق و مزایا، عیدی، پاداش، کارانه، بن، 

طرف عهده بر... ( مطالبات، بیمه مشاغل، و )کلیه کسورات قانونی پرسنلی دوره و همچنین  تک نوبته وترخیص درپایان

باید به واحد ذیحسابی و  مستندات این بند .هیچگونه مسئولیتی در این موارد نخواهد داشت موسسهمی باشد و  قرارداد

 .امور مالی موسسه ارائه گردد

 

به منظور اطمینان از واریز حق بیمه توسط طرف قرارداد، موسسه دولتی مکلف است قبل از پرداخت مطالبات  -4تبصره

 .پیمانکار، تاییدیه سازمان تامین اجتماعی را در این مورد از طرف قرارداد مطالبه و کنترل نماید

 

 محل ازمی تواند دولتی موسسه  ،در صورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان -5تبصره

نموده و ضمن تهیه و ارسال گزارش تخلف صورت گرفته به  پرداخت را ذیربط کارمندان تعهدات شده دریافت ضمانتنامه

 .رداد اقدام نمایدکارگروه کاهش تصدی موسسه و محرز شدن آن در صورت لزوم نسبت به لغو قرا

 

پـس از  دولتـی  بـوده و موسسـه    طرف قراردادمربوط به  ،پرسنلی و بیمه، مالیات، هزینه های مصرفی پرداخت -31ماده 

ات مصـرفی، آب،  ملزومـ )و میزان هزینه هـای مصـرفی    عقد قرارداد هیچگونه تعهدی در قبال موارد مذکور نخواهد داشت
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تعیین و اعالم می گـردد کـه پـس از اعـالم، توسـط       موسسهبر حسب سرانه مربوطه توسط ( ...و راتبرق،گاز، تلفن، تعمی

 .پرداخت خواهد شد طرف قرارداد

 

از سـازمانهای   طـرف قـرارداد  موظف است اقدامات الزم به منظور پیگیری و پرداخـت مطالبـات   دولتی  موسسه -38ماده

روز پس از پایان هر ماه و از پرداخـت هـای بیمـه     94دی، حداکثر را از درآمد نق طرف قراردادبیمه گر بعمل آورد و سهم 

 .نماید دیئروز پس از وصول از سازمان های بیمه ای تأ 95ای حداکثر 

 

 .پس از کسر کسورات بیمه ای و سایر کسورات مورد توافق طرفین قرارداد می باشد طرف قراردادپرداخت به  -9تبصره

 

 .صورت گیرددولتی بایستی با هماهنگی موسسه  طرف قراردادتوسط  اقدام تبلیغاتی گونههر  -39ماده

 

طـرف   جهت واریـز کـل درآمـد   واحد درحسابداری  ایجاد سرفصل جداگانهموظف است اقدام به دولتی  موسسه -21ماده

 . نماید قرارداد

 

سال و بـا   5برای مدت حداکثر به منظور ایجاد امنیت خاطر برای طرف قرارداد، عقد قرارداد واگذاری می تواند  -21ماده 

تمدید سالیانه قرارداد واگذاری در صورت رضایت موسسه از نحـوه ارائـه   .  تائید کارگروه کاهش تصدی موسسه انجام شود

 .امکان پذیر می باشد۵ 84خدمات طرف قرارداد وکسب نمره ارزشیابی سالیانه به میزان حداقل 

 

ها، خدمات و وظایف واگذار شده به بخـش غیردولتـی از وظـایف موسسـه     و پایش مستمر عملکرد واحد نظارت -23ماده

موظـف بـه    طـرف قـرارداد  متولی این امر بوده و  ،واگذار کننده می باشد و واحد ناظر معرفی شده از سوی موسسهدولتی 

 .همکاری بدون قید و شرط با واحد مربوط می باشد

 

ق تعیین شاخص ها و استانداردهای هدفمند و نتیجه گرا برای سازوکارهای نظارتی از طریتدوین و اجرای  -9تبصره

خواهد بود و کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی موظف است گزارش حاصل  کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده

 .نماید از ارزیابی عملکرد واحدهای واگذار شده را تدوین و به طور سالیانه به کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارتخانه ارسال

 

واگذار کننده دولتی مورد رضایت موسسه  ،چنانچه کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده و عملکرد طرف قرارداد -2تبصره 

و خدمت گیرندگان باشد، طرف قرارداد توسط موسسه مورد تشویق و قدردانی قرار می گیرد و از تخفیفات ویژه برخوردار 

کمیت و کیفیت چنانچه و . ارگروه و تصویب آن ضمانت اجرایی خواهد داشتکه این موضوع پس از طرح در کخواهد بود 
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طبق مفاد  ،باشدنواگذار کننده و خدمت گیرندگان دولتی خدمات ارائه شده و عملکرد طرف قرارداد مورد رضایت موسسه 

ین خصوص بر عهده تصمیم نهایی در ادر صورت هر گونه اختالف قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اقدام می شود و 

 .آئین نامه مالی و معامالتی مؤسسه خواهد بود 14کمیته ماده 

مفاد قرارداد صریح نبوده یا تفاسیر متفاوتی از آن وجود داشته باشد و یا به هر علتی اختالف  بین  مواردیکهدر  -22ماده

ق مذاکره و به صورت مسالمت آمیز حـل  و موضوع اختالف از طری واگذار کننده ایجاد شوددولتی و موسسه  طرف قرارداد

، موضوع  در کمیسیونی مرکب از حداقل سه 9319آئین نامه مالی و معامالتی مصوب ( 14)، بر اساس ماده و فصل نگردد

نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح می گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسـیون الزم االجـرا  خواهـد    

 .بود

و موسسـه دولتـی   صورتیکه طرف قرارداد از مفاد قرارداد و یا قوانین و مقررات و استانداردهای وزارت متبوع در  -24ماده

تغییـری در بهبـود رونـد کـاری ایجـاد      ی به فاصله یک ماه از سـوی مؤسسـه   پس از دریافت دو اخطار کتب و تخطی نماید

ر یکجانبه در کارگروه کاهش تصـدی مطـرح و پـس از    ننماید، موضوع فسخ قرارداد پس از تامین دلیل توسط مؤسسه بطو

و اخذ موافقـت کمیتـه مـذکور بـا      موسسهآئین نامه مالی و معامالتی  14ارائه مدارک مربوطه جهت طرح در کمیته ماده 

اعالم فرصت حداکثر یکماهه ، نسبت به تسویه حساب و فسخ قرار داد اقدام به عمل می آید و مبلـغ ضـمانت نامـه انجـام     

 .دات توسط مؤسسه بنفع دستگاه ضبط خواهد گردیدتعه

 موسسـه ماه قبل بـه اطـالع   3بایست موضوع را کتباً حداقل  درصورت انصراف از ادامه قرارداد میقرارداد  طرف -21ماده

و در صورتی که موسسه موفق به جایگزینی نشد، با موافقت کـار گـروه کـاهش     .نماید رسانده وموافقت وی را اخذدولتی 

 .بایستی  با شرایط قبلی به مدت حداقل سه ماه دیگر به فعالیت خود ادامه بدهد  طرف قرارداد ،دیتص

ر مـورد  در پایان قرارداد یا تمدید ساالنه آن موظف است نسبت بـه تسـویه حسـاب امـور مـالی د      طرف قرارداد -21ماده

 .مراجع ذیربط اقدام نماید با... مالیات، بیمه پرسنل و

دستورالعمل اجرایی تفاهم نامه فی آیین نامه مالی و معامالتی موسسه و اگذاری به بخش تعاونی در چارچوب و-21اده م

مابین وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون و تحت نظارت کمیته تخصصی واگـذاری بـه تعـاونی هـا     

ین کمیته پس از طرح در کارگروه کاهش تصدی و اخـذ  و مصوبات ا. فعال در ستاد وزارتخانه و موسسات انجام خواهد شد

 .تائیدیه کارگروه مذکور امکان پذیر خواهد بود
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رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در کلیه واگذاری ها به استثنای تفویض اختیـار بـه مـدیران دولتـی      -28ده ما

 .الزامی است

 

ـ      می تواند به منظور استفاده دولتی موسسه  -29ماده   هبهینه از ساختمانها و امکانات موجـود خـود مشـروط بـر اینکـه ب

و قابل تمدیـد  ( یکساله یا کمتر)فعالیتهای مستمر و جاری لطمه ای وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت 

مـد اختصاصـی   درآمد حاصل را به درآ ه مکلف استموسس. دهدبه اشخاص حقیقی و حقوقی اجاره کارشناسی و به قیمت 

 . نزد خزانه داری کل واریز نماید

 

 بر اساس نظر سه نفرلحاظ نمودن کاربری آنها با و امکانات موجود قیمت گذاری و میزان اجاره ساختمان ها   -9تبصره

 .گرددمی  کارشناس رسمی دادگستری یا حداقل سه نفر از کارشناسان خبره و متعهد به انتخاب رئیس موسسه تعیین

 

اخذ شود و یا  طرف قرارداددر واگذاری به صورت اجاره، اجاره بهای واحد مورد نظر می تواند به صورت نقدی از  -2تبصره

 .به ازای ارائه خدمات مورد نظر به موسسه دولتی به روش خرید خدمات به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد

 

ظام کنترل نتیجه و محصول و کنترل مراحـل انجـام کـار و یـا هـر دو،      به منظور افزایش بهره وری و استقرار ن -41 ماده

تمرکز تصمیم گیری و اعطاء اختیارات الزم به مدیران برای اداره واحدهای تحـت سرپرسـتی خـود، موسسـه      ازجلوگیری 

و خـدمات بـه    هـا  تفعالیـ  این شیوه واگـذاری در . نمایندواحدها و فعالیت ها به مدیران می تواند اقدام به واگذاری دولتی 

و که از کارکنان موسسه یا سـایر دسـتگاههای دولتـی اسـت     شود بلکه بین مدیر واحد مجری  بخش غیردولتی واگذار نمی

شود و تمام اختیارات مدیریتی، اداری، مالی، پرسـنلی   منعقد می تفاهم نامه اییا مقام مجاز از طرف ایشان  موسسهرئیس 

موسسه موظـف بـه رعایـت مـوارد ذیـل در واگـذاری       . گردد مدیر واحد مجری واگذار میطبق قوانین و مقررات مربوط به 

 : فعالیت ها و واحدها به مدیران می باشد

تعیین قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه فعالیت ها، خدمات و محصوالت واحدهای مجری از قبیل . 9

آموزشی به شرح ذیل و  متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه واحدهای بهداشتی، درمانی، پژوهشی، خدماتی، 

فعالیت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه فعالیت ها و خدمات 

 کاهش تصدی موسسه کارگروه  آن توسط تصویبو مذکور 

ه طور مستقیم و غیرمستقیم در انجام یک فعالیت و ارائه یک محاسبه حقوق و مزایای قابل پرداخت پرسنلی که ب -الف

 .خدمت و یا انجام مجموعه فعالیت ها و خدمات یک واحد شرکت دارند
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که برای انجام یک فعالیت یا واحدی که در آن .... محاسبه هزینه مواد مصرفی، لوازم اداری، آب، برق، سوخت و -ب

برای واحدهایی که در یک ساختمان . اس نرخ های مصوب تعیین می شودفعالیت های متعددی انجام می گیرد بر اس

حداکثر به میزان مصرفی، میزان هزینه . در محاسبه منظور نمی گردد... مشترک مستقر هستند ، هزینه آب ، برق  و 

 .انجام شده در سال قبل به اضافه نرخ تورم اعالم شده توسط بانک مرکزی خواهد بود

ساختمان، تاسیسات، تجهیزات و ماشین االت واحدی که خدمات و و استهالک های تعمیر و نگهداری محاسبه هزینه  -ج

 (بر اساس توافق طرفین و در حد متعارف. )فعالیت ها در آن انجام می شود

 .ودواحدی که خدمات و فعالیت ها در آن انجام می ش( اموال و دارایی ها و تجهیزات)محاسبه هزینه های سرمایه ای  -د

محاسبه هزینه سرانه که حاصل تقسیم هزینه های محاسبه شده برای فعالیت هایی که در یک واحد انجام می گیرد  -هـ

 .یا تعداد استفاده کنندگان از خدمات خواهد بودو بر تعداد خدمات ارائه شده 

کننده و  اسبه تعداد استفادهها، مح مواردیکه برای انجام خدمات و یا فعالیتمحاسبه هزینه سرانه در در  -9تبصره

واحد یا هزینه تمام شده شده  گیری و محاسبه دقیق نباشد، قیمت تمام شده قابل اندازه یا تعداد خدمت ارائه

 .گیرد مالک عمل قرار می ،دهنده خدمت مجری ارائه

در یک موسسه ها به طریق فوق در واحدهای گوناگون  شده فعالیت محاسبه هزینهدر صورتی که میزان  -2تبصره

ای مالک عمل  های منطقه واحدهای مشابه مستقر در یک منطقه بیشتر باشد، متوسط هزینه  از متوسط هزینه

تواند از سایر موارد  یک فعالیت یا خدمت در صورتی مییا هزینه تمام شده قیمت تمام شده  .گیرد قرار می

برای واحدهایی که کمتر از متوسط، و  .شده باشد مشابه بیشتر باشد که افزایش کیفیت آن در توافقنامه منظور

باشد، در  اند مشروط بر آنکه کیفیت ارائه خدمات آنها افزایش یابد تا سطح متوسط قابل محاسبه می هزینه نموده

   .گیرد مبنای محاسبه قرار میهزینه تمام شده  یا شده غیر این صورت همان قیمت تمام

سرانه هزینه شده یا  هزینه تمام شده وجود ندارد، محاسبه سبه قیمت تمامـ در مواردی که امکان محا3تبصره

در روش هزینه  .بود مالک عمل خواهدو یا هزینه یابی استاندارد واحد مجری  محصوالتفعالیت، خدمات و 

در . دصورت می گیر "پیش بینی آنچه باید بعد از واگذاری باشد"یابی استاندارد، تعیین هزینه و درآمد بر اساس 

این روش مبنای تعیین سود و زیان به طور تقریبی بر اساس هزینه ها و درآمدهای پیش بینی شده ای است که 

 . بعد از انعقاد تفاهم نامه از واحد مورد انتظار می باشد

 

واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها  مدیر فی مابین باالترین مقام موسسه دولتی وانعقاد تفاهم نامه  .9

 معامله آن و تعیین تعهدات طرفین یا هزینه سرانه ات و قیمت تمام شده یا هزینه تمام شدهوخدم

مدیر واحد مجری ترجیحاً دارای رابطه استخدامی پیمانی یا رسمی باشد و در خصوص نیروهای  -9تبصره

 .قراردادی مدت قرارداد استخدامی از مدت تفاهم نامه کمتر نباشد
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الگوی موسسات دولتی ملزم به رعایت ، موسسه دولتیمجری و  نامه بین واحد تفاهم انعقاد درـ2تبصره

که به کلیه جمهور،  نظارت راهبردی رییس ریزی و معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه نامه تفاهم

ابل انجام ق موسسهاقتضائات   ، حسبتفاهم نامه تغییر در محتوی .باشند میشده است ابالغ  موسسات دولتی

 .دار کند را خدشه تفاهم نامهخواهد بود لکن تغییرات حاصله نباید اصول این 

بینی که در طول دوره توافقنامه، به  انجام اقدامات غیرقابل پیش تفاهم نامه،توانند در  میدولتی  موسسه-3تبصره

  .رداخت نمایندانجام آنها را محاسبه و پ  شود را تصریح نموده و هزینه واحد مجری تکلیف می

 

 درو ظرف یک ماه  موسسهبا امضای مدیر واحد مذکور و نماینده  حساب بانکی به نام واحد مجریافتتاح  .2

نامه به این حساب  واحد مجری در قالب تفاهم تمامی اعتبارات)چارچوب قوانین و مقررات پولی و مالی 

 (.شود می واریز و تمامی پرداختها از محل آن انجام

 

دولتی و  موسسهنیروی انسانی شاغل در اولویت واحد مجری، با  نیروی انسانی جدید و مورد نیاز تامین  .3

موظف است  طرف قراردادکه در صورت تقاضای کارکنان، )اجرایی کشور  ربط یا سایر دستگاههای ذیواحد 

 .(از کارکنان را به صورت مامور بپذیرد۵ 54حداقل 

بوده و  گیری هرگونه نیروی انسانی دیگر رأساً بر عهده واحد مجری،اختیارات و تعهدات به کار ـ9تبصره

 .ربط نخواهد بود ذی دولتی موسسههیچگونه تعهدی متوجه 

پیش دهد،  را مازاد تشخیص( 24۵حداکثر )کارکنان یادشده  در صورتیکه بخشی از مدیر واحد مجری -2تبصره

ربط قرار دهد تا وفق قوانین و مقررات مربوط  ذیدولتی  وسسهماختیار  آنها را در توانند میاز امضای تفاهم نامه 

د و واحد مجری تنها در صورت بروز تخلف می تواند پس از امضای تفاهم نامه، نیرو یا نیروهایی شو آنها رفتار با

 .را مازاد اعالم نماید

به منظور ارائه خدمات با  مجری می تواند به ازای نیروی انسانی که مازاد اعالم می شود، واحدمدیر  -3تبصره

مشروط بر اینکه هیچ . نماید اقدام( 3)کیفیت تعهد شده نسبت به خرید خدمت به روش های ذکر شده در ماده 

 .گونه تعهد استخدامی یا تعهدات قانونی دیگر با پرسنل ذیربط ایجاد نگردد

ارکنان واحد مجری محسوب شده و که مدیر واحد مجری نیز جزء ک)نیروی انسانی مورد نیاز  تعداد -4تبصره

بر توسط واحد مجری برای انجام فعالیت مشخص شده ( مشمول تعداد نیروی انسانی مورد نیاز واحد می شود

با هماهنگی کارگروه کاهش تصدی می باشد و دولتی اساس تعداد پست های سازمانی اشغال شده موسسه 

کاهش بیست درصدی نیروها نیز از میان نیروهای . دموسسه و با رعایت صرفه و صالح موسسه تعیین می شو

  .مذکور صورت می گیرد
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دولتی قبل از به کارگیری نیروی انسانی مازاد واحد های مجری در سایر واحدها، مجاز به  موسسه -5تبصره

 .استخدام نیروهای انسانی جدید اعم از رسمی و پیمانی نمی باشد

از ... مجری به دالیلی از جمله، مریضی، فوت، بازخریدی، اخراج و  نیروی انسانی واحد درصورتیکه -1تبصره

واحد مجری منفک شوند، مدیر واحد مجری می تواند در ازای نیروهای یاد شده از طریق موسسه دولتی ذیربط، 

 .فرد جایگزین درخواست نموده و به کارگیرد

تمام شده، هزینه تمام شده یا هزینه  درصورتیکه نیروی انسانی واحد مجری پس از محاسبه قیمت -7تبصره

سرانه و تنظیم تفاهم نامه، بر اساس دادخواست مستخدم بازنشسته، بازخرید و انتقال یابد، اعتبار مربوط به 

حقوق و مزایای آن افراد برای واحد مجری جهت جبران میزان ارائه خدمات و تامین نیاز از طریق خرید خدمت 

 .د در اختیار واحد مذکور باقی خواهد ماندیا جبران خدمات افراد موجو

  .واحد مجری موظف است با کارکنان واحدهای ذیربط مطابق قوانین و مقررات جاری عمل نماید مدیر -8تبصره

که بر اساس قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه در اختیار واحد مجری قرار  اعتباراتی -1تبصره

مک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحد مجری به عنوان هزینه قطعی می گیرد، به عنوان ک

 .منظور می گردد

 شده شده در قیمت تمام های محاسبه های پرسنلی، مصرفی، تعمیر و نگهداری و سایر هزینه پرداخت هزینه .4

مجری واحد  توسط

در  واحد مجریی و سایـر نیروهای پیمانی، قرارداد محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی، .5

مبنای ) واحد مجریتوسط معطوف به عملکرد و کارآیی آنها  قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام

.(باشد نامه می دوره اجرای مندرج در تفاهم در پرداخت حقوق و مزایای قانونی،محاسبه 

باشد و تعداد  نامه می اجرای مندرج در تفاهمدوره  مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، ـ9تبصره

خدمات واحد مجری، براساس تعداد پستهای سازمانی دارای تصدی یا  نیاز برای ارایه موردنیروی انسانی 

کارگروه کاهش تصدی بندی واحدهای مربوط و در هر حال توسط  مندرج در درجه براساس ضوابط و پستهای

 .شود تعیین می سسه دولتیموبا رعایت صرفه و صالح  موسسه و

نامه، به عنوان  در دوره اجرای تفاهـم قانونی حقوق و مزایای کارکنان واحد مجری افزایشهایکلیه  -2تبصره

 .شود تأمین می موسسه نامه منـظور و توسط در تفاهم موسسهتعهدات 

پس از ارزیابی ، واحد مجریتوجه به عملکرد  با پرسنلی واحد مجری رابخشی از اعتبار  موسسه دولتی -3تبصره

 .کند واحد مجری پرداخت می نیروی انسانی به انگیزهبه منظور ایجاد 
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 موسسهتوسط واحد مجری  ها، تأسیسات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز کلیه ساختمانقراردادن  اختیاردر  .1

 دولتی

ه سرمایه گذاری در خصوص در صورت موافقت موسسه دولتی، مدیر واحد مجری می تواند نسبت ب -9تبصره

 .تجهیز واحد مربوطه و توسعه خدمت رسانی اقدام نماید

  موسسه توسط شده در موعد   سقف تخصیص اعالم پرداخت صددرصد مبلغ قرارداد واحد مجری در قالب .7

، ه دولتیموسسمانده  باقی و اعتبار موردنیاز برای اجرای تکالیف  نامه تفاهم ناشی از انعقاد های هزینهـ 9تبصره

 .بینی شده است، تجاوز کند ساالنه پیش ای که در بودجه مصوب نباید از مجموع اعتبارات هزینه

 اعتبار به میزان صددرصد به واحدهای مجری، نباید موجب کاهش تخصیص اعتبار به دیگر ـ تخصیص 2تبصره

 .شود دولتی موسساتواحدهای 

 

صرفه جویی حاصل از تفاضل  ، در صورتشاغل ی انسانینیروو مدیر واحد مجری ایجاد انگیزه و تشویق  .8

 :قیمت تمام شده و یا هزینه تمام شده یا هزینه سرانه هرسال از کل درامد همان سال واحد به شرح ذیل

جویی به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد  رقم حاصل از صرفه۵( 14)شصت درصد حداکثر  -الف

    :دگرد مجری به شرح ذیل پرداخت می

  بر اساس کیفیت  دولتی موسسهالذکر به مدیر واحد مجری با نظر  درصد رقم فوق 24حداکثر

 گیرندگان  ارائه خدمات و رضایت خدمت

  و مسئولین پرداخت انگیزشی و کارایی به کارکنان درصد رقم فوق الذکر جهت 44حداکثر

ل یکماه حقوق و مزایای حداکثر دریافتی مسئولین و کارکنان در هر ماه معاد)واحد مجری 

واحد مجری  مدیرمستمر و غیر مستمر آنها پس از کسر کسور قانونی خواهد بود که با نظر 

 .قابل پرداخت خواهد بود

جویی به طریق ذیل برای ارتقاء کیفی خدمات،  رقم حاصل از صرفه۵( 44)درصد  44حداکثر  -ب

 :گردد تشویق کارکنان ستادی واحدهای ذیربط هزینه می

   های  درصد رقم مذکور برای ارتقاء و بهبود کیفی خدمات نظیر اصالح نظام 34حداکثر

مدیریتی، آموزشی و بهسازی کارکنان، ارایه خدمات برتر و تجهیز و بازسازی امکانات و یا 

 .(نوسازی تجهیزات فرسوده در اولویت قرار دارد)خرید تجهیزات مورد نیاز برای واحد مجری

  دولتی موسسهرقم مذکور برای تشویق کارکنان ستادی   درصد 94حداکثر 

51 

saze118.com

saze118.co
cm



باشد و حداکثر معادل حقوق و مزایای  می  جویی محقق شد، قابل پرداخت ها، زمانی که صرفه تشویق -9تبصره

مدیر واحد مجری موظف است گزارش و کارکنان در طول زمان اجرای توافقنامه خواهد بود و  مدیرانماهیانه 

 .دارایه نمایدولتی  در موسسه را به تفصیل به واحد ناظر ندبحساب اجرای این 

حق + همترازی+ کارانه یا اضافه کار+ حکم کارگزینی: منظور از یکماه حقوق و مزایای مسئولین -2تبصره

 :منظور از یکماه حقوق و مزایای کارکنانو  .محرومیت از مطب برای اعضای هیات علمی می باشد+ مدیریت

 .اضافه کار می باشد+ کارانه+ حکم کارگزینی

 

بخش های )واحدهای قابل واگذاری در چارچوب این ماده می تواند شامل کلیه واحدهای پاراکلینیک  -3تبصره

و بخش های بستری و سایر عرصه های خدمت رسانی ...( تصویربرداری، آزمایشگاه، توانبخشی، داروخانه و

 .تخصصی باشد

حدهای تازه تاسیس در صورت اعمال تحقق محاسبه هزینه تمام شده و هزینه واگذاری مدیریتی در وا -4تبصره

 .امکان پذیر خواهد بود( هزینه یابی استاندارد)سرانه خدمات قابل ارائه در این واحدها 

 

موظـف اسـت   دولتی به بخش غیردولتی بایستی موجب صرفه جویی در هزینه ها گردد و موسسه  امورواگذاری  -41ماده

این برنامه را از نظر میزان هزینه به صرفه و صالح نداند، موضوع را با ذکر دالیل به کـارگروه کـاهش    اجرایکه  در صورتی

 .تصدی ستاد مرکزی وزارت متبوع گزارش نماید تا نسبت به بررسی موضوع و اتخاذ تصمیم مناسب اقدام گردد

 حمایت ها و تسهیالت : فصل ششم

هـا و تسـهیالت    دولتـی، حمایـت   ای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبـول تصـدیهای  ارتقحمایت و به منظور  -43ماده

  :باشد قابل ارایه میپس از تائید کارگروه کاهش تصدی موسسه دولتی، بینی شده ذیل  پیش

 فضاهای فیزیکی یا ارائه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی جهت احداث و ارائه کمک اختصاص زمین  .9

طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب بودجه سنواتی به صورت مشارکتی اعطای اعتبارات   .2

 و کمک

و امکانات تشخیصی درمانی و تامین نیروی انسانی با تاسیسات مورد نیاز فراهم نمودن فضای فیزیکی  .3

 متخصص مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای تشخیصی و درمانی 

 ولتی به صورت رایگان اجازه استفاده از تجهیزات و امکانات د .4

اعطای تسهیالت بانکی با شرایط ویژه و تامین مابه التفاوت سود بانکی با پیش بینی در قانون بودجه  .5

 سالیانه

ارائه زمین و تسهیالت خاص در مناطق ویژه و آزاد برای توسعه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و  .1

 کز مربوط به امور فرهنگی اجتماعیپژوهشی، مراکز رشد و پارک های فناوری و سایر مرا
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پرداخت تمام یا بخش هایی از هزینه سرانه تامین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام  .7

 خدمات مشخص بر اساس قراردادهای منعقده

 اختصاص وجوه اداره شده در بودجه سنواتی .8

تعاونی های تخصصی سالمت، : تعاونی ها در نظام سالمت از قبیل حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه .1

با اولویت ... خدمات بهداشتی و درمانی و همگن، سهامی عام، خیرین سالمت، گردشگری سالمت و 

دادن آنها در واگذاری تصدی ها خصوصا در طرح پزشک خانواده و اولویت برای صدور مجوزهای 

 تاسیس و بهره برداری

صصی در زمینه های مرتبط جهت رفع مشکالت ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و آزمایشگاهی تخ .94

 بخش غیردولتی

و دولتی نوع و نحوه حمایتها و اعطای تسهیالت به بخش غیردولتی در قرارداد تنظیم شده فیمابین موسسه  -9تبصره

 .تعیین خواهد شد طرف قرارداد

 

 تعیین تکلیف کارکنان موسسه دولتی: فصل هفتم

می  واگذار دولتی بخش غیر به وظایف آنها از بخشی یا تمام که دولتی موسسه یپیمان و رسمی کارمندان با -42ماده

 .شد خواهد عمل ذیل روشهای از به یکی گردد

 یا دستگاههای اجرایی دیگر، سایر موسسات و موسسه همان واحدهای سایر به نتقالا .9

 خدمت  سنوات بازخرید .2

 پنج سال تا سه مدت برای حقوق بدون مرخصی با موافقت .3

 تمایل صورت در)می باشد شده واگذار فعالیتهای وظایف و مجری که دولتی بخش غیر به تقالنا .4

 (کارمندان

  مامور شکل به دولتی بخش غیر در وظیفه انجام  .5

 آماده به خدمت .1

 قانون برنامه پنجم توسعه 34موافقت با درخواست کارمند حسب مورد بر اساس ماده  .7

 9319شرایط مندرج در آیین نامه اداری استخدامی مصوب سال موافقت با بازنشستگی در صورت تحقق  .8

 اعالم دولتی به موسسه و انتخاب اولویت ترتیب به را فوق گانههشت طرق از طریق سه می تواند کارمند -9 تبصره

 .دکن اقدام و انتخاب را روشها از یکی کارمند سوی از شده اولویت تعیین به توجه با مربوط مکلف است موسسه. کند

 .از حقوق و فوق العاده های مستمر برخوردار خواهند بود( حداکثر شش ماه)و کارمندان فوق تا زمان تعیین تکلیف 
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واجد شرایط بازنشستگی حسب مقررات جاری و مورد عمل  ،کارمندانی که در زمان تغییر وضعیت و واگذاری -2تبصره

 .مربوط باشند، بدون تقاضای آنان بازنشسته می شوند

 با، طرف قرارداد بایستی پیش از امضای قرارداد ادامه فعالیت در بخش غیردولتی تمایل کارمند به درصورت -3تبصره

طرف قرارداد  پس از امضایبررسی های الزم در خصوص موافقت با ادامه فعالیت کارمند را بعمل آورده و  دولتی موسسه

قرار دهد  موسسهدر اختیار مازاد اعالم نموده و توافق شده را اخراج یا  تواند نیرو یا نیروهای نمی قرارداد به هیچ عنوان

.مگر در صورت بروز تخلف، که براساس مقررات مربوط با آنها رفتار خواهد شد

دولتی در صورت بازنشستگی یا بازخریدی کارمند، وجوه و مطالبات مستخدمین تماما از محل اعتبار موسسه  -4تبصره

حداقل یک سال پرداخت پاداش پایان خدمت و غرامت اخراج مشروط بر اینکه مستخدم . خواهد شدتامین و پرداخت 

در مورد کارگران مشمول  ، امکان پذیر خواهد بود ودداشته باش موسسه راسابقه خدمت به طور متوالی یا متناوب درآن 

مقررات استخدامی مربوط یا مفاد قرارداد چنانچه این کارکنان حسب  .قانون کار طبق مقررات کار رفتار خواهد گردید

. منعقده دارای مرخصی ذخیره شده باشند، حقوق و فوق العاده های مربوط به ایام مزبور به آنان پرداخت خواهد شد

با کارکنان رسمی و پیمانی انتقال یافته به سایر موسسات و دستگاههای اجرایی، مطابق مقررات استخدامی  -5تبصره 

رفتار خواهد شد و در صورتیکه حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان مشمول این ماده از مجموع حقوق و مورد عمل 

فوق العاده های مستمرقبلی آنان کمتر باشد، مابه تفاوت به آنان پرداخت می گردد و هرگونه افزایش حقوق و فوق العاده 

 .خواهد شدهای مستمر بعدی تا استهالک کامل مابه تفاوت مذکور کسر 

آن عده از کارمندان موسسه دولتی که رابطه استخدامی آنان در تاریخی قبل از واگذاری واحد محل خدمت  -1تبصره

 .قطع شده است مشمول ضوابط و مقررات این فصل از دستورالعمل نمی باشند

مـی گـردد    واگـذار  یدولتـ  بخـش غیـر   بـه  وظـایف آنهـا   از بخشـی  یـا  تمام که موسسه کارمندان قراردادی -44ماده

.قراردادشان لغو  و با پرداخت حقوق مکتسبه و قانونی از موسسه جدا می شوند

واحـد مربوطـه   که بـه عنـوان مـامور در    دستگاهها و موسسات ، ماموریت مستخدمین سایر واحدها واگذاریدر  -41ماده

واگـذاری  در و تنهـا  ود اعاده خواهنـد شـد   خدولتی و موسسه خدمت می نمایند، خاتمه یافته تلقی می شود و به دستگاه 

 . رضایت مستخدمین ماموریت آنان ادامه خواهد یافت  واحد مجری و، در صورت نیاز و تقاضای مدیریتی
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 مـی باشـند   طـرف قـراداد   یا و کنند دریافت می مزایا و حقوق هر نحو به کهدولتی  موسسه کارمندان تعداد -41ماده

 مجوزهـای  د و تعـداد نـ قبـل کـاهش یاب   سـال  بـه  نسـبت  حاکمیتی غیر امور در درصد دو میزان یه سال هر بایستی

 . گردد با رعایت این موضوع تعیین موسسه باید استخدامی

 

 .هستند مستثنی ماده این شمول از حاکمیتی وظایف – 9تبصره

 

بـه هیـات   شاغل هسـتند   که در بخش غیردولتیدولتی موسسه پرونده های اتهامی مطروحه در مورد کارکنان  -41ماده

ارجاع می گردد و هیات مزبور صالح بـه امـر رسـیدگی بـه تخلفـات اداری آنـان       موسسه اداری همان  تخلفاترسیدگی به 

 . خواهد بود و تعیین تکلیف این قبیل کارکنان موکول به صدور حکم قطعی در هیات مربوط خواهد بود 

 

 نظارت: فصل هشتم

ان ایجاد واحد های غیر دولتی پس از ثبت شرکت و صالحیت کارکنان مربوط بر عهده تائید صالحیت متقاضی -48ماده

 دولتی واحد تخصصی مربوطه خواهد بود و نظارت و کنترل بر ارائه خدمات بر عهده کار گروه کاهش تصدی موسسه

ی تشریفات قانونی و ذیربط می باشد و درصورت مشاهد تخلف ، موسسه ذیربط اختیار لغو امتیازات مربوط را پس از ط

 .اخذ حکم محکومیت متخلف خواهد داشت

 

ذیربط در ارتبـاط بـا انجـام فعالیـت      دولتیمقررات نظارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه  -9تبصره 

 .های حوزه های مشمول کماکان معتبر است

 

واگذار کننده، کمیـت و  دولتی ف قرارداد، موسسه به منظور ارزیابی چگونگی ارائه خدمات و عملکرد اشخاص طر -2تبصره

موسسـه ذیـربط مـی توانـد طـرف قـرارداد را در صـورت        . ارائه شده را مورد ارزیابی سالیانه قرار می دهد کیفیت خدمات

 عملکرد مطلوب، تشویق نموده و از تسهیالت ویژه برخوردار نماید، در غیر اینصورت طبق مفاد قرارداد و قوانین و مقـررات 

 .مربوط اقدام می شود

 

کـارگروه کـاهش تصـدی سـتاد مرکـزی      . اسـت  شدهماده و تبصره های مربوط تنظیم  41این دستورالعمل در  -49ماده

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را برعهده دارد و دبیرخانه کارگروه مذکور مکلف است گزارش عملکـرد  

 .معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع ارائه نماید موسسات دولتی را در پایان هر سال به

 

 

55 

saze118.com

saze118.co
cm



    در آمـدزایی  و جهت اسـتفاده بهینـه  بخش غیر دولتی در اجرای قوانین و بخشنامه های مربوط به واگذاری امور به         

رداد محکـم و منسـجم   ذیل را با انعقاد قراتصدی های دولتی کاست و امور  می توان ازبا مدیریت صحیح و کار کارشناسی 

 :به بخش خصوصی واگذار کرد

 

 تاکسی تلفنی، ،(رختشویی)، لنژریوتکثیرچاپ  غذا، خرید ایاب وذهاب،: مانند خدماتی وپشتیبانی واگذاری در حوزه -9

ارسال مراسالت، مخابرات، نگهداری تأسیسات ، آسانسور، نقاشی ساختمان ،کاشی ،بوفه و فروشگاه نانوایی، فضای سبز،

 ....و  واگذاری کپی وزیراکس، اری تعمیر ک

 

 ...و  اینترنتاتوماسیون،  ،پشتیبانی نرم افزار: مانند  فن آوری اطالعات واگذاری -2

 

 ...و ساخت درمانگاه و یا بخشی از ساختمان: مانند عمرانی واگذاری فعالیت های -3

 

  برای کارکنان رم افزارهایآموزش ن :مانند پژوهشی و، علمی آموزشی  واگذاری فعایت های -4

 

 :مانند (یا به خدمت گرفتن بخش خصوصی در حوزه درمانمشارکت درارایه خدمات درمانی )درمانی  واگذاری خدمات -5

 ،آزمایشگاه ، اسکن، رادیولوژی و حتی درمانگاه های تخصصی ، پالسما فریزس تزریقات و پانسمان

 

 ...وخیلی از اماکن بال استفاده ی واگذاری به اجاره : مانند (اجاره عرصه واعیان )به اجاره  واگذاری -1
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 فصل پنجم

 تنظیم ونگارش انواع قرارداد

 

البته امروزه با توجه . اکتفا می گردد قراداد چند نمونهو اجتناب از اطاله کالم تنها به به علت تنوع در قراردادها             

چرا . دولتی در خصوص مواجهه با نیروی کار بهترین گزینه واگذاری، اجاره می باشدبه مشکالت پیش روی سازمان های 

اما در . استبوده که نیروی کار بعدها مدعی پرداخت بیمه از طرف ادره می باشد در حالی که این نیرو متعلق به پیمانکار 

به همین جهت در تمام واگذاری ها اعم از  .دندار( اداره  )اجاره، پیمانکار مستأجر است و این نیروها هیچ ربطی به موجر

اکنون نمونه نگارش . خدماتی ، رفاهی و درمانی که مکانی به پیمانکار واگذار می گردد بهتر است به اجاره واگذار گردد

 :چند قرارداد 

 

 پانسمان  ونمونه قرارداد واگذاری به اجاره  واحد تزریقات 

قانون مدیریت خدمات کشـوری   24تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  و ماده  قانون 88استناد ماده ه این قرارداد ب

 :کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه پیرو شرایط ذیل منعقد می گردد................ و صورتجلسه مورخ 

 :موجر

به ................... .بنمایندگی .....( مرکز آموزشی و ردمانی)دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 

 ..........آدرس

 :مستاجر 

کد .................... کدپستی .................. شناسه ملی............... به شماره ثبت ................ شرکت خدمات بهداشتی درمانی  

ضاء مجاز و تعهد آور شرکت به موجب آگهی تغییرات کد ملی دارنده ام.................. به نمایندگی ..................... اقتصادی 

.......................................... به آدرس................... مورخ................ مندرج در روزنامه رسمی شماره ............ شماره 

 ..................تلفن

 

  :موضوع قرارداد

  در تمام مدت شبانه روز بر اساس اسـتانداردها و شـرح   ............... پانسمان  بیمارستان  واگذاری به اجاره واحد تزریقات،  

 .وظایف تعیین شده از سوی دانشگاه 

 :مدت قرارداد

 .مدت یکسال کامل شمسی می باشده ب........................  لغایت ......................... مدت قرارداد از تاریخ 
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 :ادمبلغ قرارد

ریـال و  ...................................................... ریال و بحروف مبلغ......................................... اجاره بها برای کل مدت قرارداد مبلغ 

دانشگاه تحت عنوان ........ ب شماره ریال می باشد که باید در اول هر ماه به حسا................................... از قرار هر ماه مبلغ

 .واریز و فیش آن را به مدیریت امور مالی تحویل نماید... نزد بانک ملی...... اجاره 

 :سایر شرایط و تعهدات طرفین

 :تعهدات مستاجر( الف

.مقررات مربوط به محیط بیمارستان را رعایت نماید  استمستأجر مکلف  -9

 . نمایدواگذاری  (به طور کلی یا جزئی )به غیر را اجاره مورد ندارد  مستأجر حق – 2

صورتجلسه به مستاجر تحویل و در پایان نیز از وی مطـابق صورتجلسـه تحویـل     طی تزریقاتکلیه اقالم موجود در  – 3  

ورت مستأجر نیزمکلف است نهایت دقت را در نگهداری اموال تحـویلی و مـورد اجـاره بنمایـد و در صـ      .گرفته خواهد شد

.هرگونه ایراد و خرابی ملزم به تعمیر با هزینه خویش می باشد

مستأجر مکلف است تعرفه دولتی  را  براسـاس  مصـوبات و دسـتورالعمل هـای وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش  -4

ر مکلـف  پزشکی و هماهنگی با ریاست بیمارستان از مراجعین اخذ نماید، در صورت تخلف عالوه بر لغو قرارداد ، مستأج

 .به پرداخت خسارت تعیین شده از سوی موجرخواهد بود 

نظارت بر رعایت تعرفه های ابالغی بر عهده بیمارستان بوده و مستاجر می بایست زمینـه انجـام ایـن نظـارت را     : تبصره

 .فراهم نماید

مستأجر مکلف است حساب بانکی به نام خویش جهـت واریـز درآمـدهای حاصـل از ارائـه خـدمات بخـش-

تزریقات و پانسمان نزد بانک مورد تایید بیمارستان افتتاح نماید و از حساب مزبور صرفاً جهـت خریـد مـواد    

مصرفی مورد نیاز در بخش و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل تحت امـر خـویش مـن جملـه حـق بیمـه و       

 . یل نمایدمالیات متعلقه اقدام نماید و همه ماهه پرینت حساب مزبور را به ناظر قرارداد تحو

:کلیه امور واحد مورد اجاره از قبیل موارد ذیل و همچنین تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برعهده مستاجر می باشد -7

تزریقات اعم از عضالنی، وریدی و زیرجلدی( الف

.انجام پانسمان ساده مراجعین( ب

 انجام تست پنی سیلین( ج

 انجام سرم تراپی( د

 کشیدن بخیه( ه

 وارد طبق استانداردهای بخشهای تزریقات و پانسمانسایر م( و

 مستأجر مکلف است  از نیروهایی جهت امر درمان استفاده نماید که دارای حداقل مدرک تحصیلی بهیار باشند – 8
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کلیه عواقب و عوارض جانبی تزریقات ، پانسمان و نوار قلب و غیره بر عهده مسئول فنـی و اشـخاص مربوطـه مـی      – 1

 .ضمناً مسئولیت رعایت قوانین کار و سالمت کار بر عهده مستأجر می باشد باشد، 

رعایت موازین شرعی و اخالقی و برخورد صحیح با مـراجعین الزم بـوده و امـور مربـوط بـه تزریقـات ، پانسـمان         – 94

 .خواهران را مستأجر مکلف است  توسط پرسنل زن انجام دهد 

ت مورد نظر را در خصـوص انجـام کـار در محـیط بیمارسـتان نداشـته باشـند،        چنانچه نیروهای مستأجر صالحی  - 99

 . مستأجر مکلف است نسبت به جایگزینی آنان در اسرع وقت اقدام نماید 

تأمین لوازم اولیه و مواد مصرفی شامل گاز ، باند ، پنبه ، چسب لکوپالست ، بتادین ، سرم شستشو ، پماد و غیـره   – 92

 .برابر مقررات مستقیماً از بیمار دریافت می گردد، بر عهده مستأجر می باشد باستثناء مواردی که

حضور فیزیکی دائم و مستمر در واحد مربوطه،  نصب اتیکت و داشتن لباس فرم و برخورد خوب با ارباب رجوع و  – 93

 .ترعایت موازین اسالمی و شرعی و حفظ حجاب اسالمی در محل کار جهت پرسنل مستأجر ضروری اس

مستأجر مکلف است ترالی اورژانس و داروهای اورژانسی برای بیماران اورژانسی را همیشه در حد مورد نیاز فراهم  – 94

 . داشته باشد

 .مستأجر متقبل گردید با همکاران واحد اورژانس بیمارستان در موارد اضطراری حداکثر همکاری را بنماید  – 95

یمارانی که در بخشـهای مختلـف بیمارسـتان بسـتری شـده انـد جهـت انجـام         مستأجر مکلف است  از پذیرش ب – 91

 .تزریقات ، پانسمان خودداری نماید و در صورت پذیرش وجهی از این بابت به مستأجر پرداخت نخواهد شد 

مستأجر مکلف است قبل از بکارگیری پرسنل در واحدهای مذکور آنها را به ریاسـت بیمارسـتان معرفـی نمایـد و       –97

پس از تعیین صالحیت از نظر مهارت توسط مدیر پرستاری بیمارستان شروع بکـار نماینـد و در صـورت مشـاهده عـدم      

توانایی در رگ گیری اطفال توسط پرسنل مزوبر، در مرحله اولیه فرد مذکور موظـف بـه کسـب مهـارت الزم در بخـش       

 .به جایگزینی وی در اسرع وقت اقدام گرددبوده و در مرحله دوم در صورت احراز عدم مهارت، می بایست نسبت 

مستأجر مکلف به رعایت کلیه استانداردها در انجام خدمات می باشـد، اسـتفاده از وسـایل غیـر اسـتریل و صـرفه        -98

 .جویی هایی که منجر به کاهش کیفیت انجام خدمات شود، ممنوع می باشد

ن ارتقـاء بهـره وری پرسـنل بـالینی نظـام سـالمت را در       مستأجر مکلف است قانون کار ، تأمین اجتمـاعی و قـانو   -91

خصوص پرسنل خویش رعایت نماید و ملزم به بیمه نمودن پرسنل غیر بازنشسـته مـی باشـد و مفاصاحسـاب الزم را از     

 .سازمان تامین اجتماعی نیز بهنگام تسویه حساب می بایست ارائه نماید

تمامی واحدهای تزریقات ، پانسمان  بوده و در تمام ایام شـبانه روز  مستأجر موظف به داشتن مسئول فنی برای    - 24

مستأجر قبل از شروع کار در واحد اجاره موظف بـه معرفـی   . ) مسئولیت فنی نظارت بر عهده پزشک مربوطه خواهد بود

ر معـین  معرفی پزشک مسوول فنی از پزشکان استخدام رسمی، پیمـانی و قـراردادی کـا   ( . کتبی مسئول فنی می باشد

 .شاغل در بیمارستان ممنوع می باشد
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کلیه مسئولیتهای ناشی از اجرای مقررات قانونی  در تمامی ایـام شـبانه روز در واحـد مـذکور بـر عهـده مسـتاجر         –29

 .  خواهد بود و بیمارستان در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت

 .احدهای تزریقات ، پانسمان می باشدمستأجر مکلف به استفاده از ملحفه تمیز و سالم در و  -  22

مستاجر مکلف به ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی بمنظور تضمین انجام تعهداتی کـه بموجـب ایـن قـرارداد بـر       – 23

عهده دارد، معدل ده درصد مبلغ کل این قرارداد می باشد که در پایان مدت قـرارداد در صـورت تسـویه حسـاب کامـل      

 .صاحساب از سازمان تامین اجتماعی به وی مسترد خواهد گردیدعلی الخصوص ارائه مفا

مستاجر می بایست از بابت تضمین تخلیه ، وثیقه وسایل تحویلی و تضمین پرداخت مـال االجـاره، سـفته معـادل      -24

بـه   پنجاه میلیون ریال  به موجر تسلیم نماید که در پایان مدت قرارداد در صورت تسویه حساب کامل و تخلیـه بموقـع  

بدیهی اسـت در  . وی مسترد خواهد گردید و در صورت عدم تخلیه بموقع مبلغ مزبور بعنوان وجه التزام تعیین می گردد

مدت تاخیر در تخلیه، عالوه پرداخت وجه التزام بعنوان جریمه، ملزم به پرداخت اجاره بهاء برابـر اجـرت المثـل خواهـد     

 .بود

داد رضایت خود  یا عدم موافقت خود مبنی با تأمین صبحانه و شام پرسنل مستأجر موظف است قبل از شروع قرار –25

عدد صـبحانه،و    5واحد تزریقات از طرف موجر به وی اعالم و در غیر اینصورت هزینه غذای پرسنل واحد مذکور بتعداد  

با پرداخت اجـاره بهـاء ،   پرس شام در پایان هر ماه راساً از ناحیه بیمارستان محاسبه و مستاجر موظف است  همزمان  5

طبق نرخ  تعیین شده از سوی کمیته تغذیه بیمارستان  به شماره حسابی که از طرف بیمارستان مشـخص مـی گـردد،    

 . هزینه کل غذای مصرفی ماهانه را پرداخت  نماید

متعهد می گـردد  مستأجر در صورت تمایل می تواند نسخ بیمه ای مربوط به نوار قلب را به موجر تحویل و موجر  – 21

بدیهی است هرگونه کسـوراتی کـه بـه ایـن     .  پس از وصول وجه آن از سازمانهای بیمه گر عیناً به مستأجر مسترد نماید

نسخ تعلق گیرد بر عهده مستأجر بوده و موجر هیچگونه تعهدی مبنی بر پاسخگویی به مستأجر و یا سازمانهای بیمه گر 

 .أجر و سازمانهای بیمه گر نخواهد داشتدر مورد کلیه موارد اختالف بین مست

هزینه آب و برق و تلفن داخل شهری و هزینه های وسـایل گرمـا زا  و سـرمازا  در حـد موجـود در زمـان انعقـاد         –27

 .قرارداد اجاره بر عهده مستاجر می باشد

 .شدپرداخت کلیه کسورات و عوارض قانونی متعلقه به این قرارداد بر عهده مستأجر می با – 28

مستأجر مکلف است  مایع بهداشتی و سایر مواد و وسایل نظافتی مورد نیاز خویش را شخصاً  تهیه نماید و مکلف  – 21

 .به تمیز نمودن محیط در اجاره خویش می باشد

مستأجر اقرار می نماید که هیچگونه وجهی از بابت سرقفلی به موجر پرداخت نکرده است و در زمـان تخلیـه نیـز     –34

 .گونه ادعایی در این خصوص نخواهد داشت هیچ

مستأجر در صورت تمایل به فسخ قرارداد باید حداقل  یک ماه قبـل بـه مـوجر اطـالع و در صـورت قبـول فسـخ         – 39

 .قرارداد، این قرارداد  اقاله خواهد گردید
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د اجـاره را تخلیـه در غیـر    مستأجر مکلف است در پایان مدت قرارداد و یـا در زمـان فسـخ قـرارداد، سـریعاً مـور        - 32

 .اینصورت وجه التزام تعیین شده به نفع دانشگاه ضبط خواهد گردید

 مستاجر مکلف است کلیه قوانین مربوط به اجاره را رعایت و از انجام اعمالی که نافی حق است خودداری نماید .9

 در صورت اختالف بین موجر و مستاجر قانون روابط موجر و مستاجر حاکم میباشد .2

ستاجر هیچگونه ادعایی در خصوص استخدام و یا اشتغال در محل را نخواهد داشت و حق شکایت در مراجع م .3

 اداره کار و تامین اجتماعی را ندارد

 :تعهدات و اختیارات موجر( ب

موجر می بایست امکانات و اتاقهای مربوط به واحدهای موضوع قرارداد را طی صورتجلسه ای به مسـتاجر تحویـل و    -9

 .ستاجر عیناً در پایان مدت قرارداد و بهنگام تخلیه آنرا به موجر تحویل نمایدم

 .موجر می تواند با اطالع کتبی ده روزه قرارداد را فسخ نماید -

موجر حق استفاده از محل و وسایل مورد اجاره برای آموزش دانشجویان پرستاری و غیره داشته و مسـتأجر   -

 .امکان آموزش را در حین استفاده از مورد اجاره فراهم نمایدضمن قبول این امر متعهد می گردد 

مستأجر به موجب همین قرارداد به موجر اجازه می دهد در مواقعی که ضرورت ایجـاب مـی نمایـد و دسترسـی بـه       -4

ده مستأجر نباشد موجر بتواند رأساً  نیروهای مستأجر را سرپرستی و ضمن ابالغ دستورات مسئولیتی متوجه مـوجر نبـو  

 .و مستأجر عهده دارد مسئولیتهای ایجاد شده خواهد بود 

در صورت قصور مستاجر نسبت به هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد در مرحله اول به وی اخطار تـا نسـبت بـه     -5

دمات قانون مـدیریت خـ  ( 24)آیین نامه اجرایی ماده ( 4)رفع آن اقدام و در صورت تکرار موضوع به کمیته موضوع ماده 

 .کشوری ارجاع و در صورت تایید قصور مستاجر تضمین انجام تعهدات وی به نفع دانشگاه ضبط خواهد گردید

ریـال   944444در صورت تاخیر در پرداخت مال االجاره بعد از موعد مقرر در مبلـغ قـرارداد، بـازای هـر روز مبلـغ       -1

اخت آن همزمان با پرداخت مال االجاره مـی باشـد و در   بعنوان جریمه تاخیر تعیین می گردد که مستاجر مکلف به پرد

 .صورت عدم پرداخت بیمارستان از محل تضمین ماخوذ نسبت به وصول آن اقدام خواهد نمود

 .موجر می تواند با اطالع کتبی یک ماه قبل قرارداد را فسخ نماید – 7

رد نیاز داشته باشد با لحاظ کلیه شرایط قـرارداد  در صورتیکه مستاجر نسبت به وسایل و امکاناتی که موجر در اختیار دا

 پس از موافقت طی صورتجلسه در اختیار مستاجر قرار خواهد گرفت

 :شرایط و تعهدات عمومی قرارداد( ج

چنانچه مفاد این قرارداد در آتیه مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور تشخیص داده شود، قرارداد یـک طرفـه از    -9

 .فسخ و مستاجر حق هرگونه ادعا را از خود سلب می نماید  طرف کارفرما
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کلیه اسناد و اوراق مزایده جزو الینفک این قرارداد می باشد و حتی مواردیکه در این قرارداد و اسناد مزایده -

قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت بـا    ) نیامده و در قوانین و مقررات حاکم بر این نوع واگذاری ها 

می باشد، به منزلـه قیـد در قـرارداد    ( حات و الحاقات بعدی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی اصال

 .خواهد بود

کلیه مقررات مربوط به واگذاری باجاره خدمات درمانی به بخش غیر دولتی بـر ایـن قـرارداد حـاکم و بـرای       -

 .طرفین الزم االجراء می باشد

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نبوده و اعالم می دارد از مفـاد مستاجر اقرار می نماید مشمول -4

آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطالع کامل دارم و می دانم در صورت ارتکـاب تخلفـات منـدرج در آن عـالوه بـر      

اههای دولتی محروم و برابر مقـررات ضبط تضمین انجام تعهدات و لغو قرارداد از عقد قرارداد به مدت پنج سال با دستگ

 . به مراجع قضایی معرفی خواهد گردید

چنانچه در تعبیر و تفسیر مفاد این قرارداد اختالفی پیش آید موضوع بدواً از طریق توافق حل و فصـل و در صـورت -5

مزبـور بـرای طـرفین الزم    آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه ارجـاع و رای   14عدم حصول توافق موضوع به کمیته ماده 

 .االجراء خواهد بود

 :نسخ قرارداد(  د

 .نسخه تنظیم و یک  نسخه به مستاجر تسلیم و همگی حکم واحد دارند.... جزء و  ... بند و ... و ...  این قرارداد در ده 

 موجر

 دانشگاه علوم پزشکی

 مستأجر

...................... شرکت خدمات بهداشتی درمانی

به صورت اجاره به پیمانکار واگذار گردیده که تابع قـانون   (سرپایی) چنانچه مالحظه می شود بخشی از خدمات درمانی 

 .موجر و مستأجر است و دانستن این قانون برای طرفین معامله ضروری است
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 قرارداد کاشی  کاری و قرنیزکاری با چسب و مالت

 

بـه نشـانی تبریـز      ......................شـتیبانی  بـه عنـوان کارفرمـا و بـه نماینـدگی        این قـرارداد بـین مـدیریت خـدمات پ    

ــرف ....................... ــک ط ــای  و از ی ــانی     ...........................آق ــه نش ــار  ب ــوان پیمانک ــه عن ــراه    ........................ب ــن هم تلف

 :  مواد ذیل منعقد گردید به شرح  ..................................

 کاشی  کاری و قرنیزکاری با چسب و مالت:   موضوع قرارداد :  ماده یک 

 . ماه می باشد  2بمدت  9/1/12لغایت   9/7/12از تاریخ :  مدت قرارداد :  ماده دو

شی کاری با چسب یکصد هزار ریـال ،  هر متر مربع کا. می باشد( تومان ..............)ریال ............مبلغ کل قرارداد : ماده سه

 .هر متر مربع کاشی کاری با مالت یکصد پنجاه  هزار ریال و هر متر طول قرنیزکاری بیست هزار ریال می باشد

 .درصد قابل کاهش یا افزایش می باشد 25در صورت نیاز حجم قرارداد به میزان : تبصره

 :ت خواهد پذیرفت پرداخت در سه مرحله صور: ماده چهار نحوه پرداخت  

 .سی درصد مبلغ پرداخت می شود -با تایید ناظر فنی  –پس از سی درصد پیشرفت کار توسط پیمانکار 

 .سی درصد مبلغ پرداخت می شود -با تایید ناظر فنی –پس از هفتاد درصد پیشرفت کار توسط پیمانکار 

 .سی درصد مبلغ پرداخت می شود  -با تایید ناظر فنی –پس از سی درصد پیشرفت کار توسط پیمانکار  

درصد باقیمانده بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهـدات پیمانکـار بعـد از پایـان قـرارداد بـا       ۵  94الزم به ذکر است مبلغ 

 .گزارش کتبی ناظر فنی قرارداد قابل پرداخت می باشد

ده پیمانکار می باشد و کارفرمـا در ایـن   کسورات قانونی کلیه کسورات قانونی شامل موضوع این قرارداد بر عه: ماده پنج 

خصوص هیچ مسئولیتی ندارد و هر نوع پرداخت به پیمانکار منوط به گزارش کتبی ناظر فنی و ارائـه مفاصـا حسـاب از    

 به اداره حسابداری می باشد... اداره بیمه و دارایی و 

ار مـی باشـند و ایـن مرکـز هیچگونـه تعهـد و       کلیه افراد اجراء کننده موضوع قـرارداد ، کـارگران پیمانکـ   :   ماده شش 

مسئولیتی در قبال آنها از هر نظر نخواهد داشت و هر نوع پاسخگویی به مسائل قـانون کـار و حـق و حقـوق کـارگری و      

بیمه آنها بر عهده پیمانکار می باشد و همچنین پیمانکار متعهد می گردد مقررات قانون کار و قـانون اداره بیمـه تـأمین    

تعیین مزد و حقوق کارگران را در اجرای مفاد قرارداد حاضر ، رعایت کند و هرگونه پاسـخگویی بـه شـکایت و     اجتماعی

اجرای آراء مربوط به هیأت های حل اختالف کارگری اداره کار و تأمین اجتماعی و سـایر مقـررات قـانون کـار را دقیقـاً      

 . رعایت نماید

الم می کند که قانون منع مداخلـه کارکنـان دولـت را در معـامالت و قـرارداد      پیمانکار تعهد می نماید و اع:  ماده هفت 

 . های دولتی را رعایت نماید و در غیر اینصورت هرگونه عواقب قانونی بر عهده پیمانکار می باشد 

واگـذار  ( لـت  کالً یا جزئاً حتی بصـورت نماینـدگی یـا وکا   )پیمانکار حق ندارد اجرای این قرارداد را به غیر : ماده هشت 

 . نماید
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مسئولیت ناشی ازاجرای قرارداد از نظر حقوقی و کیفری حاصل از قصور و تقصیر و سهل انگاری یا عدم رعایت : ماده نه 

اصول و موازین ایمنی و فنی توسط کارگران و پیمانکار که منجر به بروز خسارت مالی و جانی به خود و کارگران گـردد  

 . باشد  بر عهده خود پیمانکار می

پیمانکار اعالم می نماید از موقعیت ، چگونگی محل کار ، وسایل و نحوه اجرای صحیح موضوع قرارداد و نیز از : ماده ده 

الزم بـه ذکـر   . شرایط و عملیات کار آگاهی کامل دارد و حمل مصالح از حیاط به محل کار به عهده پیمانکار مـی باشـد  

 .کاشی کاری و دو هزار متر قرنیز کاری استاست متراژ موضوع قرارداد هزار متر 

مسئولیت حوادث ضمن کار تا پایان قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد و پیمانکـار متعهـد اسـت حفاظـت و     : ماده یازده 

 . ایمنی کارگران را تضمین نماید

 .داین قرارداد دریازده ماده و  چهار نسخه واحد تهیه و تنظیم گردی: نسخه های قرارداد 

 

 

 

 :امضاء طرفین                                    

 کارفرما                                                                       پیمانکار

 ..……: نام ونام خانوادگی                :.........نام و نام خانوادگی

 : پیمانکار    تلفن تماس:   سمت          :سمت 

 محل مهر وامضاء     محل مهر و امضاء
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 قرارداد اجاره نامه یک باب اتاق با کاربری تاکسی تلفنی 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در چهارچوب مقررات قـانون مـدنی و قـانون     33این قرارداد باستناد ماده  

 .قد گردیدبا شرایط زیر بین طرفین منع 9371مالک ومستاجر مصوب 

 

کد ........................................................... به نشانی ...............به نمایندگی مرکز آموزشی ودرمانی .............. آقای: موجر -9ماده 

 .......................پستی 

 شماره تلفن 

 ...                ه از تبریز ساکن تبریز به نشانی صادر... دارای شماره شناشنامه...آقای : مستاجر -2ماده 

 با اعتبار پنجساله                            ......................  بتاریخ ............... دارای مجوّز شماره

رسـتان بـا   واگذاری یک باب دکه فلزی واقع در ورودی بیمارستان دست راست جنب نگهبانی بیما : مورد اجاره  -3ماده 

امتیاز برق فرعی و یک رشته خط تلفن داخلی جهت ایجاد تاکسی تلفنی که به تائید و رویت مـوجر ومسـتاجر رسـیده    

 .است و تحویل مستاجر داده شد

 .به مدت یکسال می باشد ...…… تا تاریخ ……مدت قرارداد ازتاریخ  – 4ماده 

 .......        بتاریخ .....  ..مبلغ کل اجاره براساس گشایش استعالم شماره  -5ماده

ریـال را بـه حسـاب     .......ریال می باشد که مستاجر مکلف است اول هـر مـاه مبلـغ     ........ریال بحروف ... مبلغ به عدد   

در صـورت  .نزد بانک ملی بنام درآمد اختصاصی بیمارستان واریز و رسید آنرا بـه حسـابداری تحویـل نمایـد     ........شماره 

از ده روز در پرداخت اجاره بهاء موجر می تواند اجاره نامه را فسخ و طبق قـانون مـوجر و مسـتاجر مصـوب      تاخیر بیش

 .مورد اجاره را تخلیه کند و موضوع اجرای قرارداد را طبق قانون به دیگری واگذار نماید 9371

 .لی واساسی به عهده موجر خواهدبودی مورد اجاره به عهده مستاجر و تعمیرات کئانجام تزئینات  وتعمیرات جز -1ه ماد

پرداخت هزینه های برق مصرفی اتاق مورد اجاره به عهده مستاجر می باشد که مبلغ آن با نصب کنتـور فرعـی    -7ماده 

 .محاسبه خواهد شد

 .مستاجـــر حـــق واگذاری مورد اجاره به غیر و تغییر کاربری محل مورد اجاره را ندارد  -8ماده 

پرسـنل شـاغل در آژانـس و مالیـات     ... خت حقوق و مزایا و کسورات  قانونی اعـم از حـق بیمـه ومالیـات و    پردا -1ماده 

 .در مدت قرارداد مطابق قوانین جاری بر عهده مستاجر می باشد …بردرآمد  و

ل در آژانـس  با توجه به اینکه پروانه وامتیاز تاسیس تاکسی تلفنی به نام مستاجر می باشد لذاکلیه افـراد شـاغ   -94ماده

 . مذکور نیز در استخدام وی بوده وبیمارستان هیچگونه تعهد یا مسئولیتی در قبال آنان نخواهد داشت 

ساعته و در تمام ایام سال اعم از تعطیل و غیر تعطیـل بـوده و مسـتاجر حـق      24نحوه فعالیت تاکسی تلفنی  -99ماده 

چنانچه این امر موجب اخالل در ارائه خدمات گردد موجر مـی  تعطیل کردن آژانس را بدون کسب مجوز از موجر ندارد 

 .بار اخطار کتبی بطور یکجانبه فسخ نماید 3تواند قرارداد را پس از 
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 .اولویت ارائه سرویس و خدمات با بیماران و پرسنل بیمارستان می باشد -92ماده 

 .کینگ در نظر گرفته شده داشته باشدمستاجر باید همواره خودروهای آماده ارائه سرویس در محل پار -93ماده

مستاجر متعهد به استفاده از خودروهای مناسب و مدل باال طبق مقـررات راهنمـایی و راننـدگی و مجهـز بـه       -94ماده 

 .امکانات ایمنی بوده و از رانندگان مجرب و خوش اخالق کارآزموده استفاده نماید

خودرو بوده و پارک خودرو بیشتر منوط به کسـب   4اجر به اندازه حداکثر فضای در نظر گرفته شده برای مست-95ماده 

 .محل پارک خودروهای آژانس در محوطه پارکینگ خواهد بود. مجوز از کارفرما خواهد بود

مستاجر ملزم به الصاق آرم و تابلو مشخص کننده خودروهای طرف قرارداد خـود بـوده و بیمارسـتان از تـردد      -91ماده 

 .جداً جلوگیری خواهد نمود... عنوان و  خودروهای غیر تحت

رعایت تعرفه ها و مقررات سازمان تاکسیرانی و ضوابط اتحادیه مربوطه توسط مستاجر  الزامی اسـت مسـتاجر    -97ماده 

تعهد می نماید لیست اعالمی قیمت کرایه ها توسط اداره تاکسیرانی و یا اتحادیه مربوطه را ارائه و مالک محاسبه همان 

بود و طرفین قرارداد به آن عمل خواهند کرد و همچنین پاسخگویی به کلیه مسائل حقـوقی و تعزیراتـی بعهـده     خواهد

مستاجر بوده و از این حیث موجر هیچگونه مسئولیتی ندارد و مـوجر تنهـا نـاظر بـر اجـرای صـحیح قـانون و مقـررات

 .باشد درخصوص این قرارداد می

 :نحوه محاسبه مسیرها -98ماده

سب زمان استفاده دقیقه و ساعت زمان دقیق استفاده کننـده محاسـبه خواهدشـد و هیچگونـه دخـل و تصـرف از       برح 

طریق مامور و راننده قابل قبول نخواهد شد و در صورت مشاهده برگ مذکور باطل تلقی می شود و فرد مرتکب جوابگـو  

 .پرداخت خواهد شد "و شخصا "بوده و هزینه برگ مذکور راسا

مستاجر و کلیه کارکنان و رانندگان تحت امر وی ملزم به برخورد با متانت و احترام و تکـریم اربـاب رجـوع و     -91ماده 

رعایت ضوابط و مقررات اخالقی واسالمی و ضوابط حاکم بر مرکـز مـی باشـند و درصـورت مشـاهده هرگونـه تخلـف و

در تخلف بار سوم ، کارفرما حق دارد ، قـرارداد را  شود و  گزارش توسط مسئولین بیمارستان و مردم تذکر کتبی داده می

 .بطور یکجانبه فسخ و طبق مقررات رفتار خواهد شد

مستاجر اعالم می نماید از موقعیت و چگونگی محل کـار و وسـائل و نحـوه دسترسـی بـه آنهـا ونیـز شـرایط -24ماده

 .وثر است آگاهی کامل داردوعملیات کار وتمام عواملی که بنحوی در اجرای صحیح و به موقع خدمات م

در صورت تخلف مستاجر از مفاد این قرارداد وضوابط ومقررات سازمان امور تاکسیرانی و یـا اتحادیـه مربـوط و     -29ماده

مسـئول خـدمات   )این قرارداد علیرغم ابالغ اخطار کتبی و یا گزارش نـاظر قـرارداد    91تکرار تخلف عالوه بر اعمال ماده 

پس از مرحله سوم،قرارداد اجاره نامـه بطـور یکجانبـه توسـط     ( ط عمومی و طرح تکریم ارباب رجوعمرکز و مسئول رواب

 .موجر فسخ و سپرده های تضمینی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد
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موجر جهت اجاره محل دفتر تاکسی تلفنی سرقفلی دریافت نکرده است و مستاجر نیـز سـر قفلـی بـه  مـوجر       -22ماده

ستاجر درپایان قرارداد حق مطالبه حق کسب و پیشه و سرقفلی یـا عنـاوین مشـابه دیگـر را نخواهـد      نپرداخته است و م

 .داشت

ماه دیگر به  2طرف قرارداد موظف است در پایان قرارداد درصورت نیاز کارفرما تا انعقاد قرارداد جدید به مدت  -23ماده

 .انجام موضوع قرارداد ادامه دهد

به هزینه شخصی خود یک رشته تلفن آزاد ومستقیم برای مورد اجاره خریداری نمایـد و در   مستاجر می تواند -24ماده

 .پایان مدت قرارداد حاضر آنرا جمع آوری نماید

      ...                           بـه مبلـغ     ....از عهده بانـک ملـت شـعبه    ... هحل مورد اجاره یک فقره چک بشماراز بابت تضمین تخلیــه م -25ماده

ریال ....... وهمچنین تضمین حسن اجرای تعهدات و الزامات مندرج در قرارداد، مستاجر ضمانتنامه بانکی به مبلغ .. ریال

تبریز تحویل واحد حسابداری موجر نمودکه درصورت عـدم  ... بعهده بانک ملت شعبه ........... بتاریخ .......... بــــه شماره 

 . د نسبت به وصول ضمانتنامه بدون مراجعه به مراجع قانونی اقدام نمایداجرای تعهدات موجر میتوان

اگر مستاجر قبل از پایان یافتن مدت اجاره تمایل به تخلیه عین مستاجره را دارد مکلف است مراتب را یکمـاه  – 21ماده

 .موجر بپردازدقبل با اعالم کتبی به اطالع موجر برساند و یکماه از اجاره بهای اضافی و بالعوض را به 

مستاجر مسئول جبران خساراتی است که از جانب او و کارکنان وی به موجر یا کارکنان موجر و یـا مـراجعین   -27ماده 

مرکز وارد می آید بدیهی است مسئولیت مستاجر به نحو مذکور رافع مسئولیت های حقوقی و جزایی و کیفری کارکنان 

 .ی نخواهد بودمذکور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضائ

مستاجر مسئول و پاسخگوی به هرگونه دعاوی اشخاص ثالث که ممکن است در اثر قصـور و مسـامحه و عـدم     -28ماده

رعایت اصول و موازین مربوطه توسط مستاجر و کارکنان آن پیش آید و یا ناشی از نحوه اجرای قرارداد توسط مسـتاجر  

ئولیت مدنی ویا سایر قوانین نظام مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران بـه      و کارکنانش باشد خواهد بود ومطابق قانون مس

مستاجر مراجعه خواهند کرد و موجر در این زمینه هیچگونه مسئولیتی اعم از کیفری و حقوقی نخواهد داشت و مـوجر  

 .تنها ناظر بر اجرای صحیح قانون و مقررات می باشد 

در قبال حفظ ونگهـداری تمـام مصـالح و ابـزار و امـوال      “ وکامال  “مستاجر در طول مدت اجرای قرارداد شخصا -21ماده

متعلق به خود وموجر که در اختیار دارد مسئول می باشد در صورت بروز هرنوع صدمه و یـا فقـدان وسـایل وابـزار و یـا      

نه خود مسئول و پاسخگو خواهد بود و بایستی به هزی“ ایجاد شود مستاجر شخصا.. خساراتی که به سبب آتش سوزی و

 .رفع ضرر نماید

و آئـین نامـه    9371هرگونه رابطه حقوقی و استیجاری متعاقدین تابع قانون مـوجر و مسـتاجر مصـوب سـال      -34ماده

 .اجرایی آن و شرایط مقرر در این قرارداد خواهد بود

 

 دموجر حق دارد هرلحظه که بخواهد از محل مورداجاره و نحوه ارائه خدمات بازدید نمای -39ماده
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 .می باشد  ن منوط به اخذ مجوز رسمی از موجرخروج لوازم تحت تملک مستاجر از بیمارستا -32ماده

مستاجر متعهد می شود قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت و قراردادهـای دولتـی را رعایـت نمایـد     -33ماده 

جوابگـوی مراجـع    "فسخ نماید و مستاجر شخصـا  حق دارد قرارداد را بطور یکجانبه( بیمارستان)درغیراینصورت کارفرما

 .قانونی خواهد بود

شرایطی که کنتـرل آن از دسـت طـرفین خـارج     )مستاجر متعهد می شود در شرایط غیرعادی و فورس ماژور -34ماده 

 .با مرکز همکاری و ماشین هایش را در اختیار مرکز قرار دهد...ازقبیل زلزله (باشد 

 "ماید خود و کارکنان و رانندگان و نماینده اش اخالق حسنه و شـئونات اسـالمی را کـامال   مستاجر تعهد می ن-35ماده 

 .رعایت و با پرسنل بیمارستان و بیماران با متانت و احترام رفتار نمایند

متعهد می شود مقررات قانون کـار و تـامین اجتمـاعی را رعایـت نمایـد و در      ( مستاجر)پیمانکار طرف قرارداد -31ماده 

ای موضوع قراراداد و تعیین مزد و حقوق کارگران ، طبق قوانین وزارت کار و امور اجتمـاعی عمـل نمایـد و هرگونـه     اجر

 .مسئولیت ناشی از عدم اجرای قوانین برعهده پیمانکار می باشد

اری یـا  مسئولیت ناشی از اجرای این قرارداد از نظر حقوقی و کیفری حاصل از قصور و یـا تقصـیر و سـهل انگـ    -37ماده 

عدم رعایت اصول و موازین ایمنی و فنی قوانین توسط پیمانکار که منجر به بروز خسارات مالی و جـانی بـه بیمارسـتان    

 .یا بخود و یا به افراد ثالث گردد بر عهده پیمانکار است و کارفرما در این مورد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

خواست سرویس حداکثر تا ده دقیقه از زمان اعالم درخواسـت ،سـرویس   پیمانکار متعهد می شود به محض در-38ماده 

را آماده نماید در غیر اینصورت به ازای هر پنج دقیقه تاخیر ده درصد از تعرفه صـادره بـه عنـوان جریمـه تـاخیر کسـر       

 .خواهد شد 

بیمارستان باز و آمـاده بـرای    پیمانکار متعهد می شود در هر لحظه از شبانه روز دفتر تاکسی تلفنی مستقر در -31ماده 

ارائه خدمت باشد و به تلفن های انجام شده برای درخواست سرویس جواب دهـد در غیـر اینصـورت  بـه ازای هـر بـار       

گزارش مبنی بر تاخیر در پاسخگویی توسط مسئولین بیمارستان یا مراجعین ده هـزار تومـان بعنـوان جریمـه از طلـب      

 .پیمانکار کسر خواهدشد 

در صورت اعالم نارضایتی مستند از هر کدام از راننـدگان تاکسـی تلفنـی توسـط مسـئولین بیمارسـتان و یـا         -44ماده 

ساعت فرد جایگزین را به کارفرما معرفی نمایـد و در غیـر اینصـورت     24شخص ثالث پیمانکار متعهد می شود در ظرف 

 .شد  به ازاء هر روز تاخیر در برکناری پنجاه هزار تومان جریمه خواهد

پیمانکار متعهد می شود تمام خدمات تاکسی تلفنی را با صدور قبض و درج مبلغ دریافتی طبـق تعرفـه هـای     -49ماده 

قانونی انجام دهد در غیر اینصورت کارفرما حق دارد قرارداد را بطور یک جانبـه فسـخ و موضـوع اجـرای قـرارداد را بـه       

                                                                                                                                                                             .                                                                                                                            حق اعتراض و شکایت نخواهد داشت شخص دیگری واگذار نماید و پیمانکار هیچگونه 
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 -4امورحقـوقی مرکـز    -3پیمانکـار -2کارفرمـا -9جهـت تحویـل بـه     )نسخه متحد الشکل 1ماده در  49این قرارداد در 

م نسـخ آن حکـم   تهیه وتنظیم شده که پس از امضای طـرفین تمـا   (بایگانی مرکز -1اداره حسابداری  -5خدمات مرکز 

 .واحدی دارد ، قرارداد الزم االجرا خواهد بود
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قرارداد کار

قانون کار موضوع ( 7)الحاقی به ماده ( 3)کار جمهوری اسالمی ایران وتبصره قانون( 94)این قرارداد به موجب ماده 

تشخیص مجمع 25/8/9387مصوب  -مایه گذاری صنعتی رفع برخی از موانع تولید وسر   قانون   (8)مادهالف)بند 

.شودیه قانونی کارفرما وکارگر منعقد منمایند/ بین کارفرما -مصلحت نظام 

نماینده قانونی کارفرما/ کارفرما:مشخصات طرفین( 9

................:ماره ثبتش/شناسنامهشماره.............................فرزند.............................شرکتخانم/ آقای

.....نشانیبه

....شمارشناسنامه..................متولد............................فرزند.................................خانمو کارگر آقای

..... تمهارنوع ومیزان.......................میزان تحصیالت...............................ملیشماره

:     ............ نشانیبه

:منعقد می گردد

2)نکارمعی                  موقت                    دائم              :نوع قرارداد

3)نوعکار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال مییابد  .......

.....انجام کارمحل( 4

5)تاریخ انعقادد قراردا......

1)مدتقرارداد.....

....کارساعات( 7

 ....ساعات کار و ساعت شروع وپایان آن با توافق طرفین تعیین می گرددمیزان

.تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز استکار نمیساعات  

:حق السعی( 8

ریال................................................ساعتی  مزدروزانه  ثابتمزد:الف

ریال.....................................................ماهیانهحقوق

طرفین قابل پرداخت ریال که طبق طوافق.........................................................وریافزایش تولید یا بهرهپاداش:ب

.است

سایر مزایا:ج

1)حقوق ومزایا به صورتنزدبانک..........................................ماهیانه کارگر به حساب شماره              هفتگی....

.کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گرددتوسط.............................شعبه

قانون کار کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی ویا سایر 948به موجب ماده   :بیمه( 94

.نمایدبیمه گذار بیمه دستگاههای
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99) طبه موجب ماده واحده قانون مربو  :عیدی وپاداش ساالنهپاداش ساالنه کارگران شاغل    و   به تعیین عیدی

به ازای یکسال کار معادل شصت روز  -مجلس شورای اسالمی 1/92/9374مصوب -کارگاههای مشمول قانون کار

کارگر ساالنه به پاداش و به عنوان عیدی   (نی کارگرانسقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوتا)  مبنا/مزد ثابت

.محاسبه خواهد شدبرای کار کمتر از یک سال میزان عیدی وپاداش وسقف مربوط به نسبت  .می شود      پرداخت 

92)به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد :حق سنوات ومزایای پایان کار 25/8/78کار حق سنوات مطابق قانون ومصوبه 

.کرد پرداخت می شودمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارمج

93)این قرارداد در موارد ذیل توسط هر یک :شرایط فسخ قراردادروز ...........فسخ قرارداد.از طرفین قابل فسخ است

.شودقبل به طرف مقابل کتبا اعالم می

94) مرخصی استحقاقیسایر موضوعات مندرج در قانون کار ومقررات تبعی از جمله کمک هزینه مسکن کمک

.هزینه عائله مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد

داردو یک نسخه نزد تبصره وچهار نسخه تنظیم می شود که هر نسخه حکم واحد... و   ماده 95این قرارداددر ( 95

ه نیز توسط کارفرما از طریق نامه ویک نسخوددر صورت وج)نسخه به تشکل کارگریکارفرما یک نسخه نزد کارگر یک 

 .اداره کار وامور اجتماعی محل تحویل می شودهایر طرق بالکترونیکی یا اینترنت یا س

 

 

 امضاء کارگر محل                                                                         امضاء کارفرمال مح   

 

 

 



نکته . ضروری است و مقامات باال اخذ مجوز از مسوولین ،دولتی جاتن قراردادهایی در ادارالبته برای انعقاد چنی         

در جلسه  پس از ( دولت، کارفرمایان و کارگران)شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دیگر اینکه پایان هر سال 

با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق قانون کار  49ماده در اجرای رسی راجع به تعیین حداقل مزد سال، بحث و بر

آمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و هر چه بیشتر میزان در

حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای  9312که سال  .می دهندمورد تصویب قرار  حداقل مزد راشرایط اقتصادی جامعه 

یکصد و شصت و دو هزار و سیصد و )ریال  912375مبلغ ( اعم از قرارداد دائم یا موقت)کلیه کارگران مشمول قانون کار 

.تعیین گردیده است( هفتاد و پنج ریال
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 فصل ششم

 معامالت در آیین نامه مالی و معامالتی  

 از مورد حسب باید غیره و اجرت پیمانکاری، استجاره، اجاره، فروش، خرید، از اعم موسسه معامالت کلیه : 55 ماده

 طریق

 .شود انجام مزایده یا مناقصه

 : باشد نمی مزایده یا و مناقصه به نیازی زیر موارد در :تبصره

 .باشد دولتی شرکت یا دولتی موسسه یا وزارتخانه معامله طرف که معامالتی مورد در .9

 به متعلق آنها مالکیت یا و سهام % 51 از بیش که تابعه موسسات و غیردولتی عمومی نهادهای و موسسات .2

 .باشد مذکور نهادهای و موسسات

 و تشخیص به یا که منقول غیر و منقول اموال استجاره و اجاره یا تملیک شرط به اجاره خرید، مورد در .3

 رسمی کارشناسان از نفر سه حداقل نظر کسب با ایشان طرف از مجاز مقامات یا موسسه رییس مسئولیت

 از کمتر یا برابر قیمت با یا و موسسه یسری منتخب متعهد و خبره کارشناسان از نفر سه حداقل یا دادگستری

 .شد خواهد انجام ذیصالح قانونی مراجع طرف از آنها نرخهای که حقوقی یا شده تعیین قیمت

 بازرگانی فنی مشاوره و حقاالختراع علمی، موسسات مشاور، مهندسی از اعم مشاوره خدمات خرید مورد در .4

 ، کارشناسی و مشاورهای خدمات نوع هر یا و نظارت و اجرا و رحط بر مدیریت یا و طراحی مطالعه، بر مشتمل

 .مستظرفه صنایع و اسالمی موازین رعایت با هنری خدمات حسابرسی، خدمات

 از مجاز مقامات و موسسه رییس مسئولیت و تشخیص به که حقوقی و خدمات منقول، غیر منقول، اموال خرید .5

 .نباشد مشابه انواع دارای و بوده( انحصاری) بفرد منحصر ایشان طرف

 شهرداریها یا و دولتی ذیربط دستگاههای طرف از محل در که روزانه مصرف مورد کاالهای خرید مورد در .1

 .باشد شده تعیین ثابتی نرخ آنها برای

 نرخ آنها برای ذیربط دولتی دستگاههای طرف از که دریایی هوایی، زمینی، طریق از نقل و حمل کرایه مورد در .7

 .باشد شده تعیین معینی

 و لوازم تکمیل یا تعویض جهت یدکی قطعات خرید و نگهداری راهبری، تعمیر، به مربوط های هزینه مورد در .8

 دقیق گیری اندازه وسایل و ابزار و ادوات همچنین و غیرپزشکی و پزشکی متحرک و ثابت آالت ماشین تجهیزات

 تأیید با ، کننده درخواست واحد رییس مسئولیت و تشخیص به آن ئرنظا و فنی و علمی آزمایشگاههای لوازم

 رشته کارشناس نفر یک توسط حداقل معامله مورد بهای تعیین و ایشان طرف از مجاز مقام یا موسسه رییس

 .موسسه رییس منتخب مربوطه

 .موسسه وصالح صرفه رعایت با رییسه هیأت تشخیص به محرمانه معامالت مورد در .1
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 برگزار متبوع وزارت توسط متمرکز صورت به موسسه رییس کتبی وموافقت ضرورت به بنا که مناقصاتی مورد در . 94

 .گردد می

 قراردادهای و موسسه صالح و صرفه رعایت با آن نظایر و ورزشی پژوهشی، و آموزشی هنری، و فرهنگی خدمات . 99

 به موسسه پژوهشی شورای هماهنگی با حقوقی و حقیقی اشخاص با پژوهشی قراردادهای همچنین و آموزشی

 .ایشان طرف از مجاز مقام یا و موسسه رییس تأیید و درخواستکننده واحد رییس مسئولیت و تشخیص

 .قضائی احکام اجرای از ناشی جرائم و خسارت پرداخت تعهدات و سهام خرید . 92

 .میشود تولید داخلی های کنسرسیوم توسط که انحصاری کاالهای مورد در . 93

 :میشوند تعریف زیر شرح به شده، برده کار به معامالت فصل در که واژگانی : 56 ماده

 موضوع تعهدات آن در که ،(مناقصه اسناد طبق) نظر مورد کیفیت تأمین برای رقابتی است فرایندی  :مناقصه  -الف

 .میشود واگذار باشد، کرده پیشنهاد را قیمت ترین مناسب که گری مناقصه به معامله

 .مینماید برگزار را مناقصه این که نامه آیین این ( 2 ) ماده موضوع موسسه : گزار مناقصه – ب

 .کند می شرکت مناقصه در و دریافت را مناقصه اسناد که است حقوقی یا حقیقی شخصی  :گر مناقصه – ج

 سوی از مجاز مقام سوی از که صالحیتدار گانیبازر فنی خبره عضو سه حداقل با است هیأتی :بازرگانی فنی کمیته - د

 بر را نامه آیین این در مقرر وظایف وسایر پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی و میشود انتخاب گزار مناقصه موسسه رییس

 .میگیرد عهده

 به یا گزار مناقصه سوی از که گران مناقصه تعهدات انجام توان ارزیابی از است عبارت : گران مناقصه کیفی ارزیابی - ه

 .شود می انجام بازرگانی فنی کمیته توسط وی تشخیص

 سایر و دوام کارایی، استانداردها، مشخصات، آن در که است فرآیندی  :پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی - و

 .یشوندم برگزیده قبول قابل پیشنهادهای و ارزیابی بررسی، گران مناقصه پیشنهادهای بازرگانی فنی ویژگیهای

 پذیرفته بازرگانی فنی نظر از که پیشنهادهائی بین از قیمت مناسبترین آن در که است فرآیندی  :مالی ارزیابی - ز

 .میشود برگزیده اند، شده

 .قیمت پیشنهاد بودن خوانا و غیرمشروط آنها، امضای و اسناد بودن کامل بررسی از است عبارت  :شکلی ارزیابی - ح

 :میشود تعیین زیر طرق به که معامله در شرکت متقاضی بودن یگانه از است عبارت معامله در صارانح  :انحصار - ط

 .است دولت انحصار در که خدماتی و کاالها برای وزیران هیأت اعالن 1-

 .معامله انجام برای متقاضی یک تنها ایجاب و عمومی آگهی انتشار 2-

 پیشنهادها اعتبار مدت مناقصه، مختلف مراحل برگزاری مهلت و زمان آن در که است سندی  :مناقصه زمانی برنامه - ی

 .میشود مشخص قرارداد انعقاد زمان و

 : معامالت نصاب 57 ماده

 .باشد ( 49000000 ) ریال میلیون ونه چهل از کمتر 1389 سال ثابت قیمت به که معامالتی  :جزئی معامالت (الف
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.ریال می باشد 444/444/88 9312الزم به ذکر است این رقم در سال 

ارزش سقف برابر ده از و بوده جزئی معامالت مبلغ سقف از بیش معامله مورد مبلغ که معامالتی  :متوسط معامالت (ب

.نکند تجاوز جزئی معامالت

.دباش جزئی معامالت مبلغ ارزش سقف برابر ده از بیش آنها اولیه برآورد مبلغ که معامالتی  :عمده معامالت(ج

عمده معامالت مورد در و معامله مورد مبلغ متوسط و جزئی معامالت برای خرید در حدنصاب مبلغ مبنای -1 تبصره

 .میباشد معامله متقاضی واحد برآوردی مبلغ

می موسسه رییس منتخب مربوطه رشته خبره کارشناس برآورد و ارزیابی مبلغ فروش، در حدنصاب مبنای -2 تبصره

.باشد

متعارف طور به که اقالمی تفکیک با نباید فوق های حدنصاب از یک هر مشمول معامالت برآورد یا مبلغ -3 تبصره

.شود برده پایینتر نصاب به شوند، می تلقی واحد مجموعه یک

قیمتهای عمومی شاخص اساس بر و سال هر ابتدای در فوق بندهای در مزبور نصابهای حد سقف تعیین -4 تبصره

وزیران هیأت تصویب به مربوطه قوانین اساس بر که دارایی و اقتصادی امور وزارت و مرکزی بانک توسط اعالنی

.میگردد تعدیل میگردد، ابالغ و رسیده

:مناقصات انواع بندی طبقه : 58 ماده

 :شوند می بندی طبقه زیر انواع به بررسی مراحل نظر از مناقصات ( الف

این در .نباشد پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی به نیازی آن در که است ای مناقصه   :ای مرحله یک مناقصه .9

مناقصه

.میشود تعیین مناقصه برنده جلسه همان در و گشوده جلسه یک در گران مناقصه پیشنهاد پاکتهای

.باشد الزم پیشنهادها بازرگانی فنی بررسی گزار، مناقصه تشخیص به که است ای مناقصه :مرحلهای دو مناقصه .2

کمیسیون به را پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی نتایج و میشود تشکیل بازرگانی فنی کمیته مناقصه، این در

.میشود تعیین مناقصه برنده نامه آیین این 69 ماده مفاد اساس بر و میکند گزارش مناقصه

:شوند می بندی طبقه زیر انواع به گران مناقصه دعوت روش نظر از مناقصات ( ب

بر عالوه و کتبی عمومی آگهی طریق از مناقصه فراخوان آن در که است ای مناقصه  :عمومی مناقصه  .9

 .میرسد گران مناقصه اطالع به نیز الکترونیکی طریق به آن

گزار، مناقصه موسسه مقام باالترین مسئولیت و تشخیص به آن در که است ای مناقصه :محدود مناقصه .2

طریق از موسسه رییس تشخیص با مناقصه فراخوان .شود تأیید ادله ذکر با یعموم مناقصه برگزاری محدودیت

 به نامه آیین این77 و 63 مواد ضوابط اساس بر صالحیتدار گران مناقصه برای الکترونیکی یا کتبی دعوتنامه ارسال

.میرسد گران مناقصه اطالع

:میشود تشکیل زیر بشرح نفر 3 از مناقصه یونکمیس واصله پیشنهادات مورد در تصمیم اتخاذ بمنظور : 59 ماده
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 وی نماینده ای موسسه رییس .9

 وی درخواست به مناقصه که واحدی یا گزار مناقصه موسسه فنی مسئولوی  نماینده یا پشتیبانی معاون .2

 .شود می برگزار

 وی نماینده یا (دار خزانه) موسسه مالی امور مدیر .3

 نظر ابراز و جلسه در حضور به مکلف اعضا تمام دارد رسمیت مزبور اعضای نفر سه هر حضور با کمیسیون :1 تبصره

 .بود خواهد معتبر اعضاء اکثریت رای با کمیسیون تصمیمات .هستند

 و تجهیزات کاالها، خرید درخصوص را خود اختیارات است الزم موسسه در مناقصه کمیسیون اعضای :2 تبصره

 ستاد سوی از متمرکز صورت به که مییابد ضرورت صالح و صرفه رعایت با امنا هیأت رییس نظر حسب که خدماتی

 در .نمایند تفویض وزارت ستاد در امنا هیأت رییس سوی از شده معرفی اعضای به پذیرد، انجام متبوع وزارت مرکزی

 .میباشد پرداخت قابل موسسه توسط وزیر نظر با قرارداد شرایط حسب مناقصه برنده وجوه موارد اینگونه

 .میگردد ابالغ پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت توسط تبصره این دستورالعمل

 مناقصه کمیسیون وظایف : 60 ماده

 :است زیر شرح به مناقصه کمیسیون وظایف اهم

 .مناقصه فراخوان در مقرر موعد در مناقصه کمیسیون جلسات تشکیل (الف

 بودن مشروط غیر و بودن خوانا نیز و آنها امضای و مدارک بودن کامل نظر از گران مناقصه پیشنهادهای بررسی (ب

 شکلی ارزیابی) قیمت پیشنهادهای

 .مناقصه اسناد و شرایط طبق قبول قابل پیشنهادهای تعیین و پیشنهادها ارزیابی (ج

 .ای مرحله دو مناقصات در بازرگانی فنی کمیته به پیشنهادها فنی بررسی ارجاع (د

 .مناقصه دوم و اول دگانبرن تعیین (ه

 .مناقصه صورتجلسات تنظیم (و

 .مناقصه لغو یا تجدید درباره تصمیمگیری (ز

 .رسمی اسناد خانه دفتر در قرارداد ثبت هزینه و مزایده و مناقصه آگهی هزینه دریافت نحوه درباره تصمیمگیری (ر

 : زیراست مراحل شامل ترتیب به مناقصات برگزاری فرآیند : 61 ماده

 به نسبت مقتضی نحو به موسسه که است آن به مشروط طریق هر به معامله انجام :مالی منابع تأمین (الف

 .باشد شده قید مرتبط اسناد در مراتب و حاصل اطمینان داد قرار مدت در معامله مالی منابع پیشبینی

 محدود یا عمومی ای، مرحله دو یا ای مرحله یک) بزرگ درمعامالت مناقصه نوع تعیین ( ب

 .مناقصه اسناد تهیه ( ج

 .لزوم درصورت گران مناقصه کیفی ارزیابی ( د

 .مناقصه فراخوان ( ه
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 .پیشنهادها ارزیابی ( و

 قرارداد انعقاد و مناقصه برنده تعیین ( ز

 : است زیر شرح به مناقصه انجام های روش: 62 ماده

 درباره (حقوق یا خدمت کاال،) معامله موضوع کیف و کم به توجه اب باید خرید مأمور یا کارپرداز جزئی، درمعامالت (الف

 تأمین با را معامله خود، مسئولیت و تشخیص به و مشخص فاکتور اخذ و صالح و صرفه رعایت با و نماید تحقیق آن بهای

 .دهد انجام ممکن بهای کمترین به کیفیت

 (یاحقوق خدمت کاال،) معامله موضوع وکیف کم به جهتو با باید خرید مأمور یا کارپرداز :متوسط درمعامالت (ب

 مورد کیفیت تأمین با کتبی، استعالم فقره سه حداقل اخذ و صالح و صرفه رعایت با و نماید تحقیق آن بهای درباره

 دعق با را معامله باشد، وی همتراز مسئول مقام یا تدارکاتی واحد مسئول تأیید مورد آمده دست به بهای چنانچه نظر،

 موافقت و تأیید با نباشد ممکن دلیلی هر به کتبی استعالم فقره سه اخذ چنانچه و دهد انجام فاکتور اخذ یا قرارداد

 .میشود کفایت موجود تعداد به مجاز مقامات یا موسسه رییس

 واحد ئولمس امضای منزله به نامبرده امضای باشد واحد کارپرداز برعهدة تدارکاتی واحد مسئولیت چنانچه :تبصره

 متصدیان به را فصل این در مندرج وظایف توان می باشد، کارپرداز فاقد موسسه که درصورتی است تدارکاتی

 .نمود محول خرید مأمور به یا و سازمانی مشابه پستهای

 : شود می عمل زیر های روش از یکی به : بزرگ درمعامالت ( ج

 سایت در الکترونیکی بصورت یا و کثیراالنتشار های روزنامه در نفراخوا انتشار طریق از عمومی مناقصه برگزاری .9

 .ومناقصات موسسه

 .محدود مناقصه برگزاری.2

 .نماید لحاظ مناقصه اسناد و شرایط در را خود نظر مورد کیفی شرایط کلیه است مکلف موسسه : تبصره

 مناقصه فراخوان : 63 ماده

 :باشد زیر موارد شامل باید حداقل مناقصه فراخوان مفاد :الف

 .گزار مناقصه ونشانی نام .9

 .خدمات یا کاال وکیفیت کمیت نوع،. 2

 .درمناقصه شرکت تضمین مبلغ و نوع .3

 .پیشنهادها وگشایش تحویل اسناد، دریافت مهلت و زمان محل،. 4

 بهای فهرست که مواردی در .(باشد مصلحت به یا میسر آن تعیین که درصورتی) آن مبانی و معامله شده برآورد مبلغ. 5

 .میشود تهیه شده یاد فهرست طبق مربوط برآورد دارد، وجود پایه

 کثیراالنتشار های روزنامه از دریکی حداقل نوبت سه تا یک از گزار مناقصه تشخیص به باید عمومی مناقصه فراخوان (ب

 .رددگ منتشر موسسه ویا مناقصات الکترونیکی سایت یا و مربوط استان یا کشوری
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ارتباط های رسانه و گروهی های رسانه سایر ازطریق ماده این "ب" بند در مذکور موارد بر عالوه میتواند گزار مناقصه (ج

.نماید منتشر را فراخوان نیز رسانی اطالع های شبکه یا جمعی

 با باید باشد، مطرح خارجی اعتباری تسهیالت از استفاده یا باشد، بینالمللی مناقصه برگزاری به نیاز که درصورتی (د

 اجرائی و صنعتی و تولیدی مهندسی، فنی، توان از استفاده حداکثر قانون موازین رعایت با و مربوط مجوزهای کسب

المللی بین مصوب کشور  روزنامه یا مجله یک و داخل زبان انگلیسی های روزنامه از یکی در مربوط آگهی92/92/9375

.شود منتشر ویاموسسه مناقصات الکترونیکی سایت ای و مناقصه موضوع با مرتبط

و معین محل در معامله مشخصات و مناقصه اسناد و شرایط برگ و ها نقشه که گردد تصریح باید مناقصه آگهی در ( ح

قید با و دریافت آنرا از نسخه یک باید پیشنهاددهندگان و است موجود موسسه ویا مناقصات الکترونیکی سایت یا

 .نمایند تسلیم و ضمیمه خود پیشنهاد به و کرده امضاء قبولی

 :مناقصه اسناد : 64 ماده

 .شود تحویل داوطلبان همه به یکسان طور به باید مناقصه اسناد تمامی (الف

 :باشد زیر موارد حاوی و شامل باید مناقصه اسناد (ب

 .گزار مناقصه ونشانی نام .9

 .مناقصه تضمین ومبلغ نوع .2

 .آنها گشایش و پیشنهادها تحویل اسناد، دریافت مهلت و مانز محل، .3

 .کار انجام حسن تضمین و پیشپرداخت مبلغ .4

 .بود خواهد تعطیل ایام استثنای به روز بیست حداکثر پیشنهادها اعتبار مدت .5

برای مقرر مهلت و تهیه روش خدمات، یا کاال وکیفیت کمیت نوع، استانداردها، بازرگانی، فنی مشخصات کار، شرح .1

بودن مجاز عدم یا مجاز همچنین و پیشنهادها قرائت محل و ساعت و روز آنها، نسخههای تعداد و پیشنهادها تسلیم

.مناقصه کمیسیون درجریان آنها نمایندگان یا پیشنهاددهندگان حضور

 .وملز صورت در آنها ضمائم و خصوصی و عمومی شرایط موافقتنامه، شامل قرارداد متن .7

تحویل در معامله طرف که مواردی در خسارت میزان و عمل ترتیب و کار انجام یا کاال تحویل نحوه و محل و مدت .8

.نماید تاخیر بعضأ یا کال کار انجام یا کاال

شده اعالم بهای واحد به نسبت اضافه یا کسر درصد اساس بر یا مشخص مبلغ به باید پیشنهادی بهای اینکه تصریح .1

.شود تسلیم باشد، دهنده پیشنهاد امضاء یا و ممهور و دربسته پاکت در و یینتع

معامله مورد کاالی از معامله انجام حسن تضمین میزان به است ممکن باشد عمده معامله موضوع که صورتی در . 94

.گردد قید آگهی در موضوع باید صورت این در و شود دریافت

.دارد ضرورت مناقصه برنده به ابالغ و بهاء ترین مناسب حائز تشخیص و پیشنهادها رسیبر برای الزم زمان تعیین . 99
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 ترتیب و باشد الزم مناقصه برنده به آن پرداخت گزار مناقصه واحد تشخیص به که صورتی در پرداخت پیش میزان . 92

 .آن واریز و پرداخت

 .لزوم صورت در مشخصات و شرایط برگ و ها نقشه فروش یا توزیع محل . 93

 نمونه مطابق عینا نامه ضمانت که آن برای (باشد الزم که درصورتی) قرارداد و ضمانتنامه های نمونه توزیع محل . 94

 .گردد پیشنهاد ضمیمه و امضاء باید است، قبول مورد اینکه قید با نیز قرارداد نمونه و تنظیم،

 مناقصه واحد شده تعیین تکالیف و اختیارات قبول منزله به هادپیشن دادن و مناقصه در شرکت که نکته این تصریح . 95

 .باشد می گزار

 سایر و عوارض مالیات، بیمه، از اعم) قانونی کسور گونه هر است مکلف گزار مناقصه واحد که نکته این تصریح . 91

 یا کارکرد بهای از را میباشد آن کسر به مکلف قانوناً موسسه و میگیرد تعلق قرارداد طرف به معامله بابت که (موارد

 .نماید کسر او مطالبات پرداخت موقع در تحویلی کاالی

 .باشد الزم گزار مناقصه تشخیص به که اسنادی سایر . 97

 نشود معامله انجام به حاضر مناقصه برنده که صورتی در را مناقصه در شرکت سپرده است مکلف گزار مناقصه واحد . 98

 نفع به نمایند امتناع معامله انجام از و شود رجوع او به معامله انجام برای که صورتی در را ومد نفر سپرده همچنین و

 .کند ضبط موسسه

 .دهد کاهش یا افزایش درصد پنج و بیست تا را معامله مورد کار یا کاال مقدار دارد اختیار گزار مناقصه واحد . 91

 .شود تطبیق و رعایت کاهش، فزایشیاا این به نسبت فنی محاسبات کلیه اینکه بر مشروط

 انقضای از بعد که پیشنهاداتی یا و سپرده بدون و مشروط و مبهم پیشنهادات به نیست مجاز گزار مناقصه واحد . 24

 .دهد اثر ترتیب رسد می آگهی در مقرر مدت

 الزم است، شده ذکر 64 ماده در آنچه بر عالوه را خاصی شرایط ذکر که صورتی در گزار مناقصه واحد : 65 ماده

 برگ و ها نقشه در یا آگهی متن در تواند می نباشد، مغایر آییننامه این مفاد و قوانین با که این بر مشروط دهد تشخیص

 منظور ولی کنند حاصل اطالع آن پیشنهاد تسلیم از قبل داوطلبان عموم که بطوری نماید درج مشخصات و شرایط

 .باشد می ممنوع عنوان هر به قرارداد اجرای یا انعقاد هنگام مناقصه دهبرن برای جدید امتیازات داشتن

 پیشنهادها تسلیم و تهیه ترتیب : 66 ماده

 مناقصه به و تهیه زیر ترتیب به را خود پیشنهادهای باید اسناد خرید یا دریافت از پس کنندگاندرمناقصه شرکت (الف

 : کنند تسلیم گزار

 شنهادهاپی و اسناد تکمیل و تهیه. 9

 .مناقصه فراخوان در مقرر مهلت در پیشنهادها تسلیم. 2

 .پیشنهادها تحویل رسید دریافت. 3
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 نباید ترتیب به مناقصه اسناد تحویل مهلت آخرین از المللی بین و داخلی مناقصات مورد در پیشنهادها قبول مهلت (ب

 .باشد یکماه و روز ده از کمتر

 :پیشنهادها تحویل و تسلیم شرایط : 67 ماده

 توانند نمی باشد، شده بینی پیش مناقصه اسناد در که مواردی در جز به درمناقصه، کنندگان شرکت از یک هیچ (الف

 .کنند تسلیم پیشنهاد ازیک بیش

 شامل شده دربسته و جداگانه پاکتهای در باید را خود پیشنهادهای و مناقصه اسناد مناقصه، در شرکتکنندگان (ب

 لفاف در را پاکتها همه و بگذارند (ج پاکت) قیمت پیشنهاد و (ب پاکت) بازرگانی فنی پیشنهاد ،( الف پاکت) تضمین

 .دهند قرار شده مهر و دربسته و مناسب

 تا و ثبت دریافت، از پس را کنندگان شرکت شده ارائه پیشنهادهای همه مقرر مهلت در است موظف گزار مناقصه (ج

 .نمایند صیانت پاکتها از بازگشائی، جلسه

 مکان و مهلت در و گواهی قابل صورت به باید پیشنهادها گرفتن پس یا و جایگزینی اصالح، تحویل، تسلیم، هرگونه (د

 .شود انجام مناقصه اسناد در مقرر

 و مشخصات و شرایط برگ یا نقشه که نماید ایجاب معامله نوع گزار مناقصه دستگاه تشخیص به که صورتی در ( ه

 .شود تهیه موسسه توسط آنها باید آگهی نشر از قبل شود، تهیه دیگری مدارک یا و قرارداد و نامه ضمانت های نمونه

 پیشنهادها گشایش : 68 ماده

 .شود می گشوده مقرر مکان و زمان در گران مناقصه پیشنهادهای ( الف

 :است زیر شرح به پیشنهادها گشایش مراحل ( ب

 درجلسه کنندگان شرکت و حاضران ،(دهندگان پیشنهاد)، اسناد کنندگان دریافت اسامی فهرست تهیه .9

 .آن کنترل و الف پاکت تضمین پاکت بازکردن .2

 .بازرگانی فنی پاکت بازکردن. 3

 قبول غیرقابل پیشنهادهای گذاشتن کنار و آنها امضای و مدارک بودن کامل نظر از کنترل و قیمت پیشنهاد بازکردن . 4

 .ای مرحله کی مناقصات در

 .ای مرحله دو درمناقصات بازرگانی فنی کمیته به بازرگانی فنی پاکتهای تحویل. 5

 .مناقصه کمیسیون اعضاء توسط پیشنهادها گشایش صورتجلسه امضای و تنظیم و تهیه. 1

 .ذینفع به استرداد برای گزار مناقصه به شده رد پیشنهادهای تضمین پاکت و قیمت پاکتهای تحویل. 7

 گشایش جلسه در قیمت، پیشنهادهای گشایش جلسه تشکیل مکان و زمان ای مرحله دو مناقصه برگزاری صورت در (ج

 صورت این در .است تمدید قابل پیشنهادها اعتبار مدت سقف تا یکبار برای فقط مدت این شد، خواهد اعالم ها پاکت

 ای، مرحله یک مناقصات در .شود می صیانت گزار مناقصه دستگاه توسط شده مهر و الک لفاف یک در قیمت های پاکت

 .شود می تعیین مناقصه برنده نامه، آیین این 72 ماده اساس بر و گشوده درنگ بی قیمت پیشنهادهای
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 گشایش جلسه در حضور جهت آنها نمایندگان یا گران مناقصه از تمایل صورت در میتواند گزار مناقصه دستگاه (د

 .مایدن دعوت مالی پیشنهادهای

 پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی : 69 ماده

 مناقصه، اسناد در شده اعالم روشهای و معیارها اساس بر است موظف گزار مناقصه ای، مرحله دو مناقصات در (الف

 .نماید اعالم و انجام را پیشنهادها بازرگانی فنی ارزیابی و گران مناقصه کیفی ارزیابی

 می معین مناقصه کمیسیون که مهلتی طی بررسی نتیجه باشد، الزم پیشنهادها بازرگانی فنی بررسی که صورتی در (ب

 دهندگان پیشنهاد قیمت پاکتهای بازرگانی، فنی کمیته گزارش اساس بر و میشود احاله کمیسیون بعدی جلسه به کند

 .میشود گشوده کردهاند، احراز را الزم بازرگانی فنی امتیاز که

 است مجاز قیمت پیشنهادهای گشودن از پیش تنها بازرگانی، فنی ارزیابی هرگونه (ج

 .شود بازگردانده ناگشوده باید اند نشده پذیرفته بازرگانی فنی های ارزیابی در که گرانی مناقصه قیمت پیشنهاد پاکت (د

 باشد، نکرده عیینت برندهای نیز مناقصه کمیسیون یا و باشد نرسیده پیشنهادی مقرر مدت در که صورتی در : 70 ماده

 مناقصه تشریفات ترک کمیسیون به الزم تصمیم اخذ برای را موضوع یا تجدید را مناقصه میتواند گزار مناقصه واحد

 .کند احاله

 حضور کمیسیون در که مورد حسب فنی کمیته نماینده نظر با همراه را مناقصه نتیجه مناقصه کمیسیون : 71 ماده

 شد خواهد ابالغ مناقصه برنده به نتیجه واحد رییس موافقت صورت در و اعالم گزار اقصهمن واحد رییس به است داشته

 کمیسیون به تصمیم اتخاذ برای موضوع یا تجدید مناقصه گزار مناقصه تشخیص به مذکور مقام موافقت عدم صورت در

 .شد خواهد ارجاع مناقصه تشریفات ترک

 : قصهمنا برنده تعیین و مالی ارزیابی : 72 ماده

 و شد خواهد اعالم اول برنده عنوان به باشد، شده حائز را قیمت مناسبترین که گری مناقصه مالی، ارزیابی هنگام (الف

 .باشد تضمین مبلغ از کمتر اول، برنده با وی پیشنهادی قیمت تفاوت که شود می اعالم صورتی در دوم برنده

 مناقصه کمیسیون باشد، الزم آن مبانی کنترل و تجزیه و تهاقیم بررسی چنانچه قیمت، پاکتهای گشودن از پس (ب

 را ارزیابی نتیجه هفته دو ظرف حداکثر بازرگانی فنی کمیته و نماید ارجاع بازرگانی فنی کمیته به را آن بررسی میتواند

 .میکند اعالم مناقصه کمیسیون به

 کرده اعالم را مناقصه برنده او طرف از مجاز مقام یا موسسه رییس که مواردی در قیمت، پیشنهادهای گشودن از پس (ج

 .باشد

 مناقصه به نسبت داخلی کیفیت با کاالهای فروشندگان و گران مناقصه موسسه، رییس تشخیص به خریدها کلیه در (د

 .دارند ترجیح خارجی فروشندگان و گران

 با را مناقصه مورد به مربوط قیمتهای شاخص هاد،پیشن افتتاح روز از قبل باید باشد میسر که مواردی در گزار مناقصه (ه

 تا دهد قرار مناقصه کمیسیون اختیار در شده مهر و الک پاکت در نموده تهیه محرمانه بطور مطمئن و مقتضی وسایل
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 گیری تصمیم جهت در شاخصها آن در مناقصه کمیسیون اعضاء واصله پیشنهادات قرائت از پس پیشنهادات افتتاح روز

 در آنها از یکی با معامله انجام به نسبت و باشد نفر یک از بیش بها حداقل حائز که صورتی در (و.نماید ستفادها بهینه

 انجام محل در که بود خواهد ای مناقصه برنده با تقدم حق نشود، توافق آنها بین کرد خواهد تعیین کمیسیون که مهلتی

 اخذ طریق از را مناقصه برنده کمیسیون باشند یکسان شرایط جدوا بها حداقل حائزین که صورتی در .دارد سکونت کار

 .نمود خواهد تعیین موسسه رییسه هیأت نظر

 : قرارداد انعقاد : 73 ماده

 برابر و بار یک برای حداکثر مدت این .شود منعقد پیشنهادها اعتبار مدت پایان از پیش باید مناقصه، برنده با قرارداد (الف

 پیشنهاد تضمین اول دهنده پیشنهاد با قرارداد عقد صورت در .است تمدید قابل مناقصه اسناد در شده پیشبینی مدت

 .میگردد مسترد دوم دهنده

 و ضبط وی مناقصه تضمین ننماید، ارائه را تعهدات انجام ضمانت یا و نماید امتناع قرارداد انعقاد از اول برنده چنانچه (ب

 جهت موضوع یا تجدید مناقصه و ضبط نیز وی تضمین دوم، نفر امتناع صورت در .میگردد منعقد دوم برنده با قرارداد

 .شد خواهد پیشنهاد ایشان طرف از مجاز مقام و موسسه رییس به مناقصه تشریفات ترک کمیسیون در طرح

 قید زیر نکات ایدب قرارداد در .شود منعقد قرارداد باید نباشد میسر روز 15 مدت در معامله مورد تحویل که معامالتی در

 : گردد

 .متعاملین نام .9

 .معامله مورد تحویل شرایط محل و تعهد انجام مدت .2

 .نماید تاخیر کلی یا جزئی تعهدات انجام در معامله برنده که مواردی در خسارت میزان و عمل ترتیب .3

 مهر با کاال نمونه باید صورت این در باشد الزم نمونه تهیه که صورتی در ممهور نمونه طبق بر کاال تحویل الزام .4

 .شود نگاهداری گزار مناقصه نزد و مهمور معامله طرفین

 کاراطالع انجام یا کاال تحویل محل مقتضیات و معامله مورد کار یا کاال مشخصات از که این به معامله برنده اقرار .5

 .دارد کامل

 درقرارداد، مندرج مقدار % 25 میزان تا قرارداد مدت در عاملهم مورد کاهش یا افزایش به نسبت گزار مناقصه اختیار .1

 .شود تطبیق و رعایت متناسب کاهش یا افزایش این به نسبت فنی محاسبات کلیه اینکه بر مشروط

 می ذکر قرارداد در و برآورد باشد بها واحد اساس بر کار انجام که مواردی در آن، پرداخت ترتیب و معامله مورد بهای .7

 .شد خواهد پرداخت و احتساب بها واحد اساس بر یافته انجام کارهای بهای ولی دشو

 .باشد می متبوع وزارت سوی از ابالغی دستورالعملهای طبق آن واریز ترتیب و پرداخت پیش مبلغ .8

 دولت کارمندان و مجلسین نمایندگان و وزرا مداخله منع به راجع قانون موضوع ممنوعیت شمول عدم به اقرار .1

 1337 سال دیماه مصوب کشوری و دولتی معامالت در

 در آنچه بر عالوه امتیازاتی متضمن اینکه بر مشروط گیرد قرار معامله طرفین توافق مورد که شرایطی سایر . 94
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نباشد فروشنده برای شده ذکر مناقصه شرایط

مناقصه لغو و تجدید : 74 ماده

 :گرددمی تجدید زیر شرایط در مناقصه :الف

.مناقصه اسناد در شده تعیین نصاب حد از گران مناقصه تعداد بودن کم -1

.قرارداد انعقاد از مناقصه دوم و اول برندگان امتناع -2

.پیشنهادها اعتبار مدت پایان -3

.باشد شده مرتفع طرح اقتصادی توجیه که نحوی به قیمتها بودن باال -4

.قانونی مراجع رای -5

:میشود لغو زیر شرایط در مناقصه :ب

.باشد شده مرتفع مناقصه موضوع خدمات یا کاال به نیاز -9

.گردد مناقصه ماهیت در تغییر موجب که باشد الزم مناقصه اسناد در زیادی تغییرات -2

.آنها مانند و سیل زلزله، جنگ، نظیر، متعارف غیر پیشآمدهای -3

.قانونی مراجع رای -4

.گران مناقصه بین تبانی بر مبنی قصهمنا کمیسیون تشخیص -5

 .برساند گران مناقصه کلیه نظر و سمع به را مناقصه لغو یا و تجدید باید گزار مناقصه :ج

شکایات به رسیدگی نحوه : 75 ماده

 به میتواند باشد داشته ض اعترا نامه آیین این از موادی نشدن اجرا به نسبت گران مناقصه از یک هر چنانچه : الف

.کند شکایت گزار مناقصه دستگاه مقام االترینب

 عمل به را الزم رسیدگیهای شکایت، دریافت تاریخ از کاری روز پانزده مهلت در است مکلف گزار مناقصه موسسه: ب

 تشخیص وارد را شکایت که صورتی در و نماید اقدام مربوط مقررات مطابق اعتراض، دانستن وارد صورت در و آورده

.نماید اعالم شاکی به را الزم جوابیه شده تعیین مهلت ظرف ندهد،

.میگردند انتخاب موسسه رییس انتخاب به ضروری مواقع در مالی و بازرگانی فنی، کمیسیون یا کمیته اعضای : 76 ماده

نفره سه هیأت یک تشخیص به گزار مناقصه موسسه توجیهی گزارش براساس مناقصه انجام که مواردی در : 77 ماده

این در و داد انجام دیگری طریق به را معامله توان می نباشد، میسر آییننامه این 78 ماده در مذکور مقامات از مرکب

سایر رعایت با را معامالت گونه این انجام ترتیب موسسه صالح و صرفه رعایت با مناقصه تشریفات ترک هیأت صورت

.نمود خواهد اعالم و تعیین متخد یا کاال نوع یک برای مورد هر در مربوط مقررات

 :شامل مناقصه تشریفات ترک کمیسیون اعضای : 78 ماده

موسسه پشتیبانی معاون .9

موسسه مالی امور مدیر .2
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 موسسه رییس فنی نماینده .3

 ابراز و هیأت درجلسات حضور به مکلف اعضاء کلیه و دارد رسمیت مربوطه اعضای نفر سه حضور با جلسات  -9تبصره

 معامله انجام نحوه همچنین و مناقصه ترک تقاضای مورد در مربوط اجرایی واحد توجیهی گزارش به نسبت خود رنظ

 .بود خواهد معتبر اعضاء اکثریت رای با هیأت تصمیمات لکن هستند نظر مورد

 حدنصاب برابر پنجاه از رکمت و برابر ده از بیش معامله مبلغ که صورتی در نامهآیین این ( 77 ) ماده اجرای در  -2 تبصره

 خواهد مجاز مورد حسب ماده این موضوع نفری سه هیأتهای وتائید تصویب از پس معامله انجام باشد، جزئی معامالت

 .بود

 برابر صد از کمتر و برابر پنجاه از بیش معامله مبلغ که صورتی در نامه آیین این ( 77 ) ماده اجرای در -3 تبصره

 تائید با مورد حسب ماده این موضوع نفری سه هیأتهای تصویب از پس معامله انجام باشد، جزئی معامالت حدنصاب

 .بود خواهد مجاز موسسه رییس

 برابر دویست از وکمتر برابر صد از بیش معامله مبلغ که صورتی در نامه آیین این ( 77 ) ماده اجرای در  -4 تبصره

 تائید با مورد حسب ماده این موضوع نفری سه هیأتهای تصویب از پس معامله انجام باشد، جزئی معامالت حدنصاب

 .بود خواهد مجاز موسسه رییسه هیأت

 جزئی معامالت نصاب برابر دویست از بیش معامله مبلغ که صورتی در آییننامه این ( 77 ) ماده اجرای در  -5 تبصره

 به منوط موسسه رییسه هیأت تائید با مورد حسب هماد این موضوع نفری سه هیأتهای تصویب از پس معامله انجام باشد،

 .بود خواهد مجاز امناء هیأت رییس وابالغ تائید و امنا هیأت منتخب اعضاء از نفر سه تایید

 : میشود برگزار زیر موارد در ( 63 ) و ( 58 ) مواد رعایت با و موسسه رییس تشخیص به محدود مناقصه : 79 ماده

 صالحیتدار گران صهمناق فهرستهای وجود: الف

 .نمیباشد آگهی انتشار به نیازی محدود مناقصه در دار صالحیت گران مناقصه کوتاه فهرست وجود: ب

 فرآیند یکبار نصاب بحد نرسیدن صورت در گر مناقصه سه محدود مناقصه در گران مناقصه تعداد حداقل  -9 تبصره

 آییننامه این 55 ماده تبصره 6 جزء طبق صورت این غیر در و گر مناقصه دو حداقل با دوم بار و میشود تجدید ارزیابی

 .بود خواهد موسسه رییس نظر با گران مناقصه دعوت نحوه صورت هر در .بود خواهد

 صالحیت واجدین فهرست (توام تاسیساتی و ساختمانی یا و ساختمانی) دارایی تملک طرحهای مورد در -2 تبصره

 به دسترسی که مناطقی در و بود خواهد مالک استانداری یا جمهور رییس هبردیرا نظارت و برنامهریزی معاونت

 استفاده مربوطه مقررات رعایت با محلی پیمانکاران از موسسه رییس تشخیص با باشد نداشته وجود مزبور پیمانکاران

 .شد خواهد

 :شود انجام باید زیر شرح به معامله مورد تحویل : 80 ماده

 غیر خدمات مورد در و مورد برحسب کاال گیرنده تحویل یا و انباردار مسئولیت و بوسیله جزئی مالتمعا مورد در: الف

 .کار انجام گواهی طریق از قراردادی
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 .کننده تقاضا قسمت نماینده و کاال گیرنده تحویل یا و دار انبار مسئولیت و بوسیله متوسط معامالت مورد در: ب

 کار گیرنده تحویل یا انباردار مسئولیت و بوسیله فنی، امور سایر و ساختمانی امور ستثنایا به عمده معامالت مورد در : ج

 برای شیمیایی مواد و دارو گرفتن تحویل مورد در .میگیرد صورت موسسه رییس نماینده و تقاضاکننده قسمت نماینده و

 امور مورد در .میباشد ضروری زنی شد خواهد تعیین واحد رییس طرف از که مربوطه مسئول حضور بیمارستانها

 مقامیا  موسسه رییس انتخاب به مورد حسب فنی متخصص نفر دو یا یک فنی امور کلی بطور و راهسازی ساختمانی،

 .کرد خواهند شرکت ایشان از مجاز

 و شود انجام باید مجلس صورت تنظیم با ماده این "ج" و "ب" بند در مندرج موارد در معامله مورد تحویل  -9تبصره

 از و ذکر صورتمجلس در آن مقدار و مراتب باشد، می الزم مشخصات تمام دارای خدمات یا کاال شد مسلم اینکه از پس

 و مشخصات تطبیق گواهی "الف بن در .شود گرفته امضاء باید تاریخ و سمت و نامخانوادگی و نام ذکر با مسئوالن طرف

 .باشد می گیرنده تحویل یا دار انبار عهدهه ب خدمات یا کاال مقدار

 دارای که مستقیم تحویل و رسید یا انبار رسید انبار، قبض باید موارد تمام در شده تحویل کاالهای برای : 81 ماده

 در انبار دفتر ثبت شماره و ثبت مربوطه کارت و انبار دفتر در و برسد انباردار امضاء به و گردد صادر باشد مسلسل شماره

 تواند می ماده این مفاد گردد ارسال موسسه مالی امور به نیز انبار رسید از نسخه یک و گردد ذکر کارت و قبض روی

 .شود انجام نیز مکانیزه و الکترونیکی بصورت

 در کاال نگهداری و ورود امکان یا نمیشود وارد انبار به و میگردد تحویل انبار از خارج در کاال که مواردی در  -9 تبصره

 مربوطه تکالیف انباردار بجای کاال گیرنده تحویل و شد خواهد اقدام 80 و 81 مواد مفاد گرفتن نظر در با اشد،ب نمی انبار

 .باشد می انبار ،حواله انبار رسید صدور مبنای مورد حسب مربوط صورتمجلس یا رسید و داد خواهد انجام را

 تکالیف شده تعیین 80 و 81 مواد در آنچه بر عالوه همعامل مورد تحویل برای معامله شرایط در صورتیکه در: 82 ماده

 .میباشد االجرا الزم باشد شده بینی پیش موسسه رییس توسط دیگری

 مشخصات لحاظ از 80 ماده "ج" و "ب" بندهای در مذکور معامله مورد تحویل مسئوالن بین که مواردی در : 83 ماده

 خود نظر مذکور مسئوالن از یک هر باشد نظر اختالف شود گرفته حویلت باید که کاالئی یا کار به مربوط مسائل سایر و

 گزار مناقصه اجرائی واحد یا موسسه طرف از مراکز در معامله مورد انجام ترتیب و کرد خواهد قید مجلس صورت در را

 .شد خواهد تعیین مطلع و بصیر افراد نظر  جلب طبق

 : است جرااال الزم زیر موارد مزایده خصوص در : 84 ماده

 تحقیق از پس و مراجعه داوطلبان به خود مسئولیت و تشخیص با است مکلف فروش مامور جزئی معامالت مورد در: الف

 بهای بابیشترین معامله اینکه تعهد با را مربوط سند و دهد انجام را معامله موسسه صالح و صرفه رعایت با آن بهای از

 .کند امضاء تاریخ و سمت و خانوادگی نام و نام ذکر با و است شده انجام ممکن

 : شد خواهد انجام زیر شرح به و موسسه اموال اداره رییس ومسئولیت تشخیص به مزایده متوسط معامالت مورد در: ب
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الزم که شرایطی سایر و مزایده محل و روز و ساعت و معامله مورد مقدار و مشخصات و نوع مورد در کلی اطالعات -9

رادیو قبیل از دیگر انتشاراتی طرق و وسایل به ضرورت صورت در یا و روزنامه در آگهی درج فوق، شرایط از ییک با باشد

.برساند متقاضیان اطالع به موسسه یا عمومی معابر در آگهی الصاق و الکترونیکی سایت و تلویزیون و

که خریداری به مزایده در و شود تعیین آن یبها و ارزیابی موسسه رییس منتخب کارشناس توسط قبال باید معامله مورد

.گردد ارزیابی باید مجددا نشود پیدا داوطلب شده ارزیابی قیمت حداقل اگر و شود واگذار کند پیشنهاد را بهاء باالترین

ینا طبق که شرایطی مزایده آگهی در:میآید عمل به زیر شرح به مزایده آگهی انتشار عمده معامالت مورد در : 85 ماده

 .شود رعایت باید باشد منطبق مزایده عمل با صورتیکه در شده بینی پیش مناقصه آگهی برای نامه آیین

تصمیم اجرای و مذکور کمیسیون در تصمیم اتخاذ و مناقصه کمیسیون تشکیل ترتیب مورد در نامه آیین در که مقرراتی

.شود بایداجرا باشد منطبق مزایده عمل با صورتیکه در شده، معین معامله مورد تحویل و قرارداد انعقاد و کمیسیون

ارزیابی موسسه رییس منتخب کارشناس توسط قبال آن نوع یا بودن عمده باید عمده، معامالت مورد در  -1 تبصره

 .شود واعالم

 موارد سایر-هفتم فصل

از مرکب کمیسیونی در شود می ادایج معامله طرفین بین که نامه آیین این موضوع معامالت از ناشی اختالف : 94 ماده

 االجرا الزم کمیسیون افراد حداکثر تصمیم و میگردد مطرح شد خواهد تعیین موسسه رییس طرف از که نفر سه حداقل

.است
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