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  :مقدمه

  

مشاغل حقوقي در هر سازمان از جمله مشاغل حاكميتي بوده و باتوجه به گستردگي، پيچيدگي و حساسيت وظايف      

محوله، نقش بسيار مؤثري در پيشبرد اهداف سازمان دارند. جايگاه تشكيالتي واحدهاي حقوقي نيز براساس شرح 

گردد. اداره امور حقوقي، قراردادها و امالك وظايف و تأثير كالن آن بر سازمان، ذيل حوزه رياست تعريف مي

ها، دانشگاه علوم پزشكي قم از نظر نمودار سازماني ذيل حوزه رياست دانشگاه و به لحاظ تسريع در برخي فعاليت

اداره امور حقوقي، قراردادها و تعريف شده جهت وظايف اي با معاونت توسعه مديريت و منابع دارد. همكاري گسترده

تمركز  "امور امالك"و  "امور تعهدات"،  "امور قراردادها"،  "امور دعاوي"حوزه اصلي  چهارنشگاه در امالك دا

 هايي همچونحقوقي و انجام فعاليتهاي مختلف به عنوان نماينده  ها و كارگروه حضور در كميته، باوجود اين هيافت

هاي مردمي نظارت بر چگونگي جذب مشاركتو ، نظارت بر اجراي صحيح قراردادها اي حقوقيه آموزش ريزيبرنامه

باتوجه  .است هاي اين اداره را به خود اختصاص داده بطور جدي مورد توجه قرار گرفته و بخشي از فعاليت و امور خيريه

هاي مرتبط با اين اداره از سوي ديگر، امور هاي اداره امور حقوقي از يك سو و نيز عدم تفكيك فعاليتبه تنوع فعاليت

  شود. ارجاعي با مديريت رئيس اداره و با مشاركت شش نفر از كارشناسان اين اداره انجام مي

  

  دانشگاه  معرفي اداره امور حقوقي

  

امور قراردادها و امور امالك متمركز  ،در چهار حوزه اصلي امور دعاوي، امور تعهدات اداره امور حقوقي دانشگاه

هاي مختلف به عنوان نماينده و مشاور حقوقي، ارائه مشاوره و  ها و كارگروه شده است. در عين حال حضور در كميته

و  ها نامه بخش و پيشگيرانه، نظارت بر اجراي صحيح قراردادها و انطباق مصوبات، بخش هاي حقوقي آگاهي آموزش

ا به خود اختصاص داده هاي اين اداره ر ها با قوانين بطور جدي مورد توجه قرار گرفته و بخشي از فعاليت دستورالعمل

 است.  

دعاوي ورودي   ، آمار پرونده 1394سال در  هاي حقوقي هاي آموزشي و پيشگيرانه و مشاوره باتوجه به ارائه برنامه -1

 % كاهش داشته است.30حدود  1393الي  1391 هاينسبت به سال

 1393افزايش جهشي داشته و نسبت به سال  1394در سال  هاي حقوقي اعم از حضوري و غيرحضوري آموزش -2

  .باشدهاي فردي بود، قابل مقايسه مي كه فقط محدود به آموزش

 رشد داشته است.در مجموع ها  نامه ها در سال مورد نظر، قراردادها و توافق نامه باتوجه به افزايش آمار توافق -3

  

  دانشگاه وظايف اداره امورحقوقي 

، قوانين و مقررات به واحدهاي تابعه دانشگاه در موارد حقوقي هاي قانوني منطبق برحلارائه راهاظهار نظر مشورتي و  -1

  غيره.   اداري، ثبتي و ،يقضاي
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  هاي حقوقي.هاي واحد حقوقي در واحداقدام الزم به منظور هماهنگي در ايجاد رويه -2

توجه به اند (بادهشانجام وظيفه دچار مشكالت قضايي  در جريانهاي مختلف دانشگاه كه دفاع از كاركنان واحد -3

  قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت)  

هـاي  هـا و بخشـنامه  نـويس لـوايح قـانوني و دسـتورالعمل    نويس لوايح قانوني و تهيه و تنظيم نهايي پـيش بررسي پيش - 4

  داخلي با همكاري واحدهاي ذيربط.  

هاي مورد نيـاز و ايجـاد آرشـيو مناسـب بـا اسـتفاده از       نامهها وآئيننامهن و تصويبآوري و نگهداري كليه قوانيجمع -5

  هاي قوانين و مقررات مورد عمل و نياز دانشگاه و توزيع آن بين واحدها.  فناوري روز و تهيه مجموعه

ف دانشگاه و تهيـه  ها از طراقامه دعوي در مراجع حقوقي و كيفري به طرفيت اشخاص. (حقوقي و حقيقي) و سازمان -6

لوايح دفاعي و اقدامات حقوقي در دفاع و تعقيب دعاوي و كليه مراحل رسيدگي و پاسخگوئي و دفاع در دعـاوي عليـه   

  دانشگاه.

  استيفاء حقوق دانشگاه از متعهدين خدمت به دانشگاه و انجام كليه امور مربوط به وصول مطالبات دانشگاه.   -7

انتنامه بانكي يا وثيقه ملكي از افراد با معرفي واحدهاي ذيربط و ارسـال اسـناد مـاخوذه بـه     اخذ تعهد نامه رسمي يا ضم -8

واحدهاي متقاضي و فك وثيقه فسخ ضمانت نامه هاي بانكي و ساير تعهدات با اعـالم واحـدهاي مربـوط و اتخـاذ روش     

  واحد در كليه واحدها.  

  نمايد.  از نظرحقوقي براي دانشگاه ايجاد تعهد ميبررسي و اظهار نظر دركليه عقود و قراردادهائي كه  -9

  و قراردادها و تهيه نمونه اسناد و قراردادها.  مناقصاتتهيه و تنظيم كليه اسناد و شرايط  -10

  مشاركت در انجام كليه مراحل برگزاري مناقصه ها و مزايده ها.   -11

پرونـده هـاي ثبـت امـالك در ادارات ثبـت تـا صـدور سـند         انجام كليه امور ثبتي امالك و تعقيب و رفـع نقـص از    -12

  مالكيت و ...

  از پرونده هاي اجرائي در دفاتر اسناد رسمي و ادارات اجراي ثبت.   صتعقيب و رفع نق -13

  مطالعه و بررسي مداوم قوانين و آ ئين نامه هايي كه به نحوي از انحاء با وظايف دانشگاه ارتباط دارد.  -14

اداره امـور   عملكرد اداره امور حقوقي  و بررسي و اتخـاذ روش هـاي مناسـب و استانداردسـازي وظـايف     ارزشيابي  -15

  حقوقي كه قابليت آن را دارد. 

هاي حقوقي با مـديران و مسـئولين و واحـدهاي ذيـربط دانشـگاه بـه منظـور ارتقـاء سـطح          تشكيل جلسات و كارگاه -16

  تفاقات حقوقي.    آگاهي و دانش آنها در مواجهه با مسايل و ا

  انجام ساير امور مربوط مطابق دستور مقامات ذيربط. -17
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  امور دعاوي:

كه شامل پيگيري كليه دعاوي بر له يا عليـه   هاي اداره امور حقوقي به امور دعواي اختصاص دارد بخش مهمي از فعاليت

. ارائـه مشـاوره حقـوقي و حمايـت قضـائي از      انتظامي و شبه قضـائي مـي باشـد    دانشگاه در كليه مراجع و محاكم قضائي،

مديران و كاركنان دانشگاه و واحدهاي تابعه كه در راستاي انجام وظايف قانوني با موضوعي قضائي مواجه شـده انـد بـر    

عهده اين اداره بوده و واحد دعاوي مسـئول برنامـه ريـزي و پيگيـري را بـه عهـده دارد. دفـاع از حقـوق دانشـگاه، ارائـه           

اي حقوقي، مطابقت دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات مختلف با قوانين نيز توسط واحد دعاوي پيگيري مي راهكاره

       شود. 

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  

توسط دانشگاه  پرداخت حقوق مربوطهابهام درخصوص ماه و  9ماه به  6* درپي ابالغ افزايش مدت مرخصي زايمان از 

متضمن تكليف فقره رأي صادره عليه دانشگاه  24موضوع در ديوان عدالت اداري مطرح و  و يا سازمان تأمين اجتماعي،

  .باشدماه افزايش مرخصي زايمان مي 3به پرداخت حقوق كاركنان مشمول در مدت 
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٩۴مطروحه 

پرونده ھای در حال رسيدگی  

۴١; ٩۴مطروحه 

پرونده ھای در حال 
۵; رسيدگی  

امور دعاوی

  (حقوقي ،كيفري ،ديوان عدالت اداري و اداره كار )امور دعاوي   

پروند ها ي كل 

 دردست اقدام 
 94مطروحه 

هاي در  پرونده

 حال رسيدگي  

آراي صادره 

 بر له دانشگاه

آراي صادره 

 عليه دانشگاه
 دعاوي مختومه اجراي احكام

  پرونده  24 22 رأي*24 رأي 18 پرونده 5 پرونده 41 پرونده 46
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  امور قراردادها: 

اين واحد دربرگيرنده بخش زيادي از فعاليت هاي اداره امور حقوقي است. آمار قراردادها بسيار  باال است. در سال         

قرارداد توسط اين واحد بررسي، تنيظم و به مرحله ثبت و اجرا رسيده است و اين تعداد در هر   800سال بيش از  94

  سال در حال افزايش است. 

     

  نياز به طي فرايندي طوالني جهت انتخاب طرف قرارداد با  هابايد توجه داشت كه براي تنظيم بخش زيادي از قرارداد 

در موارد الزم ترك تشريفات و اخذ مجوزهاي قانوني مي باشد كه گاهاً  ي مناقصه يا مزايده، استعالم بها وبرگزار

نوني پروسه اي چندين ماهه را طي مي كند لذا تنظيم و امضاء يك قرارداد محصول ماهها تالش و طي مراحل مختلف قا

است. نكته مهم اينكه متوليان اجراي قراردادها بايد با توجه به اين چرخه طوالني كه طي شده است دقت الزم را در 

  اجراي تك تك ماده ها و بندهاي قرارداد به جاي آوردند.
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آرای صادره بر له دانشگاه

آرای صادره عليه دانشگاه

آرای صادره بر له 
١٨; دانشگاه

آرای صادره عليه 
٢۴; دانشگاه

کيفيت آراء صادره

 امور قراردادها

 بها استعالم ها مزايده مناقصات قراردادها
 نامه توافق

 ها

نظارت بر اجراي 

 صحيح قراردادها
 تغييرات قراردادها

818 37 14 147 15 6 

متمم،الحاقيه

 ،اصالحيه
 فسخ، اقاله

 فقره 5 فقره 50
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  مناقصه/مزايده و استعالم بهاء:

تمام مناقصات و مزايده هاي دانشگاه از طريق اداره امور حقوقي برگزار مي شود جهت برگزاري مناقصه يا مزايده       

عالوه بر مصوبه كارگروه كاهش تصدي، موافقت باالترين مقام ها، مجوز قانوني الزم است در خصوص واگذاري 

عالوه بر  تشريفات همالزم مي باشد و براي ترك  نيز دانشگاه يا كسانيكه از طرف ايشان تفويض اختيار شده اند

واحدهاي فني مرتبط  مي بايست موضوع را بررسي و اظهارنظر نمايند. نفره 3ترم دانشگاه، كميسيوني موافقت رئيس مح

  مي كنند.اداره امور حقوقي را همراهي  ،با موضوع مناقصه يا مزايده در خصوص تهيه شرايط فني آن

مي شود كه در انجام آن در كنار اداره امور  تعدادي زيادي استعالم بها برگزارعالوه بر مناقصات و مزايدها،        

  احد فني مربوطه مشاركت دارند.حقوقي واحدهاي ديگر از جمله كارپردازي و و

    

  

818

15
50 5

قراردادھافراوانی 

قرارداد

توافق نامه 

متمم،الحاقيه،اص�حيه قرارداد

فسخ، اقاله قرارداد

٣٧; مناقصات

١۴; مزايده ھا

١۴٧; استع�م بھا

آمار استع�م، مزايده و مناقصه
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  :امور دفتري و تعهدات
         
  در اين واحد فعاليت ھای مختلفی انجام می شود که به بخشی از آنھا در جداول ذيل اشاذه شده است.    
 
 

  

 امور دفتري و تعهدات

مكاتبات و 

 ارجاعات

هاي  نويس پيش

 تهيه شده

اخذ تعهدات 

 تحصيلي

اخذ تعهدات 

 غيرتحصيلي

صدور اجرائيه 

 تعهدات
 فسخ تعهدات

 سند 2 - سند 17 سند 32 فقره 945 فقره 3259

 
 

 
 

  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

32

17

0

2

0

5

10

15

20

25

30

35

اخذ تعھدات تحصيلی اخذ تعھدات غيرتحصيلی صدور اجرائيه تعھدات فسخ تعھدات

امور تعھدات



8 

 

  امور آموزش، مشاوره و استعالمات حقوقي:

و ارتقاء آگاهي هاي همكاران در  پرونده هاي قضائيدر راستاي پيشگيري از وقوع تخلفات و كاهش ورودي هاي 

خصوص قوانين و نيز افزايش توانمندي هاي حقوقي، واحد آموزش، مشاوره و استعالمات فعاليت هاي مختلفي را انجام 

مي دهد از جمله مشاوره هاي حقوقي، برگزاري دوره هاي آموزشي، پاسخ به استعالمات و تهيه محتواهاي مختلف و 

 تنوع مي باشد 

 

 وزش، مشاوره و استعالمات حقوقيامور آم

هاي  آموزش

 گروهي

هاي  آموزش

 فردي 

مشاوره 

 حضوري
 مشاوره تلفني

پاسخ به 

استعالمات 

 كتبي

ارسال پيام 

 حقوقي

تهيه كتابچه/جزوه 

  آموزشي

 1 10 مورد 125 مورد 985حدود   مورد 560 مورد 55 دوره9

  
  
  
  
  

  
 

    

560

985

125

مشاوره حقوقی

مشاوره حضوری

مشاوره تلفنی

پاسخ به استع�مات کتبی
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  امور امالك:

باشد كه نه تنها ، اموال غيرمنقول و امالك آن ميپس از منابع انساني ي هر سازمانسرمايهترين و ارزشمندترن مهم     

توجهي و تصميمات غيركارشناسي در اين حوزه خسارات ، بلكه كماستخود داراي اهميت و ارزش ذاتي بسيار بااليي 

اي منسجم و تخصصي باتوجه به فقدان مجموعه خواهد كرد.غيرقابل جبراني را به دستگاه تحميل  گاهيبسيار سنگين و 

توان مشاهده كرد ها را ميهاي فراواني از اين خسارتدر سنوات گذشته، نمونه "واحد امالك دانشگاه"تحت عنوان 

قانون   77كميسيون ماده  و 100ي كميسيون ماده آرا طرح دعاوي ملكي در دستگاه قضايي و آن هايكه نمونه

  . محكوميت دانشگاه به پرداخت جرائم و عوارض سنگين مالي بابت تخلفات ساختماني و ... استشهرداري مبني بر 

 در ارتباط با سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، "حوزه ثبتي" بخش چهارامور امالك و اموال غيرمنقول داراي      

شهري و وزارت  محدودهشهرداري در وزارت راه و شهرسازي و سازمان  در ارتباط با "حوزه زيربنايي و شهرسازي"

در ارتباط با سازمان اوقاف و  "حوزه موقوفات و امور خيريه"خارج از محدوده شهري،  و منابع طبيعي جهاد كشاورزي

برداري از ريزي و بهرهدرخصوص برنامه  "برداريريزي و بهرهحوزه برنامه"امور خيريه و مجمع خيرين سالمت و 

ي هاو كميسيون هاداراي قوانين و مقررات خاصي بوده و از طريق هيئت هاكه هريك از اين حوزهامالك دانشگاه است 

و همين امر ضرورت پيگيري امور امالك توسط  كننداهداف و وظايف خود را دنبال ميقضايي شبه و يا تخصصي

 "كزي مستندسازي امالك دانشگاهدارا بودن ستاد مر"د، بطوري كه كنحوزه امالك را ايجاب ميخبره در كارشناسان 

هاي وزارت متبوع از شاخصهبه عنوان بخشي  "مرتبط بودن تحصيالت نيروي انساني مربوطه با امور ثبتي و امالك"و نيز 

  . در نظر گرفته شده است) 05/04/1393مورخ  /و3966ها (موضوع نامه شماره در ارزيابي عملكرد دانشگاه

ها و ارسال نامه وهاي اخير مورد توجه مسئولين بلندپايه كشوري قرار گرفته در سال اموال غيرمنقول دولتي     

 هاي اجراييدستگاه و تهيه آمار امالك و اموال غيرمنقول ، تثبيت مالكيتمستندسازي مبني برهاي مكرر دستورالعمل

مسئولين و است، تا جايي كه مقام عالي وزارت طي رهنمودهاي خود در همايش كشوري  آنشاهد خوبي بر 

، مشكالت 94مردادماه سال  27و  26در  ، موسسات و مراكز وابستههاي علوم پزشكيحقوقي دانشگاه كارشناسان

را مورد تأكيد ويژه طور خاص مطرح و لزوم ساماندهي اين امور ه هاي علوم پزشكي سراسر كشور را بامالك دانشگاه

   .قرار دادند

امور  جملهتوسط واحدهاي مختلفي از  از بدو تأسيس تاكنون دانشگاه علوم پزشكي قم رسيدگي به امور امالك     

در دستور كار واحد حقوقي  1389و در نهايت در اواسط سال  پيگيري و ... دفتر معاونت توسعه ،مالي، امور عمومي

هاي صورت گرفته عملياتي نشده و ريزيهنوز تمام برنامهباتوجه به محدوديت نيرو و امكانات، قرار گرفت كه  دانشگاه

ها، قراردادهاي اجاره و استجاره، نامهتنها آماري از وضعيت امالك دانشگاه تهيه و ساير امور امالك با اولويت صلح

 است. بديهي استمورد رسيدگي قرار گرفته ها، عوارض شهرداري، دعاوي و مسائل مطروحه در حوزه امالك استعالم

ادارات ثبت اسناد، راه  ها از طريق، حجم باالي پيگيريدر سطح استان امالك دانشگاه و پراكندگي كه باتوجه به تعدد

-جبران عقببه منظور نيز  دفاتر ثبت اسناد رسمي و شهرداري و و شهرسازي، جهاد كشاورزي، منابع طبيعي، سازمان

هاي لذا پشتيباني و حمايتدر حوزه امالك، ادامه اين روند جهت نيل به مقصود كافي نبوده و  ي موجودهاافتادگي
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، افزايش حداقل دو نفر ها و مراكز تابعهو تقويت ساختاري آن از طريق معرفي به كليه معاونت واحد امالك ايبودجه

الزم به  .رسدناپذير به نظر مياجتناب و ادارات استان ريدانشگاه با شهردا امالك و تعيين نماينده رابط مرتبط كارشناس

حقوقي و به تبع آن  ادارهعدم تمركز و ناشناخته بودن رسيدگي به امور امالك دانشگاه در  ذكر است كه به دليل

 رعايتجهت حضور اين واحد در اتخاذ تصميمات هاي مختلف دانشگاه، عدم تصميمات و اقدامات پراكنده بخش

ت قانوني و نيز عدم انعكاس موضوعات مربوط به حوزه امالك به اين واحد، ارائه آمار دقيق از وضعيت امالك الزاما

، باوجود اين اطالعات حاصل از بررسي امالك دانشگاه توسط اين واحد در ادامه به عرض پذير نيستدانشگاه امكان

  خواهد رسيد.

بررسي  "امور شهرسازي"و  "امور ثبتي"ونده امالك دانشگاه در دو حوزه پس از انتقال امور امالك به اين واحد، پر     

و اطالعات ارزشمند و كاربردي از وضعيت امالك دانشگاه به دست آمده كه در جداول پيوست گردآوري شده و 

باشد. الزم هاي مختلف دانشگاه نيز ميها و بخشبرداري معاونتروز رساني مستمر اطالعات، همواره مورد بهرهضمن به

باشد كه تحقق اين مهم نقش افزار تخصصي ثبت و مديريت امالك ميبه ذكر است كه اين اداره در صدد تهيه نرم

 "امالك شهري"امالك دانشگاه مشتمل بر دو بخش  موثري در مستندسازي و مديريت امالك دانشگاه خواهد داشت.

   ه گزارشي از وضعيت هر بخش ارائه خواهد شد.باشند كمي "امالك روستايي و خارج از حريم شهري"و 

  

 
 امور امالك

رفع اختالفات 

 ملكي

رسيدگي به 

هاي  اخطاريه

 ملكي

كميسيون ماده 

قانون  100

 شهرداري

كميسيون ماده 

قانون  77

 شهرداري

 5كميسيون ماده 

  راه شهر سازي 

اجاره 

 ملك

بروز رساني بانك 

امالك  اطالعات 

 دانشگاه

 ماليات  

 ملك 165 ملك 7 ملك 5 ملك 5 ملك 2 ملك 50 مورد 2
  ملك 2

 

تهيه بانك 

اطالعات 

  موقوفات

صدور اصالح و تمديد 

  پروانه 

  پيگيري دريافت زمين جهت دانشگاه 

كارگروه دانشگاه ،شوراي شهر و 

  شهرداري

  جلسه  3  قطعه 6  فقره 2  ملك موقوفه  17
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  امالك شهري در اختيار دانشگاه:الف) 

  

شهر مقدس قم در  و حريم واحد ملكي در محدوده 77تعداد  1394سال  درهاي به عمل آمده، طبق آخرين بررسي     

ملك نيز در اجاره دانشگاه  4ملك داراي اسناد ملكي بوده و  44اختيار دانشگاه علوم پزشكي قم بوده كه در اين ميان 

 6ملك بصورت موقوفه غيرمتصرفي و  10ه موقوفه بوده كه ملك از امالك در اختيار دانشگا 16باشد. همچنين مي

ملك باقيمانده نيز داراي اسناد عادي و يا فاقد مدارك مالكيت  13است و   و داراي قرارداد اجاره ملك موقوفه متصرفي

  باشد كه در نمودار زير نشان داده شده است.مي

  

  

      

  نمودار زير نشان داده شده است: درصد مالكيت امالك شهري در اختيار دانشگاه در 
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فراوانی
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%۵; ۴; اجاری

%٢١; ١۶; موقوفه
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 1ساختمان و طرح احداث ملك داراي  5بوده كه  زمين ملك بصورت 6از ميان امالك شهري در اختيار دانشگاه   

  .ملك فاقد طرح احداث ساختمان است

  شده است: دادهنشان دانشگاه به تفكيك كاربري مربوطه در نمودار زير  امالك شهري در اختيار تعدادهمچنين      

  

  

  

  

  باشد:به شرح نمودار زير مي مناطق شهري قم به تفكيكدانشگاه  شهري در اختيار فراواني امالك     
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اداری آموزشی آموزشی، درمانی بھداشتی درمانی مسکونی

فراونی

١منطقه 
٢٢%

٢منطقه 
٨%

٣منطقه 
١۶%

  ۴منطقه 

٩%
۵منطقه 

٧%

۶منطقه 

١٩%

٧منطقه 
٩%

٨منطقه 
١٠%

فراوانی
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  شهري در اختيار دانشگاه: حريمامالك روستايي و خارج از ب) 

  

مركز  30كه  باشدميمركز در اختيار دانشگاه  82هاي پيوست، شهري نيز طبق ليستو حريم در خارج از محدوده      

   مركز فاقد سند مالكيت رسمي است. 50و  مركز موقوفه داراي قرارداد اجاره 2داراي اسناد مالكيت، 

  

  

  

  

  درصد مالكيت امالك روستايي و خارج از محدوده شهري در اختيار دانشگاه در نمودار زير ارائه شده است.     
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خانه بهداشت،  56مشتمل بر  مطابق نمودار زير كاربري امالك روستايي و خارج از حريم شهري در اختيار دانشگاه     

مركز نيز  3مركز بصورت غيرفعال و متروكه بوده و  10باشد. همچنين پايگاه اورژانس مي 4مركز بهداشتي، درماني و  8

  باشد.ملك نيز بصورت قطعه زمين مي بصورت اماني در اختيار نهادهاي ديگر است و يك

  

  

  

مستندسازي امالك  و يا داراي گواهي عادي و نيز با عنايت به شرح فوق، تثبيت مالكيت دانشگاه بر مراكز فاقد سند     

باشد. همچنين برخي از مراكز بزرگ دانشگاه از ريزي و صرف نيرو و هزينه ميدانشگاه امري ضروري و مستلزم برنامه

اند كه استخراج بخشي از اطالعات مربوطه هاي مجزا تشكيل شدهن پالك ثبتي و مالكيت متفاوت و ساختمانچندي

  باشد.مستلزم همكاري مقطعي با كارشناسان ثبتي و فني خارج از دستگاه مي

- دانشگاه نيز تسري ميها به ساير واحدهاي ها و فعاليتاگرچه به دليل گستردگي امور امالك، دامنه برخي برنامه       

هاي مربوطه بيان هاي موجود در امور امالك، عناوين اصلي برنامهيابد، ليكن به منظور ارائه تصويري كامل از ظرفيت

  باشد:ريزي صورت گرفته امور امالك دانشگاه مشتمل بر چهار حوزه ميگردد. طبق برنامهمي

  ؛هاي حوزه ثبتيفعاليت -1

 ؛و شهرسازي هاي حوزه زيربناييفعاليت -2

 ؛هاي حوزه موقوفات و امور خيريهفعاليت  -3

 ؛برداريريزي و بهرههاي حوزه برنامهفعاليت  -4
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 اقدامات صورت گرفته در حوزه امور زيربنايي و شهرسازي در نمودار زير نمايش داده شده است:

  
  

  

   امور واگذاري ها:واحد 

و در طول سنوات گذشته و سال  بودهعالوه بر بخش هاي قبلي، پيگيري امور واگذاري ها نيز عمالً به عهده اين اداره 

. جهت صدور مجوز واگذاري مي بايست پس از مراحل بررسي هاي جاري توسط اداره پيگيري و انجام شده است

مطرح و نظر موافق اين كارگروه اخذ گردد. كارشناسي، نهايتاً موضوع در كارگروه كاهش تصدي گري دانشگاه 

نفر از مسئولين دانشگاه ( رئيس دانشگاه به عنوان رئيس كارگروه+ تعدادي از معاونين  12كارگروه مذكور متشكل از 

 دانشگاه + تعدادي از مديران ستادي ) مي باشد كه تصميم گيرنده قطعي و نهائي در خصوص واگذاري ها است.

الزم به ذكر است كه دبيري كارگروه كاهش تصدي گري به عهده رئيس اداره امور حقوقي و دبيري كميته برون        

سپاري نيز به عهده يكي از كارشناسان اين اداره بوده و پيگيري هاي مربوط به بررسي هاي كارشناسي، اخذ اطالعات و 

بل طرح و بررسي و پيگيري اجراي مصوبات، تهيه و ارائه اسناد مورد نياز، تشكيل جلسات، پيگيري موضوعات قا

گزاشات مربوطه به امور واگذاري نيز توسط اداره امور حقوقي، قرارددادها و امالك صورت مي پذيرد. لذا مي توان 

  گفت اين اداره و واحد واگذاري هاي آن از ابتدا تا انتها مسئوليت پيگيري واگذاري ها را به عهده دارد.

  :  94بخشي از واگذاري ها و فعاليت هاي مربوط به آن در سال 

) كه در جلسات متعدد كميته هاي كارشناسي و ( واگذاري مديرت خدمات بهداشتي:  MCبررسي طرح معروف به  -۱

خود كارگروه بررسي و نهايتاً به علت مغايرت قانوني مورد مخالفت قرار گرفت. در اين خصوص دو كميته 

ورت ويژه وارد بررسي شدند.( كميته برون سپاري و كميته ويژه با حضور تعدادي از مديران) كه جانبي نيز بص

2

50
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5

5

پرونده ھای ملکی

رفع اخت�فات ملکی
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نتيجه بررسي هر دو كميته تشخيص مغايرت قانوني بود. نتيجه استعالم از سازمان مديريت و همچنين معاونت 

 توسعه وزارت بهداشت نيز مؤيد نظر كميته هاي مذكور بود. 

موضوع واگذاري آزمايشگاه بيمارستان فرقاني طي چندين جلسه كارشناسي  مارستان فرقاني:واگذاري آزمايشگاه بي - 2

و تصميم گيري مورد بررسي قرار گرفته و واگذاري آن بصورت مشاركتي با بخش خصوصي مورد تأييد واقع 

 .استشد. مراحل اجراي مصوبه و واگذاري نيز از طريق برگزاري مزايده در حال انجام 

پس از جلسات و بررسي  موضوع واگذاري مركز دندانپزشكي سالمتمركز تخصصي دندانپزشكي سالمت: واگذاري  -3

كارگروه كاهش تصدي  23/8/94هاي متعدد و انجام كار پژوهشي و كارشناسي در اين زمينه، نهايتاً در جلسه 

شكيل كميته ويژه گري دانشگاه، بصورت تفويض اختيار مديريتي مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد با ت

واگذاري، مراحل اجرا پيگيري و انجام شود. انتظار مي رود پس از ماهها تالش و كار كارشناسي، در مرحله 

  اجرا نيز با همكاري واحدهاي مختلف، با جديت پيگيري و اهداف مورد نظر محقق گردد. 

و شهيد بهشتي با درخواست از سوي  واگذاري بخش هاي دياليز مراكز آموزشي درماني كامكارواگذاري دياليز:  - 4

ر كميته برون سپاري و سپس در كارگروه كاهش در دستور كار قرار گرفت ابتدا د معاونت محترم درمان

هم  95تصدي بررسي و نهايتاً واگذاري بخش دياليز شهيد بهشتي مورد تصويب قرار گرفت و براي سال

 است كه در حال بررسي است. نكوئي مدنظر مركزواگذاري احداث و بهره برداري از بخش دياليز 

واگذاري دهها مركز سالمت جامعه و پايگاههاي بر تصويب و در اين سال عالوه  واگذاري هاي معاونت بهداشتي :  -5

: خريد خدمات دندانپزشكي از جملهديگر نيز مورد تصويب و اجرائي شد چندين موضوع  ،تابعه آنها

اهي، واگذاري بخشي از فرآيند صدور كارت هاي بهداشت به دفاتر گروههاي هدف، خريد خدمات آزمايشگ

پيشخوان دولت، خريد خدمات دهان و دندان با اولويت وارنيس فلرايد تراپي، خدمات پذيرش مراكز سالمت 

جامعه و احداث و بهره برداري داروخانه مركز آموزشي درماني پرديسان و ... همه اين موارد پس از بررسي ها، 

گروه كاهش تصدي گري دانشگاه مورد تصويب قرار گرفت و به سرعت موارد واگذار گرديد و در در كا

 حال حاضر توسط بخش خصوصي در حال فعاليت مي باشند.

به علت اينكه مدت اعتبار مصوبه واگذاري فيزيوتراپي هاي مراكز  تمديد تعدادي از واگذاري هاي به اتمام رسيده: -6

هيد بهشتي به اتمام رسيده بود مجدداً در كارگروه كاهش تصدي گري دانشگاه آموزشي درماني نكوئي و ش

 سال ديگر بصورت قراردادهاي ساالنه تمديد گرديد.  3مطرح و هر كدام بمدت 

موكول شده  95براي بررسي و تصميم به سال  ها جهت واگذاري،درخواستواحدهاي مورد نظر و نيز  از تعداد ديگري

  است. 
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1394ليست واگذاري هاي سال   

  

  

و رعايت ضوابط  اميد است كه در سايه توجهات مسئولين محترم دانشگاه شاهد رشد و پويايي بيش از پيش امور حقوقي

 دانشگاه باشيم. و قوانين در

  شيوه واگذاري  واحد مربوطه  واگذاريموضوع   رديف

  مشاركتي  مركز كامكار   سي تي اسكن   ١

  اجاره  مركز شهيد بهشتي - 2رت زهرا (س) ضمركز ح - 1: دو مركز   داروخانه هاي شهري  ٢

  خريد خدمت  مركز بهدشتي درماني روستائي 11خدمات داروئي   اي روستائيهداروخانه   ٣

  مشاركتي  مركز شهيد بهشتي   فيزيوتراپي و بازتواني قلب   ٤

  اجاره  نكوئي   فيزيوتراپي   ٥

  اجاره  مركز بهداشت  بينائي سنجي درمانگاه مسجد جامع  ٦

  خريد خدمت  مركز بهداشت   )  مركز 24به تعداد مراكز سالمت جامعه شهري (  ٧

  خريد خدمت  مركز بهداشت  پايگاه )95به تعداد ( شهري پايگاه هاي سالمت جامعه  ٨

  خريد خدمت  مركز بهداشت  مركز جامعه سالمت) 14( به تعداد خدمات پزشك عمومي   ٩

  خريد خدمت   مورد نياز مراكز تابعه   نفر )  160خدمات پرستاري  (  شامل   ١٠

  اجاره  حضرت معصومه(س) -3شهيد بهشتي  -2كامكار  - 1: شامل مراكز   EKGتزريقات و پانسمان +   ١١

  خريد خدمت  نقطة اصلي شهر قم 4مركز در  4شامل    ( درمان نگهدارنده با متادون )  MMT مراكز   ١٢

پايگاه شهر و  14( شامل پايگاههاي فوريت هاي پزشكي   ١٣

  )هوائيپايگاه  1

  خريد خدمت  مركز مديريت فوريت هاي پزشكي

  مشاركيت  مركز شهيد بهشتي  بخش پزشكي هسته اي   ١٤

  خريد خدمت  مركز و واحد تابعه دانشگاه 11شامل   تهيه، پخت غذا   ١٥

  خريد خدمت  شهيد بهشتي -2مركز بهداشت  -1  فضاي سبز و نظافت  ١٦

  خريد خدمت  قرارداد 91واحد تابعه به تعداد  14شامل   نقليه (اياب و ذهاب)   ١٧

  خريد خدمت   كامكار -4شهيد بهشتي  -3مركز بهداشت  - 2ستاد  - 1واحد:  4شامل   چاپ و تكثير   ١٨

  خريد خدمت  مركز امام رضا (ع)  -2مركز بهداشت  -1  نگهداشت آسانسور   ١٩

  خريد خدمت  شامل دهها نرم افزار در واحدها و مراكز مختلف تابعه دانشگاه   پشتيباني نرم افزار   ٢٠

  اجاره  حضرت معصومه (س) -3ايزدي  -2شهيد بهشتي  -1  مهد كودك   ٢١

  خريد خدمت  امام حسين (ع) -3فرقاني  -2امام رضا(ع)  -1مراكز:   واحد دندانپزشكي مراكز جامعه سالمت  ٢٢

  خريد خدمت  مركز بهداشت   سالمت جامعه  مركز 14خدمات روانپزشكي   ٢٣

  خريد خدمت  مركز بهداشت  سالمت جامعه  مركز 9خدمات پذيرش   ٢٤

  خريد خدمت  مركز بهداشت  خدمات فلورايد تراپي دانش آموزان  ٢٥

  خريد خدمت  مركز بهداشت  سالمت تفرآيند صدور كار خدمات بخشي از  ٢٦

  خريد خدمت  معاونت درمان  خريد خدمات آزمايشگاهي   ٢٧

  خريد خدمت  واحدها و معاونت هاي مختلف تابعه دانشگاه  واگذاري دهها پروژه ساخت مراكز، درمانگاهها و ...  ٢٨

  خريد خدمت  مركز بهداشت )  (DICمركز گذري   ٢٩

  خريد خدمت  مركز بهداشت  مركز مشاوره بيماري هاي رفتاري پرخطر   ٣٠

  خريد خدمت  مركز بهداشت  مركز مشاوره كاهش آسيب زنان   ٣١

 -5حضرت معصومه(س)  - 4نكوئي  -3ايزدي  -2شهيد بهشتي  -1  غرفه هاي مواد غذائي   ٣٢

دانشكده  - 8مجتمع آموزشي  - 7پرديش دانشگاهي  -6حضرت زهرا(س) 

  بهداشت 

  اجاره


