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 دستورالعمل واگذاري خدمات سالمت
 و به منظور اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در راستايدستورالعمل واگذاري خدمات سالمت 

با هدف ترويج  تصدي گري دولت در حوزه سالمتو كاهش  بخش غيردولتيفراهم آوردن زمينه هاي توسعه مشاركت 

نيروهاي بالقوه دانش آموختگان رشته هاي پزشكي وساير  استفاده از فرهنگ تعاون و بهره گيري از سرمايه هاي مردمي و

رويه در اجراي مطلوب  ايجاد وحدتهمچنين به منظور  ورشته هاي وابسته و ايجاد اشتغال براي رشته هاي فوق الذكر 

بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي قانوني از جمله سياستهاي  به بخش غيردولتي و  ين مربوط به واگذاري وظايفقوان

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون الحاق موادي به قانون  ،قانون اجرائي آن مقام معظم رهبري و يابالغ

تنظيم و  فصل به شرح ذيلهشت دستورالعمل مذكور در  .گرديده است نتدويتنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، 

ماموريت ها و وظايف حاكميتي و تصدي حوزه سالمت، برنامه و نوع واگذاري تصدي ها از ضمائم ضمنا . تشريح شده است

 .  اين دستورالعمل مي باشد

 تعاريف: اول فصل

 واگذاري مستندات قانوني و روش هاي: فصل دوم

 اجراييساختار : سوم فصل

 شرايط متقاضيان حقيقي و حقوقي: چهارم فصل

 مقررات و شرايط عمومي واگذاري در موسسات دولتي: پنجم فصل

 حمايت ها و تسهيالت: ششم فصل

 تعيين تكليف كاركنان موسسات دولتي: فصل هفتم

 نظارت: فصل هشتم

 

 تعاريف :فصل اول

 :روند زير به كار مي در معاني مشروح دستورالعملاصـطالحات مورد استفاده در اين  -1ماده

قـانون  ( 111)مـاده   قانون مديريت خدمات كشوري كه به استناد( 5)دستگاههاي موضوع ماده  :دستگاه اجرايي .1

 .مذكور مشمول آن قانون هستند

 بـه  و دارد عهـده  بـر  را دولت اهداف از هدف چند يا يک تحقق كه است مشخصي سازماني واحد :وزارتخانه  .2

 .گردد مي اداره وزير توسط و شود مي يا ايجاد شده قانون موجب
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 استقالل داشتن با و شود مي يا ايجادشده قانون موجب به كه است مشخصي سازماني واحد :دولتي مؤسسه .3

 انجام باشد مي قانوني مراجع ساير و گانه سه قواي از يكي عهده بر كه را اموري و از وظايف بخشي حقوقي،

  .دهد مي

و سازمان هاي تابعه وزارت بهداشت، درمـان و  دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  كليه

 .را دارند دولتي مؤسسه حكمآموزش پزشكي 

، دولتـي  يک سلسله عمليات مشخصي است كه براي تحقق بخشـيدن بـه هـدف هـاي سـاونه موسسـه      : فعاليت .4

 . شود واحدهاي مختلف آن اجرا مي توسـط

پـذير و   شده، كميت ارايه مختلف موسسهنتيجه انجام فعاليتهاي واحدهاي  كه دردولتي خروجي موسسه : خدمت .5

 .و غيره ، ارايه خـدمات در خانه بهداشـتاننظير مداواي بيمار .گيري است اندازه قابل

متقاضـي  ( و تعـاوني  يخصوصـ اعم از )از طريق بخش غيردولتي  دولتي گري موسسهانجام امور تصدي : واگذاري .6

 .و برنامه هاي موسسه واگذاركننده در چارچوب سياستها ،ارائه خدمات

بخـش  بـه  تصدي خـود را  كه تمام يا بخشي از وظايف و فعاليت هاي  استدولتي  همؤسس :موسسه واگذار كننده .1

 .مي نمايدغيردولتي واگذاري 

افراديكـه در بخـش دولتـي شـاغل     ) حقيقـي و يا ( شركت خصوصي يا تعاوني) اشخاص حقوقي: بخش غيردولتي .8

را بـر عهـده   دولتي تصدي موسسه تمام يا بخشي از وظايف و فعاليت هاي مسئوليت ارائه د كه نمي باش( نيستند

 .خوانده مي شود ف قراردادرطدر اين دستورالعمل با عنوان دارند و 

فعاليـت و يـا مجموعـه    واحد براي انجام هر موسسه كه اطالق مي شود ي ياههزينه به : قيمت تمام شده خدمات .9

 .استپرداخت نموده  اي از فعاليت هاي مشابه

ميزاني از اعتبارات هزينه اي و تملک سرمايه اي كه در ازاي انجـام هـر فعاليـت يـا      :تامين خدماتهزينه سرانه  .11

بـه تناسـب موضـوع    دولتي  موسسهبرخوردار شدن هر يک از افراد ذينفع از خدمات بسته اي از آنها يا خدمت يا 

 .فعاليت و منطقه پيش بيني شده است 

واحد عملياتي يا بخشي از يک واحد عملياتي است كه فعاليت ها، خدمات و محصووت آن به روش  :واحد مجري .11

 .قابل اداره و ارائه مي باشد ،قيمت تمام شده، هزينه تمام شده و يا هزينه سرانه

كـه   اجرايـي هـاي   يا سـاير دسـتگاه  دولتي  موسسهكاركنان شخص واجد صالحيتي است از : مدير واحد مجري   .12

يا مقام مجاز از طرف ايشان منعقد مي شود و مسئوليت انجام فعاليت،  موسسهتفاهم نامه في مابين وي و رئيس 
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و يـا هزينـه    ارائه خدمت و يا توليد محصولي را عهده دار است كه به روش قيمت تمام شده، هزينـه تمـام شـده   

 .سرانه قابل اداره و ارائه مي باشد

 .طرف توافق با واحد مجري است كه حق نظارت بر امور محول شده به مديريت واحد مجري را دارد :واحد ناظر .13

كند بـه  كه آنها را متعهد مي( پيمانكار كارفرما و)اي است بين طرفين قرارداد قرارداد موافقتنامه :قرارداد واگذاري .14

اي معين و طي دوره زماني مشخص، اقـداماتي را بـه عمـل    بودجه دستيابي به اهداف توافق شده در قالب منظور

توانـد  كند كه كارفرما ميمشخص ميو  آوردپايش و ارزشيابي بوجود مي مبنايي را براي همچنين، قرارداد. آورند

  .ارائه خواهد داد چه انتظاراتي از پيمانكار داشته باشد و پيمانكار نيز چه خدمتي را

كـه شـامل شـرح     موسسـه دولتـي  مدير واحد مجري بـا مقـام مجـاز     مورد توافق بين ي حقوقيسند: نامه تفاهم .15

بندي تخصيص منابع،  شده خدمات، فعاليتها و محصووت، زمان تمام هزينهاجرا و  فعاليت، كميت و كيفيت، دوره

نظـارت   ريـزي و  هـاي ابالغـي از سـوي معاونـت برنامـه      موافقتنامـه و ساير شرايط مورد توافق براساس  انتظارات

 .باشد جمهور مي راهبردي رييس

صرفه جويي عبارت است از مديريت مصرف اعتبار مصوب يک سال در واحد مجري كه ضمن انجام : صرفه جويي .16

مثبت دريافت و پرداخـت  فعاليت هاي محوله و اصلي در پايان سال مانده مصرف نشده اعتبار يا تفاضل تراز كليه 

 .داشته باشد

خزانـه معـين اسـتان، حسـب مـورد بـا        حسابي كه توسط خزانـه يـا  در واگذاري مديريتي : حساب واحد مجري .11

ربط، تحت سرفصل حسابهاي دولتي براي واحـدهاي   ذي دولتي موسسهول امور مالي ئمس ذيحساب يادرخواست 

است، افتتـاح گرديـده و انجـام عمليـات دريافـت، پرداخـت و       اداري و مالي  مجري كه داراي استقالل مديريتي،

 استفاده از حساب موضوع ايـن بنـد بـا دو   . گيرد مربوط با دستور مدير واحد مجري انجام مي عمليات حسابداري

تعيـين و منصـوب    قـانون محاسـبات عمـومي كشـور    ( 36)فردي كه طبق مفاد ماده  مدير واحد مجري و)امضاء 

 (.مجاز خواهد بود ،شود مي

 بدون آن منافع است و حاكميت كشور و موجب اقتدار آن تحقق است كه اموري از دسته آن: حاكميتي امور .18

 استفاده موجب محدوديت براي خدمات نوع اين از مندي بهره و گرديده جامعه اقشار محدوديت شامل همه

 :امور شامل موارد ذيل مي باشند .شود نمي ديگران

 و نظارت بر حفظ و ارتقاء سالمت جامعه  توليت، سياستگذاري، برنامه ريزي، استانداردسازي -الف

توليت، سياستگذاري، برنامه -ب
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  واگذاريمستندات قانوني و روش هاي : فصل دوم

 :مستندات قانوني مرتبط با واگذاري به شرح زير مي باشد -2ماده 

 (44اصل )اسالمي ايران قانون اساسي جمهوري  .1

  (192ماده )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  .2

هـ مـور   /24961/ت/51449قانون برنامه سوم توسعه موضوع مصوبه شماره  192دستورالعمل اجرايي ماده  .3

 هيات محترم وزيران21/11/1381

 ( 145و  144، 138، 136، 135مواد )قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  .4

 توسعه قانون برنامه چهارم 144دستورالعمل اجرايي ماده  .5

 قانون اساسي  44قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه  و اجراي سياست هاي كلي اصل  .6

 (32بند ج ماده )، اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي .1

قـانون برنامـه پـنجم     224و تنفيـذ شـده در مـاده    1381قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  .8

  (91و  88، 33 مواد) توسعه

هـ /26991/ت/31426قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت موضوع مصوبه  88آيين نامه اجرايي ماده  .9

 1/11/1382هـ مور  /29811/ت/61161به شماره  هيات محترم وزيران و اصالحيه آن 1/1/1381مور  

 (41و  46مواد ) 1384مصوبه سال  قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولتقانون الحاق موادي به  .11

 1/4/1385هـ مور  /35181/ت/35114به شماره قانون الحاق  46ماده  آئين نامه اجرايي .11
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 24/3/1385هـ مور  /34163/ت/31111به شماره قانون الحاق  41ماده آئين نامه اجرايي  .12

 24آيين نامه اجرايي مـاده  و  (24و  16، 13مواد ) 1386فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  .13

 قانون مديريت خدمات كشوري

درمـاني مصـوب   آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي     .14

 1391مرداد سال 

آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيات علمي و كاركنان غيرهيـات علمـي دانشـگاهها و دانشـكده هـاي       .15

 1391علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مصوب سال 

 

  .انجام مي شود صورت يكي از روش هاي زيربه  واگذاري :3ماده

استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي با پرداخت هزينه سـرانه تـيمين   : خريد خدمات از بخش غيردولتي .1

 .طبق قوانين و مقررات موجود عهده دار آنها است دولتي  موسسهخدماتي كه 

كـه توسـط   دولتـي   موسسـه در اختيار قراردادن مراكز و واحدهاي متعلق بـه  : مشاركت با بخش غير دولتي .2

بـه  يـا اجـاره   مشـاركت  درحال بهره برداري يا آماده بهره برداري و يا نيمه تمـام اسـت بـه صـورت      موسسه

 اشخاص حقيقي واجد شرايط و حقوقي غيردولتي

بـه اشـخاص   دولتـي   موسسـه واگـذاري اداره امـور تحـت مسـئوليت     : تيواگذاري مديريت به بخش غير دول .3

واگذار كننده و با حفظ مالكيـت   موسسهحقوقي مقرر در قانون و درچارچوب ضوابط  ياواجد شرايط حقيقي 

 .دولت

اعطاي اختيارات وزم به مديران به روش قيمت تمام شده يـا هزينـه   : تفويض اختيار به مديران بخش دولتي .4

 تمام شده يا هزينه سرانه از طريق انعقاد تفاهم نامه 

از طريـق روش   قابـل واگـذاري  در صورتي كه در مناطق خاص و در مقاطع زماني خاص امكان واگذاري خدمات  -1تبصره

يكه واگذاري بـه  در صورت .كماكان انجام خدمات مزبور را برعهده بگيرند موظف استدولتي  موسسهميسر نباشد فوق هاي 

 موسسـه پيشـنهاد  مكاني خاص امكان پذير نباشـد،   بخش غيردولتي به لحاظ امنيتي، سياسي و غيره، در محدوده زماني و

 .برسد كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانهبايد به تيييد 
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قانون اساسي خدمات را به صورت رايگان ارائه نمايد، هزينـه سـرانه    اصولديكه دولت مكلف است مطابق ردر موا -2تبصره

خدمات قرار مي گيرد و مـردم بـه صـورت     دهدهنمحاسبه و تامين و در اختيار ارائه دولتي توسط موسسه  ،تامين خدمات

 .رايگان از اين خدمات بهره مند خواهند شد

 

 ساختار اجرايي : ومس فصل
متشـكل  كارگروه كاهش تصدي  ساير ضوابط ومقررات مربوط به واگذاري وظايف، در مواد قانوني و نظر به الزامات مندرج 

مصـاديق   تعيـين  ،ها مشي خط تنظيم و ارايه سياستها وو به منظور واحدهاي تخصصي از مديران و صاحبنظران تعدادي از 

در معاونـت توسـعه مـديريت و    و اجراي سياستهاي تعيين شـده   نظارتي حوزه هاي مشمول، ها واگذاري تصديه نحوو 

  .منابع ستاد وزارتخانه و موسسات دولتي تشكيل مي شود

 

ذيـل    شـرح  بـه بر اساس مقررات و ضوابط موجود وزارتخانه ستاد مركزي كارگروه كاهش تصدي اعضاء  تركيب -4ماده 

 :دتعيين مي گرد

 (كارگروه رئيس) منابع و مديريت توسعه معاون .1

 (كارگروه دبير) اداري تحول و مديريت توسعه مركز رئيس .2

 (عضو كارگروه) درماني و بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاههاي منابع و مديريت توسعه معاونين از يكي .3

 (عضو كارگروه)درمان  معاون نماينده .4

 (عضو كارگروه)بهداشت  معاون نماينده .5

 (عضو كارگروه)دارو  و غذا معاون نماينده .6

 (عضو كارگروه)حقوقي  امور در وزير مشاور .1

 (عضو كارگروه)عملكرد  پايش و بودجه مركز رئيس .8

 (عضو كارگروه)پشتيباني  و انساني منابع كل مدير .9

 (عضو كارگروه)مالي  امور كل مدير و ذيحساب .11

 (عضو كارگروه)مديركل دفتر كارآفريني و اشتغال  .11

 مربوطه مباحث با مرتبط دانشگاهي يا ستادي مديران .1

 مربوطه مباحث با مرتبط نظر صاحب افراد .2
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 .مي گرددصادر كارگروه رئيس توسط وزارتخانه ستاد كارگروه كاهش تصدي ابالغ اعضاي : 1تبصره

 .باشـد  تحـول اداري مسـتقر مـي   توسـعه مـديريت و   در مركـز  وزارتخانه ستاد كارگروه كاهش تصدي دبيرخانه : 2تبصره

 

هـدايت برنامـه واگـذاري و     ،ها مشي خط تنظيم و ارايه سياستها ومنظور به  كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانه :5ماده

 مـذكور كـارگروه  وظايف واختيـارات  بر روند اجراي برنامه مذكور در ستاد مركزي وزارت متبوع تشكيل مي شود و  نظارت

 :مي باشد حسب مورد به شرح زير

 :برنامه هاي واگذاري وظايف شامل وها خط مشي  ها، تصويب سياستتدوين و  .1

 وخدمات قابل واگذاري  وظايف تصويب عناوين واحدها، -الف

 در حوزه سالمت واگذاريهاي تعيين اولويت  -ب

 نياز واگذاري وظايف در چارچوب قوانين ومقررات تصويب دستورالعمل هاي مورد -ج

بخش  ها در ها وتشكل مشاركت تعاوني وگسترش سالمتتصويب برنامه هاي ارتقاء نقش تعاونيهاي بخش  -د

 سالمت و آموزش پزشكي

 . غيردولتي متقاضي برابر قوانين و مقررات مربوط تسهيالت و حمايتهاي موردنظر براي بخشتصويب  .2

 موسسات دولتيكارگروههاي پيشنهادات  تصويب .3

 و نحوه تعامالت با كارگروههاي كاهش تصدي موسسات وظايف  شرح ،اعضاتركيب تعيين  .4

  ذيربط وارائه گزارش به وزير محترم وساير مراجع كارگروههاي كاهش تصدي موسسات عملكرد  نظارت بر .5

 

 :تعيين مي گرددشرح  بدين وزارتخانه ستاد مركزيكارگروه كاهش تصدي وظايف واختيارات دبيرخانه : 6ماده

 مرتبط با واگذاري به بخش غيردولتي و مقررات وانينمصوبات مربوط به اجراي ققوانين و مقررات و ابالغ  .1

 وپيگيري اجراي آن

 كاريهمبا  آنها جهت واگذاريبندي اولويت  وخدمات قابل واگذاري و وظايف عناوين واحدها، تعيين .2

 كاهش تصدي موسسات كارگروههاي 

محترم  وزير يا معاونبا تيييد واگذاري در حوزه سالمت و ارسال آن به مبادي ذيربط  ات اجماليگزارشتدوين  .3

 توسعه مديريت و منابع 

و ابالغ آنها به واحدهاي  نياز واگذاري وظايف در چارچوب قوانين ومقررات دستورالعمل هاي مورد تدوين .4

 پس از تصويب كارگروه كاهش تصدي ستاد مركزي وزارت متبوعذيربط 
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كارگروه كاهش تصدي وارائه نتايج آن به  كارگروههاي كاهش تصدي موسساتبررسي پيشنهادات واصله از  .5

 يبجهت تصوستاد مركزي 

ستاد كارگروه بررسي كارشناسي جهت موضوعات قابل طرح در جلسات  نظر و تنظيم دستور جلسات واظهار .6

 مركزي

 ابالغ تصميمات به واحدهاي ذيربط ستاد مركزي وكارگروه  تنظيم مصوبات .1

 مركزي ستادكارگروه تصميمات ومصوبات  پيگيري اجرايي شدن .8

 همايش ها و كارگاههاي مرتبط با موضوعبرنامه ريزي و برگزاري جلسات كارگروه،  .9

ديده باني اهداف و شاخص هاي عملكردي برنامه واگذاري در بازه مورد تصويب كارگروه ستاد مركزي وزارت  .11

 متبوع

 

با توجه به تصميمات كارگروه كاهش تصدي سـتاد مركـزي    كارگروه كاهش تصدي موسسه دولتيتركيب اعضاء  -7ماده 

 :زير تعيين مي گرددوزارت متبوع به شرح 

 (كارگروه رئيس)يا نماينده وي موسسه رئيس  .1

  يا نماينده وي موسسهتوسعه مديريت و منابع /معاون پشتيباني  .2

 (عضو كارگروه)يا نماينده وي موسسه درمان  معاون .3

 (عضو كارگروه)يا نماينده وي موسسه بهداشت  معاون .4

 (عضو كارگروه)يا نماينده وي موسسه  دارو و غذامعاون  .5

 (عضو كارگروه) يا نماينده وي موسسه بودجهمدير  .6

 (عضو كارگروه) يا نماينده وي موسسه انساني منابع مدير .1

 (عضو كارگروه)يا نماينده وي موسسه  مالي مدير .8

 (كارگروه عضو)يا نماينده وي  مدير مركز نوسازي و تحول اداري .9

 (عضو كارگروه)يا نماينده وي كارآفريني موسسه  واحد مدير .11

 (عضو كارگروه)يا نماينده وي موسسه  حقوقي اموررئيس  .11
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 مربوطه مباحث با مرتبط مديران .1

 مربوطه مباحث با مرتبط نظر صاحب افراد .2

 

، تصدي سـتاد وزارتخانـه  كاهش به منظور پيگيري، نظارت و كنترل اجراي سياستهاي تعيين شده توسط كارگروه  :8ماده

مرتبط با واگذاري امور بـه بخـش غيردولتـي    اقدامات و كليه  مي گرددتشكيل دولتي  موسسهكاهش تصدي هاي  كارگروه

بـا   موسسه دولتيكارگروه كاهش تصدي و اختيارات وظايف  .شودمي محقق  كارگروهتاييد اين  و با هماهنگيدر موسسه 

 :كارگروه كاهش تصدي ستاد مركزي وزارت متبوع به شرح زير مي باشدتوجه به تصميمات اتخاذ شده در 

كاهش  كارگروه بهآن ارسال  ومي باشد  ذيلكه شامل موارد  موسسهوظايف  تهيه برنامه واگذاري يا انتقال .1

 ستاد مركزيتصدي 

 جهت واگذاريتعيين اولويت آنها  و خدمات قابل واگذاري وظايف و عناوين واحدها، ي ازتعيين ليست -الف

 در موسسه

اهداف كمي ساونه و اهداف كمي )خدمات  فعاليتها وواحدها،  هر يک ازواگذاري تعيين اهداف كمي  -ب

 (در پايان دوره پنج ساله

 خدمات فعاليتها وواحدها، روش واگذاري هر يک تعيين  -ج

 چارچوب قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود تصويبتعيين و  .2

 طرف قراردادتعيين و تصويب شرايط، استانداردها و موارد مورد نظر در خصوص صالحيت تخصصي و اخالقي  .3

به و گزارش بودجه  منابع انساني و ،در تشكيالتخدمات  فعاليتها وواحدها، بررسي تغييرات ناشي از واگذاري  .4

 كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانه

 ميزان اعتبارات به بخش غير دولتي و، تسهيالت و حمايتها پرداخت يارانه نحوه سازوكارهاي مربوط به تدوين .5

 وزم براي خريد خدمات 

به منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول  هاي وزم تعيين ضمانت .6

 .شده واگذار

و جلوگيري از كاهش رضايتمندي ارباب رجوع و  طرف قرارداد وظايف واگذار شده وعملكردواحدها و  نظارت بر  .1

 مردم از واحدها و وظايف واگذار شده

كنترل هزينه فعاليت ها به منظور جلوگيري از احتمال پرداخت وجوه و هزينه هاي اضافي توسط ارباب رجوع به  .8

 ارائه خدمات به مصرف كنندگان نهاييتعيين شده واحدهاي واگذار شده و اعالم تعرفه هاي 
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 ستاد مركزي  كاهش تصدي كارگروهاجراي بخشنامه هاي صادره از سوي  نظارت برحسن .9

و در صورت لزوم ارجاع به مراجع  از تعهدات درج شده در قرارداد واگذاري طرف قراردادرسيدگي به تخلفات  .11

 قانوني

كه مي بايست شامل موارد ذيل باشد و دولتي در موسسه واگذاريها  قاز روند تحق ساونه عملكرد  گزارش تدوين .11

 ستاد مركزيكاهش تصدي كارگروه به ارسال آن 

 شده  واگذارخدمات  وظايف و واحدها،عناوين   -الف

 تعداد كل واگذاري ها در هر واحد در سال مورد نظر -ب

 خدمات فعاليتها وواحدها،  واگذاري هر يک ازو نوع روش  -ج

ميزان كاهش پست يا صرفه جويي ايجاد شده اعم از كاهش هزينه يا افزايش درآمد در نتيجه واگذاري  -د

 خدمات و فعاليتهاواحدها،  هر يک از

اختصاص داده شده به  ميزان اعتبارات به بخش غير دولتي و، تسهيالت و حمايتها پرداخت يارانهميزان  -ه

 اين موضوع

 طرف قراردادوظايف واگذار شده وعملكرد واحدها و  نظارت برنحوه  -ح

 واحدهاي واگذار شدهمراجعين از نحوه ارائه خدمات در و ميزان رضايت پرسنل واحدهاي واگذار شده  -و

خدمات به بخش غيردولتي و پيشنهادات و  فعاليتها وموانع و مشكالت موجود در واگذاري واحدها،  -ز

 راهكارهاي اجرايي

 

اعضاي كارگروه هاي كاهش تصدي ستاد وزارتخانه و موسسات موظف به حضور منظم و فعال در جلسات  :1تبصره

كارگروه مي باشند و چنانچه سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در جلسات حضور نيابند، رئيس كارگروه مجاز به لغو 

 .ابالغ افراد مذكور و تعيين جايگزين براي آنها خواهد بود

 

و  دنرسميت پيدا مي كن( نفر 1)اعضا با حضور دو سوم كارگروه هاي كاهش تصدي ستاد وزارتخانه و موسسات : 2تبصره

 .حاضران معتبر است( نصف به عالوه يک)با موافقت اكثريت مطلق  كارگروه نيزمصوبات 

 

منظـور بررسـي هـا و مطالعـات     كارگروههاي كاهش تصدي ستاد وزارتخانه و موسسـات دولتـي مـي تواننـد بـه       :9ماده 

از قبيـل كميتـه تخصصـي واگـذاري بـه      )نسبت به تشكيل كميته هاي تخصصـي   كارشناسي و اتخاذ تصميمات تخصصي

با عضويت افراد صاحبنظر و اسـتفاده از  ( بخش تعاوني و ساير موارد كه حسب موضوعات خاص و كليدي تشكيل مي شوند

عضويت ذيحساب يا مدير كل امور مالي، رئيس مركز توسـعه مـديريت و تحـول    . خدمات مؤسسات مشاوره اي اقدام نمايد
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و با همـاهنگي كـارگروه كـاهش    ساير اعضاء كميته هاي تخصصي حسب مورد . اداري، در كميته هاي مذكور الزامي است

 .تعيين خواهد شدتصدي 

 
 .قابل اجرا خواهد بوددر كارگروه كاهش تصدي و تصويب مصوبات كميته تخصصي پس از طرح : 1تبصره

 

 واجد شرايطشرايط متقاضيان : مچهار فصل

بـوده و توانـايي و امكانـات وزم را بـا تائيـد       اجتمـاعي و  تخصصـي صالحيت هاي  داراي مي بايست طرف قرارداد :11ماده

 . موسسه واگذار كننده براي انجام تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند

 :و موارد ذيل مد نظر مي باشدواجد شرايط در ارتباط با صالحيت اجتماعي اشخاص حقيقي  .1

 .ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در شده شناخته اديان از يكي يا اسالم مبين دين به اعتقاد -الف

 .ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به التزام -ب

 ذيصالحعدم سوء پيشينه كيفري از مراجع  -ج

 كه متقاضي آن است  كاري انجام براي توانايي و رواني و جسماني سالمت داشتن -د

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر از مراجع ذيصالح -هـ

 .مردان براي معافيت قانوني يا ضرورت خدمت دوره انجام -و

 

 :مد نظر مي باشد موارد ذيلواجد شرايط و حقوقي در ارتباط با صالحيت تخصصي اشخاص حقيقي  .2

 ناسب، تدارا بودن مدرک تحصيلي م -الف

 دارا بودن پروانه دائم حرفه يا شغل در واگذاري امور تخصصي -ب

 دارا بودن گواهي حسن سوابق خدمات، -ج

 يا معافيت از آن( پزشكان و پيراپزشكان)دارا بودن گواهي پايان تعهد خدمات قانوني  -د

و سازمان نظام  از سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام پرستاري جزائي محكوميت سابقه نداشتن -هـ

 جهت كليه پزشكان و پيراپزشكان روانشناسي و مشاوره

  دارا بودن اساسنامه و آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي  -و

 (منقول و غير منقول)ميزان سرمايه در اختيار شركت  -ز

 

 .پروانه موقت حرفه يا شغل مورد قبول خواهد بوددر مناطق محروم و دور دست  -1تبصره

 

 .موسسه در خصوص واجد شرايط بودن متقاضي عقد قرارداد الزامي است 21اخذ تائيديه كميسيون قانوني ماده  -2تبصره
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مقررات و شرايط عمومي واگذاري در حوزه سالمت :پنجم فصل  

وظـايف   برنامـه واگـذاري يـا انتقـال    پس از ابالغ ايـن دسـتورالعمل،   ماه  سهظرف  است موظفدولتي موسسه  -11ماده 

كارگروه كاهش تصـدي موسسـه بـه دبيرخانـه كـارگروه      تاييد پس از و تدوين ( 8)را با شرايط ذكر شده در ماده  موسسه

 .كاهش تصدي ستاد مركزي وزارتخانه ارسال نمايد

 

موظف است مطابق برنامه زمانبندي كه به تائيد كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانـه رسـيده    دولتيموسسه  -12ماده 

% 21، حـداكثر  توسـعه  پـنجم تا پايان برنامـه  و مفاد مندرج در اين دستورالعمل است و با رعايت قوانين و مقررات موجود 

 . تصدي ها در حوزه هاي مشمول را به بخش غيردولتي واگذار نمايد

  

 واگذاري وظايف بايد به گونه اي انجام گيرد كه وظيفه به صـورت قطعـي  در برنامه واگذاري به بخش غيردولتي،  -1تبصره

 .خدمات به طور مستمر ومطلوب همراه با جلب رضايت خدمت گيرندگان ارائه گردد به بخش غير دولتي واگذار و

 

 اين حكم از اند نيافته توسعه متخصص و كارشناس انساني نيروي نظر از كه زماني تا كشور محروم مناطق -2تبصره

 .باشند مي مستثني ماده فوق

 

 آن و نظاير تفريحي ورزشي، فضاهاي رفاهي، مسكوني، مجتمع زائرسرا، مهمانسرا، هرگونه اداره و ايجاد -3تبصره

 . مي باشد ممنوع موسسات دولتي توسط

 

بر اساس برنامه واگذاري تنظيم شده، اخـذ تاييديـه   دولتي بايستي  هواحدها، خدمات و وظايف موسس واگذاري -13اده م

 و  .انجـام پـذيرد  و عقـد قـرارداد واگـذاري     طـرف قـرارداد  ، انتخاب مزايده/موسسه، انجام مناقصات كارگروه كاهش تصدي

رداد، زمـان قـرارداد، موضـوع قـرارداد، مبلـ       معرفي طـرفين قـرا  بخش هاي مرتبط با شامل  حداقل بايدواگذاري قرارداد 

 .قرارداد، شرايط واگذاري و تعهدات طرفين، نحوه نظارت، تضمينات قرارداد و شرايط فسخ قرارداد باشد

 

حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام گيرد و در انجام معامالت، رعايت بايد دولتي موسسه  معامالت كليه -1تبصره

 .نامه مالي معامالتي مصوب الزامي است آخرين آيين 

 

موسسه دولتي موظف است ضمانت حسن انجام كار و اجراي كليه تكاليف قانوني از جمله قوانين كار و تامين  -2تبصره

دريافت ضمانتنامه بانكي يا اخذ نمايد و در اين راستا  طرف قرارداداجتماعي و هرگونه پاسخگويي به مراجع ذيربط را از 
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سفته و يا هر يک از انواع تضمينات  مصوب  هيئت وزيران  مورد عمل ساير دستگاه  خزانه يا اوراق  قرضه دولتي، اسناد

در مناقصه  يا مزايده  و يا حسن انجام معامله بالمانع مي باشد و درهر صورت  به  طرف قراردادها، به عنوان سپرده  

 . درهرزمان قابل تبديل به يكديگر خواهدبودو تشخيص رئيس موسسه 

 

واگـذار  دولتـي  واحدها، خدمات و وظايف واگذار شده به بخش غيردولتي متعلق بـه دولـت و موسسـه     مالكيت -14ماده 

 . حق واگذاري واحد واگذار شده را به شخص ديگري ندارد طرف قراردادو  كننده مي باشد

 

واحد مجري مي تواند واحدها، وظايف و خدمات واحد زيرمجموعه خـود را بـا بهـره    مدير در واگذاري مديريت،  -1تبصره 

 .گيري از بخش غيردولتي ارائه نمايد

براي انجام وظايف پشتيباني و خـدماتي  ( شركتها و تعاوني هاي طرف قرارداد)انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي  -15ماده 

 . ت هر واحد كار و قيمت كل به طور شفاف و مشخص منعقد گرددبايد بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيم

 

انعقاد قرارداد مستقيم با افراديكه در قالب شركتهاي خدماتي به انجام امور حجمي مشغول هستند ممنوع مي  -1تبصره

 .باشد

 

انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تامين نيروي انساني مورد نياز در مشاغل تخصصي، كارشناسي و كمک  -2تبصره

آئين نامه اداري استخدامي  33ممنوع است و انعقاد قرارداد با اينگونه افراد بر اساس ماده دولتي كارشناسي موسسه 

  .صورت مي پذيرد 1391اعضاي غيرهيات علمي مصوب 

 

 :دولتي مي تواند در شرايط يكسان اشخاص زير را در اولويت واگذاري قرار دهد موسسه -16ماده 

مشروط به  اينكه در زمان تقاضا داراي شغل در  ايثارگرانآزادگان و  جانبازان، خانواده هاي معظم شهدا، .1

 .سازمان هاي دولتي نباشند

و  موسسهمتشكل از كاركنان  و نهادهاي تعاونيواگذاري به اشخاص حقوقي با اولويت شركت هاي  .2

 .بود دنخواه موسسهمشروط به قطع رابطه استخدامي آنها با  ،بازنشستگان

بايد به نحوي برنامه ريزي كند كه امكان رقابت سالم بين متقاضيان دولتي كارگروه كاهش تصدي موسسه  –1تبصره

 .گرديده و از انحصار قرارداد با يک شخص حقيقي و حقوقي جلوگيري بعمل آيد فراهم
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دولتـي  موظف است بر اساس ضوابط و مقررات و استانداردهاي ابالغـي وزارت متبـوع و موسسـه     طرف قرارداد -17ماده 

 .انجام وظيفه نمايد

 

الي بيمه تعيـين  خواهد بود كه هر ساله توسط شورايعارائه خدمات در واحدهاي واگذار شده مطابق تعرفه هايي  -18ماده 

 .تحت هيچ شرايطي نمي تواند مازاد برتعرفه تعيين شده وجهي اخذ نمايد طرف قراردادو . و ابالغ مي گردد

 

 چنانچه قرارداد مشاركت مدني ناشي از ارائه خدمات درماني، بهداشتي و تشخيصي منعقد شده باشد موسسه –1تبصره 

مي تواند در قرارداد قيد نمايد كه به منظور افزايش قيمت مواد مصرفي و همچنين در صورت ابالغ افزايش تعرفه  دولتي

 .هاي مصوب در طول اجراي مدت قرارداد ضريبي تحت عنوان ضريب انطباق به طرف قرارداد ابالغ گردد

 

 بـا موسسـه   ،طـرف قـرارداد  ها، تيسيسات، تجهيزات و امكانات مورد نياز  در اختيار گذاشتن ساختمان مسئوليت -19اده م

  .عهده طرف قرارداد مي باشداد بر خريد هر گونه تجهيزات سرمايه اي پس از عقد قراردمي باشد و دولتي 

 

تامين تجهيزات آزمايشگاهي و تشخيصي و جانبي به عهده طرف قرارداد باشد  ،چنانچه در قراردادهاي مشاركت -1تبصره

با توجه به شرايط خاص قبل از اتمام مدت قرارداد ، قرارداد مذكور را خاتمه يافته تلقي نمايد، دولتي درصورتيكه موسسه 

يا كارشناس خبره منتخب ي موسسه مي تواند با توافق طرف قرارداد و با كسب نظر ارزيابي كارشناس رسمي دادگستر

 .نسبت به خريد تجهيزات فوق اقدام نمايدرئيس موسسه 

  

 تاسيسات، ساختمان ها، امكانـات و تجهيـزات محـول شـده بـه     حفظ و حراست و تعمير و نگهداري  مسئوليت -21ماده 

مسـئوليت  ، آتـش سـوزي  درصورت هرگونه حادثه اي از جمله سرقت، و . مي باشد طرف قراردادبخش غيردولتي بر عهده 

  . ل وبازسازي محل را به عهده داردتامين وجايگزيني وساي

 

د درصورت نباش قبيل زلزله، سيل ،طوفان ،جنگ وسايربالياي طبيعي مستثني مي بروز حوادث غيرمترقبه از -1تبصره

تاييد باوترين مقام  قانوني وبامراحل  قرارداد پس ازطي ،گرددارائه خدمات حوادث كه باعث اخالل جدي در اينگونه بروز 

شدن موانع و ايجاد شرايط عادي ضمن تجديد قرارداد نسبت به  به حالت تعليق درآمده وپس از برطرفدولتي  موسسه

 .گردداجراي آن اقدام مي 

 

مسئول خسارات وارده و پيامدهاي ناشي از هر گونه قصور و بي توجهي و نقص در ارائه به موقع و  طرف قرارداد -21ماده 

دولتـي  موسسـه   صحيح خدمات بوده و  متعهد به جبران كليه خسارات وارده از طرف وي و پرسنل تحت پوشش وي  بـه 

 .مي باشدنانوني بديهي است كه اين موضوع رافع مسئوليت پاسخگويي در برابر محاكم ق. مي باشد
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به هيچ عنوان حق توقف يا محدوديت در ارائه خدمت را ندارد و در اين صورت ضمن جبران  طرف قرارداد -1تبصره

كمبود و خرابي دستگاه ها، تجهيزات و ملزومات مورد نياز و . برابر شرايط فسخ با ايشان رفتار مي گردد ،خسارات وارده

 .نمي باشد طرف قراردادساير موارد پرسنلي رافع مسئوليت 

 

 .باشد ممنوع ميدولتي بدون موافقت موسسه تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده هر گونه  - 22ماده

 

تغيير كاربري در موارد استثناء با ذكر دويل موجه و پس از تصويب در كارگروه موسسه دولتـي و دريافـت مابـه     -1تبصره

  .تغيير كاربري به نفع موسسه بالمانع خواهد بودتفاوت ارزش افزوده ناشي از 

 

ممنوع بوده و مشمول احكام اين  ،باشند كه از نفايس ملي مي بناها و اموال دولتيو اجاره واگذاري  -23ماده

 .باشند نمي دستورالعمل

 

ممنـوع مـي   دولتـي  موسسـه   قابل واگـذاري در براي انجام فعاليت هاي و استخدام هر گونه توسعه تشكيالتي  -24 ماده

 .باشد

 

موظف است در تجديد ساختار سازماني و پيشنهادهاي تشـكيالتي و اسـتخدامي خـود تعـديل     دولتي موسسه  -25 ماده

 .را اعمال و مهارت هاي ضروري را در كاركنان خود ايجاد نمايد( اعم از تعديل در پست و واحد سازماني)هاي وزم 

 

 و ضـوابط بـا رعايـت    ودولتـي  موسسـه   همـاهنگي  نيروي انساني باو بكارگيري موظف به تامين  طرف قرارداد -26ماده

 يـا  و تمام كه دولتي غير بخش هاي كارمندانو  .مي باشدو وزارت كار و امور اجتماعي وزارت متبوع هاي دستورالعمل 

گردند  مي تلقي دولتي غير بخشتحت پوشش  كاركنان مي باشند، عهده دار را امور دولتي تصدي وظايف و از قسمتي

 كارمنـدان  با موظف است طرف قرارداد .ندارند كارمندان اين قبال در مسووليتي يا و تعهد گونه و موسسه دولتي هيچ

 پاسـخگوي  و نماينـد  مربوطـه رفتـار   مقـررات  و قوانين ساير و اجتماعي تامين و كار قانون مطابق تحت پوشش خود

  .بود دخواه رابطه اين در ذيصالح مراجع يا و مقامات

 

افراد به كار گرفته شده در واحدها و فعاليت هاي واگذار شده بايد داراي صالحيت فني، حرفه اي، اجتماعي و  -1تبصره

. واگذاري منظور گردددر قرارداد بايستي توانمندي هاي وزم باشند و اين موضوع با توجه به تخصص ها و نوع فعاليت ها 
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ليت هر گونه خسارت وارده به موسسه دولتي كه ناشي از عدم آشنايي كارشناسان در واحدهاي واگذار شده باشد و مسئو

 .بر عهده طرف قرارداد است

 

با توافق موسسه و تمايل  (...چنانچه نيروهاي شاغل در واحد واگذار شده اعم از كاركنان رسمي، پيماني و  -2تبصره  

اين افراد توسط موسسه معادل حقوق و مزاياي تيار طرف قرارداد قرار گرفت، در اخ %(51كارمند و حداقل به ميزان 

 .گرددمي كسر  طرف قراردادمطالبات سرجمع از  و با صالحديد موسسه پرداخت

 

اعم از پرداخت  طرف قراردادرعايت قوانين سازمان كار وتامين اجتماعي براي كاركنان بكار گيري شده از سوي  -3تبصره

وپاداش هاي  سنوات، قوق و مزايا، عيدي، پاداش، كارانه، بن، هزينه هاي اخراج و سنوات، مزاياي پايان خدمت و رفاهيح

طرف عهده بر... ( مطالبات، بيمه مشاغل، و )كليه كسورات قانوني پرسنلي دوره و همچنين  تک نوبته وترخيص درپايان

مستندات اين بند بايد به واحد ذيحسابي و  .هيچگونه مسئوليتي در اين موارد نخواهد داشت موسسهمي باشد و  قرارداد

 .امور مالي موسسه ارائه گردد

 

به منظور اطمينان از واريز حق بيمه توسط طرف قرارداد، موسسه دولتي مكلف است قبل از پرداخت مطالبات  -4تبصره

 .در اين مورد از طرف قرارداد مطالبه و كنترل نمايد پيمانكار، تاييديه سازمان تامين اجتماعي را

 

 محل ازمي تواند دولتي موسسه  ،در صورت تخلف كارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق كارمندان -5تبصره

نموده و ضمن تهيه و ارسال گزارش تخلف صورت گرفته به  پرداخت را ذيربط كارمندان تعهدات شده دريافت ضمانتنامه

 .كاهش تصدي موسسه و محرز شدن آن در صورت لزوم نسبت به لغو قرارداد اقدام نمايد كارگروه

 

پـس از  دولتـي  بـوده و موسسـه    طرف قراردادمربوط به  ،پرسنلي و بيمه، ماليات، هزينه هاي مصرفي پرداخت -27ماده 

ات مصـرفي، آب،  ملزومـ )و ميزان هزينه هـاي مصـرفي    عقد قرارداد هيچگونه تعهدي در قبال موارد مذكور نخواهد داشت

تعيين و اعالم مي گـردد كـه پـس از اعـالم، توسـط       موسسهبر حسب سرانه مربوطه توسط ( ...و راتبرق،گاز، تلفن، تعمي

 .پرداخت خواهد شد طرف قرارداد

 

از سـازمانهاي   قـرارداد  طـرف موظف است اقدامات وزم به منظور پيگيري و پرداخـت مطالبـات   دولتي  موسسه -28ماده

روز پس از پايان هر ماه و از پرداخـت هـاي بيمـه     11را از درآمد نقدي، حداكثر  طرف قراردادبيمه گر بعمل آورد و سهم 

 .نمايد ديئروز پس از وصول از سازمان هاي بيمه اي تي 15اي حداكثر 

 
 .كسورات مورد توافق طرفين قرارداد مي باشدپس از كسر كسورات بيمه اي و ساير  طرف قراردادپرداخت به  -1تبصره
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 .صورت گيرددولتي بايستي با هماهنگي موسسه  طرف قرارداداقدام تبليغاتي توسط  گونههر  -29ماده

 

طـرف   جهت واريـز كـل درآمـد   واحد درحسابداري  ايجاد سرفصل جداگانهموظف است اقدام به دولتي  موسسه -31ماده

 . نمايد قرارداد

 

سال و بـا   5حداكثر رداد واگذاري مي تواند براي مدت به منظور ايجاد امنيت خاطر براي طرف قرارداد، عقد قرا -31ماده 

تمديد ساليانه قرارداد واگذاري در صورت رضايت موسسه از نحـوه ارائـه   .  تائيد كارگروه كاهش تصدي موسسه انجام شود

 .امكان پذير مي باشد% 81زان حداقل خدمات طرف قرارداد وكسب نمره ارزشيابي ساليانه به مي

 

و پايش مستمر عملكرد واحدها، خدمات و وظايف واگذار شده به بخـش غيردولتـي از وظـايف موسسـه      نظارت -32ماده

موظـف بـه    طـرف قـرارداد  متولي اين امر بوده و  ،واگذار كننده مي باشد و واحد ناظر معرفي شده از سوي موسسهدولتي 

 .همكاري بدون قيد و شرط با واحد مربوط مي باشد

 

سازوكارهاي نظارتي از طريق تعيين شاخص ها و استانداردهاي هدفمند و نتيجه گرا براي تدوين و اجراي  -1تبصره

موظف است گزارش حاصل دولتي خواهد بود و كارگروه كاهش تصدي موسسه  كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده

 .ارزيابي عملكرد واحدهاي واگذار شده را تدوين و به طور ساليانه به كارگروه كاهش تصدي ستاد وزارتخانه ارسال نمايداز 

 

واگذار كننده دولتي مورد رضايت موسسه  ،چنانچه كميت و كيفيت خدمات ارائه شده و عملكرد طرف قرارداد -2تبصره 

و خدمت گيرندگان باشد، طرف قرارداد توسط موسسه مورد تشويق و قدرداني قرار مي گيرد و از تخفيفات ويژه برخوردار 

كميت و كيفيت چنانچه و . كه اين موضوع پس از طرح در كارگروه و تصويب آن ضمانت اجرايي خواهد داشتخواهد بود 

طبق مفاد  ،باشدنواگذار كننده و خدمت گيرندگان دولتي د مورد رضايت موسسه خدمات ارائه شده و عملكرد طرف قراردا

تصميم نهايي در اين خصوص بر عهده در صورت هر گونه اختالف قرارداد و قوانين و مقررات مربوط اقدام مي شود و 

 .آئين نامه مالي و معامالتي مؤسسه خواهد بود 94كميته ماده 

 

مفاد قرارداد صريح نبوده يا تفاسير متفاوتي از آن وجود داشته باشد و يا به هر علتي اختالف  بين  موارديكهدر  -33ماده

و موضوع اختالف از طريق مذاكره و به صورت مسالمت آميز حـل   واگذار كننده ايجاد شوددولتي و موسسه  طرف قرارداد

، موضوع  در كميسيوني مركب از حداقل سه 1391وب آئين نامه مالي و معامالتي مص( 94)، بر اساس ماده و فصل نگردد

نفر كه از طرف رئيس موسسه تعيين خواهد شد مطرح مي گردد و تصميم حداكثر افراد كميسـيون وزم اوجـرا  خواهـد    

 .بود
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و موسسـه دولتـي   در صورتيكه طرف قرارداد از مفاد قرارداد و يا قوانين و مقررات و استانداردهاي وزارت متبوع  -34ماده

تغييـري در بهبـود رونـد كـاري ايجـاد      ي به فاصله يک ماه از سـوي مؤسسـه   پس از دريافت دو اخطار كتب و تخطي نمايد

ننمايد، موضوع فسخ قرارداد پس از تامين دليل توسط مؤسسه بطور يكجانبه در كارگروه كاهش تصـدي مطـرح و پـس از    

و اخذ موافقـت كميتـه مـذكور بـا      موسسهآئين نامه مالي و معامالتي  94 ارائه مدارک مربوطه جهت طرح در كميته ماده

اعالم فرصت حداكثر يكماهه ، نسبت به تسويه حساب و فسخ قرار داد اقدام به عمل مي آيد و مبلـ  ضـمانت نامـه انجـام     

 .تعهدات توسط مؤسسه بنفع دستگاه ضبط خواهد گرديد

 

 موسسـه ماه قبل بـه اطـالع   3بايست موضوع را كتباً حداقل  ادامه قرارداد ميدرصورت انصراف از قرارداد  طرف -35ماده

و در صورتي كه موسسه موفق به جايگزيني نشد، با موافقت كـار گـروه كـاهش     .نمايد رسانده وموافقت وي را اخذدولتي 

 .بدهد  بايستي  با شرايط قبلي به مدت حداقل سه ماه ديگر به فعاليت خود ادامه قراردادف طر ،تصدي

 

ر مـورد  در پايان قرارداد يا تمديد ساونه آن موظف است نسبت بـه تسـويه حسـاب امـور مـالي د      طرف قرارداد -36ماده

 .مراجع ذيربط اقدام نمايد با... ماليات، بيمه پرسنل و

 

دستورالعمل اجرايي تفاهم نامه في آيين نامه مالي و معامالتي موسسه و واگذاري به بخش تعاوني در چارچوب -37اده م

مابين وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعاون و تحت نظارت كميته تخصصي واگـذاري بـه تعـاوني هـا     

و مصوبات اين كميته پس از طرح در كارگروه كاهش تصدي و اخـذ  . فعال در ستاد وزارتخانه و موسسات انجام خواهد شد

 .ور امكان پذير خواهد بودكارگروه مذكتائيديه 

 

به استثناي تفويض اختيـار بـه مـديران دولتـي     ها رعايت قانون منع مداخله كارمندان دولت در كليه واگذاري  -38 ادهم

 .الزامي است

 

ـ      دولتي موسسه  -39ماده   همي تواند به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجـود خـود مشـروط بـر اينكـه ب

و قابل تمديـد  ( يكساله يا كمتر)فعاليتهاي مستمر و جاري لطمه اي وارد ننمايد و تاثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت 

درآمد حاصل را به درآمـد اختصاصـي    ه مكلف استموسس. دهدبه اشخاص حقيقي و حقوقي اجاره كارشناسي و به قيمت 

 . نزد خزانه داري كل واريز نمايد
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 بر اساس نظر سه نفرلحاظ نمودن كاربري آنها با و امكانات موجود قيمت گذاري و ميزان اجاره ساختمان ها   -1تبصره

 .گرددمي  كارشناس رسمي دادگستري يا حداقل سه نفر از كارشناسان خبره و متعهد به انتخاب رئيس موسسه تعيين

 

اخذ شود و يا  طرف قراردادمي تواند به صورت نقدي از  در واگذاري به صورت اجاره، اجاره بهاي واحد مورد نظر -2تبصره

 .به ازاي ارائه خدمات مورد نظر به موسسه دولتي به روش خريد خدمات به جاي پرداخت هزينه سرانه مربوط تاديه گردد

 

به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول و كنترل مراحـل انجـام كـار و يـا هـر دو،       -41 ماده

، موسسـه  تمركز تصميم گيري و اعطاء اختيارات وزم به مديران براي اداره واحدهاي تحـت سرپرسـتي خـود    ازجلوگيري 

و خـدمات بـه    هـا  فعاليـت  اين شيوه واگـذاري در . نماينداليت ها به مديران عواحدها و ف يواگذاراقدام به  مي توانددولتي 

و كه از كاركنان موسسه يا سـاير دسـتگاههاي دولتـي اسـت     شود بلكه بين مدير واحد مجري  بخش غيردولتي واگذار نمي

مديريتي، اداري، مالي، پرسـنلي  شود و تمام اختيارات  منعقد مي تفاهم نامه اييا مقام مجاز از طرف ايشان  موسسهرئيس 

موسسه موظـف بـه رعايـت مـوارد ذيـل در واگـذاري        .گردد طبق قوانين و مقررات مربوط به مدير واحد مجري واگذار مي

 : فعاليت ها و واحدها به مديران مي باشد

 فعاليت ها، خدمات و محصووت واحدهاي يا هزينه سرانه تعيين قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده .1

متناسب با كيفيت  به شرح ذيل و  مجري از قبيل واحدهاي بهداشتي، درماني، پژوهشي، خدماتي، آموزشي

يا و محل جغرافيايي ارائه فعاليت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده 

  سسهكاهش تصدي موكارگروه  آن توسط تصويبو فعاليت ها و خدمات مذكور  هزينه سرانه

در انجام يک و غيرمستقيم كه به طور مستقيم  محاسبه حقوق و مزاياي قابل پرداخت پرسنلي -الف

 .فعاليت و ارائه يک خدمت و يا انجام مجموعه فعاليت ها و خدمات يک واحد شركت دارند

كه براي انجام يک فعاليت يا .... محاسبه هزينه مواد مصرفي، لوازم اداري، آب، برق، سوخت و -ب

. واحدي كه در آن فعاليت هاي متعددي انجام مي گيرد بر اساس نر  هاي مصوب تعيين مي شود

ور در محاسبه منظ... براي واحدهايي كه در يک ساختمان مشترک مستقر هستند ، هزينه آب ، برق  و 

حداكثر به ميزان انجام شده در سال قبل به اضافه نر  تورم اعالم مصرفي، ميزان هزينه . نمي گردد

 .شده توسط بانک مركزي خواهد بود

ساختمان، تاسيسات، تجهيزات و ماشين اوت و استهالک  محاسبه هزينه هاي تعمير و نگهداري -ج

 (بر اساس توافق طرفين و در حد متعارف). واحدي كه خدمات و فعاليت ها در آن انجام مي شود

واحدي كه خدمات و فعاليت ها در ( ها و تجهيزات اموال و دارايي)محاسبه هزينه هاي سرمايه اي  -د

 .آن انجام مي شود
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هزينه هاي محاسبه شده براي فعاليت هايي كه در يک تقسيم  كه حاصلمحاسبه هزينه سرانه  -هـ

 .يا تعداد استفاده كنندگان از خدمات خواهد بودو خدمات ارائه شده واحد انجام مي گيرد بر تعداد 

كننده و  ها، محاسبه تعداد استفاده موارديكه براي انجام خدمات و يا فعاليتمحاسبه هزينه سرانه در در  -1تبصره

واحد يا هزينه تمام شده شده  گيري و محاسبه دقيق نباشد، قيمت تمام شده قابل اندازه يا تعداد خدمت ارائه

 .گيرد مالک عمل قرار مي ،دهنده خدمت مجري ارائه

 در يک موسسهها به طريق فوق در واحدهاي گوناگون  شده فعاليت محاسبه هزينهدر صورتي كه ميزان  -2تبصره

عمل اي مالک  هاي منطقه واحدهاي مشابه مستقر در يک منطقه بيشتر باشد، متوسط هزينه  از متوسط هزينه

تواند از ساير موارد  يک فعاليت يا خدمت در صورتي مييا هزينه تمام شده قيمت تمام شده  .گيرد قرار مي

براي واحدهايي كه كمتر از متوسط، و  .مشابه بيشتر باشد كه افزايش كيفيت آن در توافقنامه منظور شده باشد

باشد، در  يش يابد تا سطح متوسط قابل محاسبه مياند مشروط بر آنكه كيفيت ارائه خدمات آنها افزا هزينه نموده

   .گيرد مبناي محاسبه قرار ميهزينه تمام شده  يا شده غير اين صورت همان قيمت تمام

سرانه هزينه شده يا  هزينه تمام شده وجود ندارد، محاسبه ـ در مواردي كه امكان محاسبه قيمت تمام3تبصره

در روش هزينه  .بود مالک عمل خواهدو يا هزينه يابي استاندارد واحد مجري  محصووتفعاليت، خدمات و 

در . صورت مي گيرد "پيش بيني آنچه بايد بعد از واگذاري باشد"يابي استاندارد، تعيين هزينه و درآمد بر اساس 

اين روش مبناي تعيين سود و زيان به طور تقريبي بر اساس هزينه ها و درآمدهاي پيش بيني شده اي است كه 

 . بعد از انعقاد تفاهم نامه از واحد مورد انتظار مي باشد
 

بر اساس حجم فعاليتها واحدهاي مجري  مدير و دولتي في مابين باوترين مقام موسسهانعقاد تفاهم نامه  .2

 معامله آن و تعيين تعهدات طرفين يا هزينه سرانه ت و قيمت تمام شده يا هزينه تمام شدهوخدما

داراي رابطه استخدامي پيماني يا رسمي باشد و در خصوص نيروهاي  مدير واحد مجري ترجيحاً -1تبصره

 .قراردادي مدت قرارداد استخدامي از مدت تفاهم نامه كمتر نباشد

الگوي موسسات دولتي ملزم به رعايت ، دولتي موسسهمجري و  نامه بين واحد تفاهم انعقاد درـ2تبصره

كه به كليه جمهور،  نظارت راهبردي رييس ريزي و معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه نامه تفاهم

قابل انجام  موسسهاقتضائات   ، حسبتفاهم نامه تغيير در محتوي .باشند ميشده است ابالغ  موسسات دولتي

 .دار كند را خدشه تفاهم نامهخواهد بود لكن تغييرات حاصله نبايد اصول اين 

بيني كه در طول دوره توافقنامه، به  انجام اقدامات غيرقابل پيش تفاهم نامه،توانند در  ميدولتي  موسسه-3تبصره

  .انجام آنها را محاسبه و پرداخت نمايند  شود را تصريح نموده و هزينه واحد مجري تكليف مي
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 درو ظرف يک ماه  موسسهبا امضاي مدير واحد مذكور و نماينده  حساب بانكي به نام واحد مجريافتتاح  .3

نامه به اين حساب  واحد مجري در قالب تفاهم تمامي اعتبارات)چارچوب قوانين و مقررات پولي و مالي 

 (.شود مي واريز و تمامي پرداختها از محل آن انجام

 

و دولتي  موسسهنيروي انساني شاغل در اولويت واحد مجري، با  نيروي انساني جديد و مورد نياز تامين  .4

موظف است  طرف قراردادكه در صورت تقاضاي كاركنان، )اجرايي كشور  دستگاههايربط يا ساير  ذيواحد 

 (.از كاركنان را به صورت مامور بپذيرد% 51حداقل 

بوده و  اختيارات و تعهدات به كارگيري هرگونه نيروي انساني ديگر رأساً بر عهده واحد مجري، ـ1تبصره

 .نخواهد بودربط  ذي دولتي موسسههيچگونه تعهدي متوجه 

پيش دهد،  را مازاد تشخيص( %21حداكثر )كاركنان يادشده  در صورتيكه بخشي از مدير واحد مجري -2تبصره

ربط قرار دهد تا وفق قوانين و مقررات مربوط  ذيدولتي  موسسهاختيار  آنها را در توانند مياز امضاي تفاهم نامه 

نيرو يا نيروهايي  ،بروز تخلف مي تواند پس از امضاي تفاهم نامهد و واحد مجري تنها در صورت شو آنها رفتار با

 .را مازاد اعالم نمايد

مجري مي تواند به ازاي نيروي انساني كه مازاد اعالم مي شود، به منظور ارائه خدمات با  واحدمدير  -3تبصره

مشروط بر اينكه هيچ . نمايد اقدام( 3)ماده كيفيت تعهد شده نسبت به خريد خدمت به روش هاي ذكر شده در 

 .گونه تعهد استخدامي يا تعهدات قانوني ديگر با پرسنل ذيربط ايجاد نگردد

كه مدير واحد مجري نيز جزء كاركنان واحد مجري محسوب شده و )نيروي انساني مورد نياز  تعداد -4تبصره

بر توسط واحد مجري مشخص شده براي انجام فعاليت ( مشمول تعداد نيروي انساني مورد نياز واحد مي شود

با هماهنگي كارگروه كاهش تصدي مي باشد و دولتي اساس تعداد پست هاي سازماني اشغال شده موسسه 

كاهش بيست درصدي نيروها نيز از ميان نيروهاي . موسسه و با رعايت صرفه و صالح موسسه تعيين مي شود

  .مذكور صورت مي گيرد

به كارگيري نيروي انساني مازاد واحد هاي مجري در ساير واحدها، مجاز به قبل از دولتي  موسسه -5تبصره

 .استخدام نيروهاي انساني جديد اعم از رسمي و پيماني نمي باشد

از ... نيروي انساني واحد مجري به دويلي از جمله، مريضي، فوت، بازخريدي، اخراج و  درصورتيكه -6تبصره

ذيربط، دولتي واحد مجري منفک شوند، مدير واحد مجري مي تواند در ازاي نيروهاي ياد شده از طريق موسسه 

 .فرد جايگزين درخواست نموده و به كارگيرد

پس از محاسبه قيمت تمام شده، هزينه تمام شده يا هزينه  درصورتيكه نيروي انساني واحد مجري -1تبصره

سرانه و تنظيم تفاهم نامه، بر اساس دادخواست مستخدم بازنشسته، بازخريد و انتقال يابد، اعتبار مربوط به 
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حقوق و مزاياي آن افراد براي واحد مجري جهت جبران ميزان ارائه خدمات و تامين نياز از طريق خريد خدمت 

 .ن خدمات افراد موجود در اختيار واحد مذكور باقي خواهد مانديا جبرا

  .واحد مجري موظف است با كاركنان واحدهاي ذيربط مطابق قوانين و مقررات جاري عمل نمايد مدير -8تبصره

كه بر اساس قيمت تمام شده يا هزينه تمام شده يا هزينه سرانه در اختيار واحد مجري قرار  اعتباراتي -9تبصره

مي گيرد، به عنوان كمک تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانكي واحد مجري به عنوان هزينه قطعي 

 .منظور مي گردد

 

 شده شده در قيمت تمام حاسبههاي م هاي پرسنلي، مصرفي، تعمير و نگهداري و ساير هزينه پرداخت هزينه .5

 مجري واحد  توسط

 

در  واحد مجريپيماني، قراردادي و سايـر نيروهاي  محاسبه و پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، .6

مبناي ) واحد مجريتوسط معطوف به عملكرد و كارآيي آنها  قالب قوانين و مقررات مربوط و احكام

 .(باشد نامه مي دوره اجراي مندرج در تفاهم قانوني،در پرداخت حقوق و مزاياي محاسبه 

باشد و تعداد  نامه مي دوره اجراي مندرج در تفاهم مبناي محاسبه در پرداخت حقوق و مزاياي قانوني، ـ1تبصره

خدمات واحد مجري، براساس تعداد پستهاي سازماني داراي تصدي يا  نياز براي ارايه موردنيروي انساني 

كارگروه كاهش تصدي بندي واحدهاي مربوط و در هر حال توسط  مندرج در درجه پستهاي براساس ضوابط و

 .شود تعيين مي موسسه دولتيبا رعايت صرفه و صالح  موسسه و

نامه، به عنوان  در دوره اجراي تفاهـم قانوني حقوق و مزاياي كاركنان واحد مجري افزايشهايكليه  -2تبصره

 .شود تيمين مي موسسه نامه منـظور و توسط در تفاهم موسسهتعهدات 

پس از ارزيابي ، توجه به عملكرد واحد مجري با پرسنلي واحد مجري رابخشي از اعتبار  دولتي موسسه -3تبصره

 .كند واحد مجري پرداخت مي نيروي انساني به انگيزهبه منظور ايجاد 

 

 موسسهتوسط واحد مجري  تجهيزات و امكانات مورد نيازها، تيسيسات،  كليه ساختمانقراردادن  اختياردر  .1

 دولتي

دولتي، مدير واحد مجري مي تواند نسبت به سرمايه گذاري در خصوص موسسه در صورت موافقت  -1تبصره

 .تجهيز واحد مربوطه و توسعه خدمت رساني اقدام نمايد

  موسسه توسط شده در موعد   سقف تخصيص اعالم پرداخت صددرصد مبل  قرارداد واحد مجري در قالب .8
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، دولتي موسسهمانده  باقي و اعتبار موردنياز براي اجراي تكاليف  نامه تفاهم ناشي از انعقاد هاي هزينهـ 1تبصره

 .بيني شده است، تجاوز كند ساونه پيش اي كه در بودجه مصوب نبايد از مجموع اعتبارات هزينه

 به ميزان صددرصد به واحدهاي مجري، نبايد موجب كاهش تخصيص اعتبار به ديگراعتبار  ـ تخصيص 2تبصره

 .شود دولتي موسساتواحدهاي 

 

صرفه جويي حاصل از تفاضل  در صورت ،شاغل نيروي انسانيو مدير واحد مجري ايجاد انگيزه و تشويق  .9

 :به شرح ذيلقيمت تمام شده و يا هزينه تمام شده يا هزينه سرانه هرسال از كل درامد همان سال واحد 

جويي به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان واحد  رقم حاصل از صرفه%( 61)شصت درصد حداكثر  -الف

    :گردد مجري به شرح ذيل پرداخت مي

  بر اساس كيفيت  دولتي موسسهالذكر به مدير واحد مجري با نظر  درصد رقم فوق 21حداكثر

 گيرندگان  ارائه خدمات و رضايت خدمت

  و مسئولين پرداخت انگيزشي و كارايي به كاركنان درصد رقم فوق الذكر جهت 41حداكثر

ه حقوق و مزاياي حداكثر دريافتي مسئولين و كاركنان در هر ماه معادل يكما)واحد مجري 

واحد مجري  مديرمستمر و غير مستمر آنها پس از كسر كسور قانوني خواهد بود كه با نظر 

 .قابل پرداخت خواهد بود

جويي به طريق ذيل براي ارتقاء كيفي خدمات،  رقم حاصل از صرفه%( 41)درصد  41حداكثر  -ب

 :گردد تشويق كاركنان ستادي واحدهاي ذيربط هزينه مي

   هاي  درصد رقم مذكور براي ارتقاء و بهبود كيفي خدمات نظير اصالح نظام 31حداكثر

مديريتي، آموزشي و بهسازي كاركنان، ارايه خدمات برتر و تجهيز و بازسازي امكانات و يا 

 .(نوسازي تجهيزات فرسوده در اولويت قرار دارد)خريد تجهيزات مورد نياز براي واحد مجري

  دولتي موسسهرقم مذكور براي تشويق كاركنان ستادي درصد   11حداكثر 

باشد و حداكثر معادل حقوق و مزاياي  مي  جويي محقق شد، قابل پرداخت ها، زماني كه صرفه تشويق -1تبصره

مدير واحد مجري موظف است گزارش و كاركنان در طول زمان اجراي توافقنامه خواهد بود و  مديرانماهيانه 

 .دارايه نمايدولتي  در موسسه را به تفصيل به واحد ناظر بندحساب اجراي اين 
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حق + همترازي+ كارانه يا اضافه كار+ حكم كارگزيني: منظور از يكماه حقوق و مزاياي مسئولين -2تبصره

 :منظور از يكماه حقوق و مزاياي كاركنانو  .محروميت از مطب براي اعضاي هيات علمي مي باشد+ مديريت

 .اضافه كار مي باشد+ رانهكا+ حكم كارگزيني

 

بخش هاي )واحدهاي قابل واگذاري در چارچوب اين ماده مي تواند شامل كليه واحدهاي پاراكلينيک  -3تبصره

و بخش هاي بستري و ساير عرصه هاي خدمت رساني ...( تصويربرداري، آزمايشگاه، توانبخشي، داروخانه و

 .تخصصي باشد

واحدهاي تازه تاسيس در صورت اعمال تحقق محاسبه هزينه تمام شده و هزينه واگذاري مديريتي در  -4تبصره

 .امكان پذير خواهد بود( هزينه يابي استاندارد)سرانه خدمات قابل ارائه در اين واحدها 

 

موظـف اسـت   دولتي به بخش غيردولتي بايستي موجب صرفه جويي در هزينه ها گردد و موسسه  امورواگذاري  -41ماده

اين برنامه را از نظر ميزان هزينه به صرفه و صالح نداند، موضوع را با ذكر دويل به كـارگروه كـاهش    اجرايدر صورتي كه 

 .تصدي ستاد مركزي وزارت متبوع گزارش نمايد تا نسبت به بررسي موضوع و اتخاذ تصميم مناسب اقدام گردد

 

 

 حمايت ها و تسهيالت : ششم فصل

هـا و تسـهيالت    دولتـي، حمايـت   ارتقاي انگيزه در بخش غيردولتي براي قبـول تصـديهاي  حمايت و به منظور  -42ماده

  :باشد قابل ارايه مي، دولتي پس از تائيد كارگروه كاهش تصدي موسسهبيني شده ذيل  پيش

 فضاهاي فيزيكي يا ارائه خدمات زيربنايي با نر  كارشناسي جهت احداث و ارائه كمک اختصاص زمين  .1

اعطاي اعتبارات طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي در قالب بودجه سنواتي به صورت مشاركتي   .2

 و كمک

و امكانات تشخيصي درماني و تامين نيروي انساني با تاسيسات مورد نياز فراهم نمودن فضاي فيزيكي  .3

 ت انجام فعاليتهاي تشخيصي و درماني متخصص مورد نياز جه

 اجازه استفاده از تجهيزات و امكانات دولتي به صورت رايگان  .4

اعطاي تسهيالت بانكي با شرايط ويژه و تامين مابه التفاوت سود بانكي با پيش بيني در قانون بودجه  .5

 ساليانه

دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و و آزاد براي توسعه ارائه زمين و تسهيالت خاص در مناطق ويژه  .6

 پژوهشي، مراكز رشد و پارک هاي فناوري و ساير مراكز مربوط به امور فرهنگي اجتماعي
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پرداخت تمام يا بخش هايي از هزينه سرانه تامين خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام  .1

 خدمات مشخص بر اساس قراردادهاي منعقده

 بودجه سنواتي اختصاص وجوه اداره شده در .8

 تخصصي سالمت،تعاوني هاي : در نظام سالمت از قبيل تعاوني هاحمايت از تشكيل، گسترش و توسعه .9

با اولويت ... سهامي عام، خيرين سالمت، گردشگري سالمت و  ،خدمات بهداشتي و درماني و همگن

ي خصوصا در طرح پزشک خانواده و اولويت براي صدور مجوزها هادادن آنها در واگذاري تصدي 

 تاسيس و بهره برداري

تخصصي در زمينه هاي مرتبط جهت رفع مشكالت  مشاوره اي و آزمايشگاهيآموزشي، ارائه خدمات  .11

 بخش غيردولتي

و دولتي ن موسسه نوع و نحوه حمايتها و اعطاي تسهيالت به بخش غيردولتي در قرارداد تنظيم شده فيمابي -1تبصره

 .تعيين خواهد شد طرف قرارداد

 

 دولتي موسسه تعيين تكليف كاركنان :هفتم فصل

مي  واگذار دولتي بخش غير به وظايف آنها از بخشي يا تمام كه دولتي موسسه پيماني و رسمي كارمندان با -43ماده

 .شد خواهد عمل ذيل روشهاي از به يكي گردد

 يا دستگاههاي اجرايي ديگر، ساير موسسات و موسسه همان واحدهاي ساير به نتقالا .1

  خدمت سنوات بازخريد .2

 سال پنج تا سه مدت براي حقوق بدون مرخصي با موافقت .3

 تمايل صورت در)مي باشد شده واگذار فعاليتهاي وظايف و مجري كه دولتي بخش غير به نتقالا .4

 (نكارمندا

  مامور شكل به دولتي بخش غير در وظيفه انجام  .5

 آماده به خدمت .6

 قانون برنامه پنجم توسعه 31موافقت با درخواست كارمند حسب مورد بر اساس ماده  .1

 1391موافقت با بازنشستگي در صورت تحقق شرايط مندرج در آيين نامه اداري استخدامي مصوب سال  .8
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 اعالم دولتي به موسسه و انتخاب اولويت ترتيب به را فوق گانههشت طرق از طريق سه مي تواند كارمند -1 تبصره

 .كند اقدام و انتخاب را روشها از يكي كارمند سوي از شده اولويت تعيين به توجه با مربوط مكلف است موسسه. كند

 .از حقوق و فوق العاده هاي مستمر برخوردار خواهند بود( حداكثر شش ماه)و كارمندان فوق تا زمان تعيين تكليف 

 

واجد شرايط بازنشستگي حسب مقررات جاري و مورد عمل  ،زمان تغيير وضعيت و واگذاريكارمنداني كه در  -2تبصره

 .مربوط باشند، بدون تقاضاي آنان بازنشسته مي شوند

 

 باقرارداد  امضاي، طرف قرارداد بايستي پيش از ادامه فعاليت در بخش غيردولتي تمايل كارمند به درصورت -3تبصره

طرف قرارداد  پس از امضايرا بعمل آورده و خصوص موافقت با ادامه فعاليت كارمند در بررسي هاي وزم  دولتي موسسه

قرار دهد  موسسهدر اختيار مازاد اعالم نموده و تواند نيرو يا نيروهاي توافق شده را اخراج يا  نمي قرارداد به هيچ عنوان

 .مگر در صورت بروز تخلف، كه براساس مقررات مربوط با آنها رفتار خواهد شد

 

دولتي در صورت بازنشستگي يا بازخريدي كارمند، وجوه و مطالبات مستخدمين تماما از محل اعتبار موسسه  -4تبصره

حداقل يک سال پرداخت پاداش پايان خدمت و غرامت اخراج مشروط بر اينكه مستخدم  .تامين و پرداخت خواهد شد

در مورد كارگران مشمول  ، امكان پذير خواهد بود ودداشته باش موسسه راسابقه خدمت به طور متوالي يا متناوب درآن 

چنانچه اين كاركنان حسب مقررات استخدامي مربوط يا مفاد قرارداد  .قانون كار طبق مقررات كار رفتار خواهد گرديد

 . منعقده داراي مرخصي ذخيره شده باشند، حقوق و فوق العاده هاي مربوط به ايام مزبور به آنان پرداخت خواهد شد

 

قررات استخدامي با كاركنان رسمي و پيماني انتقال يافته به ساير موسسات و دستگاههاي اجرايي، مطابق م -5تبصره 

مورد عمل رفتار خواهد شد و در صورتيكه حقوق و فوق العاده هاي مستمر كاركنان مشمول اين ماده از مجموع حقوق و 

فوق العاده هاي مستمرقبلي آنان كمتر باشد، مابه تفاوت به آنان پرداخت مي گردد و هرگونه افزايش حقوق و فوق العاده 

 .مل مابه تفاوت مذكور كسر خواهد شدهاي مستمر بعدي تا استهالک كا

 

آن عده از كارمندان موسسه دولتي كه رابطه استخدامي آنان در تاريخي قبل از واگذاري واحد محل خدمت  -6تبصره

 .قطع شده است مشمول ضوابط و مقررات اين فصل از دستورالعمل نمي باشند

 

مـي گـردد    واگـذار  دولتـي  بخـش غيـر   بـه  وظـايف آنهـا   از بخشـي  يـا  تمام كه موسسه كارمندان قراردادي -44ماده

 .قراردادشان لغو  و با پرداخت حقوق مكتسبه و قانوني از موسسه جدا مي شوند
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واحـد مربوطـه   كه بـه عنـوان مـامور در    دستگاهها و موسسات ، ماموريت مستخدمين ساير واحدها واگذاريدر  -45ماده

واگـذاري  در و تنهـا  خود اعاده خواهنـد شـد   دولتي و موسسه خدمت مي نمايند، خاتمه يافته تلقي مي شود و به دستگاه 

 . رضايت مستخدمين ماموريت آنان ادامه خواهد يافت  واحد مجري و، در صورت نياز و تقاضاي مديريتي

 

 مـي باشـند   طـرف قـراداد   يا و كنند دريافت مي مزايا و حقوق هر نحو به كهدولتي  موسسه كارمندان تعداد -46ماده

 مجوزهـاي  د و تعـداد نـ قبـل كـاهش ياب   سـال  بـه  نسـبت  حاكميتي غير امور در درصد دو ميزان يه سال هر بايستي

 . گردد با رعايت اين موضوع تعيين موسسه بايد استخدامي

 

 .هستند مستثني ماده اين شمول از حاكميتي وظايف – 1تبصره

 

بـه هيـات   كه در بخش غيردولتي شاغل هسـتند  دولتي موسسه پرونده هاي اتهامي مطروحه در مورد كاركنان  -47ماده

ارجاع مي گردد و هيات مزبور صالح بـه امـر رسـيدگي بـه تخلفـات اداري آنـان       موسسه اداري همان  تخلفاترسيدگي به 

 . خواهد بود و تعيين تكليف اين قبيل كاركنان موكول به صدور حكم قطعي در هيات مربوط خواهد بود 

 

 نظارت: شتمفصل ه

كاركنان مربوط بر عهده تائيد صالحيت متقاضيان ايجاد واحد هاي غير دولتي پس از ثبت شركت و صالحيت  -48ماده

 دولتي واحد تخصصي مربوطه خواهد بود و نظارت و كنترل بر ارائه خدمات بر عهده كار گروه كاهش تصدي موسسه

ذيربط مي باشد و درصورت مشاهد تخلف ، موسسه ذيربط اختيار لغو امتيازات مربوط را پس از طي تشريفات قانوني و 

 .اخذ حكم محكوميت متخلف خواهد داشت

 

ذيربط در ارتبـاط بـا انجـام فعاليـت      دولتيمقررات نظارتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موسسه  -1تبصره 

 .هاي حوزه هاي مشمول كماكان معتبر است

 

واگذار كننده، كميـت و  دولتي به منظور ارزيابي چگونگي ارائه خدمات و عملكرد اشخاص طرف قرارداد، موسسه  -2تبصره

موسسـه ذيـربط مـي توانـد طـرف قـرارداد را در صـورت        . ارائه شده را مورد ارزيابي ساليانه قرار مي دهد خدماتكيفيت 

عملكرد مطلوب، تشويق نموده و از تسهيالت ويژه برخوردار نمايد، در غير اينصورت طبق مفاد قرارداد و قوانين و مقـررات  

 .مربوط اقدام مي شود
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كـارگروه كـاهش تصـدي سـتاد مركـزي      . اسـت  شدهماده و تبصره هاي مربوط تنظيم  49اين دستورالعمل در  -49ماده

مكلف است گزارش عملكـرد   مذكور و دبيرخانه كارگروهرا برعهده دارد نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل  يتمسئول

 .يدموسسات دولتي را در پايان هر سال به معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع ارائه نما

 

 


