
 

  
 قانون تنظيم بخشي از 88دستورالعمل اجرايي كردن خدمات فني ماده 
 مقررات مالي دولت

  مقدمه
  مجددا1384ً كه درسال 1380 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 88ماده 

 سال ديگر تنفيذ  شده است بعنوان يك ابزار 5توسط مجلس محترم شوراي اسالمي به مدت 
قانون چهارم توسعه برنامه پيش بيني  ب مي تواند راهگشاي مواردي باشد كه درمديريتي مناس

درماني وتوانبخشي غيرآموزشي  شرايط ذيل واحدهاي بهداشتي، دانشگاه مي تواند با .شده است
ارائه خدمات به مراجع مختلف بصورت واگذاري  تابعه خود به شرط عدم ايجاد هرگونه خلل در

  يا  ارائه خدمت با بخش غير دولتي و تي يا مشاركت درمديريت به بخش غيردول
 .خريد خدمت واگذار كنند

  
   تعاريف  –اول فصل 
  :  واگذاري مديريت به بخش غير دولتي – 1ماده 

حقوقي واجد  يعني واگذاري امور مربوط به ارائه خدمات به بخش غير دولتي اعم از اشخاص حقيقي و
مسئوليت فني خدمت يا واحد واگذار شده به عهده  ه خدمات وگونه اي كه مديريت ارائه شرايط ب

مالكيت  چنين شرايطي امتياز ارائه خدمت يا واحد همچنان در در. بخش غير دولتي خواهد بود
  .دولت خواهد بود

  ) : مشاركت با بخش غير دولتي ( ارائه خدمت    مشاركت در-2ماده 
دمات بهداشتي درماني متعلق به بخش دولتي كه توسط واحدهاي ارائه خ اختيار قراردادن مراكز و در

  .دستگاه درحال بهره برداري يا آماده بهره برداري يا نيمه تمام است
  : خريد خدمت – 3ماده 

 يعني استفاده از ظرفيتهاي بخش غير دولتي به منظور ارائه خدمات تعريف شده با حجم مشخص و
  .ت انجام شده به بخش غير دولتيپرداخت هزينه انجام خدمات، براساس حجم خدم

حال بهره برداري يا آماده بهره برداري است، اجازه ارائه  در مواردي كه واحد يا مركز در :  1تبصره 
يا واحد وابسته به دانشگاه كه امكان ارائه آن خدمت براساس  يك مركز و خدمت داراي تعرفه در

ه باشد، توسط بخش غيردولتي، بگونه اي كه مركز يا واحد مورد نظر تعريف شد مصوبات وزارت در



 

درچنين شرايطي امتياز ارائه خدمت يا واحد . سود حاصل از ارائه خدمت شريك باشد دانشگاه در
  .مالكيت دولت خواهد بود همچنان در

درمورادي كه واحد يا مركز ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني درحال بهره برداري يا  : 2تبصره 
 حقوقي غيردولتي و  برداري يا نيمه تمام است، امكان اجاره آن به اشخاص حقيقي وآماده بهره

واحد يا مراكز نيمه تمام به ميزان سرمايه گذاري  همچنين امكان مشاركت بخش غيردولتي در
  .انجام شده وجود دارد

  
  : اولويت واگذاري ها –وم دفصل 
 ارائه خدمت با در مشاركت در  دهنده خدمت واولويت واگذاري مديريت در واحدهاي ارائه - 4ماده 

ضوابط الزم به ترتيب با  تطبيق با استانداردها و امكانات واحد متقاضي و نظر گرفتن تواناييها و
تعاونيهاي بهداشتي درماني، اشخاص حقيقي وحقوقي، نهادهاي عمومي غير دولتي بويژه موسسات 

   . ز بهداشتي درماني باشند، استغيره كه داراي مجو نفعه، شهرداريها ومعام ال
  .اولويت خواهند بود شركتهاي تعاوني ايثارگران در ايثارگران انقالب اسالمي و  : 1تبصره    
استفاده از روشهاي  نگه داري اموال دولت در تعمير و حراست و مسووليت حفظ و : 2تبصره   

يا تجهيزات  ان ارائه خدمت ومكادر مواردي از واگذاري خدمت كه  ارائه خدمت و مشاركت در
بديهي . مورد نياز براي ارائه خدمت از طرف دانشگاه اجاره داده ميشود، به عهده طرف قرارداد است

 نيز تعيين قيمت گذاري ساختمان و تجهيزات و است تعيين نرخ اجاره بهاي فضاي فيزيكي و
ط نظر سه كارشناس رسمي موارد انتقال تمام يا قسمتي از مالكيت براساس متوس تجهيزات در

  .دادگستري انجام خواهد شد
  . تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده ممنوع است : 3تبصره 
هرگونه توسعه تشكيالتي در واحدهاي واگذار شده از طرف بخش غير دولتي بدون مجوز  :  4تبصره 

  .ستت نظارتي مربوطه ممنوع ااادار ارتقاء سالمت و مركز توسعه شبكه و
همين دستورالعمل عنوان ميگردد از شخصيت   خريد خدمت ميتواند براساس شرايطي كه در- 5ماده 

اولويت اول در خريد خدمات با گروههايي است كه شرايط الزم . يا حقوقي صورت پذيرد حقيقي و
  .اعالم شده براي ارائه خدمات جامع را براساس همين دستورالعمل داشته باشند و

درخصوص واحدهاي ارائه دهنده خدمات پيشگيري اوليه اولويت واگذاري با واحدهاي   – 6ماده 
 پوشش شبكه روستايي آنها Dtarhكه براساس برنامه  مواردي مناطق شهري است  البته در



 

اه اندازي واحدهاي جديد با مشكل روبرو هستند، مي توان واگذاري  رجذب نيرو و در پايين است و
  .داد اولويت واگذاري ها قرار ايي را نيز درواحدهاي مناطق روست

  .واگذاري وجود دارد  ممنوعيت در درموارد ذيل محدوديت و: تذكر 
بودجه پيشنهادي دانشگاه صورت خواهد  تامين اعتبار واگذاري واحدها از طريق پيش بيني در -1

نعقاد قرارداد بخش غير دولتي، بايد توجه داشت كه ا عليرغم وجود هزينه هاي سرباري در. گرفت
عهده دانشگاه خواهد بود، كه اين  برنامه ريزي بر سقف اعتبارات سازمان مديريت و% 95بيش از 

  .اختيار دانشگاه گردد امر مي تواند منجر به كاهش اعتبارات در
درخصوص واگذاري واحدهاي ارائه دهنده خدمات پيشگيري، بايد توجه داشت كه بهتراست، كل  -2

ئه دهنده خدمات بهداشتي درماني همانند كليه خدمات ارائه شده در خدمات يك مركز ارا
موارد خريد  پايگاههاي بهداشتي يا مراكز بهداشتي درماني شهري بصورت يكجا واگذار شود ولي در

دست بخش دولتي خواهد بود، خريد خدمت از افراد  برنامه همچنان در خدمت كه مديريت واحد و
  .بخشي از واحد بالمانع خواهد بود رحقيقي خارج از بخش دولتي د

ر بديهي است دانشگاه مي تواند د. آموزشي ممنوع است ساير امور  واگذاري آموزش دانشگاهي و -3
اين مراكز آموزشي اقدام به خريد خدمت از بخش  راستاي تامين نيروي انساني غير آموزشي در

 .غير دولتي نمايد
گذاري نظارت ممنوع است و در حيطه اختيارات دولت  درحال حاضر و بنابر صالحديد دانشگاه، وا -4

مي باشد فقط درخصوص  واحدهاي ارائه دهنده خدمات پيشگيري، نظارت سطح دوم ارائه خدمات 
همانند نظارت مركز بهداشتي درماني روستايي بر خانه هاي ( بر سطح اول   قابل واگذاري است 

اني شهري بر پايگاههاي بهداشتي تحت بهداشت تحت پوشش و يا نظارت مركز بهداشتي درم
 ). پوشش 

  
  :  شرايط واگذاري ها -فصل سوم 

   اززمان تاريخ صدور اين دستورالعمل تا هنگامي كه دانشگاه صالح بداند، بايد تمامي -7ماده 
واگذاري هاي انجام شده در چهارچوب خدمات فني در قالب اين  مصوبه با ارائه پروپوزال و اخذ مجوز 

  .اونت ذيربط صورت پذيرداز مع
پروپوزال ها بايد براساس چهارچوب طراحي پروپوزال نويسي كه در بسته آموزشي تهيه  : 1تبصره 

  .به واحدها ارسال خواهد شد شده توسط معاونت هاي ذيربط با هماهنگي كميته تنظيم و



 

كه توسط معاونت مجوز واگذاري  خدمات بخش درمان عالوه بر تائيديه پروپوزال و در : 2تبصره 
  درمان صادر 

مي گردد، بخش غير دولتي متقاضي ارائه خدمات درماني همانند خدمات سرپايي، خدمات بستري، 
  .بايد از اداره صدور پروانه مجوز الزم را اخذ نمايند...  تصوير برداري و خدمات راديولوژي و

مجوز واگذاري كه توسط معاونت  تاييديه پروپوزال و خدمات آزمايشگاهي عالوه بر در : 3تبصره 
ميگردد بخش غيردولتي متقاضي ارائه خدمات آزمايشگاهي بايد از اداره امور  ذيربط صادر

  .آزمايشگاهها مجوز الزم را اخذنمايند
 اجتماعي و حقوقي طرف قرارداد بايد واجد صالحيتهاي فني، حرفه اي و  اشخاص حقيقي و– 8ماده 

 امكانات الزم را با تاييد دانشگاه براي انجام تعهدات موضوع قرارداد و تواناييها و عمومي باشند و
  .اختيار داشته باشند ارائه خدمات جامع در

نيروي انساني بكارگرفته شده بايد مدرك تحصيلي مرتبط با نوع بسته خدمت مربوطه را  متقاضيان و
  . دارا باشند

  :ستشرايط عمومي و اختصاصي زير براي متقاضيان الزامي ا
  تابعيت ايراني  •
  ابراز التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  •
 .نداشتن محكوميت مؤثر كيفري به نحوي كه موجب محروميت  از حقوق اجتماعي شود •
 د  معان عضويت نداشتن در گروههاي محارب و •

مدرك تحصيلي درخصوص موضوع فعاليت واحد مورد  دارا بودن صالحيت تخصصي و •
 واگذاري 

 حال خدمت در همان زمان در اين واحدها بكار گرفته مي شوند نبايد در كاركناني كه در •
 .يكي از واحدهاي تحت پوشش وزارت باشند

 خدمت نظام وظيفه  نداشتن تعهد خدمات قانوني و •

 عدم صدور هرگونه مجوز تاسيس موسسه پزشكي بنام متقاضي  •

 .ل گروههاي پزشكياعضا به عنوان فارغ التحصي% 50دارابودن حداقل  •
درصورت وجود بيش از يك متقاضي ، براي انتخاب طرف قرارداد مالكهاي ذيل درنظر :   تبصره 

  :گرفته شود
  : باشد اولويت مدارك تحصيلي دراعضاي تعاوني به ترتيب زير مي •
o  مدرك     MPH  



 

o  دكتري وباالتر 

o  فوق ليسانس 

o  ليسانس 

o  كمتراز ليسانس 

 : امتياز سابقه كار •
 بذكر است درشرايط مساوي افراد داراي حسن سابقه كار درامور مرتبط موضوع قرارداد الزم -

 . دراولويت قراردارند 
   كميته اي به نام كميته اصالح نظام هاي استخدامي و منطقي نمودن اندازه دولت بر نحوه – 9ماده 

ر قسمت اولويت واگذاري اولويت واگذاري براساس موارد ذكر شده د. واگذاري ها، نظارت خواهد داشت
  . همين دستورالعمل و شرايط مربوط به عقد قرارداد توسط اين كميته تعيين ميگردد

كميته مذكور موظف است پروپوزال هاي رسيده از واحدهاي مختلف را بررسي و در صورت  : 1تبصره 
  .تطابق با استانداردهاي اعالم شده موارد را به معاونت ذيربط ارسال نمايد

كميته مذكور موظف است با هماهنگي بخشهايي كه واحد تحت پوشش آنها واگذار مي  :  2ره تبص
گردد، مشخصات واحد قابل واگذاري، شرح خدماتي كه بايد ارائه شود و نوع واگذاري را از طريق 

چنانچه در مناطق خاص و در مقاطع . روزنامه هاي كثيراالنتشار در سه نوبت به اطالع عموم برساند
ماني مشخص امكان واگذاري خدمات تعريف شده وزارت از طريق واگذاري به روشهاي سه گانه ز

ميسر نباشد و پس از سه بار نشرآگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار، داوطلب مناسب و واجد 
  . شرايطي وجود نداشته باشد دانشگاه بايد كماكان به ارائه خدمت به مردم بپردازد

واگذاري ها نماينده تام االختيار واحد بايد به عنوان عضو ناظر در كميته ها حضور دركليه  : 3تبصره 
  .داشته باشند

كميته مذكور در موارد اختالف ميان بخش غير دولتي و سطح نظارتي خدمات ارائه شده  :  4تبصره 
موظف است گروهي متشكل از رئيس واحد واگذار شده و يك نفر كارشناس تخصصي و مسئول 

ر مالي واحد، كارشناس و يا مشاور حقوقي و نماينده معاونت ذيربط، تعيين تا اين گروه بر نحوه امو
  .عملكرد بخش غيردولتي نظارت و گزارش را به كميته ارسال نمايد

كميته موظف است واگذاري در مواردي كه تمايل در عقد قرارداد به شكل ترك تشريفات  : 5تبصره 
 حقوقي داراي ويژگيهاي خاص وجود دارد، ضمن تبيين آن ويژگي مناقصه با شخصيت حقيقي و

خاص و تاييد مصداق آن در طرف قرارداد همه چهارچوبهاي تعريف شده در آيين نامه مالي و 
  .معامالتي دانشگاه را نيز در خصوص ترك تشريفات مناقصه رعايت نمايد



 

غو قرارداد قبل از تاريخ پايان كميته واگذاري موظف است در موارد لزوم درخصوص ل : 6تبصره 
قرارداد با تكيه بر مستندات كارشناسي اقدام نموده و براي ادامه خدمات لغو شده اتخاذ تصميم 

  .نمايد
تسهيالت پيش بيني شده براي بخش غيردولتي به منظور استفاده از روشهاي اين آيين  :  7تبصره 

  :نامه به شرح زير مجاز است 
 هزينه هاي سرانه دولتي به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام خدمات  پرداخت بخشي از:الف

  .مشخص و براساس قرارداد هاي منعقده
اعطاي تسهيالت بانكي با شرايط ويژه با معرفي دستگاه واگذار كننده توسط بانكهاي عامل كه در : ب 

  . قوانين بودجه سنواتي مشخص مي شوند
ير بنايي با نرخ كارشناسي جهت مشاركت با دولت در ارائه واگذاري زمين و ارائه خدمات ز: ج 

  .خدمات
دستورالعمل شرايط واگذاري زمين و ارائه خدمات زيربنايي با نرخ كارشناسي جهت  : 8تبصره 

  .مشاركت با دولت در ارائه خدمات متعاقباً ارسال خواهد شد
  

  :  عقد قرارداد وگردش كار –فصل چهارم 
رداد با بخش غير دولتي درخصوص واگذاري خدمات قانون آيين نامه نحوه انجام در عقد قرا : 10ماده 

  .امور مالي و معامالتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بايد رعايت گردد
بمنظور جلوگيري از هرگونه غبن يا خسران دانشگاه در خصوص بروز اختالف در نحوه انجام : تبصره 

تعهدات طرفين قرارداد منعقده الزم است درهنگام عقد قرارداد از كارشناس يا مشاورين حقوقي 
  .استفاده نمايند

 غيردولتي باتوجه به اهميت نظام پرداخت در جهت دهي شيوه هاي ارائه خدمت در بخش : 11ماده 
الزم است نظام پرداخت هر مورد واگذاري بدقت مورد بحث قرارگرفته و با توجه به اهداف در نظر 
گرفته شده براي واگذاري  بگونه اي طراحي گردد كه منجر به بهبود اثربخشي خدمات، كارايي 

  .برنامه ها، كيفيت خدمات و عدالت گردد
رتباط نظام پايش و ارزشيابي خدمات و واحد واگذار شده و درقرارداد حتماً بايد به شيوه ا:  تبصره 

  .نظام پرداخت اشاره گردد
  



 

درخصوص واگذاري واحدهاي بهداشتي كه مكانيسم پرداخت آن بصورت سرانه انجام  : 12ماده 
ميگردد، سرشماري از منطقه تحت واگذاري الزامي است و بايد توسط يا تحت نظارت بخش دولتي 

  . انجام شود و قرارداد و مبلغ سرانه با توجه به آن تنظيم گردد) شبكه شهرستان(
عالوه بر سرشماري جمعيت در واحدهاي پيشگفت قبل از انجـام واگـذاري و عقـد قـرارداد در                   : تبصره

  . صورت تمديد قرارداد سرشماري به صورت ساليانه صورت خواهد پذيرفت
اد حقيقي الزم است، قرارداد بـه شـكل حجمـي            در عقد قرارداد به شكل خريد خدمت از افر         -13ماده  

. منعقد گردد و به هيچ وجه با هيچ يك از افراد حقيقي به شكل ساعتي، قـراردادي منعقـد نگـردد                    
بديهي است در قرارداد به شكل حجمي، ميزان ريالي پرداخت شده به طرف قرارداد به حجـم كـار                   

در فراوانـي انجـام آن خـدمت، بـستگي          انجام شده، يعني مبلغ متعارف براي يك واحد خدمت ضرب         
  . دارد، لذا مبلغ قرارداد باتوجه به حجم خدمت مي تواند متغير باشد

  . و در هر حال مقرون به صرفه دولت بوده و از هزينه انجام گرفته در بخش دولتي كمتر باشد
ته خدمات بـه     در قرارداد منعقده براي واگذاري خدمات يا واحدهاي بهداشتي الزم است بس            -14ماده  

همچنين به منظور واگـذاري خـدمات يـا واحـدهاي درمـاني تعيـين ليـست                 . روشني تعريف گردد  
  . خدمات مورد واگذاري در قرارداد الزامي است

 در قرارداد منعقده به منظور واگذاري خدمات يا واحـدهاي بهداشـتي و درمـاني الزم اسـت                   -15ماده  
زيكي براي ارائه خدمات يـا راه انـدازي واحـدها تعيـين            حداقل نيروي انساني، تجهيزات و فضاي في      

  . گردد
اطالعات مربوطه حداقل نيروي انساني، تجهيزات و فضاي فيزيكي بـراي ارائـه خـدمات يـا راه                  : تبصره

اندازي واحدها را مي توان از استانداردهاي طرح گسترش شـبكه هـا و اسـتانداردهاي بيمارسـتاني           
سترسي به هر يك از استانداردهاي پيشگفت، موارد بايـد از وزارت            در صورت عدم د   . استخراج نمود 

  . متبوع استعالم گردد
 امكان تغيير در ساعات ارائه خدمت به منظور افزايش پوشش به گونه اي كه حداقل سـاعت                  -16ماده  

  . تعيين شده در قانون رعايت گردد با نظر موافق كميته بالمانع است
يژه هر قرارداد و كليات آن قرارداد تيپ سازمان مديريت، تنها بـه عنـوان                باتوجه به شرايط و    -17ماده  

الگويي براي عقد قرارداد به دانشگاه مي باشد و مسئوليت تام عقد قرارداد با بخـش غيردولتـي، بـه                
  . عهده دانشگاه است

  سه ماه قبل از پايان مدت قرارداد، طرف قرارداد موظـف هـست بـه صـورت مكتـوب واحـد                     -18ماده  
  . واگذار شده خود را از تمايل يا عدم تمايل خود به تمديد قرارداد مطلع نمايد

  



 

  :   تعيين تكليف كاركنان-فصل پنجم
از پرسنل مورد نياز براي ارائه خـدمت در         % 50 بخش غيردولتي طرف قرارداد اختيار دارد تا         -19ماده  

  . واحد واگذارشده را از نيروهاي غيرشاغل استفاده نمايد
در شرايطي كه واحد مورد واگذاري تا زمان واگذاري غيرفعال بوده و پـستهاي سـازماني آن                 : 1ره  تبص

بالتصدي است، بخش غيردولتي مي تواند، نيروي انساني مورد نيـاز خـود را از پرسـنل غيرشـاغل                   
همچنين بخش غيردولتي در صورت موافقت مـدير شـبكه يـا روسـاي بيمارسـتانها و                 . تامين نمايد 

  . بهداشت مي تواند از پرسنل شاغل در ساير واحدهاي تابعه نيز استفاده نمايدمراكز 
در (بخش غيردولتي تنها اختيار دارد پرسنل شاغل براي ارائه خدمت در واحد واگذار شده را         : 2تبصره  

از همان واحد مورد واگـذاري بكـارگيري نمايـد وتنهـا در     ) صورتي كه واحد از قبل فعال بوده باشد   
موافقت مدير شبكه يا روساي بيمارستانها و مراكز بهداشت مي توانـد از پرسـنل شـاغل در                  صورت  

  . ساير واحدهاي تابعه استفاده نمايد
 كاركناني كه در جريان واگذاري واحد در اختيار بخش غيردولتي قـرار گرفتـه انـد، از كليـه                    -20ماده  

  . بودامتيازات و مزاياي كاركنان بخش دولتي برخوردار خواهند 
حقوق كاركناني كه در جريان واگذاري واحدهاي بهداشتي، در اختيار بخش غيردولتي قـرار              : 1تبصره  

بديهي است حجم ريـالي  . گرفته اند، براساس گزارش كار بخش غيردولتي قابل پرداخت خواهد بود        
. شـد حقوق اين كاركنان طبق احكام رسمي از سرجمع اعتبارات مندرج در قرارداد، كـسر خواهـد                 

  . الزم به ذكر است ساز و كارهاي حقوقي اين موضوع حتماً بايد در قرارداد ذكر گردد
حقوق و پاداش آخر سال كاركناني كـه در جريـان واگـذاري واحـدهاي درمـاني، در اختيـار                : 2تبصره  

. بخش غيردولتي  قرار گرفته اند، براساس گزارش كار بخش غيردولتي قابل پرداخـت خواهـد بـود                 
است حجم ريالي حقوق اين كاركنان طبق احكام رسمي محاسبه و براسـاس نحـوه تعامـل                 بديهي  

بخش غيردولتي با دانشگاه در اعتبارات مندرج در قرارداد، به گونه اي عمل گردد تـا حجـم ريـالي                    
  . حقوق پرداخت شده از طرف دانشگاه از طريق قرارداد به اعتبارات دانشگاه بازگردد

ونه وجه به جز حقوق و پاداش آخر سال طبق احكام رسمي به كاركناني كه در                پرداخت هرگ : 3تبصره  
جريان واگذاري واحدها، در اختيار بخش غيردولتي قرار گرفتـه انـد، بـه عهـده بخـش غيردولتـي                    

  . مگر مبالغ پرداختي كه بعد از انعقاد قرارداد شامل كاركنان شده است. خواهد بود
كاركنـاني كـه در     ) هماننـد حـق لبـاس     (ت كليه مطالبات قانوني     بخش غيردولتي موظف اس   : 4تبصره  

جريان واگذاري واحدها، در اختيار بخش غيردولتي قرار گرفته اند، را با حجم ريـالي معـادل سـاير                   
  . كاركنان دولت در همان سال پرداخت نمايد



 

 گرفته اند، موظفند كار كناني كه در جريان واگذاري واحدها، در اختيار بخش غيردولتي قرار          : 5تبصره  
  . در سقف ساعت كار موظفي خود مطابق با برنامه بخش غيردولتي ارائه خدمت نمايند

 دانشگاه موظف است كاركنان شاغل در واحد واگذار شده را كه جذب بخش غيردولتي نشده -21ماده 
  .اند، به ساير واحدهاي تحت مديريت خود با تعيين پست سازماني جديد انتقال دهد

كاركناني كه در جريان واگذاري واحدها، جذب بخش غيردولتي نشده انـد در جـايگزيني در               : 1صره  تب
همچنين ايـن كاركنـان     . پست جديد در نزديكترين واحد به واحد واگذارشده داراي اولويت هستند          

در صورت موافقت شهرستان يا استان مقصد، از اولويت انتقال به آن شهرستان يا استان برخـوردار                 
  . خواهند بود

كاركناني كه در جريان واگذاري واحدها، جذب بخش غيردولتي نشده اند در اولويت اسـتفاده       : 2تبصره
بديهي است ميزان موارد موافقت بـا بازنشـستگي پـيش از            . از بازنشستگي پيش از موعد قرار دارند      

ارات جداگانـه اي بـراي      موعد كاركنان بايد متناسب با اعتبارات دانشگاه باشد و در حال حاضر اعتب            
  . اين منظور در نظر گرفته نشده است

به منظور پيشگيري از بروز مشكالت متعدد درخصوص انتقـال و جابجـايي كاركنـان، بهتـر                 : 3تبصره  
است دانشگاه حجم واگذاري در شهرستان و يا اسـتان را باتوجـه بـه پـستهاي سـازماني خـالي در                      

  . شهرستان يا استان تعيين نمايند
 بخش غيردولتي طرف قرارداد بايد نـسخه اي از قـرارداد بـا كاركنـان غيررسـمي شـاغل در              -22ده  ما

واحدهاي واگذارشده را به كميته واگذاري دانشگاه ارسال نمايند، تا عالوه بر اجراي مـصوبه شـماره       
 شوراي عالي اداري نسبت به از بـين نـرفتن حقـوق ايـن گـروه از           1/12/1375دش مورخ   /13784

  . نان اطمينان حاصل گرددكارك
  

  :  شيوه هاي نظارت-فصل ششم
 دانشگاه موظف است بر عملكرد فني و شيوه و ارائه خـدمت بـه مراجعـه كننـدگان نظـارت                     -23ماده  

اين نظارت بايد جامع و كامل و در برگيرنده كليه جوانـب ارائـه خـدمت شـامل اثربخـشي                    . نمايند
راجعين، عدالت در برخورد بـا مراجعـه كننـدگان يـا            خدمت، كيفيت ارائه خدمت، پاسخگويي به م      

  . جمعيت تحت پوشش باشد
شيوه نظارت و مكانيسمهاي كنترل در قرارداد بايد تعيين شـده باشـد و نمونـه اي از چـك                    : 1تبصره  

  . ليستهاي مورد استفاده در امر پايش و ارزشيابي به قرارداد پيوست گردد
  



 

رشده نظارت بايد از سطوح شبكه هاي بهداشتي درماني پيـروي           در واحدهاي بهداشتي واگذا   : 2تبصره  
همچنين درخصوص واحـدهاي واگذارشـده در بيمارسـتان نيـز بايـد      . نموده و سطح به سطح باشد  

نظارت به وسيله مديريت و يا مديريت بيمارستان و يا ساير بخشهاي نـاظر در بيمارسـتان صـورت                   
  . نظارت بالمانع استالبته همكاري سطوح باالتر در امر . پذيرد

 همـين   2شيوه نظارت و مكانيسمهاي كنترل در بخشهاي درماني غير از آنچه كه در تبصره               : 3تبصره  
  . ماده ذكر شد، مطابق شيوه نظارت بر درمان در بخشهاي خصوصي است

 دانشگاه موظف است، براساس چك ليستهاي مورد توافق در قرارداد، به صورت هر سـه مـاه                  -24ماده  
بار اقدام به پايش خدمات يا واحدهاي واگذارشده نمايد تا باتوجه بـه نتـايج حاصـله از پـايش و                     يك

  . مكانيسم مورد توافق در قرارداد پرداختهاي الزم صورت گيرد
 دانشگاه موظف است، بصورت ساليانه اقدام به ارزشـيابي پـروژه هـاي واگـذاري درخـصوص                  -25ماده  

و كيفيت ارائه خدمات در واحدهاي واگذارشـده نمـوده و در پايـان              اثربخشي، كارايي، ايجاد عدالت     
چك ليستهاي . (فروردين سال بعد گزارش خود را به مركز توسعه شبكه و ارتقاء سالمت ارائه نمايد           

  ).پايش و ارزشيابي متعاقباً ارسال خواهد شد
 خدمات واگذار شده را      دانشگاه موظف است، اطالعات موردنياز درخصوص تعداد واحدها و يا          -26ماده  

مطابق آنچه كه در نرم افزار طراحي شده، آمده است به صورت گـزارش سـه مـاه يكبـار از طريـق                       
ديسكت يا شبكه اينترنت در اختيار مركز توسعه شبكه و ارتقاء سالمت قرار دهند و هر شـش مـاه                    

  . هنديكبار نيز گزارش عملكرد خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه د
 دانشگاه موظف است، در مورادي كه عملكرد بخش غيردولتي ضعيف يا نامطلوب تعيين مي               -27ماده  

همانند اخطار، كسر درصدي از حجم قرارداد و يا لغـو قـرارداد و يـا                (گردد، با انجام اقدامات قانوني      
  . م نمايندمطابق آنچه در قرارداد توافق شده است، نسبت به بهبود عملكرد واحد اقدا....) 

 دانشگاه موظف است، در موارد واگذاري خدمات درمـاني، دارويـي و توانبخـشي بـر رعايـت                   -28ماده  
  .تعرفه مصوب وزارت توسط بخش غيردولتي نظارت نمايند

در عقد قرارداد واگذاري خدمات درماني، دارويي و توانبخشي ذكر رعايت تعرفه مصوب وزارت              : تبصره  
  . حين ارائه خدمت به مردم ضروري استتوسط بخش غيردولتي در 

  
  :  بيمه-فصل هفتم

  . براي طرف قرارداد پيش بيني شود كه بيمه هاي قبلي كاركنان را به همان نحو ادامه دهد
  



 

  
  :  آموزش-فصل هشتم

 پس از انعقاد قرارداد با متقاضي توسط كميته واگذاري دانشگاه قبل از تاريخ شروع قـرارداد                 -29ماده  
شرح خدمات، شيوه ارائه خـدمت،     (ه آموزشي بدو خدمت شامل آموزش بسته هاي خدمت          بايد دور 

بـراي تمـامي پرسـنل شـاغل در     ...) تناوب و توالي در ارائه خدمت، شرايط قرارداد، حقوق مـردم و          
در پايان دوره بايد گواهي شـركت در دوره توسـط كميتـه واگـذاري               . واحد واگذار شده برگزار شود    

بديهي است بكارگيري نيروي انـساني آمـوزش        . و به امضاء رئيس دانشگاه صادر شود      دانشگاه تهيه   
  . نديده در واحد واگذار شده، حتي براي يك روز ممنوع است

در ايـن  . تهيه بسته هـاي آموزشـي بـا همـاهنگي واحـد واگذاركننـده آمـوزش دانـشگاه خواهـد بـود                 
يروي انساني تهيه و به تصويب رياست       دستورالعمل نحوه آموزش توسط كميته آموزش و بهسازي ن        

  . متولي برگزاري آموزش به عهده واحد آموزش تشكيالت خواهد بود. دانشگاه خواهد بود
 در كليه موارد واگذاري ها بايد تمامي محتواي اين دستورالعمل به طور كامل اجـرا گـردد و                   -30ماده  

  . دمسئوليت حسن اجراي آن با باالترين مقام دستگاه خواهد بو
  .      اين دستورالعمل در هشت فصل و سي ماده و تبصره هاي مربوطه تنظيم گرديده است


