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 قوانين و مقرراتنكات مهم ذكر شده در 

 گری قابل واگذاری به بخش غيردولتیوظایف حاكميتی و تصدی

 

 اهداف :

 اقتصادی، برنامه پنجم توسعه طی% از حجم کار در هر سال 4)کاهش سازمانکاهش حجم کار  -1

 دولتیگری به بخش غيراز طريق واگذاری وظايف تصدی (اجتماعی و فرهنگی

 نگی درصد نيروی انسانی در هر سال طی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فره 2کاهش  -2

 تقويت وظايف حاکميتی دستگاه اجرايی )سياست گذاری، برنامه ريزی، هدايت و نظارت( -3

 ساماندهی نيروی انسانی و پست های سازمانی -4

 حمايت از بخش غيردولتی  -5

 ه های واگذاری به بخش غيردولتی بررسی چالش ها و مشکالت فراروی اجرای برنام -6

 ارائه راهکارها و پيشنهادها -7

 قانون مديريت خدمات کشوری 11تا  8تعاريف امور حاکميتی و تصدی گری براساس مواد 

آن  : آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافعامورحاکميتی -8ماده 
ستفاده مندی از اين نوع خدمات موجب محدوديت برای اهمه اقشار جامعه گرديده و بهره بدون محدوديت شامل

 شود.ديگران نمی

 از قبيل:

 ريزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسياسی.ياستگذاری، برنامهس -الف

 رقراری عدالت و تأمين اجتماعی و باز توزيع درآمد.ب -ب

 نحصار و تضييع حقوق مردم.ارای رقابت و جلوگيری از ايجاد فضای سالم ب -ج

 رای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيکاری.بها و مزيتهای الزم نمودن زمينهراهمف -د

 انونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائی.ق -هـ

 فظ تماميت ارضی کشور و ايجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.ح -و

 ترويج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صيانت از هويت ايرانی، اسالمی. -ز
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 داره امور داخلی، ماليه عمومی، تنظيم روابط کار و روابط خارجی.ا -ح

 فظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی.ح -ط

 حقيقات بنيادی، آمار و اطالعات ملی و مديريت فضای فرکانس کشور.ت -ی

اثرات  هشمقابله و کا رتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پيشگيری از بيماريها و آفتهای واگير،ا -ک
 حوادث طبيعی و بحرانهای عمومی.

( و 29هم )ن( اين قانون نظير موارد مذکور در اصول بيست و 11( و )10(، )9ر مندرج در مواد)بخشی از امو -ل
ا بعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتی توسط بخش خصوصی و ( قانون اساسی که انجام آن ت30ام)سی

 باشد.وزيران امکانپذير نمیتأييد هيأت

موجب قانون اساسی در قوانين عادی که با رعايت سياستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری بهساير مواردی -م
 گيرد.امور قرار میجزء اين 

 عی حاصل از آنها نسبت بهاتی: آن دسته از وظايفی است که منافع اجتما، فرهنگی و خدمیامور اجتماع - 9ماده 
 وی و فنی ش عموممنافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعيت زندگی افراد می گردد، از قبيل: آموزش و پرور

، امور فرهنگی، اطالعات و ارتباطات عمومی و ، تربيت بدنی و ورزشتوانبخشی، ، درمان، علوم و تحقيقاتایحرفه
 هنری و تبليغات اسالمی.

ای است که موجب تقويت زيرساختهای : آن دسته از طرحهای تملک داراييهای سرمايهيیامور زيربنا - 10ماده 
 .، ارتباطات و راههای انرژیاقتصادی و توليدی کشور می گردد، از قبيل : طرحهای آب و خاک و شبکه

برداری از اموال جامعه است و ، متصدی اداره و بهرهته از اموری است که دولتسامور اقتصادی: آن د - 11ماده 
، ، کشاورزیکند، از قبيل : تصدی در امور صنعتیمانند اشخاص حقيقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می

 .قانون( اين10برداری ازطرحهای مندرج درماده)، مسکن و بهره، بازرگانیونقلحمل

يست و نهم و سی قانون اساسی بر تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعايت اصول امو -13ماده

ين تعيتی جمهوری اسالمی ايران از طريق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غيردول

 های ذيل انجام می گردد: نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه و با صالحيت شده

 ظايف. ويردولتی مجری اين ال حمايت های الزم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غاعم -1

  خش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غيردولتیبخريد خدمات از  -2

و مکانات شارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غير دولتی از طريق اجاره، واگذاری ام -

 تجهيزات و منابع فيزيکی. 

ا بريت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غير دولتی واگذاری مدي -4

 پرداخت تمام و يا بخشی از هزينه سرانه خدمات. 

 های اجرائی يجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع اين ماده توسط دستگاها -5
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د و ( مقدور نباشد ايجا4لغايت 1الذکر ) به يکی از طرق چهارگانه فوق موضوع اين مادهاگر انجام امور  -1تبصره

 اداره واحدهای دولتی وظيفه دولت است. 

های ت علمی و اخالقی کليه افراد موضوع اين قانون که به موجب اين ماده در بخشتاييد صالحي -2تبصره 

ردهای ابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداطبهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مآموزشی،

 مربوط و کيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است. 

های اجرائی توسط بخش غير دولتی،) تعاونی و يی با مديريت، حمايت و نظارت دستگاهامور زيربنا -14ماده 

وزيران  ب هياتخواهد شد و در موارد استثنايی با تصوي خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غير دولتی( انجام

 توسط بخش دولتی انجام خواهد شد. 

ری (قانون اساسی جمهوری اسالمی جمهو 44ای اقتصادی با رعايت اصل چهل و چهارم)امور تصدييه -15ماده 

ست با ادولت مکلف گردد. اسالمی ايران و سياستهای ابالغی مقام معظم رهبری به بخش غير دولتی واگذار می

يری و کنندگان و مصرف کنندگان جلوگرعايت قوانين و مقررات مربوط از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليد

د و وزيع درآمگذاری و برقراری عدالت و تامين اجتماعی و بازتفضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه

 د. ری را فراهم نمايها و مزيت الزم و رفع بيکافراهم کردن زمينه

 

ير شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غهای اجرائی اجازه داده میبه دستگاه -17ماده 

مشخص، حجم کار معين، قيمت هر واحد کار و قيمت کل به طور شفاف و مشخص  دولتی بر اساس فعاليت

ايت شود با رعده می. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه دابخشی از خدمات مورد نياز خود را تا مين نمايند

 قانون برگزاری مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترک تشريفات مناقصه اقدام گردد. 

ريزی کشور يا وزارت کار وع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامهشرکتهای موض -تبصره 

  حيت شده و در صورت تخلف از حکم اين ماده لغو صالحيت می گردند.و امور اجتماعی تعيين صال

تی از تمام و يا قسم احکام پيش بينی شده در اين قانونارمندان بخشهای غير دولتی که بر اساس ک -18ماده 

د را واهد شخوظايف و تصدی امور دولتی و ساير امور قابل واگذاری که حسب قوانين و مقررات مربوط معين 

های اجرائی هيچ گونه باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غير دولتی تلقی می گردند. دستگاهدار میدهعه

 تعهد و يا مسووليتی در قبال اين کارمندان ندارند. 

انين ساير قو ماعی وکارفرمايان اين کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامين اجت
ی هادستگاه صالح در اين رابطه خواهند بود.ربوطه رفتار نمايند و پاسخگوی مقامات و يا مراجع ذیو مقررات م

نامه نتاجرائی موظفند در صورت تخلف کارفرمای بخش غير دولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضما
 ربط را پرداخت نمايند. دريافت شده تعهدات کارمندان ذی

بود،  رتقاء مستمر در کيفيت و کميت ارائه خدمات خود مجاز خواهنداجرائی به منظور های ادستگاه -19ماده 

های توسعه مديريت نظير استقرار نظامهای نوين مديريتی، بازنگری و ای در زمينهبرای انجام خدمات مشاوره

داری ی نوين افناوريها های انسانی وپااليش وظايف و ماموريتها و ساختارهای تشکيالتی، توسعه و مديريت سرمايه

ت ذی مقررا با مراکز آموزش، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تاييد صالحيت شده توسط سازمان، با رعايت

 ربط عقد قرارداد نمايند. 
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ی های اجرائی که تمام يا بخشی از وظايف آنها به بخش غير دولترسمی و يا ثابت دستگاه با کارمندان -21ماده 

 به يکی از روشهای ذيل عمل خواهد شد.  گرددواگذار می

 نتقال به ساير واحدهای همان دستگاه يا دستگاه اجرائی ديگر ا -الف

 بازخريد سنوات خدمات  -ب

 سال  وافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجم -ج

 ت تمايل کارمندان بهباشد. در صورنتقال به بخش غير دولتی که مجری وظايف و فعاليتهای واگذار شده میا -د

مين ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تاتغيير صندوق بازنشستگی هزينه جا به جايی تغيير صندوق ذی

 گردد. می

  ت می کند.در بخش غير دولتی به شکل مامور که حقوق و مزايای وی را بخش غير دولتی پرداخ انجام وظيفه -هـ

تهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غير دولتی شود، قوانين و هام شرکسدر صورت واگذاری  -1تبصره 

 ديد محسوبجگرد و اين افراد، کارمندان کارفرمای مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می

 توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. شوند و در صورت تمايل میمی

ربط به ( بهره برداری بخشی از دستگاه ذی اردی که با حفظ مالکيت دولت) با شرکت دولتیدر مو -2تبصره 

ين اآئين نامه اجرائی باشد.بخش غير دولتی واگذار گردد، ماموريت کارمندان مربوط به بخش غير دولتی مجاز می

 رسد. ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران می

 ائی اعالمج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و دستگاه اجراند سه طريق از طرق پنتوکارمند می -3تبصره

ام اب و اقدا انتخکند. دستگاه مربوط مکلف است با توجه به اولويت تعيين شده از سوی کارمند يکی از روشها ر

 کند. 

لتی اقدامات الزم برای آموزش، نظور تقويت و حمايت از بخش غير دومهای اجرائی موظفند به ستگاهد -22ماده 

ساس اتی بر سازماندهی، ايجاد تسهيالت و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خريد خدمات از بخش غير دول

 رسد، به عمل آورند. نهاد سازمان به تصويب هيات وزيران میای که با پيشنامهآئين

 شی، فضاهایمسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزيجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع ا -23ماده 

 باشد. های اجرائی ممنوع میورزشی، تفريحی و نظاير آن توسط دستگاه

 دار انجام برخی از امورهايی که بر اساس وظايف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهدهدستگاه -1تبصره 

 باشند. اده مستثنی میمين باشند با رعايت احکام اين فصل از حکم افوق می

 اند با تصويبکشور تا زمانی که از نظر نيروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نيافته مناطق محروم -2تبصره 

 باشند. هيات وزيران از حکم اين ماده مستثنی می

ات اين قانون اقدامهای اجرائی موظفند از تاريخ تصويب جرای احکام اين فصل کليه دستگاهدر راستای ا -24ماده 

 ذيل را انجام دهند: 

لتی است اه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفی که قابل واگذاری به بخش غير دوحداکثر شش م -الف 

ر که طی ه ه نحویبها اقدام نمايند. را احصاء و با رعايت راهکارهای مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاری آن

 برنامه بيست درصد از ميزان تصديهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش يابد. 
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ان ( اين قانون به نحوی تعيين گردد که تعداد کارمند51ای استخدامی مذکور در ماده)تعداد مجوزه -ب

و دباشند هر سال يه ميزان و يا طرف قراداد میقوق و مزايا دريافت می کنند حهای اجرائی که به هر نحو دستگاه

 درصد در امور غير حاکميتی نسبت به سال قبل کاهش يابد. 

ز خدمت ل يک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخريدی، استعفاء و ساير موارد احداکثر معاد -ج

 شوند استخدام نمايند. های اجرائی خارج میدستگاه

 مول اين ماده مستثنی هستند. ( اين قانون از ش8اکميتی موضوع ماده)وظايف ح -1تبصره 

ولت برای دنامه اجرائی اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاری در چهارچوب اين قانونف حمايتهای آئين -2تبصره 

 احدهایوتوسعه بخش غير دولتی و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعيين تکليف کارمندان 

 رسد. گذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران میوا

های اجرائی کنترل ات و سازمان بازرسی کل کشور موظفند اجراء اين فصل را در دستگاهديوان محاسب -3تبصره 

 نموده و با مديران متخلف برخورد قانونی نمايند. 

  22/7/1389خه مور 163467/44913مطابق با مصوبه شماره 

 : عبارتند از شاخص های تعيين مشاغل حاکميتی

 ریقانون مديريت خدمات کشو 8احد سازمانی در تطبيق با امور حاکميتی موضوع ماده نوع وظايف و -الف

 يی استقرار پست سازمانیمحل جغرافيا -ب

 حساسيت شغل )پست( -ج

 تی دم امکان انجام وظايف پست سازمانی توسط بخش غيردولع -د

زمان های مانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه ها، ساپست های ساز -س
يت و ی، هدامستقل تحت نظر رئيس جمهور و موسسات دولتی و استانداری ها که عهده دار وظايف سياست گذار

 نظارت هستند.

ستاد  اری و مالی و عناوين مشابه در ستاد مرکزی وست های واحدهای سازمانی معاونت پشتيبانی يا ادپ -ش
اتی و استانی دستگاه اجرايی شغل حاکميتی محسوب  می شوند. )پست ها يا مشاغل مربوط به امور خدم

ستوران، خانه و رر آشپزپشتيبانی از قبيل حمل و نقل، تعمير و نگهداری، خدمات رايانه ای، امور چاپ و تکثير، امو
 د(ی، نامه رسانی، ماشين نويسی و امور تاسيساتی شغل حاکميتی محسوب نمی شوننگهبانی، باغبان

ن نويس مانی )مشاغل( منشی، رئيس دفتر، مسؤل دفتر، متصدی امور دفتری و بايگانی و ماشيپست های ساز -ص
وب يتی محسمغل حاکدر حوزه دفاتر وزيران و معاونان رئيس جمهور، استانداران، معاونان وزرا و همطراز آنها ش

 می شوند.
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 براساس شاخص چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسيمات کشوری )شهرستان، بخش و دهستان( -ض
اغل های ان مشکه بعنو های مصوب معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور عهده دار وظايفی باشد

 خته میحاکميتی شنا نظارت، پست های مربوط حاکميتی شناخته شوند نظير صدور مجوز، تاييد صالحيت و
 شوند.

د سازمانی مستقر در واحدهای تقسيمات کشوری )شهرستان، بخش و دهستان( از نوع واح چنانچه واحد -ط
رک باشد )نظير پا 27/12/1388ک مورخه 43911ت/262773تصويب نامه شماره  5عملياتی موضوع ماده 

غل( آن ی )مشاو حرفه ای، واحد ثبتی و بيمارستان( ، تمامی پست ها ملی، مجتمع بهزيستی، مرکز آموزش فنی
نون مديريت قا 8واحد بعنوان مشاغل تصدی گری محسوب می گردند، مگر در مواردی که مطابق بند )ل( ماده 

ست پنصورت خدمات کشوری با تاييد هيئت وزيران قابل واگذاری به بخش غيردولتی شناخته نشوند که در اي
 اغل( مربوط به عنوان مشاغل حاکميتی محسوب می شوند.های )مش

 ( تصويب نامه در خصوص شاخصهای تعيين مشاغل حاکميتی3( بند )3اصالح تبصره )

                          ک                                                                44913ت/248197شماره

۱۶/۱۲/۱۳۹۰ 

 

 ( تصويب نامه در خصوص شاخصهای تعيين مشاغل حاکميتی3بند ) (3اصالح تبصره )

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور

يه ت و سرمامديري وزيران عضو کميسيون امور اجتماعی و دولت الکترونيک بنا به پيشنهاد معاونت توسعه       

ـ و با  1386نون مديريت خدمات کشوری ـ مصوب ( قا45( ماده )2انسانی رييس جمهور و به استناد تبصره )

 تصويب نمودند: 1/10/1386ک مورخ 38856ت/158795رعايت تصويب نامه شماره 

 به شرح ذيل 22/7/1389مورخ  163467/44913( تصويب نامه شماره 3( بند )3ـ تبصره )1       

 اصالح می گردد:

منيتی يا ابه داليل  ی که پستها و مشاغل موضوع اين بند راـ دستگاههای اجرايی در موارد استثناي3تبصره       

 نت توسعهه معاوبضرورتهای اجتناب ناپذير، حاکميتی تشخيص می دهند، پيشنهاد خود را با ذکر داليل  توجيهی 

زيران وهيئت  مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور ارايه نمايند تا پس از بررسی و تأييد، جهت تصويب به

 نمايد.تقديم 

 ( تصويب نامه مذکور به شرح ذيل اصالح می گردد:4ـ جزء )الف( بند )2       

 ار وظايفـهده دالف ـ پـستها و مشـاغل واحدهای سازمـانی مستقر در واحـدهای تقسيمات کـشوری که ع       

 حاکـميتی می باشنـد، به عنـوان مـشاغل حاکميتی شناخته می شوند.

 ت.به تأييد مقام محترم رياست جمهوری رسيده اس 4/12/1390مه در تـاريخ اين تصويب نا       

 

 جمهور ـ محمدرضا رحيمیمعاون اول رئيس
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ک مورخه 43908ت/231378قانون مديريت خدمات کشوری به شماره  24مطابق با آيين نامه ماده 
21/11/1388 

اه های ماتی و زيربنايی ميسر نباشد دستگرصورتی که امکان واگذاری تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدد -الف
ان وسعه استتيزی و اجرايی در واحدهای استانی و شهرستانی، پيشنهاد مربوطه را بايد به تاييد شورای برنامه ر

 برسانند.

ول وده و مشمن آيين نامه ، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفايس ملی می باشند ممنوع بدر اجرای اي -ب
 آيين نامه مذکور( 3ن آيين نامه نمی باشند. )ماده احکام اي

 جاره ساختمان ها و اموال منقول براساس ميانگين قيمت کارشناسی سه کارشناس رسمیاقيمت گذاری  -ج
 راهبردی نظارت دادگستری و تاييد معاونت های توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور و برنامه ريزی و

 قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات صورت می گيرد.رئيس جمهوری و رعايت 

 تعاريف :

ک 45020ت/163464ره قانون مديريت خدمات کشوری به شما 22آيين نامه اجرايی ماده  1مطابق با ماده 
  22/7/1389مورخه 

ن ها، کانو عيتی : انواع شرکت ها، موسسات، سازمان ها، نهادها، تشکل ها، انجمن ها، جمبخش غيردولت -الف
رکت های ت و شها و شوراهايی که دارای مجوز قانونی برای فعاليت هستند، به استثنای وزارتخانه، موسسا

که بيش از  ( قانون مديريت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غيردولتی3( و )2(، )1دولتی مشمول مواد )
 شود. پنجاه درصد بودجه ساالنه آنها از محل منابع دولتی تامين می

ی : شخص حقوقی غيردولتی که داوطلب انجام يا مجری بخشی از تصدی های دستگاه موسسه متقاض -ب
 ( قانون مديريت خدمات کشوری است.22های اجرايی در قالب ماده )

ر ( قانون مديريت خدمات کشوری و ساي22)وسسه مجری : شخص حقوقی غيردولتی که در قالب ماده م -ج
 بوط، انجام بخشی از تصدی های دستگاه اجرايی را بعهده می گيرد.قوانين و مقررات مر

ت کل، ی: قراردادی که براساس فعاليت مشخص، حجم کار معين، قيمت هر واحد کار و قيمقرارداد حجم -د
 به طور شفاف و مشخص منعقد می شود.

نان دولت داران آن کارک کنان خارج شده از دولت : آن دسته از شرکت های تعاونی که سهامتعاونی کار -ر
ستثنای اقی به و پس از ابالغ اين آيين نامه و قبل از بازنشستگی، رابطه استخدامی خود را از طريبوده 

 بازنشستگی و اخراج با دستگاه اجرايی خود قطع کرده اند.

  -اصالحيه بند ر 



8 

 

ت /192624ه شماره قانون مديريت خدمات کشوری ب 22به استناد اصالحيه آيين نامه اجرايی ماده 
آيين  ( اين8اده )اين بند) تعاونی های کارکنان خارج شده از دولت( از مفاد م،  30/9/1390ه تاريخ  45020

رخه ک مو45020ت/163464قانون مديريت خدمات کشوری به شماره  22نامه)آيين نامه اجرايی ماده 
  باشند.( مستثنی می 22/7/1389

ن د، بدوتگاه، خدمات موردنظر خود را از موسسات مجری خريداری می کنحالتی که دسخرید خدمت :  -ز
 انسانی يا تجهيزات و امکاناتی دراختيار موسسات مذکور قرار داده باشد.آنکه نيروی 

ای ارائه موردنياز بر حالتی که دستگاه تمام يا بخشی از تجهيزات و امکانات مشاركت در ارائه خدمت : -س
 .ی کندموسسات مجری قرارداده و خدمات موردنظر را از موسسات مجری خريداری خدمات را دراختيار م

رائه اردنياز برای حالتی که دستگاه تمام تجهيزات، امکانات و منابع انسانی مو واگذاری مدیریت : -ش
وعه، خدمات را دراختيار موسسات مجری قرار داده و موسسات مجری با مديريت صحيح و اثربخش مجم

مجری  وسساتموردنظر دستگاه اجرايی را ارائه می کنند و دستگاه اجرايی هزينه خدمات مديريتی خدمات م
 را پرداخت می کند.

کت يا : تعيين قيمت سرانه خدمات يا فعاليت ها برای خريد خدمات از موسسات مجری، مشار 6ماده 
خدمات  قانون مديريت 16 واگذاری مديريت آنها، قيمت يا هزينه تمام شده ای است که براساس ماده

ی اگذاروکشوری و آيين نامه ها و دستورالعمل های آن محاسبه و تعيين می شود در موارد مشارکت و 
جری قرار سات ممديريت ، هزينه های مربوط به تجهيزات و امکاناتی که توسط دستگاه اجرايی دراختيار موس

 می گيرد، در قيمت تمام شده محاسبه نمی شود.

وزش و درمانی و آم -قانون اساسی در ارتباط با تامين خدمات بهداشتی 30و  29با رعايت اصول  – 7ماده 
 شی ازپرورش درصورت توافق بين موسسات مجری و دستگاه های اجرايی، موسسات مذکور می توانند بخ

ين کار، رای ابهزينه ارائه خدمت را از مراجعان دريافت کنند. درصورت نياز به دريافت مجوزهای قانونی 
 . م استدستگاه اجرايی موظف به پيگيری و هماهنگی با مراجع ذيربط برای کسب مجوزهای قانونی الز

م ه مجری از بين موسسات متقاضی ، بصورت رقابتی و از طريق درج آگهی و اعالانتخاب موسس -8ماده 
و برگزاری  اجرايی متقاضيان ( و بررسی صالحيت های علمی، اخالقی و12عمومی در پورتال موضوع ماده )

 مناقصه می باشد.

ت ( قانون مديريت خدمات کشوری می باشند ، موسسا29ه مشمول بند )ط( ماده )کدر شهرهايی  -14ماده 
به ارائه  ر شده ومتری آنها مسق 500مجری صرفا بايد در مجتمع های اداری مذکور يا حداکثر در شعاع 

 خدمات بپردازد.

ايف به ری وظر دفتر منابع انسانی و تحول اداری برای ارزيابی عملکرد شاخص های واگذاهای مدنظفعاليت
 غير دولتی  بخش

 دستگاه اجرايی گری وظايف حاکميتی و تصدیو احصاء تعيين  -1
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