






  واگذاري امور به بخش غير دولتي

دستگاههاي دولتي ملكفند نسبت بـه واگـذاري امـور پـشتيباني بـه              )  خدماتي اداري ، (ليل پرسنل غير تخصصي     ظور تق به من  )1

  1.اقدام نمايند) بويژه بخش تعاوني(بخش غير دولتي

 .قوق به اين مشاغل و عدم پرداخت ح79واگذاري امور عمومي و خدماتي به بخش غير دولتي تا پايان سال  )2

.ايثارگران از شمول مصوبه مستثني بوده و در صورت درخواست مشمول خواهند شد 2

 نموده  "نام   " پستها حذف مي گردند ودستگاهها موظفند پستهاي مذكور را با              46/14با خروج طبيعي مستخدمين مشمول       )3

بل تبديل نبوده و هر گونه استخدام رسمي و پيماني          و پس از بازخريد و بازنشسته شدن مستخدم حذف نمايند اين پستها قا            

 سال فراتر نخواهد رفـت و بـراي خـروج از            30سنوات خدمت در اين پستها از       .يا عناوين مشابه در اين پستها ممنوع است       

 3.شودخدمت اين افراد از طريق بازخريد و بازنشستگي زودرس اقدام 

. سازماني مربوطه امكان پذير خواهد بود با رديفهاي46/14ال شاغلين پستهاي مصوبه نتقا )4 4

وم توسـعه در مـورد مـشاغل         قانون برنامه س   192 اقدام و سپس در اجراي ماده        46/14نسبت به واگذاري مشاغل مصوبه       )5

 5. درماني اقدام نمايندبهداشتي

  

  

 

 

  مصوبه هيات وزيران  )6

            ١  واگذاري امور درخصوص

  

  

  

  

  
                                                 

 25/9/66 مورخ 750ت/122910       ١
 31/1/79 مورخ 46/14 و 25/2/79الف مورخ /2686/4 و 8/4/73دش مورخ/5435        ٢
 )مصوبه شورايعالي اداري (21/1/80الف مورخ /3342/4 و23/12/79ط مورخ .429/13        ٣
 12/2/80الف مورخ /23514/5        ٤
 22/7/81الف مورخ /97876/4         ٥

  .از خدمات قابل واگذاري به سازمان مديريت%10اعالم-

  .اسبه قيمت تمام شده فعاليتهاي قابل واگذاريمح -

  .توسعه به غير از امور حاكميتي ممنوع است -

هاي سرمايه اي آماده بهره بـرداري ماننـد          واگذاري انجام خدمات و پروژه هاي تملك دارايي        -

  .خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشت شهري به بخش غير دولتي

  .نشر آگهي دستگاهها ميتوانند فعالتيهاي مربوطه را انجام دهنددرصورت نبودن متقاضي بعد از  -

  .واگذاري پروژه هاي نيمه تمام از طريق مزايده -

  88واگذاري مديريت واحدهاي دولتي و مشاركت با بخش غير دولتي به منظور اجراي ماده  -



 1.ستخدام و انتصاب در پستهاي مذكور و ممنوعيت ا46/14ازماني مشمول مصوبه عدم امكان تبديل پستهاي س )7

 2 . به پستهاي كارشناسي مقدور نمي باشد46/14تبديل پستهاي موضوع مصوبه  )8

 3 . قرار مي گيرند46/14پستهاي مربوط به رشته شغلي چاپ و انتشارات در شمول مصوبه  )9

 بوده تاكيـد مـي شـود از بكـارگيري           46/14شركتهاي خدماتي خالف مصوبه     تامين كادر واحدها در مشاغل اصلي از طريق          )10

 4 . غير از امور خدماتي و پشتيباني كه در مصوبه ذكر شده جداً خودداري نمايندينيروي انساني در مشاغل

 5 .ند ميگرد46/14 تلفنچي مشمول مصوبه -4 مسئول خدمات -3 خدمتگزار و سرايدار -2نامه رسان -1: پستهاي سازماني )11

منوع اعالم شده و دستگاهها     راه اندازي و توسعه واحدهاي جديد التاسيس در بخش خدماتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اداري م                 )12

بـه بخـش غيـر دولتـي واگـذار          را   ، شده اند تا امور مربوط        88 قانون برنامه سوم توسعه و ماده        192 به اجراي ماده     موظف

 6 .اضي وجود نداشته باشد نسبت به ايجاد تشكيالت تفصيلي اقدام نماينداز نشر آگهي متقبعد نمايند و چنانچه 

 بكارگيري شـده انـد ، در سـاير مـشاغل            ده براي خدمات مشخصي در دستگاهها     بكارگيري نيروهايي كه طبق قرار داد منعق       )13

 7 .ممنوع است

ثناي موارد موضوع قراردادهاي سال قبـل       انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي ، براي بكار گيري نيروي انساني به است               )14

مربوط به مشاغل پشتيباني و اصلي ممنوع و انعقاد قرارداد با رعايت مقررات براي انجام كـار مـشخص و در مـدت معـين و         

 8) 1/1/84تاريخ اجراء .(مجاز مي باشد) جاري ( مبلغ مشخص صرفاً از محل اعتبارات هزينه اي 

                                                 
 27/11/80س مورخ .12205/1       ١
 25/5/79 مورخ 27755/156/2       ٢
 26/1/81 مورخ 6901/621       ٣
 1/6/82 مورخ 8132/11/5     ٤
 24/9/82 مورخ 165443/621      ٥
 11/4/82الف مورخ /52651/5       ٦
 12/2/80 هـ مورخ23842ت /5145       ٧
 4/5/84مورخ هـ 3319ت /18828       ٨



   شورايعالي اداري31/1/79 مورخ 46/14پيوست مصوبه 

  امور نقليه) الف

  ه متصدي امور نقلي-8 مسئول امور نقليه -7 صافكار -6 رنگ كار -5 تعمير كار –4 مكانيك -3 كمك راننده -2 راننده -1

  امور چاپ و انتشارات) ب

 ط خطا-7 متصدي چاپ و تكثير -6 مسئول چاپ و تكثير -5 ماشين چي -4 غلط گير -3 حرفچين -2صحاف  -1

  امور آشپزخانه) ج

   بوفه و رستوران-4 مسئول و متصدي آبدارخانه -3 كمك آشپز -2 آشپز -1

  امور خدمات عمومي و تاسيساتي) د

 نامه رسان   -5برق و تاسيسات    - مسئوالن و متصديان و تعميركاران ساختمان      -4 نظافتچي   -3 پيشخدمت   -2 ماشين نويس    -1

   تلفنچي -9ت  مسئول خدما-8 سرايدار -7 خدمتگزار -6

  



  ريـــل كارگـ رشته مشاغ35* 

  

   درودگر-18                                                                  نظافتچي-1

   صافكار-19                                               و پلمپ كوب بسته بند-2

   عايق بند-20                            مكانسين                                      -3

   حلبي ساز و چلنگر-21 الكتريسين                                                                -4

   الستيك كار  -22 مكانيسن وسايل الكترونيكي                                      -5

   سراج-23                                    مامور راه و ساختمان              -6

   فرم بند-24                                          تعمير كار صنايع فلزي       -7

   سرويسكار و كمك راننده-25       دروازه اي                       متصدي جرثقيل سقفي و -8

   رنگكار ماشين آالت-26                              رختشو و اطوكش                           -9

   تعمير كار ساعت -27       دوزنده                                                               -10

   ماشين چي-28 آرايشگر                                                                  -11

   اشتروتيپ كار و حكاك-29                                                                  نانوا       -12

     كليشه ساز و كپيست-30        رنگ كار ساختمان                                            -13

   حروفچين-31                                                                  شيشه بر-14

   آشپز-32                                                         آبكار و پليشكار-15

   تعمير كار كفش-33                                                                       فار ح -16

   زباله سوز-34                                                                     تراشكار-17



   دستگاههاي دولتي) اداري و خدماتي(ته هاي شغلي پشتيباني شفهرست ر* 

  

 متصدي چاپ   – راننده   – نامه رسان    – تلفنچي   –نگهبان  – سرايدار   – نظافتچي   –پيشخدمت  (خدمات عمومي شامل    متصدي   -1

  )و تكثير 

   ماشين نويس-2

   مسئول خدمات اداري-3

  ئول خدمات مالي مس-4

   كارگزين-5

   حسابدار-6

  مسئول دفتر-7

   باغبان-8

   تكنسين تاسيسات-9

   تكنسين ارتباط و مخابرات-10

   تكنسين برق-11

   تكنسين درودگري-12

   تكنسين راه و ساختمان-13

   تكنسين مكانيك-14

   متصدي روابط عمومي-15

   تكنسين آمار-16

  سيني مكان-17

  تريكيسين وسايل الكي مكان-18

   الكتريسين-19

   مامور راه و ساختمان-20

   راننده سنگين-21

  .كليه پستهاي سازماني قابل تخصيص به رشته هاي شغلي فوق الذكر بعنوان مشاغل پشتيباني تلقي مي گردند



  )قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي (192 ماده – بهداشت و درمان -25فصل 

  .خدمات بهداشتي اعم از شهري و روستايي بصورت رايگان توسط دولت ارائه مي گردد كليه -1 -الف

 توسعه مراكز درمان روستايي در مناطقي كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني وجود ندارد توسط دولت انجـام                     -2

  .مي شود

ت است لكن توسعه آن بـا مـشاركت بخـش            درمان سرپايي شهري در مراكز بهداشت و درمان شهري موجود به عهده دول             -3

ي براي بخـش خـصوصي      ه ا بذتوسعه فعاليتهاي بخش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود كه جا          .خصوصي و تعاوني خواهد بود    

  .وجود ندارد

  .برعهده بخش غير دولتي خواهد بود)  از يكصد هزار نفر جمعيترتبيش(رمان بستري در شهرهاي بزرگ  توسعه مراكز د-4

، خدمات تعريف شده از كاركنـان خـود طبـق           ) الف(اجازه داده مي شود با رعايت موارد مذكور در بند           ...  به وزارت بهداشت     -ب

  .و همچنين از بخش غير دولتي ،بخرد) نظام كارمزدي بجاي روز مزدي ( تعرفه هاي مصوب 

 به منظور تسهيل دسترسـي      -2ريف ماده    تعا  1 ماده – 192 آئيننامه اجرائي ماده     20/11/80هـ مورخ   24961ت/50449

  .مردم به خدمات بهداشتي و درماني در طول برنامه سوم اقدامات زير بعمل خواهد آمد

خانه هاي بهداشت ، پايگاههاي بهداشت شهري ، مراكز بهداشت شهرستان و استان ، شبكه هـاي بهداشـت و درمـان                       -الف

  .و بين شهري و مراكز ارتباطات اورژانس توسط دولت تاسيس خواهد شدشهرستانها آزمايشگاه رفرانس ،پايگاههاي شهري 

  . تاسيس واحدهاي فوق به غير از مركز ارتباطات اورژانس توسط بخش غير دولتي مجاز است–تبصره 

 توسعه مراكز روستايي به جز مراكزي كه بخش غير دولتي آمادگي احداث و راه اندازي آنـرا داشـته باشـد ، توسـط دولـت                         -ب

  .انجام خواهد شد

 توسعه ، احداث و راه اندازي مراكز بهداشتي و درماني شهري توسط بخش غير دولتي خواهد بـود مگـر در شـهرهايي كـه                -پ

  .دواطلبي وجود نداشته باشد توسط دولت انجام خواهد شد

در شـهر و روسـتا، توسـط     تاسيس آزمايشگاههاي تشخيص طبي ، راديولوژي ، مطب ، كلينيك روزانه ، داروخانـه و غيـره                   -ت

  .بخش غيردولتي

  . توسعه ، بازسازي و نوسازي بيمارستانها درصورت عدم وجود متقاضي از طرف بخش غير دولتي ، با دولت است-ج

  .توسعه بيمارستانهاي درماني جديد در شهرهاي داراي بيش از يكصد هزار نفر جمعيت ، توسط بخش غير دولتي خواهد بود -2

   :اگذاري  و–فصل چهارم 

وزارت بهداشت و درمان مي تواند بدون انتقال مالكيت سرمايه اي مديريت واحدهاي بهداشتي و درمـاني و آموزشـي را واگـذار                       

  )6ماده (.نمايد



  12براساس ماده ... ك بيمارستانها و داروخانه و آزمايشگاهها و ي فروش و اجاره به شرط تمل-7ماده

 نفر كارشناس رسمي دادگستري بعنـوان قيمـت پايـه بـه             3بل واگذاري از طريق معدل نظر        قيمت گذاري واحدهاي قا    -12ماده

  .دستگاه واگذارنده اعالم مي گردد

برخـوردار  ) قـرارداد % 10تا(ژه  ــ تعاوني هاي بهداشتي و درماني و تعاوني هاي كاركنان شاغل از اولويت و تسهيالت وي               –تبصره  

  .مي شوند

ـ           كاركنان رسمي   %  20كنان شاغل در بخش      تعيين تكليف كار   -فصل پنجم   بعهـده   انمامور مي شـوند و حقـوق و مزايـاي آن

  .دستگاه مي باشد

  .جمع پرداختهاي خريد خدمات دولت از واحد واگذار شده كسر مي گردد ز سرن ا و معادل آ-تبصره

احـدهاي دسـتگاه واگذارنـده در همـان      در اجراي اين ماده طرف قرارداد مي تواند از بين كاركنان شـاغل يـا سـاير و                  -15ماده  

  .شهرستان انتخاب نمايد

 ساير كاركنان شاغل رسمي كه توسط قرارداد جذب نمي شوند مي توانند پست سـازماني خـود را بـه سـاير واحـدها                         -16ماده  

  .انتقال دهند

  . رفتار خواهد شد1/12/75ش مورخ .د/13784 در رابطه با كاركنان غير رسمي شاغل در مراكز فوق براساس مصوبه -18ماده 

% 100معادل  . دستگاه واگذارنده مكلف است نسبت به واريز وجوه حاصل از واگذاري اين آيين نامه به خزانه عمل نمايد                  -19ماده  

درآمد حاصل شده در اختيار دستگاه واگذارنده قرار مي گيرد تا صرف هزينه هاي عمراني ، سرمايه اي و انساني و بهبـود كيفيـت                         

  .شود

  " قانون برنامه سوم توسعه192 دستور العمل ماده "

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خدمات تعريف شده بهداشتي درماني را از قبيل مراقبت از مادر و كودك ، پيـشگيري                       

، ماني ، تعميرات  وره ، برنامه هاي بهداشت محيط و حرفه اي ، آموزش عمومي جامعه ، آموزش كادر بهداشتي در                 امش،  از بيماريها   

سازي تجهيزات پزشكي و تاسيساتي ، تعمير و نگهداري مراكز آموزشـي و درمـاني ، خـدمات درمـاني سـرپايي ،                       بازسازي ، نو  

فيزيوتراپي ، داروخانه و هتلينگ بيمارسـتان را در واحـدهاي موجـود و در               ،  نوگرافي  وخدمات بستري آزمايشگاه ، راديولوژي ، س      

كه هنوز تاسيس نشده اند را براساس طرح گسترش شبكه هـاي سـطح              دمات در واحدهاي مورد نياز      حال تاسيس و همچنين خ    

خـصوصي ، تعـاوني ، خيريـه ،         (( بندي خدمات ، نظام ارجاع و طرح ساماندهي فوريتهاي پزشكي كشور از بخـش غيـر دولتـي                   

  .و كاركنان بخش خريداري يا واگذاري مي نمايد)) N.G.Oسازمانهاي غير دولتي تخصصي 

ت كاركنان همان مركز كه شرايط الزم را در ارايه خدمات جامع فـوق داشـته       كاركنان بخش با اولوي    :اولويت خريد خدمت     -1

  . باشند



ـ      : حداقل نيروي انساني مورد نياز - الف:شرايط متقاضيان خريد خدمت      -2 تي و بـراي خريـد خـدمات جـامع در مركـز بهداش

،دو )درصورت وجود امكانات دندانپزشكي   (درماني روستايي حداقل يك پزشك ، يك دندانپزشك يا بهداشتكار دهان ودندان             

كاردان و يا كارشناس بهداشت خانواده ، دو كاردان و يا كارشناس مبارزه با بيماريها ، يك كاردان و يا كارشناس بهداشـت                       

ضـمن آنكـه توانـايي      . ورت وجود آزمايشگاه يك كاردان آزمايشگاه ضروري است       صردحيط ، يك تكنيسين امور داروئي و        م

امـور اداري ، سرپرسـتي خانـه هـاي          اداره ساير اموري كه به طور طبيعي و عادي در مركز انجام مي شود ماننـد مـديريت                   

اي حمـل و نقـل بيمـاران        بهداشت مرتبط ، تامين لوازم مصرفي ، تعمير و نگهداري تجهيزات و ساختمان و امور ترابري بـر                 

درصورتيكه متقاضي پزشك نباشد بايد موافقـت همكـاري          .اورژانس و بازديد كاركنان از خانه هاي بهداشت را داشته باشد          

 .پزشك را نيز جلب نموده باشد

ن با توجه   بسته خدمات در مركز بهداشتي و درماني شهري هم مانند مراكز روستايي است ولي تعداد پرسنل و مقطع تحصيلي آنا                   

خدمات مراقبت مادر و كودك حداقل توسط دو كارشناس و دو كاردان            : بعنوان مثال   .به جمعيت تحت پوشش مركز تغيير مي كند       

خدمات پيشگيري از بيماريها حـداقل توسـط دو كارشـناس و دو كـاردان               .بهداشت خانواده زير نظر پزشك قابل ارائه مي باشد        

وژي ،  خدمات بيمارستاني كه شامل خدمات ، اورژانـس ، راديولـوژي ، آزمايـشگاه ، پـاتول                ... ك و   مبارزه با بيماريها زير نظر پزش     

 ، امور درمـان بـستري ، درمـان سـرپايي ،     C.S.R پرستاري ، امور پذيرش ،    رفيزيوتراپي ، راديوتراپي ، داروخانه ، هتلينگ ، امو        

  .دمي باش... آشپزخانه ، امور نظافت و باغباني ، نگهباني و 

شرايط احراز خريدخدمات فوق داشتن مـدارك تحـصيلي مـرتبط و وجـود نيـروي انـساني متناسـب بـا حجـم خـدمات طبـق                         

  .مي باشد... استانداردهاي وزارت بهداشت 

  ... پايان خدمت وظيفه براي مردان ، انجام يا معافيت خدمات قانوني طرح نيروي انساني و :شرايط عمومي -ب

 .دمات درماني براساس تعرفه هاي مصوب مي باشدتعرفه خ: تعرفه خدمات  -3

 :خريد خدمات بهداشتي و درماني طبق قراردادي كه مشتمل بر موارد زير مي باشد  -4

 قرارداد موضوع                              تعريف بسته خدمتي                قرارداد چگونگي لغو  

مدت قرارداد                                     تركيب نيروي انساني                 مشخصات فضاي فيزيكي و تجهيزاتي  

               تعهدات متعامل                نحوه ارزشيابي  

تعهدات عامل                                    چگونگي پرداخت  

 .روش اجرايي خريد خدمات -5

تانها و معاونتهاي بهداشتي ، درماني و پشتيباني دانـشگاههاي علـوم پزشـكي بـراي                 شبكه هاي بهداشت درماني شهرس     -1-5

نمايند را از طريـق روزنامـه       مي  شهرستان مركز استان مكلفند بسته هاي خدمتي را كه بصورت خريد خدمات براي جامعه تامين                

  . نوبت به اطالع عمومي برسانند3هاي كثيراالنتشار در 



مربوطـه  ... طبق اين دستورالعمل افراد حقيقي ، حقوقي داراي اولويت را به دانـشگاه علـوم پزشـكي و                   متقاضيان    از ميان  -2-5

  .اعالم دارند

  . دانشگاه علوم پزشكي متقاضي برتر ار به شبكه بهداشتي و درماني اعالم مي نمايد-3-5

  .تقاضي تائيد شده اقدام مي نمايند شبكه بهداشتي درماني در شهرستان مركز استان ، نسبت به عقد قرارداد با م-4-5

  . نظارت و ارزشيابي از فعاليتهاي خريداري بسته هاي خدماتي طبق برنامه جاري انجام خواهد گرفت-5-5

 كل كشور راه اندازي و توسعه واحدهاي        82 قانون بودجه سال     4 تبصره   5 در اجراي قسمت بند      11/4/82الف مورخ   /52651/5

توليدي ، خدماتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اداري كه موجب افزايش اعتبار هزينـه اي در واحـد هـاي                     جديد التاسيس در بخشهاي     

 قـانون توسـعه سـوم و        192دولتي مي گردد ممنوع اعالم شده است و دستگاههاي اجرائي را مكلف و موظف بـه اجـراي مـاده                     

ت نموده است تا واحدهاي جديد التاسـيس و توسـعه      لو قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي د       88آئيننامه اجرائي مربوطه و ماده      

يافته را به بخش غير دولتي واگذار نمايند لذا چنانچه واحدهاي جديد التاسيس آن دانشگاه از طرق موارد مذكور و با اعمال نـشر                        

ي سـازمان   جهت سرمايه گذاري وجـود نداشـته باشـد ايـن مركـز آمـادگي دارد بـا همـاهنگ                    آگهي مناقصه متقاضي غير دولتي    

  .جاد تشكيالت تفصيلي جهت واحدهاي پيشنهادي اقدام نمايندنسبت به اي... مديريت 

  . نوبت انتشار مي كند3برنامه سوم واحدهاي راه اندازي توسط بخش غير دولتي را در  در طول...  وزارت -ث

   درمان بستري در مناطق توسعه نيافته-1 -ج

   نفر جمعيت100000 شهرهاي داراي كمتر از -2     

ني ثبخـشهاي آموزشـي مـست     -تبصره( نفر جمعيت با بخش غير دولتي        100000 توسعه بيمارستانهاي درماني در شهرهاي با        -

  ).است

  . نحوه خريد خدمات بهداشتي از بخش غير دولتي و كاركنان بخش-فصل سوم

فصل   . واگذاري مديريتي بدون انتقال مالكيت سرمايه داري-مچهار

  تقال مالكيت سرمايه اي بصورت فروش و اجاره به شرط تمليك ان-7ماده 

   تعيين تكليف كاركنان شاغل در بخش -پنجمفصل 

  )حقوق و مزاياي آنان جزو تعهدات دستگاه است(كاركنان به واحدهاي واگذار شده مامور مي شوند% 20 -14ماده 

  )با انتقال پست سازماني(واحدها دارداير  طرف قرارداد دستگاه حق انتخاب كاركنان را حتي از س-16و15ماده 

  . رفتار مي شود1/12/75د مورخ /13784مصوبه طبق  در مورد كاركنان غير رسمي -18ماده 

 .درصورت عدم وجود داوطلب غير دولتي با دولت است



  192دستورالعمل ماده 

   شرايط متقضيان خريد خدمت-2

                                حداقل نيروي انساني مورد نياز-الف

  وستايي مراكز بهداشتي درماني ر-1  

 

  1پزشك .1

  يا بهداشتكار دهان و دندان1دندانپزشك .2

  يا كاردان2كارشناس بهداشت خانواده .3

 2كارشناس و يا كاردان مبارزه با بيماريها .4

 1كارشناس و يا كاردان بهداشت محيط .5

 1تكنسين امور داروئي .6

  1كاردان آزمايشگاه .7

   مراكز بهداشتي درماني روستايي-1  

 1پزشك  .1

 1دندانپزشك .2

 1زداروسا .3

 2كارشناس بهداشت خانواده  .4

 2كاردان بهداشت خانواده .5

 2كارشناس مبارزه با بيماريها .6

 كاردان مبارزه با بيماريها .7

 2كارشناس بهداشت محيط .8

 1كارشناس بهداشت حرفه اي .9

 2كارشناس آزمايشگاه .10

 2كاردان آزمايشگاه .11

  2تكنسين راديولوژي .12

  ه هاي بهداشت مربوطسرپرستي خان/مديريت-

 تامين لوازم مصرفي -

 تعمير و نگهداري تجهيزات -

 حمل و نقل بيماران اورژانس -

 .اري پزشك را نيز جلب نمايدكاگر متقاضي پزشك نباشد بايد موافقت هم -



   قانون برنامه سوم توسعه192ماده 

  .تي در شهر و روستا رايگان توسط دولت ارائه مي شود خدمات بهداش-1-الف

  . توسط دولتبخش غير دولتي و درصورت عدم جاذبهبا ا سرمايه گذاري  روستائيان توسط دولت ولي توسعه ي درمان سرپائي-2

 غيـر  بخش دولتي در شهرهائي خواهد بـود كـه بخـش      .(ا بخش غير دولتي   پايي شهري بعهده دولت ولي توسعه ب       درمان سر  -3

  .)دولتي داوطلب نباشد

بعهده دولت و توسعه درمان بـستري       )  نفر جمعيت  100000كمتر از   ( درمان بستري مناطق توسعه نيافته و شهرهاي كوچك          -4

  .برعهده بخش غيردولتي است)  نفر جمعيت100000بيشتر از (در شهرهاي بزرگ 

  )نظام كارمزدي به جاي روزمزدي(طبق تعرفه ...) وزارت بهداشت ( خريد خدمات از كاركنان -1-ب

  .ي حاصله بعنوان كارانهابخشي از درآمدهپرداخت -2

   جهت اجراء و ارائه پيشنهادات به دبيرخانه مربوط در حوزه پشتيباني192 ابالغ آئيننامه ماده 29/5/81 مورخ 21515/11/5

   )وزير (19/4/81 مورخ 5614

  .ز تاييد وزارتگذاري مديريت مراكز بهداشتي و درماني پس اوا )1(

  .اگذاري خدمات بهداشتي درماني باقراردادو )2(

  .192واگذاري مراكز بهداشتي درماني شهري نيم ساخته طبق ماده  )3(

  .واگذاري مالكيتي بيمارستانها )4(

  192 آئينامه ماده20/11/80هـ مورخ 24961ت/50449

  )الف (-2ماده

  خانه هاي بهداشت - 1

 پايگاههاي بهداشت شهري - 2

 تان و استانمركز بهداشت شهرس - 3

 شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستان - 4

 اه رفرانسگآزمايش - 5

  پايگاه اورژانس شهري و بين شهري - 6

 

   توسط دولتمركز ارتباطات اورژانس                               - 7

 

   احداث و توسعه توسط دولت و بخش غير دولتيروستايي               مراكز بهداشتي و درماني  - 8

 تبصره

 بند ب

  تاسيس و توسعه توسط دولت و بخش غير دولتي–تبصره 



 

 تــط دولـ توستوسط بخش غير دولتي، احداث و راه اندازي توسعه    ز بهداشتي و درماني شهريمراك - 9

 

 آزمايشگاه تشخيص طبي -10

 راديولوژي -11

 مطب -12

 كلينيك روزانه -13

 داروخانه -14

  

وخانـه ،   خريد خدمات بيمارستان شامل خدمات ، اورژانس ،راديولوژي ، آزمايشگاه پاتولوژي ، فيزيـوتراپي ، راديـوتراپي ، دار                  * 

مـي  ...  ، امور درمان بستري ، درمان سرپائي ، آشپزخانه ، نظـارت و باغبـاني و                  C.S.Rهتلينگ ، امور پرستاري ، امور پذيرش ،         

  .باشد

  :شرايط عمومي 

  ... نداشتن سوء سابقه و–انجام طرح –مثل پايان خدمت براي مردان 

   تعرفه خدمات-3

   نحوه عقد قرارداد-4

  د خدمات روش اجرايي خري-5

ريـد خـدمت را در روزنامـه هـاي           شبكه هاي شهرستان و معاونتهاي بهداشتي درماني و پشتيباني دانشگاه مكلفند موضـوع خ              -

  . نوبت به اطالع عموم برسانند3نتشار در الكثيرا

  . افراد داراي اولويت به دانشگاه معرفي مي شوند-

  .ت به عقد قرارداد اقدام مي نمايند شبكه هاي بهداشتي و درماني و معاونتهاي ذيربط نسب-

  

  

  

  

  

     تاسيس در شهر و روستا توسط بخش غير دولتي 

 تبند

 اگر داوطلب نبود بند پ



  
  

  يــر دولتــــش غيـه بخـور بــــذاري امــــواگ
  

توسـعه بـه    .محاسبه قيمت تمام شده فعاليتهاي قابل واگذاري        . ازخدمات قابل واگذاري به سازمان مديريت       %  10 اعالم   -*
 بـرداري   واگذاري انجام خدمات و پروژه هاي تملك دارايي هـاي سـرمايه اي آمـاده بهـره                . غير از امور حاكميتي ممنوع است     

ودن متقاضـي بعـد از نـشر آگهـي          درصـورت نبـ   . غير دولتـي  مانند خانه هاي بهداشت ، پايگاههاي بهداشت شهري به بخش           
واگذاري پروژه هاي نيمه تمام از طريق مزايده پـيش نـويس      . مي توانند فعاليتهاي مربوطه را انجام دهند      دستگاههاي اجرايي   

واگذاري مديريت واحدهاي دولتي و مشاركت با بخش غير دولتي به منظور اجراي قرارداد خريد خدمت از بخش غير دولتي ،     
  88ماده 

  

دستگاههاي دولتي مكلفند نسبت به واگذاري امور پشتيباني بـه          )اداري ، خدماتي  ( به منظور تقليل پرسنل غير تخصصي      -*
  .اقدام نمايند)بويژه بخش تعاوني(بخش غير دولتي 

  25/9/66 – 750ت/122910

  .انون نحوه تعديل نيروي انساني و آئيننامه آن ق-*
  6/6/67 – 27546/5 و 5/5/67 – 316ت/19404 و 18/5/67 –الف /13332/4

 مصوبه شورايعالي اداري مبني بر واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرايي دستگاههاي دولتي بويژه امور عمومي و خـدماتي                   -*
  .دولتي سال به بخش غير 5به بخشهاي غير دولتي ظرف 

  27/4/73 – 6576 و 8/4/73 –دش /5435

  : شورايعالي اداري 31/1/79 مورخ 46/14 پيوست مصوبه -*
 -8 مـسئول امـور نقليـه        -7 صـافكار    -6 رنگ كار    -5 تعميركار   -4 كمك راننده    -3 مكانيك   -2 راننده   -1:  امور نقليه    –الف  

  .متصدي امور نقليه
 متـصدي   -6 مـسئول چـاپ و تكثيـر         -5 ماشين چي    -4 غلط گير    -3 حروفچين   -2 صحاف   -1:  امور چاپ و انتشارات      –ب  

  . خطاط-7چاپ و تكثير 
  . مسئول و متصدي آبدارخانه ، بوفه و رستوران-3 كمك آشپز -2 آشپز -1: امور آشپزخانه  –ج 
ان و تعميركاران    مسئوالن و متصدي   -4 نظافتچي   -3 پيشخدمت   -2 ماشين نويس    -1:  امور خدمات عمومي و تاسيساتي       –د  

  .ساختمان ، برق و تاسيسات
  31/2/79 – 9196 و 31/1/79 – 46/14 و 25/2/79 –الف /2686/5

  . به كارشناس مقدور نمي باشد46/14ول مصوبه شم تبديل پستهاي م-*
  8/6/79 – 21485/15/5 و 25/5/79 – 27755/156/2

از  كه با خروج مستخدمين رسمي شاغل در امور مذكور            به بخش غير دولتي    8/4/73 – 5435 واگذاري پستهاي مصوبه     -*
دستگاهها موظفند پـستهاي سـازماني شـاغل مزبـور را بـه           . نسبت به حذف پستهاي سازماني آنان اقدام نمايند       خدمت دولت   

يل اين دسته از پستها قابـل تبـد       . پست با نام شاغل تبديل و پس از خروج از خدمت شاغل ، پستهاي مذكور را حذف نمايند                 
سنوات خدمت در پستهاي فـوق      .در اين پستها ممنوع مي باشد     ) يا عناوين مشابه  (نبوده و هر گونه استخدام رسمي و پيماني         

  . سال فراتر نرفته و براي خروج از خدمت اين افراد از طريق بازخريد و بازنشستگي زودرس فراهم نمايند30از 
  31/5/79 – 21235/15/5 و 18/3/79 –الف /31177/5 و 23/12/79 – 429/13 و 21/1/80 –الف /3342/4



 با رديفهاي سازماني مربوطه امكان پذير خواهد        31/1/79 مورخ   46/14 انتقال شاغلين پستهاي سازماني مشمول مصوبه        -*
  .بود

  19/4/80 – 16703/13/5 و 12/2/80 –الف /23514/5

  . قرار دارند46/14صوبه  پستهاي مربوط به چاپ و انتشارات در شمول م-*
  21/3/81 – 11878 و 26/1/81 – 6901/621 و 16/11/80 –الف /147033/5 و 12/3/81 –الف /29622/5

 و سپس واگذاري    46/14شاغل موضوع بخشنامه    مدستور فرمائيد با رعايت اولويت نسبت به واگذاري خدمات مربوط به             -*
  .مشاغل بهداشتي درماني اقدام فرمايند

  29/7/81 – 29162 و 22/7/81 –الف /97876/4

 مهلت دارند آندسته از امور خدماتي و پشتيباني خود را كه در اجراي تصويبنامه شـماره                 79 دستگاهها تا پايان سال      -1 -*
 واگذار نكرده اند واگذار و هر گونه پرداخت به متصديان مشاغل مورد نظر پس از انقضاي مهلـت فـوق                     8/4/73 –دش  /5435

 رعايت شرايط و ضوابط     - 3.  ايثارگران از شمول مصوبه مستثني مي باشند       -2. انوني در اموال عمومي تلقي مي شود      تصرف ق 
 امور ديگري كـه دسـتگاهها مـورد نظرشـان           -5 فروش تجهيزات و لوازم بخشهاي واگذاري        -4مناقصه و جنبه هاي حفاظتي      

 رعايـت الزامـات قـانوني در     -7در تاييد صالحيت شركتهاي خـدماتي        اقدام سازمان برنامه و بودجه       -6. باشد پيشنهاد نمايند  
 مـي   8/4/73 –دش  /5435 اين مصوبه جايگزين مصوبه      -9.  كميته اجرائي مسئوليت نظارت را خواهد داشت       -8متن قرارداد   

  .گردد
  31/2/79 – 9196 و 31/1/79 – 46/14 و 25/2/79 –الف /2686/4

 بوده تاكيد مي شود از بكارگيري 46/14صلي از طريق شركتهاي خدماتي خالف مصوبه  تامين كادر واحدها در مشاغل ا-* 
  .نيروي انساني در مشاغلي غير از امور خدماتي و پشتيباني كه در مصوبه ذكر شده جداً خودداري نمايند

8132/11/5 – 1/6/82  

 تلفنچـي را مـشمول مـصوبه        -4دمات   مـسئول خـ    -3 خدمتگذار و سرايدار     -2 نامه رسان    -1 سازمان مديريت پستهاي     -*
  .ته دانس46/14

  24/9/82 – 165443/621 و 9/12/82 –الف /189180/5

منـوع اعـالم شـده و    راه اندازي و توسعه واحدهاي جديد التاسيس در بخشهاي خدماتي ، اجتماعي ، فرهنگي و اداري م            -*
 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولـت نمـوده           88 توسعه و ماده  برنامه سوم    قانون   192 به اجراي ماده     دستگاهها موظف 

به بخش غير دولتي واگذار نمايند و چنانچه بعد از نـشر آگهـي متقاضـي وجـود نداشـته باشـد نـسبت بـه ايجـاد                            ... است تا   
  .تشكيالت تفصيلي اقدم نمايند

  11/4/82 –الف /52651/5
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