
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                      

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 معاونت توسعه مدیریت و منابع

 اداره امور پشتیبانی و خدمات رفاهی

 

 نحوه انعقاد قرارداد

 در سازمان های دولتی
 

 تهیه و تنظیم :

 سارا شکوهی فرد 

 پشتیبانی امور اداره کارشناس

 
 

 

 راردادهای دولتینحوه انعقاد ق      

 عبارت است از این که یک یاا  ، عقدقانون مدنی ۳۸۱طبق ماده بر

 در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و ماورد  چندنفر

 قبول آنهاباشد.یعنی در اثر انعقاد عقد بین دو نفار رابهاه وقاوقی   

 را در مورد یک موضوع خاص باه یدادیگر مارتب     آن ایجاد شده و

 کند. می

 انواع قراردادهای دولتی

 شاود  یک عمل وقوقی دو جانبه است و آن وقتی واقع می قرارداد

 تاوافقی وگاو شاوند و باه      یددیگر وارد گفات  طرفین آزادانه با که

 برسند.

 انادییک دساته از آنهاا    قراردادهاای دوتات بار دو دساته     بنابراین 

مدنی دوتت هستند.)مانند قارارداد اجااره،رهن،    قراردادهای وقوق

هاای کوچاک و کاه اهمیات کاه از       فروش وکاتت و برخی خرید و

کنند( که در این قراردادهاا   می مدنی پیروی قواعد و اودام وقوق

دسته دیگر قراردادهاای   تابع قانون مدنی است،و افراد مانند دوتت

هااای ساااختمانی،ماتومات،ومل و   اداری دوتت)ماننااد پیماندااار 

هااای عمااده، اسااتیدام پیمانی،امتیااازات و   نقل،خریااد و فااروش

 اند. ها( که بیشتر تابع نظام ویژه عامایت

 مقایسه قراردادهای دولتی اداری و غیراداری

اصااوتی متفاااوت بااا  ازی اداری،ایاان اساااا قراردادهااای دوتتاا باار

 این اصول عبارتند ازکنند. یت میدوتتی غیر اداری تبع قراردادهای

)اصل وق تقادم  و اقتداری بودن قراردادهای اداری اصل ترجیحی

در فسخ قرارداد،اصل واق تعایاق یاک جانباه      دوتت یا شهرداری

شهرداری،اصل وق گسترش قامرو نفوذ  قرارداد،به وسیاه دوتت یا

واق تحویال گارفتن کاار یاا واق        ردادبه غیر متعاقدین،اصال قرا

 تتوم وضوریک شیص  جانشینی بدون مراجعه به دادگاه( اصل

 

 

اداری،اصل پیاروی   وقوقی عمومی،اصل هدف عمومی قراردادهای

 عقاود اداری،  قراردادهای عمومی ازاودام خاصه،اصل ارادی باودن 

خادمات   در اجارای قراردادهاای   اصل همداری مشترک متعاقدین

اصال  عمومی،اصل همسویی قادرت عماومی و قراردادهاای اداری،   

 اصاال در مقاباال اصاال آزادی قراردادهااا(محاادود بااودن تعهاادات)

اصال اساتمرار و تعهیال     قانونی بااتترین مقاام اداری،   صالویت

مومی،اصل تبعای  ناپاذیری یاا براباری افاراد در      ع امور ناپذیری

امور عمومی،اصل قانونی بودن قراردادهاای   اداره ایاستفاده از متای

توازن ماتی پیمان،اصل اثر اجبار ماادی   تعادل یا اداری،اصل وفظ

 یا فورا ماژور برقرارداد اداری،اصال تقیایر شییای متعااماین،    

)امپریویتیاون( و  بینی پای   اصل عمل واکه،اصل امور غیار قابال  

شااره شاددر انعقااد    هایی کاه ا  برتری و عایرغهاصل هدف قرارداد 

هاا   ها و ممنوعیت قراردادهای دوتتی از جهات میتاف با محدودیت

 و رعایت تشریفات طبق شرح ذیل روبرو هستیه.

   ها: محدودیت -۱

 مقررات ماتی دوتت  قانون تنظیه بی  از ۳۱موارد مهرووه در ماده 

اجارای منادرجات    های دوتتی نیت ماتم باه  توان نام برد و دستگاه می

 همین قانون هستند. ۳۰۸و  ۳۰۱مواد 

 ها: ممنوعیت -۲

معاامالت ممناوع    دوتتای در ماواردی از انجاام    اینده دساتگاههای  

قااانون مااذکور دریافاات هاادایا و  ۴هسااتند کااه قانونگااذار در ماااده 

 ۰۰، ۱۳، ۱های نقدی یا غیر نقدی را اویا کارده و در ماوارد    کمک

 نیت اشارات مبسوطی داشته است.

 

http://www.accpress.com/news/1392/08/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%8a/
http://www.accpress.com/news/1392/08/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa%d9%8a/
http://www.accpress.com/news/1389/07/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/
http://www.accpress.com/news/1389/07/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/


  
 

   ادهای تابع تصویب:قرارد -۳

 ۱۱که انجام معاماه مشروط به تیویب مراجع خاصی بوده که اصول 

قااانون اساساای ضاارورت آن را اعااالم  ۳۱۳و  ۸۱و  ۸۸و  ۸۳و  ۸۰و 

 کرد.

 وجود اعتبار مصوبه: -۴

 دوتتی وق ندارناد خاارا از  ههای کارکنان دوتت و دستگا اودی از 

 یجاد کنند.ودود و اعتبارات میوبه برای دوتت تعهدی ا

 …رعایت تشریفات مزایده و مناقصه -5

  های اجباری قبل از انعقاد قرارداد: مشورت -۶

 قانون صدراتشاره بدان اشاره   ۸۸بند و ماده  ۴ هبه عنوان مثال تبیر

 نموده است.

طارفین ضامن   آن  هر قرارداد ابتدا با یک مقدمه شروه میشود که در

معرفی کامل خود رضایت و قید خود را مبنی بر انعقاد قرارداد اباراز  

 می نمایند.تذا یک مقدمه باید واجد موارد زیر باشد:

 عنوان قرارداد -۳

 طرفین قرارداد -۸

 قرارداد اسناد -۱

 قرارداد مدت -۴

 قرارداد مباغ -۰

 پرداخت نحوه -۱

 طرفین تعهدات -۱

 تضمینات -۸

 تأدیه و تحویل محل -9

 خسارات -۳۰

 ( ماژور فورا)  قَهری ووادث -۳۳

 

 ردادقرا فسخ موارد -۳۸

       اختالف ول مرجع -۳۱

 

 در پایان باید گفت از تحاظ وقوقی امدان انعقاد قرارداد توس 

 را توان اعتبار قرارداد اشیاص وقوقی عمومی وجود دارد و می

 به آن اشارهمنوط به صالویتی دانست که در مجموعه مقررات 

 که و در عین وال توس  مقامات اداری رعایت شده است یا آن

 اگراشیاص عمومی صالویت دخاتت در موضوعی را دارند،

 توانندبه نوبه خود آن موضوع را با توسل به قرارداد نیت انجام می

 دهند. 

در چنااد سااال اخیر،قراردادهااای اداری توسااعه قاباال تااوجهی  

 اند.  داشته

پایدار بوده است.نق  دوتات در ایان زمیناه بسایار     این توسعه 

بوده است،چراکه دخاتت زیاد دوتت در رشد اقتیااد باه    پررنگ

افتون این نوع از قراردادها دامان زده اسات. چناین     توسعه روز

هاای خیوصای در تاامین و     مداخاه شارکت  قراردادهایی اجازه

اعث همچنین این قراردادها ب دهد. می عرضه خدمات عمومی را

اناد.برخی   انجام اعمال عمومی شده پذیرش بهتر نق  دوتت در

توانسته است تا تساا  خاود را    معتقدند که دوتت از این طریق

بر این اعتقااد هساتند کاه     در جامعه بس  دهد.برخی دیگر نیت

نتدیاک شاده اسات.     جایگاه دوتت از این طریق به یک شهروند

جنباه دارای   از ایان  توان گفت که قراردادهاای اداری  اساسا می

از  درصاد  ۰۰اهمیت فراوانی هستند کاه تقریباا شااید بای  از    

 شود. بودجه عمومی، صرف انعقاد چنین قراردادهایی می

 

 

 

تاوان باه قراردادهاای     میادیق این نوع قراردادها مای  به عنوان 

اسااا   روابا  کارمنادان باا اداره کاه بار      عمرانی یاا برخای از  

کرد.با توجه باه آنچاه گفتاه     رهکاری است،اشا پیمان قرادادهای

از تناوع و گونااگونی    توان گفت که قراردادهاای دوتتای   شد،می

فراوانی برخوردارند.قراردادهای تابع قاانون مادنی وقراردادهاای    

وقاوق   و قراردادهای اداری، قراردادهای وقوق خیوصی دوتت

اداری انااواعی از  عمااومی دوتاات و قراردادهااای اداری و غیاار  

 هستند که یک سوی آنها دوتت قرار دارد.قراردادهایی 

 اما ندته ای که در قراردادهای دوتتی وائت اهمیت است،محدود

 شدن اصل آزادی اراده در این دسته از قراردادهاست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


