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:  شماره   

: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

 »قراردادها «شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات

امه هاي و آیین ن 1387قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات مصوب 18این شیوه نامه که براساس ماده
اس به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات رسیده، براس17/12/99اجرایی آن، در تاریخ 

ز تأیید می دارد مصوبات کمیسیون پس ا  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات که مقرر 18ماده 2تبصره
 به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است. 01/01/1400رئیس جمهور الزم االجرا است در تاریخ

 

 نامه در معانی زیر به کار می روند: شیوهاصطالحات مندرج در این  -1ماده 
 1387دسترسی آزادبه اطالعات مصوب  و کلیه مؤسسات مشمول قانون انتشار:)مؤسسه مشمولالف

 متقاضی اطالعات قراردادهاي عمومی  ب ) متقاضی :
 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات ج) کمیسیون :

 
مؤسسات  ونیک بینمنظور از قرارداد در این شیوه نامه عبارت است از هر گونه توافق مکتوب یا الکتر -2ماده 

، نتقالمشمول و شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی یا خصوصی داخلی یا خارجی است که براي ایجاد، ا
ارت ان آن، عبر عنوورت می گیرد و دتبدیل، اسقاط حقوق یا تعهدات یا اختیارات مالی و غیرمالی یا انجام امري ص

 است.  شابه قید شدهمیا عناوین » موافقتنامه«، »توافقنامه«، »مزایده«یا » مناقصه«، »پیمان«، »عقد«، »قرارداد«
 

ز ز آنکه ااکلیه قراردادهاي عمومی از جمله قراردادهایی که داراي یکی از عناوین زیر باشند اعم -3ماده 

 یا مزایده منعقد شده باشند یا نه، مشمول این شیوه نامه می شوند :طریق برگزاري مناقصه 
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:  شماره   

: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

استفاده می کنند کلیه قراردادهاي نمونه (تیپ) که مؤسسات عمومی در روابط قراردادي خود با دیگران -4ماده 
دسترس  ،باید عالوه بر انتشار در پایگاه اطالع رسانی مؤسسه، در3از جمله نمونۀ قراردادهاي مذکور درماده 

 متقاضیان قرار گیرد.
 

قراردادهایی که مؤسسات عمومی با یکدیگر منعقد کرده اند مثل قرارداد مؤسسات عمومی با سازمان  - 5ماده 
دولتی، با دانشگاهها، مؤسسات و مراکز آموزشی یا پژوهشی، با رعایت شیوه نامه هاي  صدا و سیما، با شرکت هاي

شیوه نامه نحوه تشخیص و  کمیسیون 30/10/1397نحوه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطالعات عمومی مصوب
 سیون قابل دسترس خواهد بود.کمی17/12/1399و تفکیک اسرار تجاري از اطالعات عمومی مصوب 

 

اعم از آنکه اجراي قرارداد  قراردادهایی که مؤسسات مشمول با اشخاص بخش خصوصی منعقد کرده اند -6اده م
در جریان باشد یا مدت قرارداد به هر دلیل از جمله به دلیل اجرا یا فسخ یا اقاله خاتمه یافته باشد، قابل انتشار و 

 ) تفاهم نامه ها1

 ) قراردادهاي همکاري2
 ) قراردادهاي انجام کار معین3
 ) قراردادهاي خرید خدمات4
 ) قراردادهاي پژوهشی5
 ) قراردادهاي پروژه اي6
 ) قراردادهاي مشاوره 7

 ) قراردادهاي خرید کاال8
 قراردادهاي فروش )9

 ) قراردادهاي پیمان10

 ) قراردادهاي سرمایه گذاري11
 

 ) قراردادهاي اجاره 12

 ) قراردادهاي خرید امالك و مستغالت13

 قراردادهاي اعطاي تسهیالت بانکی) 14

 ) قراردادهاي استفاده از امکانات دولتی15
 ) قراردادهاي لیسانس16
 ) قراردادهاي  ارائه خدمات17
 قراردادهاي کمک (گرنت) )18
 ) قراردادهاي خصوصی سازي19
 ) قراردادهاي مشارکت20

 خصوصی -) قراردادهاي مشارکت عمومی21

 ) قراردادهاي وکالت22

 ) قراردادهاي ساعتی23
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:  شماره   

: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

ط رازداري نسبت به کل یا بخشی از مفاد قرارداد باشد دسترس عمومی خواهند بود. در صورتی که  قرارداد حاوي شر
یا افشاي اطالعات کل یا بخشی از قرارداد منوط به رضایت طرف خصوصی شده باشد، مؤسسه باید به صورت مکتوب 

روز نسبت به انتشار عمومی یا دسترسی شخص خاص  10از طرف خصوصی بخواهد نظر خود را ظرف مدت حداکثر 
 اد اعالم دارد. جز در صورت مخالفت مکتوب طرف خصوصی، قرارداد قابل دسترس خواهد بود. به اطالعات قرارد

 

مول باید ش در مورد قراردادهایی که پس از ابالغ این شیوه نامه تنظیم می شوند مؤسسات مشمول -7ماده 
 د.ادآور شونود یهاي خ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات بر قراردادهاي خود را در متن قرارداد به طرف

 

صلح و  قراردادهایی که مؤسسات عمومی براي رفع غیرقضایی اختالف یا فصل خصومت و در مقام -8ماده 
مگر  د بودسازش با یک یا چند شخص از اشخاص متعدد طرف اختالف با خود منعقد می کنند قابل دسترس خواهن

ختالف در اف هاي فصل اختالف و صلح و سازش را  با دیگر طرآنکه انتشار عمومی یا دسترسی آزاد به آنها، روند 
 د.ند بوجریان است مختل کند. در هر صورت پس از فیصله اختالفات، قراردادهاي مربوط قابل دسترس خواه

 

 وومی است قراردادهاي خارجی مؤسسات مشمول یعنی قراردادهایی که یکی از طرفین آن مؤسسات عم -9ماده 
مانند هز ایران، ارج اخاز شرکاي او داري تابعیت خارجی است اعم از آنکه محل اجرا ایران باشد یا  طرف دیگر یا یکی

ین د که در اباشن قراردادهاي داخلی قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه حاوي شرط رازداري نسبت به مفاد قرارداد
ري سمحرمانه و  ات انتشار و افشاي اسنادو یا طبق قانون مجازاین شیوه نامه عمل خواهد شد  6صورت طبق ماده 

ک ص و تفکیطبقه بندي شده باشند که در این صورت دسترسی به آنها تابع شیوه نامه تشخی 1353دولتی مصوب 
 اهد بود.خو کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 30/10/1397اسرا دولتی از اطالعات عمومی مصوب 

 

یا به ضمیمه طرفین بخش خصوصی منعقد شده است ولی به عنوان اسناد مثبته  قراردادهایی که بین –10ماده 
درخواست در اختیار مؤسسات عمومی قرار گرفته است در صورتی که مبنا و مستند تصمیم مؤسسات عمومی یک 

قرار گیرند و آن تصمیمات، علنی و قابل دسترس باشند به عنوان اسناد پشتیبان و همراه با اصل تصمیم و با رعایت 
شیوه نامه و 29/07/1397مصوب شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطالعات خصوصی و شخصی از اطالعات عمومی 
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:  شماره   

: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

قابل دسترس به اطالعات  کمیسیون 17/12/1399نحوه تشخیص و تفکیک اسرار تجاري از اطالعات عمومی مصوب 
 خواهند بود.

 

بدیل رارداد، ت، تمدید قنظیر قراردادهاي استخدام، خاتمه قرارداد قراردادهاي استفاده از نیروي انسانی -11ماده 
 ی مصوبشیوه نامه تشخیص و تفکیک اطالعات خصوصی و شخصی از اطالعات عمومرعایت  وضعیت قراردادي با

 قابل دسترس خواهند بود. کمیسیون29/07/1397
 

ا متقاضی می تواند حسب مورد درخواست دسترسی به کل یا بخشی از متن قرارداد امض -12ماده 
 شده از جمله موارد زیر را داشته باشد :

 ،عنوان کامل قرارداد )1
 ،مشخصات طرفین و ناظران قرارداد )2
 ،شیوه اعتبارسنجی طرف قرارداد )3
 ،مشخصات پیمانکاران فرعی )4
 ،موضوع قرارداد )5
 ،مبلغ قرارداد (عوض) و نحوه پرداخت آن )6
 ،مدت قرارداد )7
 ،تاریخ شروع و خاتمه قرارداد )8
 ،مکان تنظیم قرارداد(وقوع عقد)ومکان انجام تعهد (اجراي قرارداد) )9

 ،قراردادهاي تضمین  )10
 ،شروط ضمن عقد )11
 ،روش پیش بینی شده براي حل و فصل اختالفات ناشی از قرارداد )12
 ،مفاد ناظر به فورس ماژور (قوه قاهره) و تعدیل قرارداد ( تعسر در اجراي قرارداد) )13
 ،مفاد ناظر بر فسخ، اقاله و خاتمه قرارداد )14
 ،و نحوه مالکیت و بهره برداري از آنها و نتایج مورد نظر از قراردادمشخصات محصول  )15
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:  شماره   

: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

 .ضمایم، اصالحات و الحاقات قرارداد )16
 

یا در  سلیم شدهتاطالعات مرتبط با قرارداد که به مناسبت انعقاد یا اجراي آن به مؤسسه عمومی  -13ماده 
ح، ب طرتخایا طرحنامه، طرح تجاري، صورتجلسات انپژوهشی مؤسسه عمومی تولید شده است همانند پیشنهاد 

ل یت از اصه تبعبگزارش ارزیابی و داوري، گزارش هاي پیشرفت کار و گزارش هاي ناظر یا ناظران قرارداد نیز 
 قرارداد، قابل انتشار و دسترس خواهند بود.

 
مؤسسات مشمول باید اطالعات آماري زیر درخصوص قراردادهاي خود را در دسترس  -14ماده 

 متقاضیان قرار دهند :
 تعداد قراردادهاي منعقد شده به تفکیک سال و ماه،  )1
 ،انواع قراردادهاي منعقد شده از نظر عنوان و موضوع )2
 ،تعداد قراردادهاي داخلی و خارجی )3
 ،تعداد قراردادها با دیگر مؤسسات عمومی )4
 ،تعداد قراردادها با بخش خصوصی )5
 ،تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد )6
 ،مبلغ پیش بینی شده در قراردادهاکمترین و بیشترین  )7
 ،تعداد قراردادهاي خاتمه یافته در نتیجه اجرا )8
 ،تعداد قراردادهاي اصالح یا تکمیل یا تعدیل شده )9

 ،تعداد قراردادهاي فسخ شده )10
 ،تعداد قراردادهاي تمدید شده )11
 ،تعداد قراردادهاي منتقل شده به اشخاص دیگر )12
  میزان درآمدهاي مؤسسه از محل قراردادها، )13
 ،انواع تضمین ها )14
 ،تعداد دعاوي قراردادي که با داوري حل و فصل شده یا در جریان داوري است )15
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:  شماره   

: تاریخ  

  ساعت : 

 پیوست : 

 .دعاوي قراردادي که در مراجع قضایی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی است )16
 

است  قرارداد قرارداد مورد نظر خود را از هر مؤسسه مشمول که طرف متقاضی می تواند اطالعات -15ماده 
ا یhttps://cdb.mporg.irنشانی مطالبه کند. چنانچه اطالعات قرارداد در پایگاه اطالع رسانی قراردادهاي عمومی به 

ی تواند متقاضی مبارگذاري شده باشد مؤسسه https://setadiran.irسامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانیاز 
 سامانه هاي مذکور ارجاع دهد.اطالعات موجود در را به 

 

ت ی اطالعادر صورت بروز اختالف درچگونگی پاسخ به درخواست هاي متقاضیان یا انتشار عموم -16ماده 
ون رسیدگی و کمیسی15/02/1397مصوب  نامه رفع اختالف در چگونگی ارائه اطالعات وهیشقراردادها بر اساس 

 یري الزم صورت خواهد گرفت. گتصمیم 
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