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 به نام خدا 
 

گاههای سالمت اهی اولیه سالمتمراقبت ربونسپاری قرارداد   اقبل اراهئ رد پای

شت      زهار نفر و حاشیه نشین  20مناطق  شهری  باالی رد   تحت پوشش معاونت بهدا

شتی ردمانی         اریان    دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا
 

شور         74بند ث ماده  در اجرایاین قرارداد  صادی، اجتماعی و فرهنگی ک سعه اقت شم تو ش صره  و  قانون برنامه  ایین نامه  مالی و معامالتی  2ماده  1تب

 طبق شرایط زیر منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد آن  زیر اقدام به برگزاری مناقصه میگردد دانشگاه علوم پزشکی ایران طبق شرایط    

 می باشند. 

شماره .................. مورخ ..............      شماره ..................... مورخ ............... و نامه  ساس مجوز قرارداد به  شگاه علوم پزشکی  ایران    ............ معاونتبر ا  دان
 وبصه

 طرفین قرارداد :  - 1ماده 
مرکزبهداشببت شببهرسببتان..............................  با شببناسببه ملی   /شبببکه بهداشببت و درمان........................  این قرارداد  در تاریخ ....................... میان 

........ بببه ................... و کببد اقببتصبببببادی ..............................بببه نببمببایببنببدگببی .ببانببم/آقببا ........................ بببا سبببببمببت .........         
شانی:..................................................  شماره تماس: ........................... که از این پس  ن ستی: .............................   در این قرارداد  ..................................کدپ

....... به نشببانی........................................................... کد  نامیده می شببود و  .انم/آقای.................................. باکدملی ...................................... کارفرما

..............................تبباریخ  پسبببتی ................................ تلفن   ..................../  شبببرکببت/موسبببسببببه ............................ بببه شبببمبباره  بببت.....         
تخصصی می باشد ، به نمایندگی    ......................... کداقتصادی ........................و شناسه ملی ............................... که واجد صالحیت فنی و      بت.............

به سبببمت  ........................... کدملی ...................ادره از ..... صببب.............فرزند.............  به شبببماره شبببناسبببنامه....انم/ آقای  .................................. 
وست ( واجد ا.تیار ....................... که بموجب اساس نامه و آ.رین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی که جزء الینفک قرارداد می باشد)تصویر مصدق  پی

............................ نمابر  .......................................................................... کد پستی ..................................... تلفن و دارای حق امضاء میباشد، به نشانی.......   

 گردد. ) پیمانکار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد(نامیده می شود، منعقد می پيمانکار که از این پس در این قرارداد   ................................

 

  موضوع قرارداد: - 2ماده 
سالمت، مراقبت.رید  ستمر ) تداو فعال  های اولیه  شین      در مناطق م .دمات ( و م شیه ن شکی و .دمات      شهری و حا شگاه علوم پز شش دان تحت پو

  ایران بهداشتی درمانی
 

)پیوست  ارسالی از وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی    بسته .دمات آ.رین ارائه .دمات فعال و مستمر )تداوم .دمات ( برابر    : حجم کار. 1-2

شرایط و اداره     1 سانی واجد  سوولیت تأمین نیروی ان شبکه          پایگاه ( با م سترش  سا.تار گ شده در  ساس محدوده و جمعیت تعریف  سالمت مربوطه، برا
 انی دانشگاه علوم پزشکی ایران با جمعیت تحت پوشش ............................  های بهداشتی و درم

 ، نیز است.دریافت می کنند را این قرارداد شامل افرادی که به صورت مهمان به این منطقه مراجعه کرده و .دمت :(1) تبصره
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سالمت واقع در شهرستان  .......................   پایگاهبسته .دمات به هر فرد در  آ.رینمراقبت از سالمت و ارائه .دمات سالمت برابرکار : واحد .  2-2

ازشمال ....................................... ازجنوب تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان .................. با محدوده جغرافیایی تعیین شده ازسوی کارفرما : 
 ..........................................و از غرب .......... .............. ازشرق .....................................................................................

 

3-2.  امکانات و تجهيزات : مورد نیاز هر پایگاه سالمت طبق استانداردهای مصوب توسط کارفرما در ا.تیار پیمانکار برابر ضوابط و مقررات جمع 
 دار اموال هر مرکز طبق لیست پیوست 3  که جزء الینفک قرارداد می باشد. )کلیه تجهیزات و امکانات متعلق به کارفرما می باشد( تحویل می گردد.

شت ، پایش الکترونیکی، رضایت وزارت بهدابراساس ارزیابی های متفاوت که از طرق مختلف ،مانند سامانه یکپارچه مورد تایید     کيفيت کار :.  4-2

ط کارفرما، مورد پایش و سببنجی، راسببتی آزمایی، مطالعات میدانی، مصبباحبه و دریافت نررات مردم، تکمیل چک لیسببت های ارزیابی و نرارتی  توسبب
 (2گیرد. )پیوست ارزیابی قرار می

جمعیت تحت پوشش مربوط به بلوک تعریف شده براساس جدول برآورد     وکامل، مستمر فعال خدماتارائه .دمات براساس  کميت کار :  .  5-2

می  قابل گزارشگيری  نفر که درسامانه یکپارچه بهداشت   ..........  هدفجمعيت ه سالمت در  بسته .دمات جاری پای آ.رین حجم .دمات مبتنی بر

 ( 1پیوست )   باشد .

 عیارهای فعال بودن پایگاه عبارتند از:م  الف(

 پوشش گروه هدف درجمعیت تحتشناسایی  
 بسته .دمتی تعریف شده مربوطه آ.رین هرگروه سنی .اص براساسبرای ارائه .دمت فعال به فعاالنه و پیگیری دعوت  
صورت عدم مراجعه    پیگیری )تلفنی یا   ضوری ( در شت  بت نام       به گونه ای که ح سامانه یکپارچه بهدا شش در ساکنین منطقه تحت پو کلیه 

 .نداشته باشدوجود نداشته و هیچ .دمتی به صورت ناقص یا ناگرفته  ه.دمت معوق ،فردی براساس سامانهشده و هیچ 
 برای تمامی .انوارهای تحت پوشش در منطقه سالمت یالکترونیکتکمیل پرونده  تشکیل و 
 ارائه .دمات مبتنی بر استانداردهای تعیین شده به تک تک افراد جمعیت تحت پوشش 

صره )  ستانداردهای مط     ارائه تمامی .دمات به افراد مهمان ) .ارج ازبلوک جمعیتی تعریف ( : 2تب سنی و ا ستورعمل و  رح درشده هرگروه   آ.رین د

صورت        صورت رایگان  ست به  سته .دمتی مربوطه، می بای صلی    بادرج کدملی، نوع .دمت، محل گیرد و ب سامانه  .دمت گیرندهسکونت ا یکپارچه  در
 .لحاظ .واهدشد محاسبات درارائه شده به افراد مهمان گردد. تعداد .دمات   بت بهداشت

 می باشد.، رایگان کلیه افراد.دمات به بسته  آ.رین .دمات بهداشتی ارائه شده براساسکلیه مراقبت ها وخدمات رايگان:. 6-2

 
 

  مدت انجام قرارداد : - 3ماده 
 باشد. میاز تاریخ ........................ الی ...................... به مدت یک سال تمام هجری شمسی 

صره  )  سال         ( :1تب ساله ، قرارداد برای  ضایت طرفین، با اعمال افزایش های قانونی هر صورت ر ضوع قرارداد در  5 اکثرهای آتی تا حدبا توجه به مو

 منعقد .واهد شد. به صورت ساالنهسال 
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 ماده 4-  سقف مبلغ قرارداد :
..............ریال برای هر نفر جمعیت ت  .دم سرانهبه ازای قرارداد سقف مبلغ کل قرارداد برای پایگاه سالمت ..................جهت ارائه .دمات موضوع  

.ت می گردد ، معادل ضرایب وزنی تطبیق یافته بسته .دمتی ارائه شده پرداتحت پوشش)................نفر( که  بر اساس عملکرد و طبق 
 ...........................ریال می باشد.

ست در صورتیکه ارزش ریالی    ( :1تبصره )  سال  متناسب با کاهش یا افزایش  بدیهی ا امل قرارداد، بیش از مبلغ کعملکرد مالی پیمانکار درطول یک 

شده گردد، برابر آئین نامه مقررات مالی     سبت به تنریم متمم قرارداد     -سقف تعیین  شگاه ن صد مبلغ قرارداد  52حداکثر تا معامالتی دان و پردا.ت  در
 براساس آن اقدام .واهد گردید .

 

 کل قرارداد می باشد .مبلغ فوق برای محاسبه (:2تبصره )

 پردا.ت صرفاً بر اساس عملکرد افراد .دمت دهنده .واهد بود.(:3تبصره )
 

 :کارفرما تعهدات   - 5ماده 

های ابالغی از سوی مندرجات دستورالعمل پایگاه سالمت را برابرکارفرما آموزش و توجیه پیمانکار و نیروهای واجد شرایط ارائه .دمت در  . 1-5

گونه تعهدی در مورد پردا.ت حقوق و مزایای دوره آموزشی اولیه به کارفرما هیچ متبوع به عهده .واهد داشت. ضمناًمعاونت بهداشت وزارت 
آموزش بدو .دمت و ضمن .دمت برای نیروهای شاغل در مرکز به عهده کارفرما می  ندارد. بدیهی استسالمت را  پایگاهکارکنان شاغل در 

 باشد.

 ( 3بر اساس دستور عمل اجرای برنامه )مطابق لیست پیوست  جهیزات فنی و ملزومات اداری مرکزتامین ت.   2-5

ویتامین، قطره آهن و قرص آهن و داروهای مراقبت بیماری ها، م، قطره مولتی ها، اقالم تأمین باروری سبببالبهداشبببتی )واکسبببن اقالمتامین . 3-5

سته     صرف(، ب سپکولوم یکبارم سترها، پمفلت   ا شی )زیج حیاتی، پو شور به منرور ارائه .دمات      ...ها وها، تراکتهای آموز صورت موجود بودن در ک ( در 
 باشد.های جاری به عهده کارفرما میرایگان براساس قوانین و دستورعمل

 کارفرما مجاز است نسبت به ادغام برنامه های جدید ابالغی ازسوی وزارتخانه در سیستم .دمات اقدام نماید..  4-5

  : در صورتی که این ادغام براساس تشخیص معاونت بهداشت دانشگاه بار مالی اضافی عالوه بر مفاد قرارداد اولیه داشته باشد، کارفرما  تا         (1تبصره ) 

 %  در قالب قراداد جدید قرار گیرد. 25بیش از و آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه موظف به جبران آن می باشد% قرارداد طبق  25
 

شیابی و پایش فن انجام . 5-5 ست           سالمت  پایگاههای کمی وکیفی عملکرد و فعالیت هایی ارز ستی آزمایی و چک لی سنجی، را ضایت  ساس ر برا

نواقص مشاهده شده و ارائه پیشبنهادهای کارشناسی برای رفع آنها  و اعالم پایش .دمات توسط کارشناسان شبکه بهداشت و درمان / مرکز بهداشبت  
. 

 

سوی تأمین         .6-5 صا حساب از  سوی کارفرما منوط به ارائه مفا سایر موارد درمورد اموال   پردا.ت مربوط به آ.رین ماه قرارداد از  سویه  اجتماعی و ت

شود،  قانون تامين اجتماعي كسر و در حساب سپرده نزد دانشگاه نگهداري مي     38بابت ماده  %5از هر پرداختي به طرف دوم  می باشدو 

و اصالحات الحاقي به  38مبلغ ذكر شده پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي توسط طرف دوم و با رعايت ماده استرداد 

 .آن ،ممكن خواهد بود

 

شیابی و پایش فنی کیفیت عملکرد و فعالیت های  .  7-5 شت ،       پایگاه ارز سامانه الکترونیک مورد تایید وزارت بهدا سالمت و بازدید میدانی، ارزیابی 

ست    ست های پیو ست  طبق چک لی ست ارزیابی نحوه مدیریت     2)پیو ست های ارزیابی نحوه ارائه هر نوع .دمت)بخش فنی( و چک لی شامل چک لی  )



 

 

 

  

قرائت شد مورد قبول است.  ....شماره صفحه  نماینده کارفرما         

تایید و محل امضا   محل مهر و امضای شرکت  

 

 

 

 
 :خ تاري

 ره :شما

  : پيوست

رکز بهداشت ..................... و اعالم نواقص مشاهده شده و ارائه پیشنهادهای     پیمانکار)بخش مدیریتی( توسط کارشناسان فنی شبکه بهداشت و درمان/م     
 کارشناسی برای رفع آنها صورت .واهدگرفت .

 
 

واحد توسعه شبکه شهرستان  پردا.ت به پیمانکار بر اساس صورت وضعیت و لیست حقوقی تنریمی و تائید انجام موضوع تعهدات قرارداد توسط . 5-8

 ماه انجام .واهد شد. رسیده است توسط کارفرما در پایان هر فیش و لیست پردا.ت شده ماه قبل که به تائید بیمه تامین اجتماعیو ارائه 
 

 هد.شود با تشخیص .ود اطالعات الزم را جهت انجام .دمات در ا.تیار پیمانکار قرار دکارفرما متعهد می.   5-9

(، کارفرما موظف است برای تیم جهت ورود و  بت اطالعات در سامانه مورد تایید وزارت بهداشت )نرم افزار پرونده الکترونیک سالمت  . 5-10

 سالمت ، اقدام به تعریف نام کاربری و کلمه عبور نماید . پایگاه سالمت شاغل در 

 تعهدات پیمانكار:  - 6ماده 
اال.تیار .ود برای استقرار  را به عنوان نماینده تام« یک نفر»  می بایست ، در هر پایگاه سالمت  د پیمانکار شخص حقوقی باش   درصورتیکه  .1-6

 .نمایدو پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های الزم در انجام .دمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی

 داشته باشد.پیمانکار متعهد می شود که دارای صالحیت و قدرت نرارت بر عملکرد کارکنان تحت پوشش را  .2-6

درصورتیکه پیمانکار شخص حقیقی باشد، باید ازنرر جنس، سن و تحصیالت صالحیت کار در پایگاه سالمت را داشته و حضور تمام وقت           .3-6
 .داشته باشد

صره )  صالحیت ا: (1تب شش   کارکنانعملکرد  قدرت نرارت برپیمانکار و  حراز  شخص حقیقی و   پایگاه و عملکرد.ود تحت پو شخص  مربوطه ، برای  در مورد 

 کارفرما وی توسط  صالحیت  تایید به منوط آن )با بررسی رشته تحصیلی ، تجربه کاری قبلی و... ( ضروری بوده و احراز      یو اریاال.ت تام ندهینمای، پیمانکار و حقوق
 شرایط ا.تصاصی صالحیت از طرف کارفرما مشخص می گردد.باشدکه  می
 

 :در مورد بکارگيری نيروی انسانی پيمانکار تعهدات .4-6

 

 کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برابر استانداردهای تعریف شده:تأمین و به  الف(

 

 نفر  00512با جمعیت تحت پوشش  سالمت پایگاه در انسانی نیروی و ترکیب استاندارد 

  یک نفرفعالنفر جمعيت  2500مراقب سالمت: بازای هر ، 

 شرايط  عمومی                                                                                                                             :                                                           
 ایرانیملیت :  

 تابعیت نرام جمهوری اسالمی ایران 

 تدین به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شنا.ته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 داشتن برگه پایان .دمت یا معافیت دائم پزشکی برای کارکنان ذکور 

 نیات و روانگردانعدم اعتیاد به مواد مخدر،د.ا 

 نداشتن محکومیت جزائی مو ر  

 روانی و توانایی انجام کاری که برای آن به کارگیری می شود. داشتن سالمت جسمانی ، 

 نداشتن موانع قانونی به کارگیری در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی  

  شرايط اختصاصی: 

سالمت        صیلی مراقبین  شته تح شت عموم       حداقل تحصیالت و ر ستاری، بهدا شناس مامایی، پر صیلی کاردان یا کار شت .انواد  ی)با مدرک تح ،  ه، بهدا
 مبارزه با بیماریها (
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 حتماً حداقل یک تا دو نفر باید دارای مدرک کارشناس مامایی و دارای نرام پزشکی مامایی باشند. 

شته هایی که          شکان یا معافیت  از آن )در مورد ر شکان و پیراپز شمولین قانون .دمت پز سانی   دارا بودن گواهی پایان .دمت م گذراندن طرح نیروی ان
 آنها الزامی است(برای 

 که جزءالینفک قرارداد می باشد. ( 4پیوست )رعایت ا.الق حرفه ای برابر   

که جزء الینفک قرارداد ( 5ست  پیو)زشکی و .دمات  بهداشتی درمانی ایران  و مفاد دستور عمل اجرایی برنامه    رعایت آئین نامه پوشش دانشگاه علوم پ   
 می باشد.

 

صره )  ساعات کار       (:2تب سانی را به میزانی تعیین و بکارگیری کند تا در تمام  ست تعداد نیروی ان سالمت، کلیه   یگاهپاپیمانکار موظف ا

 ود. شبرای مراجعین جلوگیری  از ایجاد صف و زمان انتظار طوالنیخدمات به تمام جمعیت تحت پوشش مرکز ، ارائه گردد و 

 می باشد. سالمت پایگاهب(  پیمانکار موظف به عقد قرارداد با پرسنل بکارگیری شده در 
 قرارداد بین پیمانکار و نیروی انسانی عملکردی باشد. می شود انعقاد توصیه(:3تبصره)

 پ(  پیمانکار موظف است در بکارگیری نیرو کلیه قوانین و مقررات مربوطه ازجمله قانون کار و تامین اجتماعی را رعایت کند.  

شااوند و کلیه پیمانکار محسااوب میشااوند کارکنان ( کلیه کسااانی که برای انجام موعااوا قرارداد توساان پیمانکار به کار گر ته می ت

های ناشی از قانون کار، بیمه شاغلین، حوادث غیر مترقبه و سایر قوانین جاری کشور یا هر نوا حقوق و مزایای قانونی کارکنان      مسوولیت 

 باشد و کار رما از هرگونه مسوولیت در این مورد مبرا است.به عهده پیمانکار می

صره )  شخاص  الث حقیقی یا حقوقی دیگر وارد     ( :4تب سارات جانی و مالی در محیط ارایه .دمت به کارکنان، مراجعین یا ا گردد، چنانچه هر گونه .

صان آگاهی علمی کارکنا         صیر کارکنان و نق صور و تق شی از ق سارت جانی و مالی در حوادث نا سوولیت آن بر عهده طرف دوم .واهد بود. جبران . ن م
سنل یا        مربوطه یا شکی پر شی از .طاهای پز صوری که نا شد، به عهده پیمانکار هر گونه ق شد.  امکانات با ست جوابگوی تمامی    می با پیمانکار می بای

 محاکم و مراجع  ذیصالح  بوده و در صورت صدور حکم قضایی در هر زمان باید برای جبران .سارت اقدام نماید. 

 کارفرما  موضوع قرارداد و محل اجرای قرارداد نیز از تعهدات پیمانکار می باشد.( بیمه مسولیت کارکنان وبیمه اموال ث

 نیروهای معرفی شده ازسوی پیمانکار ، بایستی ازنرر شرایط عمومی به تایید واحد گزینش دانشگاه برسند.ج( 

شده ازسوی کارفرما حضوری و غیرحضوری براساس      های آموزشی اولیه به مدت تعیین  دوره در شرکت  به موظف پیمانکار پوشش  تحت نیروهای  (چ

ستانداردهای اعتبار بخشی که از سوی کارفرما برگزار می      (20)از  آزمون آسکی  15حداقل نمره  و آزمون کتبی 14گردد و قبولی با کسب حداقل نمره  ا
شی اول به عهده   میتایید قبولی مهارتی (  و  –) عملی  شند. هزینه برگزاری دوره آموز شده   کارفرما .واهد بود با و چنانچه هریک از نیروهای معرفی 

آموزشی  ازسوی پیمانکار موفق به کسب نمره قبولی و ا.ذ گواهی مربوطه نشوند یا از ادامه .دمت منصرف گردند، پیمانکار موظف به تقبل هزینه های     
 دوره های بعد می باشد.

 جلسات آموزشی مرتبط و حین .دمت که از سوی کارفرما برگزار می شود، می باشد. پیمانکار موظف به اعزام پرسنل برای شرکت در  (ح

شابه پرد     (خ شاغل در پایگاه نمی توانند در هیچ زمانی حتی در زمان تعطیلی پایگاه به ارائه .دمات دیگر یا م ا.ته و در پیمانکار یا هریک از نیروهای 

 را ندارند.در غیر این صورت در مراجع ذی صالح پاسخگو .واهند بود. هیچ شرایطی حق دریافت هیچگونه وجهی از مراجعین

 حتی که نماید عمل ای بگونه و توزیع پایگاه در شبباغل سببالمت مراقبین بین مناسببب طور به را مربوطه پوشببش تحت جمعیت پیمانکار بایسببتی  (د

سنی   یک طی در المقدور صاص یافته به آن فرد تحت پوشش       –دوره مراقبت کامل برای یک فرد )ازگروه های  سالمت ا.ت سی مختلف (، مراقب  جن
  ابت بماند.

هرگاه فرد تحت پوشببش یکی از مراقبین سببالمت شبباغل در پایگاه، باردار گردد، مراقبت کامل دوران بارداری وی برعهده مراقب سببالمتی که      (ذ

سالمت   شناس مامایی )مراقب  ست، محول گردیده و درصورت نیاز، جمعیت تحت پوشش غیر باردار مراقب       -کار شد و دارای نرام مامایی ا ماما( می با
 ماما تعدیل .واهد گردید. -سالمت

گردد مقررات قانون کار، قانون تأمین اجتماعی وسبببایر قوانین مرتبط را در انجام وظایف موضبببوع قرارداد، لحاظ نموده و حقوق    پیمانکار متعهد می    (ر

 بانکی را تحویل کارفرما  نماید.های مبتنی بر عملکرد( به حساب بانکی آنها واریز و لیست ) طبق قوانین و مقررات مربوطه و کارکنان را
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ست   (ز سنل و  پیمانکار موظف ا سامی تمامی         ماهیانه فیش پردا.تی به پر سازمان تامین اجتماعی که ا شده و ممهور به مهر  سی  شت نوی لیست بیمه پ

 سالمت درآن باشد را به کارفرما تحویل نماید. پایگاه نیروهای شاغل در 

عه را در پایان هر ماه  تحویل ضمنا پیمانکار موظف است یک نسخه از قرارداد را در زمان عقد قرارداد و فیش حقوقی پرسنل زیر مجمو :(5)تبصره
 نیرو دهد. 

 د نیرو یا عدم تایید نیرو توسط پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی هرگونه ریزش نیرو به هر دلیل )قطع همکاری توسط پیمانکار، انصراف .و     (ژ 

، جریمه م تامین نیروی مورد نیازو عدم رضایت از .دمات پرسنل حداکثر ظرف مدت یک ماه و با رعایت قانون کار اقدام نماید و در صورت عد کارفرما(
 .واهد گرفت. همین قرارداد به وی تعلق 7ماده  6مطابق قسمت ب بند ای 

بوده  و کارفرما   عهده پیمانکار بر دو بار در سال  طبق آ.رین دستورالعمل سالمت   پایگاهشاغل در   امور رفاهی  نیروهایتأمین لباس کار  و سایر   (س

 هیچ گونه مسوولیتی ندارد.

تعهدی نسبببت به اسببتخدام یا عقد قرارداد مسببتقیم با افرادی که از سببوی پیمانکار برای انجام .دمات مورد نرر به کارگیری گونه کارفرما هیچ  (ش

 اند نخواهد داشت. پیمانکار موظف است این موضوع را در انعقاد قرارداد با افراد درج نماید.شده

ضرو  پیمانکار متعهد می (ص سانی در موارد  شخیص و اعالم      گردد برای نیروی ان ساس قوانین ومقررات و با ت ست بر ا سالمت افراد مربوط ا ری که به 

 کارفرما ،کارت سالمت و بهداشت ارائه نماید.

 ست.ضمانت حسن رفتار و ا.الق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده پیمانکار است و پیمانکار در مقابل کارفرما پاسخگو  (ض

به تسویه حساب پرسنل شامل پردا.ت عیدی، حق سنوات و باز.رید        روز  از تاریخ اتمام  قرارداد، نسبت  15مدت  تا حداکثرپیمانکار موظف است   (ط

 ماید.مر.صی بر اساس قانون کار اقدام نموده  و فیش واریزی به حساب پرسنل و فرم تسویه حساب تأیید شده توسط کارکنان را به کارفرما تحویل ن

 تسویه حساب نهایی پیمانکار پس از ارائه مدارک فوق الذکر انجام .واهد شد. ( :6تبصره )

 باشد.بطالن یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده پیمانکار می در صورت فسخ ، (ظ

.له کارکنان دولت در معامالت دولتی نبوده سالمت، مشمول قانون منع مدا  پایگاه گردد که .ود و اعضای تیم سالمت شاغل در    پیمانکار متعهد می (ع

باشد. تعیین میزان و مبلغ این .سارت بر عهده کارفرما بوده و   های وارده به کارفرما میو در صورت احراز .الف آن، پیمانکار موظف به جبران .سارت  
 نماید.پیمانکار حق هرگونه اعتراض بعدی را از .ود سلب و ساقط می

 قانونی بر عهده پیمانکار .واهد بود . تمامی کسورات ( غ

 باشد.در صورت افزایش بسته .دمت در طول مدت قرارداد، طرف پیمانکار موظف به اجرای آن می ( :7تبصره)

 نحوه ارائه خدمت:  ار در موردتعهدات پيمانک .5-6

شکیل الزامی و رایگان پرونده    الف( صورت      الکترونیکی ت شش. در سط کارکنان پیمانکار از  سالمت برای جمعیت تحت پو دریافت هرگونه وجهی تو

 .گیرندگان .دمت، مطابق مقررات با پیمانکار بر.ورد .واهدشد

 ی تحت پوشش پایگاه سالمتنقشه و تعیین محدوده جغرافیایتهیه   ب( 

 تمام جمعیت منطقه تحت پوشش و ارائه .دمات مبتنی بر سامانه یکپارچه بهداشت. جمعیت منطقه تحت پوشش پیمانکار درابتدای عقدقرارداد و  بت  فرا.وان  (پ 

 وی  اریاال.تتامسالمت و در مورد شخص حقوقی، حضور تمام وقت نماینده  پایگاه درشخص حقیقی حضور تمام وقت    ت(

ست پایگاه  ساعات اداری در : پیمانکار موظف به حضور دائمی در  (8تبصره )  دلیل   پایگاه به هر و در زمان عدم حضور پیمانکار، مراقبین سالمت در   ا

که کارفرما  )مر.صی روزانه، مر.صی ساعتی، آموزش .ارج از پایگاه ،  استعالجی و ... ( ، مراتب بایستی قباًل  از طریق اتوماسیون یا سایر روش هایی       
شبکه /مرکز     شتیبان و نیز  سانده       تعیین می نماید به اطالع مرکز پ ستان ر شهر شت  شد و کارفرما باید از    شود  بهدا صورت گرفته با و هماهنگی الزم 
 وضعیت حضور نیروها یا پیمانکار در پایگاه کامالً مطلع باشد.

شده مربوطه مجاورت محل .دمت  در حق ارائه .دماتپیمانکار و کارکنان او   (ث صورت  (  و منطقه محل قرارداد ) بلوک جمعیتی تعیین  و  FFS به 

همین  7ماده  6جریمه ای مطابق قسببمت الف بند  اقدام طبق مندرجات قراردادو درصببورت کشببف این موارد،  دنندار را های دریافت وجهسببایر روش

 و کارفرما مجاز به فسخ قرارداد می باشد. قرارداد به وی تعلق .واهد گرفت
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، چنانچه تخلفی در این .صوص صورت پذیرد .ندارد( حقوقی یا حقیقی از اعم) جزئاً یا کالً دیگر اشخاص به را قرارداد موضوع واگذاری حق پیمانکار  (ج
 ضی (کارفرما مجاز به فسخ یک طرفه قرارداد و مطالبه .سارت ازطریق ضبط تضمین انجام تعهدات پیمانکار )ویا مطالبات و یا هر طریق ممکن ومقت

 .اشدمی ب

 .گونه وجهی از مراجعین نخواهد بودچمجاز به دریافت هی بوده و پیمانکارهای سالمت رایگان ارائه شده در پایگاهکلیه .دمات و اقالم بهداشتی     (چ

سالمت تعریف شده که به  بسته .دمات آ.رین به جمعیت تحت پوشش مربوطه در قالبمستمر ) تداوم .دمات ( ارائه .دمات به صورت فعال  (ح

و مراجعات درمانی اول،  مراقبتی، .دمات سالمت عمومی، .دمات سالمت فردی سطحهمچون .دمات .ود(.  1) پیوست تایید طرفین رسیده است 
 شود. که توسط تیم سالمت ارائه یا فراهم می .دمات جامع سالمتارجاعات به مراکز 

در صورت توجه نکردن به ا.طار داده شده،  ودر صورت توقف ارائه .دمات مورد تعهد براساس قرارداد، باید بالفاصله به طرف قرارداد ا.طار داده شود  ( :9تبصره)

شود.ماهانه بازای هر روز توقف ارائه .دمات از طرف قرارداد ا.ذ  % مبلغ قرارداد 6سارتی به میزان .  

 می باشد.رود و .روج پرسنل به عهده پیمانکار مسئولیت  بت و ( :10تبصره)

بسته   آ.رین  مطابقدریافت .دمات ویژه  برایاین برنامه در پایگاه ها، از قبیل .دمات اولیه فردی، عمومی و ارجاعات  سالمت  .دمت هایبسته (  خ

 .( .واهد بود1.دمت تعریف شده ) پیوست 
 

د(  میزان ساعت کار پایگاههای سالمت براساس مقررات قانون کار و برابر 44 ساعت در هفته می باشد که شیفت کاری صبح و یا عصر و یا منقسم 
 در دو شیفت صبح یا عصر براساس نرر کارفرما می باشد.

 پیمانکار میتواند با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان برای افزایش پوشش و .دمات .ود در صورت نیاز ساعات کار پایگاه را با تایید معاونت بهداشتی 

 افزایش دهد. 

 است.نرافت واحدها به عهده پیمانکار   (ذ

بیماران امانت بوده و با هرگونه افشبباء و  اطالعات مردم و باشببد.های جاری کارفرما، حفظ اسببرار و نکات ایمنی میموظف به رعایت نرامپیمانکار   (ر

 گردد.مقررات دانشگاه مراتب به مراجع قانونی تحت عنوان .یانت درامانت اعالم می سوء استفاده از اسرار افراد ضمن بر.ورد برابر
 

تحقیقاتی و کلیه طرح های کشبببوری ، منطقه ای و    های پیمانکار ملزم به همکاری و هماهنگی با کارفرما در آموزش دانشبببجویان و انجام پرو ه       (ز

 .واهد بود. شهرستانی ابالغی ازسوی کارفرما

 پیمانکار در صورت بروز اپیدمی، حوادث غیر مترقبه و یا در مواقع اضطرار تابع مقررات کارفرما .واهد بود.  (ژ

 

سامانه  کلیه ( س شت  )نرم افزار پرونده الکترونیک  مورد تایید وزارتاطالعات از جمله مندرجات در  شده و   سالمت  یبهدا (، جزو اموال دولت محسوب 
ودرمان / مرکز بهداشت  قرارداد یا اتمام آن باید به طور کامل و سالم به شبکه بهداشت    فسخ  یمانکار می باشد و در صورت   به صورت امانی در ا.تیار پ 

و  شبببود در طی دوره همکاری و پس از آن از افشبببای اسبببرار و اطالعات درا.تیار .ود جداً .ودداری کندتحویل گردد و پیمانکار موظف و متعهد می
شا و یا     پیمانکار مجاز نخواهد بود  صورت امانی تا پایان قرارداد درا.تیار دارد به هیچ نحوی اف سخه  ای از اطالعات و پرونده هایی را که به  که هیچ  ن

 در ا.تیار افراد و سازمانهای دیگر قرار دهد.
 

سامانه         (ش سایرموارد ) کارهای حجمی ( که در شت مدارس و  سالمت، بهدا سالمت درحوزه هایی مانند: آموزش  شت عملکرد مراقبین   یکپارچه بهدا

با روش   فعالً  بت نمی شبببود  هاری          یابی محسبببوس و غیرمحسبببوس، .ود اظ پایش و ارز رارتی همچون:   PRAMS  ،SMS ،های مختلف ن

 Monitoring چک لیست کیفیت و در محاسبات پردا.ت اعمال .واهد گردید. ه و درو ... کنترل گردید 

سخ    (ص صورت ف شروع به کار پیمانکار جدید به ارائه .دمات        در  ست تا  شبکه / مرکز مکلف ا صورت اعالم  طبق ، قرارداد به هر علتی، پیمانکار در

 باشد.  این مدت نتایج آ.رین پایش و ارزیابی عملکرد به انتخاب کارفرما میادامه دهد. مبنای پردا.ت سرانه در ماه  3تا به مدت قرارداد فی ما بین 
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ماه حقوق و مزایای کارکنان تحت پوشببش را داشببته باشببد و نمی تواند به بهانه عدم دریافت            3می بایسببتی حداقل توانایی پردا.ت  پیمانکار  (ض

 .دو انجام تعهدات مورد قرارداد را به تا.یر بیاندازن ، پردا.ت حقوق کارکنان تحت پوششکارفرماحق الزحمه از 

 ط(  پیمانکار در صورت انصراف باید حداقل سه ماه قبل مراتب را به طور کتبی به کارفرما گزارش نمایدو در صورت عدم رضایت کارفرما انصراف بال ا ر می باشد.
 

 برعهده پیمانکار است. مورد تایید وزارت بهداشتیکپارچه استفاده از اطالعات سامانه  مسئولیت هرگونه سوئ  (ظ

 باشد.در صورت افزایش بسته .دمت در طول مدت قرارداد، طرف پیمانکار موظف به اجرای آن می ع(

 

 و ساير ملزومات ارائه خدمت: ، فضای فيزيکیپيمانکار در مورد تجهيزات تعهدات.  6-6

 

سالمت مورد قرارداد، برابر استانداردهای مصوب اعالم شده       پایگاه گردد  تا شروع قرارداد در تاریخ  ................ نسبت به تهیه سا.تمان محل فعالیت    پیمانکار متعهد میالف(  
 (  اقدام نماید. 5)پیوست 

 زیر:دهنده .دمت و نیروی انسانی، به صورت تهیه فضای فیزیکی مناسب براساس نوع واحد ارائه   (ب

  

  متر مربع می باشد به نحوی که با  130نفر حداقل  00512استاندارد فضای فیزیکی مورد نیاز برای پایگاه سالمت با جمعیت تحت پوشش
 تشخیص کارفرما فعالیت کارکنان و امکانات مورد نیاز مشروحه زیر را بتوان در آن جای داد:

 ( به منرور رعایت ح 5فضای کار مراقب سالمت .)12اتاق با حداقل  3تا  2ریم شخصی مراجعین، بین مراقبین سالمت، حداقل پاراوان قرار داده شود )نفر  
     متر مربع( 36مترمربع و جمعاً 

  متر مربع( 16تا  12فضای کار واکسیناسیون و نمونه گیری برای آزمایشگاه )یک اتاق 

  های آمادگی برای ازدواج و زایمان سواد سالمت، شیوه زندگی سالم، .ودمراقبتی، کالسفضای برگزاری جلسات آموزش و توانمندسازی جامعه درموضوع
 تواند .ارج از محل پایگاه باشد(.  مترمربع که می 24تا  20و.. با استفاده از امکانات بخش دولتی، .صوصی، بومی و محلی منطقه )

 با اطمینان رعایت گردد، دارای تخت  نیکولو ی و فضایی برای معاینه مادر باردار  هنداتاق ارائه .دمات مامایی )به گونه ای که حریم شخصی مراجعه کن
، رفتارهای پر .طر،  HIVمانند شنیدن صدای قلب جنین، اندازه گیری ارتفاع رحم، معاینه وا ینال، معاینه پستان، و مشاوره و ا.ذ شرح حال درمورد  

 . این اتاق حتما درب داشته باشد.مترمربع( 16تا  12 بیماری ها و ... به منرور رعایت حریم .صوصی 

 ( 25سالن انترار و فضا برای پذیرش )مترمربع 

 مترمربع( 6) فضای آبدار.انه                                          

 مترمربع( 12های بهداشتی )فضای سرویس 

  های دوطبقه و باالترود دارد و آسانسور برای سا.تمانهایی که در ورودی پله وجبرای معلولین در سا.تمان پيش بينی رمپ

. در غیر اینصببورت باید دارای اسببتقابل قبول  پله اسببتاندارد 7و در موارد اسببتثناء باحداکثر  محل اسببتقرار پایگاه در طبقه همکف می باشببد    پ(

 فعال و استاندارد باشد. آسانسور سالم،

تامین فضای فیزیکی الزم برای برگزاری جلسات آموزشی، ازطریق هماهنگی و جلب     به منرور: پیمانکار موظف است در صورت نیاز    (11تبصره ) 

 ) مساجد ، شهرداری ها و مدارس و ...(  اقدام نماید. مشارکت سایر نهادها و واحدهای دیگر

: درصورت موجود بودن فضای فیزیکی مورد نیاز پایگاه سالمت به صورت دولتی و معرفی شده ازسوی شبکه بهداشت ودرمان / مرکز            (21تبصره ) 

به قیمت کارشناسی نسبت به    معرفی شده از طرف شبکه بهداشت      بهداشت به پیمانکار، وی موظف است با تنریم عقد قرارداد اجاره با شبکه / مرکز   

 انسانی .ود در آن فضای فیزیکی اقدام نماید. استقرار نیروی
 

گفت بهداشتی درمانی براساس تعاریف پیشنیروی انسانی پایگاه ها می بایستی صرفاً درراستای ارائه .دمات  پزشکی و ملزومات اداری، فضا وتجهیزات 
ستفاده دیگری .ارج از    مشمول اعمال کسورات برابر تشخیص شبکه /       ضمن اینکه ، است تعهدات قرارداد .الف مقررات به کارگرفته شود و هرگونه ا

 .شد بر.ورد .واهد قرارداد ، 7ماده  6طبق قسمت پ بند و  مرکز .واهد بود
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 .برعهده پیمانکار می باشدتا تاریخ ......... ( 5تامین فضای فیزیکی با تایید کارفرما طبق استاندارد )پیوست    (ت

صورت واگذاری محل ارائه  (   ث ساس آیین نامه مالی و م   در  سط کارفرما، قرارداد اجاره نامه جداگانه برا شگاه و .دمات تو ا.تیارات واحد  عامالتی دان

 .بود ین قرارداد .واهداگردد که مفاد قرارداد اجاره اموال جزو از طریق کارشناس .بره منتخب رییس دانشگاه میان طرفین منعقد می دولتی

صورت واگذاری تجه (   ج سط کارفرما در  ساس آیین نامه مالی و معامالتی  یزات و اموال دولتی تو شناس    تحویل و تحول  بر ا شگاه و از طریق کار دان

 گردد.  .بره منتخب رییس دانشگاه میان طرفین منعقد می

سب از    (چ بوده و اطمینان  ،گذاردپیمانکار می ا.تیارکه کارفرما برای انجام کار در اداری  تجهیزات فنی وکلیه پیمانکار موظف به حفظ و نگهداری منا

شد     ستگاه ها به عهده پیمانکار می با صحت عملکرد د ضمانت نامه ای برای تجهیزات به کارفرما بدهد   و  از  ص باید  سارت به اموال  در  ورت هرگونه .

سبت به جبران .سارت    ومقتضی  و یا هر طریق ممکن یا مطالبات و پیمانکار مکلف به جبران بوده و کارفرما حق دارد از محل ضمانت نامه   ،مربوطه ن

 اقدام نماید.و معرفی به مراجع قضایی 
شگاه در      سط مدیریت فناوری دان ستانداردهای اعالمی تو ستف    ح(رعایت ا ضای مجازی و ا ضروری      .صوص کاربری در ف شگاه  سترده دان شبکه گ اده از 

  .است

شنهادی       (خ سالمت با الگوی پی صب تابلو پایگاه  شتی درمانی           مرکزن شکی و .دمات بهدا شگاه علوم پز ستان و با ذکر نام دان شهر شت   -ایرانبهدا

 .استمعاونت بهداشت ضروری 

سایر موارد دربسته    سالمت باروری و ، بهداشت مادر وکودک ، شامل .دمات واکسیناسیون   ارائه شده  کلیه .دمات بهداشتی  ": نصب تابلو با عنوان    (د

صندوق  داشتن  در کلیه اتاق های پایگاه سالمت و نصب تلفن شکایات شبکه و      ".دمات برای گروه های مختلف سنی در این پایگاه رایگان می باشد   
 ازمراجعین ضروری است.سنجی  و امکانات نررپیشنهادات 

 پس از کسر کلیه کسورات قانونی:قرارداد براساس نتایج پایش و ارزیابی عملكرد مكانیسم و نحوه پرداخت   - 7ماده 
  1-7        ضرایب صرفاً به ازای  ست و مبلغ قابل پردا.ت  سیم پردا.ت در این قرارداد مبتنی بر عملکرد ا سط پیمانکار       Kمکان شده تو سرانه اعالم  برگرفته از 

        به شرح ذیل  می باشد.از وزارت متبوع .واهد بود، و طبق آ.رین دستورالعمل ابالغی   برای هر .دمت

  K=سرانه/13 
 پیمانکار kمبلغ  نوع .دمت

  .دمات مراقب سالمت

 

و معرفی شده ازسوی کارفرما و .دمات ارائه شده     شده  ارائه .دمات فعال مستمر ) تداوم .دمات ( و کامل به جمعیت ساکن دربلوک های تعیین  میزان 
 مبنای پردا.ت .واهد بود.  پایگاهبه افراد مهمان مراجعه کننده به 

صورت وضعیت و لیست حقوقی    و براساس   9و ارائه تضمین انجام تعهدات طبق ماده  پردا.ت به طرف قرارداد )پیمانکار( پس از انعقاد قرارداد    .2-7

ط کارفرما تنریمی و تایید انجام موضوع تعهدات قرارداد و ارائه فیش و لیست پردا.ت شده ماه قبل که به تأیید بیمه تأمین اجتماعی رسیده است، توس       
 پس از کسر کسورات  قانونی در پایان هر ماه به شرح زیر انجام .واهد شد: 

ازسوی کارفرما به پیمانکار   علی الحساب به صورت  اطالعات استخراجی از سامانه   عملکرد ماهانه پایگاه سالمت براساس آمار و    %02هرماه معادل   28 درالف(  

  شد . پردا.ت .واهد

)براساس  و پس از پایش و ارزیابی عملکرد طرف قرارداد ماهانهباقیمانده عملکرد ماهانه پایگاه سالمت به صورت   %80نحوه محاسبه و پردا.ت ب(   

و اعمال نمره چک لیست پایش و   ، رضایت سنجی، راستی آزمایی   محاسبه پوشش .دمات فعال منطبق با آمار و اطالعات استخراجی از  بتیات سامانه    
 پردا.ت .واهد شد.ماه بعد  دهمتا  و( محاسبه ماهانه ارزیابی

صره )  سالمت آنان  بت کند به گونه ایکه        :  (1تب ستی در پرونده الکترونیکی  شش را بدر شماره تلفن همراه کلیه افراد تحت پو ست  پیمانکار موظف ا

شماره تلفن، مقدور نب         شتباه  شدن یا  بت ا شد. در صورتیکه به هر دلیل امکان تماس به علت  بت ن شد، در  نررسنجی از مردم از طریق تلفن، مقدور با ا
 شود. ارد نتیجه نررسنجی برابر عدم رضایت و عدم دریافت .دمت تلقی میموآن 
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 رح ذیل اقدام می گردد.قرارداد  به ش 6ماده  4: در محاسبه پردا.تی، در صورت عدم تامین نیروی انسانی مورد نیاز  طبق بند  (2تبصره )

 می گردد. هزار تومان کسر150میلیون و  3مبلغ  مراقب سالمت به ازای کمبود هر

 به ترتیب زیر .واهد بود :  ارزیابیمالک اعمال نمره مکتسبه از چک لیست پایش و    .3-7

به پیمانکار پردا.ت  ماهانهه درصد محاسبه شد هشتاد % مبلغ 100( براساس چک لیست پایش عملکرد،   100تا  90کسب امتیاز عالی ) امتیاز  الف(

 .می شود
صورت کسب امتیاز    شده      هشتاد  ،پنج درصد  مبلغ 100تا  95در  سبه  سقف کل قرارداد ( به مبلغ  به عنوان پاداش ) با رعایت مبل ماهانهدرصد محا غ 

 فوق اضافه می شود. 

 کسر می گردد.  ماهانهمحاسبه شده   درصد 80 درصد از  یک،   90امتیاز کمتراز  1به ازای هر  ( ب

، همزمان ) پیمانکار ( تذکر کتبی داده می شبود و در  ماهانهدرصبد   هشبتاد باشبد، عالوه بر کسبر کل مبلغ    70درصبورتیکه نتیجه ارزیابی زیر     پ(

 در سه ماهه بعد  ،  جهت لغو قرارداد مطابق  با آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ایران  اقدام می شود. 70صورت تکرار امتیاز کمتر از 

پردا.ت شبببده به پیمانکار بیش از مبلغ   ماهانههای ، میزان مبلغ علی الحسبببابماهانهبدیهی اسبببت چنانچه پس از پایش و ارزیابی عملکرد     ( ت

 باشد، مبلغ مابه التفاوت از پردا.ت اولین علی الحساب بعدی کسر می شود. ماهانهمحاسبه شده عملکرد 

صورتیکه نتیجه ارزیابی زیر    ث( شگاه ایران  (        55در سخ یکباره قرارداد ) مطابق با آیین نامه مالی معامالتی دان سبت به ف شد،کارفرما می تواند  ن با

 اقدام کند .

 .دمات به ترتیب زیر .واهد بود: فعال ومحاسبه پوشش ارزیابی از مکتسبه نمره مالک  4-7

شت ،درباره تعداد .دمات و مراقبت    الف( ستخراجی ازسامانه  یکپارچه مورد تایید وزارت بهدا شده   گزارش آماری ا های مستمر ) تداوم .دمات ( ارائه 

مالک اولیه برای محاسبه پوشش  عمل های مربوطه ،البسته .دمتی تعریف شده برای هرگروه سنی و دستور آ.رین به جمعیت تحت پوشش براساس
 و مستمر .دمات .واهد بود.فعال 

ضمن بررسی وکنترل مستندات موجود درسامانه یکپارچه مورد تایید وزارت بهداشت و بررسی تصادفی حداقل ده درصد از          ماهانهدر بازدیدهای   ب(

شده و در         ستمر ارائه  سبه تعداد .دمات و مراقبت های فعال و م سامانه ( و محا شش ) طبق  صورت نیاز کنترل تلفنی و  پرونده های .انوار تحت پو
 حتی مراجعه به درب منازل .انوارهای مربوطه و سایر روشها، راستی آزمایی مورد باال به عمل .واهدآمد.

 

سایر مطالبات قانونی ،میزان .سارت      در صورت فسخ  قرارداد به دلیل عملکرد ضعیف طرف قرارداد     . 5-7 )پیمانکار( ضمانت نامه انجام تعهدات و 

 با تشخیص کارشناس کارفرما  به نفع دانشگاه ضبط و وصول می گردد.وارده 

: مالک تعیین .دمات ارائه شده،  بت .دمات در سامانه یکپارچه مورد تایید وزارت بهداشت است. یادآور میشود در این سامانه .دماتی        (1تبصره ) 

 دارند. از یک  که دشوارتر هستند یا از اولویت باالتر بر.وردارند، ضریب بیش
 
 

 برمبلغ قرارداد : کسوراتموارد تعلق  . 6-7

و سبببایر  FFS به صبببورت ) بلوک جمعیتی و منطقه تعیین شبببده مربوطه ( مجاورت محل .دمت  در حق ارائه .دماتپیمانکار و کارکنان او   الف(

. و هر گونه ایجاد تقاضببای القایی به منرور کسببب منفعت مالی .ارج از ضببوابط پردا.ت این قرار داد ممنوع بوده و در دنندار راهای دریافت وجه روش
شف،     ضمن دادن ا.طار کتبی، معادل دوماه     صورت ک صورت تکرار در بار دوم  شود ودر  کامل مبلغ کل قرارداد  در مرحله اول ا.طار کتبی داده می 

ضمن دادن ا.طار کتبی، معادل چهارماه       ریمه کعنوان جبه  ماهانه  سوم  صورت تکرار در بار  شد ودر  کامل مبلغ کل قرارداد  سر/ یا از او ا.ذ .واهد 

ست پیمانکار حق هر گونه         عنوان جبه  ماهانه  شد. بدیهی ا صورت یکطرفه فسخ .واهد  شد و قرارداد از طرف کارفرما ب ریمه کسر/ یا از او ا.ذ .واهد 
 ا از .ود سلب می نماید.شکایت و اعتراض ر

 چنانچه در طول مدت قرارداد بنا به هردلیلی ریزش یک نفر یا بیشببتر نیروها روی دهد ) به دلیل قطع همکاری توسببط پیمانکار یا انصببراف .ود   ب(

ست حداکثر ظرف مدت     سط کارفرما (، پیمانکار موظف ا ص     45نیرو  یا عدم تایید نیرو تو سب اقدام نماید . در  سبت به جایگزینی نیروی منا ورت روز  ن
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روز اول مدت مذکور ضبببمن صبببدور  ا.طار کتبی اول معادل یک ماه   هزینه حقوق کامل نیروی .روجی)طبق  15عدم معرفی نیروی جایگزین طی 
روز دوم مدت مذکور جایگزینی نیرو صبببورت     15قانون کار و تامین اجتماعی ( از پردا.تی  همان ماه پیمانکار کسبببر می گردد . چنانچه ظرف مدت            

صدور ا.طار کتبی دوم ،     نگرفت شد . چنانچه ظرف مدت      %25ضمن   ضافه .واهد  سورات مذکور ا سوم    15هزینه حقوق ماهانه همان نیرو به ک روز 
سوم  ، مجدداً        صدور ا.طار کتبی  ضمن   صورت نگرفت  ضافه     %25مدت مذکور جایگزینی نیرو  سورات مذکور ا هزینه حقوق ماهانه همان نیرو به ک

 طابق با آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،اقدامات الزم به عمل .واهد آمد..واهد شدو  م

قعیت های موجود یا ارائه گزارش درصورت ا بات عدم صحت یا عدم تطابق داده های وارد شده به سامانه یکپارچه مورد تایید وزارت بهداشت با وا  پ(

ستی آزمایی ه  سوی کارفرما و عوامل مربوطه   های آماری نامنطبق بارا شده از ستفاده .ارج از   و همچنین   ای انجام  عهدات این قرارداد در ارتباط با تا
 ، کسوراتی به شرح ذیل اعمال .واهد گردید:پزشکی و ملزومات اداری، فضا و نیروی انسانی تجهیزات 

 ردد. گسر میپایگاه کآن ماهانه ( از حاصل نهایی مبلغ ریالی عملکرد مالی 5%درصد ) نجدر مرتبه اول به میزان پ -1

 گردد. کسر می پایگاه آن ماهانه( از حاصل نهایی مبلغ ریالی عملکرد مالی  01%درصد ) دهدر مرتبه دوم به میزان  -2

سبت به لغو یکباره قرارداد    در مرتبه -3 سایر         سوم ن ضمانت نامه انجام تعهدات و  ضبط  شگاه ایران و مطابق با آیین نامه مالی معامالتی دان
 گردد.مطالبات به نفع دانشگاه اقدام می

سامانه، کمتر از       پایگاهچنانچه میزان عملکرد کمی ماهانه یک   ت( ستخراجی از  ساس آمار واطالعات ا شده جهت   %30سالمت برا مبلغ پایه تعیین 
( باشد، در ماه اول ا.طار کتبی به پیمانکار داده .واهد شد و ایشان موظف به ارائه برنامه توسعه ای       6پیوست  )  پایگاههزینه های جاری برای بقائ 

به وی تعلق .واهد ماهانه  کل مبلغ عملکرد مالی %15د و درصببورت تکرار در مرتبه دوم، جریمه ای به میزان و ارتقایی قابل قبول کارفرما .واهد بو
 گرفت و درصورت تکرار رویداد فوق در بار سوم، قرارداد به صورت یک طرفه ازسوی کارفرما لغو .واهد گردید.

 از .ود سلب می نماید. 7-7رابطه با اجرای کل بند پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را نسبت به اقدامات کارفرما در ث(

 روش اصالح قرارداد : - 8ماده 

نت                           .8-1 وت م او خق مواف با تشخخصيخ خود و در صخخورت تخخرورت و پس از ا ند  ما مي توا هداشخخخت   كارفر گاه   ب  دانشخخ

توع قرارداد را حداكثر تا   سب با كاهش يا   %25مو افزايش حجم قرارداد تغيير مي نمايد كاهش يا افزايش دهد و مبلغ قرارداد نيز متنا

صوص از خود       تي را در اين خ شصيخ و ت يين كارفرما بوده پيمانكار حق هرگونه اعترا با توجه به نوع قرارداد تغيير مدت قرارداد با ت

 سلب مي كند.
شر        کارفرما . 2-8 سن اجرای این قرارداد و رعایت مقررات عمومی،  ضرورت در جهت ح صورت  صی را که الزم می داند با    می تواند در  صا ایط ا.ت

 به این قرارداد الحاق نماید.کتبی الم اع

یاز کارفرما تا تعیین پیمانکار جدید و تحویل کار حداقل دو ماه برابر مفاد موجود در این قرارداد بعد از اتمام                  ن حسبببب گرددمی متعهد  پیمانکار   . 8-3

 ..دمت ادامه دهد قرارداد با همان قیمت و شرایط موجود به ارائه

 و ضمانت اموال :تعهدات ،  تضمین حسن انجام کار  تضمین انجام  - 9ماده  

ضمین انجام تعهدات،    .1-9 ست به میزان   پیمانکاربه منرور ت سپارد.  ضمانت نامه بانکی  کارفرمامبلغ کل قرارداد، به  %10متعهد ا و اجرایی  تنفیذ ب

 قرارداد به تعهدات قانونی و قراردادی .ود به هر دلیلی عمل پیمانکارقرارداد منوط به ارائه ضببمانت نامه فوق .واهد بود. بدیهی اسببت چنانچه   شببدن
صورت یک   ننموده و هر یک از مفاد قرارداد ضمین های ما.وذه و   را بطور صحیح و کامل اجرا ننماید قرارداد ب ضمین انجام تع جانبه  فسخ ، ت دات به هت

 .عتراض را از .ود سلب و ساقط نمودحق هرگونه ا مورددر این  پیمانکار وصول می گردد. ضبط گردیده و کارفرمانفع 
، در صورت رعایت کامل مفاد قرارداد و تسویه   شود میتضمین انجام تعهدات ( که توسط پیمانکار به کارفرما تسلیم     براییک فقره ضمانتنامه بانکی )  

 قابل استرداد است. کارفرماو  با کارکنان تحت پوشش و ارائه مفاصا حساب های مربوطه و تایید ناظرینحساب کامل 

قانون تامین     38)مبلغ کارکرد( را به عنوان سبببپرده جاری ماده      از هر پردا.ت  %5معادل  کارفرما ماهیانه      مین انجام تعهدات،   عالوه بر تضببب . 2-9

سر و  پیمانکاراجتماعی از  ساب  ک شگاه نگهداری می   در ح صا  کندسپرده دان سویه کامل با تایید     که در پایان قرارداد و ارائه مفا ساب های مربوطه و ت ح
  .عتراض را از .ود سلب و ساقط نمودحق هرگونه ا مورددر این  پیمانکار قابل استرداد می باشد، کارفرماناظرین و 
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و کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی براساس صورتجلسه تنریمی تحویل اموال به شماره        و امانی بابت تضمین حفظ و نگهداری اموال تحویلی    .3-9

شماره   ضمانت نامه بانکی  ------مورخ  ------- ریال از  -------به مبلغ  ------مورخ  -------) معادل ارزش ریالی  اموال منقول ( به 
س از تحویل کلیه وسایل و تجهیزات تحویلی به صورت سالم و آماده به کار به وی مسترد .واهد     ا.ذ .واهد شد که در پایان مدت قرارداد و پ  پیمانکار
صورت    گردید. سارت به اموال از   وروددر  سارت وارده از محل مطالبات،   کارفرما. ضمین های ما.وذه و هر محل دی و عدم جبران آن، . به نفع  رگت
   حق هرگونه اعتراض را از .ود سلب و ساقط نمود. مورددر این  پیمانکار .کسر و وصول .واهد گردید کارفرما

 

 ـ قانون منع مداخله کارکنان دولت:  01ماده   
 باشد. نمی 3713نماید که مشمول قانون منع مدا.له کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دی ماه طرف دوم )پیمانکار( اعالم می

د بود و طرف دوم حق .سارات وارده با تشخیص و تعیین کارشناس منتخب طرف اول به عهده طرف دوم .واهدر صورت کشف .الف این امر جبران   
طالبات طرف دوم و یا از مهرگونه اعتراض را نسبببت به کیفیت و کمی ت .سببارات معین از .ود سببلب می نماید و طرف اول می تواند .سببارات را از  

 ممکن وصول نماید.ضمانت نامه بانکی و یا هر طریق مقتضی و 

 

 ـ فسخ قرارداد:11ماده 

نمايدو  کتبی کارفرما می تواند درصووورت وقوع حالت های زير بدون اخرار قبلی قرارداد را فسووخ و به پيمانکار اع  .   1-11

شخيص فوق و     پيمانکار حق هر گو سبت به ت ضی ن ضايی و طرح ادعا را از نه اعترا خود  اقدامات معموله و مراجعه به مراجع ق

 سلب مينمايد.
 ورشکستگی پیمانکار .1

 ا بات شمول منع مدا.له دولت در مورد پیمانکار .2

  گانهعدم رعایت استاندارد های تخصصی وفنی موردنرر کارفرما پس از ا.طارهای سه .3

 ی در ارائه .دمات یعدم توانا .4

  تأ.یر غیر موجه در انجام .دمات یا توقف .دمات .5

های موضببوع قرارداد و مطالبات وقوع هر گونه تخلف از جانب پیمانکار ضببمن ضبببط سببپرده و ضببمانت نامهکارفرما می تواند در صببورت  .6
 پیمانکار، .سارات وارده زائد بر میزان سپرده و مطالبات را نیز از پیمانکار مطالبه نماید.

ازجمله دستورعمل های ابالغی یا بخشنامه ای از سوی وزارت    کارفرما این حق را برای .ود محفوظ می دارد که بنا برهرگونه شرایط .اص )  .  2-11

ستور           سخ قرارداد و یا تبدیل برحسب د صالح ( در مدت اجرای قرارداد، اقدام به ف سایر مراجع ذی شکی یا  شت ،درمان و اموزش پز عملهای ابالغی البهدا
 بنماید .

 ـ حل اختالف: 12ماده 
با موتخخوع قرارداد و انجام ويايم محوله به هر نحوي، انان ه طرفين نتوانند آنرا از ط ارتبادرصخخورت بروز هر گونه ابهام و اختالف در 

آئين نامه مالي و م امالتي دانشگاه ب نوان   94آميز حل و فصل نمايند در اين صورت موتوع اختالف به كميسيون ماده     طريق مسالمت 

تي    شترك و مر سيون   حكم م صادره از كمي صادر مي    الطرفين ارجاع و راي  صلحاً  سبت به طرفين    حل اختالف كه  شود قط ي و ن

االجرا خواهد بود و راي مقكور از طريق كميسيون حضوراً ابالغ يا به نشاني طرفين كه در اين قرارداد درج گرديده است به پيوست    الزم

 نامه اداري ارسال و ابالغ خواهد شد.

 حوادث قهریه و غیرمترقبه: - 13ماده 
صورت بر  سخ می گردد و چنانچه این حوادث)قهریه( علت تعلیق در  در  وز حوادث قهریه چنانچه انجام قرارداد غیر ممکن گردد قرارداد  

انجام موعوا قرارداد گردد، اگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد کار رما حق  سخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق       
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ست پس از حادثه )قهریه( اقدام به انجام موعوا قرارداد نماید و به میزان مدت تعلیق     یک ماه و یا کمتر از یک ماه  شد پیمانکار مکلف ا با

  .به مدت قرارداد ا زوده خواهد شد

 ـ اقامتگاه طرفین قرارداد: 14ماده 
 اقامتگاه و تلفن کارفرما:
 اقامتگاه و تلفن پیمانکار:

الذکر، قانونی تلقی های فوقق نشانیباشد، لذا در دعاوی و مکاتبات رسمی، ارسال مراسالت از طریطرفین میهای فوق به منزله اقامتگاه قانونی نشانی
تلقی می  شدهابالغ  ،هالیه نامهساعت کتبا یکدیگر را مطلع نمایند. در غیر این صورت ک 48شود. در صورت تغییر نشانی، طرفین موظفند ظرف مدت می

 گردد.

رتی و در سه نسخه تنظیم و هر یك از نسخ آن به تنهایی در صو شش پیوست ، مادهده چهاراین قرارداد شامل یك مقدمه و 

 که کلیه امضاهای زیر تكمیل شده باشد قابل اجرا و معتبر خواهد بود.

کارمهر وامضاء                               که /مرکز :مهر وامضاء رئیس امور مالی شب                                      :مهر وامضاء کارفرما     : صاحبان امضای مجاز پیمان


