
 

  اختصاصی شرایط

  جامعه در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سالمتواگذاري پایگاه مناقصه 

  تحت پوششدرقالب برنامه تامین مراقبت هاي اولیه سالمت در مناطق  

  :شبکه /مرکز بهداشت.....قرارداد  طرف اول

  :شرکت یا فرد برنده در مناقصه  طرف دوم قرارداد

  

دهنده خدمت براساس استاندارد نیروي انسانی به شرح زیر باید نیروي انسـانی مناسـب براسـاس نوع واحد ارائه    طرف قرارداد -1

  آماده نماید:

درصد جمعیت، به 100نفر به شرط پوشش  12500. اسـتاندارد نیروي انسـانی مورد نیاز براي پایگاه سالمت با جمعیت تحت پوشش   1

 قرار زیر می باشد:

    اما (مسوول پایگاه):م -مراقب سالمت

    ماما -قب سالمت یا مراقب سالمتنفر مرا1  

 )سالمت نفر یک مراقب 2500هرنفر  ( 4  

 

  شود. تبصره: ارائه خدمات و نظافت بصورت خریدخدمت تامین و در سرانه لحاظ می

  یادآوري:

براي محاسبه در دریافتی وي نباید  شـود. آخرین مدرك تحصـیلی این فرد  نفر یک مراقب سـالمت درنظر گرفته می 2500براي هر 

 بیشتراز کارشناسی باشد.

توانند به عنوان مراقب دانش آموختگان رشـته هاي بهداشـت عمومی، بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها، پرستاري و مامایی می  

یی باشد باید خدمات مامایی سـالمت فعالیت نمایند.در صـورتیکه مراقب سـالمت فارغ التحصـیل رشته مامایی و داراي نظام ماما    

ــالمت ــاغل در یک پایگاه، دانش آموخته مامایی داراي نظام  -پایگاه را نیز انجام دهد (مراقب س ــالمت ش ماما).اگر همه مراقبین س

مامایی نباشـند،جمعیت تحت پوشـش مراقبین سـالمت با مدرك تحصـیلی مامایی برحسب تعداد آنها باید کمتراز سایر مراقبین     

نفر).بازاي هر مراقب سالمت غیرماما که خدمات مامایی جمعیت تحت پوشش  2000سـایر مدارك تحصیلی باشد (حدود   سـالمت با 

نفر از جمعیت مراقب سالمت ماما، کم شده و به جمعیت مراقب سالمت  300گیرد تا سقف وي به عهده مراقب سـالمت ماما قرار می 

 غیرماما اضافه شود.

 

ضرورت دارد تمام نیروهاي درگیر در این طرح قبل از شروع خدمت ،آموزش هاي پیش نیاز براي ورود به عرصه خدمت را دریافت  –2

نمایند.دریافت گواهی پایان موفقیت آمیز دوره ،شرط صدور مجوز براي همکاري خواهد بود. هزینه دوره آموزشی براي بار اول 

بوده که باید به ازاي هر مورد آموزش افراد  د و در صورت تکرار،هزینه آن به عهده طرف دوممی باش و به عهده طرف اول ،رایگان

  جدید به طرف اول بپردازد.



شبکه در کالس آموزشی پرسنل معرفی شده از طرف دوم قرارداد سالمت خانواده منوط به شرکت  اخذ مدرك کارشناس مراقب -3

  می باشد. یا مرکز بهداشتی مربوطه

طرف پرداخت هزینه شرکت مجدد در کالس ها به عهده ،در دوره هاي آموزشی ورت عدم موفقیت پرسنل شرکت کنندهدر ص -4

  خواهد بود.دوم قرارداد 

  به عهده طرف دوم و از شروط اصلی واگذاري خدمات می باشد.اخذ مجوزهاي فعالیت شغلی از مراجع ذیصالح  -5

بایستی فاقد سوء پیشینه و عدم محکومیت از طرف مراجع انتظامی و قضایی باشند و  طرف دوم کلیه افراد معرفی شده از سوي  -6

بدیهی است در صورت احراز موارد خالف ، طرف دوم ملزم به  .باشدموظف به رعایت این امر در جذب نیروي کار می طرف دوم

  پاسخگویی می باشد .

طرف اول می باشد و مبلغ قرارداد بر اساس نظر نظارتی  ه عهدهب ارائه شده در پایگاههاي سالمت نظارت بر حسن اجراي خدمات –7

  پرداخت خواهد شد. که در قرارداد مربوطه به تفصیل شرح داده شده، و درصد حسن اجراي ارائه خدمات

لیه شوند و کمحسوب می طرف دومارکنان شوند کبه کار گرفته می ف دومربراي انجام موضوع قرارداد توسط ط کلیه کسانی که - 8

مسئولیت هاي ناشی از قانون کار، بیمه شاغلین ، حوادث غیر مترقبه و سایر قوانین جاري کشور و یا هر نوع حقوق و مزایاي قانونی 

ــرایطی نباید(کارکنان  ــد ) تحت هیچ ش ــتانداردهاي اداره کار باش ــد و می طرف دومبه عهده کمتر از اس از هرگونه طرف اول باش

بوده و پاسـخگویی به هر گونه شـکایات داخلی و درخواست یا شکایات رسیده از مراجع ذیصالح به    مسـئولیت در این مورد مبري 

 .عهده طرف دوم قرارداد می باشد

امه در مورد تعهد این برنو دستورالعمل ها و بخشنامه هاي  در قالب بسته هاي خدمات سالمتارائه خدمات طرف دوم موظف به –9

شـامل مجموعه اي از خدمات هزینه اثربخش و داراي اولویت همچون خدمات خودمراقبتی ، خدمات سالمت   سـالمت جامعه پایگاه 

را می عمومی ، خدمات سـالمت فردي سـطح اول و ارجاعات به مراکز سـالمت جامعه که توسط تیم سالمت ارائه یا فراهم می شود   

  از طرف اول به طرف دوم ضمیمه قرارداد اعالم می گردد .که تحت عنوان بسته هاي خدمات باشد

خواهد بود و در شرایط  آخرین دستورعمل ابالغی وزارت بهداشتهاي سـالمت بر اساس قانون کار و  میزان سـاعت کار پایگاه  - 10

  .می بایست خدمات را ارائه نمایند طرف اول قراردادبحرانی ،کارکنان بدون رعایت ساعت کار و بر اساس تصمیم 

  

  

ــت   -11 ــد می بایس ــخص حقوقی باش ــورتیکه پیمانکار ش ــتقرار و را به عنوان نماینده تام» یک نفر«درص االختیار خود براي اس

 نمایدپاسخگویی و ایجاد هماهنگی هاي الزم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به کارفرما معرفی

 شود که داراي صالحیت و قدرت نظارت بر عملکرد کارکنان تحت پوشش را دارد.پیمانکار متعهد می -12



درصورتیکه پیمانکار شخص حقیقی باشد، باید ازنظر جنس، سن، و تحصیالت صالحیت کار در پایگاه سالمت را داشته و حضور -13

    تمام وقت داشته باشد.،

  

پایگاه است و در زمان عدم حضور پیمانکار، مراقبین سالمت در پایگاه به پیمانکار موظف به حضـور دائمی درساعات اداري در  -14

هر دلیل (مرخصـی روزانه، مرخصی ساعتی، آموزش خارج از پایگاه ،  استعالجی و ... ) ، مراتب بایستی قبالً  از طریق اتوماسیون یا  

ــ   بکه /مرکز بهداشــت شــهرســتان رسانده شود و سـایر روش هایی که کارفرما تعیین می نماید به اطالع مرکز پشـتیبان و نیز ش

  هماهنگی الزم صورت گرفته باشد و کارفرما باید از وضعیت حضور نیروها یا پیمانکار در پایگاه کامالً مطلع باشد.

  

( بلوك جمعیتی تعیین شده مربوطه و منطقه محل قرارداد ) مجاورت محل خدمت  در حق ارائه خدماتپیمانکار و کارکنان او   -15

و درصورت کشف این موارد، ضمن برخورد قانونی جریمه اي مطابق قسمت  دنندار راهاي دریافت وجه و سایر روش  FFSبه صـورت  

  همین قرارداد به وي تعلق خواهد گرفت و کارفرما مجاز به فسخ قرارداد می باشد. 7ماده  6الف بند 

  خواهد بود.طرف دوم  کسور قانونی موضوع قرارداد به عهده - 16

ــبت به  طرف دوم - 17 ــت نس ــخیص واحد با نیرویی که به هر دلیلی  جایگزینی نیروي دیگرموظف اس و در موارد خاص بنا به تش

  اقدام نماید.،  مورد تأیید قرار نگیرد حداکثر ظرف یک ماه و با رعایت قانون کارطرف اولحراست 

گونه وجهی از آنها نخواهد مجاز به دریافت هیچ طرف دومو  رایگان بودههاي سالمت خدمات ارائه شـده تحت پوشـش پایگاه   -18

یکماه از پرداخت هرگونه وجهی به طرف دوم اجتناب به عنوان جریمه طرف اول  بدیهی اسـت در صـورت مشاهده و اثبات آن   بود.

  می ورزد.

  فعال انجام شود .ارائه خدمات به جمعیت تحت پوشش پایگاههاي سالمت باید به صورت -19

حق  خدمات بســته هاي خدمتی آموزش داده شــده بوده و ملزم به انجام قرارداد اول طرفبه کارگرفته توســط کلیه نیروهاي  -20

  داد می باشد.  قراردوم انداشته، مسئولیت اجراي این ماده  با طرف فعالیتی درخارج ازموضوع قرارداد رگونه هیچ

باشدو در صورت احراز گردد که مشـمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی متعهد می طرف دوم قرارداد –21

طرف اول و مبلغ این خسارت بر عهده باشد. تعیین میزان می طرف اولهاي وارده به موظف به جبران خسارت طرف دومخالف آن، 

  نماید.حق هرگونه اعتراض بعدي را از خود سلب و ساقط می طرف دومباشد و می

گردد مقررات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق متعهد می طرف دوم - 22

  نماید. طرف اول تحویل در پایان هرماه بانکی آنها واریز و لیستهاي بانکی رارا به حساب  به کارگرفته شده کارکنان

ــوع قرارداد که در پایگاهمتعهد می ف دومرط–23 ــنل موض ــود فرد یا افرادي خارج از پرس ــغول انجام وظیفه ش ــالمت مش هاي س

پاسخگویی به عهده طرف دوم بوده و طرف اول مجازات طبق مفاد قرارداد  باشند، به لیست بیمه اضافه ننماید. در صورت تخلفمی

  .رفتار نماید



  حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی) ندارد. طرف دوم–24

که در پایان قرارداد باید یک باشدمی دومطرف در صورت فسخ ، لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده  - 25

  .نسخه از آن را به طرف اول ارائه نماید

  .است  طرف دومضمانت حسن رفتار و اخالق کارکنان و کیفیت انجام کار آنان به عهده  - 26

  د.باشو نکات ایمنی میسازمانی و بیماران ، حفظ اسرار  طرف اولهاي جاري موظف به رعایت نظام طرف دوم –27

مبلغ قرارداد مطابق با آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه  %10موظف است به میزان طرف دوم به منظور حسـن اجراي قرارداد،   - 28

  بسپارد. طرف اولبه 

براي انجام خدمات  طرف دومگونه تعهدي نسـبت به اسـتخدام و یا عقد قرارداد مسـتقیم با افرادي که از سوي    هیچ طرف اول–29

  موظف است اینموضوع را در انعقاد قرارداد با افراد درج نماید. طرف دوم اند نخواهد داشت. ظر به کارگیري شدهمورد ن

ــاراتی که از جانب او و کارکنان وي به  طرف دوم –30 ــئول جبران کلیه خس ــخاص ثالث حقیقی یا  طرف اولمس ، مراجعین و یا اش

لذا در این خصـوص باید فردي را به عنوان مسئول فنی به طرف اول معرفی   باشـد. گردد میدیگر وارد می مرتبط با قرارداد حقوقی

نماید که فرد مذکور عهده دار هرگونه عواقب احتمالی و عوارض و ضـررو زیان مالی و جسمی به مراجعه کنندگان بوده و طرف اول  

  ،مسئول فنی مربوطه پاسخگو می باشد. هیچگونه تعهدي در این خصوص نداشته و ندارد و چنانچه با شکایتی مواجه گردد

جدید به ارائه خدمات طبق قرارداد فی ما  طرف دوممکلف است تا شروع به کار  ف دومردر صـورت لغو قرارداد به هر علتی ط  - 31

  باشد.می طرف اولبین ادامه دهد. مبناي پرداخت سرانه در این مدت نتایج آخرین پایش و ارزشیابی به انتخاب 

 داخت شیوه پر

معادل ریالی خدمات انجام شده در قرارداد   %80پرداخت به پیمانکار طرف قرارداد مبتنی بر عملکرد و نتایج پایش و ارزشیابی می باشد ( 

شود و براساس کیفیت براساس آمار ثبتی و راستی آزمایی شده سامانه یکپارچه سالمت بصورت علی الحساب در پایان هر ماه پرداخت می

  گردد).متناسب با نتیجه نظارت حداکثر در پایان هر فصل تسویه می عملکرد

 پرداخت صرفاً براساس عملکرد افراد خدمت دهنده خواهد بود  
 

  براي پرداخت در ازاي خدمت Kمحاسبه ضریب 

  مراقب سالمت: -1



که با برآورد  می باشد 1397در سال مبلغ قرارداد با پیمانکار بازاي ارائه خدمات کامل به هر فرد براساس بسته خدمت براي هر نفر 

هند، دشود. براي پیمانکارانی که خدمات بهتر و با پوشش باالتر  ارائه میجمعیت منطقه و میزان مراجعه، سقف قرارداد تعیین می

  متمم قرارداد تامین کرد.  %25توان مبلغ پاداش را از محل تا باید پاداش در نظر گرفت که می

  خدمت وزن دهی شده است.  13: میانگین خدماتی که باید در طول سال به هر فرد ارائه شود، معادل  1تبصره

 10000ریال است. از این مبلغ حدود  15715بنابراین، مبلغ قرارداد در پایگاه سالمت بازاي هر خدمت بطور متوسط با پیمانکار، معادل 

  شود که بصورت زیر قابل محاسبه است:اي هر خدمت میریال آن، سهم حق الزحمه مراقب سالمت باز

  = تعداد خدمات در ماه * قیمت هر خدمت * درصد رضایت از خدماتA  حق الزحمه هر مراقب سالمت: 

 تر ارائه دهد. تر و با کیفیت مناسبشود که خدمات را ارزان: براساس استعالم بها پیمانکاري انتخاب می2تبصره

ود انعقاد قرارداد بین پیمانکار و مراقب سالمت نیز عملکردي و پیمانکاري باشد و سقف مبلغ قرارداد برابر با ش: توصیه می3تبصره

 10000معادل  Kمراقب تعیین شود ( Kخدمت بازاي هر فرد) ضربدر  13تعداد خدمات قابل انتظار جمعیت تحت پوشش هر مراقب (

  نفر). 2500ریال است) ضربدر تعداد افراد تحت پوشش مراقب (

خدمات مورد انتظار را ارائه دهد، میزان دریافتی او بر مبناي فرمول فوق، بیش از حداقل  %50باتوجه به اینکه اگر مراقب سالمت فقط 

  شود.حقوق قانون کار خواهد شد لذا، از نظر حقوقی نیز مشکلی ایجاد نمی


