((قرارداد ارائٍ خدمات دوداوپژشکی))
ایي قطاضزاز ثیي امًر رفاَی کارکىان ياعضای َیات علمی داوشگاٌ َىر اصفُان ثِ ًوبیٌسگی آقبی ****
هسئَل اهَض ضفبّی زاًشگبُ ثِ ًشبًی:اصفْبى،ذیبثبى حکین ًظبهی ،چْبضضاُ ذبًی تلفي  22323663کِ زض ایي قطاضزاز
داوشگاٌ ًبهیسُ هی شَز اظ یک عطف ٍآقای دکترمُدی اهلل يردی بٍ شوبضُ هلی ،6266262963شوبضُ
شٌبسٌبهِ،066صبزضُ اظ ثطٍجي ،زاضای هسضک زکتطای زًساى پعشکی ثِ شوبضُ ًظبهٌبهِ پعشکی 68429ثِ آزضس
اصفْبى،ذیبثبى حکین ًظبهی،حسفبصل چْبض ضاُ حکین ًظبهی ٍ پل فلعی،ضٍثطٍی پیتعا شبح جٌت ثبًک هْط،شوبضُ
تلفي ٍ 90869049 -09869044 -09844463شوبضُ هَثبیل 36100284143کِ زض ایي قطاضزاز ‹‹مجری›› ًبهیسُ
هی شَز اظ عطف زیگط ثب شطایظ شیل هٌؼقس گطزیسُ ٍ عطفیي قطاضزاز هلعم ثِ ضػبیت هفبز آى هی ثبشٌس.
مادٌ  :1مًضًع قرارداد:
اضائِ کلیِ ذسهبت ترصصی ٍ ػوَهی زًساًپعشکی هغبثق ثب استبًساضّبی پعشکی ٍ زًساًپعشکی ثِ ّط یک اظ اػضبی
زاًشگبُ ٌّط اصفْبى ٍذبًَازُ ثالفصل آًْب کِ زاضای زفتطچِ ذسهبت زضهبًی ثبشٌس ثب  %66ترفیف ًسجت ثِ تؼطفِ ذسهبت
تشریصی ٍ زضهبًی هصَة شسُ
تبصرٌ:اضائِ ذسهبت زًساًپعشکی ثِ زاًشجَیبى زاًشگبُ ثب اضائِ کبضت زاًشجَیی.
مادٌ :8مبلغ قرارداد
ًطخ ذسهبت زًساًپعشکی زض هغت عجق تؼطفِ ًظبم پعشکی ثب  66چْل زضصس ترفیف ٍ ثسٍى زضیبفت فطاًشیع اظ هؼطفی
شسگبى زضیبفت هی گطزز.
تبصرٌ:اضائِ ذسهبت ثِ هؼطفی شسگبًی کِ تحت پَشش ثیوِ تکویل زضهبى ایطاى هی ثبشٌس؛ تب سقف پَشش هجلغ قطاضزاز
ثیوِ تکویل زضهبى ،ثسٍى پطزاذت ّیچ گًَِ ٍجِ حتی فطاًشیع ٍ عجق تؼطفِ ًظبم پعشکی هی ثبشس.
مادٌ :8مکان اجرای قرارداد :
هکبى اجطای هَضَع ایي قطاضزاز کلیٌیک زًساى پعشکی حکین ًظبهی ٍاقغ زض ذیبثبى حکین ًظبهی ،حسفبصل چْبض ضاُ
حکین ًظبهی ٍ پل فلعی ،ضٍثطٍی پیتعا شبح جٌت ثبًک هْط هی ثبشس.
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مادٌ :0مدت قرارداد:
هست ایي قطاضزاز اظ تبضید اًؼقبز ثِ هست یکسبل توبم شوسی هی ثبشس.
تبصرٌ :چٌبى چِ پس اظ اًقضبی هست زض جْت فسد قطاضزاز اقساهی ثِ ػول ًیبیس قطاضزاز هصکَض تب یکسبل زیگط کوبکبى
هؼتجط ٍ قبثل اجطا است ٍ ،زض صَضتی کِ ّط یک اظ عطفیي توبیلی ثِ ازاهِ اجطای ایي قطاضزاز ًساشتِ ثبشٌس ،ثبیس حساقل یک
هبُ قجل هطاتت ضا کتجبً ثب شکط زلیل اػالم زاضًس.
 .4تسُیالت:
زضهبًگبُ هتؼْس است زض صَضت افعایش سْن هجلغ قبثل پطزاذت اظ زُ هیلیَى ضیبل ٍ اضایِ تضویي کبفی اظ عطف ثیوبض ًسجت
ثِ تقسیظ ّعیٌِ پعشکی ثیوبض ثِ صَضت ً% 26قس ٍ هبثقی عی سِ قسظ اقسام ًوبیس.
تبصرٌ :زاًشگبُ زضذصَص پطزاذت اقسبط هؼطفی شسگبى ّیچگًَِ تؼْسی ًساضز.
مادٌ:9تعُدات طرفیه قرارداد:
.0هجطی هَظف است ًسجت ثِ اًجبم هَضَع قطاضزاز هغبثق ثب استبًساضزّبی پعشکی ثبلوجبشطُ اقسام ًوبیس.
 .3اضائِ ذسهبت زًساًپعشکی هٌحصطا ثِ هتقبضیبى هؼطفی شسُ اظ سَی زاًشگبُ اهکبى پصیط است.
 .2هجطی هَظف است کلیِ ذسهبت زًساًپعشکی ثِ ثیوبضاى ضا ثب%66ترفیف ًسجت ثِ تؼطفِ هصَة ًظبم پعشکی اضائِ ًوبیس.
.6هجطی تؼْس هی ًوبیس ًسجت ثِ حفظ اسطاض پعشکی هطاجؼِ کٌٌسگبى ٍ ػسم افشبی آًْب زقت الظم ثِ ػول آٍضز.
ّ.6طگًَِ «ذغب ٍ قصَض» اظ سَی هجطی ،هَجت تحقق هسئَلیت حقَقی ٍ کیفطی ٍ ججطاى ذسبضت تَسظ هجطی ذَاّس
ثَز.
.2کلیٌیک هتؼْس هی شَز اظ پعشکبى هجطة ٍ هَاز ثب کیفیت هٌبست استفبزُ ًوَزُ ٍ ذسهبت اًجبم شسُ ضا ثب تضویي اضایِ
ًوبیس.
 .7زاًشگبُ هَظف است ًسجت ثِ هؼطفی هتقبضیبى ثِ کلیٌیک ثب صسٍض هؼطفی ًبهِ اقسام ًوبیس.
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.8زاًشگبُ ّیچ گًَِ تؼْسی ثط پطزاذت ّعیٌِ ّبی زضهبًی افطاز هؼطفی شسُ ًساضز ٍ هجطی ضاسبً هَظف ثِ زضیبفت ّعیٌِ
ذسهبت اضائِ شسُ اظ ثیوبض هی ثبشس.
.9ػسم اجطای تؼْسات ّطیک اظ عطفیي هَجت فسد ایي قطاضزاز هی گطزز.
ً.06ظبضت ثط اًجبم هَضَع ایي قطاضزاز ثطػْسُ اهَض ضفبّی کبضکٌبى ٍ اػضبی ّیبت ػلوی زاًشگبُ ٌّط اصفْبى هی ثبشس.
مادٌ 4حل اختالف:
زضصَضت ثطٍظ اذتالف ًبشی اظ تغییط شطایظ ٍ هفبز قطاضزاز  ،هَضَع هَضز اذتالف اثتسا اظ عطیق هصاکطُ حل ٍ فصل ٍ زض
غیط ایي صَضت هَضَع اظ عطیق هطاجغ شیصالح پیگیطی ذَاّس شس.
مادٌ 2فسخ قرارداد :
ایي قطاضزاز زض ّشت هبزُ ٍچْبض تجصطُ ٍ زض زًٍسرِ هتحس الشکل تْیِ ٍ تٌظین ٍ ثِ اهضبء عطفیي قطاضزاز ضسیسُ ٍ ّط کسام
حکن ٍاحس زاضز ٍ تبثغ قَاًیي ٍ هقطضات جوَْضی اسالهی ایطاى هی ثبشس.
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امًر رفاَی
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دکتر مُدی ا ...يردی
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