
 

 

 O&M مشاركتي واگذاري قرارداد

 استناد به 0881 مصوب آن اجرائي نامه آئين و دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون 88 ماده ب بند  اساس بر قرارداد این

 هب خصوصي بخش به دولتي خدمات از بخشي واگذاري منابع و مدیریت توسعه محترم معاونت ........... مورخ  ........ شماره مجوز

  .ميگردد منعقد ذیل شرایط با قرارداد طرفين مابين في زیر شرح

 : قرارداد طرفين (1 ماده

 مي ناميده دانشگاه بعد من که ........ تلفن ........ کدپستي ........نشاني با ........ نمایندگي به ........ملي شناسه با ........ دانشگاه (0-0

  .شود

 که........ ملي: شناسه و ........ کداقتصادي ........ :ثبت تاریخ ........ :موسسهشرکت/ بتث شماره به ........  .شرکت/موسسه: :شرکت (0-2

 نمایندگي به باشد(، مي ........محترم معاونت توسط صالحيت تایيد به منوط آن )احراز ميباشد تخصصي و فني صالحيت واجد

  تغييرات آخرین و نامه اساس بموجب ........سمت به ........ کدملي ........از صادره ........شناسنامه شماره به ........ فرزند ........آقاي

 داراي و اختيار واجد پيوست(  مصدق )تصویر باشد مي قرارداد الینفک جزء که  شرکت صالحيت و رسمي نامه روز در مندرج

  .شود مي ناميده شرکت بعد من که ........ نمابر ........ تلفن ........پستي کد ........نشاني به امضاء حق

 قرارداد موضوع (2 ماده

 سایر و معالجه و ویزیت جهت بيمارستان ..…… بيماران به روزي شبانه درماني خدمات کليه ارائه واگذاري از است عبارت (2-0

 از رهصاد دستورالعملهاي و قانوني مقررات و ها نامه آیين کليه رعایت با شده معرفي بيماران به درماني تشخيصي اقدامات

 این الینفک جزء )که پيوست ليست برابر بيمارستان تحویلي و موجود هاي دستگاه و لوازم و فضا از استفاده با متبوع وزارت

  .باشد( مي قرارداد

 مدت انقضاي از پس باید بردار بهره و باشد مي شرکت اختيار در قرارداد، پایان تا شده واگذار بخش کل از برداري بهره حق (2-2

  .نماید اقدام دانشگاه به مربوطه تجهيزات با آن انتقال به نسبت قرارداد

 با فعاليت ادامه باشد داشته برداري بهره دوره انقضاي از پس را فوق مراکز در فعاليت ادامه درخواست شرکت که صورتي در (2-8

 ادامه از ناشي منافع در اردادقر این موجب به دانشگاه که نحوي به بود خواهد پذیر امکان اجاره شيوه به دانشگاه موافقت

 طرفين بين مذکور مشارکت منافع از هریک قدرالسهم و آن چگونگي و نحوه .باشد داشته مشارکت اي اجاره روش به فعاليت

  .شد خواهد توافق

  .بود خواهد شرکت به متعلق برداري بهره دوره طول در بيماران، به خدمات ارائه از ناشي درآمدهاي تمامي (2-4

 هر به (...و سرقفلي از )اعم مالکيتي حق گونه هيچ پروژه این از برداري بهره و بوده دانشگاه به متعلق پروژه عرصه مالکيت (2-5

  .نماید نمي ایجاد شرکت براي ممکن نحو

 صورتجلسه )طبق موجود افزاري سخت امکانات و تجهيزات و لوازمات از بخشي داراي و ........ مساحت به دیاليز بخش (2-6

  .گردید شرکت تحویل (باشد مي قرارداد این الینفک جز که تحولو تحویل



 

 

  .باشد مي قرارداد این مشمول اورژانس و بستري بيماران براي خدمات انجام (2-7

  جزیي هاي هزینه و دانشگاه بعهده قرارداد مدت طول در استهالک از ناشي ساختمان عمده و کلي تعميرات هاي هزینه .1تبصره

  .ميآید بعمل مربوطه الطرفين مرضي کارشناس نظریه اساس بر ها هزینه گونه این دبرآور .باشد مي شرکت بعهده

 قرارداد: مدارك و اسناد (3 ماده

 است: زیر مدارک و اسناد قراردادشامل این (8-0

 حاضر قرارداد .أ 

 مبادله قرارداد طرفين بين قرارداد اجراي نحوه مورد در که دیگري سند نوع هر و مجالس صورت دستورکارها، .ب 

  .گردد مي

 اساسنامه تغيير(، داشتن تغيير)درصورت آگهي تاسيس، آگهي شامل: شرکت مدارک اصل برابر کپي از نسخه یک .ج 

  .کنند مي امضا را قرارداد که افرادي ملي ت کار و شناسنامه کپي ،صالحيت تایيد گواهي شرکت،

 

 قرارداد: مدت (4 ماده

   .است ........ مدت ........ لغایت ........ تاریخ از قرارداد مدت  (4-0

 رعایت از پس دانشگاه معامالتي و مالي نامه آئين و مقررات رعایت با قرارداد این طرفين کامل توافق و رضایت صورت در (4-2

  )باشدمي تمدید قابل  مبلغ افزایش بدون ماه سه حداکثر تا قانوني تشریفات

 تاثيري امر این نباشد، دانشگاه فعل ترک یا فعل از ناشي که گردد ایجاد اختاللي برداري، بهره دوره طي دليل هر به چنانچه (4-8

  .شد نخواهد قرارداد مدت افزایش باعث و نداشته قرارداد مدت در

 و رسانده دیگر طرف اطالع به قبل ماه2 حداقل کتبا را موضوع بایست مي قرارداد ادامه از انصراف صورت در طرفين (4-4

  .نماید اخذ را الزمه موافقتهاي

 

 : پرداخت حوهن و قرارداد مبلغ (5 ماده

 باشد: مي ذیل بشرح  .........شماره نامه طي طرفين کتبي توافق طبق درصد بصورت طرفين از هریک سهم (5-0

 ناخالص درآمد از شرکت سهم %(  ) و دانشگاه سهم %(  ) که .باشد مي درآمد کل از مشارکت تصویب مورد درصد

 شرکت نام به .......... حساب شماره به و .باشد مي پرداخت بلقا قانوني کسورات کسر از پس و بوده .......... بخش/مرکز

  .باشد مي اعالمي حساب شماره طریق از فقط پرداختها تمامي .......... شعبه کد ........... بانک ...........

  .باشد مي خدمات ارائه بر نظارت مسئول بيمارستان و بوده رایگان شده معرفي بيماران براي خدمات انجام .2تبصره

 

 :دانشگاه تعهدات (6 ماده



 

 

 قرارداد طرفين قبول و امضاء به که تنظيمي صورتجلسه طبق آن در موجود لوازم و دستگاهها و مکان قراردادن اختيار در  (6-0

 باشد. مي قرارداد این الینفک جز و است رسيده

 ادعاي گونه هر به یيپاسخگو و شده واگذار فضاي احتمالي معارضين رفع مسئوليت و مالکيت مدعي هرگونه به گویي پاسخ (6-2

  .آن خصوص در مشکالت رفع و معارضين احتمالي

  .خدمات ارائه بمنظور دولتي مصوب هاي تعرفه ساليانه اعالم (6-8

 پزشکي تخصص فوق و متخصص انساني نيروي تأمين جهت الزم مساعدت (6-4

  .باشد دایر بيمارستان در هشد جانمایي عرصه صورتيکه در مرکز به مربوط تجهيزات خروج و ورود جهت الزم بستر ایجاد (6-5

 در دخالت و بخشها سایر فعاليت از و داده اختصاص شرکت فعاليت محل به صرفاً را .......... مرکز به یافته اختصاص فضاي (6-6

  .نماید اجتناب شرکت فعاليت

  .ادقرارد این مدت طول در قرارداد موضوع .......... مرکز فعاليت نوع با موازي خدمت ارائه از اجتناب (6-7

 به نسبت  و گر بيمه سازمانهاي به دیاليز دربخش جراحي اعمال ویزیت؛ از اعم نسخ تحویل و ارائه گردد مي متعهد دانشگاه  (6-8

 وجه ایي بيمه سازمانهاي از دریافت از بعد امر این که .نماید اقدام گر بيمه سازمانهاي از شرکت مطالبات پرداخت و پيگيري

  .گردید خواهد پرداخت مقررات طبق کتشر به دیاليز بخش به مربوط

 جهت شرکت سوي از شده انتخاب فني مسئول است بدیهي .است بيمارستان عهده به گر بيمه سازمانهاي از مطالبات اخذ  (6-9

  .شود مي معرفي گر بيمه سازمانهاي به قانوني مراحل

 تنظيم مصرفي، لوازم و تدارکات گردش ،مالي )امور مرتبط مسائل کليه و شرکت عملکرد نحوه بر کامل و دقيق نظارت  (6-01

  .باشد مي دانشگاه عهده به ( ...و شرکت تعهدات انجام بخشي، برون روابط

 کليه محاسبه و بيمارستان هزینه و درآمد براي بيمارستان حسابداري در جداگانه فصل سر ایجاد به متعهد دانشگاه  (6-00

  .بيماران از حاصله درآمدهاي

 وي پرداختي از را شرکت به مربوط قرارداد این در توافق مورد کسورات سایر و اي بيمه سوراتک است متعهد دانشگاه  (6-02

  .نماید کسر

 باشد داشته مستقيم مسئوليت دیاليز خود که کسوراتي فقط :5تبصره (6-08

 به مربوط اي هزینه که موجود امکانات حد در گرمایش و سرمایش سيستم برقراري داخلي؛ تلفن برق؛ و آب تامين  (6-04

  .گردد مي اخذ شرکت از پيوست( )طبق یافته اختصاص سرانه حسب بر ماهيانه مصرف

  .گر بيمه سازمانهاي از وصول از پس یکماه حداکثر شرکت سهم پرداخت و کل آمد در ميزان محاسبه  (6-05

 نباید امر این و ندارد گر بيمه سازمانهاي از همودیاليز بخش مطالبات وصول از قبل پرداخت؛ در تعهدي هيچ دانشگاه  (6-06

   نباشد( ماه سه از بيشتر فاصله )این .باشد داشته بيماران به خدمات ارائه نحوه در تاثيري هيچگونه

 ارائه با بهيار( و پرستار پزشک؛ از )اعم شده بکارگيري پرسنل کليه فني صالحيت بر نظارت و بررسي به موظف دانشگاه (6-07

  .باشد مي دیاليز دوره طي گواهي



 

 

 ارایه و بوده مذکور واحد مستمر ارزیابي به موظف که قرارداد اجراي ناظر و مجرب کارشناس یک است عهدمت دانشگاه (6-08

  .نمایند معرفي شرکت به کتبي نامه معرفي با .باشد مي بيمارستان واگذاري کميته به کتبي گزارش

  .باشند برخوردار مناسب کيفيت و تنوع از باید قيمت گرفتن نظر در بدون بيماران ........ جهت استفاده مورد هاي صافي (6-09

  .گيرد صورت درماني اقدامات بيماران جهت وزارتخانه در دستورالعمل طبق و تنظيم وزارتخانه اوراق طبق بيماران پرونده (6-21

 

 :شركت تعهدات (7 ماده

 و نبوده 0887 سال ماه دي مصوب دولتي معامالت در دولت کارکنان مداخله منع قانون مشمول که نماید مي تعهد شرکت (7-0

 قرارداد موضوع در را الذکر فوق قانون در مذکور اشخاص وجه هيچ به نهایي حساب تسویه و قرارداد پایان تا گردد مي متعهد

 خسارات مطالبه و قرارداد فسخ بر مخير دانشگاه و اقدام مقررات مطابق واقع خالف احراز صورت در و ننماید ذینفع و سهيم

  .باشد مي اتمطالب از کسر حق با وارده

  .ندارد دیگري به اًجز و کال را خود تعهدات و منافع حقوق، از قسمتي یا تمام واگذاري، حق وجه هيچ به شرکت (7-2

  بهداشت وزارت ابالغي استانداردهاي و ها پروتکل آخرین براساس ........... مراکز اداره و مدیریت (7-8

 مي گردد، مي ابالغ ساله همه که پزشکي آموزش و درمان داشتبه وزارت ساليانه مصوب هاي تعرفه رعایت به ملزم شرکت (7-4

  .گردید خواهد ابالغ انجام، جهت شرکت به دانشگاه توسط متبوع وزارت بعدي مصوب هاي دستورالعمل است بدیهي .باشد

  .نماید رعایت را پزشکي آموزش و درمان بهداشت وزارت ابالغي مصوب دستورالعملهاي و قوانين کليه (7-5

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت ضوابط و اي، حرفه فني، اخالقي، اداري، شئونات کليه رعایت به متعهد و لزمم شرکت (7-6

  .باشد مي بيمارستاني دیاليزي بخشهاي و بيمارستاني امور در پزشکي

  .نماید ينتأم دیده آموزش و متخصص پرسنل از را مراکز بخشهاي اداره جهت نياز مورد انساني نيروي است متعهد شرکت (7-7

 خواهد شرکت عهده بر تجهيزات و قرارداد موضوع اعيان و عرصه از حراست و حفظ باب از کيفري و مدني مسئوليتهاي کليه (7-8

  .بود

 و کارگاهي( استانداردهاي مطابق کارگاه ایمني نکات )رعایت آن از ناشي حوادث مسئوليت و کار قوانين و مقررات کليه رعایت (7-9

 جمله از الزم هاي بيمه اخذ چنين هم و قرارداد موضوع با مرتبط کارکنان ماليات و اجتماعي نتأمي بيمه حق پرداخت

 این انجام عدم صورت در .است شرکت عهده بر قرارداد مدت پایان تا پروژه، خطر تمام زلزله سوزي آتش مدني، مسئوليت

  .بود خواهد شرکت عهده بر مذکور، حوادث از ناشي خسارت گونه هر مسئوليت تعهدات،

 مجوز اخذ بدون را قرارداد این توافق مورد فضاهاي مساحت کاهش یا افزایش اجازه و حق شرایطي هيچ تحت شرکت (7-01

 به مکلف خود دانشگاه، ابالغي چارچوبهاي و استانداردها رعایت عدم صورت در نيز و اینصورت غير در .ندارد دانشگاه از کتبي

 استاندارد رعایت و اصالح به نسبت خسارات، تأمين ضمن بایست مي حالت این در و باشد مي ها جریمه و هزینه پرداخت

  .نماید اقدام



 

 

 قرارداد مدت پایان تا را تجهيزات تعميرات و نگهداري برداري، بهره مدیریت، اندازي، راه مسئوليت خود هزینه به شرکت (7-00

 بهره مناسب و سالم وضعيت در .............. بخشهاي هک کند مي عمل طوري مجرب بردار بهره یک عنوان به و دارد برعهده

 و مطمئن متداول، خطر، بي روشي با را ........... خدمات بتواند و گيرد قرار قرارداد این مفاد و فني مشخصات طبق برداري

  .نماید ارائه کننده مصرف به پایدار

 و قوانين پایه بر که دیگري مالي الزامات و تکليفي ضعوار گونه هر یا و بيمه آتي، و جاري عوارض ها، ماليات تمام  (7-02

  .گردد پرداخت وي سوي از موقع به باید باشد، شرکت عهده بر قرارداد این مفاد یا مقررات

 اي بيمه پوشش خطر، تمام اي بيمه پوشش قبيل: از ضروري اي بيمه هاي پوشش که کند عمل اي شيوه به باید شرکت (7-08

 الزم اي بيمه پوشش و ثالث شخص مقابل در مسئوليت کارفرما، مسئوليت و کارگران غرامت ادي،اقتص هاي فعاليت در وفقه

 .گردد مطمئن قرارداد طول در اي بيمه هاي پوشش این اعتبار تمدید از و شود تحصيل پروژه براي طبيعي قهریه حادثه براي

 عهده بر آنها  پرداخت و شود مي منظور پروژه لک هزینه در شرکت سوي از الزم، اي بيمه هاي پوشش به مربوط بيمه حق

  .بود خواهد شرکت

  تا حداکثر دانشگاه به تحویل جهت اي بيمه اسناد سایر و اي بيمه نسخ کليه و اي بيمه ليست تهيه به موظف شرکت (7-04

 بيماران آمار هيهت به موظف شرکت .ميباشد شرکت بعهده نيز  نسخ به مربوط گري بيمه امور ضمنا .باشد مي بعد ماه پنجم

  .باشد مي ماه هر پنجم لغایت درمان معاونت خاص بيماریهاي واحد به ارائه و قبلي شده تنظيم جدول طبق

 اثبات صورت در ندارد را کنندگان مراجعه از وجهي گونه هيچ دریافت حق عنوان هيچ به وي امر تحت پرسنل و شرکت (7-05

 نفع به قضایي مراجع به مراجعه بدون شده سپرده تضمين و مطالبات ليهک ضبط و قرارداد یکطرفه فسخ به مجاز دانشگاه

  .باشد مي خویش

  .باشد مي قانوني ذیصالح مراجع از قرارداد موضوع انجام براي را الزم مجوزهاي کليه ارائه به متعهد شرکت (7-06

 شرایط واجد فني مسئول بکارگيري به متعهد پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت ضوابط کليه رعایت ضمن شرکت (7-07

 و شکایات به پاسخگو و دسترس در و مقيم صورت به ............. واحد فعال هاي شيف کليه در بهداشت وزارت مقررات مطابق

 مستقيم مسئوليت با مربوطه امور و درماني خدمات کليه .باشد مي مربوطه قانوني مجوزهاي اخذ و .باشد مي آمده پيش مسائل

 انعقاد از پس و تهيه شفاف صورت به مقررات برابر وپزشکان متخصصين سایر وظایف شرح و .شد خواهد امانج فني مسئول

  .شود داده قرار متخصصين کليه اختيار در

 تعميرات و داشته نگه بروز افزاري سخت و افزاري نرم نظر از را دستگاهها قرارداد دوره طول در که نماید مي تعهد شرکت (7-08

 استفاده روز پزشکي هاي تکنيک از بيماران به خدمات ارائه در و داده انجام متبوع وزارت استانداردهاي طبق ار کاليبراسيون و

 در و نماید اقدام دستگاهها و تجهيزات نگهداري و حفظ برنامه طبق بيمارستان نماینده نظارت تحت است موظف و نماید

  .نماید اقدام مربوطه مصوبات اجراي به نسبت و نموده شرکت گردد، مي برگزار که کيفي کنترل برنامه

 بيمارستان جامع افزار نرم با هماهنگي ضمن مربوطه افزار نرم و افزار سخت نگهداري هزینه پرداخت به متعهد شرکت (7-09

  .است



 

 

 جهت بيمارستان در استفاده مورد افزاري نرم هاي سيستم سایر و HIS افزار نرم از استفاده به موظف قرارداد طرف (7-21

  .باشد مي بيمارستاني خدمات ارائه و پذیرش

 چک اساس بر بندي امتياز و بيمارستان واگذاري ناظر و دانشگاه درمان معاونت ،متبوع وزارت سوي از بازرسي هرگونه (7-20

 متعهد شرکت ضمناَ .است شرکت قبول و تایيد مورد مربوطه مقررات کليه اساس بر تحویلي خدمتي هاي بسته و ها ليست

 را بيمارستان ارزشيابي با معادل حداقل ارزشيابي درجه تا نماید اتخاذ ترتيبي دانشگاه سوي از اي دوره بازدیدهاي در دگرد مي

 نماید کسب

 خوداري مرکز از خارج به بيماران ارجاع از و نماید تامين بيمارستان در را دیاليز خاص ملزومات کليه است ملزم شرکت (7-22

  .شد خواهد برخورد وي با (دانشگاه براي فسخ حق از )استفاده مقتضي نحو به اینصورت غير در نموده

 ضروري شده رفته کار به نيروي حداقل خصوص در دانشگاه و پزشکي آموزش و درمان بهداشت، وزارت ضوابط رعایت (7-28

  .باشد مي

 پرستار یک ختت چهار هر ازاي هب و نماید استفاده دیده( دوره )پرستار دانشگاه تائيد مورد افراد از گردد مي متعهد شرکت (7-24

   .باشد داشته شيفت هر در

 در .باشد مي دانشگاه تائيد با و متبوع وزارت دستورالعمل و مقررات رعایت با انساني نيروي کليه تامين به موظف شرکت (7-25

 و گرفته قرار شرکت اختيار در دیاليز در فعلي شاغل انساني نيروهاي از % 51 شرکت درخواست با و نياز صورت در راستا همين

 از حاصله درآمد از که بوده . . . . .و کارانه بيمه، حق کار، اضافه از اعم پرسنل مزایاي و حقوق پرداخت به موظف دانشگاه

 تغييرات این پذیرد صورت شرکت سوي از شده واگذار پرسنل در که تغييري گونه هر ضمنا .نماید مي کسر شرکت از را دیاليز

 ( .شد خواهد داده شرکت اختيار در ماه شش بمدت حداکثر نيروها )این .داشت خواهد پي در را غييراتيت شرکت سهم در

 را مالي و اداري موارد سایر و استخدام جهت را حقوقي و حق تعهد گونه هيچ شرکت توسط مازاد انساني نيروي بکارگيري (7-26

 و نوبته تک هاي پاداش و سنوات ...و مزایا و حقوق کليه پرداخت به موظف شرکت و داشت نخواهد بر در دانشگاه براي

 مهر به ممهور پرداختي هاي ليست و بوده بانک طریق از فقط پرسنلي هاي )پرداخت .باشد مي قرارداد پایان در وي ترخيص

 ( .باشد بانک

  .باشد دانشگاه کامل هماهنگي و طالعا با بایست مي شرکت توسط  پزشک و پرسنلي جابجایي یا تغيير گونه هر (7-27

 پرداخت و باشد مي خود جدید کارکنان براي مربوطه ضوابط سایر و اجتماعي تامين و کار قوانين رعایت به موظف شرکت (7-28

  .باشد مي شرکت با بند این موضوع افراد به متعلقه قانوني حقوق کليه و اخراج خسارات و خدمتي سنوات

  باشد مي ماهيانه صورت به خود امر تحت پرسنل مزایاي و حقوق ليست و نامه اظهار و بيمه تليس ارائه به موظف شرکت (7-29

 قانوني هاي پرداخت سایر نيز و اخراج خسارات سنوات، بيمه، حق عيدي، مزایا، و حقوق کليه پرداخت به متعهد شرکت (7-81

 توسط شده بکارگيري ينيروها استخدام صخصو در تعهدي گونه هيچ بيمارستان و بوده خود توسط شده بکارگيري کارکنان

  .ندارد  شرکت

 به غيره( و مشاغل بيمه )مطالبات، دیاليز بخش در شاغل پرسنل قانوني و قرارداد طرف هاي بيمه از حاصله کسورات کليه (7-80

  .باشد مي شرکت عهده



 

 

 از دانشگاه رضایت عدم ورتص در و است شرکت عهده بر آنان کار انجام کيفيت و کارکنان اخالق و رفتار حسن ضمانت (7-82

    .نماید اقدام ایشان جایگزیني به نسبت فوراً ميبایست شرکت پرسنل

 خدمات صحيح و موقع به ارائه در نقص و توجهي بي و قصور گونه هر از ناشي پيامدهاي و وارده خسارات مسئول شرکت (7-88

 این که است بدیهي .باشد مي دانشگاه به وي ششپو تحت پرسنل و وي طرف از وارده خسارات کليه جبران به متعهد و بوده

  .باشد نمي قانوني محاکم برابر در يپاسخگوئ مسئوليت رافع موضوع

 افراد به وي کارکنان توسط که قسم هر از وارده خسارات تمامي و کيفري و مدني مسئوليتهاي کليه ميباشد متعهد شرکت (7-84

 پيشگفت افراد به وارده خسارات در تعهدي جهت هيچ از دانشگاه و گيردب بعهده را شود وارد حقوقي و حقيقي ثالث اشخاص و

 ضرر جبران به متعهد شرکت گردد بيماران و مراجعين یا دانشگاه به زیان و ضرر موجب شرکت رفتار اثر در چنانچه و ندارد را

  .باشد نمي قانوني ممحاک برابر در پاسخگویي مسئوليت رافع موضوع این که است بدیهي .ميباشد وارده زیان و

 ،خسارات بيمه، مزایا، و حقوق از اعم مرکز این در شرکت توسط شده بکارگيري کارکنان مالي و مدني مسئوليتهاي کليه (7-85

 و انتظامي و قضایي مراجع به پاسخگوئي هرگونه و است شرکت عهده به اجتماعي تأمين و کار قانون 88 ماده طبق ...و اخراج

 خود کارکنان براي اجتماعي تامين و کار قوانين رعایت به موظف شرکت و بوده شرکت عهده به اردادقر موضوع پزشکي نظام

  .ندارد عهده به مسئوليتي هيچ دانشگاه باشد مي

  .باشد طرفين توافق با بایستي ارسال( و )دریافت طرفه دو قرارداد گونه هر (7-86

  .باشد همربوط بيمارستاني هاي کميته جلسات در شرکت به موظف دوم (7-87

  .دهد افزایش امکان صورت در را دیاليز بخش ظرفيت که گردد مي متعهد شرکت (7-88

  .ندارد شرایطي هيچ تحت را خدمات ارائه نمودن محدود یا و توقف یا تعطيل حق (7-89

 ضمن صورت این در و ندارد را دیاليز بخش تعطيلي نيز و خدمت ارائه در محدودیت یا توقف حق عنوان هيچ به شرکت (7-41

 موارد سایر و نياز مورد ملزومات و دستگاهها؛ خرابي و کمبود .گردد مي رفتار ایشان با فسخ شرایط برابر وارده خسارات نجبرا

 اندازي راه و تعمير به نسبت وقت اسرع در بایست مي دستگاهها خرابي درصورت و .باشد نمي شرکت مسئوليت رافع پرسنلي

  .نگردد ایجاد خدمات ارائه در خللي که نحوي به نماید اقدام دستگاهها

 کليه و نموده اقدام بيماران به درماني خدمات ارائه به نسبت قرارداد مدت طول در وفقه بدون گردد مي متعهد شرکت (7-40

 دستگاههاي جمله )از نياز مورد هاي دستگاه کليه است موظف شرکت است بدیهي .نماید تکليف تعيين سریعاً را بيماران

  .نماید تامين را الزم مصرفي مواد و نگهداشته کار به آماده روز شبانه اوقات تمامي در را اتوماتيک(

 احتساب با ............ شيفتهاي تمام در بيماران کليه ویزیت به تاکيد با شيفت 8 در ............ شيفتهاي بيماران حال رفاه جهت (7-42

  .گردد تنظيم ساعت 4 حداقل

 هر در گر بيمه ها سازمان با قرارداد طرف و بيمارستان به کننده مراجعه بيماران يهکل به خدمت ارائه به موظف شرکت (7-48

 .ندارد را بيمه مشمولين به خصوصا خدمات ارائه از خودداري حق شرایطي هيچ در و باشد مي قرارداد پایان تا شرایطي و زمان

      ماژور( فورس موارد جزء به )

   است شرکت عهده به  شده معرفي بيماران از هاشيفت تمامي در نياز مورد هاي ویزیت (7-44



 

 

  .باشد مي دانشگاه مراجعات تمامي پذیرش به موظف شرکت (7-45

  .پذیرد صورت باید داخلي متخصص یا نفرولوژیست توسط ماه طول در بيماران کليه ویزیت (7-46

 و قرارداد دوره پایان از سپ و نپرداخته دانشگاه به را پيشه و کسب حق و بيمه حق یا و قفلي سر بابت وجهي هيچ شرکت (7-47

 حق دوره پایان در و بود خواهد هفته یک ظرف اموال و محل تحویل و تخليه به موظف قانونا و شرعا قرارداد، فسخ مرحله در

  .ندارد را پيشه و کسب حق و  قفلي سر حق عنوان به وجهي گونه هيچ ادعاي و مطالبه

 سرانه برحسب بيماران و پرسنل ذهاب و ایاب سرویس و غذا تقيم(مس تلفن ،گاز ،برق ،)آب ها هزینه سهم پرداخت (7-48

 کسر شرکت درآمد از و شد خواهد پرداخت شرکت توسط اعالم، از پس که گردد مي اعالم و تعيين دانشگاه توسط مربوطه

 سالم صورت به گردیده تحویل شرکت به سالم که دیاليز در موجود پزشکي وغير پزشکي تجهيزات و وسایل ضمنا .گردد مي

  .بود خواهد شرکت بعهده تجهيزات و دستگاهها کليه تعمير و ماهيانه سرویس هاي هزینه و شد خواهد گرفته تحویل

 با را جدیدي تجهيزات وري، بهره افزایش و دیاليز بخش خدمات کيفيت سطح ارتقائ منظور به تواند مي شرکت (7-49

  .نماید اضافه دانشگاه هماهنگي

  .نماید استفاده ذیصالح مراجع تائيد مورد و دار تاریخ مصرفي مواد و وسایل از است موظف شرکت (7-51

 مي بيمارستان تجهيزاتي ناظر و داروئي ناظر نظر زیر دیاليز بخش به مربوط مصرفي لوازم تامين و تهيه به موظف شرکت (7-50

   .باشد

 تعویض( به نياز صورت )در باشد متبوع وزارت قوانين با مطابق طبي RO جایگزیني و تعویض به متعهد شرکت (7-52

 اولویت براساس دیاليز بخش تجهيزاتي کمبودهاي رفع و ضروري تجهيزات خریداري صورت در گردد مي متعهد دانشگاه (7-58

 واحد دانشگاه درآمد محل از شرکت به خرید قيمت پرداخت به نسبت دانشگاه، خاص بيماریهاي امور جانب از اعالمي هاي

  .گرفت خواهد قرار دانشگاه تملک در نهایتاً محل این از شده خریداري دستگاههاي است بدیهي .نماید اقدام شده واگذار

  .نماید پرداخت را الزم مصرفي موارد و دستگاهها انتقاالت و نقل وکلي جزیي تعميرات کليه هزینه است متعهد شرکت (7-54

 در و باشد مي اختيار در ساختمان و (........ شماره پيوست ليست با )مطابق اموال کليه از حراست و حفظ به موظف شرکت (7-55

 دارد عهده به را محل بازسازي و وسایل جایگزیني و تامين مسئوليت سوزي سرقت،آتش جمله از اي حادثه هرگونه صورت

  باشد( مي بند این از مستثني طبيعي یاي بال وسایر جنگ طوفان، سيل، زلزله، قبيل از مترقبه غير حوادث )بروز

  پيوست( )آزمایشات .نماید پرداخت دانشگاه به را آن هزینه و انجام را دیاليزي بيماران ماهيانه آزمایشات است زممل شرکت (7-56

 مرتبط سازمانهاي سایر و مالياتي امور و اجتماعي تامين سازمانهاي از حساب مفاصا اخذ به موظف هرسال پایان در شرکت (7-57

 بود خواهد دانشگاه به ارائه و

 و قطعي فسخ صورت در که نماید مي اعطاء تام وکالت دانشگاه به الزم خارج عقد ضمن و قرارداد این امضاي با شرکت (7-58

  .نماید اقدام تحویلي تجهيزات و وسایل و دیاليز مکان تحول و تحویل به نسبت شرکت جانب از راسا تواند مي قرارداد قانوني

 کامل آگاهي قرارداد اجراي نحوه و موضوع کيف و کم از و نموده مطالعه را قرارداد مفاد کليه که نماید مي اقرار شرکت (7-59

  .باشد نمي پذیرفته شرکت از اطالع عدم ایراد قرارداد امضاء از پس لذا نموده حاصل

  .باشد نمي خود به مربوط اداري مکاتبات در بيمارستان دار آرم اوراق از استفاده به مجاز وجه هيچ به شرکت (7-61



 

 

  .گيرد صورت بيمارستان مقررات و قوانين طبق بایست مي لوازم و گاههادست کليه خروج و ورود (7-60

 باشد مي فعاليت موضوع زمينه در بهداشتي ي استانداردها و مقررات کليه رعایت بر ناظر بيمارستاني عفونت کنترل کميته (7-62

  .است الزامي شرکت سوي از فوق کميته نظرات نقطه رعایت و

  .نماید اقدام پرستار و پزشک توسط مربوطه هاي خانواده و رانبيما آموزش به نسبت باید شرکت (7-68

 

  : نظارت (8 ماده

 کنترل و قانوني ضوابط سایر و آموزشي درماني، بهداشتي، فني، مسائل رعایت جهت قرارداد اجراي حسن بر نظارت دانشگاه (8-0

  .باشد نمي شرکت ذاتي تکاليف نافي نظارت این .باشد مي بيمارستاني خدمات کيفيت

 شرکت سوي از شده معرفي فني مسئول عهده به ......... مراکز جاري قوانين و مقررات به عنایت با مرکز فني امور بر نظارت (8-2

  .بود خواهد پاسخگو فني مسئول تخلف هرگونه صورت در و است

 مکاريه به موظف شرکت و است دادرقرا دانشگاه ازسوي شده معرفي ناظر بعهده شرکت مستمرعملکرد پایش و نظارت  (8-8

 معاونت )پشتيباني(، توسعه معاونت درمان، معاونت از مرکب تيمي عهده به عاليه نظارت و باشد مي ناظر با شرط و قيد بدون

  .ميباشد شرکت نماینده و دانشگاه باشد( درماني و آموزشي شده واگذار واحد صورتيکه )در آموزشي

 

 اموال: ضمانت و كار انجام حسن تضمين تعهدات، انجام  سپرده (9 ماده

 %01 ميزان به است متعهد قرارداد طرف شرکت تعهدات، انجام تضمين منظور به دانشگاه، معامالتي مالي نامه آئين استناد به (9-0

 است بدیهي .بود خواهد فوق نامه ضمانت ارائه به منوط قرارداد تنفيذ .بسپارد معتبر ضمانتنامه دانشگاه به قرارداد، کل مبلغ

 بطور را قرارداد مفاد از یک هر و ننموده عمل دليلي هر به خود قراردادي و قانوني تعهدات به دادقرار طرف شرکت چنانچه

  .گردد مي وصول و ضبط  دانشگاه نفع به ماخوذه هاي تضمين فسخ،  یکجانبه بصورت قرارداد ننماید اجرا کامل و صحيح

 در که شود مي نگهداري دانشگاه سپرده حساب در و کسر شرکت به پرداخت هر از %5 معادل کار انجام حسن تضمين بابت (9-2

 اخذ و  دانشگاه ناظرین ناظر/ تایيد با کامل تسویه و ذیربط سازمانهاي از مربوطه هاي مفاصاحساب ارائه با سال هر پایان

 رسمي ارشناسک نظریه برابر شرکت سوي از وارده احتمالي زیان و ضرر و خسارت هاي هزینه کسر و ........ معاونت از رضایت

 نمود ساقط و سلب خود از را اعتراض هرگونه حق خصوص این در شرکت شد، خواهد مسترد دانشگاه به

 اموال تحویل تنظيمي صورتجلسه اساس بر تحویلي تجهيزات و وسایل کليه و تحویلي اموال نگهداري و حفظ تضمين بابت (9-8

 قيمت )معادل دانشگاه محترم ریاست موافقت صورت در سفته یا معتبر کيبان ضمانتنامه فقره یک ........ مورخ ........ شماره به

 از پس و قرارداد مدت پایان در که شد خواهد اخذ شرکت از ریال ........ مبلغ به ........ مورخ ........ شماره به اختيار( در اموال

 خسارت ورود  صورت در .گردید خواهد مسترد وي به کار به آماده و سالم صورت به تحویلي تجهيزات و وسایل کليه تحویل

 خواهد وصول و کسر دانشگاه نفع به دیگر محل هر و ماخوذه هاي تضمين مطالبات، محل از وارده خسارت جبران، عدم و

  .نمود ساقط و سلب خود از را اعتراض هرگونه حق خصوص این در شرکت گردید،



 

 

 اطالعات بودن محرمانه (11 ماده

 از که را فني دانش یا و ارقام آمار، مدارک، اطالعات، انتشار و تبادل خصوص در که نمایند مي عهدت قرارداد طرفين از هریک

 اختيار در را آنها وجه هيچ به و نگاهداشته محرمانه کامالً دارد، مي دریافت آینده یا حال در قرارداد این اجراي در دیگر طرف

 استفاده سوء باعث و نداده قرار نماید، مي استخدام کار اجراي منظور به که مشاوراني یا خود کارکنان جز به ثالث اشخاص

 از هریک طریق از اطالعات این انتقال یا افشاء از ناشي خسارت گونه هر مسئوليت لذا .شد نخواهند آنها از ثالث اشخاص

  .بود خواهد وي عهده به طرفين

 قهریه حادثه (11 ماده

 اجراي باشد، بوده دفع غيرقابل و بيني پيش قابل غير که دولتي یا عمومي نهادهاي قانوني ممانعت یا قهریه قوه واسطه به هرگاه

 یک هر کند، تجاوز ماه شش از قرارداد تعليق چنانچه .شود مي اضافه قرارداد زمان به مدت این گردد، مقدور غير مدتي براي قرارداد

 تلقي یافته پایان طرفين حقوقي روابط صورت، این در .نماید اماقد قرارداد فسخ به نسبت نامه اظهار ارسال با تواند مي طرفين از

 پروژه از را خود تجهيزات تواند مي گذار سرمایه ها، هزینه و مالي وضيعت شدن روشن و قرارداد تکليف تعيين از پس و گردیده

   .شد خواهد آزاد نيز تضامين و نماید خارج

 

 : قرارداد فسخ شرایط (12 ماده

 دو دریافت از پس و نماید تخطي متبوع وزارت استانداردهاي و مقررات و قوانين یا قرارداد دمفا از شرکت صورتيکه در (02-0

 با و فسخ  دانشگاه سوي از یکجانبه بطور قرارداد ننماید ایجاد کاري روند بهبود در تغييري و روز 81فاصله به کتبي اخطار

 و تعهدات انجام هاي نامه ضمانت مبلغ و آید مي عملب الزم اقدام قرارداد حساب تسویه به نسبت یکماهه، فرصت اعالم

 این در شرکت .گردید خواهد وصول و ضبط  دانشگاه نفع به شرکت شده سپرده هاي تضمين سایر و کار انجام حسن

  .نماید مي ساقط و سلب خود از را اعتراض هرگونه حق خصوص

 جانبه یک بطور ميتواند  دانشگاه ،شرکت اسالمي ونشئ و کاري اخالقي، مدیریتي، فني، صالحيت عدم احراز صورت در (02-2

 محل هر و ماخوذه هاي تضمين و مطالبات محل از را وارده خسارات تمامي و دهد خاتمه شرکت کار به و فسخ را قرارداد

  .نماید مي  ساقط و سلب خود از را اعتراض هرگونه حق خصوص این در شرکت .نماید وصول و ضبط دیگر

 کار در جدي اخالل باعث که غيره و طوفان و سيل زلزله، سوزي، آتش جنگ، جمله از مترقبه غير حوادث بروز صورت در (02-8

 موانع شدن طرف بر از پس و آمده در تعليق حالت به دانشگاه مقام باالترین تایيد با و قانوني مراحل طي از پس قرارداد گردد

  .نمایند مي اقدام آن اجراي به نسبت قرارداد تجدید ضمن عادي شرایط ایجاد و

  : اختالف حل و تخلفات به رسيدگي (13 ماده



 

 

 خواهند کوشش قرارداد طرفين و بود خواهد دانشگاه عهده به شرکت عملکرد از ارزیابي و قرارداد این مفاد اجراي حسن بر نظارت

 از ناشي احتمالي ختالفاتا  هرگونه بروز صورت در و اجرا را قرارداد موضوع نيت حسن با و اخالقي اصول پایه بر را نمود

 تفسير یا اجراء مورد در چنانچه ليکن .نمایند فصل و حل آميز مسالمت طریق از مذاکره با را قرارداد این مفاد اجراي یا تفسير

 توافقات و گردد مي فصل و حل طرفين، نمایندگان از متشکل توافقات، کميته در اختالفات گردد، ایجاد اختالفي قرارداد این

 از روز 05 مدت ظرف نتوانند توافقات کميته اعضاء چنانچه و بود خواهد اعتراض قابل غير و اجراء الزم طرفين براي لهحاص

 خویش ادعایي حقوق استيفاي جهت توانند مي طرفين از یک هر نشود رفع هم اختالف و یابند دست توافقي به رسيدگي تاریخ

  .نمایند مراجعه کشور قضایي مراجع به

  شرایط سایر (14 ماده

 در مگر دیگر، ثالث اشخاص منافع نه و است شده تدوین قرارداد طرف دو منافع حفظ براي تنها آن شرایط و قرارداد این (04-0

  .باشد شده بيان قرارداد در روشني به که مواردي

 شود حاضر يقضای مرجع هيچ در ندارد حق که کند مي تاکيد آن طرف دو از یک هر و است تجاري قرارداد یک قرارداد این (04-2

 اقدام هر یا توقيف قرار اجرایيه، صدور دعوي، اقامه برابر در مصونيت ادعاي خود درآمدهاي یا ها دارایي براي خود، نفع به و

  .کند قرارداد این با ارتباط در دیگر قضایي

 

 طرفين: قانوني اقامتگاه (15 ماده

 مراسالت ارسال و رسمي مکاتبات لذا باشد، يم طرفين قانوني اقامتگاه منزله به قرارداد صدر در مندرج هاي نشاني (05-0

 صورت در .شود مي تلقي قانوني الذکر، فوق هاي نشاني طریق از دعاوي و قضایي اوراق و (94ماده کميسيون تصميم )ازجمله

 شده ابالغ ها نامه کليه صورت این غير در .نمایند مطلع را یکدیگر کتباً ساعت 48 مدت ظرف موظفند طرفين نشاني، تغيير

 عهده به جدید آدرس اعالم عدم از ناشي قانوني و مالي مسئوليتهاي و باشد نمي پذیرفته اطالع عدم عذر و گردیده تلقي

  .است  شرکت

 قرارداد: نسخ (16 ماده

 نيقانو اعتبار و واحد حکم نسخه هر طرفين امضاي از پس  و تنظيم نسخه 4 در و تبصره  ....... و ماده ........... در قرارداد این 

 است االجرا الزم قرارداد طرفين براي آن مفاد اجراي و رعایت دارد،

 

 


