ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی
داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی جیزفت
هزکش رضذ فٌاٍری سالهت
آئیيًاهِ ارسياتی ٍاحذّای هستمز
هادُ -1هزکش رضذ فٌاٍری سالهت دارای دٍ همغع هی تاضذ کِ ضزکتّا ٍ هؤسسات خصَصی ٍ ٍاحذّای تحمیك ٍ تَسعِ در
هزحلِ رضذ ٍ ّستِّا در هزحلِ پیص رضذ هستمز خَاٌّذ ضذّ .ز ٍاحذ اس سهاى استمزار تا هزحلِ خزٍج تايذ تحت ًظارت هزکش
تَدُ ٍ فعالیتّای آى ارسياتی گزدد .ايذُهحَری ضزکتّا ٍ هَسسات خصَصی تزای پذيزش در هزحلِ رضذ تايذ تِ تصَية ضَرای
هزکش تزسذ در غیز ايي صَرت علیرغن ايي کِ هجَس ضزکت داضتِ تاضٌذ در هزحلِ پیصرضذ استمزار هیياتٌذ ٍ تِ عٌَاى ّستِ
هحسَب هیگزدًذ.
هادُّ -2ستِ ّا تِ ٍاسغِ ايي کِ ضخصیت حمَلی هستمل ًذاضتِ ٍ تجزتِ کافی در تعییي سهیٌِ فعالیت ٍ داًصّای هزتَط تِ
تجاریساسی آى ًذارًذ در عَل سهاى استمزار ّز  2هاُ يك تار ارسياتی ضذُ ٍ در آخز دٍرُ ضصهاِّ تايذ گشارش عولکزد خَد را تِ
هزکش ارائِ دٌّذ .سايز ٍاحذّای هستمز عالٍُ تز تزًاهِ هذٍى کاری سهاىتٌذی ضذُ در سهاى استمزار ،تايذ در عَل سهاى استمزار ّز
 6هاُ يك تار ارسياتی ضذُ ٍ خَد ٍاحذ تايذ ساالًِ گشارش عولکزد تِ هزکش ارائِ کٌٌذ.
هادُ ٍ -3احذ تايذ جشئیات ايذُهحَری را در لالة کارتزگ هزتَعِ تطزيح کٌذ ٍ تا ارائِ لزاردادّای ٍاحذ ٍ ارائِ هستٌذات،ايذُ-
هحَری خَد را تزای ضَرای هزکش تطزيح کٌذ .سمف اعتثارات پژٍّطی ّز سالِ تا تطخیص هذيز هزکش رضذ تعییي هیضَد .ايي
درخَاست حذالل يك هاُ پس اس فعالیت هذاٍم ٍاحذ اس سهاى استمزار در هزکش ٍ تايیذ ايذُهحَری ٍاحذ در ضَرای هزکش لاتل
تزرسی خَاّذ تَد .جذٍل سهاىتٌذی ايذُهحَری تَسظ ضَرای هزکش يا ضخص هتخصص تزرسی ٍ اصالح هیگزدد .پس اس ايي کِ
عزح ،هثلغ ٍام ٍ هزاحل اعغای آى تِ ٍاحذ در ضَرای هزکش تِ تصَية هیرسذ ٍ پزداخت لسظ اٍل اعتثارات تِ ٍاحذ هوکي هی
گزدد .پزداخت الساط تعذی اعتثارات تِ ٍاحذ هطزٍط تِ اًجام تعْذات ٍاحذ در پاياى ّز هزحلِ ٍ تأئیذ هجذد هذيز هزکش تز اساس
ارسياتیّای اًجام گزفتِ در عی دٍرُ هیتاضذً .حَُ اعغای اعتثارات هغاتك آيیيًاهِ خذهات هالی ٍ اعتثاری ٍاحذّای هستمز در
هزکش هیتاضذ.
هادُ -4هزکش تِ صَرت دٍرُ ای ارسياتی اس ٍاحذّای هستمز را تِ عول هیآٍرد:
ّستِّ :ز  2هاُ يك تار تز اساس کارتزگّای ارسياتی
ضزکتّ :ز  6هاُ يك تار تز اساس کارتزگّای هزتَعِ
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ٍاحذّای تحمیك ٍ تَسعِّ :ز  3هاُ يك تار تز اساس کارتزگّای هزتَعِ
هادُ -5ارسياتی اس ٍاحذّا تز اساس سهاىّای فَق ٍ ّز تار تَسظ ارسياب هٌتخة هزکش اًجام هیضَد ٍ در کارتزگ هزتَعِ ثثت
هیگزدد .اگز ٍاحذی در ارسياتی اهتیاس السم را ًیاٍرد يا تِ تعْذات خَيص هغاتك لزارداد عول ًکزدُ تاضذ يا همزرات هزکش را ًمض
کزدُ تاضذ تِ ٍاحذ تذکز کتثی دادُ هیضَد.
تثصزُ :دريافت  3اخغار کتثی هٌجز تِ صذٍر اخغار خزٍج اس هزکش ضذُ ٍ در صَرت تکزار ،حکن خزٍج اس هزکش تزای ٍاحذ صادر
هیضَد ٍ ظزف هذت يك هاُ تايذ هحل استمزار را تخلیِ ًوايذ ٍ ًسثت تِ تسَيِ حساب الذام ًوايذ.
هادُ  -6پزداخت اعتثار خذهاتی تِ ٍاحذ تا هجَس هذيز هزکش ٍ تز اساس اهتیاس ٍاحذ در کارتزگ هزتَعِ ٍ گشارش ٍاحذ در لثال
فاکتَرّای ّشيٌِ در راستای ايذُ هحَری صَرت هیگیزد.
هادُ  -7پزداخت اعتثار پژٍّطی تِ ٍاحذ تز اساس لزاردادی تا هجَس ٍ تايیذ ضَرای هزکش در ّز هزحلِ پزداخت لسظ ٍام ٍ تز
اساس پزسصًاهِ هزتَعِ ٍ اهتیاس ٍاحذ در کارتزگ هزتَعِ ٍاحذ در راستای ايذُهحَری صَرت هیگیزد .لثل اس پزداخت ّز لسظ
ٍامٍ ،احذ تايذ تا تَجِ تِ تعْذات خَد در لزارداد تا کارتزگ هذکَر ارسياتی ضَد.
تثصزُ :پزداخت اعتثارات تعییي ضذُ اس عزف هزکش رضذ تِ ٍاحذ يا ّستِ تَسظ ًوايٌذُ تاماالختیار هعزفی ضذُ اس سَی آىّا
صَرت هیگیزد.
هادُ -8کلیِ ٍاحذّا تايذ فعالیت توامٍلت داضتِ ٍ حذالل يك ًفز در هحل دفتز کار ٍاحذ حضَر داضتِ تاضذ .الثتِ تزای ٍاحذّای
تحمیك ٍ تَسعِ حضَر پارٍُلت کارضٌاس تزای اًجام ٍ پیگیزی اهَر ٍاحذ تالهاًع است.
هادُّ -9ز ٍاحذ تايذ تاتع همزرات ٍ آيیيًاهِ ّای هزکش تاضذ ٍ تِ تعْذات هٌذرج در لزاردادّای هٌعمذ ضذُ تا هزکش عول ًوايذ.
عذم اًجام تعْذات ،تٌا تِ تطخیص هزکش رضذ هَجة فسخ يکغزفِ لزارداد استمزار ٍ حوايت اس ايذُهحَری را تِ دًثال خَاّذ
داضت.
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