«آييه وامٍ َمکاري داوشگاٌ علًم پزشکی زوجان ي صىعت»
مقدمًٍ :يبص سٍص اكضٍى صٌبيغ ٍ هَػؼبت دٍلتي ٍ خصَصي ثِ تَاًوٌذيّبي داًـگبُ ػلَم پضؿکي صًجبى
دس حَصُ پظٍّؾ ،آهَصؽ ٍ خذهبت كٌي ٍ هـبٍسُ ٍ ّوچٌيي ًوؾ داًـگبُ دس تَػؼِ اجتوبػي -اهتصبدي
جبهؼِ ٍ ضشٍست اجشائي ًوَدى داًؾ ٍ يبكتِّبي جذيذ داًـگبُ ،اػتلبدُ ثْيٌِ اص اهکبًبت داًـگبُ ٍ
اًتوبل تجشثِ اص ػغح اجشا ثِ داًـگبُ ّوَاسُ هتضوي يک استجبط هٌغوي ٍ پبيذاس هيبى صٌؼت ٍ داًـگبُ
اػتّ .ذف آييي ًبهِ حبضش هبًًَوٌذ کشدى ٍ تؼْيل استجبط داًـگبُ ثب حَصُ خبسج داًـگبُ دس ػغح هلي ٍ
ثييالوللي اػت.
مادٌ  :1کليات
 1-1كؼبليتّبي اػضبي ّيئت ػلوي داًـگبُ دس حَصُ استجبط ثب صٌؼت کِ دس هبلت هلبد ايي آييي ًبهِ اًجبم
هيؿَد يک اسصؽ تلوي ؿذُ ٍ تالؽ دس ايي ساػتب هَسد حوبيت ٍ تبييذ داًـگبُ خَاّذ ثَد.
 2-1کليِ عشحّبي تحويوبتي ،آهَصؿي ٍ خذهبت كٌي ٍ هـبٍسُاي کِ توبهي هٌبثغ اػتجبسي آى خبسج اص
داًـگبُ اص هجيل صٌبيغ ،هَػؼبت خصَصي ٍ دٍلتي تبهيي گشدد هـوَل ايي آييي ًبهِ اػت.
 3-1اًجبم كؼبليتّبي هشتجظ ثب صٌؼت هَضَع ايي آيييًبهِ ،هـبيشتي ثب كؼبليتّبي توبم ٍهتي ،حن
هحشٍهيت اص هغت ٍ ػبيش اهتيبصاتي کِ ثب سػبيت هوشسات هشثَعِ هـوَل اػضبي ّيئت ػلوي داًـگبُ
هيؿَدً ،خَاّذ داؿت.
 تبصرٌ ّ :1شگًَِ هبهَسيت ػضَ ّيبت ػلوي ثِ صٌؼت دس صَستي کِ ٍظبيق جبسي ٍي هختل ًگشدد ثب هَاكوت داًـکذُ
يب هشکض هشثَعِ ثِ ػٌَاى خذهبت هـبٍسُاي هَضَع ايي آيييًبهِ تلوي هيؿَد.
 تبصرٌ ّ :2ش ًَع كؼبليت يب خذهبت هـبٍسُ اي کِ تَػظ اػضبي ّيئت ػلوي داًـگبُ دس صهيٌِ ّبي ػلَم ثْذاؿتي،
ثبليٌي ،تـزيِ  ،ػلَم داسٍيي ،ػلَم پبيِ ،عشاحي ٍ ػبخت ٍػبيل پضؿکيً ،شم اكضاسي ،تبليق ،تشجوِ ،آهبس ،هذيشيت ٍ ػبيش
كؼبليت ّبي ػلوي ثِ ثخؾ ّبي ثشٍى ػبصهبًي (دٍلتي ٍ خصَصي) ثب ّذف ثْشُ گيشي اص کليِ تَاًوٌذيْبي ػلوي ٍ
پظٍّـي داًـگبُ ثِ هٌظَس جزة هٌبثغ ثشٍى ػبصهبًي ٍ سكغ ًيبصّبي اجتوبػي ؿَد استجبط ثب صٌؼت ًبهيذُ هي ؿَد.

مادٌ  :2تعاريف
کارفرما (صىعت) :ثِ کليِ هَػؼبتٍ ،صاستخبًِّب ،ػبصهبىّب ،هشاکضًْ ،بدّب ،ؿشکتّب ٍ ػبيش هجتوغّبي
اداسي ،صٌؼتي ٍ خذهبتي داخل ٍ خبسج کـَس اػن اص دٍلتي ٍ ؿيش دٍلتي اعالم هيؿَد کِ عشف هشاسداد
داًـگبُ ٍ يب اػضبي ّيبت ػلوي داًـگبُ ثبؿٌذ.
طرح :کليِ ًيبصّبي پظٍّـي ،آهَصؿي ،كٌي ،هـبٍسُ اي ٍ ػبيش خذهبت دسخَاػت ؿذُ اص عشف صٌؼت کِ
اػتجبس کبهل يب ثخـي اص آى سا تبهيي ًوَدُ ثبؿٌذ.
مجري :هجشي (هذيش اجشايي) :ثِ كشد يب اكشاد حويوي اػن اص ّيئت ػلوي يب کبسؿٌبع داًـگبُ اعالم هي
ؿَد کِ هؼئَل هؼتوين پيـجشد هَضَع هشاسداد هي ثبؿذ ٍ هشاسداد اجشاي پظٍّؾ ،كٌبٍسي ثِ اهضبي ايـبى
هي سػذ.
آيرودٌ طرح :كشد ٍ يب اكشادي کِ دس ّش يک اص دٍ هشحلِ هؼشكي " عشح ٍ صٌؼت ثِ داًـگبُ " ٍ " كشاّن
ًوَدى هَاكوت ضوٌي صٌؼت "  ،يب پيگيشي ثشاي تَاكن هغؼي ٍ اًؼوبد هشاسدادً ،وؾ اصلي سا ثش ػْذُ داسًذ
(.)3،2،11
 تبصرٌ ّ :1ش گًَِ  Grantخبسجي کِ اص عشين هؼبًٍت پظٍّـي ٍ تَػظ يکي اص اػضبء ّيئت ػلوي داًـگبُ ػلَم
پضؿکي صًجبى اص ػبصهبًْبي ثيي الوللي (ًظيش  )WHOجزة ؿَد .،دس ايي ساػتب ،هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ ثِ هٌظَس
تـَين ٍ توَيت جزة هٌبثغ ثيي الوللي ،دس اسصؿيبثي كؼبليتْبي پظٍّـي ػضَ ّيئت ػلوي ٍ داًـکذُ هشثَعِ اهتيبصات
ٍيظُ اي سا دس چبسچَة آئيي ًبهِ استوبء پيـٌْبد خَاّذًوَد.

 تبصرٌ  :2ثِ هٌظَس ايجبد اًگيضُ تـَيوي ثشاي جزة ّش چِ ثيـتش عشح ّب ٍ پشٍطُ ّبي تحويوبتي اصکل هجلؾ هشاسداد
ًْبيي هٌؼوذُ ثب کبسكشهب  3تب  5دسصذ پشداختي ثِ آٍسًذُ عشح پشداخت خَاّذؿذ .آٍسًذُ عشح هي تَاًذ هجشي عشح
ّن ثبؿذ.

 1داًـگبُ تشثيت هذسع
 2داًـگبُ ػلن صٌؼت
 3داًـگبُ تْشاى

طرح پژيَشي :عشحي اػت کِ دسؿَساي پظٍّؾ داًـگبُ ،هشاکض تحويوبتي ،هشاکض سؿذ كٌبٍسي يب
ؿَساّبي پظٍّـي هصَة کـَس ثِ تصَيت ثشػذ ٍ ثشاي اجشا اص عشف کبس كشهب ثِ ػٌَاى هَضَع هشاس داد اسائِ
ؿَد.
خدمات علمي  -فىي قرار دادي :خذهبتي کِ تَػظ هجشي ٍ ثش اػبع دس خَاػت کبسكشهب ،دس هبلت
هشاسداد ثِ آًْب اسائِ هيگشدد.
اي :خذهبتي اػت کِ هجشي ثشاي اسائِ آى اص تَاى ػلوي خَد ٍ ،اػتلبدُ اص اهکبًبتي
خدمات مشايرٌ 
ًظيشکتبثخبًِ ،کبهپيَتش ٍ ايٌتشًت اػتلبدُ ًوبيذ.
خدمات علمي -كٌي ؿيش هشاس دادي :خذهبتي کِ ثٌب ثِ دس خَاػت کبسكشهب ثب اػتلبدُ اص اهکبًبت
آصهبيـگبّي ٍ يب تجْيضات داًـگبُ تَػظ هجشي عجن تؼشكِ تؼييي ؿذُ اسائِ هيـَد.
داوش فىي :ػجبست اػت اص هجوَػِ اي اص اعالػبت ،آگبّي ّب ،هْبست ّبي كٌي ٍ ؿيش كٌي ػبصهبى يبكتِ
کِ هيتَاًذ ثِ هٌظَس تَليذ هحصَل ،تْيِ هَاد ،ايجبد يب ثْجَد كشآيٌذ ٍيب ػبيش اّذاف کبس ثشدي صٌؼتي هَسد
ثْشُ ثشداسي هشاس گيشد .ايي داًؾ هيتَاًذ ؿبهل ّشيک ٍيب توبم هشاحل تَليذ داًؾ كٌي ،اجشاي داًؾ كٌي ٍ
ٍاگزاسي داًؾ كٌي دس صٌؼت ثبؿذ.
مادٌ  :3شًراي َمکاري داوشگاٌ ي صىعت
ثِ هٌظَس توَيت ّوکبسيّبي كيوبثيي داًـگبُ ٍ صٌؼت ٍ ًظبست ثش حؼي اجشاي ايي آييي ًبهِ ؿَساي
ّوکبسي داًـگبُ ٍ صٌؼت کِ اص ايي پغ دس ايي آييي ًبهِ ؿَسا ًبهيذُ هيؿَد ثب تشکيت ٍ هـخصبت صيش
ثشاي يک دٍسُ دٍ ػبلِ کِ ػضَيت اػضب آى هبثل توذيذ هيثبؿذ ،تـکيل هي گشدد.
 1-3اعضاء شًرا
o
o
o
o

هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍسي ،داًـگبُ
هذيش سٍاثظ ثيي الولل ٍ ػويٌبس ٍ کٌگشُ ّب
هذيش دكتش استجبط ثب صٌؼت داًـگبُ
ً 4لش اص اػضبي ّيأت ػلوي داًـگبُ ثب اًتخبة هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍسي.



تبصرٌ  :1يک ًلشاص ً 4لشاػضبي ّيبت ػلوي هٌتخت ثبيذ اص هشکض سؿذ ثبؿذ.



تبصرٌ  :2جلؼبت ؿَسا ثب حضَس ًصق ثِ ػالٍُ يک اػضبء سػويت خَاّذ يبكت.

 2-3يظايف شًرا :
o
o
o
o
o
o
o
o

ػيبػتگضاسي ٍ تذٍيي اػتشاتظيّبي استجبط ثب صٌؼت
تصَيت ثشًبهِّبي ػبالًِ ٍ ثلٌذ هذت داًـگبُ ثشحؼت ًيبص ثخؾ صٌؼت
تصَيت دػتَسالؼولّبي هشتجظ
تصَيت تؼشكِ خذهبت هبثل اسائِ داًـگبُ ثِ صٌؼت
ثشسػي گضاسؽ ػولکشد هبلي استجبط ثب صٌؼت داًـگبُ
ثشسػي گضاسؽ پيـشكت ثشًبهِّبي کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت استجبط ثب صٌؼت داًـگبُ
تصَيت ؿبخصّبي اسصيبثي استجبط ثب صٌؼت داًـگبُ
تبييذ ؿشکت ّبي داًؾ ثٌيبى
مادٌ  :4کميتٍ اجرائي ارتباط با صىعت

ثِ هٌظَس تؼْيل ٍ تؼشيغ دس اجشاي ايي آيييًبهِ ٍ هصَثبت ؿَساي ّوکبسي داًـگبُ ٍ صٌؼت ،کويتِ
اجشائي استجبط ثب صٌؼت کِ هٌجؼذ دس ايي آييي ًبهِ کويتِ اجشائي ًبهيذُ هيؿَد ثب تشکيت ٍ ٍظبيق صيش دس
هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍسي داًـگبُ ثشاي يک دٍسُ دٍ ػبلِ کِ ػضَيت اػضب آى هبثل توذيذ هي ثبؿذ،
تـکيل هيگشدد.
 1-4اعضاء کميتٍ اجرائي:
o
o
o
o
o
o
o
o


هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍسي داًـگبُ ثؼٌَاى سئيغ کويتِ
هذيش دكتش استجبط ثب صٌؼت داًـگبُ ثؼٌَاى دثيش کويتِ
ًوبيٌذُ هؼبًٍت ؿزا ٍ داسٍ داًـگبُ
ًوبيٌذُ هؼبًٍت ثْذاؿت
هذيش اهَس پظٍّؾ داًـگبُ
هذيش اعالع سػبًي داًـگبُ
يک ًلش اص سٍػبي هشاکض سؿذ داًـگبُ ثب پيـٌْبد هذيش دكتش استجبط ثب صٌؼت ٍ اثالؽ هؼبٍى
تحويوبت ٍ كٌبٍسي داًـگبُ
هؼبًٍيي پظٍّـي داًـکذُّب ثِ پيـٌْبد هذيش دكتش استجبط ثب صٌؼت ٍ اثالؽ هؼبٍى تحويوبت ٍ
كٌبٍسي داًـگبُ

تبصرٌ :جلؼبت کويتِ اجشائي استجبط ثب صٌؼت ثب حضَس ًصق ثِ ػالٍُ يک اػضب سػويت خَاّذ يبكت.

 2-4يظايف کميتٍ اجرائي:
 oثشسػي ٍ تصَيت پشٍطُّب ٍ عشحّبي هشتجظ ثب صٌؼت
 oتْيِ ٍ پيـٌْبد دػتَسالؼولّب ٍ ؿيَُ ّبي اجشائي هشتجظ ثب آييي ًبهِ
 oتؼييي ػْن داًـگبُ ،هجشي ،آٍسًذُ عشح ٍ ػبيش هَاسد هـبثِ ثب سػبيت هلبد ايي آييي ًبهِ
 oتؼييي هجشي ثشاي هَاسد ًبهـخصً ،بظش ٍ داٍس ثشاي عشحّب حؼت هَسد ٍ ثب سػبيت آييي ًبهِ
 oتْيِ ثشًبهِّبي پيـٌْبدي کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ثشحؼت ًيبص ثخؾ صٌؼت
 oتْيِ ٍ پيـٌْبد ؿبخصّبي اسصيبثي ثشحؼت ًيبص ثخؾ صٌؼت
 oثشسػي ٍ پيـٌْبد ثشًبهِّبي آهَصؿي ثِ دكتش استجبط ثب صٌؼت
 oثشسػي گضاسؽ ػولکشد هشاکض سؿذ ٍ ؿشکتّبي داًؾ ثٌيبى داًـگبُ
 oاًجبم ػبيش تکبليق هحَلِ اص عشف ؿَسا دس ساػتبي ايي آييي ًبهِ
مادٌ  :5دفتر ارتباط با صىعت داوشگاٌ
 1-5دكتش استجبط ثب صٌؼت داًـگبُ ثؼٌَاى دثيشخبًِ ؿَسا ٍ کويتِ اجشايي ،هؼئَل ػبصهبًذّي کبسگشٍُّب،
تـکيل جلؼبت ،پيگيشي ٍ اجشاي هصَثبت ؿَسا ٍ کويتِ اجشائي خَاّذ ثَد.
 2-5دكتش استجبط ثب صٌؼت داًـگبُ هَظق اػت ثشاي تْيِ پيؾ ًَيغ دػتَسالؼولّب ٍ ؿيَُّبي اجشايي
هَسد ًيبص ،کبسگشٍُّبئي سا اص هيبى کبسؿٌبػبى ٍ اػبتيذ خجشُ تـکيل دّذ.
 3-5داًـگبُ جْت ايجبد ػبختبس ػبصهبًي ّوشاُ ثب پشػٌل هٌبػت ٍ تبهيي هٌبثغ کبكي ثشاي دكتش استجبط
ثب صٌؼت داًـگبُ ،اهذاهبت الصم ثؼول هي آٍسد.
 4-5ثِ هٌظَس ّوبٌّگي دسگضاسؽ ػولکشد استجبط ثب صٌؼت داًـگبُ ،کليِ هشاکض تحويوبتي ٍ يب
هؼبًٍتّبي داًـگبُ هَظلٌذ هشاسدادّبي هٌؼوذُ سا ثب ّوبٌّگي دكتش استجبط ثب صٌؼت اًجبم دٌّذ.
 5-5دكتش استجبط ثب صٌؼت داًـگبُ هَظق اػت ثب تْيِ دػتَسالؼولي کِ پغ اص تبييذ کويتِ اجشائي ثِ
تصَيت ؿَسا هيسػذ ،ؿشايظ تـَين (اص هجيل اهتيبص استوبء ،كشصت هغبلؼبتي ،پشداخت هبلي ٍ ؿيشُ)
اػضبء ّيئت ػلوي داًـگبُ کِ دس استجبط ثب صٌؼت كؼبل هيثبؿٌذ سا كشاّن کٌذ.

مادٌ  :6شرکت َاي داوش بىيان
داًـگبُ جْت تؼْيل استجبط داًـگبُ ثب صٌؼت ٍ ثب سػبيت هوشسات هشثَعِ ٍ ،عجن ؿيًَُبهِاي کِ ثِ تبييذ
ّيبت سئيؼِ داًـگبُ هيسػذ ،صهيٌِ تبػيغ ٍ حوبيت اص ؿشکتّبي داًؾ ثٌيبى سا كشاّن هيًوبيذ.


تبصرٌ :داًـگبُ هيتَاًذ اهکبًبت ت جْيضاتي ٍ اداسي خَد سا عجن ضَاثظ هبًًَي ٍ ثب هَاكوت گشٍُّبي آهَصؿي ٍ يب هشاکض
تحويوبتي هشثَعِ ٍ دس صَست حلظ هبهَسيتّبي جبسي آًْب عجن ضَاثغي کِ ثِ تصَيت ّيبت سئيؼِ داًـگبُ هي سػذ
دس اختيبس ؿشکتّبي داًؾ ثٌيبى هشاس دّذ.

مادٌ  :7امًر مالي
 1-7داًـکذُ ّب ،پظٍّـکذُّب ،هشاکض تحويوبتي ٍ هؼبًٍتّبي داًـگبُ هَظلٌذ پيـٌْبد تؼشكِ کليِ خذهبت
ٍ دػتگبُّبي هَجَد خَد سا اػن اص تؼشكِ هصَة ٍ ؿيشهصَة کِ ثِ ًحَي هيتَاًذ جْت اًجبم
عشحّبي ّوکبسي ثب صٌؼت هَسد اػتلبدُ هشاس گيشًذ ثِ دكتش استجبط ثب صٌؼت اػالم تب پغ اص تصَيت
دس ؿَسا ثِ هَسد اجشا گزاؿتِ ؿَد.
 2-7ثِ هٌظَس تـَين اسائِ عشح ّبي استجبط ثب صٌؼت ،ثيي  3تب  5دسصذ اص هجلؾ هشاسداد ثب تصَيت کويتِ
اجشائي اص ػْن هجشي کؼش ٍ ثِ آٍسًذُ عشح پشداخت خَاّذ ؿذ.
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اص هحل ّش يک اص هشاسداد ّبي استجبط ثب صٌؼت (اػن اص هشاسدادّبي هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍسي ٍ

يب هشاکض تحويوبتي ٍ يب ؿشکتّبي داًؾ ثٌيبى ٍ يب هؼبًٍتّبي داًـگبُ)  5دسصذ ػْن داًـگبُ
(داًـکذُ ،پظٍّـکذُ يب هشکض تحويوبتي) ٍ  5دسصذ ػْن ٍاحذ دكتش استجبط ثب صٌؼت کؼش خَاّذ ؿذ.
تبصرٌ  :1هشاسدادّبيي کِ هٌجش ثِ اسائِ گَاّي کيليت هحصَل صٌؼت ثب آسم داًـگبُ گشدد ،ػْن داًـگبُ  44دسصذ
هشاسداد هحبػجِ خَاّذ ؿذ.
 تبصرٌ  :2دس ؿشايظ ٍيظُ ٍ ثب تـخيص کويتِ استجبط ثب صٌؼت ػْن داًـگبُ ٍ ٍاحذ هشثَعِ هبثل ثخـؾ خَاّذ ثَد.
 تبصرٌ  :3تبهيي کليِ ّضيٌِّبي هشثَط ثِ هَاد ٍ ٍػبيل هصشكيّ ،ضيٌِ ّبي پشػٌليّ ،ضيٌِ ّبي آًبليض دػتگبّي ٍ
خشيذ ٍػبيل ؿيشهصشكي ٍ اًتـبسثؼْذُ هجشي ثَدُ کِ اص هحل ػْن خَد ثبيذ پشداخت ًوبيذ.
 تبصرٌ ٍ :4احذّبي هختلق داًـگبُ هجبص ّؼتٌذ حذاکثش تب  %54اص دسآهذّبي حبصل اص اجشاي عشح ّب (ػْن هشثَعِ)
سا ثِ ّوکبساى كؼبل دس حَصُ هشثَعِ پشداخت ًوبيٌذ .هبثوي ػْن ثبيذ صشف كؼبليت ّبي پظٍّـي ٍ ًظبستي ٍ سكبّي ؿَد.

 4-7پشداخت هجلؾ عشح دس ّش هشحلِ ٍ تؼَيِ ًْبئي هٌَط ثِ تبييذ صٌؼت (کبسكشهب) ثَدُ ٍهجشيبى عشح
هَظلٌذ گضاسؿبت هشحلِاي ٍ پبيبى کبس سا ثِ دكتش استجبط ثب صٌؼت تحَيل ًوبيٌذ.
 5-7دس صَستي کِ حبصل عشح هٌجش ثِ تَليذ هحصَل يب اختشاع ؿَد حوَم هبدي ٍ هؼٌَي داًـگبُ
هغبثن هوشسات جبسي ثجت اثذاع ٍ اختشاع اػوبل ؿذُ ٍ اػتلبدُ اص ًبم ،آدسع ٍ ،آسم داًـگبُ سٍي
هحصَل هٌَط ثِ تبييذ کويتِ اجشايي هيثبؿذ.
 6-7ججشاى کليِ خؼبسات احتوبلي ًبؿي اص تؼلل دس اجشاي عشح ّب ٍ يب هصَس دس اػتلبدُ اص دػتگبّْب،
تجْيضات آصهبيـگبّي ٍ کبسگبّي ثؼْذُ هجشي عشح ثَدُ ٍ ثب تخللبت دس ايي صهيٌِ عجن آييي ًبهِ
اًتظبهي ّيئت ػلوي سكتبس خَاّذ ؿذ.
 7-7هشجغ حل ٍ كصل اختالكبت احتوبلي هيبى هجشي ٍ داًـگبُ يب ٍاحذّبي تبثؼِ ثب ٍاحذ ّبي خبسج
داًـگبُ دس اجشاي عشحّب ،کويؼيَى هَضَع هبدُ  44آييي ًبهِ هبلي ٍ هؼبهالتي داًـگبُ خَاّذ ثَد ٍ
ساي صبدسُ ثشاي عشكيي الصم االجشا اػت .دس صَست ػذم حل اختالف ،عشكيي هيتَاًٌذ هشاتت سا ثِ
هشاجغ ريصالح اسجبع دٌّذ.
اػوبل ّش گًَِ تـييش دس هلبد ايي آئيي ًبهِ ثب پيـٌْبد کويتِ استجبط ثب صٌؼت ٍ تصَيت ؿَساي پظٍّـي ٍ
تأئيذ ّيبت سئيؼِ داًـگبُ صَست خَاّذ پزيشكت.

ايه آييهوامٍ در  7مادٌ ي  12تبصرٌ ي  11بىد در تاريخ  1313/11/3بٍ تصًيب َيات رئيسٍ
داوشگاٌ رسيد.

