
 

 8 از 1 صفحه

ا م فر ر ا ر  ک ا ك ن ا  پيم

ئینی ا ص ا  ض ر محمد کتر   د
ان  شت است بهدا مرکز  رئیس  دااگشنه و  شت  بهدا   معاون 

فقیهی ا  ض  ر
ن ا نج ز ن  ا ست ا ن  پیشخوا رت  اف د صنفی  نجمن  ا ئیس   ر

              

 

شكی زپ م  لو ع ه  اگشن ا  د
ن   ا ست ا نی  ا م رد و  شتی  ا بهد ت  ا م د خ ن و  ا نج  ز

ک مر د  ا  ي زست

لی ا تع  شماره : بسمه 
 اترخي :

 ويپست :
 "قرارداد "  

واگذاری خدمات الکترونیک سالمت به دفاتر پیشخوان "در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه و پیرو عقد تفاهم نامه 

بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور،  "دولت

 411433975415با کد اقتصادی استان زنجان مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی این قرارداد فی

معاون بهداشت دانشگاه به عنوان  دکتر محمد رضا صائینی طبق آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه و به نمایندگی آقای
دانشگاه علوم پزشکی، معاونت بهداشت  زنجان بلوار آزادی ساختمانبه نشانی  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

  936ثبت شود و شرکت  فن آوران اطالعات پیشخوان ایرانیان به شماره نامیده می« کارفرما»این قرارداد که در دانشگاه

ازطرف شرکت به عنوان حوزه تخصصی فن آوری اطالعات شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان ) هلدینگ ( به نمایندگی 

صادره از زنجان به عنوان رئیس انجمن صنفی  14/04/57متولد 4284747347اله شماره ملیآقای رضا فقیهی فرزند ولی

ابان امام، مابین سبزه میدان وامیرکبیر، روبروی ساختمان شقاقی طبقه دفاتر پیشخوان استان زنجان به نشانی : زنجان خی

که از این پس )) پیمانکار (( نامیده می شود با 09122413883و تلفن همراه   33364252و تلفن ثابت :  285دوم، شماره 

 گردد.شرایط و قیود ذیل منعقد می

 : موضوع قرارداد1ماده 

یند صدور کارت بهداشت کارکنان مشمول طبق دستورالعمل صدور گذاری بخشی از فرآعبارت است از واموضوع قرارداد 

 کارت بهداشت)پیوست یک( به دفاتر پیشخوان با شرایط زیر:

 های علوم پزشکی و شک معتمد طرف قرارداد با دانشگاهمعاینات توسط پزشک مراکز بهداشتی درمانی و یا پز

و خدمات بهداشتی درمانی خدمات بهداشتی درمانی طبق ضوابط و مقررات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

 پذیرد.انجام می

 های تشخیص طبی مراکز بهداشت شهرستان/ مراکز بهداشتی درمانی شهری / روستایی آزمایشات توسط آزمایشگاه

های تشخیص طبی خصوصی دارای مجوز از آموزش پزشکی و یا آزمایشگاه ان ووابسته به وزارت بهداشت، درم

و خدمات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طبق ضوابط و مقررات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

 پذیرد.بهداشتی درمانی انجام می

 گیرد.ام میط مراکز بهداشتی درمانی انجتعیین مدت اعتبار کارت توسط واحد بهداشت محی 

 گیرد.تعیین مشمولیت جریمه دیر کرد تمدید کارت توسط واحد بهداشت محیط مراکز بهداشتی درمانی انجام می 

  باشد.( بر عهده پیمانکار)پیشخوان( می2سایر مراحل صدور کارت طبق فلو چارت)پیوست 

حسب توافق، مدیریت فنی و نظارت عالیه پیمانکار)پیشخوان(از طریق درگاه الکترونیکی ملی شبکه دفاتر پیشخوان 

 ارائه خواهد شد.  www.epishkhan.irخدمات دولت 
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لی ا تع  شماره : بسمه 
 اترخي :

 ويپست :
 : تعهدات پیمانکار )پیشخوان(2ماده  

پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی ریزی الزم در جهت تبادل اطالعات فنی و اتصال به درگاه ملی دفاتر ( برنامه1-2

 غیردولتی

 ( تامین ملزومات الزم جهت ارائه خدمات از طریق دفاتر با هماهنگی و از طریق مجری درگاه 2-2

( امکان هماهنگی در ارائه و پیگیری امور حقوقی و قضایی به صورت متمرکز و هماهنگ با خدمات دهنده در رعایت 3-2

 غ شده خدمات دهندهمفاد و دستورالعملهای ابال

 های خاص و خزانه در شبکه برای خدمات ارائه شده خدمات پرداخت الکترونیکی به حساب( ارائه 4-2

های اجرائی در چارچوب خدمات موضوع قرارداد از طریق مجری ها و دستورالعملها، اطالعیه( ارائه و ابالغ بخشنامه5-2

 درگاه در حوزه تخصصی.

 ارداد: مدت زمان قر3ماده 

باشد و در صورت می یکسال شمسی به مدت 29/12/1396تا پایان  23/12/1395مدت این قرارداد از تاریخ 

 باشد.توافق طرفین، قابل تمدید می

 : مبلغ قرارداد  4ماده 

کار مزد دفاتر )مبلغ قابل وصول از سوی دفاتر از مراجعان( بابت خدمات احصاء شده به عنوان پیوست شماره سه همین 

قرارداد می باشد که به صورت الکترونیکی برای هر ترا کنش ثبت و از مشتری به صورت نقدی به عنوان کار مزد دریافت 

 خواهد شد 

شده برای دفاتر را به تصویب کار گروه  راهبری دفاتر پیشخوان دولت رسانده و از : خدمات دهنده، کارمزد تعیین 1تبصره 

ایت مقررات و های خدمات دهنده ملزم به رعگروه به دفاتر ابالغ خواهد نمود. دارنده پروانه و دستگاه طریق دبیرخانه کار

 باشند.وب ابالغی مراجع قانونی مربوطه میهای مصضوابط مالی و تعرفه

 : تعهدات و تأییدات پیمانکار )پیشخوان(قرارداد 5 ماده

مطالعه نموده  نماید که کلیه مفاد این قرارداد و مستندات مربوط به آن را کامالًنکار )پیشخوان( قرارداد اقرار میپیما 1-5

 ها بصورت کلی و جزئی اطالع حاصل نموده است.و از مفاد آن

های کارفرما و مستندات موضوع این قرارداد را طبق خواستهاست کلیه عملیات پیمانکار )پیشخوان( قرارداد متعهد  2-5

ترین استفاده از بهترین روشها و مناسبقرارداد با استفاده ازروشها و ابزارهای تعیین شده و یا در صورت عدم تعیین، با 

ن  با هزینه خود. و با در نظر گرفتن ابزارها به وسیله کارکنانی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند به نحو احس

 کاهد.کارفرما از مسئولیت پیمانکار نمیآخرین اصول فنی و علمی مورد نظر کارفرما انجام دهد و دستورات و نظرات 

نماید که دامنه قرارداد و الزامات تعریف و مستند شده در چارچوب آن و پیشخوان(قرارداد تأیید میمانکار)پی 3-5

 .بررسی و شناسایی نموده است اجرای پروژه را کامالً (Risks) همچنین خطرات

پیمانکار)پیشخوان(قرارداد متعهد است از اطالعات کسب شده در طول مدت انجام قرارداد حفاظت نموده و در طول  4-5
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لی ا تع  شماره : بسمه 
 اترخي :

 ويپست :
 اجرای قرارداد و حتی بعد از آن مسئولیت حفاظت از آن را به عهده خواهد گرفت. 

های اجتماعی و قوانین و ناشی از اجرای قوانین کار و بیمههای نماید که هزینهقرارداد تأیید می پیمانکار)پیشخوان( 5-5

است و همچنین سود خود را ها و عوارض که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و مجرا بوده های مربوط به مالیاتنامهآیین

 های خود منظور نموده است.در حساب

قرارداد موظف است، کلیه اطالعات، مدارک و مستندات هر مرحله از انجام کار را در حین اجرا و پیمانکار)پیشخوان(  6-5

عملیات به ناظر یا دستگاه نظارت معرفی شده و یا نماینده کارفرما تحویل نماید. هم چنین، در هر زمانی که گزارشاتی از 

نامه ایجاد و آیین 9باشد. وفق حکم ماده تحویل آن میداد ملزم به ارائه و سوی کارفرما درخواست شود، پیمانکار قرار

برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی الزم است که دفاتر پیشخوان مکلف باشند در بهره

مواردی که عرضه خدمات توسط دفاتر مستلزم داشتن اطالعات مشتریان است، امکانات ضروری برای دسترسی دفتر به 

هایی خواهد بود که دستگاه رسی و سطح آن بر اساس دستورالعملونگی دستگاطالعات را در اختیار آنها قرار دهند. چآن 

 های خدمات دهنده تهیه و ابالغ خواهد کرد.

بیست و دارد که درموقع عـقد این قرارداد مشمول قانون منع مداخله مصوب پیمانکار)پیشخوان( قرارداد اعالم می 7-5

باشد و در صورتی که خالف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ و سپرده توقیف شمسی نمی 1337ماه  دوم دی

 شده و حق هرگونه اعتراضی از پیمانکار قرارداد سلب خواهد شد.

پیمانکار)پیشخوان( قرارداد مکلف است مقدمات و تمهیداتی که جهت ارائه خدمات موضوع قرارداد الزم است از  8-5

 یل داشتن مجوز و غیره را به هزینه خود فراهم سازد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این باره ندارد.قب

ر لیست طبقه بندی نماید که به محض ایجاد هر نوع تغییر در رتبه بندی وی دمانکار)پیشخوان( قرارداد تعهد میپی 9-5

 به اطالع کارفرما برساند. کتباًای شورای عالی انفورماتیک کشور، مراتب را شرکتهای رایانه

نماید که شرایط مندرج در این قرارداد را رعایت نموده و دارای هیچ ارتباط مانکار)پیشخوان( قرارداد تعهد میپی 10-5

 خاصی که حسن انجام این قرارداد را خدشه دار سازد، با ناظر یا کارکنان کارفرما قرارداد نیست.

کار، پیمانکار قرارداد بنا به هر علت مشمول منع مداخله گردد و یا از طرف شورای عالی گاه در حین انجام هر 11-5

 گردد. .راضی از پیمانکار قرارداد سلب میانفورماتیک سلب صالحیت شود، قرارداد فسخ گردیده و حق هرگونه اعت

 قانونی برای کار هستند خودداری نماید. پیمانکار)پیشخوان( قرارداد متعهد است که از استخدام اشخاصی که دارای منع 12-5

های مربوط به حقوق ات موضوع قرارداد و پرداخت هزینهتأمین نیروی انسانی و تجهیزات موردنیاز جهت عملی 13-5

ودستمزد ایشان و حق بیمه و هم چنین مسئولیت ناشی از عدم اجرای قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر مقررات مربوط 

به کارگیری کارگران و کارکنان و پرسنل مورد نیاز جهت اجرای مفاد قرارداد، به عهده پیمانکار است و کارفرما  درارتباط با

ات در این مورد مسئولیتی ندارد. انجام تعهدات پیمانکار در قبال نیروهای مذکور به هیچ وجه منوط و موکول به ایفاء تعهد

 باشد.کارفرما درقبال  پیمانکار نمی

کلیه هزینه های مربوط به ایاب و ذهاب و غذا و اسکان و ... کارکنان و کارگزارانی که به نحوی در اجرای قرارداد به  14-5 
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لی ا تع  شماره : بسمه 
 اترخي :

 ويپست :
درخواست یا به دستور پیمانکار دخالت دارند، هم چنین الزام ایشان به رعایت موازین اصولی، فنی، ایمنی و اخذ مدارک و  

 هده پیمانکار است.مجوزهای الزم جهت انجام کار و غیره به ع

این قرارداد هیچ گونه رابطه استخدامی بین کارفرما و پیمانکار یا افرادی که از سوی پیمانکار جهت اجرای موضوع  15-5

نماید و پیمانکار یا افراد مذکور حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در این نماید، ایجاد نمیهمکاری یا فعالیت میقرارداد حاضر 

 هرگونه ایراد و اعتراض از درجة اعتبار ساقط می باشد.باره ندارند و 

های اجتماعی و و بیمه نماید که از جمیع قـوانین و مقـررات مـربوط بـه کارانکار)پیشخوان( قرارداد تأئید میپیم 16-5

ها را رعایت مطلع بوده و متعهد است همه آن ها و سایر عوارض مربوطه کامالًچنین قـوانین مـربوط بـه مالیـاتهم 

 نماید. بدیهی است مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود.

به  کالً ههای مربوطرای انجام موضوع قرارداد و هزینهتهیه و تدارک کلیه وسائل و لوازم و تجهیزات موردنیاز ب 17-5 

 ندارد. عهده پیمانکار است و در این خصوص کارفرما مسئولیتی

شود ظرف مدت یک هفته نسبت به ایجاد دفاتر جدید یا افزایش اعالم کارفرما پیمانکار متعهد میدر صورت  18-5

 ظرفیت دفاتر اقدام نماید.

پیمانکار)پیشخوان( متعهد میشود در ادامه برنامه نسبت به نصب هالوگرام برای هر کارت اقدام نموده وبازرسان  19-5

 دستگاه های کنترلی کد رهگیری مجهز نماید. بهداشت محیط را به

پیمانکار)پیشخوان( متعهد میشود در صورت ادامه برنامه بنابه اعالم کارفرما نسبت به صدور کارت با جنس لمینت  20-5

 ماه اقدام نماید. 6ظرف 

ملزم به انجام تعهدات مقرر از سوی مراجع قانونی مربوط در ارتباط با خدمات موضوع پروانه است. تبعات  پیمانکار  21-5

 ناشی از عدم رعایت قوانین و ارتکاب تخلفات، متوجه دارنده پروانه می باشد.

ای دستگاه های ملزم به رعایت مقررات کیفیت ارائه خدمات و استانداردهای مندرج در دستورالعمل ه پیمانکار 22-5

 خدمات دهنده می باشد.

 پروانه موظف به رعایت موارد زیر است: پیمانکار  23-5

 . رعایت شئون اسالمی، اداری و مقررات طرح تکریم ارباب رجوع؛1

 . انجام خدمات بر اساس مفاد آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی دستگاه خدمات دهنده؛2

های ابالغی از طرف وزارت ها و فهرست تعرفهها، آیین نامهتورالعمل ها، بخشنامهکامل از دس . نگهداری یک نسخه3

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاه های خدمات دهنده و سایر مراجع مربوط در محل دفتر به صورت مرتب و در 

 ؛صورت لزوم آموزش کارکنان تحت سرپرستی و نظارت و مراقبت بر اجرای صحیح و دقیق آن ها

نقطه فروش( حداقل یکی از بانک های تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای  POS. نصب دستگاه) 4

 پرداخت حق السهم دستگاه خدمات دهنده؛

 . نصب تابلوی خدمات قابل ارائه و تعرفه آن ها در محل دفتر و در مقابل دید مشتریان؛5
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فقیهی ا  ض  ر
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لی ا تع  شماره : بسمه 
 اترخي :

 ويپست :
تشخیص دستگاه خدمات دهنده نیازمند نگهداری و مراقبت ویژه می باشد و . حفظ و حراست از اسناد و مدارکی که به 6 

 عدم افشای آنها نزد دیگران؛

حیطه ده)در. همکاری با بازرسان و ناظران اعزامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دستگاه خدمات دهن7

 نامه رسمیی با ارائه کارت شناسایی و معرفیاستان خدمات مربوط( و سایر مراجع قانونی و نظارتی پس از هماهنگی با کارگروه

 . ارائه خدمات در ساعات کاری اعالم شده توسط کارگروه استانی؛8

. قراردادن آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونیکی ابالغی کار گروه استانی برای دریافت شکایت ها و 9

 پیشنهادها در معرض رویت مراجعان و مشتریان؛

. رعایت قوانین و مقررات جاری از قبیل قانون کار، تامین اجتماعی و بیمه، حفاظت و ایمنی و بهداشت محیط کار در 10

 خصوص کارکنان خود؛

 . تامین نیروی آموزش دیده جایگزین در صورت غیبت هریک از کارکنان دفتر؛11

 ت نیاز.( با دستگاه خدمات دهنده در صورONLINE. ایجاد شبکه های بر خط)12

گردد برای شروع برنامه مورد توافق در این قرارداد حداقل به تعداد چهاردفتر پیشخوان را  پیمانکار متعهد می 5 -24

 تجهیز و نسبت به ارائه خدمات اقدام نماید. بدیهی است شروع برنامه از شهرستان زنجان خواهد بود.

 گردد مطابق زمانبندی کارفرما نسبت به ارائه خدمات مورد تعهد در سایر شهرستانهای استان  اقدام نماید. پیمانکار متعهد می5- 25

 :   تعهدات و اختیارات کارفرما قرارداد 6ماده  

 تواند در صورت لزوم بر مدت قرارداد بیفزاید.کارفرما می 1-6

نماید. مسئولیت ناظر یا دستگاه نظارت، کنتـرل ـرفی میرت خود را به پیمانکار معکارفرما، ناظر یا دستگاه نظا2-6

باشد. حیطه اختیارات ناظر یا دستگاه نظارت در صمیمات ضروری در ارتباط با آن میپیشرفت کـارهای قرارداد و اخذ ت

گروه مهندسی بهداشت محیط صورت نیاز، به طور کتبی به پیمانکار ابالغ خواهد شد. آقای مهندس جمال ناصحی فر مدیر
 شود.عنوان ناظر این قرارداد تعیین میبه استان 

نماید. مسئولیت ناظر یا دستگاه نظارت، کنتـرل رت خود را به پیمانکار معـرفی میکارفرما، ناظر یا دستگاه نظا 3-6

ات ناظر یا دستگاه نظارت در باشد. حیطه اختیارصمیمات ضروری در ارتباط با آن میپیشرفت کـارهای قرارداد و اخذ ت

 صورت نیاز، به طور کتبی به پیمانکار ابالغ خواهد شد.

را تغییر دهد ظرف مدت یک روز ناظر  6-2به هر دلیلی کارفرما در نظر داشته باشد تا ناظر معرفی شده در بند  :2تبصره 

 جدید را طی نامه کتبی به پیمانکار معرفی خواهد کرد .

ص کارفرما قرارداد، پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از خدمات و عملیات موضوع قرارداد، سهل هر گاه به تشخی 4-6

انگاری یا کوتاهی کند و بر اثر آن خسارتی به کارفرما وارد شود، یا چنان چه پیمانکار از اجرای تعهدات خود تخلف کند، 

های مربوطه و خسارات تشخیص دهد انجام داده و هزینه کهکارفرما حق دارد تعهدات پیمانکار را به جای وی به هر نحو 



 

 8 از 6 صفحه

ا م فر ر ا ر  ک ا ك ن ا  پيم
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ن   ا ست ا نی  ا م رد و  شتی  ا بهد ت  ا م د خ ن و  ا نج  ز

ک مر د  ا  ي زست

لی ا تع  شماره : بسمه 
 اترخي :

 ويپست :
 وارده را به تشخیص خود از وی وصول کند. 

 : فسخ قرارداد 7ماده 

وارده، به  تواند نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد اقدام نماید. وصول کلیه مبالغ خسارتدر موارد زیر کارفرما قرارداد می

 نماید. هرگونه اعتراضی را از خود سلب میباشد و پیمانکار نیز حق تشخیص خود کارفرما می

 های جاری موضوع قرارداد از سوی پیمانکارت مقررات و دستور العملعدم رعای 1-7

 انتقال کلی یا جزیی حقوق ناشی از این قرارداد به شخص ثالث از سوی پیمانکار  2-7

 وضوع قرارداد از سوی پیمانکارعدم انجام کلی یا جزیی تعهدات ناشی از م 3-7

تأخیر پیمانکار)پیشخوان( در شروع عملیات موضوع قرارداد یا تأخیر در انجام هر یک از اموری که پیمانکار انجام و  4-7

 تحویل آن را در مدت معینی تعهد نموده است.

 رها کردن یا تعطیل نمودن کار بدون اجازه کارفرما  5-7

مالی یا تخصصی یا به هر دلیل دیگر از سوی پیمانکار در اجرا و ارائه خدمات و تعهدات موضوع عدم توانائی فنی یا   6-7

 این قرارداد )به تشخیص کارفرما(

 قصور یا سهل انگاری پیمانکار دراجرای قرارداد و به طورکلی تخلف وی از هر یک از مفاد قرارداد )به تشخیص کارفرما( 7-7

 نکارورشکستگی یا انحالل پیما 8-7

 ای از سوی پیمانکار به تشخیص کارفرما.رعایت اصول و موازین فنی و حرفه عدم 9-7

نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای شوه یا مصادیق آن، مطابق با آییندر صورت پرداخت هرگونه ر 10-7

عمل خواهد شد. دفاتر پیشخوان تحت نظارت پیمانکار)پیشخوان( می بایستی با  22/12/83اجرایی هیات وزیران مصوب 

برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی یجاد و بهرهنامه او مقررات جاری کشور به ویژه آیینقوانین 

ی و به طور خاص پیوست شماره یک مربوط به شرایط و امکانات دفاتر پیشخوان خدمات، شماره دو مربوط به غیردولت

شرایط متقاضیان و اسناد و مدارک مورد نیاز برای دریافت پروانه و شماره پنج مربوط به مقررات و شرایط مالی انطباق 

الذکر مبادرت به فسخ یک ه عدم انطباق با موارد فوقهرگون کامل داشته باشند. کارفرما می تواند در صورت تشخیص

 جانبه قرارداد بنماید.

 :  نظارت  8ماده 
 های مربوطه ازلت( شرایط نظارتی را برای دستگاهبا توجه به الزامات تعیین شده در آئین نامه، پیمانکار)پیشخوان دو

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و جمله ستاد مرکز سالمت محیط و کار، ستاد معاونت بهداشت دانشگاه 

 نماینده رسمی دانشگاه را فراهم می آورد.

 گروه مهندسی بهداشت محیط برعهده  کارفرما طرف از قرارداد این موضوع تعهدات اجرای برناظر یا دستگاه نظارت 

 .است گردیده واگذار شودیم نامیده نظارت دستگاه قرارداد این در کهکارفرما  به نشانیاستان  

کارفرما حق دارد در اجرای خدمات و عملیات موضوع قرارداد حاضر در هر مرحله که باشد،  دستگاه نظارت یاناظر 1-8
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لی ا تع  شماره : بسمه 
 اترخي :

 ويپست :
نظارت و دستورات کارفرما از مسئولیت  ماهنگی کارفرما به پیمانکار بدهد،نظارت کند و دستورات الزم را با ه 

 کاهد.پیمانکار)پیشخوان( نمی

تواند هر موقع که الزم بداند، عملیات موضوع قرارداد را بازرسی کرده و پیمانکار ا دستگاه نظارت میرفرما و ناظر یکا 2-8

 در این زمینه، باید همکاری نماید.

پیمانکار)پیشخوان( متعهد است مراحل مختلف کار را براساس قرارداد و تحت نظارت ناظر یا دستگاه ناظر تعیین  3-8

 ( قرارداد به انجام برساند.4یوست شماره شده، مطابق شرح خدمات پیوست )پ

های یافت گزارش کتبی پیمانکار، بررسیناظر یا دستگاه نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از در  4-8

 به کارفرما گزارش نماید .  خود را انجام داده و نتیجه را کتباً

 : حوادث قهریه و غیر مترقبه )فورس ماژور(         9ماده 

انجام تمام یا قسمتی از تعهدات و  ،چنانچه به دالیلی خارج از حیطه اختیارات و اراده طرفین یعنی حوادث غیر مترقبه

وظایف موضوع این قرارداد امکان پذیر نباشد، بایستی مراتب ظرف یک هفته به طرف دیگر اعالم گردد. مادام که موانع 

توانند مطرح گردد و طرفین ادعای خاصی را نمیتخلف محسوب نمی ام قرارداد مزبوربرطرف نشده تعلیق و عدم انج

نمایند. در صورت وقوع شرایط غیرقابل پیش بینی از جمله حوادث طبیعی، جنگ، سیل، زلزله و همچنین تصمیمات ویژه 

دهنده و های خدمات حل و فصل موارد برای حفظ دستگاه و اثرگذار حکومتی، وضع قوانین حاکم از سوی مراجع صالح،

 باشد.کشور به عهده کار گروه استانی میدارنده پروانه با رعایت مقررات جاری 

 : رسیدگی به تخلفات و حل اختالف 10ماده 

، اعم از این که مربوط به تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد و اول و دوم این قرارداد حادث شود چنانچه اختالفاتی بین طرفین

یا نحوه اجرای آن باشد، بدواً اختالفات طرفین توسط مذاکره فی ما بین از طریق داوری حل سایر اسناد و مدارک پیوست 

موضوع به و فصل می گردد؛ داور مرضی الطرفین به حل و فصل اختالفات فی مابین خواهد پرداخت. در غیر این صورت، 

 باشد . ذکور برای طرفین الزم االتباع میمآئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه ارجاع و رأی کمیسیون  94کمیسیون ماده 

 : مدارک و مستندات  11ماده 

، شماره ثبت، رتبه بندی شورای عالی آنمدارک و مستندات قرارداد، شامل اساسنامه، روزنامه رسمی و آخرین تغییرات 

و انفورماتیک کشور و گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی مربوط به پیمانکار به عنوان جزء الینفک قرارداد محسوب شده 

باشد. مکاتباتی که دارنده پروانه به صورت حضوری، پستی، نمابر و یا پست پیوست )پیوست شماره پنج( آن می

شود. در خصوص ارسال ، به عنوان مکاتبات رسمی تلقی میشودهای اعالم شده وی انجام میخرین آدرسه آالکترونیکی ب

مکاتبات به صورت الکترونیکی)نمابر، پست الکترونیکی( اخذ تائیدیه از دارنده پروانه ضروری است. هرگونه تغییر شماره 

های ه استانی و دستگاهروگعت باید به اطالع کارتلفن، نمابر، پست الکترونیکی و آدرس پستی ظرف هفتاد و دو سا

 خدمات دهنده طرف قرارداد برسد.

نامه و با تائید کار گروه استانی و وزارت ط انتقال گیرنده مطابق مفاد آیینانتقال پروانه به غیر در صورت احراز شرایط توس
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لی ا تع  شماره : بسمه 
 اترخي :

 ويپست :
مالی و  شخص انتقال گیرنده، تعهدات اجرایی،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالمانع است. با انتقال پروانه به نام  

 شود.قراردادی به وی منتقل می

 :  نشانی خریدار : 12ماده 

 زنجان ضلع شمالی بلوار آزادی دانشگاه علوم پزشکی، ساختمان شماره یک معاونت امور بهداشتی دانشگاه 1-12

      zanjanhealth@zums.ac.irنشانی پست الکترونیک :    024-33422810 تلفن :

 نشانی پیمانکار)پیشخوان(:  2-12

تلفن ثابت   285: زنجان خیابان امام، مابین سبزه میدان وامیرکبیر، روبروی ساختمان شقاقی طبقه دوم، شماره نشانی 

 .........................................................................نشانی پست الکترونیک :     -   09122413883و تلفن همراه  33364252

های فوق نیباشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسالت از طریق نشامنزله اقامتگاه قانونی طرفین می های فوق بهنشانی

یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در ساعت  48شود در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت الذکر قانونی تلقی می

 غیر اینصورت کلیه نامه ها ابالغ شده تلقی و عدم اطالع پذیرفته نمی باشد .

 : قوانین حاکم بر قرارداد 13ماده 

 باشد.این قرارداد از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسالمی ایران می 

 : مشخصات قرارداد 14ماده 

نسخه تنظیم، مهر، امضاء و مبادله شده و تمامی نسخ آن حکم  واحد را  4پیوست در  5تبصره و  2ماده،  14این قرارداد در 

 دارند.

       
        

 


