بسمه تعالی
اترخی :
دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی تهران

شماره:

معاونت ردمان
قرارداد تاسيس موسسات پزشکی
باستناد ماده  3آئين نامه اجرائي ماده  8قانون تشكيل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشككي ،قكرارداد ل كل اييكابين مت ا كي
تاسيس مؤسسه پزشكي تحت عنوان مرکز----------به نام  ------------ازا ن پس مت ا ي ناميده مي شكود و دانشگاه
علوم پزشکی و خدمهت بهداشتی درمهنی تهران كه ازا ن پكس دانشكااه خوانكده مكي شكود بكه منوكور اخكو مواا كت اوكو ي از
كييسيون قانوني ماد 02درخصوص نحوه پيشرات كارو غو اجازه تاسيس دروورت عدم انجام تعهدات منع د مي گردد.
ماده  -1مت ا ي متعهد وموظف است پس از اخو مواا ت اوو ي نسبت به ا جكاد مؤسسكه موكوروارسكاد مكدارق ببكا برنامكه
زمانبندي ل ل حداكثر ظرف مدت21مه اقدام نيا د:
ا ف – معراي مكان مناسب اعم از زمين ا ساختيان به دانشااه حداكثر به مدت  4مه پس از ودور مواا ت اوو ي.
ب -احداث ساختيان و ا تغييرات الزم درساختيان به منوور مناسكب سكازي آن بكراي ا جكاد مؤسسكه مكوكور وارائكه مسكتندات
قانوني ما كيت آن در وورت تائيد مكان معراي شده توسط كارشناسان دانشااه حداكثر به مدت  6مه .
ج -خر د وتامين تجهيزات پزشكي وغير پزشكي ونصب آنهاو معراي پرسنل شامل مسكوو ين انكي وككادر پزشككي وپيراپزشككي
حداكثر به مدت 0ماه
تبصره  :1دروورت عدم اجراي بند ا ف درموعد م رر،مواا ت اوو ي ازدرجه اعتبارساقط مي گردد.
تبصره :0مراحل بند ب و ج مي توانند هيزمان ا به ترتيب وورت گيرند وحداكثر مدت موكور از  21مه تجاوز نخواهد نيود.
ماده -2ارائه كليه مدارق الزم جهت اخو پروانه هاي بهره برداري ومسوو ين اني كه ببكا آئكين نامكه موسسكه و بخشكنامه هكاي
وزارت متبوع اعالم مياردد ا زامي است.
ماده  -3مت ا ي مكلف است اجراي هر ك ازموارد اوق وپيشرات كاررا به بور مكتوب هر  6ماه به دانشااه ابالع دهد.
ماده  -4دروورت نياز به تيد د اعتبار مواا ت اوو ي مراتب با د قبل از ان ضاي مهلت م رر به بور مكتوب به دانشكااه ابكالع
داده شود ودانشااه در وورت احراز پيشرات كارببا ارم درخواست تيد د  ،ك بار و به مدت  6ماه با تائيد كييسيون ماده 02
نسبت به تيد د اعتبار مواا ت اوو ي اوق ا وكر اقدام خواهد نيود.
تبصره -تيد د مجدد با احراز شرا ط خاص توسط كييسيون ماده  02دانشااه و تائيد آن امكان پو ر خواهد بود.
ماده  -5اعا يت كليه قسيت هاي موسسه با د به وورت هيزمان و پس از اخو پروانه بهره برداري موسسه آغاز گردد.
ماده  -6دروورت عدم انجام هر ك از تعهدات موكور درا ن قرارداد  ،مواا ت اوو ي اوق ا وكربدون نيازبكه بكرد دركييسكيون
ماده  02از درجه اعتبار ساقط خواهد گرد د.
ماده -7مت ا ي با علم وآگاهي كامل از كليه موارد،شروط ومندرجات ا ن قرارداد مبادرت به انع اد وامضاء آن نيوده وحكا هكر
گونه اعتراض وبرد دعوي اعم از كيفري وح وقي را در كليه نهادها ومراجع قضائي از خود سلب نيوده است.
ماده  -8ا ن قرارداد در 8ماده ودونسخه تهيه ،تنويم ،منع د وامضاء شده وهردونسخه حكم واحد را دارد.
نام ونام خانوادگی متقاضی تأسيس

دكترصدف علی پور

يا نماينده رسمی وي ومهر وامضاء

معاون درمان دانشگاه

