قرارداد همكاري ارائه دهندگان خدمات درمان ناباروري در بخش دولتی و غیر دولتی
در برنامه حمایت مالی از زوج هاي نابارور

در اجرای ماده  01قانون مدنی ،اين قرارداد به استناد سياست های جمعيتی ابالغی مقام معظم رهبری ومصوبه شورایعالی
به رياست
انقالب فرهنگی در خصوص سياست های جمعيتی فی مابين بيمارستان /مرکز ………………………..
اقای  /خانم دکتر  ............به نمايندگی از طرف بيمارستان/مرکز که از اين پس در اين قرارداد مرکز ناميده می شود از يك
طرف و دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی  ................................به نمايندگی اقای  /خانم ........که از اين پس
در اين قرارداد دانشگاه ناميده می شود ،منعقد می گردد.
موضوع

ماده  :1اجرای برنامه حمايت از زوجين نابارور در مرکز ،مطابق با ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل ابالغ شده به
شماره  ..................مورخ  ...................حمايت از زوجين نابارور با رعايت کليه استانداردهای وزارت متبوع در ارائه خدمات
درمان ناباروری
مدت قراداد

ماده  :2مدت اعتبار اين قراداد از زمان انعقاد به مدت يك سال می باشد.
تعهدات مرکز

ماده :3مرکز مكلف به ارائه خدمات درمان ناباروری مطابق با کليه استانداردها ی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
می باشد.
ماده  :4مرکز مكلف به رعايت کامل دستورالعمل ابالغی حمايت از زوجين نابارور به شماره .............مورخ  ...........به ويژه
شمول برنامه ،شرايط احراز دريافت تخفيف ،شيوه اجرای خدمت ،نحوه پرداخت وتعرفه های مصوب برابر با کتاب ارزش
نسبی خدمات می باشد.
ماده  :5حضور متخصص زنان دارای فلوشيپ ناباروری يا متخصص زنان واجد شرايط ،متخصص اورولوژی و مسئول
آزمايشگاه کمك باروری( )ARTمطابق با آئين نامه مراکز درمان ناباروری در مرکز الزامی است.
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ماده  :6مرکز الزم است زير ساخت مورد نياز برای اتصال به سامانه کشوری ثبت اطالعات و خدمات درمان ناباروری را
ايجاد نمايد.
ماده  :7مرکز مكلف است اطالعات کامل گيرندگان خدمات درمان ناباروری و خدمات ارائه شده را در بازه زمانی تعيين شده
توسط دانشگاه به دقت و با بررسی صحت در سامانه خدمات درمان ناباروری به نشانی  Hse.health.gov.irدرج
نمايد.
ماده  :8مرکز موظف است ليست عملكرد خود به همراه اسناد بيماران را بنا به درخواست دانشگاه يا وزارت به دانشگاه
ارسال نمايد.
ماده  :9مرکز موظف است اطالعات را بطورکامل و دقيق در بازه زمانی تعيين شده از سوی دانشگاه وارد سامانه نمايد.
ماده  :11مرکز موظف به ارتقا کيفيت ارائه خدمات و بهبود ميزان موفقيت در سيكلهای ارائه شده می باشد .ميزان موفقيت
بر اساس سونوگرافی مويد بارداری سنجيده می شود وحداقل ميزان موفقيت قابل قبول  01درصد می باشد.
تعهد دانشگاه

ماده  :11هزينه خدمات مشمول تخفيف ،پس از رسيدگی و بر اساس مفاد اين قرارداد پرداخت خواهد شد.
ماده  :12صدور دستور پرداخت مبالغ تخفيف داده شده ،منوط به تائيد صحت اطالعات و رعايت کامل دستورعمل بوده و در
صورت عدم درج کامل اطالعات و يا عدم صحت اطالعات وارد شده و عدم رعايت دستورعمل ،هزينه ارائه خدمات که در
اين قرارداد تخفيف ناميده می شود ،پرداخت نخواهد شد.
ماده  :13تعرفه قابل پرداخت به مراکز طرف اين قرارداد براساس  58درصد تعرفه های کتاب جديد ارزش نسبی( )0131در
بخش دولتی و مصوبات شورای عالی بيمه و هيات وزيران می باشد.
نظارت

ماده  :14نظارت بر صحت اجرای برنامه در مرکز برعهده دانشگاه و حسب مورد ،کميته کشوری نظارت بر ارائه خدمات
درمان ناباروری بوده و مرکز متعهد به همكاری و ارائه کليه اطالعات و مستندات الزم و درخواستی به کارشناسان می باشد.
تبصره :اين قرارداد نافی اعمال اختيارات قانونی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی و ساير مراجع قانونی در خصوص
عدم رعايت مقررات و قوانين و ضوابط ابالغ شده نخواهد بود.
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رفع اختالف

ماده  :15در صورتی که در نحوه تعامل مرکز و دانشگاه اختالفی بوجود آيد ابتدا مراتب در کميته مشترکی با حضور
نمايندگان مرکز و دانشگاه مطرح وتصميم گيری خواهد شد و در صورت عدم رفع اختالف ،به ستاد تحول وزارت بهداشت
ارجاع داده شده و با حضور نماينده مرکز رسيدگی خواهد شد.
حق فسخ

ماده  :16در صورت انصراف مرکز از ادامه همكاری با طرح ،به شرط مطلع نمودن دانشگاه حداقل از يك ماه قبل ،فسخ
قرارداد امكان پذير خواهد بود.
ماده :17در صورت عدم انجام تعهدات مندرج در اين قرارداد ،عدم اجرای ضوابط و راهنماهای بالينی ابالغ شده ،تخلفات
تعرفه ای و حرفه ای ،قرارداد از سوی دانشگاه قابل فسخ می باشد.
اين قرارداد در  07ماده و  0تبصره و در  0نسخه که حكم واحد را دارند ،منعقد گرديد.

رئیس دانشگاه

رئیس مرکز
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