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داوشگاٌ علًم پششكی ي خدمات
بُداشتی درماوی تُزان

ثبسوِ تقبلي

داوشكدٌ

ٍطاضزاز عطحْبي دژٍّطي هطتجظ ثب دبيبى ًبهِ ّبي زاًطگبُ
زض هَبعـ زّتطاي حطىِ ايّ ،بضضٌبسي اضضس ،MPH،زستیبضي ترصصي ،ىًَ ترصصي ٍ ىلَضیخ

( هجتٌي ثط زستَضالقول اجطايي تبهیي افتجبض دبيبى ًبهِ ّبي زاًگبُ فلَم دعضْي تْطاى هصَة ........................جلسِ ّیبت ضئیسِ زاًطگبُ هَضخ ).........................................

رشتٍ :

داوشكدٌ:
هبزُ  - 1عطىیي ٍطاضزاز

ثِ ًوبيٌسگي اظ عطه هجطيبى دبيبى ًبهِ ِّ زض دیص ًَيس عطح ) ( ( proposalدیَست ضوبضُ يِ ٍطاضزاز) ،اسبهي آًبى ٍیس گطزيسُ ٍ اظ ايي

ايي ٍطاضزاز ثیي

دس ،دژٍّطگط ًبهیسُ هي ضَز ثِ ًطبًي :
ٍاظ عطه زيگطضيبست/هقبًٍت دژٍّطي/هقبًٍت هبلي ازاضي زاًطْسُ

ِّ اظ ايي دس،

ثِ ًطبًي

زاًطْسُ ًبهیسُ هي ضَز هٌقَس هي گطزز ٍ عطىیي ثب اهضبء ايي ٍطاضزاز ذَز ضا هلعم ٍ هتقْس ثِ ضفبيت اجطاي ّبهل ٍ توبم هيبز آى هي زاًٌس ٍ دژٍّطگط زض اجطاي هيبز دیوبى ثِ
فصض فسم اعالؿ ًوي تَاًس هتقصضگطزز.
هبزُ  - 2هَضَؿ ٍطاضزاز
هغبثٌ دیص ًَيس عطح دیَست ِّ ٍسوتْبي هرتلو آى تَسظ

اجـــــطاي دبيبى ًبهِ ثب فٌـَاى

ثِ

هجطيبى،تْویل ٍ زض سبيت هطثَعِ زضج ٍ ًسرِ هْتَة آى اهضبء گطزيسُ ٍ ثطاسبس هَطضات هطثَعِ تَسظ هطجـ تصَيت ٌٌّسُ دبيبى ًبهِ زض زاًطْسُ زض تبضيد
تصَيت ضسیسُ است.
هبزُ  - 3حسٍز ذسهبت دژٍّطگط

حسٍز ذسهبت دژٍّطگط ٍ هطاحل اًجبم ّبض ثط اسبس هٌسضجبت دیص ًَيس عطح ٍ زستَضالقول اجطايي هيثبضس .دژٍّطگط هتقْس هيگطزز چٌبًچِ هَجت ضطض ٍ ظيبًي گطزز ًسجت
ثِ ججطاى آى اٍسام ًوبيس ٍ زضصَضتيِّ تبذیطي زض تحَيل هَضَؿ ٍطاضزاز دیص آيس ًسجت ثِ ججطاى آى اٍسام ًوبيس.
هبزُ  - 4هست اًجبم ٍطاضزاز
هست اًجبم هَضَؿ ايي ٍطاضزاز

هبُ ثَزُ ٍ اظ تبضيد

ضطٍؿ ٍ زض تبضيد

ذبتوِ هيدصيطز.

هبزُ  - 5هجلل ٍطاضزاز

مبلغ كل ايه قزارداد

ريال است ِّ ثِ ضطح هبزُ ضص ثِ دژٍّطگط دطزاذت هيضَز .

هبزُ  - 6هطاحل دطزاذت

 %40 -1مبلغ اعتبار پايان وامٍ معادل مبلغ

ريال بعىًان مزحلٍ ايل زض ٍجبل تْیِ ٍ تسٍيي دطٍدَظال دبيبى ًبهِ ٍ تبيیس آى تَسظ زاًطْسُ ثِ هجطي دطزاذت هي

 %60 -2مبلغ اعتبار پايان وامٍ معادل مبلغ

ريال بٍ عىًان تسًيٍ حساب وُايی در تاريخ

گطزز..
زض ٍجبل ثطگعاضي جلسِ زىبؿ ٍ اضائِ ً 2سرِ دبيبى ًبهِ

هَضز تبيیس ًبؽطيي (ّیبت زاٍضاى دبيبى ًبهِ) ٍ ّن چٌیي اضائِ گعاضش ًْبيي زض ًطم اىعاض دژٍّطیبض ثِ هجطي دطزاذت هيگطزز.

تبصزٌ يك  -در صًرت خزيد يسايل غيزمصزفی مىدرج در پيش وًيس طزح  ،شمارٌ پالك امًال مذكًررا بٍ داوشكدٌ ارائٍ ومايد.
تبصزٌ دي - :دس اظ دبيبى ّط يِ اظ هطاحل ىًَ زض صَضت فسم اًجبم تقْسات تَسظ دژٍّطگط  ،زاًطْسُ هجبظ است ًسجت ثِ لنَ ٍطاضزاز ٍ هغبلجِ ذسبضت ،ازاهِ ٍ يب توسيس ٍ يب
ٍاگصاضي اٍسام ىهبيس (.ثب لحبػ ّطزى تجصطُ  1ثٌس  7-4زستَضالقول اجطايي تبهیي افتجبض دبيبى ًبهِ ّب
هبزُ  - 7استيبزُ اظ ًتبيج عطح
ًحَُ اًتطبض ًتبيج فلوي ًبضي اظ عطح ٍ ثْطُثطزاضي اظ آًْب ثط اسبس تَاىٌ دژٍّطگط ٍ زاًطْسُ ٍ ًیع ثط اسبس زستَضالقول اجطايي تبهیي افتجبض دبيبى ًبهِ ّب تقییي ذَاّس ضس.
هبزُ  - 8سبيط ّعيٌِّب
دژٍّطگطّلیِ ّعيٌِّبي دطسٌلي ,ذسهبتي ,ازاضي ,فلوي ،فولي ٍ میطُ ضا دطزاذت هيًوبيس ٍ هقبًٍت ّیچگًَِ تقْسي ثجع آًچِ زض هبزُ دٌج آهسُ ًرَاّس زاضت.
هبزُ ً - 9تیجِ تحَیَبت
ًتیجِ عطح تحَیَبتي ٍ گعاضش ًْبيي دبيبى ًبهِ هغبثٌ زستَضالقول اجطايي تبهیي افتجبض دبيبى ًبهِ ّبي زاًطگبُ ثِ صَضت تبيخ ضس ٍيطاستبضي ٍ آهبزُ چبح ثِ زاًطْسُ تحَيل زازُ
ذَاّس ضس (ضوٌب يِ ًسرِ اظ آى زض سبيت دژٍّطیبض ثجت هیگطزز) .توبهي ّعيٌِ ّبي ايي هبزُ تَسظ دژٍّطگط ٍ اظ هحل هجلل هصَّض زض هبزُ دٌج ٍ تَسظ هجطي دطزاذت
هیگطزز.
هبزُ  - 10تقْسات دژٍّطگط
 -10-1اًجبم ىقبلیتْبي فلوي هطتجظ ثب هَضَؿ ايي ٍطاضزاز تَسظ دژٍّطگط ٍ دصيطش هسئَلیت ّوي ٍ ّیيي ٍاًجبم ثوٍَـ دژٍّص.
 -10-2ضفبيت اهبًت ٍحيؼ اهَال ٍ هساضّي ِّ هقبًٍت زض اذتیبض دژٍّطگط ٍطاض هي زّس ٍاستيبزُ ثْیٌِ اظ آى ثطاي اًجبم هَضَؿ ٍطاضزاز
 -10-3فسم اضائِ اسٌبز ٍ هساضُ ٍاعالفبتي ِّ ثِ هٌبسجت اًجبم دژٍّص ّست هي ًوبيس ثِ اضربظ حَیَي يب حٍََي میط ،هگط ثب ّست اجبظُ ّتجي اظ هقبًٍت زض
هقبًٍت جْت استیيبي حًََ ذَز اٍسام ٍبًًَي فلیِ دژٍّطگط هقوَل ذَاّس زاضت.
 -10-4ثطضسي ٍ تحَیَبت ّبىي زض چْبضچَة اصَل ٍ هَاظيي فلوي ٍ ضفبيت اصَل تحَیَبتي زض اًجبم دژٍّص هَضَؿ ٍطاضزاز.
10-5دژٍّطگط ًوي تَاًس دیوبى ضا ّال يب جعا" ثِ میط ٍاگصاض ًوبيس.

میط ايٌصَضت

هبزُ  -11تقْسات زاًطْسُ
ّ -11-1وِ ثِ تْیِ هَبالت ٍ سبيط هتَى فلوي هَضز ًیبظ دژٍّطگطاى ِّ زض ّطَض میط ٍبثل زستطسي ثبضس زض حس اهْبى ٍ زض اضتجبط ثب هَضَؿ ٍطاضزاز.
 -11-2دطزاذت ّبهل هجلل ٍطاضزاز ثط اسبس هطاحل هٌسضج زض هبزُ دٌج دس اظ ّسط ّسَضات هتقلَِ.
هبزُ -12حل اذتاله
زض هَاضزي ِّ ثطاي عطىیي ايي ٍطاضزاز زض تقجیط ٍ تيسیط ٍ يب اجطاي ّبهل يب ٍسوتي اظ ٍطاضزاز اذتاله ًؾطي حبزث گطزز هَضَؿ تَسظ

ً 3يط اظ اسبتیس هطضي الغطىیي زاًطگبُ

ثطضسي ٍ حْن آًْب ثطاي عطىیي الظم الطفبيِ هي ثبضسٍ .زض صَضتیِْ هسبفي عطىیي ٍ ىهبيٌسگبى آًبى ثِ ًتیجِ ًطسس ّ ،طيِ اظ عطىیي حٌ ذَاّس زاضت جْت احَبً حًََ ذَز ثِ
هطاجـ شيصالح ٍضبئي هطاجقِ ًوبيس.
هبزُ  -13اصالحیِ ,هتون  ,هْول يب تنییط
ّط گًَِ اصالح يب تنییط زض هَازي اظ ايي ٍطاضزاز ٍ دیَستْبي هطثَعِ ٍيب ًیبظ ثِ الحبً ّطگًَِ هتون يب هْول ثِ ٍطاضزاز ٍ دیَستْب ،صطىبً ثب جلت تَاىٌ هتقبٍسيي هیسط ذَاّس ثَز.
هبزُ  -14ىسد ٍطاضزاز
ىسد يِ جبًجِ ٍطاضزاز اظ سَي ّطيِ اظ عطىیي ٍطاضزاز ٍبثل دصيطش ًجَزُ ٍ ىسد ٍطاضزاز ثِ میطاظ هَاضز ٍبًًَي ٍ هَضز هصَّض زض تجصطُ يِ هبزُ ضص ،ىَظ ثب تَاىٌ عطىیي
اهْبى دصيط است.
هبزُ  -15ضوبئن ٍطاضزاز
ايي ٍطاضزاز ضبهل يِ پيًست (پزيپًسال در  ...صفحٍ) ثِ فٌَاى ضطح ذسهبت ايي ٍطاضزاز است ِّ جعٍ اليٌيِ ٍطاضزاز هحسَة ضسُ ٍ زض ظهبى اهضبي ٍطاضزاز ،دیَست ًیع
ثبيس ثِ اهضبي دژٍّطگط ضسیسُ ثبضس.
هبزُ  -16اٍبهتگبُ ٍبًًَي عطىیيّ ،وبى ًطبًي هٌسضج زضهبزُ يِ ٍطاضزاز ثَزُ ٍ زض هَاضز لعٍم ٍ ثِ هٌؾَض اثالك هْبتجبت هَضز استٌبز ذَاّس ثَز

ٍ زض صَضتیِْ زض عَل هست

ٍطاضزاز ًطبًي هتقبٍسيي تنییط يبثس  ,عطىیي ثبيس ضسوبً ٍ ّتجبً هطاتت ضا ثِ يْسيگط اثالك ًوبيٌس ٍ تب ٍجل اظ اثالك ضسويً ،طبًي ٍجلي هقتجط ذَاّس ثَز.
هبزُ ٍ -17بًَى حبّن ثط ٍطاضزاز
ايي ٍطاضزاز اظ ّط ًؾط تبثـ ٍَاًیي جوَْضي اسالهي ايطاى هيثبضس.
هبزُ  -18ضطايظ ذبظ
زض هَاضزي ِّ ثِ فلل ًبضي اظ ضطايظ ٍْطي (ضطايظ ذبظ) ِّ ضىـ آى ذبضج اظ حیغِ تَاًبئي ٍ اٍتساض عطىیي ٍطاضزاز ثبضس ٍاًجبم ثرطي اظ ٍطاضزاز ٍ يبتوبم آى میطهوْي گطزز زض
صَضت هَاىَت عطىیي ثِ هست ظهبى اجطاي ٍطاضزاز اضبىِ ذَاّس ضس ٍ زض صَضت ىسد ٍطاضزاز ّیچیِ اظ عطىیي حٌ هغبلجِ ذسبضت ٍاضزُ ضا ًرَا ّس زاضت ٍاٍساهبت دس اظ
ىسد اظ ٍجیل تسَيِ حسبة ثب تَاىٌ عطىیي صَضت هيگیطز.
ايي ٍطاضزاز زض  18هبزُ ٍ زٍ تجصطُ ٍ يِ دیَست ٍ ثِ ظثبى ىبضسي ٍزض سِ ًسرِ تٌؾین گطزيسُ ٍ ّلیِ ًسرِّبي آى زاضاي افتجبضيْسبى ٍ ثطاثط هیجبضس.
ّلیِ ًسد ايي ٍطاضزاز ثب استٌبز ثِ هبزُ  40آئیيًبهِ استرساهي ّیئت فلوي زاًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَظش فبلي ٍ دژٍّطي ّطَض ٍ تجصطُ ّبي شيل آى ٍ ّوچٌیي ثٌس  3هصَثِ
هَضخ ّ 77/4/31یئت اهٌب زاًطگبُ زض تبضيد

ثِ اهضبء هتقبٍسيي ضسیسُ ٍ عطىیي ثب اهضبي ايي ٍطاضزاز ،ذَز ضا هتقْس ٍ هلعم ثِ اجطاي ّلیِ هيبز آى ٍ دیَست

ّبي هطثَعِ هيزاًٌس.

مُز ي امضاءاستاد راَىما

ً – 1سرِ اٍل  -هسيط اجطائي دبيبى ًبهِ
ً – 2سرِ زٍم  -زاًطْسُ
ً - 3سرِ سَم  -حسبثساضي زاًطْسُ
 - 4تصَيط ٍطاضزاز – هسيط اهَض آهَظضي زاًطگبُ
 - 5تصَيط ٍطاضزاز – هسيط اهَض دژٍّطي زاًطگبُ

مُز ي امضای داوشكدٌ

