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 قرارداد تاسيس موسسات پزشكي
،8آئين نامه اجرائي ماده3باستناد ماده / درمان وآموزش پزشكي، قرارداد ذيل فيمابين متقاضي قانون تشكيل وزارت بهداشت

اس. موسسهمتقاضيان تاسيس مؤسسه پزشكي تحت عنوان كه خانم/آقايم به

و آموزش پزشكي كه ازايـن پـس وزارت خوانـده مـي شـود بـه ، درمان و وزارت بهداشت ازاين پس متقاضي ناميده مي شود

، درخصوص نحوه پيشرفت كـارولغو اجـازه تاسـيس درصـورت عـدم20منظور اخذ موافقت اصولي از كميسيون قانوني ماده 

. انجام تعهدات منعقد مي گردد

متقاضي متعهد وموظف است پس از اخذ موافقت اصولي نسبت به ايجاد مؤسسه مذكوروارسـال مـدارك طبـق برنامـه-1ماده

:ماه اقدام نمايد12زمانبندي ذيل حداكثر ظرف مدت 

.ماه پس از صدور موافقت اصولي4معرفي مكان مناسب اعم از زمين يا ساختمان به دانشگاه حداكثر به مدت–الف

احداث ساختمان ويا تغييرات الزم درساختمان به منظور مناسب سازي آن براي ايجـاد مؤسسـه مـذكور وارائـه مسـتندات-ب

ماه پس از صدور موافقـت.6قانوني مالكيت آن در صورت تائيد مكان معرفي شده توسط كارشناسان دانشگاه حداكثر به مدت 

.اصولي

ونصب آنهاو معرفي پرسنل شامل مسئولين فني وكـادر پزشـكي وپيراپزشـكي خريد وتامين تجهيزات پزشكي وغير پزشكي-ج

 ماه2حداكثر به مدت

.درصورت عدم اجراي بند الف درموعد مقرر،موافقت اصولي ازدرجه اعتبارساقط مي گردد:1تبصره

از:2تبصره ج مي توانند همزمان يا به ترتيب صورت گيرند وحداكثر مدت مذكور و ب .ماه تجاوز نخواهد نمود8مراحل بند

و بخشـنامه هـاي-2ماده ارائه كليه مدارك الزم جهت اخذ پروانه هاي بهره برداري ومسئولين فني كه طبق آئين نامه موسسـه

.وزارت متبوع اعالم ميگردد الزامي است

هر-3ماده .دانشگاه اطالع دهد ماه به6متقاضي مكلف است اجراي هريك ازموارد فوق وپيشرفت كاررا به طور مكتوب

درصورت نياز به تمديد اعتبار موافقت اصولي مراتب بايد قبل از انقضاي مهلت مقرر به طور مكتوب به دانشگاه اطالع-4ماده

و به مدت  ، يك بار ماه با تائيد كميسـيون مـاده6داده شود ودانشگاه در صورت احراز پيشرفت كارطبق فرم درخواست تمديد

به 20 .تمديد اعتبار موافقت اصولي فوق الذكر اقدام خواهد نمود نسبت

و تائيد آن امكان پذير خواهد بود20تمديد مجدد با احراز شرايط خاص توسط كميسيون ماده-تبصره .دانشگاه

و پس از اخذ پروانه بهره برداري موسسه آغاز گردد-5ماده .فعاليت كليه قسمت هاي موسسه بايد به صورت همزمان

، موافقت اصولي فوق الذكربدون نيازبه طرح دركميسـيون-6ماده درصورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور دراين قرارداد

.از درجه اعتبار ساقط خواهد گرديد20ماده 

ه وحق هر متقاضي با علم وآگاهي كامل از كليه موارد،شروط ومندرجات اين قرارداد مبادرت به انعقاد وامضاء آن نمود-7ماده

.گونه اعتراض وطرح دعوي اعم از كيفري وحقوقي را در كليه نهادها ومراجع قضائي از خود سلب نموده است

در-8ماده ،8اين قرارداد ، ماده ودونسخه تهيه .منعقد وامضاء شده وهردونسخه حكم واحد را دارد تنظيم

 دكتر سياوش بيرانوند نام ونام خانوادگي متقاضي تأسيس

 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي لرستان يا نماينده رسمي وي ومهر وامضاء


