
:شماره

:تاريخ

موسسات پزشكي قرارداد تاسيس  
،8آئين نامه اجرائي ماده3باستناد ماده درمـان وآمـوزش پزشـكي، قـرارداد ذيـل فيمـابين قانون تشـكيل وزارت بهداشـت

كـه ازايـن پـس ..................................: بـه اسـامي...........................متقاضيان تاسيس مؤسسه پزشكي تحت عنـوان/ متقاضي 

و  و آموزش پزشكي متقاضي ناميده مي شود ، درمان پس وزارت بهداشت به منظور اخذ خوانده مي شود وزارتكه ازاين

عـدم انجـام درخصوص نحوه پيشـرفت كـارولغو اجـازه تاسـيس درصـورت،20موافقت اصولي از كميسيون قانوني ماده 

. عقد مي گرددمن تعهدات

متقاضي متعهد وموظف است پس از اخذ موافقت اصولي نسـبت بـه ايجـاد مؤسسـه مذكوروارسـال مـدارك طبـق-1ماده

:اقدام نمايد ماه........... حداكثر ظرف مدت برنامه زمانبندي ذيل

.ه پس از صدور موافقت اصوليما.........معرفي 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 ايجاد مؤسسه مذكور وارائه مسـتندات-ب

مـاه پـس از صـدور .........قانوني مالكيت آن در صورت تائيد مكان معرفي شده توسط كارشناسان دانشگاه حداكثر به مدت 

.موافقت اصولي

خريد وتامين تجهيـزات پزشـكي وغيـر پزشـكي ونصـب آنهـاو معرفـي پرسـنل شـامل مسـئولين فنـي وكـادر پزشـكي-ج

 ماه........وپيراپزشكي حداكثر به مدت 

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

يا:2تبصره ج مي توانند همزمان و ب از به ترتيب صورت گيرندمراحل بند تجـاوز نخواهـد ماه....... وحداكثر مدت مذكور

.نمود

و ومسئولين فني كه طبق بهره برداريارائه كليه مدارك الزم جهت اخذ پروانه هاي-2ماده بخشـنامه آئـين نامـه موسسـه

.هاي وزارت متبوع اعالم ميگردد الزامي است

.ماه به دانشگاه اطالع دهد6ازموارد فوق وپيشرفت كاررا به طور مكتوب هر متقاضي مكلف است اجراي هريك-3ماده

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

بـ، طبق فرم درخواست تمديـد پيشرفت كار احراز ودانشگاه در صورت اطالع داده شود و بـه مـدت يـك بـا تائيـد مـاه6ار

.نسبت به تمديد اعتبار موافقت اصولي فوق الذكر اقدام خواهد نمود20كميسيون ماده 

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 گرددفعاليت كليه قسمت هاي موسسه بايد به صورت-5ماده .همزمان

، موافقـت اصـولي فـوق الذكراز هريك عدم انجامدرصورت-6ماده بـدون نيازبـه طـرح تعهـدات مـذكور درايـن قـرارداد

.از درجه اعتبار ساقط خواهد گرديد20دركميسيون ماده 

ط ومندرجات اين قـرارداد مبـادرت بـه انعقـاد وامضـاء آن نمـوده متقاضي با علم وآگاهي كامل از كليه موارد،شرو-7ماده

.وحق هر 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

ر عليرضا مظهري دكت متقاضي تأسيس نام ونام خانوادگي

و آموزش پزشكي ومهر وامضاء يا نماينده رسمي وي  نماينده وزارت بهداشت، درمان



:شماره

: تاريخ

 موسسات پرتوپزشكي قرارداد تاسيس
ــاده ــتناد م ــي3باس ــه اجرائ ــين نام ــاده آئ ،8م ــت ــانون تشــكيل وزارت بهداش ــابين ق ــل فيم ــرارداد ذي ــكي، ق ــوزش پزش ــان وآم  درم

كه ازاين پـس متقاضـي ناميـده : .................................. به اسامي...........................متقاضيان تاسيس مؤسسه پزشكي تحت عنوان/ متقاضي

و  ،مي شود و آموزش پزشكي وزارت بهداشت پس درمان خوانده مي شود به منظور اخذ موافقت اصولي از كميسـيون وزارتكه ازاين

.، درخصوص نحوه پيشرفت كارولغو اجازه تاسيس درصورت عدم انجام تعهدات منعقد مي گردد20قانوني ماده 

ه مذكوروارسال مدارك طبـق برنامـه زمانبنـدي متقاضي متعهد وموظف است پس از اخذ موافقت اصولي نسبت به ايجاد مؤسس-1ماده

:ماه اقدام نمايد........... ذيل حداكثر ظرف مدت

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

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

.ماه پس از صدور موافقت اصولي.........مالكيت آن در صورت تائيد مكان معرفي شده توسط كارشناسان دانشگاه حداكثر به مدت 

ا-ج ستانداردهاي مربوطه حـداكثر بـه انجام مراحل ثبت سفارش كليه دستگاهها از طريق اداره كل تجهيزات پزشكي واخذ مجوز بر مبناي

 ماه ....مدت 

خريد وتامين تجهيزات پزشكي وغير پزشكي ونصب آنهاو معرفي پرسنل شامل مسئولين فني وكادر پزشكي وپيراپزشكي حداكثر بـه-د

 ماه........مدت 

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

 كليه دستگاهها بايد مورد تائيد اداره كل تجهيزات پزشكي باشند:2تبصره

د مي توانند همزمان يا به ترتيب صورت گيرند:3تبصره و ج ، ب .مراحل بند

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

.تبوع اعالم ميگردد الزامي استم

هر-3ماده .ماه به دانشگاه اطالع دهد6متقاضي 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 مكتـوب بـه دانشـگاه اطـالع داده-4ماده

و به مدتش ، يك بار نسـبت بـه20ماه با تائيد كميسيون ماده6ود ودانشگاه در صورت احراز پيشرفت كارطبق فرم درخواست تمديد

.تمديد اعتبار موافقت اصولي فوق الذكر اقدام خواهد نمود

و تائيد آن امكان پذي20تمديد مجدد با احراز شرايط خاص توسط كميسيون ماده-تبصره .ر خواهد بوددانشگاه

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

و طـي مراحـل قـانوني الزم-6ماده و اخـذ مجـوز هرگونه افزايش يا تغيير تجهيزات پس از اخذ پروانه بهره برداري، بايد با همـاهنگي

.صورت پذيرد

، موافقت اصولي فوق الذكربدون نيازبه طرح دركميسيون ماده-7ماده 20درصورت عدم انجام هريك از تعهدات مذكور دراين قرارداد

.از درجه اعتبار ساقط خواهد گرديد

گونـه متقاضي با علم وآگاهي كامل از كليه موارد،شروط ومندرجات اين قرارداد مبادرت به انعقاد وامضاء آن نمـوده وحـق هـر-8ماده

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

در-9ماده ،9اين قرارداد ، ماده ودونسخه تهيه .منعقد وامضاء شده وهردونسخه حكم واحد را دارد تنظيم

ر عليرضا مظهريدكت متقاضي تأسيس نام ونام خانوادگي

و آموزش پزشكي ومهر وامضاء يا نماينده رسمي وي  نماينده وزارت بهداشت، درمان



:شماره
: تاريخ

 قرارداد تاسيس مركز تصويربرداري
ــاده ــتناد م ــه3باس ــين نام ــاده آئ ــي م ،8اجرائ ــت ــانون تشــكيل وزارت بهداش ــابين ق ــل فيم ــرارداد ذي ــكي، ق ــوزش پزش ــان وآم  درم

كه ازاين پـس متقاضـي ناميـده : .................................. به اسامي...........................متقاضيان تاسيس مؤسسه پزشكي تحت عنوان/ متقاضي

و  و آموزش پزشكي وزارتمي شود ، درمان پس بهداشت خوانده مي شود به منظور اخذ موافقت اصولي از كميسـيون وزارتكه ازاين

.، درخصوص نحوه پيشرفت كارولغو اجازه تاسيس درصورت عدم انجام تعهدات منعقد مي گردد20قانوني ماده 

ا-1ماده يجاد مؤسسه مذكوروارسال مدارك طبـق برنامـه زمانبنـدي متقاضي متعهد وموظف است پس از اخذ موافقت اصولي نسبت به

:ماه اقدام نمايد........... ذيل حداكثر ظرف مدت 

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

ور مناسب سازي آن بـراي ايجـاد مؤسسـه مـذكور وارائـه مسـتندات قـانوني احداث ساختمان ويا تغييرات الزم درساختمان به منظ-ب

.ماه پس از صدور موافقت اصولي.........مالكيت آن در صورت تائيد مكان معرفي شده توسط كارشناسان دانشگاه حداكثر به مدت 

ب-ج ر مبناي استانداردهاي مربوطه حـداكثر بـه انجام مراحل ثبت سفارش كليه دستگاهها از طريق اداره كل تجهيزات پزشكي واخذ مجوز

 ماه ......مدت

خريد وتامين تجهيزات پزشكي وغير پزشكي ونصب آنهاو معرفي پرسنل شامل مسئولين فني وكادر پزشكي وپيراپزشكي حداكثر بـه-د

 ماه........مدت 

.قط مي گردددرصورت عدم اجراي بند الف درموعد مقرر،موافقت اصولي ازدرجه اعتبارسا:1تبصره

نو:2تبصره .ومورد تائيد اداره كل تجهيزات پزشكي باشند) New(كليه دستگاهها بايد

،مـاموگرافي ديجيتـال،سـونوگرافي،DDRتوالي نصب تجهيزات پزشكي مركز بايد به ترتيب دستگاههاي راديولوژي ديجيتـال:3تبصره

و سنجش تراكم،سفالومتري ديجيتالو پانوركس،پري اپيكال CT(استخوان Scan وياCT Scan وMRI (و روند اخذ رعايت گرديده

.مجوز ورود ونصب آنها بطور مكتوب به دانشگاه گزارش شود

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

.الزامي استمتبوع اعالم ميگردد 

هر-3ماده .ماه به دانشگاه اطالع دهد6متقاضي 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 مكتـوب بـه دانشـگاه اطـالع داده-4ماده

، يك بار در صورتو وزارتشود  نسـبت بـه20ماه با تائيد كميسيون مـاده6به مدتواحراز پيشرفت كارطبق فرم درخواست تمديد

.تمديد اعتبار موافقت اصولي فوق الذكر اقدام خواهد نمود

.و تائيد آن امكان پذير خواهد بود وزارت20تمديد مجدد با احراز شرايط خاص توسط كميسيون ماده-تبصره

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

و طـي مراحـل قـانوني الزم-6ماده و اخـذ مجـوز هرگونه افزايش يا تغيير تجهيزات پس از اخذ پروانه بهره برداري، بايد با همـاهنگي

.صورت پذيرد

، موافقت اصولي فوق الذكربدون نيازبه طرح دركميسيون ماده درصورت عدم انجام هريك-7ماده 20از تعهدات مذكور دراين قرارداد

.از درجه اعتبار ساقط خواهد گرديد

متقاضي با علم وآگاهي كامل از كليه موارد،شروط ومندرجات اين قرارداد مبادرت به انعقاد وامضاء آن نمـوده وحـق هـر گونـه-8ماده

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

در-9ماده ،9اين قرارداد ، ماده ودونسخه تهيه .منعقد وامضاء شده وهردونسخه حكم واحد را دارد تنظيم

ر عليرضا مظهريدكت نام ونام خانوادگي متقاضي تأسيس

و آموزش پزشكي يا نماينده رسمي وي ومهر وامضاء  نماينده وزارت بهداشت، درمان




