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 بسمه تعالی

 زمایشگاهقرارداد واگذاری خدمات آ

این قرارداد به استناد تبصره یک ماده دو آیین نامه مالی معامالتی دانشگاه به منظور خرید خدمت بخشی از خدمات دولتی 

به نمایندگی از بیمارستان كه در                            ریاست بیمارستان                               دكتر /خانم ی از بخش خصوصی بین آقا

                                  /خانمیبه مدیریت آقا                                            این قرار داد طرف اول خوانده می شود از یک سوو شخص حقیقی/ حقوقی

 ف دوم نامیده می شود از سوی دیگر به شرح زیر منعقد میگردد. كه منبعد طر                      به آدرس

 :موضوع قرارداد: 1ماده  

واگذاری انجام برخی از خدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی كه درحال حاضر امکان آن در آزمایشگاه های بیمارستان های  

ز بخش غیر دولتی .)طبق  لیسقت پیوسقت    دولتی وجود نداشته یا انجام آن مقرون به صرفه نیست، در قالب خرید خدمت ا

 تنظیمی توسط طرف اول(

 :مدت قرارداد: 2ماده 

 است. شش ماهبه مدت                         لغایت                     این قرار داد از تاریخ 

 پذیر است.تبصره: تمدید قرار داد پس از انقضای مدت آن بر اساس مقررات  جاری  و موافقت كتبی طرفین امکان 

 :مبلغ قرارداد:3ماده 

خدمات ارائه شده براساس تعرفه اعالمی از سوی وزارت بهداشت در ابتدای سال كه مربوط به خدمات بخش دولتی می 

باشد، انجام خواهد گرفت. در پایان هرماه طب  فهرست ارسال نمونه بیماران وتعرفه خدمات آزمایشگاه در بخش دولتی مبلغ 

 قابل پرداخت به طرف دوم خواهد شد. قانونی پس از كسر كسور

 :  تعهدات طرف اول:4ماده 

معرفی فردی به عنوان ناظر آزمایشگاه بیمارستان وهمچنین جانشین اوكه در تمامی ساعات شبانه روزواسطه ارتباطی بین  -1

عات راج  به نمونه وجوا  طرف اول و طرف دوم بوده و پاسخگوی نیازهای موجود باشد.بدیهی است ارتباط وانتقال اطال

 آزمایش بین طرف اول و دوم فقط ازاین طری  اعتبار و وجاهت خواهد داشت. 

انجام مراحل نمونه گیری ،پذیرش ، جداسازی وبسته بندی مواد بیولوژیک ونمونه های بیماران بستری بخش های  -2

داشت واعالم به طرف دوم به منظور اعزام نماینده بیمارستان جهت ارسال در شرایط استاندارد اعالمی از جانب وزارت به
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جهت انتقال نمونه طب  برنامه تنظیمی وبا هماهنگی قبلی درساعات معینی از روز. تهیه فهرستی از نمونه های جم  آوری 

ی شده به همراه مشخصات بیماران وآزمایش های مورد درخواست به تفکیک افراد. یک نسخه از فهرست مذكور جهت پی گیر

 های بعدی باید در آزمایشگاه بایگانی شود.

تهیه فهرستی از آزمایش های عادی واورژانسی تخصصی  كه امکان انجام آن در بیمارستان وجود دارد به منظور پرهیز -3

 از ارجاع بی مورد نمونه ها. بدیهی است در صورتی كه حسب ضرورت در مقطعی از زمان نیاز به ارجاع این قبیل آزمایش ها

 وجود داشته باشد ، تنها بعد از موافقت كتبی طرفین انجام پذیر خواهد بود.

مسئولیت احراز هویت بیماران ،صحت مشخصات نمونه های تحویلی ، كیفیت نمونه های اخذ شده ، اطالعات بالینی -4

 موردنیازودر صورت لزوم مسئولیت تکرارنمونه برداری  برعهده طرف اول است.

هایی كه فوریت ندارد انتقال نمونه ها طب  برنامه تنظیمی توسط طرف دوم انجام شده ومسئولیت طرف  درمورد آزمایش-5

 اول تا زمان تحویل نمونه ها بر اساس برنامه تنظیمی خواهد بود.

 در مورد نمونه هایی كه دارای قید فوریت یا اورژانسی تخصصی هستند، ناظر آزمایشگاه بیمارستان موظف است پس از -6

اطالع رسانی به نماینده طر ف دوم هماهنگی های الزم برای انتقال سری  نمونه بیماران كه توسط طرف اول آماده شده است 

 را به عمل آورد. 

 دریافت مجموعه اوراق جوا  آزمایش ها ی ارسالی وكنترل اطالعات وتوزی  آن در پرونده بیماران بر عهده طرف اول -7

لف است در اسرع وقت پس از دریافت جوا  آزمایش های اورژانسی بالفاصله اطالعات دریافتی می باشد.ناظرطرف اول مک

 را به پزشک معالج منعکس كرده ودر پرونده نیز درج نماید.

تعیین فهرست آزمایش های انجام شده ومبلغ خرید خدمات واگذار شده در پایان هرماه بر اساس تعرفه دولتی وپرداخت -8

 ممبلغ به طرف دو

 اعالم خدمات نامنطب  ومشکالت احتمالی مربوط به طرف دوم وپیگیری موارد تا رف  آنها.-9

 :تعهدات طرف دوم:5ماده 

واخذ تاییدیه  فارس ارائه مجوزهای قانونی مربوط به امکان فعالیت آزمایشگاهی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی استان-1

 صالحیت فنی از معاونت درمان دانشگاه درخصوص مسئولین فنی ،فضای فیزیکی ، امکانات ، تجهیزات وپرسنل مجر .
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معرفی فردی به عنوان نماینده طرف دوم وهمچنین جانشین اوكه در تمامی ساعات شبانه روزواسطه ارتباطی بین طرف  -2

باشد.بدیهی است ارتباط وانتقال اطالعات راج  به نمونه وجوا  آزمایش بین  ودوم بوده و پاسخگوی نیازهای موجود اول

 طرف اول و دوم و فقط ازاین طری  اعتبار ووجاهت خواهد داشت. 

جم  آوری نمونه ها از آزمایشگاه بیمارستان طب  برنامه تنظیمی وحمل آن به محل انجام آزمایش كه قبال معرفی شده -3

ونی الزم اخذ شده است وانجام آزمایش بر اساس دستورالعمل استانداردسازی در آزمایشگاه با وبرای آن مجوز های قان

 كیفیت مناسب ودر زمان مقرر .

ارائه واجرای برنامه تضمین كیفیت در آزمایشگاه از زمان دریافت نمونه  تا ارائه جوا  آزمایش وشركت در برنامه كنترل -4

 كیفیت خارجی.

ای آزمایشگاهی قابل قبول ،فضای فیزیکی مناسب ، تجهیزات وكیت ومواد دارای كیفیت مناسب، استفاده از روش ه -5

 پرسنل كارآمد.

همکاری با طرف اول در صورت نیاز به بازدید از امکانات وشرایط انجام كار ازجانب طرف اول .بدیهی است این نظارت -6

 نافی اقدامات نظارتی دانشگاه نخواهد بود.

تی از آزمایش های قابل انجام به همراه روش اجرا ، زمان انجام  وزمان تحویل جوا  آزمایش به آزمایشگاه اعالم فهرس-7

 بیمارستان )شامل زمان انجام آزمایش های عادی واورژانسی تخصصی( . 

مایش ها جزو چنانچه آزمایشاتی كه در فهرست تعرفه دولتی به آن اشاره نشده  مورد درخواست واق  شوند،این گونه آز -8

تعهدات طرف دوم نبوده ودر صورت اعالم نیاز از جانب طرف اول  وموافقت طرف دوم انجام شده و تعرفه آن به صورت  

 توافقی خواهد بود.

طرف دوم متعهد می شود كه در فهرست آزمایش های اعالمی چنانچه نتواند معدود آزمایش هایی را شخصا انجام دهد -9

قرارداد با آزمایشگاههای معتبر ونهایتا ارسال نتیجه آزمایش به بیمارستان به انجام خواهد رساند. به هر  آنها را از طری  عقد

 ترتیب از فهرست اعالمی مورد تعهد هیچ موردی انجام نداده رها نخواهد شد.

یش های عادی و با انجام آزمایش های اورژانسی تخصصی  به صورت فوری وخارج از برنامه زمان بندی مربوط به آزما-11

 هماهنگی طرف اول.

 اعالم مواردی از آزمایش كه نیازمند تکرار یا نمونه گیری مجدد می باشند به ناظر طرف اول.-11
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تهیه جوا  كتبی آزمایش در برگه ای با مشخصات كامل برگه آزمایش  وامضای نتایج در برگه ممهور به مهروبا سربرگ -12

 ل آن به آزمایشگاه بیمارستان طب  برنامه تنظیمی.آزمایشگاه انجام دهنده وتحوی

حفظ ونگهداری مستندات تحویل نمونه  ، انتقال نمونه ، انجام آزمایش ، ارائه جوا  آزمایش ومراحل تضمین كیفیت در -13

 آزمایشگاه انجام دهنده آزمایش.

ر ماه به منظور ارسال وانطباق با فهرست تهیه فهرستی از آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه طرف دوم در پایان ه-14

 طرف اول جهت محاسبه هزینه خدمات.

هرگونه تغییر در روش یا نحوه انجام آزمایش یا برنامه زمان بندی باید از قبل به طرف اول اعالم وموافقت او جلب  -15

 شود.

عطیل ،برای این ایام از قبل باید برنامه به منظور عدم بروز وقفه در روند ارائه خدمات آزمایشگاهی خصوصا در ایام ت-16

 مشخصی به طرف اول اعالم و موافقت او جلب شود.

طرف دوم در كلیه مراحل انتقال نمونه، انجام وارسال نتایج آزمایش خود را ملزم به رعایت رازداری در باره بیماران -17

 می داند.

ن مسئولیت های ناشی از بروز كوتاهی یا قصور در انجام طرف دوم مسئولیت مربوط به عواقب انجام آزمایش  وهمچنی-18

 وظایف محوله  را می پذیرد. 

طرف دوم متعهد می شود كه در صورتی كه در طول اجرای قرارداد نتایج نظارت واحد های نظارتی دانشگاه حاكی از  -19

از درآمد را خواهد پذیرفت و  تخلف از تعهدات باشد، تصمیم های اتخاذ شده در خصوص لغو قرارداد یا كسر درصدی

 خسارات را جبران خواهد نمود.

طرف دوم در صورت انصراف از ادامه قرارداد موظف است موضوع را كتبا حداقل دو ماه قبل به اطالع طرف اول  -21

 رسانده وموافقت او را اخذ نماید.

 ول نداردطرف دوم ح  واگذاری قرارداد به غیر را كال وجزأ بدون موافقت طرف ا -21

طرف دوم موظف است از كیت ها و مواد مصرفی مرغو  تاریخ دار و مورد تائید آزمایشگاه رفرانس كشور ویا مراج   -22

 1رسمی بین المللی استفاده نماید

 نمی باشد 1337طرف دوم اقرار می نماید كه مشمول قانون من  مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتی مصو   -23
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 انت حسن انجام كار:ضم6ماده 

به عنوان حسن انجام كار كسر خواهد گردید. كه در پایان قرارداد و اعالم رضایت  %11از هر پرداخت به طرف دوم 

طرف اول و كسر هزینه های خسارات و ضرر و زیان احتمالی وارده از سوی طرف دوم به طرف اول ، قابل استرداد به 

 طرف دوم خواهد بود.

 حل اختالف:: موارد 7ماده 

در صورت بروز هرگونه ابهام و اختالف در ارتباط با موضوع قرارداد و انجام وظایف محوله به هر نحوی چنانچه طرفین 

آئین نامه مالی و  94نتوانند آن را از طری  مسالمت آمیز حل و فصل نمایند در این صورت موضوع اختالف به كمسیون ماده 

ن مذكور بعنوان حکم مشترك و مرضی الطرفین ارجاع و رای صادره از كمسیون حل معامالتیدانشگاه ارجاع و كمسیو

اختالف كه صلحا صادر می شود قطعی و نسبت به طرفین الزم االجراء خواهد بود و رای مذكور از طری  كمسیون به نشانی 

 1طرفین كه در این قرارداد درج گردیده است به پیوست نامه اداری ابالغ خواهد شد

 : فسخ 8ماده 

در صورتی كه طرف دوم به نحوی ازعهده انجام تعهدات بر اساس مفاد قرارداد و الحاقات آن بر نیاید یا بازدهی كمی و 

 11كیفی موارد مورد تواف  در قرارداد به نحوی مطلو  نباشد طرف اول مجاز است پس از ابالغ دواخطار كتبی به فاصله 

آئین نامه مالی و معامالتی دانشگاه نسبت  94سوی طرف دوم بنا به تشخیص كمسیون ماده  روز در صورت عدم تغییر رویه از

     1به فسخ قرارداد به صورت یکجانبه اقدام و تضمین انجام تعهدات طرف دوم را ضبط نماید

 : اقامتگاه قانونی طرفین 9ماده 

بات رسمی و ارسال مراسالت از طری  نشانی های فوق نشانی های فوق به منزله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد لذا مکات

ساعت یکدیگر كتبا مطل  نمایند در غیر  48در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف  1الذكر قانونی تلقی می شود 

نی ایصورت كلیه نامه های ابالغ شده ابالغ قانونی تلقی و عذرعدم اطالع پذیرفته نمی شود و مسئولیت های  مالی و قانو

    1ناشی از عدم اعالم نشانی جدید بر عهده طرف دوم است

 

 : نسخ قرارداد11ماده 

نسخه تنظیم گردید كه هر یک از نسخ پس  4ماده و یک تبصره و ... برگ لیست پیوست در......... برگ در  11این قرارداد در

 از امضا حکم واحد را دارند.
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 طرف دوم:                                      طرف اول:                                

 شخص حقیقی / حقوقی     / مركز آموزشی درمانی                      رئیس بیمارستان

 

 مهر و امضا      مهر و امضا                                                     

 

 اداره امور آزمایشگاههای استان        مدیر امور مالی بیمارستان

 مهر و امضاء         مهر و امضاء

 

 


