
درواحدها براساس نفر ساعت بهداشتیقرارداد خرید خدمات گروه 
:شناسۀ ملی-2دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آذربایجان غربی) : کار فرما(واحد اجرایی/ نام موسسه–1

محمود صاریخانمحمود صاریخان: واحد اجرایی/ نام نماینده موسسه–3
توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه تمعاون: واحد اجرایی / موسسهنمایندهسمت –4::کد اقتصاديکد اقتصادي

) :پیمانکار (نام طرف قرارداد –5
411479737158:کد اقتصادي

26/12/93: تاریخ ثبت 35710:    شماره ثبت 

: شماره و تاریخ تعیین صالحیت –6

معاون توسعه مدیریت ومنابع:توسط 16/3/94:تاریخ د/1388/209: شماره

) : پیمانکار(نام نماینده طرف قرارداد–7
حسین مبارکی 

) :پیمانکار(سمت نماینده طرف قرارداد-8
مؤسسه کار آفرینان آوا سالمت مدیرعامل 

اجراي برنامه تامین مراقبت هـاي اولیـه سـالمت    به صورت نفر ساعت براساس دستورالعملبهداشتیخریدخدمات گروه : موضوع قرارداد–9
شـماره نامـه   نفر ابالغی معاون محترم بهداشت وزارت متبـوع طـی   هزار50تا 20درحاشیه شهروسکونت گاههاي غیر رسمی وشهرهاي بین 

درالزم االجـرا وینفـک  جزوالآیین نامه اداري استخدامی کارکنان غیر هیـأ ت علمـی   22موضوع تبصره ماده  8/9/93مورخد/13087/300
.پیوست قرارداد می باشد

برابر مفاد این قرارداد می بایست انجـام دهنـد بـه    بهداشتیمجموع ساعات کار ماهیانه وسالیانه که هر یک از مشاغل گروه: حجم کار-1-9
.شرح ذیل است

راردادمجموع نفر ساعت در کل زمان قمجموع نفرساعت ماهانه واحد کار گروه شغلی ردیف
نفر ساعت )دندان پزشک–عمومی (پزشک1

نفرساعت کارشناسی ارشد 2
بهداشـت  –بهداشت محیط وخانواده (کارشناس3

)تغذیه –مدارك پزشکی –عمومی 
نفرساعت

نفرساعتبهداشت خانواده ومحیطکاردان 4
نفرساعتبهیار5
نفرساعتگزارسرایدار وخدمت6

ساعت-نفر: واحد کار-2-9
جمعسرایدار وخدمت گذاربهیارکاردانکارشناس کارشناسی ارشدپزشکی 

:امکانات وتجهیزات مورد نیاز-3-9
چک لیست پیوست: کیفیت کار-4-9

:مدت انجام قرارداد -10
------:تاریخ خاتمه -----:تاریخ شروع یک سال:مدت زمان انجام قرارداد به مدت

1فحهص



:نحوه پرداخت –12
:مرحله وبراساس دستورالعمل حساب مشترك ،به شرح زیر صورت می گیرد12پرداخت براساس تایید کارفرما در

:پرداخت هاي ماهانه پرسنلی - 12- 1
،حق مسکن، سنوات وسایر پرداخـت هـاي   سعیالحقمربوط به حقوق ،مزایا واضافه کار،حق الزحمه ،عیدي وپاداش ،ذخیره مرخصی،بن ،وجوه

قانونی کارکنان پیمانکار از قبیل حق بیمه سهم کارفرما ومالیات حقوق کارکنان براساس لیست تنظیمی پیمانکار براسـاس جـدول آنـالیز حقـوق     
دد ،به حسـاب بـانکی کـه دریکـی از     ارائه می گر) الف(که مطابق با گواهی کارکرد ارائه شده توسط کارفرما طی فرم پیوست )پیوست ب(ومزایا 

افتتـاح مـی گردد،واریـز ومسـتقیما در وجـه پرسـنل پیمانکـار        ) طرف قرارداد(بانک ها با امضاي مشترك نماینده کارفرما ونماینده مجاز پیمانکار 
ارکنـان ذیـربط وواریـز    پرداخت خواهد شد،حساب یاد شده دولتی نیست وپرداخت از حساب مذکور صرفاً براي واریز خالص حقوق ومزایـاي ک 

. خواهد بود)درصد بیمه حقوق 30شامل مالیات و(کسورات قانونی لیست هاي مربوطه 
عیدي ،سنوات،ذخیره مرخصی پرسنل همه ماهه درحساب مشترك ذخیره گردیده که درپایان قرارداد دروجـه پرسـنل پرداخـت مـی     :1تبصره 

.گردد
شده کمتر از تعداد مندرج درجدول الف قرارداد باشد متناسب بـا آن هزینـه هـاي پرسـنلی وحـق      درصورتی که تعداد افراد بکارگیري: 2تبصره

. الزحمه پیمانکار کاهش یافته وپیمانکار دراین خصوص هیچگونه اعتراضی ندارد
. شداز لغو یا خاتمه قرارداد وتسویه حساب هاي نهایی با امضاي صاحبان حساب بسته خواهد حساب مشترك پس: 3تبصره 

2صفحه 

: پرداخت حق الزحمه پیمانکار - 12- 2

:مبلغ قرارداد –11
هزار نفر50تا20اجراي برنامه مراقبت هاي اولیه سالمت درحاشیه شهر وسکونتگاههاي غیر رسمی در مناطق حاشیه شهرها وشهرهاي موضوع : ارزش هر واحد کار -1-11

واحدهادر بهداشتیروهدستور العمل خرید خدمات گ
مبلغ کل قراردادمبلغ ماهانه )ریال(قیمت یک ساعت اضافه کار)ریال(قیمت واحد کار موظف واحد کارگروه شغلی ردیف
8593657000نفرساعت)دندان پزشک-عمومی(پزشک 1
8192654000نفرساعت کارشناسی ارشد2
ــناس 3 بهداشـــت محـــیط  (کارشـ

مدارك -بهداشت عمومی-خانوادهو
)تغذیه-پزشکی

8042953000نفرساعت 

7888152000نفرساعت کاردان 4
7227948000نفرساعت بهیار5
6688845000نفر ساعت سرایدار 6

فه کاري بیش از ساعت ذکر شده با تایید کارفرما پرداخت آن بالمانع می باشددرصورت داشتن اضا. ساعت می باشد40سقف ساعت اضافه کار کلیه کارکنان -2-11
ریال بوده که همه ماهه لیست آن طبق جدول آنالیز حقوق ومزایـا پیوسـت ب   )---------------(وبه حروفریال---------حدوداًکل مبلغ قرارداد-3-11

.یمانکار تنظیم می گرددقرارداد،براساس گواهی کارکرد دریافتی از کارفرما،توسط پ
ریال 807/499/16مبلغ )دندانپزشک-عمومی(پزشکبه ترتیب ) بدون احتساب اضافه کاري (در قبال انجام کار موظف ماهانه بهداشتیحق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه 

ریـال  406/442/15مبلـغ   وکارشناس مدارك پزشکی وکارشناس بهداشت عمـومی کارشناس بهداشت خانواده ومحیط وکارشناس تغذیهریال و857/729/15بلغ کارشناسی ارشدمو
بدون محاسبه کمک عائله مندي  می باید ریال 588/842/12ریال وسرایدار وخدمت گزار مبلغ 548/877/13ریال وبهیار مبلغ 225/145/15وکاردان بهداشت خانواده ومحیط مبلغ 

.قرار نمایندبر) نه حکم قرارداد پیوست موبرابر ن(
.به شرح جدول ذیل می باشد)قانونی سود پیمانکار وانجام سایر تعهدات قرارداديکسورات (هرنفر شامل -----حق الزحمه ماهانه پیمانکار به ازاي -4-11

سقف سود مدیریت ماهانه حداکثر سود مدیریت به ازاي هرنفرتعداد نیروي انسانی به کارگیري شده 
ریال000/000/25ریال 000/500نفر 50تا

ریال000/000/20ریال000/400نفر 100تا50مازاد 
ریال000/000/20ریال 000/200نفر 200تا100مازاد 

ریال000/000/15ریال000/150نفر 300تا200مازاد به 
ریال000/000/20ریال 000/100نفر 500تا 300مازاد به 
نفر 500مازاد به 

مدیریت ماهانه جمع کل سود 
ریال ---------):سالیانه/)ارزش حجم کل کار(مبلغ کل قرارداد -5-11
ارزش حجم کل کار شامل کلیه پرداخت ها وهزینه هاي پرسنلی،کسورات متعلقه ،هزینه هاي انجام تعهدات مندرج در قرارداد وسود پیمانکـار  (

.)می باشد



درپایان هرماه پس از پرداخت حقوق ومزایاي پرسنل از طریق حساب مشترك وارائه رسید واریـز مالیـات وبیمـه حقـوق ،پیمانکـار      - 12- 2- 1
ارداد طی چک جداگانه اي در وجه پیمانکـار  ارسال نموده که پس از تایید توسط ناظر قر12- 2درخواست حق الزحمه ماهانه خود را براساس بند 

. پرداخت می گردد
وسهم طـرف  هیات محترم وزیران محاسبه وبه حساب مربوطه واریز خواهد شد 84515مصوبه 4سهم حساب مشترك براساس بند : 1تبصره 

. پرداخت از حساب مشترك دروجه طرف قرارداد ممنوع می باشد. قرارداد از فرم مذکور در وجه طرف قرارداد پرداخت خواهد شد
مالیات تکلیفی کسر شده وقبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت یـک  % 3از هر پرداخت حق الزحمه پیمانکار - 12- 2- 2

.نکار ارائه می شودماه به پیما
ـ   %9به حق الزحمه پیمانکار معادل - 12- 2- 3 خ یـاد  ربعنوان مالیات برارزش افزوده اضافه شده وبه پیمانکار پرداخت می شود ،توضـیح اینکـه ن

ـ       1394شده براساس مقررات مالیات ارزش افزوده سال  د درج شده ودرصورتیکه نرخ مذکور طبـق مصـوبه مقامـات مالیـاتی درسـال مـالی بع
شـرکت پیمانکـار   .(نرخ مالیات ارزش افزوده مصوب،درصورتحساب نهایی که درسال مالی بعد صادر می شود،اعمال خواهد گردید .افزایش یابد

قابـل  باارائه گواهینامه ثبت نام مالیات ارزش افزوده به کارفرما،مکلف به پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده دریک برگ چـک جداگانـه از مبلـغ    
.)اخت در صورت وضعیت پیمانکار ودر وجه شرکت پیمانکار بابت مالیات برارزش افزده می شودپرد

واسترداد حسن تضمین انجام تعهدات ،موکول به ارائـه  قانون تامین اجتماعی پرداخت آخرین حق الزحمه پیمانکار38باتوجه به ماده - 12- 2- 4
هیات محترم وزیـران باتوجـه بـه    15/12/1384مورخ 84515تصویب نامه 4ستناد بند مفاصا حساب بیمه ازسوي پیمانکار می باشد ضمنا به ا

سـپرده  % 5اینکه پرداختهاي قانونی کارگران پیمانکار صرفاً از طریق حساب مشترك انجام می گردد در زمان تنظیم سند هزینه قطعـی ،کسـور   
. بیمه ،اعمال نمی گردد

:روش اصالح قرارداد –13
مبلـغ قـرارداد را تـا    ،طـرف قـرارداد  بـه نمیـزان کـار بـا اعـال    رفرما می تواند درصورت ضرورت نسـبت بـه تغییـر   کا–13–1

.یا افزایش دهدو کاهش 25%
شـرایط اختصاصـی را  ،جهت حسن اجراي این قرارداد و رعایت مقررات عمـومی کارفرما می تواند درصورت ضرورت در–13–2

.قرارداد الحاق نماید که الزم می داند به این
.کارفرما میتواند براساس مصوبات وزارت بهداشت نسبت به تعدیل ارقام ریالی قرارداد اقدام نماید-3-13

:تعهدات کارفرما –14
خود جهت همکاري و ایجاد هماهنگی هاي الزم کتباً بـه طـرف   تام االختیار کارفرما یک نفر را به عنوان نماینده–14–1

.داد معرفی می نماید قرار
موظف است هزینه هاي انجام خدمات راطبق قرارداد از محل اعتبارات تخصیص یافته، پرداخت کارفرما –14–2

..نماید
.می شود اطالعات الزم راجهت انجام خدمات در اختیار طرف قرارداد ،قرار دهدکارفرما متعهد–14–3
ن انجام تعهدات واجراي کلیه تکالیف  قانونی وهر نوع پاسخگویی بـه  موظف است ضمانت حسکارفرما –14–4

.مراجع ذیر بط را از طرف قرارداد اخذ نماید
موضوع قرارداد بوده وکارفرما متعهد اسـت  فنی و اداري نیروهاي طرف قرارداد صرفاًبراي انجام خدمات –14–5

.پرهیز نماید......) از قبیل امور اداري ،مالی ، خدماتی و (از هر گونه در خواست انجام کاري خارج از مفاد قرارداد
-میـز وصـندلی ،فـاکس   -خط تلفـن (تامین محل الزم براي استقرار نماینده پیمانکار با امکانات مورد نیاز–6-14

درصـد بعهـده کارفرمـا    15کامپیوترباکسرهزینه اجاره از محل سود مدیریتی شرکت به میـزان  -یت ناینتر-پرینتر
. بعهده پیمانکار میباشدمصرفیینه هاي وهز

3صفحه



):پیمانکار (تعهدات طرف قرارداد–15
را به عنوان نماینده تام االختیار خود جهت استقرار وپاسخگویی و ایجاد » یک نفر « )پیمارنکار (طر ف قراردا د- 15–1

.اً به کار فرما معرفی می نمایدهماهنگی  هاي الزم در انجام خدمات موضوع  قرارداد کتب
مورخ 15103/17/5/94نامۀ شمارة مطابق مفاد متعهد می گردد نیروي انسانی واجد شرایط ، )پیمانکار(طرف قرارداد–15–2
ـام خـدمات موضـوع    تعداد الزمرا به واحدها در بهداشتی خرید خدمات گروه معاونت بهداشتی باعنایت به6/3/94 جهت انج

.د بکار گیردقراردا
ي جویاي کار با برگزاري آزمون انتخاب و پـس  مکلف است صرفاً از وجود نیروها) پیمانکار (طرف قرارداد –15–3

. بکارگیري نماید) کارفرما(از تأیید مؤسسه 
فرما موظف است نسبت به فسخ قرارداد با نیرویی که به هر دلیلی مورد تأیید کار) پیمانکار (طرف قرارداد –15–4

.قرار نگیرد حداکثر ظرف یک ماه وبا رعایت قانون کار اقدام نماید
موظف بـه شـرکت در دوره هـاي آموزشـی براسـاس      ) پیمانکار (نیرو هاي تحت پوشش طرف قرارداد –15–5

هزینه  برگزاري . استانداردهاي اعتبار بخشی  که ازسوي کارفرما برگزار می گردد واخذ گواهی مربوطه ، می باشند 
.دوره آموزشی به عهده کارفرما خواهد بود

را مدنظر قرارداده وهماهنگ مراکزموظف است در جهت ارائه خدمات ، برنامه هاي روتین )پیمانکار (طرف قرارداد –15–6
.با آن اقدام نماید

کلیه نیروهاي طرف قرارداد حق هیچ گونه فعالیتی در خارج از موضـوع قـرارداد را نداشـته ، مسـئولیت     –15–7
.اجراي این ماده با طرف قرارداد می باشد

دولتی متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت) پیمانکار (طرف قرارداد–15–8
.نمی باشد

متعهد می گردد مقررات قانون کار وقانون تأمین اجتمـاعی را در انجـام وظـایف    ) پیمانکار (طرف قرارداد -9-15
ـ بهداشتی موضوع قرارداد وتعیین مزد وحقوق گروه  ه پاسـخگویی بـه شـکایت واجـراي آراء     رعایت نماید وهرگون

حق –ارمزد ضمناًپرداخت دستمزد وک. مربوط به هیأت هاي حل اختالف وسایر تعهدات  قانون کار را به عهده بگیرد
پاداش واضافه کارافراد موضوع -بن کارگري–ایاب وذهاب –عائله مندي -بیمه–سنوات –خسارات اخراج –السعی 

.استاین بندبا شرکت طرف قرارداد 
.پرداخت مبلغ حق مأموریت با تأییدکارفرما وتوسط پیمانکار انجام میگیرد: تبصره

اعم از حقیقی یـا  (حق واگذاري موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کالً یا جزئاً ) پیمانکار (دطرف قراردا-10-15
.ندارد)حقوقی 

روز کتباً به کار فرمـا اعـالم   5ایستی ظرف مدت می ب) پیمانکار ( هرگونه تغییر در وضعیت طرف قرارداد -11-15
.گردد

می ) پیمانکار(در صورت فسخ ،لغو یا اتمام قرارداد، تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده طرف قرارداد -12-15
.باشد

مطابق دستور العمـل سال 6تازیر اثنبراي کارکنان اهزینه مهدکودك–مبلغ غذا کار ، تأمین لباسمبلغ -13-15
.به حساب مشترك واریز گردد

طرف قرارداد متعهد می گردد براي نیروي انسانی در موارد ضروري که به سـالمت افـراد مربـوط اسـت     -14-15
.وبهداشت ارائه نمایدسالمتکارت 
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خالق کارکنان وکیفیت انجام کار آنان به عهده طرف قرارداد است وطرف قـرارداد  ضمانت حسن رفتار وا-15-15
.در مقابل موسسه پاسخگوست 

. موظف به رعایت نظام هاي جاري موسسه،حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد) پیمانکار (طرف قرارداد -16-15
ضـمانت  مبلـغ قـرارداد   %10میزان طرف قرارداد موظف است بهتعهداتحسن اجراي تضمین به منظور-17-15

چنانچه پیمانکار به تعهدات قانونی خود بـه هردلیلـی   . مطابق با آیین نامه مالی معامالتی به دانشگاه بسپاردبانکی 
عمل نکند وهریک ازمفاد قرارداد را بطور صحیح وکامل اجرا ننمایدتضمین انجام تعهدات وي به نفع کارفرما ضبط 

گردد ودرصورت رعایت کامل مفاد قرارداد وتسویه حساب کامل با کارکنـان تحـت پوشـش    شده وقرارداد فسخ می
.وارائه مفاصا دارائی وبیمه قابل استرداد است 

کارفرما در موعد مشـخص شـده صـورت    دلیلی متعهد می گردد چنانچه به هر ) پیمانکار (طرف قرارداد -18-15
حداکثر به (زایاي نیروهاي به کارگیري شده موضوع این قرارداد را وضعیت این قرارداد را پرداخت ننماید حقوق  وم

.در پایان هر ماه پرداخت نماید) ماه 1مدت 
به طرف واحدهادر بهداشتیهیچگونه وجهی در خارج از قالب قرارداد ودستور العمل خرید خدمات گروه -19-15

.قرارداد قابل پرداخت نمی باشد 
ملزم به صدور فیش حقوقی براي هر یک از نیروهاي به کارگیري شده بـا ذکـر   ) کار پیمان(طرف قرارداد -20-15

.کلیه جزئیات در هر ماه می باشد 
موسسه ....... موظف به حفظ و نگهداري مناسب از تجهیزات پزشکی  واداري و) پیمانکار (طرف قرارداد -21-15

ورت هر گونه خسارت به اموال مربوطه طرف قرارداد در صکه براي انجام کار از آن ها استفاده می نماید می باشد،
.مکلف به جبران بوده وکار فرما حق دارد از محل ضمانت نامه نسبت به جبران خسارت اقدام نماید

هیچگونه تعهدي  نسبت به استخدام ویا عقد قرارداد مستقیم با افرادي که از سـوي  ) موسسه(کارفرما -22-15
پیمانکـار موظـف اسـت ایـن     . جام خدمات مورد نظر به کار گیري  شده اند نخواهد داشـت  طرف قرارداد براي ان

.قرارداد با افراد درج نمایدانعقادموضوع را در 
.نیروهاي پیمانکار می توانند از امکانات وتسهیالت کارفرما در زمینه ورزشی استفاده کنند-23-15

:نظارت–16
حقوقی واجد شرایط را که صالحیت آنـان  حقیقی و،حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد فرد یا افراد موظف است کارفرما –16–1

.به عنوان ناظر به طرف قرارداد معرفی نماید ،واحد رسیده است / باالترین  مقام موسسهبه تایید 
.یا ناظرین صورت می گیرد با تایید ناظرکلیه پرداخت ها به طرف قرارداد–16–2
.و کارکنان متبوع آنها با ناظر است طرف قرارداد نظارت براجراي تعهدات قانونی –16–3
و کارفرما نظـارت  طرف قراردادناظر به کلیه کارکنان و واحدها معرفی می شود تا برحسن اجراي قرارداد توسط –16–4

.نماید و مشکالت به ناظر منعکس گردد 
ناظر باید مکانیزم اجرایی نظارت را باتوجه به شیوه هاي علمی و مدیریتی مبتنی بـر نظرسـنجی پـیش    –16–5

.بینی و اعمال نماید 
در صورتی که کار فرما تشخیص دهد که طر ف قرارداد کار موضوع قرارداد را بـه شـخص ثـالثی واگـذار     -6-16

هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد سر باز می زند، بایستی در جهت نموده یا در نحوه انجام کار قصور ورزیده ویا به
و جـایگزینی طـرف   ) طبق مقرات مربوط (جلوگیري از تضییع حقوق موسسه نسبت به فسخ قرارداد واخذ خسارت 

.دقرارداد دیگر اقدام نماید و طرف قرارداد حق هیچگونه اعتراضی را ندار
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:ایط عمومی قراردادشر- 17
درقبال مطالبات نیروي انسانی طـرف قـرارداد در زمینـه قـانون کـار، قـانون تـامین        کارفرما - 17- 1

اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربـوط در برابـر وزارت کـار و امـور اجتمـاعی ، سـازمان تـامین        
.اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصالح مسئولیت ندارد 

در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر ،طرف قرارداد در اجراي تعهدات خود از نظـر کمـی   –17–2
:یا کیفی کوتاهی وقصور داشته با شد

.ی شودکسر م) سودمدیریت (جریمه از مبلغ حق مدیریت % 10در مرحله اول -
.کسر می شود) سود مدیریت(جریمه از مبلغ حق مدیریت % 15در مرحله دوم -
.کسر می شود) سود مدیریت(جریمه از مبلغ حق مدیریت % 20در مرحله سوم -
در مرحله چهارم موضوع در کمیته اي با حضور نمایندگان کار فرما، طرف قرارداد وناظر ، بررسـی وتصـمیم گیـري    -

.ات کمیته الزم االجرا، استمی شود ، حکم تصمیم
مـی  کارفرمـا ، پیمانکـار و عدم اجراي تعهدات از سوي توسط کارکنان پیمانکاردرصورت ایراد خسارت –17–3

را از محل طلب ها، ضمانت نامه هـا وسـپرده هـاي    ) سود مدیریت(به تناسب ،در صدي از مبلغ حق مدیریت تواند 
.طرف قرارداد اخذ خسارت نماید

رگونه پرداخت نقدي وغیر نقدي تسهیالت رفاهی توافق شده با کارفرما صـرفاًباید از طریـق حسـاب مشـترك     ه-4-16
.صورت پذیرد

کلیه مفاد این قرارداد به تبع تغییر قوانین ومقررات عمومی کشور چنانچه مغایر با آنها باشد قابل اصـالح  –17–5
..بوده وطرفین حق اعتراضی ندارند

در هر زمان که تشخص بدهد می تواند قرارداد را با اعالم یک ماه قبل به صورت یک طرفه لغو نمـوده  ما کارفر–17–6
.ونسبت به تسویه حساب با طرف قرارداد اقدام نماید

.می باشدتسویه حساب پیمانکار با نیروهاي تحت پوشش خودتسویه حساب با طرف قرارداد منوط به –17–7
پیمانکارمربوطه درطول مدت قرارداد رضایت بخش بوده وکارفرما از نحوه عملکرد پیمانکار عملکرد چنانچه -8-17

باشد بنا به توافق طرفین قرارداد فوق باتمامی مفاد وبندها وتبصره هاي موجود با همان قیمـت  رضایت کامل داشته
.شش ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود تاسقف پیشنهادي 

پیمانکاررا براسـاس لیسـت پیوسـت درتـاریخ     اگواهی کارکرد پرسنل طرف قرارداد بت کارفرما مکلف اس-9-17
هرماه به نماینده مؤسسه تحویل نمایـد وپیمانکـار مکلـف اسـت لیسـت حقـوقی       23هرماه محاسبه وحداکثر تا20

بررسـی  هرماه تحویل امور مالی کارفرمـا نمایـدوکارفرما پـس از   26پرسنلی اعالمی ازسوي کارفرما را حداکثر تا 
د را در آخـر  وتأیید وواریز وجه به حساب مشترك تا آخر ماه اقدام نموده به نحوي که کارکنان پیمانکار حقوق خـو 

.هرماه دریافت نمایند
:مرجع حل اختالف -18

نه ابهام واختالف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظایف محوله نتوانند آنرا چنانچه طرفین درصورت بروز هر گو
آمیز حل وفصل نمایند در این صورت موضوع اختالف فی مابین در کمیته اي متشـکل از نماینـده   لمتاز طریق مسا

.جرامی باشدکمیته الزم االنراي ایکارفرما ونماینده پیمانکار ونماینده رئیس مؤسسه بررسی میشود و
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:نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات-19
:نشانی کارفرما-1-19

سـتاد دانشـگاه علـوم پزشـکی وخـدمات      –جنـب اورژانـس   -انتهاي خیابان جهاد-بلوار رسالت–ارومیه : نشانی
بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی 

: تلفن 
: نشانی پست الکترونیک 

: قرارداد طرف قراردادنشانی طرف-2-19
صـندوق  1599713831: کدپسـتی  219شـماره  -نجات  الهـی بین حافظ و–خیابان طالقانی –تهران :نشانی 
1415507633: پستی 

----: همراه88807244: فاکس021-888094509:  تلفن
: نشانی پست  الکترونیک

زله اقامتگاه قانونی طرفین می باشد لذا مکاتبات رسمی وارسال مراسالت از طریـق نشـانی   نشانی هاي فوق به من
سـاعت یکـدیگر را   48در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مـدت  . هاي فوق الذکر قانونی تلقی می شود 

.فته نمی باشددر غیر این صورت کلیه نامه ها ابالغ شده تلقی وعذر عدم اطالع پذیر. کتباً مطلع نمایند
:امضاء طرفین قرارداد-20

امور–اداره بیمه تأمین اجتماعی - اداره مالیات–کارفرما -جهت طرف قرارداد(نسخه 5بند و20این قراردا در 
.تهیه وتنظیم شده که پس از امضاي طرفین قرارداد حکم واحد والزم االجرا خواهد بود)مالی

:کارفرمامهر وامضاء طرف قراردادمهروامضاء 
محمود صاریخان: انوادگی نمایندهخنام ونام حسین مبارکی :نام ونام خانوادگی نماینده 

معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاه :سمتمؤسسه کارآفرینان آوا سالمتمدیر عامل : سمت 
محل امضاء                                                                                                                    

اءمحل امض

:کارفرما:پیمانکار 

محمود صاریخان حسین مبارکی                                                                    
معاونت توسعه مدیریت ومنابع دانشگاهمدیر عامل مؤسسه کارآفرینان آوا سالمت
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