
 

 پاراکلینیک و رادیولوژی پرسنل  –ماما/ پرستار )جایگزین ماما(  –پزشک قرارداد با  فرم

 بیمه روستاییو  پزشک خانواده برنامهدر 
 ................. تاریخ: 

 ................. :هشمار 

 

یالتی اعضاء غیر هیئت علمی و مفاد کآئین نامه اداری، استخدامی و تش 2ذیل ماده  3تبصره  طبقاین قرارداد 

دستورالعمل مربوطه مصوب مورخ ................. هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

........... به شماره شناسنامه ........................ و آقای / خانم ............................. دارای کد ملی .............................. فرزند .....

 متاهل مجرد.................. ............... صادره از .................... تاریخ تولد ............................ دارای مدرک تحصیلی 

 دارای ...... نفر اوالد، به عنوان طرف قرارداد به شرح زیر منعقد می شود.

 موضوع قرارداد: -1

بیمه پزشک خانواده و به موجب این قرارداد انجام خدمات بهداشتی و درمانی مستند به دستور عمل برنامه 

تغییرات بعدی بنابر ابالغ رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عهده  و 71روستایی نسخه 

طرف قرارداد بوده و طرف قرارداد می باشد. دستور عمل پیشگفت مبنای اصلی شرح وظایف و پرداخت به 

در اختیار وی قرار گرفته  دستورعملطرف قرارداد با امضای این قرارداد اعالم می دارد که نسخه نرم افزاری 

 .است

 محل اجرای قرارداد: -2

 خانه شامل ........................................ خدمات جامع سالمتمرکز  حوزه درمحل اجرای قرارداد طبق توافق طرفین 

 ی سیاری با جمعیت کل ............... نفر واقع درهااقماری و ... روستا یهابهداشت، ... روستا های

 شهرستان........................ تعیین می گردد.

 مدت قرارداد از تاریخ ..................... تا ......................... است. -3

 

 کارانه به شرح زیر می باشد.شامل حکم کارگزینی و ماهیانه  دریافتی -4

 حکم کارگزینی -4-1

 ریال برای طول مدت قرارداد الف(حقوق پایه موضوع قرارداد ماهیانه بمبلغ

 ریال  ب(بن خواروبار

 ریال  ج(کمک هزینه عائله مندی

 ریال  ح(کمک هزینه اوالد

 ریال د(حق مسکن

 ریال س(سنوات خدمت 



 ریال  ه(سایر

 ریال جمع کل: 

 

( این قرارداد با رعایت 72در صورت انجام کار موضوع قرارداد و گواهی ناظر موضوع بند ) 7-4بند وجوه موضوع 

مقررات مالی و پس از کسر کسور قانونی و حق بیمه تأمین اجتماعی از محل اعتبارات و درآمدهای برنامه بیمه 

 ،فوق العاده شغلدستورالعمل مذکورارقام ) 2 استناد مادهه روستایی پزشک خانواده قابل پرداخت است. ضمنا ب

فوق العاده جذب و فوق العاده تعدیل ( کارکنان پیمانی هم سطح از نظر مدرک تحصیلی مالک محاسبه قرار گرفته 

 و مابه التفاوت آن در بند ه منظور گردیده است.

 

 کارانه -4-2

 

 ریال : مبلغ کارانه

  

بر اساس مکانیسم پرداخت کارانه مندرج در دستور عمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و  مبلغ کارانه -7تبصره 

تا سقف درصد کارانه(  37)الباقی درصد آن پرداخت می گردد.  17محاسبه شده و  71بیمه روستایی نسخه 

رد فصلی و پرداختی مورد تایید با توجه به بررسی عملکرد طرف قرارداد محاسبه و پس از انجام پایش عملک

  براساس نتایج آن به صورت سه ماهه پرداخت خواهد شد.

با هدف پرداخت کارانه بر مبنای عملکرد و بر اساس اجزای تاثیر گذار بر کارانه مطابق مکانیسم  -2تبصره 

 پرداخت مندرج در دستور عمل مربوطه، ارقام مبلغ کارانه طی ماه های سال، می تواند متغیر باشد.

رداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی و حق محرومیت از مطب و فوق العاده ماموریت روزانه در صورت پ -3تبصره 

 .پرداخت کارانه، ممنوع می باشد

درصد پرسنل رسمی/ پیمانی/ قراردادی  07مبلغ پرداختی کارانه به پرسنل طرحی و پیام آور معادل  -4تبصره 

 می باشد.

 

تامین اجتماعی خواهد بود و حق بیمه مقرر همه ماهه برابر قانون تامین  طرف قرارداد مشمول مقررات قانون -5

 .اجتماعی کسر و به صندوق ذیربط واریز خواهد شد

 

 دستورالعمل مصوبه فوق الذکر تعیین و پرداخت خواهد شد. 2ماده  7پاداش پایان سال )عیدی( برابر تبصره  -6

 

این  7-4دستورالعمل مذکور در بند س ماده  5سنوات خدمت به ترتیب مندرج در تبصره ماده  مبلغ بازخرید -7

 .قرارداد منظور گردیده است



مرکز بهداشت یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان باید در صورت استفاده نکردن فرد طرف قرارداد از  -7تبصره 

روز )  75روز آن را محاسبه کرده و در پایان زمان قرارداد مبلغ آن  75تا  روز در ماه( 5/2)  مرخصی استحقاقی

 منهای بیتوته( را به وی پرداخت کند.  کل دریافتیمعادل مبلغ 

در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی از آنجایی که حکم کارگزینی مبنای پرداخت ذخیره مرخصی آنان  -2تبصره 

لغ حکم کارگزینی از کل قرارداد کسر و ما به التفاوت منهای مبلغ بیتوته در پایان خدمت می باشد می بایست مب

 به عنوان مبنای محاسبه بازخرید مرخصی در پایان هر سال لحاظ گردد. 

 
 

 

 :تعهدات طرف قرارداد -8

طرف قرارداد متعهد است مطابق شرح وظایف محوله وفق مقررات و ضوابط نسبت به انجام موضوع قرارداد  -الف

 کند. اقدام

 7331طرف قرارداد اعالم می کند مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب سال  -ب

 نمی باشد.

می  طرف قرارداد مسئول حفظ و نگهداری وسایل و اموالی است که در اجرای این قرارداد در اختیار وی قرار -ج

شگاه اختیار می دهد که با تشخیص خود میزان خسارات را گیرد و در صورت تعدی و تفریط در نگهداری، به دان

تعیین و از مطالبات نامبرده که در نزد دانشگاه است جبران نماید و مازاد بر مطالبات، خسارات وارده از طریق 

 مراجع ذیصالح قابل وصول خواهد بود.

 ذاری آنرا به غیر کلی یا جزییواگ طرف قرارداد متعهد می گردد شخصا موضوع قرارداد را انجام دهد و حق -د

 ندارد.

 

 تعهدات دانشگاه -9

پرداخت حقوق و مزایای طرف قرارداد پس از تایید ناظر قرارداد با رعایت مقررات مالی و پس از کسر کسور  -الف

 قانونی و حق بیمه تامین اجتماعی از محل اعتبارات و درآمدهای برنامه بیمه روستایی

 ر و براساس شرح وظایف ابالغی با تشخیص دانشگاهتامین لوازم و وسایل کا -ب
 

 موارد خاتمه قرارداد -11

 پایان مدت قرارداد -الف

 فوت طرف قرارداد -ب

 با یکماه اعالم قبلی هریک از طرفین قرارداد -ج

 دو پایش عملکرد فصلی  متوالی در 17عدم رضایت از عملکرد با توجه به تذکرات قبلی و یا امتیاز کمتر از  -د

 



 سایر موارد -11

( قانون کار از 700روابط فی مابین طرف قرارداد تابع مذکور و مندرجات این قرارداد بوده و به استناد ماده ) -الف

 شمول قانون کار خارج می باشد و هیچگونه تعهد استخدامی برای دانشگاه ایجاد نمی نماید.

         ی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاهمرجع رسیدگی به تخلفات اداری فرد طرف قرارداد هیأت رسیدگ -ب

 می باشد.

 

  ناظر بر اجرای قرارداد-12

 

به عنوان ناظر بر حسن  ،شبکه بهداشت و درمان/ مرکز بهداشت شهرستاناز طریق  معاونت بهداشتی دانشگاه

 اجرای قرارداد تعیین می گردد.

 

 

 

 شهرستان رئیس مرکز بهداشت /بهداشت و درمانمدیر شبکه  نام و نام خانوادگی و امضاء طرف قرارداد
 

.......................................................................... ............................................................................................................. 

 

 

 

 


