
 داوشگاٌ علًم پزشکی کرماوشاٌ

 مرکز رشذ فىايری سالمت

 آیین نامه مالی 
 

 : هذف  1مادٌ 
 

هطخع ًوْدى ًحٍْ ّ هیشاى تخػیع اعتجبرات هبلی ثَ فٌبّراى ّ ًحٍْ ثبسپزداخت اعتجبرات تخػیع دادٍ 

 ضذٍ.

  تعاریف ي اصطالحات : 2مادٌ 
 

 ٍداًطگبٍ : داًطگبٍ علْم پشضکی کزهبًطب 
  : هزکش رضذ فٌبّری سالهت داًطگبٍ علْم پشضکی کزهبًطبٍهزکش 
 ّاحذ فٌبّر : ُستَ یب ضزکت ُبی عضْ هزکش رضذ فٌبّری سالهت 
 ضْرا : ضْرای فٌبّری هزکش رضذ فٌبّری سالهت 

 

 اوًاع اعتبارات تخصیصی :  3مادٌ 
 

 

 اعتبار فناوریالف( 

غْرت پذیزش ّاحذ درهزکش ّعمذ  یذٍ ّاحذ فٌبّر اختػبظ هی یبثذ ّدرایي اعتجبر جِت تحمك ا
عضْیت ّ ثب تْجَ ثَ عزح تْجیِی التػبدی ارائَ ضذٍ تْسظ ّاحذ فٌبّر )تػْیت ضذٍ در ضْرای لزارداد

 ، اس عزیك سِن آّردٍ داًطگبٍ در غٌذّق پزضیي دارّیی الجزس لبثل پزداخت هی ثبضذ.فٌبّری(
 

  ب( اعتبار خدمات پشتیبانی

اس لجیل: پزداخت اجبرٍ ثِبی پزداخت ُشیٌَ ُبیی فٌبّر دراجزای ثزًبهَ ُب ّ ایي اعتجبرجِت کوک ثَ ّاحذ
 التػبدی، تجلیغبت ّ ثبساریبثی، حضْر اخذ کذ ثجت اختزاع، ُشیٌَ ثجت ضزکت ّ ، ُشیٌَکبردفتز

، خزیذ تجِیشات در راستبی ، ضزکت در دّرٍ ُبی آهْسضیطبّرٍجطٌْارٍ ُب ، پزداخت حك هًوبیطگبُِب ّدر
 .ایذٍ هحْری ّ ... اختػبظ هی یبثذتحمك 

 

 مادٌ 4- میزان ي وحًٌ پرداخت اعتبارات تخصیصی 

 

 الف( اعتبار فىايری

تػْیت عزح تْجیِی التػبدی ّاحذ فٌبّر در ضْرای هزکش، جِت اختػبظ هجلغ تبییذ ضذٍ ،  پس اس تبییذ ّ
رت هزکش رضذ الذام ثَ هذکْر تحت ًظبّاحذ فٌبّر ثَ غٌذّق پزضیي دارّیی الجزس هعزفی هی گزدد، غٌذّق 

 هذتبر هْرد ًیبس فٌبّر در لبلت یک لزارداد هی ًوبیذ. در لزارداد هذکْر، تعذاد هزاحل پزداخت، پزداخت اعتج
 سِن داًطگبٍ ّ تضویي ُبی السم تعییي ّ هطخع هی ضْد. ،تٌفس، تعذاد السبط ثبسپزداختی

 

 ب( اعتبار خذمات پشتیباوی
 



ریبل لبثل  000/000/80حذاکثزثزای دّرٍ ُبی رضذ ریبل ّ 000/000/50پیص رضذ حذاکثزثزای دّرٍ ُبی 
 پزداخت هی ثبضذ.

ی دّرٍ ثَ ّاحذ اختػبظ هی یبثذ ّهبثمی پس اثتذااعتجبر فْق )تػْیت ضذٍ درضْرای هزکش(در ًػف ب( -1
ّ تبییذ پیص ثیٌی ُشیٌَ  تبییذ فبکتْر ُشیٌَ ُبی اًجبم ضذٍ لجلی، ارائَ گشارش عولکزد ّ پیطزفت کبراس

 ُبی ثعذی اختػبظ هی یبثذ.
ثزای دّرٍ ُبی پیص رضذ هزحلَ دّم اعتجبر در هبٍ سْم ّ ثزای دّرٍ ُبی رضذ در هبٍ ضطن، اختػبظ ب(  -2

 هی یبثذ.
ّاحذ فٌبّر حك ُزگًَْ اعتزاؼ را  ّ لبثل پزداخت هی ثبضذ اعتجبر برات هبلی فْق درغْرت ّجْدتجػزٍ: اعتج

 سهبى ّ ًحٍْ دریبفت اس خْد سلت هی ًوبیذ. خػْظدر
 
 

 اعتبارات اختصاص دادٌ شذٌ پرداختبازوحًٌ  -5مادٌ 
 

 الف( اعتبار فىايری

ًحٍْ ثبسپزداخت ایي اعتجبر در لزارداد هٌعمذٍ ثب غٌذّق پزضیي دارّیی الجزس ثَ ًوبیٌذگی اس هزکش رضذ 
 هطخع هی گزدد.

 

 ب( اعتبار خذمات پشتیاوی

 ّاحذ فٌبّر هْظف ثَ ثبسپزداخت حذاکثز یک ثزاثز اعتجبر دریبفتی هی ثبضذ. ب( -1

پزداخت اعتجبرات دّرٍ پیص رضذ ثزای ّاحذُبیی کَ در پبیبى ایي دّرٍ اس هزکش خبرج هی ضًْذ سهبى ثبسب( -2
هی ثبضذ ّ هذت سهبى ثبسپزداخت ّ تسْیَ دّرٍ هذکْر  اس پبیبى دّرٍهبٍ ) هذت تٌفس( پس  3حذاکثز 
 هی ثبضذ.   یکسبل ّ ًینحذاکثز 

هذت سهبى  .جبضذ)هذت تٌفس(هبٍ پس اسپبیبى دّرٍ هی3حذاکثزرضذپزداخت اعتجبرات دّرٍ سهبى ثبسب(-3
 هی ثبضذ. ًینسبل ّدّ دّرٍ هذکْرحذاکثزتسْیَ ت ّخثبسپزدا

هبٍ هی ثبضذ پس اس آى هزکش ًسجت ثَ دریبفت  3حذاکثز فزغت هجبس در پزداخت السبط عمت افتبدٍ  ب(-4
 حمْق خْد اس هحل ضوبًت ارائَ ضذٍ الذام هی ًوبیذ.

 
 سایر مًارد -6مادٌ 

 

ثَ ًبم  .................... ثبًک ................... ثبیست ثَ ضوبرٍ حسبة( هجبلغ ثبسپزداختی هی 1-6
 یک ًسخَ اس فیص ّاریشی تحْیل هزکش رضذ گزدد.ّ ّاریش ....................

یك ّاحذ فٌبّر تبهیي گزدد استمزار هی ثبیست اس عز( ُشیٌَ ُبی هبساد هْرد ًیبس ّاحذ فٌبّر در عْل هذت 2-6
 ّ هزکش رضذ در ایي خػْظ هسئْلیتی ًذارد.

ّ تػْیت ، در غْرت در خْاست ّاحذ فٌبّر رضذثَ  رضذ پیص( در غْرت اًتمبل ّاحذ فٌبّر اس دّرٍ 3-6
 هی ضْد.هٌتمل ، ثذُی ّاحذ ثَ دّرٍ رضذ ضْرای هزکش

سِل اًگبری ًجْدٍ  کَ ثَ دلیل لػْرّثذُی ُبی ّاحذ در غْرت عذم هْفمیت  %07تب سمف  ( حذاکثز4-6
 هی ثبضذ.ثب تػْیت ضْرای هزکش، لبثل ثخطْدگی 



فٌبّر در دّرٍ رضذ ثزای سبل ثعذ، تغییزی در سهبى سزرسیذُب ّ تعذاد غْرت توذیذ عضْیت ّاحذ ( در5-6
 السبط اعتجبرات غْرت ًوی گیزد.

 ( ًحٍْ ّ چگًْگی لسظ ثٌذی ثبس پزداخت هجلغ ثذُی ثب ادارٍ هبلی هعبًّت تحمیمبت ّ فٌبّری هی ثبضذ.6-6
 

 تضمیه ها -7مادٌ 
 

ایجبد کٌٌذ، لذا  اثتذا ثبیذ اعتجبر خذهبتی ثزای خْد ًشد هزکشکلیَ ّاحذُب ثزای دریبفت اعتجبرات اس هزکش رضذ 
در ٌُگبم عمذ لزارداد، سفتَ ای هعبدل دّ ثزاثزکل اعتجبر تخػیػی پس اس ظِز ًْیسی حذالل یک ضبهي، 

 ًشد هزکش ثَ ّدیعَ ثگذارًذ.
 .خبتوَ لزارداد ّ پس اس تسْیَ حسبة ًِبیی ثَ ّاحذ هستزد خْاُذ ضذ( اسٌبد فْق در1-7
 ( لزارداد ّ سفتَ ُب هی ثبیست هغبثك اسبسٌبهَ ضزکت تْسظ کسبًی کَ حك اهضبء دارًذ اهضبء ضًْذ.2-7
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