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 آگُی استعالم بُاء تضسیمات دسماوگاٌ فشَاد اباد

بٍ مذت 8/0/86مًسخ0373/86/111سا بشاساس مجًص شماسٌ  فشَاد ابادشبکٍ بُذاشت يدسمان شُشستان دلفان دس وظش داسد تضسیمات دسماوگاٌ 

تا  ضمه تکمیل ايساق پیًستی ي تحًیل آوُا میگشددیکسال با مشخصات مىذسج  دس اسىاد پیًست اص طشیك استعالم بُا ياگزاس ومایذ لزا اص متماضیان دعًت 

 الذام الصم سا بٍ عمل آيسوذ.وًساباد شُشستان شبکٍ بُذاشت دفتش حشاست بٍ  87/30/1086پایان يلت اداسی تاسید 

 ًحَُ دسیبفت اسٌبد استؼالم ثْب:

ثِ سبیت داًطگبُ ػلَم پضضىی لشستبى   87/0/86لغبیت 81/0/86اص تبسیخ  هتمبؾیبى ػضیض خْت دسیبفت اسٌبد هی تَاًٌذ

 هشاخؼِ ًوبیٌذ .

 تجػشُ : اسٌبد تَسف هتمبؾی اهؿبء ٍهْش گشدد .

 صهبى ٍهىبى پبوبت دسیبفتی : 

 هی ثبضذ وِ ایي تبسیخ لبثل تغییش هی ثبضذ.0/86//88صهبى خْت  ثبصگطبئی پبوبت 

 هجلغ ،ًَع ٍچگًَگی  اسائِ تؿویي ضشوت دس استؼالم ثْبء

 سیبل هی ثبضذ .88333333جلغ تؿویي ثشاثش ثب الف ( ه

 ثٌبم ضجىِ ثْذاضت ٍدسهبى دلفبى ٍاسیض  ٍ اسائِ سسیذ آى دس پبوبت هشثَقِ گزاضتِ ضَد4136675165هجلغ فَق ثِ غَست ٍاسیض ٍخِ ًمذ ثِ حسبة ضوبسُ 

 خع  ضشوت وٌٌذُ ثِ ػٌَاى یه ضخػیت حمَلی / حمیمی لیذ ضَد .ًىتِ : دس لسوت ًبم پشداخت وٌٌذُ ، فیص ٍاسیضی یب ؾوبًت ًبهِ ثبًىی هی ثبیست ًبم ض

 ًحَُ تٌظین پبوت :  -5

 دسج ًبم هَؾَع ،ًبم  ،ضوبسُ ،توبس ٍآدسس ضشوت وٌٌذُ ثش سٍی پبوت الضاهی است .

 هحتَیبت پبوت : -4

 پبوت الف:

 فیص ٍاسیضی یب ؾوبًت ًبهِ ثبًىی ثِ هجلغ هٌذسج دس ثٌذ فَق .-1
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 پبوت ة:

 ش اسٌبد ضشوت وِ توبم غفحبت آى هوؿی ثِ اهؿبءهدبص هضایذُ  گش ٍیب هوَْس ثِ اهؿبء ضشوت ثبضذ .تػَی-1

 هطخػبت ضشوت وٌٌذُ وِ دس فشم ضوبسُ یه دسج ضذُ است .-8

 وپی وبست هلی ضخع ٍوپی هذسن تحػیلی دس غَستی وِ ضخع حمیمی ثبضذ .-0

 ائِ هذاسن ریل الضاهی است : دس غَستی وِ ضخع ضشوت وٌٌذُ  ضخع حمَلی ثبضذ اس -5

 تػَیش اسبسٌبهِ ضشوت ٍتػَیش سٍصًبهِ سسوی حبٍی آگْی تبسیس ٍآخشیي تغییشات ضشوت وِ داسای اػتجبس اص دایشُ ثجت ضشوت ّب ثبضذ .

 اسٌبد هٌبلػِ وِ هوَْس ثِ هْش ٍ اهؿبء ضشوت وٌٌذُ ثبضذ. -4

 پبوت ج:

 پیطٌْبد لیوت قجك خذٍل اسائِ ضذُ . -1

رکش است کٍ ششکت کىىذٌ گان بایذ مذاسن سا دسسٍ پاکت الف)مخصًص تضمیه( يب )مذاسن يمستىذات ششکت( يج )مخصًص الصم بٍ 

    لیمت پیشىُادی(بگزاسوذ

 

 ضشایف هٌبلػِ  :  

ضشوت دس هٌبلػِ خْت اضخبظ حمَلی هدبص هیجبضذ.ضشوت هیجبیست ثب هَؾَع خذهبتی ثْذاضتی ٍ دسهبًی ثبضذ ٍ هَسد تبییذ  -1
 ًٍت ثْذاضتی داًطگبُ ػلَم پضضىی لشستبى. هؼب

 هذت لشاسداد یىسبل ضوسی اص تبسیخ لشاسداد هی ثبضذ . -8

ّیبت ٍصیشاى ثب  5/5/56آییي ًبهِ تطخیع غالحیت ٍاسخبع وبس ثِ پیوبًىبساى هػَة  45ّش گبُ هؼلَم ضَد وِ ضشوت وٌٌذگبى ثب ّن تجبًی وشدُ اًذ قجك هبدُ  -0
 آًبى ثشخَسد خَاّذ ضذ . 

 ثَد هْلت اػالم اػتشاؾبت ثِ هٌبلػِ  یه هبُ پس اص اػتجبس پیطٌْبدّب است ثذیْی است دس غَست اًمؿبءهذت فَق ّیچگًَِ اػتشاؼ هسوَع ًخَاّذ  -5

 ضشوت دس هٌبلػِ  ثِ هؼٌبی لجَل ولیِ ضشایف آى است .   -4

 ضشوت وٌٌذُ  دس سد یب لجَل ّش یه اص پیطٌْبدات هختبس است . -5

 یت لبًَى وبس ٍقشح قجمِ ثٌذی هطبغل خْت افشاد ضبغل هی ثبضذ .ثشًذُ هَظف ثِ سػب -6

 سبػت وبسی ٍاحذ تضسیمبت ثِ غَست ضجبًِ سٍصی هی ثبضذ . -7

 ثِ وبسگیشی ّشگًَِ ًیشٍی خذیذ پس اص ضشٍع ثىبس هٌَـ ثِ تبییذیِ هؼبًٍت ثْذاضتی داًطگبُ هی ثبضذ. -8

بًت ًبهِ حسي اًدبم تؼْذات تْیِ ٍ ظشف هذت حذ اوثش پٌح سٍص تحَیل ضجىِ ًوبیذ .دس غَست ػذم اًدبم ّش ثشًذُ هتؼْذ هی ثبضذ دُ دسغذ ول هجلغ لشاسداد سا ؾو-13

اس داد تؿویي ٍی ًیض ثِ ًفغ یه اص همشسات هزوَس  ؾوبًت ًبهِ ٍی ؾجف خَاّذ ضذ ٍثب ثشًذُ دٍم لشاسداد هٌؼمذ هیگشدد . ٍدس غَست ػذم اهتٌبءثشًذُ دٍم اص اًؼمبد لش

 ضایذُ گضاس ؾجف هیگشدد .دستگبُ ه
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 تْیِ ولیِ ٍسبیل ٍتدْیضات پضضىی ٍغیشُ ٍهسئَ لیت پشسٌل ثىبس گیشی ضذُ دس ٍاحذ تضسیمبت ثش ػْذُ پیوبًىبس هی ثبضذ .-11

 پضضىی ٍیب دیپلن ثْیبسی ثبضٌذ .ؾوٌب پشسٌل هی ثبیست داسای هذسن وبسضٌبسی یب وبسداًی دس یىی اص سضتِ ّبی پشستبسی ،اتبق ػول ،ثیَْضی ،هبهبئی ،فَسیتْبی -18

 شهب (اهَس هحَلِ ضبهل : اًدبم اهَس تضسیمبت ػؿالًی ٍ ٍسیذی ،خلذی ،صیش خلذی ٍغل سشم ،تؼَیؽ پبًسوبى ،وطیذى ثخیِ  )دس غَست غالحذیذ وبسف-10

 .دس خػَظ تدْیضات ٍ تؼشفِ ّبی هػَة هی ثبضذ . ثشًذُ هلضم ثِ سػبیت همشسات ٍدستَسالؼولْبی غبدسُ اص هشاخغ ریػالح ّوچَى هؼبًٍت دسهبى ٍ....-15

بوس ،ویسِ ٍسكل تْیِ ٍسبیل هػشفی ضبهل :  ،پٌجِ ،گبص ،چست ،الىل ، ست ثخیِ ،ست پبًسوبى ،دستگبُ استشیل ،فبیل ًگْذاسی تدْیضات ، سشم ضستطَ ،سفتی ث-14

 ل غیش هػشفی ثش ػْذُ وبسفشهب هی ثبضذصثبلِ ٍدفبتش ثجت آهبس ٍ......... ثش ػْذُ پیوبًىبس هی ثبضذ .تْیِ ٍسبی

 ثشًذُ حك ٍاگزاسی ولی یب خضئی هَؾَع پیوبى سا ًذاسد .-15

 َع هسوَع ًوی ثبضذ . ثشًذُ هی ثبیست اص ولیِ ضشایف ٍاهىبًبت هَخَد دسٍاحذ فَق  ثبصدیذ ثؼول آٍسد وِ پس اص اًؼمبد لشاسداد ّیچ ادػبیی دال ثش خْل ثِ هَؾ--16

 الشاس هی ًوبیذ هطوَل لبًَى  هٌغ هذاخلِ وبسوٌبى دٍلت دس هؼبهالت ًوی ثبضذ. ضشوت وٌٌذُ -17 

 ضشوت دس هٌبلػِ ٍاسائِ پیطٌْبد ثِ هٌضلِ لجَل اختیبسات ٍتىبلیف تؼییي ضذُ اص سَی ٍاحذ  هٌبلػِ گضاس است .-18

 اثش ًخَاّذ داد .ثِ پیطٌْبدات هجْن ،هطشٍـ ٍپیطٌْبداتی وِ پس اص هَػذ همشس ٍاغل گشدد تش تیت  -83

لػِ هفتَح دس غَست ٍخَد هستٌذاتی دال ثش ػذم سؾبیت هٌبلػِ گضاس ضخع ضشوت وٌٌذُ دس قی هٌبلػِ قی سبلْبی لجل ،هذاسن دسیبفتی ٍی دس وویسیَى هٌب -81

 ًوی ضَد .

ٍثشًذُ حك ّیچگًَِ ادػبی خجشاى خسبستی اص ایي ثبثت ًخَاّذ ّشگبُ هٌبلػِ گضاس اص اخشای خذهبت ٍاًؼمبد لشاسداد ثب ثشًذُ هٌػشف گشدد تؿویي ضشوت هستشد  -88

 داضت . 

 ّجی ثبضذ .هتمبؾی  هَظف است دساًتخبة افشاد ضبغل ثِ هٌظَس اًدبم وبسثبّوبٌّگی وبسفشهب الذام ًوبیذ ٍ هتؼْذ ثِ سػبیت هسبئل اخاللی ٍضئًَبت هز-80

ىكشفِ داسد ٍچٌبًچِ ثِ ّشدلیل اص ویفیت وبسپیوبًىبسساؾی ًجبضذ لشاسداد فی هبثیي ثػَست یىكشفِ اصًبحیِ وبسفشهب وبسفشهب ًسجت ثِ ػمذ لشاسداد ٍلغَ آى، اختیبستبم ٍی -85
 فسخ خَاّذ ضذ . دسؾوي هشخغ تطخیع ویفیت وبس پیوبًىبس خَد وبسفشهب هی ثبضذ . 

 

  . ع لشاسداد سا ثب لیوت پیطٌْبدی دس لشاسداد  اًدبم ًوبیذدس غَست اتوبم لشاسداد تب تؼییي پیوبًىبس خذیذ پیوبًىبس هَظف هی ثبضذ هَؾَ -84

 ولیِ وسَسا ت لبًًَی لشاسداد ثِ ػْذُ پیوبًىبس هی ثبضذ .-85

خًاَران را  تًسط ت ، پاوسمان بًط بٍ تسریقارمکلف است امًر م برودٌ مىاقصٍ رعایت مًازیه شرعی ي اخالقی ي برخًرد صحیح با مراجعیه الزم بًدٌ ي -86

 سىل زن اوجام دَدپر

 ،ضشوت وٌٌذُ ثبیذهَسد تبییذ هؼبًٍت ثْذاضتی داًطگبُ ثبضٌذ ضشوت ًیشٍّبی



 بسمه تعالی                

 دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان  

                     شبکه بهداشت ، درمان شهرستان دلفان       

   32733623 – 32724079 – 32724487      بان امام خمینی )ه( : خیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 خذٍل  پیطٌْبد لیوت ثش اسبس هطخػبت هٌذسج دساستؼال ثْبء

دس هَسد هكبلت ٍهٌذسخبت آگْی ٍضشایف هٌبلػِ ٍپس اص ثبصدیذ ایٌدبًت ...............ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ غالحیتذاس ضشوت ................    پس اص ثشسسی ٍپزیشش تؼْذ ٍهسئَلیت 

 اص هحل ٍثب اقالع وبهل اص ضشایف وبس هجلغ پیطٌْبدی خَد سا ثِ تش تیت ریل اػالم هیٌوبین .

 تَؾیحبت  پیطٌْبد لیوت هبّیبًِ )سیبل( ثِ ػذد ٍ ثِ حشٍف ًَع وبس   سدثف 

   تضسیمبت دسهبًگبُ ٍلیؼػش )ػح( 1

 ًبم ًٍبم خبًَادگی : 

 اهؿبئ ٍهْش ضشوت وٌٌذُ 

 آدسس :

    ضوبسُ تلفي توبس :

 

 

 

 


