
 بنام خدا 

 ه خدمت ئقرارداد ارا
 

در چارچوب   و  با پزشکان موسسات ارائه كننده خدمات سالمت بين کاری ييكسان سازي قراردادها لزومبا عنايت به 

به شرح مواد آتي منعقد و الزم االجرا مي   قرارداد اين ،  و مقررات ناظر بر بهداشت و درمان جاری کشور  وانينق

 گردد. 

 ( طرفين قرارداد: 1ماده  

..........، فرزند............، کد ملی..................،  .............دکتر .:طرف اول
....................،  شماره  ...................، شماره پروانه مطب........... پزشکی.........نظامشماره

............................  ...........................................، آدرس............تماس.....
 شود. ناميده می که در اين قرارداد پزشک  . کدپستی..........................

........................، به نمايندگی  ......................مرکز درمانی............ :دوم   طرف
آقای..................................، فرزند.............، با سمت.....................، کدملی.............. شماره  خانم/

کدپستی..................، که  تماس......................، آدرس...............................................................، 
 شود. ناميده می بيمارستان و..(-درمانگاه-)کلينيکدر اين قرارداد کارفرما و به اختصار مرکز درمانی

برابر با مفاد   مراجعه کننده ماران يتوسط پزشك به ب سرپايی ارائه خدمات تشخيصي ودرماني  (موضوع قرارداد: 2ماده 

، قانون   قانون تشکيل سازمان نظام پزشکی و ساير قوانين مرتبط  از جمله    اين قرارداد و قوانين مربوط با امر طبابت
مربوط به مقررات امور پزشکی، دارويی و موارد خوراکی و آشاميدنی، مقررات صادره از سوی وزارت بهداشت،  

 قانون مدنی و مجازات اسالمی. 

اين قرارداد از تاريخ .............. به مدت ... مي باشد و درصورتيكه ظرف حداقل يك   مدت  دت قرارداد:(م3.ماده 

جهت تمديد قرارداد اعالم ننمايند،  بصورت كتبي  طرفين عدم تمايل خود را هر يك از  مدت قرارداد، اتمام از  پيشماه 

 دد. ر گمي  شده تلقي اين قرارداد تمديد

% از  50و   1400در سال عبارتست از ساعتی هشتصد هزار لایر معادل هشتاد هزار تومان  قرارداد  (مبلغ  4  ماده

داشتن خال و  پروسيجرها و اقدامات درمانی که توسط پزشک انجام می شود از جمله ختنه،شستشوی گوش، بخيه ،بر 

 زگيل  و.. 

 قانونیيب اضر اعمال کاری شبانه، مشمول  رسمی و نوبت تعطيالت بيمار در ساعت  و  8ويزيت بيش از   : 1تبصره

 است. 

به نام پزشک   شماره ..................نزد بانک .....  از طريق واريزی به حساب بانکی حق الزحمه: پرداخت ۲تبصره 
  .  گيرد، پس از کسورات قانونی از جمله بيمه و ماليات صورت می

نيست و جداگانه محاسبه   قراردادمسئوليت فنی همزمان پزشک درمانگر در مرکز درمانی  مشمول اين ق ح : 3تبصره 
 . شود می پرداخت و 

 (تعهدات پزشك : 5  ماده

  مرتبط با امر طبابتو  مقررات  قوانين كليه با رعايت  نيپذيرش و ارائه خدمات تشخيصي ـ درماني به مراجع -

   . مطابق با امکانات و تجهيزات مرکز درمانی 

 . ارائه يک نسخه از بيمه مسئوليت حرفه ای از شرکت های معتبر بيمه ای به مرکز درمانی در هنگام عقد قرارداد-

  مهارت يا دانش نيروی انسانی  همچنين يا محيط طبابت، تجهيزات وسايل و اعالم هرگونه نقص موثر در  امکانات،  -

  و تشخيص پزشک به درمانی و در صورت لزوممرکز مسئول فنی  به   بصورت كتبي  مرتبط به حوزه کاری پزشک،

 سازمان نظام پزشکی. 



تعيين شده واطالع و  هماهنگی با مسئول فنی برای تعيين جانشين به  حضور به موقع در محل کار طبق ساعات -

 هنگام هر گونه مرخصی  و يا معذوريت  حضور در محل کار

 :  ی(تعهدات طرف دوم/مرکز درمان6ماده  

 . حداکثر تا دوم ماه بعد  سيسهم پرک  یحقوق و وجه صورتحساب ارسالي پزشك برا پرداخت - 

به پرداخت حقوق و دستمزد   یگونه ارتباط چياشخاص ثالث هو  مار يب ايها  مهياز ب ی درمانمطالبات مرکز :  4تبصره 

 . ديپزشک اقدام نما یايو مزکر متعهد است در زمان مقرر نسبت به پرداخت حقوق  و مزااشته پزشک ند

ها   مهياز ب یراتچنانچه کسومرکز موظف به ارائه کليه اوراق و اسناد مالی مربوطه به عملکرد پزشک بود ه و  -

پزشک اعمال شودمتعهد مي شود ميزان كسورات اعمال شده را حسب ضوابط و  یاقدامات درمان ايمرتبط به نسخه 

پزشك به وجوه واريزي و يا كسورات اعمال شده  اگر  خت مطالبات به پزشك اعالم نمايد  مقررات همزمان با پردا

بررسي شده و در صورت صحت اعتراض، مطالبات مربوطه   ویمجدداً با حضور مراتب  ،اعتراضي داشته باشد

 شود. می   سترد  به پزشک م روز    5حداکثر ظرف 

به علت قصور   ليقب ن ياز ا یو موارد یاشتباه در محاسبه تعرفه اقدامات درمان  اي مهياز ب یاگر مرجوع شدن نسخه ا-

 ارت نخواهد بود  باشد پزشک مسوول جبران خس  مرکز درمانی  انيمجر 

حقوق   ساير   اعمال و پرداخت و نمودن پزشک مهيو ب  یاجتماع  نيکارفرما به تام مهيمرکز مکلف به پرداخت سهم ب -

 قانون کار است.   برابر  از جمله مرخصی،عيدی  و... مزايا و

الزم در   یمنيو ا التيامکانات و تسه ، از کار پزشک  یحوادث ناش مهيبضمن تامين و پرداخت  مرکز متعهد است-

 .ديکار فراهم نما طيپزشک در مح استقرار یرا برا برابر ضوابط وزارت بهداشت حد استاندارد

 : فسخ و اتمام قرارداد( 7ماده 

فسخ قرارداد با تراضی طرفين ، از سوی پزشک با اعالم يک ماهه قبلی  ، از سوی مرکز درمانی با اتمام قرارداد و  

 است.  نیازمند ارایه دالیل حقوقی مستنددر طول قرارداد 

   :(حل اختالف7  ماده

ز يك  كميته اي متشكل ا  در  موضوع،بين پزشک و مرکز درمانی  حصول توافقعدم  و در صورت بروز اختالف  

انجمن رشته    و يك نفر نماينده  )درصورت وجود(  مرکزدرمانی،يك نفر نماينده صنف سازمان نظام پزشكي  نفرنماينده

 مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه تصميم اين كميته براي طرفين الزم االجرا خواهد بود. مرتبط با پزشک

ه کار يا شورای حل اختالف ويژه امور پزشکی قابل طرح  ن هر کدام از طرفين موضوع در ادار در صورت عدم تمکي

 و پی گيری خواهد بود. 

كه نسخه  ه كليه نسخ آن در حكم واحد بوده نسخه تنظيم گرديده ك 5به تعداد  تبصره 4 و ماده 9اين قرارداد در  (9ماده 

 . راي اعتبار و قابل اجراء مي باشددا  امضا از تاريخجهت ثبت به سازمان نظام پزشكي ارسال شده و اين قرارداد پنجم 

هرگونه تغيير آتي در مفاد اين قرارداد از جمله پيوست ها،پس از امضاي طرفين قابل استناد و به منزله مفاد اين  -

 بود.  دقرارداد خواه

 بيان شده و كليه آثار حقوقي مربوطه بر آن بار خواهد شد.  1ت كه در ماده اقامتگاه قانوني طرفين همان اس -

 ...... تاريخ انعقاد قرارداد برابر است با-

 مهر و امضا نماينده مجاز مرکز                                                      . امضاء و مهر پزشك

 

 



 مهر و امضا نماينده سازمان نظام پزشکی                        رشته مرتبط با پزشکامضا  نماينده انجمن  و مهر 


