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شماره ...................................

دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي تامين اجتماعي استان اصفهان
قرارداد همكاري با درمـانـگاه

 -1مشخصات طرف قرارداد :

تاريخ كميته عقد قرارداد :

تاريخ تاسيس :

نام درمانگاه .................................................................. :
مشخصات موسس :
نام و نام خانوادگي .........................................:

شماره نظام پزشكي ..................................... :

آخرين مدرك تحصيلي .................................... :

نام دانشگاه محل تحصيل ................................:

مشخصات مسئول يا مسئولين فني :
نام و نام خانوادگي  ...................................... :شماره نظام پزشكي .......................... :

آخرين مدرك تحصيلي ............................. :

نام و نام خانوادگي  ..................................... :شماره نظام پزشكي ................................... :

آخرين مدرك تحصيلي ............................... :

نام و نام خانوادگي  .....................................:شماره نظام پزشكي ........................... :

آخرين مدرك تحصيلي ................................... :

نام دانشگاه محل تحصيل  .........................:شماره مجوز يا پروانه مسئولين فني  ............................... :تاريخ اعتبار ...............................:
نام دانشگاه محل تحصيل  .......................... :شماره مجوز يا پروانه مسئولين فني  ..................................:تاريخ اعتبار .........................:
نام دانشگاه محل تحصيل .......................... :
نوع مالكيت درمانگاه :

شماره مجوز يا پروانه مسئولين فني ............................ :

خصوصي :

نظامي :

دولتي :

تاريخ اعتبار ..........................:

خيريه:

ساعات فعاليت :صبح از ساعت  7تا ساعت  31عصر از ساعت  31تا ساعت 22

ساير ...
شبانه روزي

سوابق همكاري با سازمانهاي بيمه گر :
تامين اجتماعي :

نيروهاي مسلح :

خدمات درماني :

كميته امداد :

ساير .... :

بخشهاي فعال موجود .......................................:
.................................................................................................................

نام ونشاني دقيق محل كار موسس ومسئول يا مسئولين فني ( خارج از اين درمانگاه ):
..................................................................................
نشاني موسسه  ..................................................:كدپستي ........................................:تلفن  .............................. :دورنگار .............. :
 -2موضوع قرارداد :
ارائه خدمات تشخيصي  ،درماني ودارويي توسط پلي كلينيك  /درمانگاه به بيمه شدگان تحت پوشش

سشازمان بسشو بشوابط ومقشررات

سازمان

-3تعهدات پلي كلينيك  /درمانگاه :
الف  -ارائه خدمات تشخيصي  ،درماني و دارويي مورد تعهد سازمان به بيمه شدگان داراي دفترچه معتبر درماني سازمان.
ب -رعايت كليه تعرفه هاي تشخيصي – درماني و دارويي وفرانشيز مصوب هيات محترم وزيران براساس مواد 8و 9قانون بيمه همگاني .

ج – رعايت كليه بوابط ومقررات ودستورالعمل هاي اجرايي ابالغي سشازمان وآئين نامه انتظامي رسيدگي بشه تخلفشات صشنفي وبرفشه اي
شاغالن برف پزشكي كه جزء الينفك اين قرارداد مي باشد و به امضا ء طرفين رسيده است .
د-همكاري الزم با نمايندگان و بازرسين اعزامي از طرف سشازمان در زمينه بررسي چگونگي ارائه خدمات مختلف در وابدهاي پلي كلينيك
 /درمانگاه كه در صورت تخطي از آن  ،سازمان مجاز به تعليق يا لغو قرارداد بصورت يكجانبه مي باشد.
ه – در صورت هرگونه اعتراض به اقدامات بعمل آمده ازسوي سازمان اعم از كسورات و  ...مراتو كتبا بداكثر طي مدت يكماه از زمشان ابالغ
به اطالع نمايندگي سازمان مربوطه رسيده و درغير اينصورت پس از انقضاي مدت مذكور سازمان تعهدي در قبشال پاسشخگوئي بشه اعتشراض
بعمل آمده توسط پلي كلينيك  /درمانگاه را ندارد.
و – ارسال صورتحسابهاي تنظيمي هر ماه بداكثر تا پايان روز پانزدهم ماه بعد به سشازمان  ،كه در صورت هرگونه اشكال در صورتشحسابهاي
تنظيمي  ،سازمان مجاز است راسا نسبت به كسر مبالغ درخواستي اقدام نمايد.
ز – پلي كلينيك  /درمانگاه متقبل مي گرددكه سازمان راسا مرجع تشخيص وقوع تخلف از مفاد قرارداد بوده و در صورتيكه خسارتي ناششي
از عملكرد پلي كلينيك  /درمانگاه به سازمان وارد آيد سازمان محق است طبق نظر كارشناسان خود يا مراجع علمي داخل يا خارج سازمان ،
به ميزان  2برابر خسارت وارد آمده از مطالبات طرف قرارداد كسر نمايد  .بديهي است اين اقدام ناقي اقدامات ديگشر براسشاس دسشتورالعمل
هاي سشازمان نخواهد بود.
ح – پلي كلينيك  /درمانگاه موظف است كليه اوراق خدمات ارائه شده شامل ويزيت  ،دارو  ،آزمايشات و راديوگرافي و غيره را پس از امضاي
پزشك معالج به مهر پلي كلينيك  /درمانگاه مهمور و به تفكيك تنظيم نمايد .
ط – اعالم كتبي تعطيلي موقت يا دائم بداقل از يكماه قبل توسط پلي كلينيك  /درمانگاه به سازمان و در صورت هرگونه تغييشري در مشوارد
مذكورسازمان در زمينه تصميم گيري جهت ادامه همكاري مختار مي باشد.
ي – پلي كلينيك  /درمانگاه تعهد مي نمايد فقط نسخ و خدمات انجام شده توسط پزشكان شاغل و بخششهاي موجشود در پلشي كلينيشك /
درمانگاه راكه به تاييد سازمان رسيده و مدارك آن قبال تحويل داده ارسال نمايد .در غير اين صشورت سشازمان تعهشدي درقبشال پرداخشت
صورتحسابهاي ارسالي پزشكان و يا بخشهاي تاييد نشده ندارد.
ك – پلي كلينيك  /درمانگاه مكلف است ليست كامل پزشكان و مسئولين فني خود را با مهر و امضا ء به اطالع سازمان برساند .بديهي است
هرگونه تغيير مسئول يا مسئولين فني مي بايد قبال به سازمان اعالم و موافقت سازمان دراين زمينه كسو گردد.
ل – كليه بخشهاي فعال وپزشكان شاغل مي بايدداراي مجوز الزم جهت ارائه خدمات  ،كه ازسوي وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزششكي
تاييد شده است باشند.
 -4تعهدات سازمان :

الف – پرداخت وجه صورتحساب پس از رسيدگي نهايي مدارك توسط سازمان بر اساس بوابط ومقررات وچنانچه در اثشر اششتباه محاسشبه
سازمان يا پلي كلينيك  /درمانگاه  ،مبالغ ابافه به بساب پلي كلينيك  /درمانگاه منظورگردد به سازمان وكالت داده مي شود تا راسا نسبت
به برداشت مبلغ ابافي پرداختي از محل مطالبات پلي كلينيك  /درمانگاه اقدام نمايد.
ب – اعالم هرگونه تغيير در تعرفه هاي مصوب  ،فارماكوپه دارويي  ،تعهدات سازمان نسبت به بيمه شدگان بشه پلشي كلينيشك  /درمانگشاه از
طريق مقتضي
ج – پرداختهاي سازمان صرفا دروجه شخص يا اشخاص بقيقي يا بقوقي كه بعنوان موسس يا موسسين معرفي شده اند ميسر مي باشد.
 -5مدت اعتبارقرارداد :

اعتبار اين قرارداد از تاريخ ....................بمدت يكسال شمسي ميباشد و درصورتيكه ظرف يك ماه قبل از پايان مدت قرارداد طشرفين عشدم
تمايل خود را جهت تمديد قرارداد اعالم ننمايند قرارداد هرساله خود به خود تمديد مي گردد و درصورتي كه طرفين قرارداد قبشل از پايشان
قرارداد  ،مايل به ادامه همكاري نباشند مي توانند قرارداد في مابين را بطور يكجانبه فسخ نمايند و اين مورد بايستي بداقل يكماه قبل كتبا
به اطالع طرف مقابل رسانده شود  .اين قرارداد در  5ماده و  34بند و  1تبصره و  3پيوست در سه نسخه تنظيم كه كليشه نسشخ آن دربكشم
وابد بوده و از تاريخ عقد قشرارداد داراي اعتبار و قابل اجراء مي باشد .

مهر و امضاء مسئول يا مسئولين فني

مهر و امضاء موسس ياا موسساين

ناا و امضااء نمايناده م ااز

سازمان
واحدقراردادها

