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 قطائت شس، تواهاً هَضز قثَل است

 هْط ٍ اهضاي شطمت

 
 

 ي  شزايط مناقصه

 دانشگاه محقق اردبيلي ي درمان تكميلي كاركنان واگذاري بيمه

 

ًاضًٜاٙ تحت پٞقشف ذشٞز ٝ اكشطاز    اظ  ٛلط 1500 حسٝز ي زضٗاٙ تٌ٘ئي زاٛكِاٟ ٗحون اضزتئي زض ٛظط زاضز پٞقف تي٠٘

 ٝاُصاض ٛ٘ايس. زاض نالحيت ُطتي٠٘ ت٠ قطًت ػ٘ٞٗيي  ي آٛاٙ ضا اظ َطين تطُعاضي ٜٗاهه٠ ذاٛٞازٟ

ي ًاضًٜاٙ َثن هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضات خاضي ٝ ٗهٞب قٞضاي  ي زضٗاٙ تٌ٘ئي ًٔي٠ ػثاضت اؾت پٞقف تي٠٘ هَضَع هٌاقصِ: -1

 تاقس. ُطي ٝ اؾٜاز ٜٗاهه٠ ٝ ؾايط تٞاكوات ٠ً ٗٞضز تأييس َطكيٚ ٗي ػآي تي٠٘ ٝ ػطف تي٠٘

ًش٠ زض نشٞضت    ذشٞز  ٝ تحت تٌلْ  ت٠ اتلام اػًاي ذاٛٞازٟ ٠ً ُصاض تي٠٘: ًاضًٜاٙ ضؾ٘ي، پي٘اٛي ٝ هطاضزازي شسگاى تيوِ -2

 .قٞٛس ت٠ ػٜٞاٙ تي٠٘ قسٟ ٗؼطكي ٗي ُصاض تي٠٘تطزُاٙ اظ َطف  ت٘ايْ ٝ زضذٞاؾت قرهي ٛإ

 تاقس. ٗي (آق ٝ ب كطٕ تؼ٢سات -1ي  : حسٝز تؼ٢سات ٜٗسضج زض )پيٞؾت ق٘اض1ٟي  تثهطٟ

ي انٔي هشطاض زاضٛشس،    ؿط، كطظٛساٙ، پسض ٝ ٗازض ٝ اكطازي ٠ً هاٛٞٛاً تحت تٌلْ تي٠٘ قسٟ: ٜٗظٞض اظ اػًاي ذاٛٞازٟ: 2٘١ي  تثهطٟ

 تاقس. ٗي

ؾشاّ ت٘شإ    25ؾاّ ت٘إ ٝ زض نٞضت اقتـاّ ت٠ تحهيْ ت٘إ ٝهشت زاٛكشِا١ي تشا ؾشٚ      20: كطظٛساٙ شًٞض تا ؾٚ 3ي  تثهطٟ

 تٞاٜٛس تحت پٞقف هطاض ُيطٛس. ٗي

 تٞاٜٛس تحت پٞقف هطاض ُيطٛس. ٕ اظزٝاج ٝ يا اقتـاّ ت٠ ًاض ٗي: كطظٛساٙ اٛاث تا ١ِٜا4ي  تثهطٟ

، تشيٚ اؾشتاٛساضي  تطاؾاؼ تلا١ٖ ت٠ ػ٘شْ آٗشسٟ    ) ي زضٗاٙ تٌ٘ئيتي٠٘ كطظٛساٙ قا١س زض تي٠٘ػوس هطاضزاز : ٛظط ت٠ 5ي تثهطٟ

 س تٞز.اكطاز تي٠٘ قسٟ ذٞا١ٜ اكطاز تحت تٌلْ آٛاٙ خعٝ (َطف هطاضزازي اٝ قطًت تي٠٘ تٜياز ق٢يس

پطزاذشت   ي اؾشترساٗي هُشغ ضاتُش٠  ي ػًشٞ اظ تشاضيد   حن تي٠٘، ي اؾترساٗي ١طيي اظ اػًا: زض نٞضت هُغ ضات6٠ُي تثهطٟ

 ٛرٞا١س قس.  

ياتس ٝ  پاياٙ ٗي 30/9/1397قطٝع ٝ زض تاضيد  1/10/1396ٗست هطاضزاز يي ؾاّ ق٘ؿي اؾت ٠ً اظ تاضيد ّت قطاضزاز:  هس -3

َٞض ٌٗتشٞب تش٠    يي ٗاٟ هثْ اظ تاضيد اٛوًاي آٙ ١ط٠ُٛٞ تـييط زض ٛطخ ٝ قطايٍ ٜٗسضج زض هطاضزاز ضا ت٠ حساهْ تٞاٛسٗيُط  تي٠٘

 تاقس. ٗرتاض ت٠ هثّٞ يا ضز قطايٍ اػالٕ قسٟ ٗي ُصاض تي٠٘تطاي ت٘سيس هطاضزاز اػالٕ ٛ٘ايس ٝ  ُصاض تي٠٘

 

 مٌٌسگاى ي اضسال هساضك ٍ تنويل اسٌاز تَسظ شطمت ًحَُ

 

١شاي   ًٜٜسُاٙ زض ٜٗاهه٠ تايؿتي هطاضزاز ٝ اؾٜاز ٜٗاهه٠ ٝ پيكش٢ٜاز ذشٞز ضا زض پاًشت    : قطًتهساضك هَضز ًياظ اسٌاز ٍ -4

 نٞضت ؾطتؿت٠ ٝ الى ٝ ٢ٗط قسٟ ٝ اًٗا تط ضٝي پاًات ت٠ قطح شيْ اضؾاّ ٛ٘ايٜس: خساُا٠ٛ آق، ب ٝ ج ت٠
 

 مت زض هٌاقصِ  ي شط صَضت سطتستِ ٍ الك هْط شسُ(: حاٍي اصل سپطزُ پامت الف )تِ
 

ّ    ) 000/000/750/-آصًط تش٠ ٗثٔشؾ    ي كٞم ي قطًت زض ٜٗاهه٠ ؾپطزٟ -1-4 تاقشس ٝ   ( ٗشي ١لتهشس ٝ پٜدشاٟ ٗئيشٞٙ ضيشا

ٛشعز   1326071613ي حؿشاب   ت٠ ق٘اضٟ نٞضت انْ كيف ٝاضيعي  زض ٜٗاهه٠ تايس ٗثٔؾ تؼييٚ قسٟ ضا ت٠قطًت زاَٝٔة 

زض ٝخش٠ زاٛكشِاٟ ٗحوشن     ٗاٟ( 3ي تاٌٛي ٗؼتثط هاتْ ٝنّٞ )تا اػتثاض حساهْ  ٛا٠ٗ ٝ يا ي٘اٛتي زاٛكِاٟ تاٛي تداضت قؼث٠

ي ً٘تط اظ ٗثٔؾ تؼييٚ قسٟ ٝ ؿيط اظ ٗٞاضز شًط قشسٟ هاتشْ    ت٠ ١٘طاٟ ؾايط ٗساضى اضؾاّ ٛ٘ايس. تسي٢ي اؾت ؾپطزٟ اضزتئي

 .  ٝ ػ٘الً زاَٝٔة قطًت زض ٜٗاهه٠ اظ زٝض ضهاتت حصف ذٞا١س قس ٛرٞا١س تٞزهثّٞ 

 طُ: ّعیٌِ زضج آگْی هٌاقصِ تِ هثلغ حسٍزي زُ هيليَى ضیال تِ عْسُ تطًسُ ي هٌاقصِ ذَاّس تَز.تثص
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 :صَضت سطتستِ ٍ الك هْط شسُ( پامت ب )تِ
 

 ٗساضى ٗطتٌٞ ت٠ قٜاؾايي قطًت قاْٗ: -2-4

 ي ٗطًعي ايطاٙ ي ٗدٞظ كؼآيت اظ تي٠٘ اضائ٠ 

 ُٞا١ي آذطيٚ تـييطات قطًت  اؾاؾٜا٠ٗ ٝ 

 ًتػٜٞاٙ قط 

 آزضؼ ٝ ٗحْ زكتط قطًت 

 حي٠ُ ٝ ٛٞع كؼآيت قطًت 

 ٟي قطًت )ضييؽ ١يأت ٗسيطٟ ش ٛائة ضيشيؽ ١يشأت ٗشسيطٟ ش ٗشسيطػاْٗ ش تشاظضؼ ٝ ؾشايط           اػًاي ١يأت ٗسيط

 ي قطًت ٝ ...( اػًاي ١يأت ٗسيطٟ

 ٟزتئي()زضحس هطازاز زاٛكِاٟ ٗحون اض١ا تهٞيط ُٞا١ي حؿٚ اٛدإ ًاض اذص قسٟ اظ ؾايط ٗؤؾؿات ٝ زؾتِا 

 ١ا ٝ ٗطاًع زضٗاٛي َطف هطاضزاز ٓيؿت پعقٌاٙ، زاضٝذا٠ٛ 

 تهٞيط ٗساضى قٜاؾايي زاضٛسُاٙ حن اًٗا زض قطًت 

 ضتٍ ١اي شي ي تأييس نالحيت نازضٟ اظ ؾٞي ؾاظٗاٙ اضائ٠ 

 قسُاٙ ٛإ تي٠٘ ُط تطاي ثثت ي كطٕ ثثت اَالػات ٗٞضز ٛياظ تي٠٘ ي ٠ٛٞ٘ٛ اضائ٠ 

 اهضا شسُ تَسظ فطز یا افطاز هجاظ تِ اهضا )اهضاي تعْسآٍض شرطمت(   شطایظ هٌاقصِ ٍ قطاضزاز هْط ٍ

ي شطمت )تطاتط اساسٌاهِ، شطمت پيشٌْاز زٌّسُ تایس زاضاي ظهيٌِ ٍ  تطاتط آذطیي تغييطات اساسٌاهِ

شطایظ اًجام اهَض هطتَط تَزُ ٍ تِ ثثت ضسيسُ تاشس( ٍ آگْی تأسيس شطمت ضا اضائِ ًوایس ٍ توراهی  

گط ضساًسُ ٍ  هٌاقصِ ٍ قطاضزاز ضا پس اظ هغالعِ تایس تِ هْط ٍ اهضاي هجاظ شطمت تيوِ صفحات شطایظ

 ط هساضك )زض پامت ب( قطاض زّس.ّوطاُ سای

 ٟ(3ي  ٛكاٛي ٝ ٗكرهات ثثتي قطًت تي٠٘ )زضج زض پيٞؾت ق٘اض 

 

 :(2ٍ 1 ي صَضت سطتطستِ ٍ الك هْط شسُ(: حاٍي فطم پيشٌْاز قيوت )پيَست شواضُ پامت ج )تِ

 

ُ  ّاي) فطمپيشٌْاز قيوت ّايتطهپامت ج تایس هٌحصطاً شاهل  -3-4 پيَسرت  الرف، ب ٍ   -1ي پيَست شرواض
ٍ  ت٠ ضياّ ت٠ ( الف، ب -2ي شواضُ ٕ پيكش٢ٜاز هي٘شت )   ١شاي نٞضت حطٝكي ٝ ػسزي تطاؾاؼ ٗلاز تشط ١شاي پيٞؾشت   كشط

  .ذٞا١س تٞز( 2ٝ  1ي ق٘اضٟ

ٝخش٠   تش٠ ١شي    هغلة ٍ یا شطعی شمط شَزاظ هي٘ت پيكش٢ٜازي،   ؿيطاز هي٘ت تطٍ پيك٢ٜ: زض نٞضتي ٠ً زض 1ي  تثهطٟ

 تاقس. ٗٞضز هثّٞ ٗي ٜٗاهه٠ زاٛكِاٟ ٗٞضز تٞخ٠ هطاض ٛرٞا١س ُطكت ٝ ٜٗحهطاً ٗلاز ٝ قطايٍ

ٖ   تايؿت تطاتط كطٕ پيٞؾت تسٝٙ الى : هي٘ت پيك٢ٜازي ٗي2ي  تثهطٟ ذشٞضزُي ٝ ١طُٞٛش٠ ات٢شإ ٝ     ُطكتِي ٝ ذسقش٠ ٝ هٔش

 اقس.ت قطٌ

 حساًثط تؼ٢سات ٜٗسضج زض ١ط ضزيق، هاتْ خ٘غ تا حساًثط تؼ٢سات ضزيق زيِط ٛرٞا١س تٞز.: 3ي تثهطٟ        

 ي خساُا٠ٛ شًط قٞز.حن تي٠٘ ١ا: الظٕ اؾت تطاي تؼ٢سات ٜٗسضج زض ١ط ًسإ اظ ضزيق4يتثهطٟ

ي  تيوِي  ي تطاي قطًت زض ٜٗاههش٠  س خ٠ُٔ٘اٙ تايس ١ط ؾ٠ پاًت ضا زض يي پاًت ٝاحس ُصاقت٠ ٝ تا هي ًٜٜس قطًت -4-4

تشا پايشاٙ ٝهشت ازاضي ضٝظ    ٝ ٢٘ٗٞض ت٠ ٢ٗط ٝ اًٗاي قطًت زاَٝٔشة   زضهاى تنويلی ماضمٌاى زاًشگاُ هحقق اضزتيلی

 ي زاٛكِاٟ ٗحون اضزتئي تحٞيْ ٛ٘ايٜس. ي زتيطذا٠ٛ ت٠ ازاضٟ 02/10/96ّخ  قٜث٠ ٗٞض
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ِ   ي صفحات اسٌا شطمت مٌٌسُ هنلف است مليِ -5 ٍ   ز هٌاقصِ ٍ قطاضزاز ضا زقيقاً هغالعِ ًورَزُ ٍ تطاترط اساسرٌاه

تواهی صفحات ضا اهضا « قطائت شس تواهاً هَضز قثَل است»آذطیي تغييطات هٌسضج زض ضٍظًاهِ عثاضت پایيي صفحِ 

 ًوایس.

 ٔياؾتاٙ اضزتيْ ش ق٢طؾتاٙ اضزتيْ ش ذياتاٙ زاٛكِاٟ ش زاٛكِاٟ ٗحون اضزتي :گصاض تيوًِشاًی  -6

شرٌثِ   ضٍظ یرل  10سراعت  ت٠ ٜٗظٞض تاظُكايي پيك٢ٜاز١ا زض   ً٘يؿيٞٙ ٜٗاهه٠تاضید ٍ هحل تاظگشایی پيشٌْازّا:  -7

 هرسیطعاهل تطُعاض ذٞا١س قس. يٜ٘اً حًٞض  6زض زكتط ٗؼاٝٛت ازاضي ٝ ٗآي زاٛكِاٟ ت٠ ٛكاٛي ٜٗسضج زض تٜس  03/10/96ّخ  هَض

 تاقس. ٗاٛغ ٗيقطًت زاَٝٔة زض ٗحْ تطُعاضي ً٘يؿيٞٙ تال

ي هثّٞ ت٘شإ قشطايٍ ٝ    قطًت ٛ٘ٞزٙ زض ٜٗاهه٠ ٝ زازٙ پيك٢ٜاز هي٘ت، زض نٞضت تأييس ً٘يؿيٞٙ ٝ اػالٕ تطٛسٟ ت٠ ٜٗع٠ٓ -8

تاقس ٝ ١ط٠ُٛٞ اػتطاو تؼسي ت٠ ١ط ٛحٞ ٝ ١شط   زض اخطاي اٗٞض ٗٞضز توايا ٗي ُصاض تي٠ُ٘ط ٝ  اذتياضات ٝ اًٗاي هطاضزاز تيٚ تي٠٘

 تاقس. تْ هثّٞ ٗيقٌْ ضز ٝ ؿيطها

ي ٗساضى ٝ پيك٢ٜاز هي٘ت ١ي  ٠ُٛٞ حوي تطاي ٗتوايياٙ ايداز ٌٛطزٟ ٝ ٗساضى زضياكتي تطُكت زازٟ ٛرٞا١س قشس ٝ  اضاي٠ -9

 زاٛكِاٟ زض هثّٞ يا ضز ١طيي يا ت٘إ پيك٢ٜاز١اي ضؾيسٟ ٗرتاض اؾت. يٜٗاهه٠ ً٘يؿيٞٙ

 اًعقاز قطاضزاز: -10

ٜٗؼوس قٞز. ايٚ  ضٝظ ًاضي( 20)حساًثط ي ٜٗاهه٠( تايس پيف اظ پاياٙ ٗست اػتثاض پيك٢ٜاز١اٟ ُط )تطٛس آق( هطاضزاز تا تي٠٘

تيٜي قسٟ زض اؾٜاز ٜٗاهه٠ هاتْ ت٘سيس اؾشت. تؼشس اظ ػوشس هشطاضزاز، تًش٘يٚ       ٗست حساًثط تطاي يي تاض ٝ تطاتط ٗست پيف

 قٞز. ي زٕٝ ٗؿتطز ٗي پيك٢ٜاز ز١ٜسٟ

ي اّٝ اظ اٛؼوشاز هشطاضزاز    تيٜي قسٟ زض اؾٜاز، ٜٗؼوس ذٞا١شس قشس. اٜاٛ ش٠ تطٛشسٟ     ٢ٔت پيفي اّٝ زض ٗ ب( هطاضزاز تا تطٛسٟ

ي زٕٝ ٜٗؼوشس   ي ٝي يثٍ ٝ هطاضزاز تشا تطٛشسٟ   ي اٛدإ تؼ٢سات ضا اضائ٠ ٜٛ٘ايس، تً٘يٚ ٜٗاهه٠ ٛا٠ٗ اٗتٜاع ٛ٘ايس ٝ يا ي٘اٛت

 ُشصاض  تي٘ش٠ اً تطُعاض ٝ يا تطٗثٜشاي نشطك٠ ٝ نشالح    قٞز. زض نٞضت اٗتٜاع ٛلط زٕٝ، تً٘يٚ ٝي ٛيع يثٍ ٝ ٜٗاهه٠ ٗدسز ٗي

 )زاٛكِاٟ( اهسإ ذٞا١س قس.

زضصس هثلغ مل قطاضزاز ضا تِ عٌَاى تضويي حسري   10ي هٌاقصِ( هتعْس است هعازل  گط )شطمت تطًسُ تيوِج( 

اضزتيلری(   )زاًشگاُ هحقرق  گصاض تيوِتثط ٍ قاتل توسیس تِ ًام ي تاًنی هع ًاهِ اجطاي تعْسات، تِ صَضت ضواًت

 ّض هَصَف، تطاي عقس قطاضزاز اضائِ ٍ تسلين ًوایس. زض هْلت هقط

 : هست اعتثاض پيشٌْازات -11

تطاي يي تاض هاتْ ت٘سيس  ُصاض تي٠٘ذٞا١س تٞز ٝ ايٚ ٗست زض نٞضت ٓعٕٝ تٞؾٍ  )ضٝظ ًاضي(ضٝظ ت٠ اؾتثٜاي ايإ تؼُي20ْ آق(

 تاقس. ٗي

ي ٗكتطى ٝ يا پيك٢ٜازاتي ٠ً تؼس اظ اٛوًاي ٗست  ٗث٢ٖ، ٗكطٌٝ، تسٝٙ ؾپطزٟ، ؾپطزٟ ُصاض )زاٛكِاٟ( ت٠ پيك٢ٜاز١اي ب( تي٠٘

 ّض زض ٜٗاهه٠ ٝنّٞ قٞز تطتية اثط ٛرٞا١س زاز. ٗوط

 .ُط اضؾاّ ٝ اػالٕ ٛ٘ايس قسُاٙ ضا تطاي تي٠٘ ُصاض اذتياض زاضز زض َّٞ ٗست هطاضزاز تـييطات ٛاقي اظ اكعايف يا ًا١ف تؼساز تي٠٘ تي٠٘ -12

 زضنٞضت تؼٔن ،ّضات ٗٞخٞز تطاتط هٞاٛيٚ ٝ ٗوط ت٠ هطاضزاز ١اي ٗطتٌٞ ي ًؿٞض هاٛٞٛي اػٖ اظ ٗآيات، تي٠٘ ٝ ؾايط ١عي٠ٜ ًٔي٠ -13

 ي ٜٗاهه٠( ذٞا١س تٞز. ُط )تطٛسٟ ي تي٠٘ تط ػ٢سٟ

تٞاٛشس هشطاضزاز ضا تش٠     ٛ٘يُط حن ٝاُصاضي ٗٞيٞع هطاضزاز ت٠ نٞضت ًٔي ٝ خعئي ت٠ ؿيط )حويوي يا حوٞهي( ضا ٛساضز ٝ  تي٠٘ -14

 كؿد ٛ٘ايس. ٠نٞضت يي َطك

ي ًاضًٜاٙ زٝٓت زض ٗؼاٗالت زٝٓتشي ٗهشٞب    قٞز ٠ً ٗكّ٘ٞ هاٛٞٙ ٜٗغ ٗساذ٠ٔ ُط زض نٞضت تطٛسٟ قسٙ ٗتؼ٢س ٗي تي٠٘ -15

 (4ي  تاقس )پيٞؾت ق٘اضٟ ٛ٘ي 1337زي ٗاٟ 

    ٛس اظ ػصض ػسٕ اَالع ٝ يا ػسٕ تشطآٝضز هي٘شت ٜٗاؾشة   تٞا ُط ٗٞظق اؾت ٗحْ ًاض ٝ حدٖ ًاض ضا تطضؾي ٛ٘ٞزٟ ٝ ٛ٘ي تي٠٘ -16

 ٝ ... اؾتلازٟ ٛ٘ايس.
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 اٛس، تطاؾاؼ يٞاتٍ هاٛٞٛي ٗطتٌٞ تا آٛاٙ ضكتاض ذٞا١س قس. ١طُاٟ اَالع حانْ قٞز ٠ً پيك٢ٜاز ز١ٜسُاٙ تا ١ٖ تثاٛي ًطزٟ -17

زازٟ ٝ ١ي  ٗٞضزي تاهي ٛ٘اٛشسٟ اؾشت ًش٠ تؼشساً زض      ي ًاكي اٛدإ ٛ٘ايس ٠ً ١ِٜإ تؿٔيٖ پيك٢ٜاز ُٗآؼ٠ ُط تأييس ٗي تي٠٘ -18

 ٗٞضز آٙ اؾتٜاز ت٠ خ٢ْ ذٞز ٛ٘ايس.

االخطا اػ٘اّ ٝ ٗكّ٘ٞ ٗٞيٞع ايشٚ   ١اي الظٕ ّضات، ٗهٞتات ٝ يا ؾايط زؾتٞضآؼْ٘ اٜاٛ ٠ ١ط٠ُٛٞ تـييطاتي زض هٞاٛيٚ ٝ ٗوط -19

زيس ٛؿثت ت٠ اػ٘اّ تـييشطات )اكشعايف ٝ يشا     اؾت زض نٞضت نالح ُصاض )زاٛكِاٟ( ٗرتاض ّضات هاٛٞٛي تي٠٘ هطاضزاز ُطزز تطاتط ٗوط

 ٛ٘ايس. ُط حن ١ط٠ُٛٞ اػتطاو ضا اظ ذٞز ؾٔة ٗي ي هطاضزاز( اهسإ ٛ٘ايس ٝ تي٠٘ خاٛث٠ ًا١ف ٝ يا تؼسيْ ٝ ٓـٞ يي

ُشط ٗتؼ٢شس تش٠     ايس ٝ تي٘ش٠ زيس حساًثط تا ؾ٠ ٗاٟ ٛؿثت ت٠ ت٘سيس هطاضزاز اهسإ ٛ٘ تٞاٛس زض نٞضت ٛياظ ٝ نالح ُصاض ٗي تي٠٘ -20

 تاقس. اٛدإ تؼ٢سات هطاضزاز تسٝٙ اكعايف حن تي٠٘ ٝ ١ط٠ُٛٞ زذْ ٝ تهطف زيِط، زض َّٞ ت٘سيس هطاضزاز ٗي

ُط ت٠ ٗلاز قطايٍ ٜٗاهه٠ ٝ هطاضزاز، تطاي تاض اّٝ اذُاض ًتثي ٝ زض نٞضت ػسٕ ضكغ ٗكشٌْ زض ٗشست    زض نٞضت ػسٕ تؼ٢س تي٠٘ -21

زضنس تؼ٢سات ٗٞضز ٛظط خطي٠٘ ذٞا١س قس ٝ زض  20ي تؼ٢سات، تطاي تاض زٕٝ اذُاض ًتثي ١٘طاٟ تا ٗيعاٙ  تأزي٠ ظٗاٙ زٟ ضٝظ، ػالٟٝ تط

زيس ؾايط ٗطاخشغ   ي ٗطًعي ايطاٙ ٝ زض نٞضت نالح ضٝظ تا تٜظيٖ قٌٞائي٠، ٗطاتة ت٠ تي٠٘ 10نٞضت ػسٕ ضكغ ٗكٌْ زض ٗست ظٗاٛي 

 .تاقس ُصاض ٗي ي ذؿاضات ٝاضزٟ ت٠ تي٠٘ ُط ٗٞظق ت٠ پطزاذت ًٔي٠ قٞز ٝ تي٠٘ هاٛٞٛي اػالٕ ٝ تواياي ضؾيسُي ٗي

ّضات ٝ ػشطف تي٘ش٠ زض    تيٜي ِٛطزيسٟ اؾت، تشاتغ هشٞاٛيٚ ٝ ٗوشط    ٗٞاضزي ٠ً زض ايٚ اؾتؼالٕ پيف تيٌی ًشسُ: هَاضز پيش -22

 تاقس. خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٗي

ُشصاض ٝ   تا زضذٞاؾت ًتثشي تي٘ش٠   ،ي يا اياك٠ ٛ٘ٞزٙ ٗٞيٞػات١ط٠ُٛٞ تـييط خسيس زض ٗلاز ٝ قطايٍ هطاضزاز آت تغييطات: -23

ُشصاض   ُط ٗٞظق اؾت ٗٞاكوت ٝ آحاهي٠ ضا زض ٗشٞضز زضذٞاؾشت تي٘ش٠    پصيطز ٝ تي٠٘ ُط ٝ تا نسٝض آحاهي٠ نٞضت ٗي ٗٞاكوت تي٠٘

 حساًثط ظطف ٗست زٟ ضٝظ ًاضي پؽ اظ ٝنّٞ ٛا٠ٗ اػالٕ ٝ اضؾاّ ٛ٘ايس.

نالح )ٗؿٍٔ ت٠ اٗٞض ٗطتٌٞ ت٠ اخطاي هطاضزاز ٝ ٗويس ت٠ ٗشٞاظيٚ ٝ   ي شيُطزز ٛ٘ايٜسٟ ٠( ٗتؼ٢س ٗيي ٜٗاهه ُط )تطٛسٟ تي٠٘ -24

 ٛ٘ايس. ٗؼطكيُصاض  تي٠٘ نٞضت ًتثي ت٠ ُط ت٠ ُصاض ٝ تي٠٘ ت٠ ػٜٞاٙ ضاتٍ تي٠٘ ضا ٜٗكٞض اذالهي زاٛكِاٟ(

ي ٜٗاهه٠( ُط )تطٛسٟي قطًت تي٠٘ٛ٘ايٜسٟ ي اؾٜاز پعقٌي،اضاي٠ي ١ٌ٘اضاٙ تطاي ٝ ٗطاخؼ٠ قسُاٙ زاٛكِاٟتا تٞخ٠ ت٠ تؼساز تي٠٘ تثصطُ:

ٝ تا تٞخ٠ تٞزٟ  زض ٗحْ تؼييٚ قسٟ زض زاٛكِاٟ ظ٢ط 13نثح تا  9زض ضٝظ١اي ًاضي زاٛكِاٟ )قٜث٠ تا ا٢اضقٜث٠( اظ ؾاػت  ٌٗٔق ت٠ حًٞض

 ،ي انشٔي قسٟ، زض نٞضت ػسٕ اٌٗاٙ حًشٞض ٛ٘ايٜشسٟ  ت٠ اػالٕ ايٚ ٗٞيٞع ت٠ ١ٌ٘اضاٙ ي٘ٚ تاًيس ت٠ حًٞض ؾطٝهت ٛ٘ايٜسٟ زض ٗحْ ياز 

 .اقسام ًوایسهعطفی ًفط جایگعیي ًسثت تِ قٞز ي ٜٗاهه٠( ٗتؼ٢س ٗيُط )تطٛسٟقطًت تي٠٘

ي ٜٗاههش٠، ٗٞيشٞع اتتشسا تش٠      زض نٞضت تطٝظ اذتالف زض تلاؾيط قطايٍ ٜٗاهه٠ ٝ ػسٕ اخطاي تؼ٢سات هاٛٞٛي تٞؾٍ تطٛسٟ -25

آُشطكيٚ   يشي ُيشطي، پطٝٛشسٟ تش٠ ٗطخشغ زاٝضي ٗط     تطاي ضؾيسُي اضخاع قسٟ ٝ زض نٞضت ػسٕ ٛتيدش٠ ٗسيطيت حوٞهي زاٛكِاٟ 

تاقشس ٝ پطزاذشت    قٞز ٝ ضأي نازضٟ اظ َطف ٗطخغ زاٝضي تشطاي َشطكيٚ هاتشْ اخشطا ٗشي     ٗي ػٜٞاٙ ٗطخغ حْ اذتالف اضخاع ت٠

ٝ ٢ٛايتاً زض نٞضت ػشسٕ حشْ اذشتالف پطٝٛشسٟ تش٠       ي ٜٗاهه٠ ذٞا١س تٞز ي تطٛسٟ آًٞا٠ٓ ٗطخغ زاٝضي تط ػ٢سٟ آعح٠٘ يا حن حن

 قٞز. ٗطاخغ هًايي اضخاع ٗي

ي  ١شاي ٗطتَٞش٠ تش٠ ػ٢شسٟ     ي ١عيٜش٠  اٜاٛ ٠ ٛياظي ت٠ ثثت ٗٞيٞع ٜٗاهه٠ ٝ هطاضزاز آتي زض زكتط اؾٜاز ضؾ٘ي تاقس، ًٔي٠ -26

 تاقس. ي ٜٗاهه٠ ٗي تطٛسٟ

ي ضكشاٟ ٝ   )ازاضٟ 045-31505008 ٝ ١04531505020اي ق٘اضٟاٙ تطاي زضياكت ١ط٠ُٛٞ اَالػات تيكتط تا ًُٜٜس قطًت -27

 زاٛكِاٟ ت٘اؼ حانْ ٛ٘ايٜس.پكتيثاٛي(

ي ٜٗاهه٠ ٗٞظق اؾت ١ط٠ُٛٞ تـييط زض ٝيؼيت اؾاؾٜا٠ٗ، ناحثاٙ اًٗا ٝ ٛكاٛي قطًت ضا ظطف ٗشست يشي ١لتش٠     تطٛسٟ -28

تاقشس ٝ ١طُٞٛش٠ ٌٗاتثش٠ )اظ     اتتساي هطاضزاز ٗالى ػْ٘ ٗينٞضت ٝيؼيت اػالٕ قسٟ زض  ًتثاً ت٠ ًاضكطٗا اػالٕ ٛ٘ايس. زض ؿيط ايٚ

 قٞز. ي ٜٗاهه٠ اضؾاّ  ٝ اتالؽ تٔوي ٗي َطين ؾيؿتٖ پؿتي ٝ يا زٝضِٛاض( ت٠ ٛكاٛي تطٛسٟ

ّا( ٍ سایط هساضك جعء الیٌفل قطاضزاز  ّاي پيَستی )فطم تعْسات ٍ سایط فطم شطایظ عوَهی هٌاقصِ ٍ ليست -29

 تاشس. االجطا هی حنن هفاز قطاضزاز ضا زاضز ٍ تطاي عطفيي الظم شَز ٍ هفاز آى هحسَب هی
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٠ً ١ط ًشسإ حٌشٖ   ١اي ٗطت٠َٞ َي زٝ ٛؿر٠ ٝ ت٠ ١٘طاٟ تثهطٟتٜس ت٢ي٠ ٝ تٜظيٖ قسٟ  30قطايٍ ػ٘ٞٗي ٜٗاهه٠ قاْٗ  -30

 تاقس. االخطا ٗي ٝ پؽ اظ اًٗا تطاي َطكيٚ الظٕااج ٝاحس ضا زاضٛس 

 

 زاٛكِاٟ ٗحون اضزتئي
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 «1»ي  ت شمارهپيوس

 ي درمان تكميلي كاركنان دانشگاه تعهذات بيمه الف فزم

 (31/6/69تا  1/11/69)اس 

 پيك٢ٜاز هي٘ت ؾوق تؼ٢سات ١ا پٞقف

پطزاذت 

١اي  ١عي٠ٜ

زضٗاٙ ٝ 

تي٘اضؾتاٛي ٝ 

 اػ٘اّ خطاحي

١اي تؿتطي، خطاحي، قي٘ي زضٗاٛي )تؿتطي ٝ  خثطاٙ ١عي٠ٜ

ٔة، ١عي٠ٜ ػْ٘ زيؿي ؾطپايي(، ضازيٞتطاپي، آٛػيُٞطاكي ه

قٌٚ زض تي٘اضؾتاٙ ٝ ٗطاًع  ؾتٞٙ كوطات، ٝ اٛٞاع ؾَٜ

، ش خطاحي ٓث٠، كي ٝ DAY CAREخطاحي ٗحسٝز ٝ 

١اي زاضٝ ٝ زضٗاٙ تي٘اضاٙ ذال  نٞضت، پطزاذت ١عي٠ٜ

اؼ اػٖ اظ ذٞضاًي،  آؼالج ٝ إ )قي٘ي زضٗاٛي(، نؼة

آٙ ٝ ١اي خاٛثي  ؿيطذٞضاًي ٝ تعضين ش تؼٞيى ٗلهْ ٝ ١عي٠ٜ

 ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/300

خثطاٙ اػ٘اّ 

 خطاحي ٢ٖٗ

اكعايف ؾوق تؼ٢س تطاي اػ٘اّ خطاحي ٗطتٌٞ ت٠ ؾطَاٙ، ٗـع 

ٝ اػًاب ٗطًعي ٝ ٛراع )ت٠ اؾتثٜاي زيؿي ؾتٞٙ كوطات(، 

ُاٗايق، هٔة، پيٞٛس ضي٠، پيٞٛس ًثس، پيٞٛس ًٔي٠ ٝ پيٞٛس ٗـع 

ّ تٜيازي ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾترٞاٙ، تعضين ؾٔٞ

 اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/600

خثطاٙ 

١اي  ١عي٠ٜ

ظاي٘اٙ َثيؼي ٝ 

ػْ٘ ؾعاضيٚ ٝ 

ؾايط ٗطتثٍ 

 تسٝٙ اؾتثٜاء

١ا ٝ  ظاي٘اٙ )َثيؼي ٝ ؾعاضيٚ( ش ١عي٠ٜ تكريم تي٘اضي

 پيكِيطي اظ تاضزاضي، ١اي ١اي خٜيٚ ش ًٔي٠ ١عي٠ٜ ٛا١ٜداضي

)١عي٠ٜ تكريم ٝ زضٗاٛي ٝ زاضٝيي(  زضٗاٙ ٛاظايي ٝ ٛاتاضٝضي

، IUI, ITSC, ZIFT, GIFTقاْٗ اػ٘اّ خطاحي ٗطتثٍ 

 ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء IVFٗيٌطٝايٜدٌكٚ ٝ 

  ضياّ 000/000/30

آض آي،   ١اي ؾُٞٛٞطاكي، ٗاُٗٞطاكي، اٛٞاع اؾٌٚ، اٛٞاع آٛسٝؾٌٞپي، إ خثطاٙ ١عي٠ٜ

ؿيتٞٗتطي، اٛٞاع ؾي تي اؾٌٚ، ضازيٞتطاپي، اًًٞاضزيُٞطاكي، اؾتطؼ اًٞ، زاٛ

 تاظتٞاٛي هٔة ٝ ضي٠، ؾُٜٞٗٞطاكي ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/30

١اي ٗطتٌٞ ت٠ تؿت ٝضظـ، تؿت آٓطغي، تؿت تٜلؿي، ٛٞاض ػ٠ًٔ،  خثطاٙ ١عي٠ٜ

يتٞضيَٜ ٛٞاض ػهة، ٛٞاض ٗـع، ٛٞاض ٗثا٠ٛ، قٜٞايي ؾٜدي، تيٜايي ؾٜدي، ١ٞٓتط ٗاٛ

هٔة ٝ ككاض، پاج اؾ٘يط، قؿتكٞي ُٞـ، ٛٞاض هٔة خٜيٚ، آٛػيُٞطاكي اكٖ، 

اؾپيطٝٗتطي، تعضين زاذْ ياتؼ٠ ت٠ خع ظيثايي، ١عي٠ٜ اًؿيػٙ، ؾاًكٚ ُٞـ ٝ 

 ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/20

ُيطي،  ١ا، ُ  ١ا ٝ زضضكتِي ١اي اػ٘اّ ٗداظ ؾطپايي ٗاٜٛس قٌؿتِي خثطاٙ ١عي٠ٜ

ذت٠ٜ، تري٠، ًطايٞتطاپي، اًؿيعيٞٙ ٓيپٕٞ، تيٞپؿي، ترٔي٠ ًيؿت ٝ ٓيعض زضٗاٛي، 

ذاضج ًطزٙ خؿٖ ذاضخي، ظيِيْ، زضآٝضزٙ ٗير ٠، ٛاذٚ ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ 

 تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/20

قٜاؾي، غٛتيي  آظٗايكِا١ي، ضازيٞٓٞغي، پاتٞٓٞغي يا آؾية خثطاٙ ذسٗات

پعقٌي، اٛٞاع ضازيُٞطاكي، ٛٞاض هٔة، كيعيٞتطاپي، ؾيتٞٓٞغي، ٗاٗٞپالؾتي، 

اي،  الپاضاؾٌٞپي، ؾيؿتٞؾٌٞپي، كٞٛسٝؾٌٞپي، اٛتطيثٞٙ، ًٜٞاؾٌٚ، پعقٌي ١ؿت٠

  ضياّ 000/000/30
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ٗاٛي، ؾٜدف زض پاًي٘تطي، تٞپُٞطاكي، ًاٛلطاًؿٚ، ًاضزضٗاٛي، ًٞتطپٜتاًٖ، ضٝاٙ

تطاًٖ اؾترٞاٙ، آٛعيٞ اؾٌٚ هٔة، ٠٘١ ٗٞاضز غٛتيي پعقٌي قاْٗ آٜٗيٞؾٜتع ٝ ... 

 ُلتاض زضٗاٛي، ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

١اي خطاحي ٗطتٌٞ ضكغ ػيٞب اٌٛؿاضي اكٖ  ٓيعيي ١طزٝ اكٖ ٝ خثطاٙ ١عي٠ٜ

ي ٝ زٝضتيٜي آؾتيِ٘ات يا تيٜ زض ٗٞاضزي ٠ً ت٠ تكريم پعقي زضخ٠ ٛعزيي

خ٘غ هسض ُٗٔن تيٜايي ١ط زٝ اكٖ )زضخ٠ ٛعزيي تيٜي يا زٝضتيٜي ت٠ ػالٟٝ ٛهق 

 زيٞپتط يا تيكتط تاقس. 5/2آؾتيِ٘ات( )هثْ اظ ػْ٘( 

  ضياّ 000/000/30

١اي پعقٌي اظ زضب ٜٗعّ ٢ٛايتاً ٜٗدط ت٠  خثطاٙ ١عي٠ٜ آٗثٞالٛؽ ٝ ؾايط كٞضيت

١اي ذهٞني يا زٝٓتي ٝ يا ؾايط ٗطاًع  تي٘اضؾتاٙتؿتطي قسٙ تي٠٘ قسٟ زض 

زضٗاٛي ٝ يا ٛوْ ٝ اٛتواّ تي٘اض ت٠ ؾايط ٗطاًع تكريم ش زضٗاٛي َثن زؾتٞض 

 پعقي ٗؼآح

 000/000/1زاذْ ق٢ط: 

 000/000/3ذاضج ق٢ط: 

 

ت٠ اظاي ١ط  ١عي٠ٜ ذطيس ٝ ؾاذت ػيٜي ت٠ تكريم اكٖ پعقي يا اپتٞٗتطيؿت

 ت٠ اظاي ١ط ٛلط ٛلط

  ضياّ 000/000/3

١اي زضٗاٛي اٝضغاٛؽ، ٝيعيت ضٝاٙ پعقي  ي ١عي٠ٜ ٝيعيت ٝ زاضٝ ٝ ١عي٠ٜ ًٔي٠

 تطاؾاؼ تؼطك٠  ٓيؿت زاضٝيي ًكٞض، ١عي٠ٜ اٛٞاع ٝاًؿٚ 

  ضياّ 000/000/30

ًكي ًكيسٙ زٛساٙ ٝ پطًطزٙ، زٛساٛؿاظي،  ١اي ٗطتٌٞ ت٠ ػهة خثطاٙ ١عي٠ٜ

ُيطي، تطٗيٖ، تطٝؾاغ ٝ ؾايط ٗٞاضز ٕ اضتٞزٛؿي، اي٘پٜٔت، زؾت زٛساٙ ضًٝف، خط

 ٝ ت٠ اظاي ١ط ٛلط تا ؾوق تؼ٢سات ًْ ذاٛٞاض ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/15

خثطاٙ ١عي٠ٜ ٗطتٌٞ ت٠ ذطيس ؾ٘ؼي ٝ ٝاضٝتع ت٠ تكريم پعقي ُٞـ يا 

 ت٠ اظاي ١ط ٛلط ازيٞٗتطيؿت

  ضياّ 000/000/8

تا تيؿت ٛلط تا  ٘ٚ ح٘ايتي ٗطت٠َٞ(ت٢ي٠ اػًاي َثيؼي تسٙ )نطكا تا تأييس اٛد

 ٗؼطكي زاٛكِاٟ

  ضياّ 000/000/300

١ا )١عي٠ٜ ًلف َثي ش ٝاًط ش ػها ش خٞضاب ٝاضيؽ ش ٝئ ط ٝ آتْ  ؾايط ١عي٠ٜ

 َثي ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/8

    ًش٠ زاضٝي ٗشٞضز ٛظشط زض    يزض نٞضت تكريم ٝ تدٞيع پعقي ٗترهم ٗثٜي تط ذطيشس زاضٝي ذشاضخي ٝ زض نشٞضت

% كطاٛكيع ٛؿثت تش٠ پطزاذشت   20( تا ًؿط تسٝٙ ٛياظ ت٠ تاييس پعقي ٗؼت٘سٓيؿت زاضٝيي ًكٞض ٛثاقس َطف هطاضزاز) 

 ١عي٠ٜ ٗطتٌٞ اهسإ ذٞا١س ًطز.

  زضٗشاٛي زاقشت٠ تاقشس َشطف      زض نٞضت تكريم ٝ تدٞيع پعقي ٗترهم ٗثٜي تط ذطيس زاضٝي ٝيتاٗي٠ٜ ٠ً خٜثش٠

 % كطاٛكيع ٛؿثت ت٠ پطزاذت ١عي٠ٜ ٗطتٌٞ اهسإ ذٞا١س ًطز.20( تا ًؿط ٙ ٛياظ ت٠ تاييس پعقي ٗؼت٘ستسٝ)هطاضزاز 

  تؼيشيٚ  ٝ قطًت َشطف هشطاضزاز زض تشاظٟ ظٗشاٛي     قف ٗاٟ تٞزٟ ١اي زضٗاٛي عي١٠ٜزضياكت اضاي٠، تطاي ٗحسٝزيت ظٗاٛي

 ذٞا١س تٞز.١اي پعقٌي ًاضًٜاٙ ٝ پطزاذت ٗثآؾ ٗصًٞض ٔعٕ ت٠ زضياكت ١عي٠ٜقسٟ ٗ

        ت٠ ٜٗظٞض تٌطيٖ اػًاي ٗحتطٕ ١يات ػٔ٘ي ٝ ؿيط١يات ػٔ٘ي زاٛكِاٟ ٝ تا تٞخش٠ تش٠ ٝخشٞز اٌٗاٛشات ًشاكي زض ٝاحشس

١شاي پعقشٌي اظ َشطف پعقشي     ُصاض( زض نٞضت ٛياظ ت٠ تاييس تطذي ١عي٠ٜزاٛكِاٟ َطف هطاضزاز)قطًت تي٠٘ زضٗاِٛاٟ

زاٛكشِاٟ ضا ذٞا١شس ٛ٘شٞز ٝ     زضٗاِٛشاٟ ٞض پعقشي ٗؼت٘شس زض   ٗؼت٘س ذٞز تا ١٘ا١ِٜي هثٔي ت٢٘يسات الظٕ تشطاي حًش  

 ١اي زضٗاٛي ذٞز ت٠ تيطٝٙ اظ زاٛكِاٟ ٗطاخؼ٠ ٛرٞا١ٜس ًطز.١ٌ٘اضاٙ تطاي تاييس ١عي٠ٜ

 ١عي٠ٜ ٝيعيت اكٖ پعقي يا اپتٞٗتطيؿت اظ ترف ١عي٠ٜ ٗطتٌٞ ت٠ ذطيس ٝ ؾاذت ػيٜي ًؿط ٛرٞا١س قس. 

 قطاض ذَاّس گطفت.« ج»** ایي تطه تعس اظ تنويل زض پامت  
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 قطائت شس، تواهاً هَضز قثَل است

 هْط ٍ اهضاي شطمت

 «1»ي  پيوست شماره

 ي درمان تكميلي كاركنان دانشگاه فزم ب تعهذات بيمه

 (31/6/69تا  1/11/69)اس 

 پيك٢ٜاز هي٘ت ؾوق تؼ٢سات ١ا پٞقف

پطزاذت 

١اي  ١عي٠ٜ

زضٗاٙ ٝ 

تي٘اضؾتاٛي ٝ 

 اػ٘اّ خطاحي

١اي تؿتطي، خطاحي، قي٘ي زضٗاٛي )تؿتطي ٝ  خثطاٙ ١عي٠ٜ

ٞتطاپي، آٛػيُٞطاكي هٔة، ١عي٠ٜ ػْ٘ زيؿي ؾطپايي(، ضازي

قٌٚ زض تي٘اضؾتاٙ ٝ ٗطاًع  ؾتٞٙ كوطات، ٝ اٛٞاع ؾَٜ

، ش خطاحي ٓث٠، كي ٝ DAY CAREخطاحي ٗحسٝز ٝ 

١اي زاضٝ ٝ زضٗاٙ تي٘اضاٙ ذال  نٞضت، پطزاذت ١عي٠ٜ

اؼ اػٖ اظ ذٞضاًي،  آؼالج ٝ إ )قي٘ي زضٗاٛي(، نؼة

١اي خاٛثي آٙ ٝ  ْ ٝ ١عي٠ٜؿيطذٞضاًي ٝ تعضين ش تؼٞيى ٗله

 ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/250

خثطاٙ اػ٘اّ 

 خطاحي ٢ٖٗ

اكعايف ؾوق تؼ٢س تطاي اػ٘اّ خطاحي ٗطتٌٞ ت٠ ؾطَاٙ، ٗـع 

ٝ اػًاب ٗطًعي ٝ ٛراع )ت٠ اؾتثٜاي زيؿي ؾتٞٙ كوطات(، 

ع ُاٗايق، هٔة، پيٞٛس ضي٠، پيٞٛس ًثس، پيٞٛس ًٔي٠ ٝ پيٞٛس ٗـ

اؾترٞاٙ، تعضين ؾّٔٞ تٜيازي ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ 

 اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/300

خثطاٙ 

١اي  ١عي٠ٜ

ظاي٘اٙ َثيؼي ٝ 

ػْ٘ ؾعاضيٚ ٝ 

ؾايط ٗطتثٍ 

 تسٝٙ اؾتثٜاء

١ا ٝ  ظاي٘اٙ )َثيؼي ٝ ؾعاضيٚ( ش ١عي٠ٜ تكريم تي٘اضي

١اي پيكِيطي اظ تاضزاضي،  ١اي خٜيٚ ش ًٔي٠ ١عي٠ٜ ٛا١ٜداضي

اٙ ٛاظايي ٝ ٛاتاضٝضي )١عي٠ٜ تكريم ٝ زضٗاٛي ٝ زاضٝيي( زضٗ

، IUI, ITSC, ZIFT, GIFTقاْٗ اػ٘اّ خطاحي ٗطتثٍ 

 ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء IVFٗيٌطٝايٜدٌكٚ ٝ 

  ضياّ 000/000/20

آض آي،   ١اي ؾُٞٛٞطاكي، ٗاُٗٞطاكي، اٛٞاع اؾٌٚ، اٛٞاع آٛسٝؾٌٞپي، إ خثطاٙ ١عي٠ٜ

طاكي، اؾتطؼ اًٞ، زاٛؿيتٞٗتطي، اٛٞاع ؾي تي اؾٌٚ، ضازيٞتطاپي، اًًٞاضزيُٞ

 تاظتٞاٛي هٔة ٝ ضي٠، ؾُٜٞٗٞطاكي ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/15

١اي ٗطتٌٞ ت٠ تؿت ٝضظـ، تؿت آٓطغي، تؿت تٜلؿي، ٛٞاض ػ٠ًٔ،  خثطاٙ ١عي٠ٜ

ٜايي ؾٜدي، ١ٞٓتط ٗاٛيتٞضيَٜ ٛٞاض ػهة، ٛٞاض ٗـع، ٛٞاض ٗثا٠ٛ، قٜٞايي ؾٜدي، تي

هٔة ٝ ككاض، پاج اؾ٘يط، قؿتكٞي ُٞـ، ٛٞاض هٔة خٜيٚ، آٛػيُٞطاكي اكٖ، 

اؾپيطٝٗتطي، تعضين زاذْ ياتؼ٠ ت٠ خع ظيثايي، ١عي٠ٜ اًؿيػٙ، ؾاًكٚ ُٞـ ٝ 

 ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/15

ُيطي،  ١ا، ُ  ١ا ٝ زضضكتِي ي١اي اػ٘اّ ٗداظ ؾطپايي ٗاٜٛس قٌؿتِ خثطاٙ ١عي٠ٜ

ذت٠ٜ، تري٠، ًطايٞتطاپي، اًؿيعيٞٙ ٓيپٕٞ، تيٞپؿي، ترٔي٠ ًيؿت ٝ ٓيعض زضٗاٛي، 

ذاضج ًطزٙ خؿٖ ذاضخي، ظيِيْ، زضآٝضزٙ ٗير ٠، ٛاذٚ ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ 

 تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/15

ي، غٛتيي قٜاؾ خثطاٙ ذسٗات آظٗايكِا١ي، ضازيٞٓٞغي، پاتٞٓٞغي يا آؾية

پعقٌي، اٛٞاع ضازيُٞطاكي، ٛٞاض هٔة، كيعيٞتطاپي، ؾيتٞٓٞغي، ٗاٗٞپالؾتي، 

اي،  الپاضاؾٌٞپي، ؾيؿتٞؾٌٞپي، كٞٛسٝؾٌٞپي، اٛتطيثٞٙ، ًٜٞاؾٌٚ، پعقٌي ١ؿت٠

  ضياّ 000/000/15
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 قطائت شس، تواهاً هَضز قثَل است

 هْط ٍ اهضاي شطمت

زضٗاٛي، ؾٜدف  پاًي٘تطي، تٞپُٞطاكي، ًاٛلطاًؿٚ، ًاضزضٗاٛي، ًٞتطپٜتاًٖ، ضٝاٙ

ٗٞاضز غٛتيي پعقٌي قاْٗ آٜٗيٞؾٜتع ٝ ...  تطاًٖ اؾترٞاٙ، آٛعيٞ اؾٌٚ هٔة، ٠٘١

 ُلتاض زضٗاٛي، ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

١اي خطاحي ٗطتٌٞ ضكغ ػيٞب اٌٛؿاضي اكٖ  ٓيعيي ١طزٝ اكٖ ٝ خثطاٙ ١عي٠ٜ

تيٜي ٝ زٝضتيٜي آؾتيِ٘ات يا  زض ٗٞاضزي ٠ً ت٠ تكريم پعقي زضخ٠ ٛعزيي

ط زٝ اكٖ )زضخ٠ ٛعزيي تيٜي يا زٝضتيٜي ت٠ ػالٟٝ ٛهق خ٘غ هسض ُٗٔن تيٜايي ١

 زيٞپتط يا تيكتط تاقس. 5/2آؾتيِ٘ات( )هثْ اظ ػْ٘( 

  ضياّ 000/000/20

١اي پعقٌي اظ زضب ٜٗعّ ٢ٛايتاً ٜٗدط ت٠  خثطاٙ ١عي٠ٜ آٗثٞالٛؽ ٝ ؾايط كٞضيت

١اي ذهٞني يا زٝٓتي ٝ يا ؾايط ٗطاًع  تؿتطي قسٙ تي٠٘ قسٟ زض تي٘اضؾتاٙ

زضٗاٛي ٝ يا ٛوْ ٝ اٛتواّ تي٘اض ت٠ ؾايط ٗطاًع تكريم ش زضٗاٛي َثن زؾتٞض 

 پعقي ٗؼآح

 000/000/1زاذْ ق٢ط: 

 000/000/3ذاضج ق٢ط: 

 

١عي٠ٜ ذطيس ٝ ؾاذت ػيٜي ت٠ تكريم اكٖ پعقي يا اپتٞٗتطيؿت ت٠ اظاي ١ط 

 ٛلط

  ضياّ 000/000/2

ٝضغاٛؽ، ٝيعيت ضٝاٙ پعقي ١اي زضٗاٛي ا ي ١عي٠ٜ ٝيعيت ٝ زاضٝ ٝ ١عي٠ٜ ًٔي٠

 تطاؾاؼ تؼطك٠  ٓيؿت زاضٝيي ًكٞض، ١عي٠ٜ اٛٞاع ٝاًؿٚ 

  ضياّ 000/000/15

ًكي ًكيسٙ زٛساٙ ٝ پطًطزٙ، زٛساٛؿاظي،  ١اي ٗطتٌٞ ت٠ ػهة خثطاٙ ١عي٠ٜ

ُيطي، تطٗيٖ، تطٝؾاغ ٝ ؾايط ٗٞاضز  اضتٞزٛؿي، اي٘پٜٔت، زؾت زٛساٙ ضًٝف، خطٕ

 تا ؾوق تؼ٢سات ًْ ذاٛٞاض ي ١ط ٛلطت٠ اظا ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/10

خثطاٙ ١عي٠ٜ ٗطتٌٞ ت٠ ذطيس ؾ٘ؼي ٝ ٝاضٝتع ت٠ تكريم پعقي ُٞـ يا 

 ت٠ اظاي ١ط ٛلط ازيٞٗتطيؿت

  ضياّ 000/000/5

تا تيؿت ٛلط تا  ت٢ي٠ اػًاي َثيؼي تسٙ )نطكا تا تأييس اٛد٘ٚ ح٘ايتي ٗطت٠َٞ(

 ٗؼطكي زاٛكِاٟ

  ّضيا 000/000/100

١ا )١عي٠ٜ ًلف َثي ش ٝاًط ش ػها ش خٞضاب ٝاضيؽ ش ٝئ ط ٝ آتْ  ؾايط ١عي٠ٜ

 َثي ٝ ؾايط ٗٞاضز ٗطتثٍ تسٝٙ اؾتثٜاء

  ضياّ 000/000/5

    ًش٠ زاضٝي ٗشٞضز ٛظشط زض    زض نٞضت تكريم ٝ تدٞيع پعقي ٗترهم ٗثٜي تط ذطيشس زاضٝي ذشاضخي ٝ زض نشٞضتي

% كطاٛكيع ٛؿثت تش٠ پطزاذشت   20ٙ ٛياظ ت٠ تاييس پعقي ٗؼت٘س( تا ًؿط ٓيؿت زاضٝيي ًكٞض ٛثاقس َطف هطاضزاز) تسٝ

 ١عي٠ٜ ٗطتٌٞ اهسإ ذٞا١س ًطز.

       زض نٞضت تكريم ٝ تدٞيع پعقي ٗترهم ٗثٜي تط ذطيس زاضٝي ٝيتاٗي٠ٜ ٠ً خٜثش٠ زضٗشاٛي زاقشت٠ تاقشس َشطف

 ١عي٠ٜ ٗطتٌٞ اهسإ ذٞا١س ًطز.% كطاٛكيع ٛؿثت ت٠ پطزاذت 20هطاضزاز )تسٝٙ ٛياظ ت٠ تاييس پعقي ٗؼت٘س( تا ًؿط 

 ١اي زضٗاٛي قف ٗاٟ تٞزٟ ٝ قطًت َشطف هشطاضزاز زض تشاظٟ ظٗشاٛي تؼيشيٚ      ٗحسٝزيت ظٗاٛي تطاي اضاي٠، زضياكت ١عي٠ٜ

 ١اي پعقٌي ًاضًٜاٙ ٝ پطزاذت ٗثآؾ ٗصًٞض ذٞا١س تٞز.قسٟ ٗٔعٕ ت٠ زضياكت ١عي٠ٜ

 زاٛكِاٟ ٝ تا تٞخش٠ تش٠ ٝخشٞز اٌٗاٛشات ًشاكي زض ٝاحشس        ت٠ ٜٗظٞض تٌطيٖ اػًاي ٗحتطٕ ١يات ػٔ٘ي ٝ ؿيط١يات ػٔ٘ي

١شاي پعقشٌي اظ َشطف پعقشي     ُصاض( زض نٞضت ٛياظ ت٠ تاييس تطذي ١عيٜش٠ ت٢ساضي زاٛكِاٟ َطف هطاضزاز)قطًت تي٠٘

ٗؼت٘س ذٞز تا ١٘ا١ِٜي هثٔي ت٢٘يسات الظٕ تطاي حًٞض پعقي ٗؼت٘س زض ت٢ساضي زاٛكِاٟ ضا ذٞا١س ٛ٘ٞز ٝ ١ٌ٘اضاٙ 

 ١اي زضٗاٛي ذٞز ت٠ تيطٝٙ اظ زاٛكِاٟ ٗطاخؼ٠ ٛرٞا١ٜس ًطز.يس ١عي٠ٜتطاي تاي

           .١عي٠ٜ ٝيعيت اكٖ پعقي يا اپتٞٗتطيؿت اظ ترف ١عيٜش٠ ٗطتشٌٞ تش٠ ذطيشس ٝ ؾشاذت ػيٜشي ًؿشط ٛرٞا١شس قشس       
 قطاض ذَاّس گطفت« ج»** ایي تطه تعس اظ تنويل زض پامت 
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 قطائت شس، تواهاً هَضز قثَل است

 هْط ٍ اهضاي شطمت

 

 «2»ي  پيوست شماره

 

 الف -1پيوست  بز اساس فزم پيشنهاد قيمت
 

ي قشطايٍ   ي ػ٘ٞٗي ٝ اٗٞض خشاٛثي آٙ ٝ پشصيطـ ًٔيش٠    ي اٝضام ٜٗاهه٠ ي زهين ًٔي٠ ت٠ ايٚ ٝؾي٠ٔ ي٘ٚ اػالٕ ٝنّٞ ٝ ُٗآؼ٠

ي اٝضام ٠ً اًٗا ٝ ٢٘ٗٞض ُطزيسٟ اؾت، آٗشازُي ذشٞز ضا تشطاي اخشطاي ػ٘ٔيشات ٗشٞضز        ي ًٔي٠ ٜٗسضج زض اٝضام اؾتؼالٕ ٝ اػازٟ

 ٛ٘ايٖ. الٕ ٗياؾتؼالٕ ت٠ قطح شيْ اػ

 هي٘ت )ت٠ ضياّ(       

 ػٜٞاٙ تؼ٢سات
 هي٘ت ت٠ ضياّ

 هي٘ت ضيآي ت٠ حطٝف هي٘ت ضيآي ت٠ ػسز

تا  هي٘ت پيك٢ٜازي تطاي ٗد٘ٞع تؼ٢سات ت٠ اظاي ١ط ٛلط

 ذسٗات زٛساٛپعقٌي

  

تسٝٙ  هي٘ت پيك٢ٜازي تطاي ٗد٘ٞع تؼ٢سات ت٠ اظاي ١ط ٛلط

 ذسٗات زٛساٛپعقٌي

  

 

 

«( 1»ي  ي زضهاى تنويلی )پيَست شواضُ فطم تعْسات تيوِ 13زاًشگاُ تطاي استفازُ اظ تعْسات تٌس  ماضمٌاى **

پَشرش   جْرت ي زضهاى تنويلری  هٌسي اظ ذسهات تيوِتْطُ تطايزاًشگاُ زض اعالم ليست ّوناضاى هرتاض تَزُ ٍ 
 .پعشنی هرتاض ذَاّس تَزّاي زًساىّعیٌِ

 

 

 ا:ذاٛٞازُي ناحثاٙ اًٗ ٛإ ٝ ٛإ

   

 ٢ٗط ٝ اًٗا ٗداظ ناحثاٙ قطًت:

 

 اًٗاء

 

 ٢ٗط قطًت اًٗا اًٗا

 ي تٔلٚ: ق٘اضٟ

 

 ١٘طاٟ:

 

 ي ٛ٘اتط: ق٘اضٟ

 ٛكاٛي قطًت:

 

 

 قطاض ذَاّس گطفت.« ج»** ایي تطه تعس اظ تنويل زض پامت 
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 قطائت شس، تواهاً هَضز قثَل است

 هْط ٍ اهضاي شطمت

 

 «2»ي  پيوست شماره

 

 ب -1بز اساس پيوست  فزم پيشنهاد قيمت
 

ي قشطايٍ   ي ػ٘ٞٗي ٝ اٗٞض خشاٛثي آٙ ٝ پشصيطـ ًٔيش٠    ي اٝضام ٜٗاهه٠ ي زهين ًٔي٠ ّ ٝ ُٗآؼ٠ت٠ ايٚ ٝؾي٠ٔ ي٘ٚ اػالٕ ٝنٞ

ي اٝضام ٠ً اًٗا ٝ ٢٘ٗٞض ُطزيسٟ اؾت، آٗشازُي ذشٞز ضا تشطاي اخشطاي ػ٘ٔيشات ٗشٞضز        ي ًٔي٠ ٜٗسضج زض اٝضام اؾتؼالٕ ٝ اػازٟ

 ٛ٘ايٖ. اؾتؼالٕ ت٠ قطح شيْ اػالٕ ٗي

 هي٘ت )ت٠ ضياّ(       

 تؼ٢سات ػٜٞاٙ
 هي٘ت ت٠ ضياّ

 هي٘ت ضيآي ت٠ حطٝف هي٘ت ضيآي ت٠ ػسز

تا  هي٘ت پيك٢ٜازي تطاي ٗد٘ٞع تؼ٢سات ت٠ اظاي ١ط ٛلط

 ذسٗات زٛساٛپعقٌي

  

تسٝٙ  هي٘ت پيك٢ٜازي تطاي ٗد٘ٞع تؼ٢سات ت٠ اظاي ١ط ٛلط

 ذسٗات زٛساٛپعقٌي

  

 

 

«( 1»ي  ي زضهاى تنويلی )پيَست شواضُ م تعْسات تيوِفط 13ماضمٌاى زاًشگاُ تطاي استفازُ اظ تعْسات تٌس  **

ي زضهاى تنويلری جْرت پَشرش    هٌسي اظ ذسهات تيوِهرتاض تَزُ ٍ زاًشگاُ زض اعالم ليست ّوناضاى تطاي تْطُ
 .پعشنی هرتاض ذَاّس تَزّاي زًساىّعیٌِ

 

 

 ذاٛٞازُي ناحثاٙ اًٗا: ٛإ ٝ ٛإ

   

 ٢ٗط ٝ اًٗا ٗداظ ناحثاٙ قطًت:

 

 ًاءاٗ

 

 ٢ٗط قطًت اًٗا اًٗا

 ي تٔلٚ: ق٘اضٟ

 

 ١٘طاٟ:

 

 ي ٛ٘اتط: ق٘اضٟ

 ٛكاٛي قطًت:

 

 

 قطاض ذَاّس گطفت.« ج»** ایي تطه تعس اظ تنويل زض پامت 
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 قطائت شس، تواهاً هَضز قثَل است

 هْط ٍ اهضاي شطمت

 

 «3»ي  پيوست شماره

 )جذول مشخصات ثبتي شزكت(

 ٛٞع قطًت: -2 ٛإ قطًت: -1

 ي ثثت قطًت ق٘اضٟ -4 تاضيد ثثت قطًت: -3

 تاضيد آذطيٚ تـييطات قطًت: -6 ي ثثت قسٟ: ............................................. ضياّ ٠آذطيٚ ؾطٗاي -5

 ق٘اضٟ ٝ تاضيد تؼييٚ نالحيت قطًت:         ق٘اضٟ:                      تاضيد:                  تٞؾٍ: -7

 ٗيعاٙ تحهيالت:                               ذاٛٞازُي ٗسيطػاْٗ قطًت:                        ٛإ ٝ ٛإ -8

 ٛإ ؾ٢اٗساضاٙ قطًت: -9

 

 ذاٛٞازُي ٛإ ٝ ٛإ ٛإ پسض ي قٜاؾٜا٠ٗ ق٘اضٟ ؾ٘ت ٗيعاٙ ؾ٢ٖ

     

     

     

     
 

 

 ٗؼطكي ناحثاٙ اًٗا ٗداظ قطًت: -10

 اًٗا  ٠ٛٞ٘ٛ تٔلٚ ١٘طاٟ ؾ٘ت ذاٛٞازُي ٛإ ٝ ٛإ ضزيق

     

     

     

     
 

 

 ٛكاٛي قطًت: -11

 

 ي ١٘طاٟ:                                                           ي تٔلٚ:                                                  ق٘اضٟ ق٘اضٟ -12

 ٛكاٛي پؿت آٌتطٝٛيي: -14ي ٛ٘اتط:                                                   ق٘اضٟ -13

 

ي ضؾ٘ي تٌ٘يْ قس ٝ ١ط٠ُٛٞ ٗؿؤٝٓيت حوٞهي ٝ هاٛٞٛي ٛاقي اظ  ات كٞم تطاؾاؼ آذطيٚ تـييطات ٜٗسضج زض ضٝظٛا٠ٗ* ٗكره

 تاقس. ي قطًت ٗي آٙ تط ػ٢سٟ
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 قطائت شس، تواهاً هَضز قثَل است

 هْط ٍ اهضاي شطمت

 «4»ي  پيوست شماره

اء ٍ ًوایٌسگاى هجلس ٍ ماضهٌساى زٍلت ضي پيشٌْاز زٌّسُ زض هَضز عسم شوَل قاًَى هٌع هساذلِ تِ ٍظ تعْسًاهِ

 22/10/1337ت زٍلتی ٍ مشَضي هَضخ زض هعاهال

 

 ي زضهاى تنويلی تيوِٗٞيٞع ٝاُصاضي: 

ي ًاضٜٗشساٙ زٝٓشت زض    ٛ٘ايس ٠ً ٗكّ٘ٞ ٜٗ٘ٞػيت ٗصًٞض زض هاٛٞٙ ٜٗشغ ٗساذٔش٠   پيك٢ٜاز ز١ٜسٟ تا اًٗا ظيط ٝضه٠ اهطاض ٗي

ٕ تاقس ٝ اٜاٛ ٠ ذالف ايٚ ٗٞيٞع ت٠ اثثات تط ٛ٘ي 1337ٗؼاٗالت زٝٓتي ٗهٞب زي ٗاٟ ؾاّ  ُشصاض حشن زاضز ًش٠     ؾس، اؾشتؼال

اٜيٚ پيكش٢ٜاز ز١ٜشسٟ ٗتؼ٢شس     ي كٞم ضا ٗطزٝز ٝ تً٘يٚ قطًت زض اؾتؼالٕ ضا يثٍ ٛ٘ايس. ١ٖ قسٟ تطاي ٗؼا٠ٔٗ  پيك٢ٜاز اضاي٠

١اي زٝٓتي، ٗكّ٘ٞ هاٛٞٙ ٗعتٞض ُطزز، ٗطاتشة   قٞز اٜاٛ ٠ زض حيٚ اخطاي پي٘اٙ ت٠ زٓيْ اؾترسإ ٝ يا اٛتهاب زض زؾتِاٟ ٗي

ّضات ػْ٘ قٞز، تسي٢ي اؾت اٜاٛ ٠ پيك٢ٜاز ز١ٜسٟ ٗطاتة كٞم ضا تالكان٠ٔ  ُصاض تطؾاٛس تا َثن ٗوط الكان٠ٔ ت٠ اَالع اؾتؼالٕضا ت

١اي ٗطتٌٞ ضا يثٍ ٛ٘ايس، ت٠ٌٔ ذؿاضات ٛاقي  ٛا٠ٗ ُصاض حن زاضز پي٘اٙ ضا كؿد ٛ٘ٞزٟ ٝ ي٘اٛت ت٢ٜا اؾتؼالٕ ت٠ اَالع ٛطؾاٛس، ٠ٛ

 .ط زض اخطاي ًاض ضا ٛيع تٜا ت٠ تكريم ذٞز اظ اٗٞاّ پيك٢ٜاز ز١ٜسٟ ٝنّٞ ذٞا١س ٛ٘ٞزاظ كؿد پي٘اٙ ٝ يا تأذي

٢سٛاٗش٠  .................................... تا اًٗاي ايشٚ تؼ قطًت ...................................................................................... ت٠ ٗسيطيت .......................

ي اؾتؼالٕ تكريم زازٟ قٞز ٝ اكطازي ضا ٠ً ٗكشّ٘ٞ ٜٗ٘ٞػيشت ٗشصًٞض زض     ٛ٘ايس ٠ً ١طُاٟ ايٚ قطًت تطٛسٟ هثّٞ ٝ تأييس ٗي

ٛلغ ٝ يا هؿ٘تي اظ ًاض ضا ت٠ آ٢ٛا ٗحّٞ ٛ٘ايس ٝ ايٚ ٗٞيٞع زض ذالّ ٗست پي٘شاٙ   تاقس زض ايٚ پي٘اٙ ؾ٢يٖ ٝ شي هاٛٞٙ كٞم ٗي

ي اؾشتؼالٕ ضا يشثٍ ٝ    ي اٛدشإ تؼ٢شسات تطٛشسٟ    ٛا٠ٗ اض حن ذٞا١س زاقت ٠ً هطاضزاز ضا كؿد ٝ ي٘اٛتُص ت٠ اثثات تطؾس، اؾتؼالٕ

ذؿاضت ٝاضزٟ زض اثط كؿد پي٘اٙ ٝ تشأذيط اخشطاي ًشاض ضا اظ اٗشٞاّ اٝ اذشص ٛ٘ايشس )تؼيشيٚ ٗيشعاٙ ذؿشاضت ٝاضزٟ تشا تكشريم            

 تاقس(. ُصاض ٗي اؾتؼالٕ

١اي ٗطتٌٞ تش٠ ٗترٔلشيٚ اظ هشاٛٞٙ     ُلت اَالع ًاْٗ ٝ اظ ٗداظات تٚ هاٛٞٙ پيفزاضز اظ ٗ زض ي٘ٚ پيك٢ٜاز ز١ٜسٟ اػالٕ ٗي

 تاقس. ١اي ٗطتٌٞ ٗي ياز قسٟ آُا١ي ًاْٗ زاضز ٝ زض نٞضت ترٔق ٗؿتحن ٗداظات

 

 اصل هْط ٍ اهضاي هتقاضی )حقَقی(
 


