
زمانبندی موافقت اصولی و قراردادهای تاسیس
درمانگاههای عمومی، تخصصی و دندانپزشکی، موسسه رادیوتراپی ، مرکز جراحی محدود، مرکز درمان ناباروری:

 ۳۶ ماه(اعتبارموافقت اصولی)
معرفی مکان:  ۶  ماه

ساخت یا ایجاد تغییرات و بازسازی ساختمان به منظور مناسب نمودن جهت تاسیس موسسه:  ۱۸ ماه
خرید ونصب تجهیزات، معرفی پرسنل:  ۶  ماه

مرکز تصویربرداری، مرکز درمان با اکسیژن هایپربار:   ۲۴ ماه(اعتبارموافقت اصولی)
معرفی مکان:  ۶  ماه

ساخت یا ایجاد تغییرات و بازسازی ساختمان به منظور مناسب نمودن جهت تاسیس موسسه:  ۱۲ ماه
خرید ونصب تجهیزات، معرفی پرسنل:  ۶  ماه

مرکز جامع توانبخشی ،موسسه رادیولوژی وسونوگرافی، پزشکی هسته ای، تصویربرداری فک و دهان و صورت ،مرکز مشاوره و 
ارائه خدمات بالینی در منزل، مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری ، مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامائی، مرکز درمان سوء 
مصرف مواد، موسسه فیزیوتراپی، آمبوالنس خصوصی، ارتوپدی فنی، ساخت و فروش عینک طبی:  ۱۲ ماه(اعتبارموافقت 

اصولی)
معرفی مکان: ۴ ماه

ساخت یا ایجاد تغییرات و بازسازی ساختمان به منظور مناسب نمودن جهت تاسیس موسسه: ۶  ماه
خرید ونصب تجهیزات، معرفی پرسنل: ۲ ماه

بیمارستان:
 زیر ۵۰ تخت:  ۴۸ ماه(اعتبارموافقت اصولی)

معرفی مکان: ۱۲ ماه
ساخت یا ایجاد تغییرات و بازسازی ساختمان به منظور مناسب نمودن جهت تاسیس موسسه:  ۲۴ ماه

خرید ونصب تجهیزات، معرفی پرسنل: ۱۲ ماه

۵۰-۱۰۰ تخت:  ۶۰ ماه(اعتبارموافقت اصولی)
معرفی مکان:  ۱۲ ماه

ساخت یا ایجاد تغییرات و بازسازی ساختمان به منظور مناسب نمودن جهت تاسیس موسسه:  ۳۰ ماه
خرید ونصب تجهیزات، معرفی پرسنل:  ۱۸ ماه

باالی ۱۰۰ تخت:  ۷۲ ماه (اعتبارموافقت اصولی)
معرفی مکان:  ۱۲ ماه

ساخت یا ایجاد تغییرات و بازسازی ساختمان به منظور مناسب نمودن جهت تاسیس موسسه:  ۳۶ ماه
خرید ونصب تجهیزات، معرفی پرسنل:  ۲۴ ماه

 



        شماره:
                                                                                                                                                                تاریخ:             

قرارداد تاسیس
باستناد ماده ۳ آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی، قرارداد ذیل فیمابین متقاضی / 
متقاضیان تاسیس مؤسسه پزشکی تحت عنوان...........................به اسامی: .................................. که ازاین پس متقاضی نامیده می شود و 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی............... که ازاین پس دانشگاه خوانده می شود به منظور اخذ موافقت اصولی از 

کمیسیون قانونی ماده ۲۰، درخصوص نحوه پیشرفت کارولغو اجازه تاسیس درصورت عدم انجام تعهدات منعقد می گردد. 
ماده ۱- متقاضی متعهد وموظف است پس از اخذ موافقت اصولی نسبت به ایجاد مؤسسه مذکوروارسال مدارك طبق برنامه زمانبندی 

ذیل حداکثر ظرف مدت ........... ماه اقدام نماید:
الف – معرفی مکان مناسب اعم از زمین یا ساختمان به دانشگاه حداکثر به مدت .........ماه پس از صدور موافقت اصولی.

ب- احداث ساختمان ویا تغییرات الزم درساختمان به منظور مناسب سازی آن برای ایجاد مؤسسه مذکور وارائه مستندات قانونی 
مالکیت آن در صورت تائید مکان معرفی شده توسط کارشناسان دانشگاه حداکثر به مدت .........ماه پس از صدور موافقت اصولی.

ج- خرید وتامین تجهیزات پزشکی وغیر پزشکی ونصب آنهاو معرفی پرسنل شامل مسئولین فنی وکادر پزشکی وپیراپزشکی حداکثر 
به مدت ........ماه

تبصره ۱: درصورت عدم اجرای بند الف درموعد مقرر،موافقت اصولی ازدرجه اعتبارساقط می گردد.
تبصره۲: مراحل بند ب و ج می توانند همزمان یا به ترتیب صورت گیرند وحداکثر مدت مذکور از   .......  تجاوز نخواهد نمود.

ماده ۲-ارائه کلیه مدارك الزم جهت اخذ پروانه های بهره برداری ومسئولین فنی که طبق آئین نامه موسسه و بخشنامه های وزارت 
متبوع اعالم میگردد الزامی است.

ماده ۳- متقاضی مکلف است اجرای هریك ازموارد فوق وپیشرفت کاررا به طور مکتوب هر ۶ ماه به دانشگاه اطالع دهد.
ماده ۴-  درصورت نیاز به تمدید اعتبار موافقت اصولی مراتب باید قبل از انقضای مهلت مقرر به طور مکتوب به دانشگاه اطالع داده 
شود ودانشگاه در صورت احراز  پیشرفت کارطبق فرم درخواست تمدید ، تنها یك بار وحداکثر به مدت ۶ ماه با تائید کمیسیون ماده 

۲۰ نسبت به تمدید اعتبار موافقت اصولی فوق الذکر اقدام خواهد نمود.
تبصره- تمدید مجدد با احراز شرایط خاص توسط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه و تائید آن امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۵- فعالیت کلیه قسمت های موسسه به صورت همزمان و پس از اخذ پروانه بهره برداری موسسه خواهدبود.
ماده ۶- درصورت عدم انجام هریك از تعهدات مذکور دراین قرارداد ، موافقت اصولی فوق الذکربدون نیازبه طرح درکمیسیون ماده 

۲۰ از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.
ماده ۷-متقاضی با علم وآگاهی کامل از کلیه موارد،شروط ومندرجات این قرارداد مبادرت به انعقاد وامضاء آن نموده وحق هر گونه 

اعتراض وطرح دعوی اعم از کیفری وحقوقی را در کلیه نهادها ومراجع قضائی از خود سلب نموده است.
ماده ۸- این قرارداد در۸ ماده ودونسخه تهیه ،تنظیم ،منعقد وامضاء شده وهردونسخه حکم واحد را دارد.

       نام ونام خانوادگی متقاضی تأسیس                                                                                                         دکتر............
 یا نماینده رسمی وی ومهر وامضاء                                                                                                             معاون درمان دانشگاه



     شماره:
                                                                                                                                                               تاریخ:             

قرارداد تاسیس موسسات تصویربرداری
باستناد ماده ۳ آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی، قرارداد ذیل فیمابین متقاضی / 
متقاضیان تاسیس مؤسسه پزشکی تحت عنوان...........................به اسامی: .................................. که ازاین پس متقاضی نامیده می شود و 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی............... که ازاین پس دانشگاه خوانده می شود به منظور اخذ موافقت اصولی از 

کمیسیون قانونی ماده ۲۰، درخصوص نحوه پیشرفت کارولغو اجازه تاسیس درصورت عدم انجام تعهدات منعقد می گردد. 
ماده ۱-متقاضی متعهد وموظف است پس از اخذ موافقت اصولی نسبت به ایجاد مؤسسه مذکوروارسال مدارك طبق برنامه زمانبندی 

ذیل حداکثر ظرف مدت ........... ماه اقدام نماید:
الف – معرفی مکان مناسب اعم از زمین یا ساختمان به دانشگاه حداکثر به مدت .........ماه پس از صدور موافقت اصولی.

ب- احداث ساختمان ویا تغییرات الزم درساختمان به منظور مناسب سازی آن برای ایجاد مؤسسه مذکور وارائه مستندات قانونی 
مالکیت آن در صورت تائید مکان معرفی شده توسط کارشناسان دانشگاه حداکثر به مدت .........ماه پس از صدور موافقت اصولی.

ج-انجام مراحل ثبت سفارش کلیه دستگاهها از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی واخذ مجوز بر مبنای استانداردهای مربوطه حداکثر 
به مدت ۶ ماه

د- خرید وتامین تجهیزات پزشکی وغیر پزشکی ونصب آنهاو معرفی پرسنل شامل مسئولین فنی وکادر پزشکی وپیراپزشکی حداکثر 
به مدت ........ماه

تبصره ۱: درصورت عدم اجرای بند الف درموعد مقرر،موافقت اصولی ازدرجه اعتبارساقط می گردد.
تبصره ۲: کلیه دستگاهها باید مورد تائید اداره کل تجهیزات پزشکی باشند

تبصره۳: مراحل بند ب ، ج و د می توانند همزمان یا به ترتیب صورت گیرند .
ماده ۲-ارائه کلیه مدارك الزم جهت اخذ پروانه های بهره برداری ومسئولین فنی که طبق آئین نامه موسسه و بخشنامه های وزارت 

متبوع اعالم میگردد الزامی است.
ماده ۳- متقاضی مکلف است اجرای هریك ازموارد فوق وپیشرفت کاررا به طور مکتوب هر ۶ ماه به دانشگاه اطالع دهد.

ماده ۴-  درصورت نیاز به تمدید اعتبار موافقت اصولی مراتب باید قبل از انقضای مهلت مقرر به طور مکتوب به دانشگاه اطالع داده 
شود ودانشگاه در صورت احراز  پیشرفت کارطبق فرم درخواست تمدید ، تنها یك بار وحداکثر به مدت ۶ ماه با تائید کمیسیون ماده 

۲۰ نسبت به تمدید اعتبار موافقت اصولی فوق الذکر اقدام خواهد نمود.
تبصره- تمدید مجدد با احراز شرایط خاص توسط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه و تائید آن امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۵- فعالیت کلیه قسمت های موسسه باید به صورت همزمان و پس از اخذ پروانه بهره برداری موسسه آغاز گردد.
ماده ۶- هرگونه افزایش یا  تغییر تجهیزات پس از اخذ پروانه بهره برداری، باید با هماهنگی و اخذ مجوز و طی مراحل قانونی الزم 

صورت پذیرد.
ماده ۷- درصورت عدم انجام هریك از تعهدات مذکور دراین قرارداد ، موافقت اصولی فوق الذکربدون نیازبه طرح درکمیسیون ماده 

۲۰ از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.
ماده ۸-متقاضی با علم وآگاهی کامل از کلیه موارد،شروط ومندرجات این قرارداد مبادرت به انعقاد وامضاء آن نموده وحق هر گونه 

اعتراض وطرح دعوی اعم از کیفری وحقوقی را در کلیه نهادها ومراجع قضائی از خود سلب نموده است.
ماده ۹- این قرارداد در۹ ماده ودونسخه تهیه ،تنظیم ،منعقد وامضاء شده وهردونسخه حکم واحد را دارد.

       نام ونام خانوادگی متقاضی تأسیس                                                               دکتر............
        یا نماینده رسمی وی ومهر وامضاء                                                                     معاون درمان دانشگاه



شماره:
                                                                                                                                                               تاریخ:             

قرارداد تاسیس مرکز تصویربرداری
باستناد ماده ۳ آئین نامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی، قرارداد ذیل فیمابین متقاضی / 
متقاضیان تاسیس مؤسسه پزشکی تحت عنوان...........................به اسامی: .................................. که ازاین پس متقاضی نامیده می شود و 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی............... که ازاین پس دانشگاه خوانده می شود به منظور اخذ موافقت اصولی از 

کمیسیون قانونی ماده ۲۰، درخصوص نحوه پیشرفت کارولغو اجازه تاسیس درصورت عدم انجام تعهدات منعقد می گردد. 
ماده ۱-متقاضی متعهد وموظف است پس از اخذ موافقت اصولی نسبت به ایجاد مؤسسه مذکوروارسال مدارك طبق برنامه زمانبندی 

ذیل حداکثر ظرف مدت ........... ماه اقدام نماید:
الف – معرفی مکان مناسب اعم از زمین یا ساختمان به دانشگاه حداکثر به مدت .........ماه پس از صدور موافقت اصولی.

ب- احداث ساختمان ویا تغییرات الزم درساختمان به منظور مناسب سازی آن برای ایجاد مؤسسه مذکور وارائه مستندات قانونی 
مالکیت آن در صورت تائید مکان معرفی شده توسط کارشناسان دانشگاه حداکثر به مدت .........ماه پس از صدور موافقت اصولی.

ج-انجام مراحل ثبت سفارش کلیه دستگاهها از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی واخذ مجوز بر مبنای استانداردهای مربوطه حداکثر 
به مدت ۶ ماه

د- خرید وتامین تجهیزات پزشکی وغیر پزشکی ونصب آنهاو معرفی پرسنل شامل مسئولین فنی وکادر پزشکی وپیراپزشکی حداکثر 
به مدت ........ماه

تبصره ۱: درصورت عدم اجرای بند الف درموعد مقرر،موافقت اصولی ازدرجه اعتبارساقط می گردد.
تبصره ۲: کلیه دستگاهها باید نو (New)  ومورد تائید اداره کل تجهیزات پزشکی باشند.

تبصره۳: توالی نصب تجهیزات پزشکی مرکز باید به ترتیب دستگاههای رادیولوژی دیجیتال- سونوگرافی- ماموگرافی دیجیتال- پری 
اپیکال- پانورکس- سفالومتری دیجیتال- سنجش تراکم استخوان و (CT Scan ویا CT Scan و MRI ) رعایت گردیده و روند اخذ 

مجوز ورود ونصب آنها بطور مکتوب به دانشگاه گزارش شود.
ماده ۲-ارائه کلیه مدارك الزم جهت اخذ پروانه های بهره برداری ومسئولین فنی که طبق آئین نامه موسسه و بخشنامه های وزارت 

متبوع اعالم میگردد الزامی است.
ماده ۳- متقاضی مکلف است اجرای هریك ازموارد فوق وپیشرفت کاررا به طور مکتوب هر ۶ ماه به دانشگاه اطالع دهد.

ماده ۴-  درصورت نیاز به تمدید اعتبار موافقت اصولی مراتب باید قبل از انقضای مهلت مقرر به طور مکتوب به دانشگاه اطالع داده 
شود ودانشگاه در صورت احراز  پیشرفت کارطبق فرم درخواست تمدید ، تنها یك بار وحداکثر به مدت ۶ ماه با تائید کمیسیون ماده 

۲۰ نسبت به تمدید اعتبار موافقت اصولی فوق الذکر اقدام خواهد نمود.
تبصره- تمدید مجدد با احراز شرایط خاص توسط کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه و تائید آن امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۵- فعالیت کلیه قسمت های موسسه باید به صورت همزمان و پس از اخذ پروانه بهره برداری موسسه آغاز گردد.
ماده ۶- هرگونه افزایش یا  تغییر تجهیزات پس از اخذ پروانه بهره برداری، باید با هماهنگی و اخذ مجوز و طی مراحل قانونی الزم 

صورت پذیرد.
ماده ۷- درصورت عدم انجام هریك از تعهدات مذکور دراین قرارداد ، موافقت اصولی فوق الذکربدون نیازبه طرح درکمیسیون ماده 

۲۰ از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.
ماده ۸-متقاضی با علم وآگاهی کامل از کلیه موارد،شروط ومندرجات این قرارداد مبادرت به انعقاد وامضاء آن نموده وحق هر گونه 

اعتراض وطرح دعوی اعم از کیفری وحقوقی را در کلیه نهادها ومراجع قضائی از خود سلب نموده است.
ماده ۹- این قرارداد در۹ ماده ودونسخه تهیه ،تنظیم ،منعقد وامضاء شده وهردونسخه حکم واحد را دارد.

             نام ونام خانوادگی متقاضی تأسیس                                                               دکتر............
 یا نماینده رسمی وی ومهر وامضاء                                                                     معاون درمان دانشگاه


