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از تکمیل فرمت جدید لطفًا قبل 

قرارداد شرکتهای خصوصی شده ، 

شناسه واریز سی رقمی اختصاصی 

شرکت مربوطه را از واحد تأمین منابع 

داخلی )سازمان آقای کوه گیالنی 

. دریافت نمایید(  513شماره   
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   هم رار ه دماا  هدمرتی  مراای  هم رار ه دماا  هدمرتی  مراای انان  تفاهم تفاهم 

 هب شرکتدای ورگذرا شمه یا خصوص  صنعت نفتهب شرکتدای ورگذرا شمه یا خصوص  صنعت نفت

  ......................................        ::شرکت شرکت 
  

  00110011//1010//1010::اتاخی شروع تفاهم ان هم اتاخی شروع تفاهم ان هم 

  00100010//0909//9292::اتاخی خاتمه تفاهم ان هم اتاخی خاتمه تفاهم ان هم 
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 بسمه تعالی

 شرکتهای واگذار شده یا خصوصی صنعت نفتکارکنان رسمی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به  تفاهم نامه تداوم 
 

 جهت  10/10/0931 خبه موجب مصوبه صادره دردویست وشصت ونهمین جلسه هیات مدیره سازمان درتاری تفاهماین 

   اسذت شذده  یا بخشی از آن به بخش خصوصی واگذذار    که کالً ای مذکورهشرکت  کارکنان بهیکسان سازی ارائه خدمات 

شذماره    ، 011341بذه شذماره ت ذت     بهداشت صنعتی وخدمات درمانی صنعت نفت  شرکت خدمات عمومی ،بین  فی ما

 ذ  بذه نشذانی تهذران    سیدمهدی هاشمی آقای دکتر  به نمایندگی 01010113099و شناسه ملی   100003191044اقتصادی 

 تفاهم نامهکه در این  19914شماره تلفن  0439104911کد پستی  ،01شماره ذ خیابان به آفرین  ذ   خیابان کریمخان زند

تهذران   ه نشذانی بذ   ...................خانم /به نمایندگی آقای…………… شرکت  شود از یک طرف و نامیده می« سازمان »  

نامیذده    ((شذرکت ))نامذه    در این  تفاهم ..................و شناسه ملی  ..............، شماره اقتصادی  ...............................................

 . گردد منعقد می نی ، با شرایط ذیلقانون مد 01ط ق ماده  از طرف دیگر می شود

  تفاهم نامهموضوع : ماده یک 

دفترچه خذدمات  »   که باآنان  و خانواده های  تحت تکفل شرکت ایثارگران  ارائه خدمات بهداشتی درمانی به کارکنان و

گردد ، بذه مراکذ     مقرر می  بعداً باموافقت سازمان که یا به هر ترتی ی« درمانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

 . کنند مراجعه میویا مراک  معرفی شده خارج سازمان  سازمان

  تفاهم نامهمدت : ماده دو 

 . باشد بمدت دوسال شمسی می 03/00/0110 لغایت   10/10/0111از تاریخ  هم نامهتفامدت این 

از خاتمذه بذه    مذاه ق ذل   سذه ، مراتب باید به صورت کت ی  تفاهم نامه ادامهدر صورت عدم تمایل هر یک از طرفین به :  0هت صر

 .ر با همان شرایط قابل تمدید می اشددیگ دوماهاین تفاهم نامه در صورت خاتمه مدت دوساله بمدت . اعالم شود طرف مقابل 

 ونحوه واریز تفاهم نامه مبلغ: ماده سه 

 :خواهد شدعمل  زیرم لغ تفاهم نامه به ترتیب   در خصوص

درصد عملکرد واقعی حقوق و دستم د که نحوه محاس ه سرانه بر اساس 01بر اساس ،  نرخ سرانه درمانی سازمان  -0

مالک تعیین ماخذ محاس ه سرانه خواهد بودو برای (بودجه 041لغایت  010عناصر  )و دستم د  ه ینه یا عملکرد واقعی حقوق

 .گردددرصد مازاد بر م لغ سرانه محاس ه و پرداخت 9جمعیت ایثارگران و خانواده محترم آنان به اضافه 

 .د نیاز به سازمان می اشدمستندات مور ماهه اخذ شده از سیستم مالی همراه با سهی شرکت مکلف به ارائه گ ارش ها



4 

 

 . سرانه درمانی جمعیت ایثارگر و جمعیت غیرایثارگر بطور مج ا محاس ه و پرداخت خواهد گردید: 0ت صره

خانواده تحت  و( همسر وفرزند)خانواده بالفصل درخصوص ارائه خدمات درمانی به افرادمقررات صنعت نفت  کلیه -0

تفذاهم  ایذن   درباشذد ،   های واگذار نشده می ج  آنچه که مختص شرکت (سایر -نوه  -رخواه -برادر-مادر -پدر)تکفل 

 .می باشدمالک عمل   و حاکم نی  نامه

به صورت مرتب ط ق مفاد  ماهیانهسرانه  00/0 الحسابعلی نس ت به پرداخت تا پنجم هر ماه شرکت موظف است حداکثر  -9

مرکذ ی  بانذک    IR360100004001046204013811با شذماره شذ ای     4001046204013811شماره   بانکی حساب به ،  نامه تفاهم

بذا شناسذه واریذ ی     بهداشذت ودرمذان صذنعت نفذت     سذازمان بنذام   حساب تمرک  وجذوه درآمذدی     جمهوری اسالمی ایران  ،

  .نماید دورنویس   100 -19911999اقدام و رسید واری ی را بشماره   .....................................................................................................

در صورتیکه تعدادی از کارکنان در مرخصی بدون حقوق بسر برده و خود و یا خانواده آنها نیاز بذه اسذتفاده از خذدمات    : 9 ت صره

بر م نای آخرین حقوق دریافت شده ذ به  درمانی دارند ، الزم است شرکت نس ت به محاس ه می ان حقوق و م ایای ایام مرخصی 

 . درصد سرانه درمان این افراد اقدام و به صورت جداگانه به  حساب سازمان واری  نماید  01صورت برآوردی ذ برای تعیین سهم 

 تعهدات شرکت : ماده چهار 

مع نیذروی  درسیستم جارا  مشخصات درج شده شاغلین وخانواده بالفصل وتحت تکفل آنانالف ذ شرکت موظف است  

 .مالک عمل قراردهد، نفت وزارتانسانی 

در  ... (خذدمت و    جدیداالستخدام ، انتقالی ، مأمور به)  ناشی از روابط استخدامیتغییرات هرگونه بروز در صورت ب ذ  

 پذس از افذراد جدیذد    ، توسط شرکت درسیستم جامع نیروی انسانی تغذیه می گردد که  جمعیت تحت پوشش شرکت

 .خواهندشددریافت خدمات سازمان  ، مشمول مربوطه پرداخت سرانه

 توانذد  مذی  درزمان اعالم شده توسط شرکت ، سازمان   نامه ، تفاهم 9ماده  9و  0براساس بند درصورت عدم پرداخت سرانه -ج

بیمذاران غیذر اورنانذس و    ارائه خذدمت بذه    ازضمن حفظ حقوق قانونی خود در زمینه فسخ و مطال ه اصل و فرع خسارات وارده ،

 .از هرگونه مسئولیت و تقصیری م را خواهد بود در این خصوص ، سازمان خودداری نماید تمدید دفترچه های درمانی

را که ط ق نظام  ... مانند ه ینه اروت  ، پروت  ، درمان نازایی ، ایمپلنت و  های خدماتی ، بازپرداخت کمک ه ینهشرکت: د 

 .نماید  تق ل می  راساً به کارکنان خود ،باشد مدیریتها می/ ه شرکتها مالی سازمان بر عهد

 003الی  010شرکت موظف است در پایان سال عملکرد واقعی حقوق و دستم د کارکنان خود بر اساس عناصر بودجه : هذ  

 مان استفاده می نمایندبرای کارگران رسمی که از خدمات درمانی سازبودجه  041الی  091برای کارمندان رسمی و عناصر 

 .را مطابق گ ارش های نفت در اختیار سازمان قرار دهد

 تعهدات سازمان  : ماده پنج 

 دفترچه خدمات درمانی سازمان بهداشت و درمان صنعت» الف ذ سازمان متعهد میشود حداکثر ظرف مدت سی روز 
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 .  برای هر فرد صادر نماید « نفت 

خذدمات بهداشذتی    ، از احراز هویت بیماران مراجعه کننده با دفترچه معت ذر درمذانی  گردد پس  ب ذ سازمان متعهد می 

نامذه هذای    نس ت به صدور معرفی درمانی را به آنان ارائه نموده و در صورت نیاز به استفاده از خدمات خارج شرکتی ،

 . خاص با رعایت ضوابط مربوط اقدام نماید 

 اقامتگاه : ماده شش 

بایذد هرگونذه     طرفین. ذکر گردیده است تفاهم نامههمان است که در مقدمه این  تفاهم نامهطرفین اقامتگاه قانونی 

ای که به آدرس  در غیر این صورت هر گونه ابالغ یا مکات ه. تغییر آدرس و نشانی خود را کت اً به طرف مقابل اعالم نمایند

 . ابالغ قانونی تلقی خواهد شد  فوق ارسال شود ،

 حل اختالف : ماده هفت 

 تفاهم نامهدر صورت بروز اختالف در تفسیر مفاد این . باشد  از هر حیث تابع قوانین جمهوری اسالمی می تفاهم نامهاین 

در صورت عدم حصول نتیجه حداکثر ظرف یکماه . بدواً سعی خواهد شد از طریق مذاکره بین طرفین رفع مشکل گردد 

 . فت ایران مطرح و رأی صادره برای طرفین الزم االجراء خواهد بود ن ملی الف شرکتتموضوع درهیأت حل اخ

 :سایر شرایط ماده هشت

 .بر اساس قوانین و مقررات جاری در وزارت نفت اتخاذ تصمیم خواهد گردید ، سکوت تفاهم نامهدر موارد ابهام و 

 :  نه ماده

تهیه و تنظذیم شذده و کلیذه     کم و اعت ار واحد برخوردارنداز حنسخه که  چهار ت صره و در   9 ماده و 3در تفاهم نامه این 

 . باشد صفحات آن به امضاء و تائید طرفین رسیده و الزم االجرا می
 

 

 : از طرف شرکت 

 : تأیید کننده 

 : . . . . . . . .سمت 

 : . . . . . . . . تاریخ و امضاء 
 

 

 

 : تصویب کننده 

 : . . . . . . . . مدیر عامل : سمت 

 : . . . . . . . . ریخ و امضاء تا

 

 :از طرف سازمان

  رئیس بهداشت ودرمان منطقه :سمت

 : . . . . . . . .تاریخ و امضاء 

 

 دکتر مجیدرزاقی: تایید کننده 

 مدیر سالمت : سمت 

 : . . . . . . . .تاریخ و امضاء 
 

 سید مهدی هاشمیدکتر : تصویب کننده 

 مدیر عامل: سمت 

 . . . . . . . .  :تاریخ و امضاء 

  


