
       
 

 
 

 شماره:    

    تاریخ:

 AFO07-01/00کد سند:  

 09903211315 تلفن همراه:        071-32362413و   071-32308026  :کستلف        71455-816صندوق پستی  :آدرس شیراز
 021-66581253و  021-66909724 تلفن:    27، واحد 6، طبقهA، مجتمع برجساز، بلوک 120خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، نبش خیابان زارع، پالک ان: آدرس تهر

 Info@SanjeshParto.irآدرس الکترونیکی:             www.SanjeshParto.irوب سایت: 

 (1400ج)نیمه اول سال استفاده از خدمات دزیمتری فیلم ب اشتراک فرم درخواست

  :مشخصات مرکز متقاضی اشتراک (1

  کد اشتراک فیلم بج: 8  نام: 1

  شناسه ملی: 9  استان و شهر: 2

  کد اقتصادی: 10  آدرس: 3

  مسئول:شخص نام  11  کدپستی: 4

  همراه شخص مسئول:تلفن  12  تلفن: 5

  مسئول فیزیک بهداشت:نام  13  فکس: 6

  همراه مسئول فیزیک بهداشت: 14  نوع فعالیت: 7

 مشخصات پرتوکاران جدید مرکز:  (2

 سمت تعداد بج مورد نیاز کد ملی ش.شناسنامه تاریخ تولد نام پدر نام خانوادگی نام ردیف

1       

 

 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 :مرکز شده حذف پرتوکاران مشخصات (3

 کد ملی نام خانوادگی نام ردیف کد ملی نام خانوادگی نام ردیف

1    4    

2    5    

3    6    

 مدارک مورد نیاز (4

 رسیدبانکی یا کپی رسید پرداخت الکترونیک 3 2پرتوکاران جدید بند کپی کارت ملی  2 فرم تکمیل شده به همراه امضا و مهر نماینده مرکز 1

 :و نحوه پرداخت مبلغ قرارداد (5

 .ریال )معادل یکصد و پنجاه هزار تومان( است 000/500/1برابر  1400تعرفه هزینه هر پرتوکار در نیمه اول سال  1

 گردد.و مبالغ بستانکاری و بدهکاری در صورتحساب بعدی درج میتبصره: در صورت حذف و اضافه پرتوکاران در اواسط دوره تنها هزینه دوره های ارائه خدمات دریافت 

 .ریال )معادل سی هزار تومان( است 000/300تعرفه هزینه هر بج  2

به نام  6104337681661862یا شماره کارت  و 2401200000000081022767774IRبانک ملت و یا شبای  8102276774هزینه دریافت خدمات بحساب شماره  3

 شرکت سنجش پرتو مهر آرشیدا پرداخت شود.

 ینترنتی این بخش تکمیل شوددر صورت تمایل به دریافت گزارشات و ارسال درخواست ها به صورت ا )ویژه مسئولین فیزیک بهداشت( متقاضی دریافت خدمات الکترونیک

  تلفن همراه مسئول فیزیک بهداشت:  2  آدرس ایمیل مسئول فیزیک بهداشت: 1

 عات فوق را تأیید می کنم.اینجانب...................................................... به عنوان نماینده قانونی مرکز فوق، با آگاهی از شرایط قرارداد اطال

 مهر و امضاء          تاریخ:                                سمت نماینده مرکز: 

  



       
 

 
 

 شماره:    

    تاریخ:

 AFO07-01/00کد سند:  

 09903211315 تلفن همراه:        071-32362413و   071-32308026  :کستلف        71455-816صندوق پستی  :آدرس شیراز
 021-66581253و  021-66909724 تلفن:    27، واحد 6، طبقهA، مجتمع برجساز، بلوک 120خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، نبش خیابان زارع، پالک ان: آدرس تهر

 Info@SanjeshParto.irآدرس الکترونیکی:             www.SanjeshParto.irوب سایت: 

 قرارداد استفاده از خدمات دزیمتری فیلم بج

 : طرفین قرارداد:1ماده 

به مدیریت سمیه فرقانی جهرمی، به نشانی شیراز،  411548938516و کد اقتصادی  14006211929به شناسه ملی  ،45039)با مسئولی محدود( ثبت شده به شماره شرکت سنجش پرتو مهر آرشیدا 1-1

 نامیده می شود. "شرکت"، به عنوان شرکت ارائه دهنده خدمات دزیمتری فیلم بج که از این پس 8خیابان اردیبهشت، تقاطع فلسطین، ساختمان غزل واحد

 نامیده می شود. "مشترک"که از این پس  1خدمات مطابق جدول مرکز متقاضی دریافت  2-1

 : موضوع قرارداد:2ماده 

 ماه یکبار 2ارائه خدمات دزیمتری فیلم بج به صورت  1-2

 : مدت قرارداد:3ماده

است استفاده سال به صورت شش ماهه اول و شش ماهه دوم  که گردد و تنها از واژه اشتراکقرارداد مدتی تعیین نمیبا توجه به قوانین سازمان انرژی اتمی مبنی بر استمرار خدمات دزیمتری برای این  1-3

 شود. تاریخ شروع اشتراک نیمه اول فروردین ماه و تاریخ شروع اشتراک نیمه دوم مهر ماه است.می

، مگر اینکه مشترک مراتب لغو قرارداد خود را به صورت کتبی یک ماه قبل از ارسال فیلم های دوره جدید اعالم گردداشتراک بعدی تمدید میدر پایان هر اشتراک این قرارداد به صورت خودکار برای  2-3

 نماید.

 :و نحوه پرداخت آن قرارداد مبلغ: 4ماده 

 درج شده است. 5هزینه دریافت خدمات و نحوه پرداخت در جدول  1-4

بایست پس از دریافت صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام گردد. بنابراین مشترک میاضافه پرتوکار به ترتیب مبلغ بستانکاری و یا بدهکاری در صورتحساب بعدی مرکز قید میدر صورت حذف و  2-4

 نماید.

 .اشتراک نیمه دوم همان سال را پرداخت نماید آذر  30اشتراک نیمه اول همان سال و  خرداد 31مشترک می بایست حداکثر تا تاریخ  3-4

 مشترک در صورت داشتن بج سالم نیازی به تهیه بج جدید ندارد. 4-4

 :تعهدات شرکت: 5ماده 

 دوره فیلم در هر اشتراک شش ماهه ارسال نماید. 3مشترک شرکت سنجش پرتو مهر آرشیدا متعهد می شود در صورت پرداخت به موقع صورتحساب ها توسط  1-5

روز قبل از ارسال فیلم بج ها )بیست و پنجم ماه های زوج( یا از  10حذفیات حداکثر بر اساس آخرین لیست پرتوکاران، مشروط بر اینکه فهرست  دزیمتری و بج)در صورت تقاضای مرکز(فیلم  ارسال 2-5

 زیک بهداشت و یا از طریق فرم درخواست اشتراک به شرکت اعالم گردد.طریق پنل کاربری مسئولین فی

 روز قبل از دریافت فیلم بج های دوره آتی تحویل شرکت داده شده باشد. 15ارائه گزارش دزیمتری بر اساس فیلم های دریافتی از مشترک مشروط بر اینکه فیلم ها  3-5

 رژی اتمی ایران( ارائه نماید.دزیمتری پرتوکاران و سایر اطالعات مرتبط با آن را محرمانه تلقی نموده و گزارشات دزیمتری را تنها به مشترک و واحد قانونی)سازمان انشرکت متعهد می شود که گزارشات  4-5

به سازمان انرژی اتمی اعالم نمایند. همچنین در صورت مشاهده پرتوگیری غیرعادی شرکت ای شرکت با توجه به الزامات واحد قانونی موظف است نتایج دزیمتری و لیست پرتوکاران را به صورت دوره 5-5

 موظف است مراتب را به اطالع واحد قانونی و مشترک برساند.

 شرکت در صورت تقاضای مشترک متعهد به انجام مشاوره جهت انجام دقیق دزیمتری است. 6-5

 :تعهدات مشترک: 6ماده 

  ماه همان سال آذر 30حداکثر  اشتراک نیمه دومو پرداخت صورتحساب مربوط به  ماه همان سال خرداد 31حداکثر تا تاریخ اشتراک نیمه اول پرداخت صورتحساب مربوط به  1-6

 عودت فیلم های دوره گذشته، حداکثر یک ماه پس از دریافت فیلم های نوبت جدید به شرکت جهت بررسی میزان پرتوگیری  2-6

 ت و یا ایمیل فایل اسکن شده آن.فیلم بج قبل از شروع دوره جدید)اسفند ماه برای نیمه اول و شهریور ماه برای نیمه دوم( به آدرس شرک "فرم درخواست اشتراک استفاده از خدمات دزیمتری"ارسال  3-6

روز قبل از ارسال فیلم بج های دوره جدید)بیست و پنجم ماه های زوج( مراتب را کتبا به شرکت اعالم  30مشترک متعهد می شود در صورت عدم نیاز به دریافت خدمات دزیمتری فیلم بج حداکثر  4-6

 نماید. 

باشد ولی شرکت ملزم است فیلم یج دوره نمی" فرم درخواست اشتراک استفاده از خدمات دزیمتری"در صورتی که فهرست اسامی پرتوکاران در اشتراک جدید تغییری نیافته باشد نیازی به تکمیل  5-6

 خواهد بود. 4داخت هزینه اشتراک جدید مطابق با ماده اشتراک جدید را بر اساس آخرین فهرست دریافتی از مشترک ارسال نماید و مشترک نیز متعهد به پر

 مشترک متعهد می شود در صورت لغو قرارداد با شرکت کلیه بدهی های خود را پرداخت نماید. 6-6

های مربوط به عدم تسویه به موقع بدهی های مشترک به اینصورت مسئولیتشود کلیه پرداخت های خود را یا به صورت کتبی و یا بصورت الکترونیکی به شرکت اعالم نماید در غیر مشترک متعهد می 7-6

 باشد.عهده وی می

 قرارداد: لغو شرایط :7ماده

 از شروع دوره جدید به شرکت اعالم نماید.قبل مشترک باید نامه درخواست لغو قرارداد را حداقل یک ماه  1-7

تواند ادامه ارائه خدمات به مشترک را مشروط بر پرداخت بدهی نماید. همچنین شرکت مسئولیتی بر عواقب شرکت می 6و  4صورتحساب توسط مشترک مطابق ماده در صورت عدم پرداخت به موقع  2-7

 .که از سوی واحد قانونی)سازمان انرژی اتمی( متوجه مشترک می گردد نخواهد داشت عدم ارسال فیلم بج توسط این شرکت

 نسخه های قرارداد:: 8ماده
 .اد و مندرجات آن مورد تایید طرفین واقع گردیدفتنظیم و م بند 25و  ماده 8این قرارداد مشتمل بر  1-8

 

 مدیرعامل شرکت سنجش پرتو مهر آرشیدا  

 مهندس سمیه فرقانی جهرمی

 مهر و امضاء:

 نام و نام خانوادگی نماینده قانونی مشترک

 

 مهر و امضاء:


