
 یالطیف

 دستورالعمل طزحهای اجزایی مورد تایید شورای پذیزش و تزرسی پیشنهادهای دانشگاه علوم پششکی شیزاس

ثب تَجِ ثِ لشٍم اجزایی ًوَدى دستَرالعول ارسیبثی عولکزد کبرکٌبى ٍ هذیزاى غیزّیبت علوی، راٌّوبی هحبسجِ اهتیبس طزحْبی اجزایی 

 :خذهتتبى ارسبل هی گزدد (در صَرت اجزایی ًوَدى پیطٌْبدّبی هصَة)

 . اهتیبس تعلق هی گیزد2ثِ هجزی پیطٌْبدّبی هصَة در سطح دستگبُ حذاکثز تب  -1

 . اهتیبس تعلق هی گیزد1.5ثِ هجزی پیطٌْبدّبی هصَة در سطح ٍاحذ حذاکثز تب  -2

 

 : نفز تاشد1در صورتیکه مجزی پیشنهاد تصویة شده : 1جدول شماره 

سطح ) 92نمزه احتساب شده در ارسشیاتی سال  نزخ مشارکت در اجزای طزح  ردیف

 (واحد

سطح ) 92نمزه احتساب شده در ارسشیاتی سال 

 (دستگاه

1 100 1.5 2 

 

 : نفز تاشد4 تا 2در صورتیکه تعداد مجزیان پیشنهاد تصویة شده : 2جدول شماره 

سطح ) 92نمزه احتساب شده در ارسشیاتی سال  نزخ مشارکت در اجزای طزح ردیف

 (واحد

سطح ) 92نمزه احتساب شده در ارسشیاتی سال 

 (دستگاه

 2 1.5 %50ًزخ هطبرکت ثیص اس  1

 1.8 1.3 %50-25ًزخ هطبرکت  2

 1.5 1 %25ًزخ هطبرکت کوتز اس  3

 

 : و تیشتز اس آن تاشد5در صورتیکه تعداد مجزیان پشنهاد تصویة شده : 3جدول شماره 

تعداد افزاد مجاس در گزوه یک  نزخ مشارکت در اجزای طزح ردیف

 (درصد اس گزوه پیشنهادهندگان)

نمزه احتساب شده در ارسشیاتی 

 (سطح واحد) 92سال 

نمزه احتساب شده در ارسشیاتی 

 (سطح دستگاه) 92سال 

 1.8 1.3 20 %50ًزخ هطبرکت ثیص اس  1

 1.5 1 30 %50-25ًزخ هطبرکت  2

 1.3 0.7 50 %25ًزخ هطبرکت کوتز اس  3

 

 

 معادل تا جدول )پیشنهاددهندگان امتیاس کامل /در کلیه طزحهای اجزایی مزتثط تا پیشنهاد مصوب اجزا شده ته پیشنهاددهنده

 .تعلق خواهد گزفت (1شماره 

 

 

 



 :راهنمای ارسال مستندات اجزای پیشنهادمصوب

 . اهکبى پذیز خَاّذ ثَدword, excel,pdf,imageارائِ هستٌذ درقبلت  -1

 .ثبیذ تَسط کویتِ در سبهبًِ ایذُ ثجت گزددهستٌذ ارائِ ضذُ پس اس تبییذ کویتِ پذیزش ٍ ثزرسی پیطٌْبدّبی ٍاحذ،  -2

 .پس اس تبییذ هستٌذ تَسط کویتِ ٍاحذ، اهکبى تغییز ًبم هجزیبى ٍ یب تغییز ٍ ارسبل هجذد هستٌذ، ٍجَد ًخَاّذ داضت -3

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ثِ علت حجن ثسیبر ثبالی پیطٌْبد در سطح داًطگبُ، در صَرت رد هستٌذات ارائِ ضذُ، تَسط کویتِ راّجزی داًطگبُ  -4

اهکبى ارائِ ٍ یب ثزرسی هجذد هستٌذات ٍجَد ًخَاّذ داضت، ثز ارائِ هستٌذ  (ضَرای هزکشی پذیزش ٍ ثزرسی پیطٌْبدّبی داًطگبُ)

 .هٌبست ٍ هَرد تبییذ تبکیذ هی گزدد

 :راهنمای اعالم اسامی مجزیان طزح

 .  هجزی ثِ فزد ٍ یب گزٍّی گفتِ هی ضَد کِ هقذهبت عولیبتی ضذى پیطٌْبد را در سطح ٍاحذ ٍ یب دستگبُ اجزا ًوَدُ ثبضذ -1

 : در صَرتیکِ پیطٌْبدی ثزای اجزا در کلیِ داًطکذُ ّبی سیزهجوَعِ داًطگبُ هَرد تصَیت قزار گزفتِ ثبضذ: مثال

 هجزیبى ایي پیطٌْبد کبرکٌبى حَسُ ستبدی کِ هسئَل تذٍیي دستَرالعول السم ٍ ارسبل آى ثِ کلیِ داًطکذُ ّب خَاٌّذ ثَد . 

 ارسبل ًبهِ، دستَرالعول ٍ یب اثالغ ثِ ٍاحذّب ثِ هٌشلِ اجزایی ًوَدى طزح ًخَاّذ ثَد. 

  سطح استبى است کِ ثِ عٌَاى  (داًطکذُ) ٍاحذ 5ضزط تبییذ اجزای ایي پیطٌْبد ارائِ هستٌذات هزثَط ثِ اجزای ایي طزح در حذاقل

 . هستٌذ ارائِ خَاّذ گزدیذ

 داًطکذُ ّب در ایي طزح ثِ عٌَاى هجزی ضٌبختِ ًخَاٌّذ ضذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


