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  ثبؿذ. ًويآى هزبص اًتـبس اػت ٍ  بسًوبي ؿبهَلتيي احش هتؼلن ثِ ٍ هبلٌيت هؼٌَي اًليِ حوَم 

 ( در حوسه بهداشت و درمانBOTبزداري و انتقال )گذاري، ساخت، بهزهنياس بزاي تهيه قزارداد سزمايههاي كليدي پيشپزسش

 11اس  2 صفحه

 ًوبيذ؟ گزاس هشاسداد اهوب هي پزيش ثب ػشهبيِ ػٌَاى ػشهبيِ ًذام ثخؾ اص ٍصاست ثْذاؿت ثِ -1

دّذ؟ ثِ ػجبست ديگش، ٍصاست  گزاس، هجٌب هشاس هي پزيش، ًذام يي اص هَاًيي هَرَد سا ثشاي اًؼوبد هشاسداد ثب ػشهبيِ ػشهبيِ -2

ًوبيذ؟ لٌلب دهيوب  گزاس هٌؼوذ هي پزيش، ثش اػبع اختيبسات ًبؿي اص ًذام يي اص هَاًيي هَهَػِ، هشاسداد ثب ػشهبيِ ثْذاؿت/ػشهبيِ

 هـخق كشهبييذ. 

 (2هبًَى ثخـي اص هوشسات هبلي دٍلت )الحبم  27هبدُ  -2-1

 پزيش هبًَى سكغ هَاًغ تَليذ سهبثت 7هبدُ  -2-2

 هبًَى ثشًبهِ پٌزن 214ثٌذ ة هبدُ  -2-3

 هبدُ......... هبًَى ّيبت اهوبي اسصي -2-4

 ّبي ػلَم پضؿٌي هبدُ......... هبًَى داًـگبُ -2-5

 هبًَى ديگش) لٌلب هـخق ؿَد( -2-6

ثيٌي ؿذُ اػت؟ دس  خلَكي پيؾ–ثشاي ًظبست ثش هشاسادادّبي هـبسًت ػوَهي PPP Unitّبي ٍصاست ثْذاؿت،  آيب دس ػيبػت -3

 ثبؿذ؟ خبًِ يب ... هي كَست هـخق كشهبييذ ًظبست ثش ارشاي كحيح هشاسداد ثش ػْذُ ًذام ًْبد ٍصاست ؿيش ايي

 هزبص اػت؟ J.Vپزيش ػوذ هشاساداد ثب گشٍُ هـبسًت/ًٌؼشػيَم/ آيب اص ديذگبُ ػشهبيِ -4

 پزيش ػوذ هشاساداد ثب ؿخق حويوي هزبص اػت؟ ص ديذگبُ ػشهبيِآيب ا -5

ؿَد، آيب هشاسداد ثب ؿشًت پشٍطُ ثبيؼتي هٌؼوذ  پزيش، ٍهتي يي ؿخق حوَهي ثشاي ػوذ هشاسداد ثشگضيذُ هي آيب اص ديذگبُ ػشهبيِ -6

اسصيبثي، هجل اص ػوذ هشاسداد، پغ اص  ؿَد؟ دسكَست هَاكوت، ؿشًت پشٍطُ دس ًذام هشحلِ اص كشايٌذ اًزبم ًبس )ثِ ٌّگبم كشاخَاى

 ػوذ هشاسداد ٍ ثِ ٌّگبم دٍسُ پيـجشد( ثبيؼتي تبػيغ گشدد؟

 ؿَد؟ آيب صهيي ػبختگبُ پشٍطُ، تَػي ػشهبيِ پزيش تبهيي هي -7

ِ  ّبي تبثؼ ثبؿذ )دٍلت، ٍصاست ثْذاؿت، ػبصهبى اگش رَاة هخجت اػت، صهيي ػبختگبُ پشٍطُ دس هبلٌيت ًذام يي اص ًْبدّب هي

 ٍصاست ثْذاؿت، داًـگبُ ػلَم پضؿٌي ٍ يب ًْبدّبي ػوَهي ديگش هبًٌذ ؿْشداسي ....(؟

 كشم ثبيؼتي اًتخبة ؿَد: ػٌَاى پيؾ ثشاي دس اختيبس هشاسدادى صهيي ػبختگبُ پشٍطُ، ًذام يي اص حبالت صيش ثِ -8

 گيشد.  گزاس هشاس هي بيِثشداسي دس اختيبس ػشه صهيي ػبختگبُ پشٍطُ ثِ كَست ثالػَم دس دٍسُ ػبخت ٍ ثْشُ -8-1

 .گيشد هي هشاس گزاس ػشهبيِ اختيبس دس ثْب، اربسُ دسيبكت اصاي دس پشٍطُ، ػبختگبُ صهيي -8-2

 .آيذ هي دس گزاس ػشهبيِ تولي ثِ ٍرِ، دسيبكت ثذٍى پشٍطُ، ػبختگبُ صهيي اص ثخـي -8-3

 (ؿَد هـخق لٌلب) ديگش سٍؽ -8-4

ّب )تبهيي ارتوبػي، خذهبت دسهبًي يب ... لٌلب  پزيش، هشدم، ثيوِ خشيذاس هحلَل پشٍطُ ًيؼت؟ ػشهبيِ -9
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  ثبؿذ. ًويآى هزبص اًتـبس اػت ٍ  بسًوبي ؿبهَلتيي احش هتؼلن ثِ ٍ هبلٌيت هؼٌَي اًليِ حوَم 

 ( در حوسه بهداشت و درمانBOTبزداري و انتقال )گذاري، ساخت، بهزهنياس بزاي تهيه قزارداد سزمايههاي كليدي پيشپزسش

 11اس  3 صفحه

 هـخق كشهبييذ(

ّب ٍ  خبًِ، ؿشًت سثي سػيذُ ٍ ثشاي اػتلبدُ دس ػٌح ٍصاست هشاسدادّبي ّوؼبى ًِ پغ اص تذٍيي ثِ تلَيت هوبهبت ري -10

 يشد، اص چِ گشٍّي اػت؟ گشٍُ يي، گشٍُ دٍ ٍ گشٍُ ػِ؟ گ ّبي تبثؼِ، دس دػتشع ًبسثشاى هشاس هي ػبصهبى

 ًوبييذ؟ هشاسداد ّوؼبى هبثل تٌظين ثِ دٍگًَِ اػت. ًذام يي سا اًتخبة هي -11

 ّب ًبهِ، ؿشايي ػوَهي ّوؼبى، ؿشايي خلَكي ، پيَػت هَاكوت -11-1

 ّب ًبهِ ؿبهل ؿشايي ػوَهي ّوؼبى، پيَػت هَاكوت -11-2

ؿَد يب ثِ  پزيش هـوَل هبًَى هٌبهلبت ّؼت يب ًِ( اػتلبدُ هي )كبسؽ اص ايٌٌِ ػشهبيِثشاي ٍاگزاسي خذهبت، اص سٍؽ هٌبهلِ  -12

 گشدد؟ گزاساى، هوذهبت تَاكن ٍ ػوذ هشاسداد كشاّن هي ًشين هزاًشُ ثب ػشهبيِ

 ثبؿذ؟  پزيش )ًشف هشاسداد( هـوَل هبًَى هٌبهلبت هي آيب داًـگبُ ػلَم پضؿٌي ٍ دس حبلت اػن ػشهبيِ -13

گزاس ثبيؼتي توبم هٌبثغ هبلي هَسد ًيبص سا ساػب تبهيي ًوبيذ ٍ يب هزبص اػت اص تبهيي ًٌٌذگبى هبلي هبًٌذ  پزيش آيب ػشهبيِِ اص ديذ ػشهبي -14

 گيشي ًوبيذ؟ الوللي ثْشُ اػتجبسي، كبيٌبًؼَسّبي داخلي يب ثيي -ّب، هَػؼبت هبلي ثبًي

 ثبؿذ؛ ّبي تبهيي هبلي هي سٍؽ گزاس هزبص ثِ اػتلبدُ اص كبيٌبًغ ٍ ػبيش دس كَستي ًِ ػشهبيِ -15

 آيب هَاثٌي ثشاي ايي ًبس دس ٍصاست ثْذاؿت ٍرَد داسد؟ -15-1

 گزاس سا دس اخز ٍام اص كٌذٍم تَػؼِ هلي حوبيت ٍ ّوشاّي ًوبيذ؟ پزيش آهبدگي داسد تب ػشهبيِ آيب ػشهبيِ -15-2

ؿشًت پشٍطُ ٍ يب ؿشًت تبهيي  ػٌَاى تَاًذ، تبهيي هبلي سا اص ًشين تبػيغ ؿشًت ػْبهي ػبم )ثِ گزاس هي آيب ػشهبيِ -15-3

 ػشهبيِ( اًزبم دّذ؟

 تَاًذ، تبهيي هبلي سا اص ًشين كشٍؽ اٍسام كٌَى اربسُ، اٍسام ػْبم پشٍطُ ٍ هبًٌذ آى اًزبم دّذ؟  گزاس هي آيب ػشهبيِ -15-4

 الوللي تْيِ ؿَد،  ًٌٌذگبى ثيي ثشاي تبهيي اهالهي ًِ ثبيؼتي اص تبهيي -16

 گزاس هشاس دّذ؟  ويِ اسصي خَد سا ثِ هيضاى الصم دس اختيبس ػشهبيِپزيش آهبدگي داسد، ػْ آيب ػشهبيِ -16-1

 پزيش اص هؼبكيت گوشًي ٍ هبًٌذ آى ثشخَسداس اػت؟ آيب ػشهبيِ -16-2

 ؿذُ پشٍطُ اػتلبدُ ًوبيذ؟  ّبي خَد ثشاي ًبّؾ هيوت توبم پزيش آهبدگي داسد اص ظشكيت ٍ آيب ػشهبيِ -16-3

گيشي ًٌذ  اي ثْشُ اكضاس خبف ٍ ثب هـخلبت ٍيظُ ثشداسي دس دٍسُ هزبص، اص ًشم ثْشُگزاس هلضم اػت ثشاي ّذايت ػوليبت  آيب ػشهبيِ -17

 اكضاس آصاد اػت؟  يب دس اػتلبدُ اص ًشم

ثشداسي تْيِ  ٍيظُ دس دٍسُ ثْشُ آيب رذٍل تلٌيي ٍظبيق ثشاي دػتشػي ثِ اًالػبت ًشم اكضاس پشٍطُ ثِ -18


