
 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

 1 فرم شماره               

 

  99-99 ي سال تحصيليدانشجوئ ی سراهاینگهدار  ت ویریدم برون سپاری مناقصه تجدیدتقاضانامه شرکت در
 

 آذربايجان يمالي دانشگاه شهيد مدن معاون محترم اداري و

 ؛  احترام باسالم و

 مناقصهتجدید در رابطه با آذربایجان ي  آن دانشگاه در روز نامه 89مرداد ماه  22 آگهي مورخعطف به    
به   99-99 ي سال تحصيليدانشجوئ ی سراهاینگهدار ت ویریمد برون سپاری انتخاب پيمانكار یک مرحله اي ي

 : استحضارمي رساند
آن دانشگاه در جریان جلسه توجيهي و بازدید حضوري و شرایط  ي ، توضيحات نمایندهمتن فرم قرارداد 

 بررسي قرارگرفت. در این شرکت به دقت مورد مطالعه و 2 ي همرقوم در فرم شمار

لذا با آگاهي کامل از مسؤوليت هاي فني، علمي، مالي، اداري و حقوقي و شرایط اختصاصي موضوع مناقصه و  

تقاضاي واگذاري  2با پذیرش شرایط اعالمي آن دانشگاه و با تقدیم مدارک مورد درخواست در فرم شماره 

 دارم. به این شرکت «  ج» ا براساس قيمت پيشنهادي در پاکت امور مزبور ر

 باآرزوي توفيق الهي

 ......................................................................مناقصه گر:     

 مهر                              .........................................................................   :شرکت

 صاحبان امضاء :

 امضاء ............................................................... سمت  ............................................................... :نام خانوادگي نام  و

 امضاء .................................................................. سمت. ............................................................. :نام خانوادگي نام  و

 ............................................. يکدپست: ........................................................................................................................... آدرس

 ............................................................................................................................................................... : تلفن تماس

 
 
 



 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

    2فرم شماره 
       

 (( 99-99 ي سال تحصيليدانشجوئ سراهای ینگهدار ت ویریمد برون سپاریی مناقصه  تجدیدشرایط شرکت در ))
 

             « :الف » محتويات پاکت        

دانشگاه نزد  (5050505550)به حساب شماره  ( ریال 000، 000، 000/-)تومان ميليون  شصت ضمانت نامه یا فيش بانکي به مبلغ 

از انعقااد قارارداد یاا اتباات فقاد      بابت تضمين شرکت در مناقصه که در صورت برنده شدن و استنکاف بانک تجارت شعبه نيروي هوایي تبریز 
 مي گردد. شرایط در هر مرحله به نفع دانشگاه ضبط

 در صورت ارائه ضمانت نامه بانكي، زمان اعتبار آن نبايد کمتر از سه ماه باشد. تذکر:

 « :ب » محتويات پاکت 
 ایمني سالمت و گواهيهمچنين و . A4در انداره  از مراجع ذي صالح قانونيتصویرگواهي صالحيت  -1

 .A4تصویر آگهي تأسيس شرکت چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره  -2
 .A4تصویر آخرین تغييرات و تصميمات شرکت چاپ شده در روزنامه رسمي در انداره  -3

 .A4ت در یک برگ در انداره تصویر شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرک -4
 .A4در یک برگ در انداره گواهي تبت نام ماليات بر ارزش افزوده   يتصویرکد اقتصاد -5
 در ارتباط با موضوع آگهي و گواهي حسن انجام کار از مؤسسات طرف قرارداد.یکسال سوابق کار اجرائي  -0

  .2و1شماره  مهر و امضاء شده فرم هاي  -7
 

 « :ج » ت پاکت محتويا        
 و بدون قلم خوردگي . صفحات فرم قرارداد با خود کارآبيتكميل و امضاء و مهرشده تمام  -1

 دارندگان حق امضاء رسيده و ممهور به مهر شرکت باشد. يکه بايد به امضا يقيمت پيشنهاد يبها -2

 صورت اختالف ميان مبلغ عددي و حروفی ، کمترين عدد مالک قرار خواهد گرفت(در) با تمام حروف نوشته شود. فرم قرارداد درما قيمت هاي پيشنهادي حت: ممهتذکر 

 
 توضيحات:  

 مناقصه شرکت داده نمي شود.تجدید  و مشروط به شرایط دیگري باشد در متقاضي که مدارک ارسالي او ناقص یا مخدوش یا معلق -1

در دفتر مادیر خادمات دانشاجوئي     05/50/00مورخ  شنبه چهار زرو 15ساعت  جهت شرکت در جلسه توجيهي و بازدید از محل موضوع قرارداد رأس -2

 (شرکت درجلسه توجيهی براي تمامی شرکت کنندگان الزامی است دانشگاه حضور داشته باشيد.)

  مي باشد. 50/50/00مورخ  چهارشنبهروز  11آخرین مهلت تحویل پاکت به دبيرخانه مرکزي دانشگاه تا ساعت   -3

  شد. داده نخواهد ترتيب اتر واصل گردد موعد مقرر پس ازکه تقاضا یا تقاضا هایي  به توجه :

را ارائه نماید و درصورت عدم ارائه یا هرگونه ایراد در تماام  «  ب» متقاضي متعهد است هرموقع که دانشگاه بخواهد اصول اسناد مذکور در محتویات پاکت  -4

 ع دانشگاه ضبط و مطابق مقررات اقدام خواهدشد.یا هریک از آنها ضمانت نامه شرکت به نف

بدرون  تجديدد  )روي آن نوشاته شاود.   و پاس از مهار و ماوم    پاکات گذاشاته و درب آن را چسابانده    را در یاک   «ج » و « ب » ، «الف » پاکت هاي  -5

 (99-99 نگهداری سراهای دانشجوئي سال تحصيلي مدیریت وسپاري

در محل اتاق جلساه معااون اداري و ماالي دانشاگاه واقاع در       12ساعت  50/50/00مورخ  چهارشنبه ندگان روزجلسه بررسي پيشنهادهاي شرکت کن -0

هادي در جلساه  نشاني مناقصه گزار تشکيل خواهد شد و نماینده ي مناقصه گران مي توانند با ارائه معرفي نامه  کتبي فقط در مرحله قرائت قيمات هااي پيشان   
 حضور داشته باشند.

 گاه در رد یا قبول هر یک از پيشنهادها مختار خواهد بود.دانش -7

برابار  مناقصه مکلف است است حداکثر ظرف مدت یک هفته با انجام مراحل مقدماتي نسبت به انعقاد و امضااء قارارداد اقادام نمایاد در ايار ایان صاورت        تجدید برنده  -9
 مقررات اقدام خواهدشد.

 پرداخت به نسبت روز پنج مدت ظرف باید مناقصه ي برنده و بود خواهد مناقصه تجدید ي برنده ي عهده به فاکتور برابر مناقصهتجدید  انتشارآگهي هزینه -8 
 .شد کسرخواهد ي برنده دریافتي اولين از آن برابر(  5/1) نيم و یک صورت این اير در نماید  اقدام آن

 اشد مناقصه تجدید خواهد شد. ب مورد 0کمتر ازدر صورتي که تعداد پيشنهادهاي رسيده  -10

 در صورت تعارض مقررات عمومی با آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه، آیین نامه مالی دانشگاه حاکم بر قرارداد خواهد بود. -11

 .پذيرش مي باشد وقبول  موردتماماً  بررسي گرديد و به دقت مطالعه و توضيحات فوق الذکر شرايط و                     
    

 مهروامضاء....................................  نام شرکت :....................................................  : سمت ........................................................ نام ونام خانوادگي :
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  ييک مرحله ا مناقصهيد تجدبرگ تحويل و ثبت اسناد شرکت در                        

  99-00 نگهداري سراهاي دانشجوئي سال تحصيليت و مديري برون سپاري انتخاب پيمانكار
 

 دانشگاه و مالي محترم اداري معاون 

 احترام ؛  باسالم و

 مناقصهدید تجدر رابطه با آذربایجان  يدر روز نامه شهيد مدني آذربایجان دانشگاه  89ماه مرداد  22مورخ  يعطف به آگه  
 (( 00-00 نگهداري سراهاي دانشجوئي سال تحصيلي مديريت و برون سپاريانتخاب پيمانکار  يمرحله ا

 

تکميل شده ........................................................   به پيوست یک طغري پاکت حاوي اسناد مربوط به مناقصه مذکور که در شرکت 

 است، ارسال مي گردد.

 خواهشمند است از نتيجه این شرکت را مطلع دارند.
 

 شرکت
........................................................................ 

 نام ونام خانوادگي

........................................................................ 

سمت 
........................................................................ 

 مهر امضاء و          
 

 

 « مناقصه تجديد گواهي تحويل اسناد شرکت در»

  99-99 ي سال تحصيليدانشجوئ ی سراهاینگهدار ت ویریمد برون سپاری

................ به نمایندگي آقاي/ خانم اسناد مذکور توسط شرکت .......................................... بدينوسيله گواهي مي شود :

 ......... مورخ.................................................. در یک طغري پاکت سر بسته و الک و مهر شده در ساعت .............. روز .......

 اصغر رضائي........... به تبت رسيده است.تحویل دبيرخانه مرکزي دانشگاه گردید و تحت شماره ي ................ 00/00/1389

 دانشگاه يکزمرمسؤول دبيرخانه                                                                                                           

 امضاء و مهر دبيرخانه                                                                                                                  
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 مصالح( با) 99-99 تحصيليسال يدانشجوئ یهاسرا ینگهدار ت ویریمد یسپاربرون قرارداد فرم                                                       

 جاده تبريز د آذرشهر د دانشگاه شهيد مدني آذربايجان 00کيلومتر  کارفرما: دانشگاه  شهيد مدنيآذربايجان د به نشاني -1

 سمت: معاون دانشجوئي  دانشگاه                                                           نماينده کارفرما: دکتر محمد کريمي  -2

 محل ثبت:                      شناسه ملي:                                          شماره ث                         پيمانكار:شرکت  -0

 سمت:                                                                                                پيمانكار: نماينده  -4

 :صالحيت ايمنیشماره تاييد                          شماره ثبت شرکت:  تاريخ ثبت شرکت:              :پيمانکار صالحيت تعيين شماره -0

 آدرس پيمانکار: -0

در صورت تغییر آدرس مندرج در قرارداد، پیمانکار موظف است ظرف پنج روز از تاریخ تغییر، آدرس جدید را به کارفرما اطالع دهد. در غیر  -تبصره

 و تغییر نشانی در برابر کارفرما قابل استناد نیست.ها به نشانی مندرج در قرارداد، معتبر بوده  اینصورت کلیه ابالغ

 مورخ                          :دانشگاه معامالت کميسيون صورتجلسه شماره -7

 قرارداد موضوعات .1-ماده

محوطه  و شجوییي دانهاسرامجموعه اي مرتبط با و ابنیه نگهداري و انجام هرگونه عملیات تاسیساتی و تعمیر خدماتی، مالی، انسانی، نیروي مدیریت

 اسمی ظرفیت به المهدي سراي و نفر  100اسمی ظرفیت به قدس سراي نفر، 1110 اسمی ظرفیت به زهراال سرايدر نیمسال اول  و متعلقات آنها

 800 یاسم ظرفیت به المهدي سراي و نفر 140اسمی  ظرفیت به قدس سراي نفر، 1100 اسمی ظرفیت به الزهرا سراينیمسال دوم   نفر و در 020

 :است زیر موارد بر مشتمل که قرارداد، مقرر زمان مدت نفر در

 .هاسرامجموعه تاسیساتی  ابزار مورد نیاز  کلیه مصالح مصرفی، قطعات و ، تعویض و نصبتامین ،تهیه .1-1

 باشد(. ه روي موارد مذکور تماما بر عهده پیمانکار میاقالم منصوب و نصب تهیه ،خارج است )تامین 1-1از قلمرو بند هادیگ و منابع کوئلیتهیه و تامین صرفا  :تبصره

 . ناظرقرارداد تأیید با پیمانکار توسط سراها کارگرانبه کارگیري  .1-2

 . قرارداد ناظر اعالمی برنامه اساس بر دانشگاه شده معرفی دانشجویان اسکان و پذیرش رسانی، اطالع .1-3

 طرف از شده معرفی هاي حساب به دانشجویان توسط پیمانکار، پیگیري باا کارفرم کتبی اعالم مطابق  دانشجویان بهاء اجاره مبلغ .1-4

 .شد خواهد داده تحویل قرارداد ناظر به ترم شروع از بعد ماه دو حداکثر و اخذ پیمانکار توسط  دانشجویان واریزي هايفیشگردد و می واریز دانشگاه

مورد نیاز  مواقع در و موردي ايدوره سمپاشی و .... روبیبرف شویی، کف ی،کشتی روب، و رفتشامل  نظافتنگهداري تاسیسات و ابنیه و  .1-5

 کلیه که به تایید نماینده دانشگاه رسیده باشد، براي هاي مدرن و تخصصیبا روشو یا پیمانکار با تایید ناظر قرارداد(  کارفرما)به تشخیص 

 اطراف و ها، سوئیتهاآشپزخانه، بهداشتی سرویس ها،پله راه راهروها، ها،سالن قبیل از (سراها)محوطه  هاساختمان و خارج داخل قسمتهاي

 آوريجمع ...، و هاي فرهنگ، خانهتندرستیهاي ، سالنانتظار اتاق ،سراها يورود درب يجلو محوطه مهمان، يهااتاق ها،ساختمان محوطه

)در صورت تاخیر در حضور مامورین  شده تعیین محل در شهرداري مأمورین به آنها موقع به تحویل و آنها بهداشتی انتقال و حمل و هازباله

-ها بر عهده پیمانکار میگونه خسارات ناشی از عدم حمل به موقع زبالهباشد و هرقع میشهرداري، پیمانکار موظف به پیگیري و اقدام به مو

 . باشد(

 و ساتیتاس هیکل شامل یبرق ستمیس و يریتصو ،یصوت و یخابراتم خطوط يبازساز و راتیتعم انجام و ينگهدار و یفن خدمات ارائه .1-6

 هر در برق مصرف نقطه تا و دهیگرد شروعها سرا به یا نقطه ورود هاسرا برق کنتور از که فیضع فشار و برق شبکه در موجود لیوسا و زاتیتجه

 .باشد داشته قرار قرارداد محل از نقطه

 راتیتعم انجام و شییسرما و یشیگرما ستمیس و سرد و گرم آب ساتیتاس هیکل يبازساز و راتیمتع انجام و ينگهدار و یفن خدمات ارائه .1-7

 .باشد داشته وجود که قرارداد ياجرا محل از نقطه هر در ها موتورخانه و هاسرا یداخل یآبرسان يها ستمیس ينگهدار و

 موتورخانه ها و تاسیسات آنها و تاسیسات داخلی ساختمانها )اعم از مکانیکی و برقی( ارائه قیمت می نماید پیمانکار با علم و آگاهی کامل نسبت به آخرین وضعیت موجود در  -تبصره

 باشد.و اعتراض بعدي غیرقابل بررسی می
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 ارائه نیهمچن و موجود لیوسا و زاتیتجه هیکل شامل یرسان گاز ستمیس يبازساز و راتیتعم انجام و ينگهدار و یفن خدمات ئهارا .1-9

 آب و فاضالب يآور جمع نقطه هر از که فاضالب شبکه ساتیتاس شامل فاضالب ستمیس يبازساز و راتیتعم انجام و ينگهدار و یفن خدمات

 ابد.یمی ادامه سراها خارج تا و شده شروع محوطه و باران

 رینظ دیجد زاتیتجه نصب ای و ضیتعو) هاموتورخانه ستمیس شامل قرارداد موضوع یکیمکان و یبرق ساتیتاس تیظرف کاهش ای شیافزا .1-9

 ای و ضیتعو) هاساختمان داخل يهاستمیس و( برق يتابلوها به مربوط زاتیتجه و یبرق و ییروشنا ستمیس ها،فلکه ریش ها،مشعل ها،گید

و درز بندي  هاپنجره کشی، توري، شیشه، نایلونهیتهو ،رآالتیش ،یکشلوله و اتصاالت با اتورهایراد رینظ دیجدو امکانات  زاتیتجه نصب

 الزم به ذکر است که صرفاً .بود خواهد قرارداد ناظر دستور از پس آنها انجام به موظف پیمانکار و دانشگاه بوده ا نظرو ...( ب هاي ساختمانپنجره

 پیمانکار به( و نگهداري کار اياجر دستمزد بابت از)اضافی  هزینه تاسیسات افزایش بابت از مصالح افزایش تاسیسات به عهده دانشگاه است ولی

  .شد نخواهد پرداخت

 و ضیتعو ر،یتعم س،یسرو و یراتیتعم ،يجوشکار خدمات و آالت راقی نصب و يبازساز و راتیتعم انجام و ينگهدار ،یفن خدمات ارائه .1-11

 .قرارداد موضوع محل در...  و لوال ها، قفل منظم يروانکار

 شویی،لباس عمیرات تجهیزات و لوازم الکتریکی تحویلی از قبیل یخچال، جاروبرقی، تلویزیون،ارائه خدمات فنی و نگهداري و انجام ت .1-11

اعم از وسایل و تجهیزات موجود یا  در محل موضوع قرارداد ...وها ري، دستگاه واکس زنی، اکسس پوینتو تصویسیستم صوتی  کولرها،

 .باشدبه عهده پیمانکار می در طول قرارداد  خریداري شده

 .سراها بیرون محوطه و هاپلهراه ها،سالن واحدها، کلیه بهداشتی، هايها، سرویسآشپزخانه ها،اتاق در دارپدالدار دربآشغال  ظرف هیهت .1-12

-سرپرستی نیاز مورد کار ابزار و مصرفی مصالح و موادلباس کار یکدست و مناسب،  قراردادن اختیار در و تهیه ذهاب، و ابیا لهیوس نیتأم .1-13

 .الزم مقدار به سراها تأسیساتی نیروهاي و خدماتی نیروهاي ،ها

 ها.و داخل ساختمان سراهاموجود در محوطه  فضاي سبزنگهداري و تحویل آبیاري،  .1-14

 .باشدمواد مصرفی موردنیاز فضاي سبز به عهده دانشگاه میسایر و  ، سمتبصره: تهیه آب، کودشیمیایی

 به صورت صحیح و سالم در پایان قرارداد. کارفرما تحویلی زاتتجهی و سراها و تحویل ابنیه نگهداري .1-15

 ناظر دییتا به استقرار موقع در اگر زاتیتجه نیا .دینما اضافه سراها به راغیر از موارد مذکور ( مصرفی غیر و یمصرف) یتجهیزات شتر،یب يتمندیرضا جهت تواند یم مانکاریپ -1 تبصره

 .نماید خارج سراها از تواندمی قرارداد اتمام موقع در و بوده مانکارپی اموال باشد، جزء رسیده کارفرما

 .نمود خواهد کسر پیمانکار يهاتضمینکارکرد یا  از يباالسر %10 احتساب با و اقدام آن رفع و تهیه به نسبت کارفرما الذکر فوق بندهاي در کمبود هرگونه مشاهده درصورت -2 تبصره

 فیش انضمام به آن گزارش و گرددمی واریز کارفرما طرف از شده معرفی حساب به هفتگی صورت به و اخذ دانشگاه مهر به ممهور هاییفیش صدور با شب اسکان مبالغ -3 تبصره

 .شودمی داده تحویل قرارداد ناظر به واریزي

 موضوع قرارداد به مربوط اجرتمبلغ پایه قرارداد و  .2-ماده

 ت. گرف قرار دانشگاه و پیمانکار توافق مورد ریال  ........................بصورت تخمینی  قرارداد شروع در قرارداد کل پایه مبلغ .2-1

 بدیهی. است شده برآورد میزان تضامین من جمله تضمین انجام تعهد تعیین جهت صرفاً تخمینی بوده و در این بند مندرج قرارداد کل مبلغ -تبصره

 قرارداد خواهد بود.  2-2بر اساس بند مبلغ نهایی و محاسبه کارکرد پیمانکار  است

هر  ازاي در نیمسال اول به 08-00تحصیلی سال براي سراي دانشجویی در هردانشجو اسکان يازا به قرارداد موضوع خدمات .2-2

 هر دانشجو به مبلغ  ازايبه دوم  نیمسالبراي  و ریال معادل ......................................................... ریال .................دانشجو مبلغ .........

 10به مدت دو ماه و  20/00/00تا مورخه  00/04/00و از مورخه ریال  معادل ........................................................ ریال ..............................

  .باشد می...... ریال ...........و بحروف ........ ........ ریال............/..-روز به مبلغ کل ماهانه 

 .شروع و پایان نیمسال اول و دوم مطابق تقویم آموزشی دانشگاه بوده و به تشخیص دانشگاه قابل تغییر است -1تبصره 

ردي که به حکم قانون، دانشگاه مجاز در اخذ مهلت جهت پرداخت در صورتی که در نتیجه وقوع عوامل خارج از اراده دانشگاه تاخیر، در پرداخت محقق شود و یا در موا -2تبصره 

 گیرد.بدهی باشد، حتی در صورت صدور حکم، هیچ گونه خسارتی مازاد بر اصل بدهی به طرف قرارداد تعلق نمی

ساالنه حقوق کارگران که در گیرد، به جزء افزایش نمی تعلق قرارداد به هاهزینه افزایش بابت از تعدیلی گونه قرارداد، هیچ اجراي مدت در .2-3

شود و تعدیل صرفاً در افزایش هزینه پرسنلی قرارداد و بر اساس ضریب افزایش ساالنه حقوق کارگران محاسبه و اعالم می 1100ابتداي سال 
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  شماره 

 در صورت وضعیت عملکرد ماهانه پیمانکار لحاظ خواهد شد.
 

  قرارداد مدت .3-ماده

 و هادستورالعمل نمودن لحاظ با و کارفرما با توافق حصول صورت در که باشدمی 20/06/1131 لغايت 21/60/8131 تاریخ از قرارداد مدت

 .بود خواهد تمدید قابل مربوطه، قانونی مالحظات

 پيمانكار تعهدات .4-ماده

 صادره هايعملدستورال و استانداردها کامل رعایت با و تمام جدیتحسن نیت،  با را مرقوم تعهدات و قرارداد موضوع است متعهد پیمانکار .4-1

 .دهد انجام دانشگاه طرف از

 از شرایط واجد همچنین و متعهد و متخصص و کاردان انسانی نیروي قرارداد موضوع بندهاي از هریك با متناسب است متعهد پیمانکار .4-2

 کافی تعداد به را کارفرما نظر مورد تحصیالت و )برادران( خدمت پایان گواهینامه داراي و امانتداري و شهرت حسن پیشینه، سوء عدم نظر

 و تائید و گیرد کار به قرارداد موضوع خدمات حجم به توجه با را نفر تاسیسات( 4و ات نفر خدم 12نفر سرپرست،  11)حداقل  نیاز مورد

 .آورد بدست را قرارداد ناظر رضایت

 روز بعد از بکارگیري افراد به اداره کل امور دانشجویان تحویل نماید. 10 موظف است یك نسخه از قرارداد منعقد با کارگران را حداکثر تا پیمانکار -1 تبصره 

به و تایید نهایی دانشگاه استعالم از حراست جهت و اخذ، و سوء پیشینه  کارت سالمتگواهی از شروع به کار هر یك از نیروهاي مجري قرارداد، پیمانکار متعهد است قبل  -2 تبصره

 ناظر قرارداد تحویل نماید.

یمانکار متعهد است ضمن اجراي دقیق موضوع قرارداد و تعهدات خود، حقوق و مزایاي قانونی کارگران را تحت هر شرایطی بدون هیچ پ .4-3

دال بر  واریز و یك نسخه از رسید آنرا که ممهور به مهر پرداخت بانك عاملبه حساب مربوطه آنان در بانك،  اي تا آخر هر ماهگونه بهانه

همچنین لیست بیمه ماه قبل نیروهاي کاري مجري قرارداد را که به تایید سازمان تامین اجتماعی و ، باشدمی ه شماره حسابواریز مبلغ ب

 باشد.می مذکور هايلیست ارائه به منوط، پیمانکار ماهانه وضعیت صورت تحویل نماید. تایید یا نماینده ایشان دناظر قراردابه رسیده است، 

 کار باید توانایی مالی ادامه تعهدات خود را داشته باشد.در هر صورت پیمان

با پرداخت و از  ،الحساب از محل مطالبات شرکتآن را بطور علی تواندمی کارفرما نمایدبه هر دلیلی از پرداخت حقوق قانونی افراد مجري قرارداد امتناع پیمانکار در صورتی که  -تبصره

 .نمایدشرکت کسر و یا محل تضمین درصد باالسري از کارکرد  10احتساب 

 بدون پیمانکار .نماید ارائه قرارداد ناظر به کتبی صورت به را خود دالیل بایستیمی شاغل، نیروهاي از رضایت عدم صورت پیمانکار در .4-4

 ندارد. را خود کارگران کار محل تعویض و جایگزینیبکارگیري،  حقو تایید ناظر  کارفرما هماهنگی

 ستفاده از یك نفر در چند پست را ندارد.پیمانکار حق ا .4-5

رابطه حقوقی  کارفرما و بوده پیمانکار برعهده ثالث اشخاص و قرارداد مجري کارکنان حساب تسویه ،قرارداد اتمام یا فسخ لغو، صورت رد .4-6

 .ندارد مسئولیتی هیچ موارد گونه این درمجري قرارداد نداشته و  کارگرانمستقیمی با 

 سایر و حفاظتی و ایمنی اصول و اجتماعی تامین و کار مقررات و قوانین  د،در خصوص نیروي انسانی مجري قراردا ستا متعهد پیمانکار .4-7

 فرم لباس و خدمات( )تاسیسات کارکنان براي و نماید پرداخت را قرارداد مجري انسانی نیروي حقوق و حق و رعایت را حاکم مقررات

  دهد. قرار آنها اختیار در و تهیه

 .باشد پیمانکارمی برعهده آنها نیاز مورد ملزومات سایر و قرارداد مجري انسانی نیروي غذاي و ذهاب و ایاب وسیله مینتا .4-9

تعهد پیمانکار به نگهداري و حفاظت از اموال و تجهیزات  و بوده سراهاي دانشجویی ابنیه و اموال از حفاظت و نگهداري به متعهد پیمانکار .4-9

 به مربوط الزم تعمیرات حدوث هرگونه ایراد، عیب و نقص متعهد است صورت درباشد و تعهد به نتیجه مید، در موضوع قراردا دموجو

، هاقفل ها،پنجره و درب پکیچ،  و موتورخانه بهداشتی، هايسرویس -قبیل از سراهاي دانشجویی قسمتهاي کلیه و اریاخت در زاتِیتجه

 .دهد امانج لیتحو زمان مطابق را...  و فرش، موکت

 می کارفرما خالف، مشاهده صورت در و نمایند رعایت را اسالمی و اداري شئونات کلیه که گردندمی متعهد او نظر تحت افراد و پیمانکار .4-11

موضوع شوراي  ،اسالمی و اداري مرجع تشخیص تخلف شئونات. نماید ضبط را پیمانکار ينامه ضمانت و فسخیکجانبه  را قرارداد تواند

 .می باشد 20/1/04قراردادهاي دانشگاه مورخ  دستورالعمل داخلی مربوط به 10اده مه تبصر

 پاك شوینده، مواد ،...(و تی جارو، لیقب از) تنظیفی وسایل مانند قراردادموضوع  اجراي براي نیاز مورد اسباب و مصرفی مواد کلیه تامین .4-11
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 و کن خاموش آتش هايدستگاه شارژ تاسیسات، لوازم و خشك و نان زباله کیسه ،ظروف همچنین و کننده ضد عفونی سم کننده،

 .باشدیم آنها تامین به موظف پیمانکار و بوده پیمانکار برعهده تماماً برف بارش هنگام به نمك نیتام نیهمچن

 و باشد یم مانکاریپ برعهده یکاف زانیم به مهمانسرا وها ، سوئیتوییسراي دانشجدر تمامی واحدهاي  انیدانشجو استفاده يبرا عیما صابونو  پاك کننده ،مواد شوینده نیتام . 1تبصره

)از نوع ایرانی، مرغوب و  کلیه وسایل مصرفیبرند و ( مورد تایید ناظر قراردادایرانی و یا برند  )از نوع اکتیو یا اوه استاندارد و مرغوب دیبا عیما صابون و کنندهپاك و ندهیشو مواد تیفیک

  .رسدب شانیا ندهینما ای و قرارداد ناظر دییتأ بهباید ل از مصرف قب استاندارد( 

 باشد.. تهیه مواد شوینده و بهداشتی مورد استفاده شخصی دانشجویان به عهده دانشجویان می2تبصره 

 به مربوط مدارك و اسناد بر همین اساس. باشدمی ایمنی نکاتکلیه  و اسرار حفظ دانشگاه، جاري هاينظام رعایت به موظف پیمانکار .4-12

 در و بوده امانت به صورت تعهد به نتیجه،  پیمانکار نزد...  و گزارشات دانشجویان، فردي مشخصات هايبرگه از اعم دانشجویان و دانشگاه

انت بوده و خیانت در امو تخلف از این تعهد،  شد خواهد داده تحویل ناظر به قرارداد پایانمواقع لزوم به تشخیص کارفرما و حداکثر در 

 از لحاظ حقوقی و کیفري مسئول خواهد بود. پیمانکار

 هايکیسه داخل در بهداشتی بصورت سراي دانشجوییو ورودي  هاسرا هايساختمان اطراف محوطه و داخل زباله و آشغال آوريجمع .4-13

 ورود از جلوگیري همچنین و روزانه صورت هب يدارشهر نیمامور به آن لیتحو و کارفرما سوي از شده تعیین هايمکان به آن حمل و زباله

 .شد خواهد انجام پیمانکار توسط روزانه طور به هاسرا هايساختمان در حشرات امحاء و سراهاي دانشجوییبه محوطه و ساختمانهاي  واناتیح

به استفاده اشخاص فاقد مجوز، مشاهده در صورت  ندارد و را قرارداد ناظر معرفی بدون، افراد اسکان یا و غیر استفاده زیتجو حق پیمانکار .4-14

 پیمانکار کسر خواهد شد.امتیاز از صورت وضعیت ماهانه  0ازاي هر مورد 

 را ...ارزشیابی  هايفرم از قبیل حضور و غیاب و دانشگاه نظر مورد موارد حاوي که سراها روزانههاي و فرم گزارش است موظف پیمانکار .4-15

 .دهد تحویل آن نماینده یا و دادقرار ناظر به یهفتگ بصورت و هیته

به صورت کتبی، شفاهی و  وقت اسرع توسط پیمانکار در بایستی( از قبیل بیماري دانشجویان، حوادث، عدم رعایت مقررات سراها توسط دانشجویان و ...)سراها  مهم گزارشات - 1تبصره

دانشجویان، عدم رعایت مقررات و شئونات دانشجویی و ... باعث ورود  سالمتیارائه گزارش مربوط به حضور و غیاب، در صورتی که تاخیر در  .گیرد قرار قرارداد ناظر اختیار یا تلفنی در

 خسارت به دانشجویان و دانشگاه گردد، پیمانکار مسبب بوده و  مسئول جبران خسارات ناشی خواهد بود.

یین نامه آنها مطابق ده نماید در این صورت حق الزحمۀ آکن در خوابگاه از دانشجویان مورد تایید ناظر قرارداد استفاتواند براي انجام حضور و غیاب دانشجویان ساپیمانکار می -2تبصره

 کار دانشجویی توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد.

 و برساند نشجویاندا نظر و سمع به مقتضی نحو به را سراها مقررات ژهیبو دانشگاه طرف از صادره يهادستورالعمل است موظف پیمانکار .4-16

 .نماید گزارش ایشان نماینده یا و قرارداد ناظر به را مقررات از دانشجویان تخلف و تخطی موارد

 ها و ... که به تایید کارفرما رسیده باشند همکاري الزم را داشته باشد.ها، بنرها، گزارشپیمانکار موظف است در نصب و اعالم اطالعیه .4-17

 .باشد داشته را شودمی معرفی قرارداد ناظر توسط که دانشگاه مختلف يواحدها نمایندگان با شایسته و الزم همکاري است موظف پیمانکار .4-19

 .ندارد را يگرید شخص به قرارداد موضوع کل یا جزء يواگذار حققائم به شخص بوده و ایشان تعهد پیمانکار،  .4-19

کتبی توسط  اعالم از بعد ساعت 22 حداکثر را نظر مورد فرد است وظفم مانکاریپ ،سراها کارگران از قرارداد ناظر تیرضا عدم صورت در .4-21

 .دینما نیگزیجا قرارداد ناظر

 طرف از خاص مقررات وضع صورت باشد و درطرف کارفرما، پیمانکار موظف به اجراي دقیق آن می از خاص مقررات وضع صورت در .4-21

 .برساند قرارداد رناظ تأیید به اجرا از قبل را مقررات است موظف وي پیمانکار،

-مراجعه به ییپاسخگو به منظور اداري و غیر اداري، محل موضوع قرارداد در ساعات در راخود  تام االختیار نماینده است مکلف پیمانکار .4-22

ار می تواند پیمانک. اعمال این بند قائم به شخص نماینده نبوده و دینما یمعرف  کارفرما به باً کت و نییتع ،امور در یهماهنگ و کنندگان

شـــود و پیمانکار در هر حال وجود نماینده پیمانکار باعث سلب مسئولیت از پیمانکار نمیشخصاً نیز به ایفاي این تعهد مبادرت ورزد. 

  مسئول اجراي کامل مفاد و شرایط قرارداد است.

 بصورت را (هاي اختصاص یافته به ترم تابستانختمانبجز سا)ها سرانیمسال دوم  اتمام از پس روز 40تا  حداکثر گرددمی متعهد پیمانکار .4-23

تواند از نفرات اختصاص یافته به مورد نمی ت اجراي اینازبابپیمانکار . نماید مرجع نظارت تحویل سالم و صحیح و ، تنظیفهیتخل کامل

تحصیلی جدید روز مانده به شروع سال 10هاي اختصاص یافته به ترم تابستان نیز باید حداکثر تا ساختمان تابستان استفاده کند. فصل

از کل مبلغ  %1عالوه بر اعمال جریمه کارفرما حق دارد  اینصورت غیر درنماید.  ناظر تحویل سالم و صحیح و تنظیف کامل بصورت

 .نمایدکسر یا تضمین شرکت از مطالبات درصد باالسري،  10ها را با احتساب کلیه هزینهخدمات را انجام و قرارداد، 
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 باشد.تعهد به نتیجه می، بوده و تعهد ایشانتا روز تحویل بر عهده پیمانکار و تجهیزات ها ابنیه نگهداري تمامی -تبصره

 و لوازم انتقال نیهمچن و سراها داخل در یسراهاي دانشجوی ادوات و ملزومات و هیاثاث ییجابجا يبرا و وسیله نقلیه یانسان يروین نیتام .4-24

 باشد.یم مانکاریپ عهده بر مربوطه يواحدها و سرا خارج و خلدا به سراها زاتیتجه

 باشد.در پایان قرارداد بر عهده پیمانکار می سراهاهاي نظافت عمومی کلیه قسمت .4-25

ه کتباً ب، روز کاري 0را حداکثر تا  )اعم از انحالل، ورشکستگی، تغییر مدیرعامل و...( پیمانکار موظف است هرگونه تغییر در وضعیت شرکت .4-26

بل از تغییر اطالع کارفرما برساند. در غیر اینصورت تغییرات اعمال شده در برابر کارفرما قابل استناد نبوده و کارفرما بر مبناي وضعیت ق

 عمل خواهد کرد.شرکت، 

 و کامل دارد.از مشخصات کار و مقتضیات محل انجام کار موضوع قرارداد و ضمائم پیوست قرارداد اطالع دقیق  پیمانکار اعالم نمود .4-27

 هر گونه عوارض و..... به عهده پیمانکار می باشد. داخت کلیه کسورات قانونی از قبیل مالیات، بیمه وپر .4-29

 باشد.  بعهده پیمانکار میهاي مستقیم سراهاي دانشجویی )سه خط( هاي تلفنهزینهپرداخت  .4-29

ماه( بصورت ماه کامل لحاظ  شهریورتا رارداد )به استثناء تیر ماه ها در طول مدت ق، همه ماهتمام پرسنل پیمانکاردر محاسبه حق الزحمه  .4-31

هاي در ماهاما  پرداخت نماید.قرارداد بصورت کامل مطابق قانون کار مدت  این را در طول کارگرانشود. پیمانکار موظف است حقوق می

موظف به همکاري با کارفرما در  نفر تاسیسات( 1و  اتنفر خدم 2نفر سرپرست،  1)حداقل  پیمانکار و نیروهاي در اختیارتیر تا شهریور 

، متناسب با میزان کارگرانالزحمه و حقحق بیمه پرداخت و  باشندمیها براي نیمسال بعد سراسازي کلیه آمادهاجراي ترم تابستانی و 

 .باشدبر عهده پیمانکار میهمکاري شان 

نامه بهداشتی مطابق آیینرا  ها و سایر اماکن مربوطسراي مربوط به فضاها تمامیی و سم پاشی ضدعفون ،موظف است نظافت مانکاریپ .4-31

 .برساند ناظر قراردادداده و به تایید انجام 

ها و سایر اماکن مربوط جلوگیري نموده و در صورت مشاهده، نسبت سراپیمانکار موظف است از ورود حیوانات، حشرات، جوندگان و ... به  .4-32

 ان اقدام نماید.آوري یا امحاء آنبه جمع

ولیت وقوع هرگونه حادثه یا صدمه احتمالی به یمانکار الزامی است و مسئپ کارگرانرعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار، براي تمامی  .4-33

کار است ، اشخاص ثالث و اموال آنان در زمان انجام کار در رابطه با موضوع قرارداد و جبران خسارات وارده به عهده پیمانکارگرانپیمانکار، 

کنند دانشگاه و اشخاصی که به طور اتفاقی با دانشگاه ارتباط پیدا می کارگرانو دانشگاه در این مورد تعهدي ندارد، دانشجویان، استادان، 

 گردند.شخص ثالث محسوب می

 باید اقدامات مانکار بوده وبه عهده پی شاغل در موضوع قرارداد کارگرانفوت  و منجر به جرح، نقص عضووادث ح عواقب ناشی ازهر گونه  .4-34

ولیتی متوجه دانشگاه ئرا پیگیري نماید و از این بابت هیچ مس حادثه و عمراز کار افتادگی، بیمه  عواید برقراريبابت تشریفات اداري و الزم 

 .نخواهد بود

 باشد.و خروج الکترونیکی سراها میسیستم ورود و نظافت  خروج الکترونیکی، پیمانکار موظف به نگهداري در صورت اجرایی شدن ورود و .4-35

 کارفرما تعهدات .5-ماده

در  ماه و بدون تعلق هرگونه مازاد بر مبلغ اصلی پرداخت نماید. 2در تمام مدت اجراي قرارداد تا  پیمانکار را حق الزحمهموظف است کارفرما  .5-1

 هر صورت پیمانکار باید توانایی مالی ادامه تعهدات خود را داشته باشد.

 .قراردهد پیمانکار اختیار در بهتر مدیریت جهت را الزم اطالعات عهد استمت کارفرما  .5-2

نفرات مازاد هزینه  ،ظرفیت اسمی درصد 0به بیش از  سراهاتعداد دانشجویان اسکان یافته یا افزایش در صورت کاهش کارفرما موظف است  .5-3

 د.نمایخت به پیمانکار پردا محاسبه و نیمسال ربصورت سرانه در آخر هرا  درصد 0بر 

انضباط و خاطی که بی دانشجویان با برخورد دربا پیمانکار  را الزم همکاري دانشگاهپس از ارسال به موقع گزارش کتبی از سوي پیمانکار،  .5-4

یر در غ .داشت خواهد ورزند،کنند و یا از پرداخت اجاره بها امتناع میوارد می سرا، خسارت به سراها و مقررات با عدم رعایت نظامات

  هاي وارده خواهد بود.اینصورت، پیمانکار ملزم به جبران کلیه خسارت

باشد و دانشگاه بر رعایت اصول الگوي مصرف بهینه انرژي طبق ابالغ دستگاه هاي انرژي مرتبط با قرارداد بر عهده کارفرما میهزینه حامل .5-5

 یق خواهد داشت.نظارتی )دفترامور فنی دانشگاه( از طرف پیمانکار، نظارت کامل و دق
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 .( جریمه خواهد شد2رعایت الگوي مصرف بر عهده پیمانکار بوده و در صورت عدم رعایت بر اساس جدول مربوطه )فرم شماره  -تبصره

 تعهدات اجرای حسن تضمين .6-ماده

نامه به یکی از صور ضمانت به حساب سپرده دانشگاه واریزنموده و یا درصد کل قرارداد را نقداً 10 غمبل است موظف پیمانکارجهت تضمین اجراي تعهدات قراردادیازآغازتا تسویه حساب، 

اعتبار ضمانت نامه اززمان شروع قرارداد تا سه ماه بعد از اتمام قرارداد خواهد بود و در صورت عدم تسویه  ك بانکی و چك تضمینی در زمان عقد قرارداد تحویل دانشگاه نماید.بانکی و چ

اي، تعهدات در برابر موعد مقرر دانشگاه مجازاست نسبت به تمدید و یا اخذ مبلغ تضمین اقدام نماید. این تضمین کلیه تعهدات پیمانکار اعماز تعهدات بیمه حساب توسط پیمانکاردر

  شود.کارگران  و ... را شامل می

 هیچ به نیاز بدونبا ابالغ کتبی ناظر قرارداد  شود، کارفرما حقوق تضییعروز خسارت و ب موجب که تخلفی هرگونه بروز درصورت قرارداد مدت تمامی در است مجاز کارفرما  -1 تبصره

 .نماید ضبط خود نفع به نامهضمانت مبلغکارکرد پیمانکار کسر و یا از  از رسمی و قضایی ،اداري تشریفات گونه

 امضاء به کار به شروع موقع در آن تحویلی صورتجلسه در که پیمانکار به تحویلی جهیزاتت شدن مفقود یا و تجهیزات و تاسیسات سبز، فضاي به خسارت بروز درصورت -2 تبصره

 .نماید عمل ماده این 1 تبصره همانند است مجاز کارفرما رسیده، طرفین

راجع ذیربط )طبق قانون( و همچنین تسویه حساب کامل ضمانت نامه اجراي تعهدات در پایان مدت قرارداد و در صورت ارائه مفاصا حساب ازسازمان تامین اجتماعی و دیگر م -1تبصره

 با مدیریت امور دانشجویی به پیمانکار مسترد خواهد شد.

  پشتيباني و نگهداری ،سرویس .7-ماده

به  گرفتن تحویل عدم. باشدمی صورتجلسه طی سراها تجهیزات و وسایل گرفتن تحویل به موظف قرارداد ابتداي در کار شروع در پیمانکار .7-1

 کوشا سراها تجهیزات نگهداري و حفظ در باشدمی موظف پیمانکار و شد خواهد تلقی تحویل منزله به بکار شروع از بعد ،هیزاتتجموقع 

 باشد.می تعهد به نتیجه ،و تعهد پیمانکار در حفاظت و نگهداري تجهیزات تا زمان تحویل باشد

 ها،موکت کمدها، ها،خواب تخت گازها، اجاق ها،یخچال از اعم را آن هايسالن و سراها مکانیکی و برقی تجهیزات است موظف پیمانکار .7-2

ضمن دقت در نگهداري آنها  و نموده نگهداري، صحیح نحو به را است قرارداده وي اختیار در کارفرما که را غیره و هاتشك و هاروفرشی

تهیه  ،الذکر در اثر سوانح طبیعی، استهالك و مرور زمان باشد که خرابی تجهیزات فوقدر صورتی تمیز تحویل دانشگاه نماید. سالم وبصورت 

خسارتی به که از طرف دانشجویان، د و در صورتیباشرفع خرابی برعهده پیمانکار مینصب و بوده و  کارفرمابر عهده تجهیزات جدید 

ده پیمانکار بوده و دانشگاه صرفاً حمایت و پیگیري و وصول خسارت بر عهدانشگاه تعهدي به جبران خسارت نداشته و  تجهیزات وارد شود

اگر خسارت وارده به در این صورت ، کنند با پیمانکار خواهد داشتدر مورد دانشجویانی که از پرداخت خسارت امتناع می را تعامل الزم

خسارت از طرف به موقع عدم گزارش ت درصوررا از دانشجو دریافت نماید و مبلغ خسارت  تواند، پیمانکار میتایید ناظر قرارداد رسیده باشد

 باشد.، پیمانکار متعهد به جبران خسارت میپیمانکار

در  و ارائه نماید به کارفرما  پیمانکار مستندات الزم براي مقصر بودن دانشجو را همکاري و تعامل دانشگاه با پیمانکار و وصول خسارت از دانشجویان منوط به این است که  -1 تبصره

 می باشد. ناظر قراردادپیمانکار مستندات الزم  بر مقصر بودن دانشجو ارائه ننماید و بین دانشجو و پیمانکار اختالفی باشد پیمانکار متعهد به تبعیت از نظر  صورتی که

 .ندارد قرارداد ناظر از یکتب اجازه کسب بدون را هاسرا در موجود اموال ییجابجا حق نکارامیپ -2 تبصره

 باشد.فنی دانشگاه می نمایندهخرابی تجیهزات مورد استفاده در نتیجه سوانح طبیعی، مرور زمان و استهالك با یص تشخ -3تبصره 

 اثر در تجهیزات و ، تاسیساتسبز فضاي به خسارت واردشدن یا و تحویلی تجهیزات و کاال شدن مفقود نیز و فوق بند رعایت عدم صورت در .7-3

 از ممانعت منظور به تاخیر صورت در و نماید جبران را وارده خسارت عیناً است موظف پیمانکار شرکت، پرسنل یا و دانشجویان انگاريسهل

درصد  10نموده و با اعمال  اقدام آنها تعمیر یا و تجهیزات خرید به نسبت راساً است مجاز کارفرما خدمات، ارائه کیفی و کمی اخالل

 .نماید کسر ارپیمانکو یا تضمین  ماهانه باالسري از کارکرد

 حوادث بروز درصورت و است پیمانکار برعهده تماماً مربوطه کارکنان آموزش و بوده حفاظتی و ایمنی نکات کلیه رعایت به ملزم پیمانکار .7-4

 بر مستقیماً دانشگاه، و کارگران دانشجویان، مالی و جانی وارده خسارت پرداخت ضمن ایمنی نکات رعایت عدم یا انگاريسهل از ناشی

 ...(.و آتش سوزي گرفتگی، برق گاز، انفجارحوادثی از قبیل ) باشدمی پاسخگو کشور موضوعه قوانین اساس

من تعامل با مسئولین دانشگاه با هماهنگی ناظر قرارداد، هرگونه ضبوده و موظف است  سراهاپیمانکار ملزم به ایجاد نظم و آرامش در محیط  .7-5

 به ناظر قرارداد گزارش نماید. بالفاصلهرا ررات ابالغی از سوي کارفرما و عدم رعایت مقنظمی و سلب آسایش بی

 ها سراشرایط خصوصي تعمير و نگهداری از تاسيسات  .9-ماده

-در حد دست اول( و دستگاه هاي متناسب با موضوع قرارداد ) نظیر دستگاه جوشکاري، دستگاه واترانکار موظف است کلیه ابزارآالت )پیم .9-1

 ( را تهیه نماید. متر و . . .جت ، اهم
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ها، دستگاه مرکزي، بلندگوها و انجام سرویس و نگهداري و تعمیر سیستم اعالم حریق و سیستم پیجینگ اعم از آژیرها، دتکتورها، شاسی .9-2

 د. نبرداري باشبه نحوي که در همه حال آماده بهره و ... آمپلی فایرها

 برداري باشد. گیري گردیده و در همه حال آماده بهرهداد لجنگیرها هر ماه شستشو و حداقل یك بار در مدت قرارسختی .9-3

 شارژ دستگاههاي واکس زنی بر عهده پیمانکار می باشد. .9-4

گردد هرگونه خسارت وارده به کارفرما را باشد و متعهد میخود شخصاً مسئول می کارگرانهاي احتیاطیپیمانکار در خصوص تخلفات و بی .9-5

 شخصاً جبران نماید. 

تجهیزات اطفاي و شارژ داشتن نشانی در محل به عهده پیمانکار بوده و آماده نگهحریق در زمان آتش سوزي تا حضور پرسنل آتشاطفاي  .9-6

 بر عهده پیمانکار می باشد.  (کپسول انقضاي قید شده رويتاریخ اقع لزوم و حداکثر در در مو) حریق

هاي تاسیسات مکانیکی و برقی موضوع قرارداد انجام داده و کاملی از سیستمپیمانکار موظف است در طول قرارداد بصورت مستمر سرویس  .9-7

 در خاتمه قرارداد آماده بکار به کارفرما تحویل نماید. 

زدگی، ها در داخل و خارج ساختمان به عهده پیمانکار بوده و در صورت بروز گرفتگی و یخزدگی لولههاي فاضالب و یخرفع گرفتگی و لوله  .9-9

 به رفع آنها اقدام نماید.  نسبتموظف است با استفاده از تجهیزات مناسب در اسرع زمان  پیمانکار

نسبت به نظافت و الیروبی منهولهاي فاضالب اقدام و گزارش کتبی آن را به ناظر و در زمان تحویل  (بارماه یك 4هر در طول مدت قرارداد ) .9-9

 قرارداد ارائه نماید . 

ها و سایر محل هایی که سیستم  هاي برق و محوطه موتورخانهها و دستگاهها و تجهیزات موتورخانه ها، تابلونهنظافت فضاهاي داخل موتورخا .9-11

 برق رسانی و تأسیساتی در آن نصب می باشد به عهده پیمانکار است. 

ممنوع بوده و در صورت نیاز این امر  خارج کردن ابزارکار، لوازم یدکی و قطعات دستگاهها )اعم از سالم، خراب ، اسقاطی( از داخل دانشگاه .9-11

 انجام یابد.  اخذ برگ خروج از مراجع ذیصالحو از ناظر درخواست کتبی باید با 

ها و بت به تعمیر و نگهداري موتورخانهپیمانکار متعهد است طبق فرمهاي نظارت و ارزیابی )چك لیست ها( پیوستی به قرارداد نس .9-12

ها را پیوست صورت وضعیت نماید. پرداخت کارکرد مربوط به تعمیر و نگهداري بر محوطه اقدام و فرمساختمانها و تأسیسات زیربنایی در 

 اساس این فرم ها خواهد بود.

 مسئولیت ناشی از گازگرفتگی در صورتیکه ثابت شود، مسئله از عدم تعمیر و نگهداري سیستم گازرسانی بوده بر عهده پیمانکار می باشد.  .9-13

 عی آب و برق و گاز و کلیه مکاتبات الزم در این زمینه تماماً بر عهده پیمانکار می باشد. هشدار و گزارش قط .9-14

ت سرویس کلیه نواقصات مکانهاي عمومی و محلهایی که همواره در دسترس پرسنل شرکت می باشد )نظیر سیستم روشنایی و شیرآال  .9-15

ها به دوره بازدید و رفع نواقص سایر مکاناي پیمانکار برطرف شود. ورههاي دباید به موقع با تشخیص و بازدید هاي بهداشتی و . . . (،

 باشد.تشخیص ناظر بوده و پیمانکار ملزم به همکاري می

 نماینده شرکت باید در ساعات اداري و در صورت لزوم در ساعات غیراداري و تعطیل با نظر کارفرما در دانشگاه حضور یابد.  .9-16

 اید با لباس متحدالشکل و مناسب شئونات اداري دانشگاه در محل کار حضور یابند. کلیه پرسنل تعمیراتی شرکت ب .9-17

و باالبر جهت انجام تعمیرات بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما  متري 0، نردبان تهیه و تأمین ابزار آالت، ماشین آالت، داربست، جرثقیل .9-19

 هیچگونه تعهدي نسبت به تهیه آنها نخواهد داشت. 

 ارائه نماید. ها و پنجره هاي موضوع قرارداد را کتباًآذر ماه گزارش کلی از درزبندي درب 10موظف است حداکثر تا پیمانکار  .9-19

 نظارت مرجع .9-ماده

 .باشد ینم ییدانشجو امور ریمد شخص به قائم، قرارداد ياجرا بر نظارت اعمال. است دانشجویی امور مدیر برعهده قرارداد اجراي برحسن نظارت
فنی یا نمایندگان ایشان عدم  امورچنانچه مدیر باشد. ایشان می یندگان معرفی شدهفنی و یا نما امور مدیربا اد، مرتبط با اجراي قراردظارت بر اصول فنی، تاسیسات و ابنیه ن -1 تبصره

 هاي مربوطه را جبران نمایدهزینهامر، عالوه بر خسارات ناشی از این رعایت اصول فنی توسط عوامل اجراي آن را گزارش نماید پیمانکار متعهد است 

 نظارت نحوه .11-ماده

 ينگهدار و راتیتعم یخصوص طیشرا و 11 تا 1 شماره يهافرم و قرارداد این و بندهاي هاتبصره مواد، اساس بر قرارداد بر نظارت اعمال .11-1



 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

 .گرفت خواهد صورت یوستیپ ساتیتاس

فنی  امورپس از هماهنگی اولیه با ناظر قرارداد، برعهده دفتر مرتبط با حوزه کاري امور فنی اي، تاسیسات وبا موارد ابنیه مرتبط 1 ماده 11الی  0نظارت بر موارد بندهاي  -1 تبصره

ي منظم به قرارداد تنظیم شده هالیست)که براساس چك دهی به عملکرد پیمانکارپس از امتیازباید پیمانکار به مفاد این بند تعلق داشته که  درصد کل کارکرد ماهانه 20دانشگاه بوده و 

 . الزحمه به ناظر قرارداد تحویل داده شودحقپرداخت اداري طی مراحل تهیه گزارش نهایی و  جهت (است

رفی مورد استفاده و یا تعویضی، مص کلیه تجهیزات و مواد. باشدمی پیمانکار عهده بر قرارداد این در تمام مدت 1 ماده 12 الی 0 بندهاي مصرفی مواد و تجهیزات کلیه تهیه -2 تبصره

 با وسایل موجود باشد.و هم ردیف همگون بایستی حداقل، 

و  ،نفر( 1)در مجموع حداقل  موضوع قرارداد دانشجویی يسراهاهاي هر یك از مجموعهدر  18الی  8 ساعات را از تأسیساتی نیرويیك نفر حداقل  است مؤظف پیمانکار  -3 تبصره

 مجري پرسنل مهارت و نیاز مورد ملزومات و تأسیساتی ابزارآالت .بکار گیرد وقت حضور تمامصبح در محل موضوع قرارداد بصورت  8الی  18 ازتاسیساتی را نیروي  یك نفرحداقل 

 .برسد فنی امور تأیید به باید کار شروع از قبل شرکت تأسیساتی

 محیط بهداشت رعایت نگهداري، و مدیریت، تعمیر از اعم پیمانکار عملکرد نحوه از لیست ها چك و( 0 شماره فرم ) ماهانه امتیاز جدول فرم مطابق کارفرما که درصورتی -4تبصره 

 0 بیشتر از و 0 امتیاز ماهانهدر صورتیکه کسر  .اعمال نماید را جریمه مقرر بر اساس جدول پیوست تعیین خسارت، تواند، میباشد نداشته رضایت غیره و ارسالی روزانه گزارشات ،سراها

 مبلغ. نماید جریمه را پیمانکاردرصد تا معادل امتیازات کسر شده  2از ( گیردمی قرار محاسبه مورد  100 امتیاز مبناي بر که) ماهانه امتیاز کسر میزان بهبسته  تواندکارفرما می باشد

 به نسبت و فسخ یك جانبه را قرارداد است مجاز کارفرما باشد، 10 از بیشتر امتیاز کسر رتیکهصو در ضمن در. شد خواهد کسر پیمانکاریا مطالبات  ماهانه وضعیت صورت از جریمه

 .نماید اقدام ضمانت نامه کل ضبط

درصد کل  20ف سقعتراض تا بروز اعتراض دانشجویی گردد، کارفرما مجاز است متناسب با وسعت ا منتهی به پیمانکار محوله که کوتاهی در انجام وظایف  یدر صورت -5تبصره 

 نامه را به نفع خود ضبط نماید.پیمانکار را جریمه نماید و در صورت تکرار موضوع، کارفرما می تواند قرارداد را یك جانبه فسخ و کل ضمانت ،قرارداد

 مسئول ،امور حقوقی فنی، امورکارشناس ناظر قرارداد، شکل از هیاتی مت با نوع خسارت بهمیزان خسارت وارده بر موضوع قرارداد بسته  مرجع تعییندر موارد تعیین نشده،  -6تبصره 

 باشد.جرا مینظر این هیئت قطعی و الزم اال باشد.باشد و حضور نماینده پیمانکار صرفاً بعنوان اطالع از موضوع و ارائه توضیحات الزم می و با حضور نماینده پیمانکار می هاسرااداره 

جانبه بدون مراجعه به دانشگاه مختار است در هر زمان، قرارداد را به صورت یكبه تشخیص کارفرما،  د،در صورت عدم رعایت شروط قراردا .11-2

محل موضوع قرارداد را تخلیه و کلیه مطالبات و خسارات وارده به  دو هفتهمراجع قضایی فسخ نماید و پیمانکار مکلف است ظرف مدت 

خواهد نمود و ر موعد مقرر، دانشگاه رأساً د تسویه حسابب کامل نماید. در صورت عدم دانشگاه را بدون قید و شرط پرداخت و تسویه حسا

را نداشته و دانشگاه  موضوع قراردادهیچ گونه ادعایی در خصوص مفقودي یا از بین رفتن اموال مورد ادعاي موجود در محل مورد  پیمانکار

 هد داشت.نخوا پیمانکارهیچ گونه تعهد و مسئولیت در نگهداري اموال 

 حل و فصل اختالف .11-ماده

موضوع جهت  ،که در قرارداد پیش بینی نشده است در صورت وقوع هر گونه اختالف فی مابین طرفین در خصوص قرارداد و تعهدات ناشی از آن 

الزم  و قطعی شودمی  صادر  کشور موضوعه نیقوان و توافق مورد طیشرا چارچوب درهیات که حل و فصل اختالف به هیئت داوري ارجاع و راي 

 االجرا خواهد بود.

که در متن قرارداد  ، محدودیتهاي موضوع شرکتنمایندگان شرکت طرف قرارداد و یا تجاوز آنها از حدود اختیارات اعطاییفقدان صالحیت و اختیار نماینده/ ایرادات مربوط به -1 تبصره

 دارد.مورد توجه قرار نگرفته است در برابر کارفرما قابلیت استناد ن

 باشد. یم 1120مصوب  یو انقالب در امور مدن یعموم يدادگاه ها یآن تابع مقررات آئین دادرس یرسیدگ يو نحوه  يهیأت داور ترکیب تعیین -2تبصره

 نسخ قرارداد .12-ماده

 قائم و طرفین يبرا وبوده  احدو ارزش داراي نسخه چهار هرکه  گردید مبادله و امضاء تنظیم، نسخه 4در  طرفین مابین مثبوت تاریخ در قرارداد این

   .دنباش یم االجراء الزم آنها یقانون مقام
 

      
 

                                                               
 :رونوشت

oالزم واقدام اطالع جهت دانشجوئی امور مديرمحترم  

oمالز اقدام و اطالع جهت تشکيالت و بودجه برنامه، محترم مدير  

oو اقدام الزم اطالع جهت حراست مديرمحترم  

oاطالع جهت حقوقی امور محترم مدير  

oو اقدام الزم اطالع جهت دانشجويی معاونت مالی محترمه عامل 

oالزم اقدام و اطالع جهت فنی امور محترم مدير 

oاطالع جهت مالی امور محترم مدير 

oمدير محترم امور اداري جهت اطالع و اقدام الزم 

 کارفرما

 دني آذربایجاندانشگاه شهيد م

 پيمانكار



 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

 
 

 (1)فرم شماره                                             
 «فرم ارزيابی روزانه » 

 
                                         روز : :                            سرا                                      تاريخ :

 

 

 

ف 
دی

ر
 

 موضوع
حداکثر 

 امتیاز
  

ها
ست

پر
سر

 

   2 سرامنی وامنيتی رعايت نکات اي 1

   0 و ارسال گزارش آن حضور و غياب دانشجويان 2
   0 و پيگيري امورات مربوطه  سرانحوه نظارت بر کارکنان ديگر  1
   4 نحوه برخورد و رفتار و رعايت شئونات اسالمی و اداري  4
   4 سرا عدم حضور افراد بدون مجوز در 0
   4 سراانی دستورالعمل هاي صادره به دانشجويان  و کارکنان تبيين، توجيه و اطالع رس 0
   4 تنظيم گزارشات )روزانه، هفتگی، آمار حضور و غياب، تاسيسات و ...( 2
   4 نحوه همکاري با نمايندگان ناظر قرارداد و واحدهاي ديگر دانشگاه  8
   1 ه هاي فاقد شناسنامهجلوگيري از نصب اطالعيهمکاري در نصب اطالعيه هاي مجاز و  0
   1 رعايت پوشش مناسب 10

ي 
ها

رو
نی

ت
سا

سی
تا

 

   4 رفتار و رعايت شئونات اسالمی و اداري  ،نحوه برخورد 11
   4 رفع به موقع مشکالت تاسيساتی و تعميراتی جزئی 12
   4 رفع به موقع مشکالت تاسيساتی و تعميراتی کلی و اساسی 11
   4 شب در سراهافی محوطه وشنايی ونورکار 14
   1 استفاده از لباس کار مناسب )لباس فرم مخصوص( 10

ی
افت

نظ
ي 

ها
رو

نی
 

   4 رفتار و رعايت شئونات اسالمی و اداري  ،نحوه برخورد 10
   4 انتقال به موقع زباله ها 12
  4 نظافت سرويس هاي بهداشتی وحمام هاي عمومی 18
  4 اتاق تلويزيون،سالن مطالعه، سايت کامپيوتر، وسالن تندرستیهاي فرهنگ، خانه تميزي نمازخانه، 10
  4 نظافت سالن ها وراه پله ها 20

  4 سرانظافت  محوطه و ورودي  21
  4 سراانتقال وسايل غيرضروري ازساختمانها و محيط  22
  1 نظافت جايگاه توزيع غذا 21

  1 استفاده از لباس کار مناسب 24
کار

مان
پی

 

 شدهحضور پيمانکار يا نماينده ايشان در دانشگاه در ايام و ساعتهاي تعيين 20

4 

 

  100 جمع کل

 ----------------------------------------------------------------: اتتوضيح

 ---------------------------------------------------------------پيشنهاد:

 امضاء                                                                                                                                                نام ونام خانوادگي نماینده ناظرقرارداد     



 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

 (2فرم شماره )
 «سرامسئولين  یهفتگ یابيفرم ارز» 

 
 روزبازديد:                                 تاريخ بازديد:                                 :    سرا

 جمع امتياز کسب شده :                60حداکثر امتياز :           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

يرد
 ف

 1 2 3 4 5 یابيموارد ارز

      هاي عمومیسرويس بهداشتی وحمام، راه پله ها ،سالن يزيتم 1

       سرارفع به موقع مشکالت تأسيساتی وتعميراتی  2

      هاي عمومیو مکان سرانظافت محوطه  3

4 
کافی بودن موادمصرفی من جمله مايع دستشويی،کيسه زباله و...( وانتقال 

 زباله به موقع
     

      سم پاشی به موقع وموثر درجهت امحاء حشرات  5

      سرانحوه عملکرد سرپرست  6

      ان فاقد مجوزيعدم تردد افراد و دانشجو 7

      از لباس کار مناسب کارگراناستفاده  8

      انيبا دانشجو سرانحوه رفتار پرسنل  1

      يان نحوه همکاري با نمايندگان دانشجو 10

      سرادر ساختمان و محوطه  یل اضافيعدم وجود وسا 11

      هفتگی ارسال به موقع گزارشهاي موردي و 12

 ................................................................................................................................................................................................................... توضيح:

................................................................................................................................................................................................................................... 

       :شنهادپي

.................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 نام ونام خانوادگي ارزيابي كننده                                                                                         امضاء

 



 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

 (3شماره  )فرم
 «هاسراشجويی نفرم ارزيابی دا» 

 
               روز:                                                                                                                      تاريخ:  :                                 سرا            

 تاریخ  :

                

 

                                           

 (4)فرم شماره                                                    

 

 امتياز اخذشده سقف امتياز موضوع رديف

  10 هاي عمومیهاي بهداشتی و حمام ، سرويسنظافت سالن ها، راه پله ها 1

  10 اتاق تلويزيون  و سايت کامپيوتري و سالن تندرستی خانه فرهنگ، تميزي نمازخانه، 2

  10 دادن به سرپرستی و ثبت در دفتر تاسيساتیاتی و تعميراتی بعد از اطالعرفع به موقع مشکالت تاسيس 1

  10 با دانشجويان سرانحوه برخورد  پرسنل  4

  10 و امحاء حشرات  و جلوگيري از ورود حيوانات سراموثر بودن سمپاشی  0

  10 انتقال به موقع زباله ها از واحدها 0

  10 سرانظافت محوطه  2

  10 رسانی دستورالعملهاي  صادره دانشگاه توسط سرپرستطالعنحوه ا 8

  10 بودن سرپرست به دانشجويان ميزان  پاسخگو 0

  10 سرانامه  در عدم حضورمهمانان فاقد معرفی 10

 جمع کل 
100  

 ارائه نمایيد: صي دارید خواهشمند است در صورتيكه نظر، پيشنهاد و یا انتقاد خا

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... ........................................................ 

.................................................................................................................................................................................................................

......... 

...............................................................................................................................................................................................پيشنهادات:

.................................................................................................................................................................................................................

.................. 

 در صورت نياز به دریافت پاسخ لطفاً شماره تماس یا پست الكترونيک خود را قيد کنيد)اختياری(.

                :Email                                                                                            شماره تماس:                                                                                              

 



 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

 نيشاغل يايل پرداخت حقوق و مزاجدو(4)فرم شماره 

لیست پرداخت حقوق    

/........../...........1104 

 محل خدمت : نام کارگاه :

 مرکز هزینه : نام لیست :

 

                                فیرد       

 

 مشخصات
1 2 1 4 0 0 2 8 0 10 

           نام 

           نام خانوادگی

           گروه شغلی

           شغل

           هاي کارکردروز

مزا
 و 

وق
حق

 ای

           حقوق پایه

           جمع حقوق

           اضافه کاريساعات 

           اضافه کاري

           مسکن وخواربار

           اوالدحق  حق بن و

           حقوق ومزایاجمع 

           بیمه 

           مالیات

           خالص پرداختی

           شماره بیمه

           شماره حساب

  

 

 
 

 
 

 

 



 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

                                                                                               (                                                                                                                            5)فرم شماره  
 فرم بازديد تعميرات و نگهداري از تاسيسات سراهاي واگذار شده به بخش خصوصی

 مور فنيامضاء مدیر ا                                                               امضاء                

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 قسمت موضوع نمره کل نمره جزء نمره مکتسبه ساير توضيحات

ف
دي

ر
 

 نمره 0  

40 

 الزهرا )س( 1و 2موتورخانه ساختمان 

ها
ه 

خان
ور

وت
ی م

کل
ت 

عي
ض

و
 

 

 

1 

 الزهرا )س( 1و 4ساختمان  موتورخانه نمره 0 

 الزهرا )س( 0و 0موتورخانه ساختمان  نمره 0 

 المهدي )عج( 2و  1 موتورخانه ساختمان نمره 0 

 المهدي )عج( 4و  1موتورخانه ساختمان نمره 0 

 موتورخانه قدس نمره 0 

 قدس سرايهاي پکیج نمره 0 

 نمره 0  

 

40 

 

 الزهرا )س(  1و 2  ساختمان

ی
وم

عم
ت 

سا
سي

 تا
ی

کل
ت 

عي
ض

و
 

 

 الزهرا )س( 1و 4ساختمان  نمره 0  2

 الزهرا )س( 0و 0ساختمان  نمره 0 

 المهدي )عج( 2و  1 موتورخانه ساختمان نمره 0 

 المهدي )عج( 4و  1موتورخانه ساختمان نمره 0 

 قدس سراي نمره 10 

 نمره 2  

20 

 هرا )س(سراي الز

 و 
اع

رج
ه ا

حو
ن

ار
م ک

جا
ان

 

 

 سراي المهدي )عج( نمره 2  1

 سراي قدس نمره 0 

   جمع کل 100 نمره 100  



 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

 (6)فرم شماره 
 «هاجدول امتياز ماهانه سرا» 

 تاريخ تنظيم :سرا :                                     بلوک:                                          ماه:                                

 امتياز اخذشده امتياز )درصد( مستندات مالک امتيازدهی رديف

   10   ارسال به موقع گزارشهاي سرا 1

2 
  10 1فرم  ارزیابی روزانه نماینده ناظر قرارداد

 10 2فرم  ارزیابی هفتگی کارشناسان سرا   1
 

 0  1فرم  ارزیابی دانشجویان 4
 

0 
ارزیابی دفتر فنی درمورد نگهداري  بهینه تجهیزات گرمایشی و سرمایشی براساس چك 

 داد  هاي منظم قرارلیست
  20 0فرم 

  0 ـ اجراي دستورالعمل ها و نامه هاي صادره ناظر یا نماینده ناظر قرارداد 0

  0 4فرم  پرداخت به موقع حقوق و مزایاي کارگران 2

  0 ـ هاي دانشجویانپیگیري پرداخت بدهی 8

  10 ـ حضور روزانه پیمانکار )یا نماینده ایشان( و نحوه مدیریت اتفاقات خاص 0

  10 - اجراي دقیق مفاد قرارداد برونسپاري  10

   100  

 هاي وارده در پایان قرارداد و زمان تحویل انجام و بصورت جداگانه اعمال خواهد شد.توجه: ارزیابی مربوط به بخش خسارت

 توضيحات : 

 پيشنهادات :

 مديرکل امور دانشجويی                                        رئيس اداره سراها             نماينده ناظر قرارداد

                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

 (7)فرم شماره 
 «هاسرافرم تعيين جريمه به پيمانکار » 

    :                               روز :                                                                                        تاريخبلوک:                                  :                          سرا            

 : توضيحات

 تمامی موارد براي بار اول به میزان تعیین شده و در صورت تکرار دو برابر محاسبه خواهد شد.جریمه  -1

 باشد.گردد نمیبه فسخ قراداد می حق مواردي که منجرموارد جریمه ذکر شده ناقض  -2

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 مبلغ جريمه)ريال( توضيحات موضوع يا مورد جريمه رديف

 400000000  موضوع قراردادعدم نظافت و یا مطلوب نبودن آن در مکانهاي مشخص شده در  1

 400000000  موثر نبودن سمپاشی سراها و عدم امحاء حشرات  و عدم جلوگیري از ورود حیوانات 2

 000000000  عدم رفع به موقع مشکالت تاسیساتی و تعمیراتی  1

 100000000  نحوه برخورد  پرسنل سرا با دانشجویان 4

 100000000  ه و وسایل مورد نیاز براي نظافتکافی نبودن مواد شوینده و پاك کنند 0

 100000000  حضور میهمانان فاقد مجوز در سرا 0

 400000000  عدم ارسال به موقع گزارش هاي موردي 2

 و جبران خسارت وارده 2000000  رعایت نکردن الگوي مصرف  8

0 
 کوتاهی از انجام وظایف محوله و بروز اعتراض دانشجویی

 قرارداد )در هر مورد( درصد کل 20 

10 
 100000000  عدم رعایت سایر مفاد قرارداد

11 
 400000000  )اخطار سوم به بعد(عدم توجه به اخطار ناظر 

 000000000  عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران 12



 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

 (8فرم شماره )
 فرم تحويل اتاق به دانشجو

 
واحد          ساختمان:            کمد      اینجانب:                  دانشجوي رشته :              به شماره دانشجویی:                     وسایل اتاق     

 به شرح زیر تحویل گرفتم.                  11تخت شماره         خوابگاه         را در تاریخ   /   /             شماره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          امضا دانشجو                                                                                                                                       

 ميزان خسارت وارده هنگام تخليه)ریال( توضيحات هنگام تحویل وسایل و موارد ردیف

   درب اتاق ،کمد  1

   قفل  و دستگیره  2

   پرده  3

   شیشه و آینه  4

   توری  5

   موکت، روفرشی  6

   رنگ دیوار  7

   میز و صندلی  8

   یخچال  9

   روشنایی  11

   ساعت دیواری  11

   نظافت  12

13 

 

   سایر

 

 به شرح فوق تحویل گرفتم ./   11وسایل اتاق         واحد         ساختمان            درتاریخ :     /      /                  اینجانب     

                               امضاي دانشجو:                                                                  نام و نام خانوادگی  و امضاي سرپرستی :                  

 



 

 باسمه تعالی

 

 تاریخ :  

  شماره 

 (1)فرم شماره                                                                

 رم ارزيابی  رعايت مواردبهداشتی از طرف دانشجويانف

  
 

 

 

 تا ریخ
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 شرح/شماره واحد ردیف

 7واحد 6واحد 5واحد 4واحد 3واحد 2واحد 1واحد

 نام و نام خانوادگی نماینده اتاق 1
              

 نصب برنامه نظافتی اتاق 2
              

 تهویه مناسب هوای اتاق 3
              

 نظافت اتاق ها 4
              

 نظافت آشپزخانه 5
              

 نظافت سرویس بهداشتی 6
              

 دادن کفش ها در جاکفشی مرتب بودن وسایل شخصی و قرار 7
              

 رعایت بهداشت عمومی و فردی از نظر نماینده اتاق 8
              

 مرتب و تمیز بودن پتو، بالش، تشک، ملحفه 9
              

 نگهداری مواد غذایی مانند برنج روغن ، قند در ظروف دربسته 11
              

 یفشستشوی به موقع ظروف کث 11
              

 عدم استفاده بیش از حد ظرفیت یخچال 12
              

 نبود وسایل اضافی پالستیک ، ظروف خالی و .. 13
              

 نظافت یخچال 14
              

 قرار دادن آشغال در ظرف زباله و تخلیه به موقع آن 15
              

 ینهنظافت کابینت ها، کمد ها و آ 16
              

 وجود درپوش کفشوی ها )آشپزخانه و سرویس بهداشتی( 17
              

 عدم خسارت)رنگ آمیزی،سوختگی و شکستگی تجهیزات و ... 18
              

 مسئول نظافت آن روز واحد یا اتاق 19
              

               نام سرپرست 21



 

 

 ت :           مورخه:يشماره صورت وضع     یو برق یکيسات مکانيتاس یابينمونه فرم نظارت و ارز       

 )موتورخانه و ساختمان(                              سرا                       بلوک      

 وبيمع سالم شرح عنوان
 حاتيتوض

 یکارشناس دفتر فن مانکارينده پينما

ها
ه 

خان
ور 

وت
م

 

         موتورخانه هاو نظافت  یت عمومیوضع

         1،2،1 يگهایت دیوضع

         شیستم گرمایس يالکتروپمپ ها

         ستم آب گرمیس يالکتروپمپ ها

         )ب( یخط آب گرم مصرف يالکتروپمپ ها

         1،2 یمنابع کوئل

         منبع انبساط

         رهایگ یسخت

         1،2،1 يمشعل ها

         برق يتابلو ها

ان
تم

اخ
س

 

         س هایر آالت سرویش یستم لوله کشیس

         )اتاق ها( یداخل یشیسات گرمایتاس

         س ها و سالن هایسرو یشیسات گرمایتاس

         سات فاضالب و آب بارانیتاس

         )اگزوست فن ( یه داخلیسات تهویتاس

         برق ساختمان و تابلو برقها یت عمومیوضع

         ساختمان  یداخل ییت روشنایوضع

ن
گا

ند
کن

ضا 
ام

 

 ک:يو امضاء کارشناس مکاننام  نده شرکت:يمهر و امضاء نما

 نام و امضاء کارشناس برق: رات:ينام و امضاء کارشناس تعم

 

 (10)فرم شماره 

 



 

 

   (11فرم شماره  )

 :نمونه فرم نظارت و ارزيابی و تأسيسات مکانيکی و برقی          شماره صورت وضعيت              مورخه

 هاسرامحوطه 

 نظر کارشناس دفتر فنی ينده  پيمانکارتوضيحات نما معيوب سالم شرح 

 شبکه گاز دفنی و روکار
        

 شبکه فاضالب
        

 شبکه آب )شرب و غير شرب (
        

 سيستم روشنايی و صوتی
        

 تابلوهاي برق 
        

 شبکه مخابرات
        

 کارشناسان تأسيسات مکانيکی:   نماينده شرکت:  

 هر و امضام مهر و امضا

 کارشناسان تأسيسات برقی:                         کارشناس تعميرات:                                                                                                               

 مهر و امضا
 مهر و امضا


