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 ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجانهشاغِ –تجشيض  35كیلَ هتش  آرسثبيجبى ثِ ًشبًی  شْیذ هذًیكبسفشهب:  داًشگبُ -1

 داًشگبُ  یٍ هبل یهعبٍى اداس :  سوت                                                 هَسی هحوذپَس فشددكتش ًوبيٌذُ كبسفشهب :   -2

  : هحل ثجت                                       یشٌبسِ هل                          :   شوبسُ ثجت                                                             پیوبًكبس:     -3

    آدسس پیوبًكبس: -4

  : سوت                                                           پیوبًكبس: گبى ًوبيٌذ -5

 یسبصهبى ثشًبههِ سيهض                                         تبسيخ:                                       شوبسُ          شوبسُ ٍ تبسيخ تعییي صالحیت پیوبًكبس: -6

  یًٍظبست ساّجشد

 :     تبسيخ                                شوبسُ                     : شوبسُ ٍ تبسيخ صَستجلسِ كوسیَى هعبهالت داًشگبُ -7

 هَضَع لشاسداد:  -8

ضعيؿ  ، هشَسظ ٍٍسبيل هَخَز زضضجىِ ثطق ـطبض لَيٍسدْيعار ٍ  سأسيسبراضائِ ذسهبر ـٌي ٍ ًگْساضي ٍ اًدبم سعويطار ٍ ثبظسبظي سيسشن ثطلي ضبهل وليِ  -1-8

 ثبضس.ٍالع ضسُ لطاضزاز  ياخطاهػطؾ ثطق زض ّط ًمغِ اظ هحل  سب ًمغِدسز دبسبغ زاًطگبُ ضطٍع گطزيسُ ٍوِ اظ 

ويلٍَار آهذط هَخَز زض زاًطگبُ، سطوبثل ّبي ـطبض هشَسظ، سبثلَ ّبي ـطبض هشَسظ، وليسّبي لسضر زغًىشوَض ٍ سىسويًَط،    20ثبظزيس ٍ سطٍيس وبهلي اظ سطاًسْبي 

 ًوب يٌس. اعالم  "ـي ٍ هسيطيز ثبض ٍ ... هغبثك چه ليسز ّب، اًدبم زازُ ٍ گعاضش وبهل اًدبم آًطا وشجبسبثلَّبي سَظيع ـطبض ضعيؿ، سبثلَّبي ذبظى ٍ وٌشطل ثبض هػط

 عسز هي ثبضس 8الظم ثِ سَضيح اسز سعساز دسز ّبي ـطبض هشَسظ 

ًسَض ٍ اضائِ ثيوِ ًبهِ هطثَعِ ( زض ايي ثٌوس هٌووَض   )ّوطاُ ثب اضائِ گعاضش هبّبًِ سطٍيس آسب لطاضزاز ياخطاسعويطار ٍ ًگْساضي آسبًسَضّبي هَخَز زض هحل  -تجصشُ 

 گطزيسُ اسز.

سوب   ضطٍع ضسُ ٍ اضائِ ذسهبر ـٌي ًٍگْساضي ٍ اًدبم سعويطار ٍ ثبظسبظي سيسشن آثطسبًي وِ اظ هحل اذص اًطعبة آة ّن اظ ذظ ظضيٌِ ضٍز ٍ ّن اظ ذظ آشضضْط  -2-8

ضـع عيت ذغَط لَلِ آة ٍ ثميِ لَاظم هطثَعِ ٍ ضٍاًىبضي ضيط ـلىِ ّبي اغلي ضا اًدبم زّوس ٍ   س.طاض زاضشِ ثبضلطاضزاز ل ياخطاّط ًمغِ هػطؾ آة زض ّط ًمغِ اظ هحل 

 بيس. عسم آثجٌسي ٍ يب لفل ضيطـلىِ ّب ًيع ثط عْسُ ديوبًىبض هي ثبضس. ديوبًىبض هَظؿ اسز ّط سِ هبُ يىجبض گعاضش سسز ًطز يبثي ضا اضائِ ًو

ًيوع   ياغلطم ٍ سطز ٍ ّوچٌيي سيسشن گطهبيص ٍ سطهبيص، ّوچٌيي سيسشن آثطسبًي ـضبي سجع اظ ًمغِ ثطزاضز سب اًشْبي ضجىِ سَظيع آة گ سأسيسبروليِ  -تجصشُ

 زض ايي ثٌس هٌوَض ضسُ اسز. 

( ٍ ثجز ًشوبيح ولطسوٌدي    p.p.m  8/0ي ال 5/0اًدبم عوليبر ولط ظًي ثِ هربظى آة ضطة زاًطگبُ ثب زسشگبُ ولطيٌبسَض ٍ سٌوين ولط آظاز ثبليوبًسُ آة ) زضحس  -3-8

ثبيس اظ ًَع آلووبًي ثبضوس عَالوت    ضٍظاًِ ٍ هيعاى آة شذيطُ ضسُ ٍ اضائِ گعاضش ضٍظاًِ ثِ وبضـطهب. الظم ثِ شوط اسز سْيِ ولط هػطـي ثطعْسُ ديوبًىبض ثَزُ ٍ ولط هػطـي 

 ًبضي اظ ظزى ولط اضبـي ثط عْسُ ديوبًىبض اسز . 

ٍ سدْيعار ٍ ٍسبيل هَخَز زض ضجىِ گبظ ضسبًي وِ اظ ايسشگبُ  سأسيسبرٍ ًگْساضي ٍ اًدبم سعويطار ٍ ثبظسبظي سيسشن گبظ ضسبًي ضبهل وليِ  اضائِ ذسهبر ـٌي -4-8

 ضائِ ًوبيس.. ديوبًىبض هَظؿ اسز ّط سِ هبُ يىجبض گعاضش سسز ًطز يبثي ضا ا لطاضزاز ازاهِ يبثس. ياخطا يّبگبظ ضطٍع ضسُ ٍسب ّط هحل هػطؾ گبظ زض هحل 

ـبضوالة ووِ اظ ّوط         ٍ سدْيعار ٍ ٍسبيل هَخَز زض ضوجىِ   سأسيسبراضائِ ذسهبر ـٌي ٍ ًگْساضي ٍ اًدبم سعويطار ٍ ثبظسبظي سيسشن ـبضالة ضبهل وليِ  -5-8

ثب ايي سَضويح ووِ   سظ لَلِ يب هٌَْل ازاهِ يبثس.ّط هحل زـع ـبضالة سَيب ًمغِ خوع آٍضي ـبضالة ٍ آة ثبضاى ٍ هحَعِ ضطٍع ضسُ ٍ سب هحل سػفيِ ذبًِ ٍ يب چبُ ٍ 

  ٍ ضـع گطـشگي آثطٍّب ٍ ـبضالثْب ثط عْسُ ديوبًىبض هي ثبضس  يـبضالث يسويع ًوَزى وليِ هٌَْل ّب

 زض هحل هَضَع لطاضزاز هَخَز ثبضس.وِ هربثطاسي ٍ غَسي ٍسػَيطي  ذغَطثبظسبظي اضائِ ذسهبر ـٌي ًٍگْساضي ٍاًدبم سعويطار ٍ -6-8

 زاًطىسُ ازثيبر ضبهل هَضز ـَق ًوي ثبضس. ًگْساضي الثطاسَاضّبي -جصشُت

اضائِ ذسهبر ـٌي ًٍگْساضي ٍ  ياعالعبر ثطا يايٌشطًز ثب سبييس ازاضُ ـٌبٍض يايٌشطًز ٍايٌشطاًز ٍوبثل وط ياًدبم اهَضسعويط ًٍگْساض يهشرػع ثطا يسبهيي ًيطٍ -7-8

ٍ سدْيعار ٍ وبثلْبي ضجىِ ٍ ـيجطًَضي اظ هحل سحَيل ازاضُ هربثطار يب ّط هطووع زاذول    سأسيسبرًز وِ ضبهل وليِ اشطيٌا اًدبم سعويطار ٍ ثبظسبظي سيسشن ايٌشطًز ٍ

 ايي لطاضزاز ازاهِ يبثس.اخطاي زاًطگبُ ضطٍع ضسُ ٍ سب ّط هحل اسشفبزُ زض هحل 

 فرم قرارداد 
 سيسات و ارائه خدمات فنيأو نگهداري ت تعمير 
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  .لطاضزازاخطاي بذشوبى ازاضي ٍ ثْساضشي ٍ ضـبّي ٍ ذسهبر خَضىبضي زض ّطهحل اضائِ ذسهبر ـٌي ًٍگْساضي ٍاًدبم سعويطار ٍ ثبظسبظي ٍ ًػت يطاق آالر س -8-8

 ......(ٍ عّبي، ووسّب ٍ ه ّب ٍ لَال ّب ) اسبلْب طُيّب، زسشگ هٌون لفل يٍ ضٍؼٌىبض ضيسعَ ط،يسعو س،يسطٍ  -9-8

سَضذبًِ ّبي ٍالع زض هَضَع لطاضزاز ثب سَخِ ثِ ضطايظ آة ٍ َّايي) ديوبًىبض هَظؿ اسز زض ـػل سبثسشبى ديص ثيٌي ّبي الظم خْز سطٍيس زّي ثْشط هَ – 10-8

  ًوبيس. علي الرػَظ ثطاي ضص هبِّ زٍم سبل ( ضا زض ًوط گطـشِ ٍ سساثيط الظم اظ يبثز ذطيس سدْيعار زضغَضر ًيبظ ٍ اًدبم سعويطار اسبسي السام 

 هحل لشاسداد:  -9

سوبذشوبى   ّوچٌويي  ٍسِ ضاّوي هوموبى   ،  آشضضْط -زاًطگبُ ٍالع زض خبزُ سجطيع  ٍ هٌجع آة سبيز اغلي ّبٍهحَعِ سبذشوبىهَخَز زض سأسيسبروليِ سبذشوبى ّب ٍ 

 ثبضس. يه ٍالع زض سجطيعدطزيس سجطيع 

 هذت اًجبم لشاسداد : -10

 اسز.هي ثبضس وِ زضغَضر حػَل سَاـك هيبى عطـيي لبثل سوسيس  31/02/94 الي 01/03/93هسر اخطاي لطاضزاز اظ سبضيد

  هجلغ لشاسداد:  -11

                                                                ٍ هدوَعووبً سَهووبى                                                                   ، هعووبزلسيههب                                                    /-هجلووػ هبّيبًووِ لووطاضزاز  

ًَي اظ    ) ثب يه هُب سبذيط(  هُب ثعس دبيبى  وِ زض هي ثبضسسَهبى                                                              هعبزل سيب   وبضرٍ  وسطوسوَض لوًب  ً ي زسشگُب َّا ثب سبييسٍ  گ

ز. هحل اعشجبض س َث َّا عِ لبثل دطزاذز ذ   هطَث

ىبضِث   -1 تجصشُ گْسا ٍ زض آى وسط ) زُ زضغس(زضغس 10هيعاى اظ ّطدطزاذشي ِث ديوًب دس اظ دطزاذز هغبلجبر وبضگطاى اعون اظ عيوسي     زض دبيبى لطاضزاز هي ضَزٍ   يضحسبة وبضـطهبً 

ع ....آذطسبل، دبيبى وبض، هفبغب حسبة ثيوٍِ  زاضائيٍ  ًَا  .هسشطز هي گطزززيگط . زضغَضر ـمساى ه

وبضر ثطحسي اخطاي ايي لطاض ًظبست - 12 ُ هي ثبضس.ال:ً  طگب ـٌي زًا ـشط ُ هسيط ز سگي اظ عطؾ وبضـطهب ثطعْس وبٌي  ً ِ ىبضث ٌيي گعاضشٍ  سبييس وبضوطزّبي ديوًب ٍ ّوچ ٍ سعْسار ضطوز  ِ زاز  جش

ي سگًب وبٌي سُ يبً  وبٌي سً  ًَا ًيع هي س ىبض هَظؿ ِث سجعيز اظايطبى هي ثبضسضا  ايطبى  ٍديوًب وبيس  ىبض هعطـيً  ٍِث ديوًب  .ِث ايي هٌوَض سعييي 

 ششٍط ٍ تعْذات عشفیي :  -13

هَضَع لطاضزاز  سأسيسبروِ وليِ  يثغَض هٌسي ثيطوشطوبضـطهب اًدبم زّس ثْطُل اسشبًساضزّب ٍوبه ضعبيز سيز سوبم ٍثبضا ثب خ طاضزازديوبًىبضهشعْس اسز هَضَع ل (1-13

 .ثبضسسبلن ٍ ـعبل ثَزُ ٍآهبزُ وبض غحيح، ، حشي زضحيي دبيبى لطاضزازّوَاضُ

ـٌيٍ  حطِـ اي و (2-13 ْبضر  ٌبهِ ه ّي َا ي وبضزاىٍ  هشرػعٍ  زاضاي گ سًب ًيطٍي ًا ّبي هَضَع لطاضزاز  س طيه اظ ٌث ٌبست ثبّ  ىبض هشعْس اسز هش ٍ ديوًب بظط ضسيسُ ثبضس  ْب ِث سبييسً  ْبضر ًآ ِ ه

بهِ دبيبى يً  َّا ٍ  حسي ضْطرٍ  اهًبز زاضيٍ  زاضاي گ وط عسم سَء ديطيٌِ ٍاخس ضطايظ اظً  ٌيي  ِ  ّوچ ضَع لطاضزاز ث خِ ِث حدن ذسهبر َه ًيبظ ثب َس يٍ  هَضز ذسهز سطثبظي ثبضس، ِث همساض وـب
طگُب  بي ؼيطازاضيٍ  سعغيلي زًا ّظ خَز زض ٍض ي َه سًب ًيطٍي ًا ًيطٍي  2وبض گيطز. الظم ِث شوط اسز سعساز حسالل  فط  ًيع يهً  ز. الظم ثصوط اسز خْز ولط ظًي  س َث َّا ًفط ) ضٍظٍ  ضيفز ضت ( ذ

س ُ اظ سبعز ًا ي هَضز سبييس وبضـطهب ّطضٍظ عِ ثبيسشي زض هحل هسشمط ثبضس. 17الي  8ًب دبم ولطظًيٍ  ثجز گعاضضبر هطَث  خْز ًا

ظؿ اسز حساوثط سب  – 1تجصشُ  ىبض َه ًجبضس، ديوًب ًيطٍّبي ضطوز ضاضي  وبضر اظ وبضوطز   ً چِ زسشگُب ًٌب سجز ِث سؽييط  48چ وبضرً   ً ًبظط السام سبعز دس اظ اعالم وشجي زسشگُب ـطز ثب سبييس 

 ًوبيس.

 ديوبًىبض هَظؿ اسز اسشفبزُ اظ ًيطٍّبي ثَهي ضا زض اٍلَيز لطاض زّس. -2تجصشُ 

 ثعٌَاى ًوبيٌسُ سبمسبل سبثمِ وبض هفيس زض ظهيٌِ هَضَع لطاضزاز زاضشِ ثبضس  5وِ حسالل  )سيبالر( هىبًيه ىبضضٌبسحسالل ثب هسضوديوبًىبض هشعْس اسز يه ًفط  (3-13

  االذشيبض ذَز ثب سبييس زسشگبُ ًوبضر سعييي ٍ ثِ وبضـطهب اعالم ًوبيس حضَض ًوبيٌسُ ضطوز ثػَضر سوبم ٍلز زض هحل لطاضزاز العاهي اسز.

اي ثِ        ثبثز حك العحوِ وبضـطهب هي سَاًس زض هَالع ًيبظ،  اخطاي وبض خسيس ضا  ثػَضر هحسٍز زض ّوِ هَضَعبر لطاضزاز، ثِ ديوبًىبض ٍاگصاض ًوبيس ٍ اظايي  ( 4-13

 ديوبًىبض دطزاذز ًرَاّس ضس.

اسٌبز  ،دطًٍسُ اي حبٍي هطرػبر ـطزي « 13-2»ثٌس زض هصوَض ي اًسبًي هدطي لطاضزاز ّبضٍظ ثطاي ّطيه اظ ًيط15ٍهشعْس اسز حساوثطظطؾ  ديوبًىبض(  5-13

 ضا سحَيل ًبظطوبضـطهب ًوبيس. سطىيل ٍ يه ًسرِ اظ آىسالهز ثْساضز  يم ٍظيفِ ٍگَاّذسهز ًوب يعسم سَء ديطيٌِ ،گَاّ يػع ٍ هْبضر ،گَاّهطثَط ثِ ًَع سر

ثِ  ( 2ٍ 1)عجك ـطم  ضا لَاظم ، اثعاضٍ هبضيي آالر هشٌبست ّطيه اظ ثٌسّبي هَضَع لطاضزاز ثالـبغلِ ثعس اظ اهضبء ٍ هجبزلِ لطاضزاز ديوبًىبضهشعْس اسز (6-13

 ُ هسشمطٍ ليسز آًطا ثِ ًبظطوبضـطهب سحَيل زّس.همساضوبـي زضهحل وبضگبُ سعييي ضس

 .ًساضز "بئيب خع ")اعن اظحميمي يب حمَلي( وال حك ٍاگصاضي هَضَع لطاضزاز ضا ثِ اضربظ زيگطديوبًىبض( 7-13

 ثِ وبضـووووطهب اعالم ًوبيس. "ضٍظ وشوجب 5ديوبًىبضهشعْس اسز ّطگًَِ سؽيويطزضٍضعويز ضطوز ضا ظطؾ هسر  (8-13
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  سّبي هرػَظ سْيِ ٍ ثِ ًبظطاضائِ ًوبي هَضَع لطاضزاز زضـطم سأسيسبرثبضگعاضش ثبظزيسّبي ـٌي ذَز ضا اظ  وبًىبضهَظؿ اسز حسالل ّطهبُ يهدي (9-13

 .اعالم ًوبيس "وشجب ضٍظ لجل اظ ًيبظ خْز ذطيس ثِ زسشگبُ ًوبضر 10ديوبًىبض هَظؿ اسز وليِ الالم هػطـي هَضز ًيبظ خْز اخطاي هَضَع لطاضزاز ضا حسالل ( 10-13

ىبض (11-13 ُ ضا ديوًب َيض ضس وبضر سبييس ّوطُا گعاضش هَضز هشعْس اسز لغعبر سع  ً ًجبض ، زسشگُب ِ ا ُ  ث طگب َيلضسيس  اذص ثب ٍ حولزًا   ًوبيس. سح

ز ثبض هسل ثبالي  (12-13 ًٍا ىبض هَظؿ اسز ظطؾ هسر يه ّفِش دس اظ اهضبٍ  هجبزِل لطاضزاز يه زسشگُب ذَزٍض  ضسيىلز زًسُ اي هسل ثبالي  1390ديوًب ََس ِ  1391ٍ ٍز زسشگُب ه و

سبيل هػطـيٍ  ؼيط هػطـي سبهييٍ  ثػَضر زائوي زض هسر اخطاي لطاضزاز خْز ا  ٍ زُ ثب وليِ هػبلحٍ  عِ َث ـٌي اظ هطاخع هطَث ي زاضاي سبييسِي  سًب ًيطٍي ًا سشفبزُ ثطاي اخطاي لطاضزاز ثىبض گيطز. 
ََس ىبض وِ اظ ذَزضٍٍ  ه عِ هي ثبديوًب ًييٍ  همطضار هطَث َا زٍُ  هَظؿ ِث ضعبيز ولِي ل عِ َث ًٌسگي هطَث ّبي ضا ٌبهِ  ّي َا س هي ثبيسشي زاضاي گ وبٌي ع ض سيىلز اسشفبزُ هيً  َل ضٌسٍ  زض غَضرٍ 

ملِي ـَق ث سبيلً   ٍ ًَِ ّعيٌِ وي ثبضس.ٍ  ّط گ ِ وبضـطهبً  خ َليشي هَش ِ هسئ ًَ ّيچگ  ٍ زُ  ل َث ىبض هسَئ ًَِ حبزِث اي ديوًب ىبض اسز.ّطگ  ِ عْسُ ديوًب

 يّب چِ زضذبضج ًٍيعثبظًوَزى هٌَْل ّبٍ...،چِ زضزاذل زاًطگبُ غَضر گيطز ٍهطعل ٍسعويطدوخ ّب يهطثَط ثِ سعويطار هثل سطاضىبض يوليِ ّعيٌِ ّب (13-13

 ثبضس. يثطعْسُ ديوبًىبضه"ـبضالة ٍ...سوبهب

ظي ٍ سرطيت ٍ اغالح ٍ حفبضي ٍ وليِ وبضّبي اثٌيِ ٍ سبذشوبًي وِ ًبضي اظ اخطاي هَضَع لطاضزاز ديوبًىبضهشعْس اسز ذسهبر هطثَط ثِ سعويطار ٍ ثبظسب (14-13

 ثبضس اًدبم زّس.

ـشطچِ (15-13 مطٍِ  ز ًَِ اعالعبر،ً  طگ س هي گطزز سبّ  ىبض َهوبضـطهب هشْع ىبض لطاض زّسٍ  ديوًب ضَع لطاضزاز ضا زض اذشيبض ديوًب ط ِث سبسيسبر َه ـٌي هَخَز هطَث م ّبي  ظؿ ِث سىويل هسٍا

سظ دي وبيس. زض غَضر عسم اخطا َس مع آى السامً  عً  سجز ِث ـض وبضرً   ً ضَع لطاضزاز هي ثبضس. زض غَضر اثالغ زسشگُب ٌبهٍِ  چه ليسز َه ىبض، وبضـطهب ضاسبضٌبس طا ثب  "وًب ِ ًآ وَزٍُ  ّعٌي السامً 
وبيس. 15اعوبل   ً ىبض وسط يب هغبلِج  % ثبالسطي اظ هحل هغبلجبر ديوًب

وبضرديوبًىبضهشعْس اسز  ليسز اـطاز هطثَط ثِ ضيفز ضت ّطّفشِ ضا زضاٍل ّوبى ّفشِ ثِ  (16-13  ً ضا ثِ  آى ،ًيع دس اظ گَاّي ٍ سبييسايطبى سحَيل زّس ٍ  زسشگُب

 ٍاحسّبي شيطثظ اظ خولِ ازاضُ حطاسز اضخبع ٍ اضسبل هي ًوبيس.

ًبر (17-13 طاز ٍي هشعْس ّسشٌس وليِ ضَئ ىبضٍ ـا سُ ذالؾ، وبضـطهب هي ديوًب س، زضغَضر هطّب وبٌي س لطاضزاز ضا ثػَضر يه ازاضيٍ  اسالهي ضا ضعبيزً  ًَا ًجِ ـسد ٍ ِث  س آى  ياخطاخب

ٍاضزُ هي ثبضس. َيِ حسبة ـَضي ٍ خجطاى ذسبضر  ىبضهَظؿ ثِ سس  دبيبى زّسٍ ديوًب

ًيي  (18-13 َا سي هطبؼل، ل ط ِث عطح عجمِ ٌث ىبض هشعْس اسز همطضار هطَث ٍ ديوًب وَزٍُ  حمَق  ساضشيٍ  سبيط همطضار حبون ضا ضعبيزً  وبٍض سبهيي اخشوبعيٍ  اغَل ايوٌيٍ  حفبظشي ، ْث

وبيس. ضعيزً  سز غَضرٍ  بي حمَق دطزاذشي ضا دَي ـيصّ   ٍ وبيس  عِ دطزاذزً  ي هدطي لطاضزاز ضا هغبثك همطضار هطَث سًب ًيطٍي ًا   هعايبي 

ساضزٍ   19-13 ًيطٍي ثبظًطسِش اعن اظ هطوَالى غٌسٍق ثبظًطسشگي وطَضيٍ  غٌسٍق سبهيي اخشوبعيٍ  ؼيطُ ضاً  ىبض حك اسشفبزٍُ  ثىبضگيطي  ثىبضگيطي ، سؽييطٍ  خبيگعيي سبذشي ( ديوًب

ًبظط وبضـطهب غَضر گيطز. ٌّگيٍ  سبييس وشجي  ْب ثبيسشي ثب ّوب ٍ سؽييط هحل ذسهز ًآ    ًيطٍ 

َيط هػسق آى ضا سب يه ّفشِ ثعس اظ اهضبءٍ  هجبزِل لطاضزاز(ديوب 13 -20  ضَع زض عَل ظهبى لطاضزاز هي ثبضسٍ  سػ َازص زض َه ِْي ثيوِ ح َيل  ًىبض هىلؿ ِث س وبضر( سح  ً طهب)زسشگُب ِث وبـض

  ًوبيس.

ىبض هي ث (21-13 ُ ديوًب ًيطٍّبي وبضي هدطي لطاضزاز ثط عْس ّبة ثطاي  ٍ ش ِ ايبة  سيل  بضس . سبهيي اذشػبغيٍ 

َيط ليسز دطزاذز حمَقٍ  ليسز ثيوِ هُب لجل وبضوٌبى ذَز ضا وِ ِث سبييس سبظهبى سبهيي اخشوبعي ضسيسُ اسز  (22-13 ىبض هىلؿ اسز ّطهُب سػ طهب اضاِئ زّس ) ديوًب وبضر وبـض  ً ِث زسشگُب

ز. س َث َّا بي هصوَض ذ ط ِث اضاِئ ليسزّ  ُ هٌَ ي وبضوطز ّطهب َّا  سبئيسٍ  گ

طهب( 23-13 ضَع  وبـض ىبض هشعْس اسز ضوي اخطاي زليك َه وبيس، ثبايي حبل ديوًب ىبض ضا زض سوبم هسر اخطاي آى ثب يه هُب سبذيط دطزاذز هٌي ٍ حك العحوِ ديوًب لطاضزازٍ  سعْسار ذَز حمَق 

وبضر ِث حسبة هطَث  ً وبضرٍ  سبييس زسشگُب بًِ اي سب آذط ّطهُب ثبً  ِ ْث ًَ ّيچگ ًَي وبضگطاى ضا ثسٍى  وبيس.هعايبي لًب َيلً  وبضر سح  ً ِ زسشگُب ِ اظ ضسيس آى ضا ث سر ٍيهً  ٍاضيع  بى زض ثًبه   عِ ًآ

بعً  (24-13 طاز هدطي لطاضزاز اهٌش ًَي ـا وَز سب زضغَضسي وِ ضطوز ِث ّط زليلي اظ دطزاذز حمَق لًب وبلزً  َيضٍ  وبلشب آى ضا ِث عَض ضطوز عطؾ لطاضزاز ِث وبضـطهب سف سٍ  ًَا وَز وبضـطهب هيش

وبيس. علي الحسبة وَزٍُ  ِث ثسّىبضي ضطوز هٌوَضً  ي وسطٍ  يب اظ هحل سضويي ضطوز اعوبل حسبةً  ـشيٍ  ٍ اظ زضيب  اظ هحل هغبلجبر ضطوز دطزاذز 

ة ضا ـض (25-13 عيٌِ ذَز عيت يب عَي س ثّب ًَا ىٌس، وبضـطهب هي س َلع السامً  ضَع لطاضزاز ثو ة سبسيسبر َه ع عيت يب عَي سجز ِث ـض ىبضً  وَّطگُب ديوًب زٍُ  ّعيٌِ آى ضا اظ هحل هغبلجبر عً 

وبيس. ىبض وسطً   ديوًب

َاهل د (26-13 ص احشوبلي زسشوعز وبضگطاىٍ  ع عايص يب وّب ًَِ ـا س گطـزٍ  ّطگ َّا ر ًَِ سعسيلي ِث ايي لطاضزاز سعلكً  ّيچگ ِ زضعَل هسر اخطاي ديوبى  ٌبهِ اي ث ٍاسغِ ّطثرط ىبض ِث  يوًب

ساضزٍ  ضطوز هَظؿ اسز ع س زاضز.وبضـطهب اضسجبعيً  َّا ِ ذ وبضر عبلي ًَگي اخطاي آىً  ًيع ثط چگ طگُب  ٍ زًا وبيس  ـشبضً  ب ثب وبضگطاى ذَز ض  ِّ ٌبه  جك ثرط

س  (27-13 حَ وِ غالح ثسًا س ضاسب يب ِث ّطً  ًَا ىٌس، وبضـطهب هي س سّبي ضطٍط لطاضزاز السامً  دبم سعْسار ٌث سجز ِث ًا َلعً  ىبض ِث ه اظ هحل هغبلجبر  زضغس ثبالسطي 15السامٍ  ثب ّطگُب ديوًب

وبيس.  ً ىبض وسط يب هغبلِج  ديوًب
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ىبض هلعم ِث خجط (28-13 ٍاضز گطزز، ديوًب ي ضطضٍ  ذسبضسي ِث وبضـطهب يب سبيط اضربظ  َاهلٍ  ىبضٍ  يب ع عل ديوًب ّيچ زض غَضسيىِ زض اثط ـعل يب سطنـ  طگُب  ٍاضزُ هي ثبضسٍ  زًا اى ذسبضر 

س زاضز. َّا ر ضً  َليشي زض ايي لجيل اَه  هسئ

ْبي اخطائي (29-13 َاضي زض زسشگّب ُ ذ ِ ديطگيطي اظ ضضَ ًبه ٍ ائيي  ٍلشي  ٍلز زض هعبهالر ز ِ وبضوٌبى ز ع هساذل ى ٌه ىبض هشعْس اسز هطوَل لبًَ   ًجبضس. ديوًب

ىبض هشعْس اسز ثوٌوَض سضويي  (30-13 سارديوًب دبم سْع ْيِ زضغس هجلػ ول 10ٍ عول ِث ضطٍط لطاضزاز، ثويعاى  حسي اخطاي لطاضزازٍ  ًا ىي س ًبهِ ثًب ز  طگُب لطاض  لطاضزاز، ضوًب ٍ زضاذشيبض زًا

 زّس.

 %وبّص يب اـعايص زّس.25 سب ضا ثِ سجع آى هجلػ لطاضزاز ، هَضَع ٍسػَيت وويسيَى هعبهالر دس اظ سَاًس وبضـطهب هي (:31-13

ًجِ لطاضزاز زض (:32-13 بي هَ هبُ اعالع لجلي آى ثب يه هسر اخطاي حك ـسد يىدب طگُب هحفَػ هي ثبضس.« 13 -17 »اضز ثٌسثِ اسشٌث   ثطاي زًا

وبضر ثِ زضذَاسز وشجي  هَضَع آى ثبضس، اثٌبي اخوطاي لووطاضزاز ًيبظي ثِ اغووالح چٌبًوچِ زض (:33-13  ً وويسيَى هعبهالر زاًطگبُ هغطح هي ضَز.  زضزسشگُب

 سػوين وويسيَى ثطاي عوووطـيي الظم االسجبع ذَاّس ثَز.

چِ  34-13 ط( چًٌب طگُب ِث ـسدٍ  يب ذبسوِ لطاضزاز هلعم ضَز زًا ًَي شي غالح زيگط، زًا ٍلزٍ  يب ّط هطخع لًب ّيبر ز ًَِ ثرطٌبهِ اي اظ عطؾ  سدٍ  يب اسوبم هسر زض اخطاي ّطگ گُب حكـ 

س َّا ر ىبض ايدبزً  ِ حمي اظ ايي ثبثز ثطاي ديوًب ًَ ّيچگ  ٍ س زاضز  َّا  اخطاي لطاضزاز ضا ذ

 .آًْبالظم االخطا هي ثبضس يلبئن همبم لبًًَ ٍ عطـيي يثطا ٍد هثجَر ـي هبثيي عطـيي سٌوين ، اهضبء ٍ هجبزلِ گطزيسسبضي ايي لطاضزاز زض -14

                           

 صِ گضاسل هٌب      صِ گشل هٌب                                         

 شكتشهْش                                      :  ششكت

 

 اهضبء :صبحت 

 

 اهضبء سئیس ّیئت هذيشُ   :   سوت

شگبُ   آرسثبيجبى شْیذ هذًیدًا

     

  

 

 
 

 سًٍَشت:
o  اسشحضبض ٍ السام الظمهعبًٍز هحشطم زاًطدَيي خْز 

o  اعالع ٍ السام الظمهسيط هحشطم  اهَضهبلي خْز 

o  اعالع ٍ السام الظمهسيطهحشطم ثطًبهِ، ثَزخِ ٍسطىيالر خْز 

o اعالع ٍ السام الظمخْز  يـٌزـشط  هسيط هحشطم 

o  ُحطاسز خْز اعالع    يسطدطسز هحشطم ازاض 

o  ُاهَضحمَلي خْز اعالع  ٍ زضج زضسَاثك    يازاض 
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       1فشم شوبسُ    

 

 ((  1393فٌی  ٍ اسائِ خذهبت  تأسیسبتًٍگْذاسی  تمبضبًبهِ ششكت دسهٌبلصِ اًتخبة پیوبًكبستعویشات))              
 

 آرسثبيجبى شْیذ هذًیهعبًٍت هحتشم اداسی ٍهبلی داًشگبُ                        

 ثبسالم ٍاحتشام                  

طگبُ زض 1393هبُ  اسديجْشت 4 فشٍسدييٍ  31عغؿ ثِ آگْي هٌبلػِ هَضخ           زض سبلی ضٍظًبهِ آى زًا
تخبة پیوبًكبس تعویشات ذػَظ ِ خذهبتٍ ا تأسیسبتًگْذاسی  ٍ  ًا  ثِ اسشحضبضهي ضسبًس :   فٌی سائ

 ثبظزيس حضَضي ٍ خطيبى خلسِ سَخيْي ٍ هشي ـطم لطاضزاز ، سَضيحبر ًوبيٌسُ آى زاًطگبُ زض 
 هغبلعِ ٍثطضسي لطاضگطـز. ايي ضطوز ثِ زلز هَضز زض 2ـطم ضوبضُ  ضطايظ هطلَم زض

حمَلي هَضَع هٌبلػِ ٍ ثب  ازاضي ٍ ّبي ـٌي، علوي، هبلي ، ٍليزؤهس اظوبهل لصا ثب آگبّي  
سمبضبي  2ـطم ضوبضُ  دصيطش ضطايظ اعالهي آى زاًطگبُ ٍ ثب سمسين هساضن هَضز زضذَاسز زض

 زاضم. ثِ ايي ضطوز  « ج» ز ودب ضا ثطاسبس ليوز ديطٌْبزي زض هعثَض ٍاگصاضي اهَض

 
 یثبآسصٍی تَفیك الْ                                                       

 :هٌبلصِ گش

 هْش:                                                                           ششكت

 صبحجبى اهضبء :

ادگی ًبم ٍ   اهضبء                                             سوت                                              :ًبم خبًَ

ادگی ًبم ٍ   اهضبء                                            سوت                                              :ًبم خبًَ

 

             

 

 یكذپست                                                                                                    : آدسس   

  تلفي توبس:
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    2فشم شوبسُ 
       

 ((1393فٌی  ٍ اسائِ خذهبت تأسیسبتًگْذاسی  ٍ تعویش هٌبلصِ اًتخبة پیوبًكبس ))ششايظ ششكت دس                                

             :« الف » هحتَيبت پبكت        

ثبًوه   زاًطوگبُ ًوعز   (0509070008)ة ضووبضُ  ثوِ حسوب  هیلیَى تَهبى  پبًضدُ ضيبل هعبزل 150، 000، 000/- ـيص ثبًىي ثِ هجلػ ضوبًز ًبهِ يب
هطحلوِ   ّط اًعمبز لطاضزاز يب اثجبر ـمس ضطايظ زض اظاسشٌىبؾ  غَضر ثطًسُ ضسى ٍ هٌبلػِ وِ زض ثبثز سضويي ضطوز زض سدبضر ضعجِ ًيطٍي َّايي سجطيع

 هي گطزز. ثِ ًفع زاًطگبُ ضجظ

 بيذ كوتش اص سِ هبُ ثبشذ.صهبى اعتجبس آى ًج ،دس صَست اسائِ ضوبًت ًبهِ ثبًكی تزكش:
 

 « : ة »هحتَيبت پبكت 
 .A4اًساضُ  زض يهعبًٍز ثطًبهِ ضيعي ضيبسز خوَْض اظ سأسيسبر 5دبيِ  سػَيطگَاّي غالحيز زض -1       
 .A4اًساضُ  ضٍظًبهِ ضسوي زض آگْي سأسيس ضطوز يب هؤسسِ چبح ضسُ زض سػَيط -2
 .A4اًساضُ  ضٍظًبهِ ضسوي زض ؤسسِ چبح ضسُ زضسػويوبر ضطوز يب ه آذطيي سؽييطار ٍ سػَيط -3
 .A4اًساضُ  يه ثطي زض ضطوز يب هؤسسِ زض غبحجبى اهضبء هدبظ يضٌبسٌبهِ ٍ وبضر هل سػَيط -4
  .1ٍ2ضوبضُ  ّبي  اهضبء ضسُ ـطم ٍ هْط  -5
 

 « :ج  »هحتَيبت پبكت         

 . كبسآثی  ٍ ثذٍى للن خَسدگی خَد ( ثب ِ ایصفح 4تكویل ٍ اهضبء ٍ هْششذُ توبم صفحبت فشم لشاسداد )     

َاهذ گرفت( با توام حرٍف ًَشته شَد. فرم قرارداد قيوت های پيشٌهادی حتواًً در: مهم تذکر             )درصَرت اختالف هياى هبلغ عذدیٍ  حرٍفی ، کوتريي عذد هالک قرار خ

 تَضیحبت: 
 هٌبلػِ ضطوز زازُ ًوي ضَز. زض هططٍط ثِ ضطايظ زيگطي ثبضس ب هعلك ًٍبلع يب هرسٍش ي هشمبضي وِ هساضن اضسبلي  اٍ -1
 ـٌي زاًطگبُ حضَض اهَض زض زـشط 17/02/93  هَضخ شٌجِ چْبس ضٍظ 11ثبظزيس اظ هحل هَضَع لطاضزاز ضأس سبعز  خلسِ سَخيْي ٍ خْز ضطوز زض -2

ذ درصَرت عدذم حضدَردر جلسده    به  شرکت کٌٌذگاى تَصيه هی شَد برای کسب اطالعات بيش زاضشِ ثبضيس.) تر درجلسه تَجيهی حضَر بهن رساًٌ

د. َاهذ َب ًَه ادعای بعذی در هفاد اسٌادهٌاقصه هسوَع ًخ  (هرگ

هي ثبضس. 93/ 02/ 27 هَضخشٌجِ  ضٍظ 10آذطيي هْلز سحَيل دبوز ثِ زثيطذبًِ هطوعي زاًطگبُ سب سبعز   -3      

  ضس. زازُ ًرَاّس سطسيت اثط ٍاغل گطزز هَعس همطض دس اظوِ ثِ سمبضب يب سمبضب ّبيي تَجِ :

زضغَضر عسم اضائِ يب ّطگًَِ ايطاز زض سووبم   ضا اضائِ ًوبيس ٍ ة هحشَيبر دبوز اسز ّطهَلع وِ زاًطگبُ ثرَاّس اغَل اسٌبز هصوَض زض  هشمبضي هشعْس -4

 م ذَاّسضس.آًْب ضوبًز ًبهِ ضطوز ثِ ًفع زاًطگبُ ضجظ ٍ هغبثك همطضار السا يب ّطيه اظ

 (. 1393 تأسیسبت)هٌبلصِ . ضٍي آى ًَضشِ ضَز زضة آى ضا ثچسجبًيس ٍ يه  دبوز گصاضشِ ٍ ضا زض «ج » ٍ  « ة »، « الف »دبوز ّبي  -5

 زاًطوگبُ سطوىيل   هعبٍى ازاضي هوبلي  زـشطهحل  زض لجل اص ظْش 12سبعز 93/ 02/ 27هَضخ شٌجِ  خلسِ ثطضسي ديطٌْبزّبي ضطوز وٌٌسگبى ضٍظ -6
 زاضشِ ثبضٌس. خلسِ حضَض ثب اضائِ  هعطـي ًبهِ زض ـمظ زض هطحلِ لطائز ليوز ّبي ديطٌْبزي  ٍ ًوبيٌسُ ضطوز وٌٌسگبى هي سَاًٌس ضس ذَاّس

 ثَز. ذَاّس يه اظديطٌْبزّب هرشبض يب لجَل ّط ضز زاًطگبُ زض -7

ظطؾ هسر دٌح ضٍظ ًسجز ثِ دطزاذوز آى الوسام     ثطًسُ ي هٌبلػِ ثبيس ٍ ّس ثَزثِ عْسُ ي ثطًسُ ي هٌبلػِ ذَا ـبوشَض ّعيٌِ اًشطبضآگْي هٌبلػِ ثطاثط -8
 ضس. وسطذَاّسي اٍليي زضيبـشي ثطًسُ  آى اظ ( ثطاثط 5/1ًين ) ايي غَضر يه ٍ ؼيط زض ًوبيس

 ضس. هَضز ثبضس هٌبلػِ سدسيس ذَاّس 3كوتش اصغَضسي وِ سعساز ديطٌْبزّبي ضسيسُ  زض -9
 

 پزيشش هی ثبشذ. ٍلجَ   هَسد ثشسسی گشديذ ٍ ثِ دلت هغبلعِ ٍ ت فَق الزكشتَضیحب ششايظ ٍ      

    

           هْشٍاهضبء                                              ًبم ششكت :                                    . : سوت ..                                      . ًبم ًٍبم خبًَادگی : 



 

 

 

 7صفحِ ی

 ............................................... تاريخ

 .............................................. شماره  

 ............................................. پيوست

 باسمه تعالی 

 « هٌبلصِ ششكت دس ثجت اسٌبد ثشگ تحَيل ٍ»                                                  
                           (( 1393ٍاسائِ  خذهبت فٌی  تأسیسبتًگْذاسی  ٍ تعویش اًتخبة پیوبًكبس ))                             
 

 داًشگبُ هبلی  ٍ هحتشم اداسی هعبًٍت 

 ؛  احتشام ٍ ثبسالم

طگبُ زض 1393هبُ  اسديجْشت  4  فشٍسديي ٍ 31عغؿ ثِ آگْي هٌبلػِ هَضخ       ضٍظًبهوِ  سطاسوطي    آى زًا
تخبة پیوبًكبس تعویش ذػَظ زض سبلی گْذاسی  ًا شهگبُ   1393ٍ اسائِ خذهبت فٌی   تأسیسبتًٍ  ثوِ ديَسوز يوه    دًا

سىويول  ................... ................................................................ عؽطي دبوز حبٍي  اسٌبز هطثَط ثِ هٌبلػِ ووِ زضضوطوز  
 ضسُ اسز، اضسبل هي گطزز.

 .وز ضا هغلع زاضًسًشيدِ ايي ضط ذَاّطوٌس اسز اظ
                                                                                         

 ثبآسصٍی تَفیك الْی                                                                                
 

 ........................................................................ ششكت

 ........................................................................ ًبم ًٍبم خبًَادگی

 ........................................................................سوت 

 هْش اهضبء ٍ          
 

 
 « هٌبلصِ ششكت دس گَاّی تحَيل اسٌبد»

 (( 1393 ٍاسائِ خذهبت فٌی تأسیسبتًگْذاسی  ٍ تعویش اًتخبة پیوبًكبس ))
 

................................................................. ثِ ًوبيٌسگي  سَسظ ضطوزاسٌبز هصوَض  : ثذيٌَسیلِ گَاّی هی شَد

...... .....هْط ضسُ زض سبعز ... زض يه عؽطي دبوز سط ثسشِ ٍ الن ٍآلبي/ ذبًن .................................................. 

گبُ گطزيس ٍ سحز ضوبضُ ي ........................... ثِ ثجز سحَيل زثيطذبًِ هطوعي زاًط 02/1393/ 27  هَضخ ضٌجِضٍظ 

 ضسيسُ اسز.

 هسؤٍ  دثیشخبًِ هشكضی داًشگبُ

 اهضبء ٍ هْش دثیشخبًِ 
 


