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 آگْی استعالم بْا) هٌاقصِ( فضای سبس داًشکدُ پرستاری

 

 ٌبهػِ ثِ هست یٌسبل ثب هطرػبت هٌسضج  زض اسٌبز پیَست اظ قطین ه ذَز ضا زض ًظط زاضز كؿبی سجع زاًطٌسُ پطستبضی  

اضائِ پیطٌْبز  ٍ  هٌبهػِگطزز ثب تَجِ ثِ هتي آگْی ٍسبیط اسٌبز ًسجت ثِ ضطًت زض  ٍاگصاض ًوبیس لصا اظ هتوبؾیبى زػَت هی

 ذَز اهسام ًوبیٌس .

ٌسُ هطاجؼِ ثِ سبیت زاًطثب  هی تَاًٌس 07/04/96لـبیت   21/03/96اظ تبضید  استؼالم هتوبؾیبى ػعیع جْت زضیبكت اسٌبز 

تٌطٍ   4Aثط ضٍی ًبؿص  استؼالم چبح اٍضام  زضیبكت ًٍسجت ثِ  ( lums.ac.iral-nurse.)ثِ ًطبًی پطستبضی الیگَزضظ 

 اهسام ًوبیٌس.

 ًحَُ ارائِ پیشٌْاد قیوت :

  07/04/96 چْبضضٌجِ هَضخ ضٍظپبیبى  سبػت ازاضی  لـبیت  03/04/96هَضذِسبیط اسٌبز استؼالم  زض هْلت ظهبًی  پیطٌْبز ٍ

 گطزز  . زثیطذبًِ زاًطٌسُتحَیل  (14سبػت )

 هْط ضَز . ٍ اهؿبءتَسف هتوبؾی : اسٌبز استؼالم  1تجػطُ 

هطاجؼِ  زاًطٌسًُط است هتوبؾیبى هحتطم تب ضٍظ آذط هْلت كَم جْت اقالع اظ آذطیي تـییطات ثِ سبیت ش: الظم ثِ  2تجػطُ 

  .ًوبیٌس

 هکاى پاکات دریافتی :  ٍ  زهاى

  هی ثبضس . 13:30سبػت  27/03/95ظهبى جْت  ثبظگطبئی پبًبت ضٍظ 

 ی  ارائِ تضویي شرکت در استعالم  هبلغ ،ًَع ٍچگًَگ

 ضیبل هی ثبضس . 5000000الق ( هجلؾ تؿویي ثطاثط ثب 

یب اضائِ  ٍ  هلتًعز ثبًي  5484546384( ثِ ضوبضُ حسبة زاًطٌسُ پطستبضی الیگَزضظهجلؾ كَم ثِ غَضت ٍاضیع ٍجِ ًوس ثِ ًبم 

   6814993165ًٍس پستی  14000282382ضٌبسِ هلی  411399958955ًس اهتػبزی  -ؾوبًت ًبهِ ثبًٌی هؼتجط 

گط ثِ ػٌَاى یي  هٌبهػًٌِتِ : زض هسوت ًبم پطزاذت ًٌٌسُ ، كیص ٍاضیعی یب ؾوبًت ًبهِ ثبًٌی هی ثبیست ًبم ضطًت 

 ضرػیت حوَهی / حویوی هیس ضَز .

 

 ًحَُ تٌظین پاکات :

 )ج( هطرع ضًَس . –)ة(  –ضت )الق( : ّطیي اظ پبًت ّب ثبیس ثط حست هَضز ، زهیوبً ٍ ثب حطٍف ثعضٍ ثِ غَ الق

 .گط ٍ ًبم زستگبُ استؼالم گعاض ثط ضٍی پبًت ّب العاهی استًبم،ضوبضُ توبس ٍ آزضس استؼالم  -: زضج ًبم هَؾَع استؼالم  ة

. 

http://nurse-al.lums.ac.ir/
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 : ّوِ پبًت ّب ثبیس زض للبف هٌبست ٍ الى ٍ هْط ضسُ هطاض زازُ ضًَس . ج

)ًِ ّوگی آًْب ًْبیتبً زض یي پبًت گصاضتِ هی ضًَس( تٌظین  عاؼالم  زض سِ پبًت هج: الظم است ًلیِ پیطٌْبزات ٍ اسٌبز است ز

 ٍ ثِ غَضت الى ٍ هْط ضسُ اضائِ گطزًس .

 هحتَیات پاکت ّای پیشٌْادی:
 پاکت )الف( :

 تؿویي ضطًت زض استؼالم  )جْت تَؾیح ثِ ثٌس هجلؾ ؾوبًت ضاٌّوبی ضطًت زض هٌبهػِ ضجَع ضَز .(
 پاکت )ب(:

اسٌبز استؼالم حبؾط ًِ توبهی غلحبت آى هوَْض ثِ هْط ضطًت ٍ هوؿی ثِ اهؿبء هجبظ استؼالم گط ثبضس .)الظم ثِ تأًیس – 1 

 هجسز است ًِ توبم اسٌبز ٍ اٍضام هی ثبیست هْط ٍ اهؿبء ضًَس .(

زض كطم پیص ثیٌی ضسُ  ضوبضُ تللي ٍ ... ًِ الظم است،ضوبضُ اهتػبزی،ًس پستی،آزضس،هطرػبت استؼالم گط ضبهل : ًبم – 2

 ضَز .  زضج

هساضى احطاظ َّیت ضبهل : ًپی ضٌبسٌبهِ یب ًبضت هلی هسیطػبهل ٍ اػؿبء ّیأت هدسیطُ ٍ گدَاّی ضسدوی زكدبتط اسدٌبز       – 3

 ضسوی هجٌی ثط غحت اهؿبء اكطاز هجبظ ثِ اهؿبء هطاضزازّب ٍ اسٌبز هبلی . 

ت ضطًت ّب )یب سبیط هطاجدغ غدالحیتساض هبًٌدس : زكدبتط اسدٌبز ضسدوی(       تػَیط اسبسٌبهِ ضطًت ًِ ثبیستی اظ جبًت ازاضُ ثج– 4

 تػسین ضسُ ثبضس ؛ الظم ثِ شًط است ًِ هَؾَع كؼبلیت ضطًت ثبیس هكبثن ثب هَؾَع هٌبهػِ حبؾط ثبضس .

 تػَیط ضٍظًبهِ ضسوی ًطَض حبٍی آگْی تأسیس ٍ آذطیي تـییطات)یب تػویوبت( ضطًت ًِ زاضای اػتجبض  ثبضس . – 5

 تػَیط گَاّیٌبهِ غالحیت پیوبًٌبضی  – 6

 پاکت )ج( :

 .پیطٌْبز هیوت قجن جسٍل اضائِ ضسُ )هیوت ّب ثِ ػسز ٍ حطٍف شًط گطزز(

 :   استعالم شرایط 

 ی هجبظ هی ثبضس . هجْت اضربظ حوَ استؼالم ضطًت زض  -1

 هست هطاضزاز یٌسبل ضوسی اظ تبضید هطاضزاز هی ثبضس . -2

اضجبع ًبض ثِ  آییي ًبهِ تطریع غالحیت ٍ 56ػِ گطاى ثب ّن تجبًی ًطزُ اًس قجن هبزُ ّط گبُ هؼلَم ضَز ًِ هٌبه -3

 ت ٍظیطاى ثب آًبى ثطذَضز ذَاّس ضس . أّی 6/6/67پیوبًٌبضاى هػَة 

هدست كدَم    ثدسیْی اسدت زض غدَضت اًوؿدبء     .هْلت اػالم اػتطاؾبت ثِ هٌبهػِ یي هبُ پدس اظ اػتجدبض پیطدٌْبزّب اسدت     -4

 سوَع ًرَاّس ثَز .ّیچگًَِ اػتطاؾی ه

 ثِ هؼٌبی هجَل ًلیِ ضطایف آى است .  استؼالم ضطًت زض  -5

 گعاض  زض ضز یب هجَل ّط یي اظ پیطٌْبزات هرتبض است .استؼالم   -6
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 هَظق ثِ ضػبیت هبًَى ًبض ٍقطح قجوِ ثٌسی هطبؿل جْت اكطاز ضبؿل هی ثبضس .استؼالم ثطًسُ   -7

جلؾ هطاضزاز ضا ؾوبًت ًبهِ حسي اًجبم تؼْسات تْیِ ٍ ظطف هدست حدساً ط   هتؼْس هی ثبضس زُ زضغس ًل ه استؼالم ثطًسُ  -8

 پٌج ضٍظ تحَیل هٌبهػِ گعاض ًوبیس .زض غَضت ػسم اًجبم ّط یي اظ هوطضات هصًَض ؾوبًت ًبهِ ٍی ؾجف ذَاّس ضس ٍ

ٍی ًیع ثِ ًلغ زستگبُ هٌبهػِ ثطًسُ زٍم اظ اًؼوبز هطاض زاز تؿویي بع زض غَضت اهتٌ گطزز . ٍ ثب ثطًسُ زٍم هطاضزاز هٌؼوس هی

 گطزز . یگعاض ؾجف ه

 حن ٍاگصاضی ًلی یب جعئی هَؾَع پیوبى ضا ًساضز . استؼالمثطًسُ  -9

ٍاحس كَم  ثبظزیس ثؼول آٍضز ًِ پس اظ اًؼوبز هطاضزاز ّیچ  اهٌبًبت هَجَز زض هی ثبیست اظ ًلیِ ضطایف ٍ استؼالم  ثطًسُ -10

 ثبضس .  ازػبیی زال ثط جْل ثِ هَؾَع هسوَع ًوی 

اهطاض هی ًوبیس هطوَل هبًَى  هٌغ هساذلِ ًبضًٌبى زٍلت زض هؼبهالت ًوی ثبضس.  ُ ضطًت ًٌٌس -11   

اضائِ پیطٌْبز ثِ هٌعلِ هجَل اذتیبضات ٍتٌبلیق تؼییي ضسُ اظ سَی ٍاحس هٌبهػِ گعاض است . ضطًت زض هٌبهػِ ٍ-12  

. زازُ ًرَاّس ضسَػس هوطض ٍاغل گطزز تط تیت اثطثِ پیطٌْبزات هجْن ،هططٍـ ٍپیطٌْبزاتی ًِ پس اظ ه -13  

ضرع ضطًت ًٌٌسُ قی سبلْبی هجل ،هساضى زضیبكتی اظ  زض غَضت ٍجَز هستٌساتی زال ثط ػسم ضؾبیت هٌبهػِ گعاض -14

 ٍی زض ًویسیَى هٌبهػِ هلتَح ًوی ضَز .

ثطًسُ حن  هٌػطف گطزز تؿویي ضطًت هستطز ٍ اًؼوبز هطاضزاز ثب ثطًسُ هٌبهػِ  گعاض اظ اجطای ذسهبت ٍ استؼالم ّطگبُ -15

 ّیچگًَِ ازػبی ججطاى ذسبضتی اظ ایي ثبثت ًرَاّس زاضت . 

ّوبٌّگی ًبضكطهب اهسام ًوبیس ٍ هتؼْس ثِ ضػبیت هسبئل  ثب هَظق است زضاًتربة اكطاز ضبؿل ثِ هٌظَض اًجبم ًبض هتوبؾی -16

 اذالهی ٍضئًَبت هصّجی ثبضس .
ضاؾدی ًجبضدس    پیوبًٌدبض  لـَ آى، اذتیبضتبم ٍیٌكطكِ زاضز ٍچٌبًچِ ثِ ّطزلیل اظ ًیلیدت ًدبض   وس هطاضزاز ًٍبضكطهب ًسجت ثِ ػ -17

ًبحیِ ًبضكطهب كسد ذَاّس ضس . زضؾوي هطجغ تطریع ًیلیت ًبض پیوبًٌبض ذَز ًبضكطهدب   هطاضزاز كی هبثیي ثػَضت یٌكطكِ اظ
 هی ثبضس . 

پیوبًٌبض هَظدق هدی ثبضدس هَؾدَع هدطاضزاز ضا ثدب هیودت پیطدٌْبزی زض          ،ٌبض جسیسزض غَضت اتوبم هطاضزاز تب تؼییي پیوبً -18

  . هطاضزاز  اًجبم ًوبیس

 ًلیِ ًسَضات هبًًَی هطاضزاز ثِ ػْسُ پیوبًٌبض هی ثبضس .-19

بض گدعاض غدَضت پدصیطز ٍ زض غدَضت ػدسم تأییدس ًیطٍّدب پیوبًٌد        استؼالم غالحیت ثِ ًبضگیطی ًلیِ ًیطٍّب ثبیستی ثِ تأییس -20

 سبػت ًسجت ثِ هؼطكی هجسز اكطاز ٍاجسالططایف اهسام ًوبیس . 24هَظق است ظطف هست 

 زض غَضت كسد، لـَ یب اتوبم هطاضزاز، تسَیِ حسبة هبًًَی ًبضًٌبى ثِ ػْسُ پیوبًٌبض قطف هطاضزاز هی ثبضس . -21

گدعاض  اسدتؼالم  بًٌدبض زض هوبثدل زسدتگبُ    ؾوبًت حسي اذالم ًبضًٌبى ٍ ًیلیت اًجبم ًبض آًبى ثِ ػْسُ ضطًت است ٍ پیو -22

 پبسرگَ است . 
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 گعاض، حلظ اسطاض ٍ ًٌبت ایوٌی هی ثبضس .استؼالم جبضی زستگبُ  هَاًیيضطًت قطف هطاضزاز هَظق ثِ ضػبیت  -23

ٍ   پیوبًٌبض هتؼْس هی ثبضس اظ  -24 زض غدَضتی ًدِ تَسدف ًبضضٌبسدبى      ًٍوبیدس  ًگْدساضی   ٍسبیل تحَیل گطكتدِ ثبزهدت هطاهجدت 

     .هطرع گطزز ًِ ثِ ػلت هػَض پیوبًٌبض ًیبظ ثِ تؼویطات زاضز هی ثبیست ّعیٌِ تَسف ٍی پطزاذت گطزز

اجتوبػی زض هَضز ًبضگطاى تحت پَضص ٍ پطزاذدت اكدعایص حودَم ٍ     تأهیيپیوبًٌبض هَظق ثِ اجطای زهین هَاًیي ًبض ٍ  -25

 جتوبػی هی ثبضس . سبیط اكعایص ّبی ًبضی اظ هػَثبت ضَاضی ػبلی ًبض ٍ اهَض ا

پیوبًٌبض هتؼْس است ًسجت ثِ ٍاضیع ثیوِ ٍ هبلیبت هتؼلوِ ثدِ حسدبة ّدبی هطثَقدِ زض هَػدس هودطض اهدسام ًوبیدس ٍ پطزاذدت           -26

 غَضت ٍؾؼیت پیوبًٌبض هططٍـ ثِ ضػبیت ثٌس شًط ضسُ هی ثبضس .

هجٌی ثط ػسم اجطای غحیح زض ّدط  ،هلبز هطاضزاز  زض غَضتیٌِ تَسف هٌبهػِ گعاض سِ ثبض اذكبض ًتجی ٍ ًسط جطاین هكبثن ثب -27

هٌبهػِ گعاض هجبظ است ثب اذكبض چْبضم ثِ قَض یٌجبًجدِ ًسدجت ثدِ كسدد هدطاضزاز      ،هسوت اظ هَاضز هطاضزاز ثِ پیوبًٌبض زازُ ضَز 

 گبُ اهسام ًوبیس . اهسام ًوَزُ ٍؿطاهت ٍاضزُ ضا اظ پیوبًٌبض ثطاثط هوطضات اذص ًوَزُ ٍ ًسجت ثِ ؾجف تؿویي ٍی ثِ ًلغ زاًط

 ًلیِ اكطازی ًِ ثِ ًبض گطكتِ هی ضًَس ثبیستی كبهس سَء پیطیٌِ ًیلطی ثبضٌس . -28

هسدئَلیت حسدي اذدالم  ٍ ضكتدبض ٍ      پیوبًٌبض هَظق است ًلیِ هوطضات ٍضئًَبت اسالهی ٍ ازاضی ضا زهیوبً ضػبیت ًوَزُ  ٍ -29

ِ ػْسُ پیوبًٌبض هی ثبضس  ٍ زض غَضت ػسم ضؾبیت هٌبهػِ گعاض اظ ًحَُ ضػبیت ضئًَبت ازاضی ًلیِ پطسٌل ثِ ًبض گطكتِ ضسُ  ث

 اهسام ًوبیس . ٍیپیوبًٌبض هَظق است ثسٍى ّیچ گًَِ ػصضی ًسجت ثِ تؼَیؽ ،ذسهتی  ّط یي اظ پطسٌل 

ط زاضتِ ثبضٌس ٍ زض ضٍحی الظم ضا ثطای كؼبلیت هَضز ًظ گطزز پطسٌلی ضا ثِ ًبض گیطز ًِ تَاًبیی جسوی  ٍ پیوبًٌبض هتؼْس هی -30

 غَضت ػسم تأییس تَسف هٌبهػِ گعاض پیوبًٌبض هَظق ثِ جبیگعیٌی ًیطٍی هطثَقِ هی ثبضس .

هتؼْس هی ثبضس ثب ًیطٍی ضبؿل زض ٍاحس هصًَض ثِ ًبض ذدَز ازاهدِ ًوبیدس زض غدَضت ػدسم ضؾدبیت ًبضكطهدب        استؼالم ثطًسُ  -31

 پیوبًٌبض هتؼْس ثِ هؼطكی ًیطٍی جسیس هی ثبضس .

هدبُ ًوبًدبى ثدِ هدطاضزاز     3گعاض حساً ط ثِ هست استؼالم پیوبًٌبض هَظق است پس اظ اتوبم هطاضزاز زض غَضت زض ذَاست  -32

 گعاض هلعم ثِ پطزاذت ّعیٌِ ّبی هطثَقِ ثطاثط هطاضزاز هٌؼوسُ هجلی هی ثبضس  .استؼالم اهسام ًوَزُ ٍ 

هرػَظ ّوطاُ ثدب آضم   توبهی هطاحل ًبض هلجس ثِ لجبس ًبض پیوبًٌبض هَظق است ًلیِ ًبضًٌبى تحت پَضص ذَز ضا زض -33

ثِ ػْسُ پیوبًٌبض  ؿیط هػطكیهػطكی ٍ  زستٌص ٍ ًلیِ ٍسبیل هَضز ًیبظ ،چٌوِ  لجبس ًبض،ًِ ّعیٌِ تْیِ ًوبیس  ضطًت هطثَقِ

 ثبضس.  هی

هبُ یٌجبض تجسیس گطزز ٍ اكدطازی   6ّط ثبضس ٍ هیجبیست  تْیِ ًبضت ثْساضتی ثطای ًبضًٌبى جعٍ تؼْسات العاهی پیوبًٌبض هی -34

تَاًٌس زض هحیف ًبض ًٌٌس ؛ ؾوٌبً ًدبضت ّدبی ثْساضدتی ًبضًٌدبى ٍ ًوبیٌدسُ       ًِ زاضای ًبضت ثْساضتی ًجبضٌس ثِ ّیچ ػٌَاى ًوی

 ضطًت هیجبیست زض هؼطؼ زیس ًوبیٌسُ هٌبهػِ گعاض ًػت ضَز .

 ثبضس . هوٌَع هی ًبضاستؼوبل زذبًیبت زض هحل   -35



 بسمه تعالی                
 دانشگاه علوم پسشکی  و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان  

                     دانشکده  پرستاری  الیگودرز       

    27747347   -  27742344تلفه:                      داوشکده پرستاری-لیبان ولیعصر شماخیا

 

ًلیدِ هدَاز الظم ٍ    تدأهیي ثبضس ؾوٌبً  یوبًٌبض هلعم ثِ پطزاذت حوَم ٍ هعایبی پطسٌل ذَز ثػَضت هبّیبًِ ٍ ثسٍى تأذیط هیپ -36

حساهل ثطای هست زٍ هبُ ثِ ػْسُ پیوبًٌبض ثَزُ هٌبهػِ گعاض ّیچگًَِ هسئَلیتی زض هجبل تأذیط ٍ حوَم پطسٌل ّعیٌِ ّبی جبضی 

 ًساضز. ضا  هَاز الظم هیيتأزض پطزاذت حوَم ثِ ًبضًٌبى ٍ 

ي پیوبًٌبض  ًسجت ثِ هطاضزاز  اهسام یگط هتؼْس هی گطزز تب تؼیاستؼالم زض غَضت اتوبم هطاضزاز ٍ ػسم تؼییي پیوبًٌبض جسیس ،  -37

 ًوبیس .

س ٍ هبّبًدِ  زض پبیدبى ّدط هدبُ پطزاذدت ًوبید      ًبضًٌبى ضبؿل ضا ثطاثط هدبًَى ًدبض   یپیوبًٌبض هَظق است زستوعز ٍ سبیط هعایب -38

ُ اجتوبػی ضسدیسُ ثدِ اهدَض هدبلی      تأهیيتػَیط لیست پطزاذت حوَم ٍ ثیوِ هبُ هجل ًبضًٌبى ذَز ضا ًِ ثِ تأییس سبظهبى    زاًطدٌس

ًگطزز ؾوٌبً پطزاذدت ٍجدِ    اضائِ ًوبیس تب ػسم پطزاذت ثِ هَهغ حوَم ًبضگطاى ثبػث ایجبز ًبضؾبیتی ٍ پبییي آهسى ًیلیت ًبض

طكتِ ضدسُ  هدی ثبضدس. ّطگًَدِ اكدعایص اػدن اظ       گٌبض هٌَـ ثِ ضؾبیت ًبهِ پطزاذت حوَم ًبضًٌبى ثٌبض غَضتحسبة ّبی پیوبً

 ثبضس . زض هست هطاضزاز ثِ ػْسُ پیوبًٌبض هی ...حن تأّل ٍ ،ػبئلِ هٌسی ،ثي ًبضگطی  ،ػیسی  ،پبزاش ،حوَم 

 . ًساضزحن ّیچگًَِ اػتطاؾی  پیوبًٌبض،گعاض تب زٍ هبُ غَضت ٍؾؼیت ضا پطزاذت ًٌوبیساستؼالم زض غَضتی ًِ  -39

تَسدف ًبضًٌدبى ضدطًت پیوبًٌدبض هَظدق ثدِ تؼویدط ٍ         زاًطٌسُزض غَضت ایجبز ذسبضت ثِ ٍسبیل ٍ تجْیعات هطثَـ ثِ  -40

 ثبضس . پطزاذت ثْبی تجْیعات هطثَقِ هكبثن ثب ًظط ًبضضٌبس هی

 هتؼْس هی ثبضس . ،یبثبىاضظ پبسرگَئی  ثِ استبًساضزّبی اػتجبض ثرطی ٍپیوبًٌبض زض ذػَظ -41

 : شیل ضطایف ثب هطاضزاز زض هٌسضج تؼْسات ضػبیت ػسم ذػَظ زض ًتجی اذكبض سِ زضیبكت :تبصرُ 

   .گطزز هیزاز ًسط هطاض هبّبًِ اظ هجلؾ زضغس 10 هیعاى اٍل اذكبض غَضت زض– الق

   .گطزز هطاضزاز ًسط هیهبّبًِ  اظ اظ هجلؾ زضغس 20 هیعاى زٍم اذكبض غَضت زض – ة

   .گطزز هطاضزاز ًسط هیهبّبًِ  اظ هجلؾ  زضغس 25 هیعاى سَم اذكبض غَضت زض – ج
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 سبس ٍهحَطِ  فضای قرارداد ًگْداری
 

 قرارداد هَضَع – یك هادُ

 ثِ زاًطٌسُ سجع ٍ هحَقِ كؿبی اظ ..... هطاهجت، حلبظت، پطٍضش، ًگْساضی،حجن ًبضی  اظ است ػجبضت هطاضزاز هَؾَع

 غَضت حجوی 
 

 

 قرارداد هبلغ – دٍ هادُ

 ثِ هطاض هبّیبًِ : ................ ضیبل هی ثبضس  ضیبل ...... .هؼبزل هطاضزاز هجلؾ

 پرداخت  شرایط – سِ هادُ

 پطزاذت ًلیِ ًسَضات هبًًَی اػن اظ هبلیبت، ثیوِ ٍ حوَهی ًِ ثِ ایي هطاضزاز تؼلن هی گیطز زض تؼْس پیوبًٌبض هی ثبضس . -1

زض ذػَظ اػوبل استبًساضزّبی  هٌبهػِثطًسُ پطزاذت ّب پس اظ تأییس ًبظط ٍ ثب تأییس ًْبیی ًبضكطهب  غَضت هی گیطز .  -2

 اػتجبض ثرطی ٍپبسرگَئی ثِ اضظیبثبى هتؼْس هی ثبضس .

 

ُ »هبلیبت ثط اضظش اكعٍزُ هكبثن هبًَى  -3 هؼتجدط ثدِ    ساضى الظم ٍ، تَسدف ًبضكطهدب ٍ زض اظای اضائدِ هد    « هبلیبت ثط اضظش اكدعٍز

پیوبًٌبض پطزاذت هی گطزز ؛ ثسیْی است زض غَضت ػسم اضائِ هساضى هؼتجط زال ثط ثجت ًبم هؤزی هبلیبتی ، ّطگًَِ ػَاهدت ٍ  

 ػَاضؼ ًبضی ػسم پطزاذت اضظش اكعٍزُ ثِ ػْسُ پیوبًٌبض هی ثبضس .

 یوبًٌبض ًسط ذَاّس ضس .زضغس ثِ ػٌَاى حسي اًجبم ًبض اظ پ 10اظ ّط هجلؾ پطزاذتی هؼبزل  -4

 قرارداد هدت – چْار هادُ

  . ثبضس ثِ هست یي سبل  هی ..............لـبیت ..............  اظ هطاضزاز هست

 زض هطاضزاز هكبثن ًِ اهٌبًبتی توبهی)  ًبضكطهب تسْیالت ٍ اهٌبًبت اظ پیوبًٌبض استلبزُ اظ ًبضی ّبی ّعیٌِ ًلیِ :تجػطُ

 ًسط پیوبًٌبض حسبة غَضت اظ ٍ هحبسجِ هجلی ضسُ اػالم ّبی قجن هیوت ٍ ًبضكطهب تَسف( ضاسبً است ًجَزُ ًبضكطهب تؼْس

 .گطزیس ذَاّس
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 پیواًکار ٍظائف ٍ تعْدات –پٌج هادُ

 زضذتبى گلٌبضیْب، ضسُ، ًبضی هٌبقن چوي ثطای ًبضكطهب ًظطًبضضٌبس قجن هٌظَض ثطًبهِ ثب ٍ اغَلی هَاظیي قجن آثیبضی -1

 ًبضكطهب اهٌبًبت ثب هحیف ّبی اػالهی  زض هتٌَع گلساًْبی ٍ ّب زضذتچِ ٍ

 ضسُ ًٌسُ ػللْبی ّطظ ًوَزى هؼسٍم ٍ آٍضی جوغ ٍ زضذتٌبضی ضسُ ،,ضسُ گلٌبضی ّبی ػطغِ زض ّطظ ػللْبی ًٌسى-2

 .هٌبست هحلی زض

 هٌبست هحل زض ّب چوي َضزًُوَزى ذ اًجبضتِ ٍ آٍضی جوغ ٍ  ًبضكطهب ًبضضٌبس ًظط ثب هٌظَض ثطًبهِ قجن ظًی چوي -3

 هرتلق كػَل زض گیبُ ٍ گل ٍ ّب ثَتِ ٍ ّب زضذتچِ ٍ زضذتبى آضایص ٍ ّطس -4

 ثطحست ًیبظزائوی  گل ٍ كػل گل اظ اػن  ضسُ گلٌبضی ّبی ثبؿچِ ظًی ثیل ٍ ضرن -5

 ٍ هبسِ ٍ هَضز حست ثط  ٍ ضیویبیی حیَاًی ًَز ثب آى پطٍضاًسى ٍ توَیت ٍ ظًی ثیل ثب ّوعهبى ّب ثبؿچِ ذبى اغالح -6

 ثطٍ ذبى ٍ ذبى

  ثطحست ًیبظ هطهت آًْب ٍ حلبظتی الیي ٍ ّب حبضیِ زض ًبضت هَضز زضذتبى ثطای آثیبضی جَیْبی ایجبز -7

 هطاضزاز هست قَض زض گلْب ٍ ّب زضذتچِ ٍ زضذتبى اغالح -8

  ٍ ذسهبتی یثبؿجبً ثطای اهَض ًلط سِحساهل  تؼساز پیوبًٌبض ثِ تَسف ًبض ًیطٍی هیيأت -9

 قجن ًظط زستگبُ ًظبضت اهسام ًوبیس . ًلیِ كػَلپیوبًٌبض هتؼْس هی ثبضس ًِ زض  -11
 

 هحَطِ کاری حجن -هادُ شش

 ثػَضت ضٍظاًِ هی ثبضس .  زاًطٌسُ پیوبًٌبض هتؼْس ثِ ًظبكت زائن توبم  هحَقِ -1

 ثِ غَضت كػلی هی ثبضس .زاًطٌسُ  هْبیپیوبًٌبض هتؼْس ثِ ًظبكت پطت ثب -2

 ظثبلِ هحَقِ ثػَضت ضٍظاًِ ٍ هساٍم هی ثبضس . آٍضی ٍ ترلیِ جوغپیوبًٌبض هتؼْس ثِ  -3

 ثػَضت ضٍظاًِ هی ثبضس .  ْبپیوبًٌبض هتؼْس ثِ ًظبكت آثسطزًٌ -4

 . ضا زض اسطع ٍهت هكلغ ًوبیسهسئَل هطثَقِ ،هحَقِ آّة طّبی گطزز زض غَضت ذطاثی ضی هی پیوبًٌبض هتؼْس  -5

 .هی ثبضساًجبم اهَض ًظبكتی هحَلِ اظ سَی ًبضكطهب ؼْس ثِ پیوبًٌبض هت -6

 کارفرها تعْدات – ّفت هادُ

 هطاضزاز هَضز سجع كؿبی اهَض زض هرتلق هػبضف جْت آى ثِ هطثَـ ّبی ّعیٌِ ٍ ثطم ٍ آة هیيأت -1
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 ضیویبیی، ًَز اًی،حیَ ًَز هبسِ، ظضاػی، ضبهل :ذبى هرتلق گیبُ ٍ گل ٍ اضجبض ًیبظ هَضز هػبلح تساضى ٍ هیيأت -2

 ّبی زضذتچِ ، زضذت چوي، ٍ گل ثصض گلساى، سجع، كؿبی هرتلق اجعاء جْت سوپبضی ًیبظ هَضز ّبی سن گیبّی، ًَز

 .هطاضزاز هَضز سجع كؿبی ًگْساضی ٍ گیبُ ٍ گل تَلیس اهط زض ًیبظ هَضز

 ّبی گًَِ ثب گلٌبضی ٌبقن هرتلقه تؼییي ٍ هطاضزاز هَضز سجع كؿبی جبهغ قطح تٌویل زض هرتلق ّبی قطح اضائِ -3

 .هطاضزاز هحسٍزُ زض آًْب جبثجبیی ٍ هرتلق
 

 طرفیي تعْدات سایر – تشّ هادُ

 .ثبضس هی ًبضكطهب ػْسُ ثِ هطاضزاز هَؾَع ذسهبت اجطای جْت هػطكی هَاز ٍ لَاظم ًلیِ تْیِ -1

 هَاز ٍ لَاظم تحَیل.ضس ذَاّس تحَیل بضپیوبًٌ ثِ ًبضكطهب تَسف ذسهبت اًجبم هست ثِ تٌبست هػطكی هَاز ٍ لَاظم -2

 .ثبضس هی هطثَقِ ظهبًی هوبقغ زض هػطكی هَاز ٍ لَاظم ثِ ًیبظ ثط هجٌی ًظبضت زستگبُ تبئیس ثِ هصًَض

 زستگبُ تبئیس ٍ ًوَزُ گعاضش زستگبُ ًظبضت ثِ هبّیبًِ قَض ثِ ضا ذَز ًبض ثِ هطـَل ًبضًٌبى ًل تؼساز ثبیس پیوبًٌبض -3

  . ًوبیس ًست ضا هصًَض

 اًجبم جسیت ٍ زهت ثب اغَل هتساٍل ٍ ّب ضٍش ثْتطیي ثٌبضثطزى ثب ضا هطاضزاز هَؾَع ذسهبت ًِ است هلعم پیوبًٌبض -4

 .ًوبیس استلبزُ غبلح ٍ ًبضآهس اكطاز اظ ٍ زّس

 .ًساضز ضا صبًًبضًٌٍ پیوبًٌبض ٍ ....ثِ شّبة ٍ ایبة سطٍیس ؿصا، هبًٌس ضكبّی اهَض ٍاگصاضی هَضز زض تؼْسی ًبضكطهب-5

 ٍ اثالؽ االذتیبض تبم یب ًوبیٌسُ پیوبًٌبض ثِ هطاتت ًجبضس، ًبضكطهب ثػالح پیوبًٌبض ًبضًٌبى اظ كطزی ًبض ازاهِ چٌبًچِ -6

 .ًوبیس اهسام هصًَض كطز جبیگعیٌی ثِ ضسُ ًسجت هطرع ظهبى زض ٍ سطیؼتط چِ ّط است هَظق پیوبًٌبض

 .ًوبیس اػالم ثِ ًبضكطهبً ًتجب ضا هطاتت ثبیست هی پیوبًٌبض سجع، كؿبی اهَض ًبضًٌبى اكطاز تـییط غَضت زض -7

 ٍ ثَزُ پیوبًٌبض ثؼْسُ ًبضی ّبی زض هحسٍزُ هطاضزاز اجطای ظهبى زض پیوبًٌبض ًبضًٌبى ثطای حَازثی گًَِ ّط هسئَلیت -8

 .ًرَاّس زاضت ضاثكِ ایي زض هسئَلیتی ّیچگًَِ ًبضكطهب

 ثب لعٍم هَاهغ زض ًِ ثبضس هی ازاضی ًبضكطهب ًبض سبػبت ثب هكبثن پیوبًٌبض پطسٌل ظاًِضٍ ًبض ذبتوِ ٍ ضطٍع سبػت -9

 اهَض اًجبم جْت است هٌلق پیوبًٌبض ّوچٌیي . ثَز ذَاّس هبثل تـییط سبػبت ایي قطكیي تَاكن ٍ ًظبضت زستگبُ اػالم

 .ًوبیس اهسام ًظبضت تگبُزس ّوبٌّگی ثب ازاضی سبػبت اظ ثؼس زض ٍ... ّطس پبضی،آثیبضی، سن ثِ هطثَـ
 

 کار اًجام هحل -ًِ هادُ

 آگبّی هصًَض هحلْبی زض ذسهبت ثوَهغ ٍ غحیح ًحَُ اجطای ٍ ًبض هحل ٍ هَهؼیت اظ ًِ ًوبیس هی اػالم پیوبًٌبض

 .ثبضس هی پیوبًٌبض ثؼْسُ ضسُ یبز اهبًي ثِ ًیبظ هَضز ٍسبئل ٍ ًول ًلطات ٍ حول ّعیٌِ ٍ زاضز ًبهل
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 پیواًکار کارکٌاى اشتغال ًُحَ – دُ هادُ

 اظ ّوچٌیي ٍ ثبضٌس زاضتِ ضا اًجبم ًبض غالحیت ًبض هبًَى قجن ٍ ثَزُ ضٌبسٌبهِ زاضای ثبیست هی پیوبًٌبض ًبضًٌبى -1

 ًبضًٌبى غَضتیٌِ زض . ثبضٌس ًساضتِ ًبض ثِ اضتـبل ٍظیلِ هوٌَػیت ًظبم ثِ هطثَـ هوطضات ًظبم ثِ هطثَـ هوطضات حیث

 ًبضكطهب ضا ًبضؾبیتی ًَع ّط یب ٍ گطزًس ًبض هحیف ًظن اذتالل ثبػث یب ٍ ٍضظیسُ هسبهحِ غحییح ًبضّب جطایا زض پیوبًٌبض

 ثبیستی ٍ ثَزُ زستَض ایي ثِ اجطای هٌلق پیوبًٌبض ٍ ثرَاّس پیوبًٌبض اظ ضا آًْب ثطًٌبضی تَاًس هی ًبضكطهب آٍضًس كطاّن

 .ًوبیس ضا جبیگعیي گطیزی ًبضًٌبى ٍ زازُ ذبتوِ آًْب ًبض ثِ ثالكبغلِ

 .ًساضز ضا ٍ ضْطزاضیْب ػوَهی هَسسبت ٍ زٍلتی زستگبّْبی زض ضبؿل ًبضًٌبى ثٌبضگیطی حن پیوبًٌبض -2
 

 کار هقادیر تغییر –دُیاز هادُ

 اؾبكِ آى هَؾَع ذسهبت ثِ هطاضزاز هجلؾ %.25هیعاى  تب پیوبًٌبض ثِ ًتجی اقالع ثب هطاضزاز هست قَل زض تًَس هی ًبضكطهب

 زض غَضت ثبضس هی آى هجَل ثِ هلعم پیوبًٌبض ٍ ضَز حبغل ی تـییط هطاضزاز ضطایف ٍ ثْب زض ٍاحس آًٌِ ثسٍى ًوبیس ًسط یب

 ثؼٌَاى ضا یبكتِ اكعایص هوبزیطًبض هؼبزل اضظش تَاًس هی ًبضكطهب پیوبًٌبض، تَسف الصًط كَم هیعاى ثِ اكعایص هجَل ػسم

 .ًوبیس ًسط ٍی هكبلجبت اظ جطیوِ

 

 
 تعْدات اًجام حسي يیتضو – زدُدٍا هادُ

هجَل  هبثل ؾوبًتٌبهِ یي كوطُ هطاضزاز اهؿبی ثب ّوعهبى است هٌلق پیوبًٌبض تؼْسات، اًجبم حسي تؿویي هٌظَض ثِ              

 هی تؼییي هبًبضكط ًِ حسبثی ثِ ًوساً ضا هصًَض هجلؾ هؼبزل یب ًوَزُ تسلین ثِ ًبضكطهب ضا هطاضزاز هجلؾ %10ًبضكطهبهؼبزل 

 هطاضزاز هست اًوؿبی اظ پس هست یي ّلتِ ظطف حساً ط هصًَض سپطزُ یب ؾوبًتٌبهِ .ًوبیس اضائِ ضا آى ضسیس ٍ ًوبیس ٍاضیع

 .گطزز هی ًظبضت آظاز زستگبُ تبئیس ثب

 تَسف ،سجبًهتٌب ٍ هَضز حست اًجبم تؼْسات حسي تؿویي هیعاى هطاضزاز، 10 هبزُ قجن هوبزیطًبض تـییط غَضت زض – تجػطُ

 .یبثس هی ًبّص ًبضكطهب تَسف یب ٍ اكعایص پیوبًٌبض

 
 ًظارت دستگاُ – سدُسی هادُ

 اهَض ذسهبت هسوت ًبضكطهب ثؼْسُ قطف اظ است ًوَزُ توجل هطاضزاز ایي قجن ثط پیوبًٌبض ًِ تؼْساتی اجطای ثط ًظبضت

 است هٌلق پیوبًٌبض ٍ است ٍاگصاض گطزیسُ َزض هی ًبهیسُ ًظبضت زستگبُ هطاضزاز ایي زض ًِ ازاضی ذسهبت ٍ تساضًبت

 هسئَلیتْبی ضاكغ ضسُ یبز زستگبُ ًظبضت است ثسیْی .ًوبیس اجطا هصًَض زستگبُ ًظبضت تحت ضا هطاضزاز هَؾَع ذسهبت

 .ثبضس ًوی پیوبًٌبض
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 خسارت ٍ تاخیر جرائن – دُچْار هادُ

 پطسٌل تَسف یب ٍ زّس اًجبم هطاضزاز ضا هَؾَع تؼْسات اظ تیهسو یب توبم ًتَاًس پیوبًٌبض ًظبضت زستگبُ تطریع ثِ چٌبًچِ

 زاذل زض هَجَز گلساًْبی یب ٍ گلربًِ ّبیب هحَقِ گلْبی زضذت،زضذتچِ، چوي، اظ اػن سجع كؿبی اظ اجعایی پیوبًٌبض

 ػسم یب ی هؼوَلاستبًساضزّب ٍ كٌی اغَل ضػبیت ػسم اظ ًبضی هرتلق ثؼلل سجع كؿبی ثِ ٍاثستِ سیسبتأسبیطت یب سبذتوبًْب

 زض ٍاضزُ ذسبضت ججطاى ثِ ًسجت است پیوبًٌبض هَظق گطزز هؼیَة یب ٍ زیسُ ذسبضت ًظبضت، زستگبُ ثب الظم ّوبٌّگی

 ٍاضزُ ذسبضت هیعاى ثِ ایٌػَضت ؿیط زض ٍ ًوبیس اهسام گطزز، هی آٍضزُ ثط زستگبُ ًظبضت تَسف ًِ هوٌي ظهبى ًَتبّتطیي

 ٍ هطاضزاز 11 هبزُ تؼْسات هَؾَع اًجبم حسي سپطزُ اظ ًبضكطهب تَسف گطزز، هی ثطآٍضز ًظبضت زستگبُ تَسف ًوبیٌسُ ًِ

 تجبٍظ هطاضزاز هست قَل زض ًَثت سِ اظ هَاضز ایٌگًَِ ٍچٌبًچِ ضس ذَاّس ًسط پیوبًٌبض ثِ پطزاذت هبثل هجلؾ اٍلیي اظ یب

تسَیِ  ثِ ًسجت ٍ ثَزُ پیوبًٌبض ثب هطاضزاز كسد ثِ جبظه پیوبًٌبض ثِ ًتجی ثكَض هَاضز اػالم یٌكطكِ ثب ثكَض ًبضكطهب ًوبیس

 .ًوَز ذَاّس اهسام ًْبیی حسبة

 : شیل ضطایف هطاضزازثب زض هٌسضج تؼْسات ضػبیت ػسم ذػَظ زض ًتجی اذكبض سِ زضیبكت تجػطُ :

   .گطزز هطاضزاز ًسط هیهبّبًِ  اظ هجلؾ زضغس 10 هیعاى اٍل اذكبض غَضت زض– الق

   .گطزز هطاضزاز ًسط هیهبّبًِ  اظ اظ هجلؾ زضغس 20 هیعاى زٍم بضاذك غَضت زض – ة

  .گطزز هطاضزاز ًسط هیهبّبًِ  اظ هجلؾ  زضغس 25 هیعاى سَم اذكبض غَضت زض – ج
 

 جبثجبیی حن ًبضكطهب اظ ًوبیٌسُ ًظط ًست ثسٍى ؿیطُ ٍ ًبضگط ٍ ثبؿجبى اظ اػن پیوبًٌبض ًبضًٌبى اظ ّیچیي  -1 تجػطُ

 ؿیط زض ًساضز، ضا ّب گلساى ٍ ضسُ ذطي گلْبی یب زضذتبى یب حصف ٍ ًوَزى هؼسٍم حن ٍ گلساًْب ٍ ّب ذتچِزض ٍ زضذتبى

 .زاضت ذَاّس هؼوَل ضا هوتؿی اهسام هطاضزاز چْبضزُ اسبس هبزُ ثط ًبضكطهب ایٌػَضت

كٌی  اغَل ضػبیت هطاضزاز، ػسم هلبز اجطای ػسم اثط زض ًظبضت زستگبُ تطریع ثِ ًِ ذسبضتی گًَِ ّط -2 تجػطُ

 .ثبضس هی آى ججطاى هسئَل پیوبًٌبض ضَز ثبلث ٍاضز اضربظ یب ًبضكطهب ثِ پیوبًٌبض تَسف هؼوَل ٍاستبًساضزّبی

 
 هالیاتْا  ٍ فٌی حفاظت ٍ اجتواعی تاهیي ّای بیوِ ٍ کار قَاًیي - پاًسدُ هادُ

 هَاًیي ّوچٌیي ٍ كٌی اجتوبػی، حلبظت تبهیي ّبی یوِث ًبض، ثِ هطثَـ هوطضات ٍ هَاًیي جویغ اظ ًِ ًٌس هی تبئیس پیوبًٌبض

 ٍ هَاًیي اجطای ػسم هسئَلیت حبل ّط زض . ثبضس هی آًْب اجطای ثِ هتؼْس ٍ ثَزُ هكلغ ً ًبهال ػَاضؼ ٍ هبلیبتْب ثِ هطثَـ

اظ  ضسُ ثیٌی پیص ًسَض اػوبل ثِ ًسجت هعثَض هَاًیي اجطای زض ًبضكطهب.ثَز ًرَاّس هتَجِ ًبضكطهب الصًط كَم هوطضات

 ًطخ هوطضات، ٍ هَاًیي تـییط ًتیجِ زض هطاضزاز اهؿبء تبضید اظ پس گبُ ّط .ًوَز ذَاّس اهسام پیوبًٌبض غَضتحسبثْبی

 ّبی ّعیٌِ یب ًبّص اكعایص هَجت تـییط ایي ثٌحَیٌِ ًوبیس تـییط هطاضزاز ایي ثِ هطثَـ هبًًَی ًسَض یب سبیط ٍ ثیوِ هبلیبت،

 .ثبضس هی یبكتِ ًبّص یب اكعایص پطزاذت ٍجَُ ثِ هٌلق یب زضیبكت ثِ شیحن هَضز حست بضپیوبًٌ گطزز هطاضزاز
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 قرارداد خاتوِ – ًسدُ شاهادُ 

 سًُضسب پیوبًٌبض اقالع ثِ ضا ًتجبً هطاثت ًبضكطهب ایٌػَضت زض زّس ذبتوِ ضا هطاضزاز تَاًس هی هطاضزاز هست قَل زض ًبضكطهب

 تؼْسات ثِ هطاضزاز هكبثن ثبیست هی كَم هْلت قَل زض پیوبًٌبض .ًوبیس هی تؼییي هطاضزاز ثِ زازى ذبتوِ ثطای ضا هْلتی ٍ

 .ًوبیس ػول هطاضزاز 13 هبزُ هكبثن تَاًس هی ًبضكطهب تؼْسات اًجبم ػسم زض غَضت ٍ ًوبیس ػول ذَز

 ًظبضت زستگبُ ای تحَیل لسِغَضتج قی ضا ثبهیوبًسُ هػطكی هَاز ٍ ٍسبئل ًلیِ هصًَض هْلت پبیبى زض هی ثبیست پیوبًٌبض

 اثالؽ اظ هجل تب پیوبًٌبض ًِ تؼْساتی . ثبضس هی هَاز تحَیلی ٍ ٍسبئل زض ًوع ٍ ػیت گًَِ ّط هسئَل ًیع پیوبًٌبض . ًوبیس

 جبًت اظ ذسبضاتی ٍ ّعیٌِ پطزاذت هستلعم هطاضزاز ثِ زازى ذبتوِ اثط زض ًِ ثبلث ًوَزُ اضربظ هوبثل زض هطاضزاز ذتن

 ضٍظ3 هست ظطف پیوبًٌبض .هی ضَز هٌظَض پیوبًٌبض حسبة ثِ تبئیسًبضكطهب ضسیسگی ٍ اظ پس ،ثبضس اضربظ آى ثِ پیوبًٌبض

 ضا كَم غَضتحسبة یي ّلتِ  هست ظطف ًبضكطهب .ًوَز ذَاّس اهسام ًْبیی غَضتحسبة اضسبل ثِ ًسجت ذبتوِ اظ پس

 هحؽ ثِ ًوبیس حسبة هی تسَیِ ٍی ثب ٍ هحبسجِ هبزُ ایي زهلب گطكتي ًظط زض ثب ضا پیوبًٌبض ثسّیْبی ٍ ٍهكبلجبت ثطضسی

 .ضس ذَاّس آظاز پیوبًٌبض پطزاذت پیص ٍ تؼْسات اًجبم حسي تؿویي حسبة تسَیِ اًجبم

 

 
 قرارداد فسخ – دُ ّف هادُ

 :ثبضس هی كسد هبثل ًبضكطهب قطف اظ هطاضزاز شیل هَاضز زض

 ثبض 3 اظ ثیص هطاضزازی تؼْسات اظ ثرطی یب توبم اًجبم ػسم  -1

 تطریع ًبضكطهب ثِ هطاضزاز هَؾَع ذسهبت اًجبم زض پیوبًٌبض هبلی – كٌی تَاًبئی ػسم  -2

 ًبضكطهب ًتجی تَاكن ثسٍى ؿیط ثِ هطاضزاز ٍاگصاضی  -3

 هطاضزاز 21 هبزُ هَؾَع پیوبًٌبض هبًًَی هوٌَػیت ضوَل  -4

 ثِ احتیبج ثسٍى ٍ ضسبًس هی ِ پیوبًٌبضث ًتجبً ضا هطاتت ،ًٌس كسد كَم هططٍحِ ػلل اظ یٌی ثِ ضا هطاضزاز ًبضكطهب گبُ ّط

 ذَز ًلغ ثِ ضا هطاضزاز 11 هبزُ هَؾَع تؼْسات اًجبم حسي یب سپطزُ ؾوبًتٌبهِ هجلؾ ازاضی یب هؿبئی تططیلبت زازى اًجبم

 .ًوبیس هی ٍغَل ٍ ؾجف

 زستگبُ تحَیل ای قی غَضتجلسِ ضا ضسُ تحَیل ٍسبئل ٍ لَاظم ثبهیوبًسُ، هَاز ًلیِ است هٌلق پیوبًٌبض غَضت ایي زض

 هطاضزاز كسد اظ پس پیوبًٌبض . ثبضس هی تحَیلی ٍسبئل لَاظم ٍ زض ًوع ٍ ػیت گًَِ ّط ؾبهي پیوبًٌبض . ًوبیس ًظبضت

 زضیبكت تبضید اظ ضٍظ 10 هست ظطف ًبضكطهب ٍ ًوَزُ ًبضكطهب تسلین ضا ذَز غَضتحسبة ًْبئی ضٍظ زُ هست ظطف

 پیوبًٌبض پطزاذت ؾوبًتٌبهِ پیص حسبة تسَیِ اًجبم هحؽ ثِ . ًوبیس هی حسبة تػلیِ پیوبًٌبض ثب هصًَض غَضت حسبة

 .ضس ذَاّس آظاز
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هسئَلیت زض هَضز  پصیطش تؼْس ٍ زاض ضطًت ................    پس اظ ثطضسی ٍ ایٌجبًت ...............ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ غالحیت

ثب اقالع ًبهل اظ ضطایف ًبض هجلؾ پیطٌْبزی ذَز ضا ثِ  پس اظ ثبظزیس اظ هحل ٍ ٍ  استؼالمیف ضطا هٌسضجبت آگْی ٍ هكبلت ٍ

ًوبین . تیت شیل اػالم هیتط  

 

 تَؾیحبت پیطٌْبز هیوت ضیبل هبّبًِ ًَع ًبض ضزثق

زاًطٌسُ پطستبضیكؿبی سجع  حجن ًبضی  1    

 

 

:اػؿبء ًِ حن اهؿبء زاضًس ًبم ًٍبم ذبًَازگی  

 

   

:هْط ضطًت ًٌٌسُ ٍ ءاهؿب  

  

  :آزضس

  :ضوبضُ تللي توبس

 ضوبضُ اهتػبزی : 

  :ضوبضُ ضٌبسِ هلی

 


