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««    اجـارُ اجـارُ   قزاردادقزارداد»»  
 

 

 
 783103/686 مجًز شمارٌ اسالمی ي رایمصًب مجلس محترم شً 6731 جرأجر مستؤقاوًن ريابط م ه قرارداد برابرای     

موًرخ   ..........................بٍ شمارٌ  استعالمي با تًجٍ بٍ صًرتجلسٍ کمیسیًن  دفتر يزارت متبًع،  80/68/08مًرخ 

 .گرددید مقمىع لیذ یاختصاص طیبا شرا ................... 



ي قزارداد :يزفط -6

ِ ( ..............................................) .................دکتز  بِ ًوبيٌذگی ................. شبکِ  / هشکض آهَصشی ٍ دسهبًی:  هؤجش  به

   بِ شوهبسُ توبس : ......................................................................... :آدسس 

 .................. شوبسُ ًظبم پضشکی :  ................. شٌبسٌبهِ :بِ شوبسُ   ........ : فشصًذ ................ جش :أهست

 : شوبسُ تلفي .............................................. :بِ آدسس  ................ :پستی  کذ  .................. : هلی کذ

 ...................... : شوبسُ ّوشاُ  ................ : ()ثببت

ٌِذیک ّفتِ بِ طزف هقابل اػالم ًوایظزف  يصَرت کتب ِهزاتب را ب، يز ًشاًييباشٌذ در صَرت تغيي هلشم هيطزف هضافأ ایٌک. 
 

  : هَضَع قزارداد -8

ثِ ضطح خدسٍ  ظردطو ٍاهدغ زض    شوط  شْزستاى شهداء بيوارستاى ۀ سزپائيدارٍخاً هٌبى ػجبضتست اظ ٍاگصاضي     

ثِ اًؿوبم ًليِ  زض هبلت هطاضزاز )اخبضُ هٌبى(( تاشذهی اٍرصاًس  -طثقِ ّوکف   -ساختواى تیوارستاى شْذاء داخل )

ِ  كْطست )هكبثن ٍ ...ّبي ثطٍزتي ٍ حطاضتي تگبُهتؼلوبت ٍ هٌؿوبت اظ خولِ آةو ثطمو تلليو گبظو زس ًدِ   ايهطثَقد

 . (3)پيَست ضوبضُ ريس زٍ قطف ضسيسُ است( أثِ ت

 ّبي هػطكي ثطم ثط ػْسُ هستأخط ذَاّس ثَز.زض غَضت ًػت خساگبًِ ًٌتَض ثطم ّعرٌِ هبّيبًِ كيص : رهتبص

 بسمه تعالی
 شماره :

 تاريخ :

 

  ٍظاضت ثْساضتو زضهبى ٍ آهَظش پعضٌيٍظاضت ثْساضتو زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي

  زاًطگبُ ػلَم پعضٌي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًيزاًطگبُ ػلَم پعضٌي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي

  استبى آشضثبردبى ؿطثياستبى آشضثبردبى ؿطثي  
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 .ثبضسهي شوسي سال یک هست ثِ ............. تب ............. دربضاظ ت هذت اجارُ : -7

تؼيديي  ثْدب  ثب هجلؾ اخدبضُ ٍ ًظط هَاكن هؼبًٍت ؿصا ٍ زاضٍ زاًطگبُ  غَضت ضؾبرت قطكيي ٍ زضي هطاضزاز را :  1 رهتبص  

 ضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسُ

 ذَاّس ضس. توسرسهبثل  زرگط سب ( زٍ) تبًبضضٌبسبى هٌترت ضربست هحتطم زاًطگبُ  سَياظ             

 يػلَم پعضٌ زاًطگبُ يزى زاضٍذبًِ ضا ثسٍى ًست هدَظ اظ هؼبًٍت ؿصا ٍ زاضٍل ًطيخط حن تؼكهستأ : 2 تبصره

 س ًسجت ثِ تساٍمرخط خسأس هطاضزازو تب ػوس هطاضزاز ثب هسترالظم است زض غَضت ػسم توس ٍ وًساضزاضٍهيِ ضا              

 س.راهسام ًوب يف هجلرثب ضطا ريزاضٍاضائِ ذسهبت             

 اظ توبرل رب ػسم توبردل  خط ثبرس ثِ غَضت هٌتَة رٌسرگط ضاأهست خط ٍؤه هجل اظ پبربى هست هطاضزازو سِ هبُ : 3تبصره 

 توسرس هطاضزاز هكلغ ًوبرٌس.ثِ                  

 : بْاءاجارُ -4

ِ يهبّ ثدِ هدطاض    (.........................................) ریال .......................... توبم هست هجلدؾ  ثطاي -4-6  بًد

ثِ حسبة  اٍ  ّطهبُ سرثب ًِ هستأخطثبضس هي (..................................)  ریال ...........................

رع ٍ كيص ٍاض ِياضٍه يزاًطگبُ ػلَم پعضٌ هتلطهِ يزضآهسّبتوطًع ثِ ًبم  ثبًي غبزضات  8866867118881

ضُ ثْدب   بذيط ّط ردي اظ اهسدبـ اخد   أؾوٌبً ت .سرًوب بكترس زضيٍ ضس اضائِ ٍاحس هطثَقِ ياهَض هبلثِ  ضا هطثَقِ

ػدوٍُ ثدط    ِيد ط زض ترليّط ضٍظ تأذ يهؤخط ثَزُ ٍ هستأخط ثِ اظا يهَخت حن كسد ثطا  ضٍظ)زُ(  68ثيص اظ

 .سرپطزاذت ًوبهؤخط ثِ ع يً (لریا ّشار پاًصذ ٍهيليَى یک ) ریال 888/886/6 بلغه ستيتایه هجلؾ اخبضُ

ِ ثْبي ّط هبُ هٌلق ثِ اضائِ هستأخط ثبثت اخبضُ خبضُ ّط هبُ اٍ  هبُ ثبرستي پطزاذت ضَز ٍا : 1تبصره   ري كوطُ چي ثد

 درآهذّای هتفزقِ داًشگااُ اگادرو ٍ تْگت     2215253662226 ثِ حسبة كوطُ( 12اٍ  ّط هبُ )هدوَػبً تبضرد           

 غَ  چي ثِ زليل ػسم هَخدَزي ثدِ اظاي ّدط ضٍظ تدأذيط    ثبضس. ؾوٌبً زض غَضت ػسم ٍثِ هَخط هيٍغَ              

 ثْبي هطاضزاز ذسبضت تأذيط تبزرِ ضبهل ذَاّس ضس.هجلؾ هبّيبًِ اخبضُ درصذًين هؼبز              

ٍاضرع اخبضُو هطاضزاز كسد ٍ ؾدوبًت أزض غَضت ت :  2تبصره   ًبهدِ آى ؾدجف ٍ هٌبتجدبت   ذيط ثيص اظ ري ّلِت اظ تبضرد 

 ذيط زضأزض غدَضت تد   ؾدوٌبً  ػول ذَاّس آهس.ِ ث ضجٌِتَسف  استؼومالظم خْت ثطگعاضي هدسز              

ّب ٍ اذص هكبلجبت آًْب اهسام ًوبرس.هدبظ است ًسجت ثِ هٌبتجِ ثب ثيوِ ضجٌِّب اخبضُ پطزاذت             
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 ریال .................... جلؾًبهِ هؼتجط ثبًٌي حسي اًدبم تؼْسات ثِ هًوبرس ري كوطُ ؾوبًتهستأخط تؼْس هي -4-8

 ثِ ػٌدَاى ؾدوبًت حسدي اخدطاي تؼْدسات هدبًًَي ٍ خجدطاى        (ریال .......................................)

َاًس ري ّلتِ ثؼس اظ اذكدبض ًتجدي   تذسبضات احتوبلي ٍ تؼْسات هيس ضسُ زض اذتيبض هؤخط هطاض زّس. هؤخط هي

سپطزُ غسضاالضبضُ ثطزاضت ًوبرسو الظم ثِ شًط است زض غَضت ثطٍظ ثِ هستأخط ٍ ػسم پطزاذت تَسف ٍي اظ 

خط ذَاّس ثَز.أغوح ًيع ثط ػْسُ هستاذتو  زض ذسهبتو ػوٍُ ثط خطائن هبليو پبسرگَئي ثِ هطاخغ شي

سدپبم  ًبهِ ثبًٌي )سپطزُ تؿويي هطاضزاز ثِ هؤخط( ثدِ ضدوبضُ  ري كوطُ ؾوبًت .............................  َ  ضخهد

 (ریـال  ...................................................) ریال ........................... هجلؾ ثِ ..................     

 .ريس هؤخط هبثل استطزاز استأحسبة ًبهل ٍ تهلبز هطاضزازو تسَرِ ًبهل غَضت ضػبرت ًِ زض وتسلين گطزرس     

 شزایط :ز یسا -6

 هبُ ري حساًثط ظطف هست وسيس زاضٍذبًِ زض ضْط هحل ٍاگصاضي زاضٍذبًِ ثبضسأخط كبهس هدَظ تأسته يٌِغَضت زض -6-6

ِ هس ُ ٍپطًٍس ثبرس ًسجت ثِ تٌويل         هطًع زضهبًي سيسأتضي ثب هدَظ اَليت كٌي ثطاي كؼبليت زض هحل ٍاگصئاذص پطًٍا

زاضٍسبظاى زاضاي پطٍاًِ ًيع  ّبي ٍظاضت هتجَع اهسام ًوبرسوًِسيس زاضٍذبأؾَاثف ت ٍضطارف  ًبهِ ٍآريي ثطاثط ٍ       

هلعم ثِ ضػبرت ثٌس كَم زض ذػَظ اذص پطٍاًِ هسئَليت كٌي ثطاي كؼبليت ذَز زض زاضٍذبًِ ٍاگصاض ضسُ هي ثبضٌس.

 بُه هستأخط ثبرس حساًثط ظطف هست ري سيس زاضٍذبًِ ثرص ذػَغيوأضطارف اًتوب  زاضٍذبًِ ثب هدَظ ت زض -6-8

 ؿصا ٍ زاضٍي اظ قطرن هؼبًٍت ثبلؼٌس( ضٍظي ٍتجسرل ٍؾؼيت زاضٍذبًِ )اظ ضٍظاًِ ثِ ضجبًِ ثِ تٌويل پطًٍسُ ٍ ًسجت       

اًتوب  زاضٍذبًِ اظ  ّبي ٍظاضت هتجَع اهسام ًوبرس.سيس زاضٍذبًِأؾَاثف ت ضطارف ٍ ًبهِ ٍثطاثط آريي زاًطگبُو        

 يي ًبهِ ٍ ضطارف ٍ ؾَاثف تبسيس زاضٍذبًِ ّب هي ثبضس.سبرط ضْطستبًْب ًبهو تبثغ آر

  ٍ زض ثَزكوف زض زاذل هحل هَضز اخبضُ ذَاّس  ثبلؼٌس( ضٍظي ٍتجسرل ٍؾؼيت زاضٍذبًِ )اظ ضٍظاًِ ثِ ضجبًِ -6-7

 ًبهِرييآاظ  خط هلعم ثِ تجؼيتأهست رب زض سٌَات ثؼسي توسرس ًگطززو كسد گطزز ٍ زازغَضتيٌِ ثِ ّط ػلتي هطاض        

 .ّبي ٍظاضت هتجَع ذَاّس ثَزسيس زاضٍذبًِأؾَاثف ت ضطارف ٍ ٍ        

 سيس زاضٍذبًِأسيس زاضٍذبًِ زض ضْط هحل ٍاگصاضي ٍ استلبزُ اظ هدَظ تأخط زض غَضت ًساضتي هدَظ تأهست -6-4

 ثِ وف هدبظ ثِ اضائِ ذسهبتٍ ك وثيوبضستبى حن اضائِ ذسهبت زاضٍري ثِ ثيوبضاى ذبضج اظ ثيوبضستبى ضا ًساضتِ       



4 
 

 مستأجر :

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

 : مؤجر

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

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

 ٍ هستأخط غَضت زضة زاضٍذبًِ كوف ثِ زاذل ثيوبضستبى ثَزُ ًٌٌسُ ثِ ثيوبضستبى ضا زاضز ٍ زض اريثيوبضاى هطاخؼِ       

 حن اردبز زضة ثِ ذبضج اظ ثيوبضستبى ٍ تجليـبت زض ذبضج اظ ثيوبضستبى ضا ًساضز.       

 هَخَزي ثبضس.ري ذَز هجل اظ اتوبم ظهبى هطاضزاز ثِ هيعاى هتؼبضف هيخط هٌلق ثِ ًبّص هَخَزي زاضٍأهست -6-6

 ثِ هيعاى حساًثط خط خسرس هٌلق ثِ تحَرل گطكتي زاضٍّبأخط ليست گطزرسُ ٍ هستأزاضٍّبي زاضٍذبًِ تَسف هست        

 تَاكن قطكيي ثِ چي غَضت ًوس ٍ هبثوي قي چٌس كوطُِ % هجلؾ آى ث86هػطف سِ هبِّ زاضٍذبًِ ٍ پطزاذت         

 .ثبضسخط هجلي هيأستهبِّ( ثِ ه 68)حساًثط         

 الركبةكػل خط خسرس زض تحَرل زاضٍّبو ًظطرِ هؼبًٍت ؿصا ٍ زاضٍأثب هستهجلي خط أزض غَضت ػسم تَاكن هس :  1تبصره 

 .ثبضٌسآى هي ٍ قطكيي هلعم ثِ اخطاي وثَزُ          

 ثِ خط هٌلقأخط خسرسو هستأظاز ٍ تبضرد ًعزري ٍ ػسم تحَرل آى ثِ هستزض غَضت ٍخَز زاضٍّبي هب : 2تبصره 

  ؿصا ٍ هؼطكي زاضٍذبًِ ٍاخس ضطارف ٍ اػوم ضطارف حول ٍ ًول زاضٍّب ثِ زاضٍذبًِ هؼطكي ضسُو ثِ هؼبًٍت            

 پصرطز. زاضٍ غَضت ًت ؿصا ٍثبرست تحت ًظط ٍ هَاكوت هؼبٍزاًطگبُ ثَزُ ٍ اًتوب  زاضٍّب ثِ زاضٍذبًِ هي            

 هبًًَي سَز ٍ ًسط وًٌٌسُخط خسرس ثطاسبس آذطري هيوت ضٍظ هػطفأاضظش ضربلي زاضٍّبي هَضز اًتوب  ثِ هست :  3تبصره 

 زاضٍذبًِ ثبضس.            

 خط هجلي ثِ ضطح اري ثٌس است.أهست خط هلعم ثِ پصرطش زاضٍّبيأهست : 4تبصره 

خط ًيع سطهللي ثِ هَخط ًپطزاذتِ است.أهست ٍ وذبًِ سطهللي زضربكت ًٌطزُ استهَخط خْت اخبضُ زاضٍ -6-1

.ثبضسبثلَي زاضٍذبًِ ٍاگصاض ضسُ قجن ؾَاثف ٍثِ ًبم هؤسس هيت -6-3

 ًساضتِو اكطاز حويوي ضا ّب ربًِ ثِ ػْسُ گطكتِ است ثِ ضطًت ضاّبي هرتلق ذسهبتي صاضي هسوتگخط حن ٍاأهست -6-0

 تدْيع ٍ سيس ربأخْت ت غطكبً هحل هَؾَع اخبضُ ٍ ًبضثطي هَضز اخبضُ ضا ًساضز زض ًحَُ استلبزُ ٍ ييطحن تـ ٍ       

ثبضس.هي ضٍظي(اًساظي زاضٍذبًِ سطپبري )ضجبًِضاُ       

لَاظهي ًِ  ّبي خعري ٍّعرٌِ تؼويطات ٍّعرٌِ ًلي ثط ػْسُ هَخط ٍ ّبي هطثَـ ثِ تؼويطات اسبسي ٍّعرٌِ -6-8

 ثطاي

ثبضس.و ثط ػْسُ هستأخط هيثبضساظ هَضز الظم هيلبزُ ثْتط است       

ثبضس.خط هيأثط ػْسُ هستو َ  كٌيئهس زاضاي غوحيت هَضز ًيبظ ٍ ٍي اًسبًي آهَظش زرسُ ٍيطهيي ًأت -6-68
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 زاضٍذبًِ اضي اظ هٌبىثطزهبليبت ثط آهس ًبضي اظ ثٌبضگيطي اكطاز ٍ ثْطُ حن ثيوِ ٍ هعاربي هبًًَيو پطزاذت حوَم ٍ -6-66

 اظ الظم ّبيخط هٌلق ثِ اضائِ تسَرِ حسبةأهست ٍ وخط ثَزُأهكبثن هَاًيي خبضي ثط ػْسُ هست زض هست هطاضزاز        

ثبضس.طثَقِ زض پبربى هطاضزاز هيازاضات ه       

 ًبضًٌبى ثِ ػٌَاى وثبضٌسزاض هيسُّبي ؿيطزٍلتي ًِ توبم رب هسوتي اظ ٍظبرق اهَض ٍاگصاضي ضا ػًْبضًٌبى ثرص :  1 تبصره

ًَِ تؼْس استرساهي رب ٍ وگطزًسپَضص ًبضكطهبي ؿيطزٍلتي تلوي هيتحت              طگبُ ّيچگ  .آًبى ًساضز َليتي زض هجب ئهس زًا

 تاضارِ ًبض ٍ وثبضٌس ثطذَضزاض ضٍاى ثِ ًبض گوبضز ًِ اظ سوهت خسن ٍ اكطازي ضا ًوبرستؼْس هي خطأهست : 2تبصره 

 ثْساضتي

 غحت هعاج ثِ هَخط العاهي است. ٍ           

 حسبة اهَض هبلي زاضٍذبًِ زض هَضزاست ًسجت ثِ تسَرِ ظقؤتوسرس سبالًِ آى ه خط زض پبربى هطاضزاز ربأهست : 3تبصره 

 ضثف اهسام ًوبرس.اظ هطاخغ شي ... ثيوِ پطسٌل ضبؿل ٍ هبليبتو           

ذ شذ؛ِدر اَرت عذم تسَي : 4تبصره   حساب ساالًِ تَسط هستأتزو ًاهثزدُ اس توذيذ اتارُ در سال آتی هحزٍم خَّا

 ّایتسَيِ کاهل اس ٍاحذ ٍ ّوچٌیي ارائِ هفاساحساب ٍ تسَيِ کاهل تا شزکت ٍ ٍ ًیش تا سهاى ارائِ هفاااحساب            

 دارٍيیو تضاهیي هَضَع قزارداد آساد ًخَاّذ گزديذ.           

 گطززوهي تؼييي ّب(ًبهِ زاضٍذبًِ)آئيي خبضي ؾَاثف َخِ ثِ هَاًيي ٍت زاضٍذبًِ ثبًَثت  َالى كٌي ضبؿل زضئهس ؼسازت -6-68

اضائِ ذسهبت العاهي است. ظهبىخط ثِ غَضت زائن زض أًوبرٌسُ هست ٍحؿَض هسئَ  كٌي ٍ        

 ثبضٌسؾَاثف حبًن ثط هطًع هي اسوهي ٍ اذوهي ًٍليِ ًبضًٌبى تحت اهط ٍي هلعم ثِ ضػبرت ضئًَبت  خط ٍأهست  -6-67

 ؽرخط ثبرس ًسجت ثِ تؼَأسته اػوم ًتجي آىو زض غَضت ػسم ضػبرت هَاضز هصًَض تَسف ّط ري اظ ًبضًٌبى ٍ ٍ         

اهسام ًوبرس. (ضٍظ 66هست  ظطف ٍي زض اسطع ٍهت )حساًثط        

 رب سبرط ًبضًٌبى ٍي ثِ هَضز اخبضُ ٍ بًي است ًِ اظ خبًت اٍ ٍخ ّبي هبلي ٍ  خجطاى ذسبضتئَخط هسأهست  -6-64

 ّبي حوَهيليتئَخط ثِ ًحَ هصًَض ضاكغ هسأَليت هستئاست هس ثسرْي آرس.اضربظ حويوي ٍ حوَهي ٍاضز هي         

اّس ثَز.ًرَهطاخغ هؿبري  خعاري ًبضًٌبى هصًَض زض هجب  اضربظ ثبلث ٍ ٍ        

 هلعٍهبت ٍ ّبي هدبظ پرص زاضٍ(اظ ضطًت) ًٌٌسگبى ثِ ثيوبضستبىًليِ هطاخؼِ هيي زاضٍأِ تهٌلق ث خطأهست -6-66

 ثيوبضاى هيي لَاظم ثْساضتي هَضز ًيبظأتٍ  اغلي ٍاضزًٌٌسُ( ًوبرٌسگي ضسوي ٍ )اظ زاضٍري ٍ لَاظم ٍ تدْيعات پعضٌي        

  هَاضزي طاى ذسبضت ًبضي اظ ًوجَز اهوم هصًَض )ثِ خعخج ٍ وثبضسهيهبًًَي  ّبي هؼتجط ٍ)سطپبري( اظ ضطًت        

 أخط است.ػْسُ هست ثط ًِ ًوجَز ثِ غَضت كطاگيط ثبضس(       
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 يسأرغَضت ػسم ت زض ٍ وثبضسهي بؿل زض زاضٍذبًِ ثِ حطاست ضجٌِظق ثِ اضائِ هساضى پطسٌل ضؤخط هأهست  -6-61

ثبضس.يس حطاست هيأرطز هَضز تهلعم ثِ ثٌبضگيطي ك ري اظ آًْب غوحيت ّط         

هوَْض ًوَزى ظرط  زاضٍ ٍ يس هؼبًٍت ؿصا ٍأرٍاؾح هَضز ت ظق ثِ اضائِ غَضتحسبة هطرع ٍؤخط هأهست -6-63

 ثطٍ

ثبضس.ًٌٌسُ هيًسد ثيوبضاى هطاخؼِ        

 يسأرت هَضز ٍ ّبي هػَةاهوم آضارطي ثْساضتي ثِ هيوت هلعٍهبت پعضٌي ٍ ظق ثِ كطٍش زاضٍ ٍؤخط هأهست -6-60

 ثبضس.زاضٍ هي هؼبًٍت ؿصا ٍ        

 وگطزرس خط قجن خسٍ  شرل خطروِ ذَاّسأكطٍضي هسترب گطاى ّب ًٍبهِ زاضٍذبًِخط اظ آئييأغَضت ترلق هست زض -6-68

 ايثيوِ اظ هكبلجبت قطكِ هجلؾ ثِ غَضت ري؛ خط ثِ حسبة ثيوبضستبىأغَضت ػسم پطزاذت خطروِ تَسف هست زض ٍ       

 تَسف هؤخط گطّبي ثيوٍِغَ  خطروِ اظ سبظهبى خط ثب اهؿبي اري هطاضزاز ثبأهست ٍ وخط ٍغَ  ذَاّس گطزرسأهست      

 ًوبرس.هَاكوت ًطزُ ٍحن ّطگًَِ اػتطاؼ ضا اظ ذَز سلت هي     

خسٍ  ترللبت ٍخطارن ثِ ضطح ظرط : -6-88

 ٍمجزیوِ بار د جزیوِ باراٍل ػٌَاى تخلف هحزسشذُ ردیف
ضزیب افشایش دفؼات بؼذی 

 تصاػذی()

 2 يک هیلیَى سيبل دسج دس پشًٍذُ کتبی بب تزکش عذم حضَس هسئَل فٌی 1

 2 سيبل 000/500 سيبل 000/100 عذم ثبت صحیح صيش بشگ 2

3 
 

 فشٍشیکن فشٍشی ٍگشاى
هعبدل هبلغ تخلف + استشداد هبلغ 

 بِ بیوبس
 2 سيبل 000/000/1

 2 % اجبسُ هبّیب5ًِ پشًٍذُ دسج دس کتبی بب تزکش هشاجعیيسفتبس ًبهٌبسب بب  4

5 
 خبسج اص قبچبق ٍ .... ٍ فشٍش داسٍ

 شبکِ تَصيع
 لغَ قشاسداد سيبل 000/000/5 سيبل 000/000/1

6 
عشضِ داسٍی تبسيخ  فشٍش ٍ

 هٌقضی

 هبلغ اقالم تبسيخ گزشتِ ٍ هعبدل
 تعَيض داسٍ

 لغَ قشاسداد سيبل 000/000/1

 لغَ قشاسداد هعبدل هبلغ فبکتَس عَدت اقالم تزکش کتبی ٍ ِ فبکتَس هعتبشعذم اسائ 7

 ایتخلفبت بیوِ 8
 تزکش کتبی بب دسج دس پشًٍذُ ٍ

 تصحیح سٌذ

تعییي هبلغ جشيوِ تَسط 
 داسٍ هعبًٍت غزا ٍ

 لغَ قشاسداد
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 تْيِ ٍتَظرغ زاضٍّبي ثيوبضستبًي ضا ًساضز.زاضٍذبًِ سطپبري اٍضغاًس حن  -6-86

 ّبي آهَظضي زضخْت اًدبم ثطًبهِ ظق است ّوٌبضي الظم ضاؤخط هأهست تَخِ ثِ آهَظضي ثَزى ثيوبضستبىو ثب -6-88

ػول آٍضز.ِ ثيوبضستبى ث        

 زض ظهيٌِ ذسهبت هطبٍضُو هػطف هٌكوي آًْب ضا ًظبضت ثط سبرط اهومو هيي زاضٍ ٍأت ظق است ػوٍُ ثطؤخط هأهست -6-87

ات ثِ ػول آٍضز.ضسبظي ٍتَظرغ زاضٍ ٍاتبم تويع قجن هوطسيستن آهبزُ اضتوب  ضسبًيواقوع        

 ّبيهكبثن تؼطكِ رب سبرط هطاخغ هبًًَي ٍ ت زاضٍري هكبثن ثب هوطضات ٍظاضت ثْساضت ٍذسهب اضائۀ تؼطكۀ اذص -6-84

 پطٍاًِ اذص تؼطكِ ذػَغي اضائِ ذسهبت زاضٍئي تَسف هستأخطاى زاضاي)ثبضسهػَة ثطاي ثرص زٍلتي هدبظ هي        

. ثبضس(پصرط هيتأسيس زض غَضت ػسم هـبرطت ثب هَاًيي هَؾَػِ خبضي اهٌبى        

.ثبضسهي 6پيَست ضوبضُ  ثطاثط حسي اًدبم هطاضزاز ٍ وثط ػولٌطز زاضٍذبًِ ٍاگصاض ضسًُحَُ ًظبضت  -6-86

 اهط ًبضي اظ ػسم ّوٌبضي زض اذو  ًظوي ٍهسئَليت ّطگًَِ ثي ثِ ًحَ احسي اهَض هسًظط ثَزُ ٍ ثِ هَهغ ٍاًدبم  -6-81

پبسرگَي هَاضز هكطٍحِ ذَاّس ثَز.زض ّط هَضز  ٍ وَزُضبؿل زض زاضٍذبًِ ثِ ػْسُ هستأخط ث اكطاز        

ًَي خسرس زض ذػَظ ًحَُ ازاهِ هطاضزاز : تبصره  ًبّص هطاًع زٍلتي رب پيوبًٌبضاى ثرص ذػَغي ثب زض غَضت تػَرت هبً

طاؾي ذَاّس ثَز.هستأخط هلعم ثِ ضػبرت آى ثسٍى ّيچگًَِ اػت كسدو رب         

 هؼطٍكيي ضطٍض ٍ سبثوِو اظ اًتربة اكطاز ثس ثطضسي زهين هؼوَ  ٍ اكطاز هكبلؼِ ٌٍبضگيطي هستأخط ثبرس زض ذػَظ ث  -6-83

 پطسٌل هكلَة خط زضذَاست ًوبرس ًِأهؤخط حن زاضز اظ هست زض غَضت هطبّسُو ثِ كسبز اذوهي ذَززاضي ًوبرس.          

 ثِ ًبض رب ٍ ري ًوبرس )غوحيت ًبضًٌبى ضبؿلٍاحسّبي تبثؼِ خبرگع ثٌبثِ غوحسرس زاًطگبُ ٍ هٌؿجكي ضا ٍ          

 ضطارف زرگطي هستأخط كطز ٍاخس ػسم غوحيتوزض غَضت  گطكتِ ضسُ اظ قطف هطاخغ شرطثف زاًطگبُ هطرع ٍ          

. ّوبٌّگي خبرگعري ًوبرس( ثبرست ثبضا هي         

ى ًبض ٍضاًوبرس اظ خويغ هَاًيي هوطهستأخط اهطاض هي -6-80  هطثَـ ًبهِ ٍ ؾَاثفآريي ٍ هَاًيي هبليبتي هيي اختوبػي ٍأت ت هبًَ

ًطَض هكلغ است. ّبثِ اهَض زاضٍذبًِ        

 ِث حوَهي زرگط حتي تحت ّيچ ضطارف ثِ اضربظ حويوي ٍ ثِ ّيچ ػٌَاى ٍ هستأخط حن ٍاگصاضي هَضز هطاضزاز ضا -6-88

 الظم است اهَض هسرطرتي زاضٍذبًِ ّوچَى ًظبضت ثط ػولٌطزٍ  ًساضز ... ػوسًبهِ ٍ غلح ًبهِو غَضت ًٍبلتو         

9 
ٍ عذم تَجِ بِ  سبيش تخلفبت

 اخطبسّبی هشاجع ريشبط

 دسج دس پشًٍذُ ٍ تزکش کتبی بب
 تصحیح

هبلغ جشيوِ تَسط  تعییي
 داسٍ هعبًٍت غزا ٍ

 لغَ قشاسداد
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 زض ؿيط ؛خط غَضت پصرطزأّبي زاضٍري ٍ ... تَسف ضرع هستّبي زاضٍريو اضائِ چي ثِ ضطًتپطسٌلو زضذَاست         

 ثطزاضتثِ ًلغ هؤخط  سب تَسف هؤخط ؾجف ٍأؾوبًت حسي اًدبم ًبض ض قطكِ كسد ٍ ثكَض ري غَضت هطاضزاز اري         

ًوبرس.اظ ذَز سلت هي ضاحن ّطگًَِ اػتطاؼ زض اري ذػَظ  هطاضزاز ثطٍ ضطارف ٍ اهؿب  ثب هستأخط ذَاّس ضس ٍ         

 ػْسُ سبرط هَاضز ثط َاضؼ ٍػ ثيوِو اخطا اظ هجيل هبليبتو ًليِ ًسَضات هبًًَي اري هطاضزاز زض هطحلِ تٌظين ٍ -6-78

َاّس ثَز.هستأخط ذ        

 ثبضس.ذسهبت ثط ػْسُ هستأخط هي هبليبت ثطاضظش اكعٍزُ ًبال ٍ : تبصره

 ّبي كطزي ثطاي ّط ري اظتػسم ضػبرت حلبظ رب اي ثِ ّط زليل اػن اظ ػسم ٍخَز ٍسبرل اروٌي ٍچٌبًچِ حبزثِ -6-76

 ًبضگطاى

 زاضت. ي ظهيٌِ ًرَاّسار ي زضتّيچگًَِ هسئَلي )هؤخط( هسئَليت آى هتَخِ هستأخط ثَزُ ٍ وٍخَز آرسِ ًٍبضًٌبى ث         

 ضئًَبت ازاضي خبضي زض هحل اًدبم ؾَاثف ٍ ات ٍضظلٌس ًليِ هوطؤًٍليِ ًبضًٌبى تحت پَضص ٍي ههستأخط  -6-78

 ضا زهيوأ ضػبرت ًوبرس. هَؾَع هطاضزاز         

 رب هسوتي اظ تؼْسات ذَز ٍػسم اًدبم ًليِ  خط هجٌي ثطؤهجب  اذكبضي ًِ اظ سَي ه ًوبرس ًِ زضخط هجَ  هيأهست -6-77

 تبض ذَاّس ضس.خط ضكأثب هست 88-6ثطاثط خسٍ  ثٌس غَضت  زض ؿيط اريو ضَز تطتيت اثط زازُغبزض هي        

 اظ ّطگًَِ هسئَليت زض ٍ وخط ًساضتِأهحبًن ًسجت ثِ ًبضًٌبى هست بٍي زضزػ استرساهي ٍ هؤخط ّيچگًَِ تؼْس -6-74

 ثبضس.خط هيػْسُ هستأ سات شرطثف ثطًليِ تؼْ اري هَاضز هجطا ثَزُ ٍ        

 ػسم هؤخط هدبظ است پس اظ اثوؽ سِ اذكبض ًتجي ٍ خط ضؾبرت حبغل ًجبضسوأغَضتيٌِ اظ ًحَُ ًبض هست زض  -6-76

 تـييط

 ذَز ثِ ًلغ خط ضاأتؿويي حسي اًدبم تؼْسات هست سام ٍخبًجِ اه غَضت ريِ ث خط ًسجت ثِ كسد هطاضزازأضٍرِ هست         

س ذبضج اظ ؾجف ًوبرس.           ؾطٍضت ثبضس ًِ قطكيي ثِػوس هي استبي ضطٍـ ذبضج اظض زض خط ٍأهست هؤخط ٍهَاًيي  اري ٌث

س.ًبهل زض اخطاي آى تَاكن حبغل ًوَزُ           ّيچگًَِ هسئَليتي خطؤخطو هأزض غَضت كسد هطاضزاز ثِ ػلت ترللبت هست ًا

 ظبضتتحت ً اسبس ؾَاـ ٍري زاضٍّب ثطخط هلعم ثِ تؼييي تٌليق اأخط ًساضتِ ٍ هستأزض هجب  زاضٍّبي هست         

 ثبضس.هؼبًٍت ؿصا ٍ زاضٍ هي         

 ثبضس.ٍ اذص هَاكوت آى هي وظق ثِ هؼطكي هحل اًجبض ذَز ثِ هؼبًٍت ؿصا ٍ زاضٍؤخط هأهست -6-71
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 هدلس ًٍوبرٌسگبى  ضاخغ ثِ هٌغ هساذلِ ٍظضا  ًٍوبرس ًِ هطوَ  هوٌَػيت هَؾَع هبًَى هي خط اهطاضأهست -6-73

 ًِ تب پبربى ًوبرستؼْس هيؾوٌبً  ٍ وسثبضًوي 6773هبُ  ًطَضي هػَة زي ًبضهٌساى زٍلت زض هؼبهوت زٍلتي ٍ          

 هطاضزاززض هَؾَع  الصًط ضاِ حسبة ثب زاًطگبُ ثِ ّيچ ٍخِ اضربظ هصًَض زض هبًَى كَمٍ تسَر اخطاي هطاضزاز          

 ذسبضات ًبضي اظ كسد پيوبى ٍرب تأذيط ٍ وكسد ًوَزُ غَضت هؤخط پيوبى ضا زض ؿيط اري ٌلغ ًسبظز ٍشر سْين ٍ          

 ا  هستأخط ٍغَ  ذَاّس ًوَز.زض اخطاي ًبض ضا ًيع ثٌبثِ تطريع ذَز اظ اهَ          

 خط ًساضتِ ٍأهسئَليتي زض هجب  زاضٍّبي هست خط ّيچگًَِؤخطو هأزض غَضت كسد هطاضزاز ثِ ػلت ترللبت هست -6-70

 ثبضس.خط هلعم ثِ تؼييي تٌليق اري زاضٍّب تحت ًظبضت هؼبًٍت ؿصا ٍ زاضٍ هيأهست        

 ّبي پرص زاضٍ زض ظهبى پبربى هطاضزاز ٍ اضائِ آى زض ٌّگبم تحَرل هَضزحسبة اظ ضطًتظق ثِ تسَرِؤخط هأهست -6-78

 حسبة سپطزُ حسي اًدبم تؼْساتثبضس. ثسرْي است زض غَضت ػسم اضائِ اري تسَرِطاضزاز هياخبضُ زض پبربى ه         

 ٍ وخط اظ ثيوبضستبى هوبًؼت ذَاّس گطزرسأخط تب ظهبى اضائِ آى ؾجف ٍ اظ ذطٍج اهَا  هستؤخط اظ قطف هأهست         

 حسبة ضا ثِ هٌعلِ سَ سبثوِ كؼبليت زاضٍري تلويتَاًس هَؾَع ػسم اضائِ تسَرِهؼبًٍت ؿصا ٍ زاضٍي زاًطگبُ هي         

 خط هسًظط هطاض زّس.أّبي آتي هستًطزُ ٍ زض كؼبليت         

 شًط استؼومهدبظ ّوبى است ًِ زض ثطًبهِ اػوم هيوت ضرػي زض   اهؿب هْط ٍ ضوبضُ تلليو هحل هبًًَي ضرعو -6-48

 رب اضسب  پيبم ًَتبُ ثِ تللي ّوطاُ ست سلبضضي ثِ آزضس هبًًَي ضرع ٍاي ًِ ثبپًبهِ رب ّطگًَِ تللٌگطام ٍ ضسُ ٍ         

 تضوبضُ تللي هطات رب غَضت تـييط هحل ٍ است زض ضرع هتؼْس ٍ گطززاثوؽ ضسوي تلوي هي خط اضسب  گطززوأهست         

 ضٍظ اثوؽ ًوبرس. 6ظطف هست ؤخط ضسوبً ضا ثِ ه         

 ٍرب خط پيص آرس اػن اظ ارٌٌِ هطثَـ ثِ اخطاي ػوليبت هَؾَع هطاضزازأهست هؤخط ٍغَضتي ًِ اذتوكي ثيي  زض -6-46

 تَاكن ضكغاظ ضاُ  ػوَهي آى ثبضسو چٌبًچِ قطكيي ًتَاًٌس هَؾَع اذتوف ضاتلسيط ّط ري اظ هَاضز ضطارف  تـييط ٍ         

 )ًظط ًويتِ ٍاگصاضي ثِ هٌعلِ ٌليق ذَاّس ضسهَؾَع اذتوف اظ قطرن ًويتِ ٍاگصاضي ضسيسگي ٍ تؼييي ت ًوبرٌسو         

 . زاٍضي ذَاّس ثَز(         

 ّبي اخطاري )ثِ تطريع زستگبُ اخطائي(زستگبُ رب حوَهي قطف هطاضزاز ثب غَضتي ًِ اضربظ حويوي ٍ زض -6-48

 ّبي اخطاري ثِ ضوبضُهجبضظُ ثب ضضَُ زض زستگبُ ًبهِ پيطگيطي ٍآريي (6هطتٌت رٌي اظ اػوب  ثٌسّبي هبزُ )        

 خسرس ّيئت ٍظرطاى ضًَس ًبضكطهب )زستگبُ شرطثف( هدبظ ثِ ػوس هطاضزاز 87/68/07د هَضذِ /78734ّ/ت37733        

 ثبضس.ضربظ ربز ضسُ ثِ هست پٌح سب  ًويثب ا        
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 ضا ثِ 6هبزُ  73 ظق است هطرػبت اضربظ حويوي ٍحوَهي هَؾَع ثٌسؤه )هؤخط( / )زستگبُ اخطاري( :  1 بصرهت 

 غوح ًطَض ًيع اػوم زاضز.هطاخغ شي           

 ًبهِآريي (6ثبض هطتٌت ترلق هٌسضج زض هبزُ ) ( حساهل ز6ٍهبزُ  73غَضتي ًِ اضربظ ربز ضسُ )ثٌس  زض : 2 تبصره

 آًْب ؾوي اػوم ًبم واستظق ؤًطَض ه غوحّبي  اخطاري گطزًس هطاخغ شيهجبضظُ ثب ضضَُ زض زستگبُ پيطگيطي ٍ            

 .ًوبرس ّبي اخطاري  ذَززاضي اظ اًدبم هؼبهلِ ثب اضربظ هعثَض ضا خع  ضطارف ػوَهي پيوبى لحبلثِ ًليِ زستگبُ            

 هَضذِ د/78734ّ/ت37733ثِ ضوبضُ )ّبي اخطاري هجبضظُ ثب ضضَُ زض زستگبُ ًبهِ پيطگيطي ٍثطاسبس آريي -6-47

 است ّطگبُ ثِ تطريع زستگبُ اخطائي هطتٌت رٌي اظ اػوب  ثٌسّبي ( هتؼْسهستأخط وّيئت ٍظرطاى 87/68/07          

 است ًسجت ثِ ظقؤه ًبضكطهب )هؤخط( اخطاري گطززوّبي زستگبُ ضضَُ زض هجبضظُ ثب ًبهِ پيطگيطي ٍ( آريي6هبزُ )          

 .ضطًت قطف هطاضزاز اهسام ًوبرس لـَ هطاضزاز ثب          

 اسبسطث ثيوبضستبىو اي ثيي هستأخط هجلي ًٍبهِثب تَاكن كسد هطاضزاز رب اتوبم آى ٍؾيؼت هبلي زاضٍذبًِوزض ضطارف  -6-44

 ًبهِ ثبرس هجل اظ تٌظين هطاضزاز ثبثسرْي است اري تَاكن ٍ وگطززهيعاى هَخَزي تٌظين هي ّب ٍضرع ثسّي هكبلجبتو         

 ثِ اهؿبي قطكيي ضسيسُ ثبضس. ٍهستأخط خسرس ًَضتِ         

وَزُهستأخط هتؼْس هي -6-46 ِ ضرػأ زض هحل كؼبليتً  ِ ؿيط ضا ٍ وضَز ً ٍاگصاضي ث ًتوب  رب  ِ ا ًَ  ًوبرس.هي سلت اظ ذَز حن ّطگ

 ضحتي ز ًبهِ ضااخبضُ هٌسضج زض ًبض هَضز تَاكن ٍ تلسيطي حن تـييط ضـل ٍهكلوبً ٍ تحت ّيچ ضطاركي ٍ  هستأخط -6-41

 هَاضز هطبثِ غٌلي ًرَاّس زاضت.        

ذَاّس  اظ ترلق ثطاي هؤخط یک ّفتِ كسد ظطف ضطٍـ اري سٌس هَخت ذيبض ٍهلبز  ّط ري اظ ترلق هستأخط اظ -6-43

ز.  َث

قِ ضاگطزز زض غَضت كسد رب اتوبم هطاضزاز هلبغبحسبةهستأخط هتؼْس هي -6-40 ًَي اذص ٍ اظ ّبي هطَث  اضائِ هطاخغ هبً

 .ًوبرس

 ثبضس ًِ زض سب  خبضي اهتيبظ هٌلي ثبثت اًػطاف اظ هطاضزازهستأخط زض غَضتي هدبظ ثِ ضطًت زض هعارسُ ثؼسي هي -6-48

 اي ضا زضًبضًبهِ ذَز ًساضتِ ثبضٌس.هعارسُ        

 جبضٍ زض غَضت ػسم هؼطكي اً وخط هٌلق ثِ هؼطكي اًجبض زاضٍذبًِ استيدبضي ثِ هؼبًٍت ؿصا ٍ زاضٍ ثَزُأهست -6-68

 زاضٍذبًِو اًجبض هؼطكي ًطسُ هحل ؿيطهدبظ زاضٍ تلوي ٍ قجن هَاًيي هجبضظُ ثب هبچبم ًبال ٍ اضظ ضكتبض ذَاّس ضس.         
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 افشارّای دارٍخاًِ دارای گَاّي تبادل با پزًٍذُ الکتزًٍيک سالهت اس هزکشهستأجز دارٍخاًِ الشاهاً بایذ اس ًزم - 6-66

ُ ًوایذ. هذیزیت آهار                ٍ فٌأٍری اطالػات ٍسارت بْذاشت استفاد

 قطكيي ًِ تَسف هستأخط اهؿب  ضسُ خع  اسٌبز الرٌلي اري هطاضزاز ثَزُ ٍ استؼومًليِ اٍضام ضطارف ضطًت زض    -6-68

 ٌبز ًوبرٌس.تَاًٌس ثِ آى استزض هَهغ لعٍم هي          
 

 --------------- : آدرس  ---------- خاًَادگي :ًام   ---------- : ًام  شاّذ اٍل :

  

 ------------- : اهضاء  ---- ---------:  تاریخ

 

 ---------------- : آدرس---------- : خاًَادگيًام  ----------: ًام  : دٍم شاّذ
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 سي اًجام قزاردادحَُ ًظارت بز ػولکزد دارٍخاًِ ٍاگذار شذُ ٍ حًُ

 
اكعاضي ٍ ّبي سرتظق است سبظ ٍ ًبض ًظبضت ثط ػولٌطز زاضٍذبًِ ضا ثب اردبز ثطًبهِؤهؼبًٍت ؿصا ٍ زاضٍي زاًطگبُ ه (1

 غوح پيگيطي ذَاّس ًوَز.زض غَضت ثطٍظ ترلقو هطاتت ضا اظ هطاخغ شي اكعاضي الظم كطاّن ًوبرس.ًطم

 م كػَ  هطتجف ثبظق است ًليِ هوطضات ٍ ؾَاثف ٍظاضت ثْساضتو زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي زض توبؤخط هأهست تبصره :

 زاضٍذبًِ ثيوبضستبًي ضا ضػبرت ًٌس ٍ هستٌسات هبلي اظ خولِ كبًتَضّبي ذطرس اهوم ضا ثِ ثبظضسيي زاًطگبُ ٍ            

 ٍظاضت ثْساضتو زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي ٍ زاضٍسبظ ًبظط اضائِ ًوبرس.            

 ثبضس.ػْسُ ًويتِ ٍاگصاضي هي هطاضزاز ثط م توسرس رب ػسم توسرسٍاػو هطثَـ تؼييي ؾَاثف ٍ حسي اخطاي هطاضزاز ًظبضت ثط (2

ّب ًبهِ هبلي ٍ هؼبهوتي زاًطگبُآئيي 94خطو هَؾَع زض ًويسيَى هبزُ أخط ٍ هستؤزض غَضت ثطٍظ ّطگًَِ اذتوف ثيي ه (3

 االخطا ذَاّس ثَز.ي اػؿب  ًويسيَى ٍ ًويتِ هصًَض الظمأٍ ًويتِ ٍاگصاضي هكطح ٍ ض

اظ  گيطي ٍ تؼييي ذسبضت ثِ ًويتِ سِ ًلطُ هتطٌلخط خْت تػوينأو هطاضزاز هست 15ثجبت ػسم ضػبرت هلبز ثٌس زض غَضت ا (4

 گطزز.َض هبلي زاًطگبُ اضسب  هيهؼبٍى تَسؼۀ هسرطرت ٍ هٌبثغ زاًطگبُو هؼبٍى ؿصا ٍ زاضٍ ٍ هسرط اه

ف اخطائي ثِ ػٌَاى ًوبرٌسُ ثيوبضستبى ثَزُ ٍ زاضٍسبظ ًبظط زاضٍذبًِ ثيوبضستبًيو ثطاسبس ضطح ٍظبرق هٌسضج زض ؾَاث (5

 خط ثب هؼبًٍت ؿصا ٍ زاضٍي زاًطگبُأٍ زض ًظبضت ثط ػولٌطز هست وخط ًرَاّس زاضتأّيچگًَِ اضتجبـ ازاضي ٍ هبلي ثب هست

 ًوبرس.قجن ؾَاثف ّوٌبضي هي

ّبي هرتلق )ػَاضؼ ض ظهيٌِظق است توبهي هػَثبت ًويتِ زاضٍ ٍ زضهبى ثيوبضستبى ٍ زاضٍسبظ ًبظط ضا زؤخط هأهست (6

 زاضٍّبو هػطف هٌكوي زاضٍ ٍ ...( اخطا ًوبرس.

ّبي ًوي ٍ ًيلي اضائِ ذسهبت زاضٍذبًِ ثيوبضستبًي ضا ثِ اضربظ حويوي ٍ حوَهي هَضز تأريس تَاًس ًظبضتزاًطگبُ هي (7

 غوح هبًًَي ٍاگصاض ًوبرس.هطاخغ شي

 

 

 1پيَست شوارُ 
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  ييسيس هؤسسِ پششکي بِ ًام هتقاضسيس هؤسسِ پششکي بِ ًام هتقاضأأهجَس تهجَس ت  بز ػذم صذٍر ّيچگًَِبز ػذم صذٍر ّيچگًَِ  ييفزم تؼْذًاهِ هبٌفزم تؼْذًاهِ هبٌ
  
  

  ..................................................................................................................................ت در یفعال یتقاضه  .................................................. ايٌجاًة     

 تَتِ تا خصَای ٍ شزايط ٍاگذاری دارٍخاًِ هذکَر تِ تخش د آگْی ًٍواين کِ تا آگاّی کاهل اس هفااعالم هی

ٌجاًة يخالف اظْارات ا کِیٍ در اَرتو تاشنیه یپششکسیس أفاقذ ّزگًَِ هجَس تايٌجاًة  ويهاتیفی هفاد قزارداد

ضثط سپزدُ  و ًسثت تِیٌجاًة ٍ قطع ّوکاريقزارداد تا اضوي فسخ  هحق خَاّذ تَد تا تزؤتِ اثثات تزسذ ه

 اعتزاضی ًخَاّن داشت. ّیچاًَِايٌجاًة  ٍ ؛اقذام ًوايذ ٌجاًةيذُ ايشزکت در هشا

  

  

   

  :  :    اهضاءاهضاء  هْز ٍهْز ٍ          

  

    

  

  

 2پيَست شوارُ 
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  ““    شوطشوطشْزستاى شْزستاى شهداء شهداء فزم اطالػات اهَال دارٍخاًِ فزم اطالػات اهَال دارٍخاًِ ”   ”   
 
 

 : فْزست کلیِ اقالم ٍاگذاری تِ اَرت اتارُ -1

  ::  الف( فضاّای فیشيکیالف( فضاّای فیشيکی

 اٍرصاًس  -طثقِ ّوکف   -داخل ساختواى تیوارستاى ) هتزهزبغ 42 حذٍداً : دارٍخاًِ 

 (تاشذهی                                                   

 -- ی :ئدارٍهتزاص اًثار  

  ::  ب( لَاسم ٍ اثاثیۀ اداریب( لَاسم ٍ اثاثیۀ اداری

 : )دستااُ( راياًِ  ٭                               : )دستااُ( يخچال ٭

  : )هتزهزتع( تٌذیقفسِ ٭                      :  )دستااُ( چاپاز ٭

 : )عذد( اٌذلی ٭                              : د()عذ هیش تحزيز ٭

               : سايز هَارد ٭
 

 : قیوت کلیِ اقالم ٍاگذاری تِ اَرت فزٍشی -2

 -  )ريال( :)ريال( :  الف( دارٍالف( دارٍ

 - )ريال( :)ريال( :  ب( لَاسم هصزفی پششکیب( لَاسم هصزفی پششکی

   

 3پيَست شوارُ  


