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 41/24/97تاریخ: دیش دیشج  ضْزداری 

 دیش دیشج ضْز(الغذیز پبیگبُ) ثحزاى هذیزیت هٌظَرُ چٌذ سبلي هشایذُ آگْی

 ثب ثَفِ ْوزاُث را دیش ضْزدیشج الغذیز سبلي ،ضَرای اسالهی ضْز دیشج دیش 06/01/1397هَرخِ  23هػَثِ ضوبرُ  1ثِ استٌبد ثٌذ  دارد ًظز در ضْزداریایي 

وبرت ٍرسش  ، خذهت پبیبى وبرت ، هلی وبرت وپی را ثِ ّوزاُ  ٍاریشی)سپزدُ(  فیص ثبیستی لوٌذاىػال. ًوبیذ ٍاگذار ضزایظ ٍاجذ افزاد ثِ خبظ ضزایظ

 دراهضبء ٍ ضوبرُ هَثبیل ثَدُ ثب وِ ّوزاُ  ی ٍ حزٍفی (د) ػذثِ غَرت  راخَد  پیطٌْبدی لیوت ٍ در پبوت الف ثَدى ٍرسضىبر ثز دال هذارندیگز  یب 

ٍ رٍی پبوتْب هطخع ًوبیٌذ پبوت هزثَط ثِ هذارن ٍ لیوت   ًوَدُ تحَیل ضْزداری ثِ ٍ پبوت ة  ٍ ّز دٍ پبوت داخل پبوت ج گذاضتِ  داخل

 خبًِ دثیز ، پیطٌْبدات تسلین هحلخَاّذ ثَد .   23/01/7139 هَرخِ پٌج ضٌجِرٍس 14 سبػت پیطٌْبدات تسلین هْلت آخزیي ضوٌبپیطٌْبدی هی ثبضذ. 

 .ضذ خَاّذ لزائت ٍ هفتَح وویسیَى اػضبء ولیِ حضَر ثب 25/01/7913   هَرخِ ضٌجِ  رٍس10سبػت  دریبفتی پیطٌْبدات ٍ ثبضذ هی دیش دیشج ضْزداری

 :هشایذُ ضزایظ

 در تَاًٌذ هی ( ّستٌذ ادارُ ٍرسش ٍ جَاًبى ضْزستبى خَی تأییذ هَرد ٍ هؼتجز ٍرسضی وبرتْبی دارای وِ افزادی) ٍرسضىبر افزاد ٍ خذهبتی ضزوتْبی تٌْب  -4

 هجبس ثِ ػمذ لزارداد ثب ضْزداری خَاّذ ثَد( ٌِ ٍ تست هزفیيیء پیطسَ) فزد ثزًذُ ثؼذ اس استؼالم اس .ًوبیٌذ ضزوت هشایذُ ایي

 . هی ثبضذریبل(هیلیَى  ّفذُ) ریبل  000/000/17 جْت ضزوت در هشایذُ  لیوت پبیِ -0

 .ثبضذ ریبل هی000/20تٌیس رٍی هیش ٍ ریبل   000/20ٍرسضْبی رسهی ،   ریبل 000/130ثبسی فَتسبل ٍ ٍالیجبل ثِ اسای ّز سبػت ثبسی ًزخ -3

سپزدُ ضزوت در ثؼٌَاى ًشد ثبًه وطبٍرسی  دیشج دیش ضْزداری 337481170ثِ حسبةریبل را  000/200/10ػاللوٌذاى جْت ضزوت در هشایذُ ثبیستی هجلغ -1

هزاحل السم جْت اًؼمبد لزارداد را اًجبم دّذ، پس اس ثبسگطبیی پیطٌْبدات،   رٍس وبری  5 ٍاریش ًوبیٌذ. ًفز ثزًذُ در هشایذُ هی ثبیست ظزف هذتهشایذُ 

سپزدُ ،  ٍ ثؼذ اس اًؼمبد لزارداد ثب ًفز اٍل سپزدُ ًفزات دٍم ٍ سَم تب اًؼمبدُ لزارداد ثب ًفز اٍل در حسبة ضْزداری خَاّذ هبًذدر ایي هذت تَضیح ایٌىِ 

 . داد ثب ًفز دٍم اًؼمبد خَاّذ ضذثِ ًفغ ضْزداری ضجظ ٍ لزار ًفز اٍل سپزدُ ایطبى  د خَاّذ ضذ ٍ در غَرت اًػزافاًفزات دٍم ٍ سَم آس

ثب اعالع لجلی  فزد ثزًذُ هَظف است در سهبى ٍلَع حَادث غیز هتزلجِ ٍ ثحزاًی ٍ ّز سهبى وِ ضْزداری ًیبس داضتِ ثبضذ ول سبلي را تب ػبدی ضذى اٍضبع ٍ -5

 ثبضذ .  اس ٍی سبلظ هی گًَِ ادػبیی ّزًوبیذ ٍ  تحَیلخَی ضْزستبى ضْزداری ٍ یب  هذیزیت ثحزاى ثِ 

 فزد ثزًذُ تؼْذ ًبهِ ی هحضزی ٍ ضوبًت ًبهِ ّبی السم اخذ خَاّذ ضذ.اس  ٌّگبم تحَیل سبلي ، -6

ّوچٌیي هػبلح ٍ ٍ سزهبیطی ٍ رٍضٌبیی،گزهبیص ،سیستنٍ ضیطِ ّب  پٌجزُ ، درة) آى هتؼلمبت ٍ سبلي خسبرتْبی ٍاردُ ثٍِ  سَخت ٍ ثزق ٍ  آة ّشیٌِ -7

تبهیي آى ٍ ،گًَِ خسبرت ثِ ول سبلي د ٍ در غَرت ثزٍس ّزثَ خَاّذهشایذُ  ثزًذُ فزد ی ػْذُ ثز ...(تجْیشات هَجَد در سبلي ٍ هحَعِ اعزاف آى ٍ 

 ثزگزداًذى آى ثِ حبلت اٍلیِ ثزػْذُ ثزًذُ هشایذُ خَاّذ ثَد .

 َاّذ ثَد.خهشایذُ هسئَلیت ایوٌی سبلي ٍ ٍرسضىبراى ٍ وٌتزل ثیوِ ٍرسضی ٍ ّوچٌیي ًظبفت ٍ پبویشگی سبلي ٍ هحَعِ اعزاف آى ثز ػْذُ فزد ثزًذُ  -8

ِ ّیچ ػٌَاى فزد ثزًذُ تٌْب هیتَاًذ اس لسوت ٍرسضی سبلي )سبلي فَتسبل ، تٌیس ، وطتی ٍ ٍرسضْبی رسهی(، رختىي ، اتبق دٍش ٍ ثَفِ استفبدُ وٌذ ٍ ث -9

 حك استفبدُ اس لسوت اداری سبلي ٍ فضبّبی دیگز را ًذارد .

 .خَاّذ  ثَد هشایذُ ثزػْذُ فزد ثزًذُ ّبی ًبضی هسئَلیت سبیز  ٍ اجزای آى ثز حسي رػبیت توبم ضئًَبت اسالهی در سبلي اججبری ٍ ًظبرت -42

 خذهبت ارائِ دّذ . وًَه فَ ٍ ٍرسضْبی هطبثِ () فَتسبل ، ٍالیجبل ، تٌیس ، وطتی ، وبراتِ ،  فزد ثزًذُ هَظف است ثِ رضتِ ّبی ٍرسضی -44

حذف ٍ هجذدا سیز ثِ هٌشلِ هبُ جْت ٍلت دّی ثِ ٍرسضىبراى لزػِ وطی ًوبیذ لذا توبهی ٍلتْبی  تؼییي ضذُ لجلی سِ ّز  اٍلفزد ثزًذُ هشایذُ هَظف است  -40

ثِ ضْزداری دیشج دیش تحَیل را ًیش لزػِ وطی ّزتؼییي خَاّذ ضذ ٍ یه فمزُ اس غَرتجلسِ ًظز رئیس ّیئت فَتجبل لزػِ وطی  اًجبم ٍ ٍلت توزیي تیوْب 

  ًوبیذ.

هَظف ثِ پزداخت توبم ٍ ووبل لیوت تؼییي ضذُ در هشایذُ ثِ حسبة ضْزداری دیشج دیش ثَدُ ٍ ّیچ گًَِ هجلغی اس ثبثت ثؼضی اس ایبم هشایذُ فزد ثزًذُ  -43

 خبظ سبل وسز ًخَاّذ ضذ.

 خَاّذ ثَد .هشایذُ ًگْذاری  سیستن گزهبیطی ٍ سزهبیطی ثِ ػْذُ فزد ثزًذُ  -41

ثیص اس سِ ثبر هَجت لغَ لزارداد ٍ تىزار  خَاّذ ثَددرآى ثبػج جزیوِ ًمذی  ّزگًَِ لػَر ٍ وبستی ثَدُ ٍهشایذُ ثزػْذُ فزد ثزًذُ ًظبفت سبلي ٍ هحَعِ  -45

 خَاّذثَد.

تبخیز در ٍاریش  ضْزداری ٍاریش ٍ فیص هزثَعِ را ثِ ضْزداری تحَیل ًوبیذ.رٍس اٍل ّزهبُ ثِ حسبة  هذت پٌجثبیستی وزایِ سبلي را درهشایذُ فزد ثزًذُ  -46

 ّذ ضذ.خَاى لغَ لزارداد ثَدُ ٍ ضزر ٍ سیبى ضْزداری اس ٍجِ الضوبى فزد ججزا یِ سبلي ثِ هذت یه هبُ ثِ هٌشلِ وزا

 یب لجَل پیطٌْبدات هختبر است . ضْزداری در رد ٍ -47

 حضَریبثٌذ. جلسِضزوت وٌٌذگبى در سهبى ثبسگطبیی پبوت ّبی هشایذُ هی تَاًٌذ در  -48

 . وبس حبغل ًوبییذت  36563996 هزاجؼِ ٍ یب ثب ضوبرُ تلفي  اهَر هبلی جْت وست اعالػبت ثیطتز هی تَاًیذ ثِ  -49

 ػلی ًمی لَ

 ضْزدار دیشج دیش                                                                                                                                                                                                        


