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ٖبًَى تٌه٘ن ثرطٖ اظ هٗطضات هبلٖ  88ًبهِ ارطاٖٗ هبزُ  زض ارطإ زستَضالًول هطثَـ ثِ آئ٘ي: هَضَ ع هشايذُ: 1هادُ

زٍلت روَْضٕ اسبهٖ اٗطاى هَؾَو هعاٗسُ يجبضت اظ ٍاگصاضٕ اربضٕ زاضٍذبًِ ثِ اًؿوبم اًجبض رْت اضائِ ذسهبت ثِ 

رْت ازاضُ ( ضسس هكبثٕ ل٘ستٖ ِٚ ثِ تأٗ٘س قطْ٘ي هٖ)اهَال هَرَز ث٘وبضاى سطپبٖٗ سطهبٗص، گطهبٗص ٍ تزْ٘عات 

  .ثبضس زاضٍذبًِ هٖ

 

 

:اتتذكز: 2هادُ 
. ضَزتوبهٖ غٓحبت ضطاٗف هعاٗسُ هٖ ثبٗست تَسف ضطٚت ٌٌٚسُ زض هعاٗسُ هْط ٍ اهؿب  -1

       لُبٗت آذط ٍٖت ازاضٕ ضٍظ   29/3/89ٍ ايبزُ آى اظ تبضٗد 27/3/89لُبٗت  23/3/89 تبضٗدتحَٗل ضطاٗف هعاٗسُ اظ  -2

. ذَاّس ثَز 7/4/89

هوٌَو ٍ هطزٍز ايالم  ضمانتنامه تانني و يا فيش تاننيپطزاذت ّط ًَو تؿو٘ي سپطزُ ضطٚت زض هعاٗسُ ثزع  -3

 .گطزز هٖ

مننذه دس مضايذه تايذ مليه مذاسك خواسته شذه سا ته تشتية صيش دسسه  ششمتمذاسك موسد نياص  -4

، دس يل پامت گزاشته  (الك و مهش شذه)انه قشاس داده و دس مهلت مقشس، تصوست دسب تسته پامت جذاه

.  اموس قشاسدادها، تحويل و سسيذ دسيافت نمايذ -طثقه اول -ته آدسس دانشگاه علوم پضشني شيشاص

ًسُ ِٚ ثسٗي هٌهَض ضطٚت ٚي تاشذ حـاوي ضمانت يا فيش تاننـي سپـشده ششمت دس مضايذه مي: پاكت الف

ثبًٙ هلت  68/15127258ضا  ثِ يٌَاى سپطزُ ضطٚت زض هعاٗسُ ثِ حسبة  سيال 000/300/6/-ثبٗست هجلٍ  زض هعاٗسُ هٖ

.  ٍاضٗع ًوَزُ ٍ ْ٘ص سپطزُ ضطٚت زض هعاٗسُ زاذل پبٚت ثگصاضز 24000801293189ثب ٚس ضٌبسِ  ضًجِ پعضٖٛ

.گطزز هوٌَو ٍ هطزٍز ايالم هٖ... سپطزى ّط ًَو چٙ ثبًٖٛ اين اظ چٙ تؿو٘ي ضسُ ٍ : 1تبصزُ

هوٌَو ٍ هطزٍز ايالم  ضمانتنامه تانني و يا فيش تاننيپطزاذت ّط ًَو تؿو٘ي سپطزُ ضطٚت زض هعاٗسُ ثزع :2تبصزُ

. گطزز هٖ

مميسيون مضايذه دس دس صوست عذم اسائه هش يل اص مواسد ريل مذاسك ناقص توده و : )حاوي :پاكت ب

.( خواهذ تود تاصننشدن پامت ج مختاس

 .ضسُ ثبضس ضطاٗف هعاٗسُ ِٚ توبهٖ غٓحبت آى هْط ٍ اهؿبء .1

آگْٖ تُ٘٘طات ٍ حسي اًزبم ٚبض ( ًوًَِ ٖطاضزازّب)هساض٘ هطثَـ ثِ تأٗ٘س غالح٘ت ضطٚتْب، اسبسٌبهِ، سَاثٕ  .2

 . (رْت ضطٚتْبٕ ثْساضتٖ زضهبًٖ)ضطٚت، هزَظّبٕ هَضز تأٗ٘س هًبًٍت هطثَقِ

................................  اجاري ه واگذاريشزايط عمومي مزايد
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رْت هعاٗسُ ٍاحسّبٖٗ ِٚ، پ٘طٌْبز زٌّسُ زض هعاٗسُ، زض سبل ٖجل  زض آى ٍاحس  هطَُل ًْبل٘ت ًبهِ ٚتجٖ  اضاِٗ ضؾبٗت .3

ٌٌٚسُ زض سبلْبٕ ٖجل زض ٍاحسّبٕ هرتلّ زاًطگبُ ًبضاؾٖ ثبضٌس،  زض غَضتٖ ِٚ اظ ضطٚت. ثَزُ، العاهٖ است

 .ز زاضتٌٌٚسُ حٕ ايتطاؼ ًرَاُ هساض٘ اضسبلٖ زض ٚو٘سَ٘ى هعاٗسُ ثبظ ًرَاّس ضس ٍ ضطٚت

زاضا ثَزُ ٍ هستٌسات هطثَـ ثِ آى ضا ( سبل............ حساٖل)هعاٗسُ گطاى ثبٗستٖ سبثِٗ ٚبض هتٌبست ثب هَؾَو هٌبٖػِ  .4

 .زض پبٚت ة ٖطاض زٌّس

 ْطم هٌى هساذلِ ٚبضٌٚبى زٍلت زض هًبهالت زٍلتٖ .5

. حاوي فشم پيشنهاد قيمت :پاكت ج

: هذت ارائِ خذهات هَضَع هشايذُ: 3هادُ
.  ثبضس ِٚ زض غَضت ضؾبٗت قطْ٘ي ٍ قجٕ َٖاً٘ي توسٗس ذَاّس ضس ضطٍو ثٛبض هٖهست ٗٛسبل اظ تبضٗد  ثِ 

: ًحَُ پزداخت: 4هادُ 
ثِ حسبة اربضُ زاًطگبُ ٍاضٗع  اربضُ ثْبء ضا ٗٛزب ٍ ًٗساً( 2)هبُ  ثطًسُ هعاٗسُ زض ضطٍو ٚبض هٖ ثبٗستٖ حساٖل هًبزل هجلٍ زٍ

غبزض ٍ زض  ثِ تبضٗد سط ضس٘س اثتسإ ّط هبُ ضإ سبٗط هبّْب ً٘ع رْت ّط هبُ ٗٙ ْٗطُ چٍٙ ْ٘ص آى ضا تحَٗل ًوبٗس ٍة

. اثتسإ ٚبض تحَٗل هؤرط ًوبٗس

اظ رولِ يَاضؼ ضَضإ ضْط ٍ )پطزاذت يَاضؼ، هبل٘بت، ث٘وِ ٍ سبٗطٚسَض ٖبًًَٖ هطثَـ ثِ هَؾَو هعاٗسُ :تبصزُ

. ثبضس ثطيْسُ ثطًسُ هعاٗسُ هٖ( ضْطزاضٕ

: ٍ تضويي تخليِ هكاى حسي اًجام كار: 5هادُ 
زضغَضت هَاْٗت )ٗب ٍرِ ًٗس ٗب اٍضأ ثْبزاض  هًتجط ثبًٖٛ گطزز ٖجل اظ اًًٗبز ٖطاضزاز، ؾوبًت ًبهِ ثطًسُ هعاٗسُ هتًْس هٖ

اًطگبُ تِْ٘ ٍ تسل٘ن ز( ثبثت ترلِ٘ ثِ هَٖى% 30ثبثت حسي اًزبم ٚبض ٍ % 10)ٚل هجلٍ سبل٘بًِ % 40هًبزل  (ضٗبست زاًطگبُ

ًوبٗس تب چٌبًچِ ثِ تًْسات ذَز ثكَض رعئٖ ٗب ٚلٖ يول ًٌوبٗس ٍ ٗب هَرت ٍضٍز ذسبضت گطزز اظ هجلٍ َْٔ رجطاى 

ذسبضت ضَز، زض َ٘ط اٗي غَضت هجلٍ ؾوبًت زض پبٗبى هست ٖطاضزاز ٍ زض غَضت زاضتي ضؾبٗت ٍاحس ثِ ثطًسُ هعاٗسُ 

 .ضت ظاٗس ثط آى ًرَاّس ثَزؾجف سپطزُ َْٔ هبًى هكبلجِ ذسب. هستطز ذَاّس ضس

آظاز ًوَزى ؾوبًت حسي اًزبم ٚبض ٍ آذطٗي پطزاذت هبّ٘بًِ ثطًسُ هعاٗسُ هٌَـ ثِ اضائِ تسَِٗ حسبة اظ ٍاحس :1تبصزُ

. ثبضس هطثَقِ ٍ سبٗط هٓبغبحسبثْبٕ الظم هٖ

. پطزاذت ّطگًَِ تؿو٘ي ثِ غَضت چٙ َ٘ط ٖبثل ٖجَل ذَاّس ثَز:2تبصزُ

: سايشكاّش يا اف :6هادُ
حزن يول٘بت هَؾَو هعاٗسُ ( هسٗطٗت ذسهبت پطت٘جبًٖ)ٚبضْطهب هزبظ ذَاّس ثَز پس اظ اذص هزَظّبٕ الظم اظ زاًطگبُ 

. ٚبّص ٗب اْعاٗص زّس% 25ٍ ثِ تجى آى هجلٍ ضٗبلٖ ٖطاضزاز ضا تب 

: اهكاًات ٍ تجْيشات:7هادُ
رْت اًزبم هَؾَو هعاٗسُ ثِ غَضت اهبًٖ زض اذت٘بض  تَسف ٚبضْطهب...( تزْ٘عات پعضٖٛ ٗب ازاضٕ ٍ)چٌبًچِ اهٛبًبتٖ  

ثبضساظ اهٛبًبت ٗبز ضسُ ثِ ًحَ احسي ًگْساضٕ ٍ حطاست ًوبٗس ٍ رع ثطإ اًزبم  ثطًسُ هعاٗسُ ٖطاض گ٘طز ٍٕ هؤنّ هٖ

تحَٗلٖ  هَؾَو هعاٗسُ اظ آًْب استٓبزُ زٗگطٕ ًٌوبٗس ٍ رْت ًگْساضٕ ٍ حٓم آًْب ؾوبًت هًتجط هًبزل هجلٍ ضٗبلٖ اهَال
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پ٘گ٘طٕ ثِ يْسُ ٚبضْطهب . )گطزز تِْ٘ ٍ تحَٗل ٚبضْطهب ًوبٗس ِٚ تَسف ٚبضضٌبس شٗػالح هَضز تأئ٘س زاًطگبُ تً٘٘ي هٖ

 (ثبضس هٖ

ّطگبُ زض احط ًْل ٗب تط٘ ًْل ثطًسُ هعاٗسُ ٍ پطسٌل تحت پَضص اٍ ثِ اهَال َ٘ط هٌَٗل ٍ  هٌَٗل اظ ٖج٘ل ٍسبئل، : تبصزُ

هبت ازاضٕ، ثْساضتٖ، زضهبًٖ، تأس٘سبتٖ، هَتَضٕ، هربثطاتٖ، غَتٖ ٍ تػَٗطٕ، تزْ٘عات پعضٖٛ ٍ احبحِ٘، لَاظم ٍ هلعٍ

آضپعذبًِ ذسبضتٖ ٍاضز ضَز ٗب ثِ سطٖت ضٍز، هسئَل٘ت آى هتَرِ ثطًسُ هعاٗسُ ثَزُ ٍهتًْس ثِ رجطاى ذسبضت 

ثِ ٍ تَسف ٚبضْطهب اظ هجلٍ ٖبثل پطزاذت ه٘عاى ذسبضت ٍاضزُ تَسف ٚبضضٌبس شٗػالح  هَضز تأٗ٘س زاًطگبُ هحبس.)ثبضس هٖ

.( ٚسط ذَاّس گطزٗسٗب ؾوبًت حسي اًزبم ٚبض ٍٕ ثِ ثطًسُ هعاٗسُ 

  :جزائن ٍ هَارد فسخ: 8هادُ
ٚتجٖ ٚبضْطهب ٍ تأٗ٘س هسٗطٗت ذسهبت پطت٘جبًٖ ثطًسُ هعاٗسُ زض ارطإ تًْسات ذَز اظ ًهط  زضغَضتِ٘ٛ ثطاسبس گعاضش

ضزاضتِ ثبضس زض ًَثت اٍل اذكبضٚتجٖ ثب زضد زضپطًٍسُ اضظض٘بثٖ ٍ زضًَثت زٍم، سَم ٍچْبضم َٚتبّٖ ٗب ٖػَ ٚوٖ ٗب ٖٚ٘ٓ

هجلٍ هبّ٘بًِ ٖطاضزاز اٖسام ذَاّس ضس % 15ٍ%10،%5ؾوي اذكبض ٚتجٖ ٍ زضد زض پطًٍسُ اضظض٘بثٖ ثِ تطت٘ت ًسجت ثِ اْعاٗص 

. ٍاضٗع ًوَزُ ٍ ْ٘ص هطثَقِ ضا ثِ ٚبضْطهب اضائِ ًوبٗس ٍ ثطًسُ هعاٗسُ هٖ ثبٗستٖ هجلٍ اْعاٗص ٗبْتِ ضا ثِ حسبة زاًطگبُ

تَاًس ٖطاضزازثطًسُ هعاٗسُ ضا  زض غَضتِ٘ٛ تًساز اذكبض ٚتجٖ نطِ هست زٍ هبُ ثِ چْبض هَضز ثطسس ٚبضْطهب هٖ :1تبصزُ
اٗي غَضت ٗٙ ربًجِ ْسد ٍ هطاتت ضا رْت تًك٘ل ًوَزى يول٘بت هَؾَو هعاٗسُ ثِ ثطًسُ هعاٗسُ ايالم ًوبٗس ِٚ زض 

ثسْٖٗ است ثطًسُ هعاٗسُ زض اٗي ذػَظ حٕ ّ٘چگًَِ .ؾوبًت ًبهِ حسي اًزبم ٚبض ٍٕ ثِ ًٓى زٍلت ؾجف ذَاّس ضس
. ايتطاؾٖ زض هطارى ٖؿبٖٗ ًساضز

پس اظ تَاًس زض غَضت يسم ضيبٗت ّط ٗٙ اظ هٓبز هَؾَو هعاٗسُ تَسف ثطًسُ هعاٗسُ ٍ ثِ تطر٘ع  ٚبضْطهب هٖ :2تبصزُ
اٖسام ًوبٗس ٍ ثطًسُ هعاٗسُ زض اٗي ذػَظ حٕ  ٍ ؾجف ؾوبًت ًسجت ثِ ْسد ٗٛزبًجِ ٖطاضزاز هبِّ  ايالم ْطغت زٍ

ثسْٖٗ است ًهبضت يبلٖ ٚبضْطهب غطْبً زض ذػَظ ًهبضت ثطحسي ارطإ ٖطاضزاز ثَزُ ٍ . ّ٘چگًَِ ايتطاؾٖ ًساضز
. زض هطارى ٖؿبٖٗ ثِ يْسُ ًساضز ّ٘چگًَِ هسئَل٘تٖ زض ذػَظ يولٛطز ثطًسُ هعاٗسُ رْت اًزبم هَؾَو ٖطاضزاز

گ٘طز  ٚلِ٘ اسطاض ٍ اقاليبتٖ ِٚ ثِ هَرت اٗي ضطاٗف زض اذت٘بض ثطًسُ هعاٗسُ ٍ ً٘طٍّبٕ تحت پَضص آى ٖطاض هٖ :3تبصزُ

زض غَضت ّطگًَِ گعاضش ٍ تأٗ٘س . زض حٛن اهبًت ثَزُ ٍ ثطًسُ هعاٗسُ حٕ اْطبٕ آًْب ثِ َ٘ط ضا ثِ ّ٘چ قطٖٗٗ ًساضز

تَاًس ًسجت ثِ ْسد ٖطاضزاز هَؾَو هعاٗسُ ٍ رجطاى ٚلِ٘ ذسبضات ٍاضزُ ثِ تطر٘ع ذَز اٖسام  گبُ ٚبضْطهب هٖحطاست زاًص

ثسْٖٗ است . ًوبٗس ٍ ثطًسُ هعاٗسُ زض اٗي ذػَظ ّ٘چ گًَِ ايتطاؼ ٍ ضٛبٗتٖ زض ّ٘چ هطرى ٖؿبٖٗ ًرَاّس زاضت

. هبٗستَاًس هَؾَو ضا اظ قطٕٗ هطارى ٖؿبٖٗ ً٘ع پ٘گ٘طٕ ى ٚبضْطهب هٖ

: حفاظت فزدي:9هادُ
إ ثِ زل٘ل يسم ٍرَز ٍسبئل اٗوٌٖ ٍٗب يسم ضيبٗت حٓبنت ْطزٕ ٍ ٗبّط زل٘ل زٗگطٕ ثطإ  ثطًسُ هعاٗسُ ٍ  چٌبًچِ حبزحِ 

ٗب ّط ٗٙ اظ ً٘طٍّبٕ تحت پَضص ٍٕ پ٘ص آٗس هسئَل٘ت آى هتَرِ ثطًسُ هعاٗسُ ثَزُ ٍ ٚبضْطهب ّ٘چگًَِ هسئَل٘تٖ 

. ثبضس ذسبضتٖ هتَرِ ٚبضْطهب ضَز ثطًسُ هعاٗسُ هسئَل رجطاى ذسبضت ٍاضزُ هٖ ًرَاّس زاضت ٍ چٌبًچِ

ٚلِ٘ ٚبضگطاى تحت پَضص ثطًسُ هعاٗسُ ّ٘چگًَِ ضاثكِ استرساهٖ ثب ٚبضْطهب ًساضتِ ٍ : عذم تعْذ كارفزها: 10هادُ

ثطيْسُ ثطًسُ ... ثٌسٕ هطبَل ٍ ِٖهسئَل٘تْبٕ حَٖٖٗ ٍ رعاٖٗ ًبضٖ اظ ضٍاثف ٚبض ٍ هٗطضات ٖبًَى تأه٘ي ارتوبيٖ ٍ قطح قت

هعاٗسُ ثَزُ ٍ زض اٗي ظهٌِ٘ ٚبضْطهب ّ٘چگًَِ هسئَل٘تٖ اين اظ استرساهٖ ٍ زيبٍٕ زض هحبٚن ًسجت ثِ پطسٌل تحت پَضص 
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ٚبضْطهب زض هٗبثل اضربظ حبلج ٍ ذسبضت ًبضٖ اظ يوٛطز ثطًسُ هعاٗسُ ٍ پطسٌل تحت . زاض ً٘ست ثطًسُ هعاٗسُ ضا يْسُ

. چگًَِ هسئَل٘تٖ ًساضتِ ٍ زض ٚلِ٘ هَاضز ثطًسُ هعاٗسُ رَاثگَ ذَاّس ثَزپَضص آى ّٖ

ٚبضْطهب زض ٖجبل هكبلجبت ً٘طٍّبٕ تحت پَضص ثطًسُ هعاٗسُ زض ظهٌِ٘ ٖبًَى ٚبض، ٖبًَى تأه٘ي ارتوبيٖ ٍ سبٗط : تبصزُ

ٍ سبٗط هطارى ٖبًًَٖ شٗطثف ٍ  َٖاً٘ي ٍ هٗطضات هطثَقِ، زض ثطاثط ٍظاضت ٚبض ٍ اهَض ارتوبيٖ، سبظهبى تأه٘ي ارتوبيٖ

. شٗػالح هسئَل٘ت ًساضز

ثطًسُ هعاٗسُ هَنّ ذَاّس ثَز پس اظ اتوبم ٖطاضزاز تب هًطْٖ ثطًسُ هعاٗسُ رسٗس ثِ هست سِ : توذيذ سِ هاِّ: 11هادُ

. هبُ ثب هجلٍ ٚبضضٌبسٖ رسٗس ٍ ضطاٗف تً٘٘ي ضسُ زض ٖطاضزاز ثِ ٚبض ذَز ازاهِ زّس

ًسُ هعاٗسُ ثِ زالٗلٖ توبٗل ٍ ٗب تَاًبئٖ الظم رْت اًزبم تًْسات هَؾَو هعاٗسُ ضا ًساضتِ ثبضس زض غَضتِ٘ٛ ثط: تبصزُ

ٚبضْطهب زض ضاثكِ ثب ازاهِ ٗب ْسد  زّس تب ؾوي ثطضسٖ هبُ ثٛبض ذَز ازاهِ ٚتجٖ ثِ ٚبضْطهب ثِ هست سِ ايالم ه٘جبٗست اظ ظهبى

ض غَضت لَُ ٖطاضزاز ؾوبًتٌبهِ ٍٕ ثِ ًٓى زاًطگبُ ؾجف ذَاّس زثسْٖٗ است . ٖطاضزازهَؾَو هعاٗسُ اتربش تػو٘ن گطزز

. ضس

: ٍاگذاري بِ غيز:12هادُ
تَاًس ثسٍى هَاْٗت ٚتجٖ ٚبضْطهبٍ زاًطگبُ ًسجت ثِ ٍاگصاضٕ ٚلٖ ٗب رعئٖ هَؾَو هعاٗسُ ثِ اضربظ  ثطًسُ هعاٗسُ ًوٖ 

زاضت ؾوي ْسد ٗٛزبًجِ ٖطاضزازٍ ؾجف زض َ٘طاٗي غَضت ٚبضْطهب حٕ ذَاّس . حٖٗ٘ٗ ٍ حَٖٖٗ زٗگط اٖسام ًوبٗس

 .ؾوبًت ثِ ًٓى زٍلت اٖسام ٍذسبضت ٍاضزُ ضا اظ ثطًسُ هعاٗسُ زضٗبْت ًوبٗس

: هٌع هذاخلِ:13هادُ
هبُ   زٕ 22ًوبٗس ِٚ هطوَل ٖبًَى هٌى هساذلِ ٚبضٌٚبى زٍلت زض هًبهالت زٍلتٖ هػَة  ثطًسُ هعاٗسُ ايالم ٍ تأٗ٘س هٖ 

.( پَ٘ست زض ذػَظ ٖبًَى هٌى هساذلِ هكبلًِ ٍ اهؿبء گطززْطم ) .ثبضس ًوٖ 1337سبل 

: حَادث غيز هتزقبِ:14هادُ
ٖبثل ارطاء ًجبضس ٍ قطْ٘ي  ِٚ توبم ٗب ٖسوتٖ اظ ٖطاضزاز( ...س٘ل ٍ  سَظٕ، اين اظ آتص)زض هَاٖى ثطٍظ حَازث َ٘طهتطٖجِ  

ضْى حبزحِ َ٘ط  ثِ َٖت ذَز ثبٖٖ ثَزُ ٍ پس اظًتَاًٌس ثِ تًْسات ذَز يول ًوبٌٗس هٓبز ٖطاضزاز زض قَل هست ظهبى آى 

 .ثبضٌس هتطٖجِ قطْ٘ي ٖطاضزاز هتًْس ثِ اًزبم تًْسات ذَز هٖ

هتٗبؾٖ ضطٚت ٌٌٚسُ زض هعاٗسُ ثبٗستٖ زض غَضت ثطًسُ ضسى تَاًبٖٗ پطزاذت ؾوبًت حسي :تَاًايي هالي: 15هادُ 

هبُ زض ( 2)ٍاضٗع ًٗسٕ اربضُ ثْبء حساٖل ثِ ه٘عاى زٍ ٍ  ّبپطزاذت حَٗٔ ً٘طٍتَاًبٖٗ اًزبم ٚبض ، تؿو٘ي ترلِ٘ هٛبى،ٍ 

. ضا زاضتِ ثبضس زض اثتسإ هبُ اثتسإ ٚبض ٍ ً٘ع غسٍض چٙ رْت هبّْبٕ ثًسٕ

: حل اختالف:16هادُ
ًوَز اذتالِ ًبضٖ اظ تًج٘ط ٍ تٓس٘ط هَؾَو هعاٗسُ ضا حل ٍ ْػل ًوَزُ، زض َ٘طاٌٗػَضت  قطْ٘ي ٖطاضزاز َٚضص ذَاٌّس 

 .اظ قطٕٗ ازاضُ حَٖٖٗ زاًطگبُ ضس٘سگٖ ٍ چٌبًچِ ضْى اذتالِ ًطس اظ قطٕٗ هطارى ٖؿبئٖ اٖسام ذَاّس ضس هَؾَو

إ ِٚ ثِ آزضس  ّوبى است ِٚ زض ضطاٗف هعاٗسُ شٚط ضسُ ٍ ّطگًَِ هٛبتجِ: اقاهتگاُ قاًًَي بزًذُ هشايذُ: 17هادُ

گطزز زض غَضت تُ٘٘ط هحل ٍ ضوبضُ توبس  ظاٗسُ هتًْس هٖضَز ٍ ثطًسُ م ثطًسُ هعاٗسُ اضسبل گطزز، اثالٌ ضسُ تلٖٗ هٖ

. آزضس ٍ ضوبضُ توبس رسٗس ضا ثِ ٚبضْطهب ايالم ًوبٗس پٌذ ضٍظحساٚخط نطِ هست 
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ّطگبُ اًزبم  تًْسات هَؾَو اٗي ٖطاضزاز ثِ لحبل َْت پ٘وبًٛبض ٍ ٗب سبٗط هَاًى ٖبًًَٖ پس اظ اًتربة ثطًسُ  :18هادُ

تَاًس ثِ تطر٘ع ذَز ثالْبغلِ هَضز ٖطاضزاز ضا زض اذت٘بض گطْتِ ٍ اهَض هطثَـ ثِ هَؾَو  ثالتٛلّ٘ ثوبًس ٚبضْطهب هٖ

ٍحسبة ٍٕ ضا هطرع ٍ ثب ٖبئن هٗبم ٖبًًَٖ هٌبٖػِ گط اًزبم   ٖطاضزاز ضا يٌساالٖؿب ثب استٓبزُ اظ يَاهل پ٘وبًٛبض ٗب ضأسبً

.تسَِٗ حسبة ًوبٗس

: اطالع اس قَاًيي ٍ هقزرات :19هادُ
اظ رولِ َٖاً٘ي هطثَـ ثِ  هٗطضات ًبنط ثط ارطإ اٗي هعاٗسُ ٍ ٖطاضزاز رو٘ى َٖاً٘ي ٍ ًوبٗس ِٚ اظ اٖطاض هٖثطًسُ هعاٗسُ  

هسئَل٘ت . ثبضس رتوبيٖ هكلى ثَزُ ٍ هتًْس ثِ ضيبٗت آًْب ًسجت ثِ پطسٌل ذَز هٖاهَض ا ٍ ث٘وِ ٍ ازاضُ ٚبض هبل٘بت، يَاضؼ،

 .ثبضس زم ارطاء ثِ يْسُ ٍٕ ثَزُ ٍ هسئَل٘تٖ هتَرِ ٚبضْطهب ًوٖو

: سايز شزايط:20هادُ

پامت ج وي  تاصگشايي مضايذه هاي دانشگاه تشنذه گشديذ يني اصدس صوستي مه مضايذه گش دس  .1

 .اس سواتق، توان مالي و مذيشيتي دس اختياس مميسيون مضايذه خواهذ تودتشاستشاي سايش مشامض 

 ثِ هٌهَض اضائِ ذسهبت هَؾَو هعاٗسُ ْ٘وبث٘ي ٚبضْطهب ٍ ثطًسُ هعاٗسُ هًٌٗس گطزٗسُ ٍ ٚبضْطهب اٗي ضطاٗف غطْبً .2

ين اظ حٕ هسٛي، پطزاذت حَٗٔ ٍ هعاٗب، قطح قجِٗ ثٌسٕ هطبَل ٍ تأه٘ي اهٛبًبت ضْبّٖ ا ّ٘چگًَِ تًْسٕ ًسجت ثِ

ً٘طٍّبٕ تحت پَضص ثطًسُ هعاٗسُ ضا ًساضز ٍ ثطًسُ هعاٗسُ هَنّ ثِ اًزبم تًْسات ... َصا ٍ سطٍٗس اٗبة ٍ شّبة ٍ 

 .ثبضس ذَز ثطاثط هٓبز ٖطاضزاز ًسجت ثِ ٚبضْطهب ٍ ً٘طٍّبٕ تحت پَضص ذَز هٖ

ٍ  لَُ ذَاّس گطزٗس قجٕ ًهط ٚبضْطهب اضزاززض غَضت يسم ً٘بظ زاًطگبُ ثِ ذسهبت اضائِ ضسُ زض ٍاحس هَضز اربضُ ٖط .3

. ثطًسُ هعاٗسُ حٕ ّ٘چگًَِ ايتطاؾٖ ًرَاّس زاضت

 .ضطاٗف ضطٚت زض هعاٗسُ رعء الٌٗٓٙ ٖطاضزاز آتٖ ذَاّس ثَز .4

 .ثِ پ٘طٌْبزّبئٖ ِٚ ثًس اظ هَيس هٗطض تحَٗل گطزز تطت٘ت احط زازُ ًرَّس ضس .5

پ٘طٌْبز ٖ٘وت ثبٗستٖ ّن ثِ  .سپطزُ تطت٘ت احط زازُ ًرَاّس ضسثِ پ٘طٌْبزات هططٍـ، هرسٍش، ثسٍى اهؿبء ٍ ْبٖس  .6

 .غَضت يسزٕ ٍ ّن حطٍْٖ زض د ضسُ ٍ زض غَضت يسم تكبثٕ ضٖن حطٍْٖ ٍ يسزٕ، پ٘طٌْبز هطزٍز ذَاّس ثَز

گطاى، ثِ هٌعلِ ٖجَل ٚلِ٘ ضطاٗف هعاٗسُ، ضطاٗف ٍاحس ٍ اذت٘بضات ٍ تٛبلّ٘ تً٘٘ي ضسُ  زازى پ٘طٌْبز تَسف هعاٗسُ .7

 .ثبضس گعاض هٖ هعاٗسُ

 .زض هحل هسٗطٗت ذسهبت پطت٘جبًٖ زاًطگبُ اًزبم ذَاّس ضس 10/4/89 ثبظگطبٖٗ پبٚتْبٕ هعاٗسُ زض تبضٗد .8

زاضإ ايتجبض ّستٌس ِٚ اٗي هست ثطإ ٗٙ  سوص 20ثطإ هست  ايالم ثطًسُ ظهبىگطاى اظ  پ٘طٌْبزّبٕ ٍاغلِ هعاٗسُ .9

 .ٖبثل توسٗس ذَاّس ثَززٗگط ثطحست ًهط زاًطگبُ  ث٘ست ضٍظُزٍضُ 

 .ثَز ذَاّس پ٘طٌْبزات ٍاغلِ هرتبض ّط ٗٙ اظٖجَل  ٗب ضز زض ٚو٘سَ٘ى هعاٗسُ .10

ثبضس، ٚو٘سَ٘ى زض ثبظگطبٖٗ پبٚتْبٕ اٗي ( ٗٙ ضطٚت ٌٌٚسُ)زض غَضتٖ ِٚ تًساز ضطٚت ٌٌٚسُ حساٖل هوٛي .11

ٍى هٖ تَاًس ًسجت ثِ اًتربة ضطٚت ٌٌٚسُ هرتبض ذَاّس ثَز ٍزض غَضتٖ ِٚ ٖ٘وت پ٘طٌْبزٕ هٌبست ثبضس ٚو٘سٖ

 .اٗطبى ثِ يٌَاى ثطًسُ هعاٗسُ اٖسام ًوبٗس

 .هعاٗسُ گطاى زاذلٖ ًسجت ثِ هعاٗسُ گطاى ذبضرٖ اٍلَٗت زاضًس .12
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تَاًٌس ٖطاضزاز  ضطٚتْبٕ ٍاثستِ ٍ تًبًٍٖ ٚبضٌٚبى، غٌسٍْٖبٕ ثبظًطستگٖ ٍ ًهبٗط آًْب ثب زستگبّْبٕ شٗطثف ذَز ًوٖ .13

. هًٌٗس ًوبٌٗس

قٖ  زٍم پس اظ هعاٗسُ ثبستخٌبء ًٓطات اٍل ٍ تً٘٘ي ثطًسُ هعاٗسُ سپطزُ ضطٚت ٌٌٚسگبى زض ئت پ٘طٌْبزات ٍٖطا پس اظ .14

ٖطاضزاز هجبزلِ  اهؿبء ٍ سپطزُ ثطًسُ اٍل پس اظتسل٘ن ؾوبًتٌبهِ حسي اًزبم تًْسات ٍ گطزز هٖ هطاحل ٖبًًَٖ هستطز

ثطگطت سپطزُ ثِ ضوبضُ .گطزٗس ذَاّس ثطًسُ اٍل هستطز ثب ٖطاضزازاهؿبء  پس اظ زٍم ً٘ع سپطزُ ًٓط ضس ذَاّس هستطز

 .حسبة ايالم ضسُ پس اظ ٚسط ّعٌِٗ حَالِ اًزبم هٖ گطزز

هًطْٖ ثِ ٍاحس  ثطًسُازاضٕ پس اظ تبضٗد اثالٌ ( ّٓت ضٍظ)ضٍظ  7ثبضس حساٚخط نطِ هست  ثطًسُ هعاٗسُ هَنّ هٖ .15

تؿو٘ي ترلِ٘ هٛبى، ْ٘ص % 30حسي اًزبم ٚبضٍ % 10ائِ ؾوبًت ، ًسجت ثِ اض(ثِ يٌَاى پ٘طٌْبز زٌّسُ هٌبسجتطٗي ٖ٘وت)

 .هبُ ٍ چْٛبٕ اربضُ ثْبء ثِ زاًطگبُ اٖسام  ًوبٗس ًٗسٕ ثبثت اربضُ ثْبٕ حساٖل زٍ

حسي اًزبم ٚبض ٍ آظاز سبظٕ سپطزُ ضطٚت زض هعاٗسُ، حبؾط ثِ % 10زض غَضتِ٘ٛ ثطًسم هعاٗسُ پس اظ اضائِ ؾوبًت  .16

. سپطزُ حسي اًزبم ٚبض ٍٕ تَسف زاًطگبُ ؾجف ذَاّس ضس اًًٗبز ٖطاضزاز ًگطزز،

زض غَضت يسم اضائِ ؾوبًت ،ْ٘ص ًٗسٕ ٍ چٙ نطِ هست هطرع ضسُ َْٔ ٍ ٗب اًػطاِ ثطًسُ اٍل، سپطزُ اٗطبى  .17

. اًًٗبزٖطاضزاز ايالم ذَاّس ضس هطاحل هطاتت ثِ ًٓطزٍم هعاٗسُ رْت اًزبم ؾجف ٍثِ حسبة زاًطگبُ ٍاضٗع ٍ

ضطٚت زض هعاٗسُ هجلٍ سپطزُ  ثطًسُ هعاٗسُ ث٘ص اظ پ٘طٌْبز ثب اٍ زُ هططٍـ ثِ آى است ِٚ تٓبٍت پ٘طٌْبززٍم هعإ ًٓط .18

. ًجبضس

ؾوبًت،ْ٘ص ًٗسٕ ٍ اثالٌ هطاتت اٖسام ثِ سپطزى  ضٍظ ازاضٕ پس اظ 7نطِ هست  زٍم هعاٗسُ ً٘ع غَضتِ٘ٛ ًٓط زض .19

 .ضس ؾجف ذَاّس ً٘ع اٍ سپطزُ ًطَز يٗبز ٖطاضزازثِ اى ٚأل حبؾط ٗب ٍ ًٌوبٗس چٙ 

 .ّعٌِٗ ٚبضضٌبسٖ ثًْسُ ثطًسُ هعاٗسُ ه٘جبضس .20

. سپطزُ ضطٚت زض هعاٗسُ العاهبً ثبٗس تَسف ْطز ضطٚت ٌٌٚسُ زض هعاٗسُ ٍ زض تبضٗد هٗطض ٍاضٗع ضسُ ثبضس .21

خ ضٍظ پس اظ آذطٗي تبضٕ  20ثِ استخٌبٕ ثطًسگبى اٍل ٍ زٍم هؤنّ هٖ ثبضٌس نطِ هست  ٚلِ٘ پ٘طٌْبز زٌّسگبى .22

آًبى يَزت زازُ ضَز ٍ ( ة)ّبٕ  هطارًِ ًوبٌٗس تب پبٚت( هسٗطٗت ذسهبت پطت٘جبًٖ)ثبظگطبٖٗ پبٚتْب ثِ ٍاحس هطثَقِ 

 .زضغَضت يسم هطارًِ زض هست شٚط ضسُ، آى هسٗطٗت پبسرگَ ًرَاّس ثَز

ضٛبٗت ذَز ضا ا پبٚتِضٍظ پس اظ ثبظگطبٖٗ  20ضطٚت ٌٌٚسگبى زض غَضت هًتطؼ ثَزى ثِ ًتبٗذ هعاٗسُ ثبٗستٖ تب  .23

 .ثِ ٍاحس ٖطاضزازّبٕ زاًطگبُ اضائِ ًوبٌٗس

 :هعاٗسُ زض ضطاٗف ظٗط تزسٗس هٖ گطزز -الّ .24

. اظ اًًٗبز ٖطاضزاز هعاٗسُاهتٌبو ثطًسگبى اٍل ٍ زٍم -الّ

. پبٗبى هست ايتجبض پ٘طٌْبزّب-ة

. ٕ ربضٕ ًساضتِ ثبضسسبٗط ضطاٗف هسًهط ايؿبٕ ٚو٘سَ٘ى هعاٗسُ ِٚ هُبٗطتٖ ثب َٖاً٘ي ٍ آئ٘ي ًبهِ ّب-د

: زض ضطاٗف ظٗط لَُ هٖ ضَز هعاٗسُ . 25

. هطتٓى ضسُ ثبضس هعاٗسُهَؾَو  -الّ

. گطزز هعاٗسُالظم ثبضس ٍ هَرت تُ٘٘ط زض هبّ٘ت  هعاٗسُتُ٘٘طات ظٗبزٕ زض اسٌبز -ة

. پ٘طبهسّبٕ َ٘ط هتًبضِ ًه٘ط رٌگ، ظلعلِ، س٘ل ٍ هبًٌس آًْب-د
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. گطاى هعاٗسُض تجبًٖ ث٘ي هجٌٖ ة هعاٗسُتطر٘ع ٚو٘سَ٘ى  -ز

 .سبٗط ضطاٗف هسًهط ايؿبٕ ٚو٘سَ٘ى هعاٗسُ ِٚ هُبٗطتٖ ثب َٖاً٘ي ٍ آئ٘ي ًبهِ ّبٕ ربضٕ ًساضتِ ثبضس -ُ

  .ثطًسُ هعاٗسُ حٕ تُ٘٘ط اي٘بى ٍ هحَقِ سبذتوبى ضا ثسٍى هزَظ هَرط ًساضز .26

ّبٕ غبزضُ اظ سَٕ  زستَضالًول ٍاحس ّبٕ آٍضٕ ظثبلِ ثبضس رْت ًهبْت، ؾسيًَٖٓ ٍ روى ثطًسُ هعاٗسُ هَنّ هٖ .27

ّبٕ هطثَـ  ازاضٓ ثْساضت هح٘ف ٍ ٚو٘تٔ هطٚعٕ ٌٚتطل يًَٓت زاًطگبُ ضا ضيبٗت ًوبٗس ٍ ًسجت ثِ ذبضد ًوَزى ظثبلِ

 .ّبٕ ٍاحس اٖسام ًوبٗس آٍضٕ ظثبلِ ثب ًهط هسئَل٘ي هطثَقِ تب هحل روى هَضز اربضُثِ سبذتوبى 

، زٗٓتطٕ ٍ ٚعاض، Bپَضص ثطيلِ٘ ث٘وبضْٗبٕ ّپبت٘ت ٌٗبت ٍ ٍاٚسٌ٘بسَ٘ى پطسٌل تحتثطًسُ هعاٗسُ هَنّ ثِ اًزبم هًب .28

إ ثِ زل٘ل يسم  ثبضس ٍ چٌبًچِ حبزحِ ثب ّعٌٗٔ ذَز ظٗطًهط ٚبضضٌبس ثْساضت ث٘وبضستبى ٗب ضجِٛ هٖ( ّط زُ سبل ٗٛجبض)

اظ ٚبضگطاى تحت پَضص ثطًسُ  ٍرَز ٍسبئل اٗوٌٖ ٍ ٗب يسم ضيبٗت حٓبنت ْطزٕ ٍ ٗب ّط زل٘ل زٗگطٕ ثطإ ّط ٗٙ

 .هعاٗسُ ثَرَز آٗس هسئَل٘ت آى هتَرِ ثطًسُ هعاٗسُ ثَزُ ٍ هَرط ّ٘چگًَِ هسئَل٘تٖ ًرَاّس زاضت

ثطًسُ هعاٗسُ هَنّ ثِ ارطإ زٖٕ٘ َٖاً٘ي ٚبض ٍ تأه٘ي ارتوبيٖ زض هَضز ٚبضگطاى ٍ پطزاذت هبل٘بت ٍ يَاضؼ ٍ سبٗط  .29

ّبٕ ًبضٖ اظ  هػَثبت ضَضإ يبلٖ ٚبض ٍ ٍظاضت ٚبض  ٚبضگطاى ٍ سبٗط اْعاٗصثبضس ٍ اْعاٗص حَٗٔ  ٚسَض ٖبًًَٖ هٖ

ثبضس ٍ ٍٕ حٕ  ٍ اهَض ارتوبيٖ ٍ زاضائٖ ٍ اٖتػبز زض قَل ٖطاضزاز ٍ تجًبت ًبضٖ اظ آى ثًْسُ ثطًسُ هعاٗسُ هٖ

 .زضذَاست ٚسط ٍرِ اؾبْٖ اظ هَرط ثبثت اٗي اهط ضا ًساضز

ت ًبضٖ اظ يولٛطز ثطًسُ هعاٗسُ ٍ ٚبضٌٚبى تحت پَضص ٍٕ ّ٘چگًَِ هَرط زض هٗبثل اضربظ حبلج ٍ ذسبضا .30

 .هسئَل٘تٖ ًساضتِ ٍ زض ٚلِ٘ هَاضز ثطًسُ هعاٗسُ رَاثگَ ذَاّس ثَز

ٌٌٚسُ ٍ اثعاض هػطْٖ تٌه٘ٓبت ٚالً ثطيْسُ   ٍ تْ٘ٔ هَاز ضٌَٗسُ ٍ ؾسيًَٖٓهَضز اربضُ ًهبْت ٚبهل هحَقِ ٍ سبذتوبى  .31

 .ثبضس ثطًسُ هعاٗسُ هٖ

آًبى ضا ّوطاُ ثب  ٍاحس هَضز اربضُاٗسُ هَنّ است ٖجل اظ ثٛبضگ٘طٕ ٚبضگطاى رْت اضائِ ذسهبت زض هعزُ ثطى .32

هطرػبت ٚبهل ٍ ٗٙ ٖكًِ يٛس رْت تً٘٘ي غالح٘ت ثِ زاًطگبُ هًطْٖ ًوبٗس ٍ زض غَضت يسم تأٗ٘س اظ سَٕ 

ٕ هَنّ است ًسجت ثِ هًطْٖ ً٘طٍّبٕ زاًطگبُ هَرط ّ٘چگًَِ هسئَلتٖ زض ٖجبل ٚبضگطاى ثطًسُ هعاٗسُ ًساضتِ ٍ ٍ

 .رسٗس ِٚ ثب ؾَاثف حطاست ٍ گعٌٗص زاًطگبُ ّوبٌّگٖ زاضتِ ثبضس اٖسام ًوبٗس

 .ثبضس ثِ يْسُ ثطًسُ هعاٗسُ هٖ زض سبيبت ًْبل ٍ َ٘طًْبل هسئَل٘ت حٓم ٍ حطاست اهَال ٍ سبذتوبى هَضز اربضُ

تَسف هَرط ذَاّس ثَز ثطًسُ هعاٗسُ حٕ تُ٘٘ط آى ثسٍى هزَظ ايالم ضسُ   هكبثٕ ثطًبهِ ٍاحس هَضز هعاٗسُسبيبت ٚبض  .33

 .ٚتجٖ هَرط ضا ًساضز

ضيبٗت ٚلِ٘ هٗطضات ٍ َٖاً٘ي ِٚ زض هَضز اهبٚي هطبثِ اظ قطِ ٍظاضت ْطٌّگ ٍ اضضبز اسالهٖ ٍ ثْساضت ٍ زضهبى ٍ  .34

ل اٗي ٖطاضزاز ثَزُ ٍ آهَظش پعضٖٛ تبٌَٚى تسٍٗي ٍ تػَٗت گطزٗسُ ٍ ٗب زض آٌٗسُ ثِ تػَٗت ذَاّس ضس٘س هطوَ

 .العاه٘ست

 .ثطًسُ هعاٗسُ هَنّ است ٚلِ٘ ٚبضٌٚبى ذَز ضا زض توبهٖ هطاحل هلجس ثِ اًٍَ٘ٓضم ًوبٗس .35

ثطًسُ هعاٗسُ حسي ضْتبض ٍ سلَ٘ ٚبضگطاى ذَز ٍ ضيبٗت هٗطضات ٍ ضئًَبت اذالٔ اسالهٖ ٍ ؾَاثف حبٚن ثط ٍاحس  .36

ضت يسم ضؾبٗت هَرط هَنّ ثِ ربٗگعٌٖٗ ثٌِْ٘ ٚبضٌٚبى تًَٗؿٖ ًوبٗس ٍ زض غَ ٍ ٚبضآٖٗ الظم آًْب ضا ؾوبًت هٖ

 .ذَاّس ثَز 
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ٌْٖ  هسٗطٗتّعٌِٗ تًو٘ط سبذتوبى هَضز اربضُ ثِ غَضت رعئٖ ثًْسُ ثطًسُ هعاٗسُ ٍ تًو٘طات اسبسٖ ٍ يوسُ قجٕ ًهط  .37

 .اًگبضٕ ثطًسُ هعاٗسُ ًجبضس ثطيْسُ هَرط ذَاّس ثَز زاًطگبُ زض غَضتِ٘ٛ ًبضٖ اظ سْل

غَضت يسم پطزاذت اربضُ تَسف هستأرط، زاًطگبُ هٖ تَاًس ثِ هحؽ يسم ٍغَل اٍل٘ي چٙ، ًسجت ثِ پلوپ زض  .38

ًوَزى هحل هَضز اربضُ ٍ ؾجف ٚلِ٘ اهَال هستأرط ثِ ًٓى ذَز اٖسام ًوبٗس ٍ هستأرط حٕ ّ٘چگًَِ ايتطاؾٖ ًرَاّس 

  .زاضت

. زُ، ثِ هَرت ٖطاضزاز ٗب اظ قطٕٗ هطارى ٖؿبٖٗ اٖسام ًوبٗستَاًس ًسجت ثِ رجطاى هبظاز ذسبضات ٍاض ٕضگبُ مزاى:1تبصزُ

. هستأرط هسئَل ٚلِ٘ يَاٖت ًبضٖ اظ ارطإ اٗي هبزُ زض ٖجبل اضربظ حبلج ذَاّس ثَز:2تبصزُ

چٌبًچِ هستأرط زض پبٗبى هست ٖطاضزاز ٍ نطِ هست ٗٙ ّٓتِ پس اظ ايالم ٚتجٖ هَرط، ًسجت ثِ ترلِ٘ هَضز :3تبصزُ

ٍ ثسٍى حؿَض هستأرط ًسجت ثِ ترلِ٘ اٖسام ٍ اهَال ٍٕ ضا زض هٛبى هَضز ًهط ذَز   ًٌوبٗس، هَرط هٖ تَاًس ضأسبًاربضُ اٖسام 

. ثسْٖٗ است هسئَل٘ت ٚلِ٘ يَاٖت ًبضٖ اظ اٗي ٚبض ثِ يْسُ هستأرط ذَاّس ثَز. ٍ تب تً٘٘ي تٛلّ٘ ًْبٖٗ ؾجف ًوبٗس

 .ٍرط ْسد هٖ گطزز ً٘ع ربضٕ ذَاّس ثَززض ظهبًِ٘ٛ ٖطاضزاز تَسف م تجػطُ َْٔهٓبز :4تبصزُ

ٚبهل زاضتِ  آگبّٖ ًوبٗس ِٚ اظضطاٗف هعاٗسُ ٍهٗتؿ٘بت هحل ثطًسُ هعاٗسُ اٖطاضهٖ : اطالع اس شزايط قزارداد: 21هادُ

الظم ثِ شٚطاست سبٗطضطاٗف ٍهَاضزٕ ِٚ زضاٗي ضطاٗف . تَاًس هتًصض ضَز ٍ ثِ يصض يسم اقالو اظهٓبز ضطاٗف هعاٗسُ ًوٖ

ٚبض ٍ سبٗط َٖاً٘ي ربضٕ هوٛلت ثَزُ ٍثطإ  زُ شٚط ًطسُ تبثى احٛبم ٚلٖ ٍضطاٗف يوَهٖ هطثَـ ثِ ٖطاضزازّب ٍ ٖبًَىهعإ

 .االرطا ذَاّس ثَز قطْ٘ي الظم

 .ثِ اهؿبء قطْ٘ي ضس٘س تٌه٘ن ٍ غٓحِ تِْ٘ ٍ 8 تجػطُ ٍ 15، هبزُ 22 ،ًسرِ 1 ضطاٗف هعاٗسُ زض :22هادُ
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