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 (حسة هَضَع  )تأييذ رئيس ٍاحذ اجرايي هرتَعِ 
 

 (حسة هَضَع  )ادارُ تجْيسات پسشني / هذيريت فٌي / تأييذ تَسظ هذيريت خذهات پشتيثاًي 
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 (سَاتقي ماري  )اعالػات هرتَط تِ فرٍشٌذُ يا پيواًنار - 10
 
 

: از اجراي قرارداد  (موي  ٍ ميفي  )ّذف ًْايي - 11
 

 (حسة هَضَع  )تأييذ رئيس ٍاحذ اجرايي هرتَعِ 
 

 (حسة هَضَع  )ادارُ تجْيسات پسشني / هذيريت فٌي / تأييذ تَسظ هذيريت خذهات پشتيثاًي 
 
 

: اًجام هؼاهلِ ترك تشريفات هٌاقصِ تا هثلغ                                 ٍ تراساس هَارد زير هَرد تأييذ است - 12
 

 000/000/750/2-/ آئيي ًاهِ هالي ٍ هؼاهالتي داًشگاُ اًجام هؼاهلِ تاسقف هثلغ 78تراساس تثصرُ يل هادُ - 1-12
. تَسظ اػضاء مويسيَى ترك تشريفات هَرد تأييذ است (دٍ هيليارد ٍ ّفتصذ ٍ پٌجاُ هيليَى ريال)ريال 

 

هحوذ حسي مشاٍرزي دمتر هْرزاد لغفي دمتر هحوذ رضا فتاحي 
هذير اهَر هالي داًشگاُ هؼاٍى تَسؼِ هذيريت ٍهٌاتغ ًوايٌذُ فٌي رئيس داًشگاُ 

 
 آئيي ًاهِ هالي ٍ هؼاهالتي 78تا تَجِ تِ تأييذ اػضاء مويسيَى ترك تشريفات هٌاقصِ ٍ تراساس تثصرُ دٍ هادُ - 2-12

-تا  (دٍ هيليارد ٍ ّفتصذ ٍ پٌجاُ هيليَى ريال) ريال 000/000/750/2-/در صَرتي مِ هثلغ هؼاهلِ از)داًشگاُ 
. اًجام هؼاهلِ تا ترك تشريفات تالهاًغ است (تاشذ  (پٌج هيليارد ٍ پاًصذ هيليَى ريال) ريال 000/000/500/5/

دمتر هحوذّادي ايواًيِ 
رئيس داًشگاُ 

 
. ايي صَرتجلسِ در دٍ تره ٍ چْار ًسخِ تٌظين گرديذُ است

 


