
 اش ضسمت:

 بِ: داًطگاُ علَم پصضني ٍ خدهات بْداضتي دزهاًي تْساى

 با سالم 

مليِ اسٌاد ٍ هذاسك ذ ًواي گَاّي هيهذيش ػاهل ضشمت ......................................................... ايٌجاًة احتشاهاً، 

.................. جوؼا تِ تؼذاد .......... تشه تِ ضشح ..................................................هٌاقػِ/هضايذُ ...............هشتَط تِ 

مِ پس اص تنويل ٍ اضافِ ًوَدى هَاسد خَاستِ ضذُ تِ داًطگاُ اسسال ًواين ٍ ارػاى  ما دسيافت ًوَدُريل 

ي ضشمت تَدُ ٍ حق ّش گًَِ اػتشاؼ سا اص  دس اسٌاد ٍ اٍساق تِ ػْذٍُ ًقع پس اص ايي ػَاقة ماستي داسم  هي

 .نًواي خَد سلة هي

 ضَد.  هيقشاس دادُ  دس پامت بمِ ........ تشه تِ تؼذاد ..هضايذُ  هٌاقػِ/ ضشايظ ػوَهي ضشمت دس 

  .......... ضَد. تشه مِ دس پامت ب قشاس دادُ هيفشم ًوًَِ قشاسداد تِ تؼذاد 

  .......... ضَد. تشه مِ دس پامت ب قشاس دادُ هيضشايظ اختػاغي تِ تؼذاد 

 ضَد. تشه مِ دس پامت ب قشاس دادُ هيتِ تؼذاد ..........  چل ليست ًظاستي 

  ضَد. ّا ٍ جذاٍل تِ تؼذاد ..... تشه مِ دس پامت ب قشاسدادُ هي تِ ّوشاُ پيَستهٌاقػِ/هضايذُ تشه ضشايظ اختػاغي 

  جذاٍل پيَست تِ ضشح هٌذسج داص عشف ايي ضشمت هذاسك ٍ هستٌذات(سA)  جْت اًجام فشآيٌذ اسصياتي دس

 ضَد. مويتِ فٌي تاصسگاًي تِ تؼذاد .......... تشه مِ دس پامت ب قشاس دادُ هي

}الشم بِ ذمس است تواهي اٍزاق ٍ صفحاتي مِ دز بٌدّاي باال ذمس گسديدُ است بعد اش قيد عبازت)قسائت ضدُ، 

 د{.هَزد قبَل است( هوَْز بِ هْس ٍ اهضاء هديس عاهل ضسمت باض

 ضَد. ّاي فٌي تاصسگاًي تِ تؼذاد .......... تشه مِ دس پامت ب قشاس دادُ هي ٍل اسصياتي ضاخعاجذ 

 ضَد. فشم پيطٌْاد قيوت تِ تؼذاد .......... تشه مِ دس پامت ج قشاس دادُ هي 

 

 قسوت ذيل تَسط ضسمت تنويل ضَد:

  ضَد. قشاس دادُ هيتِ تؼذاد .......... تشه مِ دس پامت ب غَستجلسِ سايت ٍيضيت 

 ِتِ تؼذاد  سسوي ٍ آخشيي تغييشات دس سٍصًاهِ سسوي، آدسس هذاسك هشتَط تِ ثثت ضشمت، اساسٌاهِ، سٍصًاه

  ضَد.  تشه مِ دس پامت ب قشاس دادُ هي.......... 

  ًِاهِ غالحيت پيواًناسي مِ  ، يا گَاّياجتواػيسفاُ ماس ٍ تؼاٍى، ٍصاست سَي غالحيت اص تؼييي هذاسك هشتَط ت

 ضَد. تشه مِ دس پامت ب قشاس دادُ هيتِ تؼذاد .......... داساي اػتثاس تاضذ 

  سپشدُ ضشمت دس هٌاقػِ/هضايذُ فيص ٍاسيض ًقذي يا ضواًت ًاهِ تاًني تِ تؼذاد .......... تشه مِ دس پامت الف قشاس

 ضَد. دادُ هي

......... ....................... ًضد تاًل ............................... تِ ًام ضشمت ..............................حساب ضواسُ .............

 گشدد. هياػالم سپشدُ ضشمت دس هٌاقػِ/هضايذُ جْت ػَدت ضؼثِ ..................................... 

الضاها تايذ تٌام ضشمت تاضذ اص ّاي دسيافت مٌٌذُ اسٌاد  اص سَي ضشمتضواسُ حساب اػالم ضذُ  :تَجِ

 اػالم ضواسُ حساب تِ ًام اضخاظ خَدداسي ضَد. 
 

 هديس عاهل ضسمتًام ٍ ًام خاًَادگي 

  هْس ٍ اهضاء

 1فسم ضوازُ 

 ّا چل ليست مٌتسلي هدازك ضسمت



 
 

تشگضاسی آالت تيواسستاى سيٌا سا اص عشين  خذهات تْذاضتي دسهاًي تْشاى دس ًظش داسد آّيداًطگاُ ػلَم پضضٌي ٍ 
 تِ كشٍش تشساًذ.ايي  يي هشحلِهضايذُ ػوَهي 

 (بٌدي بسگصازي هصايدُ شهاى :1ضوازُ جدٍل)

 تَصيغ اسٌاد  پاياى هْلت ضشٍع تَصيغ اسٌاد
 جلسِ تَجيْي

  12ساػت 
 تاصگطايي پاًات  پاياى هْلت اسائِ پيطٌْادات

12/2/1395 19/2/1395 27/2/1395 1/3/1395 3/3/1395 

تاضذ ٍ اص دسياكت اسٌاد ضرشًت ًٌٌرذگاًي ًرِ دس جلسرِ      الصم تِ رًش است ضشًت دس جلسِ تَجيْي الضاهي هي ترمس:
 . هزًَس حضَس ًياتٌذ، خَدداسی خَاّذ ضذ

بلَاز مطاٍزش ًبص  ج( تِ آدسس -ب -ريل)دس سِ پاًت القضذُ  تايست پس اص تٌويل هذاسى خَاستِ گشاى هي ضايذُه

 تحَيل ًوايٌذ. 202 خياباى قدس داًطگاُ علَم پصضني تْساى طبقِ دٍم ادازُ اهَز قسازدادّا اتاق
 000/000/400/-ًاهِ تاًٌي هؼتثش تا هْلت حذاهل سِ هاِّ تِ هثلؾ  يا ضواًتٍجِ ًوذ  كيص ٍاسيض ٌذهٌللگشاى  ضايذُه

ًضد تاًي هلت ضؼثِ  61/11043ًذ ضٌاسِ  692774724تِ حساب ضواسُ ضايذُ ٌَاى سپشدُ ضشًت دس هِ ػتسيال 
)اسائِ سپشدُ تِ غَس ديگش اص هثيل تِ ًام داًطگاُ ػلَم پضضٌي تْشاى سا ّوشاُ اسٌاد دسخَاست ضذُ اسائِ ًوايذ. ّجشت 

 تاضذ(. چي، چي پَل، چي سهضداس، چي تيي تاًٌي ٍ ٍجِ ًوذ هَسد هثَل ًوي

   411388689981مذ اقتػادي داًطگاُ:   -  IR 190120000000000692774724ضواسُ ضثا: 

 14176 – 53761مذ پستي:  -   14003410720ضٌاسِ هلي: 

تاضذ، هلضم  ّا تِ غَست كيص ٍاسيض ًوذی هي آىهضايذُ گشاى ًِ سپشدُ ضشًت دس  ضايذًُوايذ ًليِ ه يادآٍسی هي ترمس هْن:
 تاضٌذ.  ٍ ّوچٌيي دس پطت كيص ٍاسيضی هي ضواسُ حساب تاًٌي دس كشم پيَستتِ اسائِ 

گشاى پس اص تؼييي   ضايذُهاًذ ٍ سپشدُ سايش ه تا صهاى اًؼواد هشاسداد ًضد ًاسكشها تاهي هي  ضايذُسپشدُ تشًذُ اٍل ٍ دٍم ه تبصسُ:
 تشًذُ ٍكن ضشايظ جاسی هستشد خَاّذ ضذ.

 هحتَيات پامت ب:

 آدسس ٍ ضواسُ تللي ثاتت ٍ ّوشاُ كشد يا ضشًت/هَسسِ  .1

( ًِ توام 1تشگِ ضشايظ ػوَهي، ًوًَِ هشاسداد ٍ تؼْذ ًاهِ تاصديذ اص اهَال هَسد هضايذُ)كشم پيَست ضواسُ .2
 « هشائت ضذ، هَسد هثَل است » غلحات هْش ٍ اهضاء ضذُ تاضذ تا هيذ ػثاست

 تػَيش ضٌاسٌاهِ ٍ ًاست هلي اضخاظ حويوي .3

 َيش اساسٌاهِ ،سٍصًاهِ سسوي ،آگْي تـييشات دس غَستي ًِ ضشًت ًٌٌذُ ضخع حوَهي تاضذ .تػ .4

 هحتَيات پامت ج: 

( ًِ تَسظ ضشًت ًٌٌذُ)اضخاظ حويوي/حوَهي( تػَست دهين)تا ػذد ٍ حشٍف( 2تشگِ هيوت پيطٌْادی)كشم پيَست ضواسُ
 دس كشم پيَست اضاسُ ضذُ هٌؼٌس گشدد.(تايست  تٌويل گشديذُ است)تَضيح ايٌٌِ هثلؾ پيطٌْادی غشكا هي

 ترمس:

هطشٍط  ٍكاهذ سپشدُ ٍ پيطٌْاداتي ًِ تؼذ اص هَػذ هوشس اسائِ گشدد تشتية اثش دادُ ًخَاّذ  -تِ پيطٌْادات هثْن .1
 ضذ ٍ تاالتشيي هيوت پيطٌْادی، هالى تؼييي تشًذُ هضايذُ خَاّذ تَد .

 هذاسى اسسالي هستشد ًخَاّذ ضذ. .2

 « هصايدُ عوَهيضسمت دز  ضسايط»

 آالتآّي فسٍش 

 سيٌا بيوازستاى



 تاضذ. ًٌٌذُ هي ّای سٍصًاهِ تش ػْذُ ضشًت ّای هَسد هضايذُ اص هثيل ،آگْي ّضيٌِپشداخت ًليِ  .3

گشدد، ضوٌا سپشدُ تشًذُ اٍل ٍ دٍم هضايذُ ًيض  ًٌٌذگاى پس اص تؼييي تشًذُ هضايذُ هستشد هي سپشدُ سايش ضشًت .4
 پس ػوذ هشاسداد هستشد خَاّذ ضذ.

 .پاًات الضاهي استتاصگطايي حضَس دس جلسِ  .5

 دس سد يا هثَل ّش يي اص پيطٌْادات هختاس است. هضايذُ )داًطگاُ( ًويسيَى .6

ًٌٌرذُ تاضرذ ًويسريَى دس تاصگطرايي      ًٌٌذگاى حائض ضشايظ)حذاهل هوٌي( يي ضشًت دس غَستي ًِ تؼذاد ضشًت .7
تَاًذ ًسثت تِ اًتخراب   ًٌٌذُ هختاس تَدُ ٍ دس غَستي ًِ هيوت پيطٌْادی هٌاسة تاضذ ًويسيَى هي پاًت ج ضشًت

 ايطاى تِ ػٌَاى تشًذُ هضايذُ اهذام ًوايذ

ّش گًَِ ًوع دس هذاسى اسسالي هَجة حزف پيطٌْاد دٌّذُ اص دٍس سهاترت خَاّرذ ضرذ، لرزا الصم اسرت دس تْيرِ،       .8
 تٌويل ٍ اسسال اسٌاد هضايذُ ٍ هذاسى خَاستِ ضذُ دهت ًاكي غَست گيشد. 

تايست اص هحل تاصديذ ٍ اعالػرات   هيًاسكشها ٍ ضشايظ  ّا پيَست ،تواضي تا آگاّي ًاهل اص هلاد هٌذسج دس هشاسداده.9
ّش گًَِ ػزس دس خػرَظ ػرذم   الصم سا اص هسٍَليي ريشتظ ًسة ًوايذ، تذيْي است دس غَست تشًذُ ضذى دس هضايذُ 

 اعالع اص ًَع ًاستشی ًحَُ، هيضاى ٍ ضشايظ ًاس هَسد هؼاهلِ هسوَع ٍ هاتل پزيشش ًخَاّذ تَد. 

 گًَِ هٌغ هاًًَي تشای اًجام هؼاهلِ ًذاضتِ تاضذ.  ّيچ يذُ تايذ اّليت هؼاهلِ داضتِ تاضذ ٍدس هضاضشًت ًٌٌذُ  .10

تَدُ تايذ هوَْس تِ هْش ضشًت ٍ اهضاء  ضايذُ، جضءاليٌلي اٍسام هّا ، ضشايظ ػوَهي، پيَستهشاسداداٍسام واهي ت .11
 ػاهل تاضذ.  هذيش

ًذُ هضايذُ هَظق است اص تاسيخ اتالؽ، ظشف هذت يي ّلتِ ًتيجِ ًويسيَى تِ تشًذُ هضايذُ اتالؽ خَاّذ ضذ ٍ تش .12
هشاسداد هَسد اضاسُ سا اهضاء ًوايٌذ، دس ؿيش ايي غَست سپشدُ ضشًت دس هضايذُ تِ ًلغ داًطگاُ ضثظ ٍ هشاسداد تا تشًذُ 

 دٍم هٌؼوذ هي گشدد.دس غَست اهتٌاع ًلش دٍم، تضويي ٍی ًيض ضثظ ٍ هضايذُ تجذيذ خَاّذ ضذ.

 آئيي ًاهِ هالي هؼاهالتي داًطگاُ هذت اػتثاس پيطٌْادّا سِ هاُ خَاّذ تَد. 64تٌذ ب هادُ  5ديق تاستٌاد س .13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسوِ تعالي

 آالت بيوازستاى سيٌا آّي فسٍشقسازداد           

 

ًِ دس  ................ٍ تللي:   . ......................................................، تِ ًطاًي: ......................، تا ًوايٌذگي آهای تيي...................ها ايي هشاسداد كي

ترِ   ............، غرادسُ اص   ...............تِ ضواسُ ضٌاسٌاهِ اص يي عشف ٍ آهای .......................................... ضَد  ًاهيذُ هيكشٍضٌذُ ايي هشاسداد 

ضَد، اص عشف ديگش ٍ تا ضشايظ صيرش   ًاهيذُ هيخشيذاس ًِ دس ايي هشاسداد  ...............................ٍ تللي: . .............................................آدسس: 

 گشدد : هٌؼوذ هي

 : موضوع قرارداد  1ماده 

  ......................................، ٍاهغ تيواسستاىآالت  كشٍش آّيػثاست است 

 : مدت قرارداد 2ماده 

 تاضذ. سٍص ًاسی هي........... ، تِ هذت ....................لـايت هذت ايي هشاسداد، اص .....................

 : مبلغ قرارداد  3ماده 

تاًري هلرت   تِ ًرام    ............................اص اًؼواد ايي هشاسداد، تِ حساب ضواسُ  سآالت هَضَع ايي هشاسداد سا پ هَظق است ًل هثلؾ آّي 

 ، تحَيل دّذ.تيواسستاى، ٍاسيض ًوايذ ٍ اغل كيص ٍاسيضی سا تِ اداسُ اهَس هالي ضؼثِ ّجشت

 خریدار : تعهدات  4ماده 

آالت، ٍاهرغ دس   ترشدى ًليرِ آّري   سػايت اغرَل ػورَهي،   تشش، هتؼْذ تِ اًجام ًاهل ػوليات تاسگيشی ٍ ًول ٍ اًتوال ٍ خشيذاس  -1
 تاضذ. هي................................................... 

اًجرام ػوليرات    ، جْرت تيواسسرتاى هَظق است ًيشٍّای ًاكي ٍ الصم ٍ ٍسايل ًوليِ هَس ًياص سا تا ّواٌّگي اداسُ اهَال خشيذاس  -2
 هَضَع ايي هشاسداد، تِ ًاس تگيشد.

ّای اًجام ػوليات هَضَع ايي هشاسداد، اػن اص تْيِ ٍسايل ًوليِ ٍ تِ ًراسگيشی ًراسگشاى ٍ ...  ترِ ػْرذُ      اخت ًليِ ّررضيٌِپشد -3
 تاضذ. هيخشيذاس 

هَظق است هوشسات هشتَط تِ هَاًيي ًاس ٍ تاهيي اجتواػي ٍ ًليِ هَاًيي هشتَط تِ اًجام خذهات هَضَع ايي هرشاسداد سا  خشيذاس  -4
 ٍليتي ًخَاّذ داضت.َ، دس ايي خػَظ ّيچ گًَِ هسكشٍضٌذُ ٍسػايت ًوايذ 

هثاالتي ًاسگشاى ٍی ٍ يا تِ ّش دليرل   ، تيخشيذاسچٌاًچِ دس ساستای اًجام ػوليات هَضَع ايي هشاسداد، تِ ّش دليل)اػن اص هػَس  -5
دس ايي كشٍضٌذُ ٍاسدُ سا جثشاى ًوايذ. هَظق است ًليِ خساسات خشيذاس ٍاسد ضَد، خشيذاس ديگش( خساسات هالي ٍ يا جاًي تِ ًاسگشاى 

 ٍليتي ًخَاّذ داضت.َهس خػَظ ّيچ گًَِ



هتؼْذ است اًجام ػوليات هَضَع ايي هشاسداد سا تِ ًحَ هغلَب اًجام دّذ. دس غَستي ًِ دس ساستای اًجام ًراس خرَد اص   خشيذاس  -6
دس خػَظ پشداخت ّش گًَِ حن تيوِ، استخذام ٍ ّش گًَِ هغالثرات ٍ حورَم هراًًَي    كشٍضٌذُ ًاسگشاى ٍ ّوشاّاًي استلادُ ًوايذ، 

 ، ّيچ گًَِ تؼْذی ًذاسد.خشيذاساضخاظ هزتَس اص 

ل اداسُ اهرَال داًطرگاُ خَاّرذ ترَد ٍ دس     ٍَدس ساستای اًجام ػوليات هَضَع ايي هشاسداد، هَظق تِ تثؼيت اص ًظشات هسخشيذاس  -7
ػورل  ًظش ًاظش هشاسداد عثن هَظق است خشيذاس ضٌال دس اًجام هغلَب ػوليات هَضَع ايي هشاسداد، غَست تشٍص ّش گًَِ ًوع يا ا

 ًوايذ.

هَظرق  خشيرذاس  دس غَستي ًِ تِ هَضَع ايي هشاسد، ّش گًَِ ًسَسات هاًًَي هثل هاليات يا تيوِ يا ػَاسؼ ٍ ...  تؼلن تگيرشد،   -8
 دس ايي خػَظ ّيچ گًَِ تؼْذی ًخَاّذ داضت.ُ كشٍضٌذّای هضتَس سا پشداخت ًوايذ ٍ  است ًليِ ّضيٌِ

سا آالت  ًليِ آّيظشف حذاًثش يي هاُ اص تاسيخ ػوذ هشاسداد هَظق است خشيذاس ٍ تاضذ  تاسٌَل هي آالت ي ًليِ آّييَصتهالى  -9
 تيواسستاى خاسج ًوايذ 

 .تاضذ يذاس هيًليِ ّضيٌِ ّای هشتثظ)اػن اص چاج آگْي، تاسٌَل، حول ٍ ًول، تشش ٍ ...( تِ ػْذُ خش -10

آالت سا دس هْلت هوشس اص هحل خاسج ًوايذ دس ؿيش ايي غَست سٍصاًِ هثلرؾ ........ سيرال جشيورِ     خشيذاس هَظق است ًليِ آّي -11
 خَاّذضذ. 

ػلن ٍ آگاّي داسد ٍ غشيحا حن ّش گًَِ اػتشاؼ ٍ ضٌايت دس هشاجغ هشاسداد تِ هَضَع ايي ًوايذ  اػالم هيتذيٌَسيلِ خشيذاس  -12
   ًوايذ. هيٍ ساهظ ص خَد سلة ًيلشی سا ا حوَهي ٍ

 : جبران خسارت  5ماده 

دس ساستای اًجام تؼْذات هٌذسج دس ايي هشاسداد، تٌا تِ ًظش ًاظش هشاسداد، هػَس تَسصد ٍ يا خساساتي تِ داًطرگاُ ٍاسد ًوايرذ،   خشيذاس چٌاًچِ 

حن ّش گًَِ اػتشاؼ حوَهي يا هضايي سا خشيذاس گشدد ٍ  هيخشيذاس ًسش گشدد ٍ اص تضويي حسي اًجام تؼْذات  هيضاى خساست هحاسثِ هي

 ًوايذ.  اص خَد سلة هي

 : واظر قرارداد 6ماده 

 گشدد. ٍل اداسُ اهَال داًطگاُ، ًاظش ايي هشاسداد هحسَب هيَهس

 : حق فسخ  7ماده 

، ًسثت تِ كسرخ يري جاًثرِ ايري     خشيذاسًش ًتثي تِ تَاًذ دس غَست ايجاد يٌي اص ضشايظ ريل، پس اص اسسال حذاهل يي تز هيكشٍضٌذُ 

ٍ توذين دادخَاست حوَهي يا ضرٌايت ًيلرشی، اهرذام    خشيذاس هشاسداد ٍ دسياكت ًليِ خساسات هاًًَي اص هحل تضويي حسي اًجام تؼْذات 

 ًوايذ:

ًاظش( ٍ ػذم سكغ ّش يي اص ًَاهع،  دس غَست ٍجَد ّش گًَِ ًوع يا اضٌال، دس اًجام غحيح ػوليات هَضَع ايي هشاسداد)تٌا تش ًظش -1

 تَسظ پيواًٌاس.

 دس غَست ػذم اًجام هغلَب ّش يي اص تؼْذات هَضَع ايي هشاسداد)تٌا تش ًظش ًاظش هشاسداد(. -2 

 تضميه اوجام تعهدات :  8ماده 



% ًرل هرشاسداد( دس آيريي ًاهرِ هرالي ٍ      10تِ هٌظَس حسي اجشای هشاسداد ٍ تضويي اًجام تؼْذات، خشيذاس هَظق است تِ هيرضاى هورشس)   

 .هاتل استشداد استكشٍضٌذُ ٍ تأييذ كشٍضٌذُ آالت ٍ سضايت  تسپاسد ًِ پس اص حول ٍ تخليِ ًاهل آّي هاًًَيهؼاهالتي تضويي 

 حل اختالف:: مرجع 9ماده 

آهيض حل ٍ كػل ًوايٌذ، هَضَع  غَست تشٍص ّش گًَِ اختالف دس استثاط تا هَضَع هشاسداد، چٌاًچِ عشكيي ًتَاًٌذ آًشا اص عشين هسالوت دس

الغرشكيي اسجراع ٍ س ی غرادسُ اص     آئيي ًاهِ هالي ٍ هؼاهالتي داًطگاُ ترِ ػٌرَاى حٌرن هطرتشى ٍ هشضري      94اختالف تِ ًويسيَى هادُ 

 .خَاّذتَد التثاعا ًسثت تِ عشكيي الصم ضَد هغؼي ٍ ًِ غلحاٌ  غادس هيًويسيَى حل اختالف 

 : اقامتگاه قاوووي 11ماده 

تاضذ.  ّا هؼتثش هي تاضذ ٍ ّش گًَِ اتالؿي تِ ايي آدسس هي يياهاهتگاُ ٍ آدسس دسج ضذُ دس غذس ايي هشاسداد، تِ ػٌَاى اهاهتگاُ هاًًَي عشك

سساًي ًوايذ، دس ؿيش ايي غرَست ّرش     سٍص تِ عشف ديگش اعالع 2دس غَست ّش گًَِ تـييش دس اهاهتگاُ؛ پيواًٌاس تايذ هشاتة سا ًتثاً ٍ ظشف 

 گًَِ اتالؿي تِ آدسس هثلي، هالى خَاّذ تَد.

 : وسخ قرارداد11ماده 

 تاضذ . ًسخِ تْيِ ٍ تٌظين گشديذُ است ٍ ًليِ ًسخ آى داسای اػتثاس ٍاحذ هي 3هادُ ٍ  11د دس ايي هشاسدا

                               

                                               

  



 (1)فسم پيَست ضوازُ آالتآّي اش  باشديد تعْد ًاهِ

 

 

ٍليي هشتَع ِ دساختي اس   َاعالػات الصم تَسظ هس   تذيي ٍسيلِ اػالم ٍ تاييذ هي ًواين مليِ

هَسد هضايذُ تاصديذ ٍ اٍساق ضشايظ هضايذُ ٍ آخشيي آگْي سٍصًاه ِ  آالت آّي قشاس گشفتِ ٍ اص ايٌجاًة 

دقت هغالؼِ ًوَدُ ٍ تؼٌَاى پزيشش مليِ ض شايظ هضاي ذُ ٍ هد اد ق شاسداد تٌظيو ي اصس َي       تِ  سا ًيض

ايي تشگِ پيطٌْاد سا اهض ا  ٍ هتؼْ ذ ه ي     تْشاى تْذاضتي دسهاًيٍ خذهات  داًطگاُ ػلَم پضضني

تشًذُ ضٌاختِ ضَم هَظف تِ سػايت توام ضشايظ هٌ ذسج دس اٍساق هضاي ذُ    ضَم چٌاًچِ دس هضايذُ

هجاص خَاّ ذ   تْشاىاًطگاُ ػلَم پضضني ٍ خذهات تْذاضتي ٍ دسهاًي دغيش ايي غَست  تَدُ ٍ دس

دس هضايذُ سا ضثظ ًوايذ ٍ تؼذاً ايٌجاًة حق ّيچگًَِ ادػايي اص  تَد تا سپشدُ ايٌجاًة جْت ضشمت

 ّيچ هشجغ قاًًَي قاتل قثَل ٍ استواع ًخَاّذ تَد . تاتت آى ًذاضتِ ٍ ايي اػتشاؼ دس

 

 : ضسمت مٌٌدًُطاًي 

 مد اقتصادي :      مد پستي : 

 ّوساُ :     ضوازُ تلفي ثابت : 

 :ضسمت مٌٌدُل اهضاء ٍ اثس اًگطت هح   : ضسمت مٌٌدًُام ٍ ًام خاًَادگي 

 



 «بسگِ قيوت پيطٌْادي» 

 فسم پيَست ضوازُ دٍ
 ترمس*****)پس اش تنويل دز پامت ج قسازگيسد ( 

 

 داًطگاُ علَم پصضني تْساى  هصايدُهٌاقصِ ٍ مويسيَى هحتسم 

 آالت بيوازستاى سيٌاآّي  هَضَع:

شیماسٌ  بیٍ  ......... .......فشصویذ ...........  .........................................ایىجاوی  ......... سییىا   بیماسستانخشیذ آَه آالت خصًص  احتشاماً، دس

شای ریی  بی  كیذ ميی. ................................. بیا نیایىُاد لیمی        متًلیذ .................  شىاسىامٍ ............................ صیادسٌ اص .................... 

 .ومایم تماضای خشیذ م.

 )بِ زيال( آالت بِ عدد ّس ميلَ آّي پيطٌْادي قيوت

 

 )بِ زيال( آالت بِ حسٍف ّس ميلَ آّي پيطٌْادي قيوت

 

ایىجاو  لشاسگشفتیٍ ي اص میًسد مضاییذٌ     اختیاس يلیه مشبًطٍ دسًومایم كيیٍ اطالػات الصم تًسط مس يسیيٍ اػالم ي تاییذ م. بذیه

ػىًان نزیشش كيیٍ ششایط مضایذٌ ي مفاد لشاسداد تىظیمی. اص  ٍ ي بشگٍ ششایط مضایذٌ سا ویض بذل  مطالؼٍ ومًدٌ ي بومًدٌ باصدیذ 

گشدم چىاوچیٍ دس مضاییذٌ    خذمات بُذاشت. دسماو. تُشان ایه بشگٍ نیاىُاد سا امضاء ي متؼُذ م. سًی داواگاٌ ػيًم نضشك. ي

خیذمات   مىذسج دس ايساق مضایذٌ بًدٌ ي دس غیش ایه صیًست داوایگاٌ ػيیًم نضشیك. ي     بشوذٌ شًم مًظف بٍ سػای  تمام ششایط

بؼیذاً ایىجاوی  حیك َیچگًویٍ      سا ضبط وماییذ ي ایىجاو  بُذاشت. ي دسماو. تُشان مجاص خًاَذ بًد تا سپشدٌ ششك  دس مضایذٌ 

 ع وخًاَذ بًد. ایه اػتشاض دسَیچ مشجغ لاوًو. لاب  لبًل ي استما ادػائ. اص باب  آن وذاشتٍ ي

 :  ششك  كىىذٌوااو. 

 كذ مي.:

 شماسٌ َمشاٌ:      شماسٌ تيفه ثاب :  

 :ضشًت ًٌٌذُمح  امضاء ي اثش اوگا      :ضشًت ًٌٌذُوام ي وام خاوًادگ. 

 

 

 


