بسمه تعالي

فرم تمذيذ قرارداد استخذام پيماني
جوَْضي اسالهي ايطاى
فطم ع )82-3(126-سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض

سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي كطَض

كس هلي:

ً -1بم زستگبُ:

ً -2بم ٍ ًبم ذبًَازگي:

 -6هحل جغطافيبيي ذسهت:

-7تبضيد ضطٍع لطاضزازهَضز ػول:

 -5ػٌَاى پست سبظهبًي:

ٍ-4احس سبظهبًي:

 -8تبضيد ذبتوِ لطاضزاز هَضز ػول:

 -8ػَاهل اهتيبظ آٍض جْت توسيس لطاضزاز:

حساكثط

اهتيبظ

اهتيبظ عجك

كست ضسُ

عطح *
الف -اػالم ًظط اضثبة ضجَع هغبثك فطهْبي ًظط سٌجي (ثرطٌبهِ

تؼساز هطاجؼيٌي كِ ثب شكط ًبم اػالم ًبضضبيتي ًوَزُ اًس

هبضُ1900/195166هَضخ)1381/10/24

تؼساز هطاجؼيٌي كِ ثب شكط ًبم اػالم ضضبيت ًوَزُ اًس

ة -اضظيبثي كيفي ٍ كوي ذسهبت هسترسم هتٌبست ثب ًوطُ اضظضيبثي ٍ ًظط هسيط ٍاحس

اضظضيبثي هسترسم

ج--عي زٍضُ ّبي اهَظضي ثب سويٌبضّبي ترصصي (ثِ اظاء ّط  5سبػت  4اهتيبظ)

سبػبت آهَظش هسترسم

ًفط

10

زضصس

20

ًوطُ

20

سبػت

20

ز -ذالليت ،اثتكبض ٍ اًجبم كبضّبي تحميمبتي كِ هَجت كبّص ّعيٌِ ّبء افعايص ثْطُ ٍضي ٍ تسطيغ زض اًجبم اهَض هطزم هي گطزز.

10

ُ -كَضص ثطاي افعايص هؼلَهبت ٍ هْبضتْبي ضغلي(ًظيط هغبلؼِ كتت ٍ همبالت هطتجظ ضغلي)

10

ٍ -تطَيك ًبهِ اظ جبًت :
اهتيبظ

 ضييس ثالفصل

3

ضييس ضئيس ثالفصل

تؼساز

اهتيبظ

4

اهتيبظ

االتط
 هسيطاى سغح ة

تؼساز

10

5

تؼساز

ظ -اضائِ پيطٌْبزات اضظًسُ (هغبثك ثب ثرطٌبهِ ضوبضُ 1900/195940هَضخ)81/10/24

5

ح -ضػبيت ًظن ٍ اًضجبط ازاضي

10

ط -پطتكبض ٍ جسيت زض كبض ٍ اًجبم ذسهبت هَثط ثب ًظط هسيط ٍاحس شيطثظ

10

ي -ػبهل ذبظ

5

جوغ

130

 -9هَاضزيكِ هَجت ػسم توسيس لطاضزاز ضسُ است:
 الفً -بضضبيتي ثيص اظ زُ زضصس هطاجؼيي (ثط اسبس جوغ ثٌسي فطهْبي هبّبًِ ًظط سٌجي هَضَع ثرطٌبهِ ضوبضُ  1900/195166هَضخ )81/10/24
 ة -زضيبفت ثيص اظ زٍ ثبض اذغبض كتجي ثسٍى زضج زض پطًٍسُ استرساهي
 ج -زضيبفت ثيص اظ يكجبض تَثيد كتجي ثبزضج زض پطًٍسُ استرساهي
 ز -هحكَهيت زض يكي اظ حبالت هصكَض زض هبزُ  9لبًَى ضسيسگي ثِ ترلفبت ازاضي (ثِ استثٌبي ثٌسّبي الف ٍ ة)
ٍ -ُ جَز هَاضز ضكبيبت اثجبت شزُ ًسجت ثِ ػولكطز هسترسم ًعز هسيط (ثب تبئيس زفتط ضسيسگي ثِ ضكبيبت يب ٍاحس حطاست يب ثبظضسبى عطح تكطين هطزم)
 -ٍ حصَل سَء سبثمِ عي زٍضاى لطاض زاز پيطيي
 ظ -ػسم ًيبظ ثِ ذسهبت هسترسم ثِ ػلت هٌتفي ضسى ٍظيفِ ٍ كبض هحَلِ
 -10اظْبض ًظط هسيط ٍ همبم هبفَق ٍاحس شيطثظ:
 الف -توسيس لطاضزاز ثط اسبس اهتيبظات هكتسجِ ثِ هست يكسبل (حسالل 50اهتيبظ) زٍ سبل (حسالل  65اهتيبظ) سِ سبل (حسالل  75اهتيبظ) پيطٌْبز هي گطزز.
 ة -توسيس لطاضزاز ثِ ػلت هصكَض زض ثٌس

اظ ضزيف  ٍ 9يب كست كوتط اظ 50زضصس اظ ػَامل اهتيبظ آٍض تبئيس ًوي گطزز .

ًبم ًبم ذبًَازگي هسئَل اهَضازاضي ٍاحس

ػٌَاى پست سبظهبًي

تبضيد

اهضبء

ًبم ًٍبم ذبًَازگي هسئَل هسيط ٍاحس

ػٌَاى پست سبظهبًي

تبضيد

اهضبء

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي همبم يب ضئيس هبفَق

ػٌَاى پست سبظهبًي

تبضيد

اهضبء

 -11صسٍض زستَض ضئيس زستگبُ يب همبم هجبظ اظ عطف ايطبى:
 الف -ثب تَجِ ثِ اػالم ًيبظ هسيطيت هطثَعِ ٍ اهتيبظ هكتسجِ اظ اضظيبثي ػولكطز هسترسم ثِ هست

هسيس هي گطزز .
سبل ت

 ة -ثب تَجِ ثِ ضزيف  ٍ 9يب اهتيبظ كست ضسُ تَسظ هسترسم لطاضزاز هسترسم توسيس ًوي ضَزً .سجت ثِ پطزاذت پبزاش پبيبى ذسهت هسترسم السام گطزز.
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ضئيس زستگبُ /همبم هجبظ اظ عطف ايطبى

ػٌَاى پست سبظهبًي

تبضيد

اهضبء

* زستگبُ اجطايي ثط اسبس ضَاثظ هصكَض زض ثرطٌبهِ ضوبضُ  1800/218974هَضخ  ٍ 81/11/27هتٌبست ثب هبّيت ضغلي كبضكٌبى ذَز ٍ ثب ضػبيت تصكطات ،1
 3 ٍ 2ثرطٌبهِ هصكَض حساكثط اهتيبظّب ضا ثِ ًحَي تؼييي ذَاٌّس ًوَز كِ جوغ اهتيبظات ثطاثط 130گطزز.

