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يك دسـتگاه   و   تن تبريد    120يك دستگاه چيلر تراكمي      علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار در نظر دارد            دانشگاه       

خريداري از شركتهاي واجد شرايط و شرايط ذيل با مشخصات و را از طريق مناقصه عمومي  تن تبريد 175برج خنك كن فايبر گالس 

  :نمايد

  :نك كننده فايبرگالس گردمشخصات دستگاه برج خ* 

   تن تبريد175 ظرفيت واقعي -

  شهرستان سبزوار:  محل كاركرد دستگاه-

    P.V.C جنس پكينگ -

  فايبرگالس قطره گير صفحه اي از جنس -

   . برج بصورت مونتاژ شده باشد-

   الكترو موتور سه فاز ساخت توليدكنندگان معتبر داخلي يا خارجي-

  و مقاوم در مقابـل اشـعه   F.R.Pرودي هوا و تشت جمع آوري آب،مي بايست تماما از جنس فايبرگالس             جنس بدنه،دريچه هاي و    -

  .ماوراء بنفش باشد

 و دريافت پيش  علوم پزشكي سبزوارروز كاري از زمان امضاء و ثبت قرارداد در دانشگاه         )پنجاه( 50زمان ساخت و تحويل حداكثر       -

  پرداخت

  .مي باشدفروشنده و با هزينه دستگاه به عهده و راه اندازي  عمليات نصب -

  و ده سال تامين قطعات و خدمات پس از فروشو تحويل اسناد مربوطه  يك سال گارانتي -

  :مشخصات دستگاه چيلر تراكمي* 

   تن تبريد120 ظرفيت واقعي -

  شهرستان سبزوار:  محل كاركرد دستگاه-

   شركتهاي معتبر اروپاي غربيو)CARRIER( ساخت شركت كريري اسكرو كمپرسورها-

   كندانسور آبي-

  كنترل فاز،ساخت شركت تله مكانيك و  تجهيزات اصلي تابلو برق شامل كنتاكتور،بي متال،كليد اصلي-

 "ترموسـتات آنتـي فريـز مـارك     و فشار باال و پايين،كنترل فشار روغن،ترموستات چند مرحلـه كنترل  :  تجهيزات كنترلي شامل   -

   "جانسون كنترل

  پراتور و كندانسورا شاسي محكم جهت نصب كمپرسورها و او-

  . چيلر مي بايست با شارژ كامل تحويل خريدار گردد-

   يك سال گارانتي و ده سال تامين قطعات و خدمات پس از فروش-

  روز كاري از زمان امضاء و ثبت قرارداد در دانشگاه  علوم پزشكي سبزوار)پنجاه( 50زمان تحويل حداكثر  -

  .فروشنده مي باشدو با هزينه  به عهده راه اندازي و ارائه و تحويل اسناد گارانتينصب و  -

نيز جهت نصب و راه     ديگر  روز  ) پانزده(15و عالوه بر آن     روز كاري   ) پنجاه(50زمان تحويل هر دو دستگاه موضوع مناقصه مجموعا         * 

  .مي باشددستگاهها اندازي 

  : شرايط مناقصه* 

داراي مدرك ثبت رسمي  كه بصورت قانوني در اداره ثبت شركتها به ثبت رسيده و  باشندييجزء شركتها  مي بايستنمناقصه گرا -1

  .باشند موضوع مناقصهمرتبط با ) يا تغييرات رسمي(مندرج در اساسنامهفعاليت  با موضوع و آگهي تاسيس در روزنامه رسمي كشور

و قانون ممنوعيت تصدي بيش  از يك  منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتي مشمول قانون مناقصه گر اقرار مي نمايد كه-2

 و مكلف به پاسخگويي به      بودهناقصه گزار   ممسئول خسارات دستگاه    سپرده و تضمين وي ضبط و        در غير اينصورت     د،مي باش نشغل  

  .نيز خواهد بودمراجع مربوطه 
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 مليبانك  0108883285006به حساب وجه نقد  ه ميليون ريالشانزد مبلغصه شركت كنندگان مي بايستي جهت شركت در مناق  -3

وده و يا اقدام بـه ارائـه ضـمانتنامه    نم واريز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار       در وجه    شعبه مركزي سبزوار  

  .بانكي شركت در مناقصه با همان مبلغ و با اعتبار سه ماهه نمايند

 شامل »ب« شامل سپرده تضمين شركت در مناقصه و پاكت»الف«پاكتكه :سه پاكتخود را در   مي بايست پيشنهادانمناقصه گر  -4

آخـرين تغييـرات شـركت در       ثبت شـركت و     اساسنامه و تصوير    برابر با اصل     رونوشت   ،و ممهور تعهدآور  امضاء شده   اسناد مناقصه   

 و بدون    بصورت مشخص   خود را    پيشنهاد قيمت  و   مراجع مربوطه صالحيت از   مجوز يا تاييد     در صورت وجود،   روزنامه رسمي كشور و     

  .قرار دهند »ج«پاكت  در كه برگه آن مي بايست به مهر و امضاي پيشنهاد دهنده برسد)با عدد و حروف(قيد و شرط

  .دنپاكتها مي بايست داراي لفاف بندي محكم بوده و ممهور به مهر شركت و امضاي تعهدآور شركت باش -5

   بـرج  چيلر و يـك دسـتگاه   خريد يك دستگاه مربوط به مناقصه « متقاضيان مي بايست پاكتهاي پيشنهاد خودرا با درج جملـه           -6

ـ    تا پايان ساعت اداري روز    » خنك كن     بلـوار توحيدشـهر،بعد از پـارك شـهداي      سـبزوار، :  نـشاني بـه     و  24/1/92 هشـنبه مورخ

  .دننماي و رسيد دريافت تحويلدبيرخانه به طبقه همكف  ،ر ه علوم پزشكي سبزواگادانشگمنام،پرديس 

محترم توسـعه   در دفتر معاونت      پس از پايان مدت ارائه پيشنهاد        حداكثر يك هفته  ظرف مدت   مناقصه گران     پيشنهادپاكتهاي   -7

  .نتيجه مناقصه مشخص خواهد شد پس از بررسي آنها،و گشوده مديريت و منابع 

  مختار است و ارائه پيشنهاد هيچ گونه حقي را براي شركت كنندگان ايجـاد نخواهـد كـرد                  هاقبول پيشنهاد  كميسيون در رد يا      -8

 ، فاقـد سـپرده    هايبه پيشنهاد همچنين  .وليكن دادن پيشنهاد به منزله قبول اختيارات و تكاليف تعيين شده مناقصه گزار مي باشد              

  .داده نخواهد شدمبهم و مخدوش ترتيب اثر ،مشروط

در )پست يا فـاكس   كتبي حضوري، (پس از ابالغ    يك هفته   مين سپرده شركت در مناقصه برنده اول در صورتي كه ظرف مدت              تض -9

ضبط خواهد شد و  ارزمناقصه گ رداد اقدام ننمايد از طرف دستگاهصورتي كه نسبت به ارائه تضمين حسن اجراي تعهدات و انعقاد قرا

 . برنده دوم نيز در صورتي كه همانند برنده اول اقدام نمايد، تضمين وي نيز ضبط خواهد شد          ومنعقد خواهد شد،   قرارداد با برنده دوم   

 روي پاكـت پيـشنهاد خـود    بردر همين راستا مناقصه گر مي بايست نسبت به درج شماره تلفن،شماره فاكس و نشاني دقيق پستي          

  .مزبور ابالغ قانوني محسوب خواهد شداقدام نمايد،ارسال هر گونه فاكس يا ابالغ  نامه به شماره و نشاني 

كه مي بايـست بـصورت ضـمانتنامه    ،ميزان تضمين حسن انجام تعهدات ده درصد كل مبلغ پيشنهادي برنده مناقصه خواهد بود  -10

ارداد  و پايان مدت قرراه اندازي آننصب و  و تحويل قطعي موضوع معامله تضمين مذكور پس از  %)50( درصدپنجاهبانكي ارائه گردد، 

 موضوع )پس از نصب و راه اندازي(سال از زمان تحويل قطعي يكآن پس از مابقي تاييد حداقل دو نفر از مهندسين ناظر خريدار و       و  

  . خواهد شد آزاد حسن انجام تعهدات داشتنپس از گواهي و تاييد خريدار و و پايان دوره گارانتي  و ناقصهم

  .بر عهده برنده مناقصه خواهد بود،به جز ماليات بر ارزش افزوده رداد كليه كسور قانوني در برگيرنده قرا-11

  . تضمين سپرده شركت در مناقصه بعد از ارائه تضمين حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد آزاد مي گردد-12

  .  مي باشدپس از پايان مهلت تحويل پاكتها) به استثناي ايام تعطيل(  روز20 مدت اعتبار پيشنهادها حداكثر -13

 مي باشد و فروشنده  روز جهت نصب و راه اندازي      15اري به عالوه    روز ك  50 به مدت     حداكثر  مدت قرارداد از زمان انعقاد قرارداد      -14

  .نمايدو نصب و راه اندازي تحويل  مذكورمدت در حداكثر متعهد مي گردد مورد معامله را 

 تهيـه وسـيله      مي باشـد،   پرديس دانشگاه علوم پزشكي سبزوار    ،لوار توحيدشهر ب،واقع در سبزوار   موضوع قرارداد تحويل   محل   -15

  .و هزينه هاي حمل و نقل و تسليم موضوع معامله بر عهده برنده مناقصه خواهد بودنقليه 

  .بر عهده برنده مناقصه خواهد بود  مناقصه هزينه نشرآگهي -16

 كامل  سال يكمدت  ه   ب )دستگاه ها (موضوع قرارداد راه اندازي   نصب و   عي و   قطاز تاريخ تحويل    ) : گارانتي( دوره تضمين قرارداد   -17

رد موضوع معامله پـيش     اموهر يك از    در كاركرد   و يا خرابي     چنانچه در اين مدت هرگونه اشكال يا عيب و يا نقص             .مي باشد  يشمس

 اقـدام   و خرابي ص  صي نسبت به رفع عيب و نق      متعهد است با حضور در اقامتگاه خريدار با هزينه شخ         ) برنده مناقصه  ( آيد فروشنده 

 فروشنده مكلف به تمديد مدت ضمانتنامه حسن انجام تعهـدات قـرارداد منعقـده               ،در صورت نياز و ايجاب قوانين و مقررات       . نمايد  

  .خواهد بود 

 .و كالً به غير ندارد  اً ئفروشنده حق واگذاري موضوع قرارداد را جز  -18
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موضوع قرارداد به ازاي هر     يا نصب و راه اندازي      در تحويل   )برنده مناقصه     (فروشنده  از جانب   انجام تعهدات   در صورت تاخير در      -19

  به عنـوان جريمـه     برنده مناقصه    و يا ساير تضمين و سپرده هاي         قرارداد از مبلغ     مبلغ كل قرارداد   درصددهم  يك  معادل  روز تاخير   

ضـمانتنامه حـسن   ضبط  ، از ده روز به طول بينجامد ، خريدار مجاز به فسخ قرارداد بيش اين تاخيركسر خواهد شد و در صورتي كه     

  .جهت جبران خسارات خواهد بود و وصول مبلغ پيش پرداخت فروشنده تضمين پيش پرداخت ضمانتنامه و انجام تعهدات 

  .شد  از جانب خريدار امكان پذير مي با و با داليل موجه حق فسخ قرارداد بطور يكجانبه -20

به فروشنده اعالم و فروشـنده  يا فاكس  اخطار تلفني و يا كتبي       از طريق مراتب   باشد،چنانچه موارد تحويلي داراي عيب و نقص         -21

سالم اقدام نمايد در موارد حضور در محل اقامتگاه خريدار نسبت به جايگزيني آنها با       با   ساعت با هزينه خود و       72مكلف است ظرف    

  .ق مفاد قرارداد با فروشنده برخورد خواهد شد غير اينصورت مطاب

  .كاهش يا افزايش دهد% 25 مناقصه گزار مجاز مي باشد كه حجم موضوع قرارداد و بالتبع آن مبلغ قرارداد را حداكثر تا سقف -22

  

  مناقصه گزار دستگاهمحل مهر و امضاء 

 

   امضاء  مهر ومحل

 پيشنهاد دهنده
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  " پيش نويس قرارداد"                                                                                   

 فيمـابين دانـشگاه علـوم پزشـكي و خـدمات      ................... اين قرارداد بر اساس صورتجلسه مناقصه شماره      : طرفين قرارداد  )1ماده  

 پرديس دانشگاه علوم پزشكي سـبزوار ،بلوار توحيدشهر،سبزوار به نشاني   ..............................ندگي  بهداشتي درماني سبزوار ، به نماي     

 نـشاني  به ....................به سمت .............  به نمايندگي .............. داراي شماره ثبت  ................... به عنوان خريدار از يك طرف و شركت 

  . به عنوان فروشنده از طرف ديگر منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد آن مي باشند................................................................ :

 تن تبريـد و يـك دسـتگاه چيلـر           175يك دستگاه برج خنك كن فايبر گالس        و نصب و راه اندازي      خريد  : موضوع قرارداد   ) 2ماده  

 بـه امـضاء و    تبريد طبق مشخصات مندرج در شرايط مناقصه و اوراق پيوست كه جزئي از قرارداد محسوب شـده و                    تن 120تراكمي  

  .تاييد طرفين رسيده است

  روزپنجاه به مدت)يا قسط اول( و ثبت آن در دانشگاه و دريافت پيش پرداخت   قراردادو امضاء   از زمان انعقاد    : مدت قرارداد   ) 3ماده  

 2ماده   را مطابق باقرارداد ضوعو فروشنده متعهد مي گردد مو تعيين مي گردد روز جهت نصب و راه اندازي 15بعالوه   كامل)روز 50 (

  .نمايدو نصب و راه اندازي انجام و دستگاههاي مذكور را تحويل خريدار حداكثر ظرف مدت مذكور قرارداد 

آن هنگـام انعقـاد قـرارداد و ثبـت  آن در             %) 50(حداكثر پنجاه درصد   كه    بوده ريال............كل مبلغ قرارداد  : مبلغ قرارداد   ) 4ماده  

پس از راه اندازي آن و نصب و  قطعي كل موضوع قرارداد و س از تحويلدانشگاه و در قبال دريافت ضمانتنامه بانكي،باقيمانده مبلغ پ       

  .خواهد شدوشنده پرداخت كسر كسور قانوني در وجه فرپس از و خريدار تاييد و گواهي مهندسين ناظر 

پس از تحويل كل موضوع قرارداد و پس از تاييد نماينده فني خريدار مبني بر وصـول                 ) قسط اول (ضمانتنامه پيش پرداخت  )1تبصره  

  .آنها آزاد خواهد شد

  .بر عهده فروشنده مي باشدبه جز ماليات بر ارزش افزوده ،كليه كسور قانوني ) 2تبصره 

  .تعديلي نخواهد شدگونه در طول قرارداد مشمول هيچ مبلغ معامله ) 3تبصره

 بـه مبلـغ   ...........يك قطعـه ضـمانت نامـه بـانكي بـه شـماره       هنگام انعقاد قرارداد جهت حسن انجام تعهدات ، فروشنده      ) 5ماده  

ذكور پس از تحويل قطعي موضوع معاملـه        درصد تضمين م   50 تحويل خريدار نموده است تا       .................... صادره از بانك     ريال.............

و راه اندازي آن و پايان مدت قرارداد و تاييد حداقل دو نفر از مهندسين ناظر خريدار و مابقي آن پس از يك سال از زمـان تحويـل                             

  .واهد شد قطعي موضوع مورد معامله و پايان دوره گارانتي پس از گواهي و تاييد خريدار و انجام حسن انجام تعهدات آزاد خ

  .فروشنده حق واگذاري موضوع قرارداد را جزئاً و كالً به غير ندارد) 6ماده

 موضوع منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي 1337طرف دوم قرارداد اقرار مي نمايد كه مشمول قانون مصوب ديماه ) 7ماده

اري مي نمايد و در صورت اثبات خالف واقع عالوه بر فسخ قـرارداد،  نمي باشد و تا پايان قرارداد از سهيم و ذينفع نمودن آنان خود د 

  .از عهده كليه خسارات نيز بر مي آيد

  .بر عهده خريدار مي باشدبنابر داليل موجه حق فسخ قرارداد به طور يكجانبه ) 8ماده

بـي يـا فـاكس بـه فروشـنده اعـالم و            اخطار تلفني و يا كت     از طريق چنانچه موارد تحويلي داراي عيب و نقص باشد، مراتب           )9ماده

سالم اقدام موارد  ساعت با هزينه خود و با حضور در محل اقامتگاه خريدار نسبت به جايگزيني آنها با 72فروشنده مكلف است ظرف 

  .نمايد در غير اينصورت مطابق مفاد قرارداد با فروشنده برخورد خواهد شد 

 سـال يـك   مدت  ه   ب )دستگاه ها (موضوع قرارداد راه اندازي   نصب و   قطعي و    تاريخ تحويل    از) : گارانتي(دوره تضمين قرارداد  ) 10ماده

 چنانچه در اين مدت هرگونه اشكال يا عيب و يا نقص و يا خرابي در كاركرد هر يك از موارد موضوع معاملـه                        .مي باشد  كامل شمسي 

در . صي نسبت به رفع عيب و نقص و خرابي اقدام نمايـد             پيش آيد ،فروشنده متعهد است با حضور در اقامتگاه خريدار با هزينه شخ            

و .صورت نياز و ايجاب قوانين و مقررات، فروشنده مكلف به تمديد مدت ضمانتنامه حسن انجام تعهدات قرارداد منعقده خواهد بـود          

طور كلـي يـا جزئـي از انجـام        كوتاهي يا  قصوري داشته باشد و يا ب        ) يك سال (اگر فروشنده در انجام تعهدات خود در دوره گارانتي        

  . تعهداتش سرباز زند،خريدار مجاز به ضبط كل يا درصدي از ضمانتنامه حسن انجام تعهدات وي خواهد بود

  .نمايندگان و كارشناسان فني خريدار خواهند بودناظرين قرارداد  )11ماده

 تهيه وسيله  مي باشد،دانشگاه علوم پزشكي سبزوار   بلوار توحيدشهر،پرديس   ، واقع در سبزوار   تحويل موضوع قرارداد  محل   )12ه  ماد

  .و هزينه هاي حمل و نقل و تسليم موضوع معامله بر عهده برنده مناقصه خواهد بودنقليه 



  "  برج خنك كنشرايط مناقصه خريد يك دستگاه يك دستگاه چيلر و يكدستگاه "                       

 �

موضـوع قـرارداد بـه    يا نصب و راه اندازي در تحويل ) برنده مناقصه  (فروشنده از جانب در صورت تاخير در انجام تعهدات   ) 13ماده  

برنده مناقصه بـه عنـوان         تاخير معادل يك دهم درصد مبلغ كل قرارداد از مبلغ معامله و يا ساير تضمين و سپرده هاي                    ازاي هر روز  

ضـمانتنامه  ضبط  كسر خواهد شد و در صورتي كه اين تاخير بيش از ده روز به طول بينجامد ، خريدار مجاز به فسخ قرارداد،                        جريمه

  .ن پيش پرداخت فروشنده و وصول مبلغ پيش پرداخت جهت جبران خسارات خواهد بود حسن انجام تعهدات و ضمانتنامه تضمي

كاهش يـا افـزايش     % 25مناقصه گزار مجاز مي باشد كه حجم موضوع قرارداد و بالتبع آن مبلغ قرارداد را حداكثر تا سقف                   ) 14ماده  

  .دهد

قوانين و مقررات عمومي حاكم بر قراردادها بـر         اشد همچنين   خريدار مكلف به رعايت مفاد و بندهاي  شرايط مناقصه مي ب           ) 15ماده  

  .يز حاكم مي باشدناين قرارداد 

  .  نسخه تنظيم گشته و هر نسخه اي از لحاظ اجرائي در حكم واحد مي باشد4 تبصره و 3 صفحه، 2 ماده،15اين قرارداد در 

  

  

  

  محل مهر و امضاء خريدار

 ماني سبزواردانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي در

  

   امضاء فروشنده مهر ومحل
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  فرم اطالعات 

  مشخصات شركت و اعضاي هيات مديره

  »بر اساس آخرين آگهي مندرج در روزنامه رسمي كشور «  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  تاريخ ثبت  شماره ثبت  نوع شركت  نام شركت
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  كد ملي  نام پدر  نام و نام خانوادگي  عناوين اعضاء

مدرك   تاريخ تولد

  تحصيلي

  نمونه امضاء

1  

  

  

2  

  

  

3  

  

  

4  
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  22/10/1337 مورخ دولتي معامالت در مداخله منع قانون شمول عدم اعالم                                                               

 

 بـراي  دهنـده  پيـشنهاد ( …………………تكشـر  رسـمي  مجـاز  نماينـده  ذيـل  نندگانكءامـضا  / ننـده ك امـضاء 

 در دولـت  ارمندان كاخلهدم منع قانون در وركمذ ممنوعيت مشمول فوق تكشر ه كنمايد مي تاييد بدينوسيله)مزايده/مناقصه

 شـده  امضاء و مهر و پيوست قانون عين(باشد نمي اساسي قانون 141 اصل و 1337 ديماه مصوب دولتي قراردادهاي و معامالت

 يـا سـپرده    نامـه  ضمانت و لغو را پيشنهاد هك دارد حق مناقصه گزار دستگاه برسد اثبات به موضوع اين خالف چنانچه و)است

 امـضاء  را قـرارداد  چنانچه نمايد مي تاييد و قبول مناقصه برنده يا دهنده پيشنهاد همچنين. نمايد ضبط راشركت در مناقصه 

 قـانون  در وركمذ ممنوعيت مشمول كه را افرادي چنانچه يا برسد اثبات به قرارداد مدت خالل در قفو اظهارات خالف و نمايد

 خواهـد  حـق  مناقصه گـزار  دستگاه  كندمحول آنها به را  كاراز قسمتي يا و نمايد ذينفع و سهيم قرارداد اين در هستند فوق

كار  اجراي تاخير و قرارداد فسخ اثر در وارده خسارات و ضبط را برنده تعهدات انجام نامه ضمانت و فسخ را قراردادكه  داشت

 اين .باشد مي ارزگ مناقصه دستگاه تشخيص با وارده خسارت ميزان تعيين د،نماي اخذ )كتشر( دهنده پيشنهاد اين اموال از را

 ننـدگان  كاداره يـا  و انننـدگ ك نظارت و بازرسان يا مديران قرارداد اجراي حين در چنانچه شود مي متعهد دهنده پيشنهاد 

 از نفر چند چنانچه يا و باشند كتشر منافع يا سرمايه يا سهام %5 از بيش يا %5 داراي كه كتشر كاءشر از يك هر يا تركش

 اول بنـد  در كورمـذ  اشخاص جزء است% 20 از بيش يا %20 كتشر در آنها منافع يا سرمايه يا سهام مجموع كه كتشر كاءشر

 يـا  معاونـت  يـا  وزارت سمت به كتشر سهامداران و بازرسان و مديران اقرباي از يك هر چنانچه نيز و رندگي قرار فوق قانون

 حق مناقصه گزار دستگاه مواردي چنين در. برساند اطالع به فورا را مراتب برسد دولتي سازمانهاي در رياست يا و  كلمديريت

 حق مناقصه گزار تنها نه نرساند اطالع به بالفاصله را فوق مراتب دهدهن پيشنهاد اين چنانچه و داشت خواهد را قرارداد فسخ

 در تـاخير  يـا  و قـرارداد  فسخ از ناشي خسارات و ضبط نيز را قرارداد به مربوط نامه ضمانت بلكه نمايد فسخ را قرارداد دارد

 بر كه دارد مي اعالم دهنده پيشنهاد اين مضافاً. نمايد وصول برنده / دهنده پيشنهاد اموال از خود تشخيص به بنا را كار اجراي

 و، باشـد  مـي  مربوطـه  مجازاتهـاي  مستحق تخلف صورت در و دارد ملكا آگاهي فوق قانون در متخلفين تنبيهات و مجازاتها

 اينجانـب  يـك  درجـه  وابـستگان  و نبـوده  دانـشگاه  يـسه ئر هيـات  و امنـاء  هيـات  اعضاي جزء كه دنماي مي اقرار همچنين

 تـصميم  هرگونـه  گـردد  محرز امر اين خالف چنانچه.باشند نمي  شركت سهامدار )ربراد و رزندان،والدين،خواهرهمسران،ف(نيز

  .دنماي مي سلب خود از را اعتراضي گونه هر حق و بوده االجرا الزم دانشگاه

  

  

 كتشر مهر و مجاز امضاء محل                                                       مجاز امضاء دارندگان خانوادگي نام و نام 

   و تعهدآوردولتي اسناد براي                                                                                                       

  

  

  


