
 دادرارق نیفرط :1 هدام

 :هدنشورف
 شــبن ،)تــسراخب ناــبایخ(ریــصق دمحا نابایخ یناشن هب10102861517 یلم هسانش ،411119781879 يداصتقا دک ،1384/02/19 تبث خیرات و245496 تبث هرامش هب ایرآ نیون ناهج تکرش

021-8909 سامت هرامش ،موس هقبط ،اتیمرآ جرب ،مهن هچوک

 :رادیرخ
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یقیقح صخش

  :یلم دک  :ردپ مان  :یگداوناخ مان  :مان

  :لغش  :دلوت خیرات  :دلوت لحم  :همانسانش هرامش

 :یتسپ لماک سردآ

  :یتسپدک  :هارمه نفلت  :تباث نفلت

یقوقح صخش

:تبث خیرات:تبث هرامش:تیریدم مان:تکرش مان

:همان یفرعم هرامش:هدنیامن مان:یلم هسانش:يداصتقا دک

:یتسپ لماک سردآ

:یتسپدک:هدنیامن هارمه نفلت:تباث نفلت

 دادرارق عوضوم : 2 هدام

 هــیاپ تــمیق اــب-- روــتوم هرامــش و-- یساش هرامش هب........................ گنر...... لدم........................... ناسین وردوخ هاگتسد کی گناد شورف دادرارق عوضوم هب

 .تسویپ تسیل رد مزاول مامت اب و دشابیم لایر...................... فورح هب و.............. ددع هب وردوخ

 .دیدرگ دهاوخ لیوحت دوجوم ياهگنر و اهلدم زا ،رادیرخ طسوت هدش نییعت تیولوا و قفاوت قبط تروصنیا ریغ رد و رادیرخ تساوخرد دروم گنر و لدم ساسارب وردوخ :1 هرصبت

 تخادرپ طیارش و دادرارق غلبم : 3 هدام

 حرــش هب و نییعت دادرارق نیا یتآ دافم هب تیانع اب هک دشابیم لایر............................ فورح هب و لایر........................ ددع هب وردوخ هیاپ تمیق دادرارق عوضوم يوردوخ تمیق-1-3

 میامنیم طقاس و بلس دوخ زا ار شحاف نبغولو نبغ تارایخ رادیرخ و ددرگ یم تخادرپ لیذ



Xzf��(s+/rͧ�4s+��X5�Cͧ�

¢z:�¢0+�(�ͧ�e�aR��5pzʙ�ͧ�

 fN�ƈbͧ�

ƈ5s/��ͧ

�)UzVͧ�4s+�+y0ƈ0+ͧ�

o2ykq�8˴/m�Ƭ.�/xͧ���ʇm�̎̐ͧ�

�zfq�8)>���`�ͧ�4s+�e9�/ƈ�ͧ�

 fN�ƈbͧ�

�تخادرپ لباق عمج�������������������������������

 :اه یتخادرپ
/+yVjsK�¢0+�(�����8˴/m�4k,��/y*�¢0+�(�j�c���j^j�c�8M�q$5���ʀƈ�e�aR��/y*�ɺ/4z,

̢и

̣и

̤и

̥и

 fN�ƈbͧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧѧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧ

e�j,m�¢0+�(�{ͧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧ�ѧ�

 تــخادرپ و زیراو صوصخ رد ایرآ نیون ناهج تکرش تسا یهیدب .دشابیم هدش نییعت ياهکچ هجو تخادرپ ،رادیرخ يدادرارق قوقح هبساحم و وردوخ لیوحت نامز هبساحم كالم :2 هرصبت

 .درادن یتیلوئسم زاجم ياهیگدنیامن یتح نیریاس یکناب باسح هب دادرارق غلابم

 لیوحت ناکم و نامز :4 هدام

 .ددرــگ یــم لــیوحت ،روکذــم هداــم داــفم لــماک يافیا هب طونم و دادرارق نیا3 هدام عوضوم یتخادرپ غلابم لوصو و دادرارق دقع زور زا يراک زور.... تدم فرظ دادرارق نیا عوضوم وردوخ

 .دوب دهاوخ یگدنیامن لحم رد ،اهیگدنیامن یمان تبث و تکرش لیوحت هرادا لحم رد نارهت بعش یمان تبث ياهوردوخ لیوحت

 رادــیرخ هدــهع هب وردوخ لاقتنا و لقن هنیزه ،درادن یگدنیامن نآ رد تکرش هک روشک ياهرهش ریاس ياه یگدنیامن زا یکی رد وردوخ لیوحت رب ینبم رادیرخ تساوخرد تروص رد :3 هرصبت

 .دوب دهاوخ

 .دریگ یمن رارق هبساحم دروم يراک ياهزور ءزج لیطعت مایا و هعمج ،هبنشجنپ ياهزور :4 هرصبت

 دادرارق نیفرط تادهعت :5هدام

 رادــیرخ دیدج سردآ ای و مرف نیا رد جردنم سردآ هب تسپ قیرط زا همانتوعد لاسرا ای کمایپ لاسرا ،ینفلت طابترا قیرط زا وردوخ لیوحت صوصخ رد ار دوخ یگدامآ بتارم هدنشورف1-5

 غالــبا ,دادرارــق رد هدــش دیق سردآ هب یلاسرا همانتوعد ، تکرش هب رادیرخ فرط زا نآ مالعا مدع و سردآ رییغت تروص رد و دناسر دهاوخ رادیرخ عالطا هب هدیدرگ مالعا تکرش هب ًابتک هک

 .ددرگیم یقلت هدش

پرداخت هاي خریدار به شرح زیر می باشد:  -3-2



 يوردوــخ تــباب یتــخادرپ هوــجو لــیمکت مدــع اــی و دادرارــق عوــضوم يوردوخ ندوب لیوحت هدامآ رب ینبم هدنشورف مالعا خیرات زا زور15 تدم فرظ رادیرخ هعجارم مدع تروص رد-2-5

 تــبون و هداد لــیوحت نایــضاقتم ریاــس هــب ار وردوــخ اــت هداد یگدنیامن و رایتخا ، تلاکو هدنشورف هب دادرارق نیمه بجوم هب رادیرخ ،همانتوعد لاسرا زا سپ زور15 تدم یط دادرارق عوضوم

 ،رادیرخ هب وردوخ لیوحت دیدج یقفاوت نامز رد ،تکرش دیدج ياه همانشخب يانبم رب وردوخ تمیق و گنر ، پیت رد تارییغت هنوگ ره تسا یهیدب .دیامن لوکوم يرگید دعوم هب ار رادیرخ

 .دوب دهاوخ رضاح دادرارق لومشم

 مالــعا و يراذــگ هرامــش دانــسا تــفایرد زا ســپ هاــم کی تدم فرظ رثکادح تسا فظوم رادیرخ ،دشاب یم ءاضقنا خیرات ياراد اهوردوخ يراذگ هرامش لمعلا روتسد هکنیا هب هجوت اب-3-5

 ياــه هــنیزه رییغت و وردوخ يراذگ هرامش مدع تیلوئسم ،تروص نیا ریغ رد ،دیامن مادقا وردوخ يراذگ هرامش هب تبسن ،دادرارق عوضوم يوردوخ ندوب يراذگ هرامش هدامآ رب ینبم تکرش

 .دشاب یم رادیرخ هدهع رب نآ اب طبترم

 ياهباــسح زا ریــغ ییاهباــسح هــب يدــقن غلاــبم زــیراو اــی و4 هداــم2 دنب عوضوم یتفایرد ياه کچ لوصو مدع و هوجو زیراو مدع تروص رد دندومن قفاوت مزال جراخ دقع نمض نیفرط-4-5

 لوــکوم تکرــش زور ياه همانشخب طیارش قبط نآ هوجو لیمکت و لوصو هب ار رضاح دادرارق تیعضو فیلکت نییعت و هدومن راذگاو يرگید هب ار دادرارق عوضوم يوردوخ هدنشورف ،هدنشورف

 .دیامن

 تروــصب هدــشن تــخادرپ یهدــب لــک هــب تبــسن رازه رد1,5 لداعم يا همیرج تخادرپ هب فظوم دیامنن تخادرپ ررقم دیسررس رد ار دوخ یهدب طاسقا زا کی ره رادیرخ هکیتروص رد-5-5

 هــنیزه و هــلاکولا قــح و یتــخادرپ ياــه همیب قح و درکرید همیرج و تاراسخ و هدنیآ و هتشذگ طاسقا زا معا تابلاطم یمامت و هدش لاح نید رادیرخ هدنامیقاب طاسقا نینچمه .دشاب یم هنازور

 .دومن دهاوخ لوصو و هبلاطم مزال ینوناق مادقا هنوگ ره و هیئارجا قیرط زا ار هدراو تاراسخ و جراخم و اه هنیزه ریاس و هقلعتم یسرداد ياه

 يوــس زا وردوــخ لــیوحت مدــع بــجوم هک یللملا نیب يداصتقا ياه میرحت نینچمه و ریگارف ياه شروش ،يزوسشتآ ، گنج ، لیس ،هلزلز دننام روژام سروف طیارش زورب تروص رد-6-5

 هدنــشورف ادــتبا رد ،درادزاــب دوخ تادهعت ماجنا زا ار هدنشورف هک روشک هب وردوخ تادراو و تاکرمگ روما رب راذگریثات طیارش و طباوض ،تاررقم ،نیناوق رییغت زین و ددرگ هدنشورف هب هدنزاس

 سروــف تیعــضو موادــت تروــص رد و هدــمآ رد قــیلعت تلاح هب نیفرط تادهعت هیلک هدمآ دوجوب روژام سروف طیارش عفر ات و دناسرب رادیرخ عالطا هب یبتک تروصب ار بتارم ات تسا فظوم

 یــتفایرد هوجو لصا دادرتسا هب فظوم ًافرص هدنشورف ،دادرارق خسف تروص رد تسا یهیدب .دیامن مادقا دادرارق نیا خسف هب تبسن ات دوب دهاوخ زاجم نیفرط زا کی ره ،هام کی زا شیب روژام

 .دشاب یم زور تسیب تدم فرظ رادیرخ هب

 تروص رد و هدومن طقاس دوخ زا ار هریغ و ینهر ،تلاکو ،یطرش یعطق زا معا ینوناق نیوانع زا ناونع ره تحت هدنشورف یبتک زوجم ذخا نودب ار دادرارق نیا عوضوم لاقتنا قح رادیرخ-7-5

 .دیامن لوصو ار دوخ نوید هدنامیقاب دناوت یم هدنشورف و ددرگ یم یقلت نکی مل ناک و لطاب هدش ماجنا هلماعم ،هلماعم هنوگره فشک

 رــب نآ زا ســپ و هدوــب هدنــشورف هدهعرب ) دشاب یم رادیرخ مانب يراذگ هرامش زا دعب تعاس24 ات رثکادح هک ( لیوحت نامز ات روکذم وردوخ یعامتجا و ییاضق , یندم ياهتیلوئسم هیلک-8-5

 . دشاب یم رادیرخ هدهع

 رد يرتــشم ياــضاقت اــب دشاب دادرارق4 هدام رد ررقم دعوم زا يراک زور10 زا شیب و تکرش روصقزا یشانریخات تدم هچنانچدادرارق نیا عوضوم يوردوخ لیوحت رد ریخات تروص رد-5-9

 .ددرگیم تخادرپ رادیرخ هب و هبساحم دصرد مین و ود هنایهام خرن اب ریخات تدم , وردوخ لیوحت نامز

 دراوم ریاس : 6 هدام

 .تسا هدش ظاحل وردوخ ییاهن تمیق رد تکرش شورف همانشخب قبط هک دشاب یم رادیرخ هدهع هب هدوزفا شزرا رب تایلام-1-6

 .تسا هدش ظاحل وردوخ ییاهن تمیق رد نآ همیب قح هک دشاب یم لوا لاس ثلاث صخش همیب ششوپ ياراد دادرارق عوضوم يوردوخ-2-6

 هدــهع رــب ,نیفرــط صاــخ قــفاوت اــی و هدنــشورف هدــهع رب شورف همانشخب قبط دروم بسح ,كالپ و يرادرهش ضراوع ،%10شیف ،اه تایلام هلمجزا يراذگ هرامش هب طوبرم ياه هنیزه-3-6

 .دشاب یم هدنشورف ای رادیرخ

 .دریگ یم رارق رادیرخ رایتخا رد و رسک وردوخ يدقن غلبم زا ،دشاب رادیرخ هدهع هب روبزم ياه هنیزه هک یتروص رد :5هرصبت

 .دریذپیم ماجنا ربتعم ییاسانش تراک و دادرارق هخسن لصا هئارا اب يرضحم همانتلاکو یط يو ینوناق هدنیامن ای و رادیرخ هب وردوخ لیوحت-4-6



 مادــک رــهKm 80/000 اــی هاــم36 نازیــم هــب ناریا رد نپاژ ناسین یمسر یگدنیامن( ایرآ نیون ناهج تکرش شورف زا سپ تامدخ و یتناراگ ششوپ تحت دادرارق عوضوم يوردوخ–5-6

 .دوب دهاوخ یتناراگ قاروا دافم تیاعر هب مزلم رادیرخ و دوب دهاوخ هدننک فرصم زا تیامح نوناق قبط نآ یتناراگ هرود و دشاب یم )دسرب ارف رتدوز

 رادــیرخ نــینچمه.دوــمن دــهاوخ لیوحت رادیرخ هب ملاس و حیحص تروص هب و هداد رارقPDS وPDI ینف یسرزاب دروم ،لیوحت زا لبق هلحرم رد ار دادرارق عوضوم يوردوخ هدنشورف-6-6

 .دهد تقباطم دادرارق عوضوم اب ار نآ تاصخشم و دیامن یندب و ینف لماک تیور ار دادرارق دروم دناوت یم

 .دیدرگ دهاوخ لیوحت رادیرخ هب ,وردوخ لیوحت نامز رد هک دشاب یم رطخ ثلثم و شوپ فک ,خرچ راچآ ,کج ,ساپاز خرچ ,شخپ ویدار لماش وردوخ تاقلعتم :6 هرصبت

 .دشابیم ناسکی دادرارق نیا دافم ساسارب تکرش نیا یمسر ياهیگدنیامن رد روشک رسارس رد وردوخ ياهب-7-6

 فالتخا لح-7 هدام

 مــکاحم هب هعجارم قیرط زا عوضوم ،قفاوت لوصح مدع تروص رد و ددرگ یم نییعت نیفرطلا یضرم رواد ناونعب وردوخ ناگدننک دراو نمجنا هدنشورف و رادیرخ نیب فالتخا زورب تروص رد

 .دیدرگ دهاوخ لصف و لح نارهت رهش يرتسگداد ییاضق

 دادرارق خسن و داوم دادعت : 8هدام

 .دشاب یم رابتعا دقاف هدنشورف ءاضما و رهم نودب و هدیدرگ هلدابم و میظنت دنراد ار دحاو مکح خسن مامت هک هخسن2 و هرصبت6 ،هدام8 رد دادرارق نیا

 هدنشورفدیرخ یضاقتم ياضما


