
      

       

  

 

   امضاء کارفرما 1/9امضاء پيمانکار     
 

سبيت هٌبهػِ ّب  ٍ هعايسُ ّبي زاًطگبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                           آزضس سبيت ايٌتطًتي زاًطگبُ                                                                                                                                                                                             

: ضوبضُ

 :تبضيد

 قزارداد ياگذاري امًر مزبًط بٍ سلف سزيیس شامل تُيٍ، عبخ ي تًسیع غذاي داوشجًیان ي کارکىان داوشگاٌ علًم پششکی شاَزيد ي تاالر اللٍ ياقع در سایت مزکشي َفت تيز

  ثِ هٌظَض ٍاگصاضي اهَض سلق سطٍيس ضبهل تْيِ،قجد         هَضذِ          ايي هطاضزاز ثِ استٌبز غَضتدلسِ ًويسيَى هٌبهػِ زاًطگبُ ثِ ضوبضُ 

ٍتَظيغ ؿصاي زاًطدَيبى ٍ ًبضًٌبى زاًطگبُ ػلَم پعضٌي، ذسهبت ثْساضتي ٍ زضهبًي ضبّطٍز ٍ تبالض اللِ كي هبثيي هؼبًٍت زاًطدَيي ٍكطٌّگي  

 سبذتوبى – ًِ اظ ايي پس ًبضكطهب ًبهيسُ هي ضَز ثِ ًطبًي هيساى ّلت تيط                ثِ ضٌبسِ هلي                          زاًطگبُ ثِ  ًوبيٌسگي 

      ثِ ضٌبسِ هلي         اظ يي قطف  ٍ ضطًت ذسهبتي                    هؼبًٍت زاًطدَيي ٍ كطٌّگي تللي –هطًعي زاًطگبُ ػلَم پعضٌي ضبّطٍز 

            ثؼٌَاى هسيط ػبهل ثِ            ثِ ضوبضُ هلي                كطظًس          ثِ ًوبيٌسگي         ، ًس اهتػبزي                         ٍ ضوبضُ ثجت       

 . ثططح ظيط هٌؼوس هي گطززتللي          ّوطاُ             ًِ اظ ايي ثِ ثؼس پيوبًٌبض ًبهيسُ هي ضَز اظ قطف زيگط ، 

: موضوع قزارداد - 1ماده 

ٍ تبالض اللِ هؼبًٍت زاًطدَيي ٍ كطٌّگي ٍاهغ زض سبيت هطًعي زاًطگبُ  (تْيِ ، قجد ٍ تَظيغ ؿصا  )ٍاگصاضي اهَض سلق سطٍيس ضبهل ػجبضت است اظ 

.  ًِ ثِ تبييس قطكيي ضسيسُ ٍ خعء اليٌلي ايي هطاضزاز هي ثبضس ّبي پيَست ليست  ثستِ ذسهبت، چي ليست اضظضيبثي ٍضاثطة

: مدت قزارداد- 2ماده 

 . مي باشد  ماه10به مدت   31/4/1400لغايت    1/7/1399 از تاريخ 

.   توسيس هطاض زاز ثب ضؾبيت ٍ تَاكن قطكيي اهٌبى پصيط هي ثبضس :1تبصزه

: محل ارائه خدمت- 3ماده

 هؼبًٍت – سبذتوبى هطًعي زاًطگبُ ػلَم پعضٌي ضبّطٍز –زاًطگبُ ػلَم پعضٌي ضبّطٍز هؼبًٍت زاًطدَيي ٍ كطٌّگي ٍاهغ زض هيساى ّلت تيط 

 زاًطدَيي ٍ كطٌّگي

: مبلغ قزارداد و نحوه پزداخت- 4ماده

ًِ ثط . هي ثبضس (                                                                         ثحطٍف)          ريال                  هجلؾ توطيجي سبالًِ ًل هطاضزاز 

: اسبس هيوت پيطٌْبزي ٍ آًبليع هيوت اػالم ضسُ تَسف پيوبًٌبض ًِ پيَست هي ثبضس ثِ ضطح شيل پطزاذت هي گطزز

 هجلؾ هبثل پطزاذت زضّطهبُ ثطاسبس تؼساز پطس ؿصاي تحَيلي ٍ چي ليست ًٍظبم پطزاذت هٌسضج زضآى ًِ پيَست هطاضزاز هي ثبضس پس -2تبصزٌ

. اظ تبييس هسئَليي هطثَقِ ٍ ًبظط هطاضزاز پس اظ ًسط ًليِ ًسَضات هبًًَي ذَاّس ثَز

. ًليِ ًسَضا ت هبًًَي ثِ ػْسُ پيوبًٌبض ذَاّس ثَز-3تبصزٌ 

. توطيجي ثَزُ ٍ پطزاذت ثطاثط ًبضًطز پيوبًٌبض ٍ تبييس ًبظط هطاضزاز ذَاّس ثَز ( 1پيَست  )  هجلؾ هطاض زاز ٍ تؼساز پطس پيص ثيٌي ضسُ- 4تبصزٌ 

 : شزايط عمومي كار - 5ماده

تْيِ هَاز قجن هطرػبت هَاز اٍليِ  هَضز :  اًدبم گيطز ػجبضتٌس اظ سلق سطٍيسذسهبتي ًِ ثبيستي تَسف پيوبًٌبضزض ضاثكِ ثب ازاضُ ًوَزى  - 1-5

زاًطدَيبى ٍ تَظيغ ؿصاي قجد ضسُ  ثيي حول ٍ قجح ؿصا زض هحل آضپعذبًِ ،  ، ًگْساضي ٍكطآٍضي هٌبست هَاز اٍليِ، 2پيَست هػطف هٌسضج زض 

ًظبكت  ّب ٍ هٌبى ّبيي ًِ اظ سَي ًبض كطهب ثِ پيوبًٌبض اػالم هي گطزز،  سلق سطٍيس ٍ ذَاثگبّْب ٍ زاًطٌسُ ثْساضت ٍ ثيوبضستبى زض ًبضًٌبى

 ظطٍف استلبزُ ضسُ ٍ سبيط ٍسبيل ٍ لَاظم ٍ حول ظثبلِ ّبي حبغل اظ آى ٍ اًتوبل ثِ هحل ظثبلِ   خوغ آٍض ي ظطٍف ٍ ضستطَيسبلٌْبي ؿصا ذَضي ٍ

 .  ًِ ًليبت آى  زض شيل آهسُ است (سبػت24ِثِ غَضت ) ثطاثط ثستِ  ذسهبت پيَست  هطاضزازّب ٍ ًليِ اهَض هطتجف ثب هَؾَع

ثِ خع هَاضز ذبظ ًِ اظ سَي هؼبًٍت زاًطدَيي اػالم هي ) سبػت هجل 48 آهبض تؼساز ؿصاي هَضز ًيبظ، :آهبضّبي ؿصايي ٍ هحلْبي هَضز ًظط - 2-5

 . اػالم ذَاّس ضسپيوبًٌبض تـصيِ ثِ  ٍاحساظ قطين (گطزز

 .ًوبيس هستوط زض هحل ًبضكطهب پيوبًٌبض هَظق است ؿصاي هبظاز ثط تَظيغ ّط ضٍظ ٍ ضت ضا توبهبً تحَيل ًوبيٌسُ -3-5
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: ضوبضُ

 :تبضيد

 . هي ثبضس ثطًبهِ ّبي اضائِ ضسُ اظ سَي ًبضكطهبخطاي اف  ثِ ل پيوبًٌبضهَ ثب تَخِ ثِ ثطًبهِ ؿصايي ذَاّس ثَز لصا ًبّبض ٍ ضبمتَظيغ غجحبًِ،- 4-5

. ّوچٌيي ًبضكطهب هي تَاًس آًبليع ؿصايي پيطٌْبزي ضا ثب زض ًظط گطكتي ًطخ اثتسايي ثط حست ضطايف كػلي ثب تَاكن قطكيي تـييط ثسّس

. تـييط ثطًبهِ ؿصايي ثب ًظط ًبضضٌبس تـصيِ ٍ تبييس هسيط زاًطدَيي اهٌبًپصيط ثَزُ ٍ ّلت ضٍظ هجل ثبيس ثِ اقالع پيوبًٌبض ثطسس- 5-5

سبػت حول ؿصا ثِ , سبػبت ضطٍع ٍ ذبتوِ قجد, پيوبًٌبض هَظق است ًليِ كؼبليت ّبي ضٍظاًِ ٍ حَازث اتلبهيِ ثَيژُ غَضت اسبهي پطسٌل- 6-5

هطًع تَظيغ ٍ سبػت تَظيغ ؿصا ثِ هسوتْبي هرتلق ٍ ًظبئط آى ّب ٍ ّط كطآيٌسي ًِ قجن ثطًبهِ اظ پيص اضائِ ضسُ ثِ پيوبًٌبض اًدبم ًگيطز ضا، ثِ اقالع 

 . هي گطزز3الظم ثِ شًط است ًطق ّط هَضز ػسم اًكجبم زض هسئلِ شًط ضسُ هطوَل خطيوِ قجن پيَست ضوبضُ . ًبظط ضسبًس

: شزايط نيزوي انساني - 6ماده

:  پطسٌل هَضز ًيبظي ًِ خْت اًدبم ٍ اضائِ ذسهبت اهَض يبز ضسُ اظ قطين پيوبًٌبضزض هحل ثِ ًبض گطكتِ هي ضًَس ثبيس زاضاي ضطايف شيل ثبضٌس-1-6

 زاضا ثَزى سالهت خسوي ٍضٍحي ثِ تبئيس هطاًع زضهبًي 

  زضغَضت لعٍماذص گَاّي ػسم سَء پيطيٌِ اظ هطاخغ هؿبئي 

  (ًيطٍّبي هجلي زضغَضت ضؾبيت ٍ تبئيس ًبضكطهب اظ ايي ثٌس هستثٌي هي ثبضٌس)حساهل هسضى تحػيلي سيٌل 

 ػسم اػتيبز ثِ هَاز هرسض 

 تبييسغالحيت ػوَهي ٍ احطاظ آى تَسف ًبضكطهب 

 زاضا ثَزى تدطثِ ًبكي زض اهَض هحَلِ ثِ تبييس ًبضكطهب 

 زاضا ثَزى تَاًبيي اًدبم ٍظبيق هحَلِ ثِ تبييس ًبضكطهب 

   سبل ٍ زاضتي ًبضت پبيبى ذسهت يب هؼبكيت20حساهل سي   

 زاضتي ًبضت ثْساضتي هؼتجطًٍػت آى زضآضپعذبًِ زضهحل زيس هسئَليي 

 گصضاًسى زٍضُ آهَظش ثْساضت ػوَهي ثطاي ًليِ پطسٌل ضبؿل زض هحل سلق سطٍيس العاهي است. 

ًبضت ثْساضتي ثبيس ّط ضص هبُ ) ّعيٌِ اًدبم هؼبيٌبت خْت زضيبكت ًبضت ثْساضتي ٍ زٍضُ آهَظش ثْساضت ثِ ػْسُ پيوبًٌبضذَاّس ثَز – 5تبصزٌ 

.  (يي ثبض توسيس ضَز

. ًيطٍي اًتربة ضسُ ثبيستي ضئًَبت ٍ اذالم اسالهي ٍ ًليِ هوطضات ازاضي هحل ضا ضػبيت ًوبيس- 2-6

 سبػت پطسٌل خبيگعيي ضا ًِ هجال 48زض غَضت ػسم ضؾبيت ًبضكطهب اظ پطسٌل تحت پَضص ضطًت، پيوبًٌبض هَظق است حساًثط ظطف هست - 3-6

پيوبًٌبض ثِ ّيچ ػٌَاى هدبظ ثِ تـييطًبضگطاى ذَز ثسٍى . اسبهي آًبى ثِ ًبضكطهب اػالم ضسُ است ٍ تبييسُ ّبي الظم ضا گطكتِ است، ضا هؼطكي ًوبيس

. ّوبٌّگي ثب ًبظط هطاضزاز ٍتبييس هسيطيت زاًطدَيي ًوي ثبضس

 .ًليِ اكطاز ثِ ًبض گيطي ضسُ تَسف پيوبًٌبضهي ثبيست قجن ثستِ ذسهبت تؼطيق ضسُ اًدبم ٍظيلِ ًوبيٌس- 4-6

پيوبًٌبضهَظق است  لجبس ضا ثب ًظط . ثبس ًبض ثطاي پطسٌل ثٌبضگيطي ضسُ العاهي است ٍ تْيِ زستَضالؼولْبي هطثَقــِ ثِ ػْسُ ًبضكطهب هي ثبضسل-5-6

ٍ  (...، هبسي ٍ(خْت ثبًَاى)اظهجيل لجبسْبي هتحس الطٌل ،زستٌص، ًلص،ًالُ، پيطجٌس،ضٍپَش، زهپبيي، ضلَاضًبض، هوٌؼِ ): ًبضكطهب حست ًَع ًبض

 . حست هسئَليت آًْب ثب ػٌَاى سطآضپع ، آضپع، ًوي آضپع ٍ ًبضگط سبزُ تْيِ ًوبيس

زست ثطاي هحيف آضپعذبًِ ٍزٍ زست ثطاي 2) زست لجبس ًبض ٍ زٍ ػسز پيطجٌس ثطاي ّط يي اظ پطسٌل ثٌبضگيطي ضسُ 4تْيِ حساهل - 6تبصزٌ 

، ًالُ، زهپبيي، چٌوِ، هبسي، ًبٍض ًلص ثِ تؼساز هَضز ًيبظ ( يٌجبض هػطف ٍ آضپعذبًِ)تْيِ زستٌص. زض اثتساي هطاضزاز العاهي است (تَظيغ ؿصا

 .حست تطريع ًبضضٌبسبى ثط ػْسُ پيوبًٌبض هي ثبضس

زضغَضت لعٍم ٍثٌب ثِ ذسهبت ًبضكطهب،پيوبًٌبضهَظق است ّطظهبًيٌِ ًيبظ ثِ يًَيلطم ٍضٍپَش ًَ ثبضس آى ضا ثطاي پطسٌل ذَز ذطيساضي -6-6

 .ٍتحَيل ًوبيس، زض ؿيط ايٌَضت هطوَل خطيوِ هي گطزز
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: ضوبضُ

 :تبضيد

 .ًبضكطهب ّيچگًَِ تؼْس استرساهي زض هجبل ًيطٍّبي ثٌبضگيطي ضسُ ًساضز-7-6

 .ثبضٌس اكطاز ثِ ًبضگيطي ضسُ ًجبيس هسترسم زض ّيچ يي اظ زستگبُ ّبي زٍلتي-8-6

ًليِ اكطاز ثٌبضگيطي ضسُ ًبضًٌبى پيوبًٌبضثَزُ ٍ اظ ًظط زضيبكت حوَم ٍ هعايب ٍ سبيط هَاضز ّيچگًَِ اضتجبقي ثب ًبضكطهب ًساضًس ليٌي ًبضكطهب -9-6

 .هيتَاًس زضغَضت لعٍم ثطًحَُ پطزاذت حوَم ًبضگطاى ًظبضت ًوبيس

 .ثطسٌس (..حطاست ،گعيٌص ٍ  )ًليِ ًيطٍّبي پيوبًٌبضهجل اظ ثِ ًبضگيطي ثبيس ثِ تبئيس ًبضكطهب -10-6

ًِ ًتجبً ثِ ًبضكطهب  هؼطكي ضسُ  ٍ هَضز تبئيس   )  ثب هسضى حساهل زيپلن ذَزضًلط ضا ثِ ػٌَاى ًوبيٌسُ  تبم االذتيب پيوبًٌبضهَظق است  يي-11-6

 .ّت حؿَض توبم ٍهت هؼطكي ًوبيس جزض آضپعذبًِ  (ًبضكطهب هطاض گطكتِ  است 

هَظق پيوبًٌبض تطريع زازًس ،  ًيطٍيي غالحيت ًبضي ٍ اذالهي الظم ضا ًساضز ، زاًطگبُ   ٍ گعيٌصحطاست،   هسيطيت زاًطدَييّط ظهبى-12-6

ثسيْي است  توبهي ذسبضات ٍاضزُ  زض ايي ذػَظ ثط ػْسُ .  كطز يب اكطاز هصًَض ضا تؼَيؽ ًوبيس ،ًبضكطهب  يب ضلبّي است پس اظ اػالم ًتجي 

  . هي ثبضس ٍ  ًبضكطهب  زض ايي ذػَظ ّيچگًَِ هسئَليتي ًساضزپيوبًٌبض

ثٌب ثط تؼساز پيص ثيٌي ضسُ ثطاسبس )  اهَض هَؾَع هطاضزازپيوبًٌبضهَظق است زض ذػَظ ثِ ًبضگيطي تؼساز پطسٌل هَضز ًيبظ خْت اًدبم-13-6

ثِ تؼساز ًبكي ًيطٍي هدطة اػن اظ سطآضپع ،  آضپع ،  ًوي آضپع ٍ ًبضگط آهبزُ ثِ ًبض زاضتِ ثبضس ثكَضيٌِ ّيچگًَِ ٍهلِ اي زض اهط (4پيَست ضوبضُ 

اكطاز هصًَض ثبيس زض اثتساي هطاضزاز ًتجب ثِ اهَض زاًطدَيي هؼطكي گطزًس ٍ ) تْيِ قجد ٍ تَظيغ ؿصا ٍ ذسهبت زيگط زض ّيچيي اظ ٍاحسّب ايدبز ًطَز

 .(اخبظُ ًتجي اظ اهَض زاًطدَيي زضيبكت ًوبيٌس

زض غَضت هطذػي اكطاز ٍ ًيطٍّب، پيوبًٌبض هَظق ثِ خبيگعيي ًوَزى كطز زيگطي هي ثبضس ًِ ثبيستي زض اثتساي هطاضزاز خبيگعيي هؼطكي ٍ - 6-14

 .هدَظ ثٌبض گيطي آًطا اظ هسيطيت زاًطدَيي ٍ ٍاحس حطاست ٍ گعيٌص زاًطگبُ اذص ًوَزُ ثبضس

 . شاي پطسٌل  ٍ سطٍيس ايبة ٍ شّبة اكطاز ثٌبضگيطي ضسُ  ثط ػْسُ پيوبًٌبضهي ثبضسؽ-15-6

هسئَليت آهَظش ًبضگطاى هَؾَع ايي هطاضزاز ثؼْسُ پيوبًٌبضهي ثبضس ثسيْي است زض غَضت ٍهَع ّط گًَِ حبزثِ اي ثطاي ًيطٍي ثٌبضگيطي -16-6

 ٍ يب سْل اًگبضي ٍ ػسم ضضسُ يب سبيط اضربظ ٍ ّوچٌيي ّط گًَِ ذسبضت زيگطي ًِ ثِ زليل ػسم آهَظش ًيطٍّبي ثِ ًبضگيطي ضسُ زض اثط هػَ

 ّيچ گًَِ زاًطگبُ خعا ٍ ًالً ٍاضز آيس، ثِ ػْسُ پيوبًٌبضذَاّس ثَز ثٌيِ زاًطگبُ ا…سبذتوبًي ٍ  احسبس هسئَليت آًبى ثِ تدْيعات ازاضي ، تبسيسبتي، 

 .هسئَليتي زض ايي هَضز ًساضز ٍ زض غَضت ػسم پطزاذت ذسبضت ضاسبً اظ پطزاذتي هبّبًِ ٍ يب ؾوبًتٌبهِ پيوبًٌبضًسط ذَاّس ضس 

پيوبًٌبضهَظق است زستوعز ٍ سبيط هعايبي ًيطٍّبي ثِ ًبضگيطي ضسُ ضا قجن آذطيي تؼطكِ ٍظاضت ًبض پطزاذت ًوبيس چٌبًچِ زستوعز ًبضگطاى -17-6

زض قَل هست هطاضزاز اظ قطف ٍظاضت هصًَض اكعايص يبثس ، پيوبًٌبضهَظق است قجن تؼطكِ خسيس زستوعز ٍ سبيط هعايبي هبًًَي ثِ ًيطٍّبي ثِ 

 .ًبضگيطي ضسُ ضا پطزاذت ًوبيس ٍ ػصضي هَضز هجَل ًبضكطهب ًرَاّس ثَز

 تْيِ ًوبيس ٍ ًليِ اكطاز ثِ ًبضكطهبثطاي توبهي اكطاز ثٌبض گيطي ضسُ ًبضت ضٌبسبيي ثب تبئيس ٍ ّوبٌّگي زض اثتساي هطاضزاز هَظق است پيوبًٌبض-18-6

 .ًبضگيطي ضسُ هَظلٌس زض سبػبت ًبض هلجس ثِ لجبس ًبض هرػَظ ثَزُ ٍ ًبضت ضٌبسبيي ذَز ضا ثِ سيٌِ الػبم ًوبيٌس

 تَاى هبلي الظم خْت اضائِ ذسهت ضا زاضتِ ٍ سِ هبُپيوبًٌبض  هَظق است زض  غَضت ػسم پطزاذت غَضت ٍؾؼيت هبّيبًِ تَسف ًبضكطهب تب - 19-6

. زض ايي هست  ًسجت ثِ اضائِ ذسهت  ثط اسبس هلبز هطاضزاز اهسام ًوَزُ ٍ حوَم ٍ هعايبي ًبضًٌبى ذَز ضا ًيع پطزاذت ًوبيس 

. پطسٌل تحت اهط پيوبًٌبض ثِ ّيچ ػٌَاى ًوي تَاًٌس اظ اهٌبًبت زاًطگبُ ثطاي هحل ذَاة استلبزُ ًوبيٌس هگط ايٌٌِ هدَظ اظ ًبضكطهب اذص ًوبيٌس- 20-6

: شزايط طبخ غذا وتجهيشات مورد نياس-  7ماده

 .تبهيي، ثستِ ثٌسي ٍتَظيغ ًبى ٍػسُ ّبي ؿصايي ثِ ػْسُ پيوبًٌبض ٍاظهحل هَضز تبييس ازاضُ تـصيِ ذَاّس ثَز- 1-7

 ًبضكطهب ًليِ اثعاض، لَاظم ًبض، تدْيعات ٍ اهٌبًبت هَضز غالحسيس ذَز زض سبلي ؿصا ذَضي ٍ ّوچٌيي هحلْبي ًگْساضي هَاز اٍليِ  - 2-7

تضميه معتبز بٍ ارسش ریالی زضهجبل اذص ، هحل ّبي قجد ؿصا ٍ سطٍيس تَظيغ آى ضا ثطاثط غَضتدلسِ تٌظيوي  (سطزذبًِ ، اًجبض هَاز ؿصايي  )



      

       

  

 

   امضاء کارفرما 4/9امضاء پيمانکار     
 

سبيت هٌبهػِ ّب  ٍ هعايسُ ّبي زاًطگبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                           آزضس سبيت ايٌتطًتي زاًطگبُ                                                                                                                                                                                             

: ضوبضُ

 :تبضيد

ًِ تؿويي هطثَقِ زض پبيبى هطاضزاز پس اظ تسَيِ حسبة ًْبيي ٍهلبغب حسبة  هطاض ذَاّس زاز پيوبًٌبضزض اذتيبض  زض اثتساي هطاضزاز  (سفتٍ) تجُيشات

. ثيوِ تبهيي اختوبػي ٍ زاضايي ٍ تحَيل ٍسبيل قجن غَضتدلسِ ثِ ٍي هستطز هي گطزز

چٌبًچِ پيوبًٌبض ثِ ٍسبيل پرت ٍ پع اؾبكِ ًيبظ زاضتِ ثبضس ٍ يب ًيبظ ثِ تؼَيؽ لَاظم هجلي ثبضس هي ثبيست آًْب ضا ثب ّعيٌِ ذَز تْيِ ًوَزُ ٍ پس اظ - 3-7

. پبيبى هطاضزاز آًْب ضا ثِ ًلغ ذَز خوغ آٍضي ًوبيس ٍ زاًطگبُ ّيچگًَِ تؼْسي ًسجت ثِ تأهيي ًوجَزّبي ٍسبيل هَضز ًيبظ آضپعي ًساضز 

 هتؼْس هيگطزز اظ تدْيعات ، اثعاض ٍ لَاظم ًبض ٍ ّوچٌيي هٌبى ّبيي ًِ اظ قطف ًبضكطهب ثِ هٌظَض تْيِ ، قجد ٍ تَظيغ ؿصا زض اذتيبض ٍي پيوبًٌبض- 4-7

ًوبيس، استلبزُ اظ اهٌبًبت زض ؿيط تؼْسات ايي هطاضزاز ، هٌَـ ثِ اقالع ٍاحس تـصيِ ٍ تبييس هطاض گطكتِ ، كوف ثطاي اًدبم تؼْسات ايي هطاضزاز استلبزُ  

 ضيبل تؼييي 10000ؾوٌب ّعيٌِ استلبزُ اظ اهٌبًبت زاًطگبُ  زض ايٌگًَِ اظ هَاضز ثِ اظاي ّط پطس پرت . هسيطيت زاًطدَيي ٍ پطزاذت ّعيٌِ آى هي ثبضس

 .ضسُ است

پيوبًٌبضهتؼْس هي ضَز اظ ًليِ اثعاض ٍ لَاظم  ًبض ٍ ّوچٌيي هٌبًْبيي ًِ اظ قطف ًبضكطهب زض اذتيبض ٍي هطاض گطكتِ ، حلبظت ًوَزُ ٍ زض غَضت - 5-7

   .ذَاّس ًوَز ًسط هحل هكبلجبت ٍتؿويي ّبي پيوبًٌبضٍاضز آهسى  ّط گًَِ ذسبضت ثِ لَاظم ٍ تدْيعات ، ًبضكطهب هيعاى ذسبضت ضا تؼييي ٍ اظ

ٍ هحل ظطٍف ، لَاظم ، تدْيعات ٍ اثعاض ًبض تحَيل   ٍ ّبي هبًًَيپطزاذت  آذطيي غَضت ٍؾؼيت پيوبًٌبض هٌَـ ثِ اضائِ تسَيِ حسبة - 6-7

 .ز هي ثبشاظ پيوبًٌبض ٍ ضؾبيت ًبضكطهبتحَيل ضسُ ًبض

ثِ اػن اظ هػطكي ٍ زاضايي ظ هجيل  سطزذبًِ ، يرچبل ٍ زيگط لَاظم قجد ٍ تَظيغ تحَيلي ا  ّعيٌِ تؼويطات  تدْيعات ، زستگبُ ٍ ٍسبيل تحَيلي- 7-7

 .(تطريع توػيط ٍ هػَض ثب ًبضكطهب هي ثبضس)پيوبًٌبض زض غَضت توػيط ٍ هػَض زض استلبزُ  ثِ ػْسُ ٍي هي ثبضس

ثِ  ٍ آضپعذبًِ پيوبًٌبضهَظق است هطاتت ضا سطيؼبً سلق سطٍيسزض غَضت  هكغ ثطم ، آة ، گبظ ٍ يب ثطٍظ ّط گًَِ ػيت كٌي زيگط زض هحل -8-7

 زض اثط ػسم اقالع يب زيط اقالع  زازى  ثط ػْسُ  پيوبًٌبض ذَاّس  ًبضكطهبثِ ًبضكطهب گعاضش ًوَزُ ، ثسيْي است ذسبضت ٍاضزُ  ثِغَضت تللٌي ٍ ًتجي 

 .زض ؾوي خبيگعيٌْبي هَاضز حبزث ضسُ هبًٌس ًپسَل گبظ ثِ ػْسُ پيوبًٌبض هيجبضس. ثَز

 . ثِ ػْسُ ٍ ّعيٌِ  پيوبًٌبضهيجبضس 1 قجن خسٍل پيَست  ضوبضُتْيِ ًليِ هَاز اٍليِ خْت اًدبم  ذسهبت تحت هطاضزاز-9-7

 زضغس 20 زضغس هجَؼ ثطم ٍ 10ثب تَخِ ثِ اضتطاى ًٌتَضآة ، ثطم ٍ گبظ هحل هطثَقِ ثب سبذتوبًْبي هدبٍض، پيوبًٌبض هَظق ثِ پطزاذت - 7-10

.  اظهجَؼ آة ٍ گبظ ًل سبيت هطًعي ذَاّس ثَز 

 .(حساهل يٌجبض زض هبُ اًدبم ضَز)ثِ ػْسُ پيوبًٌبض ذَاّس ثَز (كبؾالة)ّعيٌِ ترليِ هسوت حَؾچِ چطثگيط- 11-7

زذل ٍ تػطف زض ؾبيؼبت حبغل اظ هَاز اٍليِ تحَيلي ّوبًٌس ضيطِ، ًبضتي، پالستيي ٍ ؿيطُ، ؾبيؼبت حبغل اظ قجد ّوبًٌس ضٍؿي هػطكي - 12-7

هؼْصا ، ترليِ ٍ ذطٍج ظثبلِ ّب ثِ غَضت ضٍظاًِ . ، ؾبيؼبت حبغل اظ هػطف هَاز ؿصايي زض سلق ّوبًٌس ثبهيوبًسُ ؿصا ثِ ػْسُ ًبضكطهب هي ثبضس...ٍ 

 .ثِ ػْسُ پيوبًٌبض ثَزُ ٍ ايي ثٌس ثِ ّيچ ػٌَاى ايي هسئَليت ضا اظ پيوبًٌبض سبهف ًوي ًٌس

 هگط زض هَاضز ذبظ ثب ًظط ازاضُ تـصيِ زاًطگبُ هوٌَع هي ثبضس سلق سطٍيس ٍاضز ًوَزى ّط گًَِ ؿصاي  تْيِ ضسُ  اظ ذبضج ثِ زاذل -13-7

ثٌب ثط غالحسيس  ) هسئَل هستوط زض ّط سبلي هيتَاًٌس زض ّط ظهبى ًِ  ثرَاٌّس ػالٍُ ثط )ًوبيٌسگبى ًبضكطهب  اػن اظ ًبضضٌبسبى كٌي يب ثْساضتي - 14-7

. هَاز اٍليِ ضا ثبظضسي ًوبيٌس ٍهحل قجد ؿصا ٍ اًجبض هَاز ؿصايي ٍ ّوچٌيي ًحَُ قجد ٍ تَظيغ ؿصا  (  ٍ اًدبم ّوبٌّگي ثب ًبظط ٍ هسئَل هطاضزازًبضكطهب

ثل هػطف تطريع زٌّس اپيوبًٌبضتؼْس هيٌوبيس زض غَضتيٌِ  هسئَل يب ًبضضٌبس تـصيِ سبلي ؿصاذَضي ّط گًَِ  هَاز ٍ يب ؿصاي تْيِ ضسُ ضا ؿيطم

ؿصاي تْيِ ضسُ ضا پس اظ تٌظين غَضتدلسِ  هؼسٍم ًوَزُ ٍ هطبثِ  ّوبى ؿصا ٍ يب ؿصاي زيگط ضا ًِ هَضز تبئيس ، ثسٍى آًٌِ ًيبظ ثِ شًط زليل ثبضس

ًِ يي  حن ّيچگًَِ ازػبي ذسبضت ًسجت ثِ هَاز ٍ ؿصا پيوبًٌبض  ثسيْي است.ًوبيٌسُ  ًبضكطهب  ثبضس كَضاً ٍ هدسزاً ثِ ّعيٌِ  ذَز  تْيِ ٍ تَظيغ ًوبيس

  . هؼسٍم ضسُ است ًرَاّس زاضت 
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:   شزايط تهيه و حمل مواد اوليه غذايي - 8ماده

ٍ زاضاي  تبضيد هػطف ٍ  (ثْتطيي ًَع هَاز هَخَز زض ثبظاض) هي ثبيست اظ ًَع زضخِ يي ٍ هطؿَة  پيوبًٌبضهَاز اٍليِ ؿصايي تْيِ ضسُ اظ خبًت- 1-8

 (.2هكبثن پيَست ضوبضُ ) هستوط زض هحل ثطسس (ًوبيٌسُ  ًبضكطهب  )  يب ثَزُ  ٍ هجل اظ استلبزُ حتوبً ثِ تبئيس ًبضضٌبس تـصيِپطٍاًِ سبذتاًوؿبء ٍ 

تْيِ ثطًح كلِ هػطكي ثِ ضطـ هطؿَثيت ٍ سالهت ٍ زضخِ يي ثَزى ٍ ّوچٌيي گَضت هطهع ، هطؽ ٍ هبّي تبظُ ثب هدَظ زاهپعضٌي ٍ ًظط - 2-8

. ًبضضٌبس تـصيِ ٍ ًبظط ًبضكطهب هَضز تبييس است

زض غَضتيٌِ ٍضٍز يب كطٍش يب قجد هبزُ ٍ يب هَاز اٍليِ اظ قطف زٍلت يب هوبهبت هسئَل هولٌتي هوٌَع اػالم گطزز ، ًبضكطهب ثب ضػبيت  تلبٍت -3-8

زض ّط حبل .  آى هَاز استلبزُ ًوبيس هلعم است اظ پيوبًٌبض، خبًطيي آى هبزُ  يب هَاز ضا ثِ پيوبًٌبض ًتجبً هؼطكي ًوَزُ ٍ ثب شًط هيعاى هػطف،هيوت

  . هلعم  ثِ هجَل اخطاي زستَض ًبضكطهب ذَاّس ثَزپيوبًٌبض

ِ ثٌسي هٌبست، زاضاي هْط استبًساضز، تبضيد تَليس ٍ اًوؿبء، هطرػبت -4-8 ًليِ اخٌبس ذطيساضي ضسُ هَؾَع هطاضزاز تَسف پيوبًٌبضهي ثبيست ثب ثست

ُ ثطزاضي، سبذت ٍ ًس ثْساضتي اظ ٍظاضت ثْساضت اظ ًَع هطؿَة زضخِ يي قجن هبضى تؼييي ضسُ زاضاي كبًتَض هطرع ٍ  ًبهل هحػَل، پطٍاًِ ثْط

 .هؼتجط هجل اظ ٍضٍز ثِ اًجبض زض سبػبت ازاضي ٍ هوطضات هطثَقِ ثِ ضٍيت ٍ تبييس ًبظطيي هسيطيت زاًطدَيي ثطسس 

 . پيوبًٌبضهٌلق است هَاز اٍليِ ؿصايي كبسس ضسًي هَضز ًيبظ ذَز ضا ثػَضت ضٍظاًِ  تْيِ ٍ ثكَض تبظُ ثِ هػطف ثطسبًس - 5-8

 .ثِ هػطف ثطسبًس  ( ازاضُ  تـصيِ اىًبضضٌبس)هَظق است هَاز اٍليِ هػطكي ضا ًالً ثِ لحبل هيعاى هػطف ظيط ًظط ًوبيٌسُ ًبضكطهب پيوبًٌبض- 6-8

 . ًِ ثِ تبئيس ٍ اهؿبء  پيوبًٌبض ذَاّس ضسيس هيجبضس  هوساض هَاز اٍليِ هَضز هػطف ثطاي ّط پطس ؿصا قجن خسٍلًَع ٍ- 7-8

اهسام ًوبيس ... ٍ ًبضكطهب هي تَاًس  ثب اػالم  هجلي ثِ پيوبًٌبضًسجت ثِ تبهيي ثطذي اظ هَاز اٍليِ اغلي اظ هجيل گَضت ، ثطًح ، ضٍؿي ، هطؽ ٍ هبّي -8-8

ًِ  قي غَضتدلسِ اذتػبغي تْيِ ٍ تٌظين  ذَاّس زض اثتساي هطاضزاز ًبال اٍليِ ثسيْي است زض ايي حبلت هيوت هَاز تحَيلي ثب زض ًظط گيطي  هيوت 

  . پطزاذت هي ضَزپيوبًٌبضضس ، اظ غَضتحسبة پبيبًي ّط هبُ ًسط ٍ هبثوي زض ٍخِ 

ثب  (ثب ضػبيت سوق هطاضزاز )ا هبثِ التلبٍت هيوت ضايًبضكطهب  هرتبض است ثب تَخِ  ثِ ضطايف ذبظ ثبظاض ، هوساض ٍ ًَع هَاز اٍليِ ضا تـييط زازُ ٍ -9-8

 .  هٌظَض ًوبيسپيوبًٌبض زض هحبسجبت ذَز ثب اٍليًِطخ 

پيوبًٌبض هتؼْس است حساهل هَاز هػطكي هبثل ًگْساضي سي ضٍظ آيٌسُ ضا زض هحل ّبيي ًِ تَسف ًبضكطهب زض اذتيبض پيوبًٌبض گصاضزُ هي ضَز - 10-8

ِ ّبي سلق سطٍيس ) .  شذيطُ ًوبيس (اًجبضّب ٍ سطزذبً

:   شزايط توسيع غذاي تهيه شده - 9ماده

سلق سطٍيس ، ذَاثگبّْبي زاًطدَيي، زاًطٌسُ ) .  ؿصا قجد ٍ تَظيغ ًوبيس زضيبكت هي زاضزٍاحس تـصيِ آهبضي  ًِ اظ پيوبًٌبض ثبيس قجن - 1-9

ّوچٌيي پيوبًٌبض اخبظُ ذبضج ًطزى هَاز ؿصايي ثسٍى هدَظ ًتجي ًبضكطهب ضا . (ثْساضت، ثيوبضستبى ّب ٍ هٌبى ّبيي ًِ اظ قطف ًبضكطهب اػالم هي ضَز

 .ًساضز

.    هي ثبضس (اػن اظ تؼكيل ٍ ؿيط تؼكيل)ضٍظّبي قجد ٍ تَظيغ ؿصا زض توبم ضٍظّبي ّلتِ- 2-9

زض غَضتيٌِ ًبضكطهب ثِ ػللي ًيبظهٌس قجد ٍ تَظيغ ؿصا زض هَاضز ذبظ ٍ ثطگعاضي هطاسن ٍيژُ ثبضس پيوبًٌبضهَظق است ثِ ايي اهَض اهسام : 7تبصزٌ

ثطاثط هوطضات  (ثب ضػبيت سوق هطاضزاز )تـييطاتي زازُ ضَز هبثِ التلبٍت آى ثط اسبس تَاكن اظسَي ًبضكطهب ًوبيس زض غَضتيٌِ زض هطرػبت هَاز ؿصايي 

. پطزاذت ذَاّس ضس

 .تْيِ ٍ ثِ اقالع پيوبًٌبضذَاّس ضسيسٍاحس تـصيِ ثطًبهِ ؿصايي ثكَض ّلتگي يب هبّبًِ تَسف - 3-9

ثطًبهِ ؿصايي اظ ضٍي ؿصاّبي كطم پيطٌْبز هيوت اًتربة ٍ ثِ پيوبًٌبضاػالم هي گطزز ثسيْي است كطم پيطٌْبز هيوت ؿصايي پيَست  العاهي ثطاي - 4-9

زضغَضت ػسم ٍخَز ًَع ؿصا زض كطم پيطٌْبزي، هيوت ؿصا ثب ًظط ًبضكطهب ٍ ثطاسبس هؼبزل . زاًطگبُ خْت اًتربة توبم ؿصا ّب ايدبز ًرَاّس ًوَز

 .سبظي هيوت تؼييي ضسُ ٍ پيوبًٌبض هَظق است ثطايي اسبس اهسام ًوبيس
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.  تـصيِ غالح ثساًس حن تـييط ثطًبهِ تب هجل اظ قجد ؿصا ضا ذَاّس زاضت ٍاحس زض هَاضزي ًِ : 8ٌتبصز

  .ذَاّس زاضت ضا ًوبيٌسُ ًبضكطهب ضٍظاًِ ًظبضت ٍ ًٌتطل هستوين ثط ضٍي تؼساز ؿصاّبي ػطؾِ ضسُ تَسف پيوبًٌبض- 5-9

 .پيوبًٌبضهٌلق است اظ تحَيل ؿصا ثِ ؿيط اظ اكطازيٌِ ًبضكطهب تؼييي هي ًوبيس زض زاذل ٍ ذبضج اظ سلق سطٍيس خساً ذَززاضي ًوبيس- 6-9

ثِ زاذل اهبًي   (هسئَل سلق سطٍيس، ًبظط ٍ ًبضضٌبس تـصيِ )ًليِ هَاز ؿصايي زض سبػبت حؿَض ثبيستي تطتيجي اتربش زّس ًِ پيوبًٌبض- 7-9

 .هطثَقِ حول گطزز

حول ؿصا اظ سلق هطًعي  ثِ هحل ّبي تَظيغ ؿصا ثب استلبزُ اظ ٍسبيل ًوليِ هرػَظ، هدْع ثِ اتبهي سطپَضيسُ ٍ زاضاي ًبًتط گطهٌي ثِ - 8-9

ُ ي پيوبًٌبض هي ثبضس  .ػْس

زستگبُ ٍاًت زض سبػبت تَظيغ ٍ حول ؿصا ثِ 2ٍخَز يي زستگبُ ٍاًت خْت حول هَاز اٍليِ ٍاًدبم اهَضات ضٍظاًِ ثِ غَضت توبم ٍهت ٍ - 9-9

 .هٌبى ّبي هَضز ًظط ًبضكطهب زض هحل سلق سطٍيس العاهي هيجبضس

 :جزائم - 10ماده

.  هحبسجِ ٍ هٌظَض ذَاّس ضس 3خطاين ٍ ًسَضات هطثَـ ثِ ػسم اًدبم اهَض ثِ غَضت خسٍل ظيط ٍ قجن پيَست ضوبضُ 

 تًضيحات ميشان جزيمٍ امًر رديف

 3مطابق با پيًست  عذم رعايت کيفيت مًاد غذايی 1
بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي 

 تاييذ واظز

 عذم رعايت کميت مًاد غذايی 2
3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز

 عذم رعايت بهذاضت مًاد غذايی 3
3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز

 عذم وظافت ي تعميز ي تهيٍ تجهيشات 4
3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز

5 
عذم رعايت مًاد ايليٍ، پخت ي پخص مًاد غذايی طبق 

 قزارداد

3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز

 يجًد اضيا خارجی در غذای پختٍ ضذٌ 6
3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز

 تقلب در مًاد غذايی 7
3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز

 وگهذاری ي حمل وادرست مًاد غذايی 8
3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز

 کارکىان 9
3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز

 عذم رعايت بهذاضت محيط 10
3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز

 عذم رعايت مًاسيه آمًسضی 11
3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز
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 عذم رعايت بهذاضت فزدی 12
3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز

تًسيع ويزييی اوساوی  13
4 ي 3مطابق با پيًست   بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

تاييذ واظز 

سايز  14
3مطابق با پيًست  بٍ گشارش مسًل مزبًطٍ ي  

 تاييذ واظز

 

.  زض غَضت سِ ثبض اذكبض ًتجي اظ قطف ًبضكطهب هطاض زاز كسد ٍ پيوبًٌبض حن ّط گًَِ اػتطاؾي ضا اظ ذَز سلت ٍ سبهف هي ًوبيس :9 تبصزه

: سایز شزایظ

 هبًَى اسبسي ٍهبًَى هٌغ هساذلِ ًبضًٌبى زٍلت زض پيوبًْب ٍ هطاضزاز ّب هي ثبضس ٍّوچٌيي هتؼْس است 141پيوبًٌبضهتؼْس ثِ ضػبيت  اغل  -11 مادٌ

 .زض قَل هست هطاضزاز ثِ ّيچ ٍخِ اضربظ هصًَض زض هبًَى كَم الصًط ضا زض هطاضزاز سْين ٍشيٌلغ ًٌٌس

ثِ ًبضكطهب پطزاذت ًرَاّس گطزيس ٍزضپبيبى هست ٍيب حيي اللسد پيوبًٌبض زضايي ذػَظ حوي ... ّيچگًَِ ٍخْي اظثبثت سطهللي ٍ -12 مادٌ

 .ًرَاّس زاضت

زاضتِ ثبضس  ( 6  پيَست ضوبضُ )هلن اظ اهالم اغلي هَاز ؿصايي اكعايص هيوت ًسجت ثِ هيوت پبيِ اػالهي زض ظهبى ػوس هطاض زاز  19چٌبًچِ  -13 مادٌ

 ًلطُ اي هتطٌل اظ ًوبيٌسگبى هؼبًٍت تَسؼِ ٍ هٌبثغ ، ًوبيٌسُ هؼبًٍت زاًطدَيي ٍ 3 زض غَضت زضذَاست پيوبًٌبض يب ًبضكطهب ًويتِ زض پبيبى ّط هبُ

ًليِ كبًتَضّبي اضائِ ضسُ اظ سَي پيوبًٌبض . هسيطيت اهَض حوَهي تطٌيل گطزيسُ ٍ هيعاى تؼسيل ثطاي آى هبزُ ؿصايي ثطاي ّط هبُ تؼييي هي گطزز

ضبيبى شًط است تػوين ايي ًويتِ ثطاي ّط زٍ قطف هطاضزاز الظم االخطا ثَزُ ٍ . ظهبًي هَضز هحبسجِ هطاض هي گيطز ًِ ثِ تبييس ًبظط هطاضزاز ضسيسُ ثبضس

 .هالى ػول هطاض هي گيطز

ّعيٌِ ٍاگصاضي تبالض اللِ .  ضت زض ّط هبُ زض اذتيبض هؼبًٍت زاًطدَيي هي ثبضس5تبالض اللِ زض ايبم اهتحبًبت خْت ثطگعاضي اهتحبًبت ٍ ًيع  -14 مادٌ

  هي 7-4 ضيبل قجن ثٌس 10000 ضيبل ثِ اظاي ّط ًلط خْت اخبضُ ظطٍف ٍ 3500ٍ   ( ضيبل ثطاي پطسٌل4000000) ضيبل خْت ٍضٍزي 6000000ثِ ؿيط 

الظم ثِ شًط است ًِ ًيوي اظ ّعيٌِ ٍضٍزي ٍ توبم ّعيٌِ ًطايِ ظطٍف ٍ ّعيٌِ استلبزُ اظ اهٌبًبت زاًطگبُ  ثبيس زض ٍخِ هؼبًٍت زاًطدَيي . ثبضس

 . ٍاضيعگطزز

. پيوبًٌبض هَظق است سبلي زٍ هطتجِ ثٌب ثِ غالحسيس ًبض كطهب، ًسجت ثِ سوپبضي سلق سطٍيس، هحل ّبي قجد ٍ تَظيغ ؿصا اهسام ًوبيس -15 مادٌ

 .ضبيبى شًط است زض ظهبى سوپبضي ٍ زٍضُ ٍهلِ ثؼس اظ آى تبهيي هٌبى قجد ثب تبييس ًبضكطهب ثطػْسُ پيوبًٌبض هي ثبضس

 ٍ زستَض الؼول ٍ ضيَُ ًبهِ ّبي ستبز هلي ًطًٍب هجٌي ثط ضػبيت پطٍتٌل ّب اهٌبى تـييطزض حدن ٍ هجلؾ 19تَخِ ثِ ضيَع ثيوبضي ًَيس ثب  -16 مادٌ

هطاض زاز اظ غلط تب غس زضغس حدن اهَض ٍاگصاضي اظ سَي زاًطگبُ ٍخَز زاضز، لصا ؾوي اثالؽ ايي ًٌتِ ثِ پيوبًٌبض اظْبض هي زاضز ًِ هجٌبي هحبسجِ 

خْت پطزاذت ثط اسبس هيعاى پطس ؿصاي هَضز ًيبظ زاًطگبُ ٍ ػولٌطز هٌبست ضطًت هي ثبضس ٍ پيوبًٌبض حن ّط گًَِ اػتطاؼ زض ذػَظ اكعايص يب 

 .ًبّص حدن هطاض زاز ثِ ّط هيعاى ضا زض ّط ضطايف اظ ذَز سلت هي ًوبيس

. پيوبًٌبضهٌلق است ثِ هحؽ اتوبم هست هطاض زاز ، ػيي هَضز ٍاگصاضي ضا ثسٍى ّيچگًَِ ػصض ٍ ثْبًِ اي ترليِ ٍ ثِ ًبضكطهب تسلين ًوبيس -17 مادٌ

 هَظق است ضٍظاًِ ذَززاضي ًوبيس چٌبًچِ پيوبًٌبض هَضز ٍاگصاضي ضا ضأس تبضيد اًوؿبء ترليِ ًبهل ًٌوبيس ٍ يب ثِ ّط زليلي اظ تسلين آى ثِ ًبضكطهب

اخطت الوثل ايبم تػطف ثؼس اظ اتوبم هطاضزاز ثِ ًبضكطهب ثپطزاظزًِ ايي اهط هبًغ اهساهبت هبًًَي خْت پيگيطي ثؼٌَاى  ریال 000/000/100 هجلؾ

  .اظقطين هطاخغ شيػالح ًرَاّس ثَز



      

       

  

 

   امضاء کارفرما 8/9امضاء پيمانکار     
 

سبيت هٌبهػِ ّب  ٍ هعايسُ ّبي زاًطگبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                           آزضس سبيت ايٌتطًتي زاًطگبُ                                                                                                                                                                                             

: ضوبضُ

 :تبضيد

 زضغس  سپطزُ 10زضغس حسي اًدبم تؼْسات ٍ اظ ّط پطزاذت 10 اظ پيوبًٌبض زض ظهبى اًؼوبز هطاضزاز يي كوطُ ؾوبًت ًبهِ ثبًٌي خْت  -18 مادٌ

حسي اًدبم ًبض اذص هي گطزز ٍ ًعز ًبضكطهب ثبهي هي هبًسًِ زض پبيبى هطاضزاز پس اظ اضائِ هلبغب حسبة ّبي هبًًَي ٍ ضؾبيت ًبضكطهب ثِ ٍي هستطز 

 . ذَاّس ضس

پيوبًٌبض هتؼْس است ثِ غَضت هبّبًِ كبيل تٌظين ضسُ خْت اضائِ ثِ سبظهبى تبهيي اختوبػي ضا پس اظ تبييس ًبظط هطاضزاز هطثَقِ ضا ّوعهبى  -19 مادٌ

 ثبضگصاضي ًوَزُ ٍ اقالػبت تٌويلي هَضز ًيبظ ضا http;//karkonan.behdasht.gov.ir: زض سبيت ازاضُ ًل هٌبثغ اًسبًي ٍظاضت هتجَع ثِ آزضس

 .الظم ثِ شًط است پطزاذت غَضت ٍؾؼيت هبّبًِ هٌَـ ثِ اضائِ ليست حوَم ٍ ثيوِ پطسٌل زض ّوبى هبُ هي ثبضس. ٍاضز ًوبيس

زض غَضت احطاظ ػسم ضػبيت هلبز هطاضزاز، ػسم غالحيت هسيطيتي،ًبضي ٍ ضئَى اسالهي پيوبًٌبض ًِ هٌدط ثِ سِ ثبض اذكبض ًتجي ثِ  -20 مادٌ

 . پيوبًٌبض گطزز ًبضكطهب هي تَاًس ؾوي ؾجف ؾوبًتٌبهِ ٍ ٍغَل آى ثِ ًلغ ذَز، اظ ازاهِ ًبض پيوبًٌبض خلَگيطي ًوبيس ٍ هطاضزاز ضا كسد ًوبيس

 هبُ زيگط  ثِ اًدبم هَؾَع هطاضزاز ازاهِ زّس ٍ قي 2پيوبًٌبض هَظق است زض پبيبى  هطاضزاز زضغَضت ًيبظ تب اًؼوبز هطاضزاز خسيس ثِ هست  -21 مادٌ

 .ايي هست هجٌبي هحبسجِ، هطاضزاز اثتسايي ثَزُ ٍ ًيبظ ثِ هيوت گيطي هدسز ًوي ثبضس

 پيوبًٌبض اهطاض هي ًوبيس ًِ هَؾَع هطاضزاز ضا ثب زهت هكبلؼِ ًوَزُ ٍ اظ هلبز آى ثكَض ًبهل هكلغ ثَزُ ٍ ًسجت ثِ اخطاي ّط ًسام اظ  -22 مادٌ

 .تؼْسات ذَز ًوي تَاًس اظ ػصض ػسم اقالع استلبزُ ًوبيس

زض غَضت ثطٍظ ّطگًَِ اذتالف ًسجت ثِ ّط يي اظ هَاز هطاضزاز ٍ تؼجيط ٍتلسيط آى ٍ سبيط هَاضز پيص ثيٌي ًطسُ هطاتت اثتسا ثػَضت  -23 مادٌ

 ًبضضٌبس ثِ اًتربة ضئيس 3 آئيي ًبهِ هؼبهالتي زاًطگبُ زض ًويسيَى هطًت اظ حساهل 94هصاًطُ كي هبثيي حل ٍ كػل ٍ زض ؿيط ايٌػَضت قجن هبزُ 

زاًطگبُ ثطضسي ٍ تػوين گيطي هي ضَز ًِ تػوين اًثطيت اكطاز ًويسيَى ثطاي قطكيي الظم االخطا هي ثبضس ٍ پيوبًٌبض هَظق است تب حل اذتالف 

 .ًْبيي، تؼْساتي ضا ثِ هَخت ايي هطاضزاز ثؼْسُ زاضز اخطا ًوبيس زض ؿيطايٌػَضت هسئَليت ذسبضت ثؼْسُ پيوبًٌبض ذَاّس ثَز

ّط گًَِ  تَاكن ًتجي زض اضتجبـ ثب هطاضزاز زض غَضتيٌِ هربلق هطاضزاز ًجبضس ثِ هٌعلِ تػطيح زض هطاضزاز تلوي ضسُ ٍ قطكيي هتؼْس ثِ اخطاي  -24 مادٌ

 .آى هي ثبضٌس

ّطگبُ پيوبًٌبض هطتٌت يٌي اظاػوبل ثٌسّبي هبزُ يي آييي ًبهِ پيطگيطي ٍ هجبضظُ ثب ضضَُ گطزز ًبضكطهب هي تَاًس ثكَض يٌكطكِ هطاضزاز  -25 مادٌ

 .ضا كسد ًوبيس

، هطاضزاز هٌؼوسُ (ضطًت قطف هطاضزاز)ًبضكطهب هي تَاًس زض غَضت تـييط هَاًيي ٍ هوطضات، حست العاهبت هبًًَي ثب اػالم ًتجي ثِ پيوبًٌبض -26 مادٌ

 .ضا ثػَضت يٌدبًجِ كسد ًوبيس

 . زضايبم اهتحبًبت زاًطدَيي ًِ تبضيد آى ثِ پيوبًٌبض اػالم هي گطزز پيوبًٌبض حن ٍاگصاضي تبالض اللِ ضا ًرَاّس زاضت -27 مادٌ

زض غَضتي ًِ هؼبًٍت زاًطدَيي ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضٌي ٍ سبيط اضگبى ّبي شيطثف اهالم اسبسي ثِ زاًطگبُ اذتػبظ  -28 مادٌ

 .زّس پيوبًٌبض هَظق است اظ اهالم هصًَض استلبزُ ًوَزُ ٍ هيوت آى ثِ ًطخ اثتساي هطاضزاز اظ هكبلجبت پيوبًٌبض ًسط هي گطزز

 .ًليِ هطاسن ّبي اًدبم ضسُ زض هحل تبالض اللِ ثبيس ًتجب ثِ هؼبًٍت زاًطدَيي اقالع زازُ ضَز ٍ ثب ّوبٌّگي ايي هؼبًٍت اًدبم گيطز -29 مادٌ

 هي تَاًس زض غَضت اًحالل يب ٍضضٌستِ ضسى ضطًت ؾوي ؾجف ؾوبًتٌبهِ حسي اًدبم ًبض، هطاضزاز ضا يٌكطكِ كسد ٍ ثِ ًبض ًبضكطهب -30 مادٌ

 هي تَاًس ذسبضت ٍاضزُ ضا ثطاثط ًظطيِ ًبضضٌبس ًبضكطهبحن ّيچگًَِ اػتطاؾي ًساضز ٍ زض غَضت ٍضٍز ذسبضت، پيوبًٌبض ذبتوِ زّس ٍ پيوبًٌبض

 .  زضيبكت ًوبيس پيوبًٌبضشيػالح اظ

خجطاى ذسبضت ًبضي اظ ٍهَع حَازث احتوبلي ثطاي ًبضگطاى زض ظهبى اًدبم ًبض زض ضاثكِ ثب هَؾَع هطاضزاز ثِ ػْسُ پيوبًٌبض ثَزُ ٍ  -31 مادٌ

زاًطگبُ زض ايي هَاضز ّيچگًَِ هسئَليت ٍ تؼْسي ًساضز ٍ الظم ثِ شًط است ثطهطاضي ثيوِ حَازث ٍ هسئَليت ثطاي پطسٌل تحت پَضص ثِ ػْسُ 

 .پيوبًٌبض ثَزُ ٍ الظم االخطاست
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: ضوبضُ

 :تبضيد

خجطاى ّعيٌِ ذسبضاتي ًِ ثطاثط ثي احتيبقي، سْل اًگبضي ٍ هػَض اثَاة خوؼي پيوبًٌبض ثِ هَاز ؿصايي، ٍسبيل آضپعذبًِ ٍ سلق سطٍيس  -32 مادٌ

ٍ تبسيسبت ٍ تدْيعات زاًطگبُ ٍاضز آيس ثِ ػْسُ پيوبًٌبض ذَاّس ثَز ٍ زض غَضت استٌٌبف، ًبضكطهب ضأسب اهسام ٍ ّعيٌِ هطثَقِ ضا اظ حن العحوِ، 

 . سپطزُ ٍ يب اظ هحل ؾوبًت ًبهِ پيوبًٌبضًسط ذَاّس ًطز

 ًليِ هٌبًْبيي ًِ ثطاي اًدبم ًبض كطهب زض هوبثل ًبضًٌبى ٍ هطاخؼييپيوبًٌبض هَظق است زض اثتساي هطاضزاز ًسجت ثِ ثيوِ هسئَليت هسًي  -33 مادٌ

زض غَضت ػسم اضائِ ثيوِ هسئَليت هسًي ًبضكطهب ضأسب اهسام ًوَزُ ٍ . ٍظبيق هحَلِ هَؾَع ايي هطاضزاز زض اذتيبض ٍي ًْبزُ ضسُ است، اهسام ًوبيس

 . زضغس خطيوِ، اظ اٍليي غَضت حسبة ٍي ًسط ذَاّس ضس50ّعيٌْْبي هطثَقِ ثِ اًؿوبم 

 .پيوبًٌبض هسئَل ًليِ تؼْسات ذَز ًسجت ثِ اضربظ حويوي ٍ حوَهي ثَزُ ٍ زاًطگبُ ّيچ تؼْسي زض ايي ذػَظ ًساضز -34 مادٌ

ثب اقالع هجلي )زاًطگبُ هي تَاًس  ثِ ّط زليل ٍ ّط ضطايف زض غَضت ػسم ضؾبيت اظ ًحَُ اًدبم تؼْسات پيوبًٌبض ًسجت ثِ كسد هطاضزاز  -35 مادٌ

 .ثػَضت يي قطكِ اهسام ًوبيس ٍ پيوبًٌبض زض ايي ظهيٌِ حن ّطگًَِ ضٌبيت، اػتطاؼ يب ازػبيي ضا اظ ذَز سلت هي ًوبيس (يي هبُ هجل

 هرتبض  ًبضكطهب هطتٌت خطم گطزز ٍ يب غالحيت ٍي اظ سَي هطاخغ هبًًَي هطزٍز ضٌبذتِ ضَزپيوبًٌبضّطگبُ زضقَل هست هطاضزاز   -36 مادٌ

 زض ايي ذػَظ حن ّط گًَِ پيوبًٌبضتبهيي ٍپيوبًٌبضذَاّس ثَز هطاضزاز ضا ًسجت ثِ هست ثبهيوبًسُ كسد ٍ ًليِ حن ٍ حوَم ذَز ضا اظ هحل تؿويٌبت 

 .اػتطاؼ ٍ ضٌبيت ضا اظ ذَز سلت هي ًوبيس

 .پيوبًٌبض هتؼْس ثِ ّوٌبضي ثب ًبضضٌبسبى ٍ ثبظضسيي زاًطگبُ ثب هؼطكي ًبهِ هي ثبضس  -37 مادٌ

ضػبيت اغَل ايوٌي ٍ كٌي ٍ ثْساضت زض هحيف ًبض ثط ػْسُ پيوبًٌبض هي ثبضس ، ّوچٌيي ًليِ پبسرگَيي ّب ٍ هسئَليت ّبي هطثَـ ثِ  -38 مادٌ

 .اهَض  ايوٌي ٍ ًيطٍي اًسبًي ثب سبظهبى ّبي هطثَقِ ثط ػْسُ پيوبًٌبض ذَاّس ثَز 

 سبػت هي ثبيست ثػَضت ًتجي ثِ 48ثِ ًطبًي هٌسضج زض هوسهِ هطاضزاز هي ثبضس ًِ زض غَضت تـييط آزضس ظطف هست پيوبًٌبضاهبهتگبُ  -39 مادٌ

 اػالم گطزز ٍزض ؿيط ايي غَضت اهبهتگبُ هٌسضج، اهبهتگبُ هبًًَي تلوي هيطَز ٍ ًليِ هٌبتجبت اضسبلي ثب پست سلبضضي ثِ ًطبًي هصًَض، اثالؽ ًبضكطهب

 .ضسُ  تلوي هيگطزز

 پيَست تٌظين ٍاهؿبء گطزيسُ  ٍ اػتجبض ّط يي اظ ًسد زض 6 تجػطُ ٍ زضسِ  ًسرِ يٌسبى ثِ ّوطاُ 9  هبزُ ، 40 غلحِ 9ايي هطاضزاز زض  -40 مادٌ

. حٌن ٍاحس  است
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