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ی اس آر ، رخشَیخاًه ،آراستي ٍ پیزاستي هحَطه ، فضای سبش ٍ ٍاحذهای س حجویٍاگذاری بصَرت  قصه (آگهی استعالم بها )هٌا

   بزٍجزد  چوزاىبیوارستاى  اجزای گلکاری فصلی ٍ بی خطز ساس سباله
هًبًٍت هحتطم تَسًِ هسیطیت ٍ هٌبثى   :;/46/24هَضخ  333/:;/95;3تٌبز ثِ هجَظ ضوبضُ ثب اسزض ًهط زاضز  ثطٍجطززضهبى ضْطستبى  ضجِٛ ثْساضت ٍ

ٍ اجاطای للٛابضی    ْؿابی ساجع  ، آضاستي ٍ پیطاستي هحَقِ ربًِ ،ٍاحسّبی سی اس آض ، ضذطَی حجویٍاگذاری بصَرت ؛ طگبُ يلَم پعضٛی لطستبى زاً
 يَت هیلصا اظ هتٗبؾیبى ز .ضا ثِ هست یٛسبل ثب هطرػبت هٌسضج زض اسٌبز پیَست اظ قطیٕ هٌبٖػِ ٍالصاض ًوبیسچوطاى ثیوبضستبى ثی ذكط سبظ ظثبلِ  ٍ ْػلی

  ٍاضائِ پیطٌْبز ذَز اٖسام ًوبیٌس . هٌبٖػِلطزز ثب تَجِ ثِ هتي آلْی ٍسبیط اسٌبز ًسجت ثِ ضطٚت زض 
 ًحَُ زضیبْت اسٌبز هٌبٖػِ :

 هی تَاًٌس ثِ قطیٕ شیل اٖسام ًوبیٌس  :;/49/25 طٌجِپٌجضٍظ لُبیت  :;/25/;3هتٗبؾیبى يعیع جْت زضیبْت اسٌبز هٌبٖػِ  اظ تبضید 

 تٛطٍ  a4ٍچبح اٍضأ هٌبٖػِ ثط ضٍی ٚبَص  ٍ زضیبْت( lums.ac.irزاًطگبُ يلَم پعضٛی لطستبى)ثِ ًطبًی سبیت ثِ هطاجًِ 

 ًحَُ اضائِ پیطٌْبز ٖیوت :
 ضجِٛ تحَیل زازُ ضَز .ثِ حطاست  34:  22سبيت  :;/49/25لُبیت ضٍظ  :;/25/;3زض هْلت ظهبًی پیطٌْبز ٍسبیط اسٌبز هٌبٖػِ 

 هْط ضَز . ٍهٌبٖػِ  تَسف هتٗبؾی اهؿبء اسٌبز تجػطُ : 
 ِ هطاجًِ ًوبیٌس اظ آذطیي تُییطات ثِ سبیت ضجٛ ٚط است هتٗبؾیبى هحتطم تب ضٍظ آذط هْلت َْٔ جْت اقالو: الظم ثِ ش 4تجػطُ 
 هٛبى پبٚبت زضیبْتی :  ظهبى ٍ

 هی ثبضس . 32:  22سبيت  :;/25/:4ثبظلطبئی پبٚبت اثتساء ضٍظ ظهبى جْت 
 ًَو ٍچگًَگی  اضائِ تؿویي ضطٚت زض استًالم ثْبء  : هجلٍ ،

 ضیبل هی ثبضس. 222/422/86/-الّ( هجلٍ سپطزُ تؿویي ضطٚت زض هٌبٖػِ ثطاثط ثب 
ثٌبم حسبة  هلیثبًٙ  :23337:366722هجلٍ َْٔ ثِ غَضت اضائِ ؾوبًتٌبهِ ثبًٛی هًتجط یب ْیص ٍاضیعی ثِ ضوبضُ حسبة ثبًٛی 

 ضْطستبى ثطٍجطز تأهیي لطزز . چوطاىثیوبضستبى سپطزُ 

ًٛتِ : زض ٖسوت ًبم پطزاذت ٌٌٚسُ ، ْیص ٍاضیعی یب ؾوبًت ًبهِ ثبًٛی هی ثبیست ًبم ضرع هٌبٖػاِ لاط ثًٌاَاى یاٙ ضرػایت      
 حَٖٗی ٖیس ضَز.

 زضج ًبم هَؾَو استًالم ثْبء ، ًبم ، ضوبضُ توبس ٍ آزضس هٌبٖػِ لط ثط ضٍی پبٚت العاهی است .
 هٌبٖػِ :ضاٌّوبی ضطٚت زض 

 لطزًس : ٍاغلبى ثِ ٚبض ثطزُ ضسُ زض ایي هٌبٖػِ، ثِ ضطح شیل تًطیّ هی تًبضیّ : -3 
 ِٚ ایي هٌبٖػِ ضا ثطلعاض هی ٌٚس )ضجِٛ ثْساضت ٍ زضهبى ثطٍجطز( الّ ( هٌبٖػِ لعاض )یب ٚبضْطهب( : زاًطگبُ يلَم پعضٛی استبى لطستبى 

 ضا زضیبْت ٍ زض هٌبٖػِ ضطٚت هی ٌٚس .ة ( هٌبٖػِ لط : ضرع حَٖٗی ِٚ اسٌبز هٌبٖػِ 
 ج ( پیوبًٛبض )یب ْطٍضٌسُ( : ثطًسُ هٌبٖػِ ٍ هتًْس ثِ اًجبم هَؾَو هٌبٖػِ ٍ ٖطاضزاز .

 ْطم پیطٌْبز ٖیوت ٍ سبیط اٍضأ پیَست .... –ضطایف اذتػبغی  –ز ( اسٌبز هٌبٖػِ : هتطٛل اظ ضطایف يوَهی 
 است .« ٍ هًبهالتی زاًطگبُ ّب ٍ زاًطٛسُ ّبی يلَم پعضٛی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی ٚطَض  آییي ًبهِ هبلی» ُ ( آییي ًبهِ : هٌهَض 

 ًَو هٌبٖػِ : يوَهی – 4

، ظثبلِ سَظ ، ضذتطَیربًِ  ٍ اجطای للٛبضی ْػلی ْؿبی سجع ،هحَقِ  پیطاستي ٍ آضاستي: ٍالصاضی يجبضتست اظ هَؾَو هٌبٖػِ  – 5
 ٍcsr  ضطٚت ثطًسُ هٌبٖػِ.ثِ  اظ لحبل ًیطٍ ًْلی ثبضطایف هَجَز غَضت حجوی ثِ ثطٍجطز  چوطاىثیوبضستبى 
 ظهبى ٍ هٛبى اْتتبح پبٚبت : - 6
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غجح الط چِ هوٛي است تبضید هعثَض تُییط یبثس ِٚ ثطاثط ٖبًَى اقالو ضسابًی ذَاّاس    32سبيت  :;/25/:4هَضخ   ضٌجِسِ  ظهبى :
 ضس.

ٍ   اًجبم ذَاّس اتبٔ ضیبست ضجِٛ ثْساضت هٛبى :  ثاب هَاْٗات    پصیطْت ؛ هٌبٖػِ لطاى ًیع زض غَضت توبیل ٍ زض حاس لٌجابیص سابلي 
هیتَاًٌس زض جلسِ اْتتبح پیطٌْبزّب ضطٚت ًوبیٌس . ٍجَز ایي ثٌس  ، ثِ هٌعلِ اثالٌ ضسوی ظهبى ٍ هٛبى اْتتبح پبٚبت  ٚویسیَى هٌبٖػبت

 ثبضس ثسٍى ایٌِٛ ًیبظی ثِ اضسبل زيَتٌبهِ ثبضس . پیطٌْبزی هی
 پبٚت :  ٍ هحتَیبت ًحَُ تٌهین -7

 است .لط ثط ضٍی پبٚت العاهی ٌبٖػِ ،ًبم  ،ضوبضُ ،توبس ٍآزضس ه ٌبٖػِ زضج ًبم هَؾَو ه

 : پبٚت )الّ( : 3 –7
 ضجَو ضَز .(« ضاٌّوبی ضطٚت زض هٌبٖػِهجلٍ ؾوبًت تؿویي ضطٚت زض هٌبٖػِ )جْت تَؾیح ثِ ثٌس 

 : پبٚت )ة(:7-4
ِٚ توبهی غٓحبت آى هوَْض ثِ هْط ضطٚت ٍ هوؿی ثِ اهؿبء هجبظ هٌبٖػِ لط ثبضس .)الظم ثِ تأٚیس هجسز اسٌبز هٌبٖػِ حبؾط – 3 

 است ِٚ توبم اسٌبز ٍ اٍضأ هی ثبیست هْط ٍ اهؿبء ضًَس .(
ضوبضُ تلٓي ٍ ... ِٚ الظم است زض ْطم پایص ثیٌای ضاسُ    –ضوبضُ اٖتػبزی–ٚس پستی–آزضس–هطرػبت هٌبٖػِ لط ضبهل : ًبم – 4

 زضج ضَز .  ( 3ضوبضُ )
هساض٘ احطاظ َّیت ضبهل : ٚپی ضٌبسٌبهِ یب ٚبضت هلی هسیطيبهل ٍ ايؿبء ّیأت هسیطُ ٍ لَاّی ضسوی زْبتط اسٌبز ضسوی هجٌی  – 5

 ثط غحت اهؿبء اْطاز هجبظ ثِ اهؿبء ٖطاضزازّب ٍ اسٌبز هبلی . 
)یب سبیط هطاجى غالحیتساض هبًٌس : زْبتط اسٌبز ضسوی( تػسیٕ ضسُ تػَیط اسبسٌبهِ ضطٚت ِٚ ثبیستی اظ جبًت ازاضُ ثجت ضطٚت ّب – 6

 ثبضس ؛ الظم ثِ شٚط است ِٚ هَؾَو ًْبلیت ضطٚت ثبیس هكبثٕ ثب هَؾَو هٌبٖػِ حبؾط ثبضس .
 تػَیط ضٍظًبهِ ضسوی ٚطَض حبٍی آلْی تأسیس ٍ آذطیي تُییطات)یب تػویوبت( ضطٚت ِٚ زاضای ايتجبض  ثبضس . – 7
 اّی تبییس غالحیت هًتجط اظ ازاضُ تًبٍى ، ٚبض ٍ اهَض اجتوبيی جْت ضطٚت.تػَیط لَ -8

 : پبٚت )ج( : 5 – 7
 پیطٌْبز ٖیوت قجٕ جسٍل اضائِ ضسُ )ٖیوت ّب ثِ يسز ٍ حطٍِ شٚط لطزز(

  :  ٌاقصه هشزایط 
  .ی هجبظ هی ثبضٌس .جْت اضربظ حٌَٖٗبٖػِ ضطٚت زض ه -3

 د ٖطاضزاز هی ثبضس .هست ٖطاضزاز یٛسبل ضوسی اظ تبضی -4
ّیبت  8/8/89آییي ًبهِ تطریع غالحیت ٍاضجبو ٚبض ثِ پیوبًٛبضاى هػَة  78لطاى ثب ّن تجبًی ٚطزُ اًس قجٕ هبزُ ٌبٖػِ ّط لبُ هًلَم ضَز ِٚ ه -5

  ٍظیطاى ثب آًبى ثطذَضز ذَاّس ضس .

 یْی است زض غَضت اًٗؿبءهست َْٔ ّیچگًَِ ايتطای هسوَو ًرَاّس ثَز .ايتجبض پیطٌْبزّب است ثسیٙ هبُ پس اظ  هٌبٖػِهْلت ايالم ايتطاؾبت ثِ  -6

 ثِ هًٌبی ٖجَل ٚلیِ ضطایف آى است .  ٌبٖػِ ضطٚت زض  ه -7

 زض ضز یب ٖجَل ّط یٙ اظ پیطٌْبزات هرتبض است . عاض ٌبٖػِ له -8

  هی ثبضس .هَنّ ثِ ضيبیت ٖبًَى ٚبض ٍقطح قجِٗ ثٌسی هطبَل جْت اْطاز ضبَل ٌبٖػِ ثطًسُ ه -9
ِ زُ زضغس ٚل هجلٍ ٖطاضزاز ضا ؾوبًت ًبهِ حسي اًجبم تًْسات تْیِ ٍ نطِ هست حس اٚثط هی ثبضس  هتًْس هٌبٖػِثطًسُ  -: ِ تحَیال   یٙ ّٓتا لاعاض   هٌبٖػا

ثطًسُ زٍم ٍزض غَضت يسم اهتٌبو  ثب ثطًسُ زٍم ٖطاضزاز هًٌٗس هیگطزز .ٍؾوبًت ًبهِ ٍی ؾجف ذَاّس ضس  ًوبیس .زض غَضت يسم اًجبم ّط یٙ اظ هٗطضات هصَٚض 
 لعاض ؾجف هیگطزز . هٌبٖػِثِ ًٓى زستگبُ اظ اًًٗبز ٖطاض زاز تؿویي ٍی ًیع 

 حٕ ٍالصاضی ٚلی یب جعئی هَؾَو پیوبى ضا ًساضز .ٌبٖػِ ثطًسُ ه -;
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اًًٗبز ٖطاضزاز ّیچ ازيابیی زال ثاط جْال ثاِ هَؾاَو       ی ثبیست اظ ٚلیِ ضطایف ٍاهٛبًبت هَجَز زضٍاحس َْٔ  ثبظزیس ثًول آٍضز ِٚ پس اظٌبٖػِ هثطًسُ ه -32
  هسوَو ًوی ثبضس . 

  .ًوی ثبضسهٌى هساذلِ ٚبضٌٚبى زٍلت زض هًبهالت  اٖطاض هی ًوبیس هطوَل ٖبًَى  ضطٚت ٌٌٚسلبى -33

ست .ضطٚت زض هٌبٖػِ ٍاضائِ پیطٌْبز ثِ هٌعلِ ٖجَل اذتیبضات ٍتٛبلیّ تًییي ضسُ اظ سَی ٍاحس هٌبٖػِ لعاض ا-34  
ثِ پیطٌْبزات هجْن ،هططٍـ ٍپیطٌْبزاتی ِٚ پس اظ هَيس هٗطض ٍاغل لطزز تط تیت اثط ًرَاّس زاز . -35  
،هساض٘ زضیبْتی ٍی زض ٚویسیَى زض غَضت ٍجَز هستٌساتی زال ثط يسم ضؾبیت هٌبٖػِ لعاض ضرع ضطٚت ٌٌٚسُ زض قی هٌبٖػِ قی سبلْبی ٖجل  -36

 هٌبٖػِ هٓتَح ًوی ضَز .
ججطاى ذسبضتی اظ  تؿویي ضطٚت هستطز ٍثطًسُ حٕ ّیچگًَِ ازيبیهٌػطِ لطزز  ٌبٖػِ هلعاض اظ اجطای ذسهبت ٍاًًٗبز ٖطاضزاز ثب ثطًسُ ٌبٖػِ هُ ّطلب -37

  . ایي ثبثت ًرَاّس زاضت
یت هسبئل اذالٖی ٍضئًَبت هصّجی ثبضس .هَنّ است زضاًتربة اْطاز ضبَل ثِ هٌهَض اًجبم ٚبضثبّوبٌّگی ٚبضْطهب اٖسام ًوبیس ٍ هتًْس ثِ ضيب هتٗبؾی -38  
ثػاَضت یٛكطْاِ    ٚبضْطهب ًسجت ثِ يٗس ٖطاضزاز ٍلَُ آى، اذتیبضتبم ٍیٛكطِْ زاضز ٍچٌبًچِ ثِ ّطزلیل اظ ٚیٓیت ٚبضپیوبًٛبضضاؾی ًجبضس ٖطاضزاز ْای هابثیي   -39

 هب هی ثبضس . اظًبحیِ ٚبضْطهب ْسد ذَاّس ضس . زضؾوي هطجى تطریع ٚیٓیت ٚبض پیوبًٛبض ذَز ٚبضْط
  . اًجبم ًوبیس ٖیوت پیطٌْبزی زض ٖطاضزاز هَنّ هی ثبضس هَؾَو ٖطاضزاز ضا ثب پیوبًٛبض زض غَضت اتوبم ٖطاضزاز تب تًییي پیوبًٛبض جسیس  -:3

 ٚلیِ ٚسَضا ت ٖبًًَی ٖطاضزاز ثِ يْسُ پیوبًٛبض هی ثبضس .-;3
سابيت   46ٖػِ لعاض غَضت پصیطز ٍ زض غَضت يسم تأییس ًیطٍّب پیوبًٛبض هَنّ است نطِ هاست  غالحیت ثِ ٚبضلیطی ٚلیِ ًیطٍّب ثبیستی ثِ تأییس هٌب-42

 ًسجت ثِ هًطْی هجسز اْطاز ٍاجسالططایف اٖسام ًوبیس .
 زض غَضت ْسد، لَُ یب اتوبم ٖطاضزاز، تسَیِ حسبة ٖبًًَی ٚبضٌٚبى ثِ يْسُ پیوبًٛبض قطِ ٖطاضزاز هی ثبضس . -43
 ٚبضٌٚبى ٍ ٚیٓیت اًجبم ٚبض آًبى ثِ يْسُ ضطٚت است ٍ پیوبًٛبض زض هٗبثل زستگبُ هٌبٖػِ لعاض پبسرگَ است . ؾوبًت حسي اذالٔ  -44
 ضطٚت قطِ ٖطاضزاز هَنّ ثِ ضيبیت ًهبم ّبی جبضی زستگبُ هٌبٖػِ لعاض، حٓم اسطاض ٍ ًٛبت ایوٌی هی ثبضس . -45
  . ظ ثِ يْسُ پیوبًٛبض ثَزّعیٌِ تًویط ٍ ًگْساضی ٚلیِ ٍسبیل ٍ لَاظم هَضز ًیب -46
ظ پیوبًٛبض هَنّ ثِ اجطای زٖیٕ َٖاًیي ٚبض ٍ تأهیي اجتوبيی زض هَضز ٚبضلطاى تحت پَضص ٍ پطزاذات اْاعایص حٗأَ ٍ سابیط اْاعایص ّابی ًبضای ا        -47

 هػَثبت ضَاضی يبلی ٚبض ٍ اهَض اجتوبيی هی ثبضس . 
هتًلِٗ ثِ حسبة ّبی هطثَقِ زض هَيس هٗطض اٖسام ًوبیس ٍ پطزاذت غَضت ٍؾًیت پیوبًٛبض هططٍـ ثاِ  پیوبًٛبض هتًْس است ًسجت ثِ ٍاضیع ثیوِ ٍ هبلیبت  -48

 ضيبیت ثٌس شٚط ضسُ هی ثبضس .
اضزاز ثاِ  زض غَضتیِٛ تَسف هٌبٖػِ لعاض سِ ثبض اذكبض ٚتجی ٍ ٚسط جطاین هكبثٕ ثب هٓبز ٖطاضزاز هجٌی ثط يسم اجطای غحیح زض ّاط ٖساوت اظ هاَاضز ٖاط     -49

بض ثطاثط هٗطضات اذص ًوَزُ یوبًٛبض زازُ ضَز هٌبٖػِ لعاض هجبظ است ثب اذكبض چْبضم ثِ قَض یٛجبًجِ ًسجت ثِ ْسد ٖطاضزاز اٖسام ًوَزُ ٍَطاهت ٍاضزُ ضا اظ پیوبًٛپ
 ٍ ًسجت ثِ ؾجف تؿویي ٍی ثِ ًٓى زاًطگبُ اٖسام ًوبیس . 

 سَء پیطیٌِ ٚیٓطی ثبضٌس .ٚلیِ اْطازی ِٚ ثِ ٚبض لطْتِ هی ضًَس ثبیستی ْبٖس  -:4
ٚلیِ پطساٌل  پیوبًٛبض هَنّ است ٚلیِ هٗطضات ٍضئًَبت اسالهی ٍ ازاضی ضا زٖیٗبً ضيبیت ًوَزُ  ٍهسئَلیت حسي اذالٔ  ٍ ضْتبض ٍ ضيبیت ضئًَبت ازاضی  -;4

ّ است ثسٍى ّایچ لًَاِ   ثِ ٚبض لطْتِ ضسُ  ثِ يْسُ پیوبًٛبض هی ثبضس  ٍ زض غَضت يسم ضؾبیت هٌبٖػِ لعاض اظ ًحَُ ذسهتی  ّط یٙ اظ پطسٌل پیوبًٛبض هَن
 يصضی ًسجت ثِ تًَیؽ آى اٖسام ًوبیس .

ییاس تَساف   پیوبًٛبض هتًْس هی لطزز پطسٌلی ضا ثِ ٚبض لیطز ِٚ تَاًبیی جسوی  ٍضٍحی الظم ضا ثطای ًْبلیت هَضز ًهط زاضاتِ ثبضاٌس ٍ زض غاَضت ياسم تأ     -52
 هٌبٖػِ لعاض پیوبًٛبض هَنّ ثِ جبیگعیٌی ًیطٍی هطثَقِ هی ثبضس .

ْؿبی سجع  ٍزض ٍاحس سی اس آض ثب تَجِ ثِ تجبضة ٖجلی ٍ حجن ظیبز ٚبض ٍ ضيبیت ٚبهل َٖاًیي ٍ هٗطضات ازاضُ ٚبض ٍ اهَض اجتوبيی  پیوبًٛبض هَنّ است  -53
یوبًٛبض هَنّ ثِ پطزاذت اؾبِْ ٚبض ثطای اضائِ ذسهبت ثِ ٚبضلیطز ؛ پ ) قجٕ ضطایف هَجَز ًْلی اظ لحبل ًیطٍ ( تًساز ًیطٍّبی هبّط ضا ربًِتطَیظثبلِ سَظ ٍضذ ٍ

ی هًابزل ثاب   جْت ٚبض زض ایبم تًكیل ثِ پطسٌل ذَز هی ثبضس ٍ زض غَضت ٍجَز ايتطاؼ ٍ يسم ّوٛبضی پطسٌل  ثب ٚبضضٌبسبى هٌبٖػِ لعاض هجبظ ثِ ٚساط هابل  
 اؾبِْ ٚبضی ایبم َْٔ هی ثبضس 

هبُ ٚوبٚبى ثِ ٖطاضزاز اٖسام ًوَزُ ٍ هٌبٖػِ لعاض هلاعم ثاِ   5هٌبٖػِ لعاض حساٚثط ثِ هست  پیوبًٛبض هَنّ است پس اظ اتوبم ٖطاضزاز زض غَضت زض ذَاست -54
 پطزاذت ّعیٌِ ّبی هطثَقِ ثطاثط ٖطاضزاز هًٌٗسُ ٖجلی هی ثبضس  .
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لجابس ٚابض( هرػاَظ    زسات   5پیوبًٛبض هَنّ است ٚلیِ ٚبضٌٚبى تحت پَضص ذَز ضا زض توبهی هطاحل ٚبض هلجس ثِ لجبس ٚبض)حساٖل ثطای ّاط ًٓاط    -55
لطاى ( ثاِ يْاسُ پیوبًٛابض هیجبضاس.           زستٛص ٍ ٚلیِ ٍسبیل هَضز ًیابظ ٚابض   –چٛوِ  –پیطجٌس  –ثْساضتی ّوطاُ ثب آضم ضطٚت هطثَقِ ِٚ ّعیٌِ تْیِ ) زهپبیی 

سیس لطزز ٍ اْطازی ِٚ زاضای ٚبضت ثْساضتی ًجبضٌس هبُ یٛجبض تج 8تْیِ ٚبضت ثْساضتی ثطای ٚبضٌٚبى جعٍ تًْسات العاهی پیوبًٛبض هیجبضس ٍ هیجبیست ّط  -56
یس ًوبیٌسُ هٌبٖػِ لاعاض ًػات ضاَز .      ثِ ّیچ يٌَاى ًوی تَاًٌس زض هحیف ٚبض ٌٌٚس ؛ ؾوٌبً ٚبضت ّبی ثْساضتی ٚبضٌٚبى ٍ ًوبیٌسُ ضطٚت هیجبیست زض هًطؼ ز

                                                                                                   اساااااااااتًوبل زذبًیااااااااابت زض هحااااااااال  تَساااااااااف ٚااااااااابضلطاى ٍ اْاااااااااطاز زیگاااااااااط هوٌاااااااااَو هیجبضاااااااااس .      -57
ثاِ يْاسُ    پیوبًٛبض هلعم ثِ پطزاذت حَٗٔ ٍ هعایبی پطسٌل ذَز ثػَضت هبّیبًِ ٍ ثسٍى تأذیط هیجبضس ؾوٌبً تأهیي ٚلیِ هاَاز الظم ٍ ّعیٌاِ ّابی جابضی     -58

 ٖػِ لعاض ّیچگًَِ هسئَلیتی زض ٖجبل تأذیط زض پطزاذت حَٗٔ ثِ ٚبضٌٚبى ٍ تأهیي هَاز الظم ًساضز. هٌب ٍ پیوبًٛبض ثَزُ
 زض غَضت اتوبم ٖطاضزاز ٍ يسم تًییي پیوبًٛبض جسیس ، هٌبٖػِ لط هتًْس هی لطزز تب تًیي پیوبًٛبض  ًسجت ثِ ٖطاضزاز  اٖسام ًوبیس . -59
عایب  ثطای ٚبضٌٚبى ضبَل ضا ثطاثط ٖبًَى ٚبضزض پبیبى ّط هبُ پطزاذت ًوبیس ٍ هبّبًِ تػَیط لیسات پطزاذات حٗأَ ٍ    پیوبًٛبض هَنّ است زستوعز ٍ سبیط ه -:5

اضائِ ًوبیس تب يسم پطزاذت ثِ هَٖى حَٗٔ ٚبضلطاى ثبيث ایجابز   ثیوبضستبى ثیوِ هبُ ٖجل ٚبضٌٚبى ذَز ضا ِٚ ثِ تأییس سبظهبى تأهیي اجتوبيی ضسیسُ ثِ اهَض هبلی 
ٚبضٌٚبى ثٛبض لطْتِ ضسُ  هی ثبضس. ٔ ًگطزز ؾوٌبً پطزاذت ٍجِ غَضتحسبة ّبی پیوبًٛبض هٌَـ ثِ ضؾبیت ًبهِ پطزاذت حَٗ ٚبضضؾبیتی ٍ پبییي آهسى ٚیٓیت ًب

 هیجبضس .يبئلِ هٌسی ٍ حٕ تأّل ٍ َیطُ زض هست ٖطاضزاز ثِ يْسُ پیوبًٛبض  –ٍ ثي ٚبضلطی  –يیسی  –پبزاش  –ّطلًَِ اْعایص اين اظ حَٗٔ 
 پیوبًٛبض هَنّ است زض غَضتی ِٚ هٌبٖػِ لعاض تب زٍ هبُ غَضت ٍؾًیت ایطبى ضا پطزاذت ًٌوبیس حٕ ّیچگًَِ ايتطاؾی ًساضتِ ثبضس . -;5
ات هطثَقاِ  پیوبًٛبض هَنّ ثِ تًویط ٍ پطزاذت ثْبی تجْیاع ، تَسف ٚبضٌٚبى ضطٚت ثیوبضستبى زض غَضت ایجبز ذسبضت ثِ ٍسبیل ٍ تجْیعات هطثَـ ثِ  -62

 ثبضس . هكبثٕ ثب ًهط ٚبضضٌبس هی

ض ذابضج  تْیِ ثصض ، لل ٍ َٚز ، تْیِ هَاز ضَیٌسُ ، ؾس يًَٓی ٌٌٚسُ ، سٓیس ٌٌٚسُ ، زستٛص ٍ لجبس پطسٌل ، تْیِ ثطس ، ًَاض تست زاذل سات ، ًاَا   -  -63
 ُ پیوبًٛبض است .تست ، تست زستگبُ ٍ تًویطات ٍ سبیط هَاز هػطْی هَضز ًیبظ زض حیي استٓبزُ ثِ يْس
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 بی خطر ساز زباله واحد کاری حجم  ردیف

 

 عصر 03/99صبح تا 03/7 زمان و ساعت کاری  -1

 شرح وظیفه : -2

 صبح8تحویل سفتی باکس های پر از بخشهای بالینی از ساعت -9

 جمع آوری زباله بخشها در شیفت صبح و عصر وشب-2

 تفکیک زباله عفونی از غیر عفونی-0

 یل و بی خطر سازی زباله های عفونیاستر-4

بعد از استریل نمودن زباله ها را به محل جمع آوری زباله معمولی و انتقال داده تا  توسط -5

 شهرداری به بیرون از بیمارستان حمل شود

 نظافت دستگاه بی خطر ساز –نظافت محل دستگاه و بی خطر ساز -6

 باله عفونی و غیر عفونینظافت اطراف زباله سوز و جایگاه جمع آوری ز

تحویل زباله عفونی از واحد خدمات شهری جهت بی خطر سازی وبعد از بی خطر سازی مجددا -7

 تحویل شهرداری گردد

 انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق -8

 
 حجم کار روزانه واحد بی خطر ساز

 

کیلو گرم963حجم استریل زباله عفونی روزانه   

عدد 93روزانه سفتی باکس   

کیلوگرم 93مصرف پالستیک مخصوص اتوکالو روزانه    
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 :csrٍاحذ شزایط اختصاصی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 csrحجن کاری ٍاحذ  ردیف

 
 عصز03/99صبح تا 03/7 سهاى ٍ ساعت کاری  -1

 شزح ٍظیفِ : -2

 شستشَی ست ّای جزاحی ٍ بستِ بٌذی ٍ استزیل ٍ آهادُ ساسی آًْا جْت عول-9

 چک تاریخ ست استزیل شذُ ٍ بزٍس رساًی  ست ّای تاریخ گذشتِ-2

 یا استزیل ٍ ًظافت آى crsتویش کزدى دستگاُ -0

 استزیل کزدى ستت ّای بخیِ ٍ پاًسواى سایز بخشْا-4

 اًجام سایز اهَر هحَطِ طبك دستَر هقام هافَق-5

 
 تبضید لصاضی هیگطزز ٍسپس استطیل هی ضًَستوبهی ست ّب زض ٍاحس سی اس آضتَسف پطسٌل آى ٍاحس ثستِ ثٌسی ٍ 
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 : csrحجن کاری ٍاحذ 

 
 

 

 

 

 

 تعداد موجود ست تعداد  موجود ست تعداد موجود ست
 عدد یک پیچ درآوردن ست عدد یک تمپانوپالستی ست عدد یک سیستکتومی کله ست
 عدد دو فیکساتور اکسترنال ست عدد یک کورتاژ ست عدد یک پروستاتکتومی ست
 عدد یک واژینال هیسترکتومی ست عدد دو هموروئید ست عدد یک خارجی جسم درآوردن ست
 عدد یک  ابدومینال هیسترکتومی ست عدد دو بوژی ست عدد یک واریس ست
 عدد یک پروتز ست دوعدد APR ست عدد یک مردان فلزی سوند ست

 عدد یک 5/4 ست عدد دو نفرکتومی ست عدد یک سرکالژ ست

 عدد یک 5/4ارتوپدی ست عدد یک گذاری کدنچر ست عدد یک DHS ست

 عدد یک  دست ارتوپدی جنرال ست عدد یک سرمته ست عدد یک DCR ست

 عدد یک پا ارتوپدی جنرال ست عدد یک WIHE ست عدد یک سینوزیت ست

 عدد یک 5/4 پلیت و پین ست عدد دو عروق ست عدد یک توراکس ست

 شش پین انواع ست عدد یک واریکوس ست
 عدد

 عدد یک پلیت و پین ست

 عدد یک بزرگسال الپاراتومی ست عدد یک پین راش ست عدد یک ماستوئیدکتومی ست
 عدد صد  پیچ تک انواع ست عدد دو  پلیت ست عدد یک فک شکستگی ست
 عدد هفت پرپ ست عدد یک 5/4 پیچ ست عدد دو بینی شکستگی ست

 عدد هفت  اسپاینال ست عدد یک 5/3گذاری یچپ ست عدد یک میکروسرجری ست

  (ساده گاز) پیچ تک عدد یک 5/3 پیچ ست عدد دو پالستی سپتورینو ست
  (دار خط ز گا) پیچ تک عدد یک 5/4 پیچ ست عدد چهار  اطفال جنرال ست
  (لنگاز)پیچ تک عدد یک 5/4 گذاری پین ست عدد پنج  بخیه ست
  (15 و11 باندکشی) پیچ تک عدد یک 5/4 گذاری یچپ ست عدد ده بزرگسال جنرال ست
  (15 و11 ویبریل) پیچ تک عدد یک اصلی5/3 پیچ ست عدد یک اطفال الپاراتومی ست
 عدد پنج  فیکو ست عدد دو ناقص و کامل5/3 ست عدد یک لوزه ست

 عدد یک استرابیسم ست    
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  ردیف
 رختشویخانه واحد کاری حجم

 

 عصر 03/99صبح تا 03/7 کاری  زمان و ساعت -1

 شرح وظیفه : -2

تحویل البسه کثیف از اتاق عمل ،زایشگاه و سایر بخشها و تحویل آنها بعد از شسته شدن به بخشهای 9

 مربوطه

 نظافت دستگاه های رختشویخانه و محوطه اطراف آن-2

  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق-0

 
 فی واحد رختشویخانهمقدار کار ومواد مصر

 نوع خدمت تعداد نام ردیف

 روزانه 53 پتو -9

 روزانه 933 شان -2

 روزانه 233 گان -0

 روزانه 53 ملحفه -4

 روزانه 933 پگ -5

 مواد مصرفی

 عدد تاید ماشینی مصرف میگردد0عدد وایتکس و تعداد 95روزانه تعداد 
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 محوطه کاری حجم  ردیف
 

  صبح و عصر   ن و ساعت کاری زما -1
 شرح وظیفه : -2

 نظافت دائم تمام  محوطه بیمارستان بصورت روزانه-9

 سرکشی مداوم و نظافت سپتینگ بیمارستان بصورت روزانه-2

 نظافت و ضد عفونی نمودن   سردخانه جسد بیمارستان بصورت روزانه-0

 آبیاری و هرس درختان طبق برنامه تنظیمی-4

 ودن چمن های محوطه بیمارستان در صورت نیاز کوتاه نم-5

 نظافت پشت بام بیمارستان و درمانگاه به صورت فصلی-6
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 بزٍجزد چوزاىبیوارستاى ٌاقصه بز اساس هشخصات هٌذرج در سایز اٍراق هپیشٌهاد قیوت  جذٍل 

   
    .......................................................................غالحیتساض ضطٚت .....ًوبیٌسُ هسیط يبهل/ثِ يٌَاى  ......................................ایٌجبًت ....

ٍپس اظ ثبظزیس اظ هحل ٍثب اقالو ٚبهل اظ هٌبٖػِ ٍضطایف پس اظ ثطضسی ٍپصیطش تًْس ٍهسئَلیت زض هَضز هكبلت ٍهٌسضجبت آلْی 
.شیل ايالم هیٌوبین ضطایف ٚبض هجلٍ پیطٌْبزی ذَز ضا ثِ تط تیت   

 

 تَؾیحبت   ضیبل  پیطٌْبز ٖیوت  ٚبض ًَو  ضزثّ 

سی اس آض  ربًِ ٍضذطَی  3    
   ثی ذكط سبظ ظثبلِ   4

    ٍ اجطای للٛبضی ْػلی هحَقِ ْؿبی سجع ٍ  5

 

ریال ........................... ......شٌهادیهجوَع قیوت پی  

هی باشذ. ..........................................بحزٍف    
 

 ًبم ًٍبم ذبًَازلی : 
هْط ضطٚت ٌٌٚسُ  ٍاهؿب   

 آزضس :
       ضوبضُ تلٓي توبس :

 


