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ها، ها و کف اتاقهاي بهداشتي و آبدارخانهها، سرويسها، دربها، صندليمبل کليه ميزها،نظافت روزانه  -1

صورت بهداشتي و خارج هاي زباله و زباله هاي آزمايشگاه به ها، حمل و تخليه سطلپلهراهروها، راه

ها و ها، حياط و محوطه جلوي ساختمانکردن آنها از دانشگاه، تميز کردن داخل آسانسورها، پنجره

ها و خيابانها و فضاي داخل درختكاري شده، خوابگاههاي پرديسه باال و پايين و آبنماي داخل پارکينگ

برد و کالسها، جارو کردن کالسها بوسيله جاروبرقي و مرتب نمودن صندلي ساختمان، تميز کردن وايت

هاو نظائر آنها يزها و صندليکالسها و بازديد اتاق دانشجويان و کارکنان و اساتيد، کتابخانه با تجهيزات، م

 طبق برنامه دانشگاه.

ها، نظافت و ها و پلهراهروها و سالن ها، شستشويهاي ساختمانها و شيشهکليه پنجرهنظافت هفتگي  -2

هاي چوبي و نمودارهاي نصب شده برروي ديوارها و نظافت ها و قابهاي عكس و تمثالتميز کردن قاب

ها و طبقات زير زمين و پشت بام و آبنماي داخل ساختمان، محوطه ها و تلفنخانهنهکليه انبارها و موتورخا

هاي ها و جاي دست صندلي و پايههاي کتاب و گردگيري آن، بازديد صندلياطراف، نظافت قفسه

 هاي گردون.صندلي

ها و ها، پردهپنجرهها و هاي موجود، دربشامل تميز کردن کليه حبابهاي روشنائي و المپنظافت ماهانه  -3

اي، حياط وسط،  دستگاه هاي تلفن و شستشوي کامل ديوارهاي حياط آبنما، شستشوي کامل سقفهاي شيشه

ها تحت داخل حوض آبنماي وسط و ضدعفوني آن، نظافت کامل کتابخانه، گردگيري کليه کتابها، قفسه

 نظارت مسئول کتابخانه. 

 نگهداري فضاي سبز -3-7

 باشد.به شرح ذيل مي  3سبز واقع در پرديسه دانشگاه و عارف  نگهداري فضاي

هاي زني و چمنكاري و بازسازي چمنانجام امور آبياري درختان و فضاي سبز طبق برنامه دانشگاه و چمن -1

 فرسوده.

 هاي مورد نياز.هاي تهيه شده توسط دانشگاه در محلکاشت گل و نهال -2

 فضاي سبز و انتقال آن به خارج از پرديسه. طههاي هرز در محوآوري علفکندن و جمع -3

سوزي و نگهداري جلوگيري از ورود افراد غيرمجاز به محوطة فضاي سبز و پيشگيري از هرگونه آتش -4

 ها توسط افراد متفرقه.ها جهت جلوگيري شكستن شاخهاز درختان و گل

 و تراکتور و ماشين آالت کشاورزي.اي هاي آبياري قطرهحفظ و نگهداري اراضي مربوط به آبياري و لوله -5

 زني کليه اراضي محدوده طبق نظر دانشگاه.وجين کردن گلها و شخم -6

 ها بعد از رفع نياز ها بمنظور اطمينان از جريان برق، روشن و خاموش نمودن پمپسرکشي دائمي به چاه -7

 ها و درختان.زني و بذرگيري و بذرپاشي گلقلمه -8



 ستخر باال جهت برطرف نمودن نياز آبي دانشگاه.انتقال سرريز منبع آب به ا -9

   هاي آب در پرديس قديم و جديد با خاك رس و نايلون جهت جلوگيري ها و کليه فلكهپوشاندن دريچه -10

 زدگي در زمستان و جلوگيري از سرقت آنها.ديدگي و يخاز آسيب

 روزنة آنها.اي براي جلوگيري از گرفتگي هاي آبياري قطرهبازديد کليه لوله -11

 داشت و برداشت.انجام امورات باغباني اعم از کاشت،  -12

 خدمات اضطراري -4-7

ها و کليه خيابانها و محوطه )پرديس باال و پايين(، سوزي فضاي سبز، برف روبي باماز قبيل پيشگيري از آتش

جايي اثاثه، وسائل و ملزومات ها، جابهها و توالتها و محوطه، رفع گرفتگي ابتدائي دستشوييپاشي ساختمانسم

 اداري واحدهاي تابعه.

 نگهباني -5-7

اضافه تمامي ايام تعطيلي، زير نظر حراست دانشگاه، نگهباني از پرديسه قديمي و جديد دانشگاه همه روزه به 

 باشد.بعهده شرکت خدماتي مي

-ها، کتابخانه، آزمايشگاهدانشكدهها اعم از سوزي داخل و خارج کليه ساختمانجلوگيري از سرقت و آتش -1

 ها، محوطه فضاي سبز و درختكاري شده و غيره.

ها، کنترل ورود و خروج و ثبت کليه محافظت از درختان دانشگاه جهت جلوگيري از شكستن شاخه -2

 ها طبق برنامه دانشگاه.ورود و خروج

آالت شامل کليه ابزار و ماشين باشدحفظ و نگهداري اموال دانشگاه که در اختيار پرسنل پيمانكار مي -3

ها، انبارها، اي، موتورخانهاي، سيستم آبياري و آبياري قطرههاي آبياري قطرهکشاورزي، شيرآالت، پمپ

 سرويس، خودروهاي دانشگاه، کليه تجهيزات داخل ساختمانهاي اداري، آموزشي، خوابگاهها، سلف

ها و لوازم کار خدمات و تمامي ابخانه، آزمايشگاهوسايل باغباني و فضاي سبز دانشگاه، تاسيسات، کت

 اموال موجود در دانشگاه.

محافظت و جلوگيري از ورود افراد متفرقه به داخل محوطه دانشگاه و فضاي سبز و محدودة درختكاري  -4

 شده.

و  کاري دانشگاهها و امورات ديگر بعد از اتمام ساعتها، شيرهاي آب، المپبازديد کليه درها، پنجره -5

ها گزارش کامل کتبي در مورد باز بودن درب، پنجره و روشن ماندن المپ اتاقها و خرابي شيرآالت، المپ

 ها و غيره به کارفرما.و نشت آب، گرفتگي لوله

ها محوطه، داخل محدودة درختكاري، ثبت ورود و خروج زني در داخل و اطراف کليه ساختمانگشت -6

ها ي ديگر بنا به درخواست کارفرما و ارائه گزارش کتبي ورود و خروجهاي دانشگاه و در جاهادر ورودي

 به کارفرما.



 : کليه امورات محوله به پيمانكار مسئوليت تضامني دارد.تبصره

خودروهاي تحويلي دانشگاه به شرکت فقط جهت استفاده در محوطه داخل دانشگاه و در راستاي اين  -7

 نيز با هماهنگي کارفرما يا نماينده وي صورت خواهد گرفت.قرارداد خواهد بود و خروج از دانشگاه 

 تعهدات پيمانکار  -8ماده  

پيمانكار مكلف است به منظور ارتباط با کارفرما و انجام امور افراد خدماتي و پشتيباني يک نفر نماينده  -1

ات اداري در محل تام االاختيار )مستقر در ساختمان اصلي( با توافق کارفرما معرفي که همه روزه در ساع

 تعيين شده جهت انجام امور مربوطه حضور داشته باشند.

پيمانكار موظف است اسامي کليه افراد شرکت )نظافتي و پشتيباني و اداري( را در ارتباط با موضوع  -2

قرارداد به کارفرما ارائه نمايد. افزايش و يا کاهش نيرو فقط با اجازه کارفرما و به صورت مكتوب خواهد 

 .بود

پيمانكار و کارکنان وي موظف به حفظ و صيانت از لوازم و اموال موجود بوده و چنانچه ضرر و زيان  :1تبصره

هاي دانشگاه که در تحويل شرکت پيمانكار وارد گردد و محرز شود که امر ناشي از ني به اموال و دارائيو نقصا

وده پيمانكار مسئول جبران ضرر و زيان وارده خواهد تخلف و يا قصور و اهمال کاري پيمانكار و يا کارکنان وي ب

بود تعيين خسارت وارده توسط کارشناسان کارفرما صورت خواهد گرفت و بايد هنگام اتمام قرارداد تمامي اموال 

 در اختيار را کالً مطابق صورت مجلس تنظيمي به کارفرما تحويل نمايد.

ها، اداري، آموزشي، ها )دانشكدهقسمتها، بخش پيمانكار مكلف است نامه و وسايل ارسالي تمامي -3

کتابخانه، دفتر رياست، دفتر معاونت، دفتر امور اجرايي، امور مالي( را طبق برنامه تنظيمي از طرف کارفرما 

 جا نمايد.بصورت ساعتي در طول روز جابه

رما معين نموده پيمانكار مكلف است نيروهاي انساني خود را طبق ليست پيوست در قسمتهايي که کارف -4

بكارگرفته و مجاز به استفاده نفرات مشغول در دانشگاه در وقت و خارج از وقت اداري در بيرون از دانشگاه 

 باشد.و يا قسمتهاي ديگر دانشگاه نمي

 پيمانكار موظف به بكارگيري افرادي است که از سالمت جسماني و روحي و رواني کامل برخوردار باشند. -5

 مي باشد.                          ار پيمانكار در زنجان : نشاني دفتر ک -6

هاي مورد نياز ابالغ شده از طرف کارفرما در طول پيمانكار موظف است با هماهنگي دانشگاه، آموزش -7

مدت قرارداد همانند )آموزش ايمني و اطفاء حريق و يک دوره آموزش مهمانداري( با هزينه خود، براي 

 يدهر پرسنل اجرا نما

 باشد.هاي جاري دستگاه، حفظ اسرار و نكات ايمني ميپيمانكار موظف به رعايت نظام -8

االمر به عهده پيمانكار کليه تعهدات و مسائل پرسنلي و هرگونه خسارت جاني ناشي از کار پرسنل تحت -9

 بوده و کارفرما مسئوليتي نخواهد داشت.



تجهيزات را به ميزان کافي جهت ارائه خدمات موضوع قرارداد به گردد امكانات و پيمانكار متعهد مي -10

 کار گيرد.

بندي که به تاييد دستگاه نظارت گردد که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمانپيمانكار متعهد مي -11

 رساند انجام دهد.مي

 کارفرما اعالم گرددروز کتبا به  5بايستي ظرف مدت هرگونه تغيير در وضعيت شرکت پيمانكار مي -12

در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني کارکنان به کار گرفته شده در موضوع پيمان  -13

 باشد.بعهده پيمانكار مي

گردد براي نيروي انساني خود در موارد ضروري که به سالمت افراد مربوط است پيمانكار متعهد مي -14

 سالمت و بهداشت ارائه نمايد.تمهيدات الزم را انجام و کارت 

ضمانت حسن رفتار و اخالق پرسنل و کيفيت انجام کار آنان به عهده پيمانكار است و پيمانكار در مقابل  -15

 باشد.دستگاه نظارت پاسخگو مي

پيمانكار موظف است هر ماه ليست پرداخت حقوق و مزاياي ماه قبل پرسنل خود را که به نحوي به  -16

 رسيده باشد و نيز ليست تاييد شده پرداخت بيمه پرسنل خود را به کارفرما ارائه نمايد. تاييد آنان 

باشد.پرداختهاي فوق مي بايست با پرداخت صورت وضعيت ماههاي بعدي منوط به ارائه مدارك مذکور مي

 رعايت تمام قوانين کار و تامين اجتماعي صورت پذيرد.

رگ آن به پرسنل و يک برگ آن به دستگاه نظارت ارائه خواهد صدور فيش حقوقي سه برگي که يک ب -17

ها و کسور پرسنل به تفكيک و به صورت کامال روشن )غير مبهم( در آن درج شده شد و کليه دريافت

 باشد.

هاي رسمي جهت انداز( به نام هر يک از پرسنل در بانکافتتاح يک فقره حساب بانكي )جاري يا پس -18

 اياي پرسنل.واريز حقوق و مز

خود را داشته باشد عدم پرداخت وجه  حداقل يک ماه حقوق پرسنلپيمانكار بايستي توان مالي پرداخت  -19

تواند دليل ديرکرد پيمانكار در پرداخت حقوق پرسنل خود صورت وضعيت پيمانكار از سوي کارفرما نمي

را دريافت کرده باشند در صورت عدم  باشد بطوريكه کليه پرسنل پيمانكار بايد تا پايان ماه حقوق خود

 تواند نسبت به فسخ قرارداد و جريمه نمودن پيمانكار اقدام نمايد.رعايت اين بند کارفرما مي

گيرد، تحويل شود تضميني معادل ارزش اموالي که در اختيار پرسنل وي قرار ميپيمانكار متعهد مي -20

 کند.ي کارفرما تعيين ميکارفرما نمايد. ميزان اين تضمين را امور مال

هاي مرتبط جهت کارکنان تحت امر طبق روال بر هاي اياب و ذهاب و ساير هزينهتامين وسيله و هزينه -21

 باشد و کارفرما از اين بابت تعهدي ندارد.عهده پيمانكار مي



هاي وزارت العملها و دستورعيدي، پاداش و مزاياي پايان کار و ساير مطالباتي که به موجب بخشنامه -22

گيرد توسط پيمانكار به پرسنل پرداخت و مستندات آن به کار و امور اجتماعي به پرسنل پيمانكار تعلق مي

 کارفرما ارائه گردد.

دهد و در  هاي الزم را توسط امور مالي و ساير عوامل انجام ميکارفرما به صورت مستمر بررسي: 2تبصره 

 به استيفاي حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت

نمايد. در صورت احراز تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعي، کارفرما کار و امور اجتماعي منعكس مي

حسب اعالم وزارتخانه ياد شده نسبت به لغو قرارداد اقدام خواهد نمود و موضوع را به وزارت کار و امور 

هاي زيربط گزارش خواهد نمود و در اين صورت خسارات وارده به کارفرما نيز از پيمانكار جتماعي و ساير ارگانا

 مطالبه و وصول خواهد شد.

در صورتي که کارفرما متوجه تخلف پيمانكار شود پرداختي به پرسنل پيمانكار از محل مبلغ قرارداد :  3تبصره 

هاي مديريتي پيمانكار بعالوه جريمه متعلقه نمود و هزينه فوق متناسبا از هزينهاز طريق امور مالي انجام خواهد 

 کسر خواهد گرديد.

شرکت طرف قرارداد متعهد مي گردد مقررات قانون کار و قانون تامين اجتماعي را در انجام وظايف  -23

به شكايات و اجراي موضوع قرارداد و تعيين مزد و حقوق کارگران رعايت نمايد و هر گونه پاسخگوئي 

آراء مربوط به هيات هاي حل اختالف کارگري و ساير تعهدات قانون کار و پرداخت خسارت به پرسنل 

 به عهده پيمانكار مي باشد.

کل مبلغ قرارداد ضمانت  %5به منظور حسن اجراي قرارداد طرف قرارداد موظف است به ميزان  -24

 نامه معتبر و قانوني بسپارد.

در تامين نيروهاي انساني مورد نياز براي انجام موضوع قرارداد، نيروهاي شرکتي شاغل در  اولويت -25

دانشگاه در سالهاي گذشته مي باشد و هر گونه جايگزيني يا معرفي نيروي جديد مي بايست با هماهنگي 

 کارفرما انجام شود.

به ادامه ارائه خدمات حداکثر تا دو در صورت درخواست کارفرما پس از اتمام قرارداد، پيمانكار مكلف  -26

 باشد.ماه پس از اتمام قرارداد مي

 ساعت مي باشد. 192ساعت و ماهيانه  44کارکرد کليه پرسنل خدماتي به صورت هفتگي  -9ماده 

از هر پرداخت پيمانكار ، کسر و در نزد کارفرما نگهداري و  %10همه ماهه به منظور حسن انجام کار  -10ماده 

ارائه مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي و تسويه حساب کامل با کارکنان تحت امر توسط پيمانكار پس از 

 مبالغ مذکور مسترد خواهد شد.

 مدت انجام كار -11ماده 

 شود.منعقد مي 31/02/1401لغايت پايان روز  01/03/1400اين قرارداد بمدت دوازده ماه شمسي از تاريخ 



 اد :مبلغ قرارد -12ماده 

ريال بر اساس قيمت برنده مناقصه              ساالنه و ماهيانه ريال                     کل مبلغ قرارداد :حدوداً

 اعالمي برابر صورتجلسه کميسيون مناقصه مي باشد.

ساعت و بر مبناي کارکرد واقعي و تاييد      ه کار حداکثر ماهانه به ميزان در صورت وجود اعتبار اضاف -1

 انشگاه پرداخت خواهد شد.د

 نحوه پرداخت:  -13ماده 

ارائه صورت وضعيت به صورت ماهانه از سوي پيمانكار در پايان ماه و تائيد کارکرد توسط کارفرما پس از کسر 

 کليه کسور قانوني و جرايم احتمالي به صورت ماهيانه در وجه پيمانكار پرداخت خواهد شد.

 ( كسور قانوني14ماده 

 کسور قانوني اعم از بيمه ماليات و غيره به عهده پيمانكار خواهد بود .کليه 

 ( اختيارات كارفرما15ماده 

کند در چارچوب قوانين و مقررات از نيروي انساني تواند به نحوي که صرفه و صالح او ايجاب کارفرما مي -1

 شاغل در شرکت استفاده نمايد.

 برگزاري مراسمات و سمينارها و غيره از پرسنل پيمانكار استفاده نمايد.تواند در مواقعي مانند کارفرما مي -2

کارفرما متعهد مي شود طي سال جاري در صورت تأمين منابع مالي نسبت به محاسبه مزد پايه سنواتي  -3

 شاغلين برابر قانون کار اقدام و پرداختيها را انجام دهد.

 ( رعايت موارد ايمني و زيست محيطي16ماده 

هاي ايمني و بهداشتي وزارت کار، مانكار اقرار و اعتراف مي نمايد که با قوانين و مقررات و دستورالعملپي -1

 ها مي داند.وزارت نيرو، بهداشت و درمان و موارد مشابه آشنائي کامل دارد و خود را موظف به رعايت آن

و تمامي حوادث کلي پيمانكار موظف است، کليه حوادث جزئي )حوادث منجر به بهبودي کامل(  -2

)حوادث منجر به نقص عضو، قطع عضو و مرگ( ناشي از کار را در اسرع وقت به اداره کل کار و امور 

 اجتماعي استان اعالم و نيز مراتب را به دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان گزارش نمايد.

مالي منجر به صدمه هاي بدني يا نقص تبصره: پيمانكار موظف است که پرسنل خود را در مقابل حوادث احت

 عضو يا فوت نزد يكي از شرکتهاي بيمه اي معتبر بيمه نمايد. بديهي است که در صورت ورود خسارت اعم 

از جاني و مالي به پرسنل طرف قرارداد يا اشخاص ثالث، پيمانكار ملزم و موظف به جبران خسارات وارده 

ي نيز به عهده پيمانكار مي باشد و کارفرما هيچگونه مسئوليتي در مي باشد و پاسخگويي به شاکيان احتمال

 اين خصوص نخواهد داشت.

 

 



 ( واگذاري قرارداد به غير17ماده 

در صورتيكه پس از عقد قرارداد وقوف حاصل شود که پيمانكار تمام يا قسمتي از عمليات موضوع قرارداد را 

قي يا حقوقي ديگري واگذار کرده باشد قرارداد فسخ خواهد بدون اطالع و موافقت کتبي کارفرما به شخص حقي

 شد و تضمين بانكي ارائه شده به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد و پيمانكار هيچگونه حق اعتراضي نخواهد داشت.

 ( اختالفات 18ماده 

وسط هيأتي مابين حل نشود موضوع اختالف تدر صورتيكه اختالف ناشي از اجراي قرارداد از طريق مذاکره في

از داوران متشكل از نماينده طرف قرارداد و نماينده کارفرما و يک نفر کارشناس با معرفي دادگستري مطرح و 

 حل و فصل خواهد گرديد. رأي صادره از طرف داوران با اکثريت آراء براي طرفين الزم االجرا است 

 ( قانون حاكم بر قرارداد19ماده 

 باشد.صريحا مشخص نشده، تابع قوانين کشور جمهوري اسالمي ايران ميمواردي که در اين قرارداد 

 هاي قانوني( ممنوعيت20ماده 

نمايد مشمول مفاد اليحه قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان و کارمندان دولت در پيمانكار اعالم مي

 باشد.نمي 1337معامالت دولت و کشوري مصوب ديماه 

 سخ قرارداد( موارد ف21ماده 

در موارد ذيل قرارداد از طرف کارفرما به صورت يک طرفه قابل فسخ و حسن انجام کار به نفع دانشگاه ضبط 

 خواهد شد.

 الف( انتقال قرارداد به شخص ثالث بدون اجازه کارفرما.

 ب( عدم توانايي مالي پيمانكار براي انجام موضوع قرارداد.

ر از طرف کارفرما مبني بر پايين بودن کيفيت خدمات پيمانكار و نارضايتي از ج( اعالم اخطار کتبي بيش از سه با

 عملكرد پيمانكار.

 د( پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني موضوع منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي باشد.

 ه( به هر دليلي پيمانكار حاضر به انجام قرارداد نباشد.

 اداره کار و امور اجتماعي.و( عدم تاييد صالحيت از سوي 

هاي ن( در صورت عدم پرداخت حقوق و مزايا و عيدي و سنوات خدمت و ساير مزايا طبق قانون کار و بخشنامه

 مربوطه در مورد هر يک از کارکنان شاغل در قرارداد و ثابت شدن موضوع، کارفرما حق دارد 

شاغل در اين پيمان را کسر و در وجه ذينفع پرداخت  التفاوت هر يک از پرسنلاز محل مطالبات پيمانكار مابه

نمايد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت و در صورتي که اين موضوع دوبار اتفاق افتد ضمانتنامه 

مبلغ کل قرارداد را به عنوان جريمه از محل مطالبات پيمانكار  %20پيمانكار را ضبط و قرارداد مربوطه را فسخ و 

 مايد.کسر ن



 ( افزايش يا كاهش قرارداد22ماده 

درصد مبلغ کل قرارداد اقدام نمايد و 25تواند نسبت به افزايش يا کاهش حجم قراردادتا ميزان الف( کارفرما مي

 افزايش حجم قرارداد با نرخ مندرج در اين قرارداد ادامه خواهد يافت.

زايش و يا کاهش نيروي شرکتي در قالب سقف بند الف تواند در حين اجراي قرارداد نسبت به افب( کارفرما مي

 اقدام نمايد. 22ماده 

 ( تعهدات كارفرما:23ماده 

هاي انجام خدمات را طبق قرارداد رأس موعد از محل اعتبار تخصيص يافته کارفرما موظف است هزينه -1

 پرداخت نمايد.

 ختيار پيمانكار قرار دهد.شود اطالعات الزم را جهت انجام خدمات در اکارفرما متعهد مي -2

 کارفرما متعهد است براي فسخ قرارداد حداقل يک ماه قبل موضوع را کتباً به پيمانكار اطالع دهد. -3

جهت تسويه مرخصي پرسنل شرکتي جايگزين از طريق دانشگاه تأمين و کارکنان مجاز به ذخيره مرخصي  -4

 نمي باشند.

 ( نشاني طرفين جهت انجام مکاتبات:24ماده 

 دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه  –بلوار استاد يوسف ثبوتي  –جاده گاوه زنگ  -اني کارفرما: زنجاننش

 نشاني پيمانكار: 

نشاني هاي فوق به منزله اقامتگاه قانوني طرفين مي باشد لذا مكاتبات و نيز ارسال مرسوالت از طريق نشاني فوق 

ساعت يكديگر را کتباً مطلع  48نشاني، طرفين موظفند ظرف مدت الذکر قانوني تلقي مي شود در صورت تغيير 

 نمايند در غير اينصورت کليه نامه ها ابالغ شده، تلقي و عذر عدم اطالع پذيرفته نمي باشد.

 ( امضاء طرفين قرارداد:25ماده 

قرارداد الزم االجرا  نسخه تهيه و تنظيم شده که پس از امضاي طرفين 4و در  ماده ، سه تبصره 25اين قرارداد در 

 خواهد بود.

 

 

 معاون اداري و مالي                                                                   مدير عامل شرکت             

 دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم پايه زنجان

 

 
 


