
 



  
  دانشجويي معاونت

دستورالعمل نحوه و شرايط استفاده از 

  شگاه بيرجندمتأهلين دان سراي

  شماره سند:

UB-STU-G 1400  

  تاريخ ويرايش:

  

  :صفحه

  13از  2

  

  مقدمه

شـرح   ، ضـوابطي بـه  راستاي تأمين امكانات رفاهي براي اسكان دانشجويان متأهل و خانواده آنـان  در

تـا   ندرجات آن الزم االجرا خواهد بود؛ابالغ؛ م تصويب و كه پس از رددگ ايفاد ميتصويب  جهتذيل 

ها به همـراه خـانواده    نشجويان بتوانند با رعايت حقوق ديگران و حفظ مقررات داخلي امور خوابگاهدا

دانشجويي، فرهنگـي، آموزشـي، خـدماتي، ورزشـي و فـوق برنامـه موجـود در آن         تسهيالتخود از 

  برخوردار شوند.

 نحوه اسكان و سراشرايط واگذاري 

 سـال اول  ارشـد و دكتـرا از نـيم    طع كارشناسـي امقـ  در متأهل شاغل به تحصيل دانشجويان -1ماده 

  باشند. نمتأهلي سرايتوانند متقاضي سكونت در  مي ي خودتحصيل مقطع

دوم، بين الملل و مـوارد خـاص    نوبتروزانه،  هاي دانشجويان متأهل شاغل به تحصيل در دوره -2ماده 

 باشند. تأهلينسراي متوانند متقاضي  اسكان مي شورايمهمان) با نظر  ياانتقالي (

 :ترتيـب  بهحداكثر  توانند از آغاز تحصيل مكانات، دانشجويان واجد شرايط ميصورت وجود ادر -3ماده 

 استفاده نمايند. متأهلين سرايسال از  نيم 8دكترا  و سال نيم 4ارشد  كارشناسي

جـه قـرار   جهت تعيين مدت زمان سكونت متقاضيان اسكان، سال ورود به دانشـگاه مـورد تو  : 1تبصره 

هنگـامي بـه    تحصـيلي  در مقطـع  نبه بيان ديگر مدت مجاز سـكونت در خوابگـاه متـأهلي    .گيرد مي

  گيرد كه به همان ميزان از حداقل مجاز تحصيل وي باقي مانده باشد. دانشجو تعلق مي

نظـر گرفتـه   و نظر شوراي اسكان در حداكثر مدت زمان سكونت با توجه به وضعيت آموزشي: 2 تبصره

  شد. خواهد

  

  



  
  معاونت دانشجويي

دستورالعمل نحوه و شرايط استفاده از 
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  صفحه:
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در  و امتيازبنـدي  براسـاس تـاريخ تقاضـا    نام آنها در ليست انتظار درج گردد،متقاضياني كه  –4ماده 

  خواهند بود.اولويت 

مورد بررسـي و   ،اسكان شورايبراي موارد خاص با نظر  نمتأهلي سراي واگذاري و اسكان در -5ماده 

 پذير خواهد بود. امكان

اسـكان مطـرح و    شـوراي در  اسـت،  نظر قـرار نگرفتـه  دستورالعمل مدموارد خاص كه در اين  -6ماده 

 گيري خواهد شد. تصميم

چنانچه بنابه تشـخيص   .بندي خواهند شد اولويت ،تيازترتيب كسب ام دانشجويان متقاضي به –7ماده 

 شورايضمن معرفي به  ،اطالعات نادرست ارائه نموده است اسكان مشخص گردد كه دانشجو شوراي

 سـرا انضباطي دانشجويان، اجازه سكونت وي لغو خواهد شـد و دانشـجو ملـزم بـه تخليـه و تحويـل       

  پانزده روز خواهد بود.مدت حداكثر ظرف 

پيوسـت  كاغذي يـا الكترونيكـي (   نام تكميل فرم ثبتسكونت دانشجوي واجد شرايط پس از  –8ماده 

 اذن در انتفـاع سـراي متـأهلين    انعقاد قـرارداد و  )2پيوست شماره ( ات الزمكسب امتياز، )1شماره 

  باشد. پذير مي امكان )3پيوست شماره (

موضـوع ايـن   ، سـراي متـأهلين  تفاده از دانشجوياني كه داراي شرايط ذيل باشند مجاز به اس -9ماده 

  :نخواهند بودالعمل  دستور

  هايشان ساكن استان خراسان جنوبي باشند. دانشجوياني كه خود و خانواده :9-1بند 

 فرزند داشته باشند. 3دانشجوياني كه بيش از  :9-2بند 

 سال داشته باشند. 12دانشجوياني كه فرزند يا فرزندان باالي  :9-3بند 
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  دانشجوياني كه بورسيه و به تشخيص كميته اسكان داراي تمكن مالي باشند. :9-4بند 

هـاي وزارت علـوم تحصـيل كـرده و از خوابگـاه       دانشجوياني كه مقطع قبلي در دانشـگاه  :9-5بند 

ين بند بـا اسـتعالم از   كرده باشند. بررسي موضوع ا اند و مقررات خوابگاهي را نقض ودهبرخوردار ب

 گردد. ها انجام مي ي دانشگاه و مستندات اداره خوابگاهكميته انضباط

 دانشجوياني كه داراي منزل مسكوني باشند. :9-6بند 

 نبايد وام وديعه مسكن دريافت كرده باشند. ،نمتأهلي سرايانشجويان متقاضي كليه د :9-7بند 

 دانشجوياني كه در مأموريت آموزشي باشند. :9-8بند 

دانشجوياني كه داراي رابطه استخدامي با دولت بـوده و يـا قبـل از تحصـيل در مقطـع       :9-10بند 

 جديد؛ شاغل بوده باشند.

 مطـرح و  ،اسـكان  شـوراي در  9مـاده   هايرد منـدرج در بنـد  موارد خاص مربوط به موا :3تبصره 

  خواهد شد.گيري  تصميم

  

 ورخم بيرجند هيأت رئيسه دانشگاه ام سي تبصره در جلسه  3ماده و  9در  دستورالعملاين 

  باشد. تصويب و از اين تاريخ توجه و اجراي آن الزامي مي 20/09/1400
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   نام فرم ثبت نمونه): 1پيوست شماره (

  اطالعات دانشجوي متقاضي:

* شماره شناسنامه:                                                                       * نام:                          * نام خانوادگي:                         * نام پدر:      

  * كد ملي                        * شماره تلفن همراه:                                         شماره تماس دوم:

  رايانامه:

  ل وارد شود)               تاريخ شمسي: ......./......./......* تاريخ ثبت عقد (لطفا تاريخ ثبت عقد شامل ماه و سا

  * شماره تلفني كه در مواقع ضروري در شهرستان بتوان با شما تماس حاصل نمود (كد شهرستان و شماره تلفن):

  * نام صاحب تلفن:

  وضعيت آموزشي:

  * مقطع تحصيلي:                                    * شماره دانشجويي:                                 * رشته تحصيلي:

  * تعداد واحدهاي پاس كرده تا پايان ترم جاري:                           شماره دانشجويي رشته دوم:

  ����   خير           ���� بله                  اي در حال حاضر)    يان دو رشتهآيا دانشجوي روزانه غير بورسيه هستيد؟ (براي دانشجو

  ايد) شماره دانشجويي مقطع قبلي كارشناسي (اگر در مقاطع قبل، از دانشگاه بيرجند فارغ التحصيل شده

  ايد) شماره دانشجويي مقطع قبلي كارشناسي ارشد (اگر در مقاطع قبل، از دانشگاه بيرجند فارغ التحصيل شده

  مشخصات همسر دانشجو:

  * نام خانوادگي :                                   * نام پدر:                                 * كد ملي :    * نام :                         

  نام دانشگاه (در صورت دانشجو بودن):                                           سال ورود :                         مقطع تحصيلي :

  تعداد فرزندان:

  سكونت دانشجو : وضعيت

  *  آدرس كامل خانواده پدري دانشجو ( استان، شهرستان، بخش، روستا، خيابان، كوچه، پالك )

  

  * مسافت تا بيرجند به كيلومتر :

  محل سكونت فعلي دانشجو و شماره تلفن جهت تماس ضروري :

  ايثارگري:

  درصد جانبازي متقاضي:       ميزان حضور متقاضي در جبهه :                                

    ����  خير                  ����   بله             باشيد؟      آيا فرزند آزاده مي                                          مدت اسارت متقاضي:           

  ���� خير                     ���� بله             باشيد؟  % مي50هاي محترم شهدا، اسراء، مفقودين يا جانبازان باالي  آيا فرزند خانواده
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 )1ادامه پيوست شماره (

  دانشجويان ويژه:

  ����   خير                 ����بله             سازمان بهزيستي كل كشور هستيد ؟                 جزء دانشجويان معلول با تأييد 

  ����  خير                  ����بله          بضاعت با تأييد كميته امداد امام خميني (ره) هستيد؟               جزء دانشجويان كم

  يد مرجع رسمي برگزار كننده مسابقات و تأييد دانشگاه هستيد؟   جزء دانشجويان داراي مقام علمي/ورزشي كشوري با تأي

  ����    خير             ����بله                   

جزء دانشجويان ممتاز در مقطع فعلي با تأييد اداره استعدادهاي درخشان دانشگاه هستيد (دقت شود كه منظور ممتاز ورودي 

  نيست)؟  

  ����   خير              ����بله                  

  مشخصات دو نفر از افراد مورد اعتماد  (نام و نام خانوادگي، شغل، آدرس، شماره تلفن) 

  

  

  

  

  مدارك:

  ) فشرده سازي كنيد.Zipو به صورت فايل ( لطفا فايل مدارك زير را در يك پوشه، با مشخصات نام و نام خانوادگي دانشجو 

  ي، همسر و فرزندانتصوير تمامي صفحات شناسنامه دانشجوي متقاض •

  تصوير پشت و روي كارت ملي دانشجوي متقاضي، همسر و فرزندان •

  تصوير سه صفحه اول عقدنامه •

  تصوير صفحه خالصه وضعيت آموزشي دانشجو در سامانه پويا •

  تصوير گواهي اشتغال به تحصيل همسر دانشجو (در صورت دانشجو يا طلبه بودن همسر ) •

  ري دانشجوي متقاضينامه خانه پد تصوير سند/اجاره •

  تصوير گواهي ممتازي دانشجو در مقطع فعلي (ويژه دانشجويان ممتاز) •

 نامه ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه ( ويژه دانشجويان خانواده معزز شهدا و ايثارگري ) تصوير معرفي •

  نامه كمبته امداد امام خميني (ره)  تصوير معرفي •
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  يامتيازدهفرم ): 2پيوست شماره (

  امتياز  عنوان  رديف

  5  دانشجويان مقطع دكتري  1

  2  دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد  2

3  
معدل كل براي دانشجويان مقاطع 

  ارشد و دكترا كارشناسي

15 -14  5/1  

16 -1/15  2  

17 - 1/16  4  

18 -1/17  5  

19 -1/18  6  

20 - 1/19  8  

  10  فرزند ) 2حداكثر تا  - امتياز 5به ازاء هر فرزند، فرزند تحت تكفل (  4

  10  دانشجوياني كه همسرشان دانشجوي دانشگاه بيرجند باشند.  5

  5  ها به تحصيل اشتغال دارند. گاهدانشجوياني كه همسرشان در ديگر دانش  6

  4  واحد درسي گذرانده در دوره دكتري 6به ازاء هر   7

  3  واحد درسي گذرانده در دوره كارشناسي ارشد 9به ازاء هر   8

  15  % و باالتر و جاويداالثر70فرزندان شهداء، جانبازان   9

  10  50 -% 69فرزندان جانبازان   10

  5  25 -% 49فرزندان جانبازان   11

  8  فرزندان آزادگان  12

  10  دانشجويان نمونه كشوري با ارائه گواهي معتبر  13

  5  دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي با ارائه گواهي  14
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 )2ادامه پيوست شماره (

هاي خاص (سرطان، ام اس، دياليز و ...) نياز به مراقبت دارند با  كه به دليل داشتن بيماري دانشجوياني  15

  تاييد مركز بهداشت و درمان دانشگاه

5  

سابقات علمي، فرهنگي، هنري، المللي در م دانشجويان داراي شرايط ويژه  حائز مقام كشوري يا بين  16

  ورزشي ( سطح كشوري )

6  

دانشجويان داراي شرايط ويژه  حائز مقام كشوري يا بين المللي در مسابقات علمي، فرهنگي، هنري،   17

  ورزشي ( سطح استاني )

4  

، دانشجويان داراي شرايط ويژه  حائز مقام كشوري يا بين المللي در مسابقات علمي، فرهنگي، هنري  18

  ورزشي ( سطح دانشگاه )

2  

  شود. تنها يك مورد پذيرفته مي 18و  17، 16تبصره: امتياز بندهاي 

 15حداكثر   امتياز  5باشند و  با تأييد معاونت پژوهشي دانشگاه به ازاء هر مقاله  مي  ISIدانشجوياني كه داراي مقاله   19

  امتياز

 20حداكثر   امتياز 10باشند به ازاء هر كتاب  و تأليف ) مي دانشجوياني كه داراي كتاب ( ترجمه، گردآوري  20

  امتياز

 5حداكثر   امتياز 5/0كيلومتر فاصله شهرمحل سكونت تا بيرجند،  100به ازاي هر   21

  امتياز
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  قرارداد اذن در انتفاع سراي متأهلين): نمونه 3پيوست شماره (

  طرفين قرارداد : –ماده يك 

مـدير امـور دانشـجويي دانشـگاه بـه نشـاني        نژاد دكتر حسين خزيمهقاي آبه نمايندگي  موجر: دانشگاه بيرجند

 .س دانشگاه بيرجندبيرجند، انتهاي بلوار شهيد آويني، پردي

ــتأجرين:   ــتأجر/ مسـ ــه                                   مسـ ــي/ گذرنامـ ــماره ملـ ــه شـ ــد                بـ ــانم                                فرزنـ ــا/ خـ آقـ

مقطـــع                                         بـــه شـــماره دانشـــجويي                          رشـــته                                                  صـــادره از  

  :مي گردد به شرح ذيل منعقد

  : قرارداد موضوع -  دو ماده

بـه نشـاني پـرديس                                    باب سوئيت آپارتمان واقع در سراي متـأهلين يـك  منافع عبارتست از تمليك 

سـاير لـوازم، منصـوبات، مشـاعات مربوطـه كـه جهـت اسـتفاده بـه رؤيـت            آباد با حق استفاده از برق، گاز، آب، پكيج و شوكت

  مستأجر/ مستأجرين رسيده و مورد قبول قرار گرفته است.

  : قرارداد و نحوه پرداخت مبلغ - سه ماده

.......... .... جمعـاً  1400/د/12630صورتجلسه (مجازي) هيات رئيسـه دانشـگاه بيرجنـد بـه شـماره       2به استناد بند بها  ميزان اجاره

ريـال كـه در آخـر هـر مـاه، از طريـق سـامانه پويـا         (سه ميليون و پانصـد هـزار)    3,500,000 مبلغ ماهيانهريال، از قرار (...........) 

  شود. پرداخت مي

  تبصره: رسيد پرداخت به امور مالي دانشگاه تحويل گردد.

  : قرارداد مدت - چهار ماده

  باشد. /    /             مي     اليال شمسي از تاريخ     /    /           مدت اجاره                  ماه/ س
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  شرايط قرارداد :  –ماده پنج 

ملزم به رعايت قوانين و آيـين نامـه دانشـگاه و سـير دسـتورالعمل هـاي        ي متقاضي سكونت در سراي متأهليندانشجو 1-5

هـاي بهداشـتي (ابالغـي وزارت     ، ملزم به رعايت پروتكـل كرونا شيوع ويروسدر ايام  صادره از طرف دانشگاه از جمله

  باشد. علوم، تحقيقات و فناوري) مي

وكاسـت همـه ضـوابط و مقـررات      كمشوند كه با رعايت بي ر سراي متأهلين متعهد ميدانشجويان متقاضي سكونت د 2-5

، انصراف، ترك محل تحصيل، فراغـت از تحصـيل،   قراردادمربوط به اداره خوابگاه، محل سكونت خود را به محض اتمام 

نشـگاه بيرجنـد واحـد خـود را     انتقال، استفاده از فرصت مطالعاتي و يا عدم نياز به حضور در اماكن آموزشـي و پژوهشـي دا  

  تخليه و تحويل نمايد.

بر عهده مستأجر است و بايد در موعد تخليـه يـا فسـخ قـرارداد، قبـوض       آب/ برق/ گازهاي مصرفي  پرداخت هزينه 3-5

  پرداختي را به موجر ارائه نمايد.

يـا  بـر مبنـاي مصـوبات     افـزايش احتمـالي آن  و همچنـين   (حق شـارژ و غيـره)  پرداخت هزينه نگهداري آپارتمان  4-5

  مسئولين دانشگاه بر عهده مستأجر است.

چنانچه پس از عقد قرارداد و با توجه به اسناد مربوطه براي دانشگاه محرز گرديد كـه دانشـجو، واجـد شـرايط كـافي       5-5

منزل مسـكوني   ر دانشجو مالكاز تمكن مالي برخوردار بوده و يا خود و همس  ياباشد  براي سكونت در سراي متاهلين نمي

غير از وابستگان درجه يك خود (همسر و فرزنـدان) را اسـكان داده اسـت و يـا از      يواحد واگذاري شده، افراد در يا بوده 

دانشـگاه در مـدت يـك مـاه پـس از        ؛شده به صورت مجردي و بدون حضور خانواده استفاده نموده اسـت  واحد واگذاري

  ارداد و تخليه واحد را خواهد داشت.طرفه حق فسخ قر صورت يك اعالم كتبي به

بديهي است در صورت عدم تخليه به موقع، موجر حق دارد بي قيد و شرط و بدون مراجعه بـه مراجـع قـانوني دربـاره      6-5

گونـه  تخليه محل سكونت و عندالزوم ضبط و نگهداري اثاثيه دانشـجو بـه صـورت امـاني اقـدام كنـد و از ايـن جهـت هـيچ         

ملزم بـه پرداخـت   نشگاه بيرجند نبوده و نخواهد بود. موجر حق دارد، براي جبران هر نوع خسارت وارده مسئوليتي متوجه دا

به اموال منقول و غير منقول سراي متأهلين دانشگاه از سوي دانشـجو بـه هـر طريـق ممكـن      المثل (ده برابر اجاره بها) اجرت

  اقدام نمايد.
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تواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد  ، موجر ميبهاي مقرر را پرداخت ننمايدماه اجاره 3به مدت  كه مستأجر درصورتي 7-5

  اجاره را از مراجع ذيصالح بخواهد.

گردان و ساير مواد دخاني)  هاي روان ي، توزيع و استعمال مواد غيرمجاز (مشروبات الكلي، مواد مخدر، قرصنگهدار 8-5

  صالح معرفي خواهند شد.اجازه سكونت وي لغو گرديده و افراد خاطي به مراجع ذي ،جرم تلقي و به محض گزارش

بوده و پـس از آن  ها  واحد خوابگاه نامهمعرفيتاريخ  از روز پس 10تاريخ مراجعه به  سراي دانشجويي حداكثر  9-5

  خواهد بود.باطل و مبالغ واريزي غيرقابل برگشت  مذكوردرخواست 

افـراد معرفـي   مستأجر حق انتقال و واگذاري مورد اجاره را به غير ندارد. لذا درصورت اسكان افراد غيرمجـاز (غيـر    10-5

، دانشـجويان خـاطي عـالوه بـر     زوج و زوجه) يي مطابق مشخصاتيا سرپرست سراي دانشجوخوابگاه   واحدشده از سوي 

  باطي دانشگاه معرفي خواهد شد.انض شوراي محروميت از سراي دانشجويي به

لـذا در   .مـي باشـد   مسـتأجر و هنگام تخليه بر عهـده   مدت سكونتدر طول و مشاعات  واحد عمومينظافت رعايت  11-5

  شد. اخذ خواهدمحاسبه و از مستأجر ه ، جريمواحد مربوطه صورت عدم رعايت نظافت

محل  واحد، فراغت از تحصيلو يا  قطع ارتباط، پايان مدت قراردادپس از  شود متعهد مي مستأجر 12-5

توسط سرپرست سراي دانشجويي ثبت شده  سامانه پويا، كه تاريخ تخليه در دسكونت خود را تخليه و اطمينان حاصل نماي

بر اساس قوانين سراهاي آوري و از زمان استنكاف  جمع مانده در واحد ييل شخصي به جاصورت وسا ، در غير اينباشد

 بطور يكجا خواهد بود. بها اجاره مبلغ ده برابرموظف به پرداخت دانشجويي مصوبه صندوق رفاه دانشجويان 

مـوجر (واحـد   بـه   كتبـي به صورت هل، آدرس و شماره تلفن خود را أدر وضعيت ت بايست هرگونه تغيير مي مستأجر 13-5

  اطالع دهد.خوابگاه) 

بايست برابر عرف، اجـازه سـكونت مسـتقل بـا همسـر از طـرف        زوج و زوجه عالوه بر ثبت عقدنامه در شناسنامه مي 14-5

كسب كرده باشند، لذا جوابگويي هرگونه دعاوي مطـرح شـده از سـوي والـدين بـه عهـده دانشـجوي        را هاي خود  خانواده

  و موجر هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.معرفي شده بوده 

گردند. لذا اشراف و پايبنـدي بـه كليـه     هاي مستقل راهبري مي سراهاي متأهلين دانشگاه با شرايط و ضوابط آپارتمان 15-5

     اصول و قوانين زندگي آپارتماني در آن الزامي است.
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موجر صرفاً موظف به ارائه واحد به دانشجويان واجد شرايط بوده و تأمين اقالم ضـروري زنـدگي از قبيـل يخچـال،      16-5

ختخـواب، صـندلي صـرفاً در صـورت امكـان و وجـود       اجاق گاز، موكت، پرده و يا اقالم كاربردي همچـون ميـز، كمـد، ت   

  شرايط به دانشجويان ارائه خواهد شد. مسئوليت تعمير و نگهداري اقالم ذكرشده بر عهده مستأجر خواهد بود.

كن و سـاير   شيرين تهيه اقالم مصرفي همچون المپ، مهتابي، مايع دستشويي و ظرفشويي، لوازم مصرفي دستگاه آب 17-5

  ر عهده مستأجر مي باشد.اقالم مشابه ب

مـي باشـد. همچنـين     موجربه مستأجر بر عهده  هنگام تحويل آنرفع مشكالت تأسيساتي و ساختماني واحد در  18-5

زمان قرارداد و درصورت بروز هرگونه مشكل تأسيساتي يا ساختماني، ضمن اطـالع بـه  مـوجر (واحـد خوابگـاه)،       در مدت

  بود. خواهد مستأجرهزينه تعمير بر عهده 

ر تحويـل داده و  مستأجر مكلف است در زمان تخليه، مورد اجاره را بـه همـان وضـعي كـه تحويـل گرفتـه بـه مـوج         19-5

  متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود. ،تدرصورت حدوث خسار

  اشد.شده بر عهده موجر مي ب هاي ابالغ اي سراي متأهلي مطابق ضوابط و دستورالعمل انجام سمپاشي دوره 20-5

زمان قرارداد صرفاً در موارد ضروري و با درخواست كتبي مسـتأجر و   تغيير و جابجايي واحد تحويلي در طول مدت 21-5

صـورت، هرگونـه تغييـر و جابجـايي بـدون اطـالع        پذير خواهد بـود و در غيـر ايـن    در صورت امكان و احراز شرايط امكان

  تخلف، پرونده به مراجع ذيصالح ارجاع داده خواهد شد. موجر، مجاز نخواهد بود و درصورت مشاهده هرگونه

تمديد قرارداد اجاره فقط با توافق طرفين قبل از انقضاء مدت قرارداد ممكن است. درصورت تمديد قرارداد اجـاره   22-5

 .بخش الينفكي از قرارداد اجاره خواهد بودي با شرايط و تغييرات مورد توافق، الحاق

  :  ادناظر قرارد – ششماده 

  مي باشد . مدير امور دانشجويي دانشگاه نظارت بر حسن اجراي قرارداد بر عهده
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  :  حل اختالف – هفتماده 

صورت بروز هرگونه اختالف ناشي از اجرا يا تفسير اين قرارداد ،طرفين موافقت نمودند ابتدا موضـوع را از طريـق صـلح    در       

وسازش رفع نمايند . در صورتي كه ظرف مهلت يك هفته سازش بعمل نيايد موضوع مورد اختالف از طريق داوري حـل و  

  شود.توسط  اداره حقوقي دانشگاه بيرجند تعيين مي فصل مي گردد و راي داوري قابل اجرا خواهد بود. داور

  :  نسخ قرارداد – هشتماده 

آن مـي    اين قرارداد در هشت ماده، در سه نسخه كه حكم واحد را دارند تهيه، امضاء و مبادله گرديده و طرفين متعهد به اجـراي 

  باشند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


