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  :شماره                                                                                                                                 
  :تاريخ                                                                                                                              

  :پيوست                                                                                                                                  

 »ارداد اجاره«

  . االجرا مي باشد الزم مستأجراين قرار داد بعنوان اجاره نامه با اوصاف و شرايط ذيل منعقد و براي موجر جايز ولي براي 
 و....................... عنـوان  ...........................بـه نماينـدگي    دانشگاه علـوم پزشـكي زنجـان     :موجر) 1

  .............. تلفن - ..............................................به آدرس................. به عنوان  ...............
بـه   ............تاريخ تولـد   ..............صادره از 0..............شماره شناسنامه  ........................... :رمستاج) 2

  .............:  شماره تلفن..................................................................... :نشاني 
  كوچه دشتي-)صفا ( واقع در خيابان كارگران زنجانمهدكودك مان يك باب ساخت :مورد اجاره و محل وقوع آن) 3
مـورخ   .........طبق نظر كارشناسان خبره دانشـگاه بـه شـماره    اجاره بهاء ماهيانه  :اجاره بهاء و نحوه پرداخت آن) 4

هزينه مصرف با احتساب ...................................و نيز دستور رياست محترم دانشگاه در هامش نامه شماره  .....................
ريال تعيين مي شود كه مستاجر موظف است در ابتداي هر ماه مبلغ مذكور  ...............................زآب، برق، گا

لـوم  دانشـگاه ع  ..............حساب  بنام مركزي شعبه ملي نزد بانك  .................................را به حساب شماره 
  . تسليم دارد دانشگاهواريز و اعالميه آنرا به مديريت امور مالي  پزشكي زنجان 

به منظور تضمين حسن استفاده از مورد اجاره و جبران خسارات وارده قابل انتساب به فعل و ترك فعـل مسـتاجر    )5
كنان مستاجر در مورد اجاره و  همچنين تضمين پرداخت حقوق دولتي از جمله ماليات، حق بيمه متعلقه به قرارداد كار

يك فقـره ضـمانتنامه   الزام به تخليه مورد اجاره در موعد مقرر و پرداخت به موقع هزينه سوخت و آب و برق و تلفـن  
ريال توسط مستاجر به موجر تحويل داده مي شود كه موجر حسـب مـورد    ..............................به مبلغ  بانكي

  .به موارد مذكور را بدون قيد و شرط از محل مذكور تامين و از طرف مستاجر پرداخت نمايد مي تواند وجوه مربوط
استرداد ضمانتنامه مذكور صرفاً پس از ارائه مفاصا حساب از ادارات دارائي و تامين اجتماعي و اداره كار در صـورت   )6

  .لزوم امكان پذير خواهد بود
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تمام است نظر به نـوع   يكسالبمدت ........................ لغايت .........................از تاريخ  :مدت قرار داد) 7
بهره برداري مستاجر مدت قرارداد در صورت درخواست مستاجر و عدم وجود و حدوث مانع قانوني در واگذاري مجدد، 

سال با اجاره بهاء كارشناسي تا مدت يكسال ديگر قابل تمديد خواهد بود بديهي است تمديد قرار داد براي هر دوره يك
  .خواهد بود توسط كارشناس خبره دانشگاه شده جديد

هيچگونه سرقفلي يا حق كسب و پيشه از بابت اجاره محل مهدكودك به مستاجر تعلق نمي گيرد مستاجر موظـف   )8
 .است با پايان مدت قرارداد بدون قيد و شرط مورد اجاره را تحويل نمايد

ي مورد اجاره را كالً و جزئاًٌ به غير ندارد مباشرت مستاجر در بهره برداري از مورد اجاره از اركان مستاجر حق واگذار )9
  .اصلي قرارداد مي باشد و عدول از آن موجب فسخ و الزام تخليه براي موجر خواهدبود

  .دولتي نمي باشد معامالتمستاجر اقرار و اعتراف مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در  )10
ريـال بـه    .................در قبال بهاي آب، برق، گاز بلحاظ مشترك بودن با موجر، مستاجر در هر مـاه مقطوعـاً    )11

و پرداخت هزينه تلفن بصـورت عليحـده در هـر    . مستتر است 4پرداخت مي نمايد كه اين مبلغ در مبلغ بند  دانشگاه
  . دوره توسط مستاجر پرداخت مي شود

مستاجر موظف به اجراي دقيق قوانين كار و تامين اجتماعي در ارتباط با پرسـنل خـود بـوده و پرداخـت كليـه       )12
دستمزدها و مزاياي پرسنلي بر عهده مستاجر بوده و هيچ گونه رابطه استخدامي براي موجر ايجاد نمي نمايد و مـوجر  

  .در اين خصوص هيچ گونه تعهدي ندارد
 .اجراي دقيق تعرفه هاي مصوب از سوي سازمان بهزيستي مي باشد مستاجر موظف به )13

كليه تاسيسات و تجهيزات و منصوبات و ملحقات مورد اجاره طي صورتجلسه اي در بدو شروع اجاره نامه توسـط   )14
ـ  صورتجلسه به مستاجر تحويل مي شود مستاجر موظف است در زمان تخليه مورد اجاره را عيناً طبق  موجر ه مـذكور ب

  .ورود خسارات و  حدوث نواقص ملزم به جبران آن خواهد بودصورت در  و دهدعودت موجر 
مستاجر و پرسنل مي بايست نسبت به حفظ شئونات اسالمي و اخالقي كوشا باشند لذا در صورت عـدم رضـايت    )15

مستاجر موظف خواهد  موجر از احد پرسنل مستاجر به لحاظ رعايت ننمودن شئونات اسالمي به محض گزارش و اثبات
 .شد كه پرسنل مذكور را از خدمت در آن محل محروم نمايد
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  تعهدات طرفين ) 16              

آسفالت پشت بام و خرابي ناشي از نفـوذ آب و  . تعميرات كلي و اساسي زير بعهده موجر مي باشد :تعهدات موجر: الف
مت هاي مختلف ساختمان از جمله سيم كشي، تاسيسـات حرارتـي و فاضـالب سـاختمان،     برف و باران و آبرو ها وقس

  . خرابي و ريزش ديوارها و قسمتهاي مختلف ساختمان و غيره كه در اثر سهل انگاري مستاجر بوجود نيامده باشد
موتـور خانـه و    برف روبي ساختمان، خرابيها و شكستگي سيفونها و لوله هاي آب سـرد و گـرم   :تعهدات مستاجر: ب 

كليد و پريزها و شير آالت ساختمان كه پس از تحويل ساختمان بوجـود  ) در صورتيكه جزئي باشند(شوفاژخانه و كولر 
در اثر استفاده مستاجر خراب  مي آيد انجام و جبران هر گونه خرابي در ساختمان و به وسائل و تجهيزات تقبل شده كه

در نهايت تشخيص امـر  . شده و عرفاً جزئي محسوب گردند و يا اينكه در اثر افراط و تفريط مستاجر بوجود آمده باشند
  . مي باشد موجربا 

  :  ساير شروط ) 17
  .مستاجر فقط مجاز به استفاده از مورد اجاره بصورت مهدكودك مي باشد -1-17
  .ف به پذيرش اطفال در كليه مقاطع اعم از شيرخوار و غيره خواهد بودمهدكودك موظ -2-17
را طي معرفي نامه رسمي بـه مهـد معرفـي مـي     ) موجر(مستاجر موظف است كليه فرزندان كاركنان دانشگاه  -3-17

  .گردند پذيرش دهد
مشخصـي  يارانـه  سال  6فل زير به لحاظ اينكه دانشگاه به والدين اناث فرزندان كاركنان دانشگاه به ازاي هر ط -4-17

كمتـر از شـهريه    يارانـه مـذكور را   معرفي مي گردند مبلغ دانشگاهمي نمايد لذا مستاجر از افرادي كه توسط  پرداخت
را دريافـت   مربوطهتحويل و يارانه  دانشگاهجاري خود دريافت خواهد نمود و در پايان هر ماه ليست افراد مذكور را به 

  .مي نمايد
برابـر   2بـه ارزش  قبال لوازم و تجهيزاتي كه همراه مورداجاره به مستاجر تحويل مي شود تضمين مناسـب  در  -5-17

  .اخذ خواهد شد موجراز سوي مبلغ ريالي لوازم و تجهيزات مذكور 
شب خواهد بود در صورتي كه تعداد اطفال شيفت بعد از ظهر قابل توجـه   20صبح الي  7ساعت فعاليت مهد از  -6-17

دارد انتقـال و شـيفت عصـر را     تحت مديريت خود د، مستاجر مي تواند اطفال مذكور را به مهدكودك ديگري كهنباش
  .غيرفعال نمايد

  .مستاجر هيچگونه تعهدي در قبال كاركنان مورد اجاره كه سابقاً در محل اشتغال داشته اند ندارد -7-17
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هيچگونه ) موجر( دانشگاهو هد كودك ها را رعايت نمايد مستاجر موظف است كليه ضوابط و مقررات حاكم بر م -8-17
  .مسئوليتي در اين خصوص ندارد

  .مستاجر مي بايست از نيروهاي با تجربه و كارآمد بعنوان مربي و بصورت ثابت استفاده نمايد -9-17
را  دانشگاهسئولين كيفيت ارائه خدمات مهدكودك مي بايست كامالً مطلوب بوده و بطوريكه رضايت والدين و م -10-17

بازديـد بعمـل    دانشـگاه و كارشناسـان   ناظرجهت ارزيابي كيفيت خدمات مهدكودك هر ماه توسط . كامالً جلب نمايد
روز  15مستاجر موظـف اسـت ظـرف مـدت      مستأجر ارائه شده وخواهد آمد سپس گزارش كتبي بازديد و بازرسي به 
تكرار تخلفات از موازين بهداشتي، ايمني و غيره موجر حق فسـخ   نقايص گزارش شده را رفع نمايد در غير اينصورت و

  .يكطرفه قرار داد را دارد
تنظيم ودر موارد پيش بينـي نشـده تـابع     26/5/1376اين قرارداد تحت حاكميت قانون موجر و مستاجر مصوب  )18

  .قانون مذكور خواهد بود
خسارات وارده به خود را  5با به اجرا گذاشتن تضمين بند  در صورت عدم رعايت مفاد اين قرارداد، موجر مي تواند )19

  .تأمين نمايد
مستأجر اقرار و اعتراف مي نمايد كه از كليه مشخصات موضوع قرارداد مطلع بوده و تمامي جوانـب كـار را از هـر     )20

  .واهد بودقبيل كه باشد در نظر گرفته است لذا هيچگونه عذر و بهانه اي جهت عدم اطالع از وي مسموع نخ
در صورت عدم رعايت هر يك از تعهدات مندرج در اين قـرارداد از سـوي مسـتأجر و همچنـين بـروز هرگونـه        )21

تضمين هاي قرارداد را بـه نفـع خـود ضـبط      و نارضايتي و گزارش شكايت، موجر به صورت يك جانبه قرارداد را فسخ
  .خواهد كرد

ورت و مصلحت قرارداد في مابين را به طور يكجانبه و بدون تشريفات موجر مي تواند تحت هر شرايطي بنا به ضر-1-21
قانوني تا يك ماه پس از اعالم كتبي فسخ نمايد و مستاجر با اطالع و اذعان به اين موضوع هرگونه ادعا و اعتراضي را از 

  .خود سلب مي نمايد
خ يك طرفه قرارداد و ضبط ضـمانت نامـه   عالوه بر مراتب موجر حق دارد در هر يك از موارد ذيل نسبت به فس-2-21

  :مذكور در قرارداد اقدام نمايد
  عدم رعايت مقررات و دستورالعمل هاي جاري موضوع قرارداد از سوي مستاجر -1-2-21
  بروز هرگونه نارضايتي و گزارش شكايت -2-2-21
  .اين قرارداد به انجام برساند هرگاه به تشخيص موجر، مستاجر نتواند و يا نخواهد تعهداتش را به موجب -3-2-21
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 1337هرگاه به تشخيص موجر مشخص شود كه مستاجر از قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب دي ماه  -4-2-21
  .تخلف نموده است

  .هرگاه مستاجر موضوع قرارداد را به صورت كلي يا جزيي به اشخاص ثالث واگذار نمايد -5-2-21
جر هرگونه هديه ،وجه يا مالي تحت هر عنواني به كارمندان موجر پرداخت نمـوده  هرگاه مشخص شود مستا -6-2-21

  .باشد
اعالميه مربوط به چنين فسخي بايد به صورت كتبي و به صورت پست سفارشي يا فاكس يا به هر نحـوي كـه    –تبصره 

  .باشد به آدرس تعيين شده مستاجر برسد
  :عوارض و ماليات ) 22

و عوارض حقوقي كه به موجب قوانين و مقررات موجود در زمان امضاء به اين قـرارداد تعلـق    پرداخت هر گونه ماليات 
  .گيرد بعهده مستاجر است

  :نظارت بر اجرا) 23
  .مي باشد ............................نظارت بر اجرا موضوع اين قرارداد به عهده  

  :اقامتگاه )24
شد طرفين متعهد مي شوند هرگونه تغيير آدرس را به طـرف مقابـل كتبـاً    اقامتگاه طرفين به شرح صدر قرارداد مي با

  .اعالم نمايند در غير اينصورت ارسال هر نوع اوراق به اقامتگاه مذكور ابالغ واقعي تلقي خواهد شد
  :نسخ قرارداد )25

  .ردماده و سه نسخه تنظيم، امضاء و مبادله گرديد كه هر يك حكم واحد را دا 25اين قرارداد در 
  

  :موجر
                         

           
  : مستاجر                     

                      
  )2(شاهد قرارداد                                )                                                                  1(شاهد قرارداد                              

  


