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  »ارداد اجاره«
  

  

به عنوان اجاره نامه با اوصاف و شرايط ذيل منعقـد و طـرفين ملـزم بـه      .....................................اين قرارداد به تاريخ 

  .رعايت كليه مفاد آن مي باشند 

    :موجر )1ماده 

 بـه عنـوان   ............................................دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان زنجـان بـه نماينـدگي    

 .............................بـه آدرس   ............................................به عنـوان    ............................................و   ............................................

  ............................................تلفن   ............................................................ ......................................................................................

  :مستأجر )2ماده 

بـه   ............................................صـادره از    ............................................اسنامه شماره شن ............................................به نام  

 .........................................................................................................بـه نشـاني    ............................................نمايندگي از شـركت  

 ............................................همراه  ............................................شماره تلفن 

  :مورد اجاره و محل وقوع آن )3ماده 

و امكانـات و   ...................................................محل راديولوژي دنـداني   اجاره فضاي فيزيكي مورد اجاره عبارت است از 

  .تجهيزات آب ، برق ، گاز و تلفن كه به رويت و تاييد مستاجر رسيده است

  :اجاره بها ء و نحوه پرداخت آن )4ماده 

با احتسـاب هزينـه    طبق برگ پيشنهاد قيمت كه پيوست قرارداد مي باشدقرارداد  كل مبلغ قرارداد براي مدت يكساله 

مسـتأجر  كـه   شود  تعيين مي......................................و ماهيانه ريال .............................................. به مبلغ  برق و گازآب، 

 نـزد بانـك   .....................................بـه حسـاب شـماره    را ور در ابتـداي هـر مـاه مبلـغ مـذك      موظف است

مركـز  واريـز و اعالميـه آنـرا از طريـق عامـل مـالي       .................................به نام حساب ......................
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به مديريت امور مالي دانشگاه تسليم دارد عدم پرداخت اجاره بهاء در اول هر مـاه موجـب فسـخ     ...................................

ساعت مورد اجاره را تخليه  48قرارداد مستأجر موظف است ظرف مدت  قرارداد از جانب موجر خواهد بود وبا فسخ

، نسبت بـه تخليـه قـانوني ملـك     مجاز است ضمن ضبط تضمين قرارداد و عيناً تحويل دهد در غير اينصورت موجر

  .اقدام نمايد

 .پرداخت هزينه تلفن بصورت علي حده به عهده مستاجر مي باشد:تبصره 

خسارت وارده قابل انتسـاب بـه فعـل و تـرك فعـل      و جبران سن استفاده از مورد اجاره به منظور تضمين ح )5ماده 

، و الزام به تخليه مورد اجاره در موعد مقرر و قوق دولتي از جمله بيمه و مالياتمستأجر همچنين تضمين پرداخت ح

كـه  أجر به موجر تحويل داده شده  توسط مست ريال..........................  به مبلغ يك فقره ضمانتنامه معتبر بانكي

تواند وجوه مربوط به موارد مذكور را بـدون قيـد وشـرط از محـل مـذكور تـأمين واز طـرف         موجر حسب مورد مي

 .مستأجر پرداخت نمايد

تأييد اداره اموال دانشـگاه مبنـي بـر صـحيح و      مذكور صرفاً پس از اتمام مدت اجاره و ضمانتنامهاسترداد  )6ماده 

  در صورت لـزوم   يبعد از ارائه مفاصا حساب از ادارات دارائي و تأمين اجتماع ن اموال تحويلي به مستأجرسالم بود

 . امكان پذير خواهد بود 

نظـر بـه نـوع بهـره      .بمدت يكسال تمـام اسـت  ..................... ....لغايت ............... ..............مدت قرارداد از تاريخ )7ماده 

تأجر مدت قرارداد در صورت درخواست مستأجر و عدم وجـود و حـدوث قـانوني در واگـذاري     برداري مس

بديهي است تمديد قرارداد براي هر دوره يكساله با اجاره . مجدد، تا مدت يكسال ديگر قابل تمديد خواهد بود

  .بهاي كارشناسي شده جديد توسط كارشناسان خبره دانشگاه خواهد بود

و تجهيزات و منصوبات و ملحقات مورد اجاره طي صورتجلسه اي در بدو شروع اجاره نامـه   كليه تاسيسات )8ماده

به مستاجر تحويل مي شود مستاجر موظف است در زمان تخليـه مـورد اجـاره را عينـاً      دانشگاهتوسط اداره اموال 

. به موجر عـودت دهـد   اشدكه نزد اداره اموال دانشگاه نگهداري و جزء الينكف قرارداد مي ب طبق صورتجلسه مذكور

  . در صورت ورود خسارات و حدوث نواقص ملزم به جبران آن خواهد بود
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  .مستأجر در حفظ اموال منقول كه طبق صورتجلسه از دانشگاه تحويل مي گيرند مسئوليت تضامني دارند )9ماده 
  

             :تعهدات طرفين )10ماده 
آسفالت پشت بام و خرابـي ناشـي از نفـوذ    . زير بعهده موجر مي باشدتعميرات كلي و اساسي  –تعهدات موجر : الف

آب و برف و باران و آبروها و سيم كشي، تاسيسات حرارتـي و فاضـالب  سـاختمان ، خرابـي و ريـزش ديوارهـا و       

  .قسمتهاي مختلف ساختمان و غيره كه در اثر سهل انگاري مستاجر بوجود نيامده باشد

كه در اثر  دانشگاهر گونه خرابي در ساختمان و وسائل و تجهيزات تقبل شده از سوي جبران ه -تعهدات مستاجر: ب

  .مستاجر بوجود آمده باشندتفريط اينكه در اثر افراط و يا گردند و محسوب عرفاً جزئي و شده خراب مستاجر استفاده 

پروانه فعاليت از مراجع قانوني مستاجر و كليه كاركنان وي مي بايست صالحيت هاي فني و اخالقي الزم و  )11ماده 

  .ذيربط را داشته باشد و برخورد محترمانه و مناسب با مراجعين داشته باشند

لذا مباشرت مستاجر در بهره بـرداري از مـورد   . مستاجر حق انتقال مورد اجاره را كالً يا جزئاً به غير ندارد )12ماده 

كه عدول از آن موجب حق فسخ و الزام به تخليه از طرف مـوجر   اجاره كه از اركان اصلي قرارداد مي باشد الزم است

 .خواهد بود

  مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخذ رسيد كتبـي بعـد از انقضـاي مـدت قـرارداد        )13ماده 

  .مي باشد

هيچگونه سرقفلي يا حق كسب و پيشه از بابت اجاره مورد اجاره به مسـتاجر تعلـق نمـي گيـرد مسـتاجر       )14ماده 

 .موظف است با پايان مدت قرارداد بدون قيد و شرط مورد اجاره را تخليه و تحويل دهد

بـه رعايـت    در ارائه خدمات راديولوژي دنداني به كاركنان طرف قرارداد و يا بـه اشـخاص ديگـر   مستأجر  )15ماده 

دولتي اعالمي از سوي مراجع رسمي و كليه ضوابط و مقررات ابالغي وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش  تعرفه هاي 

  .خواهد بود پزشكي در خصوص موضوع و همچنين ضوابط و مقررات شئونات اداري و شرع مقدس اسالم

   :ساعات فعاليت مستأجر در عين مستأجره )16ماده 
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مستأجر ملزم بـه حضـور    خواهد بود و عصر 14:30 لغايت ساعت  صبح 7:30از ساعت اجاره مورد  ساعات فعاليت

   .فيزيكي و ارائه خدمات موضوع قرارداد در ساعات مذكور در محل عين مستأجره مي باشند

  

مستأجر متعهد مي شوند عالوه بر ساعات مقرر در صورت نياز به اضافه شدن برنامه در عـين مسـتأجره    )17ماده 

  .كه از سوي موجر ابالغ مي گردد به ساعات كاري مندرج در اين قرارداد اضافه نمايند

مستأجر موظف به رعايت دقيق بخشنامه ها ودستورالعمل هاي ابالغي از سـوي مراجـع رسـمي از جملـه      )18ماده 

     .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي مي باشد

موظف به اجراي دقيق قوانين كار و تأمين اجتماعي در ارتباط با پرسنل خود بوده و پرداخت كليـه  مستأجر  )19ماده 

بر عهده مستأجر بوده و هيچگونه رابطه استخدامي براي موجر ايجاد نمي نمايد و مـوجر در   آناندستمزد و مزاياي 

  .اين خصوص هيچگونه تعهدي ندارد

  .موجر نسبت به تهيه آمار و اطالعات و تحويل گزارشات الزم اقدام نمايد مستاجر مكلف است با در خواست )20ماده 

  .مستأجر اعالم مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معامالت دولتي نمي باشد )21ماده 

وانب كـار را  مستأجر اقرار و اعتراف مي نمايد كه از كليه مشخصات موضوع قرارداد مطلع بوده و تمامي ج )22ماده 

  .از هر قبيل كه باشد در نظر گرفته است لذا هيچگونه عذر و بهانه اي جهت عدم اطالع از وي مسموع نخواهد بود

مستأجر اعالم مي نمايد كه داراي مدرك كارداني يا باالتر در رشته راديولوژي بوده و تجربه حداقل يكسال  )23ماده 

  .ي را داردكار در يكي از واحدهاي راديولوژي دندان

  .تهيه كليه مصالح، لوازم و مواد مصرفي جهت انجام موضوع قرارداد كالً به عهده مستأجر مي باشد )24ماده 

پاسخ گويي به كليه مسائل نظام پزشكي ،تعزيرات،مسائل حقوقي و كيفري به عهـده مسـتاجر بـوده و از     ) 25ماده 

  .اين حيث موجر هيچ گونه مسئوليتي ندارد
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سوي مستأجر و همچنين بـروز هرگونـه   ر صورت عدم رعايت هر يك از تعهدات مندرج در اين قرارداد از د )26ماده 

به صورت يك جانبه قرارداد را فسخ تضمين هاي قرارداد را به نفع خـود ضـبط   نارضايتي و گزارش شكايت، موجر 

  .خواهد كرد

اد في مابين را بـه طـور يكجانبـه و بـدون     موجر مي تواند تحت هر شرايطي بنا به ضرورت و مصلحت قرارد-1-26

تشريفات 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

و ضبط ضمانت نامه  عالوه بر مراتب موجر حق دارد در هر يك از موارد ذيل نسبت به فسخ يك طرفه قرارداد-2-26

  :مذكور در قرارداد اقدام نمايد

  عدم رعايت مقررات و دستورالعمل هاي جاري موضوع قرارداد از سوي مستاجر -1-2-26

  بروز هرگونه نارضايتي و گزارش شكايت -2-2-26

  .نجام برساندهرگاه به تشخيص موجر، مستاجر نتواند و يا نخواهد تعهداتش را به موجب اين قرارداد به ا -3-2-26

هرگاه به تشخيص موجر مشخص شود كه مستاجر از قانون منع مداخله كاركنان دولـت مصـوب دي مـاه     -4-2-26

  .تخلف نموده است 1337

  .هرگاه مستاجر موضوع قرارداد را به صورت كلي يا جزيي به اشخاص ثالث واگذار نمايد -5-2-26

جه يا مالي تحت هر عنـواني بـه كارمنـدان مـوجر پرداخـت      هرگاه مشخص شود مستاجر هرگونه هديه ،و -6-2-26

  .نموده باشد

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

  .كه باشد به آدرس تعيين شده مستاجر برسد

  :عوارض و ماليات ) 27ماده 

قي كه به موجب قوانين و مقررات موجود در زمان امضـاء بـه ايـن قـرارداد     پرداخت هر گونه ماليات و عوارض حقو 

  .تعلق گيرد بعهده مستاجر است

  :نظارت بر اجرا) 28ماده 
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مـي  ظف به همكاري .بوده و مستاجر م ................................................مركز نظارت بر اجرا موضوع اين قرارداد به عهده  

بـديهي  . جر مي بايستي كليه نقطه نظرات اصالحي كارشناسان موجر را بدون كم و كاست اجـرا نمايـد   باشد لذا مست

است در صورت اعالم وجود نقص از سوي كارشناسان مذكور ،موجر ميتواند نسبت به فسخ قرارداد به صورت يـك  

  .طرفه اقدام نمايد

  نحوه حل اختالف) 29ماده 

و مستاجر بوجود آيد اعم از اختالف مربوط به اجراي قرارداد يا مربوط به تفسـير هـر   در صورتي كه اختالفاتي بين موجر 

آيين نامه مـالي و   94يك از مواد قرارداد باشد و چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق يا كميسيون ماده 

اقدام به حل و فصل اختالفات بوجود آمده جان معامالتي دانشگاه رفع نمايند از طريق مراجع صالح قانوني در شهرستان زن

  .خواهند نمود

   :نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات  ) 30ماده 

نشاني هاي فوق در صدر قرارداد بمنزله اقامتگاه طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسـال مراسـالت از طريـق    

سـاعت   48ني طرفيـف موظفنـد حـداكثر مـدت     در صورت تغيير نشـا . نشاني هاي فوق الذكر قانوني تلقي مي شود 

  .يكديگر را كتباً مطلع نمايند در غير اينصورت كليه نامه ها ابالغ شده تلقي و غذر عدم اطالع پذيرفته نخواهد شد 

   :سخ قرارداد ن )31ماده 

  .د بودماده و سه نسخه واحد تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاء طرفين الزم اجرا خواه 31اين قرارداد در 

      

  موجر              مستاجر 


