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  »ارداد اجاره«
  

  

عنوان اجاره نامه بـا اوصـاف و شـرايط ذيـل     آيين نامه مالي و معامالتي دانشگاه به  55ماده  3استناد بند به اين قرارداد 
  .منعقد و طرفين ملزم به رعايت كليه مفاد آن مي باشند 

    :موجر )1ماده 
بـه عنـوان    .........................آقـاي  اينـدگي  دانشگاه علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني اسـتان زنجـان بـه نم      

  .......................:تلفن  .....................................به .................به عنوان  ....................و   .................................
  :مستأجر )2ماده 

بـه   ..........................به نمايندگي از شركت  ...............صادره از   ..................شماره شناسنامه  ............................آقاي به نام  
 .......................................................شماره تلفن  ............................................... :نشاني

  :محل وقوع آن مورد اجاره و )3ماده 
جهت ارائه خـدمات كنتـرل پـارك     .................................پاركينگ محل  اجاره فضاي فيزيكي مورد اجاره عبارت است از 

خودروهاي مراجعين به مركز مذكور به منظور بهبود و تنظيم اوضاع ترافيكي و تسهيل در امر عبور و مرور و افزايش نظـم  
  .رويت و تاييد مستاجر رسيده استكه به  كز مذكورو امنيت در داخل مر

  :اجاره بها ء و نحوه پرداخت آن )4ماده 
مستأجر موظـف  كه  ريال تعيين مي گردد  ................................به مبلغ مطابق با مبلغ پيشنهادي مستاجركل مبلغ قرارداد 
 ....................................به حسـاب شـماره   ريال .....................مبلغ   ماه اجاره بهاء 3بابت  دوره سه ماهه است در ابتداي هر

واريز و اعالميه آنرا از طريق عامل مـالي بـه مـديريت امـور مـالي      ....................................به نام حساب  ............. نزد بانك
و ضبط تضمين  موجب فسخ قرارداد از جانب موجر دوره سه ماهه ر اول هردانشگاه تسليم دارد عدم پرداخت اجاره بهاء د

 48با فسخ قرارداد مستأجر موظف است ظـرف مـدت    خواهد بود و هاي مربوطه بدون نياز به هرگونه اقدام خاص قضايي
  .ساعت مورد اجاره را تخليه و عيناً تحويل دهد 

خت به موقع حقوق دولتي يك فقره ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ حسن اجراي تعهدات و پردا به منظور تضمين )5ماده 
حسن استفاده از مورد اجاره و جبران خسارت وارده قابل انتساب به فعل و تـرك   ريال و به منظور تضمين  ......................

توسـط    ريـال  .................................. به مبلـغ   سفته بانكييك فقره فعل مستأجر و الزام به تخليه مورد اجاره در موعد مقرر 
مستأجر به موجر تحويل داده شده  كه موجر حسب مورد مي تواند وجوه مربوط به موارد مذكور را بـدون قيـد وشـرط از    

  .محل مذكور تأمين واز طرف مستأجر پرداخت نمايد
 

و تأييد اداره اموال دانشگاه مبني بر صحيح و سالم بودن مذكور صرفاً پس از اتمام مدت اجاره  ضمانتنامهاسترداد  )6ماده 
  امــوال تحــويلي بــه مســتأجر بعــد از ارائــه مفاصــا حســاب از ادارات دارائــي و تــأمين اجتمــاعي در صــورت لــزوم   

 .  امكان پذير خواهد بود
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نظر به نـوع بهـره    .است يك سال شمسيبمدت  ..............................لغايت .............................مدت قرارداد از تاريخ )7ماده 
برداري مستأجر مدت قرارداد در صورت درخواست مستأجر و عدم وجود و حدوث قانوني در واگذاري مجـدد، تـا مـدت    

بديهي است تمديد قرارداد براي هر دوره يكساله با اجاره بهـاي كارشناسـي شـده    . يكسال ديگر قابل تمديد خواهد بود
  .سط كارشناسان خبره دانشگاه خواهد بودجديد تو

كليه تاسيسات و تجهيزات و منصوبات و ملحقات مورد اجاره طي صورتجلسه اي در بدو شروع اجاره نامه توسـط   )8ماده
اداره اموال دانشگاه به مستاجر تحويل مي شود مستاجر موظف است در زمان تخليه مورد اجاره را عيناً طبق صورتجلسه 

در صـورت ورود  . زد اداره اموال دانشگاه نگهداري و جزء الينكف قرارداد مي باشـد بـه مـوجر عـودت دهـد     مذكور كه ن
  . خسارات و حدوث نواقص ملزم به جبران آن خواهد بود

  .مسئول مي باشد" د شخصاويل مي گيرمستأجر در حفظ اموال منقول كه طبق صورتجلسه از دانشگاه تح )9ماده 
  

ونه خرابي در ساختمان و وسائل و تجهيزات تقبل شده از سوي دانشگاه كه در اثر استفاده مسـتاجر  جبران هر گ )10ماده 
  .خراب شده و عرفاً جزئي محسوب گردند و يا اينكه در اثر افراط و تفريط مستاجر بوجود آمده باشند

 داشته ويريت حراست دانشگاه را از نظر مد مستاجر و كليه كاركنان وي مي بايست صالحيت هاي اخالقي الزم  ) 11ماده 
بديهي است مسئوليت هرگونه سوئ رفتـار پرسـنل بـه عهـده     .برخورد محترمانه و مناسب با مراجعين داشته باشندنيز 

  .مستاجر خواهد بود
د اجـاره  لذا مباشرت مستاجر در بهره برداري از مور. مستاجر حق انتقال مورد اجاره را كالً يا جزئاً به غير ندارد ) 12ماده 

 .كه از اركان اصلي قرارداد مي باشد الزم است كه عدول از آن موجب حق فسخ و الزام به تخليه از طرف موجر خواهد بود

  مستاجر متعهد به تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر با اخـذ رسـيد كتبـي بعـد از انقضـاي مـدت قـرارداد          ) 13ماده 
  .مي باشد

حق كسب و پيشه از بابت اجاره مورد اجاره به مستاجر تعلق نمي گيـرد مسـتاجر موظـف    هيچگونه سرقفلي يا  )14ماده 
 .است با پايان مدت قرارداد بدون قيد و شرط مورد اجاره را تخليه و تحويل دهد

به رعايت تعرفه هاي دولتي اعالمي از سوي مراجع رسمي و  خدمات پاركباني به مراجعين ملزممستأجر در ارائه  ) 15ماده
در خصوص موضوع و همچنين ضـوابط و مقـررات شـئونات اداري و شـرع      مراجع ذيصالحكليه ضوابط و مقررات ابالغي 

  .مقدس اسالم خواهد بود
در ازاي فروش كارت پارك بوده و اخذ هرگونه وجهـي خـارج از    "مستاجر متعهد به ارائه خدمات پاركباني صرفا) 16ماده 

ا افراد غير مسئول تخلف محسوب شده و عالوه بر پيگرد قانوني موجد حق فسـخ  روش مذكور توسط كاركنان مستاجر ي
  .بدون نياز به هرگونه اقدام خاص قضايي خواهد بودبراي موجر 

  .باشد درصورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد، تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده مستاجر مي) 17ماده 
  .روز ايجاد نشود اي در ارائه خدمات پاركباني در طول شبانه وقفهشود هيچگونه  مستاجر متعهد مي ) 18ماده

مسئوليت حفظ و حراست خودروهاي مراجعين در پاركينگ از حيث تصادف و سرقت اعـم از كلـي و جزئـي از     )19ماده 
  .خودروهاي بر عهده مستاجر مي باشد و مستاجر موظف به جبران خسارت مراجعين خواهد بود
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از قبيل ارائه سرويس اياب و ذهاب ،جيره غذايي شـامل   مستاجردي در خصوص امور رفاهي نيروهاي تعه موجر )20ماده 
  .ندارد... صبحانه ،نهار و شام و

ها  هاي قانوني و فني را رعايت و با نظر ناظر به طور روزانه چك ليست موظف است كه معيارها و شاخص مستاجر )21ماده 
 .ضاء نمايدو گزارشات كار مدون روزانه را ام

  .اي الزم را به كاركنان خود بدهد هاي تخصصي و حرفه گردد آموزش متعهد مي مستاجر) 22ماده 
  .باشد هاي جاري دستگاه، حفظ اسرار و نكات ايمني مي متعهد به رعايت نظام مستاجر )23ماده 
شوند و  محسوب مي مستاجرنيروي  شوند ، بكارگرفته ميتوسط مستاجركه دراجراي اين قرارداد  ييكليه نيروها )24ماده

  .نداشته و نخواهند داشت موجرهيچگونه رابطه استخدامي كاري با 
نيروهاي بكارگيري شده مسئوليت حفظ امنيت و برقراري نظم در پارك خودروها در محوطه بيمارستان عهـده    )25ماده 

  .دندار مي باش
موظف است ليست حقوق و مزاياي كاركنان خود را مطابق قوانين موضوعه از جمله قانون كار پرداخـت   مستاجر) 26ماده 

نموده و ليست بيمه تاييد شـده را همـه   اقدام ...) كار، تأمين اجتماعي و (و نسبت به بيمه نمودن آنان وفق قوانين مربوطه 
هي است مسئوليت هرگونه سو رفتار كاركنان مستاجر از لجاظ بدي.ماهه به امور مالي بيمارستان محل قرارداد تحويل نمايد

  .به عهده مستاجر مي باشد "كيفري و حقوقي تماما
در قبال قرارداد منعقده در حوزه تعيين شده در قرارداد، مسئوليت دارد وبر اساس قـوانين و مقـررات    مستاجر )27ماده 

و شـخص خسـارت    موجرات كاركنان و عوامل خود در برابر جاري كشور پاسخگوي خسارات وارده ناشي از قصور و تخلف
  .مي باشد ديده 
در محل،  موجرضمن پرهيز از مداخله در امور كاركنان توسط مستاجر نيروهاي بكارگيري شده موضوع قرارداد ) 28ماده 

 نيروهـاي مسـتاجر  از  از نحوه خدمتي احدي موجرچنانچه . كليه موازين اسالمي، اداري و اخالقي را رعايت خواهند نمود
ساعت از درخواسـت   48موظف است ظرف  مستاجر. خواهد خواست مستاجرناراضي باشد با ذكر دليل تعويض نيرو را از 

  .نسبت به تعويض نيرو اقدام نمايد موجر
  .ي خود را با نظر موجر و با هزينه خود تامين نمايدمستاجر متعهد است لباس مخصوص نيروها )29ماده

و قـانوني  مستأجر موظف به رعايت دقيق بخشنامه ها ودستورالعمل هاي ابالغي از سوي مراجـع رسـمي    )30ماده 
     .مي باشد

  .مستاجر مكلف است با در خواست موجر نسبت به تهيه آمار و اطالعات و تحويل گزارشات الزم اقدام نمايد )31ماده 
  .خله كاركنان دولت در معامالت دولتي نمي باشدمستأجر اعالم مي نمايد كه مشمول قانون منع مدا )32ماده 
مستأجر اقرار و اعتراف مي نمايد كه از كليه مشخصات موضوع قرارداد مطلع بوده و تمامي جوانب كار را از هـر   )33ماده 

  .قبيل كه باشد در نظر گرفته است لذا هيچگونه عذر و بهانه اي جهت عدم اطالع از وي مسموع نخواهد بود
  .جهت انجام موضوع قرارداد كالً به عهده مستأجر مي باشد امكانات و تجهيزات به ميزان كافيتهيه كليه  )34ماده 
،تعزيرات،مسائل حقوقي و كيفري به عهده مستاجر بوده و از اين  مربوط به قراردادپاسخ گويي به كليه مسائل  ) 53ماده 

  .حيث موجر هيچ گونه مسئوليتي ندارد
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وظف است پس از صورتجلسه تحويل محل پاركينگ نسبت بـه معرفـي سرپرسـت و نماينـده تـام      مستاجر م )36ماده 
  .االختيار خود كه به تاييد موجر رسيده باشد اقدام نمايد

  .به موجر ارايه نمايد "مستاجر موظف است فهرست اسامي و مشخصات عوامل اجرايي خود را با ذكر سمت كتبا )37ماده 
  .ت قبل از هرگونه اقدام موارد مندرج در قرارداد هماهنگي الزم را با موجر به عمل بياوردمستاجر موظف اس )38ماده
بـا موضـوع   هزينه چاپ ، تهيه و توزيع فرم هاي آموزشي ،بنر و پارچه نويسي هاي تبليغـاتي و اطـالع رسـاني     )39ماده

  .آشنايي با طرح پاركبان با تشخيص و تاييد موجر به عهده مستاجر است
ونـه  در صورت عدم رعايت هر يك از تعهدات مندرج در اين قرارداد از سـوي مسـتأجر و همچنـين بـروز هرگ     )40ماده 

نارضايتي و گزارش شكايت، موجر بدون نياز به هرگونه اقدام خاص قضايي يا نياز به مراجعه به مراجع قضـايي و يـا اداري   
 از ورود  و داد را فسخ و تضمين هاي مربوطه را فسخ نمايـد قرار و به تشخيص خود به صرف ابالغ به آدرس مستاجر" راسا

محـل را بـه   به مورد اجاره جلوگيري خواهد نمود و جهت پيشگيري از معطل ماندن امور مي تواند بالفاصله  عوامل شركت
ـ  "شخص ديگري واگذار يا راسا لب و سـاقط  اداره نمايد و مستاجر حق هرگونه اعتراضي يا ادعا در اين موارد را از خود س

  .تضمين هاي قرارداد را به نفع خود ضبط خواهد كرد و به صورت يك جانبه قرارداد را فسخ .مي نمايد

موجر مي تواند تحت هر شرايطي بنا به ضرورت و مصلحت قـرارداد فـي مـابين را بـه طـور يكجانبـه و بـدون         )41ماده 
ستاجر با اطالع و اذعان بـه ايـن موضـوع هرگونـه ادعـا و      تشريفات قانوني تا يك ماه پس از اعالم كتبي فسخ نمايد و م

  .اعتراضي را از خود سلب مي نمايد
عالوه بر مراتب موجر حق دارد در هر يك از موارد ذيل نسبت به فسخ يك طرفه قرارداد و ضبط ضـمانت نامـه    )42ماده 

  :مذكور در قرارداد اقدام نمايد
  .جاري موضوع قرارداد از سوي مستاجر عدم رعايت مقررات و دستورالعمل هاي ) 1-42
  .بروز هرگونه نارضايتي و گزارش شكايت  )2-42
  .هرگاه به تشخيص موجر، مستاجر نتواند و يا نخواهد تعهداتش را به موجب اين قرارداد به انجام برساند ) 3-42
ـ ) 4-42  1337ت مصـوب دي مـاه   هرگاه به تشخيص موجر مشخص شود كه مستاجر از قانون منع مداخله كاركنان دول

  .تخلف نموده است
  .هرگاه مستاجر موضوع قرارداد را به صورت كلي يا جزيي به اشخاص ثالث واگذار نمايد  )5-42
  .هرگاه مشخص شود مستاجر هرگونه هديه ،وجه يا مالي تحت هر عنواني به كارمندان موجر پرداخت نموده باشد ) 6-42

خي بايد به صورت كتبي و به صورت پست سفارشي يا فاكس يا به هر نحوي كه باشد اعالميه مربوط به چنين فس – تبصره
  .به آدرس تعيين شده مستاجر برسد

   :ساعات فعاليت مستأجر در عين مستأجره )43ماده
خواهد بود و مستأجر ملزم به حضور فيزيكي ) در روزهاي عادي و تعطيل(ساعته  24ساعات فعاليت مورد اجاره به صورت 

   .رائه خدمات موضوع قرارداد در ساعات مذكور در محل عين مستأجره مي باشدو ا
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  :عوارض و ماليات ) 44ماده 
پرداخت هر گونه ماليات و عوارض حقوقي كه به موجب قوانين و مقررات موجود در زمان امضاء به اين قرارداد تعلق گيرد  

  .بعهده مستاجر است

  :نظارت بر اجرا) 45ماده 
بـوده و   .............................مركز به عهده و همچنين قائم مقامي كارفرما در اين قرارداد ر اجرا موضوع اين قرارداد نظارت ب 

جر مي بايستي كليه نقطه نظرات اصالحي كارشناسان موجر را بـدون كـم و   امي باشد لذا مستظف به همكاري مستاجر مو
اعالم وجود نقص از سوي كارشناسان مذكور ،موجر ميتواند نسـبت بـه فسـخ    بديهي است در صورت . كاست اجرا نمايد 

  .قرارداد به صورت يك طرفه اقدام نمايد
  نحوه حل اختالف) 46ماده 

در صورتي كه اختالفاتي بين موجر و مستاجر بوجود آيد اعم از اختالف مربوط به اجراي قرارداد يا مربوط به تفسـير هـر   
آيين نامه مـالي و   94و چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق يا كميسيون ماده  يك از مواد قرارداد باشد

اقدام به حل و فصل اختالفات بوجود آمده معامالتي دانشگاه رفع نمايند از طريق مراجع صالح قانوني در شهرستان زنجان 
  .خواهند نمود

   :نشاني طرفين جهت انجام مكاتبات  )47ماده 
ني هاي فوق در صدر قرارداد بمنزله اقامتگاه طرفين مي باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسالت از طريـق نشـاني   نشا

ساعت يكـديگر را كتبـاً    48در صورت تغيير نشاني طرفيف موظفند حداكثر مدت . هاي فوق الذكر قانوني تلقي مي شود 
  .تلقي و غذر عدم اطالع پذيرفته نخواهد شد مطلع نمايند در غير اينصورت كليه نامه ها ابالغ شده 

   :سخ قرارداد ن )48ماده 
  .ماده و سه نسخه واحد تهيه و تنظيم شده كه پس از امضاء طرفين الزم اجرا خواهد بود48اين قرارداد در 

      
  موجر              مستاجر 


