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 بيدشبكه بهداشت و درمان خرماجرائي: نام واحد  .1

   رئيس شبكه –آقاي دكتر علي جنگجو نام و سمت نماينده قانوني (موجر):  .2

  

  

 181، شماره شناسنامه محمد     ، فرزند           علي رنجبر / خانمآقاي :نام مستاجر .3

 صفاشهر، خيابان كماليه، كوچه رضا. آدرس: .4

 :كد ملي 272      : كدپستي 09177521موبايل:     3522872 تلفن:          

  

  

و موافقت  شهرستان شيرازبهداشت  مديريت خدمات پشتيباني 22/2/87مورخ  13934/87شماره  مجوزبه استناد مستندات: 

شناســان منتخــب نظريه كارشناسي سه نفــره كارو  25/3/87مورخ  26161/87معاونت محترم           دانشگاه طي نامه شماره 

  .رياست دانشگاه به شماره                  مورخ
  

  نسخه تنظيم كه هر كدام حكم واحد را دارد.  5صفحه و  5 تبصره، 27 ماده، 18اين قرارداد شامل  �
  

  

امتيــاز مترمربــع داراي  121مترمربع عرصه و مساحت اعيان با متراژ  356اجاره ساختماني به متراژ  : موضوع قرارداد:1ماده

  آب، برق و گاز جهت ................................................................... به آدرس:

 كدپستي:    فاكس:    موبايل:                      تلفن مستأجر:
  

  

  باشد.هجري شمسي مي يكسالبمدت  11/2/88 لغايت 12/2/78از تاريخ  :قرارداد: مدت 2ماده

  ورت موافقت طرفين طبق قوانين قابل تمديد خواهد بود.در ص تبصره:

  

  

 باشد ومي ريال) پانزده ميليون و ششصد هزار( ريال 000/006/15/-كل قرارداد  براي  بهاء:: مبلغ كل اجاره3ماده

  .باشدريال) مي هزارسيصد ميليون و  كي( ريال 000/300/1/-ماهيانه  مبلغ اجاره بهاء
  

  

ماه اول را به مبلغ                     ريال  2اجاره بهاي  مستأجر موظف است در ابتداي قرارداد و مبلغاخت: : نحوه پرد4ماده

به صورت نقدي به حساب درآمدهاي اجاري واحد واريز نمايد و جهت مابقي ماهها        قطعه چك به مبلغ          ريال به 

ين مي تواند كليه امور را به صورت يكجا به حساب واحد واريز نموده و فيش نام           صادر نموده و ارائه دهد (همچن

 

 اجاره ساختمان جهت قرارداد 

..........................................  

 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي

33قرارداد شماره   
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  واريزي را ارائه نمايد)

قانون تأمين  38طرفين قرارداد متعهد مي گردند در صورتي كه مستأجر مطالباتي نزد موجر داشته باشد ماده  :1تبصره

  اجتماعي رعايت نمايند.

د حداكثر  تا يك سال پس از اتمام قرارداد موجود ، نسبت به اخذ مفاصا موظف مي باش  مجري طرف قرارداد  :2تبصره

در غير اينصورت پس از  حساب از سازمان تامين اجتماعي اقدام نموده و مفاصاحساب مربوطه را به واحد ارائه نمايند

ت سازمان تأمين اجتماعي رأساً مطالبا   قانون تأمين اجتماعي، حسابداري واحد 38استناد تبصره ماده  به  گذشت يكسال،

تامين اجتماعي    محاسبه و به سازمان   پنج درصد كل قرارداد و آخرين قسط نگهداري شده  محل   مربوط به قرارداد را از

 پرداخت و رسيد كتبي دريافت مي نمايد و مجري در اين خصوص حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.

از سازمان تامين اجتماعي اخذ و به واحد اعالم   كارگاهي جديد   د، كدمجري موظف مي باشد جهت اين قراردا: 3تبصره

  اين امر بر عهده كارفرما مي باشد.  نمايد. كه مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي 
  

  : شرايط اختصاصي:5ماده 

  باشد.جر مياين قرارداد در غير از موارد مورد توافق، از هر حيث مشمول قانون روابط مؤجر و مستأ: 1تبصره

  گاز و تلفن بعهده مستأجر خواهد بود.، برق، پرداخت بهاي مصرفي آب :2تبصره

  پرداخت ماليات ، مستغالت و عوارض نوسازي و يا هر نوع عوارض ديگر با مؤجر است. :3تبصره

بــه تعميــرات كلــي باشد و چنانچه ساختمان احتياج تعميرات جزئي بعهده مستأجر و تعميرات كلي بعهده مؤجر مي :4تبصره

  داشته باشد مستأجر مكلف است مراتب را به مؤجر ابالغ تا در صورت تأييد، اقدام الزم صورت پذيرد.

  مستأجر حق انتقال مورد اجاره اعم از جزئي و كلي به غير را نخواهد داشت. :5تبصره

ه دستور عدم پرداخت توسط االجاره در وضع عادي (بشرطي كدر صورت استنكاف مستاجر از پرداخت مال :6تبصره

  فصل سوم قانون روابط موجر و مستاجر رفتار خواهد شد. 7مراجع قانوني و ذيصالح صادر شده باشد) طبق بند 

  باشد.نگهداري و حفظ و حراست كليه دستگاههاي حرارتي، تأسيسات و تلفن... بعهده مستأجر مي :7تبصره

  

مبلغ كل قرارداد را  %40معادل  ريال 000/200/43/-  است مبلغ مستاجر موظف: ضمانت حسن انجام كار: 6ماده 

-  مبلغبه  تضمين تخليه مكان  %30و  ريالبه مبلغ             ضمانت حسن انجام موضوع قرارداد  %10 جهت

به صورت ضمانتنامه بانكي يا سپرده وجه نقد يا اوراق بهادار (در صورت موافقت دانشگاه) به  ريال 000/200/43/

وجر ارائه نمايد. در صورتيكه مستاجر به تعهدات خود بطور جزئي يا كلي عمل ننمايد و يا موجب ضرر و زيان به موجر م

گردد، در غيراينصورت مبلغ مذكور در پايان مدت قرارداد و پس از تخليه و تسويه گردد از مبلغ فوق جبران خسارت مي

ين اجتماعي و اداره دارائي و اقتصاد به مستاجر مسترد خواهد شد ضبط حساب با موجر و ارائه مفاصا حساب از اداره تأم
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   باشد.قطعي و غيرقابل اعتراض مي بود و تصميم موجر دراين مورد سپرده فوق مانع مطالبه خسارت زايد برآن نخواهد

ه ازاي هر روز تــأخير معــادل  چنانچه مستاجر پس از انقضاء مدت قرارداد نسبت به تخليه مورد قرارداد اقدام ننمود ب :1تبصره

  يك دهم مبلغ ماهيانه قرارداد محاسبه و از ضمانت وي كسر خواهد شد.

چنانچه مستأجر در پايان مدت قرارداد و ظرف مدت يك هفته پس از اعالم كتبي موجر، نسبت به تخليه مورد  :2تبصره

ت به تخليه اقدام و اموال وي را در مكان مورد نظر خود و تواند راًساً و بدون حضور مستأجر نسباجاره اقدام ننمايد، موجر مي

  تا تعيين تكليف نهايي ضبط نمايد. بديهي است مسئوليت كليه عواقب ناشي از اين كار بر عهده مستأجر خواهد بود.

  گردد نيز جاري خواهد بود.مفاد اين ماده در زمانيكه قرارداد توسط موجر فسخ مي :3تبصره

هاي از احرازعدم بدهي مستاجر در مورد اجور معوقه و عــدم خســارت احتمــالي و اخــذ مفاصــا حســابموجر پس  :4تبصره

  ضمانتنامه حسن انجام كار و تضمين تخليه مكان اقدام خواهد نمود. %40الزم، نسبت به آزادسازي 

مســتأجر در اجــراي كتبي موجر و تأييــد مــديريت خــدمات پشــتيباني درصورتيكه براساس گزارش : فسخ قرارداد:7ماده 

كوتــاهي يــا قصورداشــته باشــد در نوبــت اول اخطــاركتبي بــا درج درپرونــده ارزشــيابي و تعهدات خود از نظر كمي يا كيفي

مبلــغ  %15و  %10، %5درنوبت دوم، سوم وچهارم ضمن اخطار كتبي و درج در پرونده ارزشيابي به ترتيب نسبت بــه افــزايش 

و مستأجر مي بايستي مبلغ افزايش يافته را به حساب دانشگاه واريز نموده و فــيش مربوطــه را  ماهيانه قرارداد اقدام خواهد شد

  به موجر ارائه نمايد.

بران خسارت نبوده و مستأجر در صورت ايجاد خسارت به موجر يا بيماران از طرف مستأجر ماده فوق مانع ج :1تبصره

  موظف به جبران خسارت براساس نظر كارشناسي دانشگاه مي باشد.

موجر مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قرارداد را بر عهده داشته و در صورت احراز موارد فسخ ويا عدم حسن  :2تبصره

دارد و مديريت پس از بررسي يباني اعالم مياجراي مفاد قرارداد توسط مستأجر موارد تخلف را كتباً به مديريت خدمات پشت

   نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد نمود.

مراجع ذيصالح دانشگاه يا ساير مراجع حراست دانشگاه يا چنانچه در طول مدت قرارداد صالحيت مستأجر توسط  :3تبصره

  باشد.قانوني لغو گردد قرارداد فسخ و مسئوليت عواقب آن به عهده مستأجر مي

نامه حسن انجام كار مستأجر مختار بوده و در تمام مواردي كه منجر به فسخ قرارداد شود دانشگاه در ضبط ضمانت :4تبصره

تواند نسبت به جبران كليه خسارات وارده به تشخيص خود اقدام نمايد و مستأجر در اين خصوص حق هيچگونه اعتراض مي

تواند موضوع را از طريق مراجع قضائي نيز پيگيري بديهي است موجر مييا شكايتي در هيچ مرجع قضائي نخواهد داشت. 

  نمايد.

در صورتي كه قبل از شروع يا در حين انجام خدمات موضوع قرارداد، عدم صالحيت مستأجر از ســوي حراســت : 5تبصره 

  اعتراضي نخواهد داشت.دانشگاه اعالم گردد، موجر درخصوص فسخ يكجانبه قرارداد مختار بوده و مستأجر حق هيچ گونه 
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در صورت عدم پرداخت اجاره توسط مستأجر،دانشگاه مي تواند به محض عدم وصول اولين چك، نسبت به :6تبصره 

پلمپ نمودن محل مورد اجاره و ضبط كليه اموال مستأجر به نفع خود اقدام نمايد و مستأجر حق هيچگونه اعتراضي نخواهد 

  داشت.

  نسبت به جبران مازاد خسارات وارده، به موجب قرارداد يا از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.دانشگاه مي تواند :7تبصره 

  مستأجر مسئول كليه عواقب ناشي از اجراي اين ماده در قبال اشخاص ثالث خواهد بود.:8تبصره 

نسبت به تخليه مورد چنانچه مستأجر در پايان مدت قرارداد و ظرف مدت يك هفته پس از اعالم كتبي موجر،  :9تبصره 

و بدون حضور مستأجر نسبت به تخليه اقدام و اموال وي را در مكان مورد نظر خود و اجاره اقدام ننمايد، موجر مي تواند راساً 

  تا تعيين تكليف نهايي ضبط نمايد. بديهي است مسئوليت كليه عواقب ناشي از اين كار برعهده مستأجر خواهد بود.

  اده در زمانيكه قرارداد توسط موجر فسخ مي گردد نيز جاري خواهد بود.مفاد اين م: 10تبصره

در صورت عدم وصول هر فقره چك و عدم پرداخت اجاره بهاء توسط مستأجر، موجر حق خواهد داشت بدون  :11تبصره

ور نمايندگاني از نياز به آراء  مراجع قضايي از ورود مستأجر به محل مورد اجاره جلوگيري نموده و در صورت لزوم با حض

اداره حقوقي و حراست و مديريت واحد، نسبت به تعطيلي، پلمپ و لغو يكطرفه قرارداد ليست برداري از اموال مستأجر و 

جابه جايي در محل امن و نگهداري با هزينه مستأجر اقدام نمايد و محل را به مستأجر جديد واگذار نمايد و مستأجر از اين 

و اعتراضي نخواهد داشت و دانشگاه حق دارد بابت مطالبات احتمالي خود (اجاره بهاء، خسارت و  بابت حق هيچگونه ادعا

...) از اموال مستأجر با انجام كارشناسي و به تشخيص دانشگاه استيفاي حق نمايد  و موجر در ضبط ضمانت حسن انجام كار 

  وي مختار خواهد بود.

  مالي الزم جهت پرداخت به موقع اجاره بها را داشته باشد. بايستي توانمستاجر مي : توان مالي:8ماده

توانــد پــس از اخــذ مجوزهــاي الزم از دانشــگاه (مــديريت خــدمات پشــتيباني) حجــم مــوجر مي : كاهش و افزايش:9ماده

  كاهش يا افزايش دهد. %25عمليات قرارداد و به تبع آن مبلغ ريالي قرارداد را تا 

 22نمايد كه مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله كاركنــان دولــت مصــوب اعالم و تأييد ميمستاجر  : منع مداخله:10ماده

  باشد.نمي 1337دي ماه سال 

مستاجر حق انتقال يا واگذاري كلي يا جزيي موضوع قــرارداد بــه غيــر را نــدارد در غيــر اينصــورت  : انتقال به غير:11ماده

اســت ضــبط ضــمانت، مــانع جبــران خســارات وارده از طــرف مســتاجر ضمانت وي به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد. بديهي 

  نخواهد بود.

موجر جهت واگذاري هيچگونه حق كسب، پيشه وسرقفلي دريافت نكرده و براي مستاجر نيز هيچگونه حق كسب و  تبصره:

  پيشه و سرقفلي ايجاد نخواهد شد.

ا و ... بــا توجــه بــه شــرايط خــاص حــاكم بــر وزارت هدر زمان بروز حــوادث غيرمترقبــه و اپيــدمي : فورس ماژور:12ماده
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بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرارداد معلق و هيچگونه اجاره بهايي از مستاجر دريافت نخواهد شد و پس از رفع موارد 

ت خــود قرارداد) بــه قــو 3فورس ماژور و با اعالم كتبي موجر به مستاجر قرارداد همچنان در مدت زمان باقيمانده (طبق ماده 

  باقي است.

االجــاره طبــق پس از پايان مدت اجاره ساختمان مورد اجاره با تراضي و توافق طرفين تمديــد و ميــزان مال: تمديد: 13ماده

  نظريه كارشناس رسمي دادگستري برآورد و اقدام خواهد شد.

ر و كاركنــان تحــت پوشــش موجر در مقابل اشخاص ثالث و خسارات ناشي از عملكرد مستاج: عدم تعهد موجر: 14ماده 

  وي هيچگونه مسئوليتي نداشته و در كليه موارد مستاجر جوابگو خواهد بود.

در صورت اختالف بين موجر و مستاجر در خصوص انجام تعهدات و يا تعبير و تفســير هــر يــك از : رفع اختالف: 15ماده

د موضوع مطروحه ازطريــق اداره حقــوقي دانشــگاه مواد قرارداد، چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را حل و فصل نماين

  رسيدگي و چنانچه رفع اختالف نشد از طريق مراجع قضائي اقدام خواهد شد.

اي كه بــه آدرس مســتاجر ارســال است كه در قرارداد ذكر شده و هرگونه مكاتبه همان: اقامتگاه قانوني مستاجر: 16ماده

روز  5گردد در صورت تغيير محل و شماره تلفــن حــداكثر ظــرف مــدت د ميشود و مستاجر متعهگردد ابالغ شده تلقي مي

  آدرس و شماره تلفن محل جديد را به موجر اعالم نمايد.

نمايد كه از شرايط قرارداد و مقتضيات محل آگاهي كامل داشته و به مستاجر اقرار مي: اطالع از شرايط قرارداد: 17ماده

تواند متعذر شود. الزم به ذكر است ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده عذر عدم اطالع از مفاد قرارداد نمي

تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط بــه قراردادهــا و قــانون كــار و ســاير قــوانين جــاري ممكلــت بــوده و بــراي طــرفين 

  االجرا خواهد بود.الزم

 هر كدام حكم واحد را دارد. تهيه وتنظيم و نسخه 5و  صفحه 5، تبصره 27، ماده 18اين قرارداد در  :81ماده

  

 

 

  

  حداقل امضاء قراردادها شامل:

  باشد.امضاء كارفرما ، پيمانكار ، حسابدار واحد مربوطه و مديريت خدمات پشتيباني مي

                                          

  
  

  .........قرارداد اجاري ساختمان جهت .........................

  تهيه و تنظيم: 

  

 

 

 


