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 بيدشبكه بهداشت و درمان خرماجرائي: نام واحد  .1

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

  

  

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

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

 كدپستي:    فاكس: 0917752127موبايل:            3522872تلفن:           

  

  

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

اسان منتخب نظريه كارشناسي سه نفره كارشنو  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  3 تبصره، 9 ماده، 16اين قرارداد شامل  �
  

  

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

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

  كدپستي:     فاكس:    تلفن موجر:                          موبايل:
  

  باشد.هجري شمسي مي يكسال بمدت 29/12/6 لغايت 1/6   از تاريخ :قرارداد: مدت 2ماده

  فقت طرفين طبق قوانين قابل تمديد خواهد بود.در صورت مواتبصره: 
  

  

 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
  

  

  

  ماهيانه در صورت وجود اعتبار الزم و پس از كسر كسور قانوني به  موجر پرداخت خواهد شد. : نحوه پرداخت:4ماده

موظف مي باشد حداكثر  تا يك سال پس از اتمام قرارداد موجود ، نسبت به اخذ مفاصا   مجري طرف قرارداد  :1تبصره

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

 

 ساختمان جهت  استيجاريقرارداد 

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

 جمهوري اسالمي ايران

يوزارت بهداشت و درمان آموزش پزشك  

32قرارداد شماره   



 ٢  

رأساً مطالبات سازمان تأمين اجتماعي    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

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

از سازمان تامين اجتماعي اخذ و به واحد اعالم   كارگاهي جديد   مجري موظف مي باشد جهت اين قرارداد، كد :2تبصره

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

  

  

  : شرايط اختصاصي:5ماده 

  باشد.اين قرارداد در غير از موارد مورد توافق، از هر حيث مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مي :1تبصره

  گاز و تلفن به عهده مستاجر خواهد بود.، برق، پرداخت بهاي مصرفي آب: 2تبصره

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

در صورتيكه پس از انقضاء مدت اجاره يا پس از فسخ مورد اجاره، ملك در تصــرف مســتاجر بــاقي بمانــد ميــزان : 4تبصره

  اجاره بهاء طبق نظر كارشناس دادگستري به موجر پرداخت خواهد شد.

د و در پايان مدت   اجاره باش. بعهده مستاجر مينگهداري و حفظ و حراست كليه دستگاههاي حرارتي و تلفن.. :5تبصره

چنانچه خسارتي نسبت به تجهيزات ساختمان وارد شده باشد مستاجر موظف به رفع نواقص و تعمير آنها طبق نظر كارشناس 

  .باشدرسمي مي

ناسي فني دانشگاه باشد و چنانچه برابر نظر كارشتعميرات جزئي بعهده مستاجر و تعميرات كلي بعهده موجر مي :6تبصره

ساختمان احتياج به تعميرات كلي داشته باشد مستاجر مكلف است مراتب را به موجر ابالغ و چنانچه موجر در طول مدت 

اعتراضي به نوع تعميرات از جهت كلي و جزئي بودن بعمل يكماه اقدامي در جهت تعمير مكان ننمايد و يا ظرف ده روز 

اقدام و  كلينياورد موجر به مستاجر اذن و اجازه ميدهد كه بتواند بدون مراجعه به دادگاه راساً نسبت به انجام تعميرات

ه بهاء مستهلك نمايد و اجار هاي مربوطه (از جمله هزينه تعميرات و خسارات ناشي از عدم اقدام به موقع موجر) را ازهزينه

  موجر در اين زمينه حق اعتراض نخواهد داشت.
  

  
  

تواند كتباً موضوع را به موجر اعالم نمايد و از زمان مستاجر در صورت عدم نياز به مورد اجاره مي: فسخ قرارداد: 6ماده 

نسبت به ادامه مدت قرارداد اعالم كتبي به موجر ظرف مدت يك ماه نسبت به تخليه مكان اقدام نمايد. بديهي است 

  هيچگونه اجاره بهايي به موجر تعلق نخواهد گرفت.

به نوسان تخصيص اعتبارواحتمال عدم پرداخت اجاره بهاء موضوع قرارداد توسط مستاجر در با توجه: توان مالي: 7ماده

  ا به مدت سه ماه داشته باشد.بايستي توان تأمين هزينه مربوطه و عدم دريافت اجاره بها رموجر مي پايان هر ماه،



 ٣  

توانــد پــس از اخــذ مجوزهــاي الزم از دانشــگاه (مــديريت خــدمات پشــتيباني) حجــم موجر مي : كاهش و افزايش:8ماده
  كاهش يا افزايش دهد. %25عمليات قرارداد و به تبع آن مبلغ ريالي قرارداد را تا 

دي  22ممنوعيت قانون منع مداخله كاركنــان دولــت مصــوب  نمايد كه مشمولموجراعالم و تأييد مي : منع مداخله:9ماده
  باشد.نمي 1337ماه سال 

ها و ... با توجه به شرايط خاص حاكم بر وزارت موجر در صورت بروز حوادث غيرمترقبه و اپيدمي: فورس ماژور: 10ماده
امكــان ادامــه قــرارداد (بــه  باشــد و در صــورت عــدمبهداشت، درمان و آموزش پزشكي و موظف به همكاري با مستاجر مي

  بايستي نسبت به ادامه فعاليت خود اقدام نمايد.تشخيص كارفرما)، پس از رفع موارد مي

نمايد پس از پايان مدت اجاره در صورت درخواست مستاجر، مورد اجاره با موجر موافقت مي : تمديد سه ماهه:11ماده
  ماه تمديد گردد.به مدت سه  كارشناسي جديد و شرايط توافق شده مبلغ

مستاجر در قبال اشخاص ثالث و خسارات ناشي از عملكرد موجر هيچگونه مسئوليتي نداشته  : عدم تعهد مستاجر:12ماده 
  و در كليه موارد مستاجر جوابگو خواهد بود.

ر يــك از در صورت اختالف بين موجر و مستاجر در خصوص انجام تعهدات و يا تعبير و تفســير هــ : رفع اختالف:13ماده
مواد قرارداد، چنانچه طرفين نتوانند موضوع اختالف را حل و فصل نمايند موضوع مطروحه ازطريــق اداره حقــوقي دانشــگاه 

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

اي كــه بــه آدرس مســتاجر نــه مكاتبــهاست كه در مقدمه قرارداد ذكر شده و هرگو همان : اقامتگاه قانوني موجر:14ماده
 5گردد در صورت تغيير محل و شماره تلفن حداكثر ظــرف مــدت شود و مستاجر متعهد ميارسال گردد ابالغ شده تلقي مي

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

رداد آگاهي كامل داشته و به عذر عدم اطــالع از موجر اقرار مينمايد كه از شرايط قرا : اطالع از شرايط قرارداد:15ماده
تواند متعذر شود. ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد ذكر شده تــابع احكــام كلــي و شــرايط عمــومي مفاد قرارداد نمي

  االجرا خواهد بود.مربوط به قراردادها و قانون كار و ساير قوانين جاري ممكلت بوده و براي طرفين الزم

 هر كدام حكم واحد را دارد. تهيه وتنظيم و نسخه 5و  صفحه 3، تبصره 9، ماده 16اين قرارداد در  :16ماده
  

  

 

  حداقل امضاء قراردادها شامل:

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

                                         
  

  

  ساختمان جهت .................................. تيجارياسقرارداد 

  تهيه و تنظيم: 
  

  


