
 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.
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:هدف  

بنیان برای فضای کار و تولید محصوالت خود نیاز به مکاني مناسب دارند که دارای زير های دانششرکت    

ی هزار مترمربع را در محدوده 30ور دانشگاه فضايي به مساحت های الزم و شرايط مناسب باشد. بدين منظساخت

ی عملیات اجرايي، ساخت و تولید خود را در اين محل که دارای توانند کلیهها ميشرکت است.شهريار در نظر گرفته

 کشي، فضای سبز و ساختمان اداری است، انجام داده همچنین در ساختمانسازی، خیابانهای محوطهزيرساخت

اداری که در همین مکان وجود دارد دفتر کار خود را مستقر نمايند. نحوه ارائه خدمات استقرار در محل مورد بحث 

 در مستند حاضر شرح داده شده است.
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 :تعاریف -1

 :گرايش و زمینه تخصصي که متقاضي در نظر دارد در آن فعالیت نمايد. زمینه فعالیت 

 باشد.نعتي امیرکبیر ميمنظور دانشگاه ص :دانشگاه 

 :بهشرکت مالکیت فکری است که دارنده  يا يک دارائي واز رويالتي پرداخت مبتني بر کاربرد و استفاده رویالتی 

 است.پردازد.رويالتي نوعا درصدی از فروش ناخالص و يا مبلغ ثابتي به ازای فروش هرواحد از محصول مي دانشگاه

 :تواند تولید بنیان که طي اين قرارداد شرکت ميیان دانشگاه و شرکت دانشقراردادی م قرارداد اجاره سوله

 ی واگذار شده انجام دهد. محصوالت خود در قبال مبلغ اجاره تعیین شده، در سوله

  :گردد در بنیان که طي اين قرارداد شرکت متعهد ميقراردادی میان دانشگاه و شرکت دانشقرارداد ساخت سوله

ای جهت انجام امر تولید محصوالتِ شرکت شده و مطابق با ضوابط تعريف شده، سوله مدت زمان تعیین

 بنیان ،ساخته و در ازای ساخت سوله به مدت مشخص در قرارداد از پرداخت مبلغ اجاره معاف گردد.دانش

 وآوری و ها و موسسات خصوصي يا تعاوني که در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نشرکت : بنیانشرکت دانش

های برتر و با ارزش در حوزه فناوری (طراحي و تولید کاال و خدمات)شامل  سازی نتايج تحقیق و توسعهتجاری

 باشند.بنیان ميی دانشو دارای گواهینامه شودتشکیل ميزياد افزوده 

 نها سهام دارند و يا فعال دانشگاه در آ اساتیدباشند که بنیاني ميهای دانششرکت بنیان دانشگاهی:شرکت دانش

ی رشد در مديريت فناوری و توسعه نوآوری، که مايل به قرار گرفتن بنیان رويشي که از مرحلههای دانششرکت

  باشند.در چتر حمايتي دانشگاه مي

 ه باشند کتحت حمايت مديريت فناوری و توسعه نوآوری مي بنیانهای دانششرکت :1بنیان نوع شرکت دانش

گیری های توسعه يافته در دانشگاه و يا بهرهگیری شرکت از فناوریولي به دلیل بهره ،آنها سهم ندارد دانشگاه در

برداری از دانش فني منعقد نموده و بر اساس آن رويالتي پرداخت های دانشگاه قرارداد مجوز بهرهاز زيرساخت

  .نمايندمي

 که  باشندمايت مديريت فناوری و توسعه نوآوری ميتحت حبنیان های دانششرکت :2بنیان نوع شرکت دانش

 . دار است دانشگاه در آنها سهام

 بنیانهای دانشدرصد سهام( در يکي از شرکت 25اساتید موسس و سهامدار  )با حداقل  دانشگاه: ساتید فعالا 

 صد سهام در 10با حداقل  2نوع  دانشگاهي بنیاناساتید عضو فعال شرکت دانشو يا  1نوع دانشگاهي 
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 در  هاهای مرتبط با فعالیتمديران و کارشناسان متخصص در حوزه شورايي متشکل ازمسئولین ذيربط، : شورا

متقاضي عضويت را بر اساس بنیان دانشهای وظیفه مهم گزينش شرکت کهمديريت فناوری و توسعه نوآوری 

 بر عهده دارد.اين مديريت معیارها و اهداف 

  : هي متشکل از مديريت، معاونت و کارشناسان مربوطه در مديريت فناوری و توسعه نوآوری گروکمیته داخلی

 جهت تايید صالحیت متقاضي به شورا  

 مديريت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر : مدیریت 

 

 :امکانات موجود در پارک علم و فناوری -2

ر مجموعه مديريت فناوری و توسعه نوآوری نسبت به بنیان پس از طي مراحل گزينش و پذيرش دشرکت دانش

و  1بنیان )دانش بنیان نوع های دانشنمايد. قوانین و مقررات حاکم بر شرکتاستقرار در پارک علم و فناوری اقدام مي

ت باشد که در رويه هدايت، گزينش، استقرار و حمايهای مستقر در پارک علم و فناوری جاری مي( بر شرکت2يا نوع 

 تشريح گرديده است.  AUT-PR-2503بنیان دانشگاهي با شماره مستند های دانشاز شرکت

های موجود در پارک توانند در دو قالب اجاره سولهبنیان متقاضي استقرار در پارک علم و فناوری ميهای دانششرکت

 علم و فناوری و يا ساخت سوله با دانشگاه وارد قرارداد گردند.

متر مربع طي قرارداد ساخت که در  400تا  200توانند در فضايي به مساحت نش بنیان دانشگاهي ميهای داشرکت

 شرايط آن شرح داده شده است  اقدام به ساخت محل تولید خود نمايند.   2-3بند 

موجود در ( توانند از فضای تولید )سولههای دانش بنیان دانشگاهي که امکان ساخت محل تولید را ندارند ميشرکت

 شرح آن داده شده است استفاده نمايند.   3-3پارک علم و فناوری طي قرارداد اجاره سوله که در بند 

 گردد شامل: امکاناتي که در محل پارک ارائه مي

  استفاده از فضای تولیدی در قالب ساخت و يا اجاره سوله 

  استفاده از فضای اداری در قالب اجاره دفتر کار 

  فضای اسکان در قالب اجاره محلاستفاده از 

 استفاده از فضای پارکینگ در قالب اجاره پارکینگ 
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 استفاده از خدمات عمومي شامل نگهباني، آب، برق، گاز و فضای سبز در قالب شارژ ماهیانه 

 های مقرر در محلاستفاده از امکانات رستوران و اياب و ذهاب با صرف هزينه 

 

 :فناوری فرآیند استقرار در پارک علم و -3

 تنظیم نامه درخواست استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1-3

 تنظیم قرارداد ساخت سوله با مجموعه مدیریت فناوری و توسعه نوآوری  2-3

ی ساخته شده در طي زمان مقرر، گردد مطابق با نمونه سولهبنیان طي قرارداد ساخت سوله متعهد ميشرکت دانش

 مترمربع را بنا نمايد.  450متر مربع و يا  350متر مربع،  250های پیشنهادی ساحتای با مسوله

ريال در نظر گرفته شده است که هر ساله منطبق با  6.000.000)مبلغ ساخت به طور متوسط برای هر متر مربع 

 گردد .(مبالغ روز بروز رساني مي

ای درصد آن فضای سوله 80شامل فضای اداری و درصد آن  20پیش از ساخت شرکت موظف است نقشه سوله که 

 باشد را به تايید مديريت رسانده و نمای بیروني را منطبق با نمونه ساخته شده اجرا نمايد.مي

های هزينه کرد های ساخت و اجرای سوله پیش از اجرا محاسبه و به تايید مديريت رسیده و پس از ساخت برگههزينه

بیني تقريبي هزينه پیش شود.به عنوان مبلغ صرف شده توسط شرکت در نظر گرفته مي با آن انطباق داده شده و

  های بعد به روزرساني خواهد شد.باشد که در سالمطابق جدول زير مي 1396ساخت در سال 

 

 تنظیم قرارداد اجاره سوله  3-3

بنیان طي قرارداد اجاره که در آن میزان اجاره محل منطبق با نرخ اجاره سوله در منطقه محاسبه شرکت دانش

دم تخلف از قوانین و نامه در صورت عگردد موظف است نسبت به پرداخت اجاره ماهیانه اقدام نمايد. اجارهمي

باشد. شرکتي که خود اقدام به ساخت سوله سال قابل تمديد مي 15بنیان طي های دانشمقررات حاکم بر شرکت

 متر مربع 450 متر مربع 350 متر مربع 250 *

بیني مبلغ هزينه ساخت پیش

 ريال 6.000.000هر مترمربع 
 ريال 2.700.000.000 ريال 2.100.000.000 ريال 1.500.000.000
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های ساخت سوله در مبالغ زير مطابق نرخ است از پرداخت اجاره ماهیانه مطابق با جدول ذيل معاف است.نموده

های جدول ذيل اضافه ی بعد ساخته شود، نرخ تورم به میزان اجارههاباشد و چنانچه سوله در سالمي 1396سال 

  گردد.مي

 متر مربع 450 متر مربع 350 متر مربع 250 *

 ريال 27،000،000 ريال 21،000،000 ريال 15،000،000 اجاره ماهیانه 

 ريال 324،000،000 ريال 252،000،000 ريال 180،000،000 اجاره سالیانه

 

 شارژ ماهیانه 4-3

باشند و اين مبلغ مجزای از مبلغ اجاره های مستقر در پارک موظف به پرداخت مبلغ شارژ ماهیانه ميشرکت

 گردد.                   های مستقر اعالم ميباشد. مبلغ آن در هر سال مصوب و به شرکتسوله بوده و قابل حذف نمي

 قرارداد اجاره دفتر اداری 5-3

تواند نسبت به دريافت فضای الزم ز به دفتر اداری طي قرارداد اجاره مجزا ميبنیان در صورت نیاشرکت دانش

اقدام نمايد، شرکت در استفاده از فضای اداری موظف است از قوانین و مقررات حاکم بر ساختمان اداری تبعیت 

 باشد.های شارژ، آب و برق و تلفن مينمايد که شامل ساعت کار ساختمان اداری، پرداخت هزينه

های بعد با تصويب شروع مي شود و در سال 1396در سال ريال هزار  70،000 مبلغ اجاره به ازاء هر متر مربع

 شورای رشد مبلغ اجاره تعیین مي گردد.

 محوطه و بام ساختمان  6-3

ماهیانه متر سانتي متر  1.20محوطه و مساحت بام ساختمان بدون هرگونه امتیاز وبصورت دورچیني با ارتفاع

 ريال  2000ي مربع

 محوطه و حیاط اطراف سوله و ساختمان 7-3

 ريال  1200محوطه و حیاط اطراف سوله و ساختمان بدون هر گونه امتیاز و بصورت محصور ماهیانه متر مربعي 
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 استفاده از امکانات اسکان  8-3

اوری تواند از فضای موجود در محل پارک علم و فنشرکت جهت اسکان مهمانان و پرسنل در مدت معین مي

 باشد. استفاده نمايد مبلغ اجاره محل استقرار منطبق با جدول ذيل مي

 ماهیانه هفتگی روزانه )ریال( *

 10.000.000 3.000.000 500.000 استقرار در سويیت

 

 استفاده از امکانات رستورانی و ایاب ذهاب 9-3

 استفاده نمايد. شرکت مي تواند از خدمات رستوراني موجود در پارک در مقابل پرداخت هرينه
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 16:    از            9صفحه:      

  

 

 

 

 

 : دستورالعمل عقد قرارداد اجاره1پیوست 
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 قرارداد اجاره سوله 2

3  

امیرکبیر به نمايندگي آقای ..............................................، مديريت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه به موجر: دانشگاه صنعتي

 طبقه اول -7پالک  -کوچه شهید باالور -نرسیده به چهار راه ولیعصر  -ان انقالبخیاب  -نشاني تهران

ره از ........... به مستأجر: شرکت ................ به سرپرستي ............... فرزند .......... متولد .......... به شماره شناسنامه ............ صاد

  ........نشاني ..............................

بعد از شهريار ، نرسیده به پلیس راه صفادشت مالرد، اتوبان -مالرد-مورد اجاره: يک سوله تولیدی واقع در جاده شهريار

بعد از روستای يبارک  به مساحت ........ مترمربع که به رويت کامل مستأجر رسیده و با وقوف از محل وقوع، –امام حسین 

به تصرف کرده و حسب االقرار مورد اجاره صرفاً اجاره داده شده است و الغیر و مستأجر حدود و مشخصات قبول و اقرار 

 به هیچ عنوان حق تغییر نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ندارد. 

 رده است.مدت اجاره: .......... از تاريخ .............. لغايت ........... که به اقرار مستأجر از آغاز مدت، استیفای منافع ک

االجاره االجاره: مبلغ ................... ريال برای تمام مدت مرقوم )به قرار هر ماه .............. ريال( و مستأجر متعهد است مالمال

 ماهانه را در آغاز هر ماه از مدت به موجر بپردازد.

 شروط ضمن عقد:

مورد اجاره به منظور محل تولید محصوالت شرکت واگذار شده و مستأجر به هیچ صورت مجاز به تغییر نوع فعالیت  -6-1

 نخواهد بود.

مستأجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً، جزئاً و يا کالً به هیچ صورت حتي به صورت نمايندگي، صلح و  -6-2

 وکالت به غیر را ندارد.

باشد و از اين حیث هیچگونه رعايت قوانین کار و امور اجتماعي و بیمه کارکنان احتمالي و ... به عهده مستأجر مي -6-3

 باشد.مسئولیتي متوجه موجر نمي

 باشد.مستأجر مکلف به رعايت موازين اسالمي و شئونات فضای اداری دانشگاه در عین مستأجره مي  -6-4

ها و شیشه، قفل و ارات وارده به عین مستأجره و جبران کسر و انکسار درب و پنجرهمستأجر مکلف به جبران خس -6-5

 باشد.دستگیره و ساير متعلقات مورد اجاره مي

 اجرت المثل زمان تصرف، بعد الفسخ و يا بعد المده تا روز تحويل به عهده مستأجر است. -6-6

 يک ماه قبل و بطور يکجانبه برای موجر محفوظ خواهد بود.حق فسخ قرارداد اجاره در طول مدت اجاره با اطالع  -6-7



پارک علم و در  بنیان دانشگاهيهای دانشرويه استقرار شرکت

 فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2512 شماره:

 01/07/1396 تاريخ:           1 ويرايش:

 16:    از            11صفحه:      

  

در صورتیکه مستأجر پیش از موعد مقرر، تمايل خود را نسبت به تخلیه واحد مورد اجاره، کتباً اعالم نمايد،  :1تبصره 

 د.قرارداد و تسويه حساب کامل اقدام نماي 3های اشاره شده در ماده بايست نسبت به پرداخت کلیه هزينهمي

چنانچه بنا به داليل قانوني، موجر نسبت به فسخ قرارداد بصورت کتبي و بر اساس مستندات ارائه شده اقدام  :2تبصره 

 باشد.روز و تسويه حساب کامل مي 15نمايد مستأجر متعهد به تخلیه واحد مورد اجاره ظرف مدت 

دارند که هیچگونه وجه يا مالي به هار داشته و ميطرفین عموماً و هر يک از موجر و مستأجر خصوصاً اقرار و اظ -6-8

بیني نشده ديگر از سوی مستأجر به عنوان سرقفلي حق کسب و پیشه يا تجارت و نظاير آن يا تحت عناوين پیش

الفسخ يا بعد از است. بنابراين مستأجر تعهد به تخلیه و تحويل مورد اجاره لدیموجر تسلیم و پرداخت نگرديده

العقد خارج الزم )که باشد و هر گونه ادعايي در خصوص سرقفلي و نظاير آن را ضمنبه موجر مي انقضای مدت

 نمايد.عقد خارج الزم شفاهاّ به اقرار بین آنان منعقد شده( مستأجر از خود اسقاط نموده و مي

 دارند. با امضای اين قرارداد عین مستأجره به تصرف مستأجر داده شد و آنان اقرار به تصرف -6-9

مستأجر مکلف است با انقضاء مدت، عین مستأجره را تخلیه و صحیحاً و سالماً تحويل نمايد و در صورت نیاز به  -6-10

االجاره جديد و مورد توافق قابل تمديد و يا تجديد خواهد مورد اجاره و اعالم موافقت موجر، قرارداد اجاره با مال

 کلیفي به جهت تمديد يا تجديد قرارداد اجاره نخواهد داشت.ايحال موجر هیچگونه تعهد و تبود علي

مستأجر جهت ضمانت تخلیه و حسن اجرای تعهدات يک فقره سفته به مبلغ )کل اجاره در طول مدت اجاره(  -6-11

نزد دانشگاه به وديعه خواهد گذاشت و مستأجر حق رجوع جهت دريافت سفته را تا تخلیه عین مستأجره و 

 علقه از قبیل برق و تلفن و گاز و ... نخواهد داشت.های متتسويه

طبق توافق طرفین، در صورت عدم تخلیه ملک در موعد مقرر يا در صورت عدم پرداخت هزينه برق و گاز و  -6-12

تلفن و هزينه نگهداری )شارژ( و )خسارتي که به سوله وارد آمده باشد( از ناحیه مستأجر، موجر مجاز خواهد بود 

وصل کل آن يا قسمتي از آن به تشخیص خود اقدام نمايد. وجه التزام تأخیر در تخلیه و تحويل عین  نسبت به

قرارداد  11-6درصد اجاره بهای ماهانه خواهد بود و چنانچه بدهي مستأجر از مبلغ بند  20مستأجره، روزانه 

 بیشتر شود مازاد از طرق قانوني قابل وصول خواهد بود.

از شروط مندرج در اين قرارداد موجد حق فسخ برای موجر و درخواست تخلیه عین مستأجره  عدول و تخطي -6-13

در طول مدت اجاره محفوظ داشته و مستأجر هر گونه ادعا و اعتراضي از اين حیث از خود سلب و اسقاط حق 

 نمايد.مي



پارک علم و در  بنیان دانشگاهيهای دانشرويه استقرار شرکت

 فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر
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و شرايط مقرر  76ب مرداد ماه اين قرارداد تابع مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصو -6-14

 فیمابین و به شرح منعکس در اين قرارداد خواهد بود.

نمايد که کلیه ابالغات مستأجر نشاني خود را به شرح مندرج در صدر اين قرارداد اعالم نموده است و تايید مي -6-15

غ شده تلقي و آثار مرتبط به آن گردد ابالو مکاتبات و تلگرافهايي را که از طرف موجر به نشاني فوق ارسال مي

معتبر خواهد بود چنانچه در طول مدت قرارداد مستأجر نشاني خود را تغییر دهد بايد ظرف مدت سه روز مراتب 

را با آدرس نشاني جديد کتباً به موجر اطالع دهد. در غیر اينصورت همان نشاني قبل از نظر موجر معتبر بوده و 

 مالک عمل قرار خواهد گرفت.

باشد در غیر نمي 37ماه نمايد مشمول مقررات قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب دیمستأجر اقرار مي -6-16

 اينصورت جبران خسارات بعهده اوست.

الذکر، افراد معتمد موجر و مستاجر که به عنوان اين اجاره نامه در مورخ ......................... با حضور آقايان ذيل -6-17

اند در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و امضاء و مبادله شد و مفاد و مدلول قرارداد اهد ذيل آن را امضاء کردهش

 االجرا بوده و دارای آثار و اعتبارات قانوني است.مزبور برای طرفین الزم

 

 

 

 

 مستأجر                       موجر                                                                          

                 .........................                      ..................... 
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 قرارداد اجاره 13

14  

....................................، مديريت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه به موجر: دانشگاه صنعتي امیرکبیر به نمايندگي آقای ........

 طبقه اول -7پالک  -کوچه شهید باالور -نرسیده به چهار راه ولیعصر  -خیابان انقالب  -نشاني تهران

.... به شماره شناسنامه ............ صادره از ........... به مستأجر: شرکت ................ به سرپرستي ............... فرزند .......... متولد ......

 نشاني ....................................................

-مورد اجاره: يک دفتر اداری واقع در ساختمان اداری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر واقع در جاده شهريار

بعد از روستای يبارک  به مساحت ........ –به پلیس راه صفادشت مالرد، اتوبان امام حسین  بعد از شهريار ، نرسیده-مالرد

مترمربع که به رويت کامل مستأجر رسیده و با وقوف از محل وقوع، حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف کرده و 

یچ عنوان حق تغییر نوع استفاده مزبور را از حسب االقرار مورد اجاره صرفاً اجاره داده شده است و ال غیر و مستأجر به ه

 باشد(مورد اجاره ندارد. )استفاده از اتاق در ساعات اداری مجاز مي

 مدت اجاره: .......... از تاريخ .............. لغايت ........... که به اقرار مستأجر از آغاز مدت، استیفای منافع کرده است.

االجاره ....... ريال برای تمام مدت مرقوم )به قرار هر ماه .............. ريال( و مستأجر متعهد است مالاالجاره: مبلغ ............مال

 ماهانه را در آغاز هر ماه از مدت به موجر بپردازد.

 شروط ضمن عقد:

 نخواهد بود.مورد اجاره به منظور دفتر شرکت واگذار شده و مستأجر به هیچ صورت مجاز به تغییر نوع فعالیت  -6-1

مستأجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً يا مفروزاً، جزئاً و يا کالً به هیچ صورت حتي به صورت نمايندگي، صلح و  -6-2

 وکالت به غیر را ندارد.

باشد و از اين حیث هیچگونه رعايت قوانین کار و امور اجتماعي و بیمه کارکنان احتمالي و ... به عهده مستأجر مي -6-3

 باشد.مسئولیتي متوجه موجر نمي

 باشد.مستأجر مکلف به رعايت موازين اسالمي و شئونات فضای اداری دانشگاه در عین مستأجره مي  -6-4

ها و شیشه، قفل و مستأجر مکلف به جبران خسارات وارده به عین مستأجره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره -6-5

 باشد.جاره ميدستگیره و ساير متعلقات مورد ا



پارک علم و در  بنیان دانشگاهيهای دانشرويه استقرار شرکت

 فناوری دانشگاه صنعتي امیرکبیر

 AUT-PR-2512 شماره:

 01/07/1396 تاريخ:           1 ويرايش:

 16:    از            15صفحه:      

  

 اجرت المثل زمان تصرف، بعد الفسخ و يا بعد المده تا روز تحويل به عهده مستأجر است. -6-6

 حق فسخ قرارداد اجاره در طول مدت اجاره با اطالع يک ماه قبل و بطور يکجانبه برای موجر محفوظ خواهد بود. -6-7

ود را نسبت به تخلیه واحد مورد اجاره، کتباً اعالم نمايد، در صورتیکه مستأجر پیش از موعد مقرر، تمايل خ: 1تبصره 

 قرارداد و تسويه حساب کامل اقدام نمايد. 3های اشاره شده در ماده بايست نسبت به پرداخت کلیه هزينهمي

چنانچه بنا به داليل قانوني، موجر نسبت به فسخ قرارداد بصورت کتبي و بر اساس مستندات ارائه شده  :2تبصره 

 باشد.روز و تسويه حساب کامل مي 15قدام نمايد مستأجر متعهد به تخلیه واحد مورد اجاره ظرف مدت ا

دارند که هیچگونه وجه يا مالي به طرفین عموماً و هر يک از موجر و مستأجر خصوصاً اقرار و اظهار داشته و مي -6-8

ين پیش بیني نشده ديگر از سوی مستأجر عنوان سرقفلي حق کسب و پیشه يا تجارت و نظاير آن يا تحت عناو

الفسخ يا بعد به موجر تسلیم و پرداخت نگرديده است. بنابراين مستأجر تعهد به تخلیه و تحويل مورد اجاره لدی

العقد خارج الزم )که باشد و هر گونه ادعايي در خصوص سرقفلي و نظاير آن را ضمناز انقضای مدت به موجر مي

 نمايد.اّ به اقرار بین آنان منعقد شده( مستأجر از خود اسقاط نموده و ميعقد خارج الزم شفاه

 با امضای اين قرارداد عین مستأجره به تصرف مستأجر داده شد و آنان اقرار به تصرف دارند. -6-9

نیاز  مستأجر مکلف است با انقضاء مدت، عین مستأجره را تخلیه و صحیحاً و سالماً تحويل نمايد و در صورت -6-10

االجاره جديد و مورد توافق قابل تمديد و يا تجديد به مورد اجاره و اعالم موافقت موجر، قرارداد اجاره با مال

 ايحال موجر هیچگونه تعهد و تکلیفي به جهت تمديد يا تجديد قرارداد اجاره نخواهد داشت.خواهد بود علي

فقره سفته به مبلغ )کل اجاره در طول مدت  مستأجر جهت ضمانت تخلیه و حسن اجرای تعهدات يک -6-11

اجاره( نزد دانشگاه به وديعه خواهد گذاشت و مستأجر حق رجوع جهت دريافت سفته را تا تخلیه عین مستأجره 

 های متعلقه از قبیل برق و تلفن و گاز و ... نخواهد داشت.و تسويه

ر يا در صورت عدم پرداخت هزينه برق و گاز و طبق توافق طرفین، در صورت عدم تخلیه ملک در موعد مقر -6-12

تلفن و هزينه نگهداری )شارژ( و )خسارتي که به اتاق وارد آمده باشد( از ناحیه مستأجر، موجر مجاز خواهد بود 

نسبت به وصل کل آن يا قسمتي از آن به تشخیص خود اقدام نمايد. وجه التزام تأخیر در تخلیه و تحويل عین 

قرارداد  11-6درصد اجاره بهای ماهانه خواهد بود و چنانچه بدهي مستأجر از مبلغ بند  20 مستأجره، روزانه

 بیشتر شود مازاد از طرق قانوني قابل وصول خواهد بود.
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عدول و تخطي از شروط مندرج در اين قرارداد موجد حق فسخ برای موجر و درخواست تخلیه عین مستأجره  -6-13

شته و مستأجر هر گونه ادعا و اعتراضي از اين حیث از خود سلب و اسقاط حق در طول مدت اجاره محفوظ دا

 نمايد.مي

 و شرايط مقرر في 76اين قرارداد تابع مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه  -6-14

 مابین و به شرح منعکس در اين قرارداد خواهد بود.

نمايد که کلیه ه شرح مندرج در صدر اين قرارداد اعالم نموده است و تايید ميمستأجر نشاني خود را ب -6-15

گردد ابالغ شده تلقي و آثار هايي را که از طرف موجر به نشاني فوق ارسال مي ابالغات و مکاتبات و تلگراف

ايد ظرف مدت مرتبط به آن معتبر خواهد بود چنانچه در طول مدت قرارداد مستأجر نشاني خود را تغییر دهد ب

سه روز مراتب را با آدرس نشاني جديد کتباً به موجر اطالع دهد. در غیر اينصورت همان نشاني قبل از نظر موجر 

 معتبر بوده و مالک عمل قرار خواهد گرفت.

باشد در نمي 37ماه نمايد مشمول مقررات قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب دیمستأجر اقرار مي -6-16

 اينصورت جبران خسارات بعهده اوست.غیر 

الذکر، افراد معتمد موجر و مستاجر که به عنوان اين اجاره نامه در مورخ ......................... با حضور آقايان ذيل -6-17

 اند در دو نسخه با اعتبار واحد تنظیم و امضاء و مبادله شد و مفاد و مدلول قراردادشاهد ذيل آن را امضاء کرده

 االجرا بوده و دارای آثار و اعتبارات قانوني است.مزبور برای طرفین الزم

 

 

 

 

 موجر                                                                               مستأجر                  

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

 


