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هـاي   ها در تـاریخ  در صورت عدم وصول چکمستاجر می بایست جهت هر مرحله یک فقره چک تسلیم موجر نماید، بدیهی است  :تبصره
تعهدات، قرارداد را بدون اخطار قبلی به صورت یکجانبه فسخ نمایـد  کار و نامه حسن انجام  تواند ضمن ضبط ضمانت مقرر شده، موجر می

 . باشد هاي وارده می ز این بابت متحمل گردد مستاجر موظف به پرداخت زیانو در صورتی که موجر ضرر و زیانی ا
  :روش اصالح قرارداد  – 13

تواند درصورت ضرورت نسبت به تغییرمیزان کار با اعالن به شرکت طرف قرارداد مبلغ قرارداد را پس از اخذ  می) کارفرما( دستگاه – 13 – 1
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  .کاهش یا افزایش دهد  درصد%25مجوز از معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تا 
ات موضوع قرارداد با توافق شرکت طرف قرارداد اجـازه  تواند درصورت دارابودن مستخدم رسمی در خدم می) کارفرما(دستگاه  – 13 – 2

  .به شرکت طرف قرارداد اعطا نماید ) حداقل به میزان حقوق و مزایاي افراد مذکور(استفاده از این نیروها را با کاهش مبلغ قرارداد
تواند درصورت ضرورت درجهت حسن اجراي این قرارداد و رعایت مقررات عمـومی، شـرایط اختصاصـی     می) کارفرما( دستگاه – 13 – 3

 .داند به این قرارداد الحاق نماید  می را که الزم
  ) :کارفرما(تعهدات دستگاه  – 14

 . موجر متعهد است محل موضوع قرارداد را جهت اجاره طبق صورتجلسه تنظیمی تحویل مستاجر نماید -14- 1
 .باشد بایستی شخصی را بعنوان ناظر به مستاجر معرفی نماید که مستاجر مکلف به ایجاد هماهنگی الزم با نامبرده می موجر می -14- 2
 .موجر تعهدي جهت تامین غذا و ایاب ذهاب پرسنل مستاجر ندارد -14- 3
   .باشند هاي حفاظتی و انتظامی موجر می کارکنان مستاجر موظف به رعایت نظامات عمومی و دستورالعمل -14- 4

  :تعهدات شرکت طرف قرارداد  – 15
 را ذیـربط  قـانونی  مراجـع  از  پز و پخت مجوز و فعالیت پروانه داراي مستاجر و بهداشت کارت بایست می  مستاجر کارکنان کلیه - 1-15

 .باشد می الزامی وي کارکنان و مستاجر توسط مراجعین با مناسب و محترمانه برخورد و باشد داشته
 .باشد گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی نمی مستاجر متعهد می - 2-15
ذکر شـده در موضـوع قـرارداد را    همچنین حق تغییر نوع استفاده . ً یا جزاً به غیر را ندارد مستاجر حق واگذاري مورد اجاره را کال - 3-15

 .نخواهد داشت
تمدیـد قـرارداد منـوط بـه رضـایت طـرفین       . در پایان مدت قرارداد مستاجر مکلف به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر است - 4-15

باشد که در صورت درخواست موجر به مدت دو ماه با مبلغ کارشناسی جدیـد و شـرایط تعیـین شـده در قـرارداد و در صـورت        می
 .باشد مجوزهاي قانونی قابل تمدید می

گردد محل مورد استفاده را صحیح و سالم تحویل بدهد و حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن، مطالبه سرقفلی  مستاجر متعهد می - 5-15
 .یا کسب و پیشه نسبت به موضوع قرارداد را ندارد

ل کارفرما می نماید ضمنا مبلغ اجاره ماهیانه به صـورت  مستاجر دو فقره چک بابت مبلغ کل اجاره و تخلیه به عنوان تضمین تحوی - 6-15
نقدي توسط پیمانکار به حساب دانشگاه واریز می گردد در صورت عدم واریز اجاره در تاریخ مقرر شده چک مبلـغ کـل اجـاره بـه     

 .اجرا گذاشته می شود
ـ  .  - 7-15 ا موجبـات ضـرر و زیـان را فـراهم سـازد و      در صورتی که به یک یا کلیه تعهدات خود به طور جزئی و یا کلی عمل ننمایـد و ی

تواند بدون انجام تشریفات اداري و قضایی تضمین فوق را به نفع خود ضبط نماید در  همچنین عدم تخلیه در موعد مقرر، موجر می
ور معوقـه  غیر این صورت پس از انقضاي مدت قرارداد در صورت ارائه مفاصاحساب از  بیمه و دارایی و عدم بدهی مستاجر بابت ام

 . و یا ایجاد خسارت مبالغ مذکور به وي مسترد خواهد شد
در اختیار موجر قرارمی دهد تا درصورت تخلف مسـتاجر،موجر بتوانـد   ................ مستاجربابت تخلیه محل یک فقره چک به مبلغ  - 8-15

 .مطالبات خودرا با وصول آن استیفا نماید
بـدیهی اسـت   . باشـد  آید، می ب او و کارکنان وي به موجر  و یا مراجعین وارد میمستاجر مسوول جبران خسارتی است که از جان - 9-15

 . هاي حقوقی و جزایی کارکنان مذکور در قبال اشخاص ثالث و مراجع قضایی نخواهد بود مسوولیت مستاجر رافع مسوولیت
ت به تخلیه مورد اجاره اقدام ننمایـد  چنانچه مستاجر در پایان مدت قرارداد و ظرف مدت یک هفته پس از اعالم کتبی موجر نسب -15- 10

. موجر مجاز است راساً و بدون حضور مستاجر اقدام و اموال را در مکان مورد نظر خود و تا تعیین تکلیـف نهـایی نگهـداري نمایـد    
بـه  و مستاجر حـق هرگونـه اعتراضـی را نسـبت     . بدیهی است مسوولیت کلیه عواقب ناشی از این کار بر عهده مستاجر خواهد بود

 .اقدام موجر از خود سلب می کند
باشـد و تهیـه آن    باشد کالً به عهـده مسـتاجر مـی    تهیه لوازم و وسایل از قبیل یخچال و غیره که جزء ضروریات این قرارداد می -15- 11
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شـود بایـد طـی     در ضمن کلیه وسایلی که از طرف مستاجر به عنوان اموال جهت ارائه خـدمات وارد مـی  . امري اجباري خواهد بود
اي ثبت گردد و فقط اقالم مندرج در صورتجلسه پس از کسب مجوز خروج از مدیریت مـوجر امکـان خـروج خواهنـد      صورتجلسه

 . داشت و موجر  هیچگونه تعهدي در قبال نگهداري تجهیزات و لوازم مستاجر در حین قرارداد و پس از اتمام نخواهد داشت
باشد و بخصوص پخت و پز و  بوده و استفاده دیگر از آن ممنوع می آشامیدنیو محل مورد اجاره جهت ارائه و فروش مواد غذایی  -15- 12

و اسـتعمال و فـروش   ) باشـد  در صورت توزیع غذاي گرم اخذ مجوز از واحد تغذیه و بهداشت واحد الزامی مـی (توزیع غذاي گرم 
 . باشد انواع دخانیات اکیداً ممنوع می

و مستاجر حق تعطیل کـردن بوفـه بـدون اخـذ     . باشد می ....صبح و لغایت ......زمان ارائه خدمات در تمام ایام هفته و از ساعت  -15- 13
 . تواند قرارداد را به طور یکجانبه فسخ نماید چنانچه این امر موجب اخالل در ارائه خدمات گردد موجر می. مجوز از موجر را ندارد

 . شود مباشرت مستاجر در استفاده از منافع شرط است ورد اجاره به اعتبار شخصیت مستاجر واگذار میدر مواردي که م :تبصره
 .به عهده موجرخواهدبود ي مستاجروتعیمرات کلی واساسی ي تعمیرات جزئی مکان اجاره درمدت قراردادبه عهده هزینه مسوولیت  -15- 14
به عهده مستاجر می باشد ضمنا مستاجر موظف است تصویر قبض پرداخـت  )مورد اجاره(پرداخت هزینه خط تلفن موجود دربوفه  -15- 15

در صورت افزا یش مصرف بـی رویـه   :تبصره.                                                                                  شده را به موجر تحویل نماید
رق براساس گزارش نماینده موجر مازاد هزینه مذکور به نسبت متراژ مورد اجاره از مستاجر مطالبه خواهد شـد لـذا مسـتاجر    آب وب

                       .                                                                                                         حق هیچگونه اعتراض در این خصوص نخواهد داشت
هاي واحد و  نظافت محیط بوفه و رعایت کامل بهداشت در رابطه با تهیه و عرضه کلیه اقالم غذایی و عدم استفاده از سایر محیط -15- 16

اي، ضـروري اسـت و    پاشـی دوره  ي زبالـه و سـم   ي کیسه ها به وسیله بندي آن آوري هر گونه زباله در اطراف محل کار و بسته جمع
 .باشد جر ملزم به رعایت آن میمستا

  .باشد ورود و خروج هر گونه اموال از محل مورد اجاره با اجازه موجر می -15- 17
هـاي قـانونی    مشـمول پیگیـري  همچنین انواع دخانیات ممنوع بوده در غیر ایـن صـورت    فروش اجناس ممنوعه و غیر استاندارد -15- 18

  .خواهدبود
 .هاي ساختمان موجر را ندارد سایر قسمتمستاجر به جزء مکان مورد اجاره حق استفاده از  -15- 19
 .باشد منوط به کسب مجوز از ناظر قرارداد خواهدبود فروش هر نوع جنس که در لیست اقالم مجاز نمی -15- 20
 . ي اصناف مربوطه بیشتر باشد هاي مصوبه قیمت عرضه مواد یا اقالم نبایستی از قیمت -15- 21
 سـاندویچ، بـه اسـتثنائ   گردد می کننده ارائه  یه شده و با قیمت مصرفاقالم مشخص شده در لیست پیوست قرارداد توسط مستاجر ته -15- 22

بـدیهی  ( .می گردددر تابلو بوفه در معرض دید مراجعین نصب است و قیمت مصرف کننده ندارد  چاي و غیره قیمت آن تعیین شده
 .)کارفرما صورت خواهد گرفتاست نسبت به بررسی و کنترل اقالم موجود و مبالغ اعالم شده بابت فروش ،نظارت از طریق 

مسـتاجر  :تبصره  . صالحیت نیروهاي بکار گرفته شده توسط مستاجر قبل و حین کار در بوفه بایستی به تایید ناظر قرارداد  برسد -15- 23
 موظف میباشد حداکثر دوهفته پس از انعقاد قرارداد نسبت به ارائه گواهی سوئ پیشینه و عدم اعتیاد جهت نیروهاي شاغل در بوفه

 .اقدام نماید
باشـد در غیـر ایـن صـورت مسـوولیت       به عهده مسـتاجر مـی  ) سوزي و غیره حوادث، آتش(مسوولیت بیمه ساختمان در اختیار  -15- 24

 . باشد پیامدهاي ناشی از اتفاقات ایجاد شده به عهده مستاجر می
 . گیردمستاجر حق ندارد اتباع بیگانه را جهت کار و ارائه خدمت در محل موضوع قرارداد بکار  -15- 25
اي از این بابت بر موجر، مستاجر مسـوول   مستاجر موظف است نسبت به نظافت محل اجاره کوشا بوده و در صورت تحمیل هزینه -15- 26

 .ي هزینه مربوطه خواهدبود و جبران کننده
ـ    -15- 27 ته بـه دانشـگاه   مستاجر با علم و اطالع از کم و کیف و موقعیت، محل، مکان مورد اجاره مبنی بر اینکه این مکـان از مراکـز وابس

باشد مبادرت به اجاره نموده و متعهد و ملزم است که ضـمن رعایـت مـوازین و     می ایرانعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
 . شعائر اسالمی با تمامی جهات عمل نماید و در صورت تخلف یا عدم رعایت موارد مسوول و پاسخگو خواهدبود

سایل ایمنی و یا عدم رعایت حفاظت فردي و یا هر دلیل دیگري براي مستاجر و یا هر یـک  اي به دلیل عدم وجود و چنانچه حادثه -15- 28
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مسوولیتی نخواهد داشـت و چنانچـه     هاي تحت پوشش وي پیش آید مسوولیت آن متوجه مستاجر بوده و موجر  هیچگونه از نیروي
 .اهد بودخسارتی متوجه موجر شود مستاجر مسوول جبران خسارات جانی و مالی وارده خو

در پایان قرارداد مستاجر مکلف است مفاصا حساب تامین اجتماعی در خصوص بیمه کارکنان تحت پوشش خود را به موجر ارائه  -15- 29
  .دهد

  :نظارت  – 16
در صورتی که بر اساس گزارش کتبی نماینده موجر، مستاجر در اجراي تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشـته   - 16 -  1

 .تذکر کتبی داده خواهد شد و در هر مرحله به شرح ذیل با وي برخورد خواهد شدبه وي 
  شود درصد مبلغ کل قرارداد جریمه می 3در مرحله اول  .  
  شود درصد مبلغ کل قرارداد جریمه می5درمرحله دوم  .  
  شود و در صورت تخلف تعزیراتی به مراجع مربوطه اعالم خواهد شد درصد مبلغ کل قرارداد جریمه می8در مرحله سوم  . 
 تواند قرارداد مذکور را یک جانبه فسخ و مراتب را جهت تعطیل نمودن موضوع قـرارداد بـه مسـتاجر     در مرحله چهارم موجر می

گونه اعتراضـی   و مستاجر حق هیچ. وي به نفع موجر ضبط خواهدشد نامه حسن انجام تعهدات که در آن صورت ضمانت. اعالم نماید
  . را نخواهد داشت

  .تشخیص عدم انجام هر یک از تعهدات این قرارداد و ضرر و زیان وارده و تعیین میزان آن با موجر خواهدبود - 16 -  2
ظارت وي براي انجـام صـحیح   اي از طرف موجر تعیین خواهدشد که ن جهت نظارت بر نحوه صحیح انجام کار و تعهدات نماینده - 16 -  3

 . مفاد قرارداد الزامی خواهدبود

 : عوارض و مالیات– 17
پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حقوقی که به موجب قوانین و مقررات موجود در زمان امضاء به این قـرارداد تعلـق گیـرد بـر عهـده      

  .مستاجر است

  : فوق العادهشرایط  – 18
ن قرارداد نتوانند تعهدات خود را انجام دهند، اجراي قرارداد متوقف خواهد یک از طرفیرمترقبه هر یو غ هر گاه به علت حوادث قهري

 : گردید و به ترتیب ذیل عمل خواهد شد
مستاجر، بایستی بالدرنگ موضوع را به اطالع موجر برساند، در طول این مدت، مستاجر موظف است حداکثر تالش خود را   - 18 -1

 .  ن نحو و با کمترین تاخیر به عمل آوردیم شده به بهترجهت حفظ تعهدات انجا
ا مستاجر به طول انجامد، در آن صورت هر یک از طرفین، اختیار فسخ یش از یک ماه براي موجر و یچنانچه مدت تعذر ب  - 18 -2

 . اشت رسمی کتبی دارنددادیقرارداد را با ارائه 
فیزیکی در فضاي اداري ودرمانی نیاز به مکان بوفه داشته  در صورتیکه موجر جهت توسعه خدمات خود و هرگونه تغییرات  - 18 -3

باشد پس از اعالم کتبی مراتب به مستاجر ،مستاجر ظرف مدت یک هفته مکلف به تخلیه و تحویل مورد اجاره و تسویه حساب 
  .تا تاریخ تحویل میباشد

  : موارد فسخ قرارداد  -  19
تواند در صورت مشاهده هر گونه خالف و یا نیاز به در اختیار گرفتن محل قبل از اتمام مدت قرارداد ضمن اخطـار ده   موجر می -  19 - 1

ـ قـرارداد را  آیین نامه مالی و معامالتی دانشـگاه   94کمیسیون ماده پس از تشخیص و تایید روزه به مستاجر براي تخلیه محل،  ک ی
توانـد   سـاراتی، مـوجر مـی   خمه داده و مستاجر حق هیچگونه اعتراضی را نداشته و در صورت بـروز  طرفه فسخ و به کار مستاجر خات

 .نامه حسن انجام کار  مستاجر استیفاء بنماید ي خسارت وارده را از محل ضبط ضمانت مطالبه
وه انجام کـار قصـور   در صورتی که موجر تشخیص دهد که مستاجر موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده یا در نح -  19 - 2

زند، در جهت جلوگیري از تضیع حقوق دانشگاه نسبت به فسخ قرارداد و اخذ  ورزیده و یا به دلیلی از انجام موضوع قرارداد سرباز می
 . نماید و مستاجر حق هیچگونه اعتراضی را ندارد می اقدام) طبق مقررات مربوطه(خسارت 

جر در زمینه قانون کار، قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطـه در  موجر در قبال مطالبات نیروي انسانی مستا -  19 - 3



 

.قرائت شد مورد قبول است       ....شماره صفحه   نماینده کارفرما 
  و امضاي شرکت مهرمحل تایید و محل امضا 

س  ب ان : آ ت   ید  اه  ل -ر خ  ع   قا ان ... ا   ید ن      - وری و   ٨٨٦٢٢٥٧٧س          ٨٦٧٠١ت

 : ....................تاریخ 
 : ....................شماره 

  : ..................پیوست 
  

و مستاجر .برابر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذیربط و ذیصالح هیچگونه مسوولیتی ندارد
 .موظف به رعایت قوانین ذیربط میباشد

تواند نسبت به فسخ یکجانبه قـرارداد   توسط سازمان تعزیرات حکومتی جریمه شود موجر می نوبت 2در صورتی که مستاجر  -  19 - 4
  . حسن انجام تعهدات اقدام نمایدیا هر گونه ضمانت بابت  و ضبط سپرده 

  :کمیسیون حل اختالف  -  20
در صورت بروز هر گونه ابهام واختالف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظایف محوله به هر نحوي ، چنانچـه طـرفین نتواننـد آنـرا از     

آئین نامه  مالی و معامالتی دانشگاه به عنـوان   94طریق مسالمت آمیز حل وفصل نمایند ، دراین صورت موضوع اختالف به کمیسیون ماده 
رضی الطرفین ارجاع ورأي صادره ازکمیسیون حل اختالف که صلحاٌ  صادر می شود قطعی ونسبت به طرفین الزم االجـرا  حکم مشترك وم

خواهدبود ورأي مذکور از طریق کمیسیون به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده اسـت بـه پیوسـت نامـه اداري ابـالغ خواهـد       
  .اقدام خواهد شد 1376ستناد قانون موجر و مستأجر مصوب سال ضمناً درخصوص تخلیه مورد اجاره به ا.شد
  :نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات – 21

  ) :کارفرما(نشانی دستگاه  –21 – 1
  :نمابر                                :تلفن *                                                     :نشانی 

    :نشانی پست الکترونیک 
  : نشانی شرکت طرف قرارداد  –21 – 2

   :نمابر          : تلفن                                                        :نشانی 
 : نشانی پست الکترونیک 

الـذکر قـانونی    هاي فوق  باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـالت از طریق نشانی طرفین می قانونیهاي فوق به منزله اقامتگاه  نشانـی
هـا   در غیر این صورت کلیه نامـه . ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند 48در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت . شود تلقی می

هاي مالی و قانونی ناشی از عدم اعالم آدرس جدید به کارفرما به عهـده   سوولیتو مباشد  عدم اطالع پذیرفته نمی ابالغ شده تلقی و عذر
  .شرکت طرف قرارداد است 

  :امضاء طرفین قرارداد  –22
وزارت کـارو   ،)کارفرمـا (شـرکت طـرف قـرارداد، دسـتگاه     : بنـد، در سـه نسـخه جهـت     0000صفحه و ... ماده،  0000این قرارداد در 

  .االجرا خواهدبود  اموراجتماعی و سایر موارد مورد نیاز تهیه و تنظیم شده که پس از امضاي طرفین قرارداد الزم
  

  :مهر و امضاء شرکت طرف قرارداد   : نماینده امور مالی   ) : کارفرما(مهر و امضاء دستگاه 
  : نام و نام خانوادگی نماینده   :نام و نام خانوادگی   :نام و نام خانوادگی نماینده 

  : سمت   سرپرست امور مالی: سمت   :سمت 
 :     محل امضاء   :محل امضاء   :محل امضاء 

 
ــه نماینــدگی  ایــرانمــابین دانشــگاه علــوم پزشــکی  ایــن قــرارداد فــی ــا   .……………ب شناســه ملــی دســتگاه ب
ــن……………………… ــوجر   .………………تلف ــرارداد م ــن ق ــه در ای ــرف اول (ک ــوان ط ــه عن ــی  )ب ــده م ــود  نامی ش

ــه   ……………………………………………………………… ، کــد اقتصــادي  تهــرانصــادره از 0   شــماره شناســنامه ب
شود  نامیده می )به عنوان طرف دوم(که در این قرارداد مستاجر .…………………………تلفن همراه  ………………………

  .………………مـورخ   ...……………کمیته قیمت گذاري و مجوز معاونت محترم توسعه به شماره به استناد صورتجلسه 
قانون تنظیم بخشی از مقررات  33ماده با رعایت  .…………مورخ   .………………و صورتجلسه مزایده داخلی با شماره 

و آیین نامه اجرایی آن تهیه و تنظیم گردیده کـه   1376مالی دولت و مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 
  . گردد طبق موارد و شرایط ذیل منعقد می



 

.قرائت شد مورد قبول است       ....شماره صفحه   نماینده کارفرما 
  و امضاي شرکت مهرمحل تایید و محل امضا 

س  ب ان : آ ت   ید  اه  ل -ر خ  ع   قا ان ... ا   ید ن      - وری و   ٨٨٦٢٢٥٧٧س          ٨٦٧٠١ت

 : ....................تاریخ 
 : ....................شماره 

  : ..................پیوست 
  

  :  موضوع قرارداد -1ماده 
  : مدت قرارداد -2ماده 
 )به حروف و عدد: ( مبلغ قرارداد - 3ماده 
  نحوه پرداخت:  4ماده 
 :تعهدات موجر: 5ماده 
 :  تعهدات مستاجر:  6ماده 
 :  نظارت بر اجراء – 7ماده 
 : عوارض و مالیات– 8ماده 
 : العاده شرایط فوق - 9ماده 
  : قراردادموارد فسخ  – 10ماده 
 :  موارد حل اختالف  – 11ماده 
 : نشانی طرفین جهت انجام مکاتبات – 12ماده

  .....................................................................................: نشانی موجر
  ...................................:  تلفن

  ............................................................................:   نشانی مستاجر
  ..................................:  تلفن همراه

هـاي   باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسـالت از طریـق نشـانی    هاي فوق بمنزله اقامتگاه قانونی طرفین می نشانی
سـاعت یکـدیگر را کتبـاً مطلـع      48در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت  .شود الذکر قانونی تلقی می فوق

  .باشد ها ابالغ شده تلقی و عذر عدم اطالع پذیرفته نمی در غیر اینصورت کلیه نامه. نمایند
  :  امضاء طرفین قرارداد  - 13ماده 

و سایر موارد مـورد نیـاز تهیـه و    ناظرمستاجر، موجر، : جهت صفحه 6و نسخــه3تبصره و 4ماده و  13این قرارداد در 
  24/11م/.االجرا خواهد بود تنظیم شده که پس از امضاي طرفین الزم

            :مهر و امضاء نماینده موجر   :موجر مهر و امضاء رئیس حسابداري    مهر و امضاء مستاجر 
 مدیرنظارت و توسعه  امور عمومی    

 :شاهد نام و مشخصات و  امضائ   


